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Anstralische Snikerindustrie. 
Ve?'volg. 

Het systeem der dubbele parsing, waardoor 
de laaMe droppel sap uit het riet wordt ge
baald, nieuwe patenten, meuwe denkbeelden, 
alles wordt in het gerecht gebrncht om den 
strijd voltehouden. Het is een kamp, waarvan 
de uitslag in werkelijkheid neerkomt op het 
overleven v11n den handigste en van de beste 
methode. Het is een onheilspellende tijd voor 
de industrie: hare draagkracht wordt tot op 
het uiterste beproefd. 

In een adres aan de Regeering, <lat in 1882 
m de stad Mackay circuleerde en dat de kwes
tie van het stand punt der planters uit beschouw
de, kwamen de volgende paragrafen voor. 

Het is nauwelijks noodig bier vooroptezet
ten, dat er in de kolonie Queensland slecbts 
drie voorname takken van industrie bestaan, 
veeteelt, landbouw en h et mijnwezen, waarvan 
alle andere neringen en trafieken afhnngen en 
dat de suikerindu trie, waarvan de omzet 93 
percent vertegenwoordigt der gezamel!jke waar
de van alle landbouwproducten van de kolonie, 
beschouwd kan worden als feitelijk de derde 
mdustrie des lands te representeren. De waar
de der 18000 ton sniker, jaarlijks, geproduceerd 
en berekend tegen 25 p. st. per ton, bedraagt 
450.000 p. st. Voor het fabriceren van deze 
18000 ton was de arbeid noodig van 4000 
kleurlingen. ( kanaka's, dat ZlJU ge1mruigreer
de zuidzee-eilanders, welke op de Australische 
plantnges werken gelijk b. v. de Chinezen op 
Deli). Ieder dezer komt jaarlijks, met inbegrip 
van loon, passagegelden, voeding, kleeding en 
geneeskundige verpleging te staan op 25 p st., 
wat voor 4000 kanaka's. 100.000 p. st. mall.kt. 

Indien men nu daarvoor 4000 blanke ar
beiders wilde gebruiken, die aan loon en voe
ding ieder 70 p. st. kosten, dus 280.000 p. st. 
samen, dan zoude zulks met een verschil van 
180,000 p. st. op de productiekosten drukken 
en daar iedere ton suiker ter waarde van 25 
p. st. den planter op 20 p. st te staan komt, 
ergo een surplus van 5 p. st., overlaat waar
uit de rente van het kapitaal, slijtage van 
machinerien enz. moeten gevonden worden, zoo 
geeft dit eene jaarlijksche winst over 18000 
ton van 90. 000 p. st. 

Door blanken instede van kleurliugen te 
bezigen zoude die wiust dus reeds tweemaal 
ge11.bsorbeerd worden (90.000 winst t egen 
180.000 verlies). 

Verder ricbt het adres nog de aandacht op 
de navolgende punten. 

Dat wij, planters niet bniten den gekleurden 

F e u i 11 e t o n. 
Herinnering aan Wilhelm Meislers 

Leerjaren 
DOOR 

A.. J. TEN BRINK. 

IV. 

(Slot. ) 

»Spoed u ! helpt! redt het kind! Felix is vergiftigd !" 
In aller ijl snelcle men weg en voncl Felix op Au
gustijn's kamer. Op de tafel stone! een ledige flesch, 
die met vloeilmre opium ge1,uld was geweest. ll Hij 
is verloren ! riep Augustijn en stortte wanhopend uit 
het vertrek. Van den kmoap kon men geene bijzon
derheclen te weten komen, daar bij angstig was door 
al de tot hem gerichte vragen. Alles werd intus
schen aangewend om de gevolgcn va1 het vergift te 
voorkomen, en men had spoedig de voldoening, dat 
er zich geene kwade teekenen vcrtoonden, hoe onbe
grijp.::l\jk -,uJks ornrigens ook was. 

Toen men een weinig van de eerste ontsteltenis be
komen was, ging men Augustijn zoeken, die niet te
rugk~am. Men behoefde niet Jang. te zoeken, want 
spoedig vond men hem m eene led1ge kamr.1 op den 

De SoeNikartasche Cou,.aut vei»chijnt 
driemaal 's weeks : Dinsdti_qs, Donde1·dti.r111 en 
Zate1·dag11, uitgezonclerd feestdagen. 

arbeider kunnen, daar blank werkvolk, afge
scheiden van de hoogere kosten, als boven om
scbreven niet onder dezelfde tucht gebracht 
knn worden, lastiger in den omgang is, min
der gewillig en werktuigelijk zijn werk doet 
en onderhevig is aan den invloed van het 
klimitat. 

Dat wij pertinent ontkennen iedere tegen 
ons ingebrachte klncht orntrent mishandeling 
der Kanaka 'sen hun toestand geenst:ins die is 
van vermomde slavernij. Niet alleen dat er 
strenge bepalingen van bestuurswege bestaan, 
maar ook zouden wij door slechte behandeling 
onszelven benadeelen. W anneer iemand een 
paard bezit, waarvan hij goede diensten wil 
hebben, dan zal hij het goed moeten voedfn 
en behandelen. Hetzelfde moeten wij met ons 
werkvolk doen. Wij moeten het, ziek of niet 
ziek betalen en moeten bij overlijden het volle 
loon aan den Regeeringsagent uitkeeren. 

Dat buitendien bij de aanhoudende vraag 
naar arbeiders op Fidji, Samoa, Honululu, 
Nieuw Caledonie en andere Zuidzee-eilanden 
de aanvoer langzamerhand minder wordt en 
het ons vooruitzicht is ouze toevlucht te mof'
nemen tot de werkmethode met Indische koe
lies. 

Dat het ontzachlijk kapitaal, in Je suiker
industrie belegd en hetwelk op circa tien 
miljoen p. st. wordt getaxeerd, d1iari11 gestoken 
werd in de verwachting op den voortduur van 
den kleurlingen-arbeid, zoodat iedere poging orn 
dien opteheffen, eenigszins een gebrek aan goe
de trouw tegenover de kapitalisten zou wezen. 

Dat de teg~nwoordige toestand van onzeker
heid velen der Iaatsten terug houdt meerdere 
gelden te fourneren zoolung de kwestie han
gende is. 

Dat op Java, Mauritius, Fidji en elders de 
suikerfabrikage door kleurlingen wordt verricht 
eu het voor Qeensland ondoenlijk ware met 
blanke arbeiders alleen de mededinging volte
houden met landen, die over goedkoope, regel
maticre en betrouwbare arbeidskruchten te be-

o 
schikken hebben. 

Dat arbeid van blanken onde:rscheidene ma
len beproefd is en steeds gefaald heeft. 

Dat ieclere slag der suikerindustrie toegebracht 
nadeelicr terucr zal werken op den voorspoed 
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der gebeele kolonie. ( Wordt vervolgd.) 

Soerakarta. 
~Iaanstand. 
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dag. ?\. M. ·I 9 October, Zondag. E. K. 26 October, 
Zondai:r. 

grond uitgestrckt. Een naast hem liggencl __ mes en 
eene vrecselijke wonde toonden aan, clat huzelf een 
cinde aan zijn rampspoedig leven gemaakt h_ad. De 
noodlottige vrc~~. die altijd zijn kwade gcnms ~e
weest was, h,vl zich dus op eene ontzettende wuze 
vervuld. Dit nicuwc ongeluk was grnoter dan het eer
ste, daar het spoedig bleek, dat Felix niets van de 
opium gedrnnken had en de Oesch waarschijnlijk had 
laten ledig loopen. 

Zoo was clan binnPn weinige dagen hei drama af
gespee!d , waardoor Wilhelm zijne beide geliefdc be
scbermt>lingen verloor, en begon hij er reeds aan te 
denkcn om een verre reis te gaan ondernemen, ten 
einde de somb1~re herinnering van het gebeurde uit 
zijne gcdachten te verclrijven. Doch hem was op eene 
gehcel andere wijze drievoudig ongeluk bescboren. 

Lothario was tot zijne vroegere liefde terugge
keerd en Therese wachtte slechts "Wilhelm's toe
stemr:ilng af om zich op nieuw met hem te verbinden. 
Wilhelm voeldll zich van een loodzwaren last verlost 
en begon te herleven, toen zijn geluk plotseling ten 
toppunt werd gevoerd, dam· de l'dele Nathalie hem 
uit eigen beweging haar hand en hart aanbood ! 

Mocht ik vele bijzonrlerbeden in dit aan verschil
lende b{'standdeelen zoo rijke geschrift slechts ter 
loops aanstippen, toch heb ik bet do0r mij gekozen ge
zichtspunt zoo breed mogelijk uitgewerkt en op vele 
plaatscn de woorden des dichters zelven teruggege
ven. Een VE\rdere beoordeeling van het geschrift 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaat.sing de helft. 
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Maandag en Dinsdag. 
De Predikant 

VAN KLAVEH.EN. 

Het atelier d' Utrecht is m het laat.st van 
de vorige maand van Mesen naar \Varoncr
pelern, in het perceel Wilar vroeger de wacre~
verhuurderij van den heer H. van der H~ijde 
was, overgebracht. In den nacht van den 30e 
September op le October werd de eigenaar 
twee malen gewekt door het aanslaan van den 
hond, maar een ingesteld onderzoek leidde tot 
niets. Den volgenden nacht sloeg de hond 
wederom eeu paar malen aan, nrnar daar de 
eigenaar en zijne zouen telkeus gewapend bui
ten kwamen, konJen de dieven hun slag niet 
slaan, de waakzame hond stand hen in den 
weg. In den nacht van den 2e op den 3 Oc
tober sloeg de hond wederom aa1.i, maar de 
bewoncrs van het erf, hielden zich stil in af
wacbting van hetgeen gebenren zoude. Het 
bla:ffen hield nu in eens op en de e1genaar 
begreep dat den hond iets toegeworpen was, 
wat hem misschien voor eeu wig het zwijgen 
zou opleggen. Hij zag nu het arme <lier in de 
rondte draaien, in een kist kruipen waarin hij 
stuiptrekkend bleef liggen. Onrniddelijk werd 
er klapperolie gehaald en het beest daarvan 
een halve bottel met geweld ingegoten. Dit 
tegengift had de gewenschte uitwerking, de 
hond was gered. 

De eigenaar van bet atelier is nu op zijne 
hoede, maar zal die hoede altoos kunnen voort
duren? Als men den geheeltn dag hard ge
werkt heeft, moet men wel behoefte aan slaap 
hebben; dit weten de zoo geraffineercle Solosche 
dieven :zeer goed en daar zij · een zeer gewet
tigd vertrouwen hebben in den tegenwoordi
gen toestand der politie, zal het ons niet ver
wonderen als wij. over een paar dagen te be
richten hebben dat er te Warong-Pelem een 
belangrijke dieftstal heeft plaats gehad. 

zal dan ook niet noodig zijn, daar woonDEN civerbo · 
dig zijn, waar men de llEWIJZEN" 7.elven voor oogen 
ziet. Het is lichteluk na te gaan, dat ik hoog met 
den dramatische:i gang dezer roman ben ingenomen 
al valt het ook niet moeielijk daarin een menigte 
gebreken te vinden. Doch het zijn gebrekcn, die de 
schoonheiJ van het overige des te beter doen uitko
men. Daarom zoude ik bet een groot geluk achten, 
als deze vlucbtige herinnering velen, die bet werk 
in vorige dagen Jazen, tot hernieuwde lektuur aan
spoorde, terwijl ik voor alles hoop, dat zij , die Goethe 
en zijne veelzijdige geschriften nog niet :Cebben lee
ren kennen. met de lezing van dit kuns.tstuk altoos 
een begin zullen maken. 

Het waardeeren van het vele goecle, dat vroegere 
eeuwen ons hebben nagelaten, is het middel om de.n 
smaak te louteren, en de op het stoffelijkc gerichte 
streven van onzen tijd op hooger doe! te wijzen. 
De dichtkunst is het eenige monument van clen 
menschelijken geest, dat den toets aller eeuwen 
doorstaan kon. Voor den vleugelslag van het dich· 
terlijk genie zullen de volkeren der aarde altijd in 
ootmoe<l de oogen van hunnen geest berlekken ! Dat 
genie toch is de eeuwige macht, die de stof bez1elt, 
en den lofzang voor den schepper aller dingen doet 
ruischen van eeuwighei.d tot eeuwigheid ! 

EINDE. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

Een inlandsche knaap, die gisteren achter op 
een Ia~gs Tjojoedan rijc1enden huurwageu wil
de sprmgen. kwam van een verkeerde markt 
thuis, doordien de loopersplank met spijkers 
b~sla~en was, wat hem eene zoo onaangenarne 
lnttelmg aau de voetzolen bezorgde, dat hij 
e~en vlug er weer vanaf sprong en hinkend 
ZlJn weg vervolgde. 

Een ander jeugdig inlander deed zich bij 
eene koopvrouw op Mangkoe Negamn te goed 
aan sesate en verwijderde zich daarop onder 
voorgeven een rijksdaalder te willen wisselen. 
De vrouw wacht nog op baar geld. 

Met verwijzing naar achterstaande annonce 
van vVilsons circus, waarvan de !eden op mor
gen per trein van 1. 28 hier ter plaatse wor
den verwacht, om hun intrek in het hotel Slier 
te nemen, kunnen wij nog mededeelen, dat de 
tent zal worden opgeslagen op het plein teaen
over de societeit, terwijl zeven voorstell~gen 
zullen gegeven worden. 

Van hier vertrekt het gezelschap naar Djok
ja en verder naar Saman1ng, waar hunne Ja
va-Campagne eindigt en de circus zich inscheept 
naar Brrmah (Rangoon en Moulmain) 

vYij ontvingen het programma van een Con
cert op i\foandag (overrnorgen) b geven in de 
Societeit alhier door de hh Bourret met eenige 
dilettanten. 

Daar op denzelfden avond de eerste voorstel
ling plaats heeft van Wilsons circus, zoo is het 
te vreezen dat dit samenvallen den Concertge
ve1s niet ten voordeel zal wezen. 

Officieele lichting der brievenbus te Solo des 
voormiddngs ten 6 ure. 

De bus is echter gelicht: 
Op Vrijc1ag den 3e Oct. 24 mm. voor 6 
Zaterdag » 4e » 30 » > 6 
V rijdagmorgen juist toen de bus gelicht was, 

kwam er een vrouwelijke bediende om een brief, 
die waarschijnlijk met den le trein naar Sa
marang moest, in de bus te steken. Gelukkig' 
voor den afzeuder <lat er toevallig een der 
ambtenaren van den post- en telegr>iafdienst 
bij stonc1, die den brief in de kleine bus deed 
stoppen, zoodat die nog mecleging. Ware die 
am bte1rnar cbar niet geweest, clan was de brief, 
ofschoon 24 minuten voor den voor de lich
ting bepaalcleu tijcl bezorgd, toch niet mede
gegaan, dank zij enz. 

BLA.DVULLING. 

SOPHIE. 

Ik wooncle ec11 tijdlang op een dorpje bij Baden, 
en bezocht gewoonlijk 's morgens de goede landslui 
in de omtrek. 

Eens zat ik onder het breede dak van een dier 
vriem!elijke landbuizen, bij een goe<l glas wijn. 

Even na mijn komst trad een man op ons toe 
met C'Cn hoed met breetle rand op, een kort jasje 
aan, een boek onder den arm, en een rijzweep in 
de hand. Hij sprak een beetje pedant. 

ll Zoo gueien clag, zei de boer, ll komt vroeg van
daag !" 

<dk heb toch al veel afgeloopen, en was ook in 
't dorp, waar ik Lize heb bezocht." 

Aha, dacht ik , clat is de plattelanclsclokter, die zijn 
zieken bezoekt. 

Die ll arme Lize ! zei de boer, ll U hebt in 't voor
jam· :iltijd ' 'eel met !mar te stellen." 

ll Dat kan men van ons niet zeggen," hemam de 
boer; ll als Sophie niet beter wordt, hebben we ons 
nicts tc verwijten, De arme Sophie is het voedsel 
niet gewoon, en daarbij 't hurtle werk !" 

ll Je moet haar niet laten rusten in de schaduw 
van den grooten notcboom daar," zei de man met 
de fluwcelen jas; »ze moe!. met geweld tot gaan 
wordcn gedwongen, ll;. lees ham· geheele kwaal in haar 
oogen. Gezoncl maak ik haai·, ma::u- 't zal IllOe\te 
kosten." 



SPHOKI{ELINGEN. 
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janrnn zien, die telkens een n.uder hoen den derlitutler;; geschreven en opgemaakt. gewomlen lreblrnn nn eenig-c hontlerll dollitr~ 

AJs d~politi~_bii hare drul~ke werkzaa~heden, t brieflrnarten, bericht~~1, ve.rslagen. reke~t~n, \ voeten g~lnteu, en zij hebbJn t\an ?ok chdelijk 
nog eemgen tud over heett, clan lorn zu elken kontrnkten en dergelnkeu, in de litatste J!1rtln de k,llouw verl1tte11 met eeu Ar.tl.nsch p1mlns
more:en in de Yoorstrnu.t een zeer slecht O'ekleed door J1wiiueu huiten tu;;schenkomst v1111 :re- \ ::.ehers-v1utrtnio·. D0 familic;; <1er aL'tlooden c11 

kant op vm~. de passe_r drnng~. ~fen twijfelt Na1tr wij _v-P.rne~.en hebbe1~ zoo vele:i cu op · nit de ~orgsfelling· gekl:egen. M1t1tr 1l_e l'hi- i ls c1· edcler onsterfelijkllPid denkbruu· dan deze, 
er 1mn of h~1 het b0,at vn.n (he dieren wel za.l zu1k eeue m1lde wyze aan die oproeplll!:{ ge- nezen 7.!Jll zee1 n:1tu11rluk vcrontw;o1Ll'll1gd. Dt: dnl iemarnl nug na zijn dood zijne omgeving blijft 
kannen rnchtvmtrdigen, De man is te herken- hoor gegeven, dat de beer V n.n den Brnek over beitle Duitsche hecren hehbcn een J~ngd,:;rh toerocpen: ,,hi~rheen ! hirrheen ! in mijne voetstappen 
ne.n n.~n zieke oogen. waarrnu het eene bijmi. rnim duizend stnks de beschi\king heeft gehacl administmteur op de phtntage vitn de DLiitsche gewandi,lcl, ik hat! den goeclen wtlg gekozen !" Wie 
bhnd is. wnnnloor het moireliik werd een volleclig- werk Borneo ( 'ompui.rnie mi,ng-estekl, cu de ,.'Yul'/ h ~ v ~ ~ ~ dit vernmg, die hceft tl'ots alle raadselen des !evens 

In de desa 'l'1tlllan ondcr Soeko-Ardjo is een 
vrouw bev1tllc>n van drielingen, die echter 
kort na de geboorte zijn overleden. 

In diezelfde de'a hecft men gepoogd het huis 
van een C'hinces in brand te steken en liefst 
op klaarlichten d1tg. De emper had reeds vum· 
gevat, rnn.ar daar de brnnd spoedig ontdekt 
werd, hanlde men deze n11.11r beneden, Wftttl'

door het gevaar tijclig werd afgeweerd. De 
brandstichter had zich bij tijds uit de voeten 
gemaakt. 

G e men g d e :S e r i c h t en. 
Vrijdag op Zaterdagnacht tegen half twee 

uur g~raakte de boengkil fabriek van den Heer 
P. BERRETTIJ, staande dicht bij bet stationsge
bouw in brnnd en wercl gedeeltelijk een prooi 
der vlammen. Niettegenstaancle er allerwege 
op de tong-tong geslagen werd, kwam er geen 
enkele brnnclspuit opd~tgen en is bet voorna
mdijk aan de krachtige hulp van · den Heer 
V LIERBOOM met eenige spoorweO'-bean:.bten, 
bijgestaan door den Raden Toemenggoeng Go~
DHOKOESOE:llO te danken, dnt men den brand 
is meester geworden toen ongeveer de helft 
van bet gebouw was afgebrand. De oorzaak 
van den brand is totaal onbekend, opmerkelijk 
was het echter volgens berichtgever dat de 
b"and op twe~ plaatsen tegelij k uitbrak. 

Het gebouw met de aanwezige boengkil, ka
tjang en olie was verzekerd voor f 70,000 bij 
de Maatschappij-Oosterling, Agent de Heer A. 
F. v.u SucHTELE~ alhier Mat. 

vVij vernemen <lat de mandoor der fabriek 
(Bajeman) waar bet jonge-mensch K zoo _plotse· 
ling overleed, in bechtenis is ·genomen. 

Oostp. 

Men leest in de mailbladen het volgende: 
,,Leiden. l\Iet goed gevolg is bet bronzen 

beeld van F. Adz. vim der W erff den 28en 
tegen den avond op het voetstuk geplaatst." 

Een raar standbeekl, voor een tijd en eene 
staatkuncle als tegenwoordig. 

l\Ien had van der IV er ff moeten afbeelden 
met de hand uoo1· de oogen of met gebalde 
vuist. 

Figuren als van der vV Pr ff zijn m isplaatst 
in een eendenstaat, zooals wij thans vormen. 

J.B. 

.A.ls een boom getopt wordt door een of 
a!.!dere omstandigheid, (ziekte, boorwurm enz.) 
kan men hem dnn dwingen om spoedig vlak 
onder de gezonde takken een nieuwe top te 
vorrnen, of is het voordeeliger de krachtigste 
aitlooper te laten staan al is die ook beneden 
4 of meer gezonde takken en deze laatste des 
noods op te offeren? Ind. Opm. 

In de December-afl.e1ering 1882 van bet 
'l'ijdschrift van Xederl-fn<lie. richtte Lle heer 
. J. A. T.L'< DE:\ Brro.t:K, Lector aan de Indische 
lnrichting te Delft, zich tot allen die belang
. tellen in de Jarn11.n 'Che taal met bet verzoek 
hem in brnikleen te willen afstaan brieven, 

Ik kan niet lJc-<chr\jren wat c1· in 111ijn binncnstc 
omging, en wclke gedachtc da;1rin plotseling wortel 
~choot. ~ooil h::id de boc1· me icts van die Sophie 
gczegrl. Ze moest clus zwaar werk cloen, was het 
eten niet gewoon - zckc1· ook uit een ancler land -
clt1arbij neiging de ccnzaamhei1l te zocken, in de 
scha1lnw rnn notcboomcn te rusten .... Ach, w::it 
had ik meelij met die Sophie, en wat wilde ilo lmar
gaarne kennen ! 1k ge\·oelrle onwillek.eurig ecn m::ig 
netische aantrekking tot !mar. 

Ik zocht ha::ir in cle sch<1dmy der noteboomen. 
Mam· mijn fantazic Ycrwierp de boerinnen die ik daar 
zag. Sophie moest er anr!ers uitzien. Ach, misschien 
hchoorde ze t-0t' de clcftigc k.lasse, placht ze te schit
tercn in boogerc kl'ingcn, w,ts ze door ziekelijkheid 
vrroordeeld ondcr de boercn tc ]even. 

ln die opge\YOnd1~n stemming verlict ik mijn boe
rrn, met de gedachte ~pocdig- en clikwijls weer te 
komen. Zoo gedacht, zoo i:redaan. Toen ik op een 
avond, Yan de wandeling komend, bij hen intrad, 
\TOeg de boer juist of ~ophic at 1 

»Ja, begint," zeir!r. rle bocrin: >Jze staat ook weer 
op en ga::it weer een bcetjc." 

1>\Vaarom." dacht ik cet. ze nict met die mcn
schen? Dat i~ geheirnzinnig !" Ik kon mr niet ]an
ger inhouden. 

»Komt ze clan nooit met jclui aan tafol, vader, 
Martin? vroeg ik den hoer, en daarop werd ik zoo 
rood alsof mijn hcclc gehcim door die vrnag were! 
'el'l'aden. 

1> Wie moet bij ons aan tafel komen ?" vroeg de boer. 

samen te stellen, dat, in geogrnphiscbe 01·de Bomeo Hl'1·a/rl bltjft niet in gebreke te schrijveu, 
h l 1 · · ' l l l 1, l g"C'\Yl' ten van waa1· h\j k warn en wan r hiJ' henen ging 

gernngsc id, sta en zal geven v1t11 het hvannsch diit ongetwnfo l c e ~egeering de uit everi11g '' · 
zooals het geschreven (tlikwerf ook zooals het cler schuhligeu zou trnchtcn te vcrkr~jgeu, A. G. VAN HAitEL. 

gesproken) worclt in de Gou vernements-landen 11. D. 
-v~n Batn.via tot Banjoewnngi.-Het tweede 
stuk van bet eerste cleel, de Residentieu Sa
urnnmg en Djapara omvattencl, zal eerlang 
bij den uitgever W. Beets te Delft het licht 
zien. Lette1· 11 ie11 ws. 

De emancipatie der vrouw beeft in Siam zul
ke vonleringen gemaakt, dat de Siamescbe 
vrouwen den Siameschen koning gevmagd beb
ben, om niet meer te clulden, dat haar Sia
lllesche echtgenooten baar voor inzet bij het 
spel bezigen. Haar bezwaar is niet zoozeer, dat 
zij door haar eigen man verloren, n.ls wel, dat 
zij door een ander gewonnen warden. A. D. 

Y olgens den correspondent van de Snm. Ct. 
warden de havens van 'l'enom, alhoewel geo
pend, streng bewaakt. Aan de noordelijke en 
zuidelijke grens is een oorlogstoomer gestati
onneerd, om elk va.artuigje te bdetten maar 
iets binnen te smokkelen, dat op oorlogsz1tken 
of opium gelijkt. 

Den 17 dezer is volgens denzelfden corres
pondent de Nederlandsclie vln.g op Poeloe W aij 
geheschen en gaat het steenkolendepot van Poe-
loe Brns derwaart;; 'over. B. JI. B. 

In Dnitschland heit men palen in den grand 
door op den top van de paal een ijzeren plaftt, 
en daarbo>en een dynn.mietpatroon te leggen. 
Als deze ontp1oft, schiet de paal den grand in. 

A. D. 

Met heel wat bombarie is in Landen een 
inscbrijving geopend gewee;;t voor de onrreluk
kige betrekkingen der l\'ise1·0-bemanning~ 

:0ooveel ophef werd er gemaakt, <lat zelfs 
in Nederland het voorbeeld gevolgd werd. 

Bijeengebracht is 1109 pond. sterl., warn·
van uit K ederland 60 l en uit de EnO'el;;che 
schatkist 300 pond. sterl. 

0 

De Engel che liefdadigheid brncht bet dns 
tot . . . . . . 208 pond sterl. 

Daarvan warden 500 pond sterl . afgehou
den vuor mogeljjke eischen Vim de Zweedsche, 
l tnliaanscbe en Duitsche leden der bemanning, 
zoodat aan de betrekkingen in Engelancl worclt 
uitgekeerd pond sterl. 609. w1rn.rrnn ederland 
aunbracht 601 pond sterl. 

llet 1·yk(} Engeland 'helpt de »ongelukkige 
b~trekkingen" der "Yisel'o bemanning cl us na al 
die drukte met ... ... 8 pond sterl, ! ! ! 

7.e:me f 9G. J.B. 

Het bestunr in Britsch Noord-Borneo heeft 
de he:mm ~le[jerinck en Funcke, de Duitsche 
planters, dil.'. gelijk wij reeds melLlclen. gescho
teu bndden in een boot met koelies, die tegen 
hun verbo 1 .Je pla.ntage verlieten om bij het 
be~tuur over slechte behandeling te gaan kb.
gen. en rnu welke vijf man wau.ronder twee 
cloo l ,1 jk. gewoncl werden, laten ontsnpapen . 
'fe~·ca de J~ngelsehe gewoonte bij zoo zware 
rnis:la1len. werden de beschulclig<len onder de 
geriuge borgtogt van 1500 doll1trs op vnJe 

»\\'cl Julfrouw Sophie," zei ik. 
>J Wat Yoor een juOrouw Sophie?" 1Toeg de hoer. 
))\\"el, de jongc dame waal'l':lll jelui altijrl spreekt, 

die de clok.tcr alle morgen bewekt. en aan wier ge
zondheid je veel schijnt gelcgen ic liggen." 

Eer~t keek de hoer me met groote ooiren aan. Daarop 
proe~tte hij 't uit. schaterden al de hui~genooten ins
gelijks en rolden de kinderen rnn 'tlachen op den 
grond. Znlk. een uitban•ting- van vroolijkheid had ik 
nog nooit gezien, en gi11g mijn Legrip te boYcn. 

».fu.llrouw Sophie 1" riep de bor,r nu uit met tra
nen in zijn oogen: >JUw Juftl'onw Sophie, die ziek is, 
onze koe, die ik. pas op de laat~te markt hcb gckocht." 

En ct· kwam gecn eindc aan 't gclach. 
En de man met den grnoten hoed, die alle mor

gen komt, is ollzr \'CCarts, rlic meer rnnlient dan al 
uw slarlscloktcrs samen." 

Oorsprong ,-an de bajonet. 

Onrler de korte regeering Yan Jacobus II, wen! 
de eertite stap tot ::ifschaffing \'all de piekcn in het 
Enge!f;ehe Jeger gedaan door den doik i11 de tromp 
van het rreweer te steken om de manschappen te 

0 .. 

bcschermt~n, . wanneer zij, onmidrlellijk nadat ZIJ ge-
vuurd hadden, door cavalerie wcrden aangevai len. 
M'!n zegt dat dit gebruik, aan de Franschcn ontleend, 
de oorsprong van de bajonet is. Verscheidene jaren 
Jang werclcn de clolken aan de gewerrn vastgem::ikt 
door het gevest, dat soms we! een Yoet Jang was, 

Verspreide Ee rich ten. 

Na ,,HERI:-<'.'(ERING AAN \Y1Lll1>LM l\lmsTERS LEEBJA
RE~I" zal Soemkarlasche Coiuwil als fcuilleton plaat
SP!l: ,,EEN OORYEEG en llARE GE\"OLGEN."- Naar aan 
de Loco mot ief uit. Batavia \l"Ol'rit medegederld zou 
het nieuw Lenoemde lid in den Haad van Incite, de 
beer Micbielsen. Dinsrlag voonniclrlag om h,i!f twaalf 
plechtig worden geinstalleenl . in ecn Luitengewonc 
zitting van deu Raad, tr. houden in IH't paleis op hct 
kolling5plein en gep1·esideerd door den Gouverneur
Generaal.- De chinees Tan !\em Lie, zi<!h than~ 
noemendr. Ch1·istiaan Kcnimclie en cen chinees Fre
derik. Jacobs, zich Yoor de ferandering ook weleens 
nocmende Abrahams, beiden van beroep w<1nmemend 
Chri~ten, ht>bbcn zich gewend tot de Hegeering met 
het ve1·zoek om wat rechlen en wrplichtingl'n nan
g"at .. geheel gelijk gesteld te wo1·dcn met Eurnpeanen. 
Op gmncl rnn Art. ·100 rnn het l'l}gcerings1·eglement 
heeft de Hegecring dat wrwl'k goedgunstig en Yet·
st.nnrlig gcwezen van de hand.- De kapitein Bick
fort en de 01·erigc offkici·cn Yan de Pega~11~. het schip 
wat de verlostc gcrnngenen van de door den Radja 
rnn Tcnom aangehonden schipbreukelingen Y•tn de 
l\i~ero aan boorcl had, zijn door den komroandant 
mn Atjeh uitgcnoodigd aan wal te konie11 en hebben 
cc11 aang1'name avond in ric Socieleit te Kotta Hacljn 
dJorgcbmcht.- Dehrer .Nnuta, photograafte Penang, 
kecfL de bcmanning cler :\isel'O vcnaanligd en in den 
handcl gcbrncht. 1\Ien twijfclt er aan of bcl bedrag 
van den v~rkoop znl gelijk staan nwt den hehalden 
losprijs aan den Tiadja mn Tenom.- De Timoruicn 
kusten op het oogenblik te Sanmrang f 9.-- J'l'l' pi
kol.-· De Regcering Yan :\ieuw Zuid \\'ales is rnor
nemcns een h'ening Yan 5 millioen pondcn sterling 
op de Londensche beurs te openen. - De Engclsche 
kanunneerboot \\'asp is op de kust rnn Donegal ge
strand en tot.aal Yergaan. 

,\an den Regent mn Ledok is Yct·gunning Yel"lcenrl 
om zich te nocmcn Radhen. :ITas.-- Te Socrabaia 
worclcn de wegen gcsieramrl even als te Solo, A bc
giet de helfl van drn \\"Cg Yoor zijn huis om 3 uul', 
B cloet het om !~ uur, C om 5 uur en D in het ge
hcel niPt. Solo hecft cchtcr icts voor boren Soera
bai::i; men hecft er enkelc e1·1·en \Yaar de sti-aat 
met vuil stink.end gootwatPr bespro~id wonlt. wrlk. 
water zelfs tegen de aange,Yitte m11ren gcgooid 
wortlt.- Tc Samarnng is op de hoogte rnn Karang 
Bidara het raarcl \">111 ecn dos it dos, 1rnarin i.Wl'C cl;L-

De goede claad, die ongeprezen sterft, verstikt er 

duizenrle die zij had kunncn uitlokken. 

SHAKESPEARE. 

Men betert zich dikwijls nog ee1· door het gezicht 
van het kwaad, clan door het voorbeeld van het goede. 

PASCAL. 

Men grijpe den moecl z\jne armoede te toonen, zoo 
berooft men haar van haa1· siherpsten prikkel. 

Tm"iM11Er.. 

Juist dit is cle zegen der ware vrijheid, dat zij ons 
in staat stelt ons aan anderen te wijden, in allerlei 

zielstoestanden ons inteclcnken, allcrlei talen te ver. 
staan en alzoo all en all es te zijn. 

HuGENIIOLTZ. 

De hartstocbten z\jn de eenige redevoerders die 
steeds cvertnigen. De eenvoudigste mensch, die harts
torht ontwikkelt. ovet'tuigt eerclcr clan de welspre-
k.endste, diP ze niet heeft. 

L.~ RocuEFOUCAULD. 

Het zedelijk karaktcr van een man wo1·dt noodza
kclijk machtig ge"lnfluencccnl rloor zijne 1Touw. Een 
hrng bewerktuigde natuu1· zal hem evenzeer doPn da
]f'n, als cene hooger georganiseerde bem opheft. De 
ecrste z::il zijne neigingen vet·smoren, zijn geestkracbt 

oni.zennwen en zijn ]even bederYcn, terwijl de tweede, 
rloor ann zijne genegenheid genoeg te doen, zijn ze
delijke i1atnur zal sterken en doo1· hem tot rust te 
lmmgen, er toe strekken za1 zijn geest te oefenen. 
En nict enkel dit, maar eene hoogstaande vrouw 
zal onmerkbaar bet streven en doelwit van hareu 
cchtgenoot tot een hooger peil bt·engen, cvcnzee1· ::ils 
eene van lage beginselnn hem onbewust zal verstom- · 
pen. S.nIUEL SMJLES. 

mcs gezelcn warell. gestruikeld. De boom mil bet I 
rnarlnig brnk. en een tier pasmgiet·es~en 11·~rct vrij Telegra.mmen van de Locomotief. 
onzacht tege!l den grond gc1n1rpen. Zij k wam ech-
tcr met den schrik nij .-- ]Jc hee1· \Y. clie te Pe.toe-
doengan nanr een \rnjangpartij stone! te kijken, !weft Uit Batavia 2 October. Het stoornschip Conrad 
Jen heer J. die lwtzelfde rleed, een slag boven het is gisteren te Amsterdam aangckomen. 
linkeroog torgebracht, waardonr cen wond ontsto1u1, De eerste Juiten<tnt der infanterie Hebbes, is ge-
die zich lot a::in den linkerslaap uit~trektc. Tegen den plaatst bij de expeclitionnairc troepen te Atjeh. 
heer \Y is ceu aanklacht bij de just;lic ingcdienrl.- Orergepbatst ''an Scrang naar de Bataviasche ha
Yolgens rle Sumali·a Coi11'G11/ soulfrecrt Padang a::in Yenwerk.en te Tancljong Priok, de ingenieul' der tweede 
cbr•)ll!sche tudsYPnvnt'l'mg en ht:t morgen en al'o~d- klasse bij den waterstaat, Ha1·claar: 
s~hot '".alt ab; _'de. '.~1_e: een J~tck ~ewapendc ;ch,dd- , __ van Besoeki naar Sitoebondo, de aspirant-ingenieur 
wach_t zun _p1Pk \e1k1e>t tc_ ~chu1en.~ Tc I ad,rng btJ den waterstaat, Cambter; • 
PandJang zun alle soldateu ~1e te Balana_ gocd genoeg ,' van Ambarawa na::ir S::ilatiga, de architect der 
g-ek.cm·d warcn om bet ·1 ie b:ttaillon mfantene te a tweedc klasse, Beeheld. 
complctccren, afgekeurd. - Padang Pandjang zal i~ rnn Sitibondo naar Soemberwaroe de opzichte" der 
met dew tij1l clcktri~chverlicht wonle:1. In afwach- ' eerste klasse b\j rlen waterstaat,, P;sm::in ~ 
1.ing daanat~ 1~ het bij rneu1~·e 1rn'.an zoo .,donker: 1 . . Geplaatst te Serang, de ingcnie~'.r dt'r tweede klasse 
dat men gr1 am loo pt 0111 lub, nek en becncn lt, r blJ den watcrstaat, Hollmgerus Pupet'S. 
breken als men wat aangeschoten thu1s komt. De [l Door den kapitein der infantcrie de N\js is een 
padte staat !'l' zeer goel, hct ·i 6e baladlon g<1at iJ eervol ontslag uit den militairen tlienst verzocht. 
naar Fort dP. Kock en rnn h~t gerklnchccrrl gc- ~ De eerste luitcnants der infanterie Willems en Burg 
rll•dte Yan h•Jt ·l 5e zal men een n1eu11· lrachtcn te ~ zijn rnor een bevorclering tot den kapiteinsrang voor
f01·m~ere11, ofachoon hct voo1· he.t grootstr. gcdeelte ! gedrno-en. 
op p<lpier bcstaat. - De jcneYermeter tc Padang in ,· . 

0 

. . • . 

de c;111tinr is te zock en nu mankeercn [er 75 fies- , U1t Srngaporr. 2 October. Heden 1s foer aangcko-
sche.1 Sc.liiedammer. men de Engelsche mail, met berichten loopencle wt 

5 September. 

in 1k trnmp t' clrukken. 
't ls moeilijk met cenige juistheirl na te Rporen 

\\·an:1ecr de tegcnwoordige manier om de hajonet 
zoo op het gcwec1· vast te zetten dat hct laden en 
rn1·en er nict door belet \YOnlt, in Engeland is in
gernerd: maar nrnn wil dat die Ycrbctering uit 
Fmnkrijk afkom~tig is: en de volgendc anecdote, en 
Oro'sc's >i Yerh:wcleling OYer oudc wapellrnstingen>J 
gecft ook wPl grond tot die \'Oo1·on1lcrstellmg: »Bij 
eeu rlcr vcldtochtcn van Koning \Yillcm lH in Ylaan
clei·cn waren et· drie Fransche regimenten, die hun 
bajonctten op de tegenwoordige manier, toen in 
het Dritsche legcr nog onbekend, hadden Yastgczct
Een rla~trrnn ruk tc met gevelde bajonct tegrn hct 
25e regiment op. Luitenant Koloncl, Maxcwcll, 1lic 
er het hovel over voerdt', kommamleenlc zij11 
rnan~chappeu tic bajoncttP.n . in de trompen lllln

nc1· gcweren tc steken, om den vijantl ::if ic wachten; 
tot zijn grootc ,·crbning opcndcn de Frnnschcn, toen 
zij op cen behool'lijkrn afst'.tll(] miren, ccn ~cherp 
rnur, rial zijn s0ld::iten, die wlk een begroeling niet 
verwacht. haddcn, een oogenblik Yerbijstercle, want 
zij bcgrcpcn niet hoe het mogclijk was te rnren met 
tie bajonet in de tromp gestoken. Zij herstelden 
zich echter, deden een aanval en .clt·even den vijand 
terug.« 

1\Icn rneent dat het woo rd » bajonet« ontleend is 
aan de Bayonne, in hci Zuit-westen van Frankrijk, 
waar de ee1·ste wa_penen van die soort-gebruikt om 
gcweren, in picken te veranderen - gemaakt zijn. 

Toen het wetsrnorstel, bctreffencie wijziging van 
art. 'I 98 rler Gronrlwct. nan de t1>eede kamer werd 

• voorgelcgd, stelde de hcer Yan Houten rnor nog ver
schillende andere artikelen der Gronrlwet te wijzigen. 

De beer L. G. A. graaf van Limburg Stirum, lid 
der eerste kamer van de Staten Generaal, is ornrleden. 

Een tweejarig rnrlof n::iar Xederland is vcrleend 
aan den zoutverkooppakhuismecster te Pasoeroean, 
Steffen 

Benoemd, tot zoutvcrkooppakhuismeester ie Pasoe
rocan, Bloemhard. 

Ontsiagen eel'\'ol, op verzoek, de hoofdingenieur; 
hij den :vaterstaat, Roeland; 

de commies der eer~te k lasse bij den po,;t <'11 te
legnAfrlienst, van Maanen. 

Bij de staatsspoonvegcn zijn benoemd: 
tot opzichtc1• dcl' dertle klasse: Jansen, Ott., Breuer 

en van Esscl; 
tof onder-opzichter dcr eerste kiasse: Ramers en 

Joseph; 
tot onder-opzichtcr der tweetlc klasse: rnn Hutt.en 

en Ruben. 
tot clerden commies: \Vaardenbul'g; 
tot ondcl'commies cler eer~tc klasse; \Vollrabe: 
tot ondcrcornm1es cler tlcrcle klasse: Ed wards en 

Pattynama. 
Uit Batavia, 3 October. Ook de clepositobewijzen 

der factorij l'an de Nedci'landsche hanclelsmaatschap
pij zullen voortaan aangcnoinpn \¥v<<h" nk bu1<'>
tocht voor lanclscompt~ 1ot:1cn. 



Aangeslagen 
Op ninsdag. \Yoe11sdag, en llo111l1'rdag

en 0 dezer te 1~joijoeilan va11 onuitg-~lo~tt' 

ren. 

tkll 7, 8 
pandgoe-. 

De \Cmlnmee~ter, 
If. l'. l<'isse1'. 

A d v e rte n ti e n. 

Op den :29sten September overleed te Jlalang 
mijn geliefde echtgenoot, Jllr. P. A. 

1'1atthes, in leven resident van Soemkai·ta. 

Eenige kennisgeving. 

(273) 
H. MATTHES, 

geb. ScnouTE ... '1. 

Voor de vele bewijzen mu hartelijke belang
stelling en deelneming zoowel gedurende 

de ziekte, als m~ het overlijclen en b1i de be
grafenis van mijn dierbaren echtgenoot, betuig 
ik. ook namemi mune kinderen, rnijn' oprech
ten thmk. 

s~rakarta, 3 October 1 

H. 1\IA'fTHES, 
geb. SCHOUTEN. 

4. (:rt i3) 

in vaten, blikkeu en flesschen 
verkrijgbaar bij 

80B "'MA..i~ & Co 
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3...1 ode nl. a f.!.. a z ij'n. 
SO ERA BAJA. 

Steeds voorhllntlen: 
J aponnen, toffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

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

B. W. VAN HOGEZAND. 
Yoo1·st1·1uit-Solo. 

OXTPAKT: 
EEN FA.CTUUll 

Weaner Rlngl~mpen 
zeer helder brandend en bijzondcr goedkoop. 

(271) 

Jfpt toeslemminq van het Best11w·. 

Wilso-n' s 
GREAT WOiiLD Ciacus 

Business Mana[er 
Treasurer 
Equestrian Mana[er 

Frank Weston. 
T. W. Hn11bard. 
James Madi[an. 

V oor slechts 7 avonden. 

Eerste Voorstelling. 
IYIAA:r{DAG 6 OCTOBER. 

Het grootste, meest gevarieerde en best be
ga.a.fde Gezelscha.p, da.t ooit voor een publiek 
op Ja.va. heeft gedebuteerd. 

U'1 CJ'1 
Q 0 

)> > .., .., 
r+ ......... -· -· en r.n ....... r+ 
CD C'O 

= = 
Van de eerste Van de eerste 

grootte. grootte. 

leder hunner is iemand van erkende repu 
tatie in .l!.;uRoPA of A:r.IBRIKA. 

De eigenaar dezer inrichting, die elk jaar 
in Europa is, is in staat om sujetten over te 

halen Europa te verlate11, door gGlileliikt> mrn: '. 
biedinaen van dien aanl, nls geen eukele nn
clere t~oep die de Oost bezoekt, in staat is te l 
doen. 

De hoogst l Geen onko~ten t 
bezoldigde IYl\i'Clen gc8p:;ard. I 

Gelcl komt er met op 
,\RTISTEN aan. J 

,\lgern. erkend 
al~ de 

talrijkslr 
de 

die ooit I Wat is bet resnltaatl \ rnnchti"ste 
op Java · . trnep 

zonder \Oorbehl 111 I EEX SlJCL'ES l 0 

zijn geweest.) de e;escheedcnis dci· bu i ten Europa. 

AT H L E T I S C HE VE RT 0 0 NIN GEN. l 
! 

~r. r!Stx SclntmJ:.Ittlr ~ 
de beroernde paardendresseur, die 

. jaren geleden bier is opgetreden. 
reeds drie 

(251 )* 

Y rijc111.ga.voncl j1. · op den weg tnsschen het 
H, es id en tie h u is en Tok o , \ k o e w n n op 
1\1 es ell. ee:n bos slente i§ :um een gou
tlen hank. De vinder kan bii terngbezorging 
ium bet bureau v1i11 dit blad, op eeu goecle 

REDE~. 1 belooning rekenen. ( ~ 7 ,) ) 
Mnanclag a. s. 

te 9 ure 

1\foandag a. s. 
te 9 ure 

Maandag a. s. 
te 9 ure 

De groote en eenige NEL
SONS. 
De kunstenanrs bij uitnemend
heid. 

De Koningin der Arena. 
Mlle LOUT8E. 

Uit het groote Hippodrome te 
Parijs. 

MER B.Y WILLIE 1\IA'l'
'l'HEWS. 

De Koning der Clowns vnn de 
voornaamste circussen :i'.11 li:n-1\laandag a. s. 

t-e 9 ure rop1L en Amerika. 
Tavn's eigen favoriet 

ARCHrn O'BHIEN. De on-
Maandag a. s. overtretfolijke springencle joc-

te 9 ure key. 
DE KLEINE A.JIANDA. 
De bevallige kleine p1titrd-

1\laandag a. s. rijdster vau het Grand Hip-
te 9 ure podrome vitn P1L"ijd. 

De eerste Paanlrijder JA
MES 1\IADIGAX van bet 

i\foamlag a. s. Gmnd Hippodrome te Parijs. 

-v erkri1" o·baar • 0 . 
J)IJ 

'.ti hooft &, Kalff -- Soerak~rta. 

PAPIE11EN IN DirERSE SOOH.'l'E.K. 
ENYELOPPEN. 
KAXTOOHBENOODW DHEDE. - . 
INK'l1EX, CT ZEER YELE SOOl{'l'Ell. 
PHACR'l'A.LBUl\IS. 
DIV.l:DRSE SPELLEN, enz. enz. 

Mtt11too,..Aflget1tlt1's .6.§§5. 
S poo:·we.qgid.~en. 

(5) 

_"1Tede1·t1uHI.\' Gest·11iellenis en JTolksleven 
( pl'uelrtu·e,.k in ~ gr. ot.•fttt•o tleele1t) 
tie Gt;llt'Stel"-.-1 lbu m in 1n·ttclltbfl,1ttl. 

Itul ie. tloo1· Ger1u·tl ~leiler ,, >> 

.Een .H·l1 il tlenloo.(;, co111 pleet ( Ci)QI' di-
l ett1111 t-sc11 iltle1·s.) (:1. \. l) 

te 9 ure De altijd welkom z!jnde 
ADELE. oNrv A~GE~ · 

g: ~~~~~i~ev~~v~~:t:rena. pr a (l ht i· IT B 01B0 IT I1 afi 0 0Il Maandag a. s. 
te 9 ure De onnnrnlg-b1u\l IJ ~ ~ U U 

ED\VlX :\lOX0.1.~ i 
Maandu.g a. s. THOOi<~T & Ji_, LFF. 

van het Rentz-Circus te Ber-1 zeer goedkoop. 
te 9 ure Iiin. 

::i • (1u·2) De bernllige Eque8tnenne 

ROSIE LEE _aH1id pop-ubir, I Gezondheid voor· iedereen. 
.i\Iaandag a. s. alt\jd welkom, ia 11 

te 9 ure De vernrnarde puardenaf- H 011 r; way's z ~J f e n J; i. en 
richter, pu.anlrijcler en volti- PJ<J 11."ILLE~ 
c:reur EGGiE :\IADIGAX. vun luirnrcn l.<"i bl11c1l f''l hL'r,;telicn ;die ong-L·r '·!eldbedcn 

l\Iaandag a. s . het Cirque 81tlonski te Berlijn, Yan de 
te 9 ure De vernrnarde gymnast Js\·f"r. man~, i.l.eren en in~·ew:inden. 

WILL GH.BUOHY, op den Zr~ ?"A""t•n kracht l'n gezo11d1!eid w1'dm· aan Yerzwak-
horizonb.len tok. te C:,-,,;tcllcn. en zijn onwaardeerb,rnr ter genezillg 

Maandag a. s. 
te 9 ure 

:\Iiss. E. i\IA.DIGAX. Yan allc Kwalen rig-en a:111 !Jet \TomY0l;jk ge>lacht, 
de bevnllige rijdster. ome1·,.chillig Yan welken lce1t~j I. En onberaalbaar 

De groote bu.fanceurs op eene Yoo1· Kinderen rnn wclken omlenlo111. 
ha.ud. groteske a.crobnten .Ji.PE Z~LlF 

Maandag a. s. WILLrn & EDU.Urn MOX-
te 9 ure ON, in hunne speciale kun

Maanda.g a. s. 
te 9 ure 

sten. De piramide v. stoelen. 
De alo-emeene favorite 

l\Iiss° FOGAlWUS, 
met hare c:revederde lie.velmgen: 

De im~er koddige EOUE-
Maandag a. s. NE, de Koning der Dwazen. 

te 9 ure bij zijn eerste optreden . 
De Koningin cler Vrouwen. 

»De buitenCYewoon lachver-
Mnandag a. s. 0 1UGU"T " wekkende stornme . .:l. ~ te v ure 

DE DOJL\IE, (F. lhclgway) 
in zijn koddige betises. 

,.. l FlJXNY FH.ANK D'ESTE de .maanc ag a. s. 
te 9 ure J olige. 

Prijzen der plaatsen: 

Is een onfeilhaar geneesmirlrlel 1·00!' l;w,vll' Beencn . 
ZwerentlP Bor,;te11~ Yl'rnndenle '"..,11den. '~wercn en 
Etterbuilen. Iler is berol'trnl Lr ge11ezi11~ 'an .fie ht, 
Rhumatiek, en onrnrµ;elijkbaar voor .\.ambur~tigheid, 

li:ecl1Jijn, bronchitis, "·erlioudheid en 
ho est. 

Ter grnrting Yan Kliergezw0llen en nllc "oorten Yan 
·nuidziekten hr«ft zij gcen 111ed~,linger L'n geneest 

betooYereml. "aamgctrokkcu en ~tij\c f,c,,Tichten. 
,\lleen bcreid in Profo:<:;ur lfoLLO\\'.\ y·s Etabli,sement, 

78. New Oxfot>d street. Landen 
Yoorhccn 533 Oxford l!itl'eet, 

En "·orclrn Yerkocht in Potten en Do0ze11 1-.rn 1". 1 '.,d., 
~"· !lei .. is. lirl, 1 h .. ~~<..en 3:~~. t'll 1erki-\jgbuar 

: bij al le 111crl.icijncn-1·crkoop1'rs door 111' gebeele 'vcrekl. 
'j ID!(l!'" I<oopers gelieven het E!iquet van iedere Doos en 

Pot te onderzoei<en . lndien hat adres, 533, Oxford Street, er 
niet staat, zoo is het bedrog. 

f '>0 I (130) Loge (t) plaa.tsen). . · ~ .-
Een plnats in de Loge . « 4.-
0verdekte zitplaatsen , « 3.-
Am phihe.itre (Carpeted) . . . . · « 2:
Galerij-zitpl.aatsen voor 2000 personen « 1.
~ Kinderen beneden de l 0 jaren, solcln.ten 
en ondero:fficieren betalen half geld op alle 
rangen. 

W oensdag 8 en Zaterdag 1i. October 
GROOTE NAMIDDAG-VOORSTELLING 

te 41
, ure 

wa.a.rop alleen kinderen tegen halve betali~~ 
warden toegelaten. De hen vergezellencle m
luncl.schc bedienclt:n zijn vru . 

ANNA WILSON 
(27 4) 

. _ _ , .~0·s I 
IJ1l !..!l'llCP .. nlld<lcl gepft de g11~1 -

~ti_-..:\:"r~s;ilta'e11 biJ cl..; Lehandeliug 
" d ",'. Co11orrl11fo; hel !Je:,L .. at in l11"Ce 

Y11!'111e11 : 

-l toG~I.r:IAULT&Co's.Matico 
t' In-pu1t1ng; 1s in wc1111gc _Jarell 

,. '\ \ • \\."Cl'l ldlie1·oem<l gewo1 de11; h1nnen 
1-

1 
' • ('11kelc dnc·cn "·onlcn de hardnek-

\' )" -· ;-- ·:>1<..,j1 k1!!~!e nil\:loei11g-e11,crdoorg-cnezen. 
1 ~_:.,!.'~ ,, ·2·· GRIMA ULT& Co'sMatico 

(r',. /(\ 1;1_.1_2,' Capsules; onfeilbaar .bij de be
(6/ \ ,.-(°·: _ liandeling \·an u1LYloc1ngcn, en 
I Y p-, :pl_~ hebbc•n bovcn Copa1rn en ai:~ere r;: ·, · i/2':..Yl" can,11les het voonleel clat ZJJ de r>/ \ ~ mang- nict vermocicn. 

: - 1• • :,\ GRIMA ULT & C0, B,r. Vivienne,Parijs 
' ~ ,,, r.~ws in alle qoede Nederlanische apr,theken. 

- -:;:,"'!l:o _ _ _. 

J:>e '1"elou..tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ . 

bereid uit Bismitth, bijgevola van eenen heilzrimcn inl'loed, voor de huid. 
Z1j houdt op het aange=icht en is onz.ir!ttbaai~: . 

iij gee(t dus aan de h111d eene natuurl1Jke (riscnlieid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, 1·~e la Pai.r, 0 - PARIS 
Men neme zich in acht t'Oor namaak en t•ervolsching. 

(Oordeel uitgesprokeu door hct Tribunaal de la Sciue tlen 8 rnai 1875) 

&Co. 

De OLlde. geteekende, 
behst zi..:'t · lllc' 1len in- i ,. ·rkoop van pro-
dukten te ~emr ·1tn,.;·. 

Versclrnft werkk,L iit;1al nitn Landbouwon
dernemingen e11 YerlZ' 'nt voord10tte11 op pro
clnkten. 

Een en iiuder tegeu nii<lel' overeen te ko
rnen conditiiin. 

(233) L. l'. SCHALKWIJK. 

'l'K:Of BEllOlffB VAN 

2c §1,1m11ci.>I i-: i'1.>c1'100C tc Socia l'iai~a 
E::\ 

2c G))ci.::cni~i11~ tot L'vNbeic.idet'\.d 011o8u-

-iic fi.t· acttt Cf{i ndcicn L'O 11. 3lt.~~iL>e·rnio

~lrn2~ti in :z:.i2.;d'c11 1d:>cfi-g/n8~ii. 

i Tr kki ng 

J Maa~aa~ ~~· ~~~~m~~r rnM. 
-~~-J-

I flEERElllS l'R_\.A T 

~ 

TEGENOVER j::ERSTE-SCHOOL. 

't Hoofda[entschap over [eheel Java 
van de welbeken.le firmn HErn1trcu TEitL~DEN 
ar~1·e;1011111w1•1·,1 cloor hare RiJn- en 1Jloe
zeh.w~j ~1en is 11nu ondergeteekende opge
drngen. :\Iom;ters in na.ntocht. Bestellin• 
gen wonlim inclien press1mt, pet· tele• 
gTaaf ontbo•len. H. HARLOFF . 

VERDER NOG VOIJRB'.ANDEN IN ,,BAZAR" 
Uroot assortiment iu Eetserviezen van di-

verne prijzeu. Barde:i, §chotels, enz. 
ook per stuk verkrijgb1mr; 

Professor Dr. .LrnGER gerenommeerde ge
zurul:a.eid.shomle:n: 

Zmirte prinrn kw1tliteit Tilten-hoeden 
voor Heeren en Jongeheeren; 

Meer;;chuimeu. Ycikhenholz en Wortelhouten 
Sigaren. tiig1n-ette11 en 'Il.'abakspijpen; 

:\Iarmeren lt.naaJ)_jes en Tafels; 

'V eeuel' .JD:en ~-'els : 
Diverse superfijne 1rrneu en 'Tazen; 
Pla:"bten. ha patt.en ook op standaards; 
Fhot3;·1·acieaaUJn1ns, §iga1·en- . 

en §iga;tetten etuis; 
Da~jes voor Di-trnes en Heeren; 
Zijd<l"~B.- en Glace-Handschoe-

nen. 
.Japo:t§fO ~en. (269) 

OP I ,:il\" D' :£',ED is CCll lwslbaar 
kalmercrl'I 111~1ltlel Yoor hilldCrcn. 
DE' .-in. oor.• J"..JN D' ZED is oufcilbaar te
g-.'n hr:1kl10e,;t. 
.DJ.:. &I.UfJ01' J"..!N IJ.• ZED is een radicaal 
mi<ldcl lc;:cn de ho~sl van leringlijtlcrs. . 
DD ~-u,ooP r.nt D• ZED is cen zekcrm1d
de1 icrrl'Tl lloe~l verk·ourtt1cid. 
DE !Juu:o1• Li,;· D' ZED is uitstekend te· 
gen Slapelou::;llcid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OYERAL IN GEHEEL NEDERLA NDSCH INDIE 

TP :-4ocrnkinfa bij A. Mnchielse 

, . _,; )0 Ll\IER UIL 
11--1) i •,, Lr::VEATRAAN) 

Walrvan de hci.zrn<l uilwerking !edert 30 Jaren bekend ii 
Tf'rr : "Por~t ~·cl\.ten I oncrtering, Bronchitis, 

V·;i.-.): rti1 111,tu11l:1•1-luc.;e hocat.Kl~er~ch tige 
na1"1._1c .. {ff'' ' . H111 :z:c!tten , Klieracht1.ge 
geZ\'"' ~ n , ~1 7.\V l~it•rw 1·11 voor:d !er versterkrng 
''an kinderen <1ie feu zw.1k en teer gestel hcbbcn. 

Men ei:-chr:. op hct C'!iquet d1 1 n n:tam \'an HOGG 
het allC>( r:in tlcn II' Ll:"SU~~UH, chef <ler Gitt' 

~ misrh~ wc1k7.;1a111h1•den nan d,3 n:cdisd1e f:1cultcil l 
.1 Pnrij:L en h,..t ~tern rel van den franscha1 

StH .t in l•l ff\·ve 1nkt. lll' le\"cnrnau v:1 1 

HOGG wu1 .t allrt'n Y ilwc;l in lli'ielwekiv 
/!llC01t.) wa;uvan het m0de1 hier llltl.st is geplaat<:! 

'A· otheek HOGG, 2, rue Ca!tiglione, PARIJS. 



G .E L D - L 0 T E R IJ 
T E B AT AV I A, 

ten belt0eve vnn 
De Gymnastiekschool te Soernkarta 

~n 

De Vereenip;inp; tot , ·oorbcreidend 011-

dc1·ricllt nun kinderen , ·nu 1'Iinver
mo~enden in Nede1·landsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 pr]jzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- c 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen ( 1 70.000.-
LOTEN zijn teg'n f '10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te A.mboina bij cle heeren .\. T . Bouman & Co . 
« Bancla cc clen heer C. J. Blanker t . 
« Banclja1·masin « << « J. A. Jansen. 
« Bandong cc « « C. G. lleiligers. 
cc Batavia cc de I Escompto Maatsch appij . 
" « cc den heel' IL J . .\Ieel'tcns. 
« cc « cc cc G. Gehrnng. 
« « « cc cc F. H. Kroon. 
« cc cc de heernn H . .\I. van Dor p & Co. 
« cc cc cc cc Ernst & Co. 
« « cc cc Brnining & Co. 
cc « « cc « Ogilvie & Co. 
« « cc cc t Yis~er & Co. 
cc· « « « cc Dunlop & Co. 
« « den heer Loa Po Seng. 
cc « cc « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkali. cc « cc L . van Hutten. 
« Uenkoelen << « << C. A. Aeckerlin. 
« Boeleleng 
« Buitenzorg 
(( (( 

(( 

\( 

« ::Sierinckx. 
« Th. Janz. 
cc J. A. Schussler. 

cc Cheribon 
(( (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« J. J. II . Smeenk. 
cc A. J . \Yoh·ekamp. 

« (( « (( 
cc Djember Bezoekie « 

« J. van Hol t Pellekaan. 
cc l3rocx . 
cc J. J. de Graaff. « Djocjacarta << « 

« « << « cc H. Buning. 
cc « (( « cc \\"ed. Kocken . 
« « « de heeren Soesman & Co. 
<< Indramajoe « den heer J. Revius . 
cc Kedirie << cc cc F. Stoltenho[. 
cc Kota-Rat!ja cc cc << .\.. \\-. Kneefe!. 
« Laboean (Del i)« « << J. F. H. ' 'an Hemert. 
« Macassar « « « \Y . Eekhout. 
« i\fadioen « « cc J . ,\. . .\Ianuel. 
« Magelang « « cc P . Koppenol. 
cc j fedan « « cc \\". F. II . Leyting. 
« i\Ienatlo « de heeren de Bordes & Co. 
•Padang cc cc cc Yan IIouten . Steffan &.Co. 
cc Pad. -Pandjang « « « J. \\' . A.Hing Siberg . 
« Palembang « « « G. II. Ruhaak. 
« Pa oeroean « « << II. G. E:tunder . 
« cc << cc cc D. P. Erdbrin k. 
cc Pattie cc « « A . .\I. Yarkevisser. 
« Pecalongan « « « A. \\' . I. Bochftrdt. 
« cc « « cc S. N. I\Iarx . 
'< « « de heeren Hana 1Iullemeister & Co. 
(( Poerworedjo (( den h eer .\I. F. Smet . 
« Probolingo « cc « C. G. van Sliedrecht. 
« « cc « cc R. S . Thal Larsen. 
« Riouw « « « C. van Zijp. 
< Rembang « « « P. L . nn Bodegom. 
« Salatiga « « « Th. B. Yan Soest. 
« Samarang « « Agent K I. Escompto l\fij . 

« « de beeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
(( « « « « RaYcnswaay & Co. 
« « « « « Arnold & Co. 
« ct cc « « Soesman & Co. 
« « « « cc Grim\ & Co. 
cc « « den heer .\. Bisschop. 
« Soekaboemi « « << D. J . H. Schafer. 
« Soerabaia « « ,\.gent K I. Escompto jlij . 
« « << den heer Chs. Kock.en. 
« « « « « \'. Cl ignett. 
« « « de hee1'en Geb. Giinberg en Co. 
« « cc « « E. Fnhri & Co. 
« cc « « « Yan :\foyden & Co. 
« « « cc « Thieme·& Co. 
cc Soerakarta cc « « Soe~man & Co. 
cc « « cc Thooft & E.alll . 
« « « « cc Yogcl van cler Heyde & Co. 
« « « tlen h eer C. L . Baier. 
cc Tangerang cc « « L. A. :Jl. Leman . 
« Tj iandjoer « « « Jh1·. R. Holzschuher vcn 

llarrlach. 
« Tcgal « « « K. Hornns Greve \ Yzn . 
« Ternate « cc « C. \ \' . R. van Renesse van 

Duij\·cnbode. 

« Tjilatjap « cc « I. I. A. Uitenhage de 
}list. 

« \Vonosobo « « « D . .J. van Ophuijzen. 
De trekk ino- o-e~chiedt ten overstaan van den No

tal'is H. J. .\IEERTE:\S te Batavia als b ij aanplak

billet is bekcnd gcmaakt. 
De Com111issie ad hoc. 

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

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

Voo i·sll'aat-.Solo (35) 
Steeds beleefdeliJk nnnbevole11. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"r A LUEVEN. 
TELGRAAF'rAH.IEVEN voor 3 kringen be

end tot 200 woori:len. · 
TARIE VEN voor KOELIELOONE.N bui\.en 

de lijn. 
(6) 'rHOO:B' T & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
W l<JH K TUIGli.UND IGEN. 

Ha.ndelaren in maohinerieen en fabrieksbe
noodigdheden, 

H EBBEN I N VOO R RAAD: 

Eeu groote part!i L, T, 1-1 en Balli.• 
ijze1· in alle iifmetiugen. 

Staaf en plaat~jze1· van alle dikten, 
waarbij van 6'X2 ' X'"" en ''•" 

§ taaf en plaatkoper en U:oper
d1·aatl. 

Groote- sorteering-Moerbonten en 
Jilinknagels. 

» » Jioperen Kranen 
en Stoo1na;fslniters. 

India 1·nbber van af '/"" tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met bu.lpstukken tot 

en met 4" 
Geldonken p~jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kw1iliteit Engelsche (}l'ijfrie· 

Inen, enkel en dubbel. 
Hand, Ceutrifngaal, Stoolll• 

pompe n en Brandspniten. 
Snijge 1·eedschap voor g·as en 

-Withurol'thth·aad. 
Alle soorten Ve1·fwaren. 
Boo1· en Ponsinachines, Draai· 

en Schaatbanli.en. 
Stoo1n1nachiues Jnet ketels op een 

fnntlatieplaat. 
JUezel~uh1· coinpositie, de beste 

bekleeding tegen wannte-uitstraling. 
Dinas Cdstall, een nieuw soort 

vnnrldei. Van welke laatste artikelen zij 
eemge iwenten voor J ava zij n. 
Verde~ alle artikelen, benoodi~d 

voor lantlelijke onde1·nemingen. 
Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesj;eld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van Jlachinerieen en 
repa1·aties dau,rvan , en nemen best.el· 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOE.ROEAN . 

Specialiteiten in Spaansche en Porl11 geesd1e \\'11neo. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

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

IlrukkBrij an Bind0rij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrtif- en Kantoorbehoeften. 
Spoecllge bediening en nette afl.evering ge

garnncleerd. 
P !UJ SCO URAN TEN word en Hteecls gratis 

verstrekt. (7) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Onl'vangen: 

1'.eatin;;·s Cough I-'ozen~es. 
1JidcH tegen de hoest. 

( 1O5) 11AUIIIELSE. 

Yau af hede.11 dagel!jks v.m:iche Gebakjes ent.. Pr~j sconrnnten worden tegen franco 
aanvrnge franco toegezonden. r-

VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(1 27) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden in dim 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, 1mmer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor vVEE
~ENFONDS, worclen gaarne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Iuformaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A1nsterdams~be Apotheek. 
So e r i. lrn rta. 

Dayrum. .Alcoholisch wasch· 
urater. 

( 101) MACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvra11g dadelijk 

§chijfschietrc;;isters en i\.fstandsbepn-
lin:;en, afzonderlijk gcbonden . 

Gcdruli:te i\.anteekenin;;boekjes. 
~aamlijsten. 

Klecdinp;lijsten. 
Strafboeken. 
il.lcnn~eboeken met sterkte lle;,;-ister. 
P1·oces-Verbnnl. Gctuii;en Verhooren. 
Ji!cklaagden Verhooren. 
Venduverantwoordini;en, enz. enz. (4) 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANil~GHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle nu111me1·s. 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 
V .A.N 

V LAS BL 0 M. 
(22G) Heerensfraat - Solo. 

Verkri,jgbaar 
bij 

!!001 T & HALF:r. 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhausBn 
(in het J avaansch) 

I'l"ijs f 5.- fmn co per post f 5,50. 
(82 ) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·age11 tot geleitle
billet voor vervoe1· van koffi.j, 
met ontvangstbewijs voor ko:f· 
fij pas. (193) 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER AKA RT A . 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~pa~Ae Wij~e=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOESMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendntien 

(28) 

f\.msterdamsche Apotheek. 
Een]g Agentum voor Soerakarta voor de 

zoo gunst1g bekende 'VIJ N EN: 
Merk PLATON & Co. Batav1a. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
S oerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Iioorts• 
urerentl liqneur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO ) MACHIELSE. 

AGEN'rSCHAP SoERAK ART.A. 

der Bataviasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSU RANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas." 
Bij llet Ai;entscllap dezer 1'Iaatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelij.ke voor
waardeu, i;elei;enheid tot verzekerha5 
te;;en brandi;evaa1·, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkai·ta , 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen b!j den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVER:;. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 



. .. 
[SEl V a1 de oc1atartaschc-Conran 

Soio .81 7"

~ol;,: -Djebres 
>> - » 
Paloer 
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t.roleumvla~ geheeschen had.--- In. rle kan1pong Ta.
wang -woont een gepensioneet·d onderofficier, die er 
een kwaadaardigPn bond op na houdt. Dat beest heef"t. 
den Af"rikaa.n. Koes een gedeelte van zijn 1·cchterkuit 
af"gebeten en op zijne reclame ,v.,.1·d hetn aang<o>z•-gd, 
da.t hij een civieI .. .act.ie t:.egen bet die1· kon inst:.ellt:~n.--
De beer .r"\_. Jo:0:eph, a.gent vn.n <le Ri·lg~vay's Salon 
des arieres is te Sama1·ang aa.ngekomen. Het gezel
scbap, vva.a.rvan bij de nclai1·eu1· is, best.a.at uit -'1 5 
pP .. rsonen, waa.rontier d1·ie dames, die zich. in de.- tijd 
van bet personeel van vv~ilsons Circus bebben afge
scheiden. De voor-st.ellingen van die troep hebben-te 
Cheribon nog al volda.a.n.--- Een Fransch Komedie
gezelschap g~ef"t: te Samnrang eenige voo1·stellingen. 
De prijzen der plaa.tsen -zijn. slecht:.s: '.1 e rang f 6.---; 
2,., rang :f 3.--- en 3e rang f" 2.--- Duu1·de1· kan bet 
niet. Als die troep te Solo komt mag de di1·e teu.-. 
als bij zaken 'I.Vil inuken bet ta.1·ief '"~I eens herzit>n.-
De trekking van de Teg-ah-cbe geldlt.oe.-ij, <lie in Sep
tember zou plaats l1ehben, is nu vastgestel<l op den 
27e dezer.--- Het ft>.,,st in den Pla.nten. en. dierentnin 
te Ba.ta.via is uitmunt.end geslaa.gd, ondanks de scbuld 
die de inricbt'.ing steeds a.an bet Gouv~rnement van 
Nede1·landsch Indie houdt. De tuin was schittn1:end 

' ge'illu.mineerd. 
r Archipel en feu is den naa.m van een nieu'v v1 .. erk 

van Jules Ve1·ne. ge:0:chreven naar aanleiding van de 
uitbarsting van Krakatau. -- Jn een Deensch do1·pje 
k.,,vam een pho-tograaf om gel<l te ve1·diPnen. G1·oot 
was zijne vervvondt>1·ing toen de men,..cben voo1·· het 
ma.ken van bun. port1·et beta.Jing- Yocde1·d~1.-:i.-- De 
prins Tan '\Vales heeft ·te Ne'<V- Ca.>'<tlc bijna een groot 
onge-luk gek1·egen rloor·dien bet pa.a rd van een kolonel 
der a.1·til[erie schutterij 1nP-t ZIJTl. be.-ijde,., die den 
uitgetrokken degen in de hand ha<i. tusschen. de '1.-Vie
!en ·van z.ijn rijtuig gen,"l-akte. Het pa.a1·d va.n de_r:1 ko
lonel -,,verd erg gebn.vend, in~a.1· rle schutte1· en de 
prin~ k,,,.aLDen e1· betrekkelijk goerl a.f. -- Doo1· e 
der Hoogle-eraren van de ~:Iedische :taculteit is de 
vra.ag gesteld of de na.aru van »komma-b-aci11us voor 
bet oogen.l->lik althans niet doo1· dien ,·an" v1 ·aagtee
ken ba.ccillus zou kunnen Te1·Ya.ngen. 'Vot"den.. -- Bij 
de norn:u~-q,l schiet~chool te t~~,,•·g-eon op Zoom is een 
:nieuvvigheid. ing;evoe1·d VY:"\ardoot· het gevaa..- van ge
t.-otren te vvo1·<len, voo~· d · ·n man in rlc:n kuil, die op 
de schijf mo _. t p "l.s"'<'>n geheel "vor-dt 'veg-~enon"len . 
Inplaa.t.s da.t <le 1:n~n nn.a1· <le sch.ijf ga..'"l-t., komt. cleze 
naa.1• hem toe. Dit gescbi.,.dt cloo1· een mechani.ek die 
onder den g1·ond is aangeb1·acht .. -- flet Dagblad 
verneemt dat bet g-et ·ucht. n.ls zoude bij hct I\:linis
terie een on.t,ve1 ·p in be~ve1-ki.11g ziju tot invoe t·ing 
yan eP.n bela,..ti.ilg van het kapitaal in portef'euille, 
va.n ullen .gronrl ontbl<>ot is. -- 're Oucby in d~ om
sti;eken Yan Romont:, kant:on F,1·eib.u·g-. Zvvitserla n cl 
beE"f't men op een li1chthallon ge"'choten. lta den bal
lon k"<.va1nen v~rscheid~.,ne gatcn .. "7V'aa.1·doo•· hij ><po e-
rlig d~a.\de. De lncht1·•-oizif!'e1-s zijn met den sch1-ik 

-v-r ·g;ekn.me n. De ci~de1 ·s In.gen natu111·lijk op het ke1·k
hof- -- De hee1· Gailla1-cl hee "'t in :!\:1•>1·t:ihan e<"n g1·ot 
outdPk t; var:. 8 a 1. 0 m '!te.-s boo~. Hij vond claa.rin 
mensc.henbeendet·P.n, »at«ie'wve rk i-i-1e t. a.ll<"'go: ·ische fi
gui-en en munten. De g1·ot staa.t bij h .oog 'vate1· gc
deelt.eli-jk or1rle1· .. --

Telegra.inmen van de Locoinotief. 
Uit Batavia. 4 October. Heden zijn per si:oomschip 

Bro->-no van Bat:avja. naar Se.n.1a.rang ' ' ertrokkcn, de 
dames Holland eu Ducke1·; 

Het F1·a.nscl;:t.e tooneelgezelschap van Deschamps; 
nad.r Soe..-a.baja; 
de bee1·en: rle Boer en. Bode; 
de dames: de Groot en Hoogenra.ad . 
Het ~ox-stel van den. gou•·e1·neur van Atjeh om 

uitbr<Piding aan de stoomt1-a.:r::n lijn Kot Raojah-IJam
ba.roe te ge....-en is door de Regeering goedgekeurd. 
Zij zal nu 1oopen. OYer I-Ce1:apan Doe,,·a. en. Lampoe 
Tjoed, V\.'aa.rdoor jaa1·lijks 25300 gulden a.a.a trans
portkosten "'1.-Vot·den uitge-..vonnen. 

Verg:u:r:ining vcn·leenrl aa.n den ka.pitein-k.ommandant 
dP.r die~stdoende schutterij te Terna.te, Buijn, tot 

· net. aa.nnernen en dra.ge:n der ,·ersie1-selen der Duit
r s~e Kroono1·de. 

Bevorde .. rd tot ka.pitein, de 
inf~nterie, Burg:_ 

tot Aerstcn. Jui tenant, 
infanterie, Rissink. 

deo 

eerst.e lui1:enant der 

t'veede luitenant 

___ B~t _§tQO_m_sc~ip Pri:n.s Freder-ik is heden. te Pa.
dang a.angekomen en vvo1·dt. ?.:la.andag, 6 
te · Batavia verv<.-a.cnt. 

October, 

Uit Bai.a via., 4 October. o,-ergepla.a:tst naa.r Padang, 
a~ eerst:e luitenant-k ~a.-tiermeester Kna.af'; 

naar Atjch. de kapi-rein de1· genie Hoogenbo_om; 
Baar bet 2e <lep6t-baraillon, de kapitein der in 

'.furiterie Poth. 
Penang belegd zou. ~·or-den om 
de blokkade der kust van Atjeb, 

De meeting die te 
te protestee1·en. tegen 
is uit~esteld. 

· ~~an Reute1· 4-- " October. 's-Gravenhage 3 Oct...>
ber. De e.;1::-stA kame1· de1· Staten-Gen,.raal heeft met 
f3o3 t:egen B stemmen ve1·kl.uar·d dat er groud bestaat: 
on::1. bet vvet:svoorstel tot -..VIJZl.ging vnn. art. ·J_ 98 der 
Grond-..~•eT. in overvveging te nemen. 

__ Bc>irle kan:1crs zullen in de volgende '\.-Veck o-ntbon
a.;n vvorden-
~~ -uret:svoo.L'si:cl tat. = -wjj.zigi_pg de1· Grond~et is bij 

den Ra.ad van State in h~l-!ar <:feting. 
Kairo, 3 C>ctobe.- Oncler de t1·oepen van. het 

- ~iSte ""i·eglk:nent- te Dongola heel-Sc ht ,~eel ziekte. 
35-

_ Pe - K _bedi__ye ontving colez~n . ~orgen een teJegran,, 
in.elrlende <lat Be1·be-1· bet nomen is. 

- Uit Batavia. 6 Octobf>'r. De EngeJ~che mail is bier 
'-ii.an n:iet., ·1:5e·richten. loopcnde tot 5 E'e-ptember. 

'In bet _eE"nig artikel Yan bet Regee1·ing>"voorstel 
to"t- 'vijz.iging van a.i-t.: -'198 drlc Grond\.vet sl:.aut te 
lez.en: 

Gedu.-r;_en.efe een. regent;schap ka-n in de opvolgtng 
i;;~ den.- f;'r.oon. geene uxijz.igin.g -'UJo->·d,_,,n geb?·acht;. 

· De J:'.,~ieu:u:e Rotterdarnsche C-ouran.t; ·£s tegen. dit 
~- Voorbehoud. 

- Het -..·601·.Stel -van den beer , ·an Hol.rtcn tot radicn
le he1 zienli,g der ~··ondvvet hou<lt- o. a.. in, dRt tie -
ve4· plich1..e · ~ed Ye-1·vangen zal "'"·orden door een belof-

. 1:e; ve1·der a.fschaffing van. rlen cen>"us, uitb1·"'irl -ng; 
_ der bevo~dbeid ..-au rle stat.en peneJ·aal in mili-t.ui.-e 
~- zaken en ~a.n~elegenheden die de dynastic raken, 

he-t ,.-a.st..c;tPl1en , -an een rui n-ie 'e1 goediiig bij ontei-
- gening, .el'"!z.: enz· 
~ "De oft:icier van. ge?ondbeid bij de inarine De Graa.£ 
--is· .Pp non -?ct 1,.-iteit gestel<l. 

::,,.--~ p.,. hee.r ',;an der Goes, te Tjian<l_:oer, is tot den 
~dels-tand '-el l•eYen . 

~ . -Uc bep_al-i11gen, v..·aarnaar cfe prc'> mot-ie bij den Jn
.:,.;ai~chen g<"nee>"kundige-n dienst zic.h regelt:. z\:n g£V\-"ijzi~d. 

'boor Ci'en T1 ans-..-anl:,,chen , ·o!ksraad is de Engel:sche 
---~~-"-'i"~~-~t.tt~ ~~...a. 

T<,ch vve1·<:i de ~onv~n.1.ie _aangenomen. 
• 3.;1 sten A ugustJ;is ·bad 'tee B1·ussel 

D'.lB n if'es1. a tie }Yl a a.ts. 
- Oo k vrerd . bij -d~n koning van Belgie 

-~ teg.e:n de ondei.;~jsvvet i.n_g~;Cl__iend _ 

een groote 

een ad res 

-uit ff..atavia, 6 · October, G~na.tui:aliseerd, Bauer, 
Serna..1 ang_ 

"I;-vv-eeliu·ig ve.rlof ,-e-r~e_end -a.an Ulej 
""1\'ij_z.e•·a·s · der ._tv.-eg<ie -..klas..-:;e. 

Koopal. 

·-" - Beho~n':id, .. tot· _onde..1-:.V"<ij~ere;s · aer -t.v•.-eede klasse, rnej, 
-- ' •. - '::: - .;;.;µ.ta-- . . • -- - .• . . 

---_-.;~-=--- ~ '·- ~ ·. -~ . ~ .:t&-t: V>·~iX.xneeste.r: Qi_f ·ile · ho:ULbeW-e~·king. dienst : der 
: -:--: :·.--- -::;-;. ,-3~.pRK•~°"~geu-·- ~J:·. • -;::. .• • 

.;.:J:_:_:=.·~-~·· · ~ -.. :.:~ ... -- ~ .-.· - - - --· . ~-~ ~-- ---·-

De Fransche beg1·aa.fplaa.t:.s te Canton is geplunderd. 
Overgepla.a.tst va.n Bangil naar Pasoe1·oea.n., de jn_

genieur der derde kla.sse bij den -vva:tersta.at, van Goor; 
van S1·agen naar Sokjoso, de a.spira.ntingenieur bij 

den 'INaterstaat, Vroe,.·om de Haan. _ 
van. Soei·a.baja. naar At:.jeh, de aspirantingenieur bij 

den ""'aterstaat, Elenbaas; 
van Riouw naar Atjeh, de opzichter der tweede 

kla.sse bij den 'vatet·stuat~ Franken. 
De stoon-.schepen Koning ~~illen-z- III en Soera.baJa. 

z~Jn gisteren. te Suez aangekomen. 
De chef van. bet postka.ntoo~· te Siboga., Don-.,. is 

na.ar Singkel overgeplaatst, en za.l door den heer Bik 
verva.ngen 'vorden. 

A d v e r t e n ti e. 

Soci8t8 G1
e de Prodnits Alimentaires 

KAPJ:TAAL 3 l\-1ILLIOEN FRANCS 

Directeuren L>I ... VA-VT en. ALLCARD 
GOUDEN J\<IEDAILLE PARIJS -1878 

GouDEN MEDAJLLE A1'ISTERDAM -1BB3 
F= A.. ~ I .J :::3 
Rich er, 23 

Doter 

L c:> l"-..J c::::> c:> 1'-..1 
-'1 0 l • Leaden hallst?•eet. 

No:rma.:n.d.ie 
Zon<ier eenig inengsel, <le beste b_ot.~r ' ' an Frankrijk. 

Diverse g1·oenten, t~·uffels, sardir?-es, pdtes de 
roie gras, enz. 

ORDERS TE RICHTEN AA"N ALLE Il\IPORTEURS 
-VAN EUROPA. 

.Men eiscbe op elk blik het merk met de twee boerinnet.jes 

HOLLANDSCHE PR.IJSCOURANTEN °'VORDEN 
OP A_,-~NVR..~AG TOEGEZONDEN 

~ananga 

('14-1) 

KANAN GA 
van JAPAN 

RIGAUD l Cie 
Pa:rrurneura 

8. Rue Vivienne. 8 
PARIJS 

W"ater 
ii::: een buit-enge,voon verCrisschend 
toilet -vv-ate:r; gemeng<;i bij bet v.-ater 
vvaa~n-:iede men ziclJ 'vascht., n-:ia.akt. het. 
de huid blank en glad en Ia.at. een 
allerfijuste geur na, die door de e-ie
ga.nu~te dan-:ies zeer gezocht v.·ordt.. 
------....: - ·- - ----- ------ -- - - ---

l\-Iet 
den. trein 

No. 

1. SzV . 

4 S_JV .. 
2 SzV. 
9 Sz"'r. 

-17 SzS. 

21. SzS. 
Per po_stil

jon 
id. 

1\-Iet 
den trein 

No. 

9 
8 

1. '.1 Sz,r. 
- ~ SzS .. 

B SzS. 

1 0 ..SzS. 

Per post 
jon 
id. 

Tijd 
van 

vert1·ek 

7,2 

7,-'13 
-10, 

2,1.6 

3,36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 
:1-'1 u. 

25 
30 

-'1-1 u. 30 

I 
-Tijd . 

van 

I aa.nkomst 

9.38 
9.47 

'"2. 7 
5.48 

5.59 
9.~6 
-I .39 

4 . 50 

3u. 30 

4u. 

Kaar de ondervolgende 
plaa.t:.sen. 

Goendih, Poer,vodadie, (Gi.·o
bogn.n) Karangsono, Kedong
dja"Li en Semarang. 

Klatten, Djocdja.. 
Kla.tten, Djocdja. 
Goendib, Kedon.gdjati, Se

marang, Sala.tiga, Ambara""'a. 
(residentien Kedoe, Ba.gele:n. 
Ba.nj oema.s.) 

Kla.tten, Djocdja. 
Si.·a.gen, IVIa.Q.ioe:n,,... (Ma.g~ta.n, 

Pono1·ogu, Pai:jita.n, Nga.ndjoek, 
Kertosono, Djombong) Kediri, 
Toeloeng-a.goeng, Bl.ita.r (-VVJi
ngie) 1\-fodjokerto (Pra.1nbon) 
Sidhoa.rdjo C'-'--aroe, Poi-rong) 
Soerabaja (residentien. Moluk
ken Z. en 0. a.fd. Borneo) 
Bangil (La.,vang, Singosa.1·ie, 
Ma.l:;i.ng) Pasoeroea.n (resigen
tien P1·obolingo, Besoekie, Ba.lie 
en. Lombok). 

IVIodjoke1·to , Sidhoardjo, Soe
rabaja, Ngavvi. 

Sragen, Nga,vi, Ma.dioen. 
Bojolalie, dagelijks beha.lve 

des Zonda.gs 
vVon9giri, Maandag, Woens

dag en Vrijc:tag, 

Van de ondervolgende 
pla.atsen.. 

Klatt.en, Djocdja. _ 
Sema.1·a.ng, .l\.n-iba.ravva., Sa

Jatiga, Ke<longdjat:.i, Goendih, 
Poervvodadie. (G1·obogan.) 

Klatten, Dj<•cdja. 
Serna.rang, I~erfong<lja.tl., Ka

1.·a.1-igsono, Goend ih. 
K lat:.t:en, [)joc<lja.. 
Sragen, 1\Iacl ioen. 
'roeloe11g- agoerJg.,. KediJ·ie, 

1\Iodjoke1·to, Si<lhoar<ijo en Soe
raba.ja, 1:-'gn "<.Vi. 

S1-agen, J\1:adioen, Blitar, Ban
g1J, Pasoe1-oean . 

be halve Bojolalie, dagelijks 
des Zonda.gs 

V\tonogi1·i, Maa:nda.g VVoens
.:Jag en VJ"ijdag 

N. B. 1\-:fet trein S7V. Kc>. 6 ten -'1 u. 53 -rn. -vvorden 
albier alleen pakketten ont,·angen, vva.nneer rle vvestpost 
te !3an...iarang niet .tijdig geno<-"g aankomt, om ·_nog 
:r:net den trein van 6u 50m te kun:nen meegaan. 

S7Y. SAlWARANG ' TORSTENLANDEN . 
SiS STAATSSPOOR. 

Sn.eldr-uk -- TFJOOFT & KALFF, So?.o· 
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