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Bema3ting va.n d;n grond. 
~Naar onze meening wordt van de bemes
ting van den grond, in Inc1ie, over het algemeen 
te wi>ini.g werk gemaakt, ofschoon dit een der 
grootste factoren is om de opbrengst vim den 
bomvgrond te vermeerderen en daarJoor krach
tiger ·gew1L te verkrijgen. 

Dr. L. Malder zegt terecht in »de Indiscl1e 
Opnwrke1·" Evenals het vee, dat door een rii
kelij k en gezond voeJsel en door eene goede 
verpleging kru.chtig en vet wor,lt, is zulks bet 
geval met de plimten. 

Worden 11.l de stoffen, die ZlJ tot onder
houd noodig hebben, hn.ar n.angeboden rn 
rijkelijke mate en tevens geschikten vorm, zoo
danig dat zij die dadel!ik kunnen opnemen, 
dan zullen z!j ook kmchtiger groeien, meer 
bladeren, takkim en vruchten voortbrengen, 
dan wanneer zij dezelve in eene karige hoe
veelbeid ontvangen en dat voedsel nog boven
dien kru.cbtdoos is. 

In de volle overtuiging cler in het boven
staande axioma bevatte waarheid, tracht men 
dan ook bier in Indie siuds de lctatste ja
ren de opbrengst van den bouwgronll te ver
meerderen door betere grondbewerking en be
mesting. 

Door beruesting wordt aan de p1anten al de 
grondstoffen au.ngeboJen, die zti tot vorming 
van bout, blad en vruchten noodig bebben. 

Dat is ten ruinste het doe! der bemesting, 
en daaruit volgt als vanzelf, dat de an.ngebo
dene mest al die stoffen te zamen ruoet bevat
ten en wel in een behoorl\jken oplosbaren toe
stand die de pbnteu tot hun opbou w noodig 
bebben, tenz!j sommige dier bestauddeelen r"eds 
voldoencle in den bouwgrond >tangetroffen wor
den, als wanneer men volstn.an k11n alleen die 
stoffen toe te voegen, die in den grond ont
breken. 
Aan die voorwaarde voldoende, zal het mesten 
gepaard gaande met eene behoorlijke en die
pe ~ewerking, steeds een goed resultaut ge
ven en een jaarlijkscben overvloeJigen oogst 
waarborgen. 

Daar staat echter tegenover clat de bouw
grond verarmt: 

wanneer die na verwijJering va.n bet oor
spronkelijke houtgewus onbehouwd blijft liggen; 

dat de grond, door de zonnestralen aanbou
dencl beschenen, ditardoor uitdroogt ·en, g~en 
afval van bladeren ontvangende, armer aan 
humus wordt; terwijl door cle bearbeiding van 

F e u i 11 e t o n. 
Het vrouwtje van Mozart. 

Aan den ingang van het romanfoche dal in de 
nabijheid van Weenen, dat den Leopoldsberg van den 
Kahlenberg afscheidt, ligt een klein, eeuwr.noud ge
hucht, reeds daardoor alleen bekend, dat zijne inwo
ners de gemeente van den beroe111<len ,.pastoor van 
Kahlenberg" uitmaakten. Op een heuvel, met klimop 
en wilde rozen begroeid, staat de pastorie en nette 
kleine huisjes omringen deze eeuwen-heugende muren. 
Daaronder vindt men ook een school, verboi·gen tus
schen hakhout en b10emen, en daaruit weerklonk eens 
de beerlijkste muziek. 

Het was in het jaar 1788, het rl orr,je Kahlenberg 
prijkte in zijnen fraaisten zomerdo,;cb, toen in den 
tuin van bet schoolgebouw een lief tnPisje zat, zPker 
de schoonste bloem van alien die er op dat oogenblik 
te zien waren - het was Violetta, de docbter van 
den schoolmeester Millnf'r. Ilet meisje was hem op 
haar zescle jaar door f'en trouwe en diei·bare levens
gezellin achtergelaten, en zij, brnr.vens een Yerht>ven 
troosteres, de muziek. waren de eenige geliefrlcn van 
zijn hart. De ~choolmee. ter had Dach, lfanckl en 
Hayrln, zijn ,.koning" zooals hij hem noe111de, gMd 
in hl•t hoofd, en bet oude spinet (') bromdc op won-

(')een zeel' primitive piano. 

De Soer1i,k1u·tasche Coti1•1i11t vel',.,chijnt 

driemaaJ 's weeks: Dln1dri.11~. D<ni:lel"i1-fT& 'n 

Zate1·da,qs, uitgezonclercl feestdagen. 

den grond wel is waar rn den beginne een 
grooteren wasdom verkregen, worllt, doch zulks 
de grond spoedig uitput, bijaldien niet door 
het Mnbrengen van de benoodig1~e hoeveelheid 
mest dn.aru.an wordt tegemoet gekowen; ook 
veritrmt de grond door het aanhoucleud be
pliinten met een zelfle gewas, w1rnnloor die 
j1utr in j1tttr nit clezelfde be;;tlmrldeelen mo~t af
geven, zonder d:i.arvoor evenredig schaclelous ge
steld te worden. 

Waar men steeds afneemt en niet clan we] 
in on volduende mate toevoegt, dan.r houclt de 
vonrmad clan wel bet p1'oductief vermogen ein
delijk op. 

Bewerkte gronden zijn veel rneer aan de z~n
nehitte en wiuden blootgesteld tlan begroe1cle 
en derhulve ook aan eene groot:::re wisseliug van 
tern perutuur. 

Het koolzuur en de arumoniak vervluchtigen 
dus spoediger, terwijl 's nacbts meer di1mp
krin~slucbt door den grond wonlt opgeslorpt. 
Door de uitstrnling der wiirmte ge.luremle den 
daO' is cl1i.n ook de onbesch<tduwJe groutl 's 
n:Cbts ko::rcler en wordt zij door den chtu w ge
he.:il bevochtigd, dcit niet plaats heeft met be
clekten grond, claar alsdan de planten bet 
vocht opnemen. 

Bij onbedekten grond beeft dus uan de op
pervl1Lkte eene gestadige afwissaling v<1n yoeht 
en warmte plaats, W>~t cfo verrottiug der hu
muscleelen ten zeerste bevorllert. 

De stikstof moet als een der meest belang
rijke bestanddeelen van den humus aangemerkt 
word en. 

"\Vel worclt door het getlurig ben.rbeiden van 
den grond het opbrengend verrnogen tjjdelijk 
vergroot, daar zulks bet ver'110gen om de voe
dende bestnnddeelen uit den d.1mpkring optezui
gen, bevord<·rt, m1iar ook wordt d1Larcloor de 
ontle·1ing der huruusachtige bestanddeelen zoo
danig rn de hand gew!Jrkt, d,tt eene vermm
clering derzelve m'3:::r nadeel cloet dim het goe
de wat door herhaalde bewerkmg verkregen 
wordt. 

Op die gronden kan dan ook aagenomen 
worden, dat bij jonge koffieplantsoenen, daar 
wanr de grond nog niet geheel door het loof 
der boomen beschacluwd is, eene kortgebou
den grnsbeclekking veel zal bijdragen om dien 
grond voor veru.rming 11.an humus te vr:ijwa
ben en dien daitrentegen een rijker stikstofge
halte zal geveu; zooals trou wens door proeven 
bevestigd is. 

( Wol'dt ve1·volgd.) 

derlijke wijze de melodien Yan deze toondicbters. 
Op dien zomerdag dan, zat \"ioletta in den tuin; 

niet vcr Yan ha~r zat haar vader, de schoolmeester. 
in een prieel ti• lez<' n. Eenskln ps golfden lustigc trii
let'S over het bek van clen dichten tuimnuur en op de 
hoogte ve1·scheen ee11 frisch, opgeru[md gelaat, dat 
een jongenmnn van ruim een en dertig jaar toebe
hoorde, die rla1ldijk tot het 1reisje riep: 

- Schoon kind, lief kind, wilt gij mij binnenlaten? 
'.\laar de wneste jongen wachtte het antwoord niet 
af en 5prong lurbtig over de heining in d!)tl tuin, en 
nu Yiel het gemakkelijk den spring in 't n:•ld van 
nadPrhij in oogenschouw te nemen. Hij was slank 
en web:crnrrnd, ball donker hair, wat ·hem tamelijk 
verwilclerd om het boofd golfde, hij droeg een \Jaret 
op het hoofd, een kleine portefeuille onder den arm, 
een jlinken stok in de hantl en op zijn scbouder zat 
een tamme spreeuw. Door den sprong vloog de in
houcl der portefeuille wijd en zijd, een menigte blajen 
111t1ziekpapier dansten in clen wind, de schoolnwester 
k wam vol angst tocgeschotcn !lll zijn dochtertje lacbte, 
clat haa1· cle tranen uit de heldere oogen Iiepen. l.\faar 
rle wildzang raapte zijne pnpieren op, leg-de rlen onop
houdelijk snappenden sµreeuw in de Jtaliaan~che taal 
het stdzwijgen op en zeide tot den scboolmecster: 

- Papr.. lief, ik ben een muziek-student uit Wee
ncn, rlie mn Yermoeidheid ineenzakt, daar hij den 
grhrelen clag rondgeloopl:'n heeft om melorlien te lee
ren van de lie,·e YOgeltje:; in het woud. Laat mij bij 
u uitrusten en los de moltoonen van mijn treurende 
maag in een krachtig Es-dur op, zoo gij merl.elijden 

Advertentiekosten bebn.lve bet zeO"el voor 
0 

1lw 10 wo01·dcn voor 2 plaatsiiigen f' 1.-
elke volgen<le plaatsing de helft. 
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Plaatst>lijke SchoolJi:ommissie 

de heer: N. VA~ KLAVEREN. 

de heer: J. G. l\f. A. CARLIER. 

Verzor~in~s~esticht 

de beer l\Ir. C. F. F. THURKOvY . 

V e r t r e k d a ;;- e n d e r 1'I a i l s. 

Y.-1.x S.uu.n.1.xG: V .c1.x BATa. vu: 
E. 
N. 
F. 

13-27. 
5-15--26 
3-20. 

E. 16-30. 
N. 8-18-29 
F. 6-23-

Op de groote passer hecft eea klingalees 
een soort vitn tent opgeslagen, wnariu een voor 
kinderen zeer au.rdige soelapa.n verto9m1 wordt. 
Op een fatfel worden allerlei poppetjes gepl11<ttst, 
die op ko::nmando loopen, d:insen, zaan lig
gen, veder opstuan en andere kunsten vol
brengen. 

De entree is voor Europeanen vtjf en twin
tig, voor OLinezen tien en voor Jnvanen vijf 
ceuten. V olgens een bezoeker is bet voor kin
deren zeer aardig. 

Aansto.anden Donderdng zal bet Frnnsebe 
tooneelgezelschap te Solo komen en dezelfden 
avond een voorstelling geven. Het bestaat uit 
de dames Sri wani, Blain ville en de heeren 
Deschnmps, Daron en Rousseau. 

De Batavi:·,sche en SamaranO'sche blaclen 
bebben niets dan goeds, van de ~oorstelliuO'en 
van dit gezelscbap gezegd, zoodat aan te ~e
men is, het gezelschap ook bier een grooten 
todoop zal bebben. 

Het concert van de heeren Bourret dat ten
gevolge van de komst v11n de Wilsons was 
uitgestelcl, is nu bepaald op aanstaanden Maan
clag in de societeit de Harmonie. Het pro
gramma zal nader worclen bekencl gemaakt, 
daar een der heeren eerst beden avond te 
Solo urriveert. Naar wij vernemen had de heer 

gevoelt met een armen uitgf'hongerden muziekant. 
De sr·boolmeester was daclelijk door rlen ongedwon

gen toon van den jongen man rnor he1n ingenomen; 
hij verzocht den gast in bet prieel plaats te nemen, 
en Violetta bracbt versche melk, boter en brood, be
nevens lekkere vnrchten. De beer en de vogel snap
ten nu om bet hard:;t. De spreeuw riep gerlurig: 

- llola ! Figaro pas op! pas op Figaro! 
Binnen weinige uren waren elf' dt'ie pcrsonen reeds 

zeer eigen, ab hacMen zij elkander reeds jaren lanii: 
leeren kennen en boogachten. Men praatte over de 
viduosPn van dien t\jcl en de jonge man luisterde vol 
eerbierl naar het oordeel van den ouclen. 

Vooral beviel hem de gloeiende geestdrift, waarmede 
rle . chooJmeestf't' van Joseph Haydn ,,zijn koning" 
sprak. Onvergetelijk bleef hem bet ~ogenblik, toen 
hij t>ens zijn dorhtertje Mar \Veenen h..td merlegeno
men, om een concert te hooren waarop compo:-itien 
van Haydn werrl.en uitgevoerrl. Toen hij na afloop 
daarvan rnor de concertzaal stonr!, ging de menigte 
op eens eerbiedig uiteen en ,,varier Hayr!n." kwam 
naar buitrn, terwil hij de omstanclers eerbiedig groette. 
Hij echtcr had zich een weg weten te banen door 
de dichte menigte, hij had de hand v,rn den tcion
clichler gevat en met hevende stem gefluisterd : 

- Heb dunk, vader Hayd n! 
Deze had hem vrienclelijk de hanrl. gedrnkt, hem 

toegeknikt en tegen hem gelachen. 
De ,ionge man luisterde eerbiedig naar dit vet'lmal 

en bekende eimielijk blozend, d;tt Ilayrln hem ook 
zeer boogtichatte, dat deze eens tot zijn vader gezegd 

Inzending tler Ad vertent.ien tot op den 

ditg der nitgttve v60r 10 nur. 

Bourret Sr. vroeger te Oberibon een zeer O'Oe
den naam ids violist en do.ar eeniO"e zeer O'un"stig 

. ~ 0 

bekende d1lettnnten bunne meclewerkin()' beloofd 
0 

bebben, kmmen wij de liefhebber,,; van muziek 
gerust aanbeveleu om het concert te bezoeken. 

Eene bier ter stede welbekeude porro, ge
nnamd Bok Mnn.s Djitti, heeft zich eenige da 
gen geleden door het iunemen van vergift vnn 
bet leven. ?erooftl, iu lrn:npoong Pmtiknjnn. 
De aanle1drng tot deze waul10pi()'e daad moet 
gelegen zijn in bet vel'dnisteren ° v1tn ao.n baar 
ter verkoop to~vertrouwde goederen ter waarde 
van ongeveer f 7000. 

Door de Hooge regeering z\jn de Hoofden 
v.an gewestelijk b~stuur aangeschreven, ten 
emcle hun1idvies iutewinnen over de uitvoerb:mr
heid van urnittregelen om de koperen duiten 
buiten circuhdie te brengen. 

D11t zulks ge:l.111rn lrnn wonlen in alle gou
vernementslauden is aan te neuHm, maar of het 
in de Vorstenlanden mogehjk ml zijn, valt zeer 
te betw\jfelen. 

DiLt het Gouvernement zulks ook inziet 
daarvan getuigeu de herlrnalde pogingen o~ 
de duiten te vemietige11, telfi!jl men ze in de 
Y orstenlanden toch nug oveml vindt en Ztl bij 
de bevolking zeer gewild zijn, ja zelfs boven 
centen verkozen worden. 

Aan het laatste Bafaviasche marktbericbt 
(van l 5 clezer) zun de navolgende opgaven 
on tleen cl. 

SU IKER. Van Oosthoek Suiker bebben eeni
ge afdoeningen tot f 8.50 voor No. 14 pluats 
gehad, maar in de 1110.tste dagen bestond er 
zelfs tot dien prijs geen kooplust. Blijveu de 
berichten uit EuroptL ongnnstig, dim zullen ver
koopers zich zelfs 111et nog lagere prijzen moe
ten tevreden stellen. 

De oogst overal is zeer ruim, en bebben ver
scbillenrle fobrieken reeds afgemalen. 

KOFFIJ. Voor 2000 Pis. G. B. Pam.anoe
kan werd f 39. 7 5 ge:Lccepteercl v. a. b. Piuna
noekan, exclusief rechten en zn.kken. 

Den 25sten dezet· zilllen l lOO PI.s. W. I. B. en 
130 » » » » l\.fonnetjes Koffij van het land Ge

mampi1· aan de markt komen. 
V 11n Palembang blijft de Mnvoer zeer ge

ring en valt de oogst tLldaar in q uiLntiteit teO'en. 
De aitnstaancle Gou>. Java. Veilin()' ntn °13 

Nov.,mber zal uit 24.400 Pis. Malw~g G. B. 
en 600 Pls. Sisi 1· W. I. B. bestaan. 

bad uw zoon heeft, Yee! fantusie, daarbij kennis en 
smaak, om kort te gaan, hij j, ecn origineel, ja, zoo 
dikwijls hij hem ontmoette, guf hij hem een harte· 
lijken IJanrldruk. 

De schoolrnrester wilrle dit a!les nict van den -los
sen jongrn geloornn, c!och hij was te beleefd om zijn 
twijfel te uiten. Eindelijk 1iamen de nieuwe beken
den laat in den m·ond af~cheicl van elkandet'. 

- Jk zou haast ver~rnten te \Tagen hoc uw naam 
is, zeirle de sdwnlmeeste:·. 

- Ik beet \Vc1lfgang Amadeus, antwoo!'dcle de 
jonge man. 

- l\u mijn \Yaarde heer \\"olfgang, gij komt ons 
toch dikwijls bezocken? 

- 0 ja, dat zal ik zekCH' dikw\jls doen, ik hen 
meermalen reeds doo1· den prior i11 het Kamnldulen
zel' kloostet· te Kahlenbe1·g uitgenoodigd en zal 
niet nalaten u dan altij1-\ voornf mijnr~ komst te m·~lden 

- Zijt gij bP.kend 1ll!1t d0n wdcerwaarde:1 heer. 
Creszenz Mederer? \\'at zegt gij wcl rnn de keik· 
muzick in het klooster? 

- Oat zal ik u darldijk zeggen De laatste maal 
toefl ik daar wets noo1ligJe de prior mij op er.n lek
kel' soepjP.. Aan t:l fel v1·oeg- hij m;j hor mij het Fpel 
van den organist bevallen wa~. Ik antwoorrlde hem : 
Ilij speelt gebeel en al naar luirl. van de Heilige :;cbrift. 
-Boe wo? vraagd .~ de pri01'. Zijn linkerband weet 
niet wat z!jn rechterhand cloet - Maar nu ga ik been, 
leeft alien we!, ik kvm zckt>1' terug. - Gij zult ons 
daarniede zeer Yee! genoegen rl.oen, zeide de schoul
meestel' en schuldc hem de hand. Dan zal ik u mij-

• 
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Een C'hiuees op Pasar Kliwon leeude nan 
eene J ttvam1sche vrom de solll vau f 68. 
onder schriftelgke borgstelling van drie kalll
poonghoofden. 

'l'oen de tijll rnu betalen aankwam, was de 
vrouw nergens te "inileu, maar werd door de 
Politie opgespoord. L':ii bevillllt. zich tot heden 
nog steeds op vrije voeten ofschoon tegen h1Lat· 
eene tiauklacht is ingediend. 

Eenige inlandscbe verkoopers van gepre
pareerd ijs, dat zij van een heer hier ter stede 
tet· rondventing ontving"n, zijn allen met be
langrijke voorschotten verdwenen en moeten 
met die gelden te P1tloor een speelclub opge
richt hebben. Ofschoon tegen die personen eene 
aanklacht is ingediend. zn.l zulks wel tot geen 
re uh;taat leiden en <lien heer den rnad. gegeven 
worden, om eene civiele act.ie intestellen. 

Sedert eenigen t~jd worclen albier platen, 
door inlandsche kladscbil.lt~rs gemaakt, rond
gevent, voontellende L':. l\l. om~en geeerbiedig
_den koninCT, in de getlitttnte van den welbe
kenden gr~ppenm1iker uit bet waijnngspel, met 
name Pet1"1'1k, gelaarsd en gespoor<l, met. een 
teek op bet hoofd nan eene ronde tafel z1tten

de, be7.et met eenige flesschen. 
In het maleisch en J avaunsch staat er bij-

geschreven: 
»fa; radja wollcmda, Hanw1111ja Petl'I'>''. 
Een diei· exemphren is in ons bezit. 
Zonde de Politie geen goed werk verrichten, 

om de verkoopers van diergelijke pl1Lten, een 
plirntsje in 's Ln.nds gevangenis te bezorgcn. 
Met welk doel die pl1Lten verkocbt warden 
weet ruen niet, manr dat hier de Hadjies wt-
derom in het spel tjjn, lnat zich wel gissen. 

Acmgebode11. 

Gi terenmiddng zng een vrouw. vrii goed 
gekleed, op de pus er eenige . tapels kains wel
ker eiCTennres zich even verwiiderd had. A ls 
belijrle~e van de leer: »~meed h 0 t ii~er, hirwiil 
bet heet is ," num zij eemge .prnchhge exem
pluren tot zich. 

Dit bekw11m hanr ecbter zeer slecht want 
de eigennres bud nauwelijk den diefstad ontdekt. 
of zii pakte de i:liefegge bij de baren, ontnam 
haar de kains nutuurliik en gaf hnnr een flink 
pakslaag. 

Gemen~de Eerichten. 

In eene recens1e in de » Amsterdammer" 
over bet werk van prof Y eth komt o. R.. bet 
volgende voor. _ . 

Veth's shm<lnardwerk over Java 1S te rech
ter tiid verscbenen. Eene grondige kennis va~ 
dut tiland is voor Neclerlund meer dan 001t 
eene behoefte. ·w el zijn 1-edert eenige jaren 
de bronnen opgerlroogd, die na l80~ jaarlij!(.s 
tien. twintig, dertig in 1809 zelfa dne en Tl:)f

tiCT millioen Gld. in onze staatskas deden vloe
ie~. nrnar toch is Neerhmd's welwaart nog in
nig met Jam. verbonden. 

De tijden ziin voorbij, dat wij zonder bloze~ 
den Javaan knnnen uitmergeleli om onze f1-
nancieele tekorten te dekken, ru1uu· das.rom is 
Java niet ontblood v11n rijke hulpmiddelen om 
met inuchtneming van het welzijn der inboor
Iino-en de schutkist en de beurzen van koop-

~ .. 
lieden en industrieelen te stiiven. 

Een paar. voorbeelrlen. Als de regeering de 
uitO"estreld:e wilde dj1Ltibos-chen met meer spoed 
da; tot heden CTesci1iedt in kuustbosscben laa~ ' 
veran<leren -e~ dit is een urbeid, die wegens 
den ~jr!, welke er voor gevorderd wo_rdt,_ wel 
door de regeering maar niet door partlCulieren 
kan warden volbrn.cbt - dun zal zij eerlang -

ne mtv.ickYermmeling latcn ziPn, het is een kleine 
schat. - Yan Yiolerta ontving Wolfgang Amadeus 
een prachtigen ruiker vnn rozen, hij kuste baar daar
rnor bartelijk op mom! en wangen en verdween even 
vlug al~ hij gekomen was. 

Er verl iep('n eenige dngen. Ten t \\"eede male sprong 
de muziek-,tudent ornr de hcining. Zonder veel com
plimenten vie! hij Yioletta om den hals en wensch
te daarna den s~hoolmeester goerlen dag, die hem 
dadclijk naar zijn onde ka~t bracbt en daar een kost
baren schat, in de \\"erkPn mn Ifaijden, Bach, Han
del, Palestona, Pe1·gole;oe enz voor z\jne Mikken ont
rolde. Bciden doorblade1·den de boekrleelen en de school
meester venvonrlrrde zich niet W"inig er ornr, dat 
de jonge man claar zoo zeer in tc huis was, z~lfs 
nog beter clan hijzelf - 'u gcloof 1k wel. zed~ 
hij, dat Koning Haydn u zoo hoog~chat zooals g\] 
ons laatst hebt verlel1l. c+ij inoet cen voormmm mu
ziekant zijn. ·wilt gij mij niet rcns voon:pelen? 

En \\'olfg-ang Amadeus ging- naar het ~pinet, dat 
onrler zijne krachtige hand.en bellfdc, en vader en 
dochter zweefden welclrn op de znchte melollien, die 
de· jongc man ann hct instrurmrn t ontlokte. . 

Toen hij oph;elll. wenrlllll de schoolmcestcr z1d1 
met trnnf!n in de oogcn tot hem, en zcidc: 
- Gij zijt een groot genie, Wolfgang en zult een
maal onstl!rfelijk worden. God moge u steed~ bchoe
den. 
- Leve Figaro! ]eve Figaro, riep de spreeuw, die 
altijd op den s.:houdet' van den jongen man te vmden 
w11s. 

met voonleel het zoo gewildc djntihont van die lrnnt" gezegde of van een niet altijd voor da
afmetingen knnnen leveren. als de h1mdel het mesooren geschikt.e nnecdote honden. 
verlano-t. Z0oals belrnrnl is, zou zonder nadeel Eens verzocht hij een boer om, als stmks zijn 
voor de bosschen het viervoudige gekapt knn- zoontje zou komen, dat zoon~je ook op het !11.nd 
nen worden, van hetgeen tot nog toe jaarlijks toe te laten. Tot ontzetting van den boer was 
worclt geveld. clat zooutje een man V'.~n 140 kilo - de dik-

Onder de groote uitgestrekthcclen woeste ste man uit Utrecht. Zoo was hii nltijd vol grnp
gromlen op Jimi., die tlrnns tot niets dienen pen, w11aro111 hii in vele kringen zeer bemind wns. 
en door particulieren met voordeel in cultuur Hii was president van de vischclub: ,,de ge
kunnen wonlen gebrncht, behooren de 1·mV1t's. keeukelde hoed," die na een vischpart!j des a
Zii . ontstuan als eeue 1•ivier door een breed du! vonds gewoool!jk een ,,vischpartijtje" na ha<l
loopende, h'1.re oevers ophoogt eJt zich weder den. Bij zoo'n gelegenheid hadden de !eden het 
rn1m· het hooger gelegen lii.ncl huigt. 'l'usscben I er eens op gezet hom on cl er tafel te drinken; 
den hoogen oever en bet hooge lnud ontstant maar de president stand zijn man en bet duur
dan eene uitge!ltrekte kom, die gednrende den de niet lang of het geheele gezelschap was 
natten ruoesson een. meer is, terwijl zij gedu- smoordron ken behal ve den voorzitter, die lui
rende den drogen met afa;ig aln.ng overdekt, de schellende riep: Siebers! Siebers! een flesch 
en door tggers bewoond wordt. Door iupol- Champagne en 12 nieuwe heeren ! 
dering en het plaatsen van een stoomgemanl 
knnuen zulke mwa's veel11.l iu uitstekeude bou w
lamlen warden veranderd, terwijl, itls dit ge
schiedt, teveus gezorgd kn.n worclen voor eelle 
betere w11terverdeeling van de omliggende 
sawah's. 

Een fideele bn1iloft. Onl11n~s werd te Gri:iy~ 
0

bij l{athenow een luisterrijke . bruillift ge\TierJ, 
die omtfgebroken drie dagen dunrd~. In dit 
tgdsverloop werd het volgende verorberd: l '/, 
cente1M1ir visch, 17 .;entenan.r vlcesch, een koe, 
twee varkens, vier lrnlveren, zestig hoenders, 
ucbt centenaar boekweit- en twee centeminr rog
gemeel, twee ceutenuar boter, 1000 liter ruelk, 
211, ceutemuu suiker, 200 fl.esschen wijn, 10 
tonnen Be~jersch bier, 2 tonnen 'l'iingermiinder 
oud bier, l• • ton brnin bier, 100 fl.esschlln Sel
tersw11ter, 80 liters brnudewiju, 4000 sigaren, 
1000 eieren. '' centenaar rijst, 5 centenuitra 
mmlappels, ell 30 liters limouude. Hoeveel kof
fie er gehruikt i~, lrnn niet nau wkenrig wor
d en bepMld. Intusschen kan men ten naasten
b\j dit b«rekenen, wnnneer men in anumerking 
neemt dat vier vrouwen twee dngen achtereen
volrrens verder niets d ... den dan koffie malen. 
Ya~ chicorie wordt geen melding gemaakt, 
doch ook deze zal wel in bescheiden mate ge
bruikt wezen. Daar bij zulk een- voormad el
ke gn.-t voor ziju aandeel mmspro.kel!jk was, 
werd er streng op gell::lt dat niet iemand te vroeg 
verdween. Toen naar de meening der overige 
CTasten een t <lier plantse woonachtige heer 
~ich te vroeg uit de voeten h1Ld ger_n1wkt, wer
den \'ier jongelieden afgezonden, die den slaap
kop uit het bed haulden, hem in een b:iktrog 
l1t1tdden en zoo :na:i.r bet ft>estlolrnal overbrnch
ten, waar lib zich toen pas eerst mocht aan
kleeden. 

Groole beende1·e11lagen. In de uabijheid der 
stad Bisnrnrck in de N oord-A merilrnansche stuat 
Dakofo -rindt men aanzienlg ke htgen been
deren. Op den buidigen oogenblik zijn eeni
ge ondernemende Amerilrnnen bezig met deze 
te 0nto-innen. Reeds honderden ruenscbeu en 
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paarden hcbben ze aan het werk gesteld om 
de overblijfselen van dieren, die in vroeg-eren tijd 
bij groote menigte door de Indianen op de 
j1Lc!1t zijn neergeveld, te verzamelen; twee dol
lars warden voor het vat betaald, bet bijeenge
bmchte echter per ijzeren weg rntar Philadel
phia verzonden om da11r tot beenderenmeel te 
worclen venveTkt. -og in den loop des jaars 
zal evenwel te Bismarck zelf een beenderen
meelfabriek wordeµ opgericht. 

Outler de uitgaven, door de Rekenlrnmer 
in Ned~rlaud geweigerd te vernen n, komt 
een cuneuse post voor, nam. de kosteu eener 
photogw.phie van een deel van den tuin be
hoorende tot het Paviljoeu te Hitarlem, (fat 
rloor het rooien van boomen een antler aan
zien zou krijgen. De Kamer meende, dt~t 
omlerwerpen als pbotogmphis::he »afbeeldingeu 
van schilderachtige plekjes, al dim niet »op 
eigendom van den Stiutt" niet konden gere
kend warden te beh:)oren tot die staatsbehoef
ten, waarvoor de wetgevende macbt gelclen 
heeft toegestaan, als zij niet uitdrukkelijk in 
de be~rooting zijn genoemd. 

Iu den ouderdom van 66 jaren is te Stel
leu• l:tm een vrouwtje overleden, die haar le
ven in de liw.tste dag.m rekte met de luttele 
winst, welke zii behaalde met langs de stmt~n 
lucifers en zmtvelstokkeu te v~rkoopen. AltijJ 
k11Lgcnde, wekte zij algemeen het medel~jden 
•l ·r ingezetenen op en ontviug ook eenigen 
onderstan l van wege de armverzorgers. Nn 
haar dood heeft men huiszoekiug ged1111.n met 
het rdsultaat, dat eene som van f 208.20 werd 
gevonden beuevens 24-3 ..•. om.le centen. 

B!i de in de orustreken van W asseuaar 
pfo.ats gehad hebbende militnire manoen vres in 
het vuur, is een artillerist van bet Leidscbe 
g•m1izoen bij het outbrunden van een stuk 
geschut zood11nig getroffen, dat hij kort daar
lllt u11n de gevolgen overleed. 

De kauonnier bezig ziiu stuk uit te wisschen, 
liep onvoorzichtig voorbij den mond van een 
ander kanon om zijn wisscher t.e gilun nat 
maken, juist op bet ondeelba!!r oogeublik dat 
vuur gekomman<leerd was De man kreeg het 
volle schot, wel is wattr los kruit, in de borst 
en was zoo hevig getroffen, dat hij ou<ler de 
handen van den officier van gezondheid den 
geest gaf. 

Te Breslau is de achtste ulgemeene verga
dering van Silezische katholieken geopencl. 
Evenals in de groote verg;1clering te Ambei·g 
heeft plants gel md, z~jn ook voor die te Bres
lau in de agenda voorstellen opgenomen: tot pro
test tegen de lrnmle:ingen den ltaliaansche. 
Regeering in z11ke de goederen der Propaga!lde; 
tot bevordering v11n het bemtel der wereldlij
ke miicht van clan Paus ; tot bestrijding der 
vrijmetsebrij, enz. · 

weder te paard gest.egen, maar voor den twee
den voorbijmarsch in een rijtuig gaan zitten. 
De Keizerin gaat het na vier zmu·e jaren ein
delijk wedtJr zoo goed, dnt zg rdeds alleen kan 
g1111.n w11ndelen." N. R. Ct. 

Ve rs pr eide Eerich ten. 
Te Sotirnlnja hebben de onderofftcieren een too

ncel\'OOl'stelling gl'geven, rlie zee1· sh~cht bezocbt was. 
Op den morgen vun de uitvoel'ing "01·de1'lle de ga,s
maatschappij de som 1'>rn f 50. met de communi
catie, rlat als dit niet h~taal1l wenl, zij haar licht 
o:ik niet zou la ten schijnt>n. - De vet'houding van den 
EngPlschen Commi>snris, den heer Ma:;well en de Ne
derlamlsche authorile1ten moet niet al te best ge
weest zijn. Die heer nam zelfs niet altoos de burger
lijke bclr.efdbeid in acht. - Te Sul~rnbaja is veel 
va lsch geld in om loop. Het Handelsblad zegt ten rech
te, dat indien de Regeering er toe kon besluiten om 
eens een duizend gulden uit te looven voor de ont
clekking van de fabriekanten daarvl).n, dan zou dit 
misschien Wf'l ePnig resultrrat kunnen hebben, altijd 
al:; die m•rnters niet t.e Singapoere huizen. Mocht dit 
hct ge1·al wezen, clan zoude men de hulp van den 
heer Maxwell, die ons te Tenom rneds zulke balang
rijkt> diensten heeft hewezen, mi>schi.en m..:t vrucht 
kunnen inroeplln. -- Te Soerabaja hcJ1't een jong
nensch, voorzicn van een Ya]sche q ualificatic van zijn af
dt:'elingschef, op v~ndutie vol•t' veertig gulden ge· 
kocht. De li~mJteekening van den cilef was, oµ "en 
kleinigheid na, gocd nngr.ntaakt en het bedrog werd 
eerst hij confrontati"e 0'1tdekt. - Een Inlanr!er, die 
aldaar pas gisterdn was, wiltle men hals overkop be
gmven voot' den dag ten einrle was, dit wrrd ech
tc1· tr.gengega 1n. - ln de kampong Kebon is een in
laqde1· na bet baden in de kalie Babakan plotseling 
kraukzinn1g gewo1den. Een einde aan zijn \even wil
eendti m:iken, goot hij een zcket'e volume _kokend 
watel' clool' zijn kllel, mPt het ge·;olg, dat hij bijna 
oogenb!ikkelijk stit•tf.-- In rle kampong Saloong heeft 
een formeele kloppartij plaats gehad tusscheo een 
half dozijn vrouwen van welgestel.te lieden. Toen zij 
hiervoor -voor de11 djaksa moesten verschijnen, om
sluierden zij_ hun gelaat met hunne ~lendangs. - Te 
Batavia heeft een dame een bediende, die een baboe 
welk,~ haar kind drneg, met een mes wilcle steken, 
aaugevallen en op den grond geworper.. - De doch
tcr van clcn Regent van Bangil zal met clen Regent 
van Ma Jang in h.!t huw.;1Jijk tre.IP.n. -- De Walhal
latrocp die te Pasoerocan bet geld aan 1le bezot>kers 
mo~st te1·11gge,·en omdat er te weinig waren, gaat 
nu naar Makassar om haar geluk aldaar te beproe
ven. - Te Samarang h.ee["t eiin kettingjongen, beIU
der van de leer d•it verandering Tan $pijs doet etcn, 
in h~t recherchepaldrnis een kist met vogelnestjes 
opcngebroken en daal'llit een zekere voofraad wegge
nomen. IIij werd ecbte1· door rlr.n watei-schout be
trapt en voor den djaks:i gebracht. - De Java Bode 
pruttelt over het oude bouten hek voor 's Landvoogds 
p:ileis tll Rijswijk, Wat erg afsteekt tegen bet prach
tige bek vour het zougenaamde groote klooster en 
verlangt dat hij de voorgenomen restauratie het zal 
vervangen worden dool' e"n ijze1en als dat van het 
klooster. Als er maar gelcl is, k.m dat ook zeer 'goed 
gaan. - De snikerfabriek Kaliebagur maakt dit jaa1· 
een oogst van honderd en vijftig pikols per bouw.
Te l3atavia lo0p~ een jongmeusch rond dat aalmoe
zen vraagt. - Tot de bijwoning van de laatste al
gP.meene verga'lering voor de aan:;taande tentoonstel
:ing in rlen dicreutuin, waren de redacteur van de 
Bataviasche bla·fon 11itgeno0Jigd. -- Te l3atavia klaagt 
nwn ernn als tc Samarang en Soerabaja over stof, 
waanan men te Solo ook erg last heeft. 

SPllOKKELINGEN. 

Op den bodem van het !even, 
In de diepte van het hart, 
Rust de weemoe I, rnst de s~art ; 
Maar de Hope rijst er nevens, 
In 't geslingenl menschenha1't 

DE GENESTET. 

Hij is niet rueer! Jan Hessing-Hessing, de ka
merbP1111nger - de nltijd vroolijke Jan Hessing, 
hecft afscbeid genomen van het ondermaansche 
vischwnter, eu er heerscht groote vreugde on
der bet kroo in de slooten onzer provincie. 
De vader v11n honderden hon-mots, de schep
per -rnn evenvele uien, de meest bekende man 
der sta1l is eindelijk ook bezweken in den strijd 
met den dood, m;mr eeuwig ZtLl bij voortleveu 
in <le berinnering vun allen die van een,, pi-

Volgens de Schlesisci1e Zeil11ng heeft de duit
sche Kroonprins bij zijne uankorust te Na
witsch mm eenige heeren, die hem nanr den 
gezontlheid&toest11nd rnn den Keizer en de Kei
zerin vroegen, gezegd: »Ik behoef er geen ge
heim van te maken, <lat de Keizer bij de groo- Ik geef aan praktisch on~erricht de voorkeur bo
te parade op 3 September te paard is over- ven wetcnschappeluk onclerncbt en geloof clat wan-

11 d ht r - . t ' neer bet op handelcn aankmnt, de prnktisch op,,.e-

. 
IJet wcrd urnncl en "Wolfgang speelde met Violetta 

in den tui11, zij gooiden elkander met bloemen, 
prnatten met den spreeuw en \Volfgang vertelde, dat 
hij rlit beestjn van zijne ornrle,lt>ne moede1· had ge
kregen, die het had opgevoed, het was nu clag en 
micht bij hem, zette zicb 's avoncls op zijn kuss'eo om 
te slapen, en stak clan het kopje ondcr de vJeugels 
tot den vulgendcn mot'gi'n. 

Zoo rnrlicp de zomllr en iederc week kwam de mu
ziekant om met. YiolPLta, die een zeer lie.ve stem bad, 
tll zirigen en met den ouden schoolmeester over ~Iaydn 
te praten. ~ 

Op zP-kc1·en <lag zeide de oudc tot hem : 
- Gij k·irnt zcker te ·Weenen met alle berocmde 

muzi~kanten in aanrnking, k0nt gij ook l\Iozart, rlie 
zooveel opgang m·1.akt door zijne werken. lloe gaai'nc 
zou ik iets van hem hooren ! 

·- 1Iozart! aatwoorddc de muzick-student glim
lachPnd. Zeker. dicn ken ik van nab1j: ik ken hem 
even gollrl als mijzcll'cn, durf ik zeggen. IIij is een 
onbezorg-dc vroolijkc jongPn en gelijkt sp1·ekcnd op 
mij, ;tltijd is hij even dartel, $!er.lits alleen is hij
ernstig wannf!er hij den clirigecrstok in de hand houdt. 
Hij bemint den wijn, de schoone vronwen en de 
muziek, ook houdt hij veel van Gods vrije natuur en 
is voor het overige een goecl ~chepsel, dat gr.en vij
anden onrlrr het ml!nschenvolk hecft. Ilij brzit cen 
vrouw, dill hij onuitsprekclijk ·Jirf heeft en die 'took 
verrlicnt, hoewel zij een gebl'ek hP-l'ft, zij is verdui· 
veld jalo~t'sch en daal' heeft de dolle Mozal't genocg 
van te lijden, Maar nu moet ik u groeten, e1· wordt 

va en oor eene onmac , f ie eern~e ~~nu :n ( voede mensch ziclt beter_wect teredclen dan de and~re. 
beeft gednurll. Op ons verzoek is hu met J MosER 

heden een groute opera '"111 "'lfozart opgevoer1! en ik 
zou gaarne wden, hoe die aan !tet publiek van \Vec
nen bevalt. Ik 'hen zoo opg~wonden als ware ik 
l\I ozart zelf en ga mi naar de stad. Man r morgen 
zal ik u dnarvan we! wat tc vcrtllllen hebb~n en u 
eenige nieuwe melodicn nit .\Iozart 's opera voorspelen 

Wolfgang ijlll1~ sncl voort en kuste niet eens Vio
letta; ook den gcwonen bloemruiker, dicn zij voor hem 
geplukt had, liet hij liggcn, \\·aarove1· Violetta cenige 
dagcn tang haar hoofdje hangen liet. 

Eenige rlagen, - want zoo .Jang duurde bet, voor 
de jongc muziekant wederkwam - waren vervlogen. 
De oude schoolmeeste1· zat in de kamer in z\jn leu
ningAoel en bladerde in zijn 1nnzicliscbat, zijn hart 
klopte ·zwaar, ah; had hij cen voorgevoel, dat bet niet 
Jang meer klopµen zott. Yioletta besproeide baar 
naaiwerk met !tare trnncn. Danr W<!rd op cens !J.an 
bet venster getikt en• een liern welbPkrnde stem vPr
zoclit binnengelaten te wo1·clc11. YiolPtta stond hnas
tig op, opende het venster en de -wildc Wol ignug 
sprong er doo1· in de karncr. Zijn g1•laat s1rhalde 
van weugde. 

Wm·dl vervolgd. 

_Eerst in onze nadagcn bekomen wij het vreed
zaam bezit van ons be;t:rnn: wij genietlln dan wat 
ons is ove1·gebleven zo11der onophoudel:jk te reikbal
zen naar wat niet voor ons is weggelegd. 

Miss THACKERAY 

Het bijzijn van een ongelukkig mensch is den ge
lukkige tot last en acb' dat van den gelukkige aan 
een ongelukkige nog veel meer. 

GOETHE. 

Men is nooit zoo gelukkig nocb zoo ongelukkig 
als men het zic.h we! voorstPlt. 

L.\ ROCHEFOUCAULD 

Wanneer uw cigen hart, uw eigen gezindheid, uw 
eigcn wandel uwen kinderen niet ten voorbeeld kan 
strekkeo, rlan is alles verloren mocite en vergeef
sche arbeid. 

\Vant de kracht des mans wordt door vrouwelijke 
lieftalligheirl verzacht en de hoogste schoonheid gaat 
eerst uit vnn de gclijkmatigc verbinding dezer twee 
tegeuovergestelth, elemeuten. 

Ironie moet soms tot dckkleed dienen van een rijk 
graf van de onvervulde idllalen. 

Dwaling te erkcnnen is het begin der wijsl:"clirl. 



Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 16 October, IIet voorstel van clen 

legerkommandant om Juitenant Henurix (die voor 
een raad van onilerzoPk wi>nl vrijgesproken) te pen
sionneeren , i niet ingewilligd . 

C.vt>rg-eplaatst naai· Batavia, de kapitein der artil
lerie, Tulleken. 

In commi8sie gestrld tot het opnemcn drr kunst
werken te Pecalen de ingenieur de1· eerste klass .. , 
Heske .. 

Benoernd tot tweeden grawur op bet lithogra
phisch etabli~scrnPnt te Batavia, Stillebl'OCI', . 

\'i,rgunning wrlcend om naar Ned~rland terug te 
keeren aan den eersten luitenant der artillerie, Droog-
leever Fo1-tuijn; . 

aan den eersten luitenant der genie, Koolemans 
BeUnen. 

De postcomrnies Pas is te Cheribon geplaatst. 
Het !ltoomscb)p Utrecht is gisteren tc Suez aange

komen . 
Hrt stoomscbip Soe1·abaja is g"isteren te llJ arseille 

aangekornen. 
Het stoornschip Zuid Holla11d is gisteren te Rot

terdam nangekomen. 

CorrespondeE1 tie. 
Ontvan11:f'n ee~ brief 11:ednte~rd Soerakarta 17110: 

Adrnrtrntie l::oer. Courant No. 703'1. 
Daar dit no niet voorkomt onr\er de annonces in 

dit blad, noodigrn "'ij den scb1ijYer biermede uit tot 
rectificatic Yan bet adres. 

Aano·eslao·en vendutien. 
0 0 

Op DinsClag en Woensdag den 2•1 en 22Odober1884 
in bet Residentie huis albier rnn de nagelaten goe
deren van den Heer mr P . A. Matthes. 

Op Donderdag den 23 October dt>~ vo?rmi,iclags ten 
negen en een half ure ir.t het Residentte hut~ alh:er 
van een e•-f met rlanropst.~tnande >.teenen gebouwen te 
Poerbajan , · taande ten narne rnn wijl•'n den Heer C. 
E. Winter cm daarna vnn (\e nagelatenc goederen ' 'an 
den HPer Mr. P. A. Matthes. 

Op Yrijclag r\en 24 October op hr t nchtererf van 
den Heer Nuse te Balong van houtwerken ufkomst1g 
van de ondernemi.ng Sepreh 

De Ycndumeester, 
lL C. Fi~$er 

A d v e rt e n t i e n. 

Am bach tsschool Soerakarta. 
Yan af le November kunnen ook extern

leerlingen de lessen in de Ambiicht ,school bij
wonen. 

Het aantal extern-leerlingen dat trnngenorneu 
wordt, bedraagt niet rneer dan tien. Y O(~r elken 
lP.erliug wordt f 15 per m1imul betartkl getlu
rende het eerste leei:jnar, en ontvangt hii bier
voor belrnJve technisch ondPrwijs van 's mor
gens 7 tot 's avonds 4 uur, 2 nrnal 's weeks 
theoretisch onderwijs in de Ambacbten en ook 
teekenlessen. 

De aan..vrageri worden scbriftelijk ann •en 
President gedaau, met medecleeliug in welk 
vak de leerling wenscht opgeleicl te worJen. 
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Namens bet Bestuur 

A. MAOHIELSE 
President. 

R. v. GROLL 
Sec1·etcu·is. 

AmGterd~mGeh~ A.pcthee!i. 

Leve:t7wote1' 
(296)* A. i\1ACHIELSE. 

Open'ba.~e Ve~ko~p 
Op V rijd1Lg den 14en ovem ber 188-1, des 

voormiddags ten 10 ure, ten overstaan en in 
bet lolrn.al van het vendudepartement te Soe
rakarta, van: 

de huurrechten op de gronden. gelegen in 
d~ iifdeeling Smgen resideutie Soemkartii, heb
bende een nitgestrektheid van 31 '/, Solosche 
djonken of 8154'/, bouw van v~jfhonder<l vier
knnte Rijnlandsche roeden, wuarop worclt. ge
dreven de Ko:ffieonderneming bl:'kend ouder 
den naam 

NGAROElH, 
met de daartoe beboorende bepfantingen, ge
bouwen, schuren, lossen en vasten inventaris 
die ondernemin5 uitmakend. 

'l'ot de onderneming beboort ook bet rP.cht 
tot uitkap van de op de onclernerning aanwe
zige djatibosscben. V oorts 400 J avaansche 

Success.eur de la maison Euziere & Cie. bouws sawab, gel\jkstaande met 800 bouws 
Coiffeur Posticheur van 500 vierkitate Rijnhmdscbe roeden. welke 

ten nllen tijde . van water kunneH rnorzien 

J. B. AUTHIER 

Solo. word ens. 
Parfumerie-artikelen, bad- en toiletzeep, das- De ko:ffieaanplant bedraagt 600000 boomen 

sen, hewden, hoeden, beeren-, dames- en kin- wanrvnn ong-eveer 500000 vruchtdrngend zijn; 
derscboenen. de gerniddelde productie is 2000 picols koffie 

Huvnnna cigaren 's jaar. 
\Vijn in drie soorten van f 11 tot f 1-i per Het auntn,l werkbare mannen op de onder-

doz~jn. r.eming bedrtutgt omstreeks 400. terwijl over-
Boter vloed van water op de onderneming aanwezig 
Bier is zood1tt bet land zeer geschikt is V•)Or de 
Geussorteerde likeuren indigo cultuur. 
Eerstllna~s "·erwacht eene groote :fac- Het lo,nd is gunstig gelegen dicbt bij een 

tuur hoeden en heereuschoencn. I der baltes van den stan,tsspoorweg. 
. • (29-1)* Informatien te bekomen bij den beer J. W. 

i E. KUIJPEHS gepensionneerd luitenant-kolonel 
KQolteeJ: an Zwaedseh~ tier der artillerie te Soerahrt.i, bii den r.dminis-

blikk fl b trnteur der ondernemin
0
(J' en bi.1· in vaten, ·en en e sc en 

verkriigbaar bij 295 l\1r. C. W. VAN HEECKEREN. 

2C3 SOESi\lAN & Co. 

\iiG4~ 
VOOR .AF.BRAAK, 

Een woonbuis, met twea Kamers , 
Een pondoppo, 
Een sti~lliug voor twee paarclen, 
Een kraal Yoor a.cbt beesten, 
Een keuken, 
Een badkamer, 

Allen op tlj :~tiehouten stijlen, idem deuren en 
vensters. bamboezen omwanding en met pan
nen geeekt. 

Verder: 
Een woonbuis, 

Een Hollander 
32 jaar oud. ongehu wa, vrneger bii de k 0 ffi e 
daarna in den b an de 1 werkza.am geweest en 
thans nng in betrekking, bekend met tale:i, 
l>t>ekhandin~, enz. en voorzien vnn goede 
getuigschriften zoekt plaatsing in bet landelij
ke alR anJerszins. 

Brieven bureau van dit blad No. der n<lver-
tentie. (290)* 

1\Io demagazijn 
Een keuken, SOERABAJA. 

Een bediendenkamer, § t e e d s v o o t• h a n d e n : 
Een kedognn. J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen! 

Gelegen k l'eaoelaran op een paal afsta.n~.s IH ui::>houclelijke benoodigdheden, enz. _ 
van de boofdplaats Soerakarta. 'l'e bevragen by, l{ecommandeert zicb verder voor bet aan-

. nrnken van japonnen, etc. etc. *(252) 
(298) L. r. LEHNKERING. 

I:>e "7"elou.tin.e 
is eene speciale l'OUDHE VE RIZ , . 

bereid uit Bism11lh, hijyevolr/ van eenen hei/:nmen illvloed, voor de lnml. 
Z1j homlt oo het aan11e-zicht en 1s 011zi r lttbaar: 

sij gee{t lus aaii de lwid ee11e nalwirlijke {riscltheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rae de la Pni.c, !J - PARIS 

Men tteme zich in acht t·onr twmank"en t•ervolsching. 
(Oordcel uiL;;esprokcn <loor lict Trlbunaal de la Sciue dun 8 mai 1875) 

-VENDUT f 
in het 

Beaid.entie..,bui~ ta S Qlo 
OP DINSDAG, WOENSDAG en DO~DERDAG 

21, 22 en 23 October a. s. 

De Catalogus zal eer.stdaags worden verspreid. 
liIJU.DAGE~: Zol!ulag en lflaa!ulag, 11} e~ 2CT> Cctoher, des 

,.Ot)J'middags , -an acbt tot hwaalf en <le§ a\·onds ,·an 
YijC tot acht tue. 

(201) Soes1uan & Co. 

0 ntviange.n:; 
Z.\D.ELS a f 85 en hooger. 
HE~fDE~ fijne soort ruet krnag. 
SoKKEN ~onder nan.cl van f 3 tot f 5 per dz. 
0DEURS vn.n f 2 tot f 3 per fl. 
E-1-U DE Cologne H. 8. a f 4.50 per k. 
hKT. 
KAPLEDER. 
V Ettl.A KT led er voor Slikborden. 
ZEILDO.EK: in soorten. 
hlACHl~EGARE~ 700 el a f 2 per dz. klossen 

alle nurnmers. 
FIJ~rn YIW'EN HOEDEX. 
VLOl<:RMA'l'TEN 111 rollen van 8::> meters a f 20 

per rol. 
-'277- \'LASBLOM. 

ONTV ANGEN: 
Uit de Leeuwm Apotheek. 

v.an 

te 

§ a1n ar an g. 
m door ZEd. verzegehle flesehje en doosjes 

Castor olie· 
Cbinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubhe! koolznre sodn. 
W iinsteenzuur. 
Rhabarber · 
Ka.joepoetie olie. 
Venkel olie. 
Pepennuut olie. 
Farine htetee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kina wijn. 
Arnerik~ansch baarwater. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. VLASBLOi\I. 

-278- Schoenmaker. 

ln~IOiJ\~il~Ie v II koop 
in het landhnis OD dB ondernemin[ Bloron[ 

Voortzetting op Dinsdag 14 dezer en zoo
noo<lig op Mitand11g 20 dezer, tel kens d_~s 
morgens te 9 uren precies, van dep. op V rl]
dag. drie dezer, op Blorong an.ngev11ngen ver
koop van de ten verzoeke der firmn; DOR
REP AAL & Co. ten lu.ste van JULIUS 00-
BLIJN iu executoriaal beshig genomen roeren-
de <Yoederen nacler aan(J'eduid in numero 82 0 , 0 

vim <lit blu.d. 
De buitengew: deurw: tii Wonogirie 

(282). C. B. BAR~ND. 

INDISCHE·-BODEGA 
Ontvan;en: 
Een partijtje exquise witte 

portwijn, minder zoet van smu.ak dan de 
tot nu toe aangevoerde. · 

( 286 ). * 

TEN BEHOEVE VAJ.'< 

at § i.rm1ia.<> ~i,e li~c rioo f te S o,eta·liat ta 
E~ 

ce G))etee11'iq-ii-1-q- tot vootGeteicetid ondtt· 

-i;i,crit aan Jtin8eten vai-i ~inl)e-t1110-

c;rncen in €>'te'3etfan'3..,cri-~11-'3iii. 

Trekking 

MaanUa~ ~~ ~~c~m ~~r rn~4. 
-225-

Verkrijgbaar bij 

~00®]}11Jf ~ ~~l~~~ 
Hantoor-.A1qenrl11:s i§~.'i. 
S 1>01>rwegqidsen. 
ll·etlerltuultJ G;-tJcJiie<lenis en JToZksleven 

( 1n·1u:l1twe1·lc in 4 g,.. octtivo deeZen) 
de Ghiestet-.dlllnini 'in pr"'chtbnncl. 

Jttdie, ii £>or 1lertird KeUe1· n >> 

J:~en schilliel"il1>or;, c rnnpleet (vnor dl-
lettmit-schittle1·s.) (249) 

VERZORG INGS-G ES TIC HT 
TE • 

SOERAKARTA . 

ff:trdeeling=A:1nbochfsschool. 
Op bcstclliug w~n·den ann;;cmaakt al

le ontlcrdeclcn , ·an ;;e1>01nven als: 
KOZIJ TE~, HAJ1EN, DEUH.EN, KAPPEN, 
'l'H.APPEN enz. 

RUIS en KA T00Rj1EUBELEN. 
Allen soorten viin SJ'IWSWEH.KEN. 

Herstellingen nan VOJ~Ln'UIGEN. 
Het S UHILDEltE van DECOltATIEN enUIT
HANGBORDEN in 11lle )etters enz euz. 
V oor inlichtin~·~n ioowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. 000:\IANS, zijnde Z::J:IH. aan bet 

hoofd clezer school geplaat:it. (209) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 B o ~ r a fi Ben 
zeer goed.koop. 

'.Il.'~ll}Gl•''J.' & ){ALFF. 
(162) 

Da ondergetaekende, 
beln.st zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semamng. 

V er:ichnft werkk<tpitan,l aan Ln,ndbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

li:en en n,nder tegen nuder overeen te ko
ruen conditien. 

(203) L. C. SOHA.LKWIJK. 

FEERE"lSTRA AT TE GE NOV E R ]=:ERSTE-SCHO OL . 

't Hoofaa[entschaD over [Bheel Java 
van de wellie ~rnncle firrna H1,aNLUCH TERLI!'l'DEN 
ge1·enommeel'd door hare lll_j <:l• en line• 
zel r.~-u :u~n i8 aan ondergeteflkende opge
drngen. Monsters in 1tantocht. Bestellht• 
ge::1 wo1\ le11 indien press1mt, 1•er tele• 
gTaa:f ontbollen. H. HARLOFF. 

VERDER 1'1'Jl VJ~:!G~ND]::X IN ,,B.\.'.B.1?." 
Groot assortiment in .Eetserviezen va.a di-

verse prijzen. n !)i"(hn1, §~)1otels, euz 

ook per stuk verkrijgbaar; 
Professor Dr. JAEGEit gerenommeerde ge• 

zo ndheidshoede~; 
Zwarte prima kwaliteit ' Tilten-hoeden. 

voor Heeren en J ongeheeren; 
Meerschuimeu, Veilelieubolz en Wortelhouten 

Sigaren, Sigaretten en Tabalispijpen; 
l\formeren linaapjes en 'J.'afels; 

'Veenel' J[enbels; 
Dive1"Be superfijne lI,'1·.nen eu Vazen; 
Flante:1 i!:l patten ook'op standaards 

rhotog-..afie-albnms, §iguren• 
en §ig-1uette1:-i etnis; 
Da~jes voor Diimes en Heeren; 

ZiJden· en Gla.ce-Handschoe• 
nen. 

Japonstoffen. (269) 



G E L D .. t 0 T E R IJ 
TE BATAVI A, 

ten bt'hoeye van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereeni,;in,; tot voorbereidend on

derl"icht aan kinderen van Minver
moi;euden in Neilm•land~ch 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.- « 5.000.-

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

320 pl'ijzen r 170.000.-
LOTEN zijn t egen f 10.- CONT.\NT vel'kl'ijgbaal'. 

te Amboina bij rle heel'en A. T . Bouman & Co. 
« Banrla « dun heer C. J . Blan! ert . 
« Band,ja l'n1asin c< <C « J. A. Jansen. 
<.< Bandong cc cc « C. G. Heiligel's . 
<< Batal' ia << de N l Escomplo Maatschappij . 
" « <C den hee1· JI. J . .Jfee rtens. 
« « « « <c G. Gehn1 ng. 
« c< « « « F. H. Kroon. 
« « « rle heeren H. U . van Dorp & Co. 

« « <C (( Ernst & Co. · 
« « << cc cc Bl'uining & Co. 
« « « cc « Ogill' ie & Co. 
~ a. << << ~ Yis~e l' ,'· Co. 
(( 

(( 

« « << Dun lo p .'· Co. 
« den hter Loa J'c1 Seng. 

(( « << " Thio 'l'.j eng Soey. 
<< Beng kalis 
« Benl~el en 

« BoPleleng 
« Buitenzol'g 
« (( 

« << « L. va n Hutten. 
« « cc C. ,\ . Aeckel'lin . 
(( (( 

(( (( 

(( 

« Nierinckx. 
« T h. Ja.nsz. 
« J. A. Schusslel'. 

« Chel'ibon « (( 
(( (( 

c< J. J. II. Smeunk . 
« A. J . \\"oll'ekamp. 

« (( « (( « J . m n Holst Pellelrnan. 
« Djembe1· Bezoel1ie << r< BJ"ocx. 
e< Djocjacarta e< « « J. J. de Graalf. 
« e< « « « II. Buning. 
« C< c< « cc \\'ed. Kocken. 
<1. « « de hceren Soe~man & Co. 
« Indramajoe « ,!en heer J. n e1·ius. 
« Kedirie « c< cc F. Stoll1'nholf. 
« Kota-Radja << << « .\ . \\' . l\ ne fcl. 
« Laboean (Deli)c< « , J. F. ll . l'aen Hemert. 
« ~lucas~ar <c- « « \Y . Eekhout. 
« Madioen C< « C< J. A. )[anue l. 
« Magelang « « « P . J\ oppenol. 
« Medan « « « W . F. H . Ley ting. 
« Menado " de heei·en de Bordes & Co. 
« Padang « « « Yan Huuten, teffan & Co. 
« Pad. -Pa ndjangc< (( <c J. \V. Alting Siberg. 
« Palembang « e< « G. II. Rnhaak. 
« Pasoeroean « « <( H. G. 1\"lunrlcr. 
« « « « (( D. P. Enlb-ink. 
« Pattie <c ,\. .Jl. YarkeYisser . 
« Pecalongan « « " ,\. \\'. J. 13ochard t . 
« « « « << S. ~- ) [arx. 
(( « « de heeren Ilana :\lullemeister & Co. 
« Poerworedjo « den beer .JI. F. Smets. 
a. Probolingo « « c< C. G. , ·an Sliet! recht . 
« « « c1 « R. S. Thal Larsen. 
a Riouw « « « ('. ,·an Zijp. 
a Rernbang « « « P . L . mn Bodegom. 
« Sala tiga « « cc Tb. 8. Yan Soest. 
c< Samarang c< « Agent :\. I. Escompto llfij . 
« c< « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « « « RaYcnswaay & Co. 
« « « « « A rn~t! & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « « « GriYe l & Co. 
« « « den heer .\ . Bis~chop. 
« Soekaboemi « c< « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia c< « .\ gent N. I. Escumpto l\Iij. 
« c1 « den heer Cit~ . l\ocken . 
« « « « <c Y . Clignett. 
« « « de he.eren Geb . Gimberg en Co. 
« « c< <c c< E. r' uh ri & Co . 
« c< « cc « Yan ;\luyden & Co. 
« c< « cc T hi eme 

0

& Co . 
« Soerakai:ta « ~ « Soe~man & Co. 
cc « « « Thoo~ c· Kalil. 
« « cc « e< Yogcl rnn der lleyde & Co. 
« « « den herr C. L. Baier. 
« Tangerang 
cc Tjiandjoer 

« Tega! 
~ T emate 

« Tjila~jap 

(( 

« L. .\ . )f. Leman. 
« re .lhr. R. Holzschuher vcn 

llarrlach. 
cc K. Hovens Greve \Vzn. 
" C. \\' . H. . van Renesse van 

DuijYenbode. 
« " I. I. ,\ . Uitenhage de 

Mist. 
<< \Vonosobo c< « « D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschierH ten over~taan van den No

taris H. J. l\IEERT ENS te Bata,·ia a ls bij annplak
billet is bekend gemnakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo1·sfraat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlUEVE '· 
TELGRAAFTALUEVEN voor 3 kringen he-

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buittn 

de lijn. 
(6) THOOF'r & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
"\VERK TUlGK UND IGl<JN. 

E:a.ndelaren in ma.chinerieen en fabrieksbe· 
noodigd.rieden. 

H E BB EN IN VOO RR AA D : 

Een groote partii L, T. 1-1 en Halli.• 
ljze1· in nlle nfmetingen . 

Staaf en plaat~jzer v11.n ttlle dikten, 
w11.11.rb\j vn.u G'X 3'X 11

• " eu '.'' 
:taaf en tllaatkopel' eu Kopel'• 

dl'aad. 
Groote- sorteeriug - '.Jloel'bonten en 

Klinli.na3·els. 
}) » J{ope1·en Hl'anen 

en §too1naf'slniters. 
India 1·nbbel' vnn nf ''"" tot en met 

l" dik. 
GaStl~jpen met hulpstnli.ken tot 

en met -!" 
Geli.lonkeu p~jpen tot 12" di11.meter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prinm kwitliteit Engelsche dl'ij frie-

1nen. enkel en dnbbel. 
lland, Centrifngaal. §too1n· 

pon11len en lll'~uulspniten. 
§nUgei·eedschap , ·001· gas en 

'Vith 1lVOl' tiHll'aad. 
Alle soor ten 'r e1·f\"~aren. 
Bao1· en Ponsmachiues, Draai

en Schaatbanli.eu. 
§toorn1nachines n1et ketels op een 

fnudatietllaat. 
Jiiezel;;uhr cointlO~itie, de beste 

bekleeding tegen warmte-nitstmling. 
Dinas Cristall, een nienw soort 

, .n n1·k.lei. Yan welke lmitste artikelen zij 
eenirre arrenten voor Java zijn . 

o o 1· I Y erder aUe a1·tili.elen, benOO( I~( 
, ·oor l a ndelij li.e orule1·neinin~·en. 

H nune ;.;uak op grooten oruzet gebaseenl ziju 
de, hebben zij hnnne prijzen zeer bill~jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

<Ja11.rne belasten zij zich met toe:i;icht hou
den op aanman.k vttn Jlachinerieen en 
retla1·atie s d1t1Lrvan, en nelllen bestel· 
lingen a11.n op dive rse werktuigen. (90) 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROE AN. 

Specialitrilcn in Spaanscl1e en Porlugeesclte WiJneo. 

•~r 1,~,:~'.~;~ ~.:~,~!L )ooi Pm, , 
' I I, 

ZILVEREN MEDAILLES. <J ' ) 
Witte en l.loode Port ..... f 15.-) per 
Malaga, NI11scatel enVinoDulce,, · 1 3. 50~12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·J 2.-J aco1.t. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & J{ALFF 

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

IlrnkkBrU Bil BindBrij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afievering ge

garandeercl. 
PlUJSCOURAN'l'EN worden Hteecls gratis 

v!)rstrekt. (7) 

Amsterdamsche Apotheek. 
0 nt,vang en: 

Jieatinr;s Cough J,iozen~es. 
. Micld'\l tegen de hoest . 

( 10 5) MACHIELSE. 

--------~~----------------------------------------------------..... --.... Van af heden dagel~jks versche Ge'bakjes euz. Pt\jscouru.nten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

VAN R U ij V E N & Co. l 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBEN§TRA..AT. 

(1 27) 

I Zatnrdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bils tellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. ____ , ________________ ..,., ______________________________________________ __. 

NBUBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrJn~ 
EN 

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

I.ulichtingen omtrent verzekeringen b. v. K<ipitMl bij overlijden, Imrner-trekkende verze 
keriug;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VER.LAAGD tarief voor WEE
~E~FONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Iuformaties bij den heer 

(19) A. MACH£ELSE . 

Atnsterdams:Db e Apotheek. 
So e n .ku r t a. 

Hayrnn1. Alcoholisch urasch· 
'vater. 

( 101 ) MA CHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrcgisters en i\.fstandsbepa• 
lin;;-en, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedruktc i\.anteekenin;;-boekjes. 
Naamlijsten. 
Ii leedin;;-lijl!'lten. 
Strat"boeken. 
Menngeboeken met l!'lterktc Ke;-ister. 
Proces-Verbaal. G c tnigen Vcrhooren. 
Beklaa;;den ''erhooren. 
" "enduve1·antwoordingen, enz. enz. (4) 

den Agent te Soerakarta 
J . H. VAN: OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER A K A RT A. 

Eenig depot voor Soembirta van 

~a.apaohe Wijne~. 
(25) A. iVIAOHIELSE. 

SOES~IAN & Co. 
belasten zich steeds met het ho.uden van 
Hnis- en Conunissievendutien 

(28) 

amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soern.lrnrta voor de 

zoo guns.tig bekende '\VIJWEl'i: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apot)l.eek. 
S o e rak a rt a. 

Ontvangen: Encalyps inthe. lioorts• 
~verend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

Sc ho BnBn- Laar1Bn- v !a[azijn Bn AtBli Br I u oo 1 A!A cmE1sE. 

V LAS BL 0 M. AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

(226) H,,e,.e nsti'<U.£t -Soio. 

V erkri.jg·b a ar 
bij 

THOOJF ~J & HALFF. 
A.vonturen 

van 

Baron von Mtlnchhaus0n 
( :i.n het J avaansch) 

P1· ijs f 5.- fmnco pel' post f 5,50. 
( 82 ) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·agen tot geleide· 
billet voor ve1·,roer v~n kDffi,j, 
Jnet ontvangstbe-~vijs voor kot·-
fij pas. (193) 

Verkr~jgbaar 
BI.I 

~.1.hooft &, Kalff- Soera.karta 
PAPIEH,EN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPE r. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN iEER V~LE SOOB,TWN. 
PRACH'l'ALBUMS . 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie ~Iaatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosteding," 
EK . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas.'' 
Dij het A..~entschap dezer Maatschap

pijen bestaat, op zeer aanne1nelij.lie voor

waarden, i;elegenheid tot verze.lierin~ 

tegen brandgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Som·akarta , 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. -
Het huis en elf thans geoccnpeerd door de 

loge. Te bevragen bij deri Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Ste!len zich vermi.twoortlelijk voor de wet 

DE UITGEV"'RS. 

~ 

Sneldruk. - T HOOF'r & KALFF - Soerakarta. 



Bijvo C[ 'cl 

S o i o Sz\.r. 
Solo-Djebrcs 

\.·ertrek. 
_'\.ankon::ist. 

» >::> 

Paloer 
Ken:iirie 
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Telegra.mmen van d e Lo c o:rnotief. 
De _postkantoren te Poer·vvodadi c__•n t.c Oeng·a1·ang 

zl_Jn ' 'c1·heven tot pc-st- en teleg;raaf·ka11101 ·en . 
l_J it .d.tJeh, 2 October. Ilet corps ge "\vapend e, politie

clie11are11 is opge!1cYC'n. 
I:.>e 'i,_chvangst is op verschillen<le plaatscn verboden. 
i:.:;it Data via., 18 (.)ctobe1·. Ontslagen, cervoJ, op ver-

zoek. rnevrou'v Fagnotti, staclsvroedn1Pcsteres te 
Socrn. baj u. 

13eYorclercl -tot 1-"apitein bij het 'vapen Cler inf'an
lerie. rte ce1·ste lu1t.enants Sadee en lloogesteg-er ; 

t.ot, ee1·st:en luitenant hij bet ·vvapen <ler infanterie 
de t .,veede luitena:i.t:-: J)emoulin, <<-elul<, Dhurnecourt 
en de 'root. 



0Yergcplnats1.. ...-an Grisse~ n::u:n· Serang, de opz1ch
ter cler t"'l.veede lda.sse bij den "'l.Yaterstaat, Larontaine. 

De k .oers "'l."Ul.'l. den. dollar is , ·oor 's Ian l s kassen in 
de buit >:nbczit:ting;cn. Yc1·hoog·d tot f 2.20. 

I-lier is een llol1ancl:sche :n ::tail aan<»ek.01nen 
b e r ichte:n, l oopc:nde to 1. G Se1nei:nuer. = ' 

met 

N icol aus Beets is ter gelegenhcid van zijn :zeven
tigste geboortedag, be:noernd tot k .orr1.1:r1ancleur der 
o r de Y U.:t'l. rier:t Nederl:o.c:1:id,,;ch.en. Leeu"'l.v. 

De In.d i sche beg1·oot.ing voor '.l 883 is i:nged iend en 
s luit ::n-:iet ee:n te ko1·t v an ·1 '::237 miJle. 

De k ofi i e is gcrnarnd op 30 cents p ~r h.alr k ilo. 
"'\Toor ::;poor"'l.Yeg·cn :zal 57UO n:tille 1.l.itg·ege....-en "'l.vorden . 
HPt tekort O Y e1· bet dienstja.ar ·1882 is nuder ge-

:raarnd op '.l 9 1 o 1uilliocn. 
Il e t tekort O Y er bet die:nstja.ar 1. 883 daarent egerr 

o p zev en :rnillioe:n. 
I n '1885 za l 98 rnille bezui:nigd moeten "'l;Vorden op 

de p e n s ioenen a.an inl a.ndsche a n 1bten. a r e:n ; 
2 0 0 n:iille op bet land.sch. onder Yijs. 
·1 2 5n"l ille op cle r ijst der rnijn, verkees op Banka.. 
De ujtga.Y en -voor het onder-V\-·ij s nan k .inderen van 

E u ropeanen "'l.vorc.len verh~ogcl 1net f 53.800 ; 
Y00 1· de v r ijc .....- erstrek k H 1g· v an gcneesmiddelen. met 

f 5 1 .500. 
De nieu ,ve zegclor donnantie zal i1·g·evoerd :inoeten. 

"-·orden op -1. _ p r il ·1885, 
D e v erhooging der inkomsten 

vv· o r d -c. geschat op 225 rnille . 
daa.1-aan ver bonden, 

D e n-:ieerdere opbrcngst der bedrijfsbel ast.ing "'l.VOrdt 
g e s chut op 225 rnille ; 

die clt:"r la.ndrente op ·100 rnille ; 
die van he reclit Y an oYerschrijYing, ook toege

pa.st op bet recht van erf"pacht, op ·.150 mille, 
H et zout moet honclcrd 1nille :n"leer opbreng·ei-:i . 
H et licentiestelsel .....- oor inland:;;che tu.bak zal met 

i n g a.ng v an 1. Juli ·1 883 ingeYoerd "'l.VOrden. 
De 11efTi:ng za l ti en percent bcclrugen _ 
De l u i tenant Sto--.-en is --.-oor , ·ijr jarcn gedetacheerd 

bij het leg-er in X ederl andsch Indie. 
De n:iajoor der i11t'anterie Yun de Pol zal in ziJn 

kornrna:nclo e _,'\..tjel1 Y e1·--.-ange:n v1.·orden. door clen uia
joor Bosch. 

lngecteeld bij hct ·1 uc batnillon inra:ntc-rie . de kapi-
tein Georg-cs , 

bij het 3e bataillon i1"1:-Iantel"ie, lo k~-:i.pitein Pufl-;;_ es; 
bij het 4c clepoL l.J£1ta1llon de ka.pitein. Lorticr ; 
b ij de troepcn te _'\.tjeh . de t~·cecle luii:en.ant . der 

infanterie ·van S-..vieten . 
0 YergepLi.at'""'t nuar bet 13e bataillon_ inf_ft.nterie, de 

t ' veede luitenant van De-..-enter : 
na...'•u· het 4e hataillon inf"anterie te l3anjoebiroe, de 

eerste 111.i<.enant llenclrix. 
it Sing·apore, ·18 C)c ber . .lledcn i:-< bier uano-e 

komen le J..::ngeJ,,,ch e J.ll.ail, ruet uerichten. loopendc tot 
19 SepteLnber. 

In de begrootin~ .....- o or ·1883 
te-i1 behoc' e van <le algerneene 
ton bezuinigd. 

...... -ordt op de uitgaven 
':'ecretar~e eeJ."l k -...vari: 

De i.i.itga·veu t.e :n beho e-..-c 'an J1et depa1·tcn.:ie.1::it ,·an 
oorlog zijn veJ. 111eerderd ruct een 11u]-...-e ton. 

Daaronder zijn bcg 1·epen de uit:ga....-en. nootlig Yoor 
l:iet in ·oer 'Tl. 'an een I!iel..1"\."'\." i.11'l.i:fo1·rn. 

""\-oor bet ijzeren tluk tt> Soerabaja zijn 
uit:getrokken. 

De n:iilit:aire '-'--illen1sorde is toegekend a.an 
o ·vers<.e V<cl.n den -""-bAel~n van de inranterie, c-n 
ka.pitein Tan Rijeu; e-.-eneens .....-an de jnfanterie . 

ton 

den 

De opge,vonclenl-:ieid te Bru><:sel d nurt- nog steeds voort. 
Tb.ans is rnet zekerbeid bekcncl g ·p--.. ,;orden dat de 

san-..enkou.:ist <ler <lrie keizet ·:s -van Ru"'land . :Duitsch . .:a:nd 
en Oosr .... nrijk ) -r:en do e l ll<<d een ....-crbo:nd a.ante gaa.n 
"ter best rijding Ya:n a:narcl-:iisi-:i1e c :n. uihilis:r:i"le . 

""\-an Re"L-ite«, '.l 8 Oc-r:ober . .Kai1·0_ 1. 7 October. Het 
Egyptische gouvc-rn e ruent:. heeft last geg~Yen <'le be -
ta.Jjiure.n aan de int ... ~1:natio.--1:a1e t~-..YJn1-:i.cie x:ui8 sie 

i.t ataY1a, cto .ler. cuen 1s aTl.geko=-
J.UPil de Ellgelsche maiL n1et berichten, loope:n.de tot 
29 Septen-..ber. 

De cholerr neemt te ::::--::-Dpels Z. ::\I . cle I~oning· van 
Bel g·ie .1.s te Brus:3-el door een bende republikefilen 
"l..<itgej OU '-Vd. 

De mi.litaire '-'\-illei:nsorde is nog toege ke:nd a.an den 
gesneuYelden li.1itena1>t -..-::-i.n Bennekon-:i ; 

a.an <le fu"'eliers Josten e _,_ -icu-.......-enl-:itrvs. 
Een. eeresabel is tocgekend aun majc=;or van <le Pol; 
Eervol verr-ueld zijn de lu.itena.nt Steup en Lccn.dertz. 
<.-'le sergeanten 't <._.;.ilde, Thorig en Beei-..s ; 
cle korporaal:·~ ~ickis<.:h en SeC"berger: 
<le :luseliers Dijkhuis . Ducat, Boone en Barthelemy 
de ziekenoppus,,;cr Ki:-eu,vers. 
In bet koloniaa.l verslug O'-·er ·.1884 ontk.ent de Re

geering de "'l.venschclijklieicl eene1· "'l.vijziging van urt . 
328, -..vetboek van strafrccht voor inh.-:i.nders. 

De bestaancl e, goed -...verk.enclc Ot"£!;-Uni:sa tie van cet 
corps ingenieurs der B. 0. "\."\.". "'l.vo1·dt bestenc.ligd. 

Een conversic van cor::nnl.unua.l in indi,·iclueel groncl
bezit "'1.VOedt uanha.ngig ge1nauk:t. 

Tit Batavia, 20 Octobe1 · _ Een tv,·eejurig ver1ofnaar 
Europa is verleend a.an den contr6leur der t"'l.veede 
l..;;:_lasse, Hekmeijer; 

Benoerntl tot:. cont1·6leur der t -..veeclc kla.sse, Lok; 
tot , ,-aarne1n.end l:ia.v enn-:ieester te ::\IaJ..;;:_asser, Gra

v e1-:ihorst; 
' I'er bescl-..ikking· gesteld van den. Resident van Ba.nka, 

om op i::e tred.en a.ls a.ch.xi inistra.teur der tinrJ.J.ijnen a.ldaar, 
de contr6leurs de1· eerste 1;;:.lasse Sieburgh en Goos'Sens; 

In.getrokken. de detachee1·i:ng bij bet departernent van 
~Iarine -..- an den officier Yan administr a.tie, van v"'-Telij. 

cle o v erpl a.at::;incr var-:i. Kra.-.., ·u1'l.o· n.a.a.r Sera.nor van 
den. opz ichter cter:=' derde kla.sse ~bij den '-'\-a.t;;_·staat, 
Sibenius T r ip, zijnde hij i n v eeba.n<l daa.emede Y OOr
l oopig -...ve1·kza.an.:i gestelcl t.e But::<-Yia . 

Ge<leta.cheerd bij het c.leparten1en.t , ·an I ari n.e, de 
orficier Y an a.dminist1·atie Degcl; 

De a.ssistent-resi tlent van 'I'angerang is p l otsel ing 
o v crled en.. 

Te Salatiga. zal een ma.ncge voor de ca.valerie "'l.vor-
d en gebou."Y cl. 

De u i tga.ven da.arvoo 1· zijn begroot op 3 1 000 gulden. 
De oft.icier van gezo11cl1:ieiLI. Scbuck\:nl;;:. I~ool vvordt 

ovei :gepl a.a.tst. na:i.1· Pale.rnbang. l-I ij znl -...Y o1·clcn vcrvan 
gen rloor den ofTicier van gezondhei<I En.thoYen. 

Uit Batavia, 20 Octol>er. De Chineesche: Regeeri ng 
lu~efL in 1\...rncrika. ·1 30 000 ge -..veren. en 200 m i l i oen . 
patr oneu besteld . 

I-let gouvei.·nement,.:gPbon ' v te Quebec i s den 1. 2 en 
October door een dynamietontp~ofiing z"'l.va.ar bescbadigd. 

Volgens bet koloniaal -..-ersl ag o -..·.er ·1 883 sn.euve ldcn. 
in <lat ja.ar i n Indie 72 rui. l it.airen , "'l.Yaaronder 2 officierc1-:i. 

G-ewonct '\-Verden 42 7 Europeanen en 40 7 inl anders 
De Gouverneu1· - Genc1·an.l is door hct opperbestuur 

uitgenootligd. de ver houding tU'-'>-'Chen dP ondcrnen::re1·s 
e n de "'l.verklieden op Surnat1·a ' s Oo:-:tkust nacler te 
r egel en en 1..cr ha.1·te te i1e1nen. 

Overgepl aat.st n.aar hct ·1 Ge batai llon inf"anterie, 
d e ee r ste luitenan.t Jonker; 

naar Cel ebe:"', de eerste l uitenant der in.:lant erie 
van den Noo i:den ; 

n a.a.r bet gar nizoens-ba.ta.illon 1-er Borneo's 1\-Test 
k ust , de eerste Jui tenant Gorven e_._'l. de - t"'l.veede l u.i
t e n ant de Roij van Zu i de"vijn . 

H et stoon:isch.ip 11Iadu·ra is gisteren te Suez a.an-
geko 1nen . 

De I'Ve1.Vcorr1- b en. Desideria zijn in E 1iropn. aangel;;:.o rn.en. 
H et. stooir:isch.i p I ..::oningin. Etn1nc<. is den ·l 7en c

o b er tc Amsterdau-:i a.angek.01nei"l. 

A d v e rt e n ti e n. 

ina-Laroche 
i s de eeuige die eeue beloor:i.i:r.i.g v e rworven 
hceft. v an l iet fran sche Gou v e rnement van 
l & .600 f r_ en _de e n i ge die de go-u.tle%3. 
me c:l.a.i11e v e rkregen heeft _ 

DE ECHTE FRANSCHE Q"UIN.A.-L.A.ROC~E 
l 1ceft. op de '-"l.r e~ne1· tent.oonstel lin g van 
phaLril.ac eut.i s che p r oducten gehoude n in -1883 
'\veclei·om de go~c:l.e:ri mec:l.a..ille v e r k r e ,gen. 

DE E CHTE FRANS CHE Q"UIN .A.-L.A..RO C:::H:E 
i s een -v-oec:l.er:i.d. , kra.chtherstelle:r.i.d e:n 
koo:rtswe:re:r.i.c:l. :n_)idclel on"lda t. h P-t a.1lee:z:a 
het ex t ract beva t d e r cl ri e k.i n aso o r t e n. 

DE ECHTE FRANSCHE Q"UIN .A..-L.A.ROC:::H:E 
i s het eenige m i clde l tegen -v-e:rzwa.kJ.~i:rig, 
bleek.z~cht , la.:n.gza.me e.n moeijelijke 
s pij s -v-ert eririg , gebrek aa1-:i eet1 ~st, ge-v-o1-
g e:n. -v-a.r:i. het k.ra. a.mbed, -v-:roegtij tlige 
a.:f m a..tti:rig. kritische lee:ftij a, terir:t.g. 
1ar:Lg e en b oosa.a..rtlige koorste:n. zooal s door 
e e :r::i. me:ri.ig t e Ce:rti:fica.t e:r.i. be-vv-e.zezi is-

~!P~~~;~\ )~~i~ Ne~~~.,;::~-a~:i~~~ ~p-a~~~~1C""~:· 
die nog zijne herstelli:rigsk:ra.cr.1.t v e rho o gt· 1 
DE ECHT E F R A NS CHE Q"UIN .A.-L.A..R.O C~E 
i s overal 11age1naal.,;::t. 11etzij door d e A po t he
k ers die ultij<-..l hun eigen preparaat aanbeveleµ 
of eene goe dkoop e :r e soort daarvo o r aanbie
den; rnen tTloet. dus st.eecls de echte :fra.:z:ische 
QUINA-LAROCHE e~· sche1-:i <c::> ~ 
met prosp 2 ctus"'l.vaar- _ _ ,_,, _ 
o p ne -..·enstaande -~~~ 
h a. n d t. e e k i n g -=::::;>::;;>-------=-....;:.-:;:::;~ 

staat, alsn-:iede l'l.et :n-:iaatglaasj e v ragen n.~et. 

den naa1n L A.Il. O C H E i.n een woorcl . 

L ::: F CHTE FRANSC H E Q"UI N .A. · "'L.A.R.OCF:l:E 
be-..·at. bij ied.ere flesch eene con"lplet.e g e
bruik~aan"'l.vijzing i n negen tal e n di e j'"r anco 
t.oegezonden "'l..v orcl t a.an ieder. 

D E E~HTE F RA N SC H E Q"UIN.A..-L.A..ROC~E 
>v o 1· d.t. in_ t"'l.vee soorter:i v e rkocl:it de eenvoudicre 
( :::; i1npleJ en de Staalhoudencle ( f e rr ugineux ) .""' 

DE ECHTE FRANS CHE Q "UI N .A..-L.A.ROCF:l:E 
-...vordt in .F'raukrij k verkoc.ht. t egen G L 2 . 50 
de beele flesch . 

DE ECHTE F R AN S CHE QUI N .A.-L.A..RO C::S:::E 
is J .ij al le~"\ pothekers in de geheele w erel d v e r. 
k L·ij gbaa.r en te P a.:rij s, :Ft..~e I>:ro-u..ot, :r:i.<> 22-
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bog·an) 1.;;:_arung·"'on<;>, X'i:.etlong
cljati en Se-r:narang . 

Klatt.en, Djocclja.. 
Klattcn, Djocdja . 
Goendili, I~eclongdj a.ti, Se

marang, Salatiga, mba.ra.-v11 a 
(re=sidentien 1 -;:: edoe, Bagelen, 
Banjoemas .) 

IZlatten. Djocdja. 
Sr .. 1gen, l\I .. ~dioen, ( :.\Iageta.n , 

Ponorogu, Patjitan, N gan<ljoek, 
I.;;:_erto:sono, Djornbong:) Kediri, 
Toeloeng - agoeng, Bli tar ( "'\'\Tl i
ngie) ~Io<ljokerto (Pr a 1nbon) 
Sid11oa1·djo ('\.'\-a.roe, Porrong) 
Soeraba,ja (re~icle11tien 1'1Ioluk
ken. Z. en 0. afcl . Bor neo) 
Bangil (La"'l.Ya.ng, .Si ngosa.ri e, 
~Ialang) - Pasoeroean ( r esi de:n.
ticn Probolingo, l3esoeki e, Balie 
en Lornbok) . 

l\Io{ljoke1·to, Sidho::u·d,jo, Soe-
rabaja, ~ga"'l.Yi. 

St·agen, ~ga -..vi, 1'11 adi oen . 
Bo;olalie, dagelijks beh a lve 

cles Zond ags 
,,-<.>nogi1·i, l\Ia.andag, "'\'Vo e ns-

dn.g en ""\.-rijctag, 

, -nu de ondeevo1g ~nde 
p l aatsen . 

Kla.ttcn, D,jocc:lja . 
Sen-.. a e an g, .i\ . iu bar a:vva, Sa.-

1 a.t.i o-a 1.;:.cdono-dja.ti, Goendih, 
Poe~·"':odad i c, (d1·obogan.) 

1..;:_1at.ten, D j ocdja. 
Serua1·a.ng, Keaongdja.ti , Ka

1·a.ngs.ono, Goend ih . 
Klatt.en, l )joccl,j a. . 
Sra.gen, :i\Ia.di.oen . 
r1..,oeloei.:1g - agoeng, I~edi1:·ie , 

:i\Iocl,joke e to , S i dhoar <l j o er:i Soe -
1--a.ba.l~'-., ~g~a ,'1· i . 

Sragen, I aclioen, B l itar, B an-
g-11, Pa.soeroean. 

behalve Dojolal ie, clage1ijks 
des Zonda.gs 

'\"\,ro:t:iog i r i , I aa.J.'l.dag· "'\Voens-
dag en "'\r 1·ijdag 

N. B . Iet trein S zV . ~o. 6 ten -:t "l.L 53 r:r1 . vvorde n 
alhier a lleen pa.kketten oni..vangen, ... v.ctn.neer de vvestpos"t 
te San1ar ang niet tijcl i g gcno<>g aankon::it, om nog 
n-..et den trei _n van 6 u 50 n-i tc l-;;_u n nen r:i-:i.eegaan. 

SJV. SA:i\Li\ .. RA-'- ~a VORSTENL i. DEN. 
SzS STA TSSPOOR. 

S-neldruk -- 'l.TIOOFT &.. K.ALFF> -- Solo · 
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