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Een Hollandsch V erzor[ill[S[Bsticht. 
Hemmen eu Zetten ZIJn twee dorpen, die 

dikwijls in een adem genoemd worden en die 
dau ook dicht in elkamlers nabijheid liggen. Om 
van Hemmen naar Zetten te komen, lrnn men 
verschillende wegen inslaan, waarvan er e6n tus
scben de Hemmensche kerk en j.le pastorie door
loopt. Dit laatste gebou w mogen we niet voor
bijgaan zonder het een oogenblik onze aandacbt 
te schenken; want er woomle eenmaal een m11n 
die groote dingen verricht heeft: de alom be
kende predikant Otto Gerhard Heldring. In 
1827 begon hij te Hemmen zijn dienstwerk, 
en hij bleef er tot 1 67, toen hij zich te Zet
ten vestigde, om dn,ar te wonen nn.bij de ge
stichten, die aan zijn menschenliefde, zij n vol
hardinD' en zijn gezond Yerstu.nd hun ont taan 
te danken hadden. Aau deze gestichten willen 
wij thans een kort bezoek brengen, en wij vol
gen daartoe het bevallige, reeds geuoemcle pad, 
dat ons in twintig minuten, gedeeltelijk door 
geurige tabakslanden heen, midden in het dorp 
Zetten brengt. Ous eerste bezoek aldaar geldt 
ru.litha Kiimi, dat een weinig buiten het dorp 
ligt, aan de linkerzijde, en van het kasteel 
Hemmen mt, ook 111.ngs een korteren weg te 
bereiken is, indien men over de Berumensche 
brng gaat en langs den rechleroever van de 
Linge wandelt, die langs het gesticht heen 
vliet. Slechts door een smalle streep boomgaard 
s het huis van het stroompje gescheiden, en 

evena]s alle Lingebnren maken die. van Talitha 
een ruim gebruik van zijn hekler nat, als zij 
iets te wasschen of te spoelen hebben. Op de 
breede planken stoep, die in het water uitkomt, 
kan men enkele verpleegde kinderen soms be
zig zien met plassen en plonsen, _en du.arbij, 
op de wijze van die Lorelei, het heel hooreu: 

Hoe beet toch het kleine rivier~je. 
Dat lungs ons 'l'alithn stroomt? 

Het vordert soms bijna geen ziertje 
En 't lijkt wel v11ak of het droomt; 

Het g1ijdt en het vloeit daar zoo rustig 
Eu gaat zoo stillekens voort, 

Maar schijnt nooit eens vroolijk en lustig 
Te kabblen, zoo dat men 't hoort. 

-Dat is die onnoo~ele Lingel .... 
Op Talitha wordt veel gezongen, verzekert 

Ds. Pierson, de directeur der gestichten, nit 
wiens bundeltje Talithasche deuntjes de aan
gehaalde woorden afkomstig zijn En bet is 
geen wonder dat er gezongen wordt! Op deze 
stichtinO' van Hel<lrinO' worden thans doorgaans 
een 140-tal krnderen ~1erpleegd; »meisjes van 
6 tot 16 jaar, C!ie men nit een slechte omge-

F e u i 11 e t o n. 
Te veel Oill te ster,'en, 

te weinig ..... 
I. . 

(Veri•olg.J 

Vroeger gebeurde dit elken Zondag, maar de 
tegenwoordigen titularis haLl dit gebruik afge!!chaft; 
,,het was een gezanik, dat altijrl op hetzelfde neer
kwam, en hem verveelrle, en zeker onzen Lieven 
Heer ook." 

De Jezer heeft reeds bemerkt. dat de baron veel 
tc naijverig was op zijne heetlijke rechten, dan dat 
de geneesheer van t1et dorp, president-oudcrling op 
dat pas, en ten rnlgcnden dage tlage bijgestaan door 
den consulent, den !er.mar van bet nabijgelegen 
Veenhoven, zich cenig gunstig gevolg kon bcloven 
·an dr. bun door den kcrkenrnarl opgedra,\jen corn-
missie, te weten: ten kasteelr. te onrlerhandclen ovPr 
dr. be~t mogelijke wijze om alth'tns aan den kerkernacl 
eenigermatc invloed te willcn verlPcnen op de keuze 
van een opvolger van den onlangs naar elders ver-
1·okken predikant. Niet dat de baron aan de ge

meente &~n voorganger ·wilde opdl'ingen uit lonter 
grilligheid of plaagzucht, 't was alleen omdat hij 
zoo aan iichzelf als zijne nakomelingen zich heilig 

De Soeraka1·tasche Co1u·ant verscbijnt 
d1·iemaal 's weeks: Dinsdc,,_qs, Dondel'dag1 en 
Ztitenlags, uitg-e7.onrlerd feeBtdagen. 

ving wenscht te rukken of voor verkeerde in
v loeden tracht te bewaren." De duur van het 
verblijf is in den regel tot den leeftijd van 
18 j1111.r of daaromtrent. 

Een anngenamen in<lruk maakt het huis, dat 
achter ncacia's en sparren verscholen ligt, met 
<le o~ervloedig van de ver1md11 afhangende wil
de wmgerdranken. 

Van voren witte hekken. 
Een brug ligt over de sloot, 

Daar valt niet mee te gekken, 
Wat is dat Talitha groot! 

Zoo zingeu de verpleegden, en zij doen het 
llJeerendee]s uit volle borst, want men behoeft 
s]echts even onder hen rond te kijken om te 
zien d11t er een vroolijke geest heerscht. De 
Directrice, mej-Hotte, leidt den bezoeker met 
de meeste bereidwillighei<l rond, en hij aau
schouwt daarhij allerlei tooneeltjes, die in hooge 
mate tot het gemoed spreken. \Vant men be
denke witar die kind<:.i"en soms op zeer ieug
cligen leeftijd vandaan komen! 

Gij vindt hier mPisjes, die ergerlijk mishan
deld wenlr\n: die gepijnigd werden als zij niet 
genoeg geld bij elkander gebedeld hadden; die, 
tcrnauwernood met kleeren aan het lijf, u na
geloopen hebben om een r.almoes; die m ho
len van ontucht en armoede hare eerste levens
jaren sleten; die met kermistroepen rondgereisd 
hebben en verkocht zijn in den letterlijken zin 
van het woord. Gij vindt. er ook die een miR
der zwart verleden hadden; doch wier ouders 
door omstandigheden niet in staat waren haar 
op te voeden. 1\foar wnt zii ook geweest zijn, 
hoe vertrapt, hoe verwaarloosd, bier op Tali
tha ziet gij het haar niet aan. De blos der 

. gezondheid ligt den kinderen op het gelaat; 
dat komt van de goede voeding, van de gere
gelde levenswijs, van de Geldersche lucht, eu 
van het werken. Het is een lust om dat jonge 
bloed te zien, hoe het plast en ploetert bij de 
groote pomp op de binnenplaats; hoe het met 
emmers water draagt; den bezem hanteert; de 
blinkend witte trappen schuurt. Overal heerscht 
beweging, overal werkzaamheid, overal orde. 
Hier wordt de wasch gedaan, gemangeld, ge
streken: m andere vertrekken weer worden 
kleedereu versteld of gemaakt; wordt het eten 
gekookt; de vaten gewasschen. Natuurlijk wordt 
er ook onderwijs gegeven in lezen, schrijven, 
rekenen en wat er bij behoort; en dat onder
wijs schijnt wel zeer degelijk te zijn; doch ver 
mag het niet gaan: want de verpleegden - zoo 
zegt het programma-worden meestal tot dienst
boden opgeleid. Ook is er een kleine boer
derij aan het gesticht verbonclen, zoodat de 

. 
verplicht achtte, om geen haai·breed te Jaten glip
pen van de rechten die hi.j van zijne voorvaderen 
had g-eerfd. Ilij verklaarde dan ook, dat het hem 
een groote opolfering was, den heeren niet te kunnen 
ter wille te zijn, maar hij gevoelde zulks niet te 
mogen doen; hij vertrouwde dat de commissie uit 
den kerkeraad eerbied zou hebben voo1· zijn plicbt
gevoel; hij was overtuigd, tlat mannen, wier eerste 
roeping "·as de men8chen binnen den kring hunner 
plichten te helpcn houden, de laatsten zouden zijn 
om hem, baron Vedekcncl, heer van Dennenbroek 
tot ontrouw aan zijne plichten te verleiden. Daarmcde 
konden de afgevaardigden van den kerkeraacl op
hoepelcn, cdoch niet zonder de allergenadigste ver
zekering mede te nemen, clat de nauwgezette plichts
man zijne keuze niet zoude doen, zonder in rle 
eerste plaats te zijn te racle gegaan met de herr1 
haarklein bekPncle belangen van het aan hem en zijn 
geslacht zoo dierbare Dennenl10ek. 

- En wat, zoo besloot de aanzicnlijkc man zijne 
mondeliflge apo;;tci op bet mondeling ingerliende 
reri.ue,t, en wat het laten prcrliken van proponenten 
aangaat, rlaarrnn gebcu1't niets, of 't zou moeten 
zijn dat ik er cens een ten mijner1 aanhoore in de 
ges!otene kerk een preek liet opdreunen. l\Iaar als die 
mi-;schicn, zooals het beet hunne gaven laten hooren 
bij het gewone kerkho11den, dan bceft ook iedereen 
ecn duit in het zakje te leggen, en iedereen kan 
toch zijn zin niet krijgen. Voor u zelven m\jnehee
ren, voegde de baron er hofTelijk bij, is bet dus 
al!eszins wensr.helijk, van de verantwoordelijkheicl ten 

Advertentiekosten behnlve het z~gel voor 
elke 10 woorden voor 2 pln.atsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

kinderen ook van melkerij eemge kenuis op
doen. De kosten van verpleging bedmgen f 10 
en tree en f 114 per jaar. In de voorua11 Ill Ste 
steden zijn afdeelingsbesturen, die naar gelang 
hunner contributien een zekn aantal pbu.tsen 
voor f 90 kunnen bezetten. De atmvmge tot 
plaatsing ge'cbiedt bij dimes regentesseu (se
cretaresse 1\Iej. A. Prieswijk, te 's-Gmvenbage ), 
hetzij direct, hetzij door middel van afcleelings 
besturen of corresponclenteu, hetzij doqr tus
schenkornst van den directeur: Ds. lI Pierson, 
of de Directrice: mej. B._ Hotte, in het gesticht 
woonachtig. Oncler de kosten is alles: YoediHg, 
kleeding, uitzet enz. begrepen. De meisjPs tlrn
geu allen een uniforme kleeding met een ei
genaardig soort van wit linuen muts. In bet 
jaar 1883 werd er f 10.000 voor voediug nit
gegeven en f 4500 voor salarissen. Er w~nl 
toen aan contributien f 5300 ontvaugcn; aim 
giften f 1150, en aan legaten f'G500. Slecbts 
dit weinige over het gesticht, chtt zecr verdient 
bezocht te worclen, maar ook on<lersteuncl! 

Dat de uitkomsten van een dergelijke inrichting 
van zeer verschillenden aard zijn spreekt van zelf. 
De een zal reden hebben Olli de dienstboden, die 
'falitha hem geleverd heeft, te roe men; de and er 
om ze te laken. Tegenwoordig zijn er velen die 
het beginsel van opvoeding in gestichten la
ten varen. Wij hebben regenten vn.n wees
huizen hooren verklaren, dater vnn de wAezen 
·rnak weinig tcreeht komt, en daarom zijn er, 
die de weezen laten opvoedeu rn het huisge
zin: dan leeren zij het werkelijke leven kennen 
met al zijn behoeften en noorlen; dnn zijn ZIJ 
geen kasplanten, geen vreemdelingen in de maat
schappij die hen later opneernt. l\faar Heldring 
beweerde dat hij, om honderd kinderen op te voe
den, eerder een goede directrice kon vimlen, clan 
honderd huisgezinneu. Dat is waar. De kinderen 
in een gesticht als Talitha hebben ook bet voor-
recht dat zij, die soms uit zulk een onreine om

geving komen, gewend worden aan orde, rein
beid, netheid, en dat zij een voortreffe)ijke opvoe
ding ontvangen; want over elke afdeeling staan, 
onder de directrice, afzonderlijke opzichteres
sen, van wie men mag verwachten dat zij aan 
hand, hart en hoofd een voortreffclijke lei
ding weten te geven. Doch juist Olli alles 
wat bier geboden wordt, is de tegenstelling 
met hetgeen het ;verke]ijke leven niet biedt, 
ontzaglijk groot. De voorraadlrnsten zijn hier 
altijd gevuld; vrouwen van hoog aanzrnn m 
den lande wijden hare zorgen aan de stichting; 
graven en baronnen oefenen er toezicht op nit; 
- roaar als de verpleegden jonge dochters ge
worden zijn, moeten zij bet poetische nest ver-

dezen ontslagen te zijn. En hiermedc bnn ik altijd 
voor de heeren te spreken, maar 't zal mij aange
naam. zijn, indien de heeren zich voor de zaak geen 
verdere moeite geven. Mevrouw Vrdekend moge 
haar eigen keukenmeid kiezen, ·- ik kies mijn eigen 
predikant. 

Tegen zulke categori~che gezegden en zontlerlinge 
combinatien van kooken en Evangeliebediening is niet 
machtig veel te zeggen. De afgevaardigclen beproef
den hct dan ook niet, mam· besloten hunnerzijds het 
gesprek: met <le belangen der gemeentc onder de 
clierbaarste heilbeden aan de attentie van zijn 
I-loogwelgeboome aan te bevelen, waarna de knecht 
geschelcl wcrd, om dr heeren uit tc laten. Als iemantl 
den baron ecn bezock bracht, 'werd hij d(lor den 
baron zelven uitgelaten, maar ten aanzien rnn een 
officieele cleputatie meende hij zijn adellijk quand a 
soi te moeten houden. 

II. 

De clag was nangcbroken wanrop de openstaande 
leeraar~plaats te Dennenhoek stood te wortlen ver
vuld door de berestiging en intrede van den kandi
dnat tot clen Ilciligen dienst Cornclis van IIemmc)nis. 
Niemanrl van rlc geheele gemeente httd dien jongen 
man ooit hooren noemen en dit had de voorloopige 
oordeelvell ingen over zijn persoon geheel en al naar 
de wildernissen de.· veronderste ll ingen he.:mi,redrevcn. 
Zoovecl wist men, dat hij reed8 crn drietal jaren 
proponent gewcest was, icts wat hem in bet oog 
der Dennenhoekers niet machtig aanbl'val. Zi. meen-

Inzending der Ach-ertentien tot op den 

tlng der uitgave v60r 10 uur. 

lntell, en worden zii het ruwe leven ingezon
den, dat haar geheel vreewd is en <lat velen 
'.10oit Ie:ren begrijpeu, omdat ;ii het in hnre 
ieugd met leerden kem1en. En toch verdient 
een iurichting als 'l'nlitha warn,e aanbevelino· 
1 l O' 

IL rnn men er 1.l!es niet van verO'en · want 
indien er nrnar weiniO'en bebouden w

0

ord~n dau 
nrnken zij bet voor ~elen o·oed· en als m~n cle 
. bl 0 

, .]Onge oesems hier ziet en bedeukt rnn wel-
l~e sbtmlllen zij afkomstig zun, clan is er re
tle.1:1 te over om voor den tijd van hare ver
bli1f reeds den stich ter der inrichting te zege
nen. Dat ook de godsdiensti()"e leidinO' in 'fa
litha en de n11dere gestichte11 ° met ijve1? ter har
te wordt geuomen, zal bij velen tot aanbeve
li~g strekken; en dat er aan hoogere beschik
krng veel wordt overgelaten, kan blijken uit 
de twee volgende zinsneden van het laiitste 
jmtrverslag, waar sprake is van een opvo]O'ster 
voor de overledene directrice. Doch de r~chte 
persoon te kiezen»- ZeD"t bet >erslaD'-»Stu.at 

0 0 

zonder des Heeren aanwijzing niet iu onze 
ruacht. Een gescbikte directrice zoekt men niet 
maar vindt men». 

So er aka rt a. 
.Kommissarissen voor de maand November 

Plaatselijke School.liommissie 
de heer: E. A. IIALK\WN. 

de heer: J. SPH.UI'l' LANDSKROON. 

Verzorr;inr;sgesticht 

de heer H. VAN GROLL. 

'l'wee dagen geleden werden twee koopvrou
wen, welke van de pasar naar huis crinO'en 
midden op de aloon al(lon door een ~mbon~ 
neesche soldaat aangehouden en van bare koop
waren beroofd. De wandeltochten dier krijgers 
hebben maar al te vaak een tweeledig doel: 
nut en vermaak. 

Een koeherder van de dessa Djetis werd 
verleden week, terwijl hij bezig was cl·~ pacr
~er van zijn tuin in orde te brengen, plots~
hng door eep. dolle koe van achterPn aanO'e
vallen. Het dier wierp hem in de hoogte z~o
dat hij op den nek van het beest, en daarna 
op den groud terecht kw11m. De toegeschoten ei
genaar schoot op het beest, maar raakte slechts 
een cler achterpooten Het dier rende toen 
naar het nu.bij gelcgen diep ravijn, w<tarin bet 
den nek brnk. De jongen heeft een paar won
den gekregen en zijn linker arm gebroken, doch 
heeft er voomlsnog het leven afgebracht. 

de dat rnijnhE'e1· :le baron toch waarliJk wel icmand 
anders had kunnen viuden clan een proponent, die 
reeds op w1e weet hoe,eel vacatures vruchteloos had 
gepredikt. De pre~ident-ouderling berustte lijclelijk 
in de zaak, aan welke hij, volgens zijne plechtiu·c 
verzekel'ing, in wcenvil van alle aangewende moeit~, 
niets had kunnen doen, tot dat hij vernam, dat de 
~ieuwe dominc in het huwelijk zou tl'eden en hij 
111 d1cnst der gemeente true!. Hij had in stilte ""C· 

hoopt bij de1.e gelegcnheid een zijner clochters b tc 
zullen afzetten, alvorcns bet bier, dat reeds een wei
nig rins hego11 te smaken, gehcel en al vcr?.uurde. 
Van dat oogcnblik af verklaarde hij zich, natuurlijk 
zonder de oorzaak te noemen, bepaalrl tegen den 
berocpene, en venvcnschte de heerlijke rechten, onder 
welker drnk een president-ouderling, zelfs in de zaak 
van een prerlikants-kcuze niets te zeggen heeft. 

De gcsprckken over den aanstaanden herder en 
leeraar namen eci·st ecn bepaald karakter aa11, toen 
de persoon zelf dorp, kerk en pastorie kwam in 
oogenschouw nemen, vergezeld van haar, die binnen 
kort zijne hivensgezellin zoude worden, benevens 
wanrschijnlijk welstaanshahe, haJ"c pleegmoecier'. 
Christine namelijk had bare ouders VJ'Oeg verloren, 
en was opgevoed ten huize van cen boezemvriendin 
barer moeder, die niet besluitPn kon het eenige 
kind barer vriendin aan de genade van haren voog.l 
over te laten, bij wien zij bet zeker niet te begeer
lijk zoucle gehad hebben, De voogd zag deze erlel· 
moecligheid zeer gaarne; geld hadd•m Christines ou
ders niet naeelaten; het meis"e in hct wccshui& te 



Een kadet wist gi~teren van een javaanscbe 
vrouw, llie met een bundel kains op den rug 
nnar de pa ser ging, onder het loopen een pattr 
stuks te ontvreemden. Op de passar besaar ko
memle bernerkte zij dit pas, waarop zij hui
leude buiswnarts keerde, denkende die knins 
thnis nchtergehLten te hebben, doch ze danr 
niet vindende wercl ha1Lr de wattrbeid eerst 
du.idelijk. 

A.au bet laatste Bataviascbe mnrktbericbt 
(rnn 26 dezer) zijn de navolgende opgaven 
ontleend. 

SUIKER. De £inuwe stemming die tijdens 
de uitgifte van bet laats.te bericht heer~chte, 
is er sedert niet op verbeterd. 'l'ot f 9.- wa
ren er geen koopers, waardoor reeds afdoenin
gen tot f 8.GO hebben plaats geharl. 

KOFFIJ. De Gouvernements-Veiling van 13 
tlezer is tot gemiddeld : 

f 29.- voor de 600 Pls. 
» 26.40 24.:iOO » 

Si sir W. I. B. 
Malcmg G. B. 

25.000. Pls. afgeloopen. 

Op de betere berichten uit Europa hebben 
er wec1erverkoopen vnn Jfrtlang tot avans op 
de veilings prijzen plants gebnd. 

Gisterenavond, tus8chen achten en half ne
gen, had er te \Va.rong Pelem een groot ou
geluk plaats. De ledige wagen vnn een der 
Pangerans, die in de Kepatiau wa. achterge
bleven, sloeg den hoek bij 'IYarong Pelem om, 
ten einde naar huis te rijden. Door welke re
den is nog onbekend kwam het rijt.uig tegen 
het ijshuisje nan, reed een paar warongs om
ver en bij die gelegenbeid werden er drie Chi
neezen verwond, een ernstig, want de boom 
wu tegen r.ijn neus uangekomen, de twee an
<lere lichter. De paarden werden door andere 
Cbineezen aaugehouden, maar in een omme
zien witren koetsier en looper verdwenen. 

Dat dit alles een opstoo~je te weeg bracht 
is natuurlijk en bet gebeurcle wns dadelijk 
in de Kepatian bekend. De eigenaar van bet 
rijtrrig zond onmiddelijk een zijner volgelingen 
naar de plants des onheils, u:et bet aanbod om 
itlle scbade te vergoeden en ook alle kosten 
voor de genezing van de gewonden te dragen, 
maar hiervan wilden de Chineezen niets weten, 
er ruoest en er zou een aanklacht ingediend 
worden en de twee licht gewonden ginger. 
onrniddelijk naar een der Chineesche hoofden, 
de zwnar gewonde bleef liggen en bet rijtuig bleef 
1tangehouden. 

'l'oen de Pangeran dit -vernam, stapte hij 
in een anderen gereedstaanden wngen en reed 
zelf mwr 1Varong Pelem. Dnar alle minzame 
-voorstellen van dfl hand gewezen werden, ging 
bij over tot bedreigingen en toen men zich 
ook aan deze niet stoorde, gelastte hij een 
zijner volgelingen op den bok te go.an zitten 
en met het rijtrrig voort te riJden. Dit geluk
te, nadat de zweep zijne furrctie had verricht 
. . . . op de paarden. De aanklacht zal heden 
morgen wel bij het bestuur ingebmcht zijn ge
worden, maar daar er bier, rueer<lan waarschijn
lijk, slechts een ongeluk heeft plaats gehad, zal 
die toch tot niets leiden. · 

(Aangeboden) . 

edert eemge dagen is bier een Euro
peesche wees, een knaap van omstreeks tien 
jaren verrnist: zijne zuster wendt alle pogin
gen aan om hem te vinden en wil thans de 
hulp der politie inroepen. 

De -volksoploopen in het Cbineesche kn.mp 
gednrende de laatste nachten in verband ruet 
de feesten der Chineezen, geven an.nleiding tot 
diefrtallen en -vechtpartijen Een hongerige koe-

laten gaan was dan toch het fatsoen dew famili" 
nog te na, en zoo k warn zij in een burgergezin ter 
f'tede waar van Henuuenis zijnc studien Yolbracbt. 
Hoe de beide jongelieden tot elkander kwamen doet 
hier minder ter zake, gcnoeg, zij kwamen tot elkan
der, en werden de een aan den antler innig Yerbon
den, misschien oak we! ten geYolge de1 overeenkomst 
in beidcr plaats, te midden der groote men~chen -
mantschappij. Ook van IIemmenis had geen ouders 
rneer; zijne moeder had hij nooit gPkend; zijn vacler, 
een hoogst achtingswaardig predikant, had hem tot 
nan cle hoogeschool onderwezen en voedde van toen 
af geen rnriger wensch dan zijn zoon eenmaal tot 
bet beilig ambt in te zegenen. Maar die h0op welfl 
niet \·ervuld; pas ter helfte 1;an zijn akademieleven 
gekomen, vorloor de jongeling zijn vader, en ~lechts 
met behulp van voorspraak en beurzen werd hij in 
staat gestclcl zijne studien voort te zettl'n. Krachtig 
werkte daartoe mede de invloed rler hooglcel'aren, 
die den student van Ilemmems de hoogste genegen
heicl toedroegcn, en hem spoedig hadden lecrcn 
onderscheiclen. hoe tcnger en min hij op het oog ook 
zijn mocht, hoe schuchter hij, de hoogst bescheidene, 
zich onk 1oordeerl. Zijn gedrag was onberispelijk, 
zijnc vlijt voorbeeldig; en hoewel hij zich weinig ot 
in het gehcel niet op den voorgrond plaatste, ver
raadde zich onwillekeurig zijn rnortrelfelijken 
aanleg om een uitstekencl predikant te warden. Wei 
beboon!e hij niet tot de allervluchsten, zelfs was 
zijne wetenschap niet de bloesem van enn uitgebreide 
geleerdheid, maar des te meer beloofcte hij te war-

lie, ontfutselcle daar aan een Inlanclschen pre
jaji een horloge, welk vergrijp ecbter in <ler 
minne gescbikt werd, ofschuon reeds ter ken
nisse van een politieagent gekomen. 

De koetsier van een huurwagen overreed 
nitbij den kruisweg te \Vnroong Pelem een In
lander, die omfonks ztj 11 geroep niet kon of 
wilde wijken, terwijl het te laat was orn het 
rijtuig te doeu stilstaan. 

De confraters · van den man, die voor dood 
bleef liO'O'en, !!itven den koetsier een onverdiend 

00 ...... . 

pak slang en leverden hem ann de pohtie over. 

Gemengde ·Eerichten. 
Als een bewijs, dnt de werving voor Indie 

fagenwoordig in Holland vrij goed gaat, kan 
bet feit dienen, dat in bet gisteren met .de Bata
nia aaugekomen detncbement suppletie-troepen, 
hetwelk een zestig man sterk was, slecbts 6 
vreemdelingen waren. 

Indien de Regeering in Holland slechts een 
verstandig en energiek gebruik verkoos te ma
ken van de hulpruiddelen in personeel, waar
aan ons kleine land nog altijd overrijk is, en 
indien zij het idiotische standpunt verliet, om 
alle legervermeerdering af te wijzen - dan zou
den wij nu nog een armee k1mnen hebben in de 
kolonie, zoo deugdelijk en sterk, dat wij voor 
geen nan val van buiten of verzet van binnen 
behoefden te vreezen. 

Maar men wil niet. 
Men wil weel'loosheid. J. B. 

fo Maart vnn dit jaar viel op een tegalYeld 
in, de residentie Madioen een groote meteoor
steen. Het dorpsboofd liet den steen, die eeni
ge voeten diep in den grond was gedr6ngeu, 
onmiddeliik door eenige inlnnders bewnken. 
waarop hij van de 7.llak verder rapport maak
te aan bet Bestuur. Iutusscheu liet een zekere 
beer K. ondernemer in de buurt, den steen nit 
graven. 

Danr het Miinwer.en zeer vcel prijs stelt op 
het bezit van den steen, werd de zaak in han
den gesteld va'Q den officier van Justitie te Se
mamng, die evenwel geen termen beeft gevon
den in deze strafrechtelijk te werk te gaan, 
niettegenstaande die steen op gouverneinents 
isrond is gevallen en het Bestuur bet eerst 
daarvan bezit heeft genomen. 

De tusschenkorust van den Procureur Gene
raal zal nu inger,epen wor<len door den Di-
recteur van 0. E. en N. A. D. 

Wij ~ernemen dnt de bekende colon explo
mteur, de beer Brnu de Saint Pol Lias, weder 
spoedig Indie een bezoek komt brengen met 
eenige medgezellen, naar wij vernemen, om 
thans ·-van de Regeriug de goedkeuring te ver
krijgen zijner i11 1881 van den bdjoeroean en 
hoofden van Loong in A~jeh gekregen landbouw
concessie, waar hij voornernens was eene cultuur 
ouderneming op te richten met zijn ruedeaan
vmger de beer Erliugton de la Croix, waar
toe destijds wegens de uitbrekende vijandelijk
heden ·geen verlof kon gegeTen worden. Naar 
gemeld wordt, wil de heer de Saint Pol Lias 
in April a. s. bier zijn. A. D. 

L'> HET STA.DSVERBnJJ BEVO.'.\D zicb heden mor
gen nog manr een choleml!j(ler; bet laat zich 
aanzien, dat na nog een paar flinke regen
buien die ziekte geheel geweken zal zijn, 

S. H.B. 

l\Ien weet dat nog niet lang geleden de Chi
neesche soldaten geen uniformeu hadden doch 
zich van niet-cornbattauten alleeu ontlerscbeid-

den Yoor bet prakti. che !even; voor het herderlijk 
dee! zijner bediening. Zijne Jeerrnc,)sters zagen in: 
e•'ll schitterend godgelernle, ecn ovt'rweldigenrl bn
selreclenaar zou van I!P.mmenis \vcl nimmer warden, 
maar wel een hemirmelijk voo<g<rng-er, ecn warm 
vriend c!er gemeente die hem eenrnaal zou hezitten, 
nauwgezet, getrouw in ' zijn mnl~t, hartclijk aan 
krankbedrlen, liefclerijk in het onderwijs aan kinrle
ren en onkundigen, een aanbernlingsbrief v;1n bet 
chl'istenc!om, dat hij aan anderen verkondigen zou. 

Ka een a\lerlofielijkst examen \Ytml van liemrnenis 
bcvoegrl verklaard om als evangelicdienaar op tc 
treden, en zij11e geldelijke omstandighedcn nuak.ten 
Pen spoedig bcroep voor hem allerwensclwlijkst. Maar 
waar bij. ook een prrdikbeurt vrrwg en v~rkr~eg, 
a!Loos was Ii.et mis. llij predikle zeer slichtelijk, 
en zijn bidden kenrnerkte zich dO'l1 bizon . J,~n· warm te 
maar geen boerenkerken1·aacl, die zijne stem nict tc 
zwak, zijn voorkornen niet te n"etig, zijn gans .. he 
persoonlijkheicl nict te onberluirlend oordeeld<.!. ~fon 
kon voor hctzelfde geld een Jlinken ;;tevigen jongm::tn 
bebben. met cen stem als een klok, zoo rneende 
men, e~ wat zou men clan zoo'n half kind beroepen, 
zoo'n mager manneke, die zeker niet be,tand zou 
zijn tegen de vermoeienissen, die hem wachttcn op 
stoel en bij krankenbt!zoek. Voorzichtige berekening 
Iegde hem slech~s korten lcvenst\j<I toe, en clan zat 
men een jaar met een weduwe. Neen, <lat ging 
niet, waar men jonge mannen te keus en te kem· 
had, die er tt!gen kondf'n, met wien men voor den 
dug kon komcn 1 zonc!er vrees van door· de omliggende 

den door een bordje, ant op hun bor&t hing . 
en wttitrop bet woonl »Ping" (soldaat) te le
zen was. 

De Ohineesche krijgsgod. wiens beeld zich 
in den Ta-Kien tempel te Peking bevindt, is 
eveneens in burgertenue afgebeeld, zonder eenig 
antler onderscheidingsteeken dan bovengenoemd 
bordje. Toen nu onlangs bet Chineesche le
ger op Europeesehe wijze in uniformen werd 
gestoken, meenden de priesters ook den oor
logsgod op zulk een wijze te moeten uitdossen; 
maar wat moest hij vootstellen? Tot welk wa
pen moest hij behooren? In die ongelegenbeid 
werd de minister van eeredienst geraadpleegd. 
Deze · raadde aan om niets nan bet beeld te 
veranderen, doch in den tempel de verschillen
de uniformen op te hangen; de god zou dan 
zdf wel aanwijzen hoe. verder te handelen. 

Dit geschiedde en de l'a-kien tempel heeft 
nu veel van een uitdragerswinkel. Geen der 
costumen schijnt echter den krijgsgod te be
vallen; hij heeft althans .aog_geen keuze gedaan. 

Bij de jongste manoeuvres in bet distri~t 
Kempen werd een offi.cier bij een landbouwer 
ingekwartierd. Hij was zeer vermoeid en hon
gerig en het duurde hem wat lang eer het 
eten gereed was. Hij verzocht daarom de boer
in hem eenige spiegeleieren klaar te .maken. 
Zij voldeed terstond nan zijn verlangen en 
verscheen weldra met twee mooie eieren op 
een helder gepoetsten spiegel. De officier liet 
zi6h ook deze spiegeleieren best smaken. 

Dienstboden worden om allerlei redenen ont
slagen, dat getuigen de livretten waarvan zij 
in Duitschland voorzien zijn en die zij toonen 
moeten als zij in een nieuwen dienst treden. 
De Allg. Zeit. maakt echter als een groote 
meJ'ki;yaardigheid melding van zulk een boekje, 
waarin de laatste :.>mevrouw" het volgende 
had aangeteekend: 

»lk heb haar tusscbentijds moeten wegzen
den omdat zij, hoe vaak ook gewaarschuwd, tel
kens weder onze slalepel gebruikte als schoen
hoorn." 

Ve rs p reide :Se-rich ten. 

In pas gevallen sneeuw heeft T!Ogel niet meer of 
minder ontdekt dan levende infusorien en algen, ba

·cillen en microecen, mijten, diatomeen, een groat aan
tal sporen van verschilllende fungi, houtvezelen, mui
zenhair, de huid van insectenlarven, katoendraden, 
stukjes gras, epidermis, i;tuifmeelkorrels, rogge en 
aardappelenzetmeel, fragmentcn kwarts, kleine stuk
jes Yan dakpannen en stukjes ijzer en load.- De 
Standaard vernam uit Hottgkong, <lat de Cbineesche 
leening mislukt is en het op dien grond niet onmo
gelijk is dat China nog onverwachts met vredesvoor
stellen voor den clag komt.- Uit Nederland schrijft 
men dat er ee1·stdaags een promotie bij de Marine 
zal plaats hebben, wegens bet pensioen vragen van 
een kapitein ter zee. - Een erlijnsche correspondent 
meldt, dat binnen eenige weken te Be1·lijn een con
ferentie wo1'dt geopend van gedelegeerden uit Nede1·
land, cl~ Duitsche Rijnoeverstaten en Zwitserland, ter 
beraadslaging over zafmquaestien aan ae oevers van 
den Rijn. Als deze conferentie is afgeloopen verwacht 
men een nieuwe aangaande katvischquaestien.- Een 
Vl'iend van vruchten verzockt aan de dieven om zijne 
rijpe w,ltermeloenen te stelen en cle onrijpe met 1'l1St 
te laten. Hij geeft dezen raad aan de dieven ge
heel in hun eigen belang.- In Amerika schijnt de 
lijnchwet haar af;chrikwekkend karakter te h6bben 
verloren eYen als de doodstraf de hare in Em·opa. 
Dit komt waarscbijnlijk door de afschaffi11g.- Te 
D,jokdja zal een Frobelscbool opgericht wordcn.- DP 
nieuwe assistent Resident ·van Samarang heeft den 
schouten en den opzieners van Peterongan, Tengang 
en Boeloe kennis gegeven, rlat er gccn personen in 
tJezit gevonclen van doewit djago mogen gearresteerd 
worden. De handel in die munt ~chijnt dus vrij te 
worden.- "·egens het werpen van vi.;ilnis voor hu11 
woning, wat een verschrikkl•lijken stank versprt!idde, 

• 
dorpen bespot te wo1·den met een : ,,is dat jullie 
tl omineetje~ Ilij kan met niemand praten, of hij 
moet op een stoof gaan staan." 

Reeds menigmaal was zijn geduld op de proef 
gestdd, reeds menigmaal zijne hoop in rook vervlo-
gen. »Te ....... is het ook al mis!" l\Iet die treu-
rigc bo ::d.·ch:tp, gebracht met een trnan in het oog, 
c11o el':l zur,ht in de bor:;t had hij reeds zJo dikwijls 
zijnc Chi·istine moeten bedroeven. Het were! hem 
wee om het hai·t. Ach, hoe gaarne had hij een 
boo l-;c l1:1µ ell'' hJi l-;, de vermaning ten goPde, de 
vertroo ;ting d ,~ 1· drnefheid, de hope in h1~t sterven 
gelJJ·ach~ in een gerneentt', zoo eenvoudig als hij ! Oat 
w,1s zjn e·~··:;te zjn gl'oot-;te vel'iangfl!l. Maar daar
neT ·n~ - met den dag krnm,i zijn kleine geldschat, 
bes'..e m I om, kwam er ecn vurig gewenscht beroep, 
huiselij 1;,e benuodigdhetlen aan te sclnlfen, en in de 
eerste b~hoc·fc.,n te ~oorzien, ah·orcns bet eerste trak
trment ontrnngen zou word en; en d.in nog, Chris· 
tine! Dll iu·m1\ jongman leid v1d. )leeJ~ b:igoc1 h'!m 
den mJed te ontzinken, om 1lo:ir 't vragcn na:tr een 
vakante plaats, zich · in gevaar te beg<'ven bet reis
gelcl er op nieuw op toll te geven ReeJs dacht hij 
er ernstig aan, n'\a1· een plaatsing- als goclsdienston
den~·ijzer en krankenbezocker om tc zien, - toen 
de baron Vet!e-kend van Dennenhoek zich den plicht 
zag opgdragcn om gebrnik te maken van zijn rccht, 
en den pcrsuon aan t.e wijzen, die voor de hcrvorm
d~ gemee11te zijner hcel'lijkheid naar de kerk- orde 
zou moeten worclen bcrocpen. 

In weerwil vau zijnc exccntrieke beschonwingen 

zijn er te Sanrnrang ,·ier Chineezm door den lioofd
schout gearresteerd,- De Nieiiwe Rotte1·bamsche 
Cou/'ant cleelt mede dat Z. M, de koning tegen den 
16en November uit Luxt•mburg zou komen om de 
Staten Gencraal op den •l 7en in persoon te openen. 
Over het algemeen heeft deze tijding groote blijdscbap 
verwekt, maar tocb zijn er wPderom pessimisten die 

. bcter zouden gcvonrlen hebben dat Z. M. riet kwam. 
Hoe het ook zij, als het gebeurd is, dan mugen wij 
ans er in Yel'heugen dat onze Koning weder geheel 
hersteld is en mim kan er ge!'llst den wensch bij
voegen dat wij hf'm nog Jang zullen -mogen behou
den.- Volgens de Amstel'damme1· had de voorzitter 
cler vereenigde zilting der beic!e kamcrs van de Sta
ten GPneraal een commissie benoemd van acht !eden 
om den Minister van Binnenlandsche zak . .m in- en 
uitgeleicle tc doen. Dit was voor velen een vreemd 
verschijnsel, omdat men een minister over bet alge
meen bescbouwt als iemand die alleen moet kunnen 
loopen. l\faar nu werd de zaak nog vreemder toen 
de heeren Blusse, van Eck, Hingst, l\lerkes varr Genrlt, 
Muller, des Amorie van der Hoeven en Beelaerts van 
Blokland werden benoemd. Dat zijn er zeven, zegt 
het blad en wie telt er voor twee? 

Men hePft getracht het gerucht te verspreiden dat 
de trekking va_n de loterij voor de Soerakartasche 
gymna ·tiekschool enz. wederom zou uitgesteld war
den en men gaf als reden op, dat het nog wel eens 
kon, omdat het al zoo dik.wij ls gebeurd was. De beeren 
van den Berg en Douwes Dekker annonceeren ecbter 
pertinent, dat de loterij op den 22 December zal 
plaats hcbben en dat de Joten bij de Directie en bij 
de debitanten verkocht zijn is zeker, daar ze nu 
reeds voor f 15.- op vendutie verkocht worden. -
Te Soerabaia liet een heer een vonkelnieuwen hoed 
in ecn kreta. tambangan liggen. Daar hij het num
mer van llet rijtuig noch den koetsier kende, was 
hij ten hoogste venvonderd in den loop van den dug 
den koetsier met het reeds afgeschreven hoofddeksel 
ten zijnent te zien. Zoo'n eel'!ijke paardenbedt>rver 
moet men anders met een lantaren zoeken. - IIet 
volk te werk aan den spoorbaan aan den Oedjoeng 
klaagt nog al eens over gedeeltelijke of algebeP.le 
onthouding van hun loon. Het Soerabaiasch Han
delsblad dringt aan op een onderzoek naar die kwade 
praktijken. - Ook te Soerabaia klaagt men over 
de huurkoetsiers, die de lijkwagens voorbijrennen en 
c!us geen eerbied hoegen1tamd toonen voo1· de dooden, 
wat anders gewoonlijk de Inlande1· we! heeft, ten 
minste er zijn Javan1Jphilen, die zulks beweeren. 
Maar te Solo maken bet de Inlanciers nog erger. 
l\fen dw'ft op de graven geen fraaie bloemen of 
boomen meer te planten, want men kan er verze
kerd van wezen, <lat zij door schendende handen 
warden afgerukt. - Te SoPrabaia is een zeer be
roemde doekoen, die zelfs de pensionneering van amb
tenaren beweert te kunnen bezw~ren door een sla
mattan, waarvoor een paar rijksrlaalders moeten 
geofferd warden. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 2i November. De Regeering notving gis

te1·en het telegmphisch bericht dat van Padang troepen 
naar Siboga gezonclen zijn. 

Vermoedelijk heeft de opstand in de Tobalanden 
een meer dreigend karakter aangenomen. 

Te Padang loopt het gerucht van een voorgenomen 
aanval op fort Van de Capellen. 

Particnlier Telegram 
VAN DE LOCOMOTIEF. 

uit Nederland . 

• Amste1·dam, 26 November. 

KOFFIE, goec!ordinair, veiling N Handelmaatschap
pij 29'1 •. 

Ter beschikking gesteld van den voorzitter der Iand
raden te Pasoeroean en te Bangil, de rechterlijke 
ambtenaar rnr. Couperus. 

Herstcld in activiteit, boven de formatie van het 
wapen der infanterie, de luitcnant-kolonel Ducroo. 

De zeilschepen Elisa en Milligan _ zijn in Europa 
aangekomen. 

Het stoomscbip Noord-Holland is gisteren te Suez 
aangekomen. 

Pastoor Verbraak is benoemd tot ridder van den 
Nederlandschen Leeuw. 

Uit Batal'ia, 28 November. Men vertelt hier, <lat 
ook de heer Ki:ihr, controleur var. de afdee1ing Lan
dak (Ngabang), Borneo's vVestkust, vermoord zou 
zijn. 

Het stoomschip jacafra is gisteren van Suez her
waarts gcstoomd . 

over het ambt des evangeliedienaars en van zijne 
aristokratische hooghartigheid meende de baron het 
inderdaad met ,,zijne gemeente" zooals hij haar 
noemcle, goed; zelfs zou hij gaarne, had trotsche 
naijver op zijnc rechten en de zucht om ze te doen 
gclden bet hem niet verboden, aan de gemeente de 
vergunning geven om een leeraar naar haar wel
gel'ailen te kiezen, slechts dit bedingende, dat hij 
nict te Jang predikte en niet personeel was - na
mclijk \Tat de baron door personeel verstond. !foal' 
boven die beide voorwaarden stand dit : de opvolger 
van den vertrokkene moest onbemiddeld zijn. Bij het 
laatste gcbruik, clat de baron van zijn collatierecht 
had gemaakt, was hij van tegenovergesteld gevoelen 
geweest. Bij het st1~rven van den bejaarden lee1·aar 
was hct met diens finantien bitter uitgekomen. Reeds 
bij 's mans ]even had de baron deswegen nog al 
onaangenaamheden gehad en aanmerkingen over ,,zijn 
dominc" moeten 8likken, die hem alles behalve g~
noegcn cleden. Dit maaktc dat liij toen, bij de vcl'
vulling der vacatu1·e uitzag n:i.ar een proponent ,,met 
geld". Er was iemand gPkomen, wiens inventaris 
van eigendommen zooveel !anger was dan die des 
barons zelven, als de geslachtslUst van d<'Ze !anger 
was clan (tie van den jongen leeraar. De hoogge
borcne was, wij hoorden het reeds .uit zijn eigen 
morn!, van clen regen in den drup gekomen ! Zijn 
ovrrwicht had een tegenwicht gevonden in de bank-
briefjes van den bcwoner de1· pastorie. ......-

(Wo1·dt u~i·volgd) 



Overgeplnatst v:m Moendrie naar Rembang de 
ingenieur rlc1· derde klasse bij den wate1staat, de Ya!. 

Ontslagen, eenol , op verzoek, Yan Os, tweede 
commies op het bureim van den Gouverneur van 
Sumatra's \Vestkust. 

Benoernd tot oRderwijzer <ler ee1·ste klasse, Feikemrl; 
tot ondel'\\~jze1· ri~r twtled~ klasse, Boe111ler; 
tot waarnemend machine-opstelle!' aan de fab1·iek 

voo1· de mal'ine en bet sto,11mvezen te Soerabaia, 
·van Os. 

Machtiging verleeml tot bet uitoefenen der artsenij
bereidkunJe aan dPn apotheker·sbedientle, l{orman. 

Yergunning vl'rleend, aan den Regent van Malang, 
om zich te noemen radhen toemenggoeng Ario11oto
diningrat. 

Correspondentie. 
Bewone1• 7wsw· Kliwon Stuk is tot ons leedwezen 

in bet ongereerle geraakt. 

Aano·eslao·en vendutien. 0 0 

Op Maandag den ·J e Der.ember 1884 d!.'s rnor
midrlags ten 10 uur in bet locaal van l1et Yemlu
kr.ntoor alhier van een erf met daarop staande steenen 
gebouwen enz. gelegen in de zoogenanmtle Europee
sche wijk te Soernkarta in blok Lt E. No 6·1 staan
de ten name van Vl'ouwe J. D C. }\o\ten, er.btge
noote van .t H Snel en daarna in 11et vroegere loge 
aebouw van Commissiegoederen. · 
0 

Op Dinsdag den 2e December 1884 ten huiz,, ' 'a11 
den Hee1· H. G. Lucardie te Kebalen rnn losse goe
deren. 

Op Woensdag den 3e December ·1884 ten huize 
vr.n den Heer R. d'Abo te Lodjiewoeroong van losse 
goederen. 

Op Donderdag den 4e December ·t 884 in het to
ko locaal van den Heer H. C. 11. Harloff in de Hee
renstraa t alhie1· ,·an tokogoederen 

Op Vrijdag den 5 December '1884 des voormidclags 
ten ·10 um· in bet locaal van het Vendukantoor a] .. 
bier van het perceel met daarop staarnle stcenen ge
bouwen gelegen in hC't Chineescht' kamp te Balong 
in blok Lt.. V. ~o 20'1 staande ten name van wij
len J. C. van Strhlendorfl. 

De vencl11meester, 
H. C. Fi ser. 

Advert en tie n. 

De vroeger voor deH. 25en dezer 

geannonceerde 

Groote SDBBl[OBU-V BilUUtiB 
zal thans plaats hebben 

op Maandag, 1 December a. s. 
en speciaal ten gerieve van de buiten de 

stad SOLO wonende ingezetenen dezer Resi
dentie, eerst een aanvang nemen na aankom§t 
der verscbillende eerste treinen· van dien dag, 
alzoo ten. tien t1re ruim. 
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~t. ~i~~laa~ ! 
Groote vendutie 

op Haandag, l. December as. 
- .... •iri__. in het vroegei·e Loge-Gebouw 

van 

Prachti[, Fransch Speel[o~d 
ruet en zonder mechaniek. 

Voor kinderen van elken leeftijd. 
Eenige gelegenheid om voor een spotpl'ijs mooi 

en soliede speelgoed te koopen. 

ALS: 
Stallen, winkels en pakhuizen, spoorwegen, 

stoombooten en sloepen, timminmans- en tuiu
gereedschappen, geweren, chacots, trommen en 
trompetten, bouw- en legdoozen, gekleede en" 
ongekleede poppen, koetsen, kruiwagens, paar
den, schapen, harlequins, domino- en lottospelen 
enz. enz. te veel om op te noemen. 

VERDER: 
Prachtige kinderwagens. 

Kijlidng dangs te voren. 

329 SOESl\IAN & Co. 

~Trt,ebiteuren en Crediteuren in de 
.~- rllJ! onder voorrecht van Boedel-

beschtjjving aanvaarde mtlatenschap van den 
• Heer Bernar<l, Willem van Ho• 

gezand, in leven Koopman, gewoond heb
bencle te Soerakarta en· nlclaar overleden den 
20 •ten November 1884. warden verzocht bin
nen drie mnnnden na heden, betaling van hun 
verscbuldigde en opgaYe hunner vorderingen 
te doen, ten kantore van den ondergeteekende. 

• 

(341) 

Solo 27 November 1884. 
N amens. de erfgename, en den 
boedelbewindvoerdcr. 

D. HODDE. 
N otaris te Soeraknrta. 

B:BOE~T:B 
ten ~e~i4en~iehui~e 

des Zondags in den vooravond. 
(340) 

Ter overnan1e aangeboden ! 
( wegens steifgevnl) 

Een bloeiende Toko-zaak 
op een der hoofdplitatsen van Java. 

Reflektanten gelieven zi,ch te adresseeren 
oncler nommer dezer aclvertentie bij uitgevers 
d . (347)6 ezer. 

Gevraagd, dadelijk! 
...Ee'n opziener, bier geboren, goed met 
volk omgaand, ijverig en eerlijk, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en aanplant, Sa
laris f 50. 

Franco brieven met copij-certificaten. 
ElJSSELL 

(335) Latoong-W onogirie. 

~ ne Heer van Snchtelen, 
~~ muziekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bij voldoende deelname, te Solo 
zang-pinno-en 1Lccompagneme~tslesseli te geven. 

Inlichtingen te bekomen bij uitgeves dezer. 
(334) 

Modemagazijn. 
SO ERA BAJA_ 

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

Recommnndeert zich verder voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

bet aan
*(252) 

Q~tTQ,nge~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Twee locomobilen, opzettelijk ver
vaardigd voor het gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eene verwarmingsoppervl-0.kte 
van plm. dertien meters. 

Twee borizontale IDachines van 
acht paardenkracht. 

Eenvondige irdgatiepoIDpen 
in beweging gebracht door paar<len of runde
ren. Men behoeft bij deze pompen.. geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. MAXWELL 
Djokja. 

De ond.ergeteekend.e, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

V erschaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
rnen conditien. 

(233) L. C. SOHALKWIJK. 

Societe G1

e de Prodnits Alimentair e 
KAPJTAAL 3 ~.Iu.LJOEN FRA....'ICS 

Di1·ecteui·en DLNANT en ALLCARIJ 
GOUDEN MEDAILLE PARIJS 1878 

GouDEN MEDAILLE AillSTERDA~t 1883 

PAR I JS I/ LONDON 
23, Richer , 23 II 101, Leadenhallstf'eet. 

Bot~r van Normandie 
Zonrler eenig mcngset, de beste boter van Franhijk. 

Diverse groenten, trii/fels, sa1·dines, pates de 

f oie gms, enz. • 
ORDERS TE RJCHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 

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

HOLLANDSCHE PRIJSCOUR,'u\l'fEN WORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

• 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Levermiter, dat geen nnnbeve

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

per fl.. f 1.25 
» doz. fl.. f 12.-

V LAS BL OM. 

(301)* Sclt0enmake1·. 

Boleh dapet bel i pada 

KONG HO SING & Go. 
KAMPOENG TJTNA _:_ SOERAKAltTA. · 

Djoewalan kain soctra 1·oe1m-1·ocpn. 
Sroetoe Manilla No. 1. dnn Hiu·annh. 
Piring ]{ajoe dnri Djcpnng. 
l'tiakanan Boe1·ocni; :&i.enn1·i. 

dnn roe1>a-roe1>n baraug. (206) 

SOES1"..lAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Rn.is- en Conunissieveodntien 

(28) 

~msterd.a.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemlrnrtn. voor 

zoo gunstig bekende WIJN'EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Infonnaties bij den heer 

(19) A. MACHlELSE. 

Hand.els· en Commissieh uis. 
·a. W. VAN HOGEZAND. 

Voo 1·straa t-.Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk aanbevolen. 

DE J A VA·~ODE, 
DE GROOTSTE 

en mee~t [elezen conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en ad11ertentien knnnen aan
genomen worden door den Heer C. I ... Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvn.ngen de 
· courant van af 15 December. 

De uitgevers, 

[324]* H. 1\1. VAN" DORP & Co. 

Al:TH:E:EJ~ 
H eerenstraat- Solo. 

Op nienw ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't dozijn. 
Dii.ssen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Sch uimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

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

kwasten a f 1.50 Hanclschoenen voor heeren
DA1\1ES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 kn oopPn Schoe
nen a f 8.- Blanes de lys en Blanes de pel'le. 

Kinderschoenen, fij ne sponsen. 
DH.ANKEN. 

Pilsener bier, l\foclera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Longne Vitae, Wijuen a f 10. f12 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ueatin"s Cough Loc,".;en"es. 
.Mitlrl£\l tegen de hoest. 

( 10 5) i\IACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
So er 1k1.1 rtii.. 

Bayr1.1m. Alcoholisch 'vasch· 
'vater. 

(101) :\lACHfELSE. 

263 

in vaten, blikken en 11esschen 
verluijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Ams\11~aims~h1 Ap~th11ll. _, 

Levet'wafel' 
(296)* A. i\1ACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
So erakarta. 

Ontva11gen: Encalypsinthe. KoortS• 
'\Veren<l liqnenr, tevens eene zeer aan
gename drank. 

pOO) .MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Kaap~@he ~ij~e~. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Peed.er tegen miltvuur 

fl.50 per pond. (311)"' 

Q~~Ta~e;e~ 
Via H aniburg, . 

Een Klein partijtje w-erkelijk Echte 
· Havana Sigaren. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holll)wa.y's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

luiveren het bloeLI P•1 berstellen alle ongeregeldheclen 
van de 

lever, 1naag, 11leren en ingewanden. 

Zti g""·en kracht en gezond2eid wede1· aan verzwak
te Gcstellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van alle Kwalen eigen aan het vrouwelijk geslacbt, 
onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
voor Kinderen van welken ouderdom. 

DE ZALF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel voo1· kwade Beenen, 
Z\\'erende Borsten , verouclerde v .·vnclen, ?;weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd t<:r genezing Yan Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijk.baar voor Aamborstigheid , 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Iluidziekten heeft zij geen medeclinger en geneest 

betooverencl , saa mgetrokken en stijve Gewricbten. 
All een bereid in P!'ofessol' HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, Ne w Oxford street, Landen 
voorheen 533 Ox_fo1·d street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 1/2d., 
2s. 9d., 4s. Gd, H s., 22$., en 33s. en verkl'ijgban.r 

bij alle medicijnen-verkoopcrs door de geheele wereld. 
r..- Koopers gelieven he! Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Ox ford Street, er 

niet staat, zoo is he! bedrog. 
('130) 

TEN BEHOEVE VAN 

Cle §';l'm,na.:)t~eli::icl1.oo! te Soeza.lia.zta. 
EN 

Cle 6).)ezeewi'}iUCJ- tot 'l>oovf>ue1.Cle11Cl onClez-

zicfi.t a.a.n J{incuen 'l>a.tt ~11ove't1110-

'J'e11oClen i11. ~eCle·da.n(hc.ft.-<lJ11.Clie. 

Trekking 
Mmfa~ -~~ U~c~m~~r rn~4. 
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G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B ATAVIA, 

ten bchoeYc Yan 
D t• Gymnn!!ltiekschool te Soeralt:artn 

l!)l 

De · ''e1·eeui~i11;t tot ' 'oorbereidend on
•lt'rrieht aan kiucleren ' ' an l'Iin't'er
lma~enclen in ~ederlaud,.('la ln1IH:. 

f 300.000. -

Een prijs 
1 prijs 
1 (( 

vim 
« 

320 prijzen. 

f 100.000.-
f' 20.000.

2 prij zcn 
« 
« 
« 
« 

« f' 5.000.
« (( 1.000.-

(( 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

10 
100 
~00 

« « 
(( (( 

(( « 

500.-
100.-
50.-

3~0 prijzen r ·1 70.000.-
LOT!<:. zij11 tegl'n / 10.- CONT ANT vPrkrijghaar. 

te Amboina b\i de hE'eren ,\. T. Bouman & Co. 
'' Banda « den heer C: . .T. Tlla11kert. 
" Burnljan11,1sin « « « J. ,\. Jansen. 
« Ba11tlong « « << C. G. Heiliger:<. 
« flnt<Hi>I " 1\e ~ I K<complo 1Inatschapµij. 

" den hller If. .I. .\fcertens. 
« « « G. Gehrnng. 

(( (~ « « « F. ll. T\roon. 
f( « 1le hllcrcn 11. l\I. van Dorp & Co . 

'' « <1 Ern:<t & Co. 
« « << l3ruining & Co. 
" « « Ogilvie & Co . 
« Visser & Co. 

« " Dun!op & Co. 
" derr hl l'r Lon Po Seng. 

,, Thio Tjeng Soe.1-. 
« L. ,.,Ill 11 n lL1'n. « llcri,!.!kalis 

« fle:tkoe\Pll " « " C. ,\. ,\ eekerlin. 
« ilol'kleng '' « i\ierinckx. 
(( iluitl'nzorg Th. Jans'.!.. 
(( Q u « J. .\ . Schussler. 
« Cheril1011 « « .I . .l. II. Smeenk. 

l( 

a. (~ (1.. 

<< Djen11Jer Bezo1•],ie << 

« lljnc.i:1c,1rta " << 

« ,\. J. \l'olrebrnp. 
« J. \'all Holst \'ello•ililar1. 
" Tlrocx. 
•t J . J. rill Granfl. 

« « II. 13uning. 
« « u \Yed. l\ock1•11. 
<< de l1<'c re11 Soesnw11 & l'o. 

« lndrmnaj•H' '' tlc11 hN•r .I. fle,ius. 
~ 1· e1liriG « « « F. Stoll1'nho!l. 
« I\ ota- nailja (( (\ .\. \ \". ]\ ne fp\. 
« Laboean (Deli)" « « J. F. 11. vae11lk111ert. 
« jfacassa1· « (\ \\" . Eeklwut. 
« :Hadioen (\ " « J. ,\ . .'.Uamwl. 
<1 :\Iagelanf" " « « P . J\opp<'nol. 
" j[ednn ,, « \Y. F. II. Lryti11g. 
(( .Henado « de l1eere11 de Borries &. Co. 
f Pa1la11g « « Yan Houten, Steffan S:, Co. 
« Pa rl.-Pamlj:rng« << << J. \Y. Alting Sibcrg. 
" Palc'mhang « « « G. 11. Tluhaak. 
~ I'a>Ol'roean H. G. J{lnnde/ 

< " « D. P. Enllrink. 
" Pattie « « A. Jl. YarkeYi,~er. 
« f'pcalongan « « <1 ..\. \Y. I. Bochnrdt. 

« ,, (< « S. ~. '.\la.1·x. 
., « « de heere11 Ilana ;uullenwistcr· & Co. 
" l'<.11•n1·oredjo ,, clen lwer jf. F. l3111els. 
« I'robolingo « << « C. G. van Sli1~drecht. 

(\ « « R. S. Tbal Larsen. 
« Rio11w « « (', van Zijp. 
« fle111hang « « « P. L. \an Clotlegum . 
« Sal:ltiga « <!. « Th . B. \an Soest. 
« Sanrnrang « « Agent N. I. Escomplo :\Tij. 
« « de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 

« « « « RaYenswaay & Co. 
« « « « ,\mold & Co. 
« " « « Soef'man & Co. 

« « « Grivel & Co. 
« « den heer ,\. Bi schop. 

« So,,\,,tboemi « « « D. J, H. Schafer. 
« Su+'•abaia 
« 

(( 

~ 

c< Ta11g1'1'(\ng 
« Tj1anrljoer 

" Teg:il 
~ Ternale 

« T,1ilat jap 

« « .\g1•11t N. I. E"compto Mij. 
« den heer Chs. Kocken. 

« « \' . Clignett. 
« de ht>eren Geh. Gilllherg e11 Co. 
« « 1< E. Fuhri & Co. 

« \'an jJ 11yrlen & Co. 
,1 . « ,, Thieme & Co. 
(( « 

(( 

(( (( 

ct de11 
(( (( 

(( 

<< .Soesm'tn & Co. 
« Thooft & Kalil. 
« \"ogl'I van 1ler lley1le&Co. 
\wPr C. L. Baier. 
« L. A. j[. L.Jman . 
« .Jhr. R. llolz~chuhcr vrn 

lfarrlar-h. 
" « << I\ . !Joi en~ Gre\'C \\"zn. 
(( (\ f( c. \Y. n. Yan Ticnesse rnn 

Dui,ivcnbocle. 
« « I. I. A. Uilenhage dr. 

Jiist. 
, \Yu:1osobo " « « D. J. van Ophuijzen. 

· De trekking ge~chietl L ten O\'cr~taan van den ~o
tnri" ll. J. i\IEEl1TE:\:3 te Bala1·ia al~ bij aanplak 
billo't i~ bekencl gemaakt. 

De Com111i~~ie ml hoc. 

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

Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft &, Ka.lff -- Soera.ka.rta. 
PAPIEHEN IN DI\TEllSE SOOWl'EK. 
ErrYELOPPEK. 
KAN"TOORBENOODH:;DIIEDE~. 
INKTEN, IN :t,EER VELE SOO B,'l'EK. 
PRA('H'rALBUi\fS. 
DIVERSE SPELLE -, enz. enz. (5) 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
WJ<J ll K TU IG RU 1'1 DIGEN. 

H:1.ndelaren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOO RRAAO : 

Et>n groote partii f,. 'I'. l..__I en Balk· 
ljze1· in alle afmetin!.{eu. 

~lt aa f en l) la at ~j Z<" J" van alle dikten, 
wnnrbjj v11u l3'X2'X '1••" en '•" 
~t.aaf en pla.a,t!iO}H'r en Roper· 

draa.<l. 
Groote- sorteering - .lll o erbooten en 

Ii Un ~01agels. 
» ~ Jiope ren .Kranen 

en ~too2na.fslnit.ers. 
India 1·ubbe1· vim af '!,."tot en met 

l " dik. 
Ga.sp~j(rnn met hnlt•Stukken tot 

en met -! " 
Geldonlien 1•5..ji)en tot 12" diameter 

geperst op l 0 Atmosphereu. 
Prima kWILlitcit En~els vhe drijfrie· 

1nen. enkel en duhbcl. 
lland. Centt·ifu;..;·a.n], Stoom· 

1•on11>en en Jllr~v1uls1•uiten. 
~11Ug·e1·eedschai• n•or gas en 

'Vi th ~v0t·thdra.;ul. 
Alle soorten 'T e1·f~va1·en. 
Door· en Pons1na.chiues, Draai· 

en §ehaatba.nli.eu. 
Stoannna.chines 1n1't n{etels opern 

f11udatie1•laat. 
IHezel;;;-11h1· co1n1wsitie, de beste 

bekleecling tegen warmte-uitstmling. 
Dinas ('rist,all. ecn nieuw soort 

,-uurklci. Yim welke bnt:ste artikelen zij 
eeuige agent.en voor Jam zijn. 

Yenler alle ~utilielen. benoodi~d 
YOOI" Jandelijlie onderuemingeu. 

Hnnne z1t11k op grooten ornzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beueden concurrentie gestel1l. 

Gimme behsten zij zich met toezicht hou
den op aaunmnk van Jlachinerieen en 
retuu·aties d11itrrnn, en ne111en bestel· 
lin~·en nan op diverse werktuigen. (90) 
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" •Att e t•n U1>0de Port .... . / 15. - l per 
:iIH ln~ a. :'iltt'!C ll tel ()1 1 l rinu D 1tlce,, ·I 3.50 112 fl 
lPale -, Gold- en ])2·,·-Shen·y ., 12.-1a co .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFI & I\:ALFF 

JN DISCHE-BODEGA 
Onh·angen: 
Een va1·tUtje exqnise witte 

pa1·twij n, minder zoet vau srnaak dan de 
tot nu toe 1rn11gevoenlc. 

( 28fj ). * 

]-Yan at' hedcn tbge4jks versche Gebakjcs ent1. P1·ij:si.;ournute11 wonlen tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 1----- l VAN RU IJ V EN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsb"roodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden Ill dim 
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 tr B Il t B M a at s ch a D p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitan.l bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen YERLAAGD tarief voor WEE
z ENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOO EN bmk.n 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fi Bon 
zeer goedkoop. 

THOOFT & .KALFF. 
(162) 

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

IlrnkkBrij Bn Bindarij 
en 

HANDEL 

in Papier-, S~hrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURAN'l1EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkri.jgbaar 
bij 

A.vonturen 
van 

Baron von Mtinchhaus0n 
(in het J a vnansch ) 

J>rijs f 5.- fmnco per post f 5,50. 
(82) 

TE KOOP. 
net huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te uevrngen bij den Heer 
(~Ol .-i. MA.CHIELSE. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Verkrijgbaar bij 

1EOO®®~llr ~ ~~l~lF ~ 

Hantoor-Agenda"• :1§§5. 
Spoonveggid~·en. 

Nede1·land6 Ge6chiedeni6 en Yolkdeven 
(p1·achtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
de Gene6tet-Albuni in p1·achtband. 

Ctalie, door Ge1·ard Keller >> >> 

Een •childerdoos, com.pleet (1Joor di-
lettt1'nt-schilde1·s.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK, 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHA PPIJ 

,,Veritas." 
Dij bet A;;entschap dezer 1'.laatscha1J• 

pljen bestaat, op zeer aannemelijke "oor
waarden, ;;eler;enheid tot verzekering 
tegen brandr;evaar, vn,n alle soorten Ge
bou wen en Goederen. 

De Agent te Soemkm·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEH.EK. 

V erkrijg baar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide
billet ' 'oor vervoer van koffij, 
met ontvangstbew~js voor kot·-
fijI.as. (193) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrcgisters en Afstandsbepa-
linr;en, afzondedijk gebonr\ en. 

Gedrukte Aanteekeninr;boekjes. 
N aamlijsten. 

i::::>e ~elo-u.ti:n.e • 

H Iecdinglij!!lten. 
Strat"boeken. 
l'Iennr;eboeken met sterkte Ilegister • 
l"roces-Verbaal. Getuir;en Verhoore11. 
Beklaagdcn Verhooren. 
Venduverantwoordinr;en, enz. enz. (4) 

is eene speciale POU D fl E /! E RIZ 
bereid uit Bismuth, IJi}!J•'VOl:t van ee11e11 h ~ i/zrwwn invloed, voor de huicl. 

Z1j hotull OJ> het aaw1ezicht en is Oilzirltlbaar: 
zij gee(t dus aan de lw td eene 1url 1rnrlijke (rischheicl. 

OH. F "A Y 
PARIS - 9, t•1te cie la l'ai.c , 9 - PARIS 

Mea neme zich in acht Mor namaak en vei-valscltit1g. 
(Oordeel ullgcsµ roken door heL Tribmiaal de la Seine uen 8 mai 1875) 

• 

Stellen zich vera.ntwoordelijk voor de wet 

DF UITGEVERS. 

~ 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 
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