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De Rnnderpest In Wono[iri. 
De veeziekte welke korteliugs rn deie Resi

dentie uitbnik, door den veeurts Dries»en gecon
stateerd op bet huurbnd Bettjnk \Yilatoong on
der ·w onogiri, werd Joor hem omlerkencl als 
·trnderpest. Voorzicbtigbeidslrnlve werd echter 

. e~n consult aangevrnngLl met den veearts van 
Aerde, die tot rniltvuur condudeer<le .. Daarop 
kwR.m de heer lfoijer van T1tgal zoo mogelijk 
het :?leit be lechten. T1·e~ f'uci unt collegiu lll.1 

Doch nu blijkens telegmm aau de Loe. 
pr1teparnten v1111 aan veeziekte gestorveu dieren 
irnnr B1LhLvia wc•rden opgezonden. schijnt ook 
<l!~ college niet t~t eenstemmigheid gernakt te 
Z+JTI. 

Hopencle dat Midden Jnvn, voor deze ramp 
bewai~rd moge blijven, werken we ter z11ke het 
volgeude op. 

Het onderkennen dezer ziekte is dikwijls zeer 
tnoeilijk, \' olgens den . veerrrts D. Drie:;sen m 
zgne ,,Bijdrage tot de Rnnderpest-Geogrnpbie" 
s de veepest in Iudie inheemsch. bestaat er 

sinds lang, doch wonlt bij gebrekkige diagnose 
met miltvuur vermml. 

Bij bet uitbreken der veepeo:t m West-Java 
ontkende de veearts Voigt, die tot het con
stateeren dier ziekte op ~ bet limtl Simplicitas 
geroepen wa,:, bet bestimn d1tarvau en geloof
de sleehts met miltvuur te doen te hebben. 

Als leeken valt bet moeieLijk ten dezen op 
besliste wijze partij t e kiezen. W anneer de her
kennrng van miltrnur of veepest zoo moeilij IF 
IS. dat deskuncligen er iu dwaleu, welke W<Larde 
bebben clan anderer oor1:eelvellingen? 

Intusschen zun door het Bestuur maatrege
en genomen om de uitbreiding der ziekte bij 

eventrreel wederontstnrrn te voorkomen en IS 
bet veevervoer verboden. 

Dech indien men zicb ten dczen al te vroeg 
verblijd mocht hebben, dau client toch gebro
ken te worden met het stelsel van afmaken, 
waarrnn West-Java in 1869 de treurige ge
volgen ondervond. 

De behandeling »a Ia minute" met Beau
mont-geweren en patronen, die men »het in 
den g1·ond genezen noemde" en het ook Iet
terlijk was, heeft niet het verwachte resultaat 
gehad en den Janda schuttari gekost. 

De Indische Regeering was destijds al zeer 
slecht tegen deze ramp gewapend. Zij hud 
eene verordening (~9 Mei 1869 Stb. 122), 
gebaseerd op Europeesche toestanden, eenvou
lig vrrn de wettenmakers in het moeJer],1ncl over
genomen, waarbij bet stelsel van afruaken, 
verboden kriugen, ontsmetten enz. was voor
geschreveu . 

Fe u i 11 e to n. 
EE~' GOEDE DRONK. 

II. 

l'Ge zult me nog zcrl' boos mnken, jonker Han~, 
~b gc mij ~lltijd. zoo vcrscbrikt mnnkt,'' had g:·avin 
Elisabeth uitgeroepen . toen hanr plotscling eenregen 
-ar1 rozen en jasinijncn over hmu· blond hootd ge
rnrpen were! , terw\jl ~fargaretha Sel1len "1ac!Jtt'. 

. ,~faal' hoe \\'t>Ct ge, clat ik rll' misrladigcr Len?" 
.eidc hij hartelijk lachl'Ud en achtel' ll!:'t loof opduikcnd. 

.,Omrlat t11~schcn J fovellwrg ca T1·ettenbrictwn 
nicmand is die zich zulk renc nijheid zou duncn 
, eroorloove11 als jo1Jker Ilt'iest," zcidc jo11kvrouw 81·!
den. ,, lk ven\·onder rnij, dat uw schimmcl lit>t nict 
we1gert den vervclenrlC'n wPg nnar Uroningrn af te 
l~ggen." 

,,Vet·veknd() weg ! I foe kunt gc zoo 1e '.s zcgge n ! 
Also!" ons l•eirlcn nict rlat half tn11ijc een prC'ttigcn 
clag hezorgdt1. " 

De beide meisjcs lnchten. ,,U - en clrn schimrnel 1" 
1·i~p cit> gravin, ,,dat moet ik mijn vader vcrtell en, 
opdat bij ten minste dezen niet zoornel llf1 \·er mcer 
geet't. En \1·at trckt de jonker zelf zoo nanr Griinin
gen? lliisscbien drs schoolmccstel'S zwartoogig clorh
tel'tje ?" 

De Soe,.a,lrril'lascil t: Oaiu·n,nt ver,cbijnt 1 
tl1·icmaal ·~week~ : _Dititlfl rcg'i, DfHI .le1·da,r1s rn 

Zatenltt,qs, 11i tge7.onrlerd ft>e~tdagen . 

Men bedenke dnt in deze methode aftloende 
medische hulp tot herkerming der ziekt~ h·et 
eP.rste vereisehte, oefening v11n stre1rn;e con
tr6le bet tweede was ; en tfat deze w+1ze v11n 
bestrijcling ten doel heeft bet 1Lfweren vfLn een 
vjjand vnn buiten. mrrar dat het middel er
ger 1s clan de kwanl. w1mneer de vtjfLnd rn
heernsch 1s. 

In Indie 1s de gebeele veefokker~j nagenoeg 
nan. zich zelve overgelaten. 

Advertentiekosten bchnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor ::l plaatsingen f' 1.

elke 'olgende plantsing de helft. 

snrs verkocbt werdt, is waarlijk geen q-e1ieim. 
H~t i~ eene verderfelijke prnktijk, <lie door Ju
vrrnopbilen op rekening- gest.eld wordt vin den 
natuurlijkeu eenvoud, de na1veteit vau cl.min
bnder,maar die in Europa gebrnrrdmerkt wordt 
rrls eene geweteHlooze kuoeierij en met de zwaar
ste strnf die d,. wet toebnt. getroffeu. 

Het zou reeds eene sdirede tot vooruitgang 
ZlJn zoo er plaatselijke keuren werJim inge
voerd, en door de veeartsen eeuigc wenken ge
publiceercl 'Verden omtreut de herkenning van 
ziek vleesch, zooals tijLlens de z-iekte in West-

De karbonwen vinden hun ondPrhoud m de 
vrue natuur of gemeensclrnppelijke weidegron
den, wrrardoor contact vim <le eeoe desn met 
rle nnderc on1Lfgebroken bestnat, eene rrrrnrn
king die zelfs door n viereo niet verbroken 
wonlt De toest1Lnd rn Irnl ie 1s dus zooveel 
ongunstiger clan bij de zorgvuldig omrasterde 
of met slooten orngeven wei<levelden in Euro
pa. 

-Java heerschte middels de Jam-Bode gescbiedrle. 

De ziekte, al chm niet spoutnau van oor
sprnng, lrnn zich aldus soel uitbreiden en snel 
haar vernielingswerk hebben verricht, m. a. w. 
het faud zal betrekkelijk spoedig hebben -»door
geziekt" en z66 iilthans een tijd tang van ziekte 
vrii blijven. 

D<:l gemeenschap hmgs de wegen, door ver- . 
voermiddelen, op nrnrkten enz. is m Europrr 
veel grooter clan in Indie, hoewel het me hier 
meer als last- en trekdieren wordt gebezigcl, 
wMrdoor de smetstof zooveel lichter wordt 
overgebrac11t. 

De veestapel IS de grootste, jn de eeuigste r[jk
dom der bevolkiug, ·en het bewnken danrnrn 
een gewichtig volksbelitng, eeu gewichtige be
stuursplicht mede. 

Bij de gedrukte tijrlen die w ii th ans beleveu 
wnre een volksraUlp als de veepest voor den 
kleinen man een genndesl11g. 

Hopen WtJ dat niet enkel de cleskuudigen 
het eens worden over miltvuur, nrn.nr dat oak 
de guustige berichten der laatste dagen blijven 
strrndhoucleu, volgens welke eene bestrijdiugs
methode en Vall runderpest en van miltvuur 
voorloopig nnar den Griekschen kaleuder ver-
wezen mag worden. E. 

Soerakarta. 
Jlaanstnnd. 

En ofachoori een dt)r eerste en voornaamste 
ma1ttregelen het verbod is tot ver- rn- en uit
rner, zoo is overtred:ing daarvun, het chmde.~tien 

1 vervoer, in Indie veei gemakkelijker. en wegens 
de plaatselijke gesteldheid en wegens de mindere 
hulpmiddelen om <lie tegen te gaan. 

l\Iarrndag 3 November V. l\I. :.\foandag 10 
November L. K. Diosd1Lg 18 Nov. N'. M. Woens
dag 26 Nov. E . .K. 

Kommissarissen voor de rmmud ~ ovember 
PJaatselijke §choolkommb1sie 

Het toezicht van overheidswege op dAn vee
stapel faat over het _algemeen te wenschen over, 
er rnoet sorns al eeu groote sterfte bestaan v66r
d11t bet de aandncht trekt en er ¥eterimiir on
der;:oek wordt ingesteld. 

De gouverneme.qts-veeartsen, ten getale van 
zes a acht over geheel Indie verspreid, oefenen 
meestal eene loonende p1trticuliere praktijk uit, 
( enkelen zelfs eene hoefsmederij er bti) en hunne 
toew~jding aan de belangen van den inlandschen , 
veestapel, die trouwens nit rmm vijfmillioen 
stnks besti;_at. 1s dikwijls problematisch. 

Ook dengdelijke contr6Ie is moeielijk. Waar 
is de politie die b. v. het grnzen van losloopend 
vee, het venten van ziek vleescb, het slachten 
op verboden plrratsen enz. afdoende weet tegen 
te g1mn '? 

J>11t het vleesch van zieke <lieren vrijelijk 
rondgevent of voor z;eer lagen pq1s op <le pa-

.. Of geldt <k rit n:1at· Uriiningcn skrhls nJs voo1· 
we11Llsel, om d·1ar'1:1 de;; t» gPmllkkdijkcr te Hathrzuw 
te kunnen ko111e11 . waa1· hct onder de ofiiciP :'f!ll nog 
al l11stig to».~ "'! ?" IT0~1£ ::IL11·garcth:1. 

!Jc jonkcr '"\le '.!:o,i'.c oogen op . .. . \l,oC de \J;• i;Jc 
jonk\Touwen n'..t ,,-[,trn. wat mij hierl1een YO(,rde: 
niet' an1krs ,1-!:1 11 111j1w hult.l i' ann ti.' bie·l1~11." 

,.Tk vnlll" 1.1j heb d;nr ni•"ts rnn b~1nctlt, ··' spottl' 
jonkvrouw S.-1 I '"· terv.-'jl de kh!inc p;r:win hem ornr
rnoPdig· to~riep: ., \'al dan op 11w kni<"i' n l" 

n:·'.e:-;~ L1.\t ziLh d~1 t P:\'-Cfl t \\"('•.(!111:t<1l zr,g~·c·n. Sn.;! 
sp<"o.> ig h;j ii.ix t ><J:i:kge.\·n,, .\\·i·~q> zich :1an de 
Y nte:1 """ µ:r:nin en Jegde de lun I op ·t hart. llad 
rJ,,n "'' d,1111 ., tot d11.;1·,,,.,.,~ zicli nog e,;:i weinig lrnlm 
geh•Jil'i•111, llll:H !tic hte!l zij zoo l11i1l :1b zij l\llnd"n . 

De jo11k :1· 11·1111 11:1:11· on!; 1fat n)l't kw:ilijk Z:on i.,r 
1!e11<' aann1a1tin;; ar rn 11-.1clit.'11 >loi t•l bij op. n:tm 
een tuinstocl en met de woordcu: ,.al' 't Yeroorloofd 
i~,' ' ging hij tc.:renoYcr de rnci.',jrs zitlcn. 

,,l foe 01td zi,it ge eigt•iili,ik, jollJ\Cr ?" vrueg ;\fa1·
garC"tha .,Jfij d1111!, t nog Zl''io:,· jo11~." 

,,Yijfont\\ intig, jonknot1\\". Jlij du11kt ·•ud gcnoeg 
om tc trouwe1J. " 

,,lla !" zeid,~ )fa1·garclha. ,.g;J wilt trouwcn, dat 
is 't niruwste 11ie11wt,ic ! \\'al li e ut gij ook altij<l toch 
groote rnrrn;~ingen . En wie j , rk gcl11kkigr. als ik 
Yragrn n1ag ?1' 

,.,\I ~ ik hd u mag beke1111cn, en tegcn cene z1Jo 
gocrle \'l'iendi11 111oet men !'ip1inh::11'Lig zijn: eenc dame 
uit dcze omsfreken . ., 

,,P1·ec1es, Jo11!.c1 B11e,t, 1k. hoo1de onlnngs iecds 

de heer: E. A. HALEWIJN'. 
de heer: J. SPRUIT LANDSKROON". 

Verzor,;i n~l;f;oesticht 
de heer H. VAN GROLL. 

S 1 u i t d a g e n d e r l'II a i I s. 

'l'N S.nr..i.R.c1.::m: 'l'E BA.TA nA: 

F. . 2-16. F. 5-19-
E. 9- 23. E. 12--26. 
H. 4-15--25 H. 'i-18-28 

Protestantsclle Eereclim:est. 
hond1tg 16 November 1884. 

Godsclienstoefening 's morgens S'/, ure. 
Maandag en Dinsdng catechisntie, 

De Predikant, 

VAN E:LAVEREN. 

datir\·an, n. l. jullrr v. Quitww. Z\j i:.; we! is waat· 
Ycrrtig jna!' o:lll, ;11rHH' dat beteekeut niets aJs men 
elkarr bcmint.'' 

,,Jfa1·gal'etha. houd t.och op," zeide de gravin ver
legen, die t1J rnrgecfa bcpl'Orfclc or h' staan. daar 
harn rrienclin lunr met ge'' cir] rnst hielil. 

lbc,;l wa,; nirttegen:::taande zijn godg1~luimtlheid 
tociI ecrn lie t'tjc Prnstig ge1rol'den. ,,U1ve spot treft 
mij nic'., jonknonw Selde11 . Gij \Yeet zccr goccl, hoe 
jong. Schoon en beminnens\rnardig de Llnme i><, wier 
kleul'en ik dr:i,1g." • 

.,llanl' konit rn<ler," riP.p plot,cling do dochter des 
huize~ . lJe jo11ke1· sprnng op Olll den· g1·aaf ecrbie
rlig te grncten. ,\ Il een l\la1·gal'etba ~chccn den oudcn 
he<'t" frr nau11·prnoc1d tc zie11, haal' oog hing ann cle 
lange gesla ltc ran c!Po man, die in de ec11\·oucl igc 
kl1;e.lij \'llll cen bu,• r achti>t' IH•m liep, hare hand 
oll!spaml1• krnrnpachtig de leuning Yfu1 den st.oel en 
111 de •' l'C 1 nog schiltri cn;lc oogcn k w.1m een trnan. 

,.Udo, ,. klon k lll't plot;cli11g uit hanr rnond, . en 
Y001· de grn·;tf 11:1'.lr kon tegenhouden Yloog zi.i l1e111 
voorlJij rm nan de borst rnn den gelicf1k. .,Udo -
Urlo, zijt gij hct werkelijk /" 
· Klei~t zag gcroerd naa1· het gel11kkige p:rnr. ,,I-Iet 

oop; rnn 't ha1·t moet toch scbPrper zien als ik door 
rn\jn outl hl'ilglas, " zcitle. hij lachenil en wenddc zich 
tot de hcide andere jongelieden: ,,1-lij is hanr ver
loofdl) , Udo Y. Pldlcn , ile kapitein, clien gij lllissc bien 
ook wcl ni ct zult hcrkcnrl hebben. Volgens opdracht 
·van den keurrorst is hij hier; da,trom rnoct ge van 
zijnc tege1rn 001 cl1gbC'tcl htc1 rnefo vei tC'JlCJ1. GLJ blijft 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dug der uitgave v65r 10 uur. 

»Braken in Amsterdamsch Jordaansch", z1e
daar de minnelijke en zoP.tvloeiende omschrij
vmg doo~· de N. Y. gege\7en nan onze repliek 
van eergisteren. 

Zoowel aan de 8che1:pzinnigheid als aan de 
onpn.rtijdigheid der lezers, die ons geschrijf 
naast dat van de N. V. leggen, zn het over
gelaten om uittevorschen, wanneer het onze 
amsterdamsch J ord1iansch mo et heeten; hoe 
clan wel de terminologie moet · Iuideu voor den 
gekuiscbten st!jl der N. V. 

Dat J ordrransch lrnn niet veel bizonders we
zen, manr wat eve?1mi11 lrnnB heeft tot Voln
puk of wereldtaal verlieven te worden, tl1Lt 1s 
bet Solosch van de N. V. 

Aan die drukhr(j-q1mestie moet nntnurliik 
weer een mouw geprrst worden, nnar 't schijnt 
m der haast: van cliiar dnt bet betoog 8chenrt 
op alle nnden. 

Den 4 Juli werd door de N .. \'. »met ze
ke1:heid" rnedegedeelrl. cbt hi 1111e11 ko1·l eene 
derde drukkerij zon opgericht worden. 

'l'hans, circa. 4'/, mannd lnter. 1s die druk
ker!j nog steeds »in wording''. i; 11id opgericht. 

Dat de N. V. >ioo goed de namen der le
verauciers enz. weet is overi~ens wel aantene
men; eindelijk zal die drukkerij er (misschien) 
wel eens komen, maar op den 4 Juli was het 
stellig een ca nc11·d. 

Of Is het geen ra11m·d wanneer WL 4'h 
rnaaud nog niets geschied rn van wat men op 
4 Juli met zekerbeid rn eedeelt dat binnen lw1·t 
geschieden zal en de reductie niet eens de moeite 
neemt het bericht te rectifieren? 

Zoo neen clan weten we niet meer wat een 
ordentel\)ke eendvogel IS. . 

Maar thans is het nit: clotw·e definitive; de 
N. v. zal geen notitie meer van ODS nemen 
en ZlJne bebrn&kte redacteurs wasschen er zich 
de hanclen van! 

Jam mer df,t het b!ad dit niet wat eerder 
heeft bedacht. 

B. v. v66r clat het in zune kolommeil de 
waarcleerende opmerking vnn de Soer-Ct ove1· 
ons blad liet glippen en zich, verschuilen<le ach
ter eens andermans rug, aldus een geedkoopen 
uitweg zocht v oor zijne rnncune. 

Reeds toen hadden we den bandschoen .lnm
nen opneruen, clien de N. Y. ons van achter 
ZlJn stroournn toewierp. 

W aarom bet ook niet bedacht voordat het 
blad, m ztjne repliek aan Moer/. bet masker 
afwierp en de Soernk. Ct. opentlijk aan baste! 

Tlmns nu het bemerkt op glad terrein te zijn 
gekoruen, nu de kastanjes waf heet worden be
vonclen, nu klinkt het: Retro Satana!, nu zul-

hiel', Elisabeth. ik heb met jonker >an Briest een 
brnstig woorclje te spreken." 

Met die woorden Jicp · h\j naar het slot terng. Hij 
had echter tcr nauwernood eenige schreden gedaan, 
toen hij zich nog cennrnal tel'ug wendcle, tot de 
b<"iden di e elkarr nog ornmomd hieJden. en PJeffen 
de hand op clen schouder leggencl zeirle hij: ,,k inrl c
de1·en! nls God het wil en alles goecl gaat zal Grietje 
O\'Cr zcs \reeken hier !mar bruiloft Yiel'en . ., En zon
cler een antwoonl af te wachten, ijlde hij ;-oort, 
terw\jl de jonker hem Jangzmun volgde, nadat hij 
rnn <ll' jonge grnvin nog ccu vurigen blik ontvangen 
had. IJij gcloofcle, rlat de graaf hem eens wilde on
clcrhourlen over de opvallencle mnnier, waarmeclc hij 
cliens rlocbter bet hof trachtte te maken , en was 
niet zcker er n:111 of de oudc, trotscbe beer hem 
gcnegen was. 

Ofschoon hij zich zelf tienmaal Yerzek ercle dat hij 
en de gravin van kindsbeen af clka er als broeder 
en znstcr hemind hadclen en dat bmne familien zeer 
bevriend waren , dit nam niet weg dat het ba1·t hem 
gewelclig klopte. Wie kon weten welke hooge plan
nen de graaf met zijne rlochter harl, wie wist of de 
booze tongen ten slotte niet gelij k hadden, die voor 
twee jarcn zeirlcn, dat cle gravin met den r ijken 
Arnim op Doytzenbnrg verloofd zou wClrden. 

IJe graaf scileen inclerclaacl ook niet veel praats t.c 
willcn maken. Toen zij in zijnc kamer gekomen wa
ren, kruiste hij de annen oYel' de borst en zag den 
jonker doorborencl aan. ,,.Jonker Hans,' ' zeide hij 
daa1 na zee1 langzaam, ,,het sclnJnt illlJ toe clat ll1J 



len onze ,,belee1ligiugen" nooit de hoogte hun
uer vernchting ben·ikeu, enz. 

f~dt011 u111! doch de morn1d van de geschie
deuis is deze. di Lt tle '. Y. voorta1m beter 
<loet met nit ef'us andermans vaarwater te blij
l ' t'D, wanneer (iie anderen getoond bebben bun 
gaarne uit de11 weg te gnnu (totdat ze tegen 
·t. liif geloopeu worde11 n11tnurlijk) en dat ze 
niet meer p1·op1·io 1110/ 11 b1j den buuruum spij
kers op bag wnter behooren te zoeken. 

\Ynnt dimrvoor heeft de r . V. zelf te veel 
op den ke1fstok! 

D,, lichtgeloovigheid van inlanders, zoodra 
er de zwarte knnst b!i te pas komt, is dikwijls 
verregaand. Zoo wist een Jnvaansche doekoen 
i>n wanrzegster gennarnd rnbok Sarijem, eene rijke 
.favan.nscl~e vronw uit de kau::.poong Djajengan 
gernunnd mbok Kntlji 'l'arib wijs te mnken, 
d,.t ~ rijksdaalders (die zii nit haar buikband 
te rnorschiju lrnnlde) onfeilbaar weder in haar 
bezit zomlt·n gernken. hoe vank ook gewisseld, 
wanne..Jr die slechts iederen Donderdag avond 
rn een bamboekokertje op de brandende wi"'
ruc)'- wP.rden gelegd tot drie ma11.l toe. Voor 
dt·ze beide mirncu lense rijksdaalders ontving 
de <l'• ichtster f LOO. }lbok Tarib wacht nog 
i::,•'e ·" t1e wederverscb~jning van haar wonder
~· 11 u mag uog van geluk spreken, <lat zulks 
bii 11 • wisseling niet ook 110g valsch bleek. 

El'll der adruinistrnteurt> van de Lawoe zond 
drie tlageu geleden zijn mnndoer te paard r.aar 
~olo om inkoopen te lloen. Op de zijw~g van 
l ljng1· Ian tns::ichen Djoerook en Kedong Koppie, 
\1·erd hij door een der bnanwerkers aange
houden . die op lnst van den stationschef(?) 
nnar liij beweerde, f 25 vorderde, op grond 
lliit hii zonder van z!jn pnard te stijgen over 
1le n,ils had gereden. Het gold bier de beurs 
<)f het pn.ard en de mn.ndoer was blijde tegen 
iwtnling van f 1 . van dezen zonderlingen schat
tingg1:arder vrij te komen. 

1 luor Pll besnisd rijden berokkencle een huur
koet,..ier bel1wgrijke schade nan een antler 
rnpi·~nig, waar:.nede het zijne in botsing kwarn. 
1) , igenaar heef't daarover eene klacht bij de 
Poli'ie inge<liem1. 

1 l:tt er niet rueer zulke ongelnkken gebeuren 
i.· wel te verwomlereu wanneer men dikwijls 
ku .. pen op den hok ziet troonen die nauw 
ont"lrnssen zijn nnn de kinderschoenen ( eene 
c.neigentiijke uitdrukking bij een inlander, die 
men ons ten goede boude}. 

De Europeaan, van geboorte een Noor, die 
onaer een der pasarloodsen alhier met een 
ringspfll stond, is naar Jogja yertrokken; maar 
lteeft plan met de a. s. Sekaten terugtekeeren. 

Net dat spel, waarmede zich tal van inlan
clers en Europeanen vermaakten, had hij naar 
zgn zeggen in weinigfl dagen eene winst van 
f 200.--- gemaakt. 

-----
De baboes, die de kinderen van en naar de 

scholen geleiden. laten die dikwijls aa11 bun 
lot uver, om met vrienden en vriendiunen op 
biipnden te dartelen. 

Uisteren middag zagen wij zoo'n kindermeid, 
die zich met de hoed nn haar jongen meester 
Im.cl opgetooid, en bet kind blootshoofds in 
tie brandende zon liet loopen. 

Men schrijft ons uit Samarang bet >olgende. 
» Het liefhebberij -tooneelgezelschap Apollo te 

»Semarang heeft het pl11n opgevat te Solo en 
» Djokdja een lijst te O.oen circuleeren voor ha
~ re a. s. voorstelling op "YV0ensdag. den 3 De
»cember ten voordeele nm bet door de Loge »La 
»Constante et Ficlele" opgerichte schoolklee
»ren en voedings{onds der verarmde schoolkin
»deren. De optevoeren stukken z\jn: »Een 
»stude11teng;·ap" blijspel in twee bedrijven en 
»2e Fmnsch en Dllitsch" tooneelspel in een 
» bedrijf van Joh an Gram. en tot slot een Ta
' bleau vivant, voorstellende de rerzoe11 i11g groep 

1 ('ge1 wot-rclig een dagelijksche gast te Groningen 
1iJt 't Is rnij altijLl 11angenaam als iernand ontlet· 
miJH tlak 1Tiendsch11p zoekt, vooral ab het een van 
11\1·e fa milie is - maar uw bezoek scbijnt mij niet 
t•' geldt1n. " · 

J e ,1.mker zag verle3en \OOr zich neer. 
.. .' 111ker rnn Briest, ik zul u wat zeggen," ging 

11' t 11 c ,·oort; .,toen ik nog jong wa,, waren Pr 
heel nndere zeclen en gewoonten als thans, nu de 
Fran,rhe mode alle verdrin~cn gaat; rnij dunkt 
lie echter, dat die rnn onze ouders bete1· zijn clan 
rlie van u. Zoo kwam men toen, als men naar de 
hand rnn een mei~e dong, eerst bij de ouders en 
l'l'Oeg om haar hand ·- maar thans bekommeren de 
jongelui zich niet rnel.'r om de ouders. vVie echter 
zegt u, jonker van Briest1 dat ik, de vader, u tot 
f'rbounzoon wensch, of zijt ge rnoruit reeds zeker, 
dat gij Elisabeth het hof maakt, alsof de oude graaf 
reeds ja en amen gezegtl had ?" 

.. ~fijnheer de graaf," zeide de andere, ,,ook zon
clcr rnijne bekentenis weet ge reeds Jang hoezeer ik 
l•:Iisabeth bemin en .... " 

.. De cluivel zou u halen als rlat niet zoo was," 
clonderde cle oude. ,,Jonker," ging hij daarop voort, 
.. wcet gij ook of Elisa beth u bemint ?" 

Hans vaa Briest zag hem strak aan: ,,Ja, mijn
hccr de graaf, al hebben wij beiden ook nog geen 
woord daarover ge~proken, toch weten wij dat wij 
elli.anders hart bezitten." 

,Jk ben volstrckt niet tegen u, gij weet dat ik 
n rerd>- al« kind lief bad , en al. het clan werkelijk 

»van vijf dames en vier heeren, costumes uit 
»de XV de eemv. Wij twijfelen er niet aan of de 
»ingezetenen van Solo en Djokdja znllen tot 
» het welslagen van de voorstelling willen me
»dewerken, met eenige bijdragen." 

Het is te hopen en ook wel te verwachten 
dat bet Samnrangsche plan bier in goede aarde 
z1~l vallen. Solo is toch waarlijk niet overvoerd 
van vermakelijkheden en na de teleurstelling, 
door den heer Deschamps aan bet publiek be
reid, komt eene heusche voorstelling zooveel 
te meer van pas. 

-----
Het Bataviasch marktbericht van 12 dezer 

vermeldt: 
SUIKER. Kort na de uitgifte van bet vo

rige bericht ontstond er iets meer vraag, en 
vonden afdoeningen plaats van speciale num
mers tot f 9.50, <loch is sedert de stemming, 
ten gevolge vnn lagere noteringen in Europa 
op nieuw verffoauwd, en werd niet meer clan 
f 9.- geboclen, waartoe sommige restfinten 
in den Oosthoek werden afgedaan. 

KOFFIJ. Zonder eene enkele transactie. 

Gisteren namiddag ten 'f,6 ure en heden ten 
twaalf nre viel hier een verkwikkende bni en de 
lucht belooft nog meer. Ook de weidegronden 
in de kali staan Llu.nk. 

W anneer die bni de voorlooper blijkt te 
zijn van de westmoesson-regens, dan komen 
die juist op tijd om veepest en cholera den 
pas aftesnijden. 

Nuar wij vernemen zul de Pasoeroean-filiale 
der firm11 Gimberg & Co niet in andere handen 
overgaan ruaar geliqaideerd worden. Datdaarme
de de Oostpost tevens ter uitvaart wordt gebracht, 
meldden wij en anderen reeds. 

De spaansche wijnen der hh v. Vogelpoel 
& Co te Piisoeroean hebben op de tentoonstel
ling te Nizza eene gouden medaille behaald. 
Wat onder den naam portwijn en sherry al 
zoo in consumptie wordt gebracht is den mees
ten bekend. v.,r einigen derhalve die zich den 
overgang beklagen zullen van Chineeschen 
foezel en clandestieue brouwsels tot zuiver 
druivensap. Een lang betoog behoeft <lit niet, 
evenmin als goede wijn een krans. 

Eergisteren deelde de Locomotief mede, dat 
de firma Akoewan & Co. een woonhuis op 
Waroong-Pelem alhier voor f 14.800 kocht 
ten einde bet voor toko interichten. 

Thans vernemen wij van belanghebbende, 
<lat de koopprijs slechts f 13.000 bedraagt en · 
het perceel in eigendom behoorde aan Pange
ran Gond6 Siw6j6. 

Naar men ons mededeelt heft een der Afri
kaansche wakers aan het station der S. S. 
alhier, van de inlandsche voorbijgangers langs 
den slagboo.::n nabij de driesprong op Djebbres, 
eigendunkelijk een soort van tol en boeten. 

Eene Javaansche vrouw werd kortelings door 
<lien persoon met 90 duiten beboet, omdat zij 
juist den slagboom passeerde, toen de trein 
in 't zicht was. 

De klontongchineezen, die steeds met groote 
zakken over bun schouders, de verschillende 
wijken der stad afloopen, hebben al even scheeve 
begrippen omtrent den 1Jigendom als de Bata
viasche flesschenopkoopers In toko 's vmgen 
zij quasi naar den prijs van goederen, maar 
doen die als zij de kans schoon zien, in hun 
zak verdwijnen. 

Worden zij op heete1· daad betrapt dan heb
ben ze enkd bet »gekochte'' opgeborgen en 
offeren ook den prijs. 

Man kann's p1·obiten ! 

Gemengde Berich ten. 
ME" DEELT ons mede, dat op de particnliere 

stoom-en rnachinefabrieken nu weinig of niets 

zoo i~, als gij zegt, dan - moogt ge mijne toestem
ming verdie~~n, en naar de hand van mijn kind 
gaan drngen. 

,,Dank, hartelijk dank, wat ge beveelt zal ik <loen," 
stamelde de jpnker weugdedronken. 

,,Yerheug u niet te vroeg, Hans, want het is eene 
gevaanolle ondernerning, die ik u opleg, al schijnt 
zij ook onschuldig. Doch, boor goecl toe en bc,udt 
uw mond, want het i:; een groot geheim, waarrnn 
het we. I en wee van ons land afhangt. l\laar waar
toe u dat in te prenten , gij zijt even vaderlantl~lie
vend als ik zelf'. " 

,,Dat denk ik ook, grnat Kleist, zeg claarom ge
rust alles." 

,,Heel goed, mijn jongen. llfaar zeg me eer~t, kunt 
gij goed drink en? .... " 

Met groote oogen zag dP jonker hem aan en de 
hand hem op den schouder leggend, ging hij lachencl 
voort. ,,Kijk mij niet zoo vragend aan, mijn jongen, 
de vraag is zee1· ernstig: denkt ge werkelijk een 
man in dit opzicht te kunnen staan ?" 

,,Men heeft u geen onwaarheid vertelt, toen men 
u vroeger, om u tegen mij in 't harnas te jagen, 
gezegd heeft, dat voor mij een paar flesschen wijn 
bet bcginnen niet waard was." 

,,Dan krijg ik een besten schoonzoon," lachte de 
grnaf, ,,en dat is mij zeer aangenaam. Dus in ver
trouwen dee! ik n mee, clat PleITen mij bet bericht 
beeft gebrncht ciat de keurvorst in aantocht is-" 

,,En dat zegt ge mij thans eerst," vie! de jonker 
hem in de redc, .. ge kunt niet hf'seffcn. hoe mijn 

te doen valt. 
Zulks is m@t het oog op den precairen toe

stancl, waarin de snikerondernemingen nu ver
keeren, gemakkelijk te begrijpeu. 

Wij beleven inderdaad slechte tijden. 
S. II. B. 

DE LOTEN der 22 December a. s. uit te spe
l1m loterij, brachten op publieke vendutie f 11 
tot f 12 per stnk op. 

Heel veel aftrek schijnen ze op die veilingen 
echter nog niet te hebben, wijl velen er aan 
twijfelen of die onhe1·1·oepelijh'e trekking op even
genoemden datum, werkelijk z11l plaats vinden. 

S. H.B. 

NAAR WIJ vernemen, moet dezer d!igen eeue 
partij suiker No. 14 afgedaan zijn voor zes 
gulden de picol. 

Het klinkt haast ongelooflgk. S. H. B. 

Zwaar geboeid is gisteren per Atjeh-boot 
alhier aangebracht een Atjeher, wiens b·oeven
tronie hem stempelt tot een vertegenwoordiger 
eener klasse, welke uiemand, hoe moedig ook, 
gaarne tusschen licht en donker op een een
zamen weg zou ontmoeten. Uit z!jne uitpui
lende oogen en breeden mond spreken een 
woestheirl en valschheid, die hem onwillekeu
ring op een eerbiedigen afstand doen houdcn. 

N aar wij vernemen is de man het A~jehsch 
hoofd, <lat de verraderlijke rol jegens den lui
tenant Landegent gespeeld heeft. Wat de re
geering van plan is met hem te doen, is ons 
niet bekend; wellicht <lat hij met een fl.inken 
onderstand naar Timor of de Molukken ver
b1mnen wordt. 

Mocht dit bet geval zijn, dan zal het zeker 
elk weldenkende spijten, dat de equipage van 
den stoomer, die den schavuit herwanrts over
voerde, geen gevolg heeft gegeven aan bet 
ha11r toegeschreven voornemen om hem bij 
ongeluk over boord te wippe.a, toen een groo
te haai bet schip in het kielzog achtervolgde. 

B.H.B. 

Een buitengewoon zwaarlijvig heerschap 
wordt door een hevige stortbui overvallen en 
neemt voor eenige oogenblikken zijn intrek 
in een der grootste restauraties van A. Alvo
rens naar de eerste verdieping te klauteren, 
zette onze dikke vriend zijn kostbare zijden 
parapluie geheel open in een hoek der corri
dor te <lroogen en bevestigde er een briefje op 
met de volgende kennisgeving: 

Attentie! Deze parapluie behoort aan iemand, 
die de kracht bezit een vuistslag toe te dienen, 
waaraan men ongetwij feld voor zes weken genoeg 
heeft ! J;3innen 15 minuten keert hij terug." 

Een kwartier later, na het gebruik van een 
glaasje absinth, keert on:r.e corpulente man te
rug en ontdekt tot zijn schrik dat zijn regen
scherm verdwenen is. Het briefje lag op de 
eerste trede van den trap, met de volgende 
bij•oeging: -

,,Uw parapluie is medegenomen door iemand, 
die met het grootste gemak zijn tienduizend 
passen per uur aflegt. Onnoodig om op zijn te- . 
rugkomst te wachten!" B. H. B. 

Aan een particulier schrijven van Noord 
Borneo, gedateerd Sandakan den 23sten Octo
ber, ontleent de Straits Times het volgende. 

De vooruitzicbten van dit land zijn, gedu
rende de laatste maand, een 100% beter ge
worden, want wij zijn een houthandel met 
Australie begonnen. Een bejaard en ondervin
dingrijk man werd door een Australische maat
schappij herwaarts gezonden, en hij is zeer 
met ons land ingenomen. Hij zegt, dat wij 
ons land niet kennen en het daarom niet op 
prijs stellen wat wij er hebben. Onze eerste 
scheepslading hout vertrekt binnen weinige 
dagen ; het is alles Seryah. 

Wat anders clat bij zal dragen tot de voor
uitgang van dit land is de ontdekking van 
goud in de Sagamarivier. J. B. 

hart gebloed beeft, dat ik al de ellenrle van het 
laatste jaar rnoest aanzien, zonder met bet zwaard 
er op te kunnen inslaan. lk ga hem heclen nog 
tegernoet; ecn Briest necrnt hij volgaame op! " 

De oude beer lrn1kte hem toe : ,,Zoo heb ik de 
jeugtl lief. i\Iaar ditmaal, mijn jongen, moet gij uw 
ongedulrl beteugelen; gij kunt den keurvorst en het 
wderland een grooteren dienst bewijzen; boor maar. 
Gij hebt bij de drngonders rnn Wrangelin , die te 
Rathezow staat, twee neven , de luitenanis '" Alders
kom uit Zwcedscb-Pommeren, en ge hebt, zooals 
ge mij onlangs vertelrl hebt, vecl met hen omge
gaa n, niettegenstaancle zij in den dienst van 011Zen 
vijand staan - niet waar ? En claar de een van hen 
de arljutlant van den overste v. '\Vrangelin is, zal 
deze eene uitnoodiging niet afslaan, evenmin als bet 
geheele officierenkorps." 

,, Wat clenkt ge, mijnheer de Graaf, " vie! de jon
ker hem in de recle, ,,dat ik clien landverdrnkker, 
clien Wrangelin, zou willen zien en nog wel hem 
als gast noodigen, om met hem te klinken. Liever 
klink ik met hem het zwaard." 

,,Daartoe is later we! gelegenheid. 1\-faar let nu 
op mijn zoon; de keurvorst, onze genadige beer, 
heeft zijn tocht in 't geh'eim gedaan, zoodat de Zwe
clen niets wanen van zijne nabijheicl. Den 15den, 's 
moi·gens vroeg, zullen de voortroepen bij Rathezow 
staan en onze plicht is het den aanval der bezetting 
zoo gemakkelijk mog~ijk to maken. Gelukt hei u, 
in den nacbt van 14 op 15 de Zweeclsche officieren 
zoodanig te bedrinken , dat hen , als de Branclenbur-

V olgens onzen berichtgever heerschen in de 
desn, Nowpokerteen, district Sradaknn (Bantool) 
de zoo zeer gevreescle poklrnn: Op den der~ 
den clezer bedroeg het aantal n11.ngetasten 53. 
Op heden zijn 40 lijders aan de betere hand, 
12 zijn bet. gevanr nog niet te boven, terwijl 
1 is overlerlen. De ziekte schijnt dus niet van 
zeer kw1t11daardigen aard te zijn. De man~ri
tjatjar en de policie hebben de noodige maat
regelen genomen om de verspreiding der ziek
te zooveel mogelijk tegen te ga11n. Mat. 

De kolossale blaauwe Kaapsche dia:nant 
,,een gestolde lic.htstraal met zacht bfoauwen 
gloed, wanrbij de Ko-hi-noor verdrmkerl.," 
is le koop voor f 3,360,000. 

Een kooper is nog niet gevonden. A. D. 

De jongste berekeuing moet hebben aan
getoond, dat zich in den Haag ongeveer 40,000 
Indischgasten hebben geve»tigd, zoo t!jdelijk 
al.; voortdurend. B. H. B. 

De geruchten, dat ook hie1 gevallen van 
cholera zijn voorgekomen, zijn onwaar en dan
ken hun oorsprong aan de neiging om alle 
plotselinge sterf'gevallen --- geen vreemd ver
schijusel in deze enikheete dagen --- op hare 
rekening te stellen. B. H. B. 

Ve rs p reide Barich ten. 
Toen bet standl:Jeeld van Pieter Ad1·iaanszoon van 

der Wel'ff gereecl was en op zijn voetstuk te Leiden 
geplaatst, wertl bet in een zak gestoken, om daarin, 
tot aan de feestviering van Leidens ontzet, voor het 
oog der menigte verborgen te blijven. Eenige grap
penmakers, van beroep stuclenten hadden ecbte1· de 
aartligheirl om, na een sturlentenjool in den nacht den 
zak weg te nemen en des morgens was het beeld 
voor de boeren en lmitenlui te zien. Toen de burge
meester dit hoorrle was hij, zooals men zich begrijpen 
kan, erg boos, liet er een anderen zak omheen slaan 
en besloot die grap den studenten in te peperen. 
Totin nu de dag der officiee}e onthulling daar was, 
mochten er slechts 30 studenten op het. feestterrein 
komen. 1u waren de studenten boos en zij bloven 
alien wcg. De geheele geschie.ieuis wordt den bur
gemeestc1· kwalijk genomcn, omdat de oprichting 
der akademie zoo nauw in verband staat met het 
ontzet en bet toch niet aanging om bet geheele corps 
te straffen voor een grap, al is zij clan ook cwat bal
dadig van enkelen.- De gepensioneercle luitenant 
generaal van der Heijden is door de Fransche Re
geering benoemd tot officie1· de l' instriiction publi
que.- Voo1· het onderwijzers examen hebben zicb in 

ederland ruim 900 candidaten aangemeld.- - Te 
Kampen ..... neen te Vlissingen, is in den loop van 
bet jaar aanbesteed het bouwen van een ijskeldcr. 
De kelder was klam-, wer<l gevuld en toen men acht 
dagen na die vulling bij een voorkornend ongeluk ijs 
nooclig had, bleek tlat het ijs in lauw water was veran
det'd.- Zijne Hoogbeid Radjah l\Ioeda 1\Ioeliammad 
Joesoef, onderkoning van Riouw en onderhoorigheden 
heeft alle voorwerpen door hem gezonden aan de 
koloniale tentoonstelling te Amsterdam aan het Rijks 
ethnogt'afisch museum ten geschPnke gegeven. Onder 
die voorweroen bevinden zich modellen van vorstdijke 
lusthuizen, 

0

van een sampan pandjan, een vorstelijk 
vet'voermitldel, van een idem prauw en van een vis
schersvaartuig in gebruik bij de mindere klassen.-

De Prnissische infanterie zal in een nieuwe uni
formkleecling gestoken wordcn, ofachoon men den 
waper.rok niet zal afschaffen. Ook bij de Cavalerie 
zal men eenige wijzigingen invoeren, onrler anderen 
de epauletten dcr uhlanen zullen plaats ma.ken voor 
schouderkettingen. - In Belgie gaat d11 strijd over 
de onderwijswet, die nota bene toch" reeds is inge
voenl, steeds voort. Te Lierneux heeft de gemew
teraarl bet besluit genomen om de zeven gemeente 
scholen af te schaffen en daarvoor zeven vrije scho
len te atlopteet'en. Het statlje, dht ergens in Limburg 
i5 gelegen, bespaa.rt daartloor jaarlijks 5000 francs. 
- Het oordeel over Sarah Bernhardt bij haar 
optreden in J.focbeth te 's Gravenbage was algemeen, 
clat zij niet sober genoeg was. De <lame heeft er 
den naam van zeer veel van champagne met ijs te 
houclen. - In Amsterdam had de heer Voitus van 
Hamme, een Nederlandsch irnpressa1·io, aangenomen 
om dken Dinsdag avontl een operavoor~telling in den 
stadsschouwburg te geven. De beer Voitus kwam 

ger trompetten klinkcn ten aan\'al, de hoof<len zoo 
zwaar als molensteenen zijn en clll beenen zoo zwaa1· 
als lood, clan hebt ge den keurvorst een zeer grooten 
dienst gedaan. Gelukt het u, dan zullen we met zcs 
weken niet een, maar twee bruiloften vteren." 

,,Ik zal het beproernn , vader,' ; zE>irle de andcr, 
,,en ik geloof dat bet mij gelukken ml." 

III. 

Te midclernacbt van den 14den zag het r.1· op bet 
groote hof te Rathezow zonderling uit; de waskaat'
sen op rl e veelarrn1ge kroonlamper. waren reeds tot 
korte eincljes afgebr:md, en Yerlichtten de zaal nog 
eenigsziQil. In bonte groepjes van drieen en vieren 
zaten en lagen de Zweedsche drngonderofficieren 
rondom en nog slechts nu en clan riep de een of 
ancle1· om wijn. Deze of gene sionrl ook nog wcl op 
om een betere plaats te zoeken bij nog wakker zijn
rle kameraden, maar tlikwijls gelukte dit niet. 

Alleen nog aan 't boveneind der tafel zaten twee 
mannen met roode gezicbten en spraken onverdroten 
den wiju nog aa.n: d<J een was de opperbevelhebbcr 
v. Wrangelin, de audere jonkE>r Hans! De bevelheb
ber zag verdrietig de za.al ronrl. ,,Daar liggcn nu de 
zuiplappen," zeide hij met den vuist op tafel slaande, 
,,'t is een schande dat bet jonge volk tegenwoordig 
niet meer venlragen kan. Gij zijn nog een kerel, 
jonker van Briest - en 't cloct me p1Pi7.ier nog eens 
met u wijn te kunnen clrinkcn. . 

De bekers klinken. ,,Ik doe u gaarne hesr.heirl, " 
zeide de jonker en keerrle na. gerl1·onkrn te hrbLcn rlcn 



t'chter niet opd:-tgen t'n wat doet nu de dit·1•ctie van 
den schouwburg! Zij Yerlicht Ji<'u elken niusdiig 
avond men kan er binnenkomen en uitgaan, 
maar er wo1·dt niel gespeeld. Dit z:il :rnnlei
ding gcven tot een geruchtmakend proces en veel 
Jawaai. - De Daily .Yr•ws p11bliet~ert Pen telegram 
houdeude het bl'I iclit d11t geueraal Gordon een 
aann1l \':lll den l\fahdi 1·ergezelcl \'ltll 25000 nrnn, 
op Kartl11wrn hrcft afge;;lagen. Jnmme1· echter dat 
cle wanrheid rnn het telegram nog alle~zins moet be
veRtigrl wonlen, want die Mahdi duet rnel rueer 
kwaad, dau wen tut nu tue we! weet.. 

De Java Bode bevat een zeer goed geschreven 
s.uk geterkend M. en getiteld: ,,De Chineezen in 
Indic" wa11rvan cle hatste alinea luiclt: ,.Ouk op J,iva 
vormen de Cnincezen, e,·en nls on•rnl, een va~tg1~,]o
te11 geheel en, IllO){e de Chinces in tijden 1·an gernar 
al geen held zijn, kwaitd kan hij door zijn arrntal, 
zijn geld en zijn goecl georgani:;eerde gehei111e w1·
eenigingen, meer dan ons lief i,, doen." Dit is zeer 
jui,:;t opgernerkt.- De Penang.~rs ht>bben met hun 
rneeting een wij m,tl flgnur gnslagcn. De Chineezen, 
wien de blokkade meer hindert dan den Engelschen 
zelf, voerden Pr bet hoogste woord. Dit i~ ten min,;te 
een kleine pleistcr op de Tenomsche wond, die 
ons geslagen is. - Oe bom1 uetten en paardt>n ten
toonstellingen te Bat:nia zijn uitstekend gnslaagd. Op 
den 9e :\ovembe1· \\'t'rd de pbuh~n en dierentuin dum· 
~:398· en de tentoonsLr!ling tlour !) 11 personen Le
zocht.- IIet Italiaansch opera-gezdschap onder de 
directie van den he1'1' Bergamaschi i~ te Rattni<l en 
bestaat uit niet minder clan 35 personen. [)e hcer Berg.1-
maschi heeft, volgens bet B(t/aviaasch Hcmclclsb/ad aan 
het publiek zJn woord gehouden en ct•n op·;rntroep saam
geste'd, zooals Ba ta via er in jaren geen , ijk is gewee~t. 
Die opera belooft clus met; jammer indien Solo e1· geen 
genot van znl bebben. - De secretaris van Ranjoe
mas de beer llugo Kuh1· heelt een grntificatie ge
kregen ,·an f 500.--. omdat hij geen geld is te kort 
gekomen, toen door hem, tijdens de ontstentenb ''an 
den Resident, rle mandaten moesten geteekend worden. 
- Te Soerab.iia rlaclit men dat het zou gaan regentin, 
rnaa1· er kwam brand. -- De YOOr~telling der ofllciersver
eeniging aldaar is slechts matig bernllen.- De ge
,:ezrm luitenant ©hinee van Gri. sik is door dt>n land
raad vel'OordePld tot '2 jaren d wangarbeid buiten den 
ketting, omdat bij in compagniescbap met Go Kim 
Sing een pandjeshuis Yoor slechts f 60.000 bestolen 
had. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit BataYia, ·13 NoYernber. 

Het toomschip P.rins 1Iencl1·ik is gisteren te 
Suez aangekomen. 

Het stoomschip Prinses Jla1·ie is gisteren te :1.Iar
seille aangekomen. 

De gunsttgP b"!richten, gisteren uit Eumpa ont
vangen, hadden ook mvloed op de beursnoterrngen. 

De aandeelen de1· N. I. Hanclelsbank, die op 45 
genoteerd stonrlen, gingen dadelijk naar boveq. 

Worden de bier be<luelde berichten beYestigrl clan 
kan ook spoedig een rijzing verwacht worden in de 
aandeelen der ·koloniale ba11k, die nog op 26 staan. 

Uitslag rnn de herlen tP. Batavia gehouden gou
wrnementskoffieveiling : 
25.400 picoh ilfalang (gewone 

berei<ling) f 26.40. 
600 id. Sisier (\\'.I. bereiding) f 29.-

Heden zijn per stoom~chip Cheribon van Batavia 
naar Semarang ,·ertrokken: 

de beeren : van i'ifeerbeek, Schaap, van Goor, en 
Winter; 

rle dames: ~agel, l\fark, Douwes Dekker en Harloff; 
naar Soernbaja: 
de heeren : Bon, de Haas Bremer, Munro en Spek, 
Btiuoemd tot rnrif1cateur der derde klasse, }luller; tot 
verificateur der vijfde klasse, van der Zon Brouwer; 
tot denill boekhouder bij de in-en uitvoerrechten 

en accijn~en, Dias: 
tot ontrnnger bij de in-en uitvoerrechten en accijn

sen, van Praag. 
Ontsla"'en, onder toekenning van een rnortdurP11-

de11 onder~tand, de eerste luitenant der infanterie 
Landrgent (1) 

ontslagen, eervol op verzoek, uit zijn betrekking, 
de eerste commie~ op het residentiekantoor te Ban
dong, Yan den Broek. 

B.;noemrl, tot eerste commies op het residentiekan
toor te I3andong, Huber. 

(I luittinant Lanrl1!gent was kommandant van de 
patrouillle, die bij Tjut Goweh werd aangevallen en 
voo1· een groot gerleelte atgemaakt. 

licker om. tPn tceken dat hij leeg was. ,,'t Doet me 
ook genot\gen eens ecn goerlen drinker gevonden te heb
b1'11. ·waard. brrng- nu nog- erns >vat rnn drrn oudsten 
Spaan~chen wijn 1lien gij hebt, wij zullcn nog ecns 
ern goeden dronk doen." 

11G merkte inlu~~chen dat hct tijd was er een 
t•inde :rnn te makt)n, want de morgen begon te 
schemeren. \'0·11·zichtig schonk hij slechts weinig in 
zijn glas en na een ,.op onzell Yo1·st" dronk hij het 
letlige g-la.; ~chijnbaar in Jange teugen Jeeg, Daal'Op 
rnhle hij het tut den rand en reikte het zijn buur
mtin. Een 1·ogenblik tal1nrle dr.ze, maar de wijn was 
machtiger dan hij l.!n hij dronk daarop baastig dr.n 
heke1· uit. N1'g was echter de borlem ,·an 't glas 
niet zichbaar, danr rolden zijn oogen in de ooghol
tcn, en terwijl hem bet, glas uit de handen viel, 
~tortte ltij zelf op den grond, om terstond in te 
dummrlrn. Een blik liet daarop de jonker nog over 
de cadaYers gaan, ijlde daarop naar buiten en zat 
eenige oogenblikken later te paar~l en gaf zijn paarLI 
dt· sporen. 

llij bPhoeftle niet ver te rijden. Reeds achter de 
naaste hem·elrerks ~t;rnen de vederhoeden omhoog 
tier Brandenburgsche ruiter~. In Y!iegende !mast 
mPld1\e de jonker den gelukkigen uitslag. De oude 
hevelhebber zag h()m daarbij in de. oogen en zeide 
zachtkens t.ot hem. ,,Een brave rlaacl, mijn · jongen, 
maar uw hoofclpijn zou ik niet gaarne willen hebben." 
Daarnp sprong hij k paarcl en riep: ,,Vooruit, voor 
Brandenburg, in galop !" 

Als een stormwind vloog men tangs den weg en 
in e"n oogenblik warcn de brugwachters in hunnc 

!let ~tor·m~chip Jacatm is gistercn rnn Pauillac 
herw.rnrts wrtrokken. 

Tot plaatselijk kommandant van Kottarnclja is be 
noernd de lliitenant-kolonel Pe1·nt\. 

De veeartsen, die nu nog in het \Yonogirische zijn 
( van Aerde en Rouyer ), moetPn prneparatcn van 
ln't gestoncn ,·ee nuar Ritavia opzenden. · 

Dt: aandeelen van de koloniale bauk zijn reeds ecn 
paar pPrce11t naar bo1·en gegnan. 

\'an Reuter, ·13 ?\ovember. Jlongkong, 12 Novem
ber. De Chi11eezen Yielen bij Kl'elling de Fransche 
troept)n aan, maar werden met groot verle steriug
ge lagen. 

Uit Solo, 14 Novembet'. Het kofiielan<l NgaroPrn, 
afdeeling Sragen, is !tier ht'den verkocht voor acht 
duizentl gulden . 

Uit Batavia, 'II• N'ornmber. \'oor de betrekking 
van as:i,tent-resident rnn Madjalengka zijn voorge
drngen de heeren : 

<troreboom \'oiler, assistent-residPnt van Koeningan ; 
Mnyo1', onlangs rnn vrrlof uit Europa ten1gge

kcerd, laatstelijk a sistent-rC'sident van Soekapoern; 
rnn Delden, assistent-n•sident voor de polit,ie t<'l 

Sr ma rang. 
Ovtirgtiplaatst van Magclang naar Poernioredjo, 

de opzichter der eerste klas~e bij den watcrstaat, 
Yzennan. 

Ontslagen, eervol, op rnrzoek, van Be1 eke!, assis
tent-re,ident va11 Groboga11. 

Outslagen, Brotlhaag, algemeen ontrnngPr te Grissee. 
Bela~t met h~t waa1·npme11 der betrekking van al

gemeen ontYange1· te Grisseti, Heijman, inspecteur 
van linancien in de 4e afdeeling. 

Ontslagen, eenol, Koch, adjunctkas,-ier Yan het 
veml uclepartement te Batavia. 

llenormd, tot adjunct- kassier Yan hct vendudP
partement te Bata1·ia, \Vustenveld. 

tot 011dPrwijz<'r dcr eerste klasse. Stark ; 
tot luitenant der Chineezen te Sindanglaut en 

Lo~ari, Kwee King Liem. 
Tweejarig vr.1fof naar Europa vel'leend aan Koh

ler. stationscht>f bij .den diPnst der staatspoorwegen; 
Bergsma, eersten luitenant. 

it Batal'ia, '14 November. Benoemd tot assistent
re ident van Madjalengka, Peereboom Voller, assistent
resident va11 Koeningan; 

tot assistent-resident van I\oeningan, Mayor; 
tot as>istent-resident van Grobogan, van Delden: 
tot as~istent-resident van Demak, Cornen 
tot assistent-resident voor de politie te Semarang, 

rle Wit. 
Terbe~chikking gesteld van den Resident van Ba

tavia. ten einde belast te worden met bet toezicht op 
de inning der bedrijfsbelasting de controleur der; 
tweede Ida se. rnn den Berg. 

Pontianak, 8 :\ovember. De opstandelingen h~b
ben tijdelijk groote agitatie rnnvtikt in Montrado. 

IIet fort te Bangkaijang is door hen aangevallen. 
De bevolking van Bangkaijang al ook die rnn l\fon

trado heeft dP. Ylucht genomen. 
De aanrnl werd afgeslagen, 
De troepen zijn naar l\lontrado en Bangkaijang 

opgerukt, waardoor de toestancl veel verbeterde en 
de be\'Olking weder terugkeerde. 

De operatien tegen °jfanrlor zijn tijdelijk gestaakt. 
Zij zu!lcn evenwel spoedig hbn·at woi·rlen, daar een 
groote parlij v66r ons is. 

A~jeh. 7 l\ovember. De 1·ijandelijke versterkingen 
voor Tjot lri zijn gehtiel geslecht. 

De nieuwe benting is bewapend en bezet, waarop 
de troepen naar Kotarndja terugkeerden. 

De 2e luitenant der infanterie van Kesteren werd 
daarbij licht gewond. 

AanO'eslao·en vendutien. 0 0 

Op Maandag den '1 7 dezer te11 huize van Mewou w 
G. Boers, in de Heerenstrnat alhier Yan HErl. inboedel. 

Op Dinsdag den 18 dezer ten huize van den Heer 
L. J. !'<use te ·waroong Pelem, van commissie goe
cleren. 

Op Woensdag den 19 dezer in het tokolokaal rnn 
den Heer J. C. H. Harloff in de Heerenstraat alhier, 
1·an commissie goederen. 

Op Donderdag den 20 dezer te Waroong Pelem, 
van paarden, koeien, enz. 

Op Vrijdag den 21 dezer te Mangkoenegaran ten 
huize van wijlen Raden Mas Pandji Wiro Asmoro, 
van zUne nagelatene goederen. 

De vendnmeester, 

H. C. Fisser. 

macltt. Int11"chen hail de wachter op den toren de 
Yijandige scharcn opgemcrkt en alarm geblazen, waar
op terstoncl de Z11·eed:;che drngonrle1·s vcrschenen voor 
de kwartieren, en warrn de offlcieren e\'en Ylug ge
\\·eest dan zou tie aanval nog mislukt z\jn. l\faarzeer 
Jangzaam kw:111u'n deze aan en als <le een den amler 
in hct, 7.adel g~holpen ha.d. gleed hij tei;~tond e1· werr • 
af. Slechts e.1kclen ble\'en zitten. · 

llet wa<: 11oog tijtl -neen Jwt was reeds te laat. 
Reeds stonrnle jonker Yan l3riest met eenige manschap
prn voornit, en donderde rlrn offlcieren to<': ,,geel't 
u owr - tegenf<tar11l is n•rgeefs - gij zijt omsingeld !" 

Ue laatste ren van den roes 1 erd ween \lit de oogen 
''an den opperbevelhcbber, toen hij den jonker zag. 
\\'oerlcn•l k11ar:;te hij op de tanden, greep zijn zwaard 
uit de scl1Pdc en . prong op hem toe. ,,Verrader!" 
riep hij uil en z1Yaaicle het zwaard. 

Reeds klonken van alle kanten dti zwaarden, maar 
na weinige minuten waren de offlcieren ontwapend. 
Te vergeefa boden d.iarop de dragonrlcrs nog cenigen 
tcgenst:rnd-het geheele rrgi111ent were! gevangen ge
nomen en binncn een uur was Rathezow in de handen 
der 13randenburgers. 

De nucht van dezen gelukkigen aainal op den 
15rlen .r uni was de gelukkigC' omkeer van den oor
log, en b111nen kort was de vijau<l van alle kantbn 
Yerslagen. 

Niet langen tijd daarna we1·c1 de rlubbele bruiloft 
gtivierd, en de !of van jonker Hans overal heen verbreid. 

Advert e n tie n. 
1 oor hl't Lu11d. 

S$kie~d.'l~aiking~ 
De Resident van Soem!.-111·/(( rnaakt bekend 

cfat de b~ug in den grooten weg 1rnbij de Re
gentswonmg te Bojolal i te rekenen van Don
derdag den 1:~ dezer, voor den tijd van onge
veer een urnnud wege,1s vernieu wing voor de 
passage zal gesloten zijn. 

De comIUnnicatie zal plants liebben over 
een noodbrug, die echter niet voor voertuigen 
<loch slechts voor voeta1maers en vee ae-
scbikt is. 

0 0 
t> 

SoP1·akr1rta. 13 November ]884. 
De Hesident, 

bij ontsten tenis : 
De Assistent H.esident, 

(323) HALE\\'IJN, 

DE J A VA·EODE, 
DE GROOTSTE 

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

Abonnementen en a<hertentien lrnnnen aan
genomeu worden door den Heer C. '"·Baier, 
Solo. 

Nienwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
courant van af 15 December. 

De uitgevers, 
[324]* H. :\1. YA. DO RP & Co. 

V endutie "\veo·ens vertrek b 

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

MEVROUW :SOERS, 
Heerensh'aat, 

van HE<l. goed onderhouden inboedel. waar
onder net afgewerkte Soerabaiasehe iizeren en 
houten twee- en een persoons ledilrnnten. 

[319] SOES~'fA:N" & Co. 

Lot en. 
m de Geldloterii Soernlrnrta b~j ondergetee: 

kenden Zl:Jn -C.'IT,TERJiOCH'J.'. 
(:322) THOOFT & l\ALFF. 

Bolek dapet beli pada 

KONG HO SING & Go. 
KAMPOENG TJINA - SOERAKARTA, 
Djoewalan kain soetra roepa-roepa. 
Sroetoe ~Ianilla No. I dan Jlavanah. 
Piring kajoe dari Djepang. 
~lakanan Boeroeng Kenari. 

da11 roe1Ja-1·oe1Ja barang. (206) 

AUT&::m:n 
H eerenstraat-Solo. 

Op nieuw onh-angen: 
Heeren schoenen. 
Hoecliln a f 8.-
Par\jsche hemden a f 45.- 't rloz~jn. 
Dassen, Boorden, Odeurs. Bndzeep a f 2,50 

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

de kist ( contant). 
'rokohouders genieten rabat. 
Schildpndden kammen vn.n af f 1.-'t stuk. 
Scbeermessen van Lecoultre lL f 3.50, Scheer. 

kwasten it f 1.50 Handschoenen voor heeren
DA~IES ARTIKELEN. 

Hanclschoenen met 2 en 4 kn oop<·n Schoe
nen a f 8.- Blanco de lys en Blanc8 cl1~ perle. 

Kinclerschoenen, fy ne sponsen, 
DRANKEN. 

Pilsener bier, l\fodera a f 14.- bet clozijn, 
Port, Eli.'\::er Long1oe Vitae, Wijnen a f 10, fl2 

f 13 en f 14.- bet clozijn. 
Havana Sig11ren. (314)* 

~.'.[ode 1n a g a z ij n 
SO ERA BAJA. 

Steed6 voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishouclelijke benoodigclheclen, enz. 

RecoIUm1mdeert zich verder voor bet aan-
maken van japonnen1 etc. etc. *(252) 

INDISCHJ~-BODEGA 

Ont,'angen: 
Een parti,j(je exquise witte 

portwijn, minder zOPt van· surnak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

(2Sti).* 

'I'wee locmnobilen. opzettelijk ver
vaardigd voor bet gebrnik in de kolonien. 
De ketels hebben eeue venvanuingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

Twee horizontale 1nachines van 
acht paardenkracht. 

Eenvoudige iITig·atiepompen 
in beweging gebracht door pnnnlen of runde
ren. Men behoeft bii deze pompen geen fnn
deering hoegenaaIUd, 

(313)* W. MAXWELL. 
Djokja. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le1enrnter, clat geen aanbeve

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

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

V LAS BL OM, 
(301)* Sclwenmake;-. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop vnn pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkknpitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotteu op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
IUen conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voor.~l mr.tt-·Solo (3•>) 
Steeds beleefdelijk. nanbe"·olen. 

Onitva~~~~ 
Via Ha ntbu l'lJ, 

Een Klein partijtje '"'~d{elijk Edate 
Havana Signren. 

SoESMAN & Co. 
(309) 

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

Djebbres, 
InforIUaties bij den heer 

(19) A: l\1ACH1ELSE. 

TEN BEIIOEVE VA~ 

8e ~IJ'm1ia"tiel1,"cl1,oof te Soua ~ai:ta 
EN 

ce G))e-r,ee-wi.'J'iu'J' tot 1.loor:Gei:ei8en8 ondet-

-t-iofi-t a.a.11- J{:in8.;i:e1-i 1.la n ~R.i11-vernio-

g en8rn. in ~edetta.11-d:)cf.i-gJ1-i8ii. 

Trekking 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatin;;s Coug-h l"ozen~es. 
111 iclrhl tegen de ho est. 

( 10 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
So er:i.k n rta. 

Bayrnm. A.lcoholisch wasch
water. 

( 101) MACHIELSE. 
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m vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bti 

SOESMAN &·Co. 

• 



• 
ELD-LOTERU 

TC: BATAVIA, 
ten behoen~ rnn 

U(" Gymnastiekschool te Sot"rakarta 
en 

Dt> ,,. erefni~in~ tot voorbereidend on
derrieht aan kinderen vnn l'tlin\' Cl'• 
Jmo~enden in Nederlnn1h1ch lndie. 

f 300.000. - 320 prijzen. 

Een pr~JS f 100.000.-
L prus van f 20.000.

« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« i0.000.-

1 " « 
3 pr~jzen « r 5.000.

l.OOO.-
500.-
100.-
50.-

v « « « 
10 « « « 

100 « « « 
~00 « « « 

3':10 prijzen f ·170.000.-
LOT!<:~ zijn teg<'n ( lO.- CONT.\NT verkrijgbaar. 

t•' \mboina bij 1le heeren ,\ . T. Bouman & Co . 
« Banda « den heer t '. .T. Blankert. 
« Bandjar111asi n « « (( .I . . \ . Jansen. 
« Ba.ndong « (( C. Ci-. Ileiligers. 
" flata,·in. " de i\ I E><cornplo l\Iaat~chappij. 
" <' « den heel' 11. J. ~Ieertcns. 
(( « 
'( • « 
f( 

l( (( 

(( ~ 

« 

,, Bl•ngkali' 
Bcnkoelen 

« « « LT. Gehrung. 
« (< « F. II. Kroon. 
« de heere n II. ~[. van Dorp & Co. 

« << Ernst & Co. 
Brnining & Co. 
Ogih·ic & Co. 
\"i:.;<c1· ,'\:; Co. 

« ·« llun!op & Co. 
" d1•11 ht er Loa Po Seng. 

T\1io Tjeng Socy. 
" L. '""1 llntten., 

« C .. \ .. \eckcdin . 
« Bot>leliing (< « i\icrinckx. 

Th . .lan~z. " Bnitenzorg 
.I. \. Scl111""ler . 

« l'herihon .I . .I. 11. S111eenk. 
« .\ . .I . \l'olreknmp. 
" .I. rn11 lfol<l l'ellt>kaan. 

c< Ojember Bezorkic « Brocx. 
" lljorjnr:'l!'la .I. .I. d1• (;ra:11f. 

" « l l. B1min!!. 
« « << \\'c1l. l\ock1•n. 
(1 <• de liecren Soernian & Co . 

" In1lramajne « den h"t' t' J. He1·ius. 
« Kc<li1 ie « « « F. toltenholf. 
« Kota.-Rarlja <( « (( A. \L Kne fol. 
« Laboean (Deli)(<' (< « J. F. 11. vaenHemert. 
« :\[acassar " " \Y. Eekhout. 
., :lfndioen « " « J. A, :\fanuel. 
" :\Iagelang
' )fodan 
« .\fcnarlo 

(\ (\ 

({ 1le 

« P. J\oppenol. 
« \Y. _F. H. Leyting. 

heeren de Bordes & Co. 
« Pndang « « 
" Pad. -Pandjang« « 
(1 Palembang (( (< 

" PasoProean 

« Yan Houten, Steffan & Co. 
J. jY. ,\! ting Siberg. 

« G. II. lluhaak. 
« II. G. Klunder. 

(( 

(I 

p,,ttie 
PPcalongnn 

. , 1'01'1'\\'oredjo 
Probolingo 

~ 1110111\' 
(( fle111ba11g 

S:1lariga 
,1 San1nrang 

« Soekaboemi 
(( Sot:'rabain 
(( 

« 
« (\ 

(\ 

(\ (( 

n Socrakart.a 
(( (( 

(( 

(( 

<( Tangerang 
« Tjiandjoer 

« Tega! 
~ Tcrnate 

« Tjilatjap 

(1 D. I'. Crdbrink . 
\\ « .\ . :\l. \' arke\'isser. 

(• ,\. \\'. I. Iloch:lt'dt. 
(< S. ~ . .)larx. 

« de lie<'l'Pll llann )[ullemeister & Co. 
" rlrn hPPI' )f. F. Sinets . 

C. G. 1an Sliedrecht. 
n. S. Thal .LarSPll. 
r. 1a11 Zijp. 
P. L. rnn Bodcgom. 

(( Th. fl. rnn Soest. 
c, Agent ~. I. Escompto ::\Jij. 

<< rlP herren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « llarmswaa.y & Co. 
<• « « .\rnold c· Co. 

« c< Soe~man & Co. 
« << « Gri\'el & Co. 
'' d1•11 he1'r .\. Bi,:,:chop. 
« << D . .f. If. Schafer. 

" .\gPnt ;\. I. E-compto Jfij. 
" 1lt•n herr Ch;:. li:ockPn. 

" << \' . Clignett. 
(( rlt~ herrt'n G<!b. (iimb•'rg en Co. 

c< « E. Fuhri & Co. 

(( (( 

(( 

(( (( 

c< den 
(( (( 

(( 

« 
(( 

(( 

« 
(( 

\' an :'!IuydPn & C'n. 
Thieme & Co. 

« Soesman & Co. 
<< Thooft & Kalli. 
« Yogcl rnn der Heyde & Co. 
heer C. L. Baier. · 

cc L. A . .\L Leman. 
« .Jhr. R. llolz~chnher vcn 

Harrlach. 
« E.. !Jo\'en;; GrcYe \Yzn. 
(\ 

(( 

C. \\" . R. ' 'an Rcnesse van 
D11ijYenbode. 

I. I. A. Uitcnhage de 
Jli~t. 

« \Yonosobo cc « <c D. J. van Ophuijzen. 
De trekking gesr.hiedt ten ovcr~tnnn rnn den No

taris II. J. MEERTENS tc Batavia al~ bij :ianplak
billet i~ bekend gemaakt. 

De Commi8.,ie ad !toe. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soera.karta-
PAPIEREN IN DIYERSE SOOlt'l'E 
ENVELOPPEN. 
KA.NTOORBENOODIGDHEDEK. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEX. 
PRA.CHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
'lVERK 'J.'U IGK UND IGEN. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

, Een groote partii L, T, 1-1 en· Balk· 
ij zer ·in alle nfrnetingen. 

§taaf" en plaatiJzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '1"" en '!•" 

§ taaf en plaatkoper en _Koper
draad. 

Groote- sorteering-~loerbouten en 
.Klinknagels. 

~ . > lioperen Kranen 
en §toolllaf"sluitei·s. 

India rubber van af 'f,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen ruet hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklouken pi.jpen tot 12" diameter 

geperst op l 0 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie

meu. enkel en dubbel. 
Hanel, Centdfng·aal, Stoom

po1npen en Brauclspniten. 
Snijgereedschap voor gas en 

'Vith~vol"tlulraad. 
A.lle soorten 'r erf'"'7'aren. 
Boor en PonS$achiues, Draai!" 

en § c·haafbanken. 
Stoonunachinesmetketels npern 

Cnndatieplaat. 
Jiiezel~·nhr co1npositie, de beste 

bekleeding tegen warrute-uitstrali.ng. 
Dinas CI"istall, een nieuw soort 

' ' lllll"klei. Van welke la.atste artikelen zij 
eenige agenten voor Ja.vn zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
, ·oor landelijke ondernemingen . 

Hunne >:aak op grooten omzet gebaseerd zijn ' 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belnsten zij zich met toezicht hou
den op annmaak van Jlachinel'ieen en 
re1>araties da11rva.n, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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'Tith.• en UooiJe i'c1·t .. : .. f·J5.- ) per 
Ninla;on, Jin!'lcntel Pll 1-inoDu.lce., 13.50 ~12 fl 
l."ale-, Gold- en D1·}·-S herry .,12.-iacot.!. 

Eeni[e a[enten voor Snlo 
THOOFT & KALFF 

SO ES 3.1:~4..~ '--\z; Co. 
belasten zich steerls met het houden van 
Hnis- en Co:nnnissie,·en<lutien 

(28) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer . 
(20) _·L i\1ACHIELSE. 

Yan af heden d11gel~jks versche Uebakje-> en:r;. Pr~j'lcomw1ten W<>rtlPn tegen frnnco 
an.n vrnge frnnco toegezontlen. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENS'l.'BAA 'JI'. 

(127) 

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

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 Il ~ 
EN 

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. .Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs 11angenomen VERLA.A.GD tnrief voor IVEE
z ENFONDS. worden gaarne verstrekt door 

(17) 

SociBte G1

e de Produits Alimentaire 
KA.PITAAL 3 )frr.L!OE:S- FR.INCS 

.Di1·ectew·en DINAST en ALLCA.RD 

GouDEN MEDAILLE P.\RI.JS '1878 
G 0 U D E N ME D A I L LE .A )I S T E R D .\ ~ 1 8 8 3 

23, 
• 

P AR IJS 
Riche I', 23 

LONDON 
101, Leade11hallsl1·eet. 

Boter van Norman.die 
Zonrler _eenig mengsel, de bcste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, tl'tt/fels, sai·dines, pates de 

f oie gl'Cls, enz. 
ORDEHS TE RIGHTEN AA0. ALLE iMPORTEURS 

YA0. EUROP,\. 
· Men eische op elk blik he! merk met de twee boerinnetj es 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTE~ WORDEN 

OP AAl\'YR.AAG TOEGEZONDE~ 

('141) 

Steeds voorhanden: 
POS'f'l'ARIEVE -. 
TELGRAAFTARIEVEK voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bmt.tn 

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

Amste~daimsQhe Apotheek. 

Leveirwoteir 
(296)* A. nlA.CHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. -

OntrnngP1i: Eucalypsinthe. Jioorts-
~verend liqnenr, tevens eene ·zeer 1wn
gename drank. 

l 100) :\lAUHIELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernlrnrta v1fa1 

R~~p~ohe Wijne~ .. 
(2.J) _·L :MAl'I-IIELSK 

den Agent te Soernktn-ta 
.J. H. VAN OM:MEREK. 

~msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agt:mtuur voor Soeralrnrta voor 

zoo gunstig bekende 'Wl,J N EX: 
i\Ierk PLATOK & Co. Batavia. 

(70) A, :MA.CHIELSE. 

An1sterdamsche Apotlieek 
Poeder tegen miltvuur 

C J,50 per pond. (311)"' 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKART:A.. 

flff deeling=ffm bachfsschool. 
Op bestellin" wordcn aangemaaJct al

le onderdeeleu van A"ebou·we11 als: 
KOZIJNEN, B,Ai\IEN, DEUREN, KAPPEN, 
TRAPPEN enz. 

RUIS en KANTOORJIEUBELEN. 
Allen soorten van Si\IIDSWERKEN. 

Herstellingen aan VOERTUIGEN. 
Het S UHILDEREN vanDECORATIEN enUIT
HA:XGBORDE:X in alle letters enz enz. 
Voor inlichtingen zooweI ii.ls bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOMAXS, zijnde ZHJd. aan het 

boofd clezer school geplaatst. (209) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTJE MAATSCH APPfj 

,,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!j 

"°"T eritas.~· 
Bij bet A;;eatschap deze1· Biaatschap-

1>ije11 bestnat, 011 zcer aannemelijke voor
waarden, ;;ele;;enheid tot ' 'erzekerin:; 
tegen brand;:-e,·aar, ' ' an alle ~oorten Gt"· 

bouwen en Goede1·e11. 

( 16) 

De Agent te Soernkarla. 

.J. H. VAN 01\IMEnEK. 

,~ erkrijg·baa1• 
bij THOOFT & KALFF 

P.ARIJS 18. Avenue Parmentier, 18 PARIJS 
Bekroo~d op alle Tentoonste:Iincrrn, en laat~t met de Z"vocen re11ai:le op de Tcntocnitelling le Amsterdam 1883 . • ·.>· .... 

blanco amn-ragen tot geleide
billet , ·oor , ·ei·1·oer van koffij. · 
met ontT'angstbe,vUs , ·oor koC-

Hat belangrtjksta huis van Euro1,a voor :MElliUS YOO' Dl!iERS, V!SITEKAART JES, BALKAA RT JES 
KAt;RTJC:S It.I BLAOEP~, CHR_•2:'t'IO KAARTJES, KALENDE"RS, fijpas. · (193) 

Sll'llcn r.iclt wrantwoonle lijk voor de wet 

llE UlTGEVERf:. 

Sncldrnk -Tl!OOFT & T\.,\l.Fl' - Sot>rnkarta, 
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