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Het Bombardement van Foo chow. 
In een buitenlandsch nieuwsbl&d, the China 

Mail vinden wij de beschieting van bovenge
noemde stad eenigszins uitvoenger beschreven 
dan wij die tot dusver in andere bladen vonden 
vermeld. Het volgende is daarnan ontleend. 

De O'ezaO'voerder vim den engelschen stoomer 
Woosu~g ~as in staat eenige bizonderheden 
medebdeclen, daar het gevecht in zijue on
middelijke nabijheid plaats greep. De vijanae
lijkheden badden plaats op de hoogte van het 
paO'odenfort, een weinig hooger de rivier op 
de~ waar de koopvaardijschepen ankeren en 
dichter bij het etablissement der vreemde na
tien, terwijl op het oogenblik dat bet geverht 
begon, de engelsche stoomers Glenfinl?

1
s,h·wao

sung, Talm en Mary Austin en de ze1 sc epen 
Sing, Kolga, Batat'ia en G11iding Stai· voor 
anker la.gen. 

De Glenfinlas 1110" het dichtst bij bet operatie
veld en een paar ~in.al verschilde het bitter 
weinig of de boot had belangrijke scbade be
komen. Behalve de frnnsche oorlogsschepen 
lagen er de Brit.sche konetten Sapphire en 
Champion, bet Britsch adviesjacht Vigilant en 
de amerikaR.nsche korvet Ent1·eprise. De duit
sche. korvet P.·in:: Albert kwnm op Zondag 
morgen ten anker, juist bij tijds om de beschie
tin.,. van het arsenaal bijtewonen dat op den 
tw~den dag der operaties voorviel. .A.l deze 
oorlcfgsschepen lagen echter verder van h_~t 
tooneel van den strijd clan de koopvaardy
vaartuigen. 

De fransche oorlogssceepen, die aan de Ka
nonnade deelnamen, waren het gepantsenle 
stoomschip T»iomphante, de kruisers Yalta, 
Destaing, Duguay, Ti'oum en Villars, de ka
nonneerbooten l'ipe1·e, Lyn.r:, Aspic en twee tor
pedobooten . Er IR.gen nog meer fransche sche
pen in de rivier. doch zij namen aan het 
gevecht van ZaterdaO' en Zondag geen deel. 

De Chineesche oorlogsschepen bestonclen uit 
de korvet IJ ang Woo, zeven kanonneerbooten 
en :lrie vaartuigen die als transportschepen 
h11.dden dienst gedaim, elf bodems in bet geheel 
met een ()'root aantal oorloCT~ionken . • Aan boord 

0 0 ~ 

\an de koopvaarclij-stoorners wilde men weten 
dat bet O'evecht Zaterdagmorgen vroeg zou 
beginnen.

0 

Die morgen ging echter voorbij zon
der da.t er een schot gelost wercl en men dacbt 
reeds aan eene vrede1ievende oplossing. 

Doch om 2 ure 's namicldags vie1 er een schot 
en terstond d1.t.arop begon het bombarclement. 
Het vuur werd door de Cbineezen b6antwoorcl 

F e u i 11 e t o n. 
TB ANZETTA. 

(Slot) 

Ik boog mij over baar neder om haar te omarmen, 
haar te zweren <lat ik haren laatsten wil stipt zou 
nakomen, <loch reeds waren hare oogcn gesloten. Ik 
had geene moeder rneer: ,-oor rnij lag het"bebloed lijk 
van een heldhaftige vrouw, die zich voor mij had 
op()'eoffe1·d om me vlekkeloos te bewaren en even 
de~gdzaam op te voeden als zij zelf had geieefd .. . . 

Gelooft ge nog, Excellentie, <lat met zulke herin
neringen in bet gemoed ik een oogcnblik vrees ge
voel met u alleen te zij n ? 

- Daai-aan twijfel ik geenszins, Tranzetta, be
daar een oogenblik en blijl zitten ; verlel me liever 
wat er na die noodlottige gebeurtenis met u is 
voorgevallen. 

- Het was in de lente, antwoordde zij, ik herinner 
mij, toer. ik het hoofd van het district ging -verzoe
ken mijne moeder te doen begraven en den moorde
naar te acbtervolgen, hoe de eerste voo1jaarsbloemen 
aan weerszijden van den weg groeiden. Ik zag die 
blocmpjes niet 1onder trar.en en zoolang ik leef zuUen 
ze mij steeds smartelijk aandoen. 

De doode werd begraven, maar haar moordenaar 
~leef ongestraf~. Niemand was eetui~e geweest van 

De Soe1·akartasche Cotirant vei·~chijnt Advertentiekosten behnlve het zegel voor · 

driemaal 's weeks: Dinsdtigs, Donderdags en elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen fl.-
Zate1•da.q1, uitgezonclerd feestdagen. elke volgenrle plaatsing de helft. 

" 
en spoedig daarop dreunde bet 'grof geschut. . logsschepen waren m brand of op den bodem 
Aan boord der koop.vaarders volgde men met van de nvier. 
aandacht de bewegmCTen der oor100'Voerende Omstreeks halfacht des avonds werd bet 
.. . . 0 0 

partyen, toen de opvarenden bet rollend O'P.luid vuur nog eenmaal hervat, ten einde de brnu-
der losbarstingen eensklaps als boven hunne dende schepen in den grond te boren. 'Een 
hoofden hoorden. Om zich heen ziende zaO"en daarvan kwam de rivier afzakken voorbij de 
zij bet pantserschip Tl'iompliante de ri~ier koopvaardijschepen en de Glenfinlas outsnapte 
opstoomen door de koopvaarders been en naar ten. nauwernood aan bet gevaar toen bet 
het tooneel van den strijd, terwijl het over brandend wrnk er tegen aan dreef en dwars 
een stuk laag land been op eeniO'e Chineesche voor den voorsteven zonk. Dit gebeurc1e zoo 

t 
. 0 

vaar mgen vuurde. dicht bij, dat de Glenfinlas beide ankers ver-
De Chineezen maakten eene jammerlijke loor, daar bet brandend schip de ankerket

vertooning. Naar door ooggetuigen verhimld tingen meenam. De Franschen bleven er op 
wordt Josten zij slechts eenmaal hunne stuk- vuren _totdat bet zoo dicht bij bet on7Aijdig 
ken en sprrmgen toen m het water. Reeds vaartmg kwam, dat er gevaar ontstond om ook 
spoedig nadat de strijd begonnen was, was dit laatste te treffen. De bark Kolga kreeg me
de rivier vol met menschen die hun leven de een brandend vaartuigio tegen zich Mn, 't 
trnchtten te redden. De enO'elsche oorloO'ssche- welk in de ra 's verward raakte. De EnO'el-o 0 0 

pen zonden booten en stoomsloepen af om de- sche admiraal zond · terstond eenige manschap-
ze vluchtelingen te redden en velen hunner pen met de middelen om het schip van deze 
werden op die wijze gered. gevaarlijke visite te bevrijden en men slaagde 

Een van de chineesche kanonneerbooten weer- er in bet wrak op Hleeptouw te krijgen en 
de zich vq; wel, maar in de verwarring wa- buiten de schepen te brengen. Een paar der 
ren er geen handen om de vlaO' neer te halen, koopvaardijschepen liepen de kans getroffen te 
die later toen de schepen verl:ten en bran den- worclen, vallende de kogels zeer dicht bij hen. 
de de rivier afclreven voorbij de koopvaardij- · Ten 4 ure 's ochtends zonden de Chineezen een 
vloot, n og ·in top stond. stoomsloep af met twee torpedo 's ten einde 

Een ·der Franscbe torpedobooten zond een te beproeven den fransche schepen schade toe
torpedo op een chineesch schip af, waarcloor tebrengen in den · donker, doch deze begonnen 
bet totai1l tot een wrak werd geslagen; bet bij het schijnsel van electrisch licht er op te 
zonk oogenblikkelijk. De rook, door deze uit- vuren en zonclen er huune eigeue torpedobooten 
barsting en door het kanonvuur veroorzaakt, op af, met gevolg dat de stoomsloep omkwam 
benam den toeschouwers bijkans het gezicht en waarschijnlijk de opvarenden tevens. 
op bet tooneel. De korvet Jang Woo ver- Op Zondagmorgen, ongeveer halfelf be
ongelukte eveneens door een torpedo. Na de gonnen de Franschen het arsenaal te bombar
ontploffing vatte het schip vuur en liep op bet deeren en waren daarmede nog bezig toen de 
strand, waar bet bleef branden en toen bet Woosung, die deze berichten medebracht, on
vuur de kanonnen bereikte op de 11.wmunitie, der stoom gmg. Bij 't anker uphalen sloeg 
hadclen ·er serien van ontploffingen• plaats wel- er een born bijna in het achterschip. 
ke onophoudelijk massuas vonken in cle lucht De fransche schepen bekwamen geene belang
zonden. AJle Chineesche schepen werden m rijke schade; aan boord van een hunqer werd 
brand gestokeu of zonken behalve twee en op een engelsche loods gedood, die een kartets
deze gingen de Franschen door met vuren, om schot in de maag ontving. 
ze in den grend te boren. Een van de Chi- Volgens somruige opgaven zouden zy vier, 
neesche kanonneerbooten ontsnapte de rivier volgens anderen zeven dooclen hebben en twaalf 
op en een ander beproefde in dezelfde rich- gewonden. -
ting te ontkornen, doch was hopeloos lek ge- De schacle door bet bombardement van . het 
schoten en liep op het strand. arsenaal van Foutschou aangericht wordt door 

De Chineesche forten hielden zich al even China op 15 millioen geschat, terwijl de ver
slecht als de schepen. W R.nneer een bom m nielde oorlogsschepen 18 ruillioen waard waren. 
de nabijheid viel kon men de soldaten bij hoo
pen zien wegvlieden en slechts twee of drie
maal werd bet geschut gelost. 

Van af 2 ure tot half zes in den namidclag 
gingen de Frnnscben voort met vuren : toen 
lagen de torten in puin en de Chinee&che oor-

zijne misdaad. Mijn broeder en ik hadden onze 
moeder badende in haar bloed gevonden. Ik kon ver
kl.tren \'l'at zij in hare Jaatste oogenblikken had ge
sproken, maar de Hongaarsche wet staat niet toe, 
dat een dochtel' tegen haar vader getuigt. "\Vat be
teekeude vool' de rechters bet lot van een arme 
Jleidin ! Mij wel'd bevolen de woning van lmlk een 
vader weder binnen te treden en mijne plichlen a]s 
dochter jegens hem te vervullen. l\fijne plichten als 
dochter .... Goede God ! 

Deze laatste woorden werden door Tranzetta met 
afgrijzen uitge:;pl'oken. Het was alsof zij het lijk• 
barer moeder voor zich zag liggen. 

- Ik gehoorzaamde, ik kon niet anders, hervattc 
zij, ik trarl andermaal de sombere woning binnen, 
waar geene stem meer tot mijne vertroosting sprak. 
.... fa mijne jongste broertjes zaten op de koude 

asch van den baard en daarnevens nog sporen van 
bloed ..... 0, mijnc ongelukkige moeder ! 

Het arme meisje, dat met moeite dcze laatste 
woordcn had uitgesproken, kon niet langet· hare tra
nen bedwingen, haar stem was verstikt door bet 
snikken. 

Ik "achtte een aogenblik en vrocg toen of haar 
vadcr haar in die woning nog had mishandeld. 

- Neen hernam zij , dat dul'fde hij niet; hij wist 
dat gerechtsdienaars hem bespiedden en <lat hij ver
dere gruweldaden voor het oog van onze buren 
moest verbergen. Maar om in zijne behoeften te 
voorzien, om zijn brandewijn te kunnen betalen, bad 
hij mij hoog noodig. Bij mijn terugkeer in bet 

Soerakarta. 
Ba anstand. 

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

hol sprak hij mij nog al zacbt toe en schreef hij de 
misdaad, die hij had begaan, aan een aanval van 
dronkenschap toe. Toen voegde hij er bij, dat, zoo 
ik hem een jaar a]s danseres wilde volgen , hij mijne 
broeders naar school zoude zenden en mij de helft 
van de winst als huwelijksgift toekennen. 

- Helaas ! Excellentie, den <lag naa den dood rnij
ner mocder, werd Fridzin voor zaken naar vVeenen 
gezonden. De directeur der fabriek, waarop hij 
werkzaam was, koos hem onder allen daartoe nit 
en gcbood hem zoo schielijk te vertrekken dat de 
goede jongen zelfs geen afscheid van mij kon nemen. 
Maar al had hij mij gezien, wat had hij kunnen 
doen ? ik was minderjarig, afhankelijk van mijn va
der, die nooit zou hebben toegestaan, dat ik hem 
verliet, om met een armen werkman in den echt te 
treden; daarbij kwam dat hem door de clil'Cctie van 
den schouwburg in Leopoldstadt een goedc som 
werd aangebodcn, indien hij mij in cen der stukken 
liet optreden. Gij kunt niet gelooven, Excellentie, wclk 
een veerkracht ik bezit, wanneer ik ten minste 
geen gebrek lijd, wanneer ik niet. verstijf van koude, 
zoo als den laatsten nacht op de Piazza . Er schijnt 
in mij een verborgen geest te wonen, die mij tot 
iets hoogers opwekt; wanneer ik in zulk een toe
stand verkeer is er 11iet een toeschouwer, die mij 
niet toejuicbt. · 

- lndien het u toen goed ging, hoe komt gij clan 
nu zoo arm? 

- Omdat al wat ik gedurende den dug ontving, 
door hem 's nacht.<> werd doorgebracht. Er is niet 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag cler uitgave v66r 10 uur. 

Kommissarissen voor de maand November 
PiaatseliJkc Schoolkommissie 

de beer: E. A. HALE"WIJN. 
de heer: J. SPRUIT LANDSKROON. 

Verzo1·;;in;;s;;esticht 
de beer H. VAN GROLL. 

Sluitdagen 
'J.1E 8.A.:ILl.RA::-<G: 

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

der Hails. 

TE BATAVIA.: 

F. 5-19-
E. 12-26. 
H. 7-18-28 

Aan een particulier schrijven uit Deli ont
leenen wij het volgende. 

»Deze1· dagen ontsnapten uit den harem van 
»den pangernn van Langkat twee der bewoon
» sters en wel te zamen met een barer -bewa
» kers. Deze, die tevens bet opzicht over de 
»gevangenen had, stelde eenigen daarvan hei
» melijk in vrijheid, :stal een prauw, bemande 
»die met gezegde boeven en zoo toog bet heele 
gezelschap op avontuur. 

»Links en rechts worden nu boden uitCTe
»zonden tot Atjeh toe om cleze inlandsche 
»Cooks pai·t !J optesporen, want on cl er de Ma
» leiers dezer streken worclen zulke zaken als 
»een groote schande beschouwd en zwaar ge
»strnft" 

Ongelukken. 'l'e Kebalen werd in de woning 
van den heer M. eene Javaansche vrouw, die 
bezig was met suiker te stamperi, door een 
puntigen houten pijl nabij bet linkeroog ge
troffen en te "\Varoong Pelem brak een reusach
tige tak van een tamarindeboom en trof twee 
daaronder staarrde personen, waarvan de eene 
stierf, terwijl de anclere zwi1ar gewond naar zij
ne woning werd getransporteerd. 

~en hadjie, afkomstig mt Djokja:karta, loopt 
alhier langs de huizen om pho'tografieen, voor
stellende de aloon aloon, bet Residentiehuis, 
de societeit en andere stadsgezichten aan den 
man te brengen. Die photografien zijn zeer 
gewild, dn.ar zij fraai uitgevoerd en goedkoop 
tevens zijn. Voor twintig centen bekomt men 
tien exemplaren. 

In een der Bataviasche bladen werd vroeger 
reeds de aandacht gevestigd op bet improduc
tieve van het postkantoor te Edi op de Noord. 
Oostkust van Sumatra. Volgens iemand bij de-

een herberg tc Venetie, te Tricst waar die man zich 
niet heeft ie lmiten ·gegaan, . ierwijf ik honger leed. 
Gij bebt zelf gisteren gezien · hoe mijn geduld en 
ge!atenheid ten einde raakten. 

- lk bcgrijp alles; zoo iemand heeft niei het 
minste recbt op u ; Maar hoe hoopt ge buiten zijn 
weten Venetie te vcrlaten? 

- Hoe ben ik den afgeloopen nacht uit mijn 
kerker ontsnapt? Hoe ben ik uwe woning binnenge
drongen, zonder uwe bedienden in hun slaap te storen? 
De natuur heeft mij een vlugheid geschonken, die 
mij als middel ter verdediging zeer te stade komt. 
Gij ede!lieden, die in weelde zijt opgevoed, gij kunt 
u niet voorslellen welk een kracht er werkt in de 
spiercn en in het hart van ons volk ; gij . weet nog 
niet waartoe ik in staat ben ! 

-- Gij zijt cen buitengewoon voorbeeld van moed 
en zedelijke kracht; hoe jong. zijt ge niet, en altijd 
zoo zondet· bescherming. 

- Met vertrouwen en vasten wil, antwoordde T1 an
zetta glimlachend, komt men tot niets, waarover men 
zich later heeft te beklagen. Wie zou onder dit 
Venetiaansch kleed de arme danseres herkennen? Gij 
zelf herkendet mij niet toen ik mij hier nederzette. 
Het kleed van de danseres heh ik met vreugde in 
bet kanaal geworpen. • 
~ Wanneer denkt gij te Broenig te zijn? 
- Wanneer God wil; mijne moeder stierf alsslach

toffer van haar onschulrl; God verhoort niet altijrl 
onze gebeden. Toch geloof ik <lat mijne moedcr voor 
rnij zal waken en mij beschermen, 



zen tak vt•n dienst bekellll :iml dit kantoor eer
lang worden opgeheven, claar de salarissen van 
het personeel de inkomsten overtreffen. 

Men klaagt algemeen over de willekeurige 
haudelwijze van eeu Afrikaanschen overweg
wacbter nabij het station Solo-Djebbres. 

Als een trein in aantocht is en eenige J a
vanen hef nog durven wagen den overweg te 
paseeren., dan arresteert bij hen - wat mis
schien wel zijne iustructie is. Maar geenszins 
zal het zijne lastgeving zijn om van die men
schen een losgeld te heffen en onder die voor
waarde hen weer vrij te laten. 

W aarschijnlijk is dit dezelfde tolgaarder, van• 
wien wij in ons nummer van 15 dezer reeds 
melding maakten. 

Yan een geem ploieerde van Kedoong Ban
teng wordt verhaald dat hij bij den ijschinees 
bij de bangbrug alhier een fleschje brandy en 
een glas sodawater kocht en een oorvijg in 
betaling gaf; op dezelfde wijze zou hij de vor
dering van een bami-chinees gekwiteerd hebben. 
Heeft <le zaak zich juist zoo toegedragen, clan 
:strekt zij niet om het europeesch prestige te 
verhoogen. 

Bij gelegenheid van het feest Senen Le
gie op Mangkoe Negaran, verloor een javaan 
gist :er. zijn buikband ter waarde van 60 gul
den, terwijl eene Javaansche koopvrouw te 
Balapan tijdens den he1igen regen van eer
gisteren nacht bezoek van dieven kreeg. Deze 
namen een paar kleedingstukken en keuken
gereedschappen mee en lieten in ruil achter 
een koevoet en pajong, waarvan het te hopen 
is dat ze als co1·pora delicti en tot het uit
vinden der dieven zullen kunnen dienen. 

De aanvaarding van bet Bestuur door den 
over oerakarta benoemden Resident, tl.en heer 
A. J. paan, vond gistermorgen ten 9 ure 
met .bij clerg(llijke plechtigbeid gebruikelijke ce
remonien ten R1isidentiehuize in tegenwoor
cli,;heid 1an den Kroonprins van oerakarta, 
den Prins Praboe, den Mihtairen Kommanclant 
en H. H. officieren vun bet Garnizoen, de 
asst. Residenten en overige ambtenaren, be
nevens eenige landhuurders en ingezetenen 
plaats. 

Door den Secretaris werd bet besluit van de 
benoeruing van den Heer Spaan tot Resident 
van Soerakarta voorgelezen, en in de Javaan
sche taal vertolkt door den Heer H . K. H. 
Wilkens ook aan de inlandsche hoofclen be
kend gemaakt. Daarna sprak de asst. Resident 
van oerakarta de heer Halewijn eenige tref
fencle woorden tot den Resident, die door 
laatstgenoeruden op kernachtige wijze beant
woord werden; ook tot den Kroonprins, Prins 
Praboe en verdere aanwezige inlandsche prinsen 
en hoofden richtte ZHEG. het woord. 

Nu volgde de voorstelling van de aanwezigen 
aan den Resident. 

Ten 10 ure begaf ZHEG. zich met daartoe 
uitgenoodigden naar den Kraton om· ZHEG 's 
opwachting te maken bij Z. H. den Soesoe
hoenan. 

Ten 10 ure werd een bezoek gebracht bij 
den Prins Praboe en was de plechtigheid 
daarmee afgeloopen. 

Gemengde Berich ten. 
.A.fdoen<le was het antwoord, dat de oude 

heer Van den Peereboom, te Brussel, toen hij 
minister was, eens gaf aan een Spaansch di
plomaat, die zich na den eten wat al te zeer 
verrnaah-te met het radbraken van den Vlaam
sch2n naam, in zijn zuidelijke ooren zoo 
zonderling klinkend. Zelf begrijpende dat hij 

- En zot• ge nu het einde uwer reize bereikt; 
trouwt ge dan met Fridzin? 

- Ja, zoo hij mij naar een antler land wil volgen, 
'vant een doodelijk gevaar zou ons bij de terugkornst 
Yan mijn vade1· bedreigen. Fridzin zal nog wel meer 
willen doen, hij zal mijn jongsten hroeder medenemen, 
die ik loch ook niet gaarne aan het geweld Yan <lien 
booswicht zou willen overlaten. 

- Maar hoe zult ge in het onderhoucl van allen 
kunncn voorzien? 

- Ik vertrouw op de voorzienigheid. Geen last is 
zoo zwaar of meerderen kunnen dien torschen. 

- Tranzetta, sta mij toe, dat ik uw voornemen 
help ten uitvoer brengen, Ik moet u ook nog een 
vergoeding aanbieden voor het koude bad, waarin ge 
door mijne schuld zijt geraakt. 

- Denkt ge dat ik bet Reggio-kanaal ben over
gezwornmen? Gij dacht dan niet dat de sergeant even 
Yee] leedgevoel voor mij kon hebben gehad . Maar 
gij zijt het eenige liefdadige wezen niet op aarde. 

En rle schooue maagd lachte als een kind. 
Ik wildc haar evenwel helpen en ik gaf al wat ik 

in gerecde ruunt bczat. Daarbij schonk ik haar twee 
ringen van aanzienlijke waarde, die zij in tijd van 
nood tegen dukaten kon inruilen; ik. deed dat alles 
in ei>n kleine beurs, die zij in haar gordel stak. 

- Excellentie, zeide zij, ik neem uwe geschenken 
zonder aarzelen aan; ik zie gij zijt rijk en hebt een 
erlelmoerlig hart. Gij maakt mij tot deelgenoot van 
uwe fortuin, ik ben er hoogst dankbaar voor; ik zal 
u r.egenen op mijne lange en treurige reize, op mijn 

eenigszins excuses moest m1Lke11 zette de Spau
j!t!Lrtl een ernstig gezigt, en vroeg of er dan 
geen middel was om dien langen naam zoo te 
onthourlen, dat een vreerude hem niet verbas
pelde. - O,ja wel antwoordde de minister. U 
begiut met het begin, u denkt aan Adiun en 
Eva, clan aan clen appel, lri pomme, van la 
pomme, op le Jlommie1·, van le µommie1· op ltt 
poii-ie1-.-Ja, vroeg met nlle aandacht de Don, 
maar clan, hoe kom ik dan op uw nanm? - 0, 
clan leert u Vlanmsch, en vertaalt het. 

Onder de rubriek " Dameskout" van het B. 
H. B. schrijft Marie uit Brighton het volgende. 

Men ziet hier meisjes met ongeloofelijk dun
ne middeltjes, middeltjes die iemand, die met 
groote handen gezegend is, zeker met eene hand 
zou kunnen omspannen en men boort de on
geloofelijkste verhalen omtrent de verschillen
de praktijken, die er worclen aangewend om zulk 
een idealisch dunne taille te verkrijgen. Dat 
men daarvoor moet oppassen om vooni.l niet 
te veel, liefst nooit recht genoeg, te eten, spreekt 
van zelf; maar dat negntieve middel schijut 
nog niet genoeg te helpen; want er moet niet 
alleen veel voor gelaten maar ook veel gedaan 
worden. Zoo beeft mi:in er op verzonnen om 
onder de kleeren zeemleeren ceintuurs te dm
gen, die men goed nat maakt v66r men ze 
aandoet; natuurlijk krimpt dat leer, wanneer 
bet droogt en spant clan z66 nauw om het Jijf, 
dat zelfs een middel van veel omvang er wel 
dun van zou moeten worden. .A.rme slachtof
fers van de mode, niet genoeg eten en zich 
haast niet kunnen be we gen! 

De beeldhou wer Oarpeaux, was eens op een 
receptie op dr. 'l'uilerien wel een half uur aan 
de praat gehouden door Napoleon III, die hem 
over weet ik welk plan van een standbeeld 
sprak. Bet gesprek duurde zoo lang, <lat toen 
de Keizer verder ging, de beeldhouwer bestormd 
wercl door ieder die hero kende, met de vraag, 
wat de Keizer hem toch voor zoo gewigtigs te 
zeggen had . . Niet oververtellen, antwoordde 
Carpeaux, cle Keizer heeft rnij gevraagd ... om 
wat geld te leen. Het antwoorcl weid aan Z. 
M. oververtelcl en door dezen veel grappiger ge
vonden dan door hen aan wie het gegeven 
was. 

In de gisteren gehouden Loge-Ve rgade1ing is 
besloten definitief tot de oprichting van ean 
Frobelschool over te gaan. Reeds met Maart 
a. s. zal deze school worden geopend in de 
Gymnastiekschool alhier onder directie van 
Mejnfvrouw KRA.FFT, die oorspronkeJijk bestemd 
was om aan het hoofd te staan van eene der
gelijke inrichting te Salatiga, waar deze zaak 
door te weinig deelmime echter geen voortgang 

kan hebben. 1lfat. 

Blijkens advertentie trekt de geldloterij der 
ten behoeve van den Planten-en Dierentuin 
geconverteerde Prernie leening op 30 .A.ril 1885. 

A. D. 

Een onzer stadgenooten de Heer DE GR. 
kreeg Vrijdag een brandbrief waarbij hem werd 
medegedeelcl dat een der eerste nachten bij 
hem geketjoed zoude worden. 

De brief is in handen gesteld van het Be
stu ur dat zeker wel eenige maatregelen zal ne
men. Dieven die eerst waarschuwen zijn echter 
de ware ketjoes niet. Mat. 

'l'e Shangai verlicht men sinds kort de strn
ten elektrisch. Het licht gaat telkens uit, en 
met waar genoegen springt clan de gasfabriek 
welker contrakt nog niet afgeloopen is, bij. 

A. D. 

geboortegrond; ik zal u zegenen wanneer ik mijn 
broeder in de armen druk en Fridzin's slapen kus; 
ik zal u .zegenen in mijne gebeden, wanneer ik op 
het graf mijner moeder nederkniel. Jk ken noch uw 
naam, noch uw geboortegrond, gij spreekt een taal 
die noch Duitsch, noch Hongaarsch, noch Italiaansch 
klinkt en toch gevoel ik mij bij u als. een zuster. 
Toen gij mij op de Piazza verscheent, was bet mij 
of mijne moe<ler u had gezonden. Neen, gij kunt 
geen vreemdeling mee1· voor mij zijn, het is alsof ik 
uw edcl gelaat, uwe stem reeds vroeger gekend heb. 
Gelooft gij rlat er op aarde geen andere brneders 
en zusters bestaan clan dte van dezelfde ouders zijn 
geboren? 

- lk dank u, Tranzetta dat ge mij als uw broe
der beschouwt. Mag ik u echter nu aanraden uw 
vertrek niet te licht te achten. Inrlien men wist dat 
ge hier den nacht had dvOl"gebrachL .... 

- Wat bekommer ik mij om lafie prnatjes! Denkt 
ge dat een arm schepscl zoo als ik hiervoor bevreesd 
is; zeker minder clan die voorname dames die met 
haar minnaars op e,,n bal gelooven, dat haar mas
ker ham· aan het onzichtbaar oog ontt-ekt. Neen bet 
oog mijner moeder kan mij niet ontgaan en indien 
ik heden nacht zqu moeten sterven, dan zoude mijne 
iiel onbevlekt voor haar kunnen verschijnen . Ove1· 
rnijn vertrek behoeft ge u niet ongerust te maken. 
Goetlen narht, Excellentie! Slaap in vrede; gij zult 
zeker vermoeid zijn. Ik zal bij u waken en wanneer 
de morgenstond aanbreekt zult ge mij de poorten 
van uw paleis ontsluiten. Luister bij bet insluimeren naar 

De passn.giers vitn den treiu die Zaterdag 
rniddag uit Berl!jn vertrok, ontsteklen zeer door 
het aanhoudend tluiten der locomotief, juist b!i 
cle brug over de Elbe. Voor die brng hield de 
treiu nog stil en men vernam dat er in den 
trein sterk en aanhoudencl aan de noodliju ge
trokken was. Eerst bleven alle pogingen om 
te ontdekken wie zulks gedann had vruchte
loos, toen men einclclijk ont<lekte dn.t het a
larmsignaal uit een veewagen gekoruen was en 
een der daarin geplaatste paarden de lijn in 
den bek bnd genomen. Het incident veroor
zaakte geen geringe vroolijkheid en de reis 
werd toen welgemoed weder voortgezet. 

Zw. Ct. 

Figai·o deelt mede, dat George Sand eens in 
kennis kwam met een Duitsch componist en 
voor hem het libretto schreef eener opera, die 
de andere op muziek zou zetten. Eenigen tijcl 
later kreeg zij het werk terug, maar het bleek 
toen dat de Duitscher slechts weinig op de 
hoogte der Fransche taal was en het geheele 
mimuscript op muziek had gezet, ook met de 
woorden die bestemd waren als aunduidingen 
voor den regisseur. Zoo eindigde bij voorbeeltl 
het koor, dat aan bet slot van het eerste be
drijf den helcl a.ls afscheid werd toegezonden 
zeer treffend met de woorden : 

Hij verdwijnt door de tweede deur rechts. 
Hij verdwijnt door de tweede deur rechts. 
George Sand heeft toen het werk maar weg-

geborgen en men heeft er niet verder van ge-
hoord. Zw. Ct. 

In een opstel over Ohineezen in het S. H. 
B. komt o. 11. voor : 

De balm heeft in deze gewesten in den loop 
der tijden vrij wat vasten voet gekregen en clit 
n~emt als het ware bij den dag toe niet alleen 
op cle boofdplaatsen, waar hij zich van de pau
clen verzekert, maar ook in de binnenln.nden, 
wan.r hij als landbouwindustrieel door de re
geering is toegelaten. 

Het voor [ als dat er mocht kunnen gevon
den worclen J en tegen ( dat zeker te vinclen is) 
da11.rv11.n in beschouwing te nemen, ligt buiten 
der.e schetsen en daarom bepalen wij ons tot 
dfl bloote mededeeling, dat de baba's op Java 
ACHTTIE::-< suikercontracten, YEERTIE)T partikuliere 
lanclbouwondernemingen op gehuurde gronden 
en erfpachtslanclen, NEGEN EN VEER'l'IG onder
nemingen, gebaseerd op vrijwillige overeenkom
sten met de bevolking, ·rwEEHO~DERD EN ZESTIG 

PARTICULIERE L.i"1DERIJEN I:)i EIGE"1DOM en DER

TIE:)T HOUTA.A.NK.A.PPEN in hun bezit hebben. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Een Chinees die uit den Tandjong Priok trein 

sproug v66r dat deze stilstond, viel en werd OTerre
den, zoodat hij op de plaats dood bleef. - Een jongen 
uit de kampong Baroe bij Batavia werd bij het ba
den aange,allen door een vrij groote krokodil. - De 
jongen maakte zulk een misbaar, dat bet rlier losliet, 
maar hij was intusschen erg aan hoofd en arm ver
wond. - Ecn koetsier die door de duisternis niet 
zien kon, reed tegen een lantarenpaal aan. Het on
geval bad gelukkig geen gevolgen. - De Regeering 
heeft voor de cultuur van djatiehout in de residentie 
Bantam voor bet jaar ·1884-'l 885 toegestaan een 
som van f 760.·- Het dobbelspel vindt te Batavia 
veel aftrE'k en moral in de kampoongs Sawah Besar 
en Sentiong, z00 Yerhaalt ten minste de Java Bode. -
Te Buitenzorg is bet Jang niet pluis. Men heeft daar 
geheele benden cUeven. Het ontslag van een man
rloer op Soeka Radja zou daar de oorzaak ,·an ztn . 
De heer Boutmy heefL een flinke premie uitgeloofd 
voor het opvatten der hoofdaanleggers maar zonder 
gernlg. - De operatroep te Batavia rnldoet zeer 
goed maar lokt weinig bezoekers. - Te Soerabaia 
knippen ~ommige lieden de postzegels van verkladde 
couverten en plakken ze OJ.I anclercn, wat ten ge
Yolge heeft dat zij dubbel port moeten betalcn. -

de laatste toonen, die mij aan rnijn broP.der docn 
den ken. 

Ten einde haar bet lii!d te hooren zingen, deed 
ik alsof ik mij werkelijk vermoeirl gevllelde; ik legde 
mijn hoofd op bet kussen en 'franzetta's stem klonk 
me toe als ademcle de winrl tussr.ben herfstbladeren. 
lk luistcnle en trachtte de woorclen op te vangm, 
die ik in de twee volgende coupletten overbracht 
met bet voc•memen ze den volgemlen morgl'.'n aan 
Bijron te overhandigen. 

,,Sluimer, sluimrr, onbeducht, 
'k Zal uw zoeten s!aap bewaken, 
Dat gecn schrikbeeld, geen gerucht 
En geen smart u moog genaken. 
Liefde zal u trouw liaar kracht 
En haar zachten steun verleenen ; 
Stcn·en fouklen in den nacht, 
Engelen zweven om u henen. 

Droom van dierbren, clroom gerust 
Van de dagen van 't verleden ; 
Van uw hutje aan verre kust 
\Vaar ge uw strijden hebt gestreden. 
0 vergeef, wrgeef ! Tot Joonc 
Zij vergillenis uw lot-
Boven zetelt liefcles kroone 
Boven 't ]even leeft er.n God ! 

Jk opende mijn oogen en mijn bediencle stond voor 
mij mijn toilet in gereedheitl te brcngen. De matte 

'l\wl' •'l'Ol<mvenlers en t'e11 da1ue die Jn1k daarin 
speculeert werden vol~ens het, Soe1·abaiasch Hcw
llelsblwl erg b·~dot. Die kerels spoorden namelijk 
met hunne crotons en die van dl\ dame naar Solo 
en Djokdja. denkt•nde praclttige zaken L<' zullen ma
ken; op die plaatsl'n were! echtei· Jechts vijftien 
cent>< voor de plantjes gebodcn. Daarop gingen zij 
nnnr Mntlioen. ma~tr dnar wilde men er ook. niets 
voo1· gcrnn, zoodat, de firmn lien schade lijrlt van een 
goede f 70.- Zij zal 1111 \•oorloopig niet meer in 
cr0tons ><pecllleeren. -- Te Madras heeft een artist 
een foLogrnphie instantanee genomen van <!en aanval 
van een tijger oµ ecn knrbouw. Oe tijgt>r was tam 
maar ·'chel'n loch karbuu wem·lcesch te Justen. 

Een llus heeft uitge,·onden om van de lncifers 
nict slechts den kop maar het geheele stokj; met 
een licht onhlntnbare stof te doort1·ekken,. zoodat 
bet bout zelf bij de minste wrijving .ontbrandt en een 
zwavelstokje dus meermalen gebrnikt kan wordrn. 
Dit geeft een bespa1·ing mn min~tens 75 pct. meent 
de uitvintler, die reeds patent ltccft genomen . - Sarah 
Bernhardt venlient veel geld, maa1· hare finantrnn 
zijn aanhoudend deel'iijk in de war. Zij heeft nu een 
.-..ccoord met hare creditellren gesloten, waarbij zij 
300 francs af-;taat van de ·l 000 rlie zij per avond 
verrlient.- Te Bonn is overleclen de generaal Yeld
maarsi;halk Henvard von Bittenfeld. Ilij bereikte den 
ouderdom van 88 jaren.- De Engebche premier die 
zijne vacantie voor een groot gecleelte in Schotland 
doorbrengt heeft een grijsaard te Ambayna de hand 
gedrukt, die niet minder dan 05 kilometer had af
gE>legrl om den grooten ministef te zien.- Tn Ar
meme is een opstand uitgebarsten; maar de Turken 
wil!en daar niets van weten en zeggen dater niets van 
waar i~, ten minste zoo \erhaalt de Standaard. Er heb
bcn gedurig gevechten plaats tusschen de opstandelingen 
en de Turksche troepen, waarbij de laatsten niet altoos 
de ovPrwinning behalen.- Bij Bona in Algerie zinkt 
een geheele berg in den grond. Niet ver van Bona 
is het meer Perrera rlat 12000 meter oppervlakte 
heeft. Dat mePr bestond er in de tijden der Romei
nen nog niet, toen lag daar een stad. Het ruidden
gedeelte van het meer is 2,6 meter diep.- De ge
pensioneercle luitenant bij bet Nederlandsch lndisch 
lege1· J. C. P. Brock zal waarschijnliJk bnrgemeester 
op een bocrendorp worrlen.- Te Batavia legde een 
Chinees broodronclbrenger een brood op de tafel van 
een zijne1· klanten. Een andere kerel had dit gezien 
en toen de bab::i. den hoek om w::i.s haalde hij hct 
brood wcg. IIij had er echter niet vecl pleizier van. 
want zijn diefstal was opgemerkt door cen gardoe, 
deze nam hem het brood af en was zoo vrij hem 
gevangen te nemen, wat de diP-f zeer onbillijk vond 
maar zich toch mo" ·t laten welgevallen. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 22 November. Een tweejarig Yer!of 
naar Europa is verleend aan den officie1· van gezond
heid, Harte van Knij!f. 

Ontslagen eervol op vcrzoek, de machinist der twee
c!c klasse bij bet clroogdok te Onrnst, de Klerk; 

de commies der cle1·de klasse bij den post-en tele
graafdienst, Marchelinus. 

Benoemd tot commies derdE' klasse bij den post
en te!egraafdicnst, van Loon; 
_ tot administrateur bij rle tinmijnen op Billiton, 
Veenhuizen; 

tot hoofdcommies bij het dPpartement van Finan
cien, Kleijkamp; 

tot commies der eerste klasse bij het departement 
van Financicn, Wigman; 

tot commies der tweede klasse bij bet departement 
van Financien, Monteiro; 

tot waarnemend-commies der derde klasse bij het 
departeruent rnn F.inancien, Hofland. 

'fer beschikking gesteU van den directeur van Jus
titie, de rechterlijke ambtenaar, rnr. Andre \Viltens; 

van den voorzitter van den landraad te Eangka
lan, mr. folder. 

Uit Batavia, 24 NovembC'r. Ter beschik.king ge
stP.ld van drn clirecteur van Binnenlandsch Besbur, 
de anibtenaar IIeijting. 

Een tweejarig verlof naar Europa is verlcend aan 
de eerstP. luitenants-kwartiermecster Vossen en Bondix; 

aan den magazijnmcester der derde klasse bij de 
genie, Latzen. 

Hersteld in actiriLei,t, de eerste Iuitenant der artil
lerie op non-activ.iteit,Macpherson. 

Overgeplaatst rnn Soerabaja naar Grissee, de op-

stralen der winterzon verlichtten mijn vertrek. Ik zag 
overal rond, doch vergeefs zag ik naar een spoor Yan 
Tranzrtta. 

- Waarom hebt ge haar voor mijn ontwaken 
laten vertrekken ? vroeg ik den berliende, die mij 
onvriendelijk aankeek en rlacht dat ik droomde. Het 
jonge meisje, dat danr zat toen gij zijt binnenge
komen. Waar is zij? spreek ! 

- Ik heb niemand gezien; uwe kamer was als 
naar gewoonte gesloten. Het eenige wat ik heb ont
dekt wa,s dat de venstergordijnen waren opengescho
ven en de zonneblinden openstonden. Ik ha<l gisteren 
a\'Ond toch alles goed gesloten. lk meende dat uwe 
Excellentie hiervan elf' oorzaak we! zou weten. Zal 
ik u wat warm water brengen? 

Hoe vreemd klonk me dat al!es ! was bet tooneel 
van die nacht slechts bet spel van een grillige ver
beelding? 

Ik stond in c!E'r haast op, beschouwde bet koffertje, 
waarnit ik me herinnerde de dukaten te hebben ge
non:.en; de dukaten waren verdwenen alsmede de 
beide ringen ; geen der andere voorwerpen die rechts 
en links in menigte waren verspreid had Tranzetta 
aangeraakt. _ Zij had niets meer medegenomen dan 
hetgeen ik haar zelf had ter hand gesteld. 

Ik behoef u niet te zeggen, hoe ik mijzelf ver
wenschte zoo dwaas te zijn ingeslapr.n en hoe ik 
den hediende, die mij bij bet kJeeden behulpzaa~ _, 
was, behandelde. Ik was overtuigd dat ik het too
verachtige wezen nimmer zou wederzien en ik gevoel-
de berouw het meisje aan haar lot te l\cbbe!1 over~ 



zichter der eersle klasse liij den W<lter~laat. 'cht->ner: 
Yan de di1 ectie liij den plaat elijken tlit->ust te Ba

tavia, de ingenieur der tweede klassc hij cle11 water
staat, Ribbers. 

IIet stoomschip Batavia is hetlun morgen om 8 
uu1· Anje1· gepa~seerd. 

Ingccleeld liij hl't ,fo depoL-liaLaillon te Padang, de 
kapitein der infanteril" Iloogcs!t•gc1'. 

De ko11i11klijke 11rnchtigi11g t0L hct at'kondigeu van 
de nieuwe rijtuigbelastiug is 1·erlcentl. 

Hede'n wt>rden de namen gepubliccerd der liekl'oon
den op de tentoonstl'iling in den plan ten- en cliereutuin. 

De Resident cle1· \Yestkugt van Ilorn .. o heeft nog 
~<'n compngnie infanterie aangeYl'Un"ll. 

De onlangs benoemtle commies der dercle k\asse 
bij den post- en telegraaf dienst van Loon is te Sa
murang geplaatst. 

Het stuomschip Samw•ang i · 2·1 dezer te Rotter
dam aangckomen. 

-. 
Aano·eslao·en vendutien. 0 0 

Op \.Yoensdag, 26 dezer ten buize Yan Raden Beij 
Joedosepoetro te Poerwodiningrntan alhier van zijn 
inboedel. 

Op Domlerdag, 27 rlezer in rle Yoorstraut alhier 
rnn eenige afbraak en danrna ten Jrnize rnn den heer 
H. K. H. W'tlkens Yan ZEd. inlioedel. 

Op Yrijdag, den 28 deze1· in het tokolocaal van 
den Heer J. C. H. Harloff in de Ileerenstrant nlhier 
van losse gol'cleren. 

De vendnmeester, 
H. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. 

Heden overleecl te Bojolali plotseling onze ge-
liefde broecler Henri. 

w. s. Yfi DEX BERGH. 
E. 1\1. VA.N DE:-< BERGH. 
L. A. YAX DEN BERGH. 

Bojolali, 20 ovember 84. 
Algemeene kenni'gave. 

(333) 

Gevraagd, dadelijk! 
... Een opziener, hier geboren, goed met 
volk oruga1md, ijverig en eerlijk, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en aanplant, Sa
laris f 50. 

Franco brieven met copij-certificaten. 

EIJSSELL 
(335) Latoong-W onogirie. 

~De Heer Tan Snchtelen, 
~~ muziekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bij voldoende deelname, te Solo 
zang-piano-en uccompagnementslessen te geven. 

Inlichtingen te• bekomen bij uitgeves dezer. 
(334) 

On~T.a~~e~ 
Via Haniburg, 

Een Klein partij~je -werkelijk Echte 
Havana Sigaren. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

Op nieuw ontvangen: 
Het ecbte Leverwater, dat 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 0 M. 

(301 )* Schoenmaker. 

gelaten. Hoe <lorn was bet van mij geweest van bij 
bet lied van de arme Heidin te zijn ingesluimerd. 

Ik kleedcle mij morrend aan, begaf mij naar 
Bijron met wien ik. zou ontbijten, maar nam rnij 
voor hem niet rnn het nachtelijk al'Ontuur te gewa
gen, want ik vreesde bittere spotternij. 

Na het ontbijt nam ik met hem plaats in een 
gondel, ten einde rne·wat te verfrisschen. Bijron was 
dien dag buitengewoon opgew0nden, terwijl ik droef
geestig naast hem zat. Ik merkte op dat de schepen 
naar Fiume een gunstigen wincl. troffen en ik dacht 
aan baar, die ik hoopte dat thans gelukkig zr,u worden. 

Terwijl wij zoo ongevoelig het groote kanaal had
den bereikt, hielden onze roeiers eensklaps stil. By
ron mt!ende dat een boot met hout en vruchten de 
vaart strcmcie en beval den gondeliel' zich niet te 
laten ophouden. 

- \.Vij kunne11 onmogelijk vooruit, antwoordile 
rlezt>, zie daar al die bootjes voor ons liggen. Ik ge
loof waarlijk dat daar een jong meisje voor ons wordt 
opgevischt. Zij wordt naar de onderste tl'eden van 
bet paleis Morosini gevocrd. Zij die met haar zijn 
betasten baar lichaam en schuclden bet hoofd. Go;·po 
di Diana! Zij is rlood ! 

- Het is zeker een arm boerenkind, zeide Byron. 
De gondehei· deed eenige slagen met zijn riem en 

hij bevond zicb vlak tegenover bet paleis. 
- Het is een engel ! riep hij uit. Op dezen uit

roep was bet mij of mijne knieen knikten, ik trad met 
onbeschrijfelijken weemoed op net dek van onzen gon
del. Twee mannen tlroegen bet levenloos lichaam 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoo1·stmat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk nnube,,olen. 

O~'bva.nge~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOF'r & KALFF. 

Ve~di~tie 
Op Don«ler(fag, 2': No,'ember as, 

Eerst 
voor de nieuwe woning van den Heer 

13. :K :6. Wilkens. 
Tan eene padij A:fbraak. 

en claarna. 
in het huis, laatst bewoond. door genoemden 
Heer 'Villi.ens, Heer.-instritat, van overtollig 
meubihtir en eene collectie bloewen, nader bij 
Strooibiljet te om chrijven, 

(332) SOESMAN & Co. 

Boleli dapet beli pada 

K 0 NG H 0 SING & Go. 
KAMPOENG TJTNA - SOERAKARTA. 

Djoewnlan kain soetra roe1)a-roepa. 
Sroetoe 1'Innilla No. 1 dau Kavanah. 
Ph-ing kajoe dari Djepang. 
1'Iakanan Boeroeng Kenari. 

dau roepa-roepa barang. (206) 

ITTt:J.=-: ii ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 

il'1 ~~ '~~~~~~ll~ . 
HOTEL SLIER. 326 

I_ 

SOEJS3'IAN & Co . . 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Conunissievendutien. 

(28) 

amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende WIJNEX: 
Merk PLA TON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

U it de hand te koop. 

• 

Een steenen huis met groot erf, gelegen te 
Djebbres. 

Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

TE KOOP. 

DE GROOTSTI<: 

en meest [Blezen c~urant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en acll"ertentien kunnen aan
genomeu worden door den Heer C. L. Baier, 
Solo. 

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

De uitgevers, 

[324]* H. M. VAN DORP & Co. 

A~TH::E:S2 
Heerenstraat- Solo. 

Op nieuur ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeclen a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't rlozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

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

de kist (contant). 
Tokohouclers genieten rabat. 
Sehildpadden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-
DAl\lES ARTIKELEN. 

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

Kinclerschoenen, fij ne sponsen. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- het dozijn, 
Port, Elixer Longae Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13 en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. (31+)* 

l\.I ode :r:n a g· a .z ij n 
SO ERA BAJA. 

Steeds voorlianden: 
J aponnenstoffon, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoocligdheclen, enz. 

Recommandeert zich verder voor bet aan-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
Middel tegen de hoest. 

(105) l\1ACHIELSE. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
So er:i.karta. 

Bayrnm. Alcoholisch urasch· 
urater. 

( 101) l\IACHIELSE. 

in vaten, blikken en flesschen 

INDlSUHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een pal't_i,jtje ex(1nise 'vitte · 

portwijn, minder :wet van snrnak ch1ll de 
tot nu toe aangevoercle. 

( 286 ). * 

T'vee loco1nobilen, opzettelijk ver
vaardigcl voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eeue verwarmingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

T-wee hol'izontale machines van 
acht paardenkracht. 

Eenvou«lig'e irl'igatiepompen. 
in bewegi11g gebnicht door paanlen of runcle- · 
ren. Men behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. MAXWELL. 

Djokja. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
d ukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
clernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

SociBt8 G10 de Prodnits . Alimentaire 
KAPJTA.\L 3 hlu.LIOEN FR~NCS 

Di1·ecteii1·e,i DIRANT en ALLGARD 

GOUDEN 'll1ED.ULLE PARIJS 1878 

GouDEN MEDA.ILLE AMSTERDAM 1883 

PA RI JS .I LONDON 
23, Riche I', 23 II 10 I, Leadenhallstl'eet. 

Doter van Normandie 
Zoncler eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, ti'uffels, sardines, pates de 

foie gl'Cls, enz. 
ORDERS TE RIGHTEN A.AN ALLE L\IPORTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eiscbe op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCHE PRIJSCOURA.i'\TEN WORDEN 
OP AAKYRAAG TOEGEZONDEN 

V erkrijgbaar 
bij 

(141) 

!!001! & IALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- f1·aiico pe1· post f 5,50. 
(82) 

TEX BEHOEVE VAN 

ae \:'.li.J 111.na.:>t~e fi.:>cfi.oo C te Soe.za.ficutta. 
EN· 

Het huis en erf thans geoccupeerd 

loge. 're bevragen bii den Heer 

door de verluijgbaar bij 

I __ 2_6_3~~~~~~s_o_E_s_M_AN~-&~co_. __ 

ae 6l>neet1'i<J-i1'~<} tot voovfiuc!li.aena onae't-

-vicl1.t a.cm al{ii~Clcze.n va.11- ~inuu11io

'J'enoe11- in m:.cacnCa.1·;a"c fi-gJ 11-Clie:. 
(20) A. lVIACHIELSE. 

in ecn boot, ten einde bet naar bet hospitaal te ver
voeren. Een lwnner keerde zich om en een pijnlijke 
kreet ontvlood · mijn benauw.de keel. Het levenloos 
lichaam was <lat van Tranzetta. · 

Wij volgden de boot tot aan het hospitaal. Alle 
miJdelen om haar in bet Jeyen trrug te roepen waren 
vrucbteloos. Haar hals droeg de sporen van een he
vige worsteling, haar scboon gelaat was met wonden 
overdekt. Beurs en dolk waren haar ontnomen. Zij 
was niet tocvallig in bet kanaal gcstort; ernn als 
haar moeder was zij vermoord. Onschuldig kind I 
Arm, edel u1eisje ! 

Diep geschokt volgde ik met Byron hare ter aarde 
bestelling en op haar grafgesteente werd gebeiteld: 

Trnnzetta rust in vrede. 

EemE. 

Am~t1rdaim~ah; ApaAh~@k~ 

Leve17wafe17 Trekking 
_(296_)* __ A. M_ACHl'E_LsE_. I Maanrra~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 
Amsterdamsche Apotheek. -225-

Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsiri.the. Uool"ts• 
ureren.d liq neur, tevens eene zeer aan

gename drank. 
(100) lVIACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERA KA RT A. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~pa@Jh~ ~ijne~e 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

fl.50 per pond. (311)* 

Parfumeurs 

8, Rne Vivienne, 8 
PARIJS 

lfananga Water 
· is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het waler 
waarmede men zich wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
ganLsle dames zeer gezocbt wordt. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten behoeve van 
De Gym~astiekschool te Soerakarta . en 

De Vereenir;inr; tot voorbereidend on
derricht aan kinderen van Mlnver
lmor;enden in Nederlandsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 < « « 10.000.-
2 pr:ijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- . « 5.000.-

10 < « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- ,. lO.UU0.-
200 « « ~ 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij cle heeren A. T. Bouman & Co. 
<< Banda « den beer C. J. Blankcrt. 
« Barnljarmasin « << « J. A. Jansen. 
<< Bandong « << « C. G. Heiligers. 
« Batavia « de N I Escompto Maatschappij. 
,( « « den heer H. J. l\Ieertens. 
« « << << « G. Gehrnng. 
<:1. << « << « F. H. Kroon. 
r< « « de heercn H. M. van Dorp & Co. 
« << << << << Ernst & Co. 
<< « « << << Bruining & Co. 
« « << « « Ogilvie & Co. 
« << << « t Visser & Co. 
<< « « << « Dunlop & Co. 
« « « den heer Loa Po Seng. 
« « << << « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis << << << L. van Hutten. 
« Benkoelen « « « C. A. Aeckerlin. 
« Btieleleng « « « Nierinckx. 
« Buitenzol'g « « << Th. Jansz. 
<< << << << << J. A. Schussler. 
« Chel'ibon << « « J. J. H. Smeenk. 
« « « « « A. J. \Yolvekamp. 
« « « « « J. ' 'an Holst Pellekaan. 
(( Djember Bezoekie « « Brocx. 
« Djocjacal'ta « « « J. J. de Graalf. 
« « « « << H. Bulling. 
« « « « « \Ved. Kocken. 
« « << de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe << den beer J. Revius. 
« Kedirie « « c< F. Stoltenholf. 
« Kota-Radja << << << A. W. Kne fol. 
« Labo"ean (Deli)« « << J. F. H. vaenHemert. 
<< l\Iacassar « << « W. Eekhout. 
« Madioen « << << J. A. Manuel. 
« l\Iagelang « c< « P. Koppenol. 
« Medan « « « W. F. H. Leyting. 
« l\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten, Steffan & Co. 
<< Pad.-Pandjang « « c< J. W. Alting Siberg. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean << << << H. G. Klunder. 
« « c< « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « cc « A. M. Val'kevisser. 
<< Pecalongan « << cc A. \V. I. Bochardt. 
« << « « « S. N. Marx. 
« << cc de heeren Hana Jlfollemeister & Co. 
« Poerworedjo « den heer l\I. F. Smets. 
cc Probolingo « c< « C. G. van S!iedrecht. 
<< c< « « « R. S. Thal Larsen. 
(( Riouw << « « '1. van Zijp. 
« Rembang « « c< P. L. van Bodegom. 
« Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « << Agent N. I. Escompto Mij. 
« « c< de heeren G. C. T. van Dorp & eo. 
« cc « « « Ravenswaay & Co. 
« « << « << Arnold & Co. 
(( c< « << · cc Soesman & Co. 
« << « cc « Grivel & Co. 
c< << « den beer A. Bisschop. 
cc Soekaboemi cc « cc D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia << << Agent N. I. Escompto l\Iij. 
« « « den heer Ohs. Kocken. 
<< c< c< «. · « V. Clignett. 

. « c< « de hecren Geb. Gimberg en Co. 
« « cc cc c< E. Fuhri & Co. 
cc « « cc << Van 1\Iuyden & Co. 
c< « « c< cc Thieme & Co. 
« Soerakarta cc « cc Soesman & Co. 
« « cc cc « Thooft & Kalil. 
« << « c< cc VogelvanderHeyde&Co. 
<< c< « den beer C. L. Baier. 
« Tangerang « c< « L. A. M. Leman. 
<< Tjiandjoer « cc « Jbr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
<< Tega! « cc c< K. Hovens Greve \Vzn. 
« Ternate cc « « C. \V. R. van Rencsse van 

Duijvenbode. 
cc Tjilatjap « cc « I. I . A. Uitenhage de 

l\Iist. 
« Wonosobo « « << D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris H. J. MEERTENS te Batavia als bij aanplak
billet is bckend gemaakt. 

De Commissie ad hoo. 

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

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR1'EN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

BECKER & Co. S 0 ERA B AIJ A. 
WERKT1JIGK 1JND IGEN. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij I.J, T, 1-1 en Balk• 
ijzer in alle afmetingen. 

Staaf en plaati,jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X ' I .. " en 'la" 

Staaf en plaat~oper en Roper• 
draad. 

Groote- sorteering-1'.loerbonten en 
Rlinknagels. 

» > Koperen Rranen 
en Stoomaf"sloiters. 

India robber van p.f '/,e" tot en met 
l" dik. 

Gaspi,jpen met llulpstlikken tot 
en met 4" 

Geklonken pi,jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 .Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrif"ogaal, Stoom• 
pompen en Drandspoiten. 

Snijgereedschap voor gas en 
Witlnvorthdraad. 

Alle so01-ten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai

en Schaaf banken. 
Stoolllillachines metketels op ern 

fundatieplaat. 
Kiezel~nhr compositie, de beste 

beklee<ling tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vonrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi"d 
voor landelijke ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn . 
de, hebben z:ij hunne prijzen zeer bill:ijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op af).nmaak van 1'1achinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

Witte en Roode Port .... . f '15.-\ per 
.Mnlngn,.Muscntcl enVinoDulce,, 13.50112 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-1 Aco1.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

WIJN · 

s PEPSISCHETPEPTON 
~ van CHAPOTEAUT 

Fabriekmerk Apoteker fe ]{Ja,s te Pa,rijs 
Het hoofddoel van dezen aangenamen 

wijn is de zieken en )lerstellenden te 
voeden, zonder den maag te vermoeien. 
Elk bordeaux-glas van dezen heerlijken 
wijn bevat 10 gram vanzelf verteerbaar 
rundvleesch, zonder eenige onverteerbare 
bestanddeelen. Hij werkt als herstellings 
middel rn alle maagkwalen en ziekten 
van lever of inge·wanden, bij moeie
lijke spijsverteering,gebrek aan eet· 
lust,bloedarmoede, verzwakking ,het
zij ten gevolge van wondert, kanker, 
dysenterie, koorts of suikerteering, 
en in alle gevallen waar het noodig is zie
ken of teringlijders te voeden en hunne 
krachten staande te houden door een ver
sterkend voedsel dat men te vergeefs in 
vleesch-extracten, bouillon of rauw vleesch 
zoude zoeken. De Wijn van Chapoteaut 
is het voedsel bij uitnemendheid voor 
bejaarden en kinderen; hij verbetert aan-
zienlijk het zog der minnen. . 

Depot de ParJ.js, 8, Rue Vivienne. 

'

--Van af heden dagelijks versche Geb11kjes enz. Pr~j scouranten worden tegen franco 
annvntge franco to~gezonden. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

Zn.turdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dP.n 
kortst mogelij~en tijd afgeleverd . 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s y B r z B k B r i Il ~ 
EN 

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

Inlichtihgen omtrent verzekeringen b. v. Kapita1Ll bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor \i\rEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'fARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui~.a 

de lijn. 

(6) 'l'HOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti~ B o 1 B o ~ r a fi B Bn 
zeer goedkoop. 

THOOFT & JiALFF. 
(162) 

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

IlrnkkBrij an· BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<liening en nette afl.evering ge

garandeerd. 
PRIJSOOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

CRIMAULT & c 0
·s 

MAT IC 0 Preparaten 
Dit genecsmiddel geeft de gun

stigste resultaten bij de behandeling 
der Gonorrhee; het bestaat in twee 
vormen: 

'1° GRIMA ULT&: Co's Ma ti co 
I:n,p·puiting; is in weinige jaren 
wereldberoemd geworden; binnen 
enkele dao-en worden de hardnek
ki gste u it vloei n gen, er door genezen. 

2° GRIMA ULT&: Co's Matico 
Capsules; onfeilbaar bij de be
handelin~ van uitvloeingen, en 
hebben noven Copaive en andere 
capsules het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMA ULT & C0 ,8,r. Vivienne,Parijs 
Depots in alle goedellederlandscbe apotbeken. 

BORST· ZIEKTEB 
Allen die aan ziekten van de borst, van de 

luchtpljpen, of de Jongen lljdcn; zooals catarren, 
terlng, verkhoudeid en harclnekkige hoest, moe
teu gebruik ma.ken van de 

Sirop d'Hypophosphite de Chanx de Grlmault ! c1• 
welke slroop sedert jaren door de vornaamste 
geneesbeereu der ieheele wereld steeds met 
het beste gevolg wordt voorgeschreven. . -

Door bet voortdurend gebruik bedaart de 
boest, houdt bet naohtzweet op, Terbetert de 
Toeding apoedig, betgeen weldra merkbaar la 
aan toeneml:ng ln gewicht en ge:i:onder ult.:i:iobt. 

Onze Biroop d'Hypophoaphlte de Chaux U rose 
van kleur. De tracons helilien een platten, ovalen 
vorm 111aarop het falirieMnerlt met de llandteeu
nin(l van GRIMA.ULT BT C', lievesti(lcJ u, 11eneve111 
/let t1J1rlr.tee>.en van /let framch~ 6ouvernement. 

Tn11trlj111 tt Puij1,lai1t1,lll!ULT1 C•,l,r. Tllltm. 
Ill VIRDll\ ll( ALLI VOOMAU APOTBIU!I. 

- ------ ---~-- -

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Verkrijgba.a.r bij 

1JiOO®J®J~1Ji ~ ~~~~J~lF ~ 

Hanto01·-Agenda's J.§§5. 
Spoorweggidsen. 

Nederltind1 Ge•chiedeni• en Yolkdeven 
( prtichtwe1·k in 4 gr. octavo deel.en) 
de Gene.tet-Albuni ·ln prachtband. 

Ttalie, doo1· Ge1·a1·d Heller >> >> 

Een •childerdoos, conipleet (voor dl-
lettant-•childer•.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKAR TA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekerincren te- · 
t:> 

gen brandgevnar, op de crebruikelijke voor-
waarden. • "' 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Ve1--itas." 
Dij het Agentschap dezer .Maatschap

pijen bestaat, op zeer n.armemelij.ke voor
wn.nrden, gelegenheid tot verzekei:ing 
tegen brandgevn.ar, van a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide• 
billet voor vervoer van kofli.j, 
met ontvangstbewijs voor kof· 
fijpas. (193) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op · aanvrnag dadel:ijk 

Schijfschietrcgisters en Afstandsbepa-
linr;en, afzonderlijk gebomfen. 

Gedru...kte An.nteekeningboekjes. 
Nnamlijsten. 
Ii leedinglijsten. 
Strafboe.ken. 
.Menngeboe.ken met sterkte Register. 
Proces-Verbn.al. Getuigen Verhooren. 
Deklangden Verboore11. 
Venduverant-woordinr;en, enz. enz. (4) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - 'l'uoOF'f & KALfF - Soerakarta. 
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