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bii vooruitbetnling. 

De Vronwenkwestie. 
(Slot ·) 

Mannelijk en vrou wdijk element dienen bei
de vertegenwoonligd te zijn in den staat, even 
a.ls in de sprnnkkunst; de spma.kkunst doet 
niet anders dan de natuur nnbootsen. 

Gelijk de no.tuur moet ook de maatschappij 
decreteeren: ,.Er ziin twee". Door de vrouw 
h<1.re plaats in de maatscbappij te w~igeren doet 
men beide, het menschelijk gesh1cht en die ru11at
schappij, te kort. ·w elke open bare functies kan 
men voor de vro11w vinden? Hoe hiLar voorte
berei.den tot de grootere rol. in de toekomst 
mi schien voor haar weggelegd ? 

De kiemen der vooruitgang liggen rn den 
reD"el verborgen: het komt er op aan die te 
on°tdekken en te <loen gedijen. 

Is het werkelijk een uumtschappelijk droom
beeld dat er in elke commissie, elken raad, elke 
corporntie die zich bezig boudt met het on
derwijs, bet- gezin, bet hu welijk, het belang 
der kinderen, eene keurbende van vrouwen zij 
inet gelijke rechten als de mannen, opdnt z\j 
zich op die wijze voor bet openbare leven 
vormen? 

Zijn het nrmenwezen en de zieken verpleging 
niet bij uitnemendheid h1rnr domein en hebben 
zij dnarop niet reeds gewichtige diensten bewe
zen?. 

Vrouwen mogen in<lerda11.d deel hebben aan 
het bestuur van liefdadigbeidsbureelen, van 
vereenigingen tot onderlinge hulp, v11n gast
huizen en . ziekeninstellingen, van vondeling- · 
huizen, enz, al blijve nan uitstekende mannen 
de besturende, de organiseerende krucht voor
behouden. 

Smarten te verlichten, physieke zoowel als 
moreele, is van nature de fatak der vrou w en 
ook hier geldt het woord vitu den dichter: 

,,Zachtbeid is de kracht der zwakbeid !" 
.A.ls stichtst3r vnn bet eerste bospitaal wordt 

met eere de naam genoernd eener vrouw, af
stammelinge van een voornaam romeinsch ~e
slacbt, de christin .\forcella ! 

Die naam, de eerste van eene serie van 
christel\jke vrouwen van beteekenis, die eeu w, 
vruchtbaar tijdperk van het jeugdige cbristen
dom, lecreu ons wat de vrouw vermag in dB 
groote crises der gescbierleni<:! ! 

'l'oen de oude wereld door berlerf en losban
dicrheid was ondergeg1Lun wareo bet niet de 
priesters. niet de vertoogcn V<Lll den beiligen 
.A.uD"ustinus, of va.n den heiligen Hieronvmus, 0 I~ V 

die eene nieuwe orde vim ZtLken in bet !even 

F e u i 11 e t o n. 
-- ----------------

EEN GOEDE DRONK. 

I. 

Hct was in Juni van ·t jaar ·167 5. Tel'wijl Fre
del'ik Wilhelm, de groote keunvr~t, aan den Rijn 
~tonrl, haclden de Zwcden, door Fransche beloften 
aangehitst, in Januari veertienrluizend man sterk de 
Brandtinburgsche grenzen over~chreden en hielclen in 
de a!'me, van troepen ontbloote Mark niet vcel hetcr ~IJUis 
dan ten tijde van den 01 1gelukkigen dcrtrgJangen 
<1orlo" onder 13aner en Tur:.;tenton. \Vel stoof de 
keur~orst woedencl op. toen hij van den inva! lioorde 
en den nood, welken zijne ::mne onderdanen moesten 
lijden, maar hij was niet in staat de onge lukk igen 
ter hulp te komen. 

.,De Zweden, " schreef hij toentel'tijd uit zijn win
tel'kwartier in Fmnkenland, ,,hebuen mij niets gr.
laten cJan het !even. Ik zal nu, zoo Jang ik leef, 
mij op hen zoeken tf' wrcken, tot ik van hunne na
buurschap bevr·ijcl ben." En tOt troost der arme 
.Markers liet hij een medaille slaan, waarop een sla
penr!e leeuw met het onderschrift: ,,clonniendo 
vigilo" - ,.slapende waak ik ." 

De Zweclen deden zich voorloopig te goed in de 
1 ;jke streken van Harelland en de vette vleesch
disschen van Ukf'rmark: z~ dachten aan alles ee1·der 

De Soe1•aka1·ta.fc1te Co!u•1uit ver$chijnt 

dl'iernaal 's weeks: Dinslltigs. Dt>ntlenla.f/S en 

Zntertla.qs, uitgewn1lenl feestclal!'en. 

riepen: slechts door de zeden konden de zeden 
warden bestrcden en daarbij kwarn de invloe<l 
der vrouw tot zijn recbt. Van christeuvrou
wen die naam, fortuin, f,.milietrots en familie-
1even, alles. aan de goede zaak prijs gaven, de 
:\Ionica's, de l\fetella's, d~ Paulla's, de Fnbia's, 
de Marcella's; zij a1len gor<lden zich ten strii
de. Teaenover de uitspntting stel<len zij hare 
deuadt=m~ tecrenover de verkwisting hare zelf
>erl~ochening. Offerde eene patricische vijf
honderd slaven aan Venus voor een schande
lijke eeredienst, Melanie gu.f vijfduizend be1ijders 
rnn het geloof in Pa1estiua den kost. Terwijl 
de afstammelingen van Poppae11 zich op hare 
reizen lieten volgen door kudden van ezelinnen, 
om zich in de melk dimrvan te baden, ver
toonfle F1Lbiola, de afstarumelinge der Fabii, 
zich te Home met een rnelaatsche op hare schou
cleren, dien ze naar bet door haar opgericht 
bospitium bmcht. 

P1rnlla verkoopt hare gebeele bezitting om 
an.n de armen te geven en leent zelfs om nog 
meer te geven. »Zoo ik ga bedelen of lee
nen," roept zij uit," mijne familie is rijk ge
noeg mijnen schuldeischers hun geld en mij een 
stuk broods te geven, mnar wanneer de ar
me, dien ik afwijs, van honger sterft, wie zal 
dan rekenschap geven van zijn dood, zoo niet 
ik ?" 

Door zooveel cbristenzin, opoffering en lief
dadig heid gelukt bet a.an de vrouwen den be
dorven Olympus dier dagen omver te werpen 
en de geschiedenis der wereld te veranderen. 

Ze zijn een voorbeeld voor de vrouwen on
zer dagen. 

En reeds verrijzen in de beschaafde wereld 
honderde werken van liefdadigbeid, aan w1er 
oprichting en bestuur door vrouwen is r~eel
genomen. Aan de toekomst beboort het, mis
schien att.n eene nabijzijnde, <lat in alle lanclen een 
ministerie Yan openbare weld11digheid worde 
ingesteld, w11arm de vrouwen eene voorname 
rol vervullen. 

Onze eeuw is de eeuw van het recht, man.r 
wat is recbt zonder plicht, wat plicht zonder 
toewijding? En wat is toewijding, zoo niet 
het wezen zelf der no u w? 

Advertentiekosten behnlve bet zegel voor 
e!ke 10 WOOrdcn VOOr 3 plMtsingen fl.

elke volgende plnatsing de helft. 

»Rebt elkander lief!" 
Welnu, de natuurlijke erfgenamen van 

nes zijn de vrouwen ! 
E. 

Soerakarta. 

.Jon.n-
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l\Iaandag 3 November V. l\L Maandng 10 
ovember L. K. Dinsdag 18 Nov. N. M. Woens

dag 26 Nov. E. K. 

Kommissarissen voor de maimd N ovem her 
PJaatselijke Schoolkommissit> 

de heer: E . .A.. HALEWIJN. 
de heer: J. SPRUI'l' LANDSKROOX. 

Verzorg-in~8~esti cht 
de beer H. V .A.N GROLL. 

Sluitdagen 

T1:o: 8A1f.A.RA~G: 

F. 2-16. 
E. 9-23. 
H. 4-15-25 

de r M. ails. 

'r1~ BAT.A.vu: 
F. 5-19-
E. 12-26. 
H. 7-18-28 

De vrouw van den dorpsschrijver der desa 
Ngaliegok, in gezegende omstandigheden ver
keerende, begaf zich onlangs naar de p11.sar 
Ngrnmbe om arensuiker te verkoopen, den
kencle dat zij dien gung nog wt·l maken kon. 

Een honderdtal schreden van de pasar ver
wijderd, beviel zij ecbter voorspoedig van een 
welgeschapen kind, wikkelde het in haar sleu
dang en keerde huiswaarts. 

Niet precies een tooneeltje uit eene holhrnd
sche kraarukamer! 

Raden Leg6w6, scbrijver bij den Pan
geran Hario Hand11ijaningrat, werd onlangs 
door de Portie ten huize van den loerah op 
Gatling ingerekend, a1s beschuldigd de hand
teekening van genoemden Pangera.n te hebben 
nagemaakt, en zich op die w1jze door eene da
me juweelen te hebben doen ter hand stellen, 
en daarna te gelde gemaakt 

Laat die ziel dan meedoen m het gebeele De beer L. v. B. is iemand tot lijden ge-
leven. boren, de diefstallen ten zijnent beginnen histo-

Het apostolaat der moderne wereld zal ; risch te worden, Eergisteren ochto-Jnd kwam 
geen gebrek hebben noch a1Ln een Petrus, hij tot de ontdekking dat ZlJn bendypaard 
gereed om het zwaard te trekken, noch aau mitsgaders ziin huisjongen, die nog niet fang 
een P11ulus, wiens woord als een clonder ldoHk; I in dienst was, geeclipseerd warim. 
maar het beeft meer nog de roerende stern i\Iisschien zou eene assurnntie-maat::ich<Lppij 
noodig v!Lll den discipel dien Iezus lief had · tegen diefatallen hier zaken maken. C'est 11ne 
en het gebod van den ;\feester verkondigde : iclee! 

dan dat er wra:1k 01·er hen zou komcn, ~-001· Z\J 
uitf!erust waren om m~er,ta nd ic bicdl'n. 111 uilge
strekte k wartic :·.~11 uit elkaf>r grlegcn, strckte het legrr 
zich uit Yan drn Oder tot rle llavc l en Yerdrnkte 
boeren en hu: gel'' in dorp en stao. 

Yan bet >l•Jt Griiningen, het oude sta mhuis Yan 
de familic 1•111 Kleist, dat op ongcrecr een mijl 
afstanrl rnn I:atlwzow lag, was zooeven een halre 
brigade drngirnders weggPgaan, narlat zij tot ergernis 
van den graaf, hunne fourngczakken rlaar ter plaatse 
met l11n'I' gen1ld en iedcr een halrn zijde spek of 
een 1 ette gans achtrr in den zak l;ad gestopt, en 
de korpornal den rentmeestnl' twi11t1g goudguldcns 
had a i'gPz0t. De oude graaf zrlf had zich in 't ge
heel 11irL bi ten zicn; liij tracl thans cerst, Loen de 
laat,tc pa:u·d1!staart :1chlcr den tuinmuur 1·crclween, 
aan 't Yen ~te r, trok zich aan den lmal'll CD vloekte 
en schold op de ,,lanclverwocsters en bandieten," dat 
het cen I ust was om te hooren. 

,,Dat de duivd of nog beter dat onze genaclige 
keurvorst lr t)TJ hale," daarme1le sluut hij zij11e predi
katie, om tegelijk. als verschrikt 01·cr dat gPzPgde 
er bij te rncgen: ,.met perrnissir." 

llij schoof den ourlen IJril, gelijk lrij altij rl placht 
te cloen al8 hij lezen wilde, op 't 1·oorhooftl en ont
vouwde nog cenmnal het schrijven, dat rle koq;oraal 
van de drngonders van Wrangelin hem gebracht llacl. 

,.Dat moet een ander hoofdman zijn," bromde hij 
eindelijk, toen hij we! voor de ti<'nde keer: ,,von 
Wrangelin, koninklijk Zweedsch Overste," gelezen had, 
.. vierhonderrl schapen, clertig runderen, Yierdu1zend 

ranb::oen:; en abof dat niets te bt>teekenen had, twee
duizend dulmten ab tafelgeld voor den heer rijks
maarsclialk ;- is bet niet bijna ecn omnogelijke eisch 
vour on:; uitgczogcn land .... " Ilij balde grimmig 
de vui:;t. .,En \Yrangelin weet heel goecl, dat de 
gemeente bet niet kan leveren, dat bet ten slotte 
allr,en voor ons weinige adellijken over blijft, nrnar 
dat is hem precies gelijk. Krijgt hij niet alles, zoo 
denkt hij, clan krijgt hij nog meer clan hem toe
komt. Dat de dui1·el hen hale." 

Zijne alleen~pra.ak werd door bet binnenkomen van 
een pULlen lramerdienaar afgebroken, dien hij, blijde 
iemand tc rinden aan wien hij zijn woede kon luch
ten, barsch aan,prak met; ,,\\'at, durf je mij storen, 
oude ezel, scheer je weg, ik wil rust bcbbeu. " 

llet breecle gczicht van den Marker bleef bij deze 
barsche aanspraak heel berlaarcJ. Vrit Jochen kenc!e 
zijn heer, hij wi:;t, clat hf't niet zoo kwaarl gemeend 
was, en dat op den ~torm steeds een windstilte volgde. 
In de oudc Mal'ksche familien had van jongsaf altijcl 
een zekerc patriare.hale verhourling tusscheo de mees
ters en de bedienclen bestaan en met wat men zei 
werd het in den l'egel niet zoo nauw genomen. 

Veit Jochen antwoordde ook ditmaal, zonder zich 
iets aan te trekken: ,,Ik zou uwe ge11ade niet ge
stoorcl hebben, als bet niet nooclig geweest was." 

,, -u wat is. er clan? lleelt cen koe gekalfd, of 
heeft de Endersche, de oude heks, eens weer ons 
vee betooverd ?" 

De oucle schudrlc het hoofd. ,,Er staat een man 
'o uitcn ; Martin Gu~e noemt hij zich, en hij ziet er 

Inzending der AlherreHtien tot op den 

cl1Lg der uitg-iLve vol•r 10 nnr. 

Wij wezen reeds op <le rrijsverhooging de1· 
loten Gijmnastiekschool tot f 1 ~ .50 en op het 
aanbevelensm111rdige zich spocdig bii de olti
cieele debitanten te voorzien. clanr tleze dt?n 
prijs der loten niet mogen opslnan. tenzij Z!J 
rle onder hen berustende loten voor eigen re
kening ovcrnemen en ophoudeu debitnnt te 
z~Jn. Ongeloovigen ten <lezen venvijzen IYlJ 
naar eene udvertentie rn de Oostpost ontlet· 
Ko. 384 waarbij de heer A. .K vnn A mers
foorth loten te koop annbiedt tegen f l ~,50. 

Te Solo kosten ze nog f I 0. mn11r worclen 
van elders reeds opg-ekoc-ht op specul1itiP., ter
wijl blijkens achtersbrnude advertentie de voor
raad van een der debitnnten reed-, uitverlrncb t is. 

D11gelijks, 's ochten rls tn. >clien 8 en !J. eu 
's avonds omstreeks ., nre, wordt de weg op 
Pesapen en Poerbnijan gedeelteljjk versperd 
door eene kudde . van cen twintig a clertig 
koeien en kalveren, tot groot ongerief der 
voorbijgangers, die h nn tijcl er bij inboeten 
en soms wel om bet lijf te bergen in eene 
womng of pendoppo vlucht.en moeten. 

De drijvers komeu gemeenJijk zoo Yer 
acbternan als witren ze op de lnnge jaclit, 
ook het zweepgeklnp ontbreekt niet. Zoude de 
Politie aan deze onhebbelijkheden geeu ein<le 
kunnen muken, alvorens er ougelukken ge
beuren? 

Reeds sedert eenige dagen wordt op de 
Pasar alhier, v66r Let Uhineesche bedehuis 
wu1ang golek vertooud, bekostigd door den 
Chinees Siituw Hong Bing, gemachtigde vn.n 
de Amfioenpachter bier, die t~jdens zjj ne ziekte 
eene gelofte hi~d gedan.n, om bij beter>ichnp tien 
clagen Jang waijangrnorstelling te geven en 
zich daarvn.n thans pieuselijk kwjjt. Dit strekt 
tot groot genoegen aan de inlun<lsche be
volli:i.ng, die op zulka zn.ken verzot is. voornl 
als ze grntis z~jn . 

.Acht dngen gelerleu 1rnidde een Inlnndsche 
jongen rnn de dess11 Tapttng, nabij de koffie
onderneming Pengieron, ziin lrnrbouw op eene 
heideveld, toen hii plotscling door drie struik 
roovers op den grond l\·erd geworpen en rnn 
het leven beroofd. BeiJe, karbouw en .iongen, 
w.3rden dan.rop vcrn10ffeld. de eene Ol'"Pr: de 
antler onder den gronrl. Gelukkig zijn cle tlrie 
bandiden gevat en zitten ncbter de trnlies. 

De moeder van den vermoorde bel7iudt zicb 
thans in de wonnig van den bndhuurrler van 
Pengieron. den heer B. te Kebalen. 

als een varensge~el uit. " 
,, IYa.t wil rle lancllooper? De keukenmeid moet herr 

maar een kop r.rwten kooken en stuUJ' hem clan 
maar in den tu in, hoeveel te eerder des te beter. · 

,,Dat clacht ik ook, genade. Maar de kerel lie 
niet af, hij zei dat bij u zelven moest S)ll'<'kt<n en 
hij wacht buiten." 

,,Laat de kerel binnen komen. Gij moei in de 
voorkamer ulijven staan." 

De deur was nauwelijks achter den bedi1mde rlicht 
toen hij weder geopend werd. De man, die binnen 
kwam zag er zomlerling uit. Yenvard hing zijn kroes 
haar orn1· het breecle voorhoof<l, de bruine lederen 
kiel was erg versleten, de groote bouten klompen 
droegen nog de sporen van een lange wanrleling 
door de vette leernachtige gronden van bet clal. 

De graaf zag hem mistl'Ouwend aan. Dam· vloog 
plotseling ecn Jach om de lippen van den binnenge 
komene en hij richtte zic h plotseling uit zijr. gebo 
gen houding op. 

,,Gij schijnt me niet te herkenen, mijnheer de 
graaf .... " lachte hij. ,,Mijne verkleeding mo11t da1 
wel goed zijn, beter clan ik hoopte , of lieeft een 
jaar !even~ in den krijgsdienst mij zoo vera11dercl ?' 

,.Sapperloot, mijnheer de kapitein, " ik had u nie 
herkencl," riep de ander. ,, Vergeef me, maar ik ge 
loof, dat uw eignne moeder u niet zou berkenrl hcb 
ben . Wat zal Grietje zich verheugen, bet. lieve kind 
Maar ga toch zitten, mijnheer v, Plelfcn, gij 7.Uli 
wel honger en dorst hebben, ik zal dadelijk.-" 

,,Eerst dP. dienst, mUnheer de graaf," antwoo!'clJ.e 



t'.l'l'~i:<tt'ren morgen l'1uild11 1'Nl man te Pnsar 
1\:liw.in. di1• hez.ig \\';t;; cen :;tt1k hont te zagen, 

. 1•e1Fklnp< 111in 't koltler•n. H~j liep als een be
lie .l'tl'.Jr h1• ·11 1•11 wi>~r. 1h<Lg lti iedereen ui.t 
101 l'l'll g-u1'eL·ht, seholtl de omsfantlers nit, 
slOL''" dt·n·euen tlie hem tc llil. kwamen en zon 
1.eH; zij1~' yrouw, die 1i.:m 1len weg groenten 
vt>rkor·ht. do,wstokcn hebben, in,'lien dit niet bij
r\j.I,; >erhiuiler.1 wit~. 

l>e h•1n rt \l'1t-i in npsclnul,lin.~ en velen lie
peu voor hem 1ve.g. tl.rnr zij oonleelrlen dat een 
set:m in hem gentren wa!'. met wien ze niets 
te duen wilclc1{ hebbeu. 

Een unt· Inter wn>: 1le mnn weer doodbe-
1la<1rrl. en toen hem gen-1Htgd werd nnar de 
n•tlen z\j1wr nitmilltlelpuntigl1eict antwoordde bij, 
cl1tt het 1kn duivel lwluwg.l had hem onvoorziens 
woeden1l te mnken. 

!<:enc zekt•re gemoe·klijkhei1l vnlt bij dit in
ei1lPnt ll j,•t te n~i~kenne1;. 

~eclert ~·erninrnn t!jd slet1tert bier een lnnd
looper ro11<l. die tlngelijl:s den pussergangers 
~elil of eetb:tre \Yl11' r wcebtftPtroggelen. Krijgt hij 
11d nid. 1h11 put hii nit 'l.ijn scheldwoor
deuboek \nit het hoofl1), mn.n.r op een af
stnncl. ·8 .\fau,; pltrnje is bovendien hoogst 
inrompk•et --- om niet te zeggen indecent. 

!Jit U •ndieng:rn. Even als a costi laat de 
\"l~ili~heitl l1ier r,,,l te wenschen ~ver eu wordt 
1et dil'Yenu-e-<puis met den dag brnbtler. 

Bfj <!Pu lfePr Heiier. l>µziener bij het bosch
wezen "« nlen Yier :;tub prnchtige crotons in 
po1ten ontvreemil. 1wlke pl:mten denkelijk 
wrnr t5o],) g«'brncht zullen z\ju tei· verkoop. 

Oo];: de bo·<e:hwachtf-'r rnn Pirnde1tn. Mas 
:-'oemoweri•'i wen! 1ner d1tg voor eene waarde 
''«U / :rn nan goellereu bestolen. terwijl men 
bii tlPn h<>er ( \trels in de 1les;t G :irliug naast 
,]e ::.:poorhann 1·\jf :;tnks houtwrrken. besternd 
tot h!1isbon w, outvree1rnldP. 

l )e politiP tloet tot hPden te n'r,;eefs on
ch·rzoek. 

De 011oogelijke wnchthni:;;jes in de kotta 
B0jCilali, Zllllen door de goede zorgen van den 
Assistt•ut-Bl:'silleut al<har, van steen worden 
np~etrokken en met pannen gedekt. 

ll.• pla:tt' z<ll 1bar.loor ee11 fnrnier aanzien 
krijg,·n. terwjjl JUet die verfrctttiug eene ver
heterin£!; gepanrcl zal giw.u. nl. bet -rerbreeden 
c11 in onle brengen der k1m1pongwegen en; 
her overbruQ"gen c!er riviedjes en leidingen. 

Twee jeagdige g1u1 mlieven .Kasan en Ma-
1io ge1rnamLl, woonacl:tig in de desa Ketakon 
district Banjoecl6n6, werden door den e1genaar 
rnn het veld op heeterdaaJ bet.mpt, toen zij 
l:iezi~· Waren om katjaug te stelen. 

Zi.i kozen het bazenpncl met n.chterlating 
nnnner mandeu en twee grnsmessen, welke 
·ot goeden prijs verkluard werden door den 
he,:tolene, die aldu zich zPl\en recht verschafte 
Pll ver~·oedin(! teve:a~. 

~au.r w~j verncmen spant van de vier brood
bn.kkerjjen alhier. h<:t broo l v:m Bn~ah Setoe 
op \Varong-Pelem de kroon; het wordt dage
lijks nnar ;:lem1mmg, :\fadioen. Jogja, Klaten 
"nz. ,·erzouden. en tlat niet bii kleine hoeveel
heden, 11J1tar met manden vol. 

D,tt die Chinee· dMrcloor spoedig een man 
ill IJulli~ zal worden, i-'1 _te begrijpen en eene 
1\-elverrlieude i•remie op het levt>ren van goede, 
onwrvnLc:hte -waur in zake rnlksvoeding. 

Door tle spoorn·pg1·.,rbinrlin).( m•;t :-::oerabaja 
1•11 . 'olo. moet Srn'.1,·en iu den l:mt~ten t~jd zeer 
in bloei zijn rnoruitgegaan: er liel;hPn zich al
rLwr htl v.m ('hincczen gevestigil. die grooten-
1leel~ in den kleinlrnndel e.a bet opkoopen ntn 
protlucten bun b2sburn vinden. 

de antler. ,.rlaarna znllen wlj ook hct andere nict 
n'rgeLen, ,,·ant ik. ontken niet <lat ik honger en 
durst heb."' .)let dezc woorden liet hij zich uitgeput 
in e~n lcun;no,ioel rnllen. 

,,Go l zege1~e den kcnnorst, dat hij aan ons den kt, 
want het iti hoog lijd. daar de Zwedcn het onge
looflijk,te eischen." 

.. Unt zullen "·ij h1'l1 wcl weer ont11cmen. ~laar 
om kurt tc gaan - wij worden hicr niet beluisterd 
en kunncn ongestoord praten." 

Flei,;t openrle de rle11r. hcrnl \'cit .Jorhen uit de 
\OO: kamer te g•tnn en slout deze zelf dicht. Daarop 
ging hij sncl ter11g en zette zich evcnce11s ter neder. 

,.011~. 0111 kort tc zijn," zcide hij rlaarop: ,,Onzc 
gcnadige lwer is zelt met cen nij groot legPr in 
anntocht en zal 1·a11claag hij ;\Iaagrlcnbnrg we! de 
Elbe overgaan. D1i marsch is zoo in 'l geheim gc
schied, dal de Zm~dm ons naar 't schijnl nog in 
fra11kc11land wancn en w\j kunncn hen clus rerrnssen." 

De grnaf knikte Jevenrlig met hct hoofd. ,.lnder
rlaad, mij11heer v. Plelfen, gister was ik zelf nog te 
Ratht>zo11· en zag nicts van de voorbereidingen tot 
e'en aanval." 

,,:\fij n11," ging rk lrnpilcin voort. ,,beeft de gc
mulige heer 1'ooruit gezonden om rle gclegenheid 
voo1· den ol'ertocht hij Rathezow op te ncmen, en 
11. rnijnheer de graaf tc vcrzoeken, tot den ·J 5den 
van deze maand de· verplcging van ongevecr tien 
dui1,end man en vijfcluizend paarden op u te ne
men. Ik geloof dat dit we! bet best hier in den 
nmtrck van Groningen zal plaats kunnen hebben, 

Die lie<len zouden ganrne een Luitenant. over 
zicb zien gesteld, wnat·voor de tegenwoordige 
wijkweester een geschikt persoon moet wezen . 
Ook zal er dit jMr nog, eene school voor de 
Chineesche jeugd worden opgericht. 

Men schrijft ons uit Ngawie: 
De veetliefstidlen nemen alhier op verontru -

tende wijze toe, en het gelukt bijna nooit om 
de tli.iders te vatten. 

Bij den iularnler Soeromedjo iu de desa Sa
dakan werden twee bnffels, · bti Irodikromo in 
de desa Djogorogo drie dito, bij den beer PnrohL 
in de knrnpong B1tndjar op klnarlicbten <lag 
een dito, en bti Romodongso in de desa Talong 
een panrd ontvreerud. Het lijkt wel de buffelhis
torie uit de JI.fax Efovelaar. 

Nn de tijd voor het ploegen der sawahs is 
aangebroken, zijn de bestolenen genoodzaakt 
hunne velden braak te laten liggen, of bij vrien
den en kennissen te borgen, hetgeen niet steeds 
gelukt. 

De riistprijzen zijn bier stijgende, daar dage
lijks per spoor groote hoeveelheden worden ver
z~nden, bestemd voor Semarang, Solo. Djocja, 
Grissee en Bodjonegoro. 

De politierechter zal spoedig alhier een& 
vreemde zttak te berechten hebben. 

Door de spionnen der amfioenpacbt. werd 
bli een Chinees in de des11 huiszoeking geda1LU, 
en ten ztinent ruiw twee kattis rnwe amfi
oen gevouden. 

De nmn verklaart echter dat heulsap ter ver
koop van den amfioenpachter ontvangen te heb
ben, en kan z11lks met getuigen staven. 

Dit is wel aantenemi;>n, danr in deze gehee
le H.esidentie, een paar plnatsen uitgezonderd 
o. a. Delnnggoe en Pedang, door de onder
pacbters ruwe 11.mfioen gesleten wordt, daar 
de gebruikers niets van tike of tjandoe willen 
weten. 

Persoonlijk zag ik zulks gebenren onder 
Karnnganjer, Karnng-Pandan, W onogirie en 
omliggencle desa 's, alwaar amfioenverkoopplaat
sen gevestigd zijn. 

(Aangeboden-) 

Even plotseling als de veeziekte in het W o
noairische zich uitbreidde, even onverwacht is 
die

0 

weder opgehoutlen, althans sedert zes et
malen achtereen. 

Het is te hopen clat de verwacbte regens 
hun 'l.uiverenden invloed spoedig zullen doen 
gevoelen, zoowel bij de veepest. . • . . wij becloe
len het miltvuur, als bij de menschenpest ( te 
Soerab~ja ). 

Het geval moge intusschen den vervaar
digers van Indische begrootingen een wenk 
zijn om credieten in zake . . . . . miltvuurbe
strijding niet meer a prio1·i oningevuld te foten. 

De. N. V. persisteert in zijne onfeilbaarheid. 
Het blad vereert ons met een ,,slotwoorclje" 

en gelooft dat ziine voorlichting wel degeJijk 
nooclig is geweest om het militair departem~nt 
tot de ontdekking te bren:sen dat twee schikl
wachten, beticbt van knieren, niet gekuierd 
hebben. 

\Ve hebben wel den brief van den pl. adju
dant. m::mr niet bet nnmnier der N. V. met het 
artikel van X. bij de band, wuaruit door ver
gelijking der datums zou blijken of de N. V. 
ten dezen werkel~k diendersdienst gedaan heeft. 

A p1·iori ecbter geven wij dat toe. De 
Roomsch Kiitbolieke Kerk, die het blu.d er zelf 
btj hn.alt, leert immers ook gelooven op gezach !. 

De gemoe lel\jke nanmaning toch vooral voor
zichtig te z~ju met het klakkeloos opnemen van 
sommige bericbten, verrnadt echter een deer
niswiinrdig gebrP.k a.an zelfkennis. 

W n.nt wn.nrmn heeft de N. V. die leer niet 
betrncht toen zc eenige macrnden geled<in den 
co 1w1·d omtrent eene J11.va!rnscbe drukkerij op-

en wil allr.en hopen dat bet nict te veel rnoeielijkhe
den met zich zal voeren." 

,.Yool' onzen vorst hebhen W<', niettegenstaande de 
Zwcden, nog meer clan dat over." vcrzekerde de grnaf. 
.,En dat het gemakkelijk zal gaan, daarroor hebben 
de Zwedcu zelf gezol'gd. Zij schrcren 1·andaag juist cr,ne 
dergelijke leening uit en nicmand zal gP-lukkiger zijn 
rlan wij, als we niet hen, maar onzen gcliefdcn 
keurrnrst dat lcvcren." 

.,Dat freft uitmuntend . i'.IIaar ik heh nog iet.s 
naders u mer te clcelen, mijnheer de graaf, wclks 
noodzakelijkhcid ik zelf hr.den cerst inrng. Het zal 
namelijk voo1· ons, nietteg<-'nstaancle_ de Zweclen, zoo
als gij zoo even hebt gezegd, voor 'Ons de vool'iierci
dingen gemaakt hebben, toch zee1· moPielijk zijn, rlcn 
01'ertocht tc ,[oen. lk zou we! rens van u willen 
wcten of we niet bnitcn de stticl, aan den zuirl of 
aan den noordkant dat kunncn rlocn." 

De graaf dacht eenig~ oogenblikken nu; rlaarop 
schurlclc hij hct hoofrl. 

,,Ik weet werkelijk niet, mijnhcer v. Pletfen, hoe 
dat zon kunnen. Zelfs als wij u 1•cnige boo~jes kon
rlen Jereren, zo11llen zij toch niet vok!oc.nde zijn voo1· 
znlk een groot aantal tl'ol'p1•n. Rflthezow is echter 
rle cenige plaats met enn vaste brng op vele rnijlen 
stroomop- en afwaarts." 

,,Hoe zullen we dan doen ?" woeg de kapitein na
denkend. ,.foder op.mthotd Yoo1· 'le brug bi.i Rathe
zow, ja zclfs cen klcine tegenstand kan de in liet 
land vcrstrooicle Zwerlen g~legenheid g-PVC'n zich te 
ve!'zamelcn." 

dischte, :maar wij met zekerbeid vernemeu" nog 
wel- een bericht dat eerst dezer dngen weer 
is opgeduikeld ( het eeroit in de Oostpost) en 
<lat ook Illl weder niet geheel zuiver op den 
grnnt schijnt te zijn. 

De oude historie van den balk en den splinter! 
Die spotprenteu-kwestie is voor de N. V. 

als het roorle lapje dat men een stier voor
houdt: het rent i:ir onmi1ldelijk op los (en ei
lucy! de logica onder de voet) 

Doch dit mogen we eigentlijk niet euvE)l 
duiden want, geltik de Jitva Bode("') waaraan 
we dit beeld ontleenen zegt: Daarvoor is hij stier! 

Het heet verder dat we 11.l zeer met ouszel
ven schijnen ingenomen te zijn. 

Waarlijk, rneneeren! aan overschatting van 
ons blad - ,,bluadje" desnoods - sukkelen we 
nog niet, schoon evenmin a.au verval van krach
ten, maar Ii.ever zouden we ons de qn1tlitiwtie 
van Lorretje getroosten, dau die van Solosche 
Asmodee. 

Een wanrlijk niet .geusurpeerde, maar moei
zaam verworven nickname, waaraan we niet 
beboeven te tornen nu het blitd zoozeer aan 
zijne t.radities getronw blijft, nl. a.ls hovelinge van 
bet geznch, groeiend in al wa.t klei11stiiJtisch 
is, in een dnnkbaar schandaaltje zoo goed als 
in eene morsige polemiek! 

De gelijkenis van de Heilige Drievuldigheid 
bevat niet enkel een climax van valsch vernuft, 
maar tevens tastbare onwaarschiinlijkbeid. 

Het bliLcl insinueert d1tt alle berichten, die 
zich v66r het bestitan der spotprenten verklaar
den, pijlen uit een koker zjjn. Derbalve bnron 
Droesbout van 1\.lerkestein in de Oostpost, de 
corre1-·pondent van dr. Loe., de reducteur vim 
het Ind. Vad en de oudgast van de Java Bode, 
dat is een klaverblad van vieren op een sten
gel, het ziju vier personen in een, vier klan
ken van dezelfde tern. 

Om zulke praemissen te slikken dient men 
dim toch een bergenverzettend geloof te hebben. 

Jl.foar <lat heeft de N. Y." 
>Er bestaatzegt" het blade) God de \-ader, God 

de Zoon en God de Heilige Geest.!" 
Waarom niet liever munt geslagen uit het 

bekende: 
La illnha illa ,llahoe, 
Mohammacloe 1-asoel Allah! 
Want alleen de Jiiv. Cour. en Je N. V. (met 

permissiP!) decreteeren het niet bestaan der spot
prenten. 

Slwnat! zegt het blad op het laatst. 
Dat teekent! 

n Ko vnn Zaterdag 8 Nov. 

Gemengde Berichten. 
Wij vernemen, dat de Madw·a a11.ngekomen 

is, cloch wegens a.an board voorgekomen ge
vallen van pokken, te 'l'andjong Priok in qua-
rantaine ligt. A. D. 

HET lTALIAANSCHE OPERA.-GEZELSCHA.P, onder 
directie van den beer BERGA.3IASCHI, is Zater
dag midd1Lg met een der stoomers van de 
Rubnttino- lijn bier gearriveerd. 

W ii heeten dezen begiiafden, uitstekenden 
en reeds voor juren hier zoo popufoiren direc
teu r vitn harte welkom, al betreuren wij het 
dat de teg.::nwoordige tijden niet zoo zijn, om 
hem die voordeelen te bezorgen, die wij hem 
en zijn artisten zoo gaarne gegund haclden. 
Toch gelooven Wti, <lat hij van de tronwe 
deelneihing rnn hen, die niet bepaald verbin
derd zij 11, verzekerd lrnn wezen. Want ziedaar 
de eerste waal, dat wii te Batavia een Ita
liaansche opemtroep hebben, die wnurlijk be
looft goed te worden, die voltallig is en in 1Llle 
deelen uit kuustenaars is samengestelrl. Zondag 
11. s. 16 dezer znl de eerste uitvoering plaats 
hebben, met de Rir y Blas. 

De prijzen zijn als vroeger, abonnement Loge 

l\leist liep eenige malen de kamer op en neer; 
claarop bleef hij voo1: \'. Plefien ~taan en sloeg hem 
op den schoU<ier. ,,Tk hoop rlat ik hct heb, vrienrl j 

)faar hoc en 1rnt. dat blijft voorloopig mijn geh<'im. 
En latcn we ons nu naar de dames begevcn, ik moct 
u mijne dochter en rnijnc 11irht in dezc zonrlerlinge 
kle<)rling Yoorstcllen." llij lachte hartelijk. ., \'ooral 
de laatste zai niei \Yeinig verwonderd staan !" voegrlP. 
hij schalkachtig er hij. 

De kapitein richttc zich op. ,.Versta ik u goecl? 
.Tuffcl' Selden . . . . Margaretha logecrt bij u, graaf 
Kleist? 

,,\'enrnndert het u, dat de oudcrlooze riicht.. c!Pn 
sfreng1'n oom bezoekt ?" antwoo!'dr!e de anrler. ,,Is 't 
n misschien niet aangr.naam Grictjc Selden hier ttJ 
vinden? In dat gernl lrnnncn we dat W"I vcrhinrlPre11." 

Ilct gczicht van rlen offJcier wel'd glot>iencl roorl. 
,,Schcrts_ als je belieft nict met mij, graaf Kleist: 

gij wct't immers hoe lief ik het rneisje heb. Gij wce_t 
ook, clat ik allcen up cene compagnie wachti.c voo1·
clat ik h:1a!' kon t!'ouwon, d:iar het lot ons niet met 
aardsche gocdercn hceft berler.lrl. U kan ik rlaarom 
thans in vc!'trouwen meedcelcn, dat unze genadig-e 
keurvor:;t mij aan 't hvofd eener compagnie stelt, als 
het gi•luk onzc wapens gunstig is. En nu -" 

,,En nu, nu gaat ge met mij en vertelt clat zelf 
ann uw C'r!'ietje." 

De graaf nam zijn gast in den arm en voerde 
hem met zich mee. 

Veit Jochen zag zijn hccr \'cnvonderd aan, toen 
hij hen arm in arm zag loopen. 

per maand ( 2t>.- Part('rre t ll:i.- Balcon 
f I 0.-- voor G voorstellu1gen. Bui.ten abon
nement Loge f 5,- Partere f 3.- en B11.l-
con f 2.- J. B. 

Dezer d1tgen nclopteerde een Chinees, behoor
lij k conforru de wet, de dochter eener behoef
tige weduwe, wier man vroeger op Onrust 
werkte. Bij deze trnnsnctie hoezeer in strijd ruet 
Enropescbe zeden, is htJt decorum nogtans in 
acht genomen. Zekere mevronw W. daarente
gen, oorspronkelijk een javaanscbe dessa-vrouw 
wier Europescbe man echter met haar om den 
wil cler kinderen gehuwd. hellft zonder eeni15·e 
formaliteit haar ondste dochter pnbliek overge
daan aan een Chineschen lnndheer, die voor
loopig nu de overige fowilie op goeden voet 
onderbondt. Nu wordt over de andere dochter 
reeds met een andere Obinees onderhnndeld, 
boewel <lit rneisje successievelijk ten huwelijk 
is gevrnagd door een kommies en een klerk. 

A. D. 

Uit een particulier ;chrijven nit Atjeh wordt 
het volgende medegedeeld nan dP. Zw. Ct. 

...••... » Dat laaghartig vcrraad van di.ea 
Toekoe Oemnr bevat, hoe treurig ook, voor ons 
allen toch weer een nuttige les,- nl. om de 
Atjehers nooit te vertrou wen en bet 11llerminst 
bun boofclen, die nog in veel hooaere mate da.n 
het volk slim, sluw, doortrapt ge~een zijn. 

Als ik een van die qnasi-onderworpene, goed
gezinde (!) voorgangers rntin post zie naderen, 
geef ik terstond ongemerkt bevelen en wenken 
om de wacht bij de band te houden en de 
,,chen11p11n" met zijn. gevolg geen oogenblik uit. 
bet oog te verliezen ! 

,,Ik begrijp niets van het Hollandsch bestuur, 
Toewan" - zei mij laatst zoo'n roover -. 
,, Waarom <lien radja van Tenom met alles be
loofd wat hij vraagt? Men kim hem immers 
bij de eerste onderhandeling vermoorden en 111-
les terngnernen, te beginnen met de gevange
nen, als het maar een beetje slim wordt aan
gelegd .... " 

Toen ik mij daarop een oogenblik de moeite 
gaf om hem te gaan uitleggen dat de Hollan
ders veel te eerlijk waren voor een dergelijke 
afschuwelijke, verraderlijke handeling- keek 
de vent mii zoo verbaascl en spottend --aan, d1tt 
ik ruij, hoe kwa11d ik ook was, niet kon weer
houden hem in zijn gitlgentronie uit te lachen. 

Ik denk altijd, als ik met die lui in aanra
king kom, ann de prairie-roove'rs uit de werken 
van Aimard, die ik als jongen las en die toen 
u.l in mijn jeugdig gemoed de begeerte deden 
ontbranden om <lat tnig van bet nardrijk te ver
delgen. 

,, ~' aarom, Toewan, staan er toch altijd zooveel 
soldaten bij de hand a.ls ik u een bezoek kom 
brengen?!" 

,,W el, 'roekoe" (titel waarmee de hoofden 
worden nangesproken), ,,hoegrooter uw gevolg 
is hoe ~eer ,,hormat" (eerbewijs) wij moeten 
betoonen." 

O! wat lachte de kerel valsch! maar ik ge
loof nu toch dat hij gaat begrijpen, hoe ik 
hem in mijn zak heb. 

GrsrERE:'f bezocht Dr. Zulrli eenige gouver
nementsscholen, zekerltik met het doe] om de 
noodige simiteitsvoorzorgen te bespreken ; er 
werden carbolzuur en choleradrank beschik-

. baar gesteld. 

A.rn DE~ Oedjong deed zich gisteren in de 
karnpong weer een cholerageval voor. 

In de stnd moet gisteren een Europeaan 
door di•! ziekte anngetast er. weinige uren daar
nn bezweken zijn. 

In het stadsverband werden tot dnsver ze
ven ltjclers opgenomen, waarvan eenigen reeds 
overleden zijn. S. H. B. 

llij moet wel em1 zeer \'e;·wondercl gP-zicht gezct 
hcbben, want de graaf zeidP lachend tot hem: 
,,Gaap ons nu maar niet zoo d0m aan, omle nacht.
uil !" En daarop als zich plotsPling iets hel'inneren
cl•', keerde h\j zich bij de deur 1wg even om : 
.,Christiaan moet fol'stond naar Seelow rijden, om 
mijnh13er van Bricst tc vc!'zoeken nog he.dim te 
ko1nen." 

Over het breede gezicht van den oucle vloog ren 
lach en hij antwoordue: ,.ia1 we! niet noodig zijn . 
Voor een k wartier nu1·s heb ik dPn Seelower schim
mcl in 't dorp benerlen gezien, dus zal rle jonker ook 
we! 11iet ver af zijn. En rle gcnad1gc grnvin .... " 

llet was juist.gclt'l1 vrienclelijk woord, waarmede 
de r{ntaf die praatjes van zijn dienaal' af'sneecl, maar 
bij lachte zoo hartelijk dat de kapitcin hem vcrwon· 
derd en uitrorschflnd aanzag. 

,,Y !'OU wen histories," zeidc Kleist claarop. ,,Overi
gcns is 't een flinke jongen, die van Driest; zij zult 
dat vanclaag nog will gewaa!' worclen ! Maar nu kom, 
ik zie dat ge V;tn ongeduld brnndt !" 

( TV01·rlt 1•P>·uo/qr/. I 
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Naar wij veruemen is door de firmn Akoe
wan alhier te Warongpelem in het tiolosche 
een, huis aangekocht voor f 14- 800, dnt geheel 
voor toko ingericht znl wur<len. In de tegeu
woordige tijdeu vim nmlnise en gedrnktheid 
in den h1indel i~ het eel! bemoetligeucl teeken, 
dat geuoPmtle firnHL dt>n moed heeft (•m hnar 
n1cen nit te bn·iden en een nieuwe brnncbe op 
genoemde plants te vestigen. 

Loe. 

Ve rs p reide Berich ten. 
De Resident \'an [ksor.ki lwef't aan de Hegce1·ing 

111edegecleeld. dat er in hd beJin dcr rorigfl niaand 
in de all!eeling Banjocwangi zich een natuu1 ,·er
scbijnsPI hreft rnorgcdaan Langs den grooten post
weg naar rle huofi!plaats llanjoewangi, tusc11L'n p>tal 
72 1m 73 was de oppePvlakle vcm den groilci smen
lende. E1· smeult tPgenwoordig 1·eel in l\ctlerlandsch 
Tndie. - In de Chineesche en Japansrhe wateren 
zijn op het oogenblik een groot ao.nta! vn·cmde 
$Chepen. Van de Fmnst:hen zijn e1· 20, \'an de E11-
!?;elsc.he11 24 en van anrlere natit'n te zamen 33. In 
het geheel dus 77. - Aan ecn bricfuit Ueij!on 011t
leent men bet bericht dat de Indian n1bbcirboo111, die 
<,orspronkelijk gtJ\'Onrlen worclt in l\1nama l'n Brn1.i
liP, op Ct•ijlon zeer goed aardcn wil. De boom. waar
rnn er drie soorten zijn : 1le Caste!ton, de Paro rn 
de Cearn moet men eerst cen a:n11nerkelijke grootte 
laten bereiken, manr kan dan ook gei\urende ncgen 
maanrlen van het jaar afgetapt worden, wat 1uen 
dan ged.,1rende 20 of 30 jam· 1·olhourlen kan. - Te 
Batavia was op den ide de comrui ~iP voor het panr
denkeuren bezig rnn half vijf tot hot rlonker wrn·d. 
Dit gebeurcle op het \\'atcrloop!ein. Er waren zePr 
fraaie dieren, YOJral rnn Chineezen maar de regeiing 
rnn bet geheel was zeer ~kcht. Eenigc heeren, r!ie 
op het voetstuk vnn het monument h:iclden plaats 
genomen werden weggejaagd, omdat de commi~~ie 
daar staan moest. ~ederig en bescheiden ver. ocht 
de Java Bude dt>n Resident het pul1liek in 't ver
volg bij pub!icatie vooraf te willen inlichten, waar 
verboden en slechts voor enkele uitverkorenen be
$1emden grontl i . llet blad Yimlt het grierend 
voor hct gevoel, om dool! onwPtendheid de wet te 
overtreden. En het blad heeft gclijk- Yoor de pacht 
der Chineesclle dobbelspe!en tc Batavia wllen zich 
dit jaar weinig liefbebbcrs voordoen. llet is clu· te 
YPrwac!iten dat de pacbtschat Yan dlt middel ,·oor 
bet volgenrle jaar enonJ> rlalen zal. \'uorts verneemt 
de Java Bode nog dat een Chinees 1.e Mee ter Cor
nelis een kong~ie _gevormd heeft om de speelpacht 
van alle kongsics in bandrn te kri_igcn. - Yolgen · 
de Celebes Cott)'[lllt is in rle kampoong Oedjoeng
tanah te Makassar een kip te zicn die, Yolgens l1et 
zeggen Yan den eigenaar een gezouten eendenei ge
!egd. bee rt;; bet beest was zeer wel1·arend. -- Bij de 
infarrterie van bet ~ederlandsch Indi,,ch leger ont
breken er volgens de formatie nog 98 luitenants, 
er zu!len er echter 44 henoemd worden. A!s deze 
nu aog \'001· 1 Januari ·1885 worden aangesteld dan 
blijft er toch nog cen te kort rnn 54, er.n geta! 
wat in oorlogs- (wij beduelen vredes) tijd niet on
belangrijk is te nocmen. -

Te Soerabaia is een gas!antarenpaal in ,·ier stuk
ken gebrohen, ten gernlge nm de omstandigbei'.I 
dat een jongen een groote vlicger had opgela
ten. De vlieger, een lajangan sowanr1an dook eens
klaps en kwHm terecbt op het stationsterrein. vlak 
voor een span rnrige $apies, dat een kar t1·ok. De 
beesten verschrikte11 en gingen op ho!, de kar tornde 
teg<-'n den lantarenpnal aan, die in gezegrle vier 
stuk.ken brak. Hiernit ziet men al weder dat kleine 
oo'rzaken groote gernlgen kunnen hebben. - Ook te 
Soerabaia kreeg een Europeescbe k11a:ip kwestie met 
een klontong Cbinees over een blauwe bril, waar
,·oor de laatste, naai· oonleel van den eerste te 
veel geld vroeg. De knaap voegde den Chinees eenige 
scbeldwoorden toe, die de Chinees sch~en te begrij
pen, want onder groot misharir wierp hij na;lr den 
kn..iap met een steen. l\faar nu snrnten de kamara
den van dezen ook met steenen naar den Chinees, 
ducb deze trok zijn mes en .... liep hard weg. -
A!daar zijn alle roedjak-verko.1pers uit de nabijileirl 
der schoolgebouwen Yerdrernn. Yoor de scbooljeugd 
voora! was die nu door de politie genomen maat
regel, hoogst noodig. - Vijf wouwen V<lll Tembo
kan misbandelden een zesde op vree,elijke wijze en 
moestrn danrom \'OOr den politierechtcr \'Crschijnrn. 
De funt>n waren zoo wrwoed, dat zij op "·eg nna1· 
het bureau bijna weder handgemeen wenlen. -- Te 
Probolingo bee ft een 'vrou w op bet spoo1 station een 
gcweldig kabaal gemaakt, omdnt zij een gl'ele vogel 
miste, dien zij h:id rnedegenomen. Ilel geschrccuw 
om: ,,akoe poenja boel'oeng bracht echter mcer gt'
lach clan deelneming te weeg. Uit denzelf1leo trein. 
waaruit de \'Oge! \'ermist Wel'll, sprong een koc, die 
de deur der wagen, wa<H'in zij wnoew.I were!, wist 
open te w1·ingen. \\'at er _van hanr geworden is, 
is niet bekend. De trP.in is gelukkig op de rails 
gebleven, na bet beest met $Urces uit den weg te 
hebben geduwd.-

Telegrammen van de Locomotief. 
Batavia, ·11 ;\oYembcr. 

Opgedragen om na·1r Nedel'lan ! terug te keel'Cn, 
aan de cer~te luitenanfa der artilleric de Groot, 
Cheriex en Dijcknrne~ter. 

Ilet stoomschip Sa11wrang is gisteren tc .i\larscil
le aangekumen. 

Bl'usscl, 24 October. Ten gcvolge der gemeente
verkiezingen die in liberalcn grcst uitvielen. is de 
minister Malou afa;r.trer!en. 

E1· werd een c~binet rl'affaires gevonnd voor het 
dagelijksch beleid van zakt>n. 

Hier is een llollandsche mail aangekomen met be
richten, loopenrle tot 7 October. 

De luitenant ter zee Ilaremnker, de officiet· van 
gezondheicl bij de marine Bozon en rle officier rnn 
administratie d~ Jong, vertrekken naar lndie. 

'fot ofticier Yan gezondheid bij het Indische leger 
is benuemd dr. Lucca. 

Volgens de heden ontvangen mai!berichten is de 

liande!_s0Yel'eenko1nst tus~chen l\edcrland en Fr:inhijk I D · oor reiSliOStt~u btj het houc1en van 
gepubl1ceenl, vendutien op andere µlaatsen dim de hoofd-

'l'ot zout~erko~ppakhui~m<iester te Chenbon is be- plants Sor'i·akn.i'lrt 
noe111d, dt' ( hnuY1g11y rle nlot; a · VV d · d h t 

tot ondenl'ijzer de.I' derdc klasse, Sanrlcl's; . anneer per 8P0 ?r wor t g.ere1s , e ge.~n 
tot Yerificateur cler dPi·d e klasse, Bod 'nsta!l. ~mruer moet gesch1ellen waar znllrn mog~l~Jk 
Ann bet rnp1•01·t rnn fll'll Resic!Pnt Yan Bornro's is, voor den vendumeester, deu venduscbqiver 

\\'estkust, loopende tot 2 Novernbt'I', is het volgrn- en den venduafslager elk het kostende van een 
de ontleend. 1rnartje 2de klusse en voor den oppasser van 

. De toestancl in bet lanclschap Mandol' is iet ·gun- het vendulrnntoor van een lrnartje ;)de k1asse 
stiger. . . . en voorts bet kostende van een pln.atselijken 

De Sul.tan. rn~ Pontianak '.'ntvrng ol'n brief van huurwugen van en nuar bet stntiou. 
de kongs1. <lie. zich g"recoi~stiti:eerd !weft. b. \.V anneer van andere -vervoermidclelen wordt 

De kongs1 nep de l.Jr.m11lc!Phng van den Sultan b ·k kt b f l t k 
bij de R<'geering iu. ge rm gemaa , w11gen mu: o ie os-

De onrnstbarende berichten L1it andcre gccleel!Pn tende vau andere trnnsportm1dclelen volgens 
·van het gewest en die dcdf'n vn'•1zcn voor rcn al- usance. 

gemC'en ycrzct ondrr de Chiuecschc~ bc,olking, "·a- In beide gevallen mag bovendien. wanneer 
rr11 in het lewn geroepen en wrergrrd cloo1· de de reizen zich verder uitstrekken dan zes pa
deelg-enootcn van een allflcr gcheim Chineesch ge- len van de hoofdplaats Soera/;al'lci Pen dag-
nout>clwp. geld worden in r•·kening gebmcht voor den 

Yan Reuter. 11 .t\oycmber. vendumeester ten bedrnge van f 3. voor den 
Pti1·ijs. 11 
11itgebroken. 

~orernb~r. De Aziatische cholera is venduschrijver en den venduafslnger ieder van 

·ud1z noz Jll l!'al!LTmapur ;ip um )1r1.n1uu.ri[ 1up 'llu1s 
-puo.1;3 u<•zap do ufiz puarlod:ii u;illuH<ipuu4.1apuos,1pa.u 
llfl .ll{LllJ.fi[ ll.l 'llllll!,) UdljJ:<Snl lll[l jO.\ l!JllOlJ uarn 

·\1<if1111~.\UBl! 1uz 011 11n.1<idosl5f1.llf ap .mqrno:>va 
O'llA IJUl<l l;JL( LI! .\<J{;JSIO,\.\ IUU.IJU,1.J1 l'llp llj:>ll.\\,JO.\ U<lJ\l 

·.r<iqm.1.\0.'( l T ·o.t_mx ·.1aqw;i.10.-..:: <.; i: '.1;ilnaa m::,\ 
·u;imoi1a2uuu 

z;ins O'l mi.Jal'!~ ·s! p1m110H-P·wox d!q:ismools WH 
·y ut::ill1.\\ <ll lllll1Jt1rpu lJ[°i1as1nu1<l .100.1 u,il5u.1po2.100.1 
SI llJlj8ll H Lill .\ 0!.mllJUJLI! .1ap 'flll1ll<ll!n[ vl~.hl(I aa 
·ifuwli 1rn.1 ual{ultl >1!11.1qs11u FH! sual1.1.11 'j1:J)>S!1mli'uu.,;il5 
.1unf lly:J +01 p1aap.100.m.1 s1nus a!.ldlUUJU! .mp +mm 
-'aJ!lll a1s.1aa uap ljJ<>q nfuqu.rnos ''l puu.rs.\lrt.ll[ aa 

·s.iapuus 'a:supj 
ap.1ap .1.ip .mzfi.11.mpuo ap '.o ucplld <iJ +spmjd.JD 

· twrnap.1un as<u:lf vp;iJ.\\'J .1ap pa11q:>.m 
ap 'uai1.1<1A\Ufl!.UC( .iqasu1.w1ug .1ap 1suaw uap fiq p1a1s 
-all tummp;;.11 ){fitapf1J, -.1;iqm;i.10N: <; T 'u!All'fllU 11rr 

P.\HTJCULIER TELEGRAM. 
Yan bet Soer. II. B. 

Yolgens gisteren avonrl beke"d gewonlen particu
Jier telegrnm uit Amsterdam hceft de koloniale Bank 
sur~eance vnn beta!ing gcwaagd. 

Corres1.011dentie, 

Bewoner van Pasal' Kliwo11. Yerg11n on s. v. p. 
eer~t ons eigen .. gedoente" mttevechten ; dan kornt 
er Wl'Cr wat ruimte. 

~Iaar zit rlie galonk IVl'stie nif\t beter in den cloof
pot, waar imm t> rs ook het ander plaat>elijk blar! ze 
in beeft geslopt '! 

Tant de bl'uit pow' une omelette! 

Aangeslagen vendu ti en. 

Op Yrijrlag den 14 l\ovrmber 1884 des voormiddags 
ten 1 0 ure in het locaal van het wnd lfkantoor a T
hier van de onderneming Ngaroom 

en daarua 
va11 twee steenen g-ebouwen staande up Keize1·s grond 
in de kampoeng Soniten. 

De vcndumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
T 001· liet Land. 

Be~~ndim.~king .. 
De Resident van Soemkarta maakt bekend 

<lat de brug in den grooten weg nabij de Re
gentswoning te Bojolali te rekenen van Don
derdttg den 13 dezer, voor den tijd van onge
veer e~n maand weg~ils vernieuwing voor de 
passage zal gesloten zijn. 

De communicn.tie zal plaids hebben over 
een noodbrug, die ecbter niet voor voertuigen 
<loch slechts voor voetgangers en vee ge
schikt is. 

Soe1·akai-ta, 13 November 1884-. 
De Resitlent, 

bij ontst entenis: 

De Assistent l~esident. 

(323) HALEWIJN. 

Voo1·. liet land. 

3@l~end..~'l-~~i~8 
De ResideLL van Soe1·ohal'la mnakt aan de 

iugezetenen tlier residentie bekencl, <lat bij, met 
intrekking vnn vroeger dienaangaande ge
maakte bep;ding-en heeft vastgesteld bet vol
gende: 

Tadef der ,·endu-ongelde:n, 
~vel ~.rn door bet Tendn!i:antoor 
te §oe1·nk~uta aan (}e "\'el'iiOO
Jlers iu 1·elieni11~ mo~en wor
den ~·ebrncht. 
A voor ,·eguln-annouce ter hoofdplnats 

der afdeeling binncn welke de verkooping 
gehouclen wordt, beb1Llve de kosten nm het ze
gel, ..... f 3. 
V oor vendu-am1onces op n.ndere plantsen, wan

neer dit door den verkooper verhrngd wordt, 
per stnk. . . . f l. 
B Voor ''e!ulnextracten. behalve de 

kosten van bet zegel, per bladzijde f 0.40 
C Voor transportkosten, bij bet hou

den van venclutien op pl11atsen gelegen binnen 
de grenzen der hoofdplaats Soerakarta doch 
verder clan eeu paal van het residentie kan
toor het kostende van een pla11.tselijken hnur

w11.gen. 

f 2.50 eu voor den oppasser van het vendu
kantoor van f 0.50. 

(3~0) 

8oerakarta 5 November. 
De L{esideu t 1oornoemd 

Bjj ontstentenis 
D e Assistent Resident 

HALEWIJ~. 

V endutie ·wegens vertrek 
op Maandag, 17 November a. s. 

ten huiZe van 

MEVROU\fl :SOERS, 
Hee1·e:nstraat, 

van HEd. goed ouderhouden inboecleL waar
onder net n.fgewerkte Soernbaiasche ijzeren en 
houten twee- en een persoons ledikanten. 

[319] SOElS:VfAN & C'o. 

Lot en. 
in de Geldloterii Soerakarta b~j ondergeiee

kenden zijn "l.'IT,TEBl'OCHT. 
(322) 'l'HOOFT & KALFF. 

De ondergeteekende heeft het 
_, genoegen hierbij mede te deelen, 

dat hij albier nit Europa is a11ngekomen met 
ziin gebeel nieuw atelier de })hoto• 
grapbie, hetwelk te beginnen met Donder
tfog 13 NovembP-r dagelijks geopend is van 
's morgens 7--11 uur. 

Hij beveelt zich beleefdel!ik ann. 
A. 'l'AGGESELl.1. 

Adres: HOTEL §LIEB. 
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Boleli dapet beli pada 

K 0 NG H 0 SING & Go. 
KAl\IPOENG TJINA - SOJ£RAKAH.TA. 
Djoewalan kain soetra 1·oepa-roe1•a. 
§roetoe ltlanilla. No. :l dan Ha\'anab. 
Pirin;; .kajoe dari Djepnn;;. 
1'Iakanan llloeroeng Kena1·i. 

dan roepa-roepa barang. (206) 

A~~~Z:BD 
H eerenstraat-Solo. 

Op nienw onhrangen: 
Heeren scboenen. 
Hoed•m a f 8.-
Pn.rijscbe hemden a f 4-3.- 't rlozijn. 
Dassen, Boorclen. Odenr~. Bn<heep it f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 

Eau di:i Cologne H. S. X o. 1711 11 f 4.50 
de kist ( contant). 

'l'okobouders ·genieten rnbat. 
Scbildpndden lrnmmen van nf f 1.-'t stuk. 
Scheermessen vau Lecoultre it f 3.50. Scheer. 

Jrwasten it f 1 .GO ffo,ndschoenen voor heeren-

DAJIES AR.TIKELEN. 

Hn.ndschoenen met 2 en 4 kn oopPn Schoe
nen iL f 8.- Blancs de lys en Blancs rlr~ pel'le. 

Kinderschoeuen, fij ne sponsen. 

DRANKEN. 
Pilsener bier, i\fodera a f 11.- bet <lozijn 
Port, Elixer Lougne Vitae, Wijnen a f 10. {12 

f l3en f 14.- het dozijn. 
HavaM Sigaren. (314)* 

J'.V.Io dem ag azijn 
SO ERA BAJA. 

Steeds voo1·htinden: 
Jn.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zich venler voor bet 1tan-

maken van japonnen1 etc. etc. *(252) 

IND ISCH E-130D}~G A 
Ontvangeu: 
Een partijtj~ exc~ui~e witte 

po1·twijn, minde :· z1wt vn 11 slll1tnk dan de 

tot nu toe aangevoerde. 

l ~~Hi ). * 

Twee loco:mobil\1.·~r. opzettel~jk ver
vaardigd voor bet i-:ebrni k in de kolonien. 
De ketels hebben <~<'l!C' \'c1·wn n:;iugs01 •pervlakte 
van plm. dertien m ete rs . 

Twee horizontale nrnchines van 
acht paardenkrncht. 

Een,·oudige i.ni~:1tie1wm1>eu 
in beweging gebracht door p:tn nlen of rnnde
ren. Meu behoeft bii deze porupen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. MAXWELL. 
Djokja. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le1erwater. dat geen n.anbeYe

ling behoeft, door zijne kwaliteit nlom bekend. en 

slecbts verkrijgbaar bij 

per B.. f l.2S 
> doo. B.. f P -

V LAS BL 0 ;\f. 
(301 )* Schoenmaker. 

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

V erschaft werklrnpibml 1mn Landbou won
dernemingen en Vf:rleent voorsc:l10Hen op pru-
dnkten. · 

Een en ander teg-eu wuler o·>'eree11 te ko
men conditien. 

(233) L. U. ~<'fP .. LKWl.Jl\. 

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

Voo1·s/ 1·ul//- Solo ( ;\.')) 
§teeds belet>fdelijJ,; :rnnbcl.·olen. 

o~tva~g~Jn 
Via HambUI'[], 

Een Klein part~j~j e 1.l>erkeli_jli !E('hte 
Havana Sigareu. 

SoESMAN & Co. 
(309) 

U it de hand te koop. 
Een steeneu bui:> met !!root erf. g-eleg-en te 

Djebbres. 
Informaties bij den hcer 

(19) 

TE~ BEHOEYF, YA:\ 

ae ~ljlHllO..)tielixh·.."clr rv S0aa!'1,1d·,1 
g :\ 

ae G))eteeHi<J,i l-l-g· \'0t L'J,1d~~~rt 2v 1t? ,1112.'r

vicfvt a.a1i .;J{i11dvic11 u.:i11 ~:m::.inl)crn1,1-

'} ,· 112,· 11 i 11 ::')[e?eifa.1i3~di-~ 113 i 6. 

Trekking 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

11 .. eatin~s Cough Lozen"'es. 
~Tidrl<>J teg-en de 110est. 

( l 0 5) }1ACHIELSE. 

Amsterdams:ehe Apotheek. 
So er 1 lrn rta. 

Bayrum. Alcoholisch wasch· 
water. 

(101) :MA CHTELSE. 
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in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bii 

SOESMAN & C'o. 
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BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
'VJ<:: U.U.TUll.~Kuxn IGEN. 

H:'.'..:i:hlare:t in m:i.c'.1inerieen en fabriaksbe· 
nooligdhadan, 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

El'll f{t'Oote partli 1L. 'I\ 1-1 en Dalli.• 
lj :;,•r in nlle afm •tiug«rn. 

§1 aaf en Illaa.1~jzer van itlle dikten, 
wanr:)ii vnn o' X 2' X ' "" en '·•" 

_ aaf en plaa.tli.oper en Uoper• 
cl:·~• id. 

Uroote- sorteering·-. [D~rbanteu en 
Bi li:i~crn,g~ls. 

> ll -opm·e.n J{ranen 
en t=Hnn :n:\.f~lnHm·s. 

D.-l1l11t rnblu"r v<m af •1,. " tot en met 
1)) di);:, 

G. :l:SI•lj L•e~ met hnl11stnldi.en tot 
en md -t" 

~----------------------------------------------~·----------------------..... Yan af heden ditgelijks versche \xebakjes enz . .Pr!jscnnr1mt,,n wonlen tegen· frnnco 
attnvrage frnneo toegezonden. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
§olo, den 23 April 1884. llEERE~§TBA.AT. 

(127) 
f' l ill.000.- G~·J.i:bci.i.e :i. llij1u~n tot 12" diameter 

l"!! "1 I I tl - l'• >:\ l' \ · 'T Wl'kt-ijghaar. ge!ierst op l 0 Atmos!ihereu. 
Ii .I 1 .. 1i ... , .. , '· T. llnurn:rn & Co. Primn, kw1Lliteit !E:ig· ebwhe dl'ij frie• 

iatur<lags: Saucijsbroodjes en geprepn.reerd Y s. B~stellingen worden m dP.n 
kortst ruogelijken tijd nfgeleverd. 

~ ,j ··1 ~H'l'I' l .. I. B~•tnkert. 

1 \ • .lan~~n . 

C. U. lleiiig-er~. 

, · \ I I·: c ""·' • _\I 1,n,diapp1j. 
,j • I ". ·1· 11. .I .. \I '.'i'[l'll'. 

t f ~ ~0hr11 lg. 
, F l l hr•hm. 

m 1":1 . enkel en Llubb ~1. 
, til. t:n l. ~e::ltl'ifnt;;aal, §tuom-

1 

pa ~~l ) •:n eu nra::11ts1u1iten.. 
:; :nlj~· ~reetlst•:litp , ·our gas en 

'Vil: ...... ~, arthdJ·a1ul. 
N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v B r z g k B r i n ~ 

EN 
, "" Ii '•'r"ll l l . ~r. \'tll1 DL)J'[l 

t·:nhl .. '\: Co. 

1 ~l..! Li soorten r er fwaren. 
& Co. 1£001· en Po:isJn1tchines, Draai- L ij t r B n 1 B M a a 1 s c h a D D ij 

'I 1il l!I 

;111,1 

' ll 
l) 

. -l'a111l,<111;.! 
i I 111_ 

i• 
l 11 g·11 

\\ " 1." 

lh·11i11i~l!.!' .. > l\1, 

1 ''"'" :l' .\: Co. 
\ l'· 1•r S.. Co. 
ll1111!.1p .\- L'o. 

I •n hl 1•1 l.11:1 p,, Seng. 
\'11 1

11 l'jll''~ Soc~" 
\ . \.111 i \ 11( lCll. 

l'. \ .. \~.:kerlin. 

>\1L1 !·i111·J, \ 
l'l1. .Intl>'/ 

1. .\. S<'l1ti'>I ·r. 
.I . .I. II. ~111t·t•nk. 
\ .I. \I 1>l\1•!;:1111p. 

.J. 1:111 lln!'l 11
1
1 li>kann. 

l ~l'Lll' \. 
1.1.d,.,;l'!lh 
l l. li1111in_. 

II ll1'l I' .i. Ht~\ i11~. 

F. S10ll1'11ho'.l. 
\. \\'. l\ne f1 1 l. 

.J. F II. ,·ncnllemert. 
\\". l•>k!J Ill[. 
.1. .\ . .\[ ,J'llll' I. 

I'. l\upp• 1101. 

\Y F. 11. Le,·ting. 
d1~ l1t'l'r1·t1 df• BL'rdc~ & Co. 

\',\II l!011l1~n. Steflbn & Co. 
.!. \\'. \!ting: Siberg. 
l;. ll. ll11h;1<1k. 
ll. 1;_ A'li111der. 
11 l'. E1·tll:ri11k . 
,\. :\I. \arke\·is,er. 
\ \\". f. I loc hard t. 
" .-. ~f:irx. 

,!.., lw1•n•11 11,111.1 'r 1llc11wistPr & Co. 
l • l h1•1•r \f. I'. :-0111ets. 

( . «. 1:111 S!i1•.lrccl1t. 
I! :--: l'h~d Larsen. 

\' ~ .. \ ,111 l.i. I'· 
['. I.. '':11 Bo lcgom. 
rl1 1;. ''111 Soest. 

11;: \!!l't1: ~ . l. EsrornpLO )fij. 

Pill! 

't 1 lrta 

I l .. \n~· 

d • l1,.er1·1 (;. l' . 'l'. mu llorp & Co. 
1!·11t·n"rn·1y .. \:: Co. 
\ 111111 S:: Co. 
~ot·~1n;.t11 t.~ Co. 
1 ;riY1·I .'\: Co. 

< d 11 h1>1•r .\. lli,:-c!i1111. 

'< 

ll .I. I!. Sch·1 '"r. 
\..:1•11t ~ J. I·: r· 11np•n .\[ij. 

1k11 h1·1•r L'Ji,. l\1wk1•n 
\ ( 'li![ll•'l t' 

d1• 11 ·Prt>tl <~·Ii c:1111 1•1·!.! Pn Co. 
1 ... 1'11l11·i : lo. 

Th.1·11w .\:: 111 

~,11_• .... 11i111 ••• (fl. 

'l'Ji,1uft S .. ]\ 1:1. 
" \ 11!!•< rnn d •1 i leyde .'\:;Co. 

1le11 h"•'I' L'. I,. llai ,1. 
{,, .\ . .\f. l.1•111 ;111. 

', •<)r Jk. IL llolz-d111her nn 
f 1;11Tlach. 

· l « J\. ll01·pn, t:c·ene> \\'zn. 

'\ n •t « 

I a) 

« C. \\'. n. Yal1 nt'llC'.':-:C Yan 
Tli•i;n'llhO<lP. 

T. .\. l3it1•11hag-e de 
.\list. 

Jl . .l. Yan Opl111i,izen. 
· , \:11!.!· .!!t'"'t'\1 ,, It lt1 11 OH'r-.: t:iHiI Yan dt1 n ~o
. .I .\ll·:1·:nT17::\S t•' flal<I\ it1 ,11., loi,i aanplak

h .,·,,Ill( !!l'lll:J:ikt. 

TJ .. (;n111111i.,si·· rrrl /1oc . 

1r. H. P. VAN D..:..17 BERG. 
(l .2) E. DOUWES DIEKER 

·y crkrij~haar 
Ill.I 

&, I~alff -- Soerakarta 
SU:?\ IX Dff .h:Jt;)E ~OOL{'l'EK. 
,:U>PVi~~. 
, 1i1w:·:~oournmrn0Bx. 
F . IX ZE!m VELE SOOWJ'K~i . 
t TALBlL\I::-:. 

(5) 

en L' ··.1· :1.tbn.:1~iee1. 
:; snu:.11.1nn t'hirues 1net )(etels npern 

r 
fu:datL. i•laat. 

II'· ez._· l~-u hr ct:nn positie, de beste 
bekleetling· tegen wanute-uitstmli.ug. 

TE BA.TA VIA. 

H~aa · Cl'iistall. een nieuw soort 
, · 11.u !Lei. Y n.n welke lan.tste artikelen zij 
eenige 11gcnten voor J iLVIL zijn. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . .K11pi t11nl bij overlijden. Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onln.ngs aangenomen VERLAAGD tarief voor '\~rEE
ZENFONDS. worden gaarne verstrekt door 

Y enler .tUe artBiele!t, benoodi~d 
, ·om· la:ul~l~j l.:.e muler.ne1ningen. 

linnne ~1rnk op grooten oruzet gebaseerti zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden c(mcurrentie gestelcl. 

G1t1trne bela;;ten zij zich met toezicht hou
den op a1rnmaak van Jllachinerieen en 
r e par at" es daarvn.n, en nemeu bestel
li~a~en aan op diverse werktuigen. (90) 
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t'n Uoodt- ::yoi·t .. . .. f 15.-l per 
Sil ·I· .;11 • . 1ll'1Neat1'len'l·in0Dulce., l 3.50r l~ fl 

~n!d- cu 01·~·-§ll rry ., l 2.-1 aco •. t. 

Eti·1i[e a[Linten voor Solo 
TH00F r & l{ALFF 

:- · 0 ~J§ 3.l.c\.N '--\:; Co. 
be!astea zich steeds met het houden van 
J:J.1as· c:;i ('mnunis~ie,,endntien 

( :2S) 

... \n1s' enlmusche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f I,;)@ per pon<l. (:31 I)"' 

(17) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's ZaJf en Pill en 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed f'rt herstellen alle ongeregeldbeden 
van de 

l e ver, uu1ag, i.ieren en in:;ewa.nden. 

ZG g"·:en kracht en gezonr1'1eid weder aan verzwak
te OvstcJlen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
vDn a ll e Kwalen t>igcn aan bet vl'Ouwelijk geslacht, 
onrnrschillig van welken lceftijcl. En onbetaalbaar 
rnor Kinderen van welken ouderdom. 

DE ~A.LF 

Is een onfcilbaar gcneesmirldel rnor Invade Bt>enen, 
Zwel'ende Borsten, Yel'ouderde v· .. mcten, ~weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd t0r genezing \ nn Jicht, 
Rhumatiek, t'n onvergelijkbaa.r YOor Aambor~tigbeid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergczwellen en alle sool'ten van 
Huidziekten heP.ft zij geen mededinger en gencest 

betoornreml, saamgetrokken en stijrn Gewl'ichten. 
All een bereid in Professor lIOLLO WA y's Etabii~~ement, 

78, New Oxford street. Londen 
Yoorheen 533 Ox:for'l street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen ,·an ·l s.·! 1/2d., 
2s. 9d., 4s. 6d, l l ~ .. 2'.!s .. en 33s. en rnrkrijgban.r 

bij a lle medicijnen-rnrkoopers door de gebeele wereld. 
rJI!!'" Koopers gelieven het Etiquet van iedere Docs en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet slaat, zoo is het bedrog. 
(130) 

Am~terdavmsohe Apathaek. 
Leve¥wo te¥ 

(296)* A. l\IACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek. 
~oeralrnrta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Jioorts
uVel'e ul liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

An1sterdainsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

J~enig depot voor SoernJrnrta van 

K:a.~p~oh.e Wijnen .. 
(2;)) A. l\IAl'HIELSE. 

e ~eloutin.e 
is eene speciale POUDliE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, /Jipf"vOlrJ vc:m ee11e11 lwil:f1mcn in vlned, voor de huid. 
Z1j lwwlt 011 hct ariwre:iclc l en is onzil'/1tbriar; 

zij gee{l diis acm de h1ud eene nnt1w1·lijke {rischheid. 
c~. FFV 

I'AHIS - 0, nie .Iv 0:.!!:.!.·r. 0 - PARIS 

Men 1w111c zfrh frt acltt 1·onr nconar1k en vervolscliing. 
(Oord<:!el ui lgt.!:>!Jl'Olwn door llcl TriLu11aal tl.J la Sciuc tlt.!U 8 111ai 187:>) 

' - .• '"'•-: 

den Agent te Soernlrnrta 
J. H. VAN 01Vll\.1EREN.·. 

~msterdamsche Apotheek . 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekencle 'VIJ • EN: 
i\Ierk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. l\IAUHIELSE. 

Verkrijg·baar 
bij 

THO OFT &, liALiJF I 

Avonturen 
van 

Baron von Miinchhansen 
(in het J a vaansch ) 

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

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

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

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brantlgevaar, op de gebruikelijke voor· 
waarden. 

(14) A. MACHIELSE . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ· 

,,de Oosterling," 
Eli 

BRAND-ASSURA NTfE MAATSCHAPPfJ 
,,"'\T eritas." 

B:j het .\.:;cntschnp del.'.iel' N.iaatschn.p· 
11 ijcn bestaat, 011 zee1· aannemelijke voor• 
waa ;rden, ;;elelo;'cn he id tot vcrzekering 
te;;en lH"and;;e,•anr, , ·:u1 alle soorten Gf'
bouwen en Goedcreu. 

De Agent te Soerakai·ta. 

(16) J. H. YAN Ol\.Ii\IEREK. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan•n·a~en tot geleifle· 
billet , ·oor ' ' ei·vuer van kofl,j, 
1net m1h·angstbewijs voor li.ot·· 
fij[Hl.S. (193) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'J) bevragen bij den Heer 
(20) A. MAOHIELSE. 

Stl'llen zich vcrantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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