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Inge z on den. 
Geachte Redacteur ! · 

Verzoeke beleefd voor dit schrijven in uw 
geacht blii.d een plaatsje te willen afataan. 

Jongedames ta Kebalen kbgen zeer over 
twe~ jongeheeren, die bijnu P.]ken avond zich 
trachten on wederstan.nbaa.r t ,, ma ken door het 
uit~almen v~1:1 minnelie leren. zoo dikwijls als 
er JOnge me1sjes pa ;eeren. 

De verontwaardig.ie broeclers dier nrn1sjes 
_wacbten slechts op het oogenblik, Jat ze de pseu

. do-minnezn"gt!fS ouder vier- oogcn kunnen te 
- -spre~en krijgen, om hun duideliik te maken dat 
hunne zusters daar geenszins mede getliend zijn; 
en dat onderboud zal misschien op ruwe wijze 
plants hebben. 

. · 

Gisterenavond wilde de heer G. die jonge
lieden bet onwelvoegelijke van hun zingen on
der- het oog brengen, doch bij werd uitgescbol
denc en uitgedaag<l. Nu . beval de beer G. zijn 
dessavolk om de -·vertiefden te verjagen, -die 
zicb --daarop bals over kop uit de voeten 
rua.akten. 

Gebruik makende van de wetenschiip dut 
bedoelde jongelieden uw geacht blad ook lezen, 
hen ik zoo v1ij ter voorkoming van vechtpar
tijen. u dit stuk ·ter opnante 1t1mtebieden, en 
noe::u ik mij UEd. daarvoor' dank zeggende. 

Achtend, 
Uw dw. dienaar, 

F.\'l'SOEN. 

.De Locomotief bespreekt in hare la.!!-tste So
losehe correspondentie, het lichten van 9.e brie
venbus aa.n "de overzijde van het huis van den · 
notaris. 

Feuilleton. 
Herinnering aan Wilhelm Meisters 

Leerjaren 
DOOR 

A. J. TEN BRINK. 

I. 
Vervolg. 

Na eenige dagen rei:i;ens kwam hij in een lanrl
stadje a.an, waar hij eigenlijk geene bezigheden had, 
maar toch ecn poo~je wilde uitrusten. Het zag er 
daii:r ook vrij u\tlokkend uit, want een grzelschap 
koorrledansers was bezig met op de markt een tent op 
te ·sJaan, waarbij natuurlijk vele nieuwsgierigei;i als 
toeschouwers aanwezig waren. Wilhelm stond op de 
stoep voor de berbe1g naar de. ·b<Jdrijvigheid te , kij·· 
ken, toen een bloemenrneisje hem ruikers teJ. koop 
aanbood. llij kocht er ern en fC'rwijl bij de blormen 
een weinig verschikte, zag hij aan de overzijrle voor 
het venster van een antler logement eene schoone, 
bl_o!lde dame .die ijveng bezig scheen met hem te be
scliouwen. Eenige oogenblikken later kwam een knaap 
uit de deur van het andere logement, en vroeg br.rn 

. uit naam va~ de dame aan het venster om ce1i 
paar b;oemen. Wilhelm reikte hem terstond denge-

De Soe1•t£lctu·ta.fJche Oo1u·a11t ver&cbijnt 

driemaal 's weeks: Dinsdfl.f/~. Donrl<w<lt£gM en 

Zate1·da_q8, uitgezonrlerd fec~tdngen. 

De licbtiug van die bus geschietlt echter op 
lrnar tijd, maar het tijdstip der lichting is ver
keer<l a1mgegeven. De bus a.an ·bet postlrnn
toor moet een uur voor bet vertrek v1in de 
post ge1icht worden; cle buitenbu seu d1taroru 
veel vroeger. De postlrnr rijdt ten zes ure des 
morgens nm bet kantoor naar het st1ttion, zoo
cliit de bus aan het lrnntoor ten vijf ure ge
licht wordt. G1~an er bter bezorgde brieven 
nog :nede. clan is bet als een gevolg vnn de 
wehY1llendheid van den met de post belasten 
ambtenaar. 

Maar nu staat er op de bus in de stad, dat 
de lichting ten zes ure voormidcbgs zal phats 
vintlen en dit is de gebe~le fout. Die zes had 
cen vijf moeteu wezen, want de werkelijke 
lichting had plaats, volgens telegra.n.ftijd, be
rekend voor Solo : 

Op den l4 Sept. 22 mm. voor "zessen. 
> > 15 > 24 > > > 
> > 16 > 24 > > > 
> » 17 > juist om half zes en 
> > 20 > 15 ruinuten voor zesseu. 

Iemand die afg1iande op het aangekon
digJe, zijn brief op bovenvermelde dagen, wattr
op de tijd der lichting mm wkeurig is nage
ga1m, tien minuten voor zessen in .de bas ge
daan zou hebben, had Inter moeten ontwaren 
dat die- ·brief eerst met de volgende post ver
zonden was. iebs wat in handelszaken schro
melijke gevolgen kan hebben . 

De Ulief Yim het l:'ost- en 'l'elegrnatkauLoor. 
die door bet plaatsen van de bus in de stad, 
aan bet publiek een ware dienst heeft bewe
zen, kan die dienst . nog volmaken, door op 
die bus . den juisten tijd aan te geven, vbb1· 
welke brieven d1iarin moeten bezorgd zijn, om 

_met het verlangde pakket mede te ,gaun. 

Soerakarta. 

Kommi$sarissen voor de maand September 

Plaatselijke Sclrnolkommissie 

de heer: N. VAN KLAVEREN. 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzor:;in:;s;orestich$ · 

de heer H. W. PISTORIUS. 

Vertre.kd~:;en 

'l'.s S.B.lARANG: 

F. 7-21. 
E. 13-27. 
:H . . 2-12-23. 

d e r llI a i l 111. 

'rE BATAVIA: 

F. 10-24. 
E. 2-16--30. 
H. 5-15-26. 

Advertemiekosten behnJve het zeo·el voor 
" elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.-

elke volgenrle plaatsing de helft. 

.nan.nstand. 
V. M. 5 Septembc1· Vrijdag. L. T\. ·J ~ S<'pleil! her 

Yrijdng. N. i\f. '19 L'ptelnbc-r Yrijclng. .K l\. ~ 7 
September Zuterdag .. 

_ De Iudo-Europeaan wan.rover WH m ons 
vorig uumnier · spraken, heeft" . eergisteren een 
bedelreis door Miingkoe-Negarnn gerua11kt, na
tuurlijk zee1: tot verbazing v11n de bewoners. 

Gisteren morgen heeft op de hoogtc vim 
Sindo-senan een stier die naar de weide ge
bracht werd, amok gemaakt en een pnar 
sbilletjes van kwee-kwee verkoopsters tPu on
der.~te boven geworpen. Sommigen zeggeu dat 
het beest altoos wild is, anderen bewer<! il d1Lt 
eenige J avaansche jongelieden het met steenen 
geworpen hebben en het daardoor woed~ml 
werd. Wat ook het geval moge wezen, zeker 
is, dat de politie in de nabijzijnde gardoe 
afwezig bleek en bet geleide van een ouden 
man voor zeventien rundereu, niet voldoende 
is. De gegoede Javanen, die er beesten . op .na 
kunncn houclen, betalen, tot nog toe, voor de 
herders geen patentrecbt en zou men hen daar
om redelijker wijze kunnen verplicbteu, om 
een voldoend aantal van die bewakers uan te 
stellen. 

Over eenige dazen g:n.nJ. rJ., Pnn.gp1•11.n .Acli
patle I'ro.ng W edhono wederom naar W ono
giri om te jagei:i. Zondagmorgen vertrekken 
er reeds eenige personen daarheen om alle.s in 
gereedheid te brengen, dmtr ·bet er recbt fees
telijk zal ;toegaan. ·Ditman.I · zullen de Pan
geran A.dipatie Ariom, -de Pangeran Hangabehi 
en nog anclere Prinsen van de partij zijn en 
zal de jacht acht dage,n _duren. 

De Pangeran Ario (J.-ondosiwojo· is heden 
-mor:g:en naar Kede.e ver_trokken. 

Ofschoon men tegenwoordig niet zeggen kan 
dat in de .A.chterstraat alhier de rijkste in
woners van Solo wonen, hebben de coi;n]Jlunis
ten in de laatste . clagen toch aldaar lierhaalde 
bezoeken gebrncht. · · · _ 

In den nacht van Maandag op_ Dinsdag haal
den . zij bij den heer I) n.lle k~ukengereedsc4ap 
weg. 

In dien van Dinsdag op W oensdag bij den 
heer W. het keukengereedschap, a.Ile glazen, ka
raffen enz, die op het buffet en de achtergaan
derij stcmden en een broek en een baadjoe to
ro van een der bedienden. 

Inzending der Ar-lvertentien tot op den 

· d11g der uitgave v66r 10 uur. 

. V n.n Vv oensdag op Donderdn.cr kwamen ze 
bij den heet D- terug ep, ontlustten hem vn,n: 
2 luijer.;;toelen, 6 gewone idem, een tafel en 

..de bultzak van een di van. 
. Yan D,mdenlag op Vrijcliig kwamen ze uit 

de kalie over den muur in een huis, bijna in 
de ornniddeljjke rntb1j he id vim de woning van 
den waarneruenden schout en stalen daar: 1 
koperen vijzel, 1 broodpan, l wateremmer, zes 
lepels, zeven vorken, acht messen, veertien bor
den, twee schatiltjes, een bouillonkop, _el:ln ko- · 
peren bokkor, een ijzeren waterketel, eeu rijst- _ 
maat, een servet, een handdoek en een paar -
katies rijst. De dieven beschouwden zich als 
g1~sten, want zij aten nit de etenskast a.Hes op -
wat voormdig was, behalve een stuk kaas wa.t 
minder van hunne ga<ling scb!jnt geweest te 
zijn. Het bord, waarop het lag, hebben ze ech
ter medegenomen. 

In dienzelfden nacht hebbeu de honden van 
den heer P. aangeslagen, de bewoners van bet 
buis zjjn wakker geworden en is misschien 
rlaardoor de heer P. niet bestolen. 

Van den laatsten diefstn.l is geen aangifte 
gedaan, daar de bestolene dit overbodig aehtte. 

De Solosche Politie hee~ haar ouden naam 
echter gehandhaaftl. Geen enkele dief is opge
pakt en geen stuk rnn het gestolene is ach
terbaald. 

Eergisteren avond werd te Mangkoene-
g-n.1·!111 o..ov.i. d~ of' · f5o-t uil:, \.lio 5v0La.vhL l..LaJ. 1:1'-".._. 

zijner vakgenooten van zijn buikband te be
rooven. ;\I aar de gernngenis gebracht maakte • 
bij ond_erweg allerlei grappen en riep o. a. den_ 
wachters der gevangenis toe, om een plaatsje 
voor hem iu het kosthuis te doen . ruimen. 

In den vroegim morgen (omstreeks vier ure) 
van Vrijdag, maakte een communist gebruik 
van den neervallenden regen, om zijn geluk 
te Kehn.Jen te beproeven, en wel op bet erf 
van de Weduwe S. 

Hij wilde door het door hem gemaakte gat 
·in een karoer kruipen, doeh deed dit met zoo
veel gem.as, dat een der bedienden ontwaakte · 

· en hij zonder iets te hebben medeg~nomen, 
den- aftocht moest blazen. 

Gisteren111orgen werd in kampong Adiwi
djajan een vrcem<l schouwspel waargenomen. 
EeJJ. heer zag n. L dat een Javaan zijn zoon 
van zeven a ncgen jaar, met een stuk droog 
pisang-boombast herhmildelijk tot bloedens toe 
op het been sloeg. Zijne vrou w besmeerde het 
van het vel ontblootte vleesch wat sterk bloed
de, met roet. 

en ging eenige scbreden acbteruit. 
l> lloe beet gij ? vroeg bij . 
»Men noemt mij Mignon. " 
»Hoe ourl. zijt gij ? "' 
)) flat \veet ll iemand." 
)) \Vie is u w vader ?" 

heelen r~iker toe en maakte r!aarbij eene buiging dat de jonge dame en hij de achterblijvers waren 
tegen de schoorie l.ilondine, welke zijnen groet door van een gezelschap U>oneelisten dat zich voo1· korten 
een vriendelijk knikje b_eantwool'drle. Over dit aar- tijd daar llad opgehouden, wijl zij·beiden voornemens wa· 
dig avontmu· mi.,ltrnkcnd liep hij den trap op om naar ren in het liefelijke larnlstadje cenigen tijd op het geld 
ziji:ie kamer t:~ g::nn, toen hem een zonderling we- dat zij gewonnen hadden te teeren. Hij bood Wilhelm nan 
zentje ontmoctte, dat zijne gansche opmerkzaamheid om hem met baar in kenniste brengenJ en toen deze dit 
gaande maak ~c . llet kind zag er rccht aai:dig uit bereidwillig aannam, bracht hij hem weld.ra bij de blon- • >i De grootstc dnil'cl is dood. " 
in een ko:·t flu wnelen bu1sje met openhangenrle mou- dine. De schoone Phi line, aldus noemt Goethe haar, Men w1·won1lurde zich zeer over deze antwoorden 
iven in e<Jn vrij langc turksclrn broek. Lange zwarte kwam beiden reeds vroolijk bij de deur te gemoet, ter- maar ko:1 uit haar gebroken Duitsch weinig wijzer 
haren waren in sierlijke lokken nm het hoofd ge- wijl zij Wilhelm bartelijk voor zijnen fraaien ruiker be- worden. vVilbclm zag haar oplettend ail.n. Zij rnoest 
kruld. \\"ilhelm zag het vcnvonderd aan, en wist dankte. Op deze wijze was de . kennis spoedig ge- onge,cer twaalf jaren oud zijn en had eene voor 
niet of hij het voor een knaap of voor ecn meisje maakt. Philine en Laertes waren beiden echte.ziel- hare jaren buitengewone schoonheid. Niettegenstaan
moest hourlen. docb bet laatste scheen het meest tjes zonder zorg, en bcsloten al dadeiijk l)m ter eere de bet zware bianketsel kon men zien dat zij eene 
waarschijnlijk. llij hielJ. het kind staande en vroeg van den nieuwen vriend een rijtoertje te mak1'n, brninachtige gelaatstint had. Na haar nog het een 
wiP. h·~t was, rloch het ontvlood hem angstig zoncle1· waartoe. deze zich even gaarne vinden liet. i'<a een en <Lnder gevrn.agd te bebb<Jn, gaf men haar eenige 
te antwox.l<J11. In tie gczelschapskamer gekomen zag recht lanclelijk doorge.brachten dag, kwam men juist in kleiniglrnL~en en liet haar riaarop vertrekken. 
hij twee he<Jren bezig met schermen, en na bet ein- de stad terng om voor rle vensters rnn het logement ·Wilhelm brncht met zijne nieuwe vrienden eenige 
digen der p;frtij kon hij, toen een hunner hem uit- naar de drukte te zien, welke door de koordedansers op woolijke d:.1gen in het titarljc en zijne schoone om
noorligde zich met hem te w"ren, als echt liefheb- de markt veroorzaakt werd. Toen de voorste!ling af- streken door, hoewel hij d::tal' eigenlijk geen11 bezig
ber dit niet weigeren. Hierrnede nog hezig, werden geloopen was, zag '\Vil helm het zonderlinge meisje we, heden te \'errichten had. De kennismaking met de 
~ij gestoord door het rumoer van een tro!lp mnzie- der op straat met anclere kinderen spelen en gevoel- blonde Phil.me oefcnde echter een magnetiscben in
ka1)tcn en beiden spoedclen zich naar het vcnster. de ' brgeertc het nade1· te leeren kennen. Philine riep vloed op hem uit, waaraan hij zicb niet kon onttrek
HP.t waren de koordedansers, die in vroolijke kostu- het, <loch daar het niet wilde komen hep zij naar ken. Toen zij op zekeren avond van een rijtoertje te 
men door de stad trokken, om hunne voorstelling buiten en bracht het kind weder naar boven. huis kwamen, juist op bet oogenblik dat de koorde
~an,dien avond aan te kondigen. Wilhelm he1·kende >>Hier is het raadsel!" riep zij uit, toen zij bet kind dansers hunne vertooning zouden beginnen, zagen zij 
c;laaro9der al spoedig bet jonge, zwartlokkige meisje, binnen leidde. Het bleef bij de deur staan, even voor de dcur van Wilhelm's logemenL een hoop volk. 
dat zune belangstelling zoo zeer had opgewekt. alsof bet dadelijk weder wilde wegsluipen , legde de verzameld. Wilhelm ijlde er heen om te zien wat het 

Terwijr de stoet voorbij trok, zag hij de blondine · 1~eclrterhand op haar borst en de linker op baar was, en zag met ontzetting, dat de direkteur van 
weder aan rl.e ·ovei·zijde eri kon niet nalaten' den voorhoofd, terwijl ·zij een diept> bniging maakte. l> Wees het koordedanscrsspel bet zonderlinge meisje bij de 
vreemden· beer te vragen, wie zij was._ Deze wien niet bang Jieve kleinE-," zeide Wilhelm op haar toe· haren uit bet huis sleepte, en haar onbai·mha1tig met 
Goethe d\ln na;un van Laertes gee~, verbaalde h,em, f gaande. Zij zag hem met eenen onzekeren blik aan een zweip sloe~. 



Op de vraag waartoe die kunstbewerking 
dienen moest, gaven vader en moeder dien heer 
ten antwoord, di~t bet te doen was om het 
vergift uit de wonden te krijgen, daar de knaap 
Joor een dollen hond geheten was. Een der
gelijke hehandeling zal hij onze geneesheeren 
weinig vertrouwen verdienen. Noch hij Pasteur. 

Te Totoga.n trachtte gisteren een Inlandsche 
knae.p een pak dinding te stelen. 

Door den spoed, waarmee bij wilde ontko
men, bemerkte hij echter niet da.t daar naast 
een zer.r scherp mes laO', en verwondde zich 
hevig aan de linkerha~d. Hij gaf een luiden 
gil, van pijn, en was zoo verstandig om spoe
dig$t mogelijk het huzenpa.d te kiezen, met 
achterlating van het vleesch. 

G e m e n g de B er i c ht e n. 
Op een der vergaderingen van het Handels

hedienden-Genootschap, Voorwaarts" zou een 
hesluit zijn genomen van huishoudelijken aard, 
ten gevolge waarvan iemand een lid 

0

der ver
eeniging onlangs moet ontmoet hehhen te Arn
hem. 

»Heere, Jan! zij in Arnhem? Heb Jullie ook 
vacantie? W el dat's roijaal van je patroon! 
Of, .. is 't voor zaken?" 

»Nee ... ik maak mijn huwl!jksreisje.'' 
»Och ko'll!-dan hen je getrouwd? 
Ik: feliciteer je man! En je vrouwtje? In't 

logement? W aar logeer je? Zwijnshoofd?" (Geen 
vocativus, maar den naam van een Hotel). 
>Korn dan moet je mij eens da.delijk aan haar 
voorstellen! Ik hen zeer verlangend kennis te 
ma.ken." 

» 't Spijt me, maar mijn vrouw is niet hii mij. 
Ik zal je zeg~en, we hehben besloten dat aan
gezien bet voor een kantoorbediende wel wat 
kostbaar is om met een vrouw te reizen, aan
gezien daarenboven on.clanks alle bij den Mi
nister ingediende ve1ioogen het Rijk nog niet 
heeft kunnen goedvinden om een hillijk pensi
oen vast te stellen voor weduwen van ee~vol 
overleden Handelsbedienden; aangezien het na
tuurlijk is dat in deze vrouwelijke leemte door 
het genootschap zelf worde voorzien; mitsdien 
besluit het genootschap van kantoorbedienden 
onder de zinspreulr Yoorwaarts: dat huwelijks
reisjes en dergelijke bnitengewone uitgangen 
in het vervolg door de Heeren 8olo zullen war
den geexecuteerd met te huis blijving hunner 
Dames zullende de kosten voor de laatstge
noemden te besteden iu de peLsioen-kas wor
den gestort, ter uitkeering na den dood barer 
respectieve echtgenooten." 

"Ylll-J. mm. nl~l> TUl>lUUtcl'i'. D..,. 1~v=~ ha.a.,,lu.i · 

»heurt nog, als wij'tal op hebben!" 
»Nou!" zei de ander-en ging alleen een bit

tertje drinken achter de Eusebius Kerk. 
A. D. 

MEvrouw Gladstone, echtgenoote van Enge
lands minister-president, heeft voor het be
stunr der te Louden te houden internationale 
hygienische tentounstelling een verhandeling 
geschreven, over de wijze hoe in de slaapka
mers en de lrinderkamers de gezondheid het_ 
best te bevorderen is. Dit werkje, waarvan 
dnizenden exemplareu verspreid worden, bevat 
vele voortreffelijke raadgevingen. V oornamelijk 
betoogt de schrijfster de noodzakelijkheid van 
het tegengaan der nieU\ve gewoonte kinderen 
laat naar bed te brengen, en mP-t scherpe wa
penen bestrijdt zij de lnisbruikeu van het ma
ken van toertjes met kinderwagens. Hoogst 
zeldzaam zijn de landen waar ministersvrou
wen met zoo zeel zorgvuldigheid de gezondheid 
van het opkomend geslacht ter harte nemen en 
hare uren van uitspanning aan het schrijven van 
zulke boekjes besteden. 

Bliksemsnel vloog hij op hem toe eR greep hem bij 
de borst. ll Laat bet kind los ! riep hij woedend, " llof 
een van ons beiden blijft op <le plaats dood." Hier
na vatte hij hem zoo bij de keel, dat de woestaard 
meende te stikken en ontnam hem met behulp der 
omstar.ders zijne zweep. Toen \Vilhelm lrnm daarop 
met de politic dreigde en beweerde, dat hij bet -kind 
zekcr gesto!en had, werd de koorcledanser, na eerst 
aan zijne woede en vloeken lucbt gcgeven te hebben 
gedweeer en bood Wilhelm aan hem bet kind af te 
staan, als hij slechts de kosten harer kleed;ng ve1·
goedde. Men werd bet rlaarop eens, dat VV'ilhelm bet 
kind voor dertig claalders van hem zou overnemen. 
Van bare afkomst wist de clirektem· niets anders te 
z~gen, clan dat hij haar geerfd had van zijnne ge
storven brocder, die om zijne kunstvaarrligheid, llde 
groote Duivcl werd genoemd. Ondertu~schen had zich 
bet meisje uit de vocten gemaakt en niettegenstaan
de vele naspori11gen kon Wilhelm haar nergens vin
den. 

Des anderen daags vertrokken de koordedansers 
en onmiddelijk daarna vervoegde zich .Mignon bij Wil
helm en Laertes, clie weder bezig waren zich in bet 
schermcn te oefenen. 

.,, Waar zijt gij geweest ?" vroeg Wilhelm haar vrien
delijk. >JGij hebt ons zee1· ongerust gemaakt." 

Bet kind antwoordde niets en zag hem aan. 
>JGij behoort nu aan ons ! sprak Laertes. Wij heb

!>en u gekocht." 
>JWat hebt gij betaald?" vroeg het kind bedaard. 
"Honderd dukaten," ant woonlde Laertes schert-

EEN CoMMENSHL kreeg clezer aagen bevige 
rusie met de dame, bij wie hij inwoonde en ga.f 
haar daarom te kennen hij naar een antler 
kosthuis uitzien zou. 

De dame zon op wraak en slaagde er maar 
te gelukkig en spoedig in; zij liet n. L haar 
kippenhok leegloopen en weldra vlogen lra
nen, eenden en kuikens O]J en tusschen de 
fraaie collectie crotons van den connuensaal en 
richtten er een groote verwoesting aan . .. 

Dat de kostganger toen eens zoo veel spoed 
maakte om te verkasten, behoeft Imo.st niet g.e-
zegd te worden. S. H. B. 

Naar wij vernemen wordt een buitenlandsch 
verlof voor den resident van Solo, den heer 
Matthes, vooralsnog uiet noodig geacht en wordt 
van een verb4jf 1voor leen paar maanden in 
een bergklimaat op Java herstel van gezond-
heid verwacht. B. H. B. 

Heden 'vernamen wij dat een Fransch ko
medie-gezelschap onder directie vnn den heer 
JULIE:-< DEsCHA.MPS alhier is aangekomen, en 
het voornemen heeft om Donderdag a. s. eene 
uitvoering te geven. . 

Het g€zelschap best!Lat uit 2 dames en 3 
heeren, en wordt in Le Phai·o d' Alexandrie 
en m Le Bospho1·e Egyptien zeer goed beoor-
deeld. J. B. 

Het N ·&- Adv. Bl. v. Prob. schrijft het vol
gende: 

Kunstzin moet men onder de Indo-Europe
anen niet zoeken. Op Soerabaia bestaat een 
muziekgezelschap; op Batavia wa.ren er tw~e. 
die ieder te weining bloed hadden, om op de 
been te blij ven; men heeft toen het weinigje 
bloed van het eene bij het weinigje bloed van 
het antlere gegoten-eene muziekale transfitsio 
sangninis - maar het heeft niet gebaat ; het 
daardoor gevormde gezelschap ligt jaren lang 
op sterven-betoel, betoel. Niet zoo11.ls Mom
TURUS, die, voor den geur, &edert 1878 ster
vende is, alleeu om daardoor over de tong t~ 
komen en voor eenen marteluar te wordeu ge
houden hetgeen hem, hoe hij dat ook beproefd 
heeft op andere wijzen, niet is gelukt nor.t-li 
ooit gelukken zal. 

Te Sarna.rang bestaat een muziekgezelschap 
. . . pardon, muziekgenootscbap niet; men had 
er reeds een paar begraven en er genoeg va~: 
toch wilde men later wel weder zoo iets op 
het getouw zetten-of 't mocht blijven bestaan? 

Is daar werkelijk zoo 'n reuzeschrede op het 
gebied der kunst gezet? 

Indien zulke steden in deze niets kunnen 
leveren, hoe zou 't dan met de overige kolo
nie gesteld zijn? Honde- en apespelen en: ~paar
,1.,.,polou, die UlU~l..tu YTC hior hobben! Een man 
op een trapeze; e~n kind op een paardehaar; 
eene juffrouw, die, in een kort ga7:en rokje, 
door een en met vloeipapier beplakten hoepel 
henenspringt; een mijnheer, die luchtduikelt
dat zijn voor N. [. de coryphaeen der kunst. 

De bekende de la Grye heeft onlangs een 
aard bevingmeter uitgedacht, een zeer gevoelig 
instrument tot voorspelling van aardbevingen. 

Dttt kan dus te pas koruen voor de Mempi. 

De rechten op suiker zijn in Franlrrijk ver
vangen door die op beetwortelen. 

Fred. Passy wilde in 't geheel geen bescher-.., 
ming, maar nntuurlijk was <lit verstandige denk;. 
beeld te hoo6 voor een volksvertegenwoordi
ging, tlie, volgens Herbert Spencer, altijd de.. 
gemiddelde tlo!llheid van het volk vertegenwoor-
digt. Ind. opm. 

Omtrent tle circulaire van het Comite i. z.dif
fusie methode schrijft de heer Ottolander in de 
Ind. opmerker het volgende. 

sencl. " Als gij ze terug geeft, zijt gij vrij." 
>J Dat is zekel' veel? vroeg bet kind. 
1>Ja gij moet u goed gedragen." 
>Jlk wil dienen," antwoo1·dde zij-
Yan dit oogenulik af zocht zij Wilhelm op alle 

mogelijke wijzen vau dit'nst te zijn en duldde niet 
dat eenig ande1· bediende iets Yoor hem deed. 

Nadat er eenige dagen in allerlei vermaken door
gebracht wartin, kwamen er nieuwe gasten aan. Het 
was een gewezen tooneelspel<>1· Melina geheeten, met 
z\jne jonge vrouw. Wilhelm kencle beiden reeds van 
vroeger. De heer :\Ielina zocht naar een engagement, 
en besloot ondertu~schen eenigi; dagen bij bet vro0lijk 
gezelschap te vertoeven, dat na w,~inig tijcl nog met 
eenige andere leegloopende acteurs verminderd werd. 
Melina deed al spo~dig pogingen om in bet plaat~je 
een theater in te richten, daai· er een kompleet too
neel- toestel voor tweehonderd daalders te koop was. 
Zelf geen g"ld hebbende, vie! hij Wilhelm dagelijks 
daai·om lastig, die in de zaak zelve zee1· veel lust 
o-evoelde maar toch gaarne zijne blanke claalders be
~ouden wil<le. Daarom vel'ontschul<ligde hij zich en 
gaf voor, dat hij zijne reis moest vervo!gen. 

Het karakter van Wilhelm Meister zou ons zeker 
zonderling voorkomen, wannner wij in zijn persoon niet 
de afspiegeling van den dichter zelven zagen. Zich 
zonder eenig doe! langen tijd op eene plaats op te 
houden, omgang met onbekende dames aan te knoo
pen, en vooral zich te midden van zorgelooze tooneel
spelers op zijne plaats te gevoelen, 't zijn alle ka
raktertrekken, <lie aan de jimgd van Goethe niet 

SiLmenwerking van a1le helanghebbenden is 
nu noodzakelijk. Zonder die su.menwerkina lmn 
de proefnemiiig misschien slechts ten halve, 
misschien in 't geheel niet worden uitaevoerd. 
Die zich terughoudt, zelfs al gelooft bij voor 
zich zelf dn.t de methode niet voor het suiker
riet is geschikt, is waard te wordeu bijO'ezet 
in den gmfkelder van Neerlandsch gezo~ken 
grootheid. een a.ls mummie gPbalsemde Jan Sa.
lie. 

Want gelijk de Secretaris vttn het Comite . 
zegt: 

,,Het geldt hier het al of niet voortbestann 
van J 1iva 's suikerindustrie, afhankelijk van het 
volgen eener andere wijze van sapwinninO' nit 
het riet, waardoor het rendement zoovel groo
ter zal worden, dat de mededinging met de 
beetwortelsuikerindustrie mogelijk blijve. Wan
neer dat doel niet spoedig bereikt wordt, zal 
het meerendeel der fabrieken op Java moeten 
ten ondergi~an, tengevolge van den lagen prijs, 
waarvoor mt beetwortel suiker kan . geprodu
ceerd worden, dank zii de toepassing vim goe
de middelen, waardoor al de suiker op een mi
nimium na uit de grondstof te winnen is. 

,,Het ligt voor de hand, dat met het suiker
riet de zooveel rijkere eu goedkoopere grond
stof, de mededinging met succes lrnn worden 
volgehouden en bet ligt maar aan <le belang
hebbenden zelven, om door gezamenlijk de proe
ven te. nemen, welke tot het beoogde resul
taat le1den kunnen, te geraken tot eene bete
re en meer rationeele wijze van werken, waar
door het verlies van 30 a 40 pOt. vn.11 de sui
ker, welke de groudstof bevat, wordt voorko
men." 

»Tua res agitur" roep Jc den suikerfabri
lrnnt op Java toe · of om met een plat mattr 
kernachtig Hollansch spreekwoord te eindigen: 
.,laat n de kn.as niet van 't brood halen" door 
d,m Duitschen en Fro.nschen fobrikant, die meer 
e ;t beter dan gij de wetenschap ten behoeve 
rnn zijn kultuur en zijn fobricage heeft te hulp 
geroepen. · 

Waa.1· »Inennekes" te vinden 
zijn. 

Geachte redacteur ! 

i\fet sympathie las ik in De Locomotief en 
in vele andere bladen de verontwaardigde ui
tingen vn.n eenige Holl11.nders op Java, over de 
houding van onze Engelsche buren in de Te
nomquaestie. 

Tlmns ·zijn de gevangenen uitgeleverd; daar
mede werden wij een f 100.000 armer. Is nu 
de zaak afgedaan? 

Ik geluof bet met. John Bull beeft in daze 
. aangelegenheid geen al te frn.ai figuur gemaakt 
en o. a. vale harde waarheden moeten slikken 
van onzen fieren en fijnen gezant te Londen. 
Dit zijn ook slagen in het aanoezicht, die men 
niet licht verget~m zal. 

0 

Maar als John Bull eens zoo korzelig was 
geweest om ons den oorlog aan te doen, wat dan? 

Nederlanders-voornl gij, die de macht bezit 
om te kwinen als gij maar wilt-uw soldaten 
behoeft gij niet ver te zoeken. Verbindt den 
sinjo aan u met den band d~r dankbaarheid. 
Voedt hem op als Nec!erlander, geef hem on
denvijzers, die hem begrijpelijk maken dat Ne
-derlundsc_he belangen ook zijn belangen zijn; 
onderwijzers, die hem niet uitschelden voor 
,,zwarte aap"-zooals wel eens gebeurt, de 
goeden niet te na gesprokeu -maar die hem 
leeren, dat ook hij wel dege}ijk een ,,blanda" 
is. Ziet er op toe <lat geen sinjo verjuvaand 
wordt, omdut een ontaarde vader zich zijner niet 

' wil aantrekken, zoodat hij in de kampong als 
inlander opgroeit. Zoekt zulke kinderen op, ver
plicht iederen loerah of bekel ;:;ulke kinderen 
aun het bestuur op te geven, zonder nog on-

vreemd zijn. Ook is het bekend, dat hij eens een 
zwitserschen herdet·sjongen, die Qnverzorgd was, tot 

.. zi-th nani f'n altijd met groote liefde voor hem be
.zield bleef. Op deze wijze wordt de aanneming van 
Mignon tot pleegkind verklaa!'baar, daai· hij zijnen held 
.in zijnen geest Jaat handelen. 
.,, Bijna dagelijks nam Mignon voor Wilhelm in be
koorlijkheid toe, hoewel zij in al haai· doen en laten 
iets zondcrlings had. Haar loopen kon men eerder 
springen en dansen nof'men en voor ieder had zij 
een bijzonderen g roet over. >J Hem groettc zij altijd 
met over de borsL gekruiste armen. Soms sprak zij 
dagen Jang geen enkel woord, clan we~er antwoord
de zij op alle vragen , cloch zoo, dat m~n niet on
clerscheiden kon of men aan vernuft of nan onwe
ten he id denken moe~t, terwijl zij een met Fransch 
en Italiaansch doorweven Duitsch ~prak." Het kine! 
was onvermoeirl in zijn clienst, stond 's morgens zeer 
vroeg op, sliep altijd op den groncl en wilde zich 
nooit te bed begeven. Ook besteedde zij veel tijcl :tan 
het w<tsschen van haar gelaat, waarvan zij gaarne" 
de brnine tint had doen verdwijnen. Nooit verzuim
de zij om s' morgens naar de mis te gaan. 

Op zekel'en avond kwam Wilhelm te huis en vond 
Mignon nog op hem wachten. Zij was voornemens 
hem met een kunststuk te verrassen, da·t was de 
eiel'-dans, die zij vroeger niet voo1· het publiek hacl 
willen uitvoeren. ·Wilhelm was v.erwonderd over de 
onbegrijpelijke vlugheid en sierIUkheid, waarmede zij 
tusscben de cieren ronddanste zoncler er een te bre
ken. Hij bedankte haar en gaf zijn spijt te kennen, 

derzoek te laten doei: naar het vaderschap 
( oJschoon een loernh m zulke g~vallen zeer 
goed weet wie hij noemen moet). Neemt zulke 
kinderen op iu een gesticht en aij zult zien 
ofschoon er misschien eeu men~chenO'esln.cht 
voorbij zal gaan, dat Harderwijk geru~ geslo-
ten kan worden. . 

Neemt echter op dit oogenblik
0

Go~bona niet 
tot model van een dergelijk gesticht. 

0 
~ 

. 01:11 der waarheid getrouw te bl!Jv-en moet 
1k h1er meltlen, <lat veel sinjo's ' 'm:ee1" met de 
Engelschen ophebben, dan met de Hollanders, 
omdat zij .de Engelschen niet kennen. Hij ech
ter, die weet wie. John Bull is, · ziil zich twee
maal bedenken v66r hij zich bij hem. · aan.,;luit. 
De Engelschen hebben een aanO'eboren afkeer 
van al wat sinjo· is en wiiar 

0 

zij · heerschen 
dulden zij noode een ,1.hulfc:lst" aan hun ta~ 
fel; zij behandelen hell uls minder d~n Afri-
kanen en Hindoe's. · 

'rerwijl zij voor deze laatsten oorlogen zui~ 
len voeren om de sla vernij uit te roeien en 
zich groote uitgaven getroosten om ·v.oor 'hen 
scholen en college's op_ te richten, beweren zij 
dat de sinjo's wel hun nagels kuq.uen opeten i 
De sinjo's, die zoo met de EnO'elschen wealoo
pen, hebben dit zeker nog no~it gehoord~ God 
geve, dat zij het ook nooit behoeven te on
derviuden; het ontwaken zou al te pijulijk zijn. 

DiLt de Regeering hiermede h11.ar .. voordeel 
doe. Als het eens zoo ver komt, daf er ge
handeld moet worden, diiu zullen wij toonen, 
dat het Holln.ndsche bloed in onze aderen, of
scboon half en half, toch nog de bovenhand 
heeft. 

Het zij zoo. 
SINJNO w ILLEM. 

Kd. Sept .'84 
Loe. 

SPROKICELINGEN. 

Menig waar woord wordt in scherts gesproken. 

De dwaas bcmint den lof alleen, 
De zoet!te zoetigheden; · 
En strooitge er wat kritiek doorhcen ~ 
Hij 's boos en ontevreclen. 
Wei, 'k min den !of zoo goed als ltij, 
Doch meng me vrij, 
Wat kritisch kruid er onder; 
Uw !of wordt door die speccrij 
Slechts 11edler en gezonder. 

DE GENESTET. 

Street' naar hooger, doch de- ·liefde ·behee1-sche ' 'an 
uw streven de richting. ·· 

De misdaad ,:s .niet in de . gevolgen de1· dand, 
maar m de gezindheid gelegen. Een hillijk oordeel 
vonnist niet de daad, maar de bedoeling • dei· han-
deling. PROF. Jlffi1SSEN. 

- --, 
Waarheidsliefde is ae -gi'0ndslag van alle persoon

lijke cleug.ien. 

De vrome stille bloemen zijn gebondeu aan de 
plaats waar ze ontsproten. terwijl.slangen, tijg91·s en 
menschen el' om heen vrij kunnen moorclen. 

'k Dt>nk bij al mijn verdriet 
Dat de Hoop er nog is. 
Wat ik duld, wat 1k lij, 
Vriendlijk trnostend blijft zij 
Als een . engel mij bij . 

HAMERLING. 

HEI1E. 

Tel•rnrstelling 1s voor een edele ziP.l wat kond wa
ter is voo1· glo~iend _ metaal; zij ver~terkt, tempert, 

·geeft vasthe.id en krar ht, maa1· zij bederft niet. 

Mannen oordeelen naar gronden; bet oordeel van 
de vrnuw is ha1·e liefcle; waa1· zij niet lief hel~ft, been 
de vrouw reeds geoordeeld. 

SCHILLER 

dat -zij zich om zijnentwege zoovele moeite had ge
gevP.n. Hij beloofde haal' een nieuw kleed,. waarop 
zij haastig antwoordde: ,,Uwe kleur !" Ook dit heloofde 
hij liaar, hoewel bij niet wist, wat zij daarmede be
doelde. ·Later bespeul'de hij, dat bet de grijze kleur 
was, w,mt Wilhelm was, sedert bet verlieS zijher 
Marianne altijd in den lichten rouw gekleed. · 

Verscheiden dagen bracht bet luchtige gezelschap, 
dat voo1'al dool' de scherts van de vroolijke Philirie 
vedevendigd werd, in allerlei sciort van genoegens 
door. Wilhelm sprak steeds van vertrekken maar 
stelde bet ev.in geregeld weder uit. .Melina nam in
tusschen zijne kans waar, en wist V\'ilbelm eindelijk 
zoo in de engte te drijven, clat hij hem het vel'laugde 
vool'schot toestond, waarop spoedig pogingen in het 
werk werden gl'stelcl om eei;stdnags eene vool'stelling 
te geven. In dit aangenaam vooruitzicht bracht men 
den 1 ijd intusschen zoo gezellig mogelijk cloo1'. Op 
zekel'en dag, dat zij zich te zamen onderhiehien, 
deeldP, de lierbergiei~ hun mede, dat zich een oude 
harpspeler had aangemeld om den gasten eenige 
afleiding te bezo.1'gen. Wilhelm liet h~m dadelijk 
binnen komen. 

( Wm·dt ue1·uolgd. ) 

• 



Goed is het gclukkig te zijn, manr bctei· gelukkig 
te maken. 

WannP.et· een man met buiteusporige hartstocht zijne 
kinrleren b1'mint, zoo wees er zeker ''a n dat. bij niet . 
gelukkig is. \Yant 1\,! man hcmint boH~nnl de YL'Ouw : 
de vrouw bovenal het kind. 

~[~~~TI t 
Op Maanda[ 29 dezer, zullan wij NIEUWE HARING 

Telegrammen van de Locomotief. 
A111ste1·dam, . ·1 i -Sept:ember. · 

KOFFIE, go.!tl ordinair. Yeifoig ~. JI. Maatschap
pij 27'!. 

Tot zoutverkooppakhui~hlecster · te Loemarljang i: 
benoemd Falck, wachtgelder. 

Geplaatst te Patjitno, de opzichter d 'r eerste klas~ 

se bij rlen waterst.aa,t, Reep; . 

te Brambanan .. 
'Venclutie honde11 vau de nog resteerende ·goe-- . 
deren, · toebehoorende aan den boedel ,van wijlen 
den Heer C. L. Dankrn~ijer . .,'lan \le
hnlte Bmmbwwn Zt•l gelegenheid z.ijn nruia: de 
vandutie. :. 

_(~62) SOESMAN & Co. 

j H . 

. et. 1 ltt· r. -~ 
tt . · () ·' !.... 
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FOWLEllS 

draa~bar0 SpoorwB~Bn, 
· MET 

STALEN RAfLS en. ST ALEN DWARSLIGGERS 
VOOR le Bezoekie, rle opzichter der tweede klas -e Yan den 

waterstaat, de Boer. 
Overgeplaatst van "'erang naar de clirectie, de op

zicbter dcr ecrste klasse van den waterstaat, Yan 
der 'l'as. 

Pas direkt uit EUROPA. on.tv~ngen: INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
Di\··erse nien,~st.e InOllels supei:.;· worden met veel succes gebruikt op de fo

fijne z~varte ,·Hten en Drn~~le. brieken· DJATI, NGANDJOEK, MEIU'I'JAN, 
van Kmwang ·naur Bantam, de opzichtet· der derde 

klasse bij den waterstaat, Sibenius Trip. 
La1.na-Hoeden voor Heeren, wii.afon-· PAGONGAN, enz. · 

der de in Duitschlnnd ge1·enoJD.D1.e~t-"- Dit jaar znllen ·eJ· hier te DdOt:;
'le gezonlU~eidsboeden :,,.-.i-m Pro- _ DJA rneer dan ~TldF paa,l §pooi· Een tweejarig verlof naar ~ederland is Yerleend 

nan. den k.apitein der infantel'ie, dll Kijs, en aau den 
. otlici~r v.an gezoodbeid der tweede klt~s~e. · Camwgieter, 

Uit Batavia, 18 September. Door den officier ''an 
gezondhcid der tweerle klasse, .dr. Erni, i. een err
vol oritslag uit 's land s rlien t aange\'L'aagcl . 

fessor Dr. JAEm~t i . · ~-· ~. . in gebt•tdli. e'ebracht ~vo1·den . 
DhTe1·se . soo. 1·ten N"ekkers: , ·. = - , Eenig A(!ent t•ooi· · rie Vo1·stenla11den. 
Zeer eleg·ante 'Veene1· Hang-

De scbout te Olch-leh, Plattr, heeft wegen. ziekte 
een tweeja1·ig ,·erlof naa1· Europa aangcl'l'aag1l. 

Het s'oomschip Zeeland is den 15t'n September te 
?tfarseil\e aangekornen. 

Van Reuter, 18 September. 's G-mvenltage ·13 Sep
tember. De minister van kolonien legde de (Indische) 
begrooting (rnor 1885) (aan de tweede kamer) over. 

De uitgevcn zijn geraanid op f 143.000.000 de 
inkomsten op f 141.750.000. · 

De rest \'an het telegram is onver~tnanbaar daar 
ve1:scheidene woorden verminkt zijn. 

Er is om herhaling gevraagd'. 
bit Batavia, ·19 September. Benoemcl tot boots

man bij het marine-etabli~sement te Socrabaja, Hille. 
Overgeplaatst, van Semarang naar rle Bata\'iasche 

havenwerken, rle aspirantingcnieur bij den water
staat, Kl'uimel. 

Het stoomschip P1·i11s Alexander 
Suez anngekornen. 

gi~teren te 

He~ stoomschip Soenda is gisteren te Amst1'rdam 
aangekomen. 

Van Reuter, 19 September. Singapo1·e, 18 Sep
tember. De Frnnsche vloot heeft de \'ija.ndelijkheden 
op de Min riv iei· htiL'\'at. 

's G1·avP11hage, ·17 September. Dr. minister ( .,-:m 
kolonien) . telt een verhooging der in- en nitvoerrech
ten ''oor. 

Verder hezuinig1ng~ doo!' opheffo1g der landbouw
_.s.chool te Ruit.enzorg en bet staken der gouvernements

exploitatie rnn de kolenmijn op Borneo. 
Ook stelt hij vooi· ~ca· verhooging dcr belastingen, 

om te rnoi-zien in de kosten van spoorwegaanleg,_ die 
een vermee1·dering rnn ondergeschikt personeel nood
zakelijk maakt. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandag, Dinsdag en \Vt•ensdag den 22, 23 

~n 24 Septem her 1884 te Kepatian van onuitgelO$te 

pandgoederen. 
Op Donderdag den 25 September 1884 aan bet 

station van den staatsspoorwcg te Djebrl:!s Yan af
gekeurde goederen, behoorende tot den inYentaris 

der VII sectie en daarna te Kepatiao Yan onuitge

loste pandgoederen. 

Op Vrijdag den 26 September ·1884 te Poerbaja11, 

van commissiegoederen. 

De vcndumeester, 

H. C. Fisser. 

Adv er tent i en. 
Voo1· het land. 

De~e~4~a~in~W\ 
· De ondergeteekende maakt bekend, dat als 

·r o o int e ester ter hoofdplaats Klaten eervol 
is ontslagen A.. A. {;b. T"an Polanen 
Petel en in zijne plaats beuoemd. F. L. 

: 0y~n .Hempen, klerk op het Assii;tent 
Residentie kantoor aldaar. 
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Soerakarta, 16 September 1884. 
De Resident 

bij afwezen 
De Assistent-Resident, 

HALEWIJN. 

kloli.ken, 8 dagen loopend: 
NIEUWE BEZENDINGEN VAN: ! : 

'Veener1uen bels van Gebriider 'l'o~ET; 
Prima kwaliteit Glace-Haudschoenen 

van .1 tot 6 knoopen ; • 
liens in Porceleine Borden, Sebo- . 

tels en Glas,ve1·k worden<le per stuk, 
h11lf- en meer <lozij u verkocht ; 

Eau <le Cologne per kist en per fiesch1 ·· 
VERDER NOG VOORHANDEN: 

Het zoo zeer ~·e"1ilde 'Veen~.r 
'1.,heebanket: · 

I ,• "' 

De bijna uitverkochte facturen: : 
Tinstalen I .. epeJs, ' Torli.en en 

Messen: t<· 

f;iJnona<le Bruisbonbons: 
Fantaisie colliers en A1.·mbandeil: 
0·1;el'11en•den in de fijn. te soorten; · 
Present-Inkt.kokers; 
Present-liopjes; 
Al1>acca-, (Jbina- en Pac.fondzil-

Ye1·wa1.·en: 
Likeu1·steU~tj~s; . 
Porceleinkenkengereedscbap; . · 
Trechters; Litermaatglazen; 

rnc:-oie 'Vagenlantallr:n~, vil~. enz. . . 
(:.!41) ·:· HARLOFF. 

'l'EX BEHOEVE Y.L'f 

Cle ~lj 11'\.H~-'t~e.f;._,c fioot te So er.ct li.a'ita. 
EN 

Cle 6J)ei.ee.1-i.1<J-iiJ.<} .tot voo-tbe-ie.iCle.nCl · onCln
-r.ic-ht a.cHJ. .;lti1"' Cle-iea llan ~:m: .. in1)umo-

9'e1iClea i~i ~n:. eCl(!.tCa.nCl,,cfi-~nClii. 

Trekking 
Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rn~t 

-225-

THOOFT & KALFF - SoBrakarta 
bevelen zich beleefdeliik aan voor hunn~ 

IlrnkkBrij Bil BindBrij . '! 
en 

HA DEL 

in Pauier-, SchrUf- en KantoorbBhoBftBn. 
Spoedige Lecliening en nette n:B.evering ge

gnrandeerd. 
PRIJSCOllltA~'l'EN worden steeds gratis 

ve1·strekt. 

Pre ten ties 

·(7) 

p. p. c. 
intedienen te Djokjakarta~ 

-261-

I:)e '7"eloutin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

b1i'eid uit Bismuth, bijgevolg van eenea lwilzamen inuloed, voor dt huid. 
Zij lwudt 011 /;el aanqezichl en is 011zirlttbaar: 

sij geeft dus aan de huid eene natuurlijke (rischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme :ich in acht t•oor namaak en verualsching. 
(Oordeel uitgesprokco door bet Tribunaal de la Seine den 8 mal 1875) 

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

Bus:t@n Pr@~t~r & Co. te Lincoln. 
BEKROOND MET MEER DA~ 200 MEDAILLES 

VOOR ZIJNE MACIIINEIUE~ 

STAl~EN ASSEN VOOR HOI~ENS. 
ENZ. ENZ. 

(149) w. MAXWELL, ENGINEER. 

§ P E (JI AL I 'I, E I '1.,. 

:~4ig~~:~~~~lla~ien 
-worden volg-ens de laatste , ·er

beteringen, s1>oedig en solide 
uitgevoe1·d. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installat.ies warden in den tijd vnn 
eene mannd gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoecrenaa111rl 0 c:en metselwerk 
crebruikt en kii.n · =~z- net condens-water bezi
~en t.'n+ -L<?G n.n.nmengen van de indigopap. 
0 

W. l\IAXWELL. 

(150) ENGINEEB,-Djo~1a. 

An1sterdamsch-e Apotheek.
Ontvangen: 

Heatings t:;ough Lozen~es. 
Midd~l tegen de hoest. 

( 10 5) MAOHIELSE. 

l\t..lodema g·azijn 

SO ERA BAJA_ 

Steeds voorhanden: 
Jnpomienst9ffen, Entredeux, Luxe - Art!kelen, . 
Huishoudelijke . benoodigdheden, enz. 

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

Gezondheid voor iedereen. 

HollQway's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

luivcren bet bloed el'\ herstellen alle ongeregcldhedeo 
Yan de 

~~ver, 1n1Ht.g, hieren eu ingewanden. 

Ztj gt'·:en kracht· en gezon<l~eid weder aan verzwak
te G,,stellen, etl zijn onwaal'deerbaar ter genezing 
van .alle Kwaleu elgen aan bet VL'Ouwelijk geslacht, 

cohverschillig van we\ken lceftijd. En onbetaalbaar 
'v.Oor Kinderen Yan wellrnn ouderdom. 

DE Z~LF 

Is een onfeilbaar geneesmirlclel voor kwade Beenen, 
Zwerende Bon;ten, verouderde v .·vnclen, ~weren en 
Etterbuilen. Hct is beroe1nd bl· gcpezing Yan Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkhaar voor Aambor~tigheid, 

keelpijn, broncbitis, verkoudheid en 
- hoest. 

, Tel' genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten heeft zij gcen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, New Oxford street, Lonc:J.en 
voorheen ..'>33 Oxford street, 

. En word en verkocht in Potteo en Doozen van '1 s. '1 '/,cJ., 
2s. 9d., 4s. 6cl, Hs., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij lLile medicijnen~verkoopers door de geheele wereld. 
... Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pol te .onderzoeken. lndien bet adres , 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
('130) 

~t,~ka~ 

SOESMA ~ & Co. 3 . 

,· . D.e cnderget~sf ~nde, 
qelast . zic),i.,\~t den i11- ~!e11 v.rkoop· van pro
dukten te ~emn,rn.ng. 11 • 

Versclmft werklrnpitn.n.l nan Lnndbouwon
derneruingen en verleent voor,.:chotten op pro
dtikten. 

·Een en ander tegen nn.der overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOHALKWIJK. 

Verkrijgbaar bij 

iJrOO®J~fiJr ~ [~~l~f1 ~ 

Tlanto01·-Alge1td<i's 'lfiiJfiiJ.'i. 
Spoo1·weg,qidse11. 
J\'eclel'lands Gescl1ie1lenis en Yolkdeven 

.( 111·ct,t;lttwe1·k in 4 g1-. octrivo <leelen) 
tie Genestet-.t.1.tb1un in pl'aclttbllmd. 

Italie, doo,. Gel'tu·d nlelle1· >> » 
Een scliil.del'tloos, cou1,pleet ( voo1· d ·l-

Zettt11nt-scltiltle1·s.) (249) 

Voute & Richard. 
Bloernisten en Zaadbaudelaars, 

Zeist - N ededanll. 

Kistjes inhouclende volledige collecties ·groen
tenzaden. f 18.-

50 \Vortel-echte rozen in 50 soorten. » 50.-
LEVEREN ·DE AGEN'l'EN 

H. H. DE LANGE & Co. ·- Batavia. 
A. G. BOSCH & Co. - Buitenzora. 
L. C. SCHALKWIJK. - Semarancr~ 

. C! .DASS.J!lli. - Soerabaj~. 
Inhoudsopga.ven der groentenznden verkrijgbaar 

. -235-

~a~u~I~- ~~ G~mmi~~i~~ui~ 
B. vV. v AN HOGEZAI'ID. 

Yoorsir<uit-Solo. 

ONTV ANGER: 

Versche Ansjovisch 
(259) . m stop:fieschjes. 

. . 

~a~a~I~- ~~ G~mmi~~i~~ui~ 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoorstraat-Solo. 

Weder in ruimen voorraiad voorha.nden; 
de zoo zeer gewilde 

Azijn·Essence · 
met daarbij ?e.h?orende maatjes. (260) 

ondergeteP.k0icle heeft de eer kenni'! te ge
ven, dat hij ZONDAG, MAANDAG en 

DINRDAG 21, 22 en 23 September in het 

K@tel aLZDB· 
'l'E 

Solo. 
te spreken zal zijn voor het opnemen 

tt ~~'.,o~.~~~h ~b~l~~~ ~~n'!~~e~l~.~l 
F. C. H. SCHLAHMILCH. 

T .A.ILLEUR. 

(2G3) Sama rang. 

-~ Debitenren en <Jredi· 
~......- tetuen in den boeclel van wijlen 

den Uhi~ees Oei Sioe Ha~j warden ver
zocht bmnen t Wee ma and en betalinl)' of 
aangifte te doen aan den executeur, · "" 

(258) NJOO GAIJ SING. 
Djokja, den 18en September 1884. 

ONTVANGEN: 

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

THOOF'J., & :KJl.LFF. 
(162) 



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

ten behoeve van 
De Gyuuu\stiekscbool te Soerakarta 

en 
De Vereeuigini;: tot voorbereidend on

derricbt aan kinderen van Minver
rnoi;enden in Nederlandl!lch Indie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een priJs f 100.000.-
1 prijs van ( 20.000.-
1 « < < 10.000.- . 
2 prijzen « r 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- < 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « < 50.- < 1 O.OD0.-

320 prijzen f 1 70.000.-
LOTE~ zijn tegen f '10.- CO TANT verk1·ijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjarnrnsin « « « J. A. Jansen. 
cc Bandong « « cc C. G. Heiligers . 

<< Batavia « de N I Escompto Maat~chappij. 
<< << cc den heer H. J . Meertens. 
« « « « « G. Gehrnng. 
« << cc « « F. H. Kroon. 
« « « de heeren H. M. van Dorp & Co. 
« << « cc « Ern t & Co. 
(( (( 

(( (( 

« (( 
(( (( 

(( (\ 

(( (( 

« Bcngkalis 
« Ilenkoelen 
« Boeleleng 
« buitenzo1·g 
(( (( 

« Chei·ibon 
(( (( 

« cc « Bruining &. Co. 
« « « Ogilvie & Co. 
« « t Visser & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den ht'e1· Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« cc « L. van Hutten. 
« « cc C. A,. Aeckerlin . 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« ierinckx. 
cc Th. Jansz. 
« J. A. Schusslel". 
c< J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \Yokekamp. 

(( (( (( « 
« Djember Bezoekie « 

« J. ,·an Holst Pellekaan. 
« Brocx. 
« J. J. de Graalf. cc Dj <_>cjacarta « << 

« « « H. Buning. (( (( 

« " « « \\'ed. Kocken. 
(( (( cc de ltceren Soesman & Co. 
« Indraroajoe « den heer J. R•wius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. \V. Kneefel. 
« Laboean (Deli)« « « J. F. H. van Hemert. 
« Macassar cc « « \V. Eekhout. 
« Madioen « << « J. A. Manuel. 
« l\Iagelang « « « P. Koppenol. 
« ~Iedan « « cc \V. F . H. Leyting. 
« Menado « de hceren de Bordes & Co. 
" "P <1 i\an!1: « « « Van Houten, Steffan & Co. 
« Pacl.-Pandjang« « « J. --rv. .t.J.l~ne; ~ihP.1·g . 

u Palembang cc " « G. H. Ruhaak. 
« Pasocroean « « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. l\L Yarkevisser. 
« Pecalongan « « « A. \\' . I. Bochardt. 

<< « « S. N. l\Iarx . . (( (( 

(( 

« Poerworedj o 
« Probolingo 
« 
« Riouw 
« Rernbang 
« Salatiga 
« Saroarang 
(( 

(( 

(I 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( (( 

« Soekaboemi 
« Soerabaia 
(( 

(( 

Q 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( (( 

« Soerakarta 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Tangerang 
cc Tjiandjoer 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

« de heeren Hana l\lullemeister & Co. 
« den beer 1\1. F. Smets. 
« « « C. G. ,·an Sliedrecht. 
« « « R. S. Thal Larsen. 
« « « C. van Zijp. 
« « « P. L. van Bodegoro. 
« « « Th. B. van Soest. 
« « Agent N. I. Escomp.to ~Iij. 
« de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « cc Ravenswaay & Co. 
« « « A.mold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den beer A. Bisschop. 
« « (< D. J. IL Schafer. 
« cc Agent N. I. Escompto Mij. 
« den heer Ohs. Kocken . 
« « cc V. Clignett. 
(< de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « E. Fuhri & Co. 
<< « « . Yan l\Iuyden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
<( « « Soesman & Co. 
« « « Thooft & KalU. 
« « cc Yoo-el van der Heyde & Co. 
« den heer C~ L. Baier. -
(< « « L. A. M. Leman. . 

(< « « Jhr. R. Holzschuher vcn 
Harrlach. 

« cc « IC Hovens Greve \Vzn. 
« « « C. \V. R. van Renesse van 

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

Mist. 
« Wonosobo « « « D. J. van Ophuijzen. 
De trek.kin"' "'eschiedt ten overstaan van den No

taris 11. J . nIE:ERTENS 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. 

Voorstraat-.Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'f'rARIEVEN. 
TELGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be-

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buikn. 

de lijn. 
(6) THOOF'r & KA.LFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEBKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORR A AD: 

Een groote p1trtij L, T, L! en Balk• 
ijzer in alle nfmetingen. 

StaaC en I>laati_jzer vn.n alle dikten, 
waarbij vnn 6'X2'X '! .. " en 'Is" 

§taaC en plaatkoper en .Uo1uw· 
(}raad. 

Groote- sorteering-Moerbouten en 
JUinli.nagels. 

:o > :Koperen Kranen 
en StooJUafslnite1·s. 

India rubber van itf •;,. " tot en met 
l" dik. 

Gaspi_jpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geldonken pij1>en tot 12" climneter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche (b•ij frie· 
1nen, enkel en dubbel. 

Hand, CentriCngaal, §too1n· 
poinpen en Branclspniten. 

Snijgereedschap voor gas en 
'Vith wortlulraad. 

Alle soorten ' Terfwa1·en. 
Boor en Ponsinachines, Draai· 

en Schaatbanken. 
§toom1nacbines metketels op een 

fnndatieplaat. 
IUezel~nlu compositie, de beste 

bekleeding tegen warrnte-uitstniling. 
Dinas Cl'istall, een nieuw soort 

"·unrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenio-e ao-enten voor Jitva zijn. 

"' o d- I V enler alle artikelen, benoo 1~< 
voo1· landelij li.e onderneJUing·en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer hill1jk en 
beneden concurrentie ges~ld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak -van ..Jlachinerieen en 
repa1·aties daarvan, en netnen bestel· 
ling·en aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P ASOE U.O.E.A.JS. 

8pecialiteiten in Spaansd1e rn Porlu~ersrl1c \\'iJneu. 

Witte en Roorlc n.•or~ . .... ( ·15.:-\ fe1· 
Nlalaea,rtluscntel enV1noDulce,, ·13.o0rl2 fl 
Pale-, Gold- en Dry-SheI"ry ,, ·12.-J aco .. t. 

Eeni[e a[enten voof Solo 
THOOFT & KALFF 

SocietB G1
e de Produits Alimentaires 

l\.APJl' A.\I, 3 MJLL!OEN FRANCS 

Di1·ectew·e11 DLVA:VT en ALLCARD 
Gou u1, :-; :M1w.\tLLI£ P.\Rus ·1878 

G o u n c: N M E u A 1 L L E A M s T E n n .u1 ·l 8 8 3 

PARIJS II LON DON 
23, Ri ch e r 

1 
~rn II ·J 01, Leculc117iallstreet. 

Doter va.n Norma.ndie 
Zonrler eenig meng,;el, de beste boter V•tn Frankrijk. 

Diverse groenten, trnff Pls, saNlines, pates de 

f uie gras, enz. 
ORDERS TE: RIGHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 

YAN EUROPA. 
.Men eische op elk b:ik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLA TDSCHE PHIJSCOURANTEN WORDEN 
OP AANVRAAG TOE:GEZONDE:N 

(141) 

Van af hedeu ditgel[j ks Vtlrdche Gebn.kjes enz. Prljscournnten worden t eg-en franco---i . 
aanvrnge franco toegezonden. I ,---------

VAN RUIJVEN & Co. 

Solo, den 28 April 188-L 

(127) 

I Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen warden m dP.n 
_ kortst ruogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v . ..Kapitltnl bij overltjden, lmmer-trekkende verze 
bring;- ook omtrent die volgens het onlangs 11.angenomen VERLA.A.GD tnrief voor WEE
~ENFONDS, warden gn.arue verstrekt door 

( 17) 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groat erf, gelegeu te 

Djebbres. 
Iuformil.ties bij den heer 

(19) A. MAOHIELSE. 

An1sterdams~he Apotheek. 
So en. lrn rt a. 

Bayrnm. Alcoholisch 'vasch· 
.,..,. "'te I'. 

( 10 L J MAOHIELSE. 

6'QJYt«W 
Een ULMERDOG, MUISV A.AL. 

Een NEWFOUNDLANDER, zwart, teef. 
Bei<len nog zeer jong, zwn.ar gebouwd en boog. 

Verder: 
Een DOG (terrier). 

Tc bevragen b\j • ENGERS. 

W erfstraat. 
(250) Soerabaja. 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle 11 tunme1.·l!I. 

- 230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 

(226) 

y A. N 

V LAS BL 0 M. 
JLee,.enstJ·aat-Solo. 

Verkrijgbaar 
bij 

TBOOFT & !ALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhausBn 
(in het J nvaansch) 

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

V erlu·ijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot ~·eleide· 
billet voor ve1·voer van koffi.j, 
met ontvangstbewijs voor kot·-
fij pas. (193) 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER A KART A . 

Eenig depot voor Soemkarta van 

K~~~~~b.e Wi]~e=.. 
(25) A .. MA.OHIELS>E.. 

SOESI\'.I:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis· eu Com1nissie,Tendntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende "WJJNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MAOHI.FJLSE. 

Amsterdamsche Apotheek:. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encaly1>sinthe. Hoorts
werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank .. 

llOO) MAOHIELSE. 

AGEN1'SCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgev1tar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas." 
Bij bet A;;entschap deze1.· 1'Iaatscbap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, i;elei;enheid tot vel"zekerini; 
tegen brandi;evaar, van alle soorten Ge
bou.wen en Goederen. 

De 4gent te Soemkarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

.TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen b\j 1en "Heer 
(20) A. M:ACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVFRS. 

Sneldruk - TnooFT & KAI.FF' !_ Soerakarta. 
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