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Miw.r de molen heeft v1tn dat alles geen be
sef. Hier komt eene Kanaka-vrouw met een 
grooten rietbundel, plaatst dien voor de cilin
ders en in een oogwenk komen de helderpur
perkleurige stokken attn den anderen kant er 
weer uit als samengeperste verbrijzelde veze
len1 terwijl htt sap in een wittan schuimenclen 
straal in den vergaarbak beneden loopt. Het 
uitgeperste riet, 't welk men met een tech 
nischen term ,,mega.ss" noP,mt, wordt bniten 
uitgespreid om te drnogen en dan als brand
stQf gebruikt te warden, of wanneer bet een 
dubbelsysteem-insbtllatie is gan.t het nain· een 
tweede stel cilinders, waartusschen het nog
maals vermalen wordt, zoodat er geen drup 
van het sap verloren gaat. 

Het witte roomachtige rietsap, 't welk van 
de cilinders afdruipt, vloeit in een soort van 
vergiettest, waa het gefiltreerd wordt door een 

·met gaten voorziene plaat en in een lager aan-
gebrachten accumulator terechtkomt. Van <laar 
wordt het opgepompt in een buis, die tot m 
den nok van het gebouw opst.ygt en daaruit 
komt het in een bak, op <len bodem waarvan 
doorboorde pypen zijn, door welke zwavel m 
de massa worJt gebracht. Thans komt het sap 
m eene reeks van andere ketels, clarificeer
ba.kken genaamd., wn.n.r het door stoompypen 
verhit wordt en de vermenging met kalk plaats 
heeft. Hier wordt oak een dik geel schuim van 

.het sap afgeschept, hetwelk a.ls onnut uitschot 
wordt weggeworpen, behalve in een paar fa
brieken, waar het verzameld en gecondenseerd 
wordt. Het-sap, 't welk nu de kleur van oude 
sherry heeft aangenomen, wordt thans door py
pen naar de ketels geleid, waar het op een 
fel -v_uur wordt gekook}, teneinde het tot eene 
dichtheid van omstreeks 18• Beaume. te bren
gen. In een wolk van stoom gehuld zun de 
Kanaka 's bezig met het kooksel omteroeren. 
Het heete sap komt thans in een ander stel 
h.tels, waar het bezinken kan. W anneer de 
zwaa.rdere · bestanddeelen genoegzaam op den 

. bodem zijn neergeslagen, wordt bet vocht door 
pypen in een soort van pomphol gebracht, 
waaruit het in de vacuurnpan gepompt wordt. 
Het doel van de vacuump1m is het sap te koo
ken by eene lagere temperatuur in vacuo (lucht
ledige) Vroeger geschiedde de kooking in W etr
zell's open punnen, doch daarvoor werd een 
buitengewoon ·hooge grnad van hitte verei_scht 
en er bestond altijd kans op aanbranden; en 

F e u i-.11 e t o n. 
DE RECHTEN DER VROUW, 

- Viel' meisjes, en nu nog een tweeting, dat's 
.zes ! zes d.ochters ! een kelder met zuur bier! \Vat 
moet ik er mee aanvange:n? En geen cent van je 
zelven, geen sou! Waar moet bet been? 

- Korn p!}pa ! geen zorgen van daag, zeide de gP.
lukkige moeder , die dien dag de visi"tes na bare be
valling had ontvangen, drink maar eens op haar 
gezonrlheid. En ze zette J.iaar man cen g las madera 
voo1· (kandeel kon er niet meer op overschictP.n.) 

,Maal' haar ecbtgenoot liet bet glas Onaangerocrd 
staan. en staarde peinzend en zorgvol voor zich uit. 
De moeder begon hare kinder~jes te ontkleedcn, doch 
telkens wendde ze zich wcdcl' naar hem been; ze 

.zag niet gaarne die wolk over dat ''oorhoofd. Ein-
delijk, om een afleiding te geven, zeide zij: 

- Wat is Anna blij met haar kindje, 
- Anna wie? 
-- \Vel man, waar soes jc ovel'? Anna je schoon-

zuster ! Ze was vandaag bier. Ze ziet er nog we! 
wat zwakjes uit. · 

- Ja, bromde de ecbtgenoot, zes jaren getrouwd 
en n.i pas bet eerste ki nd, en daar zal bet we! bij 
bl\Jven. Dat is w<1t anders. En dan een jongen en 
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-ldvertentiekosten behn.lve het zegel rnor -
elke 10 woorden y()or 2 phi.ats~gen 't 1.

elke volgende plaatsing c'ie helft'. 

daar gebrnnde suiker een van de werk:.mamste 
kleurmiddelen is, zoo had zulk een ongeva.l 
ernstige gevolgen. Bij de .. kooking in vacuo is 
d11anoor geeu· vrees: Ret luchtledig maken 
wordt. meest bewerk:stelligd door een lucbtpomp 
en de kooking geschiedt daarin by eene tem
peratuur rnn 148 tot 150 gruden, terwyl de 
temperatuur waarop water kookt in de open 
lucht naar ik meen 212 gra.den is. De suilrnr
kooker, die ee":l man van gewicht in de fa.
briek is, weet de juiste tijd waarop hy een 
pan vol suiker scheppen lrnn. De vacuumpan 
gelijkt uiterlijk op een hooge ketel' boven op 
een lage kolom: in de rnetalen oppervlM.kte is 
een glaien scbyf aangebracht, waardoor meu 
de imiker van binnen kan zien kooken en 
door eene eenvoudige en vcrnuftige uitvinding 
kan et· een proefglas worden ingeuompeld en 
een monster te voorschijn gehaahl, om te zien 
hoe de suiker zal korrelen. w anneer het sap 
voldoende gekookt is, wordt het in koelbakken 
overgestoi:t die in vele gevallen op rails heen 
en weer loopen, zoodat hun inhoud verplaatst 
kan worden en zoodra afgekoeld, overgebracfit 
naar den afzonderlijken molen. Hier komt h~t 
sap, 't welk thans tot eene dikke en korreli
ge zelfstandigheid is geworden, in zelfregelen
de centrifuges, Daze hebben uitwendig den 
vorm van een paddestoel, waarvan de steel be
staat uit een zwaren stalen cilinder en de kop 
uit een soort van trammel vervu.ardigd van 
ruetaalgaas. W anneer de trammel met het ver
dikte sap gevuld is, wordt de cilinder snel om
gedraaid, waardoor het sap tegen de gazen 
wanden wordt gedrongen, die de suikerkrista1-
len of korrels tegenhouden, <loch de siroop door
luten, welke aldus volledig van hr\t korrelige 
geJeelte wordt gescheiden. Ditn staat de machi
ne stil en een man met een kleiL. houten werk
tuig schraapt de suiker u{t den centrifuge
trorumel en stort die over in de verphiatsb<l.re 
bakken, die ze naar het pnkhuis brengen, w11.ar
de suiker gezift en gez;ikt wordt. De suiker 
afkornstig van het sap 't welk voor de eer;;te 
maal de bereiding heeft on<lerg1i11n, i)j bekend 
als eerste soort (fi1·st counter). o~ tweaJe soort 
komt van de siroop, welke iil. den centrifuge 
van de eerste soort gescheideu wor,lt. By het 
fobriceeren van deze tweede soort treeJt de si
roop (molasses) in de plaats van het sap van 
het verschgesneMn riet en ondergaat hetzelf
de proces, met uitzondering Yan de zwavel-in
jP-ctie. De suiker kan aldus bereid worden tot 
vier soorten toe 

( Wotdt vervolgd.) 

goed wat Russen n er bij. Dat gcloof ik; dien eenen 
jongen door de werPld te helpen is gccn kunst. Had
den wij er ten minste een paar jongens bij, die zou
den dan bun zustecs nog wat kunnen voonhelpen. 

De moeder kuste hare tweelingen hartstocbtelijk. 
· - Och, zeirle. zij, wat zijn ze toch mooi ! Ieder 

zegt dat ik zulke rnooie kinderen beb. 
- Ja, dat i$ zoo bet ge:wone deuntje _bij kraam

visites. 
- Zij zullen Mama \vel helpen, als ze groot zijn, 

en de moederarmen wiegden de beide kindertjes te
gelijk. 

- En wij zullen Papa we! helpen ! juichten de 
vier an,Jere mei,jes, dio uit bet hoekje waar ze za
ten te spelen tr voorscbijn sprongen en die nu om 
Papas l runing~toel g-ingen dansen en zingen, zoo 
luidruchtig dllt hooren en zien verging. En weini
ge oogenblikken d:rnrna lag Papa lang uit op den 
grond en de dochtertjcs gebruikten hem voor hin
kebaantje en de heele kleintjes rolden over hem been, 
tot bij, half verstikt en proestend Yan bet lachen 
zijne vrouw te hulp riep, telkens herhalenrl dat die 
me.iden nog wilder waren 1lan jongens. 

En de moedel' met de twcelingcn op haar schoot 
zag dat tooneel aan met een glimlach van verruk
king. 

Papa was kapitein der infanterie. Ilij bezat, zooals 
we hem J'eeds hoorden ·zeggen, rnlstrekt geen for-

(') Hier worden Russiscbe effecten bPdoeld. 

' 

Ingezo nd en stuk. 
Artisten hebben soms rare ideeen. Jaren o-c

leaen kwam hier te Solo een chanteuse, 7tie 
vroeg~r de rol van Olairette bij de opera te 
Batavrn vervu ld hitd. ZiJ. kwam den mor()'en . " mn den <la()' dat het concert zou O'eO'even ,.., "'0 
worden eerst met haar man (?) te Solo a.an en 
vond, dnn.r er geen preparntieven uemaakt wa-

. " r.:in, mets gereed. De man ontstak hierover in 
woede en voegde den persoon, die zich nag wel 
met het een en antler had willen belas ten, 
zeer onaangename. '\voorden toe. Hii beweerlle 
o~der anderen, <lat het de plicbt van k•t pn
bliek was om, al!< er een artiste de plnnt' mc:t 
hare tegenwoordigheid vereerde, ·:ie mrgen 
dat alles voor hn.ar in gereedheid wa ·, ~lat 
allen, die haar zouden assisteeren, vooruit een 
aantal stukken gron<lig gerepeteerd ·had<len, 
wn.n.ruit zij dan een keuze kon cloen. -Hij vond 
het gedrag vn.n het publiek indigne; ~het was 
een publiek dat niet eens be()'reep welk;; eO'n.rds 
h 0 . " 

et voor een zoo groote artiste moes't hebben. 
Toen de mn.n uitgesproken had, werfl hen1 

door den heer, die zich voor de artiste . meeit~ . 
h~~l gegeven, duchtig den mantel nitgeveeict;. 
Hu stt-lde de vmag of het publiek voor de tLr
tiste of de artiste voor het publiek optrad en 
of de artiste het publiek of het publiek de 
artiste betaalde. Hij gaf hem den raad om 
oogenblikkelijk zijne excuses te maken, daar 
hij anders zoude zorgen, dat niernand nit het 
publiek zijne medewerking zou verleenen en 
<lat de zaal zGo goed a1s ledig zonde blijven. 

De man tapte dadelijk nit een ander vaatje. 
Hij maakte zijne excuses, het concert werd 
gegeven en voldeed vrij goed. 

Zoo heeft de heer Deschamps oo k een zeer 
eigenaardige opvatting gehad omtrent de rech
ten die hij bezat op een kornediegebouw, wii.t 
aan anderen toebehoort. Het sprcekt, naar 
onze opinie, van zelf,_ dat zulk een gebou w 
iu den regel verhu nrd wordt, sbcbts bij bij
ZJndere gevallen stitat men het kosteloos af. 
Het gebouw moet toch onderhouden, de op
zichti-ir en de mandoers betaald wor.:len. Ook 
voor de verlichting moet er geld wezen. Dit 
heeft de Heer Deschamps zeker niet bedacht 
toen hij te Solo komende zich verbeeldde, diit 
het gebouw vu.n Utile Dulci grntis ter zijner 
dispositie stand. Daarvoor kon toch geen en
kele reden bestlttm, teniij bii hemzelf alleen. 

Het was dim oak alleszins natuurlijk dut 
het Bestuur van Utile Dulci aan hem, P,en 
te Solo onbekend persoon, de rekening voor 

tuin van zicb zelven, en zijri vrouw cYenmin. " ' ijze 
menschen hadden vvl bezorgdheid het hool'd gP.sr.hud 
toen dat engagem_eut bekend werd, tijdens hij no15 
pas luitenant was. Maar zij was zoo m0oi, ch·ch dat 
was bet uog niet, dat· gaat er gauw af, maar ze 
was zoo zijn alles en hij was alles voo1· haar. En 
zoo wal'en ze elkandel' tl'ouw gebleven, zes jal'en 
lang, ze konden niet trouwen Y001· hij lmpitein w;ts 
ze hadden gecn geld om te storten. i\faar hij had 
al dicn tijd zeer zuinig geleefo en ham· familie had 
ook wat bij elkander gebrncht, en zoo hadclen ze 
zich in de meubels gezet. En toen bet huwelijk ein
delijk gesloten wen!, scbudden de menschen van 
nieuws aan bezo rgd het hoofd, want men blijft nict 
altijd met z'n tweeen. 

Ncen, dat onden·onden zc zelf dan ook spoi!clig, 
en tocn fronst.e zich zijn vool'hoofd menigmaal 
ook heel, heel bezorgd, en zij kon die rimpels niet 
altijd wcgknssen. Maar wie rekent er dau ook na 
een zeajarig huwehjk nu juist op zes kindcren, en 
dan zes dochters ! 

De e,~nige broede1· van den kapitein, Doctor van 
Dooren, was in dat opzicht gelukkigcl' geweest, al~ 
men dat. altlmns gcluk mag hecten. Ongeveer te 
gelijk met hem grtrouwd, bezat hij slcchts een kind, 
cenigc maanden ouder clan de tweelingen - cen 
zoon ! Die jongen had wat een goerle po~itic in de 
wereld. 

Dr. van Dooren was nirt van jongs af aan voor 
de weienschap bestemd. De fi nantieele omstandig-
11eden zijner ouders lieten niet toe, dat zij bun zoon 

I ~ ]' I ~ 'd . . nzem mg . · er ·Ad vertentien tot op den 
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d1tg <ler uitgave v65r l 0 uur. 

locaalhunr en verlichtin()' uoonlit -deed mm
bieden en deze handelin~ vond de heer Des
champs vau dion an.nl ·· ditt hij, ter elfder lire, 
van het geven Vi.LU een voorstelling afzn.g. 

Het publiek, wat hiervau natuurlijk onknn
dig was gebleven, kwmn nu Donclerdag avond 
voor een ge'loten komecliegebonw, iets wat 
voor hen, di ~ er opzettelijk voor te Solo 
gebleven wareu. een zeer onaangenaaru koopje 
was. 

Wij vreezen dat dit incident op de voorl?tel
liugen, .die de heer Deschamps elders denkt 
te geven, voor ziine beurs van O'een voordee
ligen in vloecl rnl wozen en moet;n het publiek 
oak gelgk geven, dn.t het zich niet gaarne 
In.at beetnemen. X. 

So er aka rt a. 
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Kommissarisseu voor de maand October 

Plantselijlrc Schoolkommissie 

de heer: N. VAN KLA.VEREN. 

de heer: J. U. :J.f. A.. CA..RLIER. 
Verzor;;-in;;si;esticht 

de heer 1\Ir. C. F. F. THURKOW. 

V e r t J.• e k d a g e n d e r U: a i I s. 

VA~ S,urARA~G : 
E. 13-27. 
N. 5-15--2li 
F. 3-20. 

v AN BA.TA VIA : 

E. 16-30. 
N. 8-18-39 
F. 6-23-

Prntestants~j1e Eeredhm.st. 
jj[t£leisc!1 e G ollsd iuistoef enin.tJ. 

Op Zondng 26 0Jtober 183.J. des morg~n 8'/, ure. 
Ocitecliisatie. 

Maandag en Dinsr1ag. 

De Predilrnnt, 
VAN KLA. VEREN. 

Den 28 dezer zal te Soembaja in publieke 
veiling wor.:len gebrncht het koffieland Ngran
tju.h (re;;i lentie KeJiri) eu cbu 13 Nov. a. s. 
te Krnksa~i.n de suikerondernemin()' Kanclan<Y 
Djati,· werkencle met .Gouv. Contra~t. 

0 

naar de aka lemie zo111len . E1genlijk was hij opgeleid 
voor apotheker. Ma:u· de omle he1fr, bij wien hij 
al~ b?-dien rfo in fu 1ctie t m•l zat er wal'llipjes in en had 
geen ki11del'en ; hij bevond weldrn dat ,,el' een fameuse 
kop op den jong.~11 zat", en hediaalt!e .zoo dik wijls tot zij
ne vrouw, dat het toch zon.Je cn jamrne.r was, dat zoo'n 
licht voor de wetenschap en dP. me:1~chheit l verlol'en 
ging, dat zijne gade einrlcl_k goedhartig gezegd bad : 

- \Ve! u:1, la:it jij hom clan· sturleren ! 
En wo gazeg.J zor> geda'.tn. Oat rl e oude bee!' zich 

niet berli'Ogen had bleek weldra, want de .jongeling, 
na zich zo11der vecl inspai.mng voo!'bereidende kun
dighcrl en tc heuben verworYen, maakte prachtige en 
grondige stu1lien, en na cen ze>jarig verblijf aan de 
akademie vesiigdtl hij zich als doctor, tot groote 
vreugrle ea z,.Jf1·0Jrloi;ning van zijn beschermel', die 
hc111 wo'11 bcc~j e voorthielp tot hij goed op gang 
was. lntu,:<chen, 001 goecl op gang te komen lmn 
bet zoozee1· geen kwaad om getrouwd te zijn, 
altharn; zoo reclC>neerde de doctor, toen hij eeni
ge jaren la ter een jonge dame ontmoette, die er 
bee! goed uitzag en over een kapitaal van zoo on
gevrer twintig duizend gulden be~cbikte. Dat is nu 
we! zO'lrnd nict, maar men vind t bet toch ook we
d er niet alle dagen . Dat bet in hct buishouden hiclp 
bleek h ieruit, clat kort. na 1.ijn huwdijk de doctor 
zich een mooi rijt.uigje aanschafte met een koets1c1· 
in livrei. Dat kan ook al geen kwaad voo1· een doc
tor; er zijn menschen, die gaarne mooi sµul voor hun 
dcur zien. Zcker kwam hij uok langzamerhaml goed 
in de praktijk, alLhanR men zag bet rijtuigje den 

• 



Nnnr wij verneruen zal Mevrouw de weduwe 
Matthes annstaanden Dinsdag den 28e dezer 
Solo >erlaten. 

De vendutie ten resiclentiehuize op Doncle1·
da_g- den 23e dezer bracht de som op vau 
f 10331,50, zoodn.t het geb~ele bedrii.g met de 
beide voricre d11.geu f 34219,25. is. 

Volgens sommigen was de raming f' 30,000. 
volgens ancleren f 40,000. Ons dunkt d11.t in 
deze de kerk vrij wel in bet midden gebouden is. 

Het Ind. V ad. van 24 Oct. bevat als leader 
een kmsse bescbonwing naar aanleiding van 
de spotprenten verrueld in dit blad en de Loe. 

Solo wordt daarin o. !J.. gequalificeerd als: 
,,dut broeinest van ontucbt, zedeloosbeid en in
,,wendige wrok tegen bet Gouvernement; de 
,,verrnmelplants van arm volk, <lat tocb zonder 
,,werken nnn den kost komt; die vereeniging 
,, van zoogennamd n.deJijke personen, levende 
,. vu.n de booge en drukkende pacht (m geld en 
,,in voortbrengselen in nutura) aan een slaaf
,,~ch en fanatieke bevolking afgeperst." 

Enz. 

Naar uanleiding van hetgeen wij in een vorig 
nummer meedeelden over eene spotprent op 
Z . .M. den koning scbrijft bet Ind. Vad. in 
een hoofd11.rtikel o. u. bet volgende: 

Hc3t Europeesch bestuur over do.t gewest 
(SJ lo) heeft niet de kracbt ontwikkeld noodig 
om het Nederl. prestige zoo hoog te hondeu 
al het gehouden moet worden. Het prestige 
rnn den Europeaan is dientengevolge te Solo 
zeer gednald. 

De inl1rndsche politie is slechter dan ooit en 
de 011veiligbeid grooter, bet geboefte brutaler. 
En dit is niet alleen bet geval ter hoofdplaats, 
llllt>l.l" ook in het binnenland, in Boiolali. Kla
ten enz. waar bnmdsticbting en diefstul aan 
de orde zijn vim den dag. 

Personen die de Jn.vuansche gebruiken niet 
of minder goed kennen, zien of begrijpen dik
wcrf niet hoe hoogst ongepast uit een oogpunt 
van inh1.11dsche etiquette Solosche grooten zich 
VHllk tegeno,·er henzelf of andere Europen.nen 
gedrngen en z\j weten dus ook niet welken 
indruk dat nm.a.kt op de bevolking die het ziet. 

8olo bee~ dringender dn.n ooit behoefte aan 
een /;raclitig resident Aan iemand die ook tact 
bezit, mnll.r zich niet ontziet om op afdoende 
wiize optetreden eu te handelen waar tact niet 
bM.t. 'l'er pfaatse zelf- men weet hoe dat gnat 
i11 de Vorstenlanden-laat men zich daar min
der over uit. 

Manr a1.1i bet tegenwoordig indolent laisse1·
allei-, bet kwezel11,cbtig en vernedt>rend Liebaiigeln 
en bet blindelings verdragen van onbest;hoft
he<len 1.Uoet, in ons groot aanbelang, een einde 
komen. 

Gam~ngde B3richten. 
De opbeffing mu onze post te Telok Sema

we worJt zeer betreurd door de Penang Ti
m~s . Die haven had, zegt het blad, een mooie 
toekomst. 

Misschien. 
~'ln.r m~t de alles uitpersende Neder1. In

dische focaliteit en de alles belemmerende om
slachtigheid, zou er van handelsontwikkeling 
t,..>-;h niat veel geko1.Uen zijn. J. B. 

De Porte( enille geeft de volgende lijst vn.n 
benn.mingen door bet publiek aan borderellen 
vuor post-quitantien gegeven en door een der 
post-ambtenaren uit den mond des volks op
geteekend: receptjes, cedulen, scheu111.'s, dar
d1Lnelletjes, uniforwen, postbrietjes, bordeelen, 
po:>trnandaten, pedelle~jes, bordels, formules, 

ganschen da~ de stad in alle richtingen doorkruisen. 
Ouk zag-en de doctor en zijne echtgrnoot nog al veel 
UJPn~chen; veel n>ifl.tien kon ook al weder geen kwaad 
voor een doctor: ze gaven van tijd tot tijd ecn lekker 
d inectje, en gingen nog al eens uit. Mevrouw was 
bij die geleµ-enbeden altijd in optima forma getoilet
tet!nl; <lat rnoest ze er tocb van hebben. Beboeft er 
gezr g1i te wordPn met wat hlijdschap de geboorte 
\"[Ill een zoon wenl oegroet. 

De dochtertjes van kapitein van Dooren groeiden 
p-Pzonrl en vroolijk op. Papa had haar alien goed 
kli11kende nan1en gegeven, dat kostte geen geld; er 
was een Margaretha en een Jacoba, et>n Bertha en 
een Lucie. En dan de tweelingen: Ada en Orla. 
Aanlig was het om die zes meisjes te zien spelen en 
nnotten met dien eenen jongen, haar neefje Char
le>< . Ilet was een lieve jongen, niet hePl sterk rnaar 
g u.•,J ontwikkeld, zacht en wel een beetje beschroomd 
va n Jrnrakter. AJ:i vooral was zijn favorietje, die 
tw1•u ko11rlen het wat goed samen vinden. Mama 
slo,'g hen dikwijls in stilte gade en dan zeide ze la
t er tot haar man. 

- Die twt>e worden nog een paartje ! 
Maar dan fronste rle kapitein de weukbrauweri. 
- Niet ~pekul~eren op trouwen, heettc het, de 

;rroot-.te vernedering voor epn vrouw is dat zij moct 
w:ich:en op trouwen, .om geborgen te zijn. Ze moe
ten lt>cre11 op eigen voeten door de wereld te komen.
Go1•1l Jeeren kindertje~, herhaalde bij telkeus, geld 
heb ik niet om jullie na te laten, maar voor je op-

circulaires, formulieren, modellen, tabellen, in
vullings-lijsten, staten, lijstjes, postrlecluraties, 
documenten, totebellen, papieren, bordereels, 
duplo',;, bordcato's, bordelieren, stelletjes, am
borels, biljetten, postlijstjes, invorderingetjes, 
exemplaren, dubletten, in vullingsbiljetten, dinge
tjes. borden, stelkaarten, attesten, diploma's, 
inachrijvings-biljetten, vellen, bewijzen, volg-
briefje::i, formaliteiten. A. D. 

Het koloniaal verslag voor 1884 heeft een 
nieuwen naam voor zeerooverij in bet klein in 
gebruik genomen. Wij lezen: »In en beoosten 
Straat M<idura bleef de inlandscbe scheepvaart 
nog gedurig blootstaan aan aunrandingen door 
zeedieven. 

Het verslag bevat iets naders omtrent bet 
tweede complot te P1ilembang waaromtrent bier 
slechts weinig bekend geworden is. Het werd 
ontdekt in Mei 1883 en had niets te maken 
met de samenzwering van 1881. Er had zich 
een godsqienstige secte gevormd die de vernieti
ging der christenen aanprees, en de ijverigste 
aanhangers hadden zich reeds verhonden om 
den 5 den Mei bij een partij in de Societeit 
met de uitvoering een begin te maken. Er 
werden 62 gevat, waarvan 10 ter dood veroor
deeld zijn en acht tot dwangarbeid. 

A. D. 

Eene aftandsche schoonheid heeft de gewoonte 
van zich bizonder sterk te parfumeeren. 

Ik houd van alle extracteu, zeide zij onlangs. 
violette-extract, benzoe-extract ..... 

Er is maar een extract, waarvan zij niet 
houdt, mompelde een der aanwezigen: dat van 
baar geboorteacte. 

» Een Hagepreek met Hindernissen' we rd de
zen morgen nab~j kampong T6r6h gehouden 
door zekereu ouden beer D., die op een leege 
wijn kist staande. zeer verward den kampong
bewoners aankondigde, dat God de Almachti
ge hem gezonden had om namens Mozes en 
Confucins overal de leer der besnij lenis te pre
rliken. evenals Toe1m Allah indert[jd aan Abra
ham een ram had bten zien tot teeken dat 
h\j z\jn zoon Izaak moest laten besnijden enz. 
Dit liep op he~ !tutst zJo hoog, dat de 
wouldbe zendeling op bet punt was met de in
landars ongenoegen te krijgen, toen, gelukkig 
voor hem, de adjunct hoofddjuksa Abdul S1i
lam passeerde, en hem met geweld in een voor
bijgaanden tram liet plaats nemen. 

A. D. 

Wij vernemen, dat de betrekking van plaat
selijk commandant in de garnizoenen. te Bata
via, Semarang en Soerabaya zal worden opge
heven en worden ineengesmolten met die der 
afdeelingscommandanten. Ook zou de functie 
van militair kowmundant te Willem I kans 
hebben om opgeheven te warden. 

B. H. B 

In het B. H. B. komt een protest voor van 
vier administrateurs van kine. ondernemingen 
tegen bet bericht door een duitsch reiziger 
vroeger in betzelfde blad gepubliceerd over 
bet bestaan eener nog onbekende kina-blu.d
ziekt.e. Daarin komt o. a. voor: 

Wat genoemde beer als verschijnsel vau die 
ziekte meent gevonden te hebben en door ons 
is nagegmm op bladeren, door hem als aan
geti~st beschouw<l, bestaat in vlekjes, die op de 
bla.deren van alle kinasoorten steeds zijn waar 
te uernen en bet periodieke afvallen dezer voor· 
afgaf.l.t en slechts in het oog van eeu nieu we
ling op bet gebied van kinacultuur aanleiding 
kl)ll geven tot dergeltjke gevolgtrekking. 

''oerling zal ik ailes doen. 
En de dochtertjes lachten en leerden, zij groeiden 

als koolen en hloeiden als rozen. 
Papa rookte niet ; hij dronk nooit wijn of grogjes, 

papa bedankte als lid rnn de societeit reeds bij de 
geboorte van zijn derde kind; hij droeg zijne uni
formjass\)n tot op den draad af, en zei dan Jachenrl 
tot zijne vrienden : 

- Je ziet het, kinderen houden de rroppen van 
de kleeren. 

En toen de meisjes grootrr werden en er een 
piano moest zijn, bracht papa zijn gouden repetitie 
borloge, nog een erfstuk van zijn vader, ten oller 
en bebielp zich met het zilveren zijner vrouw, en 
voo1· hctgeen er nog ontbrak WPrd met den fabrie
kant e1m accoord gemaakt om iedere maand zooveel 
af te doen, en prompt gebeurde het tot den laatsten 
gulden. Toen de piano eindelijk zijn eigendom was, 
kwam de kapitein er voor uit, dat hij in al dien 
tijd geen nacht recht gerust had geslapen, want op 
crediet nemen, tiChulden maken, - de enkele ge
dachte daa1·aan was reeds voor den braven man een 
schrikbeeld. 

- Heb je het geld? eerst het geld en dan koo
pen, was altijd het eerste woord als de meisjes e1· 
van spraken van zich iets aau te scha{fon, want ze 
kregen al jong een vast sommetje om ziclt te klee
den; er mocht maar niet zoo van den hoogen boom 
af uit pa 's kas worden gep·.it 

- Ik hen toch blij, zeide de kapitein we! eens, 
dat ik er geen jongens bij heh, anders zou ik al-

De oorzaak, die ondergeteekenden genoopt 
heeft het schrijven van <lien heer te weerspre
ken, moet minder gezocht worden in het groo
te gewicht diit zij zelf hechten nan bet oordeel 
van een jong mensch, die slechts sedert kor
ten tijd 11ich op Java bevindt en die rn1 een 
zeer oppervlakkige bPschonwing en zonder ge
dacbtenwisseling met meer bevoegde beoordee
laars zijn sensatiebericht publiceert, manr wel 
ter voorkoming, dat men voetstoots geloof zou 
slaan nan dergelijke berichten. 

W el liep dezer <lag-en de tijding rond, dat 
de suiker in Europa 3 shillings per pico! O'erezen 

d
. ,., 

was, en was it een lichtstraal in de dnisternis, 
n:aar redding brengt zulk een prijsverbetering 
met aan. Opzeggen van consig-n1itie-contracten 
door de banken, b\j tientallen of twintiO'tallen te
g'elijk, is aan de orde van den da~. Ger~chten van 
naderende kat1istrophes in de industrieele en han
delswereld verrnllen de lucht. In zaken heerscbt 
een grafstilte. 

Wij hopen zeer dat bet Gouvernement zoo 
edelmoedig, zoo wijs bovenal z1il zijn, om door 
kwijt.schelding van cijns en andere maatregelen, 
die schier stervende industrie te hulp te komen. 
Met iedere suikerfobriek die valt, valt een deel 
volks\Velvaart, met de suikerindustrie van J1Lv11. 
staat of gaat onder een aanmerkelijk deel van 
Java's bloei en een groot schatkistbelang. 

.T. B. 

De geschiedenis van den na!j ver tusschen 
Frankrijk en Engeland telt een j our nee te 
meer. 

Het gold een prijs, toe te kennen op de 
landbouw-tentoonstelling te Amsterdam. 

Beide volken brachten in het strijdperk, 
niet twee lagers maar twee stieren. 

Beiden twee edele en schoone beesten twee 
stieren van Virgilius, glanzende van gezond
heid. De jury onderzocht hen van den snuit 
tot de staart en van de horens tot de hoe
ven. Alles goed gewikt, was de stier uit Nor
maudie onmiskenbaar voorlreffelijker dn.n ziin 
ruakker van de overzijde van bet Ka.naal. H ij 
verkreeg alle stemmen minus drie. De r:rie 
Engelsche commis::iarissen nl. hadden tot voor
wendsel, dat de stier niet behoorde aan mijn
heer Smith of mijnheer Brown, maar aan den 
prim; van Wales. Geen medalje te geven aan 
een voortbrengsel van Engelsche veefokkerij 
is reeds !outer onnoozelbeid, maar ze te wei
geren aan den voedsterling van Eugeland's 
kroonprins, is eene onbeschr!jfelijke grofheirl, 
die, in den tegen woordigen toestand van Eu
ropa, iets heeft van een uitdaging. En de drie 
cornmissarissen bebben zich van de uitspraak 
der afdeelings-jury beroepen op een voltallige 
verg11.dering van al de gezworenen, die . . . . 
den eersten pr[js is blijven toekennen nan 
mijnheer Bryenval, veefokker te Neuville, en 
den tweeden aan mijnheer van Wales, prins 
te vYindsor. W aarop onze drie Engelschen 
bun hoeden en parapluies hebben genorneu en 
per eerste boot nn.ar Engelimd getrokken zijn 
om over de zaak te spreken met Lord Gran-
ville. Ind. Opm. 

Dat Excellenties wel eens excelleren in bet 
begaan van flaters heeft dP Belgische minis
ter van Oorlog onlangs bewezen. Met bet oog 
op de militaire propreteit waarschijnlijk had 
h!j een decreet ontworpen, waarbij aau de sol
daten van het Belgische leger het dragen van 
baarden ve1 boden werd en dit ann den Ko
ning ter bekrachtiging gezonden. 'l'oen de Ko
ning, die zelf een baurd draagt, waarop hij 
vrij trotsch is, bet stuk ontving, vroeg hij de 
Koningin wat zij er van dacht zoo hij zijn 
baard afacboor Deze wierp tegen o. m. dat de 
beeldenaar des koniugs op de H,ijksmunten een 

licht in verzoeking komen om de opvoeding der 
meisjes aan die der .'ongens op te offorPn. Dat ge
beurt dikwijls; omdat de jongens zoo heelveel kosten, 
worrlt vooi· de mei><jes zoo min mogelijk uitgegeven . 
En toch is het eer. groote onrechtvaardigheid. Het 
is onverantwoordelijk van ouders, die weten dat 
ze bun dochters onverzorgd achterlaten, om niet 
bijtijrls daarin te voorzien. Bij mijn !even kon ik. ze 
immers zoo veel mogelijk voorthelpen en met raad 
en daad bijstaan. Maar neen, dat hlijft dan maar 
tlrnis hangen en voert niets uit, en legt de vader 
zijn hoofd neer, ja, dan staan ze daar. En dan wordt 
er hard ge>chret>uwd over het onrecbt door dt< 
rnaatscbappij der vrouw aangedaan. Ja, ik zet het 
een jongen, die nooit voor eenig vak is opgeieid 
als hij eensklaps midden in de wercld staat, om 
maar zoo daddijk aan den kost te komen. 

Men ziet, van een goede opvoeding, daar had 
mijnheer van D0oren nu eenmaal zijn stokpaardje van 
gemaakt, hij harl zijn docbtertjes op een uitmunten· 
de school gedaan, hij overhoorde zelf de lessen en 
zette er zoo nu en dan de sporen in, en - daar 
wilde het toch 1.iet best vlotten. Neen er kwam 
een spaak in het wiel ; het hape1·de al dadelijk bij 
de oudste. Alie meisjeshoofden zijn nu juist niet 
voo1· de studie geschikt, evenmin als alle jongens
hoofden. Margaretha, dat arme kind. och, ze koa 
zoo aan den sukkel 1"aken. Ze zat zoo te blokken op 
haar hoeken en scbriften en te huiltm er bij, dat 
mama er medelijden mede had; papa hielp haar 
wel voort, maar bet was toch dikwijls scboolblijven, 

bnartl droeg. en of dit al dim niet de war~ 
reden was -Leopold Ir zond bet decreet (bier i;u. 
Indie zou men zeggen Algemr~ene order) o~~ 
geteekend terng. 

'l'oen de minister op een receptie ten hove 
kwarn, moet de Koningin hem met een lglim~ 
11Lch gevrntl.gd bebben, of ook de ruilitiiir~ 
~tirbiers voornemens waren een mo.uifestatiP te 
Brussel te houden .. 

EEN T OP ZIJN Pf.A.ATS. Een snedig nntwoord 
nan den schrijver der Camera Obscw·a, deelt 
men nan de Soerabaja-Coui-ant mede, Illiar aan
leiding der Beets-fo~steu, Beets, di.e twee fre~4 
le•s van Foreest -1ichter elk1i11r trouwde, deed 
tusschen beide echtgenooten in nog aanzoe~ 
om de hand van eene juffrouw van IBeest te 
Utrecht, een z\jner leerlingen, die zeer van 
han.r leeraar gecb11rmeerd wus en hem dat niet , 
onduidelijk liet blijken. De oude schatrijke beer 
van Beest scbeen echter bezw"ar te hehben 
te~en het aanzoek nn den onbemiddelden pre
dikn.nt, hetgeen kor~zichtig van den man wa.'!, 
want hij bud zijn dochter een latere Mevrouw 
van Heeckeren, die ook in Indie is geweest 
-nan niemand beter kunnen foevertrouwen 
diin aan den braven Hildebrand. De·· ·w.ijze, 
waarop hij zijn toestewming wtligerde, "was 
in ieder geval pittig. Hij schreef terug, dat hij 
zeer vereerrl Wa3 met bet aanzoek, door D$, 
Beets aan jufvr. van Bee~t gedaan, mu.ar 'dat 
hij de t zijner dochter liever op haar plaa:ts 
li~ L . ~ 

Ve rs pr eide Berich ten. 

Het toelatingsexameri voor de artillei·ie cm:sus te 
Delft is afgeloopen. Van de zestig aspiranten die zic)l 
hadden aangemeld zijn er slechts twintig opgekomen. 
-'s G1·avenhage heeft een zeer bekerid persoon vci·, 
loren namelijk dr. de Jongh van de levertraan, foci
als hij genoemd Wt-lrd. De Lollodinsche levertraan had 
hem een kolossaal fortuin hezorgd en hij hetaald~ 
jaarlijks f 50,000 aan advertenties.- Te Rotterdam 
is de groote reeder Willem van Hoboken gestorveq 
in den hoogen onderdom Vf\n 71 jaren. - Een zeer 
vermogende Rus heeft den heer Lefebre uitgenooqigd 
om naar St. Petersburg te komen niet zijn helang
rijke verzameling acoust1sche en anrlere instrumenten: 
De directeur van het museum Prins Hendrik heeft 
echter gemeend het aanbo.i te moeten afwijzen, daa1· 
zijn streven was om de inrichting voor zijn land te 
b.!waren, misscbien ook we! omrlat St. Petersburg OI! 
den weg naai· Sil.ierie ligt.- De rammonitor Heili". 
gerlee is door een sleephoot naar Amsterdam gebracht" 
om daar in conservatie te worden opgenomen.- Vol-. 
gens de Am~terdamsche Courant wordt een naam
looze vennootschap opgericbt met een kapitaal. van . 
f 300.000, die zich ten doe! stelt het exploiteeren 
van hallen in de voo1·naamste gemeenten des lands:~ 
Een Nederlandsch rliplomaat vermiste te Brussel·· "2 
hiljetten ieder van 1000 francs. Hij verdacht zljt;t 
karne1·dienaat· en stopte in een vest een biljet van 
100 francs. Dat biljet vei·d ween en toPn hij zijo 
kamerdienaar hierover onderhield verdwer.n deze ook.-
Een zekere K. te R1)tterdam, die zieh voor 6 jarcn ·als · 
koloniaal bad verbonden, k:·eeg berouw en kapte zlcb · 
twee vingers van de recbterhand af. Hij hoopte n~ 
vrij te komen, maar werd ingedee!d bij de hospita~l 
soldaten. Zijn zelfverminking heeft hem dus weinig· 
geholpen.- Te Til ~ urg zijn gedurende de.kerrnis niitt 
mindtlt" dan tachtig bals gegeven. .:., 

Toen de partij ter eere van den vertrekkende11 
civielen gouverenur un Atjeh was afgelo<?pen, }iOU 

de jubilai·is den volgenden dag V(•rt1 ekken. De niPuwe 
autoriteiten waren niet aanwezig, de soldaten zei- · 
den : de nieuwe gouverneur heeft hem gesmeerd, d.e 
officieren spraken van gefileerd, en volgens de Javq. . 
Bode dacht de beer Laging Tohias: ,,ik snap het · 
ni1::t". Zou, als de heer Tobias nu in Nederland te· · 
rug-komt, er ook een persoon klaar staan met ee!} 
zak met. rijksdaa!ders, niet om te Penang patronen 
te koopen, maar om grieven te herstellen? Dit. is 
ecbter moeielijk te gel(loven.- Het te Amsterd11m 
hekende kofliebuis en restaurant Krasnapolsky schijnt 

en er vielen heel wat kwad" marques. Als papa het ' 
rekenboek inzag, dan moest bij toch ook zelf zeg
gen, wat doet een vi·ouw met zulke schier wislrnn
stige voorstellen, en hij ging zelf naar de institutrice, 
en verzocbt ba.ar zijn dochtertje vooi;taan maar van 
de rekenles te verschoonen. En toen Margaretha 
zestien jaar was, ja, toen moest ze maar thuis blij
ven. Dat was een groote zorg YOO!' den mu.joor (hij 
had midderwijl promotie gemaakt) hij bracht er 
we! eens een slapelooze nacht om door. Maiir Mar
garetha werd te buis weder zoo vroolijk en levens
histig, ze hielp mama zoo getl'ouw, ze was zoo han
dig en knap en zuinig in de huishouding, ze wist ' 
zoo van weinig veel te maken, dat papa emdelijk 
zeidt! : 

- Enfin, gouvernantc kunnen ze toch ook niet 
alien zijn, en hoe de wereld ook loopt, de liuishou
duns zullen we! altijd bestuurd moeten worden; we 
zullen het dus maar overlaten. 

; 

Wordt vervolgcl. '. 



zoo enorm op te nemen, dat de aandee!honders be
sloten hebben, aan die inrichting een eigen bakkerij 
en slachterij te verbinden. - Aan het ministl'rie van 
Oorlog is een wrtsontwl'rp in wording, betretfendl' 
de verhooging van het handgeld voor zich op niruw 
vcrbindende gewezen kolonialen. Roode paspoodjes 
zullen offlcieel geweigertl, man1· ooirluikl'nd wo!'den 
toegelaten. - Hct Bataviaasch Jlandelsblad vernec111t 
cfqt dP. Indische officiel'en met verlof in Nederland 
bet nut van de Nwmaa/ Schietschool inzien.- Het 
gebouw dienende voor concerten in den dierentuin te 
Rotterrlam z:1l opgeschildenl wordrn voo1· de som 
~an f 62.000.- De kanaal-maatschappij denkt t>r 
ernstig over om het SuP-z kanaal elertrisch te ver
lichton en daardoor de ~cheepvaart ook gedurende 
d~ d_uisternis mogelijk t:e maken.- Cohen. · de deser
teul', .door den krijgsradd te Atjeh ter dood v~t 001·
deeld. en die n. h. nog we! gratie van de dondstl'af 
g1wi-aagd had, zal, als er niet gezorgd wordt hij voor 
dien tijd ontvlucht, toch opgehangen worden. daar 
de gevl'aagde gratie door den Gouverneul' Generaal 
geweigerd is.-- -

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 

Amsterdam, 22 October, 
KOFFIE, goed ordinair, ve1hog Nederlandscbe Han-

delmaatschappij' a&•f.. ~ 
.Uit Batavia, 23 October. Benoemd tot president 

'(ier landraden te Koedoc~s en Japam, ml'.Nieuwenhuijs; 
tot pres;deot van de11 Ian lraad te Blo1·a, mr. Limp~rs. 
tot ambtenaar ter beoefoning de!' Indisch talen, 

.dr. Brandes. 
Mac.itiging vel'leend tot het uitoefenen der civie

le artsenijmengkunde, aan den apotheker Jacob_, 
Belast met den tegengang van den opium-smok

kelbaodel te K edo!'s, de rnrificateur der vierde klas
se Bodenstatf. 

Heden zijn pel' stoo1mchip Chel'ibon van Batavia 
naar Semarang vertt·okken : 

de hee1·en: van Maanen, de Booij, Mac :Neill, Jen
kins, Steinmetz, van Leeuwen en \Villemsen; 

de dame~: v;'aller Diemont, de Lannoy en vier 
dames Wi!wn; 

na.w Soerabaja; 
de heel'ei1: Verstijnen, Heske·, Thienij Boom, 

Scherber, Muller en Kuipers; 
De Gouverneur-Genem:il heeft op het verzoek om 

gratie van de dood·traf van den veroordeelden Cohen 
afwijzend beschikt en fiat executie op bet 
vonnis verleend. 

Overgepjaatst . naal' Atjeh, de officier rnn . gezond
heirt Nitrea; 

naar Meester Co.rnelis, de ofllcier van gezondheid 
Enthoven; 

naa:- Palembang, de ofricier van g1~zonrlhei_d Sch uc
kink Kool ell de tweede luiten::.nt-kwartiermeester 
Bu be. 

Uit Batavia, 24 October. 'Yede!' een candidaat 
voor bet directem-,:chap der llurgerlijke Openbare 
Werken, nl. de beer Yan Kappen, kolonel der genie, 
tbans met verlof in Europa. 

Orn!'geplaatst naar Tjikesek, Cheribon, cie opzich
te1· der f'erste klas~e van den waterstaat, Gebel; 

Ontslagen cervol, op \'erzoek, Yermandel, trans
lateur voor de Fransehe taal bij den raad van Jus
titie te .Suernbaja. 

Benoemrl tot translateur voor de Fransche en En
gelscbe taleo bij den raad van Justitie te Soerabaja, 
Heijltgers. 

De vroeger uitgestelde meeting die te Peoang 
gebouden zal wo1'den omtrent de Atjeh blokkade zal 
morgen plaats bebben. 

E;r zijn nadere bepalingen vaslgesteld tot weeing 
nm het misbruik van deelname aan hazardspelen te 
Batavia, Semarang en Soerabaja, en orntl'Cnt de ver
pachting der landsmidrleleo. 

De wijziging van bet tarief op den spoorweg Se
marang- Vorstenlanden is ook van toepassing rnrklaard 
op het vervoer van goederl'n op den zijtak Kedong
dj,.ti-Willem I. 

Werk,zaam gesteld te Batavia de onderwijze1· der 
3e klasse, . Sanders. 

Overgeplaatst van Semarang naar Salatiga, de bulp
onderwijzer der 1e kldsse van Leeuwen; 

van Salatiga naar Semarang, de bulpondP,rwijzer 
der 1 e klasse Tacoma: 

Geplaatst te Soerabaja, de contr61eur der 2cle kJas
~e Lok. 

lngedeeld bij het Se bataillon infanterie, de kapi
tein Gotz: 

bij bet 2e depot-bataillon, de kapitein Popelier; 
bij bet 3e dep6tbaiaillon, de eerste luitenant Keij

zer en de tweede luitenant Oudenda!. ... -. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Dinsd!lg den 28 October 1884 v66!' het Resi
dentie kantool' alhier van verbeurd vel'klaarde arak , 
petroleum blikken, enz. zoomede van eene tafel en 
zeil behoorende tot de inventaris goederen van het 
vendukantoor · aihi.er 

op Woensdag den 29 Octob.er 1884 ten huize van 
den Heer M. Hlldering in het Verzorgings gesticht al
hier. van ZEd ... inboedel. 

De vendumeester, 
H. C. Fi~ser 

A d v e r t e n ti e n. 

Amsterdamsche Apot~eek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Jioorts· 
-werend liqueur, tevens eene zeer aan
gennme drank. 

pOO) MACHIELSE. 

Vandutia w111ns ver.trek 
Op Woensda~, 29 October a. s. ten 

huize van den We!Edelen Heer 
1'1. HILDERING. 

in het Verzorgings-Gesticht. 
van ZEd.'s netten en kompleeten inboedel, 

zooJnede van: 

een ligten 'l'entwagen voor een 
\\.W~K.~~ of twee pnarden, Tnigen, e.nz. 

(303) §0 E§JIAN & Co. 

0 ~tt;ya.~ge~: 
Z.\DELS a f 85 en hooger. 
HEMDEN fijne· soort met kraag. p. dz. f 50. 
BoKKJ<'N zonder nnad van f 3 tot f 5 per dz. 
OnEuRs vn.n f 2 tot f 3 per fl.. 
E .rn DE Cologne R. s. a f 4.50 per k. 
lNKT. a 75c p. fl.escb. 
KAPLEDER. 
V ERLJ.KT leder voor Slikborden. 
ZEILDOEK ~u soorten. 
1faCHl.NEGAREN 700 el a f 2.30 per dz. klossen 

alle nummers. 

.J!°'I~E VILTEN HOEDEN. f 8.-
J.i"r:n CHAMPAGNE . 

-277- \'LASBLOM. 

ONTV ANGEN: 
Uit de Leeuwen Apotheek. 

van 

A~te~ ~a~QJka 
te 

§ a.Jnar ang. 
m door ZEcl. verzegelcle flesehjes en doosjes 

('iistorolie· 
< 'hinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
W~jnsteenzuur. 
Rhaba.rber 
Kajoepoetie olie. 
V enkel olie. 
Pepermnnt olie. 
Fn.rine lactee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertran.n gezuiverde. 
Kina wijn. (Larose) Vin de quinine de Java. 
Amerikaansch haarw11ter. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. 
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VLASBLOi\I. 
Schoenmaker. 

Op nieuw ontvangen: 

Amba.chtsschool Soeraka.rta.. 
Yim 11f le November kunnen ook extern

leerlingen de lessen in de Ambn.chtsschool bij
wonen. 

Het aantal extern-leerlingen clat nnngenomen 
wordt, bedran.gt niet meer dao tien. V oor elken 
leerliog wordt f 15 per maand befaiald gedu
rende het eerste lee1j1111r, en ontv 11ngt hii hier
voor behalve technisch onderwijs VILU 's mor
gens 7 tot 's avonds 4 uur, 2 maal 's weeks 
theoretisch onderwijs in de Ambachten en ook 
teekenlessen. 

De annvragen worden schriftel!jk an.n den 
·President gedaal;l, met mecledeeling in welk 
vn.k de leerling wenscht opgeleirl te worden. 

SOLO 15 Octobu 1884 

(297) 

Namens het Bestuur 
A. MACHIELSE 

President. 
H. v. GROLL 

VERZORG IN~S-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA_ 

flf'deeling=fl1nbachfsschoo l. 
Op bestellin~ worden aangemaakt al

le onderdeelen van geboµwen ab: 
KOZIJNEN, H.AMEN, DEURE , KAPPEN, 
'rR.APPE enz. 

HUlS en KA JTOOH.:\IEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWEI~KEN. 

Herstellingen aan VOERTUIGEN. 
Het SCHILD ER.EN vanDECOH,ATIEN enUIT
HANGBORDEN in alle )etters enz enz. 
Voor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Efot>r 
A. COOMANS, zijnde Zlilcl. n.an bet 

hoofd dezer school geplnatst. (209) 

Amster~a.mscbe Apotheek. 

Leverrwofet' 
(296)* A. MACHIELSE. 

J. B. AUTHIER 
Successeur de la maison Euziere & C1

e. 

· Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Parfumerie-artikelen, bad- en toiletzeep, das
sen, hernden, hoeden, heeren-, dnmes- en kin
derschoenen. 

Ravanna cigaren 
W ijn in clrie soorten 

dozijn. 
van 11 tot f 14 per 

Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 

Het echte Lernrwater, dat geen aanbeve
ling behoeft, door zijne kwalit.eit alom bekencl, en · · 
slechts alleen verkr!jgbaar bij den depcit
hooder van Anton Marcks, 

_ Eerstdaa~s verwacht eene ,;roote fac
tuur hoeden eu heerenschoenen. 

VLASBL OM. (294)* 

(301)* Schoenmaker. 

TEN BEHOEVE VAN 

Cle £hy1t1-11-a.;>ti.efi.>cf1-ooC te Soez-a.fia.da. 
EN flEERElliSTRAAT TEGENOVER f:ERSTE-SCHOOL. 

Zooeven (lirekt nit Enroi,a ont- ae G))eiee11-i.<fi.Hq- tot vooi&etei.Cle11-8 onCJez.-

ti.cl1.t a.a.a. J\i.aClete,.i. va.11. ~R.i.11-vetmo

q-e1-1-Clea i.a ~eCleiCa.1\.d.>cfi-.;Jnci.i. 

vangen, een keurige bezending diver;; 
.KET.KEI\'"GEREED§CHAP rnn 
vertin(le & geeinailleerde Braad~ -
pannen ook met deksels, Broedervormen, Cas
serole's met deksel, Aardu.ppelkookers, Visch- " 
ketels, Pannekoekpannen, .Raspen, Zeeften, 
'rrechttrs. Polfertjespannen, Bakblikken, Strijk
ijzeronderstelleu Bu.klepels, Ra.goutlepels, Vet
lepels, scheplepels, schuimlepels, Eierenklutsers, 
Lepeldragers, L\:eukengereedschap voor kfuderen 
in doozen. · 

Trekking 

~Mmfa~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 
Ook keukengereedschap van 

-225-

Porcelein a.ls: vleeschkloppers, Erwten- j'-----------------
wrijvers, Schuimlepels Boterhamplanken, Deeg
snijder:-;, Citroenpersen, Stflmpers, Messenslij
pers, lfon<le en ov11le Brbedervorrnen, 'l'rechters, 
Casse,.oles met deksels en langen steel om melk 
te kooken, Koffietrekpotten enz. enz. 

V erder nog voorhu.nden: 
Fijne presentkopjes, Eetserviesen, W aschtoe

stelleu, Koffie- en Theeservicsen, Fijn porceleine 
Bloemenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stuk; half en heel dozijn; Vingerglazen, 
Glazen per stel, half en heel dozijn; O)azen 
mes~eplf?ggers,-zoutvaa~jes. 

ZEER AANBEVOLEN om hare 
zuiverheid, ecbtheid en billijkheid, de onver
valschte Rijn - en Moezelwijnen van Heinrich 
'l.'erlinden in Keulen. Hoofdagentuur over Ge
heel Ned-Indie, 

(300) H. HARLOFF. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerfiknrta van · 

EQ~pae;h~ Wij~~~
(25) A .. MA<'HIELSE. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exqnise w-itte 

portwijn, minder zoet v11n smaak dim de 
tot nu toe uangevoerde. 

( 286 ). * 

Verkrijgl.>aar bij · 

iliOOID~Jf'~ ~ J~ ~.t~~ ~ 
Hantoor-Agenflu:~· Jlfj ~.;. 

S11oorwe.qqidsen. 
Netlerltin1ls Gest•hinln1 i ~en Yolksleven 

( jlracl1twe1·k i11 -£ qr. r;l'lf£Vf> tleelen) 

de Genestet-Atbum in 1n·1t.t.:hfbtintl. 

I talie, tl 001· Gerll rtl !J{ ,-u n· " 
:Ben schittlerflf>fU, co1nplerf ('-':>or di-

lettant-schiltle1·s .) (249) 

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

Verschaft werkkapitn.al aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen naller overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

atttl((y 
VOOR. AFBl{AAK, 

Een woonhuis, met twee Kamers. 
Een pondoppo, 
Een st1dling voor twee paarclen. 
Een krnal voor acht beesten. 
Een keuken, 
Een baclkamer, 

Allen op djatiehouten stglen, idem deuren eu 
vensters, bamboezen ornwaucling eu met pan
nen gedekt. 

Een woouhuis, 
Een kenken, 

Verder: 

Een bediendenk11.mer. 
Een kedogiLn. 

Gelegen t~ 1-'enoelarnn op een paal afsta.nds 
van de hoofdpln.ats Soerakarta. Te bevrii.gen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

Een Hollander 
32 j<w.r oud, ongehuwcl, vroegerb\jde koffie 
daarna in den h fin cl e 1 werkznam o-eweest en 
thans nog in betrekking, bekeud rn~t talen, 
boekhondin!o;·, enz. en voorzien van goede 
getuigschriften zoekt plaatsing in het landelii
ke a.ls anderszins. 

Brieven bureau van dit blad No. der 11.dver-
tentie. (290)* 

Jl~oden.1agazijn. 

SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
J ll.ponnenstoffen, Entrecleux, Luxe - .Artikelen 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

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

bet aan
*(252) 

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

Djebhres. 
Informaties bij den beer 

(19) A. i\1ACHIELSE . 

A1nsterdams~be Apotheek . 
So er i.ku rta. 

I 
Bayrnin. 

'vater. 
(101) 

Alcoholisch -wasch-

. }lACHIELSE. 

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

Voo1·strcwt-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijlc, aaubevolen

1
• 
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in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

SOES~IAN & Co. 
belasten zich steeds niet het houden van 
Jinis· en ComJnissievendntien 

(28) 



G·E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gy1nna.stleksebool te Soerakarta 

en 
De Vereenli;lna- tot voorbereldend on

derrieht aau khaderen van Minver
lmoi;enden in lW ederland!lch Ind le. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 priizen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- « 5.000.-

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

3~0 pl'ijzen f ·170.000.-
LO m~ zijn tegen f ·! 0.- CONT ANT verkrijgbaar. 

te Amboina bii de heet'en A. T . Bouman & Co. 
« llanda ' << den heer C. J. Blankert. 
« Ilancljamiasin « « « J. A. Jansen. 
« Bandong « « << C. G. Heiligers. 
« Ilatavia • « de N I Escompto l\Iaatschappij. 
" « « den heer H. J. l\Ieel'tens. 
« « « « « G. Gehl'ung. 
« ( « << « F. H. Kroon. 
(( « « de heeren H. M. van Dorp & Co. 
« (( « << << En1st & Co. 
(( « « c< « Bruining & Co. 
« « « « « Ogilvie & Co. 
« « « Visser & Co. 
(! « « « « Dunlop & Co. 
(( ~ « den heel' Loa Po Seng. 
« (( « « Thio 'fjeng Socy. 
« lfongkalis 
« llenkoelen 

« « « L. van Hutten . 
« « « C. A. Aeckerlin . 

« llvPleleng « « 
t 13ui teuzol'g « « 
(( « 

« Nierinckx. 
« Th. Jansz. 
<< J. A. Schussler. 

« Cheribon « 
« « (( (( 

« J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \Yolvekamp. 

« (( (( (( 
« D.;embel' Bezoekie « 
« Dj ocjacarta « « 

« J. ''an Hol t l'!lllekaan. 
« Brocx . 
<< J. J. de Graaff. 

« « << « H. Buning. 
« c< << « \Ved . l(ocken . 
<< « cc de heeren Soesroan & Co . 
« Tndramajoe « Lien heer J . Revius. 
« Kedirie « « « F . Stoltenhoff. 
« l\ ota-Radja « ·« « A. W . Kne fol. 
cc Laboean (Deli)« « « J. F . H. vaenHeme1-t. 
<1 Mncassar « « « \V. Eekhout. 
<< Mn1lioen « « « J. A. Manuel. 
« l\Ingela ng « « « P . Koppenol. 
« 7\l edan « « « W . F. IL Leyting. 
<1 l\Iena<lo « de heeren de Ilol'des & Co . 
« Padang « « « Yan Houten, Steffan &Co. 
« Paol. -Pandjang « « cc J. W . AHing Sibel'g . 
a. P a lembang « cc « G. 11. Ruhaak. 
c1 Pasol' roean « « « II. G. KJuuder. 
« « « « « D. P. Erdbrink . 
« Pattie « « « A. M. Val'kevisser. 
« P Pcalongan « « « A . " . I. Dochardt. 

« « « « S. N. l\Iarx . 
tC « cc de lteereu lfana l\lullemeister & Co. 
« Poel'WOl'edjo cc den beer l\L F. Smets. 
« Proboliugo « << « C. G. van Sliedrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Rio11w « « « C. Yan Zijp. 
« flernbang « « P . L. van l3odcgom. 
« S,tlatiga « « « Th. 13. ,·an Soest. 
« Samarang « « Agent N. I. Escompto l\Jij. 
« c< << de heeren G. C. 'f . van Dorp & Co. 
« « « « « Rarnnswaay & Co. 
« « « « « Arnold & Co. 
« « « c< Soe~mau & Co. 
« « « cc « Grirnl & Co. 
« « cc den heer A. l3isschop. 
« Sodmboemi « « c< D. J. H. Schafer. 
« Suerabaia « c< Agent N. I. E~cumpto Mij. 
a. « « den heer Chs. Kocken. 
« c< « « c< Y. Clignett . 
« « « de heeren Geb. Gimb<lrg- en Co . 
r( cc c< « « E. Fuhl'i & Co. 
« « « « « Van l\Iuvden & Co. 
« « « « « Thieme · & Co. 
« Soernkarta « « « Soesman & Co. 
« « « « « Thooft ' Kalli. 
« « « « « Vogel va n der Heyde & Co. 
« « « den beer C. L. Baier. 
« 'l\tngerang « « « L. A. M. Leman . 
« Tjiandjoer « cc cc Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
« Tega! <1 « « K. Hovens Gre\'e \Vzn . 
« 'fernate « « « C. "" R. van Renesse van 

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

Mist. 
<c \Yonosobo « « « D. J. rnn Ophuijzen. 
D.i trekking geschiedt ten overstaan van den No

tari;; H. J. l\Il<;ERTENS te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

'Ihooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'rEN. 
ENVELOPPEN. 
KA~TOORBENOGDIGDHEDEN. 
I~K'l'EN, IN iEER VELE SOORTEN. 
PRACH'rALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

BECK E.R & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
w ·EBKTUIGKUNDIGElW. 

H:mdela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO : 

Een groote pa.rtij L, T, LI en Balk· 
ljzer in alle afmetingen. 

§ta.a£ en plaati,jzer viµi alle dilden, 
waarbij van 6' X 2' X 'I••" en 'I•" 

§taaf en plaatkoper en .Koper
(lraad. 

Groote- sorteering-1'1oerbouteu en 
.Klinknagels. 

» » 1'operen .Kranen 
en ~toomafslniters. 

India rubber van nf •1 .. " "tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met bnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklouken piJpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche dr~j frie· 

men, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, Stoom

po1npen en Braudspniten. 
Snijgereedschap voor gas en 

'Vith 'vortltdraa.d. 
Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmacllines, Draai• 

en Schaaf banken. 
Stoommachines met ketels op een 

fundatieplaat. 
.Kiezel~oltr com1lositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstrnling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

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

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voor landelij ke ondernemin;;en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concur:rentie gesteld. 

Gaarne belnsten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van Machinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel• 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

Witte en Roode Port . . . . ( 15.- \ pe1· 
Mn.l1li;a, Muscatel en Vino Dulce,, ·13.50 rl 2 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·t2.-laco1.1. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

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

IlrukkBrij Bn Bind6rij 
en 

HANDEL 

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

garandeerd. 
PRIJSCOURAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Steeds voorhanden: 
POST'l'ARIEVEN. 
TELGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bun.en 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

Van af heden d1igel~jks versche Gebakjes enz. Pt~jscouril.nten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

bO i---------·-·---
.s I ~ 
I> 

~ I 00 

~~ I 
VAN ·· RUIJVEN & Co. 

~ c.o 

%SAN1~BlT· ~N lP.&.,STBJB.£..KKEBS: 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBE~S'I'RAA'I'. 

(127) 

Zaturdags: Sii.ucijsbroodjes ~n geprepareerd .Ys. Bestellingen worden m dfln 
kortst mogeliiken tijd . afgeleverd. 

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

L-ij t r B Il t B M a at s c h a p D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent vel"zekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende V!lrze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief vo9r, WEE
ZENFONDS, worden grw.rne . verstrekt <loor 

(17) 

THOOFT & KALFF - · Soerakarta. 
leveren op aanvrattg dadelijk 

Schijfschietrc~isters en Afstsmdsbepa-
lin:;en, afzondel'lijk gebonrlen . 

Gcdrukte Aa.uteekenira:;boekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedin:;lijsten. 
StraCboeken. 
Mena5eboeken met sterkte Be~ister. 
Proces-Verbaal. Getui5en Verhooren. 
Beklaa.g-den Verbooren. 
Venduverantwoordin~en, enz. enz. (4) 

So ciBte G1
e de Prod nit& Alim entaire 

KAPITAAL 3 M!LLIOEN FRANCS 

Dii·ecteiiren DINANT en ALLCARD 
Gouni;:N i\fEDAILLE P.rnIJS 1878 

GoUDEN MEDAJLLE AMSTERDAM 1883 

PA RI JS /I LONDON 
23, Richer, 23 II 101 , Leadenhallsli'eet. 

Boter van Norman.die 
Zonrler eenig mengsel, <le beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, tnt/fels, sai·dines, pates de 
f oie g1 .. as, enz. 

ORDEL1S TE RICHTEN AAN ALLE IMPORTEURS. 

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

l:lOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDE~ 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

('141) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough Lozen~es. 
Midd'11 teg-en de hoest. 

( 10 5) 1'.lACHIELSE. 

ONTVANGEN: 

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

THOOFT & RALFF. 
(162) 

M£DAILL!5t 

DJ·: .>;IROOI' 1·,1 ,\ · D' z1a> is cen kos\baar 
k.1111 .crcml 1111th.ld voor k 1 11 1 !er~n. 
.,>1,; SllUJOP T'.IN v- ZED ls onf~ilbaar te
ll'• 11 Ki11khoc·t. 
111.; ... iuoo1• J' . .tN D' Zl!:n is cen radicaal 
11.t.ltl ..: I LC,.(Cn <le !10e~l va11 lcrin~lijllcrs. 
LJ J<: ."i Cll Q OP J '..t .V I>' Z 1-: I> is e..:u zckcr mid· 
dc1 lcgen hnc:-it vcrkouclheul. · 
.J>E ,>;IJHIOl' J',IX D' ZED is uilslcken<.I le· 
ge11 Slapelooshcid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PAlUJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANOSCH INOIE 

Te Soerakarta bij A. MACHIELSE. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMERE -. 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende WIJN EN: :-
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACJ:IIEL.SE. 

V erkrijghaar 
' bij 

Tnoo:rT & KALrr. 
A.vontur~m 

van 

Baron von · Mfinchhansen 
(in het Java.ansch) . 

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

AGENTSCHAP SoER.AKARTA. 
der Ba ta viasche Zee- en Brand. 

Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verze~ei:ingen te
gen brantlgeva11r, op de gebruikeiijke voor-
wnarden. · 

(14) A. MAQII1ELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 

,,de Oosterling," ' 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 
,,Veritas." 

Dij het AgeJatschap l\ezer: 1'.lit.atscbap· 
pijen bestaat, op zeer a.annemelijke voor
wal\rden, r;eler;enheid . tot verzekeriac; 
ter;en braudgevaar, van a.Ile l!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent· te -So~'l·akarta. 
(16) J. H. VAN .OMMEREN. 

Verkrijgbaar ,· 
bij THOOFT & KAL.FF 

blanco aanvragen tot geleid.e
billet voor vervoer vat1 koffl.I, 
met ontvangstbewijs voor kot':. 
fijpas. (193) 

TE KOOP; 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zich verantwoordelijk .voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KAI.FF - Soerakarta. 
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