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A.ustralische §ni~ii:erinclustrie. 
l'1• 1· vul []. 

Het bovenstannJe geeft eenig algemeen be
gnp van de methocle der suikerfubrilrntie, doch 
m vele irevallen worden nfwti ''ingen da:1rv1m 
in pr11ktijk gebni.cht: zoo wordt b. v. door som
migen stoom gebruikt 1i.l:i verhittingsmidclel. De 
ouderwetsche b,1ttery, duor een vnm· vn.n ou
deren verhit, best.1111.t nog 111 sommige fobrie
ken, mnnr het verhittingssysteem met stoom 
s Let ulgemeen gebruikel!jk.e. De zw1L1·el-in-

,i.qctie gescbieclt op ve:·schilkucle wyzeu, terwyl 
sommigeu bet sup met kalk verwengen iu den 
verhitten. anderen rn tlen afgekoelclen toe
stand. Ook worclen in somruige fabrieken schuim
persen gebruikt om de deelen riets1tp lostem11.
ken van het schuiru, 't welk vroeger en th;rns 
nog we!, als nutteloos werd. weggeworpen. Iu 
sommige fabrieken wonlt het riets;tp, nacht 
het de bewerking in de battery Leeft onder
gaan in speciiLle pannen (aspinall-puns) bij hoo
gen grnad rnu-hitte gekookt, en tloorclien op die 
wijze groote verdamping phi.11.ts heeft, worclt ook 
de dichtheid der vloeistof des te grooter. Daar 
met ieder jaM verbeteringen in de machineri~n 
worden a1wgebracht en de mededinging op dit 
gebied steeds scberper wordt, zoo rnrtegenwoor
digt ieder arbeid-uitsp1Lrend denkbeelcl een gel
delijken interest voor den uitvincler of gebruiker. 

Het vorig jaar werclen in het Mackay-dis
trict ongeveer 1620 gallons (*)sap vereischt 
voor een ton suiker, ofschoon men beweert dat 
1500 gallons daartoe voldoende waren, <loch 
dit is eene zeer betwistbare opgave. In de af
deeling Demerara, waar zoowel de uitgebreid
ste cultuur als de beste installaties zun was 
bet gemiddelde: 1600 gallons sap op een ton 
suiker. En het gewicht van de hoeveelheid riet 
noodig voor een gallo:r.. sap beclroeg dit Jaar 
1800 tot 1900 ponci. 

De beer Ling Koth. laatstel~jk secretari:i vnn 
de Vereeniging van suikerfabriekanten van het 
gewest Macby geeft de volgende vergelijken
de tabel van de gemiddelcle opbrengst per acre 
(i)in de verschillende suikerproduceerencle landen 

Demerara 4480 pond suiker per acre 
Louisiann 1200 >> > » » 
Mauritius 3500 » tot 5500 » » 
Jamaica 1344 » > > » 
Philipp\jnen 2800 » » » » 
Britsch Inclie 896 » » » » 
Rio Janeiro 2800 > > > » 
Java 3360 » » > » 
Queensland 2884 » > » » 

1 galon 

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

(Ve1·volg.) 

Jnmirldels kwnm ook Yl'01' bet zoontje van den doc
tor d1:; tijcl om zich eene hestemming te kiezen of 
Jievel', hij had reeds Jang gekozen, van jongs a.f bad 
hij altijtl gezegd : 

-- Ik wil doctor worden net als papa. 
- Ja zeide de doctol' tot ziine vrouw op zekcrcn 

avontl terwijl h\j in rle hui~lrnm111· op en neder 
wandeJde, jc vindt dat nu zoo heel gorcl 1·oor Char
es, dat ga:111 rloktcrrn. :Uaar w. et je wel clat er 

met dat studeere11 heel wat g.)l1l lll~eugaat? 
- Nu, :rntwourcl.!e mevrn11w, mt> t zekere fiere 

beweginl!" van h<>t hoofrl. als wij onzen eenigen zoon 
niet konden la ten studeP!'en ! 

- Wij, herhanlcle hij gemrlijk, wij ! ons huishou
<l.rn kost zeker niets ! En clan jou rnofos eu sasse
frassen ! \\'eet je wel, rbt een doctor niet studeert 
oncler de twaalf U \'CCl'ticn honde1·d gulden 's jaars: 
en r!at zes ,jnar lang, rlaar steek jP. zrker geen irn
pitaal in? En rl._'ln je reis nog, een ieder rnoet te
genwoo,.d ig buiten,,land~. daa.1· gaat .ii} ook nog c~n 
twee, dl'icclt.1izenrl gulden mee heen. En wat heb JC 
clan nog? Heb je dnn dadelijk zoo rnaa.1· een gocd 
tra1dement? 't Moc ht wat, je kunt met je armcn 
(He1 elkaar op JC patienten wachten I'll een ander 

De Soe1·1i]rt£rt<Mu·lte Ca 111·1uit l'en-ch\jnt 
dl'iemaal ·~ weeks: /1.Ji1tf<l1i,r1». "0011Aer.rlfi,f/S en 
Z~tfe1•tlf£.fJ,f. uit~c7.0nilel'll foc~t<lnf!;en. 

Yan l Juli tot 31 December 1833 uedroeg 
de suikerexport vim Qneenslnnd 16-t.3:J ton. 

Ornstreel;:s v!jf mijlen rnn l\faclrny ligt de 
Te Kow1Li-pbntnge, bet eigend(11ll vnn de Mel
bo1une eu J\foclrny Suiker Compngnie, 1574. nc
res groot.. WiLn.rvan 1009 cl it jitnr met riet zij n 
bepbnt. hlen werkte hi.er 11.ls proef volgeus de 
Erhm,mn lkrnlmnlt methode die echter wecler 
opgegeven wercl n.n.ngez1en de aan wez1ga ma
chinerie niet in allen cleele ben.ntwoon1de 111tn 
de ei~chen vnu dit sijsteem, warover d" adwi
ui:>trntenr zich intusschen zeer gunstig uitliet. 

An.n deze suikerfabriek is eene rumstokerjj 
il.nnex. De gromlstof 1va·trvan de rurn gestookt 
wonlt i:i de siroop, waarnit geen suiker meer 
getrokken bin worden, vrn1trby gcwooulijk nog 
het suikerveegsel worclt gevoegd. \V iLnneer de 
rum p:is uit den distilleerketel komt is die wit 
van k!eur rn11ar worclt met gebrande suiker ge
klenrcl om ze ge,1·ilcl te m11ken volgens de 
vmag 1ler mnxkt voor welke ze bestemcl is. 
Te Melbllurne b. v. ls donkerkleurige rum ge~ 
wild, terwyl te Sijclney, w1~ar men vraagt na.n.r 
,,zmvere Jamaic<t rum" een lichter kleursel 
wordt iugevoerd. 

Er z~Jn op de fabriek 200 kleurlingen en 
ornstreeks 50 blanke arbeiders aan het Wtrk. 
De eerste ontl"nngen aan loon zes pond ster
ling per jaar, met voeding, kleecling en woning, 
ZlJ echter die zich re-engageerd bebben ont
vangeu tien shillings. \Vat den arbeid cler blan
kt;n betreft zoo ontvangen gewone veldarbei
clers 20 shilling per week, ploegers 25 shil
ling, fobrielrnrbeiders van 10 tot 13 pond ster
ling 's mannds, suikerkookers ontvangen l 0, 
smeden en kolrn 8 p. s. per maancl. De kos
tcn van een wekelijksch rat.ion voor een blan
ke arbeider worden op l 0 shilling, voor een 
kleurling op de h'llft geraamJ. 

Th: bracbt een bezoek 111tn de volkskeuken 
en zag er twee reus!l.chtige ketels, de een ge
vuld met zoete aardappeleu in de schil, de an
dere met groote stukken kookvleescb. Des avonds 
wordt er rjjst en vleesch voor het werkvolk 
gekookt en het benoodigcle brood, dat van 
zeer goecle kwaliteit was, wordt op de onder
neming zelve gebakken. 

De pogingen van den administrateur hebben 
bet aanzijn gegeven aan een kleine boekerij 
voor het blanke werkvolk. Natuurljjk is er nog 
O'eene groote verscbeidenheicl op dit geestelijk 
gebied, manr voor een begin is het al anrdig; 
er zijn somrrnge goede tandaa.rcl werken en 
langmmerhal1d zal de verzarneling vollediger 
worden. 

in bet vaarwater zitten, en in dien tijd heb je geen 
rlt'OO"' bl'ood om te cten. Doctor, een mooi vak ! een 
prachti"' rnk ! fa c!e studie is mooi. maar vercler ! 
lk voo1" m\j, ik \YOU. cht ik, tocn ik gepromoveerd 
w'!s. mijn nek gebl'Oken had op de trappen van de 
ak:uiemie. 

Die uitclrnkking rnn den doktor moet niet te hoog 
"·orclen op,:renumcn. Hij was clien <lag in een heele 
kwadt> luim . Des rnol'gens had hij van een zijner 
privaatpatienten, een zijnct· bcBten, .ecn brie(je ont
Y.rngen \\·nal'in clt>ze. met rle wispelturigheid aan on
genPe,:lijke lijder~ eigen, hem zoo heleefd en omz.ch
tig mozelijk te kennen gaf, dat hij de hnlp van een 
z\1ner colle1rns bad ingeroepen. en de doctot· zag zich 
dus, '"l!!!P ll$ z;.in eigen zeggen. op zij gegooicl als 
cen ui tgekw\1icn citruen. 

Intw"clwn lid plan gin3 door, althans de cloctor 
zone! zijn zoon naar het g\jnrnasium. Ongeveer drie 
jaal' later echter kwam Charles op zek.eren middag 
te hui$, en na heel wat stotte!'e!I en klenren zeide hij: 

- Pa., :k wo11 toch licwer geen doctor wo,.rlen. 
·wat wilde hij cbn? Ja de jong.'ns praten zoo al 

ecns met nwkaar·, Ch:i_rles wild~ gaarne ingenieur 
wol'llen, ingenie11r b;.i 1le spoorwPgen dat was zoo'n 
mooi vak had hij gehoonl. 

"\Velnu, antwoordde de clocto1· met ren zekerc opge
l'Uimrlheid. hcAI goecl, rlnt is ook een rnrioi vnk, heel 
mooi. Dan moet je 1naar in B, gaan ov!'rzitten. 't 
fa maar jammer rnn je Latijn en Grieksch dat je 
geleerd heh, jongen ! - (zoo heel veel ging daaraan 
· uist niet verloren of neen, hervatte de vadet-, ik ml 

Ad 1rertemiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 ;woordcn voor '.3 plnatsingen r 1.

elke Yolgenrle pl11.;1tsing de helft. 

Belrnl ve de boeken 7.!JD er nog damspden, 
lrnarten en andere middelen tot uit.spnuniug. 
Alles getuigt van een loffelijkfl geest, niet en
kel by den ndministrnteur, mn.ftr ook bli de 
bl1111ke arbeiders zelve. door wier samen wer
king de kleine maats~bn)Jpij m gnng worclt 
gehouclen. 

Op eene (Austrnliscbe) suikeronderneming zijn 
rmm voorziene pn.nrdenstallen een vereischte 
en zoo had deze ruimtv voor 80 pan.nlen, met 
de noodige wagenloodsen, tnigknmers, euz-al
les stevig gebonwd en goecl gedmiueerd. 

De administrnteur h<.\eft eene frnaie wonin~~· 
op eene verhevenheitl, nm w11ar men een frnni 
uitzicht over de ontler11erning beeft. Hier pruef
de ik voor de eerRte mn.111 de cl1Lgelijksd1e lijf
drnnk op pbntages, de l'Um swi:.zle. Dit is een 
mengsel vim nlle rumsoorten, welke in de fa
brie k gestookt worden met een beetje suiker, 
een s .!he ~1tje bitter en ean scbijfje citroen. Wan
n er al deze ingredienten dooreengemengd z[jn, 
wordt er een rietje ingestoken, dat snel tus
scben beide handpalrnen wordt ronclgedran.id: 
de drank worclt daarcloor frisch en schuimend. 
i\fen ver0rbert den ·swiz.:.le in een teug, terwijl 
de werking er nog inzit, da.arna la.at men zich 
behagel[jk in zijn stoel terugvullen en bescbou wt 
ae wereldsche zaken met een kalmen glimlacb 
ik spreek lmtuurlijk van een swi:.zle. 

Sommigen echter laten het daar niet bg en 
die zich aan een tweede wagen worclen gezegd 
een on wederst11anbaren aanclrang te gevoelen 
hunne vrienden te ombelzcn en daarna te gaan 
beweenen, terwijl ze bij den clerden ,,swi:.zle" 
aan de geheele werelcl maling krijgen en naar 
niets minder clan naar het bloed hunner me
deschepselen dorsten. 

Eene pisaug-aanplant wercl mi.J getoond, 
geheel ten geneve cler kleurlingen: de boomen 
waren met vruchten beladen. Het gesprek liep 
zooals te verklaren is, grootencleels over den 
toestand der cultuur. Dit jaar, zeide de adrni
nistrateur, zullen wu een slecht jaar hebben, 
maar voor bet aanstaande ZJ.Jn de vooruitzich
tcn zeer goecl. Indien de arbeiderskwestie slechts 
geregeld ware, clan zou d1t den geldscbieters 
reedS' veel meer vertrouwen geven. Onder de 
tegenwoordige bepalingen kornt een kn.naka op 
ongeveer f 600 's jaars te staan met inbe15rip 
van alles, passage, voeding, huisvesting enz. 
Onder de vroegere wetten was clit slecbts ca 
f 500. W nt rnij betreft, zoo zou ik liever een 
lrnnaka-arbe1der hebben voor f 6 's weeks clan 
een blanke voor niets. 

Dnt is eene krasse beweering ! 
W el, zeide hij, ik heh bet met blanken ge-

je li cver bij mijnhepr ,,Dings" op school docn. 
l\Iijnheer ,,Dings" was dil'ecteur van een pension

naat en extcrnaat van den eersten rang. H\j ver
klaarde na onc!Przoek, dat hij Charles onmogelijk clat 
jaar nog voo1· het voorbereidenrl examen kon klaar krij
gen; hij had a'.ln clen eenen kant te veel, aan den 
anderen te weinig ballast ingenomen, het zpu dus 
een volgend jaa,. moeten zijn. 

- Het is toch verschrikkelijk tegemrnorclig met 
die examens, zeide mcvrouw >an Dooren tot ha11· 
zwager den majoor, toen de tijcl voor Charles al zoo 
langzamerhand begon te nadPren; de jongens kunnen 
ni~t groeie1i of bloeien van inFpnnning. l\lijn zoon 
wordt met den dag rnngercler en bleeker. 's Morgens 
om ze~ mw begirt bet al \'OOt' hem, clan is er apart 
les bij tnijnhcer, da.t gnat dan zoo den heelen dag 
cloor tot 's middags vier; om zes Ulll' heeft bij wee,. 
rcpditie met een rnn de onclel'meesters; de jongen 
heeft letterlijk gecn tijd om te eten. Trouwens, de 
eetlust vergaat hem ook •·an al dat werken, ik kan 
e1· haast niets meet· inkrijgen. 

- .Ta, je rnoet hem van tijd tot tijd maat' eens een 
ferme kop bouillon g1wen, zcide h~a1· rchtgenout be
zot·gd, een glas wijn nu en clan kan ook geen kwaad. 
Bet begint nu tc spannl'n voo1· hem. Maa1· ze maken 
die examens ook schandelijk zwaar trgenwoordig. 

- \Vaaro.m? aritwoo!'ricle de majoor; omdat aJle 
rnkken tegenwoorclig om zoo te zcggen ornrvoerd 
zijn met a~pirnnten. Ze moeten er zoo'n bee~je een 
ochoqe voorschieten. vVaarnm zijn alle exarnens te
genwoordig vergelijkend en is er geen spraak meer 

Inzending Cler Advertentien tot op den 

rbg der uitgnve v65r 10 uur. 

probeerd en wjj krmden hetzelfde werk niet met 
hen doeu. Echter is er een groot onderscheid 
tnsscheu clit warm kliman.t en de meer koele 
znidel1jke ><treken, WfL!tr het voor rl.e blnnke ar
beider;; geen pas geeft te beweren, dnt Z~J bet 
werk in de tuinen niet doen kunnen. 

ijjn de nrbeiclers bier cl:tn even krnchtig, of 
is er onwil in het sp'll? 

lets van beiden, denk ik. 

( Woi·dt ve1·volgd.) 

So era karta. 

ltla.n.nstnnd. 
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Gisteren in den namidclag liep er een Cbi
nees door de sttaten alleen met een houten 
p:gp van buitengewone lengte en dikte m de 
hand. N aar z!i n hundelingen te oordeelen scheen 
hij niet wel bij bet boofcl te z:gn. Hij sprak 
111 de zoo fran.ie Cbineesche tn.al hardop tegen 
zichzelve en gesticuleerde dan.rbij · zoo, dat .hij 
eens ieders aauducht moPst trekken. V oor een 
der hnizen zat een Europeesche dame. Bij deze 
zette Lij zich op de straat necler en vroeg hanr 
om een weinig geld om een meuwe broek en 
b11.adje te koopen, daar de zune erg versleten 
waren. Dit wns werkelijk het geval, m1111r daar 
de Cbinees er gezond en sterk uitzag, raitdde 
de dame hem aan om liever bij den spoorweg 
als koelie te g1mu werken, clan te bedelen. Dit 
na.m de Ohinees hoogst kwal}jlc en barstte in 
een vloecl van woorden uit, die hoewel on
verstaanbaar toch aan schelclwoorden declen 
denken. De dame ging mi.11r binnen en slo~t 
de deur, wnn.rop de Uhinees eindelijk verder 
gmg. 

van volrloende? De jongelui Yer '.lringen ellrnar. En 
zoo is het 01·eral; geen hoekje of men vecht er om. 
Onlangs hoorde ik '"'· n ern postje, clat open was ik 
weet niet in welk gesticht; hon rl1~rd sollicitanten; als 
er een h1·noenlll is waar blijven Lian die overige ne
gen en negentig ? Men zou baa.st g<lfLn vrngen : waa,. 
n10et het heen met de maatscbnppij? 

- Ja, dat zij11 sociale kwestien, die mij heel wci
nig kunnen schcl<'n, n~erkte de doctor aan. als mijn 
iongen er rnaar kor111. ! 

En Charles drc•op 1 

Anne jorigcu ! hij had toch zoo zijn best geclaan ! 
Papa keck zu11r, bed zu ur; mama keek ook zuur; 

ze was Oll\'OOl'zichtig genoeg g<'wecst om bier en claar 
aan rle kenni~scn 1.e gaan vel'telien, clat Chades exa
men ging cloen; anders sust mP.n zulke dingcn. l\faar 
clat haar zoon, na al dat wel'ken, er nu nog niet 
cloorkomen zon, zie clat was om met I\apoleon na 
Waterloo uit te rocpcn: 

· - fo ne sai~ comment ii 's est fait que j ' ai 
pertl11 cette bataille: j' aurais cl(1 la gagner ! 

Papa ~prak er dtln onderwijzer over. 
- l\IijnhePr ! zcide deze, uw zoon heeft zijn best 

ge<iann, erg zijn best; waarlijk cle schulc! ligt niet 
aan bcm. Maar ik moet bet u zegg<•n, bij is niet 
geschikt voor zware studien. Stcrke hoofden en for
sche zcnuwen zijn claarbij hoofdve1·eischten. Er is 
wat noodig in onzen tijd om niet heel bet !even door 
in het middel mati~e te. bli.ven hangen 1 en er zal 



0) 'Vi.roong Pelem b:)vinclt zich een zeer 
hoa 1\•valliJ lmis. th:tns lwwooucl lloor eone ze
l, • ··Cain •usche 1-r0nw. ~jtrnjt P.L1hng gen1t:tm l 
'' • , rnn tl,; b\j~ebouwen •:oor hoogen omler
<l > l r.~e ls inge >tort z\j u, en het hoJfll ,~·ebon \\' 
0 .1 1 trallen st.Lat. 0 ik op L )tl.ii"- \Y1wroon moet 
zi.· 1. nanr rneu ons medt'Jevl<le. e~ne dierge-
1\j :, 'woning bevinJen, <lie setlert twee 1111L1Lt1den 
r ,· · 1~ letlig stiw,t. tlimr\Jij onge::;loteu en 's irnchts 
ou 'J w:Lnkt is. Ben omlerzoek 11a,1r een en iiu
l:er was wel e<Jns uoodig. 

De brer J. die Zuterdngocl:tend tusscbeu 
en S nre ,;'.jne ochteutlw;ttlllelinp; deed. ont

; :ifl ~'tte rle tw ue Amboueesche schilclwacbtea 
Ya 1 het J{,,;identiebnrelln. z,rnder gcweereu 
n:i ; bet knieren voor bet Hotel ::)lier. 

'l'oen h1j om 5 ure tlen korpomid vnu nJlos
,j. ~ met de twe opko1uent1e schil tlmwhten 
0 11 o ·ti en n,nder ntteu,leenlc, w ertl genoemden 
Ii · t~.- door die vjjf personen een drncht ,..bgen 
nan~eboden. w.wr0p hii run:ikte dat hii weg 
k w.L!.11. A1Ln zullrn bn.lsver le<ligers is <le veilig
b::tl v:m bet H.~siLleutie bure.Lrr niet bizonder 
to~ vertronwd. 

ITerlen ochtencl vertrok met de eerste trein 
1rnnr Sennmng, i\Ievronw de \Ve lnwe J.LLtthes, 
O' ll c en le No\-. a. s. p 2r ru1t'il de r0is 111L:tr P,LtriiL 
t , m•nvaanlen. 

'l'iL vnn nohtbelen met hnnne tlnmes, de 
m eeste nmbtcnnren nlsook vele bndhnnders 
d ' ie n HE l. nitgeleiil e n:t:n· het st1ition om 
l:na: een 1aa ~st v1mrwel toaterQepen, e::i ee: 1. 

r·oe le reis ttietewens.:hen. Oud,,r de inl1tUtlsche 
!..:·ront n merkten w\j op. Z. II. de P1rngernn 
_·!.!;•.be hi b .'llel'ens nlle P1mg-ernns vim Z. H. 
de :1 80 '~o~hoernm en den H.\jksbestierder ruet 
ziim' Hegenten. _ 

Het ~I. N. hui;; wits vert.e gcnwoorcligtl door 
Z. H. den P,ingemn G0nu0siwoy0. 

B:ilnpnn, wiP.n tle voet door eeu noodlottig toe
v:Ll 11'LU het st11tion der S. '. op illm .. en ver
br\jz lLl W1LS . 

!Jd genemiheer g11f hem den rna<l zich te 
cloon 11m;rnkeren, w111trtegen de m im zieh lrnl
~hrrig ver1.ette, zood11t men th1ms Mn het 
ld1oucl vau zijn levcn twijfelt. 

verwisselen 0111 den :i:ijtnk nn11r Ambarnwn in I ,le, steed;; stebcluutig- iu' lfo lMgte werd ge
te sl1tnu en tot nnn deze pln<Lts treft ous 1le 1 houllen. en wd in de ze1'entiende en n.chttiende 
slonlige w[j:1.e van :,1111leg vnn cleze lijn der Ne- ! ee1lw door th bevoorre~hb so,;vereine Com~ 
derl. In lis.;be Spoorw<'g m:mtschnpp[j, met lrnre·' pngnie, in 1k 1w~·e11tien rle door de hundeldr\j
wirn-<t.LltiITe ITebo11 wen en r11mn1elende, Witrllle I ventle R•<T ·erina zel rn t" 

"' n J 0 o · 
w1tgens, vooml w:rnneer men g-ewenrl is :inn de Ook ehl '!'.' snreekt m~u even minn.chtend 
hvnsche Stimtsl li non. w1tar nlles zo.i ken rig- in '' over ons. 'l'he K ew-1 erkHemld en Le Figilro 
onle is en de heldet· <vitte g 1"bonweu vrool\jk verrnelden cen Qu111lrnple-Allitmtie, volgens 
11fstekeu b[j het eenwige tropische groen, Doch welke Dnir,chln.nd mirnicuts climichts onzen 

\Vii hebben r 3eds clikwijJs hooren beweeren uiettegenst.utntle een en n.uder. huhle w1n <le Stmtt ml inlijvc-u. Ind. Opm. 
dat de Jocomotieven b\j de Spoorwegnrnnt- runafa:ichn.ppij, die cle b1Lnnbreekster was voor 
sch:tppij in gebruik wat oud beginnen te wor- de spoorwegen in Indie, zoo1ds de Holl11ndsche 
tlcn. W el geven de opzicbter mnchinist, en Spoorweg l\liuttsch1tpµ\j de b1tnnbreekste1· w1is in 
voornl die ntn Soemk1Lrta, zich 1tlle wogel\jke Holland. toen bij nn ietlereen overtnigtl WILS, 

moeite Olll ze nog zooveel mogelijk in een tlnt een .. <;-poorweg in I~die eeue hopeloose ziLitk 
goeden st1t11t te hOYden, mn.n.r ii, l'irnpossible 1.0ude zun._ DMrom die .:~ men veel over het 
nnl n'est tcnu, <11~ on le lrnsten lrnn11en so ms I hooft~ ~-e zrnn, en tot_ bewns, r~itt ook tleze m1Lnt
niet weer voort. Dit Lin.rl verledeu ZaterdtLg scha~p~J nmLr verb 'Lrrng streett en het _voetspoor I 
plniLts, tnss?hen Goemlih en Ln.w1tn¥, met den c~er_ :::ltitntsspo~rw~.7,:n. volgt, L'.n?go chenen het i 
bntstcu tr0m vim S1tUJnrnng irnar :::loemkn.rt.i, lJeme, cloch J,ei11 10 nc.tte. s1"tt10?s-gebo~1 w te 
tlie door bet breken v1m ecn Wttterp\jp bleef W eltevreden_ nnn l,iet h.o'.11ngsplem,_ dut m den 
stekcn. D1uLr er tusschen bet st1Ltion en de trnnt vim die tler :::>tuntsspoorwegeu 1s opgetrok

lrnlte geen enkel middel bestoncl OUJ V<Lll het ken. 
geheunle kennis te gernu, 'moest een der con-
ducteurs u:rnr Ln.w1rng loopen, om van dimr 
n•LILl' Sulo o::u hulp te LLten seiuen. Er wen! 
oogeublikkel\jk een res rve machine ge:1.ondeu, 
mn;1r <le trein .kmtrn toch twee uren te bat 

Kladdemdatsch, bet bekende Dnitsch spot
bbcl, bev1Ltte eenige weken gel den twee merk

' w11:mlige platen. 
Op de eene ziet men een t:tfel, met allerlei 

kostelijks belnden, onder de schmlnw Yiln e~n 
Het bovenst:1arnle is weJerom een bew\js dit1' remmch :igen tropisohen boom. Op een bank zit

h t to~zicht mn stitntsw,Jge op cb M Littsch.ip- ten eenige Eug-el:>i.;hen, die :1.ich te goed <loeu 
Pii w_el wi_Lt versc_herpt m:L0

' warden. Een nau w- a.u.n deu mn1Llt.\jd, terwijl an.n de eene punt vn.n 
k:eun,.{C lllSiJec'.-ie z:Ll zeke~ itnutooncn, cliLt er de bank d~ stoere gestitlte v:m den rijkskttn
ee:u~e lo:::o;uotieven op rdorm moeten ~estelcl - selier zic~1tb11 1 n· worclt, die m _t een: ,,er is 
1\·~d n en e:m_ n_ieu we remonte uit E 1_rop:L j pho.ats genoeg voor ons nllen". door een pniLr 
dnngeu<l nood.ig B. Oo!~ moet er een nrnUd I duchtige stoot,n v11n scbonder en elleboog de 
ge 1·01Hlen. worcler: om b\] voork?menrle 1onge- ~ overigen op z\j schnift. 
v,t!len, di~ w11t vre~· v11~ tle st1Lt1011s of n1tl~en I Nog bijtender is de tweede pl11at. 7,\j ver
p~;mts g~t1pe~1: onm_t-Lleluk ~n.n het hoo,f.i.lstn_tw~ . beeHt een muzie~~les. B~;;mnrck, de lrnpelmees
er vim ke~ni:s te kunnen oeven. Di~ zou knn ter, heeft op zun muzreklesseunnr een stuk 
nen geschwlen door met elken trein een le- ~ L rcren ITetitelrl PXlm Ge1·maniam nulla sol11s 
legm'.Lft~estel mede te geven, cl,Lt, zoo.lm bet 1, ~77it8;1 °Dnit.>chLrnd geen beil). i\1et bnrsche 
nood1g JS, rnet tl ~n langs den weg loopenclen lrnlmte zwitnit hii den clirigeerstok:, tegen den 
dma ~ lrnn verbonclen word en. .. n1L1tst hem sta1mtlen John Bull. ~Ien ziet het 

Eea knn.-tpje sloop op zekei·en 111iddttg hei
melij k "CU b1tlcon binnen, om er e.:m vlieO"er 
te bemnchtigen, doch stond op eens voor i~b, 
cl1tt h\j er in 't g eheel niet. nlth11ns niet op 
<lat uur v1tn den d,tg, verWttchtte, n. 1. voor 
een ruilit11ir in volle w11penrnsting, in eene 
h~irtc~lijke omhelzing met eeue bekoorl\jke blon-
ilin~ ~ ffiR 

Verspreide Eerich ten. 

\T .l '< DJ~ u \\'OE ~ericht men <lat nlrlnnr een 
zi ~·k •' ouder d1· lrnrbon weu is uitgebroken, die 
s;wc lige n tloo l t en gevulge heel't. Oo'.c h\j p1t1tr
de 11 de len zich :1.iektegev1Llle n m t d olel~jken 
afl,i ;i voor. ~Ien scl1r\jft de oorzn11k iwn de 
1t:.n '; o::i .len le drvo.~te toa en wii:tnloor h et grns j 
tot niedsel verstrekt, minder goel zoutle zijn ~ 

<l<m uudecs bet gornl i,. I 

Beale 11111ntregele"tl zullen .. nn.tnui:luk geld den lm1fate 11an, welk een wn.nhopige nweite 
l ko t~ n, m;L:tr de ~foa~scb'.tppy venltent g-el_,I bet hem kost., om den jnisteu toon uit z\j u in-

ge11o d..;,_ d1tn clat er met rets op zon knnne,J stru:u3nt te halcn. Zj:i e .mige belooniug is 

F:L'll chin<'cs te Batavia heeft, nu een acht dagen 
geleden, aangirte bij de .lu~titie gPdnan. dat er bij 
hem cen so111 Y:lll f ·1800. - aan contanti>n gestolen 
i:<. Drmr er aan zijllL' \\'Oiling rchter geen spoor van 
inb1·a1k of ondergrn1·ing te bcspcnl'en was. ht>eft men 
l'Cl'l110eden gel\regL>n, dat hij. zich rlitrnaal niet ver
gissen le in het mijn en dijn, zichzelf bestoien hP.eft. 
o~ Java lJJrle noernt dit Cell rluistcwe zaak.- Aan 
D:=:. G. C. Klcrk de Rem;, laatstelijk predikant te 
Djokdjok:tl'ta, is do:>r den mini>ter van kolo11ien ecn 
l'Crlot:<H'ricnging l'erlec111! l'rtn zes maanden.- Z. 1\1. 
rf e Kp:,ing der :\edl'tfanrl<'n heeft de Regeering van 
Nederla11dsch-Indic gc1n:1chtigrl om dt> Algemeene Se
cr<?tn1·;e Yan lfatavin naa1· lluih'nzor•r over te plaat
scn. Ecn ger!celtc nm het prrsone~l rnl door diun 
1naairegt::I, ofschoon de wachtgr.lders nog Jang niet 
op zijn. op w11chtgrld geplaatst wo,.den.- In de 
Jctva .~che Coiirant it'CSt men r!e verslagen van de 
werkzaamheden tot behoud en ver·b,•trrino- van !wt 
\Yestgat mil Soerabaia.- Pe '. odjo is het tooncel gl'
\\'llest rnrr ePn L\\'PegC\'CCht op de \'llist. Twee zoneu 
van ln.;11Jinrlt! har!den beiden het oog op cen zcer 
jL•t1grligc l11b11dschP. schoone. Y66r echter het pleit 
bes!,.rht was, wenhm rle bmpioP.m'n doo1· tie po!itie 
ingerekend. Jlicnloo1· is het 1onuitgernaakt gebleven 
'"ie de ong1~lukkig«' znl \Wzen.- Een zestal Engel
~chen, de rnerkwaunligheden van l3atal'ia bezichtigl'n
dc>, lvbb.~n op de hoek van de \\'illemslaan gekomen, 

In de cles:L Lordjoernng onder Boj3lali be
vin it zich el!n bran do or de inbnders Bilik 
I'o· t il1 gcnoe1Ld. w:L:trvan bet W;tter eene wit
ath: n.~·e !dour bezit. 

over.;chieten. de schampere ver1.ekeriug v1rn den leermcester, 
Aangeboden. dat die zw1Lre noot loch geblazen moet worden. 

Onder <le 11ssistent-resi lenten, die op verzoak 
ge;)en.~io:rneed zullen worden, worJen g ::moe1111i 
de ns' resitbnt:m P. P. \\' oesthoff vim I31ienr, 
H. G. rnn D;jck te K,Lrnng- Anjer in Bn~elen 
en P. J. vim Berckel vn.n Grobog1m in ::)2m11-

rnrzocht vm de me:~je,scho 1! \'an billllPn te bez:chti
Nevens de geperste thee, door een Hussi- gen en, toen lrnn d:t wa~ toege,faan, het onderwijs 

1 • b .1 1. _1 een µ-ernirrwn tij'l lllet belnllgstelling bijge\i•oond.-
sc rnn fa n \ant vervtt:Ll\ 1

0
0-u.. en w1wrvnn men Een Inlnnd~ch kind ,·an l'ijf n1aa!ld1•11 oud, dat onwel 

op de A1nsterJ1Lmsch<! tentoonstellin!.! in bet 1 h ·~ was en wat ,.e,] sc reeuwde, i> zoo volgepropt met 
vorige .i1Lnr eene inz.mding kon vinclen, worclt rij:<t, dnt e1· den door! 11a volgde. ten nuJikaaJ mid
tbn11s ook koffie in ge.:oncentreerden toest.mcl cl ·l dns om schrecuwer·s het z1\·\jg<>n op tc !eggen.
in den lmndel gebr.Lcht. De nitvincler i:> eeu ; In :\e lerlan I wo,·clt dL' oph ,~f,iug rnn den Rnad van 
Duitsrh oil cier; btpitein. von Hoff.nnnn. Zon- i Jn JI,,. bc< prn~rnn. 

V e! ( 'hin eezen ell .Tnvnnen scltrij\•en cln:mi.nn 
ee;: ,, gennt:' n'1e kr«cht t oe. ea begernn zich 
rn ·t l.oncle rdtallen derw.1nrts om Pen h<LLl te 
l1\!.:1e ·1. t n li ~1de d ,L1Lrdoor g ene1.rng hnn
ll<!l' ziekt.m, voot'<Ll koortsen, te- vinden. 

, r.rng. A. D. 
cler eenige bijml!uging vnn s-.ln-.>g<Ltrm wonlen l Ti> S1ernb::ii,~ heliben eenigt' jongch1~eren, die lie
cle t111)lette11 verv1L,1r,!igtl nit ·z11irere koffieboo- I' l't't' hng' de straat ~Jen t enlt>n, rlan naar ~chool gin
nen, n1tt!1tt cleze zij u gebmnd en gem1den. De I gen e•m o:;de nouw, diti <'en kooi ,·oor e1~n bosch-

\-nl~ens onzen inlunrk·ben reporter moet 
i.1 cle des;t Toemnng oncler Arnpel een bitm
',ol' pctoong te ziea zijn, die het wonderb1Lre 
' "'!'3t:11\jnsel vim cir.::11 twe~honderLl eetb:u·t1 
c::irn t.en (boeng-) vertoont. 

. iet allefa het groot nanfal dier uitloopers 
w ~~t de yerb<Lzing der menigte, nurnr ook het 
1 u _· ,.. wone, tint in dezen tiid vun 't j•uti' een 
IJ .. i.,b.1cstoel reeJs sprniten heeft. 

l» h1L111boe i;; rmtuurl[jk heilig verkhi..nrd. 
!l 1. ;t:dd de eigen1tar d1Uirnm tbgel\jks ecn 

: . 1< ig w: n;-;tje, char el!rneu ptLrne z\ju pen-
1 i c ~ske o;f" rt en ll<L bet bezichtigen wel vol- I 
tL; ~11 huisw·;larts k eart. 

C; ',;1-eren :1vonrl omstrecks 7 urc. werd in 
.1 t ,,t11 lsrnrb: ud 1dhier bin1Le.ige\J1-.Lcht d"l Jn
' ,L n !Un i»enii 0, woouaclltig in de knm_poong 

: 1 h~· Jernr. hoe lnngt~r mind er pla;1ts \Yczrn voo1· 
l!,- ' ~,,lu1atighe !en en rniddi>11matiµ-h edcn, (111ijnhee1· 
.. U i~g,;'' w lcle wt>! eens g e tig zj11 ). llikwijls ver
\11 ~ [,. hij. h»b ikzt>lf m0 ll' l\jden met he111 g-1~had, 

a ., ik lll'ttl Z) O lllOL'St Op='Chl'Ot'l'en: ik ge!oof d<tt 
1.i,11 <' i!'~ on lh 1• id l'l' on ,!er led. rnaar claar ku11t u 
zio 'f Ii •ter Ol't't' oord eelen. 

- .la . ja1w!, nn t w·l•H·.!d c de doctor-. mnar wat 
mo~t je doen? je jongeus voortzwecpc 1. al zie je zelf, 
da " z» er bij 11eenall•!n. 

- ::\Iis.;chie11, henattc de onderwij7.Cr, zou het be
tt- 1· rnor hern zijn al~ hij wat mecr bPwPg-ing had. 
iR l;edod lichaa:i1.;lJ P- wL•ging -- bewegelijke vnkken 
zi,i11 er genoeg - maar et!ll zilfoncl !even is Yuo1· 
h .. •111 niet dienstig, geloof ik. 

( l-:1•11 Yak met' vcd lich ;1am>bewP.ging, ja hoe vi111lt 
jc da t maar zoo gauw? Ilrievcnbc,telien of zoo?) 

Charles !!ing- oru zich ll'<lt te l'erzetten ePnige da
i:;en hiJ 00111 dourbrenf~"n, die in ccn andere stad in 
g1r:1izoJn lag, l'll toe11 Arla hem chrnr zag bin•ren 
ko: 11c•11. zoo b'eek, •~n 11a ;;r1 en mistroJslig, begon 
h :t kin I zo l tc hui!cn, daL tll'lllla Pr b;j m::iest ko1111•n 
0111 lr;rnr doch:Prtje ti' suss1•11, Cll Charil's J'iep telkcns: 

- Och, Aila~ je lieut mijn cenige ir.1o ;t. 
Oor •l gnf raa l. A!~ Charles reas or1ic:P1' \YC1·rl. 

\V·,tt !mil hij trgen rle d1L'11~t !Jct Ur<'da>che exa
m.)11 zou hij h1~m nid na11rndcn; hij was el' ook al 
tt~ 011 I 1·001·; maa1· hij kon ab l'O!ontai1· in dien-;t 
g1 ill el op de-i c ll'~llS \'OJI' oriicit!I' koinen. Dan 
,\.a< ·~·· we! ei>n eindexamPn tc doe11, niaar - dan 
was hij al wee!' zo:rn~el our.let'. 

\.T.1s C1n'T.o~. Da theen'.l.npln.ntingau op de 
verln~en koffi~plnnbges te Colombo zijn Qitste-

1 . l l .. d .. lnan ol'e1· het houfd droeg aangehouclen. Zij dwon-
1111.LC lmes, w1tnr111ec e iet per.sen ge>cl11e t. Z\Jn gt>n hd be~je n•~tlcl' le lrnrkt'n en trmn ging een 

ken l gesl1L•Lg<l. · 
door krLpitein van Hoif:.uan zelf ·rervanr<lig,l. ! rler de ;ig11i..ten op de kooi zitten, wat r],, ,·oorbijgan-
Dc bewerking heeft op zoodnuige w\jze pla1Lts, µ-ers zce1· nardig vonde11. Op IJ11ar hulpgP~cbreeuw 

lbs. per dnt de nrouutische bestnnddee!en vnn de koffie i kwnm Pen hc1•1· uit zUn huis toi~~chieten, de jono-ens 
Loe. volkomen behou !en hlti ven' en d1mr de fablet- , kozrn het hazcnpacl en rle oude YtOJW was ve;·los~.--

De gemiLhleUe opbrengst is 1000 

ten gepnkt worJen in bijrnt her1uetisch sluitencl I Ouk luo11t nlcl<1ar "·e,lcro11r het praatje, dat <'I' kinde-
. I perk1tmeut;·apier. kunnen zii lnug oewaurd wor- t rl'n mocten geoflerd word1m ten ?chocn~ l'an de nwuwe 

acre. 

, Op ~<lsisnr Bnhroe het ~ieden mo.r~en de i d~::i. zollder bet :irouu te verliezen. I' :poarl~1:1 naar de Ocd.1011g. D1i 1s. naar aanleiding 
Zen lelrng 13. P. H,mg nrnlersch~ en Uhrnesche . Ind. Opm. rn11 he. gc,ch1 · t~1!1rn: \an ~n. kn:rnrnr, ?at ee11 011be-
b\j h:::l;; l\JilLVenku: <lo:: kleine f o,,)0, de groo- krncl marwper·soon 111 den tu1n ZOU g?z1en hl'bben.-
fare nitg1Lve a f l .50. 0001· een zcker~ firnrn te Soernba_ia JS een kist met 

Het is Li ~r te Bnbtvia ePn zeldzn.am ver- De beer C. V{. Jn,nssen heeft in de Dent- 'I \\'It gi~d vcr1rnst, rnrtr.g:11.1~·?onlrgenrle ~en waa~:de 
sc 111 nse re s e ewer rnn v1LU wn. c .uen e- he ''e1't un l Stret'tfr o-en ee11 OfJ 0 tel sch · r· · ·· ~ I .. I · t t b l t cl ,, cl 11an f ..1000.- D<l boo1nkh1k \an die fi1ma scbi1nt 
. . • sc ,, - t · n0 " ge re- . Yan vcrzuun o iris dPrgeluks verdacht tc worrier;, al-
lmg~n ~loen, om de door hen opgen,o~en tnnk ven: Holl indiscl1e Kd0i1inl politik in Ost-Indieu. 1 th ans hij i~ nit zijn·~ b1:trekking ontslagP-n. _ De Pan-
ten opzigte \•1m mnhorueJ1men en Chrnezen te Hij eiudigt m~t verrntllcling vnn onze lee- I gera11 Scmoet gl:dt g1•iegenh11id tot het djap-djPkie-
vervnllen. A. D. ninO"en in de l1t1ttste J

0

1Lreu W1L1Lrnit zerrt hii· 
1
1 ~pcl . en de lrtla11rlers zeg-gcn dat de 1iolitie ht•rn 11iet 

Cl ' ' 0 . , ~ - . . 
ouze koloninle st .. mtsurnnnen bet besluit rnoe- ,1 n:rntlllrtt. !let ~oaabaiasch Hande~s?lad_ verklamt 

Ann de reisindrnkken, door een tonrist 
zich foo1· 1t•?1u·t; te.)kcnt in de J1tv11 Bode 
publi ci;erJ. ontlcenen w\j bet 

0

volgen rle : 

ten trekken, dnt een exi:1loitatie-politiek zich rlat Yoor· nonsens en zi·gt dat de pul1t1e met zal ge
die ten slotte teaen den exploiteereu<len Rtnat . Wi>ten hebbe 1 er daar ge.!obbeld ~·0 1.·dt_ en. er een 

I ]I. 
0 11..l . l r L b aantal Inlandsche makt>laa1·s uan drc llll'IChtmo- ver-

ge- ze ven ~:enci.µ. • s ee_mge. rec t rng esc ou~- honrlen zijn. - · l!t>t concert g-Pgernn dour Me1~·ouw 
de _schn,]Ver ,,de o.ntwikkehng_ van den. pnrt1- \\'i lkPns-Yaltl:'r hc..-rt zP111" goed voldaan. !Jct 011dervond 
cuheren ondernernrng.~ge~st, die echtl'.~. rn Hol- ed1ter e"n p-rootc tPg1'11we1·king, daar men opzettelLk 
11:1-nd, VOtH' :&au ver hi.] z1ch n1L1tr Imlie wend- rle trocp rnn den 11L'~·r De-charups op de11zelfden avon d 

Yan uf ~cLmar;mg m~G zijn onoogelijk sta
tion tot a'~n KeJoeng Dj11ti, wm1r wij mu trein , 

Dat was goer!: Charles zou hij ooms regiment me1:rdP.ri11g Y;in trnctrmrnt hnd z\jne zorgen langza
wonlen ing1~lijfd .• \fanr da:ir zng hij op zek•!ren dag het m1!rhanrl Yerrni!l~lerd;. rl~ Opl'O·~rling zij11er rlochtl'rs 
rnµ;i1111•n t carnlle1·ie naar de pamde trekken en Char- ''as vol.tow!; de twrelrng'.'n wa1·en .. ni>ge11t1en par, de 
le' ,·erklaarde, dnt al,: hij toch te kielen bad, bij , brnl'e vade1· aden~dc rn1me1'. H1.1 teekl't11le op r!e 
l.iel'er bij de canilerie \Yilde,. \\'an.t om daa1· zvo op I ca<~~o~. en b1:~.<>~e1il '. le z1~:rn dochtc•rs om beurtm 
!'en p~nrd te zrtton n1rnst ot ann het hoof.I van e<>n na.n1 h1 t conc~r t. r.1 moc~t wat Wt'zen. 
esca .lron, zoo lis die of1icieren. clil' zoo kranig a!lt>r:ei -- \\'el Arla! z.Jide een ~arne .op 1~en Casino ~-
sp ·0 :1gen Cll k 1priolen maakten, cJat tnOest toch ijse- (l\'On !, ZP.f; .Ille toch CL'nS, ~l'lC ~S Je nan1;ter? Je ztet 
hjk pr<!ttig zijn. er all.>.n nlttjd evt•n bPe!rleng mt. ·-

Intusschcn, men zit zoo rnaal' r1iP.t met een sprang ' --- 0. mevrouw ! was. het noohJk nnbvoord, we 
op 1wn p:ianl naa~t of aan Jwt hooftl v'1n een esca- helpen e!kanpc1'. Jacoba 1s zoo heel hanrl1g. 
drnn, en Charles be11M~\t1> spo·~dig, dat htlt al een --- \\'at! die mooic japou ! . . 
hecle !urns~ is om op een p,urrl te z!tt1~n, al is hi~t --- Och rnevronw ! het is man1: eenvoud1g wit. ne-
ook in de !aatste rei l'an een escarlron, ja ci· ging t<>lclock: het toont wel met al die strook.1es. !let is 
nag hel'l w1it tijd been rer bij op ee11 p:lard bleef wel v1~~1 werl~, maa1· we Zljn met zoo velen. 
ziitrn als tie wachtmee>lrr - in-;trncteur in de ma- --- lrn ga Je morgrn ook naa1· rle A's? , 
nege, nwar zoo onophouddij:l 1\ll:cdoogenloos met zijn --- ~:-n, rnerr?u w ! Papa zegt. n.iet zoo rlruk nit-
langt> zwecp kl<1ptc, E11 chui, dat paardenpoetsen; gaan. b1. danrblJ, we h•!bbcn thmszo:> Yee! tedo e:1 
en rlat op wacht zijn. zoo'n hcdrn dag en n,Lcht met het u1tzet \'an Lucic! 
door: de al'llre jongr.n Yiel wel eeus in sl11ap, staande --- \\'at is e1· ~pralw rnn ren huwPJijk? 
bij iijn paar<l in den ~tal. Tonn hij op den cursus --- 0 Ileen, vobtrekt niet. Lucie gnat. nam· fodi<J 
k wain, was Jiet weer ,-an YOrPn aan lerrl'n,, _ altijd ze is zoo heel 1·er in dP 111uzick en nu gnat ze met 
Jel'i·en, en de 111 itt.'nant-in,;fructeur (hij h<tcl wat tt' cen fnmilic.> mcde naar Baiavin, om e1· pianolcs~c11 
stcllcn met die harcle koppen) riep tdke11s: tr ge\'Cn. 

_ Voort, rnort, jongelui ! deukt om hct examen. Geen YerhoogdP blos tintte de \Yangen en Aila zng 
f<>1 Charles ki·crg he~ al op z,jn zenuwen als hij 111c\'l'Ouw cenl'Ourlig, e11 hel:l>!r in de oog-en. Ze had het 

een t,1fo1 z[lg met een )l:l'Oen kl-Jeri. nooit gehoo1·ri, rl;1t ePllVJtl!lige kind, rlat hct nu Pen-
~! idilc>lrnv jl had ook rle 11m;ooi· niP-t stilgestnan, maal 1·oor een kolonels-ducbter minder ,,recii" is 

rn'l.ar h:id op zijri tij1I zij'1e rcehtrnaLigc prouwties met eigl'n handen het brood te gaan Yei·dicnen. 
gcmaakt, en hj bevuml zich einrlelijk als kolonel aan --- En Bertb:t? Yervolgde de dame, llPb ik niet 
het hoofd van een regiment. Die tmp~gewijze vcr- gehoord dat die haar examen hceft gedaan als 

institut1·ice 'l 
.la, nwwouw ! die gaat ook weg; het zal stil 

worden bij ons. le hePft zulk etJn prachtig examen 
gcdnan, clat prL·fessor· M., rlie in de rommissie zat, 
baar dadelijk na den afloop hwam foliciteeren en 
lrnal' z1)iJe, rlat de betrekking van hoofdonderwijzeres 
aan rl1! ko~tscbool te Arnhem upen kwam en hij 
haar rluarrnol' zou appuyeeren. Nu gaat ze el' voo1·
eerst heen als erl'stc seco!ldante. \Vel zullen WP. haa1· 
missen, en Lucie en haar piano ook, want wij spe
len geen Yan alien. Papa heeft ons alien lat~n pro
beeren om te zien af wij aanleg hadclen, maar wij 
hadden geen Just om zoo zcven, acht uren dangs 
ie studeerrn, en toen mochten we er onzcn t.ijd niet 
verder aan verknoeien. 

Zoo waren ZP. alhm, die v,rn Doorentjes, zoo een
vomlig en goedhartig, zoo vroolijk en . , .... zoo 
moui. Als zn 's midrlags gingen wnndrlen, de kolonel 
tl1Bsche1. zijne tweelingen, de moeder tusschen hare 
twee andere dochtel's, en rlc twee oud,te meisjes er 
achter, dan kecrrlr} nwnigecn zich om en oogrle hen 
na, en niemwd die e1· aan dacht om te zeggen: 

- Eell kale boel, of. wat ePn troep? 
De grootstc worst~lnars in bet strijdpeJ·k des le

Yens, die zich Qnb11schroo111d bovcn rle vooroordfelen 
Wl~ten tc l'edrnlfon, boez1)t11en meer achting en eel'
biecl in dan ze zelf wel vel'moeden . 

W ordt ve1·volgd. 



liei pelen, zoodut e1· slet:hts 50 per,,onen in rle zanl. 
warPn.- Te S11ma1·n1g is op Karnng; 13ithra oJ\ een 
dobbelhuis, wa11· Wl'l l1oe~i1H't>sche sold:1len komcn 
en wm1r ouk p:rn lb1·i<'fjes l"l'l p"1"i:1·:·1 < 1·e1·k·J"ht W)1·
clen. l\e batst<' zijn wa·u·>chjnlijk van g•)>tolen goc
cirren. TWL'<' opp1ss1»·s stnan dagt>lijks ge1·eL•ll om d•! 
politie hij 0111·e:·h 10 1!.c• pl:t 111en tijdi.~ t•' \\':1:1l'>ch11w1'll, 
m:rnr tot h,,dc!t he<'t't zij 11it•ts gesnnpt.- De S:1111a
rnngsche politi,• he,•f't. Pcltter ecn knetsie1· 1·an een 
Chint>e;:, .1;., r1· e,•11 w:1g-.,111·erhuu1·d1•n.i op 11:1:1m rnn 
iekeren );i•·IJ:oias op na ho'lclt. g-ernngt•11gL•no111en, 0111-

dat hij mt!~ f' .">. - die hij re1·diP11tl had er rn11 rloor 
gc'g:lt\11 wa~.- \lok h"eft zij ecn ged1!:<e1·Lecrd nu
troos. genaarnd . 'nridin g1•vat c11 na:1r Chc~ril)Ln tel'Ug
g-ezonden.- zl', .\lllt!l'ika:inscht' nutroze11 lwliben ::tan 
booni 1-.111 .J,, IL•\il.1 oproP1' gemaakt. 11m:lr zij11 door 
den wat<'r"cho 1t 11:1:11· ht.!t waLl1''ch1p 0Yc:·pebn1cht.
nr circus \\'i]S(•IJ maoikt te Sarna1·ang gcP11 goede 
z::tkP"l en het ref{l'llt b1n11Pn tie tent e1·rn hnl'd nls 
huiten.-- flpt [11r/i:;d1 rar/e1·/und Vl'angt wie Cl' hct 
llalaviaasch lla11delsblml wcJer hceft lnten inloopen. 

' 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 25 October. De heer ·van Berckel, 
assistent-resident van Grobogan, znl waar. chijnlijk 
binnen kort met pensioen 's lands rlienst verlaten. 

Door den knpitein der iufanterie Schwab, in gar
nizoen te Soernbaja, is pensioen anngevraagd . 

Het !;toomschip 1Vilhelmina is heden vnn Padang 
naar Batavia vcrtrokken. 

Uit Singapore, 25 October, De Fransche mnil is 
hier hP<ien anngekomcn, met berichten loopende tot 
26 Sep embr1·. 

In de plants Yan grnaf van Limburg Stirnm, die 
onlangs 01·erlecd, wcrd door Gelderlan:l gekozen tot 
lid de1· Eerste Karner van de Staten Genera:1I, jkhr 
Sickesz. 

Te Gothu is ovedcden de heer mr. \\'inckel. 
Uit Batavia, "27 October. H!!t stoomschip Utrecht 

is den 23e11 October te Mnrsrille aangckomen. 
Ecn tweejarig 1·crlof nanr l\'ederlanJ is vcrleend 

am. den controleur der eer·te klasse, \\'eijnaendts; 
Benoemd tot cor1tr6Lmr cler ecr~te klas;:e. Holle 
tot oflicier \'nn Justitie bij den raad rnn J ustitie 

; 

te Padang, mr. Brooshooft: 
tot hndnwter de1· tweerle klasse bij het lrn la~ter 

' :11Iunniks de Jongh: 
Oe ee1·ste lnitcnnnt der infantcric Berg~rna heeft ecn 

tweejarig verlof wcgens zi<'kte nutu· :Sedel'land a:1n -
gevraagtl. . 

De l.'er te luitenant rle1· infanterie Uelmun, mt~ t 
verlof ln l\etlerland. is altlaar ovededen. 

\'ergunning VP.rleenrl om naar ::\e lerland terug te 
keeren nnn den oflicier van gezonrlheitl der ee1·ste 
klasBe, Abmhamsz en aan de ee1 ste luitenants de1 

l 
infantetit' I:eerings en \\'f'lmnr. 

Onti:lagcn rPrv~l, de rnorzitte1· \'an den lnnJraac 
te ~Iak,1sser, 1111'. Junim. 

llet stoomschi p llw·yfnieester Den Tex is rlen 
25en Octuber te Arn~terdnrn anngekomcn. 

Het stoorn~chip ffillem Ill is den 24-en Octobe r 

e 

te Am~terd:11n aanilekomen. 
Uit Te:ral. 27 O~tober. l!t'J:lcn hegon de trekking 

der Tegals..,he !JtPrij ten beho.01·e eener aldaar op t 
richten F1 obel~chool. 

De ui~slag is als volgt:, 
prernienummer 2487, honderd gulden; 
numme1·s 2z88. 41 ;-i2. 938, honrlerd gulden; 
numme1-;; 3146, '16G2, 2294, 222l, en 4412 

,·ijftig g11lrl1•n. 
De trekking worrlt nog voori.gezet. 

e Van Re•Jtcr, 27 October. Parijs, ·! G October. D 
(Fransr:he) fiegeering heeft besloten belangrijke ver 
st~rkingen na:u· Tong~in en Fol'll10sa te zcnden. 

-

er 

er 
Londen, 24 October, Een nthi!istische sa111enwerin0 

om den Czar te Vl!J moorden, is te St. Petersbu1·0 
ontdekt. 

Yoor Nieuw-Guinea werd een regeerings commis -
saris benoemd. 

ue experlitionnaire '.iacht l'Ukt op trgen Dongola 

Aangeslagen vendutien. 

n op . \\'ocnsdag dPn 29 Oc~obci· ·1884 tc.'n huize vu 
den Hr.er ~I. Hildering- in het Yerzorgings gesticht n 1-
hier rnn ZEd. inboeJel. 

De vcndmneester, 
II. C. Fisser 

Advert en tie n. 

0 n~T~~8~~: 
Z.rnELS a f % en hooger. 

HEMDE'!'i' f~ne soort ruet kraag. p. dz. f 50 

SoKKEN wnder naad van f 3 tot f 5 per dz 

OnEuRs van f 2 tot f 3 per .ff. 
EAU DE Cologne R. s. a f 4-.50 per k. 

lNKT. a 75c P· flesch. 
KAPLEDER. 

V ERLAKT leder voor Slikborden. 

ZEILDOEK iu soorten. 

MACHL~EGARE:N 700 el a f 2.30 per dz. klosse n 

FIJ" E VILTEN IIOEDE:N. f 8.
FI:NE CHAMPAGNE. 

alle nummer 

-277- \'LASBLOM. 

U it de hand te koop. 
Een ste~nen huis met groot erf, gelegen 

Dj.3bbres. 

Inforruaties bij den heer 

(1~) A .. MACHIELSK 

s. 

te 

h 

Veniutie w~gan~ vartrek. I 
Op 'Va~~•~Hla~. 20 OctobPr a. ;::. trn 

mze v1tn den '" elEdele11 Heer 
Jll. JllJ!.,D l~RiNG. 

m het Y P.rzorgiugs-Uesticht. 

in Z Ed.'s mitten en komplt>eten inbor,rlel, Vl 

. 

za.innedt• Ya.n: 

, _r~,~· een ligten Tentwn.gen voor een 
"':-~~ of twee p11n.rrlen, 'ruigen, enz. 

pm:~) §OE§JltA.X & Co. 

§taatsspoarwe_;;'e:1 Oll Ja.va.. 
Exploitntie Oosterl!jnen. 

er 

~ (\P de bierna te vermelden pl1rntRen 
~lillC9- en dag zal geleg-enheicl worden 
egeveu om b!j openbil.re rns<;brijv·ing mede te 
iugeu ter vr:rkrijging rnn het recbt tot exploi
e der volgende buffetten gedurende het jan.r 
885, en wel voor ieder buffet afzonderlijk. 
ls: 

"' d 
ti 
l 
a 
(( 

b 

V oor de st11tions Soembaia. Sidhoardjo en 
Modjokerto op den l2en :Noveillber a. s. 
des voorlllidLbgs fan l l uur op het burenu 
van den Chef der Ex:ploit1ttie te Soernbnii!.. 
V oor de st1Ltions Bimgil. M1tl1111g, Pasoe
roenn en Probolingo op d~n 1-ten Novem
ber 11. s. des voorrnidJ1tgs te11 11 uur in 
het st11tionsgebou w te Bu.ngil. 

c V oor de Stations Kerfosono, Kediri, 'l'oe
loeng Agoeng en Blit1ir op den 18en No
vember a. s. des voormiddags ten 11 uur 
in het st11tionsgebouw te Keclirie. 

d Voor bet st;ttion Mudioen en de halte Pa
ron op den 20en No1·ember a. s. des voor
midd:tgs ten half l 0 uur in bet stationsge
bou w te i\fodioen. 

e V oor het stution Solo en de hulte Modjo
s1«tg;m op den 2 l en November a. s des 
rnormidrlags ten 10 nur in het stationsge
bou w te ~olo DjebrJs.'l\mvijl mi afloop 
der open bare inschrii ringer: op de boven
genoemcle stiitions tevens gelegen heid zal 
worJen gegeven tot het :-iluiten vim m~
derh1mdsche overeenl\omsten tot het explo1-
teeren van buffeten· 

a. op d>n 13en Noveillber 11. s. voor den h11l
ten \Vnroe. Porong en Pmmbon. 

b op den l.J.en N oveillber a. s. voor de hn.1-
ten Soek:oredjo, Law11ng en Singosnrie. 

c oµ d~n 18.!n November a. s. voo1· de hal
ten Djombang en Ngnndjoek 

d. op den ~Oen K ovember 11. s._ voor de bal
ten Tj11roeb1t11, Poerwod11clie, Geneng, Ke
dong G11litr, Waliekoekoen en Kedong 
R.nteng. 
De betrekelijke voorwil.anle.11 liggen far

lezing op de bureaux van den Chefcler ~x
ploitatie en van de Chefs der bovengenoeru<le 
stations, bii wie modellen verkrijgbuar zijn voor 
de inschrij vingsbilleUen. 

DE CHE:F DER EXPLOIT.\.TIE OlL. 
(304-) 

SOES3_[r-\...~ & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jlnis- en C·oininissie'\'"endntien 

(28) 

]'lEEREl<ISTRAAT TEGENOVER _f:ERSTE-SCHOOL. 

~uae,-en llh·ekt nit E 1uopn. ont
vangeu, een Ji.eu1·ige bezenrling divers 
JiEl'.hE~GEREED§.VHA.P rnn 
,-e:rti!]de & ~e~1nailleerde Brnad
pannen ook met deksels, Broedervormen, C1ts
scm3le 's met deksel, Anrcbppelkookers, V isch
ketels, Pimnekoekpannen, Iiaspen, Zeeften, 
'l'rechh.:rs. Po~fdr~jesp1mnen, Bakblikken, Striik
\jzeronderstellen 131.klepels, R1tgoutlepels, Vet
lepels, scheplepels, schuirnlepels, Eierenklntsers, 
Lepeldmgers, 1\:errkengereeclschap voor·kincleren 
in doozen. 

Ook keu.lt:.engereedscha1r va.n 
Porcelein als: vleeschkloppers, Erwten
wrii vers, ~clrnimlepels Boterh11mpl11nken, Deeg
snjjders, Oitroeupersen, Stitmpers, Messenslij
per;;, l{onde en ornle Broedervorlllen, 'J'recbters, 
Casseroles met deksels en lnngen steel om melk 
te kooken, Koffietrekpotten enz. en7 .. 

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

stellen, Koffie- en Theeserviesen, Fijn porceleine 
13loemenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stnk; halt' en heel dozijn; Viugerglazen, 
Glazen per stel, h:i.lf en heel dozgn; Ulazen 
mesFeplE(ggers,-zoutvaatjes. 

ZEEB A.A.WBE~'Oi-'EW om hare 
zuiverheid, echtbeitl en billijkbeid, de onver
valschte Rijn - en Moezelwijnen vim Heinrich 
'l'erliuclen in Kerrlen. Roofdugentunr over Ge-
heel ed-Indie, 

(300) H. RAiiLOFF. 

Amba.chtsschool Soera.karta. 
Y1m ll.f le November kunnen ook exteru

leerlingen de lessen in de .A.mb11chtsschool bli
wonen. 

Het aantiil extern-leerlingen diit 1rnugenome11 
wordt, beJrnagt niet meer d1in tien. Voor elken 
leerling wordt f 15 per nrnand beta:i.ltl gedu
rende het eerste lee1j1111.r, en ontvangt hii hier
voor belmh'e technisch onderw!js van 's moi·
gens 7 tot 's avonds 4 unr, 2 ma.al 's weeks 
theoretisch onderwijs in de Ambachten en ook 
teekenlessen. _ 

De 11.1111 vrngen worden schriftelijk 11.an den 
President ged1t11u, met medecleeling in welk 
vak de lecrling wenscbt opgeleicl te worden. 

:::lOLO 15 Octobt:r 1884 

Nii.mens bet Bestuur 

(297) 

A .. MACHillLSE 

President. 

H. v. GROLL 
Secretai:i,<. 

Amstard~msche Apotheek. 

Leverrwote1i 
(296)* A. i\IACHIELSE. 

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

Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Pn.rfnmerie-artikelen, bad- en toiletzeep. clas
seu, bemden, boeden, heeren-. dam~s- en kin- l 
derschoenen. 

lfovanna cigaren 

1 \:ijn in <lrie soorten van f 11 tot f' l -1 pi>r 
doznn. 

Boter 
Bier 
G eassorteerde ' likeuren 
Ferst1lna:;s ''erwacht eene groote :fac

tu1n· hoe1len en hee1·enschocueu. 
(29-1 )* 

TE:N BEHOE\E VAX 

de ~lJ 11rna..)ti.eJ;,.)cft.ooC ~e S0er,a.J;,a.r,ta. 
E :"i 

de 62)er-te1iig i.Li<J- tot voor. Geiei.11.:.iid on3ei-

-vi.cfi.t acni Jti.11-3.:.r-.:.ii VCH\. ~Tt.i.11-ve-i1n0-

<J'e1i31rn i. ~i ~:n:.c.'1.i.tCa.ad.)cf1--~1di.i. 

Trekking 

Maa~[a~ ~~ ~mm~~r rn~4. 
-223'-

Open'b~~~ v~~~~~p 
Op V rijdag den 14en November 1884, des 

voormiddags ten 10 ure, ten overstan.n en in 
bet loka1Ll van het vendudepartem.ent te Soe
ral~arta, van: 

de huurrecbten op de grouclen, gelegen in 
de afcleeling Srngen, residentie Soemlrnrtii, heb
bende een nitgestrektheid van 31 '/• Soloscbe 
djonken of 8134'/, bouw van vijfhonderd vier
bmte R[jnlanclsche roeden, wa~rop wordt ge
dreven de Koffieonclerneming bekend onder 
den imam 

NGAROEM, 
met de daartoe behoorende beplantingen, ge
bouwen, scburen, losseu en vasten inventlLl'is 
die onderneming uitmakend. I 

Tot de onderneming behoort ook bet rP.cht 
tot uitlmp van de op de onderneming 11.Unwe
zige djn.tibosschen. Voorts 4-00 Javaansche 
bouws StLwah, gel[jkstiiande met 800 bouws 
van 500 vierlrnate Ri.jnln~.dsche roeden, welke 
ten :illen tijde van water kunmm vuorzien 
wordens. 

De koffieaanplant bedmn.gt 600000 boomen 
waarvan ongeveer 500000 vrucbtdrngencl ziju; 
de gemiddelde procluctie is 2000 picols koffie 
's jaar. 

Het aantal werkbare manaen op de onder
r:.eming bedraugt omstreeks 400. terwijl over
vloe<l van water op de onclernem.ing atmwezig 
is zooclat bet 111ncl zeer geschikt is V•>Or de 
indigo cultuur. 

Het hind is gunstig gelegen dicht bij een 
der baltes vn.n den stn.n.tsspoorweg. 

Informatien te bekomen bij den beer J. W. 
E. KUIJPEH.S gepensionneerd luitenant-kolonel 

' 

der artillerie te Soemlrnrta, bij den n.dminis
trateur der onderneming en bij 

295 Mr. C. W. VAN HEECKEREN. 

ONTVANGEN: 
Uit cle Lee111(11•11 I not11Pek. 

van 

A~ton ~t>\Jl'a~o.k;a 
re 

!§ a na n 1· a n ;;-. 
in door ZJ~'l. V•'rr.r'~el·I • Jl '<»hjes p;i doosjes 

Cnstorolie· 
(;binine. 
idem ea pnrge:!rpil!en. 
Leverwater. -
Dnbbel koolzure SOlh 
W !jnsteenzuur. 
H.lrnlmrber 
Kajoepoetie olie. 
Venkel olie. 
Peper!lluut olie. 
FMine l1•ctee. 
Engelsch zout. 
Ch~lern droppels. 
Levertnrnn geznivt•rde. 
Kini!. wijn. (L1trose) Yin de quinine de Java. 
Amerikaansch hn.n.rwater. 
J ocloform enz. 
Prijzen billijk. YLASBLOhl. 

-278- tlchoenmaker. 

De ondergeteekende, 
belast zich met tlen in- en verkoop vnn pro
dukten te Semarang. 

V ersclmft werkknpit1111l an.n. Landbou won
dernerningen en verleent voorachotten · op pro
Llnkten. 

Een en 11.oder tegeu nn.der overeen te ko
men couditien. 

(2::13) L. C. SCHALKWIJK. 

'Wt«N 
VOOl{. AFBl{A_._ti_K, 

Een woonhuis, met twee Kamers. 
Een pondoppo, 
Een stalling voor twee p11arden. 
Een kmnl voor acht beesten. 
Een keuken, 
Een b11cllmmer. 

Allen op dj1ttiehouten st\jlen. idem deuren en 
venst::irs, b;tmboezen om w11nding en met pan
nen gedekt. 

Verder: 
Een woou huis, 
Een kenken, 
Een bediendenlrnmer, 
Een kedoga.n. 

Gelegen td Peaoeliimn op een paal afstands 
van de boofdp~1111.ts Soer11kart11. Te bevmgen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

~ Een Hollander 
32 janr oud, ongehu wd, vrneger bij de k o ffi e 
daarnn. in den h n. n d e 1 werkzaam geweest en 
thans nog in betrekking, bekend lllet talen, 
buekhonding~ enz. en voorzien vu.n goede 
getuigschriften zoekt pln.atsing in het bndelij
ke als anderszins. 

13rieven bureau van dit blad No. der 11.dver-
tentie. (290 )* 

. J\-_[ o <.le 1n a g· a z ij n 
SOERABAJA_ 

Steeds voorhanden: 
J11.ponnenstoffen. Entredeux, Luxe -Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdhede.LJ.. enz. 

B.ecnll1mnn'1eert zicb verder voor bet n.an-
maken van jiiponnen, etc. etc. *(252) 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, clut geen an.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 

slechts all~en verkrijgbaar bij den depot

hooder van Anton Marcks, 

VLASBL 0 M. 
(301 )* Sclioemnaker. 

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

Voorstmat-·Solo (35) 
§t.eeds beleefdelij.k aanbevolen. 

HOJoilti~I ~n Zwaed~~he teer 
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in vaten, blikken en fless~hen 
verkrijgbaar b!j 

SOESM.A.N & Ca, 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAV I A, 

teu behue\'e \'an 
n e Gymnastiek!o!ehool t e Soerakarta 

D e Vereeni~ in~ tot ' ' oorbe1·e idend on
d e r r icht nnn kinder en van lliwi' er

lmoge111le11 in 1We1lerland!leh lndit: . 

f 300.000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van 
« 

r 20.000.

~ pr~jzen « ( 5.000 .-
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

5 
10 

100 
200 

« (( « 1.000 .-
« 
« 
« 

3:w prijzen 

« « 
« (( 

500.-
100.-
50.-

l '170.UOO.-
I .' l i'L · zijn tegt•n / l 0.- CO~T.\~T \· erkrijgbaa1". 

t1• .h1buina bij dll h e» ren ,\ . T. Bouman &, Co. 
, J::1mh " den hee r C . .T. lllanke1·t . 
.( 1:, 11,j ::ll'lnasin << (< .I .. \. hn~en. 
., lh .do11 g « « (( C. G. lli·i l i ge r~. 

: .• :ni:i 1( d" :-\" I J~-<c.i 111 · Jl o :\[.1:u,.;chappij. 
<< << cl en he~r LI. .I. ~ [ e>!t' t L'lb. 
(( (( (( (( G. GL~h l 'll ' H;. 

« « « « F. IL I\ ro n . 
« (\ de h 1~e r1n ll. ~[. v:in Durp & Co. 
" « " (( ~l'll> t &, Cu . 

« 
(( 

« 
(( 

(( 

(( 

\t h · 1~'\alis 
(( ll t ~ 1k1 1L! ~ll 

(( I\ 1.• [,·le11g 
\~ H11 1l t'llZOl'g 

(( (• 

« C.' l1 l' rilion 
(( 

« " « lb1i11in2: & Co. 
« « " ll-"ih·' c & Cu. 
u << \" i,,e · .\: Co . 
« « " llun!np .\: Co. 
« den ht e r Loa l'o ::le11;. 
« (( (~ Tltio Tj t~ng- SllOY. 
(( (( (( L. \' :Lil ll11 lt •'ll. 
« « « C. \ .. \eekeriin. 
cc (\ .1. ·1e ri11ckx. 
« « « Th . .lan,;z . 
\( << .J . • \ . Se h11s,J er. 
« << « .! . .I. II. S111eenk. 

« A . .f. \l "o lrn!;a111p. 
« 0 ~ ~ 

« l l e: 11he1· Bezoekie « 
« .1. rnn llob t l'el lekaan . 
« llrncx. 

« I )~ut•J a c arta « 1.( .I . .I. d'' Gr::iaff. 
« « « 11. U11 1,.11 i:; . 
« « « W e.\ . l\ ocke n. 
« lh' h 1• er~n S11e'u"111 ~ Co. 

l11 h 1rn:1joe « de11 he L' I' .J. 1\e \ill ... 
« E e lirie << « <1 F. Stu!t ,•11ho '.f. 

« A. \\" . l\ne f1•!. , lw .:t· Hudja «. « 
' Ln hoean ( neli ) «- « « J. F. ll. vac1 diemert. 
l( ~Jac a...:::Hll' \\ « « \\". ~ekh1111l. 
« ~[ruHoen « « « .J . • \. . ~fanui; l. 

(( ~foge!ang « « « P. l\ oppenol. 
« :\ledan « « << \\" . F. H. Ley ling . 
« jfenado « de l1 eeren de Bordes & Co. 
« Padang (( << Yan Houten. Steffan & Co. 
<< Pnd.-Pandjang « <( « .1 . \Y. Al ling Siberg . 
« Palembang « « « G. lI. Tiuhaak . 
« Pasoeroean « « H. G. Klunder. 

<< D. P. Enl brink . (( « 
«. Pattie 
« P ecalongan 
« (( 

(( 

cc Poerworedjo 
« Probolingo 
(( (\ 

« RiOll\\" 
« Rembang 
« Sala tiga 
« a1narang 
« (( 
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
('( 

« 
(( 

« (( 
« vO() kaboemi 
~ Suerabaia 
(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

<< S•><' ntkarla 
(( 

(\ 

« 1' ·1 1gerang 
« l' 1 ::1 ndjoer 

c: Tu!!·a l 
« l' »t olate 

« T ,ila' ap 

(( 

« « « A. jl. Yarke \·isser. 
« « A. \Y. I. Uochardt. 
« ,, « S. ~. l\Iarx. 
« de heeren Hana ~ lnlleme ister & Co. 
« d en h ee r ~I. F . Smets . 

« « C. G. \an Slieclrecht. 
« R. S. Thal Larsen. 

~ C. Yan Zijp . 
« " ,, P . L. Yan Dodegum . 
« « « Th . B. rnn Soest . 
« « Agent • -. I. E,;compto ~lij. 
« de hee ren G. C. T . rnn Dorp & Co. 
« « « Ra \ enswaay & Co. 
« « Amold & Co. 
<( « Soesman & Co. 
« « « Grim! &. Co. 
« den heer A. Bissch op . 
« « « D. J. II. Scha fer . 
« « .\ g ent -:\ . I. E'compto ~Iij . 
« den beer Chs . l\ocken . 
« « « Y. Clign ett. 
« de herren Geb. Gimber~ en Co . 

« « E. F'nhri & Co . 
« << \ 'an .\li1yden & Co . 

(( (( 

« (( 
(( 

(( 

« den 
(( (( 

« (( 

« 
(( 

(( 

(( Thieme &, Co . 
« Soe~man S.: Lu. 
« Thoort & l\ a lll. 
« Yogel rnn der lleydc&Co. 
heL' I' C. L. llaier. 

<< L . . \ . ~I. Lc m:rn. 
(( Jhr. n. llolz>clrnher vcn 

ITanfach. 
« K. fl oY en~ Gre ve \1.zn . 
« C. \Y . 11 . rnn fl enes'e rnn 

Dn ij\'l~nhod e . 

(( « « I. I. .\ . l.iitenhage d•• 
:.\list. 

<' ,·ono<obo « << « D . .T. nrn OplrnUzen. 
11 . . , ... ';king- ue cl i i ~dt tP,rJ on•1Aann rnn drn :1\o

ln :·i< I I. .J. :.\I l·;1ti.TE:\S te Tlata1ia a ls bij aanplak
Li::1• t i" bekeml ge1naakt. 

D" Co111111i.<si c ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(1~) E. DOUWES DEKKER. 

, ... erkrij gbaar 
DlJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
P APrn irnN IX DI\'E B.SE SOOH'l'E K. 
E~TJ~LOPPE.K . 
I ' A '\TOORBEKOO DIGDUEDEK. 
I. T l\:TE~ . IX ZEE Li VELE SOORTEK. 
PlLU 'HTALB Utl-IS. 
DIVERSE t:JPELLE K , enz. enz. (5) 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
Wl<Jll Ii. TU IGU. UND IGl<J Y. 

Handeb.ren in machinerieen en fabrieksba
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij l ..i. T. 1-~ en Bitlli• 
ij zer in alle 11fmeti11ge11. 
~taa.f en l)laat~jzer vn.n iLlle tlildeu . 

w11.11rbij vn.n G'X~' X '••" en '," 
" ·taaf en pla.a.tliope r en lio1,er

d 1·aad. 
lhoote- sorteeriug - JI oer b on ten eu 

Jilinknag·els. 
» » Uoper·en l{ra.nen 

en "' tomna.t·slniters. 
l Rulia rubbe r vu.11 11f • ... " tot en met 

1" dik. 
G a s 1lij{,en met hnlpstnldien tot 

en met ..j." 

cG:t· ~iltHl.ie~~ l) ~jiu~n tot 12" di1rnieter 
gepcr ' t op l 0 Atmos pheren. 

Prima kw.tliteit iE :.a g·ehrnh e (ll'ij frie 
n 1 ~ :11. eukel en dubb ~l. 

D1 :i:11 1I . ~e:at1·lfn~aal. § ttu n n-
1, ;.:: 1 :u~:1 eu t~ra:a thpu ite~!l . 

"'~ :n ij,~ ~1·~21b~: l :t'J) ' ' OU I' g·a.s en 
~ :i.1 "il. -.... T J)J'f h ~lJ· a tl it. 
_\.!ld s0orten \l'erfll~iu·en. 
Il rnr en Pa:is'iln:i~hines, !Draa.i· 

en ,-3 .... ~]1att 1ba:11 u~u. 
1:...~ 1 ,, a~n:n . 1 t~21l::1es11netl(etels opeen 

f"u : il :i U .. ll la:i t . 
Llt.~.t .. _~pl;;;·n ~u· C'3Ill 1H)Sitie , tle beste 

bekle~tlin ·· te"t! ll W•Lnllt~-uitstmling. 1 

IDL a~ ~l'bifttH. ee·u nieuw soort l 
, -uuJ"J-]e i. 'Lm welke la1Ltste iLrtikelen z.ij ~ 
ee.t i~-.i <L~euten voor Ja\'1t zij u. I 

\ . 1.mler a He a2·HJi ele::1. be~WO(li~d 1 
,-u~u· Ia:a t~el~j .u~ u:ulenw n ln g·e:n. l 

Huuuc znnk op grooten omz.et gebaseerd z.lju 
de, hebbcu z.ij hnune pr~jz.eu z.eer billijk eu 
beue.leu cunt;urreutie ge:>telt.l. 

IJ·L;Lrue bel1Lste11 z.ij zich met toez.icht hou
den op 1L1Ln1111L1tk van J[a~3 tLnel'ieen e~• 
r eilaraties daarnm, en nemeu beste l· 
li :i~e~a :t1m op (liverse werktuigen. (90) 
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'\Vittl" en Uoode P ort .... . f 15.-\ per 
NI:lla~a . 3.lluscatdt> :i 'inoDulc c .. 13.50 112 fl 
I•a !e-, Gald- e n Il>;: y - § ll e1·1·y .. I ~ .-J a co .. L. 

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

A.n1sterdamsche Apotheek 
so::::R A KARTA. 

Eenig depot voor Soernlrnrta . van 

~~~a,peo,he W1ijne~e 
A. 1IACHIELSE. 

1 "'D I SCHE -B ODEGA 
~ntvaR~gem 

Een i,ar t Utje exqui!!le 1lvitte 
1un·t.,._wij ::n, minder zoet vau srnaak d:iu de 

tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

An1sterdan1ethe Apotheek. 
So e r t k 11 r ta. 

:Ray l' n 1n. A lcu h o lisch 1l''asch
w ater. 

( 101) }IA.UH rELSE. 

Yn.n n.f hr1fon <hL'5el\jk<; vr r;;che Gebitkj t!: rnz. Pr\j.;; _; 1 :H; t •1t.~ri wo1·1len trgen franco 
<L1m vrnge frn neo toegezoncl ·•n. 

VA N RUIJV EN & Co. 

SOLO 
Sulo, den 23 Aoril 188-L HEERE~S'J.'BAAT. 

(1 27) 

I i.itunlags: Sn.uc\jsbroodjes en geprepareerr! Y s. B.istelliugen wordeu m dnn 
kortst mogel jjken t ijd n.fgelernrd. 

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Ned er l. IndischB Lav0nsvarz0kBrin~ 

L ij 1 r B n t B M a a t s G h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlicbtin~en 0111trent verz.ekering;en b. "°· Kapit:i.al bij overl\jden . Immer-trekkende verze 
kering:- ook om-rent die volgens het onlaugs aangenomen VE LiL A.A.IJD t iLrie[ voor WEE
iE:\ Li'O;\D.:3. wonleu gwirne verstrekt door 

( 17) 

THOOFT & KALFF - - So~rakarta. 
leveren op lLILil vrnag dadeljjk 

§ch ijfschietr·c;;h1tc1·:;, en A f stn n dsbl'pa-

li n;;en, afzon lerlijk gebon len. 

Ged rulite Aanteeli en in:;boekjes. 

X anm lijs t e n . 
Ji leedin;;lijsten. 
§ti·afboeke n. 
M e nng eboeken 111et sterlite lle ;;ister. 

Pl'oces -V crbanl. Getui~en Vcrhooren. 
B cJ{lna;;den "l' crhooren. 
'i-endu , ·ern.ntwoordin:;en, euz. euz. ( 4) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl1'wa~'s ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

lu i\·eren l.et bloed rri he rsteHen a lle ongeregeldheden 
\'an de 

JS \ 'Cr, 1nang, i.teren en ingelvtuulen. 

Z~ pw:en krarht en gezonrl~eid weder uan Ye rz\\'ak , 
te Gcstcll en. en zijn onwaa1·dcc r baar tc r gcnezing 
1·::in allc Kwalen eigcn a :rn· het nouwelijk geslacht, 
onverFchi ll ig ' ·an welken leeftijrl . En onbetaalbaar 
rnor J\in t! eren van welken ouderdom. 

D E Z.\.LF 

Is een onfeilbaar genecsmiddel 1·oor kwade Beenen, 
Z werencle Borstcn, \'erouderde \' ',Jn<len, ·~ weren en 
Etterbuilen. Ilet is beroemd Lr genezing \ an Jicltt, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor .\.amborst igheid, 

keelpijn, bl'onchitis, verkou.dlleid en 
hoest. 

Ter g enezing van Klierge1,wellen en ulle soorten van 
IIuidziekten heeft zij gcen mcded inger en geneest 

betouverend, Faarngetrokken en slijve Gewrichlen . 
Alleen bereicl in Professo1· H OLLO\\".\ y':;; Etab[i,,emcnt , 

78. Ne w Oxfo!"d ske et. L onde n 
voorlieen 5'33 Oxford street, 

En word en verkocht in Pot ten en Doozen rnn ·1 s. J '.,cJ .. 
2,. Od .. 4:>. ud, !·l s .. 2~s., en :~3s . en \'erkrijguaar 

bij a lle 111edicij11cn-verkoopers door de geheele were ltl. 
Koo,iers yel ieven he t Eli q ue t va n ied e re Doos en 

P ot te ond er, oe!<e n . Indi en h e t adres , 533, Oxfor d Str eet, er 
nie t slaa t, zoo is he t b ~drog . 

( 130) 

A1nsterdan1sche Apotheek. 
Ontvan,qen: 

Jicat.in~s Cough JLozen~es. 
i\Jidr!,,l teg·en de hoest. 

( I 0 .'J) ;\f AUHIELSE. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 e o [ r a fi B 6n 
zeer goedkoop. 

'J.'1 1H } l<"lt' & l i'A Jf;FF. 
(1 62) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
So era k art a. 

Onlvangen: Eucalypsanthe . liOOl'tS• 
~ver·end liq n e ul', tevens eene zeer aan

geu<Lme drnn k. 

llOO ) MAORIELSE. 

den Agent te Soeralrnrta 

.J. H. YAX O:.\L.\IEllEK. 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig ~1..gentuur voor Soemlrnrta voor 

zoo g unstig bekende "VIJ ~ E .!i: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia, 

(70) A. l\IAUHrnLSE. 

A. vop turen 
van 

Baron von Mlinchhansan 
(in het Jiwaansch) 

P1·ijs f 5.- {l'llnco pei· post f 5,GO . 
(82) 

AGEN1'SCH AP S oERAK AR'rA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te

gen bran<lgevaar. op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,Veritas.'~ 

B lj h e t A;;entsclrn.p dezer Mautschap
pijen b e stn.nt, O J) zce1· annnemelijke voor
wn.n r d e n, ;;e le:,;e nhe id tat verzekering 
te;;en brarul;;C\ 'aar, ' 'an alle soorten Ge
bou.wen en Goc dcren. 

De Agent te .Soemharta, 

(16) J . H. YAK Otl-IMEHEK. 

V erkrijg·baar 
bij THOOFT & !{ALFF 

bla.nco aan\·1·ag m1 tot geleicle
biUet , ·001· vern)er \ 'an Jioftij, 
1net. m1h·an~·stlu~'"7'ijs VODI' liot·-
fij[HlS. (193) 

TE KOOP. 
H et huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te J::.evragen b~j den H eer 

(2 0) A. MACHIELSE. 

Ste!len zich veruntwoonlelijk voo: de wet 

DE UITGE\'ERS, 

Sneldruk - T1100FT & JLu.Fp - Soerakarta. 
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