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~:SEitIClIT. 
'Tan af heden yei·schijnt de.ze 

~or.rant DRIEMA.AL 's 'veeks, 
Dinsdags, Donderda.gs en Za· 
terdags. 

Nlen,ve abonnes ont,'angen de 
nummers tot ultimo December 
a. s. tegen voo1·nitbetaling van 
c 'f.50. 

Solo, -l Sept. S-l 
de -Uitge,'ers. 

Een Zaterdagayond-praatje. 
Aquarius, de geestige Correspondent van een 

Amsterdamsch blad, publiceert van tijd tot t!jd 
Zaterdag-avonJ praatjes, die bij ffa nne-kadet
jes heeft betiteld en watirvan bet volgend 
stuk ~r een is. 

De i>Cbrik zit mij nog door mJJne ]eden en 
toch is de z11,ab. reeds een paar weken achter 
den rug. 

Welke schrik en welke Mak? vraagt wel
licht een lezer en ik zie mii in antwoo-rd daar
op genoodzaakt om te vertelleu dat ik, zitten
de a.au de oel'ers v11.n den Manzanares, bet 
nummer van bet weekblad ontving waarin mijn 
drie en vijftigste kadetje was afgedrukt. 

Genadige hemel! Ik k1 eeg een schok also£ 
ik den boofdprijs uit de loterij-leening der stad 
Madrid bad getrokken die, naa.r men weet de 
getrokken prijzen mmmer uitbetaalt, want ... 
er had eene vreeselijke omissie plaats gevon
den en ik vond een- stuk afgedrukt dat niet 
voor openbaarmaking bestemd was. 

Er moet een vergissing hebben plaats ge
vonden, de notulen der ten mijnen huize ge
bouden vergadering moeten m een verkeerde 
coura.nt zijn gernakt, heb ik gedacbt, maii~ al 
mijn denken bielp niets en veranderde .mets 
aa.n de zuak die ilr dan ook, m vredesnaam 
Terder maar onbesprnken zal laten. 

Wat ik in Spanje heb uitgericht? 
In de eerste plaats maakte ik er financiee

Ie studien met het oog op mijne leening en 
dan ben ik er gaan p13inzen over het vraag
stuk of ik mijn dierbaar vaderland in deze da
gen van financieelen tegenspoed niet nuttig 
zoude kunnen zijn. 

Mijn studien slaagden en mijn gepeins had 
schitterende resultaten; maar daarover nader ! 
Voor beden zie ik mij genoodzaakt iets zeer 
ernstigs te behandelen. 

F e u i 11 e t o n. 
Herinnering aan Wilhelm Meisters 

Leerjaren 
DOOR 

A.. J. TEN BRINK. 

II. 

Ve1·volg. 

,,Zijt gij daar reeds geweest, lieve kleine? vroeg 
Wilhelm. 

Het kind zweeg stil, en hij kon verder niets meer 
van haar vememen. 

Hun onderhoud werd bierop gestoord door Meli
na, die met vVilbelm eenige afspraken wilde maken 
over de inrichting van het tooneel. 

Wilhelm had zijn plan om te vertrekken geheel 
opgegeven, daar bij zich door Mignon en de nieuwe 
onderneming van Melina gedrongen gevoelde om te
blijven. Ook had hij zelfs zulk een belangsteliing rn 
bet lot van den ouden harpspele r, dat bij dezen 
niet meer a!.'.een kon Jaten en hem uitnoodigde, steeds 
hij hem te blijven Daardoor was hij als het wa
re het noofd geworden van een huisgezin, voor welks 
belangen hij met de zorg eens vaders waakte. Bij 

' 
De Soei·aka1·tasche Courarit ver;,chijnt I 

driemaal ';;weeks: Dinsd1ig1, Donderda!J• en 

Zaterdags, uitgezonclerd feestdagen. 

In 't vaderland teruggekeerd nam ik na
tuurlijk de cournnten der laatste weken ter 
hand en ontwaarde tot mJJne verbazing dat 
van vele zijden steenen naar het Amsterdamsch 
gemeentebestuur warden geslingerd en dat men 
het verwijt te kort te komen in de zorg voor 
de openbare gezondbeid. 

Ik wensch eenige dier klachten eens bij het 
licht te bekijken. 

In de eerste plaats trof mij bet verwijt dat 
poelen ongedernpt en vniluisboopen onopgered
derd blijven. 

., Wat zeg je daarvan?" vroeg ik ID!Jnen 
vriend, doCtor Pul veris. 

,,Niemendal," antwoordde hij, ,,dat is enkel 
laag en gemeen krnntengeschrijf en verraadt 
volslagen on kunde omtrent de w:uze maatre
gelen die ons stadsbestuur bezig is te nemen." 

,,Hoe "meen je dat'?" sprnk ik verbaasd. 
,,J e hebt toch wel over Koch en Pasteiu· 

hooren praten en over het feit dat die beroem
de . mannen verschillende opinien zijn toege
daan?" 

,,Jawel", zei ik. 
,, W elnu daar de eene geleerde betoogt dat 

droogte, en de aridere dat vocht de bacillen 
dondt. '' 

Er ging mij een licht op; ,,dus gaat men 
volgens uwe opinie, niet tot demping en weg
ruiming over, omdat ons achtbaa.r gemeente
bestuur zich door proetnemingen wil overtni
gen welke geleerde heer gelijk heeft." 

,,Precies", antwoordde de doctor. 
,)faar dat is kranig gedacht", riep ik, ,,dat 

IS waarachtig eminent gevonden! Zoude nu 
ook wellicht de toestand uan het Spui voorbe
dachtelijk niet veranderd warden, omdat men 
daar een gemeentebacillen-fokkerijtje heeft in
gericht?" 

,,Daar zeg je zoo iets", sprak de doctor goed
keurend knikkende, ,,dat moet ik morgen toch 
eens uitsnuiven. 'tZoude een kapitaal idee zijn! 
Ik zal een paar microscopen meenemen, want 
wellicht vang ik een pa!!-r komma-bacillen". 

,,Vertelt u mij toch eens hoe die beesten 
aan zoo'n raren naam komen: is dat wellicht 
om za van kornma-punt- of vraagteeken-ba
cillen te onderscheiden?" 

,,Houdt je mij voor het lapje?" zei de doc
tor, ,,die microscopische wezens danken hun 
naam aan hun eigenaardigen vorm." 

,,0 zoo! maar we praten nu toch eenmaal 
over geleerde zaken, zouclt u mij ook kunnen 
zeggeu waarom IlllJn Jan als hij zeker soort 
pruimen ziet, niet over mirabellen maar over 
microbellen praat." 

zijnen vader en bij Werni>r verontschuldigde hij in 
brieven zijn lang verblijf op deze plaats zoo goed 
mogelijk, en gaf zich daarop met hart en ziel aan 
zijne nieuwe plannen over. 

Toen alles gereP.d was om de voorstellingen te be
ginnen, kreeg men onverwacht de aanbieding van een 
hoogstadelijke familie, om op haar slot eene reeks van 
voorstellingen te geven, welke doo1· bet geherle ge
zelschap al:; l'ene redding uit den nood beschouwd 
werd, dam· bet nu zeker. was van zijne . verdiensten. 

Op h~t arlelijk buitengoed bracht men eenigt> ge
noeglijKe en onbczorgde -maanden door, terwijl vVil
helm, te midden van de onwetende en nauwelijks 
mirldelmatige tooneelspelers, veel !of inoogstte en rloor 
a!len voor de cerste persoon gehouden werd. Met 
welgevulde beurzen nam men eindelijk van den ade
lijken beer afscheid, en besloot zijn geluk op een ar.
dere plaats te gaan beproeven. Wi!hP.lm had boven
dien de voldoening, toen hij zijne rek~ning opmaak
te, dat zijn kas zir h in gunstiger toestanr! bevond 
dan toen hij het ecrst met bet gezelschap in aan
raking kwam, en hij haastte zich dit gunstig re
sultaat aan zijnen vader te berichten. Toen men zich 
tot vertrek gereer! maakte, kwam de oude harp~pe

ler bij Wilhelm, en gaf te kennen, dat hij van hem 
scheiden moest. Deze was zeer verwonderd en vroeg 
naar de redenen, die hem hiertoe noopten. 

,,Reeds Jang," antwoordde de grijsaard, ,,verwijt 
ik mij in stilte dat ik steeds bij u blijf. lk mag 
nergens blijven, want het ongeluk vervolgt mij en 
benadeelt alien die in mijne omgeving zijn. Vrees 

A.dvertentiekosten behalve het _zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 pfaatsingen f' 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

l)Jan zal de klok hebben hooren luiden'', 
sprak de doctor luchende, hij heeft zeker bet 
gebruik van pruimen hooren afk!mren en over 
microben hooren praten en is toen aan 't fon
taseeren gegaan; maar sapperloot, ik sta mijn 
tijd te verpraten. Adieu!" 

De doctor snelde weg en ik ging naar de 
Spuistrnat, want ik had een klacht gelezen over 
de wijze waarop de riolen in die straat gerei
nigd warden. 

In een oogwenk overtuigde ik rnij d11.t ouk 
die klacht niets om bet lijf had err evenn.ls 
zoovele andere klachten, een gevolg WiLS v.m 
den komkommertijd in de jonrnalistiek, WIA.itr
in de courant.en om st0f verlegeu zitten en 
dan maar van alles in de kolommen flmisen. 

't Is waar dat bet op de SpuistratLt een beet
je geurJe en dat het reinigings-proces niet 
bepaald een pleizierigen aan blik bood, rnaar 
wat blikslager, niemand wordt gedwongen om 
jnist de Spuistrttat te bewandelen en men kan 
immers Singel of V oorburgwal kiezen ! Boven
dien is er, bij mijn weten, gt-en wet die ie
mand condemneert om in die straat te blijven 
wonen en iedereen is vrij om te verhuizen wan
neer het er hem niet langer bevalt. 

lk liep mopperig verder, want ik was reeds 
half overtuigd dat alle klachten niets om het 
lijf badden, toen ik plotseling een fortuintje 
had, want ik kwam zekere kar tegen die ook 
al niet in de gratie is. 

,,Is he.t wnar dat ie wagen zoo veroordee
lenswaardig is en dat er zoo vreemd rnede 
wordt rondgesprongen?" vroeg ik den karvoer
der. 

,,Laat naar je kijken, meneer", zeide de man, 
,,dat zijn allemaal praatjes". 

,,Maar de Amsterdammers zeggen dat er .... 
enfin dat er een lucbtje aan is," 

,,Alsof de Amsterdammers niet sedert jaren 
en dagen aan allerlei zaken gewend zijn waar 
een luchtje aan zit! Krantengeschrijf, me goeie 
meneer, niks anders dan krantengesehrijf." 

,,Maar · ik hoor, dat de kar niet altijd op 
tijd komt en dat de menschen dan ongedul
dig warden en bet voor de kar bestemde een
voudig in de grachten gooien. 

vVordt vervolgd. 

Soerakarta. 
Kommissarissen voor de maand September 

PJaatselijke Schoolkomm.issie 

de heer: . VAN KLAVEREN. 
de heer: J. G. M. A. CA.RLIER. 

alles, als gij mij niet van u gaan Jaat, maar vraag 
mij met naar de oorzaak daarvan. Ik behoor mij
zelf niet toe. Ik kan niet blijven ! 

>> Wien behoort gij dan toe? Wie kan zulk een 
macht over u uitoefenen ?" 

l>Mijnheer, Jaat mij mijn ontzettend geheim, en 
ontdoe u van mij. De wraak, die mij venolgt, is 
niet die eens aardschen rechters; ik behoor aan een 
onverbiddelijk noodlot. lk kan niet blijven en ik mag 
niet." · 

»In dezen toestand waarin ik u z1e, zal ik u ze
ker niet la ten gaan." 

>i Het is hoogverraad jegens u, mijnen weldoener, 
als ik la.nger draal. Ik hen bij u veilig, maar gij 
zijt in gevaar. Gij weet niet wien gµ in uwe nabij
heid toelaat. Ik hen schnldig, maar toch eer onge
lultkig dan schuldig. Mijn ougelukkige genius vervolgt 
mij overal, als ik mijn hoofd wil nederleggen en 
rusten. Ik kan mij niet dankbaarder toonen dan wan
neer ik u verlaat." 

iiZonderl;ng mensch, gij kunt mij );let vertrouwen 
op u evenmin ontnemen als de hoop. Houd u dus 
aan mijnen goeden genius, en dan zullen wij z:en, 
WP.Ike genius het sterkste is, uw zwarte of mijn wit
te." 

De oude man mocht hierop antwoorden wat hij 
wilde, Wilhelm vond echter steeds eerr sterker be
weegreden om hem bij zich te houden, zoorlat de 
grijsaard ten laatste zelf goeden moed kreeg en be
sloot bij hem te blijven. 

De reis werd door het gansche gezelschap onrler-

Inzernling der Ad vertentien tot op den 

<fag cler uitgn.ve v6or 10 uur. 

· Verzorgingsgesticht 

de heer H. W. PISTORIUS. 
ltian nsts nd. 

\'. M. 5 September Yrijdag. L. K. 12 September 
\"rij1l a,g:. X M. '19 Srptt>mber Vrijdag. E. K. 27 
Srptcmuer Z:iterdag. 

Vertrekdnr;en 

'I'E S.-1.11A1t.'1.:::m: 
F. 7-21. 
E. 13-27. 
H. 2-12-23. 

der n: ail11. 

TE BATAVIA: 

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

R. K. EEREDIENST 
K A T E 0 H I S A T IE. 

V rijdag en Zaterdag den 26 en 27 dezer 
des ruorgens ten 7 ure. 

Godsdienstoe.feniui;. 

Zondag den 28 dezer des morgens ten 8 ure. 

P .ASTOOH. F. H. DE BRIJUN. 

DrnvE~. Bewoners van de Schoolstraat wer
den in den afgeloopen nuch t opgeschrikt door een 
bombardernent nu steenen op de pannen der 
claken van een woonbuis. Bij vertoon der huis
genooten verdwenen de beJegeraars--een tien
tal-door de rivier, en ontkwamen daardoor 
aan de kennismaking met kogels uit een Beau
mont-geweer. De bedoelingen van dergelijk 
brutaal vijandig optreden, ztjn maar al te zeer 
bekend. 

Officieele lichting der brievenbus te Solo des 
voormiddags ten 6 ure. 

De bus is echter gelicbt: 
Op W oensdag den 24e Sept. 20 min. voor 6. 
,, Donderdag den 25e ,, 18 ,. ,, 6. 

Gisterenmorgen iets voor vijven werd er 
weder: l\foling ! maling ! geschreeuwd in Sindo
senan. De diefstal hcid plaats vlak achter de 
womng van den Radhen Ngabebi Djojo Pra
noto. Deze wa.s onmiddelijk bij de hand, ma.ar 
de dief ~ist toch te ontsnappen en liep langs 
den krmsweg naar Ketipe.;. Daar bij de. gar
doe aldaar moest passeeren, had de Radhen 
Ng1ibehi verwacht dat de patrol hem zoude 
teg-enhouden. Maar te()'en ziine verwachtinD' 
~ c ~ ~, 

waren, ofschoon bet reeds daagde in bet Oosten 
en er genoeg geschreeuw en lawaai was, de 
wacL ters nog in cliepen rust of veinsden zulks 
te zijn; ten minste de dief ging de gardoe on
gedeerd voorbij en was spoedig verdwenen. De 

nomen, doch had wegens den OEtrlog die to"n in 
Duitschland wet·d gevoerd, met vele bezwaren te 
kampen. Men begaf zich naar een niet verafgelegen 
5tadje, waar men goede zaken hoopte te maken. Ee1· 
men daar echter aank wam, werden de zorgelooze 
acteurs door roovers ove!'l'allen, voor wier overmacht 
het gezelschap. niettegenstaande hd zich moedig ver
dedigde, moest onderdoen. Wilhelm streed als woe
dend, maar vie! eindelijk zwaar gewond en bewuste
loos neder, terwijl de overigen hun heil in de vlncht 
zochten. Tocn Wilhelm weder tot zichzelveu kwam, 
gcrnelde hij zich zeer verzwakt. Het eerste wat hij 
zag was Philine, die tegen haren kof!'er, waarin toe
vallig ook zijn geld was, geleund zat, en .Mignon, 
di~ hart' van bloed doorweekte hairen zat t.e drogen. 
Philine vertelde hem, dat de overigen gevlucht wa
ren, terwijl de roovers al hnn goed buitgemaakt had
den , Zij eYenwel had het hare weten te behouden, 
en was ongedeerd gebleven. Op Wilhelm's vraag, of 
Mignon ook. gewond was, antwoordde zij, dat het 
kind er gelukkig van afgekomen was, maar met hare 
lange hairen bet uit Wilhelm's wonde stroom<>nde 
bloed eenigen tijd gestelpt hacl, terwijl de oude harp
speler, die zich insgelijks buiten bet gevecht had ge
houden , uit het naburige dorp een wondheler zou 
gaan halen. Daar deze Jang wegbleef, had Philine 
hem intusschen zoo goed het kon met een halsdoekje 
verbonden. De avond brak reeds aan en nog zaten 
zij in dezen zorgvo\Jcn toestand, toen zij eensklaps 
een stoet Tan rcizigers zagen naderen. Het waren 
eenige ruiters en een reiswagen. Het eerste wat 



Radhen Ngabehi had nu echter de zekerbeid, 
dat de <lieven bijna altoos langs dien kant ont
snapten en voncl daariu uanleicling om de vier 
wakers die steeds sl11.pen, in arrest te nemen, 
als verclacht van medeplichtigheid aan den dief
stal. 

De Hadhen gabehi Djojo Pranoto is hiel' 
weder flink opgetreden, wii vreezen echter, dat 
hoe men ook ·vim de medeplichtigheid van de 
patrols aan diefstallen moge overtuigcl zijn, 
zufas moeielijk zn.l te bewijzen zijn, daar zii 

- waurschijnlijk geen aaudeel in het ger9ofde ge
kregen hebben, nrnar slechts een clouceur voor 
bun gewillig -slapen ontvingen. Zij zullen dus 
wel met een koernug terang vr!jgel1iten worden. 
Als bun bet preventief arrest nu maar wat 
zwaar gemaakt wordt, dim zul er ten minstc 
een geval wezen, Wii.arin die soort van gevan
genhouding nuttig werkt. 

Yolgeus ingewonnen bericht zal de Wilson 
circus, th1ms te Soernbaja, van daar naar Pa-
soeroean vertrekken. · 

De managing agent de beer Frank Weston 
schrijft ons, <lat cla circus van Pasoeroean naar 
Solo vertrekt en <lat de eerste voorstelling bier 
ter plaatse over een .dag of tien kan worden 
tegemoet gezien. 

Er hebben hier ter stede spiritistische sean
ces plants, wn.1trvoor de mediums nog wel 
sch~nen te vinden te zijn en waarbij dansen
de t fels. geheimzinnige scboudertikken enz 
te pas komen. . 
De ndepten <lier leer, welke zich aan dezen 
beschaafden vorm van bijgeloof staan OVP.rte
geven, kunnen wij aanraden om behalve Allan 
K.a,.dec met de zijneu ook eens het werkje van 
dr. Betz 1er hand te nemen, die de zaak vrij 
"1Vel den genadeslag heeft gegeven, alsmede 
~og eens natelezen wat de Loe. kortelings over 
de zaak schreef, t. w. 

»Spiritisme bevordert bijgeloof. 
» 'V1Lt ieder die eenigszins denkt daarvan 
» terughonden ruoest, is 1° bet ondanks het 
»clunne wetk!u chappelijke vernis toch zoo echt 
»vulsche, goocheluchtige lrnrakter der mani
»fe tu.ties en 2 de beuzelarij, de nietigheid 
»der verschijningen. 
Enr.. 

Volgens den schrijver der Haagsche sprok
kelincren :11 het Utr. Dbl. was bet noch earl 
Gran;ille, noch lorrl Pitzmaurice die ons in de 
.iYisei-o-quaestie den voet dwars zette, doch moet 
dit voonil op rekening van den tweeden on
derstaats-secretaris, sir Julian Pauncefote, war
den gesteld. 

W anrom hij clit deed en doet, zegt de »Sprok
kelaar" in de volgende woorden : »Want sir, 
Julitin beeft bet land nan Iederland, fameus 
het land. Er wus eens eeri tijd, toen de 
>Noorcl Borneo Co."in haar ontstaan was; en 
de beer Alfred Dent c. s., die begrepen, dat 
een steuntje van sta.atswege aan bun plaune
tje geen kwaad zou doen, klopten aan de deur 
van sir J uliu.n en wisten hem te bewegen zich 
bet commissarisscbap hunner onderhandsche 
annexatieaffaire te laten opdragen. Het voor
deel daarv1m nu was sir Julian niet onaange
nanm ; om 2000 pd. wed ik, <lat ZHWG voor 
<lat eerepost~e niet ga.arne zou hebben bediinkt. 
Edoch bet Nederlandsche gouvernement bemoei
de zich met die BornP.o-historie ook al en ver
toog_de ze!fs in E11geland1 en bet gevolg was, 
dat onze goecle vriend sir Julian indirect door 
die- »cla01ned Dukhmen" voor de keus werd 
cresteld: Borneo of Downing-street, commil!sa
~iaat" of >foreing affairs" verlaten. Het was 
een bittere pil voor den goeden sir Julian, een 
pil die hem nog alt!jd dwars in zijn mll.!l.g zit, 
toen hij zich van Dent c. s. moest losrukken, 
manr hij deed bet. Doch sedert die scheiding 
is sir J uliuu een verklaarde vijancl van alle 

Wilhelm in het oog vie! was eene als amazone ge-
• kleede jonge dame, die naast een ouden heer te paard 

reed. Zij stonden bij de groep stil, en de jonge 
dame uoeg op den meest deelnernenden toon naal' 
den gewonde. .Niettegenstaande zijne groote zwakte 
was \Vilbe!m opgetogen ovel' de buitengewone scboon
heid der amawne. Zij l"eed naal' den reiswagen en 
sprak daar eenige oogenblikken met een beer, die 
een ·wondheler bleek te zijn. Hij steeg uit en had 

· \Vilhelm welrlra goed en vlug verbondcn. Terwijl de 
j(Jnge dame Wilhelm met een blik van i14nig mede
doogen aanzag, ontdeed zij zich van haren mantel en 
gaf diC'n aan den gekwetste om zid1 tegen de koude 
te beschutten. ~u was het gezelscbap ~poedig uit 
hunne oogen verdwenen. Ka eenigeu tijd kwam dti 
harpspelt•r met ver~cbeidene boeren terug, die een 
dnmgl.iaar ma~ikten en daarop onzen held in het na
burige dorp in ceneenvoudige herberg brachten. Gedu
rcnde de rlagen welke hij daar ziek lag, zweefde 
steeds bet hcerlijke beeld rler amazone voor zijnen 
geest en hoewel Pbiline en Mignon alle zorgen aan 
hem bestcedden. had hij nauwel\jks oogen ' 'Oor een 
van l.ieiden. 

De overige tooneelspelers waren ook in dezel fde 
het'berg, zoo goed als het kon, ingekwartiiwd en 
dachten spoedig aan hun vertrek, waartoe zij door 
medelijden van anderen en door Wilhelm zelf in 
staat ge$teld . werden. Hij gaf bun ook een aanbe
velingsGrief aan dP. n hem goed bekenden tooneel-di
l'Pcteur Serio mede, waarop het geheele gezelschap 
benevens Philine, de afrcis aannam. 

Hollanders geworden, en laat hij geen gelegen
heid voorbijgaan om bun zijn nederlaag be
taald te zetten en op bun beurt te vernederen. 

»En zoo is de »Noord-Borneo Co." de oor
zaak, waarom sir Julian in de Nise1"0 deze ge
legenheicl ari.ngreep om ons gouvernement zoo
veel mogel[jk den voet dwars te zett.en en ~· v. 
onze twee buitencrewone onderhandelaars zestren 
dn.gen te In.ten ;achten op <le eer om bij Her 
Majesty's regeering te wortlen toegelaten." 

Een en imder heeft de H110.g:>che correspon
dent van bovenaenoemd bhtd tijdens zijn ver
blijf te Lonclen° vernomen van iemand »die 
crenoeu{d zou mocren worden, als ik hem noe~ 
~en mocht," en °het behelst, zegt bij, de volle 
waarheid. 

G e me n g de B e r i c h t e n. 
De Parijsche gemeenteraad beeft 1 dezer 

weder 1111n 40 nieuwe stmten namen gegeven. 
Duaronder komen voor Darwin, George Sand 
(wier stiindbeeld Zondag te La Chaise onthuld 
wordt), Sa.inte-Beuve, Heine en Gustaaf Dore. 

Door eeruge bladen is gemeld, dat Hart
mann, de nihilist die een ruislukten aanslag 
op bet leven van den vorigen Czaar pleegde 
(de eerste spoorwegaanslag bij Moskou) een 
einde aan zijn leven zon hebben gemaakt, daar
toe door ellende en gebrek gedreven. Dit ge
heele verhaal is uit de lucbt gegrepen, zegt de 
Inclependance; Hartmann woont nog als vroe
ger ih de omstreken van Louden en is zeer 
welvarende. 

- Door de bestrating van den Heiligen
weg te Amo,terd1im kan de gevaugenwagen t!i
delijk niet voor bet >Hnis van bewaring" r!j
den en moeten de gevangenen op den Singel 
uitstappen en tot bet »huis" loopen. Zoo hield 
gisteren de gevangenwagen voor den Heiligen
weg stil; de_ voorbijgangers schaarden zich aan 
beide zijclen van bet voertuig om toch vooral 
te kunnen zien welke misdudiger, met wie weet 
welke afgrijseliike tronie, er uit zou stappen. 
De rijksveld wachter sluit ho-!t partier open, de 
wapenbroeders scharen zich links en rechts en 
tot groote verwondering der nieuwsgierigen 
stapten . . . . negen Duitsche dames(?) in keu
rige toiletjes uit den wagen. Vermoedelijk wa
ren ze op haar doorreis naar de >Heimath" 
en werden ze als transitvgoe~eren tijdelijk in 
bet entrepot opgeslagen. 

De Koln. Zig. bevat dezer dagen Reisbrieven 
van een Hadschi of pelgrim, waarin o. a. Da
masuus ter sprake kornt. De historische betee
kenis clier stad is bekend, doch gedenkteeke
nen zijn er weinig of geen. De straat :i>Ge
naamd de Rechte" uit de geschiedenis van de 
apost.elen bestaat nog heden; zij vormt de groo
te br.zar eu loopt werkel!jk in vrij rechte Jijn 
van het oosten miar bet westen door de stad. 
Een gedeelte van den ouden vestingmuur, waar
over Puulus ontvlood, staat ook nog en men 
wijst er de plaats nog aan waar hij in een 
runnel werd afgelaten. Ook wees men den pel
grim de plaats nog aan waar de apostel be
keerd werd op den weg naar Palmyra. In plaats 
van critiek te oefenen op dergelijke bijzonder
heden, zegt de schrijver, vertel ik liever hoe 
een w!jsgeerig dragoman of tolk de zaak op
vutte. Een Arnerilrnan verzocht onlnags hem 
op de plek tc br~ngen wau.r Saulus de ver
schijning h11.d. Onze dra.goman overlegde bij 
zichzelf: »Hoe venler ik hem breng, hoe meer 
ik hem k1rn laten betalen", en besloot hem 
eenige uren ver den weg naar Jeruzalem op te 
brengen. Zoo gezegd zoo gedaan; na een paar 
uur gereden te hebben, vond hij toch dat de 
weg te zonnig was en hij te rnoede werd. Hij 
liet dus 7.ijn pa.ard in het open veld stilhouden 
en verklaarcle dat men nu cle plek bereikt had. 
De Amcrikaan kwam bij hem staan en gaf hem 

Tenvijl Wilhelm spoedig in beterscbap toenam en 
zijne gedachten steeds op de onbekende scheone ge
vestigd bidd, waarvan bij sl ccbts weinige bizon<lel'hc
den kon te weten. komen, hoorde hij eens den harp
Rpelel' en l\iigno!1 bet volgemle lied aanheflen, dat 
zeer nauw met zijnen-gemoedstoestand verbomlen was. 

,,Slcchts wie van liefde brandt, 
Weet wat ik lijde ! 

Mij staat in 't vreemde land 
GPen vriend ter zijde ; 

Geen kostbaar liefdepand 
Druk ik aan 't hel'te, 

Een dierbre vrouwenband 
Wcnkt me uit d• verte 

'k Gevoel me overrnand, 
Hoe ik ook strijde -

Slechts wie van liefrle brandt, 
Weet wat ik lijde !"' 

III 

. ' 

Na zijn hcrstel begaf Wilhelm zich met zijne bei.,. 
de lotgenootfin naar de stad, waar de directeu1· Serio 
eene winstgevende zaak had. Deels uit medelijden 
en deels om Wilhelm genoegen te rloen, had de goed
hartige Serio de ongelukkige acteurs opgenomen, die 
hij voor enkele klmne rollen hoopte te kunnen ge
brnikt-n . De beste Sujetten van bet gezelschap wa
ren overigens Serio zelf en zijne zuste1 Aut'elia, een 

een oorveeg, omd1tt hij op cle geheiligde plek 
zijn hoed niet afnam, steeg toen af, kuste den 
grond en reed toeu weder naar ziin hotel terug. 
Later vond hij op z~jn rekeniug: tocht na1tr cle 
plek der bekeering 10 franc~, een oorveeg 2 
francs, en daarmede was de zaak nit. 

Met de opbrengst van de successiebelasting 
in de laatste jaren tot groud:>lag, berekent de 
heer G. i\1. Boissevaiu in bet jong-ste nommer 
van de Economist het netto particulier vermogen 
in Nederland op f 8,851,000,000. Om tot een 
becijfering van het belastbaar nationaal vermo
gen te komen, beboort dit bedrn.g z. i. te war
den verminderd met de loopende renten en bet 
meubilair, beiden bij de succ<>ssiebelasting als 
kapitaal bescbouwd, en zoo komt hij tot een 
totaiil belastbaar vermogen van pl. m. f 8,360,-
000,000. 

Voorts. becijfert dezelfde schrijver dat het be
drag der aangegeven nalatenschappen, met aJle 
daarin begrepen vrijstellingen, in-'t vorige jaar 
ongeveer f 256.000,000. heeft beloopen. 

V rijdag middag tusschen 5 en 6 uur was de 
Zoolo~ische tuin te Posen het tooneel van een 
leeuwenjacht. Het hok van den Amerikaan
schen Zilverleeuw (Puma) werd schoongemaakt 
en daartoe was bet dier uit zijn zomerhok in 
bet daarmede geme_enschap hebbende middenge
deelte gelaten, dat aan de andere zijde toegang 
geeft tot het winterhok, hetgeen door verre
gaande onachtzaamheid niet goed gesloten was. 
De leeuw wandelde weldra door den tuin en 
sprong spoedig daarop op een boom in het he~
tenperk. Snel was al bet personeel bij elkan
der geroepeu om den vluchteling weder in zijn 
hok te drijven, <loch te vergeefs. De directenr 
liet onmiddellijk bet publiek verwijderen en den 
tuin sluiten, terwijl soldaten gerequireerd wer
den om bet clier d~snoods voor goed ornicha
delijk te maken. Dit bleek echter niet noodig. 
De leeuw liep op een tak van den boom been 
en weder totdat d€ze brak en hij ter aarde 
stortte, wll!l.r hij gelukkig bedwelmd liggen 
bleef, zoodat men gelegenheid hn.d hem met 
een strik in een reeds vroeger op de plek ge
brachte kleine kooi te trekken, waar hij zich 
welclra van den schrik herstelde. De zaak liep 
dus gelukkig voor allen nog al goed af. 

Een veehouder, die zichzelf zeker niet te hoog 
schat, adverteert in de N. Bred. en 0. Ct.: 

,,De ondergeteekende, veebezittP.r met diens 
beest1m venekerd in de onderlinge veeverzekering 
enz." 

In de Scientific American van· 2 Aug. deelt 
dr. A. le Plongeon - de outdekker en onder
zoeker van de Mexicn.ansche oudheden, zoo 
hoogfit belangrijk voor de geschiedenis der Maya's 
- een nieuwe verklaring mede van Jezus' laat
i:ite woorden ,,Eli! Eli! lama sabachthani." Hij 
zegt <lat de taal der Maya's door eenige geleer
de mannen in Judea gekend is, en dat die 
woorden van Jezus in die ta.al zijn gesproken. 
In plaats van de door hem verworpen vertaling: 
,,Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij 
verlaten ?" zegt hij dat de verklnring dier woor
den in de Maya-ta.al moet worden gezocht. Die 
woorden zijn in die . fatal: Heli, Heli, In.mah 
zabac ta ni en beduiden: ,,Nu, nu bezwijrn ik, 
duisternis bedekt mijn gelan.t." Dat zou onge
veer hetzelfde zijn als bet door Johannes ver
melde: Het is volbrncht. 

Bij bet weinige Maya dat wij kennen-zegt 
de Spectator - durven wij in deze ons oordeel 
hierover niet zeggeu. 

~ AMBTENA.REN E~ BEA.MBTEN. Naar bet oorcleel 
d;;, Rt!geering is l1in5zamerhand een te wijde 
strekking gegeven aan het woord ambtenaar. 

dt'oefgeestig en tering_achtig meisje, dat steeds over 
het verlies van ~enen aanzienlijken minnaar tl'eurde, 
en daarom in tragische rollen zeer goed rnldeed. 

Op WiH1elms raad zou men den Hamlet van Sha
kespeare opvoercn, waarin hij voor zichzelven op de 
rol van Hamlet aanspraak maakte. De toebereidse
len voot· het meesterstuk kostten ,-eel tijd en moeite, 
doch eindelijk werden alle zwarighedC'n overwonnen. 
Het stuk wen! opgevoerd en Wilhelm mocbt zich in 
de uitbundige toejuiching van bet publi,,k verbeu
gen, terwijl Serio dien avond een buitengewoon goe
cle ontvangst had. De directeur Tierde deze gebc11r
tenis rloor een rijk soupcr, waarop het, zooals zicb 
licht laat denken, vrij luirlrlruchtig toeging. 

Oak Mignon en de harpspeler rnochten aan <le 
weugde deelnemen ·en ieder gevoelde zich zoo opge
togen mogclijk. Mignon had een speelmakkrr gekre
gen, ecn aanvallige kna'.tp, Felix geheeten, die aan 
de zol'gen V<Lll Scrlo's zuster was toeve1frouwd. Met 
rlicn knaap hield het meisje zich dagelijks als .eene 
moeder bezig, daal' Wilhelm bet gewoonlijk te druk 
had om naar haar om te zien. 

Het zonderlinge meisjc groeidc van lievcrlede tot 
eene schoone maagd op; cvenwel was op baar ge
Jaat steeds een trek van wePmoedigheid te lezen. 
Schoon zij Wilhelm _haren vadel' noemde, was bet 
toch niet onduiclelijk, dat zij haren geliefden vriend 
met gcheel andere oogen beschouwde; deze zag in 
ham· niets meer clan bet liefdevolle kind. Dien avond 
was Mignon niettemin uitgelaten van vreugde, hoe
wel rle eenige betrekking, die er vooral toen tus~chen 

Men zou er toe gekomen zijn er tbans elken 
Europe~schen landsLlienaa.r onder te begrijpen, 
zoodo.t 1em1md, b('lloemd door een clepartements
chef, of een an<lere daartoe bevoegde autori
teit dezelfde voorrel.:hten zou hebben als iernand 
die een aiinstelling van den Gouverneur-Gene
raal bezit. Dit vindt de tegenwoordige Reaee
ring te vr\jgevig. V oortaan moet een bep~al
de af9cheiding worden gemaakt tusschen amb
tenaren en geemployeerden (beambterr). De 
eersten zullen blijven in bet genot van de 
voorrechten, die nu nog voor alle landsdiena
ren bestaan, terwW de lllatstgenoemden van 
wachtgeld, pensioen, binnenlandsch verlof we
gens ziekte e. a. zullen worden uitgesloten. De 
intellectueele ontwikkeling toch, der geemplo
yeerden is niet groot en er zijn zooveel lief
hebbers voor bet klerkenbaantje, dat de Re
geering zich niet ongerust behoeft te maken, 
da1irvoor ooit materieel te kort te zullen ko
men. Te dezer zake zal de mad van Directeu
ren worden gehoord; bet is evenwel te wenschen 
dat genoemde ru.ad zich tegen den voorgeno
ruen maatregel zal verzetten. Er zijn wel is 
waar onder de klerken ware schrijfmachines, 
maar tegenwoordig zijn er ook velen onder 
hen, die met succes de lessen der hoogere bur
gerscholen hebben gevolgd, <loch die door ver
schillende omstnndigheden niet dadelijk een 
aanstelling tot ambtenaar konden verkrijgen. 
Het lot der klerken zal voortaan dus zijn da.t 
zij, nii een diensttijd van 203. 30 jaren 'en we- -
gens ouderdom ontslngen wordende, van han
ger en gebrek moeten om.komen. 

V orenstaande maatregel is natuurlijk een 
uitvloeisel van den benarden toestand der schat
kist; bet blijkt al meer en meer <lat bij de be
zuini~ingsplu.nnen der Regeering de .zwakken 
en kleintjes bet vooral moeten ontgelden. 

Loe. 

DE INoscHE Grns. Het is ons zeer aange
naam te kunnen medecleelen, dat De Indische 
Gids ook na het loopende juar zal blijven 
voortbestaan. 

De eerstvolgende afieveringen zullen bijdragen 
bevatten van de heeren Bosscher Engelhard, 
mr. L. W. C. van den Berg, Young, Riedel, Wil
ken, Stakman, mr. Panning van Kesteren en 
anderen. 

Als uitgever zal waarschijnlijk een ander dan 
de heer Bussy te Amsterdam optreden. 

Wij achten bet onnoodig bier iets aan fue 
te voegen. De zes jaargangen, die thans bijna 
achter den rug liggen, zijn aanbeveling genoeg. 

Loe. 

Ve rs pr eide Berich ten. 
De franscben zijn niet altoos slim. -Twee Fran

sche oflicieren zijn te Coblentz in hecht.inis genomen, 
bescbuldigd van militaire spionnage. Uit de bij hen 
gevonden papiel'en moet blijken dat zij gezonden zijn 
door den ministel' van oorlog.-Die minister schijnt 
niet ver te zijn in geheimschrift en deze zaalt zal 
in Duitschland zcker hooget' opgenomen 'YOl'den, dan 
het verscheuren van een Du1tsche vlag door eenige 
dt'onken en opgewonden lieden.-Engeland zal nu ein
tlelijk den genel'aal Gordon gaan ontzetten met een 
expeditie groot 500 man, die disponibel zijn nu de 
Radja van Tenom de scbipbreukelingen heeft uttgele
verd.-Te Warscbau hebben er weder huiszoek.in
gen plaats gehad en 53 pcrsonen zijn gearresteerd. 
Men heeft Cl' geen dijnamiet of wapenen gevon<len, 
maar alleen revolutionnair.i brochures en proclama
ties, die natuurlijk alien in beslag zijn genomen. 
-Te 1\1.aast.icht is door den heer Ubacbs een mu
S<!Um gcopend van hetgeen Limburg op hl\t gebied 
van panleontologie, Concbytiologie en vool'historische 
al'ChPologie hreft opgeleverd. Men vindt daar een 
skelct van een Ichtsijotaurus compleet en verschil
Jende ande1·e soorten, die alien een even gemakke
lijk uit te spreken naam dragen.-Den 29e Augus- . 
tus werd ondel' bet in aaobouw zijnde stoomschip Johan 
vVillem Friso op de landswerf te Amstel'dam_ het 

\Vilhelm en Phihne scheen te bestaan, haar licht 
ontvlambaar gemoed zeker ten diepste moest 'smar
tr.n. Te midden van het feest was. zij eensklaps rer
dwenen, zonder dat het iemand in 't oog vie!, 

Terwijl Wilhelm met de overige feestgcnooten in 
vl'ij opgewonden toestand de zaal verliet, voelde hij, 
bij het afstijgen van den trap, in de duisternis eens
klaps een hevigen beet in zijn al'm. Het was Mig
non, die zich daal' verhorgen had en op de vlucht 
ging. Door zijn overprikkelden toestand en het luid· 
dt'uchtig gezcbcbap dacbt Wilhelm slecbts zoolang 
aan dat voorval als zijn arm hem pijn deed, <loch 
den volgenden morgen, toen Mignon hem zijn ont
bijt bracht, stond hij verstel.i ovel' het voorkomen van 
het kind. Ilet scheen hem toe als of zij dien nacbt 
gl'ooter was geworden; zij tract met een hooge edele 
bouding op hem toe en zag hem zeer ernstig in de 
oogen, zoodat hij hal'en blik niet kon 'erdragen. Zij 
raakte hem niet aan zooals anders des morgens, wan
neer zij hem gewoonlijk de hand of een eerbiedigen 
kus gaf. maar ging, nadat zij hare diensten vel'
richt had, stilzwijgend wcder been. Dit gaf Wilhelm 
veel stof tot nadenken, doch daar het oogenb!ik van 
de repetitie spoedig was aangebroken, wel'd dit.voor
val dool' <le drukle wedel' vergeten. 

( Wo1•dt vervolgd. 



NIEUWE· HARING 
lijk gevon<len ,·an l'en ket11lschecp~maker- Johan I van Pamekassan naar Soemenep, de opzichter der 
Willem Friso was in de1· tijJ stadhouder van Hol- tweede klasse bij rll'n waterstaat, Doorn. 
land en verdronk aan de Moe1·dijk, waa1·0m, ten ein- Benoemd, tot hulponderwijzeres, mejuffrouw Schei-
de dP.rgelijke ongelukken te voorkomti11 men over die tema Beduin. 
gevaal'lijke passage, en waarove1· de meeste Inrlo-Eu- Vergund om naar Nederland temg te keeren, aan 
ropeanen, nooit rnl!en rijrien, ofschoon hen voor het den gedetacheerden eersten luitenant der infantet'ie, 
onderboud van die bn1g zal veroorloofcl wezen Per- de Groot. 
soneele- en Patentbelasting te betalen. Jngedeeld bij bet eerste dep6tbataillon, de eerste 

T~Samarartg zijn negen grobakken met sapies en luitenant der infanterie Mollinge1·. 
karvoerde1·s op den weg van Pontjol aangehouden, Ove1·geplaatst naa1· de garnizoenskompagnie te Ben- ( 251 )* 

i~ Ta.~tjea Ta.n S at~ks.., 

SOESMAN & Co. 
omdat zij zuo op elka11de1· stonden, dat dti weg ge- koelen, de tweede luitenant de1· infanterie Vink; 
heel versperd was. De politie schijnt daar flink te naar het garnizoens-bataillon te Bandjet'Inassin, de 
zijn. De stoomtrmn aldaar is in de laatste dagen kapitein der infanterie Bu1·gerhoudt ; 
niet lf'lukkig geweest. 'l'wre persunen, een oude naar Atjt:'h, de ecrste luitenunts der artillerie de 
Javaan en een Chineesch knaapje zijn overreden en Neve en Bangert. 
den 23en is de locomotief op de hoogte van de aloon- De eerste luittJnant der infantel'ie Hendriks, die 
aloon ontspoo1·J. Tel' eere van de titoomtram Poer voor een rMd van onde1-zoek terecbt heeft gestaan, 
wodadie-Solo moet men zeggen clat men daar nog is door dien raad vrijgesproken. 
nimmer vnn ongelukken gehoord heeft.- De firrna Hij zal eerstdaags den dienst met pensioen verlaten. 
Kl1ter en Olman maken te Samarang goede zaken, Het stoomschip Noord-Braband is gisteren te Pa· 
niettegenstaanele sommige jongelieden e•rn rancune dang aangekomen. 

• tegen hnar hebben , omdat zij de voorste!lingen niet als Het stonmscbip D1•enthe_ is den 19en September 
,,buitenlicl" mogen bijwonen. Zij hebben daarom de van Southampton berwaarts vertrokken. 

vendutien. 
laagbeid begaan kleine stukjes gebraden ' 'leesch, ver
mengd met '\'ergiftige be tanddeelen, in den circus te 
werpen, opdat de honden er 1·an zouden eten. De 
toeleg is maar al te wel gelukt. Een der arme die
ren is reeds ge torven en twee anderen geven alle 

-teekenen van vergiftiging. De politie doet ijverig on- Op Vrijdag den 26 September '1884 voor he l to
derzoek, maar of ze de daders in banden zullen krij- kolokaal 1·an den Heer E. ·white te Poerbaja11, van 
gen, valt te betwijfelen.- De heer Klerk de Reus, commissiegoederen. 
laatst p1·edikant te Ojokdjakarta, thans met verlof 
in Nederland, zal zich daar waarscbijnlijk aan een 
bankiers of kassierskantoor verbinden. Er wordt niet 
gemeld of het een Presbyteriaansch of eeo roomsch
katholiek kantoor is, evenmin of de partnr1·s ook we
derdoopet'S mogen zijn.- De tabak is te Deli binnen 
en de 011gst zal, dank zij net vrij gelijkmatige weder 
vrij goed zijn.- De Nederlandsche onderoflicieren in 
g'1rnizoen te !lfagelang zijn bij het ge1·eu Yan een 
tooneelvoorstelling op alle mogelijke wijzen fogenge
werkt. Toen de Duitschers van denzelfden graad 
ecbter itJts dergelijks begonnen, werd hen de Socie
teit onmiddelijk aangeboden. 

SPROKKELINGEN. 

Wat gij doeu moet, doe dat zonde1· aarzelen met 
ernst en met vreugde! Niets met morren, met angst, 
niets met vreeze -alles met hoop! 

Critici zijn als schildwachten in het groote kamp 
der Jetteren, bij clagbladen en tijdschriften om den 
hoek staande, ten einde 1edere nieuwe schrijver 
aanteroepen. 

Onze eeuw is misschien de Z''faarmoedigste welke 
de ge~lachter. der menschen ouit gekend hebbe~, . maar 
ze is dit alleen omdat het vermogen tot gemeten te 
Joor is gegaan. · OUIDA. 

De lessen voor de toekomst zijn te lezen in de 
bescbouwing van bet verleden. 

Benydenswaard is de mensch die zi.jn leven be
grijpt en met zijn lot verzoend is. 

VriPndscbap is eene verbeven zaak; in baar spie
gelt de kracht der menschheid iieb af. 

EHRENBERG. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

~Debiteuren van ondergeteekende over 
de jaren 1882 en 1883 worden 

beleefd, <loch dringend verzocht bun debet voor 
ulto. October as. te vokloen, zullende na <lien 
datum die pretentien gerechtelijk worden geind. 

(266) B. W. VAN HOGEZA.ND. 

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

Yoor•trtuit-Solo. 
ONTVA.NGEN: 

ondervolgend G E B A .K 
in stopflesschen. 

A.LLERHA.NDEN. 
BITTERKOEKJES. 

WEESPERMOPPEN. 
BISCUI'L'S DE SA VOIJE. 

ST. NICOLA.AS. 
THEEBA.NKET. 

SCHUIMPJES. 
(267) JAN HA.GEL. 

Alles versch~ 

<30UVBBN ANTB. 
Wij vei;geven dikw\jls rlegenen, die ons beleedig

den; nooit bun die wij beleedigd hebben. 

e Eene Hollandsche. geexamineerd 
dame, muziek onderwijzende zoekt 

De zee is hPt be.<ld van groote zielen: hoe bewo
gen zij ook scbijnen, in de diepte is het altijd rw;tig. 

Bemin zoolang gij uog beminnen kunt, want ras 
komt de ure waarop gij aan een gesloten graf zult 
staan te weeklagen. FnEILIGRATH. 

Onze hartstochten sterven nimmer geheel; in <le 
laatste zangen van 's levPns epos steken ze nogmaals 
het boofd op en verklaren den oorlog. 

LONGFELLOW. 

Telegra.mmen .va.n de Locomotief. 
Amsterdam, 22 September. 

JAVA SUIKER nr: 14, :O'/, 
Uit Batavia, 23 September. Morgen wordt te Pe

nang een meeting gehouden, om openlijk te protes
teeren tegen de blokkade van Atjeh. 

Bij den post-en telegraafdienst zijn overgeplaatst: 
de kantoorchef Kommer, van Telok-Betong naar Soe

. medang; 
de kantoorchef Hage, van Tjiandjoer naar TeJok 

Betong, 
De kapitein der infanterie de Neve wordt eerst

daags bij den generalen staf geplaatst. 
Het stoomscbip Zuid-Holland is gisteren te Suez aan
gekomen. 

Eervol ontslagen uit 's lands dienst, de commies 
rter tweeue klasse hij de algemeent:' rekenkamcr, Flo
rentinus; 

de algemeene pakhuismecstcr te Krawang, de Meij 
van Streetkerk, onder bepaling dat hij tijdelijk met 
het beheer blijft· belast. 

plaatsing. 
(265) 

Loge,, L' Union Frederic Roijal' 
0.-. VAN SOERA.KARTA.. 

Bestuurs- Vergadering 
Op Dinsdag den 30 September ISS<I. 

ten 81
/ 2 ure 

voorafgegaan door 

Eene Comp: in den 3en Gr.·. 
Na.mens den Reg.·. Mr.·. 

De Secretaris 
(268) L. J. SA.NTMA.N. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

1hooft &, Kalff- Soera.ka.rta 
PAPIErrnx IN DI\'ERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEX. 
KA.NTOORBENOODlGDHEDEN. 
I TK'l'EN', IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRA CH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

' 

~[~~~Tit 
Op Maanda[ 29 dezer, zullen wij 

te Brambanan 
v 
d 
d 

endutie houden van de nog resteerende goe
eren, toebehoorende aan den boedel vn.n wijlen 
en Heer C. L. Dankme~jer. Aan de 
alte Brambanan zul gelegenheid zijn n1Lar de 
endutie. 

h 
v 

(~62) SOESMAN & Co. 

·. 

263 

in vaten, bli.kken en flesschen 
verkrligbaar bli 

SOESMAN & Co 

TEN BEHOEVE \'AN 

de ~';1'1tma.>tic~.>cf1.oo! tc Socia (;ciita 
EN 

c e 6.Ve-ieeai<fiH<f tot '\.lON ieiei8e118 011-dei

-iicfi-t aa11- J{i11-8e-ie11- 1>Cm ~)l'Ln~tt111.o

g-e1'1-deH 1-11- ~ecuCaao.>cl1.-~11-8ic. 

Trekking 
Maanfa~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 

-225-

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

Ilrnkkorij on BindBrij 
en 

-- HANDEL 

in Papier·, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PRIJSOOURA.NTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

~ina /JJ4, flo1tdett ·'/ljedaflle 

Melbourne 1881, Jste Prijs, Zurich 1883 

Speelwerken 
Met 4- 200 arias met en zonder Expres

sie, Mandoline, Trommen, Bellen, Cas
tagnetten, Hemelscbestemmen ( Voix 
Celestes) Harpspel, enz. 

Speeldoozen 
Met 2 - 16 arias: voorts Nccessnires, 

Sigaren standaards, Zwitsel'sche Jluis
jes, Photografiealbums, schrijfgcrecd
schappen, Handschoenendoozen, Drie
venwegere, Bloemvazen, sigarene uis 
Tabaksdoozen, Werktafeltjes, Fles
schen, Bierglnzen, stoelen enz. .Allea 
fflet M1.i:::iek. . 

Steeds het. nieuwste en gebruikelijkste; bijzon
rler geschikt voo1· Kerstgescbenken voor
handen bij: 

J.-H. HELLER, Bern (Zwitserland) 
_... Alleen bij direkte bestellingen '"' onlt de 
ecbtheicl geganmdeercl, geillustreerde prijslijsten 
worden franco toegezonden. 

-211-

Benoemd, tot acljunct-ingenieur der eerste klasse 
bij rte staatsspoorwegen, Iluberet; ~e ~elou..ti:n.e 

tot opzichte1'S der eerste klasse bij de staatsspoor
wegen, Keijser Willemsen, Jacobs en Schlinstedt; 

tot opzichters der twcede klasse bij rle staatsspour
wegen Swart, van Stenis, Weije1·b, Meyboom, van 
Heiden, Berkholst, de Vink, Lindhout, Kooper en Dozij. 

Uit Batavia, 24 September. OvP-rgeplaatst van La
bat naar Saoengnaga, de opzichter der eerste klasse 
bij den waterstaat, Lout; 
. vim Soemenep naar Bankallan, de opzichter der 
iweede klasse bij den wate1'Staat, Nitschmann; 

i1 eene apecialiJ POUDRE DE RIZ 
b1r1id uit Bi1muth, bijgevolg van eenen heilzamen inuloed, "°°" <U huid. 

Zij houctt op het aanqezicht en is 011zirlitbaar: 
•ij geeft dua aan de huid eenll natuurlijke frischheid. 

CH. FAY 
PARIS - 9, rua de la Paix, 9 - PARIS 

Men neme iich in acht to00r namaak en vervalaching. 
(OOrdeel uitgesprokcn door bet Trlbunaal de la Seine den s ma! 1875) 

.... 

Van af heden is de procu
r at i e op dim Heer 1-'inken
hoff voor de zaken der opge

heven Toko Solo ingetrokken en worden HH. 
debiteuren Mn die toko uitgenoodigd, hunne· 
pretentien rechtstreeks over te maken aa.n den 
Hiler E. t' §as te Semnrnng, terwijl de Heer 
P. (). Gaal, mijn geurn.chtigde, zich tevens 
met de inning <lier geld en to c Z1iterdug den 27 e 
September a. s. heeft belast. 

E. t' SAS. 
SoLo -LoGEMENT ScnoLTEN 

22 Sept. 1884-. 

De ondergeteekende, 

(264) 

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

Verschaft werklrn.pitaal aa:tf Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen n~der overeen te ko
men conditieu. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Verkrijgbaar bij 

1lrm~~11lr ~ [~~lflF ~ 
Kantool'-.Agend"''" isss. 
Spoo1·weg,qitlsen. 
1Yede1·l"nds Ge.fel1inleni• en Yolkdeven 

( prar;htwe1·k in 4 Y"· octavo deelen) 
<le Genestef-.Alhrin-,, ,;,,-,, 1>,.achtbantl. 

ittttie, tloo1· Gel'nl'd «eller >> >> 

Een sc11iltlenloos, conr,pleet '(voor di· 
lett"nt-schiltlers.) (249) 

o~rVANGE~: 

Pr a ch ti~ B o 1 B o ~ r a fi B an 
zeer goedkoop. 

TIIUOFT & HA_LFF. 
(162) 

Modemagazijn. 
SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

B.econrnrnndeert zich verder voor bet aan-
mn.ken van japonnen, etc. etc. *(252) 

• 

J"fE:i;:RE"ISTRAAT TEGENOYER f:ERSTE-SCHOOL. 

Pas direkt uit EUROPA ontvangen: 
Diverse nien"llvste models super

fij l!le zwarte vilten en B1·nine 
La.ma-Hoeden voor Heeren, waaron
der de in Duitschland gerenommeer• 
de gezondheidsboeden van Pro
fessor Dr. J flEGER; 

Dh·erse soorten Wekkers: 
Zii•er elegante 'Veener Hang
klokken~ 8 dagen loopend: 

NIEUWE BEZENDINGEN VAN : 
Weener:1nenbels van Gebruder ToNE'.f!; 
Prima kwaliteit Glace-Handscho~neh 

vun 1 tot 6 knoopen ; 
Hens in Porceleine Borden, Scho

tels en Glaswerk wordende per stuk, 
half- en meer dozijn verkocht.; 

Eau tie Cologne per kist en per flesch; 
VERDER NOG VOORllANDEN: 

Het zoo zee1· gewilde Weener 
'J.'heebanket; 

De bijna uitverkochte facturen: 
Tinstalen Lepels, Vorken en 

JJlessen: 
1~in1onade Bruisbonbons: 
Fasita.isie colliers en Armbanden; 
Ovel"l1e1nden in de f!jnste soorten; · 
1~resent-Inktl.:.okers; 
Present-lt.opjes; 
Al1,acca-, Cbina- en Pacfondzil· 

"l'er-waren: 
Likenrstelletjes; 
Porceleinkeukengereedschap; 
Trechters; Litermaatglazen; 

mooie Wagenlantaarns, enz. enz. 

(241) HARL 0 FF, 

• 



• 

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

ten behoeYc rnn 
De Gyuuuuitieksc hool t e S ocralcarta 

en 
De Vereeni:;iu~ tot ' 'oorbe r c idcnd on

derricht aan kinde ren , -an ~linver
inogenden in Neder land!ilch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f' 20.000.
1 < < « 10.000.

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

2 prijzen « f 5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

5 < « « 
10 < « « 

100 < « « 
200 < « « 

320 prijzen ( '1 70.000. -
LOTE:\' zijn tegen f 10.- CONTANT vr rkrijgbaal'. 

te Arnboina bij de hecren .\. T. Boum an & Co. 
« Banda « den h~er C. J. Blankcrt . 
« Bandjamrnsin « « .l. .\ . Jansen. 
« Bandong « cc cc C. G. Heilige r~ . 
cc Bata1·ia « de .N l E~compto i\faat~chappij . 
" « « den hcer H. J. :Meertens. 
« (( 
(( (( 

« (( 
(( (( 

(( 

(( 

~ 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

« Beng kalis 
« Benkoelen 
~ BoPleleng 
cc Buitenzorg 
(( « 
« Cheribon 
« (( 

cc « « G. Gehrnng . 
« « « F . II. Kroon. 

• « de beeren II. M. van Dorp & Co. 
« « << Ernst & Co. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« den 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

\\ 

(( 

(( 

« Bruining & Co. 
cc Ogilvie & Co. 
t Vis:<e1· & Co. 
" Dunlop & Co. 
he e.r Loa Po Seng . 

T'hio Tjeng Socy. 
L. van lluttr n. 

cc C. 1\. Aeckerlin. 
(( .Nierinck:c 

Th. Jansz . 
« J . A. Schu~~lcr . 
« J. J. II. Smeenk . 
<c A. J. \\"oll'elrnmp. 

(( (( (( « J. rnn !Iol ~t L>elle l~an. 

« Brocx. cc Dj ember Bezoekie « 
<< J . .T . de Graalf. « Dj ocjacarta « c< 

« « « cc « II. Buning. 
« « (( « \\'ed . l\ ocken. 
« (\ « de h i>e ren Soc:<m3n • - Co . 
(< Indramajoe « dL' n heer J. Re,·ius. 
cc Kedirie « (( « F. Sto\tenholf. 
c< Kota-Ratlj a cc cc <1 A. \\'. J\ neefel. 
l< Laboean ( Oeli ) « << « J . F. 11. van llemert. 
« Macassar « « « " " E.ekhout. 
cc :.Lulioen cc « « J. A. :.Ianuel. 
cc Magelang « « cc P . l\ oppenol. 
« :.Iedan « « (< \V . F. II. LPyting . 
cc :.Ien:1do ,, de heeren de Borde' & Co . 
« Pad ang « « « Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pad .-Pandjang << cl << J. \\·. Alting Sibero- . 
« Pale111bang « cc « G. lI. Ruhaak. 
« Pasoeroean << (( (( II. G. Elunder . 
« « (( « « D. P. Erdb·iuk. 
c< Pattie « « cc A. :it. \ "a rl< e l'i~~e 1· . 
(( Pecalong11 n « « ~ A. \Y . I. Bochar<lt. 

« <1 « « S. :\. :\la rx. 
,, « « de heeren lhrna "jfo\l enwi~ler & Co. 
« Poerwored.j o cc den hear :.r. F. Smels. 
« Probolingo « « « C. G. rnn Sliedrecbt. 
« << « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw , « « (( ( '. , ·an Zijp. 
« Rernbang « « « P . L . Yan Bodegom. 
cc Sala tiga « « « Th. B. rnn Soest. 
« Samarnng « « ,\ gent ::\ . I. Escompto :.Uij. 
<< " « rl e hecren G. C. T . rnn Dorp & Co. 
« cc « « « Ra \'enswaay S.: Co. 
« « « « Arnold & Co . 
( (( 

(( (( 

(( « 
« Soekaboemi 
« • oerabaia 
« (( 
« (( 
( « 
(( (( 

(( (( 

(( 

« Soerakarta 
(( (( 

(( « 

« Tange 1·an~ 

« Tjiandjoer 

cc Tega! 
« Ternate 

cc Tjila~jnp 

« « « Soesman & Co. 
« « « Gri1·el & Co . 
« den heer A. Bisscbop. 
<< c< « 0 . J . H. Schafer. 

« .\gent :\ . I. Escompto i\l ij. 
« den heer Chs. E.ockrn. 
« « « Y. Clig nett. 
« de heeren Geb. Gimberg Pn Co . 
cc « E. Fuhri & Co. 
cc « ,, Yan ~Inyden & Co. 

(( 

(( 

« 

« 
" c\en 

(( 

(( (( 

« 
(( 

(( « 

« Thieme & Co. 
<< Soesmnn L • Co. 
« Thooft & Kalil. 
,c Voge l van rler Heyde & Co. 
hi>1' r C. L. Baier. 

cc L . . \ . :il. Leman . 
« .Jhr. H. llolz>chuher vcn 

Harrlach. 
(( 

(\ 

(( 

K. HoYens Greve \Yzn. 
C. \Y. R. rnn Renesse Yan 

Duijl'C!nbode. 
I. I. ,\ . Uitenhage de 

~list . 

« \Yonosobo (< cc << D. J. van Ophuijzen. 
De trckkin o- o-eschie1 lt t en over:;taan Yan den No

taris II . J. ~IEERTENS te BataYia als bij aanplak
bi llet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

l'ooi·sll·aat-Solo (35) 
S t e eds b e lec fdelijk a anbe , ·ole n . 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'AlUEVE r. 
'l'ELGRAAFTA LUEVE voor 3 kriugen be-

end tot 200 woorclen. 
TA I.UEVE voor KOELIELOONEN bui'Lcn. 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & K.A.LFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
'V J<~ RU_'(' U IG f { U :V D IGE N. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
H E BB EN IN V OORRAAD: 

Ecu groote piirtij J" ... . '] \ 1-1 eu Balk• 
ijzer iu alle nfmetiugon. 

t aa f en t•laat,jze r van nlle dikten, 
wnnrb\j 1'an U' X :.r x ' .. " en ' ," 

§ taaf en 1•laa tl.:ope r en J{op e r• 
draatl. 

Groote-sorteeriug - Jloe rboute n en 
Jilin knagels. 

~ :) J{ope1·en K1·anen 
en §toomat"s lnite1·s . 

l_n(lia r nbbe 1· van iif '/,." tot en met 
l '' dik. 

Gas pUpen met hnlpstnkke n tot 
en met -t" 

G eld on ken p'j i•en tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

PrimiL kwaliteit E ngelsche dl"ijfl"ie· 
n1e n. enkel en dnbbel. 

J l 1uul, Centi·ifn~aal, Stoo1n· 
po1npen en B rantls puiten. 
§n~jg·e1·eetlschap ' Toor gas en 

°'Vith wort luh ·aad. 
~-Ule soorten 'ret·f~v1u·en. 
Boor en P o ns1nachines, Draai· 

en §cha.atba.nli.en. 
§to o n u nachi nes 1n etketels opeen 

f"n n ,la t i e plaa.t. 
liiezel~·uh1· con1positie, <le beste 

bekleeding teg n w1mnte-nitstrn.ling. 
Dinas 'l"istall , een nieuw soort 

, -unrldei. V11n welke lnatste ar tikelen zij 
eenige 11genten voor Javn :i:\jn. 

Yerder a lle artil.:eleu, benoodi~d 
, ·oor lantlelU ke ond ei·ne iningen. 

llnnne zaak op grooten ornzet gebaseerd zijn 
de, h·ebben zij hunne prijzen zeer billij k en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gan.me belasten z\j zich met toezicht hou
den op aQ.muaak vnu Nachin e rieen e n 
rep:u·a.ties d11nrrnn, en nemen bestel
lingen Mn op diverse werktuigen. (90) 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P ASOEl:.'?.OEAN. 

Specialileiten in Spaansche en Porlngeesd1c \\'1;m. 

W itt r t•n Uoo1lt" n•o1· t .. . . . f 15.- l per 
~laln~.~. Jiusca t e l 01 1 \V iuoD u lce,, ·l 3.50 11 2 fl 
Pale-, Goh!.- en D1·y-Shcrry ,, 12 .-J acoi.t. 

EBni[e a[enten voor Solo 
THOOFf & KALFF 

Amsterdan1sclie Apotheek. 
Ontvangen: 

Jien t i n g s ('oug·h Lozen~es. 

:Jiidd0 l tegeu de hoest. 
( 1O5) :JIACHIELSE. 

Tegen: Borstziek ten Lo ngt ering, Br oncblt la , 
Ver k oudheid.Hardnekk tqe boe s t .Kl1erachtlge 
aandoeningen, Huiriziekten , Kllerach t ge 
gezwellen Verzw a kkmq en vooral ter veralerking 
van klnderen ii.i e een zwa k en tee r aeatel hebben 

Men ei sth• op hel cliqucl ricn naam van HOGG 
h•l aues l """ den II' LESUE UR, cher der Chr 
mische werkzaamhPden aan de medisrhe Caculleil l 
Parijs. en het stempel v a n den !ran schei 
Sta a t in bla u-w-e inkt . De le\·er lraan va 1 
HOGG wortl l allecn vc1koch l in drielwekiO -ir~il..:m 
(lacons waarvao bel model hier naasl is geplaa lst 

! potheet HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS. 

Van af heden diigelijks versche Gebakjes enz. Prij scouranten worden tegen franco 
aan vrage fr an co toegezonden. 

\ . 

VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, Jen 23 April 1884. HEEBENSTBAA1'. 

(127) 

Zatnr<lags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dim 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

EN-

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZE 1 ~'ONDS, worden g11arne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Iuformaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Amst-erdamsehe Apotheek. 
So er i, k1J rta. 

Dayrnm. Alcoholisch " ' asch· 
water. 

(101) MACHIELSE. 

THOOFT· & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvrnag dadelijk 

§chijfschietrce-istcrs en i\.fsti-mdsbcpa-
lin:.;e n , afzonderlijk gcbonrlen . 

Gedru.kte i\.anteekenin:.;boekjes. 
N a amlijsten. 
Klc edine-lijstcn. 
Strafboeken. 
:Ni c nae-eboe ken met sterkte lle:;ister. 
Proces-V erbaal. Getuie-en Vcrhooren. 
ileklaagde n Verhoo1:cn. 
Veuduve rautwoordin:.;eu, enz. enz. (4) 

Op nieuw ontvangen: 

GLACE HANilSCHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle nu111mcrl!I. 

-230- YLASBLOM. 

SchoenBn· LaarzBn· Ma[azijn Bn Atelier 
YAN 

V LAS BL 0 M. 
(226) Hee1·enstrac£t - Solo. 

V e rkri.jgba ar 
b~j 

TBOOFT & KALFF . 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het Ju vaansch) 

I'rijs -f 5.- f1·u.nco pel' post f 5,50. 
(82) 

v erkriJ. o·baar 
.~ 

bij THOOFT & !{ALFF 
blauco aanv1·agen tot geleide· 
billet voor ve1·voer van kofiij , 
m e t ontvangstbe,vijs ' 'oor kof· 
fijpas. (193) 

den Agent te Soerakarta 
J'. H. VAN Ol\1M:EREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
s 'o ER AK A RT A. 

Eenig depot voor Soerakarta. van 

Ka.apa~b.e Wij~en. 
(25) - A. MAOHIELSE. 

SO]j"JS:M.:AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en · Commissievendntien 

(28) 

.-. amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gnnstig bekende 'VIJN E N : 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakar t a. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts
were nd liq nenr, tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO) . MAOIDELSE. 

AGENTSCH AP SoERAK ARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteeken<le sluit verzekeringen te
gen brandgevnar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

( 14-) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
Eli 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

· ,,V e ritas." 
Bij hct AJ;cntschap d e zer Maa.t!!lchap

pijen bcs tnat, op zeer aanneme lijke voor
wan.rden, ·gele:.;enheid tot verzekerin5 
tegcn brandgevaar, v au alle soorten Ge
bou w en en Go~dercn . 

De Agent te Soerakai·ta~ 

(1 6) J . H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bii den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVE:rtS. 

Snelrl ruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

.1•- • • 

" '''"···· 
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·.l. 
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Bijvo c[s cl van de S er at art as chc-C o urant. 

Soio Si'\-. 
Solo-Dj ebres 

» » 
Paloer 
1.;:.e:n::iirie 
Grornpol 
l\Iodj o-S1·agen 
J( c~bon T~o:n-io 

Kedong 13a.nteng 

''raJi.~koekoen 
Gedong Gnh:u.· 
~-..-o•a. 

>> 
Genc1'g 
Poe1·v,·od :-tdie 
~-di.••e..._ 

)) 

Babada.n 
Tjaronban 

SatTH.l<lll 
'\"'\,.. ilnngan 
Ba got· 

Tgandjoek 
Soek.01noro 
Baron 
_..__er t;ol!!IOJJlLO -

Sen--.boenµ
Djon1bnng 
Pete1·01lg·ar1 
Tjoerarnalanp: 
lUCod._j o:I.t;:_e.-• o 

·ra.rik 
Prambon 
Toelangan 
Sid.ltao .Ari.. rd_i o 

» 
Gednngan. 
""'--ai·oe 
''

7

••nokrorno 
Gocbe:ng
Soe.-.,;b.n.i-

s.-10 
Poe1-,vo•lad ic 
DeJaT1goe 
Tjepper 
:.ii: .I a. ..... TlL 

)) 

Srov,·ot 
B1·uiTl.uanan 
I~alassnn 
I» _j e>::k._j -. -

I>_j<>:I.t;:__j-. 
Kalassan 
l3ran-. ban an. 
Sro--..vot 
:JEii;:_ _. _ -C; ._e_.. 

)) 

Tjeppe1· 
Pc.l.:..•rlg<-..,.e 

-

p OCl .. \VO t l a<.lie 
S..:.I_o -
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Berichten .. · 
Te Sa.marancr 'vercl door een opium-ambtenaa--i· te 

Genook huiszo~king geclaan bij een Java.an Pa.k
Kodongso, vva.a.rbij 23 mata.s opium aan. bet licht 
-k-..vamen. Hoevvel die opium vva.s gedekt door eeIY 
bevvijs van den pachtcr, -..verd cie bezitter toch gear
resteercl en a.an de politie overgeleverd. He.t ga.at met 
de Ja~anen die opiu~ hebben even a.ls met de huur
paa.rden. Looper:>. de laa.tsten slecht zij krijgen s]a.a.g7 

loopen zu goed dan ook. Hebben de Ja.~a.Qen die 
opium bezitten geen pas clan vvorden zij opgepa.kt7 

hel:>hen zij ecn pas clan ook. v'\ta::t.t"\·oor zich dan ook 
ue socsn van Cr}n 1-.n.s tc haJen op den hals gehnald.--



De Locon~otief' vet·ha.alt dat: de Batavia.~che :-;chut
terskas in zulk een slechten toesta.nd verkeect:, cla.t 
rnen beet't voorgesteld om de cont1·ibutte da.araan te 
verhoogen. De Directeuc van Binnenlalld,-;ch Bestuut· 
heef"t hiertegen gea.d.-esseerct, uoch het is de vra.ag of 
de Reg·eering van het:zelf'de gevoclen zn.1 zijn_ Toch 
houdt: men cc et"n n111,-;i,~'.~k •·p-;je op nn. cLt.t. de 
som van f 7300 in de inn.and kost. 1-:Iet Batauia.asch 
.Eran.delsblad ve1·haalt .-lat a~~ a.f"deelit"l.g,-;kotnrnan•l~~nt 
te Batavia. door tl!>"--<cl1enkon:i'"'t V<.-tTl den Re-sident 
zijn tev1·edHnheid 11ee1·t. cloe-n kenbaar n"l.aken ua.n rlen 
kon:imandaut <lei· Bn.taYi:~~c11._~ Schutt.e1·ij, ove1· dc-n 
"U.itrnuntenden "toestand -..vaa.1 ·in da.t kot·p-. ve1·kee1·t- - -
1\-~en kan erg cour·"t d"argent zijn ten gevolge van 
~nbebeer en toch. in uitn~untenden toestand ~·e1·kee
ren.-- In een <let· Sarna.1·ang:,,,che hladen kornt onder 
de a.dvertentien een. ., llE.1Ic-..-r11,,.,G1..:su ·11" ....-ooi-. !<"".:in 
junger Bea.n~bte1· (Eui-opeaan) bekannt n~it alien B1·an
chen der Photografie -..vl.inscht sich in einnn <lei· g1·os
seren Stadt.e zu etn.bliren nnd sue.ht een hCi.b:-;c.hes, 
sa.n.ftes ~H.rlchen, das g·eneigt: -..va1·e sein ein>0an::ies 
dasein zu verso.ssen. Et-,.va.s vei·rnogen ware hie1·bei 
gut angebracht. '\.~e1·sch .... viegenheit ga.rantirt. Gefiallige 
Ant'l.v 1·t rnit porti-et an die Administration abzuge
ben ge beten. 

Te Batavia zijn de a1·t'°'si,,che put: ten bij na. droog; 
bet -..vater daa1·uit '\Vorclt ecbter toch geb1·uikt. om de 
-...vegen te sieramrnen, en ee>rr onde1·paklu.1i,,;frneeste1· a.1-
daar doet het vverk van de mandoers, i:naar heef"t 
toch :nog tijcl genoeg over om :rnet de a.an ltet pak
huis vverkzame vrou -.ven een praatje tc rnaken en 
mot hen te stoeien. Behalve dit, ber·icht ook nog de 
:Java-Bode, dat te Singapo1·e <le zakkenrollerij op al
lerle1 -..vijzen rr-iet het bPste gevoJg op de st.-:::1.ten en 
in de doJ,;:.ken -,,,...-01·dt uitgeoef"end. De »feesten van clPn. 
doocl'' '\'VarPn een uitmuntendt' gelegenheid orn de 
7-aak op grooten schaal te dt·ij ,-en en slechts een a.t·
"t.ist vvei-d gevangen genon"l.en.--De heer Dt·ouhel vroe
ge1· gouverneu1· te P<.:>ndiche1·ij is ben.oen::id tot schat
be"\va::u·der te Reunion. '-Vaa.1·.schijnlijk zun e1· a.an de 

-ia..at.stgenoemric bet:.-ek king n:::i.eer emolurnenten ve1·
bon<len.--De titel van Gou.ve1·neut· 1-<..linkt anders f1·a.aier 
da.n die van cluiten . . . . . be,va~rder. Te _,~._x:nste1 ·dam 
-...vo1·dt per spoortecin, op t ' vee gekoppelde '\Va.gens. de 
aa.nkomst van een. "'-.,.enetiaanscben gondel vet·'\-vacht, 
begeleid door een '\,Tenctiaansch gondelier. Dit van.1·
tuig is bestem..I 01'.l:l doo1· de n.~odde1·ige .c-'\..n-i.s:tet·da n~
sche gn.ichten te baggeren . I-Iet is besteld cfoor bet 
Amstelh6tel op a.a.n1·aden van den piecijet-docto,- Metz
ger die vvaarschijnlijk den gondell.et· onde1·vvijs zal. 
geven in het piedjetten. Eerr heerlijk vooruitzicht voor 
de Amste1·damsche dames.--In de Tra.ns-.·aal is het 
-..v ... "!der niet plui:s. De Pcr.ll n-Ia.ll Ga.zett:e proponeert 
om Zuict A.ti·ika. gaheel te ontruirnen or eer1 :r 1 ieu. - - :;:::;. 
001·10°'" te beginnen. Ook de Tin-aes Jaat zicb in den 
zelfd~n trant "U.it.--Tc Penang -,.vordt een ineeting 
gehoude:n om de Atjeh blokka.de te doen ophet'fen. 
De Pe:nange:rs hebben g1·0Qt gelijk. Als n:ien zoo ge
makkelijk een vinger verkregen. heeft, is de geheele 
1-!and ook wel af te d-..vingen. -- Z. 1\I. de koning zal 
de opening <ier staten Genera.al :niet bijwonen.. 

SPRO .K.:KELINGEN. 

Er 
gelijk 
den. 

zijn zekere person.en -...velke •le smaak leidt, 
zedelijkbeid en ge'\veten gewone personen. Jei

Zij hebben een afkeer van -...Yat ruw, '\-Vat grof, 
leelijk is. vv.at 

Hij die :nien::ia.nd 
da.n hij, die zelf" in 

behaagt is minder te beklagen 
niemand behagen vindt. 

'-Vij 
niema 

vergeten 
ze komt 

orrze fouten gemakkelijk, '\'Vanneer 
te '\'Veten behalve -wijzelve. 

LA Roca~EFOUCAULI>. 

Slechts vveinig vrouvven, vvjer ]even een drama tloe~ 
ver:r:noeden, hebben de -,.vo:n.clerba.1·e kra.cht ook zelfs 
den schijn van eene romanheldiri te vermijden. 

Kiet macbt of rijkclom, die ·van eerr gril cler for 
tu.i.n. afhangen, scbenkt den mensch z.tJne zedelijke 
vva.arde, maar cle de1:igcl schenkt ze, <lie zijn eigen 
vv;e:i.·k i:s. 

TH. JOFU:SSEN. 

Levensraaclselen clie ons j a.gen, 
Zalig die bet ~oord, 

't An.twoord op LI. 'l.V g1·oote vrage1"l., 
In zijn le...-en hoort:. 

DE GE:S-ESTET. 

Oncle1· Z'-vare rampen leert een eclel hart zich ein
delijk onclerkennen, maa1· bet sn-:ia.1·t om 's }evens 
kleine sier&elerr te ontberen. 

SCHILLER. 

't Ha.t-t is rijk en · t is a..-m, altijd vvisselen.d, 
Nu ma.chteloos, clan fiee op ZIJTl. kracht; 
Nu. 't blacl in elk -windeken ritselend, 
Dan -vast a.ls ee:n. ster in den na.cht. 

J?ROF. LANGE. 

Lijclen 
Leven 

is de wet van 
is de '\Vet van 

't 
't 

leven. 
bai·t· 

Hij die maar steeds 
licht en. --vvarmte. 

de zonzijde zoek t, vind t overal 

Telegrainmen van de Lo comotief. 
Uit Ba.ta.via, 24 September. Ingec:lceld bij bet eerste 

dep6tba.ta.illon, <le eerste Juitena.nt der infant:erie 
l'rt:ollinger. 

Overgeplaat:-st naar de ga.rnizoenscompagnie te Ben
k.oelen, de t-...veecle luitena.nt der in£ante1·ie Vink; 

na.ar l1et ga.r:n.izoens-bataillon te Ba.ndjerma.ssin, de 
kapitein der infanterie Burgerho-udt; 

na.ar At:jeh, de eerste luitenants der artillerie de 
Neve en Bangert. 

I-let stoomschip Dr-en.f;he is den -:l 9en Septembe1· 
van So-uthampton her,vaarts vertrokken. 

01::itslngen, ecrvol, uit 's lands dienst, de ontva.nger 
der in- en uitvoerrech.ten te Banc:ljermassin, Hen
d1·iks. 

Benoemcl tot ontvanger cler in- en 
te Ba:ndje:rmassin, Visser; 

-uitvoerrecl1 ten. 

tot hoo:Cdoncler--vvijzer a.an de k'veekschool ynor in 
lanclsche ondervvijzers te Probolinggo, Birtsch. 

Ontslagen, eervol, op verzoek, de twecde Juitenant 
bij de dienstdoencle sch•Jtterij te Terna.t'3, Gronthoucl. 

Het schoomschip Kon.i.n.gin. En-t.rna is 24 Septen::i.
be:r jL Aden gepasseerd. 

Van Reuter, 25 Scpten:ib~r . .Ka'iro, 24 September. 
De Fransche consul.-generaal. ontving instructies om 
te verzoel<:.en dat cle last a.an den Egyptischerr minis
ter van Fina:ncien verstrekt om b~slag te Jegg·en op 
de inkomste:n, zou ,,·orden ingetrokke:n. 

Het verzock van den consul-gc:neraal -..vercl 
steund door D-uitschlancl en Rusland. 

o:n.der-

. 

Uit Batavia, 26 September. Bev."illiging verleend 
t...>t de oprichting eener Javasche vischreederij te 
Ba.ta.via. 

Erkend a.ls onderpastoor te Larana. tocka, :Mu.t-
saers~ 

als roni;;ul van 
l3nntnn1, Cl1<.•1·ibon, 

bet Duitscl-ic rijk vooe 
K1·G'\Y.:tnµ-, Billiton en clc 

Batavia., 
:J>1 L•n.1-:gci.~ 

Rege:ntsc.happen. Asc.hhofL 
Benoe:rnd tot assistent. hortula.nus .a.an. 's lands pla.n

tentuin tc Buitenzorg, Lovink. 
Ontslugcn ee1·yoJ, op verzoek, n1cj uff".-ou vV Slui t.er, 

onder "\Vij ze res. 
Overgepla.utst bij den generalen star, de kapi.tein 

de1· infante1·ie, De .L eve: 
van Padang naar Bata in, <le ingenieu.r cler ee1·ste 

klas.-.e bij d.,,, .• wate1·staat, van Geun!'; . 
it Batavia, 26 Sept.emboi-. De Ho1Landsc.he n:ln.il 

die hie1· l:i.eden aank--vv,"l.ru, bt·acl1t. de volgende be-
1·ichten mede. 

De Chineesc.he gezant verliet Pa.rijs op den 23sten 
Augustus. 

t").~ ll<.!lgische libc1·a.Len gaan ~teed,-; voo1·t met het 
houclen van :n::i.ani t-e"'tatiPs. 

'l-._. Dordt·ec.ht zij n. de a.gen ten der sociaaltlen~oc1·a.
tiscl1e. ,·e1·eenlging gE~i.n.olPsteet'd. 

Op den 23stnn Augustus zij n t<'> l'Yia.1·seille '\-Ve<ler 
de1·tier1 person.en a.an de cholc1·a ovei·lede:rt. 

De stoon~e1·s de•· 1-n.aatscl~appij J'Vederlan.d zulle:n 
voo1·t1an Ia1·seille '\cvede1· aandoen. 

De eerste luitcnant cle1· infante1·ie Bucldingh is 
gepensionnee1·d. 

it Singapore, 26 Septen:ibe1·. De F1·ansche rna.il 
is hier a.an, n.1et b'°"1·ich ten loopenc!.e tot 30 Augustus . 

De lan<lbou·.-v-tentoonstelling te An-isterclam (voot·al 
de vee-a.f"decling) heeCt gt·oot succes . 

Uit Japa1·a, ':26 Septc1nbe1·_ Heden, 
is hie1· na lunge droogte, de ee1·ste 
len. 

te t'\-vaa.lf -uur, 
regenbui ge...-a.1-

A d v e rte n t i e . 

OBAT P E R BEK I N KOEW AT dan BA.H K GI GI E L I X I R 
c=iio .A.. F::t I 

TOEAM TOEAN PENDITA BEHEDIGTIJ N 
nanza O.baL 11 0L.IVETA /NS ,., 

:..-A::m::.::E:: ::r.r~ ..a... -- Tocang 
baraT:tg njang ~a toe adanjn 
t.iliks dari itoe obat di 
dalam satoe prapat glas 
ajcr (ajer sleriga haugat 
bajilc sak:a1i). Bik:iu basah 
l:>oender gigi. c.11 gossok. 
bajik: gigi. TjoeLji moeloet 
sarna it.oeajer tj.ai.xJ.poera.u., 
lanlas merasa toeloeuga:u 
<1ari itoe obat. 

U"....,.--._ ~:II!:~~· e> :E1.a-
"JC" :JC~. Kaloc 
dagi:ng gigi ad.a 
lerr1l:>ec1 dan sa
n:inc-...va gigi ada 
len:ia~ orang n1isti 
lingal h.t.ra11,a;- •ljang 
sa toe aclanj a n:1i
n it satoc sendok 
kcljil (lO~a.r1g <lari 
itoc ol.>al di dala1ri 
?i1ocloet(ataoc sa-
1lCt"liga !'Satna sa
tcuga ajerJ sakit 
Jantas k:oerang. 

Ka lo c sadjat.i 
.:-;CllOC gigi ada. sa
l~it 01·a11g la11tas 
a11gk:at sakit 1--ca
l<>C <..~rat"lg boc'"--al 
lj <.lala.1-l."'l gigi sa.kit. 

....:.a lot~ \ lOlcJ 11g kc
t j ll 1.>oe11d.:!t" clari 
l.;c:ipas 11ja11g di be
!~i u bn..sal1 sama 
iLoe ol>ac. 

Itoe ol:>aL gossol<: gigi pe1· l.> eki11 .lc9e~~at dan l.>_a.Jik 
: .. :igi dari toean-toea= peu<.lita Beueu1cl_1_J11 ada ~ekiu 
san::ia, sama d.ioega l:>ek::inau. l<:ring ba.11~ sakalt dan 
bek:in aloes. Na iloe dia. dia ada sama d·o~..g-a roepa 
kaja 0bat :JE:I:l.3<.:l.r clan orang bolcl1 palce sa.11.a sak:ali 

ORA NG NJA NG POENJA : 

T oean SEGFCJI N' , 3 , Rue Buguerie. BORPEAU X 

::\-I et 
den trein 

No. 

-1. S1V . 

4 S1V. 
2 SzV. 
9 S2V. 

12 SzV. 
15 SzS. 

-:17 S1S. 

21. s,s. 
Per postil

jon 
id. 

Tijc:l 
·van 

ve.i-trel<:. 

7,2 

7 »13 
·1 0, 

2,-'.16 

3.36 
7 ~- 9 

-1 0,30 

2 '6. 
-1. ·lu. 

-:1. -1 u. 

lHet T.ijc:l 
den trein van 

No. aa.nk.omst 

3 
2 

g 
8 

2 
8 

1.0 

Per 

S1V. 
SzV. 

S2V· 
SzV. 

S1V. 
S2S . 
S1S. 

S1S. 

post 
jon 
id. 

9.38 
U.47 

5.48 

5.59 
9.26 
-:1.30 

4.50 

3u. 30 

4u. 

Na.a.i· de oncleevolgencle 
pl.aatsen. 

Goerrdih, Poer ,vocladie, (Gro
bogan) Karangsorro, I-<.eclorrg
cljai..i err Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten, Djocdja. 
Goenc:lih, Kec:longcljati, Se

ma.1·ang, Salatiga, Ambaravva. 
(resiclentierr K ec:loe, Bagelen, 
Ba.nj oemas . ) 

Kla.tten. Djocdja. 
S1·:ct.gen, :::\Iadioen, (~I"agetan, 

.Ponorogu, Patjita:n., Ngandjoek, 
I~ertosono, Djombong) K.edi1·i, 
'roeloeng-agoeng, Blitar (vVJi
ngie) :i'viodjoke.rto (Pra1nbon) 
Sid hoa1·djo (\'\,Ta.roe, Po1-rong) 
Soe1·abaja. (rcsidentie:n. Moluk
ken Z. err 0. afcl. Borneo) 
T3a.ngil (T~a,van.g, Sjngosarie, 
::\[alang) Pa.soeroea.rr (residen
ticn Probolingo, Besoekie, Ba.lie 
en I~ombok) . 

Modjokerto, Sidhoardjo, Soe
rabaja, Nga.wi. 

S1·agen, Ngavvi, l\-1.adioen. 
Bojolalie, dagelijk& behalve 

des Zonda.gs 
'\-Vurrogiri, Ma.a:ndag, -VVoens

clag en Vrijdag, 

>,,Tan c:lc on<le1·volgende 
plaa.tsen. 

IZlatten, Djocclja. 
Semai-arrg, Ar:nbara:vva, Sa

latiga, Keclongcljati, Goenctih, 
Poerwodaclie, (Grobogan.) 

I<"la.tten, Djocdja. 
Semarang, Keclongcljati, I<.a.-

rangsono, Goendih . 
I<.latten, Djocclja . 
Srao-en, Madioen. 
Toeloeng - a.goeng, Kedirie, 

1\!Iocljokerto, Sidhoarcljo en Soe
ra.baja, Nga;vvi. 

Sragen, Nl:adioen, Blitar, Ban
g:il, Pa.soeroean. 

Ilojolalie, clagelijks 
cles Zonda.gs 

heh.a.Ive 

v'\.Tonogiri, Maa:n.clag Woens
cla.g en Vrijdag 

N. B. Met treirr SzV. No. 6 ten -:1 u. 53 :n::i.. vvorden 
alhier alleen pakketten ontva.ngen, vvan.neer de ~~-~_p-._,,,,,.~ 
te San:lara.ng n.iet tij.clig genoeg ~~~oc.c-::.t, om nog 
rr.1.et den. trein van 6u 50m t• 1~urn~en. n."l.eegaa.n. 

S2V. S M RANG VORST?~~LANDEN. 
S1S STA.ATSSPOOR. ""' 
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