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NIEUWS en ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa. E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

_.\..bonuements_•rii» f' 7.SO nPr lrnlfiirnr 

bij voornitb1.•ttding. 

De ~oe1·nkttl'ft1,ttche Cou,rtt nt Yer,,chijnt I 
d1~1.Hll:l:d·~we1'b: Di1H'iln.r1~. Do11'le1"tl<£7sen l 
Zate~·llti,_q:r, uil~czon1lcrtl fcc,;tt\agcn. . 1 

_-\.dvertentiekosten behnlve het ze()"el voor 
·~ 

elke l 0 woordon voor ·~ p11mtsingen r l .-

elke volgen<le p!titttsing de helft. 

A.n~tralische §nU(edndnst1·ie, (*) J de stoelen m den grand gelaten, die het vol-
. gencl seizocn uitloopen. Zoodrn, cleze uitloopers 

\ ei·vuly. tot rijpheid zijn gekomen is het geplm1te riet 
De stad }faclrny, ten noor1.lwcslen van Bris- , oak ge~chikt om gesneden te _wo1:cleu Acht ot 

bane h1mo-t >oar hnnr bost:t:m Lijnn g-chccl 11ogen J1l!tr gelellen had men rn d1t en de amle
af v~n do b uikerc;ultuur. Om het glooiewl ter- I r..; districten "leebts een tiental vnrieteitcn van 
rein buiten de st:d strekk<'n zich de riefrel-1 snikorriet. W<Liun~n de voornirnmste Bourbon 
den mijlen ver uit: men ~preekt er over niets heette, tbiuns zegt een gczugb~bbende rnn het 
dan over suiker. De kleine kinder..;u l~1rnw~n irnntal soorten, (bt e.r gcen. :;u1kerprotl~ceere:id 
op suikerriet, de ouder,; lernn er v1_Ln. 1s er 1e- ~<Llltl ter werchl te vmc~cn Is,. w~llrn net met 
run.nu in het di 'trict vermoo-em1, dan is het ! m Queensh1nd terngtennden l::s. :Setlert de cer
zeker Vall de suiker. do beke~1dste meJOLJie beet: Ste primitieve bewerking is er veel Veranderd 

de groene topperr van het riet heen de gebon
weu 11u eu clitti m het ge'licht komen, lrnn 
men het wcrkvolk Yerspreid over de vbkto g:L
cleslaan, het riPt bijeanlrnrkende of m grJote 
bumlels n11ar den molen dnwende. 

'" In den regel is hier een groat a:1ntal m1rn-
nen en vrou wen aan 't werk. Do l<Latsten :i;ij n 
gekleecl m eeu soort v1rn lrntoenen hemd en 
hebben gemcenlijk een gekleunle doek om bet 
hoofd geLonden. HP.t geheele tafreel i,; vol 
klenr en leven. 

Het fluisteren vi~n het riet" en de o-eliota- eu v,1n tLf de stoornp1oeg, die de voren in den 
ko~'sdste tekst vim tlen predikant is .,\Yer- iLkker grnaft _tot. de doelt_r;ffendste eu kost- Brieven. ,-an Jan van 't§ti.-·~at. 
wnnrts gaat gij nit 0111 te zieu? Ben ,·iet door b._u1rste machmenen _ toe .. IS ulles volgens de Slot. 
den wind bewoo-en." meuwste methoden mgencht. Dezer dngcn kwa01 bet jongste Twecde Ka-

Zoo iemand ~1;s immmlen i11 }.foch1\' heeft De suikerindustrie heeft veel .Engelsi.;h en merlid J:icob Duyvis ons weer vnn eeu h~r-
doorgebracht. tlan zuh ge. op welk "gcdeelte vre •iml ka.pitaii.l iu de k~lonie ~oen circuleren banlcle weigering nm het gemeentebestuur Yl'r
van den aardbodem gy hem oak later moogt e~ td gelgk met het kap1taal znn er vde out- tellen, llie memgeen vn,n verimzing zal hobb.m 
aantreffen. de overtuiging niet b~j hem kuunen wikkehle personen gekomen. die lrnnne woon- doen opspnngen. Onder de vele functiiin die 
nitroeien dat suiker de grondslao- en levens- pluatsen hermrnrts hebb~n overgebracht. De de heer Dnyvis belangeloos en ten nutte zu
bron is ~an alle werelds~he z11k:n. goede muutschappelijke gevolgen vun een en ner stml-en bnclgenooten op .zich neemt, be-

Deze suiker-mania O'aat zoover dat de pMr- antler zijn op allerlei wijzen nateg1L11n. boort oak zijn lidmuatschap vim het bestuur 
den er met stroop w;nlen grootgebrncht en Een suikerdistrict lll den oogsttijd is een der melk:inrichting-eene instelling die hier, 
men mag eerstdnngs een. 111eetinr; verwii.chten tooned! vol opgewekt !even. Ve landwegen ofschoon reeds eenigejiireu- bestaunde, nag niet 
nm rund vee om eeu besluit te nemen, waar- z~Jn bedekt met groote rol wagens, wnarvan de zooveel steun vinclt dat ZlJ voor b!Lre stichters 
hu siroop verkla!Lrd ·wordt el!n noodznkelijk opstaande .zijclen_ me~ .. staketsels verhoogd zu_n eemg imder voorcleel afwerpt clan bet eclel 
voedsel te zun voor osseumngeu. Aan een om de lnclmg net buee~tehouden. In de tm- zelfbewL1str.tjn vnn welgeclaan te hebben en wel 
administrnteur van eene fabriek waar ik ten nen zun de kanaka-arbeiclers rn de weer met te doen. De bestuurders en aandeelhouclers dier 
bezoek was. ruiu:i,kte ik de oprnedi:ing dat zijn hunne messen. die het een_e gelid suikerriet voor inrichting getroosten het zich. geene of b~jna 

Paurd er doorvoecl e;i o-evulll uitzao-. het arnlere na nedermaaien, itls wanneer ze I n·eene rente van bun kapitaal te trekken zii 
- o ~ · h rf b ' ~ 

Ju! was·t antwoonl, dat kom.t van de siroop, vlug rn de karren worden op_ePnge a.opt. L.JOO- offeren hun tijcl op, noodig om over alle ge-
Ik dacbt aau eene misplaatste aarcligheid, <loch ~~l manne~ nls vr_ouwen arbe'.den vllJtig. Daar troffen nrnatregelen van controle, enz. te wa
in de stu.l1en bad ik <releo-enheid te zien. <lat ZlJll 'l'anua.-mboorlmgen, frmu gevorrud, sterk ken door het best1111n hunner inrichtino- drin
de zemelen met siroo;' ve~meno-J waren en de en gezond, ;\lanicolo-volk vau 't zelfde slag ken' al hunne sfaclo-enooten betere m~lk clan 
paarden er met gmng·te nm aten. . en arbeiders van d~ Salomon-eilande~ met br~~- vroeger, ~-m~at de ~e1kverkoopers wel z01·!5'en 

Men berekent cl at de to bile wuarde der sm- cl~, hD:n goeden lmm verrndende gez1cbten, t".r - de vergellJ krng hunner waar althans eemgs
ker in het district Mackay geprodu·~eerd van ~lJl ~1e~· en daar een beschruomde, vreesach- zins te knnnen doorstaan-en het gemeente
af de in mering der cultuur circa t\'\·eemiljoen tig mt~1e_nde knaap met tengere ledemn~en, een bestuur onzegt hun elken steun, oak waar het 
pond sterlino- bedruarrt. Er kunnen 30.000 der we1mge overlevenden vertegenwoordigt van daarmede een wnarlijk zeer nuttio-e zaak zou 
ton suiker v~rrnnlen ~ orden en de oogst be- de ongelu~ki~.e immigranten van Nieuw-Ierlan_d helpen bevorderen, waar ~:t in h~t belang van 
droeg in 1 1 tienduizend ton hoewj:ll dit c~j - De .,boys_ ~!JU g~kleed_ of ongekleed na!Ll" e1- eon groat deel d:r _bur~er!J zou handelen. Het 
fer de beide iolO'ende jaren eeuio-szins terurr- gen Yerkiezmg. l::iomm1gen drngen enkel cen bestuur der melkmnclttmO' vmao-t uan het DaO': 
liep. b 

0 
b lendetloek .. t~rwijl anderen _ voor hun doen in vol bestuur om op het Luc~s-bolw~rk, de plaats 

D't · · 1 t h t b 1 • ornaat Z!Jll, met walllbms, hemd en zonne- waar steeds de openbm·e muziekuitvoerinO'en 
1 pttar 18 c e oot15s ' otvet'r e lge ee genodt hoed, de laatste in den regel overvloedig met . ziin en waar daO'elijks honderden kinderen ~et 

men, nie zeer O'Ulls 1.0-.-wa oeO'esc ireven wor h d . 1 -, . .1 1 h b ' v . 0 • . 

d cl 
0 b bl · h t ;mr.ve ereu versierc. :Somm1ge e1 anc ers e - lmnne o·ele1ders onder het d1cbte lammer der aan e a-e wono·en verwaar oozmo- van e . b 

k d b b ;:-.k . 1 k ht"' b t f ben den oorlel doorboord eu bmteng:e~\ oon ver- · boomen de warme zonnestralen ontvluchten wer - oor o-e re - mw wer ,;, ntc en om c .. . . . ~ . . 
. t t' 0 

1 . 1 t . 1 E wu· d, zoodut bet benedenerncle b11lrnns den schou- -om dnar een kleme kiosk te stel1en tot den ne e verzoro·en. on ;::rmt e w1eL.en enz ' r . · · 
.. t 1 ° t . . }J t ' . 'A der rnakt. Anderen hebben de ooren enkcl door- verkoop hunner melk. Het bestuur der ruelk-

zunt weeH Pt an seizoe~ent · m • _aar 
1 
~n 1~ d ... u- b::io1«l met een stukje hout in de oorgaten. I inrichtinO' vraao·t. dat tweemaal en. het a-e

gu: u~. e_ tewn h .~1~ men lll l c r!~ 8 a ~en, \\r11nneer oen kar beluden is wordt die naar ·i meenteb~tnur '~eirrert voor da.t doei .. O'eme~n
he . rnpe rle ' lgestc 1' 

1 
o~n ge;~ec en ~ wo~c en, den ruolen gebracht. Deze is in Llen regel gelegen l teo-rond af te sfatit~ 't Is of het voor klare je

de JOnkgte n,\\a_np 1111 eln tie. t ve c · blrep _oegc len iu her midtlP,n vim een groat open vierkant. '. rn'l
0
ver o·evrnaO'cl we1:d! 

bewQr . anneer ie nc ·<resne< en is wore en H t t d h' lt , b 0 r , 
b e s ampen vim e mac me wore op . een U-elooft ge hot wel, waarde lezers? v oar dat 

(') Zic .\o. S;i rnn dit blnr!. 11fstand bcrehoonl <:m w11nneer over de wmven- doel weiO'ert men hier op een a-root uitO'e-
' 0 t:> ' 0 

F e u i 11 e t o n. 
ME I SJ ES LIST. 

- Blijft :\farie nu nog nl ec•n maancl te Sche
,·eningen ! - zeiile de lwer Fortens. -- Dan dien ik er 
ook nog "·el eens hccn le ga:rn. 

De heer Fo1 ten,; w:i~, volgcns zijn eigen rnrkla
ring, negen en vcertig jaar. :II,,j11fvrouw :lfor'ie 
Graauw was 11m1"·clijk~ ncgenlicn. Zij 11·aren sedcrt 
kort geengagPcrd. 

Hoe was <lat cngagc1nenL aangekomen? Gelijk clat 
mccrmalPn worclt g<)zi1•11. !Je beer Graauw was nrrn 
en trotsch en zijn hemi11nelijke dochter had geen 
anderen bruiclschat clan liaar gouden Jokken en scboo
ne oogen. [)c hccr Fo1·tcns daarcntPgen was rijk. 
Ziedaar alle~. 

- Dan zal ik hedcn maar naa1· Scbevcuin3'l'l1 
gaan, - wrvolgde de hccr FortP11s bij ziehwlrnn -
ma:.w ik moct zeggcn, dat ik hcl nil't aardig van 
Marie vind. tlat zij ct· wn hrng bPJfL logeren. Zij 
weet toch, clat ik gemakke l.kcr tc Am~tcrdam kan 
komen dan tc Schr.veningcn. 

Dus liet de beer Fortcns cen koffertje pak~~en en 
:r.tch naar he: station rijdcn, om naar onze eerste 
zeeb:ulplaats tc Ye1frckken. 

Jufvrouw '1raauw zat dtcn middag -- 't was cen 
Zaterclag - op de ,·cranda met een paar andere in 

wit rnou~seline gekleed.:i dame~. bij wie zij op het 
b.ldhuis gclogcerd was, toen een bediende h:rnr een 
bri<'f OYcrharnli!!'de. 

- Hoe akelig 1 - ricp het rneisje. - Hij kornt. 
- \Yie ko111t? - woeg Bet~y \'a11ge. 
- \Yel bij. de hcer Forteus, met wien ik geen-

gagccni bcn. -- zeide :\larie. -
-- Gcr.nga,!!"erd. geengageerd.- herhaaldc Betsy

dat klink-L llluui. mam· we merken er nic>ts rnn. In 
ieder gc,al schijnt gij bet u niet veel aan te trekken. 

- lk trrk bet me integendeel al te \eel aan -
herna111 l\larie. -

-- En w:1t zegt Albert Schouten dan wel ? -
\Toeg .'\1111a Yauge. 

:\hlric bego1t te !n11le11 en snikte: 
- lk kan het niet helpcn: ik boud van Albert 

en kan diPn 011clcn Forten~ niet uitstaa11. mnar ik 
durf hem nid bcdanken voor vader. Onder ons ge
zpgd, h<'eft bij YUdf'r, to en deze verfcden jaar zij II 
g<'l.ltl•~le ,.,}rmogen hail v.~rloren .. twintigduizend gul
den gegc,·en om een zaak te begiuneu. :\faar met 
hem trou\\'cn wit ik toch nooit, al moest ik uok mijn 
grheelo i<'rnn ongetrouwrl biij,·en. 0, waarorn is 
rlie mijnhcer Fortcus ook rijk en Albert niet ! 

Dr mei-jes troo;;tten haar hartclijk, terwijl Anna 
Yaugc den "inger langs haar neus legcle en peinsde: 

- llij kom.i dus hier? - nocg zij. 
- Ja, met den trein ''an acht uur. En ik heb 

Albert reeds bijna nlle <lanscn op het ba I ~eloofd. 
- llat zict er leelijk uit, - zeidc Anna.- Wam·

om kon hij zijn yerJangcn om je te zien ook nict 

tot morgen uitsteJlcn? 
:\larie oloeg haar beide annen om .\nna's hals en 

ricp: 
- 0 Anna-lief. gij zijt zoo Yerstandig en hcbt er 

altijd zooveel shlg van om iemand uit rle verlegen
heid te he!pen. Kunt gij ook rnij niet helpen? 

- Hoor eens. - antwoordde Anna op een be
~chermer.irlen, moerledijken toon (zij was trouwens 
wel achttit.'11 m:unden ouder clan !mar Yl'iemlin), er 
is maat• een middel 0111 uit dien benarrlen toestaml 
te geraken en dttt is, dat gij, wannce" gij zel rn het 
engagement niet wilt verbreken, hem er toe brengt, 
om bet te doen. 

-- 0 kon ik dat maar gedaan krijgen, ·- iuichte 
Marie, tn lrnar handen klappende, a!Jeen bij de getl
dachte--- maar hij zal niet willen. 

--- Dat znllen we eens zien, zeicle Ann:i. deftig,--
Betsy, uw kamcr. die naaot die van i\latie ligt, moet 
gij terstonrl ontruimcn en van nacht bij mij komen 
~lapen. Ik zal clan met de kamermeid aftipreken, 
oat zij uw kamer onmiddelijk in orcle brenge eri 
haar deu beer Fortens aanwijze, zonder te zeggen 
wie naast hem logecrt. 

- ;.\faar - riep :lla1·ie verbaasd - gij zulL u toch 
niet verbeelden, dat ik met den hcer Fcirtens door 
den muur heen een praatje zal willen makcn. 

- i\Iaak nu rnaa:· gcen tegenstribbelingen, - zeirle 
Anna, . - en wacht maar bcdaard af tot ik u zcg, 
welke rol gij moet ~prlen. 

Was het tocval of afapraak, clat Albert dien mid
dag aan de table d'hOte naast i\Iarie zat? We zul-

Inzencling der .\..chertentiiin tot op den 

dttg der Ul g1tve voor 10 uur. 

strekt terreiu wnar nlleen w1irnlelaars komen, 
een stukjen grand vnn oJn meter o1 \'tjf! 

't Is mogelijk ditt de N'ederbnders niet meer 
den imam Yt1.ll cle Chiueezen vim 1'Jurop11 ver
dienen, mit<Lr trecht m11g nag wel Klein-Cbi-
1111. heeLen. D:tlrvo'>r weigert men gemoente
gron1.l. terwijl menigeen snakt nm1r eea ver
frisschenden dron k en zich nu moet bdhelpen 
met een hi.uw glas slecht bier iu een kroeO", 
terwijl memge iuoecler met hare kin·leren na~r 
huis lllOet omclat Zt] schreien VttU <lorst, of
schoon Zf) nag ganrne eemge uren m de fris
scbe lucht w1L-; gebleven. 

D:L:lrvoor weigert men o·emeenteerrond, ter
wijl meu hem itf°st;ttLt voor ~en 11d verteutie-kiosk 
op het Jtmskerkhof, w1iar nieornml ooit in ad
verteert en w1i11r niemu.nd ooit nanr k\j kt ot 
het is met de woonlen: dnt smerige ding witcht 
oak op de gbzenspuit: tcrwijl men op het-· 
zelfrle J1rnskerhof een bloeUlenkiosk ziet staan 
wiiar niem1111d ooit bl0emen koopt. 

Klein-Ohinit! Kleiu Chiu11.! \V ~Ike geest is 

het, die u beheerscht'?! Is bet de geest der 
dwarsboomerij en zijn bet weer meer de perso
n'ln dan de z1Lken, die men niet wil? 

Ik zal het eens onderzoeken en uls blijken 
mocht dat het publiek vim iets nuttigs versto
ken b!ijft ter wille vnn de eene of iLUdere vee
te, dan zal Jan van 't Sticht zoo vru zgn het 
publiek den naam van den .,geest" die m het 
Dagelijksch Bestuur gtViLren schijnt, te doen 
kennen. 't Is alttjJ goed dat men weet aau 
men men eigenlij k ZlJ 11 kleiue ongerieflij khe
den te danken heeft. Het kan bij gelegenheid 
te pas komen. ( Amst.) 

Ingezonden stuk. 
Geachle Heer Reclacteur! 

In de N'ieuwe · Vorstenlnnden vnn den l 7e 
October hud er:m zekere B. de aardigheicl een 
stukje te plMtsen. als zoude ik my ve.rmtiken 
met het cloodschieten van Houden; B. noemde 
die ,,Beestjes". De waarheid 1s dat ik met een 
carabiuc de si1lon eemge zoogenaamrle glad
clakkers, die m1J rniine nachtrust onthielden 
door hun g~j1mk, heb doodge.,;dioten. Ik zond 
aan deu red11eteur v1rn dat blaudje een ant
woeircl aan deu Heer B. 1-Lmr de re bcteur 
d,.,r Xieuwe Vorstenlctnden vond dat de toon 
voor zijn blttaclje niet kiesch genoeg mLs en wei
gede plmitsing. D1111r0m wend ik mg tot 
UEd. met het beleefd verzoek den heer B. de 
volgende vragen te doen. 

Jen het eerstc maar aanncmen. Dat toeval Jrn,J echtet· 
ten gernlge, dat n:t ltet diner een kleinc. wandeling 
op het terra> volgcle, diP. op liaar beul't, "·ede1· rle 
volgrnde zamrn,1n·aak deed ontstaan. 

- Hij kornL van avonrl, Albert. 
- H\j? \\'ie hj? ls Cl' rl<lll rnaa1· cen ill'.lll op aarde' 
- D.! ou le h 'er, rnn wien ik u gi!sp.·okeu heb, 

--- de b0e1· Fortens. 
--- _\nilL'i-s uiet, --- hr.rnam Albert kal1H ---gij bc-

hoert maar t;en woJrd te z ~ggen en ik IOJ[l md llL~lll 
in zee. 

--- Dat is mallr.prnat. Gij weet daL vncler wil. 
dat ik met hem tronw. 

--- Y crbref'k rlat engap;c1J1enL. 
--- Dat kan, clat clnrf ik niet, omdaf, ik ntrler 

ongelnkkig zon lllakcn, Doe me nn echtct· het ge
nocgcn ··n kom van ~rnnd nicf, op het bal. Ik ga 
l'l' ook nieto!.1cen als ik er eenigszins af kan. :\forgen zal 
ik LI mi-;schien bcterc tijding kunuen mecrlceJen. 

--- lfoezoo ! 
--- :IIis~chien Yerancle1'l hij we! van geclachtc. 
TPgen het oncle1·gaan der zon bracht cen rijtuig 

den he1'r Fortens nan hci B<t lhLtis. HJ liet zicl1 tcr
stonrl nnar zijn kamer breng1•n, ten einrle zich w.it 
te Yerfrisschr.n en vrocg 1len b<!rliende onrlcr wcg or 
er bal was clien arnnd, Wt)ike \'l'aag bevestigL'tHl 
Wl'rrl beantwoorcl. De bediendc liet claarop den h •ct• 
Fo1tens in zijn kamer allecn. 

--- Van avoncl zal ik er clan uog maar eens heeu .. 
gaan, --- zeirle de heer Fol'tens bij zich-zlliven --- HJ:iar 
als we getrouwd zijn, zal ik :\1arie wcl beduidcn. rial 



1. \Yelke reden hebt u om het doodschieten 
yan gbdakkers te noe!l~en moonldndige scbietlu. t. 

2. Om welke reclen ver1.w!jgt gii uw 1rnam. 
3. ls het r>chieten u of u wen huisgenooten ge

VMrlij k of hinderlljk. 
4. l> mjn vrocg"r metier (uiilit11ir) in uw ·. 

oog z:oo ver11.chtegjk? .. 
5. \V 11s n w vro -get metier µi·et ·s.rion van .een 

Amf'ioenpachter? . . .. 
Met de 'plm1tsing hierviin zuit u ten zeerst~ ver-

plichten. · · 
uw. d w. · dien. 

I. Breukmau 
Stationschef Solo S/V. 

So erakart a. 

Jinn nstand. 

\'. ~I. 5 Octobe1', Zondag. L. K.. ·11 October. Zater

dag. ::\. :\I. 19 October, Zomlag. E. K. '20 Octobe1-, 

Zont.iag. 

Konunissarissen voor de m1111nu October 

Plnntselijke §choolliommissie 

de heer: X VAN KLAVER.EN. 

de beer: J. G. :\1. A. CA.RLIER. 

d~ heer :\Ir. ('. F. F. THURKOW. 

,. e r t r e Ii d a ;- c n d e r M a i I s. 

Y.1.x 'A1u1L1YG: 

E. 1:3-:17. 
x. ,)-15-20 

F. 3-20. 

VAN B.1'l'A. YB. : 

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

Djebbre' en :'.Ie>en bl\jven nog steeds even 
ouveilig. B\j d·~n heer v. d. P. z\jn 2 wagen
b·,t,nrns eu b\j z\ju bnurnrnn e:me geit gesto
leu. Em cLrnr woueu l RLdan Ng11.behi werd 
viin de venlera zorg voor eene z!jner koeien 
outl.1st eu b\j ceue waJuw wer,len twee k11ihs. 
ean selen ba;. vier kopjes, v\jf schoteltjes en 
cen kop ~reu w:.terketel CTeStLileu. Bjj een be
woner >an :J.esen voml men be Jen morgen 
de pa!.!ger oµengebroken en bij den beer U. 
beeft ongewone onrn ·tigheid van z1jn bond 
doeu >ermoetlen, <lat er ongcnoode gasten 
in de nab\jheid wn:ren. Vercler worden er van 
een der houtsfape] plaatsen 3 balken vermi. t 
en zoakt Ji.Jmbok ·wiwdong,'o te vergeefs naar 
een trommeltje, waarin een ige preciosns ter waar
cle nm ongeveer dertig gulden w1iren. i\len 
zegt diit de politie ij verig onderzoe!r doet. 

Zoonls men weet is het verboden om klee
dereu te clrngen van een anderen landaard clan 
waartoe de Clrnger behoort. Gisteren was er 
op de venrlutie een persoon die 7.eer potsierlijk 
nitgedoscht wits. Hij lmd wel een jits, broek, 
kousen en schoenen attn muar het was duicle
l~jk te zien dat hij niet gewoon was die te 
drngen. Om het hoofd droeg h\j eeu .:.oort 
van witte tnlb1tnd en aan zijne bandep. prijk
teu wide hnntl choenen. :\len vertelde dat de 
man vnn geboortc een Cbinees en niet wel bij 
bet hoofJ is. 

De berhmi.ldel\jk geannonceerde verkoop van 
de on<lerne111iag );"garoom znL naar wij ver
newen ook op den 14de Xovember aanstnancle 
niet doorgaan. 

In het vorig nu:umer vennelcldeu wij, llat de 
lo{:OtnC>bile vim het atelier te i\fon~koe N ega
l'Ml n w.r P:imott:w w1is overg·~brncht, voor het 
b ;m:l'l vim e<Ja 1;rtesisc!hv pnt, Da brug-5an en 
chikers w:nrover die loc::>'nC>hile lll')cG p1L<iseren 
wor l~n echLer ni t vertronw,l. Zijn deze eerst 
ou] »rzocht en zoo uoo lig versterkt. cbn kan de 
overbrcmging pln<thi h»bben, misschien eerst 
over drie a vier ruaanden. 

ik niet van dan>"pa1tijen lwu !. \Yat dl'Ommcl, waar 
ht::b ik n11 de lnarolic g,•htten, ! Ah, daar is zij. 

Een,Jd~q.,,; ~pit. te hj z;jn ooren. In de nangren
zr1ule ka1ntJr wcnl geprnat . 't Wa1·en meisjes. Hij 
luisterdc en zeide zachtjes : 

- SappPiloot , rlnar is l\farie en nog een paa.r 
dauwtjes. Zij klcedcn zich zeker Yoor het bal. \Vat 
zal z'j n>JTast ziju, als zij rnij ziet ! Ik kan duide
lijk hooren wat zij zeggcn. 

De ,tem Yan ;\larie klonk clan ook ccnsklaps bo
ven de audercn uit en riep : 

--- Gcef mj m;jn haar, nni~ies, --- die lange vlecht 
nwt de twee krullcn. Zo >, dank u. 

Di~ h!'er Fortens bl•)ef bewegingloos staan met 
het lleschje liaal'Olie iu de hand. 

--- Yabch lrnar' \"abch haa1· ! --- rnompelr!e hij 
bij iich z<' lven. --- Zij heeft mij rlus altijd bedrogen, 
aJ,; zij Zt'i {c, clat zij nog nooit CCn vabch haar ge
drng.~ll Ii.vi. Ik ha:tt alks wat ~alsch is. \Vat zegt 
zij daar nu wc('r 1 

De stern ,·an }farie \Toeg : 
--- Betsy, b3n ik niet W;tt bl•~L'k? Ik lleb wat veel 

parrlwit bJ1·en mijn linke1· wenkbraa11w gelegd, geef 
me r!en pot met roor l eens a.u •. D:rnk 11. 

Krak ! --- en de ne~ch ln:irolie viel op den gl'onrl. 
De oogrn van den heer Forten~ puilr!cn bijna uit 

lijn ho1"il. Et~n huive,.ing gi11g hem ovet· de !eden. 
- Roo I! - hel'h:.tal.le hJ bij zich-zelven - Pa

relwil ! lk beda11k voor een geschilclel'<le jufvrouw. 
Hoe h<)eft zij mij zoo kunnen beet hebben ! 

- Hier zijn uw t..o'l.nden Marie - riep Anna ---

Heden avond .zal in het Komediegebouw eene 
op.v:oering plaats bebhen van het gezelsehap
d. i. een minimmn van actcurs en actrires 
v11n clen beer Deschamps. 

;.\lisschieu dnt de veudutie ten residentie
buize <lit »klein knddeke" a.an ettelrjke toe
hocm1ers · helpt of andere invloeden het bewa
ren v?or e~n 11utlitprium v1iu 17 personen als 
b\j het. concert der h.h Bourret. 
. Volgens <le blMleu was .de opirnmst Vll.11 

· bet puh.liek elders zeer gering. De kans op 
eene blltteugewoue r ecette, geevenrecligil !Lan 
eene Representation extmol'lli11ai1·e gelijk het 
progrmmna vermelut, achten wij bnchel\jk en 
hopen dat b\j bet opnrnken der kas de man 
van het »l1111dje" niet zal behoeven te gelij
ken op: 

Un collection11eur eni·age. 

De venclutie ten residentiehuize bmcht op 
Dinsdng den 21 de som van f 6795,50. 
en \Voensdag » 22 » » » » 16790,25. 

Bet huis te Poerbajan, uit den boedel van 
tlen heer U. E . \Vinter wat hedcn morgen 
werd opgeveiltl, is niet verkocht. Het werd 
ingezet voor f 16.000, doch er werd geen en-, 
kel boil op gedaan. 

Gem9ngde Berichten. 
In de » Brieven uit den Oosthoek" m de 

Java Bod leest m en het volgende: 
Km gerucht alhier zegt, dat zeker suikerfa

brielrnnt eeu oogst gem1ia.kt h eeft van gerni 1-
delcl 152 pikols per b1ihoe. Inderd1i11d eeu fo.
buleu~ c\jfer voor deu oningew~jde, niet echter 
voor een oudeu rot, die de loopjes van zulke 
buiten~·ewoae opbrengsten van nabij kent. Ge
schiedt het plnnten nog krncbtens best111rntle 
contrncteu, dim genieteu de b trokken distric ~s
hoofJeu vu.n die opbrengst hnnne procenten. 
Hoe meer sniker gem!1akt wordt, hoe meer 
proceuten het dis triktshoofd. trekt en om daar
toe te ger1tken is niefa anders noodig dnn de 
bahoe~ 11.!1.npbnt te vergrooten. Men heeft slechts 
te zorgen d1it znlke bahoes 500 [] roeden groot 
zijn, zonder bijberekening van het terrein tus
scheu de pl11ntg1Lten of bedden en de sloten en 
wegen in de tuinen. 'Vorden die brokken nit 
de berekening genomen en bepu.alt men zich 
alleen tot hetgene dat voor den aanpfantgebruikt 
wonH, dan wordt de bahoe 1000 [] roerlen; ergo 
het dubbele van. de werkelijke, de o:fficieele 
bahoe. Dubbel ja meer dl1Il. dubbel terrein geeft 
ook eP.ne verdubbelde product.ie. Ziedaar het 
madsel der buitengewoon hooge productie-cijfers 
opgebst. 

De 3 schetsen en scbilderijen. door den 
beer i\fori ten Kate vervaardigd op zijne reis 
door N ederlanclscb-lndie, ztjn thans in de Go
thiscbe zm1l te 's Grnvenhage op de tentoonstel
lin~ mu bet Kon. Genootschap van Aquarel
listen geexposeerd en worden zeer gnnstig 
vermeld. A. D. 

it Soerabaja schrijft men aan de Java Bode. 
llet is zoo gebeel onruogelijk niet dat wtj 

onzen Hesident naar Solo zien vertrekken. Op 
bet oog<Jnblik houd ik hem voor den eenigen 
die d!1ar op z\jne plMts zoude zijn, niet zoo
zeer omdat rileu een beminnelijk man daar 
nooclig beeft,- niet zoo zeer omdat men daar _ 
iem11ml noo ·lig heeft die schipperen k'.:.n, -maar 
om litt er dnc;.r e~n noodig is die weet wat hij 
wil, en wil w,it hij weet. Solo heeft een krach
tig bestirnr v.m noode. 

Uhampoiretiu ontvangt ziju aanslagbillet lJl 

de honJ)nb,bsting. Hg krabt zich acuter de 
oorau eu vult aldus in: 

i>Chawpoircl;m. clezelfde hond van verleden 
janr.' 

Ik moet u zeggcn, dat ik. niet begrijp, hoe gij die 
d ingen in den rnund kunt hebben. Wat zou uw 
oude beall wel zcggen, als hij dat wist. 

--- Stil ! --- riep }fat·ie bits --- Denk dat wanden 
oorr.n hebben. Zwijg dus s. \". pl. 

o,rn de heer Fockns had reejs genoPg gehoord. 
Yabch haar. mlsche tanclcn. een valsch teint, in 
pla:its rnn dr~ gouden lokkcn, de ;choone pareltjes_ 
en dtl frissch•'l gelaatsl~leur, die hij als gpschenken 
rler natuur zoozeer ha1. b~wonderd ! Zonder zich lang 
te beraden, pakte hij zijn koffertje weer. onder deze 
alleenspraak : 

--- Haar tt·ouwen. nooit ! Zij hceft mij schandelijk 
bcdrogcn. Ik ga naar haar vn.der en hem zeggen, 
claL ik van zijn dochter afzie, ierwijl ik haar een 
brirf zal schrijven, die op pootl'n zal staan. 

Zoo gezegcl, zoo geclaan ! Een uur later zat Cle 
heer Fortens weer op dP,n trein van 's Hage naar 
Arnstenla111, liet rlen beer Graau w nog dienzelfden 
avond nit de societeit halen, omdat c1 iemaud was, 
die hrm dringeml moest spreken, en zeide hem dat 
hij bij nader inzien begrepen had, dat h et toch bc
ter was YOOl" ieman.I op zijn jaren --- hij was vijf 
en vijfti.,. en dus zes jaar oudtil' clan hij zich bad 
opgegeven --- om gren jong meisje te trnuwen. 

De heer Grnauw, die rloor die iijding alle hoop 
om een rijken sc hoonzoon te zullen krijgen vervlogen 
zag en met schrik aan de teruggave van het voor
schot van den beer Fortens dacht, werd erg boos 
rn zcide dat hij o;:i die wijze niet liet spelen met 
het hart en het geluk van zijn dochte r enz.. welke 

In bet •rengersche gebergte z~jn op somwio·e 
plaatsen fliuke regenbuien gevallen. De clo~- . 
kere l11chten, het same11pakkeu vnn wolken, 
doen vermoeden dat de wes tmoesso11 in aan
toch t is. 

IL1ng Semeroe eu Kang Bro um ,;;chjj nen 
weer uit hun ltumeur, wi1ut 11.lle d1igen brom
men ze en rnoppperen. 

. De ko:ffiebfodziekte man.kt groote rnvnges 
al bier, helaas! 

Onlangs heeft men iu de pedoekoehaa :-:lingo 
hmgoe een zeer r:rrooten tigee-royitl in eeu val 
gev1111gen; die lieve tlier ~jes z\jn tegeu woordicr 
lastig, zij hebben bij mij op 2 nvonden e~ 
liefst c. c. •., 8 uur 5 tarume varkens op den kop 
getikt, ik heh op de loer gestaan, maar te 
vergeefs. Op den 27 Septr. jl. bebben dieven 
'snachts uit het Gonvntll. pakhuis ko:ffie gesto
len, zij hebben Jl. 1. den pl11nke11 vloer uoor
boord n111.11r, ongelt1kkig voor hen, met te kleine 
boor: toen zijn de kiLroongs oncleraan openge
pord en »hloedden" de zakken. 

nostp. 

Vnn de vele crotonliefhebber.; spnnt ongetwij
feld de kroon zekere voorname inlander ; dezer 
dagen deed hij een elderil woouachtigen Chi
nees voor twee potten niangkok m.as, een bod 
van . .. dui:;end giilden; <loch de baba liet zich 
niet afdingen en bleef bii z11n eiscb van vij(-
lien lionde1·d g11lden. S. H. B. 

b DE SocIETEn HARllo~rn h1id Zaterdag11-
vond 11. de zoo lnng nitgestelde welkomstpn.r
t!j voor den Gon verueur Generu.aJ plants. 

Strooken dergelijke lui.sterrijke, kostbare 
feesten met de tijdsoa;i.standigheden ? 

Men vergel\jke de pracht en weelde van Za
ted:~g.ivond met de sornbere, gedrukte stew
m · ng in de hn.ndelswereld, ruc:t de clonkere 
».>e>rgevoelens v!1n nadere financieele mmpen, 
met de geweldige daling van bijna alle aan
deelen in lndische' bauken en groote handels
licbamen; men vet·gel\jke die met de noo1lkre
ten der bijna stervenrie suikerindustrie, met de 
ook bier voelbare verliezen in de koffiecultuur 
op Midden J11va en uan legge men zich de 
vrn.ag voor - of het niet verst11ndiger ware om 
all es w1it een voucliger af te doen ea den lie
d en iri Holland geen wapen in lmnden te ge
ven, om ons nog zwan.rder te beliisten. 

,.Korn, kom, er is toch nog wel geld in In
die, " zoo hoorcle men bier en d11ar vrii ironisch 
zeggen . .l. B. 

Het schandanl vn.n den docent in het Duitsch 
van \'V estrieue is blijkens nadere mededeeling 
in bet Jnd. Vad. nog erger clan het s (}heen. 

, Hij w1is in Hollnnd goedgekeurd voor het 
klimaat alhier; kreeg f 2500 toeln.ge; werd hier 
na twee weken bs geven te Sema.mng van een 
Certitlcaat vo0r verlof wegeas ziekte voorzien, 
keer,1e terug, wa~ in Holland spoedig zoodanig 
herstel<l. dat htj docent wercl aan een gerneen
te Hoogere Burgerschool m~t rijks-s11bsidie, 
vroeg ffiettemin en kreeg twee verlengingen 
van verlof, en vroeg eerst toen er niets meer 
van te halea was, zijn ontslag. 

Niet op negen-mn.ar op meer dan vij ftien
duizernl gulden komt hct veertien dagen Jes 
geven van dezeu heer den Lande te st1111.n. 

A.. D. 

Uit een hecleu door ons ontvangen schr\i ven 
van den beer G. Bergamnschi, dato 2 l 8ep
tember jl., blijkt, dat hij met zij n opern ge
zel chap, saamgestelu als vroeger is rnedege
deelcl, den leu October jl. uit Gelluti her
wMrts 7.0U vertrekken per stoomboot Birmania, 
van de Rnbiittinolijn, en dat b\j in de eerste 
dagen van November e. k. alhier hoopte te 
arriveeren. B. H. B. 

woon.lenvloed door <ll'n hee1· Fortens gestuit were! 
met wrzekering, dat hij schuld bekend e en daarom 
e'en str~ep wilde J1<1len dool' de som, die hij den 
heer Graauw had geleend . Deze, die een praktisch 
man was in den geest van onzen tijd, begon nu een 
zacbter tOOli aan te slaan en de twee heeren scheid
den-· a-ls beste wienden. 

Daarna ging de heer Fortens naar een hotel, 
schreef een krnssen brief aan jufvrouw Marie en 
wie1·p hem nog rli enzelfdcn avond in de bus. om er 
het meisje den ,·olgen1len morgen aan bet ontbijt 
mee te verrassen. 

En we! was het een Yerrassing ! Het meisje, dat den 
geheelen vorigen avon<l had gedanst en 'ook een ge
deelte van den nacht, had van gejaagdheid en nieuws
gierigheid of de list gelukt was, het overige gedeel
te van den nacht geen oog geloken. De brief van 
den hecr Fortens 1wrd haar door Bet:;y gebracht en 
de drie mei'\JCS sprong1m wel een met hoog, t1Jen zij 
de booze verwijten las, die de oude heer aan zijn 
ex-vBrlo·Jfde hatl ge~chreven. 

Ilt:!t overige kan men raden. Albert Schouten 
kon nu naar bartelust zijn hof maken en toen Ma
rie Graauw kort daarop in de hoofclstad terugkeerde 
kon zij haar varier mededeelen, dat hij eerstdaagl> 
het bezoek had tc verwachten van een jong mensch, 
die gl)zegd had, dat hij te Amsterrlam moest zijn en 
hem dan een visite ·mu maken. 

En toen cen jaa1· later het huwelijk werd voltrok
keu tusschen den heer Albert Schouten en Mejuf
vrQuw Marie Graauw zond de heer Fortens aan de 

- Op Deli wordt wecler door de PPn. T'ime.~ 
de 11.andacl.t gevestigrl. 

De konholenr van Bintljei heeft eerr aant11.l 
w1ipens Pll witte 1'laggen in besl11g geuomen. 

Men mel1lt nog maer moordeu op Chinee
zen. Van Bonnicioli"s moordenaars is nog niet~ 
bekencl. · J. B. 

Het Oe>s t<J~u!jksch 1• Oorlogsschip Saida, met 
den Oosteurukschen Uoasul Generaal van ~myr-
1111. nan boord, g1tat een rondreis becrinnen tot 
bevonlering van Oostenrijksche hanu;ls-relatie!!. 
J11v11 en B:1rneo Rtann op de l!ist der fa, be-
z:oeken lanrlen . A. D. 

Voor <le t;tpioc1L scL!jnt aeen nfzet meer te 
zijn. De frnaiste- plant!1ge, 

0

die van den heer 
Chasst'rian op bet eiland van Sincrapore wordt in 
een Liberia-ko:ffie pl1mt11ge ver~nderd' en over
gedaan aan een nanmlooze venuootscbap met " 
150000 dollars kapitn.111. A. D. 

Dr. H., ee_n uitstel~end chiirrrg, die dikwijls 
zeer verstroo1d was, is op een avond bij croe
de kennissen verzocht. Aan tafel zegt° de 
ga~tvrouw tot hem:_- »Ik n·ken op uwe goed
be1d, om deze ossennb voor mij te trancheeren." 
Bereid willig stemt dr. H. toe, en doet, met 
een ernstig gebat een diepe suede in het 
vleesch. Vervolgens . . . wat macr er in zi1"n 
b 

. 0 ' 
rem omgaan? .... neemt bij pluksel en ver-

band uit zijn zak, en begint een verbancl aan 
te leggen, volgens de regelen der kunst. Ver
baasd zien de g11st1m elkander aan. Onze chir
urg mer~t ~iets biervan en zegt lrnlmpjes :
Het heeft met veel te beteekenen ; een beetje 
rusthouden, dun komt alles spoedig terecbt ! 

De S'l'A.!IONSCHE~' DER STAA'l'SSPOORW.EGEN, die 
onlangs zun post verliet Yertrok via Semarancr 
naar Batnvia, waar bij zich bij de politie aan~ 
meldde. Heden morgen is hij onder geleide 
vll.n een deurwaarder weder bier aancrekomen 
met het stooruschip Sindoro, Hij bevi~dt zich 
thans in de centrale gevanCTenis, onder beschul
diging vim verdnistering ;an gelden. 

Loe. 

Verspreide Berich ten. 
In Duitschland wordt voor elk regee1·ingsdistrikt 

een kamer opgericht, die geroepen zal zijn, de eco
nomische belangen te behartigen en de Rijks- en de 
Landsregeering en de bevordering van de belano-en 
der nijverheid t e ondersteuni::n. Dit is met bet ~og 
op een belangrijk e vermindering de1· drukkendste be-· 
lastingen . In Nederlandsch-Indie zou de Reo-eerino
dergelijke kamers wellicht niet gaarne zien. °__._ D~-. 
Duitsche q rensp:.tlen, door den Consul Generaa! dr. 
Nacbtigall aan de Goudkust opgericht, Lijn den 
6e Septembel' ornvergehaald en :..an stukken ge. 
houwen en dr. Buchner, de voodoopige gouverneur 
rnn Kamerin is door de nege1·s mishandeld en naar 
een Duit.'lchP fa ctorij geyJucht. -

De Vice-Admirnal Courbet is in open zee gegaan. 
I-let heette dat hij een expeLlitie zou ondernemen te
gen het eiland Hainan, maar de waarheid is , dat hij 
gebrek hecft aan ammunitie en niets rrnstigs kan on
dernemen, alvorens daarvan rn 1rzien te zijn. De in
tendance schijnt dus in Fmnkrijk ook al te wenschen 
over te la ten. - In Italie heerscht de Cholera nog 
stee-:ls hevig. Te );apcls ~tiervPn op een riag 235 
menschen. De koning is er vergezeld van prins Ama
deus heen gegaan: de koningin had hem willen ver
gezi>llen. maar na rijp beraad, is dat plan afgespron
gen. Een Zwee<l, die onbekend wenscht te hlijven, 
hct'ft 70,000 !ires aan de arme Cholera-lijders ge
schonkcn.- In Belgie cluurt de spanning tusschen de 
Clericalen en rle Liberalen steeds voort. De N. R. C. 
\·erbaalt van een Yechtpartij, rlic een halYen dag 
duu1·de. TP-ngeYolge daarvan kermden de Katholieke 
bladen jammerlijk. Slaag t e krijgen is dan ook min
der aangenaarn.·- Als een zeldzaumbeid wordt ge
meld clat in de provincie Limburg en we! te Arcen 
een sneeuwwitte haas is geschoten. - In Artthem 
heer,cben de mazelen.- Het dagelijks bestuur van 

bruid ecn valsche vlecht, twee valsche krulle.n , een 
rnlsch gebit, een pot rood en een doos poudre de riz, 
docl1 aan dat geschenk had hij tevens te danken, dat 
den bruidegom werd \"erteld, hoe hij, de 11eer Fortens, 
door haar en haar l'riendinnen was gefopt, iets dat de 
mrisjes anders geheim zouden hebben gehouden. De 
heeren Fortens en Graauw weten bet echter tot op 
den huidigrn dag nog niet . ' t Is daarom te hopen 
dat zij dit feuilleton nimmer in handen zullen krij
gen. -

EJNDE. 



de st.ad WageningPn heeft zich met een klacht ge
wend. tot de rlirt>ctic rnn den Rijn. poorweg ovel' de 
exploitatie van den tmmweg tnsschen Wageningen 
f'n Ede. 

De tlrma G. Kollf & Co. heeft verzocht om uitga-
ven, V!ln Rt:!geeringswege ter landsdr1\kkerij vcrkrijg

·banr. tegen conunis~ie te mog-en l'erkoopen. Het De
partement rnn On.ferw\h Eeredienst en Nijve1·heid 
wiis er trgen, maar 1ie Ri>gee1·ing ht>eft aan de th·ma 
verzocht. om rle opg<1l'e 1ler titel rnn tie rnrlangrle 
wer~l'n en hct bed.rag van hl:'t commissit>loon op te 
gP1·en. Gnat d' Regee1·ing er toe over, dan zullen 
a.lit> boeklmndt>lnl'ell m de gun~t moeten deelen, tcnzij 
da• protectionititlle op den voorgrond staat. Bij den 
maatregel zal cte Regeel'ing zeker winncn, ook. al l'e
kenen cte boekhandelaren ~O pCt .. want het publiek 
bestelt liever bij de hrntsten dan bij rle eerste. lf y 
a de quoi ! ---- Te Batavia loopen verscheidene jon
gelieden, die in Juni t'lleds hun gr0ot ambl(enaars
examen hebben afgelegrl, zonde1· Letrekking 1-.,nd. Uit 
moedelooshe~d denken e1· eenigen aan om, pour le 
l'Di de Prusse, op een bureau te gaan werhn.--- Dezer 
dagen is een verificateur, die een buitenlandsch ver
lof voo1· twee jaren had, binnen 5 maanden met in
begrip van been en terugreis te Batavia t<>rugge
keerd.·-- Hoe goed net in lndie tegenwoordig gaat, 
kan men zien aan een maatregel 0p eet.i suikerfabriek 
genomen, waar bet tl'actemcnt van den administra
teur ,·an f 600.--- op f 300 is teruggebracbt en 
alle opzicbters, op dien van de fabriek na zijn ont
lagen.--- De opgaaf ''an rlcn uit~lag der aanbeste

rlingen van militaire bouwwerken in August;;s tnont 
aan, dat acht aanbestedingen tot een totale aanne
mingssom ,·an ongeveer honderd cluizend gulden gc
gund zijn YIJF CHINEEZE~.--- Oe kommandant der 
zcemacbt beeft te Soerabaia de fabriek voo1· de ma
rine en het stoomwezen en het etablissement van de 
111arine gein~pectePrd.--- De opiumjager van Goenook 
heeft bij rlcn kamitoewa van de desa Sedajoe een 
thail clandestine opium aangehaald. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 

Uit Batavia, 20 October. Ont~lagen, eervol, de ve
l"ificateur der derde klasse, Sonnemans. 

Ont. lagen, eenol, op verzoek, de kapitein de1· ar
tillerie Sohns. 

De kapitein-kwal'tiermeester Logeman, onlangs van 
verlof uit ::\'ederland wedergekeerd, wordt op non
activitcit gesteld, 

Onder de ambtenaren hij den po~t-en telegraafdicnst 
hebben de volgende mutatien plaats gehad: 

de commie der den.le klasse.Klocth is ornrgeplaat.st 
van Pasoel'OPan naar Malang; 

de. commies der eerste kla. se Courant, van ~lalang 
naar Soerabaja: 

tie commies der derde klasse van de Pol, rnn Soe
ra baja naar Pasoe1·oean. 

Tot assistent-resident te Tangerang is voorgedra
gen de secretaris r!e1· rcsidentie Batavia Mijer. 

Tot secretaris der resictentie Batavia is voorgedrn
gen de beer van Gendere11 Sto1t. 

Het stoomschip Batavia is den ·15den October van 
Southampton >ertrokken. 

Geplaatst. te Pek:llongan, de aspirant-controleu1· von 
Ende. 

Te Plaradja, afdeeling Tangerang, is den 26en Sep
tember een licbte aschregen gel'allen, komende uit 
bet zuiden.. • 

Bojolali ·14 October. De Mempi rookt gt\stadig. 
Overigens is alles kalm en rustig. 

Uit Batavia, 22 October. De eerste luitenant der 
infanterie B. d. l\f, in garnizoen te Palembang, zal 
voor een raad rnn onderzoek terecht staan, we.gens 
bet zich aanl.Jourlend schuldig maken aan dronken
schap. 

Het stoomschip Sumat1·a is gisteren te Suez aan
gekornen. 

Benoemd tot predikant te Bandjermasing ds. Rogge. 
De kapitein der genie Dumoulin heeft pensioen aan

ge"raagd. 
Overgeplalltst naar Soernkarta, de kapitcin der in

fanterie LPyssius; 
naar Ketlong-Kebo, de kapitein der infanterie Phi

lips; 
naar Djokjakarta, de eerste luitenant der infante

rie Triebel, 
Van Reuter. 22 October. Kairo, 21 October. Ver

scheidene stammen verlaten de zijrle van den Mahdi. 
Generaal Gordon heeft Shendy ingenomen 
Pa1·ijs, 21 October. De cholera heeft Frankrijk 

bijna gebeel verlaten. 
Admiraal Courbet heeft alle havens op Formosa 

in staat van blokkade \'erklaard. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Vrijdag den 24 Octobe1· op het acbterei'f van 
den Heer Nuse te Balong van houtwerken afk.omstig 
Yan de onderneming Sepreh 

De vendumeester, 
H. C. Fi5ser 

Advert e n tie n. 

Hout a an k a p Sep re h. 
• 

GROOTE HOUTVENDUTIE 
op BA.LONG [Solo]. 

den 24 October as. 
van balken (van 1 tot 10 meter), dolken, rib
ben, naven, spaken, vellingen, sierappen en 
schaalplanken. 

Alles a tout prix. 
Met commissien belast zich 

(302) 

De Agent 
NUSE. 

Vandutie wegens vartrek 
Op Woensdag, 29 October a. "· ten 

huize vitn den W elEdeleu Heer 
lYI. HILDERING. 

in het Verzorgings-Gesticht. 
van ZEd.'s netten en kompl<>eten inboedel, 

zooJDede van: 

~1 een ligten 'l'entwagen voor een 
W 'e'"<!!J of twee puarden, Tuigen, enz. 

(303) SOESllA..N & Co. 

O~~TangQn: 
Z.rnELS a f !15 en hooger. 
HEMDEN fijne soort met kraag. p, dz. f 50. 
SoKKEN zonder nan.cl van f 3 tot f 5 per dz. 
OnEURS vitn f 2 tot f 3 per fl. 
E.rn DE Cologne H. S. a f 4.50 per k. 
lNKT. a. 75c p. fl.escb. 
KAPLEDER. 
V ERL-1KT leder voor Slikborden. 
ZEILDOEK in soorten. 
MACHINEGAREN 700 el at' 2,30 per dz. klossen 

alle nummers, 
Fmrn VIL'l'EN HOEDEN. f 8.-
F1NE CttAMP.A.GNE. 

-277- \.LASBLOM. 

ONTV ANGEN: 
£'it de LeewvPli Apotheek. 

van 

A~ten Ka~eka 
te 

SaDla1·ang. 
m door ZEd. verzegelrle flesebjes en doosjes 

Castorolie· 
l 'hin ine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
W ~jnsteenzuur. 
Rbabarber 
Kajoepoetie olie, 
V enkel olie. 
Pepermunt olie. 
Farine lactee. 
Engelscb zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kina wijn. (Larose) Vin de 
Amerikaansch haarwater. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. 

-278-

quinine de Java. 

VLASBLOM. 
Schoenmaker. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slecbts alleen verkrijgbaar bij den depot
houder van Anton Marcks, 

VLASBL OM. 
(301)* Schoenmaka. 

~EERENSTRAAT TEGENOVER ~ERSTE-SCHOOL. 

Zooeven direkt nit Europa ont
vangen, een keurige bezending divers 
.KE1-'RENGEREEDSCHA..P rnn 
vertinde & geeJDailleerde Braad
pannen ook met deksels, Broedervormen, Cas
serole's met deksel, Aardappelkookers, Visch
ketels, Pannekoekpannen, Raspen, Zeeften, 
TrechtE:rs. Poffertjespannen, Bakblikken, Strijk
ijzeronderstellen Baklepels, Ragoutlepels, Vet
lepels, scbeplepels, schuimlepels, Eierenklutsers, 
Lepeldragers, Keukengereedschap voor kinderen 
in doozen. 

Ook keukengereedschap van 
Porcelein als: vleeschkloppers, Erwten
wrij vers, Schnimlepels Boterhamplanken, Deeg
snijders, Oitroenpersen, Stampers, Messenslij
pers, H,onde en ov11le Broedervormen, 'l'rechters, 
Casseroles met deksels en langen steel om melk 
te kooken, Koffietrekpotten enz. enz. 

V erder nog voorbanden: 
Fijne presentkopjes, Eetserviesen, W aschtoe

stelleu, Ko:ffie- en 'l'heeserviesen, Fijn porceleine 
Bloemenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stuk; half en heel dozijn; Vingerglazen, 
Glazen per stel, half en heel dozijn; Gle.zen 
mesi;:epl~ggers,-zoutvaatjes. 

ZEE.R A..A..NBEVOLEN om be.re 
zuiverheid, echtheid en billijkbeid, de onver
valscbte Rijn - en Moezelwijnen van Heinrich 
Terlinden in Keulen. Hoofdagentuur over Ge
heel Ned-Indie, 

(300) H. HARLOFF. 

• 

Am ba.ch tsschool Soera.karta.. 
Van af le November kunnen ook extern

leerlingen de lessen in de Ambnchtsschool bij
wonen. 

Het aantal extern-leerlingen dat aangenomen 
wordt, bedraagt niet meer dan tien. V oor elken 
leerling wordt f 15 per maand betaald gedu
rende het eerste lee1jititr, en ontvangt hlj hier
voor bebalve tecbnisch onderwijs vu.n 's mor
gens 7 tot "s avonds 4 uur, 2 maal 's weeks 
theoretisch onderwijs in de Ambachten en ook 
teekenlessen. 

De aanvragen warden schriftelijk aan •en 
President gedaan, met mededeelin()' in welk 
vak de leerling wenscbt opgeleicl te worden. 

(297) 

SOLO 15 Octob£r 1884 
Namens bet Bestuur 

A, MACHIELSE 
P1·esident. 

R. v. GROLL 
Secretaris. 

VERZ ORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SO ERA KA RT A. 

fiff deeling=fI1nba.chfsschooJ. 
Op bestelliug worden aangemaakt al

le onderdeelen van gebouwen als: 
KOZIJNEN, RAM:EN, DEUREN, KAPPEN, 
TRAPPEN enz. 

RUIS en KAN'IOORMEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWERKEN. 

Herstellingen aan VOEHTUIGEN. 
Het S CHILDEREN vanDEOORATIEN enUI'l'
HANGBORDEN in alle }etters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellin()'en O'e

lieve men zich te vervoegen tot den °HeP.:' 
A. COO MANS, zijnde Z ~d. aan het 

boofd dezer school geplaatst. (209) 

Am~terda.m1ohe Apotl11ek, 

Leverrwaterr 
(296)* A. MACHIELSE. 

J. B. AUTHIER 
Successeur de la maison Euziere & c1e. 

Coiff'eur Posticheur 
Solo. 

Parfumerie-artikelen, bitd- en toiletzeep, das
SBn, bernden, hoeden, heeren-, dames- en kin
derscboenen. 

Havitnna cigaren 
Wijn in drie soorten van f 11 tot f 14 per 

dozijn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
:Eerstdaags verwacht eene groote fac

tuur hoeden en heeren8choenen. 
(294)* 

TEN BEHOEVE VAN 

oe ~i;m.tt.a.;)tiefi.:>cl1.ooC te Soe-z;a.-fia.-r.-ta. 
EN 

Oe G})ei-ee-t1'i<J'iH<J' fol: 1.lOO't,(,e-teioett.O O't\.Oe-z;-

-t.ic-fi.t a.an CJHnoe-z;en ·van ~~ive't:m.o-

9'e11.8en in ~e-oe-i-tmio:>d'i-~no iii. 

Trekking 
Maanaa~ -~~ D~~~m~~r rnM. 
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Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ea.apa~b~ W'ij=.Q=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOEJSMAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en CODlDlissievendntien 

(28) 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exqnise witte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aitngevoerde. 

( 286 ). * 

Verkrijgbaar bij 

lli00~~1lil ~ ~ ~l'~ ~ 
H.antoor-Age1ida'1 :l.tij§5. 
Spoorweggid1en. 
NederltHid1 Ge1chfrlle111.f en Yolkdeven 

( p1•achtwerk in 4 gr. octavo 1leele11) 
de Gene1tet-Atbu1n in prachtband. 

Italie, door Ge1·a1•1l ll.t>ller ,, >> 

Bea •chil1le1•doos, co1npleet (voor di· 
lettaat-1childe1•1.) (249) 

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

Verscbaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
nien conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

6'\H«N 
VOOR AFBRAAK, 

Een woonbuis, met twee Kamers. 
Een pondoppo, · 
Een stalling voor twee paarden. 
Een ·kraal voor acht beesten, 
Een keuken, 
Een badkamer, 

Allen op djatiehouten stijlen, idem deuren en 
vensters, bamboezen omwandin()' en met pan-
nen gedekt. 

0 

Verder: 
Een woonbuis, 
Een keuken, 
Een bediendenkamer, 
Een kedogan. 

Gelegen te Penoelaran op een paal afstands 
van de boofdplau.ts Soerakarta. Te bevragen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

Een Hollander 
32 jaar oud, ongehu wd, vroeger bij de k o ffi e 
daarna in den h an de l werkzaam geweest en 
thans nog in betrekking, bekend met talen, 
boekllonding, enz. en voorzien van goede 
getuigschriften zoekt plaatsing in het landelij-
ke als anderszins. • 

Brieven bureau van dit blad No. der adver-
tentie. (290)* 

Modeillagazijn 
SO ERA BAJA_ 

Ste e d s v o o. r h an den : 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huisboudelijke benoodigdheden, enz. 

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

U it de hand te koop. 
Een steenen !mis met groat erf, gelegen te 

Djebbres. 
Inforruaties bij den beer 

(19) A. MACHIELSE. 

Ainsterdamsche Apotheek. 
So er:i.ka rta. 

· BayrnDl. A..lcoholisch wasch· 
water. 

( 101) MACHIELSE. 

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

Voo,-stmat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelij.k aanbevole11. 

ltcclteer en Zw11d1che teer 
in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 
26~ SOESMAN & Co. 

Amsterdamsche Apoth~ek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe . .Koorts
werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACBIELSE. 



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

ten bPliO<'YC van 
Jh• Gymnastiekschool te Soerakart1" 

De l-'er«"t"ni~in~ tot voo1·be1·ea1lend on
de1•richt aan kindet·en van 1'Iinl'"er

jmD;;e_nden in N eder lar~d~eh 1.ndic.,. 

f 300,000. - 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van 
(( 

t' 20.000.

2 priazen « ( 5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

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

5 « « « 
10 « « « 

100 « « (( 
200 « « « 

3~0 prijzen f' ·170,000.-
LOTL<::\ zijn tegen f 10.- CO:\'T.\.:\'T verkrijgbaar. 

· te Amboina bij <le heeren .\. T. Buum<rn & Co. 
« Band<l cc den I.mer ( '. J. !31ankert. 
« 8'111dj<tn11asin cc « « .f .. \.. Jansen. 
cc Bandong ,< . « 11 C. G. ll•'iligen<. 
« 13atal"ia . " de N 1 Escornf>to :.\Ia,ttschappij. 
11. << << den beer IL J. ~feerten~. 

« 
« 
(( 

t.( 

" (( 

(( 

(( 

« 

« 

(( 

(( \( 

« 

« " 
« Bengk<tli~ 
<< Bunkoelen 
1< Boc'leleng 
« Iluitenzorg 
« \( 
cc Chcribon 
(( 

« \\ 

<( « (\ (1. l+l.\h1·u.1g. 
(( (( II F . I[. [\ l'<lO!l. 

cc de heercn II. :'.[. van Dorp & Co. 
" c1 « Ern~t & Co. 
" « Brnining & Co. 
« <1 << Ugihie & Cu. 
" « \'is-<er ~·· Co. 
« " Dunlop .'\.-; Co. 
" du11 hte1· Loa l'o Sen;;. 

« - « Thio 1'.i<~ng Sooy. 
" L. Yan llutl1'n. 

(( C. \ .. \cckedin. 
ll (( c1 ~i<!riuckx. 

Th . .lan~z. 

" .! .. \. Schus~l.er. 
cc .r. J. JI. 111eenk. 

(( « .\. J. \l .oll'ekarnp. 
1< J. \'all Holst l'.illelrna.11. 

« Djember BezO<'kie « " B1·ocx. 
« Djocjacana << « .I. J. tit' Gra,tlf. 
(( (( II. l3t1ninl'. 
.c q " « \\'ed. l\oc·ken. 
« « 11 du hreren Sn1'sltt<lll & Co. 
« Int!ramajoe " den h er .T. fie, in<". 
« Kedirie « <1 " F. Stoltr11lw:f. 
" l\.ota- Radja << cc « ,\. \ \'. K 11c h!\. 
<< Laboean~Deli) « << " J. F. H. vacnHemert. 
« ::\Jacassar << cc (( \\'. Eek hout. 
« '.\Imlioen « (( « • J ... \.. )fanud. 
« l\Iagelang « (( P. l\op!'lenol. 
cc :.\fcdan « « 1< "" F. JI. Leyting. 
(( :\Ienado « de heeren de llol'llcs & Co. 
« Padang « « Yan Houten, :::Jteffan & Co. 
« Pad.-Pandjangc< << <1 J. \Y. Airing Sibe1·g. 
« Palembang ~' " << G. ll. Ruha<tk. 
« Pn'<oeroean " « « II. G. KlwafoL 
« " « « « D. P. Erdtrink. 
« Pattie " << ~ A. :\1. Yarkevisser. 

« Pecalongan " << _\.. \\' . I. Ilochardt. 
« << << " S. ::\. ~Iarx. 

« cc cc de het•ren lhuta '.\Inll.emcister & Co. 
cc Poerworedjo « den heer :\I. F. S11iets. 
« Probolingo « <1 C. G. \an Sliedrccht. 
« « c1 « « R. S. T!J:;I La1·'en. 

« Riouw << ~ " '-'· \'an Zijp. 
« Rernbang cc « 11 P. L. ,·an Bodcgom. 
« Salatiga " « << Th. 13. rnn Soest. 
« Samarnng " " Agent . -.. I. Escompto '.\Iij. 

cc de heeren G. C. T. \'llll Dorp & Co. 
(( 

I( 

re. « 
(( 

(( (( 

cc Sockaboemi 
« Soerabaia 
(( (( 

« « 
(( « 
« (( 
(( 

« (( 
cc Soernkarta 
(( 

« 
(( « 
« Tangerang 
<< Tjiandjoer 

« Tep:al 
« Ternate 

•< Tjil.atjap 

« cc << Ravens\\"ft<lY ~ Co. 
<< « ,\J'llold & Co. 
c< cc « Soe,mian & Co. 
cc cc Q. Grivel &.Co. 
« den beer .\. . Bi,schop. 
<< « c1 D. J. II. Schafer. 
<< " ,\.gent • T. I. Escompto lrij. 
<1 den heer Chs. 1\ucken. 
cc « « \'. Clignett. 
« de l.wrren Geh. l{imb1•rg e11 Co. 
" « " E. Fuhri & Co. 

« « \'an Jl11~·de11 & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( 

(( (( 

(( d~ll 
(( (( 

(( 

<I. (( 

(( (( 

(( (( 

(( Thieme & Co. 
(~ Soesnlan 8.; Co. 
1< Thoui't :<-, Kall1. 
« ·yo,,.cl Yan rler Heyde & Co. 
heer C~ L. B,1ier. • • 

L .. \. :\I. Luman. 
" Jhr. R. Holz,;chuher vcn 

Bardach . 
I\.. lfu1·ens Grern \\'zn . 
C. \\". R. rnn Renes'e van 

Duij1·cnbode. 
« I. I. A. Uitcnhage de 

:\list. 
« \Yonosubo <1 11 D. J. Yan Ophuijzen. 

De trekkiug. ge~cliieclt. ten 01·crstaan rn.u den Xo
taris II. J. '.\IEJ<:RTE:\S tc Hala\ia ab bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

r.t. ho oft &, Kalff -- Soerakarta 
PAPIEH,EN IN DffERtl8 SOOJ.t'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'rOORBEKOODIU-DHEDE~. 
INXTEN, IN ~EER VELE SOOltTEK. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELL]!]N. enz. enz. (5) 

• 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
W .l<Jllli.TUIGK UNU lGEN. 

H:i.n:l.eb.ren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdhe:l.en. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

JCen groote part\j l..1. 'l.\' 1-1 en Ra.U.:.• 
iJ" Z·'"l; iu alle 11fm~tiuo·en. • n 

.; t.aa f eu l)laat Uze1· van ulle di Iden, 
WIL1Ll'b\j V1LU 6'X'.f:X 1

10" en '•". . 

Van af heden cfageltjks v<irsche Gebakje" enz. Ptjj~.;nurnnt 1:1 w1mi1m te~i-\!l frn.nco 
:1.1tnvr1i.~e frnlll'O toe~ezo :1d .•n . 

-'taa.f en 1,laa.tko1)e1· ·.en li.01,er-. · · 
d1·aatl. 

l·h·ootc- sorteering- Jloerbouten en 
1' lin l.:.nagels. 

» » liopereu liranen 
en ~t.otnnat·sln.ite1·s . 

l.i:uHa rn.bber vitn af •1,." tot ·en met 
l" dik. 

Ga.spUpen ruet bnlpstnkl.:.eu tot 
en met J" 

Geldonl.:.en J)ij1,en tot 12" diurneter 
geper.~t op 10 Atmospqeren. 

Prinrn kmtliteit Engehwhe d1·~j frie
. 1n2:a. eukel en dubbd. 

I ·nut. Centl'ifn:,:;'aal, §too1n-
1un~•1,en en Hran•lstlniten. 

:; ~nij~·N·eedschall ~'OlH' ~as en 
"-\Vith ~viu·tlub:aa !I. 

:\.lle soorten "\' erf~.,-aren. 
:n run· en Pons ma.chines, D1·aa.i-1 

en ._~ .rhaa.tbn.!:.D.li.en. . 
:; a~)JnJnlt.~hinet"i 1net ketels op een 

f 011ndath_.t,laat. .. 
liie~el~·uh1· co1n1wsitie, tle beste ; 

beklee<lino· tegen wnrrnte-uit.stmling. f 
.D iua.s (.'ristall. een nienw soort 

, ... urklei. Yan welke lnntste artikelen z\j 
eeuige :l!{euten voor J ;tVit z\jn. 

Venler a.Ile artila:.elen. bennodi;.;d I 
''om· la.ndel~j li.e onderne~nin~·en. 
· Hunne ;;,mk op grooten omzet gebitseenl z\jn I 
de, hebben zij bunne prijzen zeer bilJijk en I 
beneden eoncnrrentie gestekl. I 

U1tarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aa11rn1mk van Jiachiue1·ieen e:a 
1·~1.:u·~1ties tl11arv1i.11. en nemen bestel· 
Uu~·en :•an op diverse werktuigen. (90) 
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'"~ i H ~· Cll .'1 UO!l . Port : ... . f J 5.-1 per· 
:YI:lla...-·a. 1Jfa~cntel e 11-.ino}l)u!c<-., I 3.50fl 2 fl 
P:. , :"-. 00!2!• e'a !ID~·y-§her1·y .. 12.-J a co:.t. 

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

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
be'!"elen zich beleeftlelijk aan voo1' hunne 

· Druk~Brti Bn .BindBrij 
en 

H-.\. ~ DgL 

in ·Papier-, Schrijf en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige beclieuing en nette afievering ge

gamndeercl. 
1) Ln.J~CO U LL.\~' 1' El\ worden steeds gm.tis 

venitrckt. (7) 

Steeds ,voor/ianden: 
POST'L\ B.rnv K~. 
'l'.ELGltAAF'l'ABrn \TEN voor 3 kringen he

erid tot 200 woorden. 
'l'AH.IEV.liJjSf voor KOELIELOONEN bmLt-11 

cle lijn. 
(6) 't'HOOF'l' & KALF.B'. 

SOLO 
§olo. llen 3:1 :\.nril 188-L HE t~ RE~ §'J.' BAA 'II'. 

(127) 

I %:11.tunlags: :::fa.uc(jsbroorljes ·en geprepn.reenl Y s. R'srellingen won-lc.:-,n-in -d-P.n-
kortst uiogelljken tijd afg·eleve1;d. 

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

N B d B r 1. I 11 d i S G U B L B V B Il S V B r Z B k B r i Il ~ 
El\ 

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

Inlichtingen omtrent ver;r,ekeringen b. v. [\:npitnal l!ii ovcrl!jden. huwer-treldrnnde verze 
k ·ring;- ook o;ntrent die \'olg·eus hct oulimgs anngenom':lJ;J. YEH.LA.A.GD tarief voor \.YEE
/,E~l.i'OND;:,. wordfm g·1i.nrne verstrekt door 

il 7) 

rrHOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvnmg cl!l.'leljjk 

§chijfschietrc~isters en .\.fst;u1d!ilbt-pa-
li n:;;-cn, afzoml~rlijk gebonden. 

Gedrulite A.nu tceken i n~bockjes • 
Nanmlijsten. 
U.leedin~lijsten. 

Stra.fboelicn. 
JVlenn~ehoeJien met stei·kte lle;;·h1ter. 
Proccs-'I' erbn.a I. Getui'gen ,. erhooren. 
lleklaa;;dcn Verhouren. 
"rendu,·e1·ant1voo;:din;;en, cuz. enz. (4) 

Gezondheid voor iedereen. 

Ilull~way's z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

luivcren l..ei: blo~c l Pl\ l.lerstellen atlu ongeregeldhcclen 
vnn· de · 

. )~\'Cr, ni.a,.~, i.le1·en en ing-ewanden. 

den . .\gent te Soernlrnrta 
.J. H. YAN O:\DIEREN. 

~msterd~~msehe Apotheek. 
Eenig ..lgcntuur voor Soer:karta voor d,e 

zoo gunstig bekencle 'Vl.J Rs E~: 
:Jierk PLA'l'OX & ( 'o. Batavia. 

(70) • .\.. :JIACHIELSE. 

Verkrijg·baar 
bij 

THOOFT & KALFF. 
Avonturer. 

vn.n 

Baron von ·MunchhansBn .-~ 
(in het Javaansch) 

P1·ijs f 5.- f'1·wico pe1· post f 5,50. 
(82) 

Z1~ f"A·c~n krnclrt en gezo11cl~ieid weder nan YCrzwak
te Cc. tdlen. en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
vnn alle K wale.n t'igen aan het wouwelijk gc~lacht, 

onl'crschillig van · welken lecftijd. En onbetaalbanr I -----~,,,..-~~--~---~----
root· l\inrleren van wclkcn onrlcrdom. 1 A ~ 

DE z.~Li!' l GENTSCH.\P ..: OERAKAR'rA. ,. ' 

Is een onfeilb<Ull' geneesmiddel 1·oor kwade Bt•enen, 
Zweremle Borstcu, verouclerde \" vnden. ·~ wcren en 
Etterbuil.en. I.let is beroem l Lr genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, Pn 01wergelijkl;aa1· 1·oor Aamborstighei,I, 

der Ba ta v iasche Zee- en Brand-; 
Assurantie }Iaatschappij. 

k-ecl11 ijn, · b1·onchitis, v~1·koudheid en De ondergeteekencle sluit verzekeringen te~, 

· hoest. i

1
. gen brand.gevaar, op de gebruikelijke voor-

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorlen ''an Witard.en. 
Huidziekten heeft zij geen mede,i ingt:t' en gcnce,;t • -

belooverend, saau1getroklrnn en s~ijve Gewric.hten. , I ( 1J) A. MA.OHIELSE. 
Alleen bereicl iu Profoooor HOLLO\\'..\ \"s Etabli,~eme11t. 

78, New Oxford streat, Londen 
rnorhcen .1P33 @xfo1·d stt·t"et, 

En worden verko~ht in Pott•m en Doozen nm l~. 1' ,.i .. 
2;;. !Jc! .. 4s. Gd, -lh., 22~ . , en 33~. c11 1erkrijgbaar 

bij· :ille ·meilicijnc11-vc1·ko6per~ door de geheelc 1rn1·eld. 
~ Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot te, onderzoeken. Indien het adras, 533, O~ford Street, er 

niet s.taat, zoo is het bed•·og. 
(130) 

s-ociBtB G'e fie Produ.its Alimentaire· 
J\APnu1. 3 :.\ln.LroE:-; Fn.\:-;cs 

Di1·eclew·c11 DLYA.\T en .ALLC.-HW 
(~oun1c:-; :\IEn.vLLE P.\111.JS ·J 878 

l1 0 l" I! i,; :-; ?II 1(1! .\ J I. L E .\.~IS TE ll U .\ ~l -1 8 8 !l 

PARIJS 
n j che I', 23 

LONDON 
-101, Lccide11hallst1'et'f. 

Bot er van Normandie 
Zopder <'enig meng~cl, de beste botr.r van Frnnkrijk. 

Diverse grot'ntcn, l1·11f(els, sm'<line;;, pciles rle 
f'oie gi·cis, cnz. 

ORDEl1S Tl<: .HWllTJ<:,\' A.\~ ALLE L\IPOl{ l'fWl1S 

YX1\ EUHOP.\. 

.Me-n eisc'he op elk blik het merk met de twee boerinn~ljes 

llOLL.\r OSCHE PHIJSCOUR...\~TEN WOHDE;:\; 

OP AANYRAAG TOEGEZONDEi\' 

(141) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieating·s Cough Lozeu;.;es. 
· Mid<l<\l teg·en de hoest. 

(105) . 1\IAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPij 

,,de Oosterling," 

BRAND-.ASSURANTIE MAATSCHAPP!..i 
~~ "'\~ eri t~us. ·~ 

Hij bet A;;-eutimtrn.p d.ezer .N.laatschap
t>ijen bestaa.t, op zeer aant1cn1elijke voor- ' 
waarden, gcle;;enheid tot ve1·zekerin{; .' 
tegen brand;;-evaa.r, van alle soorten Gt"
bouwen ea' Goede1:en. 

De Agent te Soei-akai·ta. 

(16) J. H. VAK .OMMEREK. 

--~-=~-~-----~-------.... .. 
Verkrijgbaar 

bij · THOOFT & KALFF 
blnnco . aau'\-'i·agen ' tot geleide
biHet voor vervoer van kofii.j, 
Inet onh'angstbew-ijs voo1· kot·
fij pas. (19i!) .. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich vernntwoortlelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneld.ruk ._ TuoOFT & K.V-FF - Soeraka~·ti. , 
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