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De Vronwenkwestie. 
De nouwenkwestie is aan de orde van den 

Jag. Op bet tooneel, in boeken en couran
ten, in de politiek, overal r:ringen ernstige mnn
nen op hervormingen in den mnatscbappelijken 
toestand der vrouw aan en dienen diiaromtrent 
Toorstellen rn b~j regeermg en parlement. 
Nagaande of bet beginsel, waarvan allen uit
gaao, d~ gelijkbeid, rechtvaardig eu voor toe
passing vatbaur is, dan rijst 1illereerst de vraag: 

·wat is eene vrouw? 
Een zeer teere en belaugr\jke vraag in de 

gevolgen en waarvan vroegere definities anders 
luidden dan de tegenwoordige. De bijbel 
stelt ons Eva voor gevormd uit een deel van 
Adams lichaam, de vrouw is daar slechts een 
aanha.ngsel van den man, een complementaire 
rib. 

Bij de wilde volkstammen. draagt de vrouw 
asten, wapenen en doet zij bet zware werk, 

zij is de dienares van den man. 
In de ruiddeleeuwen stelt een concilie zelfs 

de vraag; »Heeft de vrouw een ziel ?" 
Raadplegen wii de wusgeeren en dichters. 

dan klinkt het bij dezen : 
De vrouw is een engel(in) en bij geuen: De 

vrpuw is een duivel(in); misschien hebben bei
den gelijk, maar daarmede komt men niet veel 
verder. 

In de acbttiende eeuw zegt Montesquieu: 
>De na.tuur, die den man door krncht en re
de onderscbeidde, beeft aan hun macht geen 
andere fu.ctoren gegeven dan deze. 

Zij schonk uan de vrouw bevalligheid, en 
bepaulde dat baa.r macht met die bevalligbeid 
opbield te bestau.n.'' 

Dat zijn woorden van beteekenis, en vooral 
uit zulk een mond. 

Want aan.gezien drie viP.rden van bet leven 
der vrou w voorbij gaan terwijl die bevallig
heid er nog niet is, of reeds verdwenen is, 
zoo kan men haar leven m twee woorden 
samenvatten: wachten en betreuren. 

'l'ijdens bet consul11.11t zegt de eerste consul 
m den Raad van sta.te, bij de bern.adslagingen 
over bet burgerlijk wetboek: »Er is een ding, 
dat niet Frnnsch is, mimelijk dat een vrouw 
zou kunnen doen, wat baar goeddunkt." 

Voor bet verledene zijn de definities dus wel 
te vinden. 

Er zij n secundaire sterren, satellieten. die geen 
a.ndere bcstemming hebb,m, dan ronclom groo
tere stcrren te wentelen en hen te vergezellen 
b v. de rol van de maan ten opzichte der 
aarde. Aldus bescbou wde men in bet verleden 
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\\"at satan had er sinds met hem gespecld? Dat 
\'erleden, nooit zou het wet!erkomen; onherroepelijk 
was het verloren. Ylock O\Cr het heden ! IIet he
den met zijn eerloozen naaro, zijn verspeelde toP
komst: het heden, met den angel mn wanhopig 
nabero~w ! En toen -- was het ePn gerolg van 
zijne verhitte rnrhl'elding - c!aar was het als hoorde 
hiJ plotsl'iing 1\da's stem, die luid om h•Jlp riP.p -
Charles! . . . . Charles 1 ••• klonk het duidelijk; Char
les! . . . . Charles! .... nog eens we1·d bet herbaald, 
Iuider en Juider, als mt't de stem van iemand in 
dood~gevaar .. .. Charles dompelde zijn houfd in de 
waschkom. bracht zijn toilet zoowat in orde, dronk 
een paar koppen thee en begaf zich naar zijn bu
reau. Vooraf echtt)1 liep bij een park om, ten cinde 
zich in de kocle morgenl11cbt wa~ ttl vcrfrisschen, 
zoorlat het ovet· tienen was tocn hij op bet bureau 
kwam. 

Terstond bij zijne aankomst werd hem gezegd, 
<tat de hee1· directeur hem wenscbte te sprekeu. Dat 
was een zaak van b~lang. Charles bevond zicb wel
dra in tegenwoordighe1d van dien beer, die hem 
met gestrengen en onheilspellenden blik aanzag. 

De Soeraktu·tasche Coura11t "\'.er,,c;1(int Advertentiekosten beh1ilve het zecrel voor 

tlriema.al '5 weeks: Din.Jdn.q.J, Donderdag• en r· elke 10 woordcn voor 2 plaatsinge~ f 1.~ 
Zate1·da.qs, uitgezonderd feestdagen. elke volgende pfoatsing de belft. 

de vrouw als de maan des mans. Er is een 
hemellichaam, Jupiter, dat er niet minder dan 
zes mnnen op naboudt ....... ziednar bet beeld 
der polygamie. 

Hiekl men dus, in vroegere eeuwen de vrouw 
voLir een rninder, onzelfstandig wezen dan gelclt 
dat echter geenszins voor de negentiende eeuw 

Alle wetten die den toestand der vrouw re
gelden, gingen &.!it van deze stelling, dat de 
vrouw was ontlergescbikte. 

Men is sedert veel vooruit gegann en durft 
luide verklaren, dat de vronw de gel!jke is van 
den lJlan. Docb duar zii tevens tei:t eenema
le van den man verscbillend is zoo is bet, om 
baar te verheffen tot den rnng die baar toe
komt, niet vuldoende haar m alles met den 
man gel!jk te st.ellen; men zou baar natuur 
dmrnnede geweld aandoen en verbasterE:'n. 

Doch haar meer en meer als vrouw ontwik
kelen, gelijkheid bij ontlerscbeid te oefenen, zie
daar een andere telregel, en bet rest ons na
tegaan of die regel goed en voor toepassi ng 
vatba.ar is, om eindelijk tot eene stellige eind
uitkomst te geraken. 

Moeten de vrouwen een rol vervullen in den 
staat, moeten zu politieke, openbttre functies 
bekleeden, moeten zy stemmen? 

Houdt men nlleen strikt juridische beginse
len in bet oog, dan 1s bet anfwoord op die 
vragen bevestigend. 

V olgens de kieswet is ieder, die in Nederland 
geboren 1s, en aan zekere voorwaarden vol
doet recbtens kiezer. 

Meerderjarige vrouwen zonder recbtelijke an
tecedenten hebben dus alle bet recht van stem
men. Dat zij ondergescbikt zijn aan barc:i rnan
nen 1s geen bezwiiar daartegen, vooreerst omdut 
t-r vele z~Jn, die in bet geheel niet ondergescbikt 
zyn, vervolgens omdnt er andere personen zijn, 
veel rueer afh1mkelijk dun z1J, die stemmen en 
bovendien vallen alle vrouwen, die niet of niet 
meer getrouwd zijn, buiten dezen regeL 

Het algemeen stemrecbt zal nooit algemeen 
zijn, zoolang de belft der burgers daarvan is 
uitgesloten. 

Maa.r nas.st de tbeorie staat de praktijk, naast 
bet beginsel de toepr.ssing, naust de wetten 
staau de zeden. 

Het is voor twijfel vatbaar of onze zeden, 
zomils die nu zijn, weten willen van vrouwen 
die stem men. _ 

W ellicbt dat men later misschien een middel, 
een vrmn, een maatregl')l bedenken zal om de 
uitoefening van het recbt der -vrouw mogelijk 
te rnaken. 

-- llfijnheer ! heette het, uwe chl'fti heulJen op 
den duur de rrnstig8tc klachten over u we nalatig
heid, de tilunli.t>:hei1l en onnauwkeurigheicl Yan uw 
werk: daarbij ontrnngPn \1·ij gerlurig van alle zijc!en 
aanwagen om li0s\ag te leggen op uw tractement, 
iets wat \Yij nid gewoon zijn om te doen; maar die l 
aanHagen plei tc n Yolstrekt niet rnor uw gerlrag. 
RPdenen waaium ik rnij genoorlzaakt zic u uw ont
~lag te t:t)ren : wij belweven in het rnrvolg uwe 
dien~ten niet mcer - u kunt gaan, m\jnheer ! 

Chrirl•'s boog. llij harl CPn oogenblik als vP.rplet 
terd gc.>taan en .inn den groncl genagP.ld . Buiten de ka
mer op llet portaal gekorm~n, keerrle hij zich naa.r 
de rwliter hem gcsloten deu1· en balde de vuist. 

-- lle1~l goe•I, verdoemeling ! mompelrle hij met 
een aft.ichtclijk@ Jach, je wit van me booren, dat 
beloof ik je, je zult nm me hooren ! 

Op waL zomforlinge wraak kan el'n mensch som~ 
bedacht zijn ! 

H\j stormde cle tcappen af de straat op. Dorb 
nauwelijks buitcn grkorrn,n. door zag hij in de verte 
den koloncl met groote stappen aankomen, recht op 
het bureau ar. ClMrles sloeg ijlings den hock der 
straat om, liep een steegje in, doorkruiste nog cen 
p-iar stratrn, en had zich in een ommezien aan 
alle na,poringen onttrokken. Een ontmoeting met 
zijn oom was hctgeen hij bet meest vreesde in clit 
oog. enblik. Aan . <liens gebPele uiterlijk had hij met 

1 een blik gezien. <lat hij a.lies wist. 't Was ook niet 
mogelijk dat Ada op den duur de toezending van 
rlie duizend gulden geheim zou kunnen bonden. Acb ! l 

:i\faar indien er bi1" de duizenden kiezers no()" • 0 

even zooveel kiezeressen kwamen, zou w.ellicbt 
een omwenteling voor de deur staan. WtLt zou 
er worden van de kiesver()"aderin<Ten wanneer .. d 0 0 ' ZIJ oor dezen nieuwen stroorn, door dezen nieu-
wen v loed van wP-lsprekendbeid werden over
weldigd, hoeveel stoornis in bet fomilieleven, 
boevet•l meer aKnVraO"en tot scheidinO' zouden 
niet in bet leven wo~den geroepen. 

0 

Main- er is meer. Is men kiezer, dan is men 
ook verkiesbn.ar. Wat zouden de gevolgen kun
nen wezen indien bij de verkiezinaen tal vim 
vrouwel!jke nfgevuardigden naar de Kamer wer-
den gezonden, ' 

Zou men de mannen ter eenre, de vrouwen : 
ter andere zijde laten 11anzitten of te snmen ' 
op dezelfde banken ? W 

Men klaagt, dat afgevaardigden den nati- lj 
ona.leu tijd v1muorsen, te veel spreken, te veel 
twisten ; wat zal het dan z!jn wanneer er twee 
soorten van tweedracht Z!Jll, mannelijke en 
vrouwelijke? Doch meer clan de tweedrii.cht , 
ware bier de eendracbt te vreezen. 

De man, die ruisschien geen afgevaardigde 
zal zijn, die zijn vrouw niet in de Kamer knn 
volgen, of haar beletten er been te gaan, zou , 
vergeefs :t..ich beroepen op bet wetsartikel: 
»De vrouw is geboorzaambeid verschuldigd aan 

·den man !" . . . . . . Zij zou hem antwoorden: 
:o lk vertegenwoordig bet volk, en de gehoor
zaambeid aan rnijn mandaat gaat boven gehoor
zuambeid aan u, de St11at ga11t boven bet hnis-
gezm. 

Deze hervorming is 
afkeuring verwekken, 
hilariteit ! 

nog niet rijp, zou groote 
ot, erger nog, groote 

En toch dringt de tijdgeest <lat er iets ge
daan worde, diLt de vrouw een rol vervulle 
in den Staat zoo goed als in bet gezrn. 

(Slot volgt.) E. 

Soerakarta. 
1'Iaansta nd. 

Maandag 3 November V. M. Maandag 10 
November L. K. Dinsdag 18 Nov. N. M. W oens
dag 26 Nov. E. K. 

.Kommissarissen voor de maand November 
Plaatselijke §choom:ommissie 

de beer: E. A. HALEWIJN. 

de heer: J. SPRUIT LANDSKROON. 
Verzor~in~s~esticht 

de beer H. VAN GROLL. 

wat hadrfen al hare opofferingen, al hnre angst1m ge
baat? Bij de ontrnngst rnn rlat geld had Charles 
bij zich zell'en gezegc!, dat, zoo hij nl daarmede 
zijne schulrlen nfbetaalde, hij clan tocb weer de 
ourle. arme sukkel was en bleef, nog armer dan 
voorheen, en de onverbeterlijke speler had bet veel 
wijzcr geoordt'cld om ht)t drie of vier avonden acb
tereen naar rle groene tnfel te brengen, quittc of 
dubbel te spelen. Er op of er onder. 

En hij was er onder. 

De zon zonk al Jager en lager aan rlen gezicbt-
einder. 

-- 't \\'as geeo mooie zonsondergang, zeiden de 
Schevcningscbe vrouwen, die aan hare deuren netten 
breiden, de zon maa.kte zich al noeg P.en bed m de 
wolken, dat voorspelrle regen voor den volgenden 
dag. 

In de verte, diep in de duinen, virl een scbot. . 
De echo werd door dP. ornliggeude hoo)!tcn geb•·o

ken; het knett.errle een seconue, scbo1· Pn clof. - Toen 
was bet alles stil. De stiltP des doods. 

De zon school teu ePncmale weg achter de wol
ken P.n de golven der zee verhieven zicb op den aan
wakkcr·enden wind al hooger en hooger, als met kla
gP.nrl geluid. De man, de koning, ter ovenvinning 
ge1·oepen, bij was la.fha11ig gevalle11, overwonncn, ten 
onder gebracht, weggestormd op den wilden storm
wind, in den strijd des !evens. 

Twee dagen later las men in bet Dagblad: 

Inzeuding der \d1'emmtien tot. op den 

dag der uitg1tl'e vu.Sr 10 uur. 

Sluitdagen 
T~; S.uu.RA~G: 

F. 2-16. 
E. 9-23 . 
H. 4-15-% 

d e r il.l a i l s. 
'I'n BAT.·WIA: 

P. 5-19-
.K 12--26. 
H. 7-18-28 

Een paar da()"en rreleden is eeu onzer inae-
.. 0 0 0 

zetenen bH den Rechter-l'ommissaris te Sema-
rn:ig ~oeten versch\j11en, als beschnlt1ig1I vim 
m1sbrmk v11.n vertrou wen, eene zuak die reeds 
geruimen tijd aan lrnngig moet zii n en miann 
de zoons van wijlen den knpitein Chinees op 
J ogja als belanghebb1mden betrokken zijn. 

- -----

De officieel.~ klokken bier ter stede loopen 
den wnren tucl clan eens voornit, dan weer 
achtema t.ot ongerief van het publiek. vooral 
het reizende. \Venschel ijk wellicht ware hun
ne regeling naar die vn.n Semii.rnno-. diiar bet 
verschil met den spoorrij1l Ro1us 10 a 20 mi
nuten bedraagt. 

De inlandsche vrouw Kertodjojo, die 111t een 
b~d in de kali Bedoek (Beng1n~a;1) onrler Gen
chengan reeds weder op den oever stond zich 
te kleeden, werd door een lrnailllan unar de 
diepte. gesleurd, z~nder <lat haar nnb!j zijnde 
man 1ets tot redchng vermocht uitterichten. 

Den andereu ochtend werd haar <leerl ijk 
geh~ven? lijk door bet desnvolk, dat op het 
ond1~r Jacbt maakte, dicht bij de plnats des 
onhe1ls ternggevonden. 

'J'e Madioen zouden zich op de twee m
landscbe scholen aldaar, niet minder clan 414 
~cholieren bevinden. alle naar eene landsbe
trekking adspirerende. 

Het scboolgeld bedraagt slecbts 25 cts. 's 
maands. 

De amfioenpacbt bier ter stede moet in den 
laatst-en t!jd goede zaken mnken. d1rnr de 
smokkelhandel zeer belenHuenl is en de scbui
vers zich nu nole11s vole11.s hij den pttcbter 
moeten voorzien. De petiken op '1'.joj•Jedan 
brengt thans d11.gelijks tusscben de 4 °[L 500 
gulden op, die op Pa'lar-Kliwon f 120a.f150, 
en de a.nderen naar mto. 

Der.e 1.:ijfers mogen eenigszins als maatstaf 
dienen voor bet opiumverbruik in deze resi-
dentie. • 

,,Gisteren morgen wercl doo1· twee Schel'eninascbt> 
meisjes in de duinen een perBoon gevond1•11, di:n zij 
aa nvankelijk rneendfm een lijk te zijn. Op haar ge
roep om hulp kwamen eenige mnnnen toe~chieten , 
die op hunne beurt de hulp ,·an de politie en l'an 
den gemeentc-geneeshP.er inriepen. Rij nanwkeurig 
onderzoek bespeurde men nog eenige trckPnen van 
!even; een cliepe wonde aan den linkerschouder rn 
een op de vlaats gevonden pistool gaven rerlen om 
een paging 1ot zP.lfmoonl te doen l'ennoecf Pn. De on
gelukkige, die een jongmensch van goeclen huize schijnt 
te zijn , is naar bet hotel Zee1·ust overgebracht. 

Cha~les ontwaakte al:< uit de diepte van een graf. 
Hij lag te bed; 't was a\les danker om hem hr.en, 
een flauw lamplicht scheen doo1· de gonlijnen . Hij 
deed een poging om zich op te rich ten, maar h\j was 
als met duizend handen gebonden en een plotstolmge 
hevige pijn rfeed hem een giismoorrlen kreet slaken. 
Op dien kreet werden de bedgorrlijncn scbielijk weg
gescboven. Pn een vrouw boog zich over hem been. 

- Tante ! . . . . . U , .... 
- Stil, niet spreken ! fluisterde de vrouw van 

den kolonel. 
- Tante ! . . . . . was daar nog niet )emand ? 
- Ja de dokter. Stil ! 
- Neen ! . . . . . nog . . . . . iemand , .... Ada ! 
-- Stil I chut, niet sprekP.n, de doctor beeft het 

verboden. 
Charles sloot weder de oogen: die weinige woor-



De tlieven sch\jnPn met <le Ae!lt:.i1·stran.t werler
om icts v,1or te hebbe11: in een en betzelfde huis 
zjjn i 1 11e:1 l.rnt;;ten tjjtl twe hon lea vergif
fjir,' · De bet:>sten \\'f:'rtlen nl JWtO'erJer en 1U1t
[';; .. 1 ·r. kreg .. •u eene \'erlamming~ zootbt ze vim 
t\jd tot tij1l tegen den grnnd vielen, verloren 
h11 1 cet.[ H t eil sr.i"t'l"Cll cle l1dll Jl;L een t~j ls
Ye:-f 1 ip vim veertien, tle nmlere vim vier d1t
ire'L 0 ,bk'.;:ig tbt tld b wuner vim het buis 
tlun;; op zjn ttni >ive i8 en vohloeude gewn
pewl om met ger:istheid de dieven afte
W;Lthh~:i. :\L>en i:; w:tt de v-eiligheiJ n.r.nga.·tt 
in ,l • lnatste tb:;en opm~rkel~jk ru~tig, doch 
he '.; kon wel de b \.:tiek der boeveu ~ijn zich een 
poo..; ;;t1l te boa.lt'a. fon einde litter des te ze
ked~ r hun sl11g te s1itan. 

'V-v-rneer e ::migd persone:i ltet initiatief namen 
om liier gel\j k el llers ee11 n1mgdn•Linen St. Ni
eolit•Lc: r.vonJ vo r tle jeui:; l te org1iniseren. d rn 
i-: i1 ,t it:Lnten mdn tht z.jj. trots de slechte t[j
lht. b!i de iu_g,z.eteueu vol loeu.len steun zou
cle 1 vi 1 1en. en even als vro,~gdr, spoeclig de 
k•.:.ioolli.;Je s .1m bijeen zoude zijn, 

h d ' lk;;t Dj ·i nbo ~.-B3j3hlie beproefJe de 
·,,I..;· li . ..;·a , 't1l iej '!ll het liuis van hu.1·en buur
i.rnn DjJtlikrJmJ, m et lncifers in bra.nd te ste
L1•11. 

Z\j w•ml ecbter up heeted;L1Ltl b trnpt, en 
aa!1 de politie 0Yergele1'e1-.l. Als mmleiding 
to~ di,• w ;rnJ L•L l m ie't o l~( hi er het bekencle 
mata-gel<t 11 wed er di en ·t doen. 

Door een vissuher w rLl in de krui V'V adjang, 
tlisfri~t Dj·Ltie.u10m, het l!jk van een n.ld1LtLr 
oubehmcl inlander gevoUlleu, r eeds tot ontbin
tlin~ O\-ergegnan. 

Door nnvrnitg kwn.m h et tlistrictsboofd tot 
de wetensi;bnp. tbt de verclronkeue .Moendjoroh 
h 1>e• te en op :::lieu<rosurie ( MttnO'koeneO'urnn) 

~ Cl 0 

't lrni;; behoortle. 
De:ce persoon verb:?Pldde ..:ich met eene se

tn.n g ·tr iu w l te z\j11 en hiel1 l 7.ieh blj wij7.e 
>•Lil . tro mgod meesbLl n1tbij rivi eren op. (tot
rl1Lt blj er eimldijk in makt ) 

Y olgcns een p:i.rticul1er.-!n brief. de7.er dagen 
<1oor Pen ingezeteue vim de reJiictie vnn de 
Oust1iost 011tvnngen . ..:al dit bind eerstdaags op
houc! ~ n te b:st;L;m. en zulks in verb1md met 
de over~1mg <ler filiule te P1Lsoeroe11n der 
(; ebr. <lirnberg & Cu te Soer1LbiLi1L in n.nd~re 
lrn:1 len In h etzd]f,le bind 1-\'•Lf de beheerder tlier 
Lr.u1d1e . de lwer Koster, r~ells kennis van het 
ne ·r: ·g!_!en z[jner betrekk iug. 

lJi;; sluit zich dus a;m bij hetgeen de Loe. 
te:i llezen reed.:; vroeger herichtte. 

Er worden hier ter stede n.f en toe ano
n~j :.ne brieven outvaugen. m vestal in zeer on
r~:rlementniren st\j1 geschreven. 

h'JO ontving ieman J clez r <lagen een ex
em pbar vim de Eiu tang 'l'i::nor met een uno
njj men brief tu schen de bliulzijden. E en antler 
wer l becleeld met een epi ' tel, W;rnrin een ano
njj 1;ns hem rnor een zlj uer vrienden wa.ar
sc!m wde, enz. 

L.:!q"i teren morgen t iikelden twee vronwen 
ten a:mscbou we 7ttn eene m enigte omst1rnders 
elk .rnfor zoo toe. d1Lt me11 hunr met gewekl 
sc:bei len moest. De nnnleicling tot deze vrou
we,1\ westie W<l~ e.:!ne mannenqu;Lestie en de 
hvi~tappel een Jnrnansche Lovelace. 

I \ele wouing'<m te 'lontprettnn eu niLbij 
Pe·1.) •l1mm word n tbp:eljjks h1mengernchten 
g<.'l:o·G !en. W;L;trbij 1L1m1.ienl\jke som·1rnn wo rden 
om ~·'z1". Tu schenkom-t der politie ware bier 
ze~r guwenscht. 

tlm In Iden hem 0:111ibprPk••lijk vermoeirl. Ilij had 
een fi:1 :1 we on bes:1'11l'ie htirin11ering van een hl:' vigcn 
~c!1 >';. ec11 lmd runioer en gegon.' om hem heen , een 
onli.de!. .. kt.> pjn, een bPn:111w !heir! tot stiklrnns t oe 
..... t0~11, na:ir hij meenrle. e<'n dit'pen ~\nap . .llfoar 
tu rnid·Jp11 van <lien ~Jaap wns het hem telk1•ns ge
\\ l" t o:' zjn•) gJ:· lijnen werden opengcschovf'n. en 
ee bb<!ke. blonde gedaantP, 1lie zich over hem 
boJg, die radeloos weende, het hoofrl in zijn kussens 
Yerbo•·p-en, die ovPrluirl barl, en dan 'vas el' iets in 
h•!t diep:;t rnn Charles ziel dat fluisterend medebarl 
en hPt was of hij dnn ruimer ademde, en weder 
s!oot hij <le 00gen ,.n sli~p in. 

- i'lfoedt>l' ! 111ocder ! hij heeft u ..... hij lieeft 
mij hPrkend ! ..... 0 ! red IH•m, mijn God: en Ada 
wiel'p zich aan <lt•n scboot hm·el' mol!der. 

- \\'ees bedaan!, weeti b<1d :~al'rl, mijn kind! 

Clurks herstelrle, teg1'1J allc venvachtingen in; nlles 
rn zijn to1»tand dl'1~1 l :ianrnnk elijk het tegenoverge
stelde roorzien. Eu nauwelijks was hj lrnt gevaa1· te 
hoven, toen Ada d•J li' h11vige kool't,en wiPrd aange
ta,t, e.~ · 1 gcrnlg rnn al ln1·e zol'gen en ang>ten. 
Cln.-lv' mot•der stierf juist ouk in rlie dagen na jarnn 
van lij !en. .Tacoba Yerloor trn eenenmale het hoof,!; 
biit m;1gazijn ging m .~t ra~sr.he schr~rlen achteruit. 

L·1ngza111erh;111 I kwam er vernndering in dien ge
sp:rnr. rn to~'tand~ ho !Wei er veel tijd vel'liep ce1· die 
twee j1rngelie1lt>11 Yo!kornen wMen h~rsteld. Geduren
rle die lange dagen en weken hielden zij elkamler 
ge1.elschap en zc zaten meestal 1past elkandel', iedel' 

In eene polemiek vnn de N. V. contra 
» l\Iue<l" wordt de an.ndacht gevestigcl op het 
on w1ire vnn e u b<Jriehtje in dit blitll omtrent 
kuierende schilLlW1tehten. 

De 'l:1L1Lk is ons- en lt ~'t publiek- te onbetee
kenend om er bier vce l mr:nt nit te sbnn. 

VV[j \'0Js t1 L1Lll met te zeggen cbt w\j den 
fang. p1. 1vljud1mt itlhie t· op diens n.n.nvrnge 
cl vereischte ge;.seveus ver3chat'ten om tot de 
bron van cl.Lt baricht opttiklimrnqn, t eu einde 
die ZtUL!c n 1i ler te itBtruaet·en. llet is pr\jse
I;jk vitn d .:l milit1Lire nutorit ;iite1 cbt z\j hier 
1Llth ·tn~ ee o. oul~r1.0ak inst<Jlden (mit niet h1i 
rr 1/e bb len gJbci·ut et pJ1 11· crw~e) en de voorlich
ting V1Ln tl~ N. V. heeft ruen cbiLr ver:noeJel\jk 
niet bj uo)Eg !Seh1Ltl. H et zou overigeus in de 
milit1Lire hiernrchie n 'tgen e:s zow1er voorbeelcl 
z\jn, zoo omlerhoori\;\'eo. op ean enkel courimtenbe
rid tt, chs zonJer f~ibl!j !~ b.•wj>, gJstrnft wer
tLn. W;Lt'd om de uit3hg V1ln het oa let·1.oek 
balrnn l g'dW1)l' l.m, gdwis h L !.l Jn w[j die in 
ons bl1d g:i;mbliceer 1. Onz ·1ivern brouneu, ver
dr.t;Li,b VclOJ" bllingan, n.v e:e.:i~1 t ·~!ltl g<!,:;al"e:is 
z.jn z ·Jo ve~lvultli:s 1L·L11 CO lll',m t ian voo rgawor
pau straiblhlokk:en, d1Lt het m1.:!i l;j 'c is a :in
tJn.:!.uau cl.Lt die niat m~ le baho :mm to t de 
he :Ig 'ni >sau mn O::l ~. V., 't welk hier eene 
mu5 zift W•Lar het zoovele kemah heeft door
gezwolgl'n. 

In lien die scbildw;i .hten intusschen niet 
venler gJlrnierd h ebben cbn reg-lementair is 
voorJcschrJven, d11t z!i het bhtd g 1ukgewenscht 
met d eze voor den St1ttLt zoo gewichtige ont
dekking. 

0d Seitenhiebe a.an ons 11.lres over de spot
prenten lnhoeven wij niet meer te p1neeren: 
de oµ enb1ire meeniug en de voorna1Lmste bl1i
dan d<Jr indische pers hebben dat voor ons 
ged111m. 

Misschien echter dat alle inzenders in Lo
cornotiet, InJ. V1Ldarbnd, J a.va. BJdtJ, Oostpost 
cnz. ongdijk h ebbm en het alleen unn de N. 
V. W!Lil voorbehouden »h t na.tLdje va.n de kous" 
te vinden. 

Ook d1.mrmede: JHoficiat ! 

Gam~ngd9 Brdchtsn. 
In bet versbg door de Fr1i.nsche r-:igeering 

an.n de I\:ii:u :ir.3 v.m Kooph,inrbl uitgebmcht 
ovar de Ohiuee3Jhe havens die voor den bui
t .:mlnndschen b.in<lel z!jn opengesteld, korut om
trent Fvut;ehou het volgd:i.le voor : 

»Fout>chou, de »gelu~ki.:p st<L1" of de »sbvl 
der drie beu vel; ", de voonrn;uc.'>b h11 ven n.1rn 
de ku-;ts treek tu-~chen s~.i11gh 1t i eu K:mton, 
is de hoofdsbd der provincie Foninn. Zlj ligt 

en de zee gelegen n.rsenMl, de oorluO'sscbepen 
en de forteu, is bet toch te vreez.en dnt lantst
g~noemde orustnncligheid er door de gebeurte
mssen der luntste dngen lliet op verbeteren znl. 

Y erscheiden j eugdi5e Cbineezen, di"' te P11r\js • 
studeenleu en in het hotel der l 'hineesche am
bass1ide nllbn1· woo11cle11, hebben !11L het bomb1Lr
dement vim Fontschou bet Fmnsche grontlgebied 
verl1Lten. 

-Als een stn.nltje van de toenernende reislust 
der residentiebewouers lrnn dienen de volO'ende 
mededeeling V!Lll den HMgschen corresro~dent 
der Zutf. Ct.: ,, Dezer dngeu miste ik b!j een 
mtiner vrienden den gewonen huisknecht. Z~cl. 
was met zij u familie voor dl'ie we ken op r11is 
n:iiLr Du i tscbhmd gega11n. W er kel ii k bistorisch, 
.Yl. d. lU" 

g1'lijks cen hundet'tltal militait'en te verzeke1·en. Men 
_vermoedt <l a t hil'r wedet· bezuiniging in bet spel 
is, mnnl' hd knn we! Pens de geschiedenis wot'den 
van den man c!itJ eC'n rlnlibelt;e spaanle mrtar een 
g11lden ui1gnf. !let gehl'<'ie bericht wordt C'chte1· te
gengesproken duo!' het Alg. Oaghl. van 7 dezer - Dt: 
vnl van het van ouds als solit!c: hckenrle .huis Dum
ml~1· rn C' te Datavi.a mnakt. alda::u· groote sen
sfl11e en lnPn neest voo1· nog nndere firma's. - De 
p.Ptna~lrnrdl)1t 1t' 13ntn via lwbben afgr>daan, maat' 
nu beginnP11 r!n spoukhistories. Een v.nn de eersten 
vnn dit•n aaril gebl•t1rde bij dr wednwff M., wanr 
hl!t ~1mok bC'il1st sc h1~e1! op et>n 1 7 jUl'ig meisje. 
De Resident vnn BatU\'ta kwam op eP.n dag daar 
t'.~1· plaatsP, hiehl z1•l_f de wacht, eu het me,~e bij 
z1ch en hnd het hms !aten 01mi11gelen. De assis
tent Re~ irlent en de schout donrzochten toen bet 
hnis en vonden natnndijk nie ts. Ilet spook ver
tc•onde zich ook niet. De Jrwa Bode zoude het hooast 
w11:rnc1ieti.ik vinrten a1s bet hllis van de weduwe M: 

In eene correspondentie nit L oeurndj.ing nan :111d•J1' sti-1~ng 1•o:itictt>ezic ht p-t•plantst werd. _ D~ 
het Prob. N. Adn. BL komt o. lL. bet volgen- boote n '"1n d1~ Nnderlnndsrb Indische Stoomvaart 
de voor : i\faat><ch<1ppij , Zllllen YOOrtilan Samalangnn niet mer>r 

D e Lo1,mn.1lj:mgschP. fab:ikkers zijri tevreden I aando~n, c1· \\"Ordt overigens f!een ve1 andering ge
met de_n afgcloopen_. oogst; de t1Lb:~k is ontegen- :I '~r~r.h t rrlll • de ~e~_tnaude ta1·ieven er~ in ~e verc!el'e 
zeO'crell]k vecll JUOOl]er diLn de vurtJ"e oo:rst. i ie..,el rn.., 'an rle du~nst. - H~t b.eslutt is 111 de pen 

""Z'rj hebben nlle hoop goecle prij~en te'~ zul1en j om all<Jcn aa11 of.iciercn, die W1'1 ktl! ijk bereden zijn, 

ill l en ~Ar t d l 1 I t ft k. .1 l fo11rngPgt'I h·n toe te kenncn eu s!cchts voor zoo-n < • n 1L e <rOS30K Jere itn l cu mere- 1 cl • 1 I l t L 
1
. . l O , . ve,. pa,11· en n!s voor 1le door }1cn te Yel'l'icht<'n 

r ~e en, C 1L . oewn ymg ~ll'Ca a 11 m1~le dicnst noodig zal zijn. De mi!itaire apothekers zullen 
p1co_ls z11l 1Ltwerpen. De chmee~ geweze~ hooft!- clan geen ~poren behoev.~n te dragen, wat bij hr>t 
nmf1oenpnchter van verleden ianr heeft nlleen I· maken van piilen ook minder noodia is. _ Het 
circ!l. 5 a 6 mille picols krossok genmttkt voor tracti.·ment van de lic!Jtwachters zn! \'e~mindeJ'd wor
de firma A. W. de ltijk & Co te Soernb;LitL. den, omdat. het klein is, maal' clat van den inspecteur 

G!j hn.dt dn.n ook in den oogstt\jd hier op en deri arlj'.rnct in~p 1•ctem· niet, omdat het grout is. 
Loeumdjnug moeten zijn, cliLn zoudt gij ge- ~IP.t Bataviaasch Ilanddsblad ze~t hi~romtrent.: .Toch 
zien hebbeu d1tt het cbineesehe element in deze z~l het nog dr~ vraag 21J 11 of JUi~t d1t' bezoldtgmgen 

f'.l 1· ' I t t t 11 h ft met met veel meel' recht voor 1·errninderina in aan-11 c e ma nor~ a w11 e ver e en ee . . , "' 
0 "'t . 0 d , . mel'kmg kunn~n komen, ook met het ooa op het don!' 

vem 111 e d~~SIL s z1ig men cl~.meezen rond- hen geleverrle werk. 0 

loopen, zelfs tot vuf zes dagen bluven. om kro~- De generaa! inspecteur <lei' infanterie van Willes, 
sok op te koopen of tegen 1trufioen rn ttl rm- zou, zooals men in som111iae kri1wen verhaalt niet 
len. Die heeren chineezen hebben hier een ~tan een beroerte maa.r aa.~1 het ~·ermatia o-~bruik 
goddelijk !even van laiidannm ovededen zijn. De genem~l ;ou na-

De gewezen boofdpachter van den amfioen ~nel,ijk buikpijn gehad hebben en met het oog op de 
die bier woont, heeft door zijn geld om ;;oo 111 Zu1d-Europa heerschende cholera, zich niet recht 
te ze&Cfen n.lles ouder zijne bevelen O'ebmcbt geJ'u<t hi~hben gerne!J. De doctor zon hem toen vijf 

t "' 0b · 11 · d 0 drup1iels la11da11um voorO'eschreven maar du genei·11nl to !Lill tenn.ren lll l UIS, Wll!l.l'Van e rueP.sten . . 0 .. ' . ' . ,' ' " 

h 11 b l 
. .. B" er ,·oor nlle secunte1t n1f en tw111t1a rngenomen 

e~l ge ( SC U cl1g Z!Jn. UillL de .. geh~~]e he' ben, Wftarna hij kaJrn i~ inge~lapen ~m ~iet meer 
c~_meescbe lrnmp behoort h?m toe en hn schunt te ontwaken. Dit bel'irht vereischt echter nadere 
bu het Eur, bestuur ook rnvloed te hebben, ben>stiging.- Te 's Grll\"enhage b"staat ~edert een 
danr idles Witt hij duet, goed scliijnt te zijn. panr jaren Pen YerPcniging, die ren doe! beeft het 
' iettegensfaLtmde dikwijls door euroµeanen er \'Onnen rnn een kapitaal. De !eden er van zijn of-

op gewezen i , c11Lt er legio ehineezen iu de ficieren van bet Nederlandsche en het Inrlisrhe leger. 
desrn's rondscharrelen en zeker niet clnn t en \\'an11eer men daarYan lid is en men wordt oYerge-
nmleele der bevolking lrnmlelen, worden die bee- plnatst, men wordt hoofdofficier en moet zirh een 

t I t t ~ I t H t t 1 l paard anr1schallen, of we! men komt in bizo11de1·c 
ren och~ me rush .. gte 1

1
t _en. f' e hpifL;;:tseHns .edse ou1standighr.clen waarir. men gP!d noodi,, heeft dan 

voor c rneezen sc IJU uer a aesc n . en 1e . _, . . . 0 
• ' . . . . · . ·~ 1s ue ven'en1g111g daar om een rn onaelprrenhe1d ver-

z1ch ;uet ~oed w1ll1g w1llen onderwerpen n~n keerenrl oflic·i~r · b\j fe ~pringen <'n ° wcl met een 
den gewezen p<Lchter wonlt het !even lner mm, die zich reo-elt naar de a1·ootte der maan-
onmogel!j k genrn1tkt, zoodut zij genOOllzu.akt ch~lijk><chP storting:'n. De vereen'iging bezit thans 
zijn n1Lttl' 1111dern resiclenties te verhuizen. reeds f 18000. - rn de generaal van d1~r Heijden is 

prnchtig in eene vrnchtbare vlu.kte, op een af- De kwastie. of de Vdet. i~kte in het vV onogi-
stiLU<l vtL.Q. tien kilo:.ueters door bergen omge- · 1 k · · d 

er onlangs lid rnn gi>\\·orden.--- Een I\endalsche p0t'l'O 
rnbok Djanie g1rnnamrl heeft van ren Chineesche vrouw 
,, on1~nrlP tP Pedamaran cen paar gourlen met diaman 
ten omzette oorbellen onlvangen, ter waarde van f 75.--
0111 die te YPrkooµen. Mbok !Jjanie Yet'telt, nu bet op 
u3talen aanko111t, dat zij de oorbellen heeft verloren 
en geen geld bezit om ze te vergoeden . 

·J ~ r1:oc rn in :::loe rn 1irt1L veepest of iets 1LU ei'S ver-
ven, nan den liJl keroever cler illin-r: vier, op client te heeten, z1Ll op de b:ih;m leling V<Lrt het 
56 kilomet2rs van de 7.ee en werd in 18 .J.2 door 

verschijnsl·l minLler invbed heb1Jen, tlun men 
bet tmct1.mt van N ,tnking voor d en bnitenlimcl- zou denken, dnur de veeartsen, die de ziekte 
snlrnn handel aeopend. In een tloor een ruuur k · · 1 u ,., . . . . . veepest :rioemen, oo • JLllst geen voorstnuc ers 
omgeYen st1Lrl die cine kilometers vn.n rle n vier , .. d t b t .·· 'r . ... d · · 
]'O't wonen de m 1tncbrijnen en de 10000 af- ZJ.JU virn e veepes - es I!Jl mgsWJ.Jle, ie m 1

o ' . . · , ~ . . . . ~ W est-Jav11 z.ooveel geld gekost heeft. 
st11rnmehngen der M1m 1bcbou:s, die de n11ltfa1re D h'll cl "· f' h d ld . · . , , e verse l en e veenr,,.<;en, o sc oon ver ee 
b<:!volkmg m tm1drnn. I usschen daze stad en ' . cl . . l k ,t' f, · t d . 
,J • • -,, .- liaO'ell de voorsteden wa11.rin het hn.n- over en nnu.m en over c e we,, Leo een_ me oor 
ue uvi~r "'"· ' besrnetttnO' van elders overO"ebrnO"te zrekte vee-
de!sve1:kear z1ch concentreert. z~e~cbepen .kun- est k11n ~ijn, zijn het o~er d°e bestrij t1incrs-
nen met verder komen d;Ln het P1Lgoden:e1ln .. nd ~imtrege!e~ niet ·zoo uneens, dirnr voor h~n 
en v1~11 d1Lar wordt het ve~keer door 1onken die aan niet door besmctting ingesleepte vee
ondernouden. Fou~schou IS de. h~ofJnmrkt rnst rreloo\'en, de tot llOO' toe O'evolcrcle offi-

' voor thee en bet bmtenbnd voorz1et z1ch hoofd- 1. 1 ° b t .. d' 0 
·" t 0 k 

k l" J d n t'l 1 D ( 'h · c1ee e veepest- es l'lJ mg evenwm e pns omt 
~1L e J.J ' iLiLr vn~ c ~ ar t {et. . 

1 
d l lllE';zen als voor hen die b~wet:en, dat de ziekte in het 

;:oopen er voor .. ou worn errn eu, J1Lm oes, geheel O'eeu veepest is. 
meubels, pa.pier, rnst en vele soorten Viln vruclt- 0 

A· D. 
ten. In 18SJ weden er ni"t minder dan 
2~)5,2:20 ],ilo Indis.~be opium ingevoertl De 
E ·uope ... sche handel W;LS er in de limt:ite ju.ren 
niet tMg~nomen." 

Ofscboon , zooiLls m en weet, de st;td z·Jf niet 
door liet j · rn~'te bom 1mrtlemrrnt te l\j ,len heeft 
ge'md en de Fr.m chen zich b2p1 L•Ll11en tot ver
nieling v1in het groote, h11lfw eg tusseheu de st1Ld 

in een g;oot1rn stc• ·I Pn zagen clkan<ier nan zonJer 
d,1t zc nog jui:;t ' 'ee l 'am~n ko11de11 spreken. 

~Iaar A·hi was diep nee1·ge.!rnkL; zij gevoelde zich 
me le betrokken in den Ya! van Clurles, 't wa.~ al:; 
du1·fd<' u nic t meel' Yl'ijmoedig het hoofd opheflen. 
Ze kon het zichzclrn niet lang<' r ontve:nzen-: Charles 
was diPp gc,·allen e11 - lmnr schemP.rde het Damo
cles zwaard bo,·en ll <\t hoofd . .'lloest zc in hem, mm 
wien ze zich eens zoo \'Olkornen zou hebben toever
tronw,l, nu ewn !nag en onedel karak te1· zien, den 
zwaklwn speel b:d van a.l!erlci hartstochten. \\'ie be
sch1·ijtt de pijniging van een wouwenhart, gcdwongen 
haar rninst itleaal t<~ !ecren verachlen? 

Jaroha b1?grne p di1m toestand, en !in.al' belange
loos, zusterlijk gc,·orl zeide haa.r wat \mar te dben 
stond. Ann Ohal'les moe:;t een bewijs van vo!komen 
vel'trouwen gl'geven worden, en zoodoende de gele
genlrnid zich volkomeu te l'eh d>ilite.i rc:n. En Jacoba 
,·ormde met l\.da een p!an. Zij hail rcerls Jang g<l
w.iu ;cht rnn h.it financieel bchecr der zaken ontsla
gen te zijn, Charles moe't ook in het murlema~azijn 
werkz .. 1am wet.en, h'j mo·\'t haar boekhouder w1w
tlen. Zoo gezegd, zoo geJ,rn11. Er wen! voor hem 
m•n klein kamertje in 1.lc stad gelmurd, maar den 
geh1Jelen rlag brncht hij in lwt rno.l e111agazijn rloor. 
llij was spoerlig op de hoogte va11 di! zaklln, en 
nam wcl rlr;1 bet geheele hoofdbestuul' op zich. 

D.>. kolonel echter W<t'> on let' dat allcs in eens 
tien jaren vel'011derd . Uij ging g·~hltkt onrlcl' een 
,·e1·rl riet, rlat hij nog nooit in zijn !ernn had gekend, 
hij had, om de schuldcn van Charles tc kunnen beta_ 

Verspreide Eerbhten. 
Het gewndheitb .. taJ,ili~sement te I\ampong Mnka$,fll' I 

zal rnlgtms een r!er Bal:wi;1>clw Lila.den met u!ti1110 
van diL jna1· worden opg-ehw.e.1. De \tll'll1veddi_1ke 
oorz!lrtk hierYan n10l't gl'legen zij11 iu Pe n weigeri11g 
van den Gouve1 ne111·-Ge1w:·aal om den Dirrct~ur da-

Jen , zt>I.' schul !en "'.moeten 11Jaken. 'I'och kwain hij 
met de oud,1 stip :e sp 1arzn.a 111lwitl het a.lies tn bo
ven. m.iar toJ11 gi11g zij 11e gezo11dhrid nan hct wan-

1 kt• ie!J. IIij verl::in7d1• nan1· ruM: , hij h:H! al zoo 

1 

lang op post ge~ta:in" , zPid e hij t0t zij11e wouw, 
.. h!t we1·d tijd da.t hij afgelo,t \Wrd. " 

Oat uur slocg eindPlijk rno1· hem. Al zijne kin
deren op Lucie na, stondrn om zijn sterfbrd. llij 
wenkte Ad<t, dat ze dicht bij hem moest komen, 
en Charles QOk. Ilij_ nam hunne hand cn en legde 
ze inecn. 

- Charles! . . . . Ada! .... Wat Goel verPenigd 
lteeft dat zal de n1ensd1 nict scheiden ..... Maar 
beloof mij een ding .... dat je niet zult trouwen, 
Arla! voor al .... de schuld is a.fg:elost. 

Jn, dat b!'loofden zij plech lig. En toen, toen lPgde 
de brarn krijg~man voo1· goed de wapens af, en 
sluirnerde in op bet bed van eer. 

Chadcs en Ada. liit•!d1m woord. Zt' zo11rle11 liet 
gedaan hebbcn ouk ::ii warrn el' lientallen bij tien
talilrn van ja1·pn 1•erlooµen. Maar tPgen wi! e11 dank 
1uod ik het zeggen: ,,~fannenhand bo1·en." \\'ant 
toen Chnrles zich met hart en ziel op de zaken 
toelegrle, en zelf naar Brnssel, P<1rijs en Louden 
rPistle om aa.nkcopen {e doen en alles om hi:>m heen 
ge,·oelde, dat een krachtige mannenhand dP trugeb 
hield, toen na.rn h!:'t tnotlernagazijn cen zoo slerke 
uilbreiding, dat er weldra Pen aangrenzend huis 
m >est bijgPtrokkcri worden en bet nantnl werkst ers 
op de n:i.ai'rn,ner ver lubbe!d we!'cl. En zooveel J 
spoedio-er dan men geclacht had, was huis en zaak 

Telegra.mmen van de Locomotief. 

Uit Singapot'I', 8 November. Hier is een mail aan 
met berichten loop<'nr!c tot 10 October. 

Het beheer over het rlepartement van Burgerlijke 
Openba1'e 'vVerken is aan den heer Jansen van Raav 
opgerlrngen. ' 

Uit Batavia, 8 )\c,vember. Benoemd tot tweeden 
luite11ant bij de schutterij te Tenmte, van Ginkel; 

tot eerste luit<•na11t, Lakerrwn; 
to t tweeden luitenant-adjudant bij de schutterij te 

:\le·1a rlo, rle \'riP$. 
Door den et>rSt<' li1itena.nt-kwartiermeester Vossen 

is eeu tw1_1ejarig verlof na;ir Nederland · gevmagd. 
Hrt stoom<chip Samatra is gisteren te Amster

dam an ngt>kon1l'n. 
Uit Soernhaja, 8 Xovernber. Heden zijn per stoom 

schip Guiwe1»ww·-Genr1'aal 's Jacob van Soerabaja 
via Sema1 ang naa1· Bata1·ia vertrokken: 

het nij e en 0·1bezwa:l1'lle 1'igc11dJm de1· zuster. 
°'.\id la.ng daarna WPrd hnt h:1welijk van Chal'!es 

en Ada in stillen cenvo11rl rn]trokken. 
0<1 WL·J11we rnn den kolonel kwam bij hare twee 

do~ hters en sc lnonzoon i!lwonen. 
En :\la t·ga.l'etha? Arl:i en Jaeoba. zowlen ham· wel 

gaarne o"k b\j zich hebben gehad; die twee knappe 
en handige hand1•n waren goed te gehrniken in het 
huishot1d<' n, ma:u· hare zuster, de kostich0olhouderes, 
hacl reed~ bng be:;hg op haar gelegd; zij, diP. zoo 
gewoon was aan haa1· zuinig zu~je met ha.al' schl'an
d·~1· OYerleg, ze had het met al hare vorige huis
houdsters maat· nooit kunm'n vinden. 

Einde. 



de heeren: Cordes, Oerks, Janitz, dP Jongh, LPd-1 en den vendunfslnger elk het kostende vnn een ' 
gerwood t'n Lotirhius. knnrtje 2de klnss~ en voor den oppnsser van 

De malai~e in den hnndel is toenemende. het vendulrnntoor vnn eeidrnartJe 3de k lnsse Op 'i' rliclng den 14 en Iovem her 188 ~. des 
De heer Be1·gn11 1 a~chi i~ her!Pn h"er met het Itali- f ea voorts bet kostende Yttll een pl1rnt el!jken I voorrniLld1tgs ten 10 ure, ten overstnnn en in 

aansche operngezelschap aangekontt•n. h11Ul'w11gen vnn en nnnr bet station. bet lolrnnl ViUJ het vend Lu1epnrte111ent te Soe-
Van Ffll1f P1', 8 :\o,·i>mber. 1!011gko11r1. 6 NoYem-

b. \ \' 11nneer vnn and ere l'ervoermidclelen wordt mbLrfo, v1111: her. Uit Peking wordt lwricht. <lat 111,~chen Frnnk-
rijk en China vrecle~ondi•i ·handelingen gPopen.I wnrden. J gebrnik gem1wkt, w11genhuur of het kos- de huurreehten op de gTOllClen, gelegen in 

New-Yol'k, (j l\u\'tllllber. De ,·erkiezingt>n Yoor t.>en tende vau nndere trnnsportmiddelen volgeus de nfdeeling Sr1tgen. residentie Soernknrt11, heb-
nic11wP11 pr .. ~ident zijn afgeloopen. usncce. bende een nitgestrektheitl vim 31 '1, Solosche 

Mon gelooft dat Blaine g<'koz"n werd. In beide gevnllen mn.g bovendien, wanneer djonkeu of 81 ;;4•;, bou w vim vii fltonc1enl vier-
Hongkong, 7 :'\o,·ember. De VJ'ede,onJerhandclingen de reizcu zich verder uit trek ken dnu zes pa- lrnnte H,jjnlnudsche l'(leclen. W1L1trop won1t ge-

-..ijn op nirts uitgPloopen. )en vau de hoofdplirnts Soel'Dkai·ta een d11.g- dreven de Koffieontlerneming bekend onder . 
Li Hung Chang werd in groote haast naar Peking ,\ gelJ warden in r··kening gebrncht voor den den mtnlll 

ontborlen. I b ] f' 3 d vendumee".-t. er ten ef rnge vnn , ". oor en 's-Grave11hage, 7 ~ovembt>t'. De uitshg- cler Ye1·-
k. · d t 1 · d t <JG J'L 1 \ veudu~rl1n1ver en den vendnafsl1tger 1eder vim iezmgen YOOr e Pe1·s e rnmer 1~. a _ L era en r • 
en 13 conserYatie,·en werr!Pn gekozen. I f 2.!'iO en voo.r cJ:n opp11sser vim het vendu-

Londo11, 7 i'\o,·t>mber. llenl'y Fawcett (rte Engi>l- kantoor vnn f 0.00. 
sche postmeester·-genel'nnl) is overleden. ~oernkn.rht 5 November. 

De Daily News pnblirrel'rle f'•'rt telrgTnm. wnal'- De Ueside11t voornoemd 
in wordt medegcdrelrl, dnt Clewliind gPkozen is 1ot Bli ontste11tenis 
President tier Yereeni)!'de Stafrn ,·an ?\001 d-i\ merika. De Assistent Hesident 

Uit BataYia 9 :'\ovember Bij het gel:o11dl•n pnm·- (320) HALEWIJN. 
denconcours bestonLl veel animo YOor het winnen I 
der hoofdpl'ijzen. ,7 d f vveoens vertrek 

Er.n eer~te diploma IS uitgereikt n:rn Oei !Iok Tjinng; . en u ie ~ 
een tweede diploma nan Ko T\im Po. op; Donderdng, 13 November n. s. Gonden medailles werden toegekend ann de hee-

ren Bosch en Brans. in bet ,-..oe~·ere JLt>~e·Gebou-i:iv 

voor rekening van den WelEde!G. Heer Bij het bloemenconcum·s werrlcn doo1· mcwou w 
Oosterzt>e en door n1ejufrrouw Oosterzee een gouclen 
medaille behaalrl. 

ITeden zijn per stoom~chip Alc:rrr11de1· nanr Sema
rang; vertrokken: de hceren: Cochius en I\nnnp: nJE•
vrobw Eichholtz; nnar Soeraba,in: de heer Munro. 

Ontslagen. eervol, op \'erzot>k, de griftier bij den 
lanclraad te Bonthnin Zell. 

Benoemd, tot griffier b~j den lanclraacl te Bonthain. 
Platt; 

tot hulpprediker te Boa (Timor), Penning; 
tot hulpprediker te Ameth (Amhoin,1) Rinnooij: 
tot hulppl'ediker te Wo11reli , "'igP"elenrlarn. 
Uit Soeraba,ja 10 ~o,·ember. HPdcn z1jn per stoom-

schip Gene1·a11l Pel van Soel'nba;a nnar St>marang 
en Batavia vertrokken: de hecrrn: \\.'t>ij~. Schuijrucr, 
van drn Abeelen, Thieme t'n ,·a n HPmcrt. 

Uit Batavia, ·I 0 ;\'ovcmber. Gi~teren is te Padang 
het st<'om. chip Gelde1·/and aangekonH'n. 

Vie1· hoofden rnn geheimt> Chineesche genoot~chap
pen zijn uit !Jeli venvijdercl. 

De rust 1s rhur nu hersteld. 
De Fra11-che mail i:> hier be1len anngekomen, met 

berichten loopemle tot I 0 Octob1'1'. 
De officier rnn gpzondheid Uhlcnbroek vertreKt 

den 29sten October berwnarts. 
DP heer Janssen van Ra:JY. henoemd rlir·ectem· Ya'l 

het depnrtement der B. l). \\·., keert in deze maancl 
naar lndie temg. 

De conferentie te \Ya~hington, rlie belegcl wa~ met 
bet doPI e<'n algrmPf'llPn 11t[lg11eti~rhen meridiaan 
samen te stellen, is niet fl.t een re~ult,rnt gdrnmen. 

Alie mogendhedPn, bPhal\·1~ Fr[l11krijk, "·iJden echter 
den mcridiaan over Gi·epnwich. 

Van 11eutrr, 10 ;\'ovember. New York, ·l 0 Xc
vember, Cleveland is gekuzen tot President cler Yer
eenigde Staten van );oord-,\merika. 

Aano-esla o·en 0 0 Yendutien. 

Op DondPnl::ig dnn 13 ~owm br1· 1884 in het nude 
Lol!~g,•l1011w in de Kue~traat a!hit>r ''an den inboe
del van rfen Heer 111. E. J. Ii:ohler en daarna van 
Commis~ie goederen. 

Op Yrijrfag den ·14 ~o,·prnber 1884 des \'OOrmiddag~ 
ten 10 ure in heL locaal van bet Yendt.kantoor al
hier van de onderneming Nµ:aroom 

en danrna 
va11 twee steenen gebouwen staande up Keizers grond 
in de kampueng Soniten. 

De Yendnmeester, 
H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
Voor het land. 

~t E. J. Kohler, 
v11n ZEdG. netten en geheel nieuwen inboe
del. bestnande nit solide Soembuiasche meube
len, wittirollder ~jzeren twee- en een persoons 
ledilmnten. 

(315) SOESMAN & Co. 

Op bovenstaande vendutie 
kunnen Goederen worden bijgebracht. 

(316) SOESMAN & Co. 

Na afloop van bovenstaande vendutie 
zullen wij verkoopen: 

Eenige Jlelhgevende en Be:ettc Koeien met 
Ealveren. 

'tieren. 
Een spnn wngenpanrden, Sandel wood Valk

shekken, boven de maut. 
(317) SOESl\IA & Co. 

Op dezelfde vendutie 
ZULLEN ~OG DOOR ONS W'ORDEN VERKOCHT: 

Diverse menbilnire goederen, waaronder twee 
mooie runhon\jhouten k1tsten; 

Krisbdle11 kroonbmpen; 
Een iizeren bmndkast; 
Een goed loopende Regul11teur: 
\\T;tgentuigeu 

en verder verscheidene artikelen, te veel om op 
te noeUJen. 

(018) SOESMA~ & Co. 

Vendutie ·weo·ens vertrek 
0 

op filaandag, 17 November a. s. 
ten huiZe van 

UEV:ROUW I3 OERS, 
JHleereE?straat, 

van HEd. goed onderhondeu inboedel, w11ar
onder net d<Yewerkte Soembniasehe iizeren en 

0 1 ,1'1 houten twee- en een persoons t>.i,11K1mten. 
[319] SOE~MA r & Co. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvrnng dadelijk 

§t'h ij fst> hi etrc;; iRtcr. en A. fs tan:lsbepn
'• lin;;cn, afaonderlijk gebonden. 

De Resident vn.n Soemhm·la nrnn.kt nan de ...., 1 .. '·t .. _ ~en!·eili·il•rbo~"·J-CS • . . . b .J d h" t 'OCt"I I,(;< (" .-..a,l., ..__... e "'"" • mgezetenen drer res1dentie ekenn, at n, rue 
· kk" 1· l ~i1nmljst<•;1. mtre mg van vroeger c iena11.ngnnnc e ge- 1 

m1111kte bepalingen heeft vastgesteld het vol- Jltile.i.•dhirxl ;J!!iten. 
gende: §trnG>0c i{"n. 

Tarief der yendn•Otb~eltlen, Uena:;cboekcn met stcrDite He;;istcr. 
Wellie door bet Te::ululiantoor Ji"i·oces-~·N·baal. Gctui;.:;en Vel'l1ooren. 
te §oerakarta aan de ,~erli.OU- ~el•laa~iicn -i-erboo1·en. 
perS ill rekening IllOg'ell ~VOr- "\-endun•rnutwoordin;.:;en, -e11z. enz. (4) 
den gebracht. 
A vour ,-endn-annonce ter hoofdplnn.ts 

der o.fdeeling binnen welke de verlrnoping 
gehouden wordt, behn.lve de kosten van bet ze
gel, ..... f 3. 
Voor vendu-11Jlnonces op nndere plantsen, wan

neer dit door den verkooper verlangd wordt, 
per stuk. . . . f 1. 
B Voor vendnextracten. behnlve de 

kosten van het zegel, per bludzijde f 0.40 
C Voor tranS{lOrtkost.en, bij het hou

den vn.n vendutien op plnatsen gelegen binnen 
de grenzen der hoofdplaats Soaokartu <loch 
verder dnn een pan] vn.u hflt residentie lrnn
toor bet kostende van een pl1111tselijken hnur
wo.gen. 

D V oor reisliosten bij bet houden vnn 
vendutien op tmdere pl11ntsen clan de hoofd
plirnts Soerakarta 

a W 11nneer per spoor wordt gereiscl, hetgeen 
immer moet geschietlen wa11r zulks mogclijk 
is, voor den vendumeester, den venduschrijver 

Verkrijgbaar bij 

Tll(®J~t1\lf ~ [~Al~~\ 
Ha,11too1·- .1Jgenda'• iSS5. 
.l!ipoor11•eggitlsen. 
NeclerltHHls Geschietleni• en Yolk6leven 

( 1n·1u•htu·e1·k in 4' g1·. octavo deelen) 
de Genestet-Album. in prachtband. 

lttilie, 11001· Ge1·111·d Heller )) » 
.Ben schiltlel'lloos, com.11teet ( voo1· di-

lett1int-scl1iltlel'6.) (249) 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'A lUEVEK. 
T ELG B.AAF'l'AlUEVEN voor 3 kringen he-

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui~t:.11 

de lijn. 
(6) THOOF'l' & KALFF. 

NG AllOEl\f, 
met de clnn.rtoe behoorende beplitntingen, ge
bouwen, sclmre11, lossen en vasten inventaris 
die onderne111ing· uitrunkend. 

'l'ot de ondernellling behoort ook bet recht 
tot uiilrnp van de op de onderneming nnnwe
zige r1.iat.ibossclien. V oorts 4 00 Javan.usche 
bouws sn\'\·n,b. gelijkst:mnde met 800 bouws 
vnn 500 vierlrnate HUJlbllClsche roeden, welke 
ten n llen t!jde van \rnter kunneJL vuorzien 
worclens. 

De koffiean.nplnnt bBclr:wgt 600000 boomen 
wn,nrv11n ongevecr 500000 vruclitclmgend zijn; 
de gemiddelde produc:tie is 2000 picols lrnffie 
's j1mr. 

Het anntn.l werkbare man.oen op de onder
r.eming bedr::utgt ornstreeks 400. terwijl over
vloed vi.m water op de onderneming mtmvezig 
is zoocbt het land zeer geschikt is voor d 
indigo cultuur. 

Het land is gnnstig ge1egen dicht bij een 
der h11ltes van den stnntsspoorweg. 

Informatien te bekomen bij den heer J. W. 
E. KUIJPEHS gepeusionneerd luitenn.nt-kolonel 
der 111iillerie te Soernlrnrta, bij den 11.dminis
trnteur der onderneming en bij 

295 !\Ir. C. W. VAN HEECKERE'N'. 

De ondergeteekende heeft het 
genoegen hierb!j mede te deelen, 

ditt hii idhier uit Europn. is 11angekomen met 
ziin geheel nieuw atelier de t•lwta
g-raphie, hetwelk te begiunen met Donder
dng 13 N ovembPr dagelijks geopend is van 
's morgens 7--11 um·. 

Hij beveelt zich beleefdel!ik aan. 
A. 'l'AUGESELL. 

Adres : HOT.EL §ILi.EB. 
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Bolelt dapet beli pada 

KONG HO SING & Go. 
KA.l\IPOENG TJINA - SOERAKAlt'l'A. 

:mi;oewalan kain soet1·a roepn-1·oc1ui. 

§1·oetoe Ii.ianilla. No. 11 dan J[in·anah. 

l!"h·in;; .ka~oc dari D.,;e1rn11;:;. 

N1a:kanan Dae1.·oc11;; Irienal"i. 

dan 1·oe1m-1·oe;.m baraug. (206) 

Heerenstraat-Solo. 
01> nienw 0£&.tva~gen: 

Heeren schoenen. 
Hoec11m a f 8.-
P1Lrjjsche hemden a f 45.- 't c1ozijn. 
Dai>sen, Boorclen, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't. doz\ju. 
Schnimzeep. 
Eim d':l Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( cont1mt). 
'l'okohourler3 genieten mbut. 
Schil I p1~dden ka111111cri vnn n.f f 1.-'t stuk. 
ScheermeSSC:il \all Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1 .:10 Hnndschoencn voor heeren
DA:.\IE:3 Alt'Gl~ELEN. 

Hn.ndi;;cboenen met 2 en 4- knooprn Schoe
nen a f 8.- Blcincs de lys en Blancs de pe1·le. 

Kinderschoencn, f!j ne spouseJl. 
DR.ANKEN. 

Pilsener bier, Mndern a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1ie Vit11e, Wijnen a f 10. f 12 

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

Modemagazijn 
SO ERA BAJA. 

Steeds voorhanden: 
Jnponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishouclelijke benoodigclheden, enz. 

Recommundeert zich verder voor het aan-
.mnken van japonnen1 etc. etc. *(252) 

IND ISCH E-BODEG A 
<CntT'anget?: 
Een 1,nrHjt.je e,._q aise \..._·itte 

1•ortT~vi.j~1, minder zod. van sm:t1Lk lbn de 
tot nu toe unugevoerde. 

(2F:G).* 

:tu VO 0 ~~ :-~ S.;. e.a cl:; 
'lt'T1Wee lt><•a::nnbih·:~. opzettcl!ik ver

vnnrcli•.rd vo0r het uebrnik in cle kolcwiihi. 
De ketels bebben ee11~ \envarn1i11gsol'nervl1tkte 
van plm. dertien rnl'il•r;; . 

'lrTNee hnri'.:.snntale nua~h.li!:n.e~ rnn 
ncht panrclen kmcht. 

~e::r.1·omH,~·e ijn·a~·n~ 5e1wn~~ !Ye:~ 
in beweging gebrncht door p:wn1en of rnnde
ren. i\Ien behueft bii deze porupeu geen fnu
deering hoege1rnnmd. 

(310)* W. l\L\YW~·.LL. 
Djo l.ja. 

Op nieuvv ontvangen: 
Het ech.te Le\Cl"IYll.tcr, dat gcen unn bc•e

ling behoeft, door zii ne kmLlireit itlom bekcml, en 
slechts verkrijgbnar bij 

per fl. f 1.35 
> doz. fl. f l 2.-

V LAS BL 0 lll. 
(301)* Sclwen maku. 

De ondergeteekende, 
belnst zich met den iu- en verkoop vnn pro
dukten te Semarang. 

Verschn.ft werkkapitaa.l n.n.n Ln.ndbou won
dernerningen en verleeut voorschotten op pro
dnkten. 

Een en nnder tegen nader overeen te ko
mell conditien. 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

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

Voo1·stmat- Solo (35) 
Steeds beleefdelijk nnnbe,·olen. 

o~tvan~e~ 
Via Haniburg, 

Een Klein pn.rtii.~ie 1.We1·kelijk Echte 
lffa. ,. ann S1g1Lreu. 

SoESMAN & Co. 
(309) 

U it de hand te koop. 
Een steenen lrnis met groat ed', gelegen te 

Djebbres. 
Iuforrnuties bij den heer 

(19) A. llIA CH1ELSE. 

TE::< BEIIOEIE VA~ 

Cli !:\hj 11·maJt~eli.)cfiJoC tv Soez.ariaz.ta. 
E~ 

Cle 6))eiee11-i<J ~••g- tot vootbetei3rn3 011Jet-

-t-~cfit a.a11, .;J(~11dvi.?-1i 1Ja1i ·~m:.~n1Jeimo

gt?-1i3.m ~1i 0'Ce3er.Ca.113.)di-3:1n3~e. 

Tre ~~k~ n g 

Maa~rra~ ~~ 
-2~G-

Amsterdan1sche Apothee~~. 
Ontvan,qen: 

J+.eatin~s Cough 1~ozen~es. 
i\Jidd"'l teg·en de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

AmsterdaineDhe Apotheek. 
Soenku rta. 

Bayrnm. A.lcoholisch was~h
water. 

( 101) MACHIELSE. 
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in v11ten, blikken en flesschen 
verkrijgban.r bij 

SOESMAN & Co . 



G E L D - L 0 T E R IJ 
T=: BATAVIA, 

wn behoe,·e 1•a11 
De Gyuums tieJuichool tt• Soerakarta 

en 

De Veree ni;; i ni:; tot. \ 'Oi>r b e reidend on
d errieht 1uua k inlleren vn n Minver

jmo;;enden in Nt•derl 1i,n1b c h lndiC. 

f 300,000.- 32Q prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
l prijs v11n f' 20.000.
l < < q: 10.000.

q: 10.000.
< 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
<t 10.000.-

z prnzen « r 5.000.-
1.000.-

500.-
100 .
,)0.-

5 < <t « 
10 < « « 

100 < « « 
~00 ( . < < 

3'.20 prijzen f' ·l 70 .000.-

L1 lT8. J zijn teg••n ( 10.- UO~T.\NT verkrijghaar. 
w .\1ohoint1 bij ck hecren ,\ . T. Bouman & Co. 
<( lhnrla (( dell heer r. J. Bl:tnkert. 
< Ba.11ljar1 11a,i n (• J . . \ . Jan~en . 

B:1ndu11g- '' (• C. G. Heiligers. 
" fh w1·i,1 " d <J ~ I E-<com pto l\foatschappij . 

,, de n hll••r ll. .J . .\foertens. 

" 

\l lh.mg!\ttli~ 
• Bt)1ikvt)le11 

Bu"k leng 
llui. tt_•nzorg 

,, G:. Gebn111g. 
" « F. II. Kroon . 

" ti e l11•1'r•rn JI. .\L van Dorp & Co. 
Ernst & Co. 

.. , B1·nini11g ~ Uo. 
Ug ill'ie -~ Cu. 
\'i,>c:· .'Z- Co . 
llun!op ,'\: Co. 

de11 ht 1' r Lu;t P u Seng. 
T liio Tje11g Soey . 
l.. Yan l lutten. 
C. A .. \cckerli n. 
'.\ieri1wb. 
Th . .lansz. 
J. ,\ . Scl111ssl••r. 
.I . J. l l. S1ut>e 11k . 

,\ . .I. \ l 'o \Yek :1111p. 
J. 1an ll ol>t l'ti llt>kaan. 

(• D·mn b,1 r Bezw•kle i.' 

• I lj.Jcjar:111a 
Urocx. 
.I . . I. dt' d rn;il f. 
11. B1111in!:. 

, l11 dra m1tjue 
I\ d irie 

" " \\"~'!. l\ock e11 . 
" de ht'eren Soe>1n:rn ~ Co. 

den het> r J . lle1 iu ~ . 

F. Stoltcnhoff. 
J\ orn-Hadj a << << ,\. \\". l\ ne kl. 

• L 11ioean ( Ddi) « « J. F. ll . vacn Hemer t. 
:\laca>sa1· « \ \'. Eek hout . 

,, .\Ia lioen 
.\fa :rel:rng-

• ~[e fa n 
i\Iena do 

« J. A. ~fa nuel. 

t( (, P. KoppenoL 
« « \\' . F. II. Leyting. 

" de heeren rle Bordes & Co . 
< Pat!ang 

1'<1ti .-Pandjang (( " 
' Pa!,,ml,ang 

\ a n lloutlln,Steffan&Co. 
« J. \ \ '. ,\ I Ling Si berg. 
,, (;. lf . flnhaak . 

• Paso1'roea n 

Pat tie 
P~cal ougt"l 11 

(( 

Put' rworecljo 
Probol i11go 

(( 

.c Ilio11w 
« fle1nba11g 
ic Sala tiga 

Sama rang 

(( 

SoPkaboemi 
Socrahaia 

(\ 

<< S11erakarta 

« Tangerang
" Ti iandjoer 

« Tega! 
• Ternate 

« Tj ilatjap 

" 

,, H. n. /\-ltmder. 
D. P. l~ rilbrink . 
,\ . . :\t. Yarkevisser . 
,\ . W . I. Iloch::irdt. 
S. '.\. :\farx. 

<< di:' hee re 11 IL11m :\[111lemeister & Co. 
d«11 l1t'er :\f. F. Smets. 

L'. 0. 1an Sliedrecht . 
TL S. Thal Larsen . 
r.:. ,an Zijp . 
!'. L. rnn Bodcgom . 

<< T!J. D. nu1 Soest. 
,\ gent:\ . 1. Escompto Mij . 

" de heeren G. C. T. rnn Dor p & Co. 
<• Rarnn wnay & Co. 

.\rnold & Co. 
Soesman & Co. 

~ Grim! & Co. 
« den heer .\. Ilisschop. 

n. J . II . Sch'.lfer. 
" .\ gent ?\ . I. E~curnpto :\Iij. 

" d,, 11 hee1· Uh,. l\ ocken. 
« « Y . Clign Ptt . 

" ,J e l1t' t'rt'11 Geh. Ginil1erg- 1' 11 Co. 

,, 
" rl en 

E. Fnhri & Co. 
\'an .\I 11yden S..: ( ',1. 

Thieme & l 'o . 
<<- Soesman & Co. 

Thooft & Kalil. 
a Yogel van der Heyde & Co. 
her r C. L. Baiet'. 
« L . :\. i\I. Leman. 

.!hr. R. Holz,;chuher n n 
Han fac h. 

·K. lfoYens Greve W zn . 
C. \Y. R. rnn Renesse van 

Duij 1·enbode. 
T. I. .\ . Uitenhage de 

.\list. 
« "'onosobo « <i « D. J. van Oph uijzr n . 
De frckking gesch ietl t t en on~rtitnan rnn den No

tari~ H. J. MEERTENS te Batavia als bij annpl ak
billet is beken d gemnakt. 

De Comniissic ad hoc . 
Mr. N. P. VAN DEN BERO:. 

( l 2) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
DI.! 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOH.'rEK. 
ENVELOPPEN. 
KA\''l'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ~EER VELE SOOH/rEN. 
P RACH'r ALBUMS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

BECKER & Co. SOER!B!IJA. 
Wl<JRKTUlGKUNDIGEN. 

llandelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

Van af heden dagel!jks versche Gebakjes enz. Pr!jscournnten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

HEB B E N IN VO ORR AA D : 

Een groote pu.rt\j L, T, 1-! en Balk• 
ijze r in 11lle 11fruetingen. 

1-· 
VAN RUIJVEN & Co~ 

§ taaf en J>lan.t,jzer van alle dikten, 
wu.arbij vztn 6' X 2' X '!,." en 'Is" 

@taa.t· en pla.atkoper en Koper· 
d1·a1\d. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
IHinkna.gels. 

> > Jioperen K1·anen SOLO 
en ~too1nafslniters. 

Inclia. 1·nbber van af •1,." tot en met 
1" dik. 

Solo, den 23 April 1884. HEEBEY§TBAAT. 

Gasp~jpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" (127) 

Geldanken p~jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit E !1gelscbe drij frie· 
m eg1., enkel en dubbel. 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m d11n 
kortst rnogelijken tijd afgeleverd. 

J(a,ntl, Ce'!ltrifngaal, Stoo1n
po:an1,e n en H1·anclspniten. 
§ ~1ijg·e1·eetlscha.p voor gas en 

'Vith wortluh·aad. 
N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i n ~ 

Alle soorten Ved 'wa1·en. EN 
Boo1· en Pons:rnachines, Draai· 

en §cha.a.{banke n • 
§t005Dfil!\ChineS JnetketelS op ern 

f'nnda.tieplaat. 
L ij t r B Il t B M a a t s c h a D p ij 

Jiiezel~·nhr co1npositie, de beste 
bekleeding tegen wannte-uitstmling. 

TE BATAVIA. 

Dium; Crista.II, een nieuw soort 
, ·n 111·Jdei. \' an welke laatste artikelen zij 
eenige 11genten voor Java. zijn. . 

lnlichtingen -omtrent verzekeringen b. v. K11pitanl bij overlijden, lrnmer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlnngs 11angenornen VERLA.A.GD tu.rief voor WEE
hE~.FONDS, worden gaarne verstrekt door 

V erder a.lie a.rtUielen, benoodi~d 
, ·oor la.n d e lij Si e onderneiningen. 

Hunne ::aak op grooten omzet gebaseercl zijn 
de, hebben zij bunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

G1mrne bel11sten zij zicb met toezicbt hou
den op a1rnm11ak vim Jiac binerieen en 
repa.1·a t ies daarnm, en nernen bestel
ling en aan op diverse werktuigen. (90) 
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\l"" : tt;• !'n ll::uQdi' i::~o1·t / 15.-\ pet' 
NIJ;b ~:a , .'liu.<!{'11tt•l e11 ~·inoD11lce,, ·13 .50 11 2 fl j 
l"n IP-. ~.l-old- e n ]h·r-§herry .. ·J 2.- ' Aco •. t. , 

Eeni[e a[enten voor Solo 'i 
THOOFT .& KALFF , 

(17) 

Gezondheid voor iedereen. 

lioll~wa.y's Z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

l uil'cren het bloeu f>l1 herste llen alle ongeregeldhcden 
van de 

J-9, ·er, mang, i.leren en i11gew1uad en. 

Z~ fr~-:en krncht en gezonrl'.leid weder aan verzwak
te C.,st c.l len, en zij n onwaardeerbaar t el' g enezing 
vnn a lle Kwalen eigen aan bet vrouwelijk geslacht, 
onve!'schillig van welken Jeeftijd. En onbetaalbaar 
voor Kin rleren van welken ouderdom . 

DE ~A.LF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel voor Invade Beenen, 
Z werende Borsten, verouderde '-'.' c1ncten, ''· weren en 
Etterbuiien. Het is beroemd L r genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergel ijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpiju, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soor ten van 
Huidziekten heP.ft zij geen medeJinger en genees t 

betooverend , saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereirl in Professor HoLLOWA 1's Etab li~sement, 

78, New Oxford s treet. Londen 
voor heen 533 Oxford street, 

E n worden ' 'erkoch t in Potten en Doozen van ·l s. 1 't,ct:, 
2s. 9d., 4s. 6d, H s., 22s., en 33s. en verk rijg bnar 

bij alle medicijnen-verkoope1·s doo1· de geheele wereld . 
r..- Koopers gelieven het . Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog 
( 130) 

Amster~ims~b.' Ap~th~~k.· 
-' 

Level'wa tel' 
(296)* A. i\1ACHIELSE. 

. .A .. msterdan1sche Apo th eek . 
Soernlrn r tn,. 

Ontarny1m : Eacalyps i n the . hoortsm 
-· OJ:-., -~-,,. ;r .. ~,- "'~ C i ~veren t~ Uqueur; tevens een e zeer nan-
~ ~_.;~ ~'fJL ...: :lL..~ 'q ~~ o . t d l. 

I genmne rnn". 
..\IACHJELSE. belasten zich steeds met het houde~ van I l l OO) 

Hnis-en Cn:nun isisie vendntien 1 -----------------

' (:28) ' 
l Amsterdamsche .. A.potheek 
I SOE R AKARTA . 

Amsterdamsche Apotheek ,. J:<;cnicr tlepot voor Soernlrnrta Y!tll 

Poeder tegen miltvuur 
1 
K~a.p~Qih~ Wij ;;Q.e~ .. 

____ _ __ r _1=,o_o __ P0-'r-po_1_u1_. __ (s_1_t_r_· - 1 (:351 .1 . MA.cim~LSK 

,,,.,~;um-:t~~-~~l>!'M{§Fifiilt#Z™™··:O:i~i~·::;i . N 

~ 

I #)MJ@ 

JC)e '7"e louti:ne 
"«l'll e 81>er·i,,lt• / 'llL' /l .' : I·: IJ E Jil l 

bereid tl il flisn111/h , hfj 1! l' rl l •f 11·UI.. r•f!1;• 11 i1i: 11 : .11ne1i i lldr'ed. t/00' " de flu i d. 
Z 1i hmurl o /,, ., " 111 1': 1( ·/t / eu 1 .: nn:i f' /ifbaa ,. : 

iij-(fc;{l d1l:; aa1i. tlt' h·n l t:fJ,1 e nt1 f 1:. :r rl ijke fn sc!t heiil. 
CH . FAY 

P A HTS - fl , r 11e tie /,1 /'11i.r. a - p ,\RIS 

!1fen. -ncwe t ft)l in 01 ·/t l 1·011 r Julm<t r•k en PeJ~valsrlt i. r:.g. 
{0'.1 rdcc!l uil~ "-·:--"pl'o~cu d uor ln'l l rd1: .11 ,aal tk la Sciue de n 8 nw.i 187:-i ) 

den A.gent te Soer11.k11rta 
J . H. VAN OMMEREK. 

~msterdamsche Apotheek . 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ~EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

V e rkrijg ·baar 
bij 

THO CF ~J & KAI.Fl'. 
A.vonturen 

van 

Baron von Miinchhansen 
(in bet J a vaansch ) 

Pr·ijs f 5.- fm nco per· post f 5,50. 
(82) 

AGEN'rsc HAP SoERAK ARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie llaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevu.ar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) . A. MACHIELSE . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

i3R AND- ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

, ;V e ri tas. '' 
llB lj h et A ;;-en hmhnp d ezer ~lantschilp-

1> ijen b e s t.a.a t , op zeer aanue melijkc voor
waarden , ;;c le;;cnheid tot l' erzekerin~ 

tcg en l>ra nd,:;-e vaar, van alle soort en Gt"· 
bou w en e n Goed e r e n. 

De Agent te Soe1·aka1·ta. 

(Hi l J. H. VAN OMMEREK. 

'T erkrijgbaar 
bij THOOF T & !{ALFF 

bfo n co aaff\Tagen tot geleide· 
bille t , ·oor , ·ervoe1· "·an koffi,j, 
m e t onh·a.n~·stbewijs voor kof· 
ii j pas. (193) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) -~· MA.CHIELSE. 

Stellen zich vcrant woordelijk vooi· de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & K ALFF - Soe1•akarta. 
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