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Bij dit bind bchoo1·t een bijvoc;;sel. 

:SEiiICRT. 
\~an aC heden ,-ei·schijnt, deze 

courant DRIEJ.IA.AI-' 's weeks, 
Dinsdags, Do1ule1·dags en Za
tei·•lags. 

'ie1n¥e abonnes onh·angen de 
nnmn1ers tot ultimo December 
a.~. tegen , -ooruitbetaling ,·an 
c ,.~o. 

De blokkade van de Atjehkust. 
'u, volgens Cle laatste telegrnmmen, Eoge

land geweigerd heeft 0111 merletewerken tot de 
geheele blokkade v1tn de Atjehkust, blijft ons 
uiets anders over dau om ook zonder de wel
willende meclewerking v1m lfl'v B>'ili~h Jlajesty, 
zelve de handen itan bet werk te slaan om 
aan de onhoudbare toe.stamlen a1daar een ein
de te ruaken. 

Het eindigen van den ongeveer veertienjarigen 
oorlog op umatm worclt voor Nederland met 
elken dag meer eene noodwendigheid en een 
zaak van ·zelfbehoud en zal de tot dusvcr ge
volgde weg nog t1.1l van menschen1evens en 
illillioenen schats verslinclen. 

Het beletten van den invoer va,n wapens is 
een der eerste eischen, die wij ons in Atjeh 
moeten stellen; geen offers moeten daarvoor te 
groot zijn. 

Eene algeheele blokkade in den volsten zin 
van het woord is claarvoor alzoo een noodwen
dig iets, en zoude men daarrnor een twintig
tal vaartuigjes van de grootte der welbekende 
pennybootjes die op bet Y varen, noodig 
hebben. 

Dit zijn flinke zeewaardige vaartuigen met 
compound machine en kosten ongeveer f 40,000 
per stuk. 

De aanschaffing van 20 derg0lijke booten 
kost dus acht · ton. t erwijl in de verschillencle 
marinemagaz~jnen een groote hoeveelheid sloep
geschut aanwezig is. 

'l'wee stukken voor ieder bootje \Vare voldoen
de. 

De bemanning van iecler scheepje zou knnnen 
best'.:.an, uit: 1 gezaghebber, 1 inl. machinist, 2 
id. stokers en 4 matrozen. 

Het logies voor <le inlandsche manschap be-

F e u i 11 e t o n. 
JIARIN A. 

XI. 

(Slot.) 

E,. zijn menschen die door ontrOPring zwijgen, er 
zijn ook andercn, die zich niet kunnen inhouden. Dit 
zijn twee Yerschillenrle scholen. De harten door ver
driet beprorfd behooren tot de eerste, de Ferrara
sche tot de tweeLle ; zij bcgon tc pratcn alsof _zij in 
de laatstc acht dagen niet:-; gezegrl had. Met ccn dui
zclingwckktrnde snclheicl ,·ci·vloekte zij cle zce en alll' 
zeclicden, vertelde ons alle gc~chiPdenissen over schip
breuken die in haar brein opkwamen en volgens een 
uiting \an merlelijden, die helaas ! n.I te veel in prak
tijk gebracht wordt, verplettercle zij het arme slachl
olfer inplaats van het op te be11ren. Zij bewees het 
<lat alles haar eigen schuld wa~; dat als zij niet ge
huwd was zij geen wcLlnwe ZOU geworclcn zijn i t,11 

als liaar man gcen loo,ls geweest was, hij ook niet 
verdronken zou zijn. Toen trotsch op het bezit van 
een wetenschap, die in deze wereld niet vreemr\ is, 
voo>gde zij er niet minrler troostrijke woorden bij 
over rle menschelijke droefheid en haar korten duur; 
ecn klooster deugde niet voor een vrouw van negen
tien jaren; dat wist zij zeer geed, zij bad te Ferrara 

_De S~e1·llkt11·ttLsc1ie Cou1·1int rn1-,,chijnL I _\J1"ertentiekosten belrnlve het zegel voor 
dnema:ll ~week,: Din.'1d<t..f1'1, Donflenltigs en elke 10 woonleu voor 2 plaatsingen ( 1. -

ZtLtenl<t!JS. uitge7.onnerd fee,trlagen. elke volgenrle plnntsing de helft. 

hoeft niet groat te wezen en de groot~te ruimte 
kan dus voor berging vn.n kolen clienen, wel
kP, bovendien eveirnls de proviand en het drink
'\\·ater zoudeu moeten aanaevuld worden uit 
een drietal oude schepen, 
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(kolenhulken) vnn 
afshm<l tot afstand langs de kust te station
neeren. 

De uitgaven voo1' proYiand zullen luttel zijn! 
inl1.1nders zijn zeer matig. 

Dach bet bedrag aan kolen belooft des te 
aanzienlijker te wezen, bij eene behoorl1ik vol
gehouden bekruising. 

i\foar Witt maakt clat uit, wanneer de kost
bare oorlog duarcloor wordt beeindirrcl. 

En i5 men eenmaal zoover, dim k~nnen de 
krui;;ers elders uitstekend benut worden, o. a. 
voor <le bekruising cler kusten tot werinD" van 
den opium.smokkelhandel, waunloor zek~r et
telijke millioenen in de schatki~t zouclen vloeien. 

Vnn een pacificatie van Atjeh kan thans 
geen spmke meer zijn lnngs den we()" vtm zacht-
moedigheid en overre<liug. 
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De eenige uitweg in de gegeven omstnndig
he<len besfaat m. i. in bet onmicldelijk op voet 
van oorlog verklaren van het Itijk A~jeh, met 
?te~:!~~~ doortastend, intelligent militair aan 

Het verledene kan niet ongedaan gemaakt 
warden. i\Iaar het ka.n ons tot leering die nen, 
dat op den ingeslagen weg niet mug worclen 
voortgegaan. E. 

S o er a k a: r ta. 

Kommissarissen voor de maand September 

Plnatselijke Schoolkommlssle 
de beer: N. VAN KL.A VEREN. 

de heer: J. G. M . .A. CAB.LIER. 

Verzort;in~s~estich' 

de heer H. W. PISTORilJS. 

Maanstand. 
V. M. 5 S ptember \'rijdag. L. K. 12 Septem her 

Vrijdag. N. ~1. 19 September Vrijdag. E. K. 27 
Septemlier Zaterdag. 

Huorcontracteil in twee talen. 

Onhngs wercl door eenige personen, die bij 
den ltmd verhuur betr0kken zijn, het wensche
lijke betoogcl, om de nieu w te ontwerpen ruo
clellen voor <le schriftelijke overeenkomsten 
van lrn .ll" en verhuur van gronclen, Yolgens 
Art, 6 nm hct reglement, ALLEEx in bet Ja-

weduwen gezicn, wier w.rnhoop een iede1· bewonderde, 
maar die toe 1 de rouw om was, weder op nieuw 
begonnen te 11·\"~n en hnn eersten man vcrgeten had
den. Enfin z;j w:1s een sterke geest op het punt 
van de b!'oo~:1 .~i I der vrou wen. 

Marina ~p:tlkte hare oogen open, de Jogika der da
me bewondcremle; het was duidelijk dat zij niets 
begrc<'p Yan clellkbe1'lLlen die zoo gehecl nietiw voor 
baar waren 11 :1 Yan edn zedekunde, die haar gehecl 
vreernci w~1s. Du Fel'l'arasche, in de wolken om hare 
oacltln·in ling en liaar geest te kunnen laten schitte · 
ren en rii~ ons stilzwijgen voor een goeclkeurmg aan
zag. hid1l niet balverwege op; zij cindigde 
lflet a<l!l .\farina te wggen, dat hct bespottclijk was 
om aan een kloostrr te denken en hare zuste1's, zeker 
wijzee dan zij, na een jam-, een voldoend tijdsver
loop, haar een persoon zouden voorstellr.n, die liaar 
gelukkig moe-;t maken en Danielo doen vergeten. 

- ~fijne clochter, zeirle zij hare rcde eindigende als 
een vonnis, gelouf ecn vrouw die wijzer clan gij, ook 
]anger gelcefd heeft. Er besta.at maar Mn genecs
rnirlrlel voor ccn weduwe en dat is: ecn man. 

Daarop sprong de ltaliaansche op en met schittc
rendc oogen, zoowel van verwonrlering als Vi\n woe
de riep zij : 

-- Ik weder trouwen, ik een andere man nemen, 
wat zoude O..mielo daarboven er wel van zeggen? 
En als ik hem eenmaal terng zie, hoe zoude ik mij 
m'.leten houien? Zou ik hem dan alleeon moeten la
ten of h'.lm vergilrenis vragen voor mj n verraad? 
~ een, voegde zij er e lei bj, den dag d at Danielo 

vaansch to doen opm1tken, het verder a rn Jen 
Europeeschen landhuunler vrijln.tende, om die 
bij e811 der tmnsl1tteurs in bet Hollarnlsch te 
cloen vertalc n. 

Y t>le belanghebbendcn konclen zich daarme
de geheel vereenigen, niet alleen met het oog 
op de beide partijen, maar ook omdat daar
door mm HH. Landlrnurders, die in de Jaatste 
jitren reeds onder zoovele drukkende h1sten 
gebukt git1111, veel tijd en geld zoude bespanrd 
\Yo rd en. 

Ook de translateurs zullen dit gevoelen 
<leelen, voonil daar aim hen, <lie rt:e ls met 
bl v;rn zmt;trwichtige werkzaambe le:1 vnn 
allerlei aanl belast zijn, daardoor een LLst v1rn 
de schouclers zoude gen.omen worden. 

De achterafand in de vertaJing v11n Gouver
nementsstukken, besluiten enz. enz., waarrnn 
het eimle voorlmnds niet te voorzien is, neemt 
hooftlzitkel!jk door het opmttkeu <lier contrnc
ten md den dug toe, Genoemde bureaux be
antmiorclen reeds lang niet meer mm bet 
primitie1re doel, mnar zijn van lieverlede op 
hunr en rerhunrkantoren gaan gelijken. 

In :tller bebng w1tre het dns, zoo de out
werpers rnu het nieuwe model der schriftelijke 
overeenkom ten, met dit deD.kbeeld rekening 
hd,len. {Aangeboden.) 

In het wiichthuis v66r de kampung Ranae 
dimeclj1tn te B6j6lali hield zich gedurende vijf 
d1tgen en rnLchten eene jeugdige inlandsche 
vrouw op, die op alle vru.gen geen antwoord 
gaf en voor doo±Stomme speelcle. 

Naar hare kleeding te oordee1en scheen zij 
de becliende van eene Europeesche familie te 
zijn, en toen men van een en ander cte politie 
in wetensclrnp wilde stellen, kreeg zij oogen
blikkelijk haar spraakvermogen terug. 

21Ien kwam toen te weten, clat zij eene weg
geloopene menagere van een militair te Ambn
rnwa was, wattrop zij onder politiegeleide huis
waarts wercl gebrncht. 

-----
De proeven met Liberiakoffij gen.omen, schij

nen allen goer! geslaagLl te ziju en roemt men 
in bet algemeen ten zeerste de groote vruchten 
die de hee~ters clragen. 

Smn.n.k en aroma moeten echter veel te wen
schen overlaten en verre hen.eden het gewone 
Ja.vaproduct staan. 

Sornmige persont-n hebhen daarom clan ook 
ree'ls van verrlere aanplantiugen afgezieu, het
ge;;n wel te bej!tmmeren is claar de vroeger 
geruaakte 1iitg1wen voor z1uidboonen enz. voor 
eenige huurlnnden een vrij annzienlijk bedrng 
uitmaken. 

mij dezen ring gegeven heeft, is mijn hart voor elk 
antler gesloten; er is slechts plaats voor hem en 
Yoo1· God! 

Na die woorden Ye1·1·iel zij in een soort rnn ver
do;iving en sprak gedurende het owrige gedeelte der 
reis niets meer. 

XII. 
Rimino was reeds in bet gezicht, tocn een bede

laar ons om een aalmoes vroeg: ik wierp hem een 
blok koper toe, dat men daar een stuk rnn vijf bai
coqucs noemt. Tcnvijl dat de beclelaar mij nan alle 
hciligcn uit hct parndijs bernl, volgde Marina mij 
met ecn weemdsoortigcn blik. Toen hoorde ik haar 
fiuistercn met de Ferrnrasche, die de ed el moediglwid 
der vrcemdelingen vergeleck bij hr.tgeeu zij bij de 
Jtalianen schrielheid nocmde; vijf baicoques nan 
een bedelaar, twee paols voor een paspoort, dat was 
de edelmc•edigheid van een prins. Men had het over 
mij, dat lecLl gcen twijfel. Zou ~farina mij om eenige
hulp wilien \'l'agen? Yoor velen zou dat een groot 
gedeclte Yan haar verl1aal bedorven hebben; in rn
mans of op het tooneel bedclen immers de heldin
nen niet. Wat mij aanging, ik vond bet heel na
tuurlijk dat Marina er.11 vrrheven ziel bezat en dat, 
ellendig als zij was, zij eenig recht vermeende te 
bezitten op mijn sle~;n . Waarom zou zij mij niet 
vragen om hetgeeu ik reeds branclde rnn verlangen 
om hanr aan te bieden ? Reeds rolde ik een goud
stuk tusschen de vingers, toen ik begreep dat bij 
bare armoe1h1 het niet goed was dat zij te Rimino een 
verdachte rijkrlorn menebracht. rifaar ik had ook nog 

Inzencling der Aclvertentien tot· op den 

dn.g der nitgn.ve v66r 10 uur. 

, 1£en panr Chineesche handelaren in cralan-
i terien, die dn.gelijks uitsfallen ond~· de 

p11snr loods voor bet offerhuis alhier kre()"en 
het gisteren miclcl11,g met elkancler te kwaad en 
b~gonnen ze reeds tot hnncltastelijkheden over- • 
tegaan, to~n een alclaar passerend Europeaan 
ids vredest1chter trachtte optetreden, 

7.ijne goede be<loelingen werden echter mis
kend, wa.i:i-t beid~~ be~onnen hem alstoen op 
de ergerl:gkste w:gze mtteschelden, en dreigden 
hem zelfs met een pak 1:1laag. 

De beer .koo~.echter de wijste partij en dien
de . een voud.1g Z~)n beklug bij den Kapitein der 
Chmt-ezen rn, die oogenblikkelijk de zaak door 
een zijner wijkmeesters liet onderzoeken en 
procesverbaal opmaken. 

. Eei: paar dagen ~e~eden werden twee jeug
cl1ge mlandsche mms1es v66r bet Residentie
bureau door een oogenschijnlijk dollen hand 
gebeten. Op bun hulpgeschrei kwamen eenige 
J11vanen toeschieten, die het dier op bet erf 
v11n het ,, Hotel Scholten" onschaclelijk maak
ten en de arme klein~jes naar hunne woning 
droegen. 

Het brugge~je in den weg naar Krapiah, 
naast de oude gevimgenis, eischt drin()"end her-
stelling. 
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Reeds sedert geruimen tijd is het over dag 
slechts met groote moeite en 's nachts niet dan 
met levensgevaar te passeeren. 

Een paar soldatenvrouwen haalden daar reeds 
een nat pak en schijnt men met de reparatie 
te willen wachten totdat er nog meer ongeluk
ken gebeurd zijn. 

Ook met bet oog op brand is spoediO'e voor
ziening i10odig, daar een groot gedeclte <lier 
kampong slechts langs dien weg te bereiken is. 

Een gegoed Ohinees op de grooie pasar al
hier, wiens vrou w een paar jaren geleden tijdens 
de choler;i-epidemie overleden was, nam weder 
eene jeugJige mnar arme rasgenoote ten huwe
lijk. en vertrouwcle haar zoowel bet bestuur over 
zijne groote toko n.ls het geklelijk beheer dnar
van toe. 

E.·a paar nachten geleden moest hij echter 
tot de min anngename ontdekking komen, dat 
zijn alter eg·' terwijl de buisgenooten sliepen, 
de voordeur geopeud en er met zijn buurrnan 
wus van lloor gegaan. 

Che1·chez la femme!! 

drie Rtimein~clie kroonen, een gift van bijna even 
gro•'." 11·:i::u·d · zouder dezelfde moeielijkheden, want 
zij zou z"! eerst den een na drn ander uitgeven; ik nam 
ze in mijne h ~rn c l. nict wetende of ik ze zou durven 
aanbiecle•1. of daL ik wachten zoude dat zij er om 
\TOf'~. 

Dit' twijfel duurde nict Jang, op bet oogenblik van 
uitstappen. lict zij de anclere dame voorgaan en zeide 
tot mij: 

-- ~lijnhccr. gij zijt welLlarlig en ik ben zoo arm .... 
lk liet haar niet uitspreken; maar stelclc baar bet 

gclrl ter hand. Zij grcl'p de clrie kroonen en stak 
ze zenmrnchtig in den zak van haar kleecl en bled 
staan wnrl.er cle hand terug te trekken en zonder 
mij te LeJa•1kcn. 

\Velnu, Marina, zeide ik venvonderd, nu hebt gij 
iets wa t u in staaL zal steilen gedurende eenige da
gen een weinig bPtcr tc kunnen !even. 

- Voor rnij? sprak zij; voor mij? och neen, voor 
mij niei~, maar alles voor mijn Danielo. Tiij lijdt mi~
;.chien nog en cen groote mis, door een vromen 
vader bc•Lliend, kon hem clan verlossen, en voc..r dit 
gdd kan ik veel missen laten lezen. Ik ben de oor
zaak van zijn ongeluk, ik moet hem ook redden, 

Ka deze woorden ging' zij been, maar na eenige 
~r.hrerlen gedaan te hebben, kwam zij terug en zeide: 

- Morgen mijnheer, zal ik een mis voor u laten 
lezen ; dat God u Joone ! 

Een oogenb ik later was zij verdwenen. 
Ik had spijt over mijne drie kroonen, maar dat 

rluurJe niet Jang Ik ~evoelrle wclr\ra on~elijk. Had 



l\ien deelt ons a.ls eene bizonderheid mede, 
dat zich op de onderneming Soelrnboemie on
der Bojolitli, mMr dau honderdjarige koffietui
nen bt!vinden, die nogsteeds veel vruchteu Jragen. 

De boome11 ziin bizomler zwMr, zoomede d~ 
dadaps, en gebruikt men de lan.tste tot verschil
lende doeleimlen o. 1• tot pfonken om mrnding 
van woonhuizen, enz. 

Zij mogen dus vermeld worden te zamen met 
de koffietuinen van B1ttoe (bij l\fol1tng), waarin 
zich volgens Brntaijoedho koffieboomen bevin
den ter dikte van een mansdijbeen. 

Men chrijft ons uit eene naburige afdee
ling: 

Eeu paar da.gen geleden moest een inlan
d~r alhier op de politierol verschijnen wegens 
eene vechtpn.rtij. 

Daai-in is niets vreetnds gelegep, mnnr wel 
dat die persoon geboeirl voor den rechter ver
scheen en oiik na de vrijspraak weder gekluis
tei-d naar buiten werd gebrncht, en er nog 
eenige oogenblikken moesten verloopen, alvo
rens men hem z\jne vrijhei<l terugg1tf, 

·wut beteekent op zoo'n w~jze Art. 242 vn.n 
het Reglemeht op de uitoeleuiag der politie 
em:. onder de Inlanders en de clnn.rmede ge-
4ikge"telcle per'onrn op Javn. en ~Iadurn, waa1-in 
uitdrnkkelijk is voorgeschreven, dat de bekhiiig
de on15eboeid, ontd.mn vim 11lle kluisters, voor 
zijne rechters zal gebracht worden? 

Reed sedert een rnenschenleeftijd moet zich 
onder de sf;eenen boog in de knrnpong Djapa
nUJJ hier ter stede, een sbng ophouden ter 
dikte van een pina.ngboom en ongeveer 12 
voeten lang. 

Ofschoon menige kip in de kaken van <lat 
dier ver<lw!jn~, laat men betzelve steeds met 
rust, ditar volgens de meening der kampoong
bewoners het onschadelijk maken dier sl,mg, hun 
ongeluk zoude aanbrengen. 

De jeugdige inlander Saharbie, zoon van den 
kaoem Kasan Poero op Gandean is een ware 
deugniet, die reeds een paar nmlen met den 
rechter wegens &tnmtroof kennis maakte. 

Zijne ouders besloten toen hem naar de San
trieschool t11 Djogorcigo onder Ngawie te zen
den, in de hoop dat hij zich aldirnr beteren 
zou<l.e. Zii voorzagen hem . ruimscboots van 
geld en kleeren benevens een Koran, en de 
jongen toog op weg. 

Drie da.gen later keerde hij echter weder 
huiswaarts, slecnts met een broek nan het lijf, 
verklarende alles op Sragen verdobbeld te bebben. 

Men maakte toen echter korte wetten, want 
na hem flink afgerost te hebben stak men 
zoontje eenvoudig in het soldatenpak. 

Dit i dan ook eene betere leerschool. 

In vele kampongs bier ter stede doen zich 
onder de infandsche bevolking vele gevallen 
van koortsen voor, en treft men woningen aan 
waar het geheele gezjn d1Lnra11n lijdende is. 

De felle hitte in den laatsten tijtl, bij gernis 
aan regens, gepaard met gure en zw1ire win
den, zullen zeer zeker daarvan de oomiak zijn. 

Donderdag avond omstreeks ten 6 nre werd 
er huiszoeking gedaan bij den Chinees Lrrn 
L'<G Swrn, wonende op 'ljokronegara.n, en vond 
men aldaar onder het ptmnen ditk een darm 
ongeveer inhoudencle 7 thails tjandoe. 

Daar die man ter goeder naam en faam 
bekend staat en zich nooit met diergel!jke ne
gotie heeft opgehouden, nam de politierechter 
zijn schuld niet als bewezen aun en sprak ht>m 
vrij, te meer dnar een zijner buurlui onder 
snspicie st1i11.t hem die11 poet'l gespeeld te hebben. 

Vrijdag jl. had in de desa Karimg-Asem 
nabij Kalitan een treurig ongeluk pbats. 

ik niet nan .\farina gege\·en wat ik eigcnlijk te vecl 
bez 1t en to"en ik denzelfden arnwl <len bran•n David 
belaald h:1d. rn"t een geschcuk Y:ln twee paolo~ bo
ven het ver,.:ch1il ligde Pll 1k mijn hoofJ op het iewat 
han.le kw.;sen van de h~rbe1g had nedergclegd, sm'.lak
t-' ik de rn!do••ning \·an met <le drie kroonen, die 
rnij rnl8trekt lliet :lrlllP,r gemaakt b'.lr!dcn, aan Ma
rin'.I 111err geluk en meer tevredenheid bezorgd te 
heulH'O. clan de dame 'uit Ferrara met hare wrplct
terencle drogreilenen. 

Einde. 

Zeven dngen onder den ;orond. 

In gchrel Silezit: en in andere hcrgbouw1listricten 
,·an DuilRchland wordt O\'el' niets gespl'okcn dan owr 
de woodenlarlige rc.lding dcr 43 mijnwel'kers bij 
Schwicntoch!owitz. llet feit is zoo wornlerbaarlijk, 
<lat hr.t wel de moeitP, waarrl is bet eenigszins uit
vonriger te vermel.Jen. 

Op Yrij rl.1g 30 Jiili-dns luiclen de merlcrleelingcn 
der gerC'rl1len - bad plotseling in de groote kolenmijn 
» Duitschluml" ePne ontplofting pluuts en met rloncle
rend geweld stortiL' eene Naterrnas~a ,·an 400000 
kubiekc meter door cle schacht, waarin de werklieden 
ge\i..-eonlijk af,laalden. In de mijn wcrktcn juist 43 
,\·e1-.ldieden. Toen zij het waler hoorden aanrollen en 
terstond den gewe'.digen mvrlderstroom zugen aanko
n1en bea-o r. nen zij in de overhaaste vlucht hun heil 

Door groote nchteloosheid bij het omkap
pen vim een klapperboom, viel dezelve op een 
der dichtb!jsb1ande wouingen en verpletterde 
eene hoogstzwangere vronw, beneveri.s een jeug
dig mei jc van ongeveer twn.alf jarP.n oud, 1:ie 
met batikken bezig w11ren. 

De veroorziiker van dat onheil bavindt zich 
reeds in hechtenis, alhoewel hij door vr ·es 
gedreven, het hnzenpad koos. 

V 001t JAGERS. N abij de halte Wa.likoekoon 
bevinden zich eeu bnitengewoon 11antal groote 
wilde varkens die het de desiilui door het lrn
'venen en oppeuzelen van het te veld stiiande 
gewas zeer bstig maken. 

Een inboorling uit onze veste heeft zich 
thans voorloopig met ter woon aldn.ar gevP.s
tigd en mocht bet he1G binnen een vijftien 
d1Lgen reeds gelukken een tiental picols dengdeng 
te verkrijgen, die bij verkoop aitn een Chinees 
aihier ongeveer f 300 opbrnchten. 

Men deelt ons mede, clnt door een opgeze
tene van een bunrhLncl nn.bij J3ojolalie, een 
n.nnkbcht tegen den heer L. opziener op die 
onderneming is ingediend, wegeus bet op hem 
a11nleggrn met een gelnden gew er. 

Aangezien genoe111de hecr dit onkent en 1 

d,- man geene getuigen lrnn bijbrcngen, zal ' 
de zaak wel geene 1·oortgang hebben. 

RaJhen ~fas vViro Asmom. Zeker 'l:!Ll het niet 
gemakl elijk wez.en een persoou te vinden die 
hem vervaugen lrnu. 

Blijkens an.npl11kbiljetten in de hotels itlhier 
en ornrnestnande ad vertentie znl het Oosten
rijk!<ch muziekgezelschap op 4 dezer eene voor
stelling geven in de societeit en op den 6tlen 
wellicht in bet Komedicgebou w. 

Den 5 en 7 Sµ,pt. sµeelt het gezelsch11p te 
Djokj1i. 

Znteedng nacbt werden in de desn Gawooh 
negen in l11nrlsche hni:i:en eeu prooi der vhtm
rnen, alsrnede 3:2 stuks ]dapper- en eeuige vrncht
boomen. 

De lm1nd ontstond door onvoorzichtigheid ten 
huize van den Jnvnan 'l'roenostiko, die thans 
voorloopig n.chter slot en grendel zit. 

1:fanr we vern men heeft men alhier binnen
kort het bezoek te wachten van Z. D. H. :Jlge, 
A. l'. Cbesseus, An.rtsbisschop vn.u Tranopoli, 
i. p. i npostolisch vicaris en' pastoGr v11n Bitta
via, ten einde het H, Y orrnsel toetedienen. 

DE V AUX.H.\LL r~ DD SocrnTElT bij gelegeuheitl 
vnn d,·n geboorted1Lg der kroonprinses gegeven 
op Zondag<tvondjl., was vrij goed bezocht en voor
nl in rlen na-avond zeer geanirneerd. Men bleef 
tot hiat bijeen. De zaal was netjes geclecoreerd. 

nlet genoegen vold·.Ln w!j aan het verzoek wr1so~'s cmcu;::. Gisteren arriveerde nlhier 
om het volgcu<le meLle te <leelen. : de beer Fr1mk 'Veston, mnnager van \'Vilson's 

V ro.i.~er W;tren de J<Lvitan che wi.1"ken Pcuoe- ' · ·· · 8 b N e:.ll'c1ts, op Zllll re1s nanr oern 11jn. .l 1L af!oop 
larnn. Sindosen;Ltl en Pamohm b~kend om de der voorstellingeu te Buitenzorg begeeft zich 
onveiligheid, die er heerschte. P0litie mis er bet gezelsclrnp regelrecht nnitr Soer.tbajn. om 
nntnurl[jk wel, mmu z[j was nooit te vindeu, dam· geclurende drie of vier weken te vcrblii
belrnlve 1tls er opium u10est 1mngehMhl wordcn. n'u. D:tnrn<t zal bet eenige voorstellingeu te 
een euvel w111trn1m meer politie sukkelt. S"- ~:·llo en Djokjit geven, om in de eerste week 
dert de nnnstellin~ Hn den mautrie Ar<ljo • rnn October te tleummng te arriveeren en hier 
Pranoto, die 1tim deu kruisweO' vim Penoel11- ~ k t t y d n een p1t1Lr we Ten c ver oeveu: 1tn eze pl1tats 
ran woout, is daarin vernndering gekomen. D1ig ' vertrekt bet circus rnmr Cidcutta. Loe. 
en n1tcbt is die Mubtennar (hm ook te vinclen 
en hti staat steeds gereed om oogenblikkelij 1• 
mede te g11an ten eirnle de gera2porteerJe zn
ken te onderzoeken eu n.ls h!i uit is laat hii 

A.us fr a !is ch Verzorgings· 
g·esticht. 

( Slot). te huis steed.· de boodsch1ip 1Lchtcr wan.r hij 
heengaat. · Tot zoover 

De veiligbeid in die wijken is er elem ook Iefferis. 
het kunsteloos verbaal van mevr 

op verbeterd. Hij is er in geslaagd om eenige De meeste kinderen, thans in het huis aan
gevaar4jke snjetten optepakken eu onscba- wezig. zijn onwettig en on;trent_cle maagschap 
delijk te maken, vn.n diefstiillen hoort men der beide . kinderen v11.11 tltaat is zelfs hoege
veel minder en ook het hechten van pliikkaten uaamd mets bekend. Onclimks deze bezwttren
aan muren en boomen, wnt danr om een ha- de omstandigheid en den invloed <lien men 
verklap gebeurde. heeft opgehouden. Ter.v\j! 3 d11arvan op de ontwikkelin der kind~ren zou 
er in vroegere jareu in de Oosr,moeson telkens I mo~en ~u~hte~, hebbeH i-eeds verscbe1dene de 
brand was, zijn er iu clit janr slecbts twee kl_eu~e mnchti.ng verlii.ten met de_ beste voor
bmnden, v,w luttel beteekenis en ttan onvoor- mt~cl1ten op eene eervo1lc en nutbge loopbaan. 
zichtigheid te wijten, bekend gernakt. · · ·· ·· · De'lioo1'don~rwtjzervn.n de N"ieu,we stadssehool,-

Als de andere Solosche politiemannen een zoo~e<l.e cl~ mspec~ur van de ~ondagsschool
voorbeeld nan Ardjo Prlllloto nn.men, zoude getmgden rn loffel:yke bewoordmge~ over bet 
bet er met de veiligheid in bet geheele rijk helder ~oorkomen, .de gehoorzaamhe1d, de ma
zeker oneindig beter uitzieu. te van oplettendbe1d en het goed gedrag der 

Br wordt geklangd over het oponthoud <lat 
rij tuigen, karren en voetgnngers op sommige 
uren vim den (1,ig mm den overweg nan.r l\I<L
lanz-djiewau b!i het stution van de il-faatschapµij 
onclervinden. Dit kan soms een kw1trtier of 
vijfentwintig minuten duran. W!j rnaken 
er melding van. maar er is reeds zoo dikwij]s 
over gescbraven, zonde,. d:i.t er vernndering 
kwam. dat wij vree7.en dnt dit bericht ook niet 
veel ~al ui twerken . 

Aanata'tn•len Domler.liLg g,mt <le Pangeran 
Adipat.ie Ariu Pr,tboc Pr1mg 'VeJhono nanr 
Won o~iri om <Wn groote j ·tcb tp1irt!j te houden. 
Albs W<mlt in gere'dheirl gebrncht voor ·zijne 
ouhn.ng't. De j1tchtpartij znl op µ-roote schaal 
wol\la11 aangelegd en w.uir;;ch!jnlij k een d1tg of 
itcht dureu. 

Men zoekt no3" iiltoos na«r een geschikt 
plnatsvervnnger voor den overlcJen onderregent 

te zo i>ken in cle hu lge:· g-»J,~:::·>..1 stallen. Maa1· met 
onweerstaanbaar gewd l dnmg het. water achter hen 
aan en ver~perdr e!k1_}n an.l1:'1'1Jrl ,,.t~g. die nag naar 
de oppen!akte dt>1' narJc gel><itl-le. 

Eim.le\,Jk gelukl•' lH.it :3) wet·k!ie le>n om eP.n >eili
ge pla'.lfa t•~ venn·eren, waar bet wa ler hen niet kon 
bereiken. !lier stontlen zj bo:A a:-tn burst op eeo be
perk t. plckje ~am<>nge lro·1gt'n, md de boofden ·tegrn 
de zwarte kolen ea d . .l vnetcu in hct ijskoude water. 
Ondaoks de ove1·ijlde yJ11cht waren twee <ler lampen 
ilie zij in de hand harlden, blij\'en bnrnden en ver
Jichtteo het trcurige to.mpcl. B.ondom de clruipende, 
somberc, zwarlc kolen mure·1, waardoo1· het licht 
~poob.chtig 'verd le.r11;:r'"1~k:1at~t. b»nedcn tot aan de 
kniecn de grauwe rn borrc!en1lrl watcrma<sa. 

Uren hng \Jlen'h dll m'tnnen en jongelingen zoo 
staan. Ten einde elkaar 1110<!1! in le spreken en tlcn 
recldt?I'. dim Wll ,.,. te wijzen, bt>go11nen zij gemeen
schappelijk koral en tP zingen. ~laar zo11dei· _gevolg 
weerklonk !wt g<'znng door de sornbere ruimt.e en 
stierf langzaam we;:r. JJe doorbraak had op Vrijr!ug 
plaatR gehad en eintlelijk n:t cl1·ie dagen in pij1ilijke 
onzekr.rheid en doo1· rlen ho11ger guk weld ahhrs te 
hcbbcn doorgebracht, z:1gcn zij pl0tsi.:li11g Zoodag bet · 
water vallen. De gangl'n wcrrlen w~cler vrij en of
schoon geheel uitgeput, trnchtteu z:j wee!' vooruit te 
dl'ingen. 

Den hongcl' had men trnchLen te stillen door op 
het leer de1· werktuigc:1 tc kauwen. terwijl het vui
le water het er.nig

0
e micldcl was tegen den dorst. 

Maar de uitgangen waren vers1nrd en alle pogingen 

kinderen. Geen enkel hnnner bezoekt ook de 
school als " van den arme", voor ieder kind 
wordt scho0lgelcl betan.ld. Katuurl\jk heeft men 
daurvoor bij anderen om hulp moeteh aanklop
pen en het kostte dikwijh< veel moeite en over
leg om uittdkomen en het liefdewerk iust.l.nd
tehonden . ma<Lr gelukkig zijn er nooit ernsti
ge moeiel!ikheden g-erezen. W anneer de zank 
i11 wijder kring bel~enrl zal zijn, lrnn er meer
dere hulp tegemoet worden gezien, m1tar wat 
men behoeft is niet enkel geld, evenzeer per· 
soonlijke belangstelling en in vloed. 

W ut mii eene groote teleurstelling is, besluit 
mevr. Iefferis, is het feit dnt het klein asyl 
in Camdenstreet tot dusver bet eeniD"e is in 
de kolonie (New South Wales), te meer 
nu zoo1'elen <lit systeem, samenwoning in 
ldeine gezinnen van l 0 a ) 2 hoofden, boven 
n.ndere methoden de voorkeur gernn, Nu de 
inrichting vier jaren heeft bestaan en nn.ar 
ik vertrouw dat bestaan voor de toekomst is 
verzekerd. dncht ik goed te doen hen, die wer-

om er 11it tc komrm bleven vruchteloo~ . Daar hoor
den zij plot~eling uit een andere'l stal cen geroep 
om hu lp Ee1·st mecoden zij clat het hun rnclders wa
rcn. maar bet waren zernn Jotgenooten, Aan een 
ueeqrehtten touw daalde cP.n cler zevenendertig oo
gAuk.k!gen 11aar lJeneden. llct touw brak en de 
m'jn1\·u"k1!:' viel necr. maar b:'zecrcle zich oiet in het 
zacb. tc sl\jk. Zoo bereikte hij zijne lijdensp:<'nooten 
Dez•' ha l len ten minsrn nog ecn stnk broorl overge
hJn len, waarrao zij nu samen den geht>elen tijcl leeftlen. 

Tnt11<~che11 brnchten de anclere vijfonunrtig een 
verschrikkt'lijken tijd door. :.;;a vijf lange ctig-en gi n-
0·1~'.l dn !amp0n ui t, wel hadr!en zij no" e~o lJ,,,,lje 
~lie rnaM de lucht was zoo verpllst. d;~t rle lamp~n 
uiel mePr wil Jen branden. I de diepste d11itsternis 
rn.~Jden 1.ij m.) c de \'i11gcr~ naar hunnll horlo . .i·es hoe 
Ian t Ji .. t was. !\foar toe'l begon dr ho11gcrdootl . nog 
e.1n P:•Hll 'ensch'lpelijk g~bed, en allen strek teu zich 
nauo.;t. rlkaar uit om lnogzaam te stencn. 

In den laalsten doodstrijd werrlen nog ecn paar 
dynamie +;patn•ntm afgeslJken : zij ontpl.lften zonder 
n.1 leel te doen co g,1vun den redtlers bet sein. Een;t 
werd 'n r[e zeven mensch ·n gcvon.fon, bij wie een clcr 
v\jf en dertig eersten. was neergevallen. Aan zijn 
rn.!.tstappen en bet afhangcnde stuk van hct 1ouw 
n>nd nwn den wcg naar .de anrlercn en na ·170 i.;ren 
lt~vend begrnver. gewec~t te zijn, werclen alien wellr j 
naar bovcn gebracht. , . . ' 

Eer~t konclen de ongelukk1gPn met. pi-eken vn.n u1t- ' 
putt:.ng ( zelfo.; toeo zij zich gcred zagen, sloeg hun 
pols slechts met 40 slagen in de minlll~t), maar toch ver-

kelijk bel1mg in <le zn.ak stellen, te vragen 
vn.n de zorgen en vcmutwoordelijkbeiJ een ge
deelte op zich t e nemen. Diensvolgens zn.l 
voortivi.n het toezicht worden uitgeoefon,l door 
.... ( volgen tle n11men der dm11es-p11.tronessen) 

Tot :r.oover de » Herald " 
Witt mevr Jefferi3 bedoelde mi:it " andere 

methoden » had wellicht regstreeks of zijde
lings betrekking op de vereenigi.ag van een 
zeer groot mmtnl kiu,leren oncler eeu dak, 
met narne op sonunige l~ngelsche weesbuizen. 
Zoo is de inrichting vnn G-eorge Muller te 
Bristol wel het groot~te van de gebeele wereld. 
In zijne inrichting wonlen door elknncler ge
nomen 22::>0. kin<leren verpleegd. Het onder
houd der weezen kost f 575,000 per jaar, de 
j1i.nrlijksche rnelkrekening bedmngt f 25, 000 
daarenboven. Eenmaii.l heeft hij tot f 68,000 
per da.g uitgegeveu; vn.n de oprichting tot he
den werd eene som van meer dn.n f tl,000,000 
ontvangen. Eennrnitl werd aa.n het weeshuis 
eeue gift v11n f 112,500 geschonken, en vele 
malen giften vim f 12,000. 

Doch vnn welke inrichting zouden wel de 
baste burgers uitgann - van de r•msachtige 

·stichting nun de Severn of van de nederige 
htti3:.n1n1 •.v.:>aing in UL u lm- ;t:.,et·? 

G e me ~ g de B e r i c h t e n. 
DE SUIKER is eenigszins stijgende. '.!.'ien gul

den wordt te vergeefs geboden. Omtrnnt de aan
plant van den beetwortel in Enrop11 luiden de 
berichten onguustig. Dd droogte heeft het ge-
was veel kwimd gedaau. S. H. B. 

Op een. CoUegie. Een prins C1isimir Kutschu
bei woonde uit nien wsgierigheid een collegie 
over au1i.tornie te W eenen bij. De verstrooide 
hoogleemnr legde hem een vrnng bctreffende 
de zenuwen voor De prius werd zeer verlegen. 
Einclelijk tot zich zell'en komende, antwoordt hij: 
,,professor ik ben de erfprius U11simir Kutschu
bai." --,,0, dim kunt u het ook niet weten," 
klonk het bescheid des hoogleera1i.rs. 

Iu het B. H. 13. leest men de navolgende 
anuonce: 

Let '"el!!! 
Er biedt zich >tau een Engelsch mittroos, 

goecl gcconditioneercl en voorzien van de ver
ei;;chte legitrnmtie papieren, om dienst te doen 
!LIS schipbreukeling bij een der Atjehsche kust
staatjes, <l,Lt lnngs clezen tlmns gebruike}ijkcn 
weg openstelling zijuer havens mocht willen 
verkrijgen, Als voorwaarcle wordt niets anders 
verbngd clan een goede behandeling, vier niet 
leelijke vrou wen en een aandeel in bet door 
Nederl1iud t-e ·betalen losgeld. . 

H.ef!ecteerende potent,iten worden verzocht, ·~'' 
voor nadere bespreking en regeling der details 
van sk11.nding; gcvangenneming enz., hun brie
ven te adrcsseeren Mn het Bitt. Haudelsblad, 
motto Schipbreukeling. 

Pla11tsteu wij in ons vorig nummer een en
trefilet over <le bimdeloosheiJ der Solosche ket
tinggangers, te Soer;Lbaja schijnt het niet mm
der erg te zjjn .. 

De redactie vn.n dat blad schrijft: 
»J oelende en gemeene pantoens zingende, slen

»teren ze hmgs. 's heeren strnten, al~ waren zij 
»de toongever.;; van de pbats, van wijken no0h 
»ingetogenheid wetemle. 

» Vette, luie. gauiaene ellendeling,m als ze zijn, 
»gaau hunne brutnliteit en on verschilligheid al
» le grenzen te buiten. 

»Een dergelijke toestand is een· schande voor 
» het bestuc.1r, <lat dien duldt." 

De voorstellingen van het honden, npen en 
pmmlenspel vim de heeren Kber & Olman heb
ben nlh1er op de aloon-aloon van llf Zitterdag
avond een aan vmig genowen. Ondanks de d11.ns
receptie bij den Militi.iren-Kommnudant en de 

kecrde ni•cmand in l even~gevaar, zoo zij zorgvuldig 
verpleegd werden. 

Dag en nacht had men doorgewerkt om de bedol
ven mijnwerkers te vinclPn. ofschoon men ten slott~ 
meencle slechts lijken te zullen vinclc•n. De eigenaa1· 
der mijo, graaf Hcnkrl von Donoer~marck, gaf den 
mijnwerker Steigel, die met groote dooclsve1:achting 
het redrlingswcrk leidde, ab bewijs van clankbaa1·
heid ter~toncl 3000 murk. 

E1·g ve1·strooid Hoc rnrstrooid mijn \'riend Egberis 
is, rlaar kunt gP je gcen begrip van makl'n ! 

Ycrb<>elcl 11. we gaan ~amen naar het badhuis, ne
men ecn rnrkwikkclijk bad, wanrlclt'n Jangzaam weer 
op, en gaan een glas bier clrinken ! 

~lna1· jawel ! na11w!!lijks is mijn vriend gaan zitten, 
of hij staat weer op en zet zijo stoel weg; hij neemt 
een <lllrleren, weldra e,.n derclen, en zoo gaat clit voort. 

Rood en gee! were[ bij in zijo gezicht van kwaadbeid en 
hij beklaagrle zich over clic11 vuilen troep, daar alle stoe
Jcn I'!at. waren .... ·een wat dt.!nkt n wel, dat'twas? 

Dnar had de lomperd, vat-je, natuurlijk zijn zwem
brockje vergeten nit te doen. 

Een piano no,q {i·aai van toon. Een heer kwam 
op een advertentie af, waarin een piano te koup werd 
aangeborlen »nog fraai van toon." 

- ;\faar dat in~trument geeft in de hooge tonen 
haast gr.en geluicl meer ! sprak hij tot de jn!Trouw. 
die hem bet prachMuk liet zien. 

- Wei, jullie speelt toch bijna altijcl in 't midden I 
was het antwoord. 



gisteravond gehouden militaire Kei1nis heeft dit 
Circus toch deze bei.la a vomluu zich iu een groot 
pnbfok mogen verbeugen. De dressuur van 
de 11pen, hon<len en pirnrden is dim ook zcier 
fiju, terwiil de >errichtingen vnu de beesten, 
vooml vnn de 1Lpen zeJr co:nisch z\jn. 

.Je Uijmmt<:itische en ucrob1Ltische toeren zijn 
onverbeLcrlijk, vermn.kelijk w1i ook de lmmer 
ggnmastiek verrid1t dour een zestnl jougens, 
die w1111rscliijnljjk den ouderdom vnn 8 t.ot 12 
jaur nog niet bereikt hebben, vooml fle lmlsbre
kende toeren op de trnpeze en op een wipplauk 
rollf'nde globe wcrden zeer toegeju icht. 

De voorstelliugeu die 's nuchts om half 12 
ure ongevt>er wnren nfgelo•>pen werden b'1slo
ten door een lnchverwekkemle pantomine. Het · 
gezelschap i. een bezoek overwn.nrd, en zal 
zeker ook hier evenn.ls overul elders, flinke zn.-
ken run.ken. Mat. 

De Genernn.l Kili1m werll heden morgen op 
de gebruikelijke wijr.e nnar het spoor uitgelei
de gednnn en vertrok tegea 7 uur 15 ruin mmr 
Kl11.ten. Z'; HJ.'.:dG. zal he.len mil.lng met de 
sneltr .. in de reis uaar S1dntig11. voortzetten om 
nldaur inspectie te houd1:;n. W egens eene plot
selinge ongestel<lheid vn.u den Re>itlent van 
Solo zal Z L:Ifal '. bet g:trni1.oen te S lo eerst 
later· inspccteere:1. De µnrt[j ter eere ni.n den 
Genernal gegaven ten l{esideutie huize en bij 
den Over 'te wiiren flink bc:t. •l ·11t en gennimeerd. 
Voornl de Lmtste pnrt!j op ~ L• ·:,J.tg 1woml 1Vas 
exception 'el vrolgk en opwvkkend WIL' het 
zelfs heereu met grijze haren lnstig rond te 
zien springen. tot be:;clrnmiug van vele joll
gelui. Uenem·d Kili1m zal denken wii een pret
tig u indruk v1in Djohlj1t hebben llledegeno
ruen, even ah ZHlfJ tG. door zijne eenvoudig-
heid er heel't achtergeblen. Jf1ll. 1 Sept. 

meldt het cul'ieuse geval van een fabrikant uit het 
:\onnle'l, die ccn chl>que van 27000 francs, hem uit. 
l\farseille g,•st11urd, t.irngzond ,,wegens onvoldoende 
ontsmetting."- flu<sisf'h sp1·eekwoo)'(l. - Eer gij ten 
stl'ljde trekt, bi<lt euns; cer gij op zee gaat twee
maal; rer ~ij trouwt <lriem~al. 

De tram van )!ecstc1· Cnmelis zal waar. r.hijnlijk 
eerstdnngs geopcml wonlen. Yan de trnm Solo-Poei·
wo:lntli hoo1t men slee1ls niet., ofschoon de conces
sie in ande1·e handcn is ovcrg1•gaan en et· verwacht 
wc1·d , t!at ze nu spoedig zou tot stand komcn- \'an 
:\fcPster Col'l1elis zal er ook een telefoon naar Batavia 
rot s1aml komen.- \'an de Bataviasche schuttcrij 
wonlt legt,n11'lHll'dig zl'er veel wel'k gcmaakt. Ver
leden Doml~nlag genoot zij de eer doo1· hmu· kom
m::tn hlnt buitcngewoon gcinspecteei·d te worden De 
Java Bode vraagt of zulk~ ook is met het oog op de 
eerlang intetredcrn b11ite11gewone om-;tandigheden.
fomand die rlc Enrnp3esche b1•grnafplaats te Batavia 
bezo 'ht roe1nt zeer tie zindt>l\jkhnid en orcle die <lanr 
01·cral hecrsch~n. 01'er lJ •t kerkhnf ~troomt artesisch 
wrrter, bet z:et r1· goed en schoon uit en zoo 
is het ook met den in1·Pnt<1ris gc~teld, de wagens, 
paal'(len, tuigcn enz. allcs ziet er el'en mooi en krnnig 
uit, rlr d1·agel's hcbben nr.tte gal'derobti; en rle lrne t
sfo1·s en lo)p.!1·;:live1·Pien muntuu uit dool' neth~id. Dat 
zulks on:-r gehed hl'a niet zoo is zal men te Solo 
zeer got>J we ten, niettege11staandc hct kerkhoflond;:. 
el' r\jk i'.- \Yaa1·schijnlijk zal de belasting, die doo1· 
de Chineczen WOl'llt O[>gebracht in ·1885 het dubbele 
opbreng,•n van hetg-een in 18 '1 het gcl'al was, teu 
minste al;: de h •e 1· Sprcn2,'c1· van Ejk de portefeuille 
van Jlnantien niet van rlen heer Urobbee Oferneemt.
lfot hersrheppen van de woestijn Sah:irn in een bin
nonzee zal waa1·;:chijnlijk niet meer koslen d<\ll het 
gr;11·en van het kanaal rnn S11ez. )[en ziet echter 
·~gen het plan op, nm Lal er guv1·cesu wor,Lt, d:it hct 

ldim·1at van Sp:injr, Zuid-I•ranki'ijk en Italic gehrel 
zal vc1·a'1dercn.- Tc So~rab 1ia z\jn volg.ins het S. 
II. B.: eene nl)•!dige dame en een 1J,111g hec1·. [n een 
huis wac11· onlangs een sterfgev:il plaats rond, spooktc 
het elkt•n nacht en eene oude dame werd geengageerd 
als waalbtCl'. Tenvijl nu de jonge mijnheer, (1le an
de1·e huisgenooten W:tl'en uit,) in de binnengallerij 
op en llt)der liep rn nu en dun op de viool streek, 
~lin~erdc z j in de stc.-fkamer met. alle kracht een 
0~1d..: p:l'lto!fol teg .n rl<Jn m·rn1· en de s!of glee<! lang5 
de rnn;;tPrruiten naal' beneden. De h·•er, rlie den 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 
VAN 

V LAS BL 0 M. 
(22G) Jree1·e1ist1•aat -Solo. 

TEN BEIIOEVE VAN 

de ~t}~1rna.>ticbcfiooC tc Soernfrntta 

EN 

Gl)~z:.:eni't~l~Cj t·ot vooibe~ei3cnd on3cz:.

z,icf,_t aa11 JCi nClcz:.~n oan ~~noeH110-

'J'c1i8.:-n. ~n €)ceCl.:.z:.Ca11-d.>cfi-.ilnCli~. 

Trekking 

Maa~Uay ~~ ~~~~m~~r m4. 
-22S-

Jongensschool fe P1!ige11. 
A itn deze in rich ting knnnen tegen 1 Sep

tember a. s. twee interne leerlingen 
gephintst worden. 

Adres: POH,RONG-SOERABAIA. (202) 

BAZAR" " . . Vlug afgewerkt.. ~Mtr wij vernemen is de 
suikercam;J11gne op de ondc. rne::nin~ Kechi.ton 
Pleret Mer een cl Lg' of acht <Lfgeloopen. nog 
slec!1ts een 40 b)n w-: riet rnoeten er verwerkt 
worJen. Deze on lernemiug- mn1Lkt dit j,t1ir n1t1tr 
wij vcrnelll<''l ongeve r een vierdf) meer suiker 

l verrnarlijkcn "lag en het ge1 inkcl gehoo1·d h:ld bcgreep 

l d::tt zulks door den doorlc moe;;t zijn teweeg gebrncht 
en lii>p Z•>.J snel hij kon het huis ,1it en de straat 
op, ten eimle cen woning waar de dootlcn zoo hnis-

Heerenstraat te[enover Eerste school. 
dan vorige j1tren. Jfat. 

- Te Piir!js wns onbngs :een russische dwcrg 
te zien, die sJechts de lP.ngte had V11.n efo me
ter, en de jongstgeborene is uit een gezin van 
vijf broeders en zu'ters, die 1illen eene norma- · 
le grootte hebben. De moeder wendde allerlei 
buismiddeltjes nan om de ontwikkeling vnn den 
jongen te bevor.leren, wiens nn.tuur evenwel, 
merkwaardigerwijze aan de welgemeendc doch 
echt }) russische" pogingen weerstand hood. 
'l'oen n,,melijk het uitspreken van tooverfor
mules, bedevau.rten naar heilige plaatsen, het 
indompelen in wonderbronnen niet bielpen, wik
kelde de bekom!I!.enle moeder huar kind in brood
dee{J' en schoof het in een beeten oven, een 
pro~f, die eenige malen herhaald werd. Den 
gebiikken dwerg gmit bet tlmns op 7.ijn kunsr.
reizen oneindig voordeeliger dim zijn broeders 
en zusters. 

Onze lieve Heer. Eeu geneesbeer bezocht 
een krankzinnigengesticht. Een der verpleeg
den vergezelJe hem op zijn rondgang en ver
bansde hem door zijn gezonde tun.I. Hij kende 
de rrescbiedeuis v1in elken geesteskranke nauw
ken~ig en verbn.alde die den arts op onderhou
dende wijze eu als ware hij een deskundige. 
Eindelijk kw1imen zij b!j eeu verpleegde, van 
wit!n de begeleider meende <lat bij niet te ge
nezen was; » w1Lnt ziet n;" fluisterde hij den 
geneesheer in het ~or: »<lie verbeeld~ z~ch on
ze lieve Heer te ZlJU - en du.t ben ik immers 
zelf." 

Een nit Jnpn.n teruggekeerd Engelsch rei
ziO'er beeft een schets gegeven vn.n een gn.st
m~ul in een J1ipnnsch LuiH. Aan zijn beschrii
vin{J' outleenen wii· de vol{J'ende bizonderbeden. 

0 • 0 

Midden OiJ de tafel stonden op kleine scho-
teltjes verscbillende den eetlust bevorderende 
spijzen, als ornnjt! 's, 1trn1mdelen, n~ten, eieren, 
kaus, en van welke ieder nnar bd1eve:a na~. 
Voor elk couvert bevond zich peper, zout, su1-
ker en sojn. In deze orde werden de schotels · 
gediend: soep V•tn vogeluestjes, l11m&bout met 
O'roenten en bnwboesknoppeu, mosselen, gekook
te kreeften, gebnkken v'isch, thee met geb11.kjes, 
ham, svhilclp1Ldsoep, gehakte en gebmden hon· 
den D'ekookte rntten, gebmrlen zwii.rte mt.ten, 

'
0 k.k ingemaakte meloenen-pitten. g;•1ieste zee 1 vor-

schen, noteTl met ingenrnakt<> betelbhtden en 
verschilleude drnnken. D11nrnuboven ~tond nog 
op tafel een geclekte schot:I, waariu men ~ij 
bet beain vnn den maalti1d een flesch wuu 
uit{J'est~rt had. Hij brv~itte zeevlooien, die 
toe~ men bij het de.ssert bet deksel van den 
schotel oplichtte, geheel dronken waren, en 
kris en krns door elkander sprongen, en door 
de Japanuvrs met een cljJenbeenen st11afje ge
vanr1en en cLnirop levend verorbercl werden. 
Tot°servetten dienden groote bruine stukken 
pa pier. 

Verspreide Berich ten. 
--- ----

Een jontren in br\\·omlrring rno1: den. \\'cstinghon
se-rem riep nit:-- ,,ll<\ de locomot1cf hep nog, .tocn 
i;;tond rlP achtcr~te wagen al $till"- Gust:lf ::U1chcl 
geeft een ,,13ucb der ~sel" uit. ~) eze zonderlinge titel 
van er.n werkjc, dat mt acht uneven aan cene dame 
bestaat

1 
zal gewis !ezers trekkcn.- De Debats ver-

hou Len, zoo spor,rlig mogelijk, te ontrnimen. - Ilet , 
bestuu1· del' n::tamloozc vennoot ·cbap »Soerabaiasch 
Han lel:;blad.. hceft het aangenaam be,luit van de 
Regetiring onlvangen. waarbij bij wijze yan gratie 
m:ichl!ging is verlccn1 tot ten1gbetaling van f 4102.-
van def 4152.·- doo1· haar gestol't in'~ Lands kas als 
boete voor de overtl'ed1ng van Art. ·! rnn Staatsblad 
·1860 no. 23 (niet tijdig indienen van de zegels 1·oor 
adverteeren.- In Schore1•'s Familienblatt chl'eef 
Fl'itz l\Iauthel': Het eerste jaar na ·1678 was ·1793, 
1 793 is geen jaar, het is een persoon; het is geen 
persoon het is een idee; het is geen idee, het is een 
purgatief". Zeer duidelijk ! 

vendutien. 

Op Woe~sdag en Donderdag den 3 en 4 Septem 
ber te Kepatian alhier van onuitgeloste pandgoe
deren. 

Op Vrijdag den 5 September te Ketandan executie 
bij den ChinePs Tan Goan 1'.jtang. 

Op Zaterdag den 6 September 1884 ten huize 
rnn mevrouw de we1l. Odenwalder gPb. \\'olff te Kia
ten van toko got•deren, en van afO'e:rnurdc goe<leren 
in. het post en telegraafkantoor aldaar. 

De Vendumeester, 
H. C. FISSER. 

Advert en tie n. 

Vendutie 
op den lOen §e1ltem.ber a. s. 

ten o rnrsbau vnn den Agent cler Weeskarner 
in het hotel ~UHOLTE~, van de Mgelatene 

goeJeran van w~jLn den Heer 
[iJ 

ZRO~~(') 
wanroitder een zoo croeJ als nieuw waterpas-in 

0 

struruent co;uiileet. 
De Execalew· teslamenlafr. 

(228) H. J. SOHOLTE:K. 

CON GERT 
YAX HET 

011de1· directle , ·nn den ka1>ebneester 

fl. f IEGL 1 

Bechtstreeli.S nit Enro1la ont
, ·anr;en: waren zeer gcschiktvoorHotels 

COMMENSALEN- HUIZEN 
EX 

dagelijksch huiselijk gebruik 
Alls: 

Eet-, Thee- eu Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atj1irstelletjes; J.Iessen-leggers en Zoutvan.tjes 
van KristiLlglas; Tinstaal- Lepels, V orken en 
Messen ; Ghs- en W aschserviezen, Ampels; 
\Vijn- en \Vnterk1trnffen! 'rrechters'; Liter
:mantglazen. · · 

G1·oote bezentling "·an Wee-
neu· -1nenbels · Yan Geb1·ii•ler 

Tonet als: 

Banken, Stoelen; Pianotabourets; V oetbank
jes ; Fauteuils ; Kantoorstoelen ; Tafels met 
Mn.rmeren bladen en ook Kindermeubels; 

liens en Jienr in 'I'abaks-, 
Cigaren- en Cigarei

tenpijpen, 
zoowel van W ortelhout als van meerschuim; 
.~1·n.chtige 0Yerhem•len in diverse 

pq1zen; 
Heeren - en Dames prima 

~ ln1.waliteit Handscboenen van :.l tot 6 
knoopen. . 

Jienkengereedschap ook voor km
deren. 

1!"'1u1taisie-Collie1·s enBrn.celetsnieuw
ste s maa k. 

AI1rn.cca-, Chiina· en Pacfond
zih·erwaren n.ls: 

'Servettenringen, ..\Iessenbankjes, Bekers, Mes
sen en Vorken., Olie- en Azijnstellcn, Bloemen
viLzen, V ruchtenschalen, Broodnrnndjes, Zont
vaatjes. Bmndij- en J enever enz Knntffon
schildjes. Bowie mes ( Amerikaanscb ), IJ semmer
tjes, VERDEH. : 

A Ile saart.eia borstels, Wagenlantarens, 
Likeurstelletjes cnz. 

(219) J!. HARLOFF 

beveelt zich beleefd '.aim voor bet 
en repareeren van pin.nos, enz. 

Blijft slechts eenige dagen bier. 

Adres: HO'l'EL SLim~. 

stemmen 

(218) 

§ P E C I A. :i..1 I T E l 'J\ 

!n~igoelnetallatien. 
op Donderdiig avoud den 4 en Zaterdag wor•len , Tolr;ens de laatste ver• 

den 6 September. betering·en, spoe•lig en soli•le 
Entree f 3 pel' persoon. nitge\.·oei·d. 

Pln11.tsen kunnen besproken worden in de Beter kwn.liteit Indigo, toepassing vn.n Stoom-
Societeit op den dag van bet Concert. (220) kooktoestellen. 

1 
k cl N Kleine Instnllaties warden in den tijd vnn 

e one ergetee en e, voornem;.n~t nau~ e- eene maancl gereed ufgeleverd. 
derland te vertrekken, ie .ge egen- Hierbii worclt hoe{J'enaamd O'een metsel werk 
h ·fl t t laeheele verzorama vanl - v 0 

1:> • ~1 an.n ° a o o 0 O'ebruikt en k:i.n men het condens-water bez1-
kmderen ° cl . a· · d b 'll' 'k (l'en tot bet aamnengeu \?':tu e m igopap. 

Tool'Wa<ir en zeer i 1J • 0 W. MAXWEL. 
AmtEs: POlUWNG. 

(227) K. NANNING. (150) .ENGIN E.ER,-D.jocJa. 

FOWLERS 

uraa[barB SpoorwB~Bn, 
jfET 

STJ\LEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
\'00!1 

INOIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
wonlen met veel sncces gebrnikt op de fa
brieken DJATI, NL+ANDJOij:K, MERI'l'JAN, 
P.AGONGAN, enz. 

:Oit. jam· zullen er hier te DJOC· 
n-J.r~ :i;neei· dan ~' .l.J I<' 1•an.l §poor 

in ;;;·ebrnili. gebrnc~•t -wo1·den. 
Eenig Agent voor de VVJ·~tenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
\'AN 

Ruston ProictOJr & CJ~. t~ Line~ln. 
H8ER0Ll:"D J!ET jfEEn D.\.N 200 :MEDAILLES 

YOOR Zl.l.\'8 :\I.\.UHI:.l!.;lll8); 

§1'.~LEN A§§EN VOOR l'f.IOLENS. 

(149) \V. ~IAXWELL, ENGINEER. 

~a~rr~I~- ~~ L~mmi~~i~~ui~ 
~~ ~11 ~ w ~~] ~~~~~~~®)~ 

JT001·straat - Sol(). 

ONTPAKT: 

GOUDEN FOUH.AGERES 2e luitenant. 
- id. id. le id. 

id. id. kapitein. 
id. Schouderbedekkingen. 

Zilveren Krnttgsterren. 
Ornnje zijden Sjerpen. 
Officiers Sabels met verguld gevest. 
Officiers id. cavnllerie. 
Sabeldragons voor luitennnts en kapiteins. 

-220-

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

V oorstrnat- Solo. 
Ontvangen 

Overheerlijke 

1'1an.illa Poin tus 
uit Europa geimporteerd. 

.... V oor de goede kwaliteit wordt gega-
rancleerd. (224) 

Hand els- en Commissieh uis 
B. W. VA'N HOGEZAND. 

V oorstraat- Solo. 
Ontvnngen 

per steamer Zuid-Holland 
Een groot fi;i.ctuur 

PRO VI SIEN 
merk J. C. VISSER Amsterdam 

waaronder: 
Kettingsuucijs 
H.olpens 
Rook worst 
Bloemkool 
Tuinboontjes 
Amundelen 

i n f 1 e s s c h e n. 

Tafelrozijnen 

·Gerookte Ossenhaas m blik. 
Z';wez<lrikken » > 
Kalfs- en Ossengebn.kt in '/, en ''• bl. 
Kalfa- en Ossenschijf » '!, en ''• > 

Kal'.'srolLde > '/, " 

enz. enz. (223) 

IIandels•en Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND. 

V oorstraat - Solo. 
Ontvangen: 

EEN FACTUUR 

YAN WILHELM RIEGER 

in uiterst nette flacons en palissanderhouten 
kistjes. (222) 

13andels= en Co1nmissiehuis 

J3· yr v AN ffoGEZAND. 

JT001·stratit - Soio. 

VEHKRIJGBAAR: 

prachtige echt Engelscbe 

l~IJTUIG LANTAARNS 

W1 Q.,g en~ ~e ep·e ~., 
-221-



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

ten bchoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De Vereeni~ln~ tot ' 'oorbereidend on
derricht ann kinderen vnn l'tlinver-

1nogenden in Nederlandscb lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.
1 « « 
2 prijzen « f 
5 « « « 

10 « « « 
100 « « « 
200 « « « 

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

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

320 prijzen f 170.000.-
LOTE" zijn tegen f 10.- CONTANT vedffijgbaal' 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjal'masin « « « J. A. Jansen. 
cc Bandong « cc « C. G. lleiligers. 
« Batavia « de N I Escompto .\Inatschappij . 
« « « den heer II. J. Meerten . 

« « « G. Gehnrng. 
« « « F. IL Iu·oon. 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

{( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

« 
(\ 

cc de heeren H. M. van Dorp & Co. 
cc cc cc Ernst & Co. 
(( 

(( (( 

(( (( 

(( 

« den 
« (( (( (( 
« Bengkali « « 
« Benkoelcn cc 
« Boeleleng « « 
« Buitenzorg « 
(( (( (( (< 

<< Cheribon « « 
(( (( (( (( 

« Bruining & Co. 
« Ogilvie & Co. 

Yis,er "'· Co. 
« Dunlop & Co. 

hle1· Loa Po Seng. 
« Thio Tjeng Soey. 
« L. van ll utten. 
« C. A .• \eckerlin. 
« Nierinckx. 
« Th. Jansz. 
« J. A. Schussler. 
cc J. J. H. Smeenk. 
cc A. J. \Yohekamp. 

« « « (( 
« Djember Bezoekie cc 
cc Djocjacarta cc <c 

cc J. van Ilol~t l'ellekaan. 
<c Brocx. 
« J. J. de Graaff. 

« « <c cc H. Buning. 
« « « cc cc \Yed. l\ocken. 
« cc « de heeren Soesman & Co. 
" Imlramajoe « den heel' .J. Revius. 
« Kedirie cc « <1 F. Stoltcnholf. 
« Kota-Radja « « « A. \\'. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) cc cc « J. F. II. van Ilemert. 
« i\faca sar << « « Vi'. Eekhout. 
« Madioen « « « J. A. i\Ianuel. 
« l\Iagelang cc cc « P. Koppenol. 
« ;\Iedan « « c< \\'. F. H. Leyting. 
« l\Ienado « de beeren de Bordes & Co. 
« Padang << « cc Yan Houten,Steffan&Co. 
« Pad. -Pandjang« cc « J. W. Alting Siberg. 
« Palembang « cc c< G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean << « « II. G. Klunder. 
« « cc cc « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. 111. Varkevisser. 
cc Pecalongan (( cc a A. \Y. I. Bochardt. 
cc « cc cc <( S. N. Marx. 
« « ci de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« Poerworedjo cc den b eer M. F. Srnets. 
« Probolingo « « cc C. G. rnn Sliedrecbt. 
cc " cc « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw c< « c< r. van Zijp. 
« Ilembang cc cc « P. L. Yan Bodegom. 
« Salatiga « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « « Agent i\. I. Escompto :\Iij. 
« « « de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « cc cc cc Rarenswaay &, Co. 
c cc cc cc Arnold & Co. 

« 
« (( 
(( (( 

« Soekaboem i 
c< Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( « 
(( (( 

(( (( 

« Socrnkarla 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

<( Tangerang 
« Tjiandjoer 

cc Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

er « « Soesman & Co. 
cc « c1 Gri1·el & Co. 
« den heer A. Bisscbop. 
« « cc D .. J. IT. Schafer. 
« cc Agent l\'. I. E<cumpto :\Iij. 
« den heer Chs. l\ocken . 
<< « « Y. Clignett . 
c< de heeren Geh. Giml:Jerg en Co. 
cc cc cc Yan Mtmlcn & Co. 
« cc cc Thieme·& Co. 
<( cc « Soe,man & Co. 
« « cc Thouft & Kalil. 
cc « cc Yog-cl rnn der lleyde&Co. 
« den heer C. L. Baier. 
« cc <( L. ,\ . ill. Leman. 

cc « « Jhr. R. Holzschuher vcn 
llarrlach. 

q cc cc K. IIovens Greve Wzn. 
« cc « C. ·w. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 
cc « (( I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
« \Yonosobo cc « « D. J. van Ophuijzcn. 

De trekking ge~chiedt ten overstaan ran den No
taris II. J. ;\IEERTEl\'S te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo 1·st1·a at-Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbe,·olen. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"J'ALUEVEN. 
TELCW,AAF'l'AIUEVEN voor 3 kriugen he

end tot 200 woorden. 
T.ARIEVEN voor KOELU::LOONEN bmtt:.n. 

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

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEKKTUIGKUNDlGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij T~, T , 1--1 en Balk· 
ij zer in nlle :ifmetingen. 

Staaf en 1,laati.jzer vnu idle dikten, 
waarbij vnu 6' >< :r >< ' ••" en ' •" 

,~taa:f en 1,laatli.oper en Kopel'• 
clraacl. 

Groote- sorteeriug- - Jloe1·bouten en 
JHin lu1agels. 

:.> :.> liope1·eu Kranen 
en Stoo1naf'slniters. 

India rnbbe1· vnn 11.f •,."tot en met 
1" dik. 

Gaspi,jpen met hulpstnliken tot 
en met 4" 

Geklonlien p'j1,e11 tot 12" diameter 
geperst op 10 Atrnospberen. 

Prima kw11liteit Engelsche ddJfrie· 
Jllen, enkel en dubbel. 

Yan af heden dn.gelij ks verse he Gebn.kjes euz. Prijscouranten wortlen tegeu frn.ncol 
aanvrage frnnco toegezonden. I 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. 

(127) 

iuturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m d1-1n 
kortst mogelijken tijd afgelevcrd. 

Hand, Centl'if"n~aal. Stoo1n· ~ 
po1npen en J11·andspniten. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i Il ~ 
Sn'j~e1·eedscha1, , · 001· gas en 

With 'vortlulraacl. 
Alle soorten , -e1·f'\varen. 
Boor en Pons1nachines, D1·aai· 

en Schaatbanken. 
Stoo1n1naehines 1netketels opeen 

f"nndatieplaat. 
Jiiezel~nfll' co1npositie, de beste 

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

, ·ntu·Jdei. Van welke la1itste artikelen zij 
eenige 11.genten voor Jiwa zijn. 

Yerder alle artikelen, benoodi~d 
, ·001· Iandel'j ke onclerne:rningen. 

Hunne zaak op grooten oruzet gebi1Seerd zijn 
de, bebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van Jlachinerieen en 
reparaties d1w.rv1m, en nemen bestel· 
ling·en aan op diverse werktuigen. (90) 

IKDISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaansche en Porl11gersche WiJne1. 

Witte en Uoollc i'ot·t ... . . f 15.-\ per 
.Un Inga, Jluscatt'lcn \'inr>D!1lce .. l3.50112 fl 
Pale-, Gold- en Da· ~'-.'.§l1cn·y ., 12 .-Hco .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Societe G'e de Prodnits Alirnentaires 
J\.\rrr.1.11. 1 :.\ [11.uoi.:-; Fn1-;cs 

Direc/ew·1•J1 /JI S.L\' l' en .1 LU:,IRJJ 
Gnun1'" :\f 1; 11111.u: P .1m.1>< J 8i8 

G o c JJ E x ~I E r> 1 1 r. 1. t·; .\ i1 s T " 11 o .1 ll '1 8 8 3 

PAR I JS 
23, Richer. 21 

LONDON 
·I 0 l, Ll'wleJ1 hall8/rl'el. 

Boter van Normandie 
Zonrlcr <'('nig 11wng>l'I, di' br>le liot<'1' 1.111 Frankrijk. 

Dil'<'r~e gl'Ornl1•11. /nt/Ji•k sw·r/i111'-<. pri/1;s de 
(oie r11·as, rnz. 

OHDEHS T l~ HICllTE:\ A.\:\ ALU: DfPORTEUUS 

\'.\:'\ (j;UJ(()f'.\ . 

. Men eische op e lk bii:t het mer;. met de t.vee boerinnetjes 

IIOLL.\:\IDSCII E l'Hl.JSC.:OL.;lt.\:\TE:\ WO!lDEK 

OP AA:l\\"HAAG TOEGEZO:.IDE:\' 
(141) 

EN 

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K11pitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze 
k~ring;- ook omtrent die volgeus het onlaug's aangenomen VELiLAAGD tarief voor WEE
ZEN"FONDS, warden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Inforrnaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek. 

Ba yr um. 
'vate ... 

So e r-1 k u rt a. 

Alcoholisch 'vasch· 

( 101) M.ACHIELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holll)way's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

luivcren t,et bloeil "'' herstcllen alle ongeregeldlreden 
van de 

)~''er, 1naag, i.~eren en in;;ewandcn. 

Zij g''-:.in kracht en gezoJlll~ieid wetfor aan verzwak
te Ocstellen, en zijn onwaardee1·baa r ter gene1.ing 
v:.in allc Kwalcn Pigen aan het nouwel\jk ge,laeht. 
onverRchillig rnn welken lec!'t ijrl. En onbetaalbaar 
\'OO!' Kinrlcren van welkcn onJenlom. 

Is een onfeilbaar geneesmidrlcl roor k wade Brcnen, 
Z1verende Bor~tcn, vernurlcrde \'-',Jllrlcn, '~ weren en 
Etterbuilen. Het is bemPmtl Lr genezing \an .Jiclit. 
Rhumjj.tiek, Pn onrnrgelijkbaar 1·001· .\.amborstigheid , 

keelpijn, b1·011chitis, n•rkoudheid en 
boest. 

Ter genezing· rnn Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten herd't zij gcen 111 c1 [e,linger en geneest 

betool'erel!ll. saamgl'lrokken rn Rtijvc Ge1HichtP11. 
Alleen bereid in Profc,~01· llou,own';.; Etabli"(~ment, 

78, New Oxford street. Londen 
Yoorlreen 533 Oxfonl st1·eet, 

En wol'l!l?n Ycrkocht in Pollen en Doozen rnn ls. ·l '1,cJ .. 
:k nd .. 4~ . Gd, J L<.. 22s .. en :-i:k en verkrijgbaar · 

bij :i lll' med i cij11en-1·crkoop1~1·s door cl e gehcclc wcrelrl. 
r.- Koopers gelieven hel Etiquet van iedere Doos en 
Pol te onderzoeken. Indien het adres, 533, O~ford Street, er 

ni ot slaal, zoo is het bedrog 

('130) 

A1nsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatin~s Cough I~ozen~es. 
1Jidt1°l tegen de Ji est. 

( l 0 5) :\1AOHIELSE. 

_@..___ A A AAaAIAA~. 

9 St -Nicolaasfeest t 
; ROl:.'.i~L ET I ~ 
G 1.0, Rued11 l'"a1·cJ.loyal, n.o, PAUIS 1i;. 
4' Br>rcelt zich bijzonrl er nan voor rlc leverin g- vd.n " 
• !fleka.nicke en Bcweei:;ba1·e Voo1·-
fJ wer11e11 met en .zondp1· 1~wzi el~, uitmw.1tend 19 
lll ge,ch1kt voot· St-}hcolruis-Ae1·sm1s-en :Vienw- &. 
• jwi1·sge13che11kl'n. II' 
G Bestellingen, gcl icve men, verg1)zeld van ' G rl ekking tijd ig te docn ioekomen aan den Ifoer t 

ROULLE'l', 10. 1·ue du J.'"arc Royal, la 
of aan E. Ef,SBACll, tc Parijs, hij P 

G wirn, el'Cnals bij onderstaandc Iirma op franco D 
1 

aanl'rage, gei llustre:l'fle Catalog11,se11 en prijs · 1· 
G c~tcr~ verkrugen zun. ____ • 

~--·············' Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

den Agent te Soerakarta 
J. H. V .AN OMMEREN. 

-----------

A1nsterdamsche A.potheek 
SOE;::RAKARTA. 

Eenig depot voor ~oemlrnrta van 

~aa.p,~ohe Wij ne~9 
(25) A. MACHIELSE. 

SOES:.:\_Lc\_N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Com1uissievendntien 

(28) 

A.~sterdamsche Apotheek. 
Eemg Agentuur voor Soernka.rtn. voor de 

zoo guustig bekencle 'VI,J SE~: 
:M:erk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

A1nsterdainsche Apotheek. 
Soerakart11. 

·ontvangen: Eucaly1,sinthe. Jioorts
~ve1·end liqneur. tevens eene zeer aan
gename drnnk:. 

llOO) i\IAOHIELSE. 

AGEN'rscHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
Assurantie Nlaatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas. '' 

Bij het A;;cntschnp dezer l't.laatsehap
IJijen bcstnat, OJJ zeer a111111emelijJic voor
wanrden , ;;cle;;enheid tot verzekering 
tc:;en brand;;evaa.1-, van a.He !!!001·tcn Ge
bou wcn en Goederen. 

De Agent le Soetakai·ta, 
(16) J. H. V .A OMMEREK. 

TE ~OOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sne!rll'Uk - THOOFT §' Kt.LFF - Soerakarta, 
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