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Dij dit bind behoo1·t een bijvoegsel. 

~:SERICRT. 
\ Tan aC heden ,·e1·schijnt deze 

conrant DRIEiflAAI.. 's ''Tee ks, 
Dinsdags. Donder•lag!!i en Za· 
terdags. 

Nie1nve abonnes ont,·a.ngeu de 
nnilliners tot nltin10 Dece1nber 
a. s. tegen Yoornitbetaling ,·an 
.. 7.50. 

Solo, -1 Sept. S..J 
de "(_Tif.geye1·s. 

Een Zaterdagavond-pra.a.tje. 
Ve1·volq en Slot. 

,,Net nlsof dat nog heel wa.t om bet lijf had, 
dacht uwee soms clat zij rue emmers met gou
den tien~jes aan mijn kar brengen?" 

,,Dus is die kargeschiedeuis in de beste or
der?" 

,,Puik meneer! 't Is een zaakje van de bo
venste plank, al zn.l ik niet ontkennen, dat je, 
als. je met zoo'n wageu rondrijdt, wel eens trek 
in een sigaar hebt." 

Ik snapte den wenk, gaf den man een paar 
sigaren en drentelde verder. 

,,:\iijn weg voerde ruij langs verscbillende 
gr11.chten, waarin ik wel eenige man.den, wie
gen, bossen stroo, rotte appe1en, koolstruiken 
en doode honden zag drijven, maar verder niets 
van het drijvend vuil aanschouwde, dat de cou~ 
rall'~iers zoo verschrikkelijk boos ruaakt, ook 
passeerde ik een paar stegen en gangen waur
van het plaveisel met een beetje onreinheid 
bedekt was, maar nergens vond ik de laag 
dikker dan twee centimeter en ten slotte stond 
ik a.an den Sint Anthrmies-dijk en voor bet 
terrein der Aschbelt, waar ook al een potje 
over te vuur heeft gehangen. 

,,Ruikt hct bier altijd zoo raar, vriend?" 
vroeg ik aan een man die een luchtje -schepte. 

,,Raar ruiken", sprnk hij verbaasd, ,,ik ruik 
niks." lk vond dit a1lemachtig sterk, maar 
bedacht "dat de gewoontc een tweede natuur 
is en de man die aan het terrein woonde, aan 
de walruen die bet versiireidt, gewend was ge
raakt. '' 

,, Wat wordt clan.r ginds gebouwd?" 
,,'t Abattoir!" 
,,0 zoo; en tegen dat het gereecl komt wordt 

de a.sch- en vulnisbelt natuurlijk verplaat.;t, 
he?" 

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

Leerjaren 
DOOR 

1'. J. TEN DRINK. 

III. 

Ve1·volg. 

Na eenen onder vele bezigheden doorgebrachten 
dag, liep Wilhelm, voor hij zich ter rust<c begaf, nog 
eenige malen zijne kamer op en neer, toen Mignon 
eensklaps in het vertrek drong, hem aangreep, en 
uitriep: ,,Meister, reel het huis, bet staat in brand j 

Wilhelm vloog de deur uit en een geweldige rook
kolom kwam van den trap af hem te gemoet. Op 
de straat hoorcle men reeds brand roeren en hij zag 
den harpspeler met zijn instrument in de hand den 
rap afsnellen. Aurelia kwam ook uit hare kamer 

en legde den kleinen Felix in Wilhelms armen. 
,,Red het Jr;nd !" riep zij uit, ,,wij zullen naar bet 

overige omzien." 
Wilhel,n, die het gevaar niet voor zoo groot hield, 

wilde naar het aanvangspunt van den brand snellen, 
Olll dien wellicht no~ in de be.ginselen te stuiten. 

,.'\Vanitje. niet," zei cle nrnn, ,,die blijft: as 
u wee de pbnnen omtrent den nieuwen lucht
spoorweg badt gelezen, zouilt u zoo'n domme 
vrnag niet doen." 

,,Mnar mtjn goede vriend", antwoorclde ik, 
,.als het abattoir eenmn.al gereecl is en bet zulk 
warm weder is, moet al het vleescb door de 
nabijheid van deze stinkende vuilnismn.ssa nood
wendig beclerven." 

,,Dat weet ik wel, maar daar is het juist 
op voorzien!" 

Ik stond mun zegsmn.n met open mond 
aantegapen; ,,ik zal het jewel eens uitleggen", 
zeide hij, ,,maar praat er niet verder over; het 
vleescheten is op den duur niet goed voor de 
menscben en bet zoude ook kunnen gebeuren 
dat de koeien en schapen en varkens er door 
uit de wereld verdwenen en dus heeft men 
geclacbt dat als men bet menschdom op be-
dorven vleesch onthaalde. " 

,, De Amsterdammers allen veget1iriers zouden 
worden! galmde ik uit. 

,,Ja", sprak de man, ,,dat vreemde woord 
heh ik precies hooren gebruiken". 

Ik groette den belt-bewoner en wandelde in 
gedachten verzonken, verder: ,,hoe wijs, hoe 
geniaal, hoe diepzinnig", dacht ik, ,,zoo iets 
is toch · enkel maar in .Amsterdam mogelijk, en 
dan te moeten bedenken dat er menschen zijn 
die hatelijkheden durven debiteeren en de toe
standen in onze stad aan vinnige critiek on-
derweIJ>en. " 

,,Mern:ier Aquarius, hoorde ik eensklaps zeg
gen, bent u zoo in gepeins verzonken dat u 
je kennissen niet een groet?" 

Ik stond voor mijn woning en ruijn buur
man de melkboer was het die mu uit mijn 
mijmering had opgescbrikt. 

N n.tuurlijk vertelde ik hem mijn wedervaren 
en hoe ik tot de ovt-rluiging was gekomen dat 
tal van klachten ·geuit worden, zonder dat er 
eenige grond voor aanwezig is, en de man 
werd woedend. 

,,0 die kranten, die kranten!" kreet hij, ,,kijk, 
ik hen niet wraakgierig uitgevallen, maar als ik 
al die kerels bier voor m!j had die in de .A.mster
damsche couranten schrijven, dan zou ik ze 
allemaal kunnen verscheuren! Hebben ze ook 
niet van ons, melkboeren, gezegcl dat wij onze 
waar verknoeien, dat wij die laten verontrei
nigen en dat er toezicht op ons moest worden 
gebouden? 

.,Een beetje water doen de boeren toch wel 
in tle melk niet waar?" waagde ik bescbeid1m 
te vragen. 

,,N atuurlijk, een heelen schep zelfs, maar 

Hij gaf het kind aan den onden man en beval hem, 
om er spoedig me·le in den tuin te gaan. 

Ilij zelf begaf zich daal'Op naar het brandende ge
cleelte van het p;ebouw, maar stelde zich vergeefs 
aan bet gernar bloot, daar de vlammen uit bet na
burige huis k \\'amen en hem rnn a!le zijden omga
ven. 'l'envijl h!j den blusschers moed insprak en hen 
aan het wcrk zette, kwam Mignon naar boven ge
loopen en riep~ >J :lleister. red Felix! de oucle man is 
waanzinnig. Hij ''ermoorclt hem!" 

\Yilhdm vloog zonder zich te bezinnen de lrappen 
af, Pn Migno11 volgde hrm op de hie!en, op de laat
ste treden, die naar den tuin leirlden, bleef hij vol 
ontzetting staa11. Groote boc;sen stroo en rijshout, die 
men daar opgestapeld had, brandden met fellen gloed; 
Felix Ing op den grond en schre1de; de oude man 
stond met neergebogen hoofd tegen den mum· ge
leund. 

1i Wat doet gij ongelukkige ?" riep Wilhelm uit. 
De grijsaarrl zwecg. Mignon had Felix opgeheven 

en s!eepte den knaap met moeite naar den tuin, ter
w\jl Wilhelm bet vuur poogde te verspreiden en uit 
te blusschen, maar het daardoor slechts te feller 
deed branden. Einclelijk moest hij zich ze)ven in den 
tuin redden, tenv\jl hij den harpspeler nog met zich 
uit de vlammen trok, welke hem slechts onwillig volgde. 

Wilhelm haa!itte zich darlelijk om de kinderen in 
den tuin te gaan zoeken. Op den drempel van een 
afgelegen tuinhuisje vond hij hen, tcrwijl Mignon al 
haar best deed om den 'kleine ten·eden te stellen. 

Wilhelm nam hem op den schoot ondervroeg en be-

Adv.ertent'iekosten beha1ve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsil;i.gen f 1.

elke volgenrle plaatsing de hclft. 

• 
luzeu ling tle" .AdverMntien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

da.ar steekt toch geen kwaad in en 't heefi: zelfs I 'l'hans stel ik de vraag waar bet surplus 
een voordeel." blij ft. dat imrners den pandgever ten goede komt? 

,,Welk'?" vroeg ik nieuwsgierig. Dit worclt steeds door den pandhouder op 
,, Hebt u ooit gehoonl dat Amsterdamschu gestokeu, cu komt ienmnd daarrn1ar informa-

melk vetvlekken veroorzaakt?" ties inwinneu , clan wordt hij steeds afgescheept 
,,He dut is waar, dut beb ik ook wel eeus met hct "tereotype imtwoord: »Barang moe 

opgemerkt!" soeda djoewal." 
,,Maar men heeft ons niet over dat bee~je Is dit dcr politic uiet bekend? Dit is niet 

water hard gevallen, maar over de omstaudig- 1w nteu emen, daar die toestand reeds jaren 
heid dater wel eens wat in onze emmers komt jaren Jang - voortduurt en hierin met eeni 
of waait wat er niet in te lmis behoort. H et ge medewerking der bevoegde Autoriteiten 
is eehter te kinderacbtig om er over te pro.ten, zeer gemakkelijk vera.nclering ten goede kon 
WlJ kunnen er toch waarlijk teu pleziere vrm de gebracht worclen. · 
bet publiek geen gesloten vaatwerk gaan aan- i\foar hierover in U w volgend No. ; de post 
schaffen en bovendien ,,wat je niet weet dat slnit en de tijcl dringt. 
deert je niet," wat zegt u er van'?" Daukend voor de afgestane ruimte, achtend. 

,,Ik geef je volkomen gelijk, en bcn tlrnns UEd. Dw. Dienaa.r. 
volkomen overtuigcl dat geen enkele cler vele S. 26 September L. R. 
klachten die ik dezer dngen las, eenig vertrou- 1884-. 
wen verdient." --------------------· 

,, U hebt wel gelj.jk mijnheer Aquarius,'' sprak S 0 er a k art a. 
de melkbDer, ,,la.at u de m.oppernars maar pra
ten en weest net als ik overtuigd dn.t wij in 
Amsterdam in een hemeltje op aarcle leven." 

Getroffen door de gemoedelijke woorden van 
den eerzamen melkboer stapte ik bet bek van 
Meerlust bmnen. 

InQlezonden stuk. . 
Geachte Redacteur ! 

De pa.ndjeshuizen of zoogenaamde roemah
ga deh maken voor velen nog steeds een steen 
des aanstoots uit. 

Niet alleen dat men aldn.ar exorbitante ren
te berekent geheel en al buiten het vastge
stelde tarief - ik zoude hieromtrent i;taaltjes 
kimnen bijbrengen, die meer dan erg zun -
ma.ar de inlandsche pandge'\Tere zijn ook geheel 
en al al aan het bon plaisir <lier i\fongool
sche Heeren overgeleverd. 

Dit behoorde zoo niet te zijn, omclat de In
lander daardoor willekeurig wordt benadeeld. 

Ik wil dit slechts met een voorbeeld be
w:ijzen. 

Zoo'n gepatenteerde houder van een dierge
lijke mont de piete geeft hoo~stens een kwart 
gedeelte van de door hem zelven getaxeerde 
waarde der hem in beleening aangebodene goe
deren, zooclat hij ruimschoots voor de hem 
toekomende rente geclekt is niet alleen, mam· 
de opbrengst op vendutie steeds veel meel' be
draagt dan bet door hem getaxeerde voor
werp, na aftrek der hem rechtens (?) toeko
mende percenten. 

tastte hem, maar kon geen samenhang noch in zijne, 
nog in i\Iignons antwoorrlen ·vinden. 

fntusschen had de brand zich aan v~rscheir!en 
huizen mcdegecleeld en verlichtte den geheelen 0111-

trek. Wilhelm bezag het kind bij het rnocle licht der 
vlammeu, maar kon geen wond of bloecl ontdckken. 
Ook geroelrle hct geen pijn, maar werd van liever
lccle gerust, en begon zich over de vlammen te ver
wonderen en er zich in te verheugen. \Yilhelm dacht 
niet aan de redding van zijn goetl P.11 gernelcle diep, 
hoe dierbaar hem cl~ze beirle menschelijke wezcns 
waren. Hij drukte den kleine met eenc hem geheel 
nieuwe gewaanvord;ng aan zijn hart, en wilde ook 
Mignon met blijcle teederheicl ornarmen, rlocb zij weer
cle hem zacht af, nam zijne hand 'en hil'lrl deze mst. 

))Meister! zeide zij (nog nooit te voren had zij hem 
cl1ennaamgegeven; wanteerstplcegde zij hem >>hcer" 
en later· »vadei-'' te noemcn.) iii\Ieister ! wij zijn aan een 
groot gevaar ontkomen; Frlix was in clood ~gevaar." 

Door vele nagen vernam \V1lhelm eindelijk, <lat de 
harpspeler, toen hij beneden gekomen was, Jiaar het 
licht uit de hand gernkt en tegelijk 11et stroo in 
brand gestoken had. Daarop hart hij Felix nederge
zet, met wonderlijke gebaren de handen op lict. hoofd 
Tan bet kind gelegd en een mes getrokken, alsof hij 
hem wilde oll'eren. Zij was e1· op toege~prongen en 
had hem het mes uit de hand geschelU'cl; zij had 
geroepen en een bediende was !iaar te hulp geko
men; deze moest echt~r in cle ye1·wa1Ting weder 
weggegaan zijn en den ouden man met bet kind al
leen .ge!aten hebben. 

Kommissarissen voor de maand September 
Plaatselijl.:e §choolkommissie 

de beer: K. VAN KLAVEREN. 
de beer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzorgi ni;sgesticht 

de heer H. W. PISTORIDS. 
:Niaansta nd. 

r. nI. 5 September Yrijdag. L. K. 12 Septembe1 
Yrij1lag. N. l\I. '19 September Vrijdag. E. K. 27 
Septemller Zaterrlag. 

Ve1·t1:ekdagen 

TE SA.:IIAlliXG : 

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

der M: aill!I. 

TE BAT.A. VIA : 

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

R. Ii. EEREDIENST 
K A '11 E C H I S A TIE. 

Vrijdag en Zaterdag den 26 en 27 dezer 
des morgens ten 7 ure. 

Gods1lienstoet"e11ing. 

Zonclag den 28 dezer des morgens ten 8 ure. 
P \.STOOH, F. H. DE BRIJUN. 

Volgeus het S· H. Il. gaat ·wILso~'s Cmcus 
den dertigsten Sept. e. k. per extratrein na.ar 
Paso2roean, geeft daarop primo October en drie 
volgenJe a vouden voorstellingen, verlaat Pa
soeroean den vtjfdeu en opent te Sol0 den zesden. 

Daar blijft de Circus zes clagen. 

Den volgenclen morgen rnoesten er maatregelen 
getroffen "·orclen om nieU\\·e woningen te betrek
ken. Dam· Serlo·s zuster slechts een klein kwartier 
lrnn ,.el'krijgcn. bchield \\'ilbelm, die daarin geluk
kig<'1· geslaag•I \1·as. <len k lrinen Felix bij z1ch, te 
meer nog 01111.lat J.fignon hem niet wilde missen. 
Laat in den n rnnd rnn dien dag ·zat hij in den tuin 
zijner nicll ,re \Yoning in een pl'ieel over al het voor
gen1l ll' 11c ua te denken .. Hij had den harpspeler 
niet werlrr gezicn en kon ook niets omtn'nt hem te 
weten kolllen. Ilij zich zch"en hielcl hij hem voo1· 
den oorzaak rnn den brand. hoewel het onderzoek 
vnn de politic 1ot andcre uitkomsten had geleid. 
'l'cnvijl hij hicrovrr nadncht, hoorde hij iemand door 
den tui;1 sluipen en spocclig ecn treurig gezang aan
beflcn. 

Ilet wn;; de gl'ijsaa1·d. wicns lied den troost eens 
ongelukkigc heYatte, drc op den rand des waanzins 
staat. Wilhelm kon er slechts cleze strophe van ver
stnan: 

»i\nn rlc rleuren wil ik klagcn, 
Stil en zedig wit ik staan: 

'k Zal een schnamle aalmoes vragen 
En tevredcn vercler gaan. 

Icder zal zich zalig meenen, 
Als hij op mijn rampspoed zie.t, 

Zal me een traan van meeiij leenen, 
l\Iaar waarom, - dat wcet ik niet !" 

De grijsaarcl be~af zich daarop naai een dem m 



» \Yan,rom bet pa::;senstelsel voor dt' Inhm- • In 'lP tweede In,gere school n,lhier, i::: eeu 
der uiet wedt'l' ingeyoerd; voorn,l met het oog nienwe lPerwijz;e ino·ey,,enl, tenminstl' bij tli>, 
op de zich thtgelijks Ynordoende tliefstallen, aanvn11gRld1u~s·e der leerlingen, die oudt!r het 

siclent tc berrw'lll''n. llie LliH1r 1·r,)eg-.'r n.s-lisbnt 
gow,:e-:t \Yl1S en diL \V,L,, ill ·t Ii •I; OJ;.;· Otl d' 
.hv1L1tn.-;..:he b •g-ri Pt>'ll r.eker uiHt on 1Td1·~ti1n:li.~. 
D benodmiuJ Y1Lu tlen hoer Sfotthes heeft eeh
t ·r doen zien, lbt m 'tt h t Lh1Lrm 1 i.~ wo nn11 w 
niet m ~,'i' 1wemt en ah cle heer 81M:tn, tlmns 
iu de phm(;,-: \'1L!l <leu he.::r :\lntth,'s komt, znl 
men llnnriu hd bewii~ kunueu 1'tllll~n. d1it er 
met dnt vorigc stelsel gebrokeu is. 

ketjoepart~jcn en lmmtlstichting·e11? toezicJ1t eeuer omlerw\jzeres stMn. 
D1tt ste!i;el is een pmchtig milltlel tegeu roof Die kleineu ler.en en schr\jve11 m"t de lin-

en diefsfol, en het gee ft der politie ee11eu dmad kerhau<l op den rng, terwij l b\j het zingen en 
in hamleu. "·,wrl1tugs z\j hen volgen Jrnn. reciteereu \'ltn versjt:s beid lrnu<lcu 1Lehterw11nrts 

DiLarmetlo zomle l:et anu \Teel mis- eu schrmtl- moeten worllen gehomlen. 
daad een eiwk makeu. en tlen lnln,nder mm het Trnlien tleze leerwijw proefholllleml bl\jkt te 
verstnnd breugen, dat de Oost niet nim i1em, zijn, zal ze wel irnvolging vintlen. _ ta11u"bod1'1t. 

maar aau ons behoort. 
Zoo spmk :»de Oostpost" ongeveer eemge 

dagen geleden. 
O,)k Z. E. de Gonverneur-Genenutl open

<le ons b\j Ztiu optreden d11t voornitzicht. 
maar hebhen w~j er tot heden uiets meer vn.n 
gehoord, ofschoon Z. E. een onpartijdig oor
deel d1L1tl'O\Ter \erlang.1e. 

\.Yikkeu en wegeu en aan adviezen riemen 
papier volte schrijven wonlt »lebe11sy1•fi'ih1fo•il." 
nu men bij de Uroote Heeren op kleiutjes is 
beginnen te letten. 

Hoe ver is men nu reeds met dat onder
zoek gevordercl '? 

De bitte is i11 de fa11tste dngeu alhier on
drngelijk, en ziet ie1lereen wedcr met groot ver
langen nmtr eeu tliuke regenlmi uit. 

.Eeu zekere lnli1udsche nomv, Bok Tami 
genntLnlll, woo!lttt;btig op Pasttr l\.liwon, kocht 
gi ter~rui1ld1tg om~tr0eks 12 ure, een paar 
duiteu bloemen in tle waroong aklaar, tocn zij 
plotseling door eeu zonnesteek getroffon, ne
der:i:eeg en vor)r doo1l nu.ar hare woning ver
voP.nl wenl. 

Men twijfelt aan hanr levensbehoud. tlaar 
;,,ij tbans iu eon volmaakte sbtat van kr1mk
zinnigheitl verkeert, 

Heeds meer diergelijke gernllen - ook nit de 
desa's kwamen ons ter oorc. 

Het i:-; een vers~hijnsel, ofschoon hier 
ter stede en elders n'erls Imig bekend, diit ee
nigen der zoogenan,mtle krnknlans, gewoon lijk 
de kettingmarnloers door geld en goede 
woordl:'n weteu overlelrnlen, om als hulpnrnndoer 
dienst te doen, ten eiude n.lzoo vr~jge tekl te zijn 
van bet zware werk. begieteu der wegen enz. 

Eenmnal buifen de gevitngeuis. i de nrnu
doer de baas over allen, bij regeert als ee11 
koning 11rntigt zich pleiu porr voir aan en wordt 
door uiemantl. wie dnn ook. nagerellen. of
schoon hij allerlci klvade pr11c.:t!jkeu uitvoert. 

D1u.rnrnn moest hoe clan ook een einde ge
man,kt wonlen, tlaar alclus eene belooning op 
de straf gesteltl wordt. 

l+isteren werd op de politierol behan<leltl 
de zaak van een lid der inlandsche jeu nesse 
dod1', die het met de weJerhelft van een huis
jongeu van den Hesident hield. 

Terwijl lmar mau niet thuis w1ts. liet de 
vrouw de- nachts haren minnaar binnen doch 
het r.:mdez-vous wenl spoedig gestoord door 
een kloppeu op de deur. 

Y erschrikt kroop de· >erliefde onder de bale 
bale en de >rouw deed de deur open. ter1>ijl 
zij tegel!ikertiicl schreeu wden, dnt er een dief 
binnengeslopen 1Y11s. 

Haar man (wn.nt hij was het, die binnen
tm<l) die twee voeten rnn onder de bnle bale 
zag uitsteken. ornlen-roeg den psenclodief. w1111r
op deze antwoonlcle, tlat hti niet kwam om te ste
len. rnaar sleclits een bezoek brengen. Y oor 
rechter gebmcht. werden de minnaar als den 
inclringer en de vron w als medeplichtige met 
twaalf dagen krnkal gestraft. 

Dngelijk& maken de g1tmelan verkoopers aa11 
den ing1u1!! der aloon-aloon met lrnnne koop
waren zoo·n helsch rurnoer, d11t de bureaulisten 
van !1et H1>sidcntiehure1rn er hinder van heb
ben. Zij 1vensc:hL'll tlat de politie da.arniin spoe
dig een eincle zal rnakeu. 

de heiniug rn 111e1·nde uaar lrnilen te gaan, toen 
\Yilhel1t1 h •m k!!enhield. Dc harp,;peler was YOorne
mens gt•wce~t de ><tad ti! Ye1fatcn, tloch zijn niend 
d wong hem te 1,lijYen eu ><loot zit:h met hem in een 
tuinhni>jc op. miar hij ee11 laug- gc><prek 1net hem 
O\·er 'l.~n toe,tun<l hidd. Tengc' olgc hierrnn beg1·eep 
\\"ilheJm dat 11" man aan Yerstands,·erbij~tering Iced, 
en Lesloot dl'!l rnlger;den dag naar !'en goerle rnr
zorging YOO!' hem 01u te 1ien. Die Yonrl hij ook \Yer
kelijk ol' aannemelijke 'oorwaanlcn Lij een dorps
gce~telijke, en m~l1ln1 Ycrtrok <le lrnrp~pclcf' gc\Yil!ig 
danrhePn. hocwel !Jp(, \Yillfl'llll mocicJijk vie! Y:"in rlen 
omlcn rnan i<' ,r!Jcirlen, wicns \Yl'<!111oerlige lierlere11 
zoo dik1'·ijb zijn rigcn ziri>'tor'stnnd tcrnggavcn. 

Omstrecks dezen tij1l leer! het gezebchap nog ren 
an \er wriic~. rl:·ar Philinc zi.-!1 op zckcn'IHlag ml'l 
een ot'licier uit de rnetcn ge1naakt had. DiL bcricht was 
voor \\'ilhel111 Hij omer,chilli!f. daar hij rno1· het 
lichtzin11igP rnei~1c nooit ccn C'1·n~lige genegenheid 
gernclrl h:id. J:cn lllL'er ernstig 1erlic' dreigdc kort 
daarol': 1ocn .\urdi's kwaal \Ull dag tot dag onrust
barcndcr werrJ. \"oonil rnor \\"iJ!J,•lm was diL rnn 
gewicht. daar zij de ecnigc was die zich bo1en het 
gros 1\er tooneeJ,p1.Mrn door n1eer vcrheve11e i<lceen 
onrlcr,chcidJe. \\ illwlm bc•gon du;,; Jangzamerhand 
tegrnzin in zijue legen1Yoorr.lige belrekking te krij
gen, tc rncrr nog- omrlat hij sedert zijne eerste s11c
ces in den Hamlet weinig goP.ds meer geleYerrl had. 
Hl't denl;bceh\ orn het tooneel Yoor goed te Yerlaten 
rees nu in hem np. en weldra was hij hiertoc be
sloten, hoewt>I hij nog op cen goede gelegenhcirl 

Ewbok I-fodjie Molrnnrnll lfomil nit tle lrnm
' poong tl11mhtlrnu ( Boemie) had 1i1m lrnren broe-
1 der i\fortowikromo in de desa Lnwe1111 eeu buik

b11ntl vim zekere mtn,rde geleeml en wilde die 
I gi11une tcrug hebben. Den ~9e clezer ging 7.ij 
n~mr hem toe ow die op te vonleren. Zii kreeg 
den huikbnnd ook, tuiL1tr toen "·li des 1Lvo11ds 
omstreeks half zeveu uaar hui:i wilde gn1w, 
bmt;ht {\fortowikromo lrn11r t\Yee slagen met~ 
ccn s11bel op het hoofd toe, die ofscltoon 7.ij tl 
goetl a1111kw11men, tod1 geen doodelijke gevol- 1 

geu zullen hebbPn. Zij had op bet oogenblik 
dat z1i m111geraml wenl juist eeli klein kind 
11au de borst. 

.Jfortowikromo had zich dadelijk nit de voe
ten gema11kt, mnar tot heden toe is het der 

l~enige 1.bg-0u gel~Jen wer.len hier ter stede 
eeu pmu nit de inb11·h1el1e g0nLngenis getlros
te l'hi11eeze11. met rottiugsbgen nfgestrnft. 

Ofschoou uelil'el I'll ul volgeus de wet
telijke bep1tling<.m, is clit echter eeu schandaal 
zoo1Lis mr l~eelfa in bet nieuws-en Ad 1·. bbd 
v.,11 Pro ho lingo "sc!trljft en ook ditt de robm 
rnor lleug,folijke misdrijven is a(~escb1d't, dnar 
de inlander voor dat ~tnkje riet noo· steeds 
respect heeft blij veu koesteren. " 

Eenvonclige outdud1t.ir1g wordL bjj lleu Eu
rope1rnn ook uiet gestrn.ft; wel de bri!,ak of ver
nieliri.g w1mrwetle zij gepmml mocht grmn. 

\\'aarom deeleu de Inl1rnders en ( 'liineezeu 
ook niet iu dtit voorreeht'? 

politic niet mogen gelnkken om hem iu ban- :\logen wij der Politte opmerkz1t1tm mnken 
de_n _te krijgen. Embok Hiulj_ie :\.1oh1LuU11l Ka.-

1 
op den verpestenden at!J,nl~, Jie door de vitr

m1l 1,; owler doetorsbelrnllllc_l_mg_ ~-n z11l of- keusfokker\j Yan cenige (~hint:czeu op l:hloug 
schoon lrnre wonden ;,,eer puul\Jk 7.\Jll, tloor_de verwekt wonlt en den geheele11 omtrek ver
~?etle zorgeu Vtm deu geneeshe0r w111Lrschun- pt•st. wn.iinloor die buart voor eenigszins fot
Iu k spoethrr gene;,,en. , oenlijke personen onmogelijk gernaakt wordt. 

Elk eerlij k bedrijf beeft zijn recht van be-

OfiicieelJ lichtiLLg tler 
vourwiddag.s t n ll nre. 

brievenb:is te 8olo Jes famn, daitrop valt niet i1ftedingeu, maar de hy-

i 
giene heeft ook hare eiscbeu, die uiet door on
versd1illigheitl of geurnkslrn.lve uit het oog 

(j
, . mo~en verloreu worden. 

~3 llllll. VOJt" '-' 
De gezoudheidscommissie is 11ls nangewe-

De bns is echter gelicht: 
Op YrijLhLg den 3lle 8ept. 
» '.61Lterclag » 2 7 e » 18 » » ti. 1 h I zeu om ~ aartegeu te waken; Illlt<tr e aat>! zij 

-l1Lapt reells jaren de slaap des rechtvaardigen 
eu doet uiets vim zich hooren, zoodat men 
nan hare wetleropstn.uJing twijfelt. 

Het get11l valsche mnnt'tukkeu ueerut 

Daar de Re iclent de hcer :\.fotthes llOg ,..teeds 
ziek is, zal de heer 1fr. A . ..\I. Oudenrnns-l{e
sident van i\Imlioen het Nederbndsrh-Incli'ch 
lfon rernement op den garebeg Besar op n:rn- , 
. taamlen ·w oent>dag Jen 1 e October, b!i Z. H. 
tleu 'oesoehoen1tn verteo·enwoordigen. _.\..1tnst1tan
den Dins1lug komt hij v11n l\fadioen, wordt vn.u 

1 hier terplaatse weder met den dag toe. 

'rngen tot 8olo begeleid door deu ussisteut
H.esident vim die <Lfrleeling tot i::lolo. mtar de 
iissisteut-H.esiclent van de hoofdpln.n.ts hem in 
het Residenthuis in gezelsehap van hen, die 
da:trtoe nitverkoren zijn, zullen op1Vu.chten. 

.Jien heeft de opmerking gema.akt d11t de 
assistent-Resiclent van Solo zeer goad den Resi 
dent yoor deze enkele gelegenheid kon rnrvnn
gen. maar dat zou minder goecl en ook Z. 
H. den >:3oesotihoenan niet a1tngen1111m zijn. Zoo is 
tijclens de heer Ligtvoet w.d. H.esitleut was, niet 
alleen een nuder H.esident aangewezen, om den 
ginebeg hti te wonen, maar jaren g•-:leden, toen 
de beer Brest y,m Kempen te Djokclj11 onwel 
was gewonlen. is de l{esiclent vau i:loernkarta, 
des g]., de heer F. X. ~ieuwenhuizen, voor 
een gMebeg nttitr Djokdj1t geweest en heeft 
toen. ofa:.:hoon zeer tegen den zin rnu Z. H. 
,[e l -) 11titn. cbt feeBt eon d11g later plmits ge
ha l clan te >)olo.- Het is ook een paar umlen 
gebeunl dat er b :::lolo geeu hooftlolficier mi
litairen komm1Ln1L nt was en een der aan wezi
ge KtLptLdID:> 11ls z.oolbnig fongeerde. Er kmtm 
toen ook tel kens een hoofdotficier voor eeu 
garebeg of amler Jiwa,ansch feest ove;r. 

Niet allee:1 om der wille vitn het prestige 
is het goe l lht er rnor de g<1rabeg een l{e
sideut over'.~om~. urniLr ook i;; zulks voor cliin 
assist2nt-He:<id ·1rt zeer gewenscht. V oor een 
e11kele J;:,~er wo eens boven op Llen troon te 
mogen :r.itlen en clan een volgende miLnl we
der b2nc1len, lrnn zeker niet aangenaam we
r.Pn en llit zou 'le p sitie >an den assistent-
1 t·,sid -n!. in de oogeu tler Jav1mnsche (-'rooten 
niet verheffen. Y roeger heeft de H.egeering er 
zelfs t.~gm op gezieu om vo:n· :::lolo eeu Re-

mtchttc om rnn hct gc-:cl;;ehap te kunnen scheiden . 
Ihm~ a:111l1•idi11g bJJ I zicli rnn zelfa;tn door den door! 
Yan .\nrelia. Zij lurl 'Yilheliu in lrn1·e la::itste urc bij 
zich gerocpen en. na hem de rcrdel'C zorg voor Fe
lix t•~ hebben aanLernh•n. gafzij hem ecn bri1'f ,·oor ha
ren Hoegcren m~111rn:1f', dien hij zelf heln 1noest tei
hand ~tcllcn en d t:tnu de 11ijwnderheden Yan haar 
niteindt• merledecle11. 

Wilhelm steed' l)l'rei1l om een ongclnkkige bij 
te ><la:rn. Dnrn bri !,• op·lrnehten berridwillig op zich 
en maaKtc zich "J'Jedig rcisrnardig. De beirlc kinde
ren ZOIHkn \'OOl'l)l'•''t hij ~L'l'iO lilij,·c11, totd;l(, hij PC!1 

gved rerblijf mo• hen gcromle11 had. :\lignon rroeg 
hem nf hij 11aar he. Z11i•!Pn of n:1:ir hct :'\oorr!Pn 
wil1lr reizl'll en l1leef µ: •t1·0 "t acht.~1', to.-11 zij \'1'1'-
11am dat de rcis nuonl\\:larts µ:i11g. Zij g1·c1'p hij zijn 
wrt1·ck zijnn hand en zich op dt> tcc1w11 n~rhrff<·n.Je, 
0111 hem een harlsluchtelijlrnn rnanr Dirt teederrn k11' 
te g-,·1e11, ~prak zij: 11.\lci,tcr. \1~1·g1.'ct rnij niPt en 
kom spoedig terng '" 

llij het wcggaan lw;·i11n1'nic \\'ilhpJm zich nog md 
wce111oe1l bet \'Ol0·endl' lied dat zij hem \TOl'Q'Pl' n1cer-
1nalen hnd yoorgflzong11 H: 

»!levee! rnij 11ict te ~pl'e"cn, laat rnij zwijgen. 
\\"ant mijn gelll'i111 i' 111ij ren \Yet. 
Ik )ict u gaanw z~k<'l'lll'i•l wrkrijge:i, 
:Haar 't nouillot hcL'fL het mij b •Id. 

'l'c rechlertijd rerdl'ijft hel lid1t. dcr zon 
Den don\,rcn 11al'i1t. Pll Jllets blijft lllPCl' Y<'l'S('hO

\en; 

Uistereuoc:hteml kocht een goed gekleed 
inlander bij een Uhiuee.schen tokohoucler eeni
ge goetlereu t-er waanle vnu een kleine f' 30 
mt bt de koop gesl.oten was betnalcle hii met 
stnkkeu Vitll ( ~.50, \Vlt:tl'1"1Lll het grootstegedeel
te vnlsch "·ns. 

Toen men <lit bemerkte, was de man met 
zijne inkoopen reeds verdwenen, en zd d11n ook 
o. i. wel te zoek blijven. dn:tr men noch naaw, 
noch woonpht1tt'3 weet. 

Men rerzoekt ons de }JOlitie er op te 
wijzen, clat elken middag in de ttchterstrnat, 
bij eon zeker huis de weg besproed wordt op 
eeu wijze, die tegen alle gezondbeidsre
gelen indrrrischt. Ben koelie maidd een soort 
van ditmmetje in de goot en gebruikt bet water 
cbt zi:.:h dtrn d111trvoor verL1tmeld o:u te sieriim
ruen. Van welk g1~h11lte <1Lt Wttter is ki111 men 
zieu ttnu den muur. wanr cerJisteren. door ou
rnr.;.:hilligheiJ w.rnr.schijnltjk. een ·chep tegeu
Mu gegooi1l i::;. Auu de vlekken die op hot 
oogenblik nog bestaau lrnn tie politie het hnis 
herk:ennen wiwrnc:hter deze ougerechtigheid id 
selert eeu 1hg of acht plaats heeft. 

Gisterenavornl ten lrnlf negen ure is op de 
11loon-aloou een Europeann itaugeltouden door 
twee Inlnnclers, die hem om vnnr vroegen oru 
hunne sig11ren mm te steken. De beer voml (fat 1rnt 
bizomler vreeirnl. mrnlat 7.ulks !tier volstrekt 
ge~n gewooute is en eheepte die twee liefheb
b~rs v1m rooken af met een ,,pigi per seta11," 
<barLij nmlrnkkelijk md een respekfabelen wall
clelstok :i:mtaiencle. Toe11 hij tloorgiug wenlen 
hem e..!n ptrnr scheld1>oonlen lHtgezonclen, wuar-

Lle hanle rot-s onbluit cen rei11e bron 
En wilde stroomen y]oeien uit zijn holen. 

I:lk zoekt in d' arm rnn vricnden rust in Iced: 
Daar hecft de moml gccn klachten te br~pa1·en : 
~!aal' mijn gesJoten lip!Jen bimlt ccn eed, 
J.<:n dit gelwim kan God slechb openb:tren !" 

I\' 

Er was een gernimc tijd Ycrloopen seclert '\"ilhclm 
mn het tooncel wets afgctredrn. \\"ij vindPn hem an
dennaal krng in cen reiswngcn, ti;rwijl hij i11 diepe 
gedarhten wrzonken rnn tijd tot tijd de nicuwsgicri
gc rragen '':lll zij11 Jdei1wn rei><gcnoot Felix beant
woorrlen moct. Jn ziju lere114oetitanrl wa~ Yeel rc1·
anderd. Zijn \adcr \l'tl' geotont:n c11 hnd lw1n de 
bn,chikking !!"laten orer r<~ll Hij :unzienlijk ,·r1·1no
ge11. J:Phocf1e aan brziglwid had hern doe11 ill'oluiten 
een groot l:llldgoed aan 1t> kooprn. nnn ""lks be
!angen hij zich met harl l'll ziel dncht t1; wij'den. 

ToPn hij zich ingrrolge .\urclias wrwek 11aar ha
rcn ruormaligt·n minnaar Lothario begrYen had. was 
hij door dczcn zccr be11sch ont,·angcn, en h:td ~poc
dig mt•t hem cene innige \Tie11dschap aangcknoopt. 
U1t nchting rnor ,\11relia had Lotl1:1ri1) aangcborlcn 
voor Felix te zorgl'll. doch \\'ilhelm wilde hem lic
Yer hij zicb behouden, ( "·jp r!e le1~rjarcn gcl<'Zen 
hceft, brgrijpt Jicht waarnrn hij dit wildc). en hat! 
hem ook korL daarna laten komcn. ~Iignon luJ hij niet 
wedcr tot zich kunnen neme11. danr hct arnie rt1ciajc 1 

intusschen hei·haaldelijk aanvallen nrn hevig wnnwlij- ( 
den vcrdmn·d had, en hare gezondhei<l rlaardoor zcer I 

\';Ln h\j e.:;htJr gJc:i no ti tie i..nm ! Yoor zoover 
<le tln i-.ternis ;rn]k,:; toeli1't, !weft h\j opgemerkt, 
1lat tl.~ Ylllll"ll)Jkt•r,; e~n zeer ongun~tig uiterl~jk: 
li .1 l.l·'ll en o:.Jk w:tren z\j uiet als bewoners v111i,. 
~ rln g-<'klJe.l. iliisscl1icn zulJeu het lrndets 
1'1111 elders geweo~t zgn, die eeu uitsbtpje n111tr 
tlolo 11ia:1kten. 

De verkoopers vnn houtskool, die tot nog toe 
iu zekdt:en reuk vnu eerl \jkheid stonden, begin
nen llll1tne reputittie ook 111 te verliezen, d1ti1r zij, 
met d~n heerschenden t!jdgeest medeg'>tttude, 
een weiuig hedrieger!i niet onbehoorlijk me;}r 
vinden. 

l<~en huit>vrouw kh11glle er over d11t door h1111r 
gekochte hontskool niet alleen slecht wits, maar 
w11s bet binnenste gedeelte v1111 de omgekeerde 
pyrn111i1les. gevnlll met ongebmnrl. doch zw11rt 
genrnakt bout en voud rneu d<tarin eeu pirnr 
steeueu die zeker uiet voor brnndstof kunnen 
gebrnikt worllen. 

De lrnismoeflers znllen dus we! doen vnu 
11lvorens den 11rengverkooper te bet11lcn, P.erst den 
inhoull der pikohms te omler1,oeken. De eerliik
heid der boutskoolverkoopers is dus: 

Encore une etoile q rri file. 
Qui file., file et dispnrJ.it ! 

Vnn een zich t\jLlelg k !tier bevindemlen Duit
~eher ontYingen wij een scltrijveu, wanrin hij be
rieht tijdens zijn 11n,mvezigheid in de Prennger 
eeu blntlziekte ornler de kiuaboomen fo hebben 
bespeur~l· 

Aangezien cle schrijYer on:> geheel oubekeud 
is en wij dus niot weten kmrnen welke waarde 
anu zijue meLlecleeling moet warden gehecht, 
meenen wij er ons tot te moeten bepalen bet 
zitkelijk gedeelte vau zijn schrijven woordelijk 
over te nemen : 

»Seit circrt drei \.Vochen bereise ich che Pre 
auger Berglande. gutdcckte duselbst, fost in al
len Uhinalnnden eiue Bln.ttziekte an den Ohi
nab1inmen. die eineu ebenso verwlistenden cha
mcter nnzunehillen scheiut al8 wie die Caffee
bl11ttziekte" .. 

»Bemerke tfass ich um Sti.iru11gen wiihrend 
meiner l{eisJ vorwbeugeu gegen die Landher
ren nichts <l11von gesprochen Jrnbe, rnit nusnab
me vou zwei Herren, welche ich darauf auf
ruerksiLm nmchte. BetreJfande Herren w,1reu 
seb r erstuuud nber die grlisze V erbreitung der 
ziekte uncl ebenso lleren vernichtende \Virkuug." 

G e m e n g d e B e r i c h t e n . 
:\!en zegt ons, dat bij het Departernent van 

Oorlog plannen in advies zijn, door den heer 
\ Y. vim Leeu w gemaiikt en aan de ltegeering 
nangebo-den, ter nrbetering vnn den gezond-
heidstoestaml vnn 'l'jilatj11p. A. D. 

Het bill1ml-( ~onconrs in de Societeit de Ver
eenigin15 ttlhi>:Jr is alsun rnstgestehl op Zater
Llitg l !) en Zondag :20 Odober. Br zullen ca
rnmbole en Amerilrna,nsche p11rt[jeu worden ge
speeld en ook ncemclelingen znllen iu de ge
legenheicl wordeu ge.;tclU zich met » Djokdja.
sclle spelers" te mete11. l\adere bijzonclerhe
deu outbreken ous nog zoo1lat w\j ons voor
stellen in eeu volgend uommer hierop terng te 
korueu. Alleen k unnen w ij nog mededeelen 
d,Lt de uitreiking dcr prij, en aau de winners 
7.00 fee,;itelij k mogelij k v,al plaats bebben en 
hlclt geheel door eeu b:d rnl wonleu besloten, 

Jfal. 

)i°:uuen W!J rn ccn Yorig nnmmer een stukje 
uit de Loe. OVPr vau :::linjo »Willem, .. thans 
beh1rn1lelt het ~ieuwsbla<l v. Prob. hetzelfd.e 
crnderwerp en lcgt clattrbij tevens den nnger 
op eene wonde plek. 

Het blad zegt : 

wrzwnkt wai;. Op raad Yan zijnen vriend Lotharic 
lia•l hij haar clarrrnm toc,·cl'trouwd aan diens zuster 
~atlialie, ecnc jonge dame, wclkc op een prachtig 
bnitcngocd woonde en er zicb op toeJ ... gdc Yerlatenc 
r.n ongclukkige meifjes op te vocdcn en onder hare 
bcschcrming- te nerncn. Omtrent rlrn IHtrpspeler had 
hij in den laatstcn tijLl zccr gunstigc bel'icliten ge
krcgcn, zoc•dat rle gecstclijke hooptc hem spoedig ge
hccl hcri;telcl aan zijn wicnd terug te gew'n. 

De zorg YOOr 1lcze drie bcschermr.li11gcn zoowel als 
rle belJOPlte aa11 uo1nrnlijk opzicht OYer zijn land
gned, \\'aar hij zich spo1'dig dach(, tr ve~tigcn, deed 
liet lw111 wrnH·l1clijk rnorkomen cr•rlang ern ltnwelijk 
:1:1n tc gnan. 

:\ng nltijd rn·ecfdc het beck! Yan de beminnclijke 
a111azn1ll' hem Yoo1· de oogeu. duch hij ktd gecne 
rnkelc liijzonrlcrhci1l orntrent !war knnnen vcrncmen, 
schuon zijn l1art \"Ill nnmeloos Yc1-langen kloplc om 
de eP111nanl aa11scho1mdc scl10onc wcdc1· te zicn. llij 
gcYoclde dat liij banr zou lJcminnen, en toch was 
bet nict \\·aar:schijnlijk, t;al hij lmar ooit "·erlt?r op 
zijn lerr11~pad zou ontmol'l<'n. Dnarom hnd hij zich 
d"Zl' lil'fril' uit liel honfd g•'zct rn br~loten 1Jl11 cen 
\'Cl'~tnndig liu\YPlijk aan tc gaan. Lotha1 ie, die, nict. 
van \\'ldLheid was wij tc plcite11. WRS ko1-t te Yo1·en 
,-crioofd ge\\·ce't met eenc jongc dnrne, Therese g1~

hrrtcn. diP in alle opzichtcn een toonbreld Yan huis
boudi;lijkheirl 1110rht grnoerntl wonlCI\. 

( ff1wr// l'l'i'l'O/f!r/.) 



, Me den voorspoed 1rnarnt de onnfh1tukelijk-1 el\jk werkeu door een stollingsgonle1 te vor
heid en tegdijk lbarmede <le onver,.;e:1il!!ghei1l men row1 um de beet en tdwo het bloell ~c 
omtrtJut » w1tt n;;.d ran t'l" rim zt>ggeu toe. beletten d.wrheen te stroomen en 1net den v1-
Y ooml bj tle vrouwen. · rus be;:;1rnngenl te wonlen. Beu j1iger b. Y. 

Dimrom 1.:il men zelti; rnn zeer gegoede ZOLl <lns verstnnclig himdelen door het rniddel 
buisge1.innc:n d' kia IL>t·en en dP jongelingen, mede te nelllen op de j1icbt. 
<lie, ow lrnn ntln ledtij1l 1tiet meer t •r St;bole 
g-n,a11, zien Rpelen en stoeien, li tst op strn11t. 

l11d. Omp. in va.ia.tjea va,~ e ~tu.ks. 

hen owrrnllen met een boek. 1Ll i:; l1ct ook 
geen st.u1liehot-k. zal men niet. Lust hebbeu 
z\j nooit in. c1ergtlljjke ui!s1mnainge11 gebad; 
op de la~ere ::;chool is er niet op gewerkt, om 
hem te lloen ontwake l: de ouder:'i b'1moeieu 
zich met v.nlke 7.itken 11iet, e1'emuin als met 
de opvoeJi11g lrnniwr kirnlcrelt in h t. nlgeween, 
en zoo bl\jft de brnnp ot hl't meisje een stom 
element: de jongen tot niet veel rneer in staat 
dan om klerk of voorloopig »lh1velstoej1iger·· 
op een of ander atelie~ te worLlen en het 
meisje met geen 1tllllere bezigheid dan een beet
je nnnien - rnissehien ceu IJiimo-rnmmelen ·
en veel luieren en veel snoepen. Hnnr groot
ste genot is eene dausparrjj en lrnar vurigste 
wcnscb een huwelijk. llttt. h1t11r de gelegenheid 
moet sdrnnken, nooit iets te docn dim w1it !mar 
bev11lt - e11 ditt gewoouljjk niet zeer veel bi
zonder' is. In plllnts d11t de jougen zich ten 
min te in eenig bepaa,ld vak bekwa,amt, waar
toe zjjn k!tntoor of 11ijn n,telier hem al licht 
hnlpmid1lelen biedt, maakt hii er zjjn fort 
vim om 111el de eene 11woi mcirl nit de andere 
prl'lil'p t '. ' zijn; de. hun nllen ingeboreue . tdel
heid dbet hem zjju weiuge verdiensten ver
kwisten aan en zich bovemlien in ~chulden 
stekeu voor het koopen vim frnaie kleeLleren, 
rn11nil11 cig1iren en ujl'1'-aje1· w1111oi1'. Dat duurt 
zoobng tot h1j - voor zijrn~ om~tandigheden 
altijd te vroeg- met eeni! hnwt die mets kent, 
uiets wed. niets \Yil dan lui-zijn en pretma
keu en v:m datzelfde oogenblik begint de dn.e
mQl lbs ong-eluk;; ltem te belooren, te nade
ren. en h m~ einclelijk tot zijue buit te nrnken. 

Een deuguieE; wien Diderot eeu pensioen 
bewrgd heeft, lacht hem daarover uit: 

"-.. Jiijuhcer Diderot, weet gij iets van de 
natuurlijke bi torie?" 
-E~n b~etje, ik weet ecn aloe te onder

scheiden va,n kro p. la en e n kolibri vnn een 
duif. -

-Kent gij de geschiedenis rnn den miere
, leeuw? 

-::\een ! 
-Dttt is een klein, zeer sluw dier. Het 

grattft een trechtervorrnig g:tt in <lt' attrcle. be-
.• - <lekt het 11an de oppervl11kte met licht rnnd, 

lokt, onbE.zonnen insekten, 5rijpt ze. zuigt ze 
uit en zegt dan tot hen: - .,Meneer Diderot. ik 
·heh clii eer U bonjour te wen ch en'·. 

Gij verbeeldt u, clat Diderot boos werd'? ~een, 
hij lacbte bartelijk. fod. Opm. 

De ex-Keizerin Eugenie rnrtoeft onder den 
naam vnn gravin Pierrefoncls sedert 9 Aug. te 
Karls bad. wa1tr zii ook verleden jiwr een bacl
kuur on<lerging. Zij heeft lechts enkele getrou
wen in haar gernlgen leeft er boogst eenvoudig, 
daar zij zich bijvoorbeeld nooit ander clan van . 
een buurrijtuig bedient en meestiil een der dam· 
in bet openbaar gestationeerde neemt. Des ocb
tends tusschen 7 en uur gaat zii naar de 
bron met een jonge dame die den beker voor 

'hr.«r vullen laat. ~ atuurlijk is het getal der 
meuwsgierigen zeer groat, <loch niet meer zoo 
groot nls verleden jaar, toen de vrijheer Von 
Manteuffel uit Kurland een proclamatie moest 
uitvaardigen met een vennnniug aan de bad
gasten om in de zmtarbeproefde vrouw _alt~ans 
de nmjesteit van bet ongeluk te eerbied1gen. 
Een lau~e paletot van zwarte wol en creppe 
omsluit haar gestalte, hMr ~elaat is met een 
zwarten ·luier beLlekt, met haar recbterbancl 
leunt :r.ij op een. stok, in de linker houdt zij 
een. groote zounescberm van ongebleekt ka
toen. Wat haar van al den glans der wereld 
is bijgebleven is de waarJigheid waarmede zij 
door de rijen cler belangstellemlen heen stapt 
en de eerbied1ge grneten met een lichten hoofrl
knik beu.ntwoordt. 

Ovennancraanzure potassa tegen shtngebeten. 
Gij kent het ~ersje op den dood vn,n een schrij
ver die gaarne lasterde: 

n gros serpent mordit Amele. 
Que croyez-vous qu'il aniva, 

<in' Aurele en mournt?-Bn.giitelle, 
Ce fut le serpent fl ui crev11. 

Maar in dieu tjjcl zijn wjj nict meer. Tegen
vrnorclig bezwijkt Anrelini'l. en men zoel.ct nog 
alti1· cl een aeneesmiddel tegen slangeng1f. 

. 0 l 
Een Brn7.iliaan. Dr de Lacerdn, gelooft iet 

1revonden te hebben in ovenwmgaammre po-

Naar heb C01"i1lt ill Jfagu:i 11e meh1t werd 
Joctor 'l'oynbe , de oorheelkundigJ door zeke-
re jufvrou w J\Inrtiueau, welke juist voor een 
puar cl11gen in Louden was, gema.dpleegd over 
!mar oorpijn. Hii deeLl haar niet veel goed 
uoch kwitll.d, maar gedroeg zich tegenover de 
p11tiente zeer heusch, wat niet naliet veel in
druk op hirnr te maken, dnar :r.ti gehoord had, 
Ll1it <le doctor in den rege1 gausch niet mnlsch 
was. hij was zelfs zoo tevreden 011er de 
belang, telling, die hij in hti.ar gevttl Mn den 
dug hitd gelegd, dut zij besloot hem bij test11-
mentaire bescbikking hare ooren tc vermaken. 
'l'oen zij dit haren notaris medcdeelde in tegen
woordigheid v1tn haar huisdoctor merkte de

( 251 )* 

Verkrijgbaar 
BTJ 

il hooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOR'l'EK. 

ENVJ~LOPPEK. 

KAN'I'OOlmENOODTGDHEDEK. 

INKTEN, IN ~EEB, VELE SOOR'I'EN. 

PB.AUHTALBU.MS. 

DIVERSE SPELLEN. enz. enz. (5) 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bii 

SOESMAN & f'o 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 

ze laat'te op. dat alslhm ha1 e overige legaten 
waardeloos zoudeu zijn. bebbende jufvr. Mar
tineau ann e43u genootsclrnp tot beoefening I 
der schcdelleer en eveneens in bet belang der V 

wetensclrnp bereids haar geheele boofd ver
maakt. Op de vraag des eersteu hoe hii dit 
wist autwoordde de doctor. dat hij dit wel 
weten moest, cln.ar hem bij testament tien -
pond sterling toegezcgcl waren oru het aftesnij
clen. Ongelnkkig stierf de doctor nog voor zij _ bevelen zich beleefdelijk 11nu voor hunnc 
ne patiente, zoodat jn±vr. Martineau baar 
fostament nog· heeft moeten vernn leren. 
:\Ien ziet tbii~ts na den clood der ertlaatster 
een ingewikkeld proces tegemoet tus'chen docu
tor Toynbee en de ma.atschapp.ij voor phrene
logie, ann wien de oorrn van jnfvr. .i\Iartinea
zullen toebebooren.-

r\..an geslagen vendutien. 

Op :II:1c111tlng den ':Wen Septe111ber tc Brambanan 
van de nagelnten goerlerC'n Yan d~n Heer C. L' 
D:111k111eijcr, 

tlp Llinsclag den 30cn Scptcmbl'r tc Geb:tlen ten 
huize rnn den !It'Cr IT. G. Lucardie, YUH koopmnn~

goctl1•re11. 
Op Duntlerrlag 1len 2cn October des voonniddags 

ten half elf ure in het locaal rnn het vcntlnkan!oor 
al hi er. rnn dr omlernerning Xgnroom. 

DC> Yenclnrneester, 
H. C. Fi~~er. 

Advert e n tie n. 

j-IEERE'-ISTRAAT TEGENOVER :PERSTE-SCHOOL. 

't Hoofda[entschau over [eheel Java 
van de welbekende firma HEI.)IRICH T1mLDTDEX 
ye1·enommee;·cl door hare Rijn· en Jloe
zehwijnen is a.an ondergeteekencle opge

dragen. Monsters in aantocht. Bestellin• 
gen worclen indien pressant, per tele-
graa:f ontbo-den. H. HARLOFF. 

VER.DER NOG VOORHANDEN IN ,,BAZAR" 

Groot assortiment in Eetserviezen van. di

verse prlJzeu. Borden, §chotels, enz. 

ook per stuk verkrijgba.ar; 
Profe sor Dr. JAEGER gereuommeerde ge• 

zon,lheidshoeden: 
Zwarte prima kwaliteit 'Tilten-boeden 

voor Heeren en J ongeheeren ; 
:\Ie"r"chuimeu, Veilchenholz en W ortelhouten 

Sigaren, Sigaretten en Taba.kspijpen; 
Marmereu li:naaP,jes en Tafels: 
'Veen""J' JD:enbels; 
Diverse s'1perfijne 1rrnen en 'Tazen; 
Plantt>":ll in p3tten ook op standaards; 

Photo.~·1·aHe-albuins, Sigaren• 
en i~·aretten etnis: 

Daliiijes voor Dames en Heeren; 

~1.jd~n- en Glace-Handschoe· 
ne~•. 

.J a a_w:rn;;:it off en. (269) 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in Panier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.everi ng ge

ganmdeerd. 

PRIJSCO URAN TEN worden 8teetls gratis 
verstrekt. (7) 

~Debitenrr.n van ondergeteekende over 
iW..'=- de jaren 1 8~ en 1883 worclen 
beleefcl, doch dringend verzocht bun debet voor 
ulto. October as. te voldoen, zullende na dien 
datum die pretentien gerechtelijk worden ge1nd. 

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

~O"O"V1Jl~N AN~Zl . 
Eehe Hollandsche geexamineerde 

dame, muziek onderwijzende zoekt 
plaatsing. 

(265) 

Loge,, L' Union Frederic Roijal" 
o ... VAN SOERAKAR'l'A. 

Bestuurs- 'T ergadering 
Op Dinsdag den 30 §eptembe1· ISS.J. 

ten 811
2 ure 

voorafgegaan door 

Eene Co1np: in den 3en G .. .-. 

(268) 

Kamens den Reg.·. :Mr.·. 

.De Secretaris 
L. J. SAX'l'MA:N'. 

~a~rr~I~- ~~ L~mmi~~i~~ui~ 
B. W, VAN HOGEZAND, 

Y 001·st Nuit-Solo. 

0}.!TVANGEN: 

ondervolgend G E B A. U. 
_in stopfl.esschen. 

ALLERHANDEN. 

BITTEH.KOEKJES. 

WEESPEH.MOPPEN. 
BISCUITS DE SAVOI.JE. 

S'l'. KICOLAAS. 
THEEBANKET. 

SCHUBlPJES. 

(267) JAN HAGEL. 

.1-\..llcs v crscb., 

'7"elou.tin.e 
ta ·sa (permanganate de potmisc) die men onder 
de huid spuit. Enkelen hebben den doctor streng 
veroordeeltl. ~Iimr er z1jn proeven genomeu 
door Dr. Uriout, hoof<lo:fficier bij den genees
kundigen dienst in Frankrijk. op geiten. gebe- • 
•ten door adders. 

is eene speciale POUDR.E DE RIZ . 
b11reicl uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloecl, wor de himj. 

Zij houdt op het aangezicht en is onzichtbaar: . 
1ij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheicl. 

CH. FAY 
PARIS - 9, rue de la Paia;, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht i•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uitgesproken door bet Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) · Hij bP.eft ze door clnt wield el nllen gerec~: 

De over•nangan,nzure potass1t stolt zoodrn ZlJ 
. ~n-.,{\e lrnicl o·ei<poten is en kan geen algemee

ne werking '?:>meer hebbcn: zij moet dus plant-

SOE8~1A_N & Co. 

De ondergeteekende, 
behst zich met den in- en ''Prkoop van pro
dnkten te Semnnmg. 

Y erschaft werkk1tpit11al aan Ln,ndbouwon
dernemingen eu verl<>ent vonr;;chotten op pro· 
dnkten. 

Een en 11nclor tegen naLler O\'ereen te ko-
ruen couditien. 

(233) L. U. SCHALKWIJK. 

Verkrij gbaa.r bij 

~llf }]~Sl~1f ~~ 

Tl<tnto01··Algentllf's .ISS.i. 
S11001·we!/f1itlsen. 
1'6-etle1•lflnds Gt>sC'11inlenis en Yolksleven 

( 1n·twllt wel"k ; n ,. !I'"· ~cfcivo deelen) 
tle Geuesfet-.;l..lb11111 in 1wciclltband. 

Italie. tloo,. Gent nl ltelle1· )) » 
E.en scltiltle,.tloos. co11111teet (voo1· di· 

leflll nt-.ft:ll ii lle1·.f .) (249) 

O'NTV ... .\_NGEN: 

p r a G ht i ~ B 0 1 B 0 ~ r a fi B Bll 
zeer goedkoop. 

'Jl.'HOOF'I.' & UALFF. 
(162) 

~.I: o <le m <.li g; a z ij n 
SOERABAJA. 

Steeds voo1·1tanden: 
J aponnenstoffeu, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoocligdheclen, enz . 

Hecommandeert zich verder voor bet aan-
maken van jnponnen, etc. etc. *(252) 

~[~~~Tit 
OIJ Maanda[ 29 llezer, znllen wij 

te Bram ba.na.n 
vendutie houcleH van de nog resteerende goe
deren, toebehoorendc an,n den boedel van wijlen 
den Heer {;. D'..1. DankJ.ne~jer. Aan de 
halte Bmrnbanwi z1.l gelegenheid zijn naar de 
venclutie. 

(262) SOESMAN & Co. 

TEX mmoErE \AN 

de ~LJ mna;itiebcfi.ooC te Soew ha-vta 
EX 

<le G))e~.:c1i.ig ing t·ot vootber.et<lenCl on<let

ttcfi.t cra11 ;;JftHdc.ic1i ua.1i. ~t1i.uet11-io

ge1i.dw in §)ccClciCa.1i.<l;icei.-~l'J,Clti. 

Trekking 
Maa~Ua~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 

-225-

~ WIJN 
MET 

_±~ PEPSISCH PEPTON 
_...._·-~-- van CHAPOTEAUT 

Fabriekmerk Apoteker fe kJa,s te Parijs 
Het hoofddoel van dezen aangenamen 

wijn is de zieken en herstellenden te 
voeden, zonder den maag te vermoeien. 
Elk bordeaux-glas van dezen heerlijken 
wijn bevat 10 gram vanzelf verteerbaar 
ruridvlecsch, zonder eenige onverteerbare 
bestanddeelen. llij werkt als herstellings 
middel in alle maagkwalen en ziekten 
van lever of inge·wanden, bij moeie
lijke spijsverteering,gebrek aan eet-
1 ust,bloedarmoede, ve.rzwakking ,het
zij ten gevolge van wonden, kanker, 
dysenterie, koorts of suikerteering, 
en in alle gevallen waar het noodig is zie
ken of teringlijders te voeden en hunne 
krachten staande te houden door een ver
sterkend voedsel dat men te vergeefs in 
vleesch-extracten, bouillon of rauw vleesch 
zoude zoeken. De Wijn van Chapoteaut 
is bet voedsel bij uitnernendheid voor 
bejaarden en kinderen; hij verbetert aan
zienlijk bet zog der rninnen . 

!Jepot de Parijs, 8, Rue Vivienne. 



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

ten behoeve van 
De Gy111_11astlekschool te Soerakarta 

en 
De Vereeulglng tot voorbereidend on

derricht aan kinderen van Hinver
mogenden in Nederlandl!lch Indie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

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

320 prijzen f 170.000. -
LOTEN zijn t egen f '10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T . Bouman & Co. 
cc Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjal'lnasin « « « J. A. Jansen . 
« Bandong « cc cc C. G. Heiligers. 
« Batavia << de N 1 Escompto Maatschappij . 
" « cc den heer H. J. l\Ieertens. 
(( (( cc « cc G. Gehrung. 
« (( « « « F. H. Kroon. 
(( (( « de heeren H. M. van Dor p & Co. 
(( (( 

(( 

(( 

~ 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(\ 

(( (( 

« Bengkalis 
« Benkoelen 
« Hoeleleng 
• Buitenzorg 
(( (( 

« Cheribon 
« (( 

« cc « Ernst & Co. 
« « « Bruining & Co. 
« « « Ogilvie & Co. 
cc « ~ Visser & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den ht:er Loa Po Seng . 
cc « « Thio Tjeng Soey. 
« « cc L . van Hutten. 
« « « C. A. Aeckerlin. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

cc Nierinckx . 
« Th. Jansz. 
« J. A. Schussl~r. 
« J . J. H. Smeenk. 
cc A. J . '\Yolvekamp. 

« (( (( (( 
« Djember Bezoekie « 

cc J. van Holst Pellekaan. 
« Brocx. 
« J . J. de Graaff. « Djocjacarta « t< 

« « cc « cc H. Buning. 
, « « cc cc '\Yed. Kock.en . 
cc « cc de lrneren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den heer J. Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenboff. 
cc Kota-Radja cc « « A. W . Kneefe). 
cc Laboean (Deli) cc « « J. F. H. van Hemert. 
cc Macassar « « « '\V. Eekhout. 
« Madioen « « « J. A. Manuel. 
« Magelang « « « P . Koppenol. 
cc l\Iedan « cc « '\V. F. H. Leyt ing. 
cc Menado « de heeren de Bordes & Co. 
« ,Padang cc cc cc Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pad. -Pandjangcc « « J. W. Al t ing Siberg. 
cc Palembang cc cc « G. H. Ruhaak. 
« P asoeroean « « cc H. G. Klunder . 
« cc cc « cc D. P . Erdbrink . 
<< Patt ie cc « « A. l\l. Varkevisser. 
cc Pecalongan « cc « A. '\V. I. Ilochardt. 
cc cc « « cc S. N. Marx . 
re « « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« Poerworedjo « den beer l\l. F. Smets. 
« Probolingo « « << C. G. ' 'an Sliedrecht. 
« « « « cc R. S. Thal Larsen. 
« Riouw cc « « C. van Zij p. 
cc Rembang cc « « P . L . van Bodegom. 
« Sala tiga cc cc « Tb. B. van Soest. 
cc Samarang « « Agent N. I. Escompto Mij . 
c< « cc de beel'en G. C. T. van Dorp & Co. 
« « cc cc cc Ravenswaay & Co. 
« cc cc cc « Arnold & Co. 
o: « « cc « Soesman & Co. 
cc cc cc « « Grivel & Co. 
cc « cc den heer A. Bisschop . 
cc Soekaboemi cc cc « D. J. H. Schafer . 
« Soerabaia << « Aaent N. I. Escompto Mij. 
( cc « den beer Chs. Kocken. 
« « « cc << V. Clignett. 
( « « de heeren Geb . Gi rn berg en Co . 
« « cc cc cc E. F uhri & Co . 
« « « « cc Van l\luyden & Co. 
« « cc cc « Thieme ·& Co. 
cc Soeraka rta « « « Soesman & Co. 
« « cc cc « Thooft & Kallf. 
« « cc« cc Vogel van del'Heyde &Co. 
cc c< cc den heer C. L. Baier . 
cc Tangerang « « cc L . A. M. Leman. 
cc Tjiandjoer cc cc cc Jhr. R. Holzschuher vcn 

Hal'rlach. 

« Tega! « cc cc IC Hovens Greve '\\lzn . 

« Tem ate (( cc C. '\'\'. R. van Renesse van 
Duijvenbode. 

cc Tjilatjap « cc cc I. I. A. Uitenbage de 
Mist. 

cc Wonosobo « cc cc D. J. van Ophuijzen. 
De t l'ekl;in a gescbiedt t en overstaan van den No

taris IL J. MEERTENS te Batavia als bij :i anplak
billet is bekend gemaakt. 

De Comm issie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

'(12) E. DOUWES DEKKER. 

Hand els- en Commi~sieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstmat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiihn 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEUKTUIGii.UNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB E N IN VO O KR A AD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en BallL• 
ijzer in alle afmetingen. 

Staaf en plaati.jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/,." en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en 1'01rnr
draad. 

Groote- sorteering -llloerbouten en 
JUinknagels. 

» » liope1·en Rranen 
en Stomnaf"slniters. 

India rubber van af •;,. " tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken p\j pen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfl'ie .. 
Inell, enkel en clubbel. 

Hand, Centrifugaal, Stoo1n
po1npen en B1·an,lsp11iten. 

Snijgereedschap vom· gas en 
With-worthd1·aad. 

Alle soorten Ve1·furaren. 
Boor en Pons1nachines, Draai· 

en Scbaatbanken. 
StooJninachines in et l~etels op een 

fnndatieplaat. 
Riezel~nhr co1npositie, de beste 

bekleecling tegen wiirrute-uitstraling. 
Dinas CJ'istall, een nieuw soort 

v n nr klei. Van welke laatste artikelen zij 
eeniD"e aaenten voor J 11v11 zijn. 

o o d. I 
Vercler alle artikelen, benoo ·~· 

voor lanclelijke onderne1ningen. 
Hunne zaak op grooten omzet gebaseercl zijn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer biJ.4jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmauk van .LTlachinerieen en 
repa1·aties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISOHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileilen in Spaansche en Porlugeesche W1Jne1. 

Witte en lloode Port ... , . f ·15.- ' per 
Mala;; a, aiu.scatel en Vino Dulce,, ·13.50 }-t 2 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sher1•y ,, ·J 2.- J aco1.1. 

Eeni[e a[enten voor Solo · 
THOOFT & KALFF 

Amsterdan1sche Apotlieek. 
Ontvangen: >,,. 

Keatings Cough l.Jozen~es. 
Mid.J 0 l teg·en de hoest. 

( 10 ~) MACHIELSE. 

1 CRIMAULT & c 0
·s 

MAT DC 0 Preparaten 
Oit geneesmiddel geeft de gun

stigste resultaten bij de behandeling 
de r Gonorrhee; het bestaat in twee 
vo rmen . 

'lo GRIMA ULT&: Co'• Matico 
Inspufting; is in weinige jaren ' 
we r~ldbe roemd geworden; binnen 
cnk ele dagen worden de hardnek
ki iisle uitYloeingen,erdoorgenez.en. 

2° GRIMA ULT&: Co's Mat1co 
Capsules; onfeilbaar bij de be
handelinv van uitvloeingen, en 
hebheu .ooven Copaive en andere 
capsnles het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GR JM AULT<!. C0 ,8,r. Vivienne,Parijs 
Depots in alle goede llederlandacbe 1petbeke1. 

Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscourauten worden tegen franco 
aanvrage frnnco toegezonden. 

VAN RU IJ V EN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTRAA'J\ 

(127) 

iaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dfm 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

Lijtr0ntB Maatschauuti 
TE BATAVIA. 

Inli.chtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitan.l bij overlijden, I rumer-trekkende verze 
keriug;,- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZEN~F'ONDS , ·worden gan.rne verstrekt door · 

(17) 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsch e Apotheek. 
So enkt1 rta. 

Bayrn1n. Alcoholisch urasch· 
-water. 

( 101) MACHIELSE. 

THO OFT & . KALFF - -Soerakarta. 
leveren op 1111nvratig dadelijk 

Schijfl!lchietrcgisters en ;\.fstnndsbepa-
lin;;en, afzonderlijk gebonrl en. 

Gedrukte i\.anteekenini;boekjes. 
N aamlijsten. . 
.Kleedin;;lijsten. 
Strat'boeken~ 
~Iena;r;eboelien met sterkte Rcgil!lter. 
Proces-Verbaal. Getuiffen Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 
Vendu verantwoordin;;en, enz. enz. ( 4) 

• 

Op nieitw ontvangen: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle 1uunme1·s. 

- 230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- l\'Ia[azijn en Atelier 

(226) 

_ V AN 

V LAS BL 0 M. 
~£eerenst1·aat - Solo. 

Verkri.jgbaar 
bij 

THOOrT ' EA~rr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
(in het Javnansclr) 

Prijs f 5.- (ranco pe1· pos4 { 5,50. 
( 8.2) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT .& KALFF 

blanco aanvragen tot· geleide· 
billet voor vervoer van koffij , 
1net ontvangstbewijs voor kof-
fljpas. (193) 

den Agent te Soerakart~ 
J , H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER A KART A. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.p~@he Wijnen .. 
(25) A. MAOHIELSE. 

SOES:MAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en .Conunissievendntien 

(28) 

A.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeralrnrta voor de 

zoo gunstig bekende WIJN EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amster4amsche Apotheek. 
So erakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Hoorts• 
werend liq neur, tevens een_e zeer aan
gename drank. 

t 100 ) MACHIELSE . 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata viasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikel!jke voor~ 
w~arden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
E!'i 

BRAND-ASSUR ANTIE MAATSCHAPPlJ 
,,Veritas.!'' 

Bij het i\.gentschap dezer Haatschap• 
1•ijen bestaat, op zeer aarmemelijlie voor
waarden, gelegenheid tot verzekerin.r 
te;;en brand;;evaar, van alle soorte1i Ge· 
bonwen en Goederen. 

De Agent te Soerakm·ta. 

(16) J . H. VAN OMMEREN. 

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

loge. 're bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwool'delijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuOOFT & KALFF - Soernkarta. 
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