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lets over Inlandsch Onderwijs. 
(Slot) 

Gelijk in den Indischen Gids nog onlangs 
werd opgemerkt vult er op het gebiecl van deu 
inlaudscben lundbou w nog zeer veel te verbe
teren, nog zeer veel sleur en vooroordeel u.f te 
leeren .• 

Z~i die den Ju. man zoo ga1trne voorstellen 
a.ls een modelliinrlbouwer, onverbeterl!jk in het 
a.anleggen en bebouwen z~jner veld,rn, zouden 
zek.er vreewd opz1en b(j de resultu.ten, welke 
b. v. een Alllerikiutnsche fa.rn1er vtm diezelfde · 
veltlen zou weteu te verkrijgeu. Het i wimr, 
zijne bndbou wgereedschappen zg n prirnitief: 
in Amerika zijn die in de perfeclie. Zijn ploeg
Yee is zwak: in Amerika ploegt dikwijls bet 
stoomwerktuig. De wetten waaronder hii leeft, 
de invloeden van lucht, zon en water waa.rme
de bij te rekenen beeft, de aard van den bo
dern zelve, alles is bier anders en bet g1111t niet 
aan een paralel te trekken tussc!::en de reus
achtige prodnctie van de Nieuwe \Vereld en 
de bescheiden uitkomsten van een Javaanschen 
akker. 

hlaar meer dan in dit !blles ligt bet onder
scheid in het individu zelf; in de geestelijke ge
schiktheid van bet ras en het genoten ondel'
wijs. Door he~ onderwijs is de geest ontwik
keld, waarmede de Yankee zich de vernuftige 
bulpmiddelen tot zijn bedrijf beeft uitgedacht. 

Het is ecbter juist de richting waarm bet 
onderwijs voor den inlander zich moet bewe
gen, dat de meeningen zoo scbromelijk uiteen
loopen en zelfs de Regeering het met zichzel
ve oneens schijnt te zun, 11.fbrekende wat zij 
heeft opgebouwd. 

Is clan geen onderwijs wellicht beter d,m 
ve1·keerd onderwijs? 

Wij zouden daarop een soortgel!jk antwoord 
willen geven als de hekende uitspraak: Denk 
verkeerd zoo ge wilt, maar denk zelfstandig! 

Zoo ook bier: onderwijs, met de k,ms des
noods dat het onderwijs zich in eene verkeer
de richting beweegt, maar onderwijs. 

Want daardoor kan bii een intellectueel on
mondig volk als bet Javaanscbe de geest ont
wikkeld worden, zoodanig <lat zij zel ve in la
ter jar~u de vrucbten van dat verkeerde on
derwijs zullen weten te onderkennen, het kaf 
van bet koren zulleu weten te scbeiden. 

Men heeft beweerd dat het al heel rnooi is 
wanneer d~ inlandsche school op Java goede 
hoofden en schrijvers ook voor de dessa's levert. 

Dit moge nu van kracht zijn op degene die 

Fe u i 11 e to n. 
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.IN NEGEN HOOFDSTUKKEN. 

~EGE~DE IIoornsTuK. 

(Ve1·volg.) 

»Hebt gr dan geen vriend of goecle kennis, die 
zicb, ook ongevraagcl, voor Ll zou kunnen intrressee
ren. Protectie onderstclt invloed, diem niet een 
ieder hecft." 

JJ ·wat zal iii u zeggen? l\Ien heeft vrienden na
tuudijk ; maar. ... nienrlen in de!1 nood .... u kent 
}1et ~pl'ccJ1woord.'' 

Ji'foch zal u de zaak zeer eenvo11dig Yoorkomrn, 
als ik u den nanm zeg van clien onbekenriell nienrl. " 

»Ik ontveins niet. dat ik el' ter dege nieuwsgie
rig naar ben, en ab het niet onbescheid~n ware? ... 

»Volstl'eKt niet. ~Iijnheer de W::ial zegt, clat het 
de jonge Dirk<e is. de zoon van een ho pita, die 
hem is komen polsen." 

llllie !" riep \Villem uit, met zoo sprektmcle teeke
nen van wrbazing, dat de beer v:rn den Heuvel 
onmogelijk !angel' aan zijne oprechthe;ct kon twij
felen. 

, 

De Soert:r,kartaNche Co1irant vel'schijnt' 
dl'iemr.al '$ weeks: Dinsdags. Dont~e,.<lags en 
Zate1·dags. uitgezonrierrl fee~tdagen. 

hoofden en schrijvers staan te worden - niet 
op de groote massa. des volks. 

Vnn eeu anderen kant won It het con vertee
ren der infandscbe in hiudbou wscholen ten zeer
ste outradeu. De aandmug tot invoering van 
nienwigheden, zoo heet het, is l!jnrecht in strijd 
met de zeer behoudende richting der bevolking. 

Voorw111tr eeu 11rgnment waarop du.u iedere 
hervormiug, oak de beste en noodigste, mag 
afstuiteu. 

lets krachtiger klinkt eene volgende opmer
kin()': ;\len wil lnndbonwscholen, meisjesscholen, 

~ . 
ambnchtsscholen, Hol1n.nds1.:he scholen - Ja de 
hemel mag weten w1it al niet meer! 

Eene landbouwschool nu is niet zoo ver van 
eene am bachtsschool: beide leeren een hand
werk, een bedrijf \vaarbij de banden middel 
zijn. Eene school voor inlandsche meisjes is o. 
i. eene afzonderlijke zaak, die afzonderlijke be
spreking behoeft; de oprichting is minder ur
gent te achten clan die van scholen Toor den 
toekomstigeu orang tani, oak in Yerband met 
de ondergeschikte stelling der vrouw in eene 
maatschappij, waar de rechtsgebruiken van den 
Islam de heerschende ziju. Het is eene zaak 
van de toekomst. 

Dit laatste mede voor het onderwerp ~Hol
landsche scholen" Het is zeker geen verhef
fend verschijnsel dat de Hollandsche taal, na 
bijknns driebonderd jaren rnn Hollandsch be
stuur, nog zoo weinig aan den inlander ge
meenzaam is geworden, dat men hem even 
goed in de taal van Kamschatka zou kunnen 
toespreken als in die van het koninkrijk der 
N ederlanden - terwijl een ras van denzelfden 
oorsprong, de Hindoes, in een nagenoeg gelijk 
tijdsverloop zich eene vqJ beduidende kennis 
van het Engelsch heeft eigen gema.akt. . 

Met recht mag gevniagd worden of d1t ook 
soms aan de bestuurders ligt, instede van 11an 
de bestuurden. 

De landbou wschool te Depok schijnt a failute 
te zijn geweest, tem:ij du.t ook hiermede de 

zuiniaheid de wijsheid bedrogen hebbe. Doch 
ating~nomen dat de zonen dfn· priaji's welke 
aldaar studeerden, wellicht zonder dat ze van 
den beginne bet noodzakelijk voorbereidend on
derwijs ontvingen, der H.egeering slechts eene 
ondankbare uitkornst aanboden, zoo verleent 
die mislukking nog geeu certificant van on
goschikthPid aan de zonen van den kleinen 
man, wat elementa.ir en aauschouwelijk land
bouwonderricht hetreft. 

Meer hout snijdt de opmerking, dat de la
gere scbolen in Holland ook geen zoodanige 

Die vel'bazing wol'dt ongetwijfelcl door den lezer 
niet gedeeld. 

Deze heeft reeds Jang begrepen, dat die onbeken
de vriend, zooals de beer ' ·an den Heuvel hem 
noemde, geen ancle1·e geweest was dan Gerl'it Dirkse. 
~iet juist om ongcHaagcl \Ville111 ee11 riienst te be
wijzen, rnaar toch uit bt'langstelling in zijn pe!'SOun, 
had hij clit>n morgen collegie verzuimcJ. en \\'as gaan 
ilaneercn in de buurt, van \Vill,.ms voormaligen pa
troon. Hij had al spoedig den beer de Waal ont
mod, dien bij als een bedicnde van den heer Yan 
den Heuvel kende en met cltzen een praatje aa nge
knoopt. .:\atuurlijk om te kornen op " 'illems aange
legenliedrn. 

»' t Zal toch niets zijn ..... dat niet goed is?" 
Hoeg hij." Mijnbeer van den Ileuvel zal toch we! 
behoorlijke informatie gcven ? 

Of hij de heimelijke hoop had m <lie optimisti
sche gissing gelogenstralt te worden, Jaat ik onaan
gt'l'OPrrl. Het antwoonl maakte hem ook niet veel 
w\jzt•1·. 

>> Daal' kan ik niets van zeggen. l\laar ik wil 
mijnhL·er daarove1· we! rens polsen. 

~let welk irevolg hebben wij gezi1•n. 
J> Verbaast u <lat zoo zeer ? vroeg de hee1· van 

den rlirnvel werler aan Willem, toen deze bij het 
vernemen van Gerrits naam was opgesprongcn. 

>>De heer Dirk e was zeker de Jaalste aan wien 
ik zou gerlacht hebben: want, rond11it gezegd, ik 
rnecnde nict riat ik hem onder mijne niendcn mochl 
tellen. 

Ad vertentiekosten behn.lve bet zegel TOOr 
elke 10 woordcn voor 2 plr.atsingen f 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

eenzijdige richting hebben als welke die op 
Jav1i zouden verkrijg-en door bet op <len voor
O'J'ond treden van luudbouwonderwijs. Dnitrtegen 
~alt slechts ooteruerken, d1it men in Europa 
dan ook ni~t -te doen heeft met een volk zoo 
bij voorkeur landbou wende nls bet J1ivnanscbe. 

En dat vero-elijkino·en tusschen eene wes
tersche en ef>n°e ooste~sche maatschappij altijd 
gewaagd blijven. 

vVat de ervaring van bizondere personen ten 
dezen ook ruoge zijn, de meeningen van de 
vele stuurl;eden die op de11 wul staan, slecbts 
de Reaeeriu()' die het scheepje te sturen heeft, 
heeft ~ok d~ drnden in handen om nit den 
paedagogischen doolhof te lromen-slecbts z1i 
bescbikt over een aantal einduitkomsten, uit 
11lle deelen van den nrcbipel si~lllengebracht, 
welke een blik over bet geheel geven. 

Een vorig Gouverneur Generaal zou, over 
bet inlnndsch onderwijs sprekende, gezegd heb
ben: » Hierbij vooral client methodisch te war
den te werk D'e0'11,an; zouder methode blijft elke 

0 :::,, " vcranderiu()' een rondtasten in den blinde. 
Da.t er ~lsdan bij het Dep11rtement van On

derwijs iems.ncl voorzitte, die aan het hinken 
op meer clan een methode een eind maakt en 
den juistea vorm wete te k:iezen die past bij 
het inlandsch volkskarakter. Een volk op te 
voeden is geene geringe zaak, noch bet werk 
van den eersten den besten Batavia~chen bu
reaucraat. 

In het departements archief herust ongetwij
feld een rijke voorraad van adviezen, beschei
den, rupporten, verzamelstaten, conduitelijsten 
en verslngen in zake het inlandsch onderwijs. 
Ann mannen die op dit veld hunne sporen 
hebben verdiend f'n waaronder de zendelingen 
in bet bizonder mogen genoemd worden, ont· 
breekt het evenmin. 

De stof is er; rest de organiseerende geest 
die uit dit samenstel van gegevens eene methocle 
weet. te distilleeren, zoo proefhondend in hare 
werking, zoo doorslaand in hare uitkomsten, 
<lat er een duidel!jk spoor mede gebaand wor
de voor de toekomst en betwelk de mannen van 
bet vak: er voor behoedt om later weder op 
zij wegen te verdolen. 

Dat zal bet Eiu·eka zijn zoor een gewichtig 
volksbelang. 

Zal de heer Verkerk Pistorius, wiens reorga
nisatie-plannen rlezer dagen aan het Opperbe
stuur verzonden werden, Archimedes dat woord 
mogen nazeggen? 

Of 7.al de stapel verslagen in de gouverne
menteele snippermand weder met een vermeer
derd worden? 

ll Heb je hem clan iets in den weg gelegrl ?" 
»'t Is wel mogelijk, dat hij het zoo beschouwt; 

dat zijn zeer tntiemr zaken, maal' .... 
ll.:\een, ik wil volstrekt niet onbe;:cheiden zijn." 
J> Die zaken hangPn milt n.ijn wensch om wecler 

een rnste bctrekking te hebben zoo innig samrn, dat 
ik gaarne vel'klaring geven wil. 

Daarop schetste Willem in 't kort zijn wederrn-
1·cn sinds hij van rien lleuvels dicn~t had rerlaten; zijn 
planncn en illu~icn, de hoop die hern nog bPden 
morgen vel'vuld had, en tevens zijn VPrmoeden, clat 
hij rloor Gerrit Dirk•e in zijne liefste verwachtingen 
werd tegengewel'kt. 

De hcer van elm Heuvel harl aandachtig geluis
te!'d. Hij harl behagen in de nai'eve openhartigbeid, 
waarn1ede \Villem zijn noegcre lichtzinnigheicl be
kendf', en beoordrclde hem nirt te hard. Hij zag 
in , dat vool' ecn jong mensch met ecn natuurlijk 
goeden aanleg, do.:h met een zeer vuor incjrukken 
vatbaar geirJl)!'d en die behoefte aan Wl'ijving en ge
zell iglwid hud, de ahsolufo vrijheid een gernarlijk 
geschenk was. 

En zoo is het inclel'rlaad. Ook dP volwas5en jon· 
ge man, die gehe.Pl op zichzt>lf moet sta:in, kan 
aJIPen dool' •en altijd Jevendig besef vnn t>igenlirlang 
rie noodige vasthcirl in zijne plichten krijgcn. In bet 
familiel<!ven daarentPgm1 vi11den alie goecle c1g!'n
:chappen: orcle, zelf':>rpcrking, liefd,• tot den arbeid 
op menigvuldige wijzcn cen liefelijken $leun. 

Intusschen had het ge laat van den Heer van ril'n 
Heme! niets van zijne koele deftigheid verloren. 

Inzending der Advertentien tot op den 

<lag der uitgave v66r 10 uur. 

Het Engelsche liamp te Jlas_lien. 
Uit cle N. fl. C. van 26 Jfom·l. 

De corresponclent der Times te Soeakim heeft 
den ruoed geba.d, den nacbt vtm het jongste 
gevecht in bet versterkte lrnmp bii Hn~jieu, 
waaro111 gestreclen werd, door te b;:enge.i. flet 
moet een afgrijsel!jke nacht z!jn geweest, welks 
gruwelen slechts door een gemoed als dat van An
ton Wiertz (*) te verorberen wnren. Dit kamp he
staat eigenlijk uit een drietal ;:,al'iebas. Die. 
welke de Arnbieren Zondu.g nanvielen, bevind t 
zich aan de zijde van T11.nrn.nieh en is bezet 
door het regiment van Berkshire. De Indiers 
bevinden zich in de mictdenste :ril'ieba, en de 
nuiriniers in de derrl<\. Deze ;:,ai·ibas, wa11.rvnn 
de middenste de groo te i~, grenzen a.an Pllrnar. 

're half acht seinde u, correspondent, dat de 
niLcht stil en de hemel belVolkt was. Slechts 
nu en dan wercl de stilte itfgebroken door het 
gekerm '1er gewonden buiten het karnp. De 
manschap pen bl even sprakeloos, nrnar gereed 
om eenen vijandelijken aanval af te wenden. 

'l'e 10 uur brak de mnau door de wolken, 
en ondernam de berichtgever ee!ie wandeling, 
voorgelicht door haren zil veren glans. ,, Hier 
in de :.ai·ieba.s", zoo scbreef bti, ,,is de 11odem 
bezaaid met dooden en gewonden, kameelen en 
muildieren, be•maid ook ruet kleedij, met g·e
deelten der toerusting van levenden of gestor
venen. In bet midden der :ai·ieba dienen eeni
ge gerangschikte watervaten tot pnnt rnn bii
eenkomst der o:fficieren. Allerwege vermorselcle 
hersenen en bloedplassen. 

In een hoek liggen onze dooden in twee 
reeksEm. Over de v lakte turende, welke vru JS 

op eenen afstand van 100 yards, ziet men bii 
bet maanlicht een gruwelijk schouwspel. Dicht 
bij ellrnar liggen de lijken onzer vijanden in 
schier elke denkbare houding. Onmiddellijk bij 
de :.ai·ieba zijn zij bet talrijkst - een blijk der 
wanbopige dapperbeid, waarrnede zij op ons uf
stormden, met lans en schild, knuppel en ka
meelstok. Maar anderen waren nog moediger. 
want uit rmze zal' ieba alien werden van ze
ventig tot tachtig lijken v66r de invallende 
duisternis te voorschijn gehaald en op de vlak
te geworpen. De donde beesten kon men niet 
vervoeren". 

Te half elf verstoorde ei:in loos alarm, door 
eenen losgebroken muilezel veroorzaakt, de af
schu wclijke lrnlmte van den nacht. Twee of 
drie schoten vielen, en weldra stond het ge
beele batidjon in gelid en vuurde in alle rich-

(*) Bekoncl Belgi ch schilcler, in bet weerge1·en van tragi
sche tnfreelen uitblinkcncl. 

»Ik begrijp zoovcel van de zaak, dat je nu toch 
wel liefst bier in de stad een betrekking zult willcn 
zoeken. l\Iaar bij wien? 

Willem moest hicl'op natuurlijk het antwool'd ~c hul 

dig blijven. 
J>Je begrijpt," ging van den Heuvel ' 'Oort na een 

kleine pauze, dat ik voor mij je moeielijk kan te
rngnemel}.. 

ii Jk bckcn dat ik deel'lijk ben te kort gPkonwn 
in de rgtmls diP ik u schuldig ben. Al waren de 
gevolgen niet op mijn eigen ho•1fcl nedel'gekomen. 
dan zou ik er toch onmidclelijk bcrouw over geYoelcl 
hebben. " 

»I-let ergste is, dat mijne beclienclen er bij tc
genwoordig warcn. Als je er nu mrt iegen opzng. 
in hun Gijzijn excu:.is tr verzoeken ?" 

\Vill em antwool'dde niet dadelijk. 
»Mijn belang, zeide hij, na eenig nadcnken, 7011 

stel lig eischcn, clat ik r!aartegen geen bezwaar hr,d : 
en tocb .... " 

J);.\ U ?" 
»Mij dunkt, u kan dat niet' in ernst w11le11. Jk 

vre<!~, dat u zelf me er te minder 0111 zou achten. " 
>JJonglln," ze1 de beer van den llenYel Jachend, 

»JP. wP.et er je wf'I aardig af te maken. Enfln, ll'e 
zullcn claar rlan maal' rnn rnorkn afzien," ging hij 
voorl ti~nvijl hij op1·('es. 

»BP.doe It u? .. . Hoeg \Vdlem aarzelcnrl, tcrll'ijl 
hij in~gelijks van zijn stoel opsto11d. 

J) \\'eet jc wat, kom de volgenrle week maar \\'1't•1· 
uw werk uij mU hervattcn, en-- laat on~ dan ll'ach-



ting(•n. Toen de oorzaak "l'illl het alarm ontdekt 
was, hiel<l bet oorvenloovend schieten op. even 
scbieljjk al:; l1et wits aangevangen. 

Uisteren oehlend te eeu UUL' seimle lle bt>
richt<»ever: »Het elect~sclte licbt \'an deDol
phi 11~ in den toren, u rnijlen Vim bier, is nn en 
dnn zid1thaur. De groote schitterende . traal 
welkr oYer de Ylnkte flikkert eu over ons, boe
zemt ons n10ed in. D 'ZC augstvolle en einde
looze nacht wordt nog duldeloozer gema:tkt 
door de kreteu van eenen gekwetstrm Arnb1er. 
vl:tk buiten de scbims, uit zandzakken opge
trokken. Hij roept onopboudelijk Allah aa.n, 
en wordt beantwoonl door een lrnmern.ad op 
een aistand. N n en den weerklinkt een scbelle 
galm nit de struiken, bllikb1tar afkomstig van 
vijnndel!jke pntrouilles, die de gewonden opzoe
ken. 

Geen womler, dat de berichtgever den a:m
brekenden Uacr nls eene verloscing begroette. v . 
'['alrijke pittrouilles werden toen mtgezonden, 
om dooden en gewondeu op te zoeken in de 
vlakte fln de wapenen te verzamelen. Zti kon
den echter luttel uitricbten, dnar de Arabieren 
bij zwermen in de 8truiken nestelden, onder 
het aanheffer:. van aller.lei woeste kreten. Drie 
vijandelijke bm1ieren wen1en binnengeb:i.ald. 

Eeue er vnn was blauw met eenen rooden 
kring- er op, wanrbinnen de woonlen: » vnn 
den ~Mnhdi, den waren profeet Gods .... Wie 
onder deze bnnier strijdt, zit1 overwinncn ." 

De Encrp]schen zullen bunne stelli.ng te Has
sien mo~ten wiizigen door het nan 1eggen vu n 
at1Lle1 • :w·i1'/J(1.-:, d1tar de tegen woonlige on
howlbnar geworde!t ziju. hjj de hitte en de 
dlt1tl'1loor Lespoedigde ontl.Jincllllg tLJr hou,]enlen 
11iken. 

So e r a k a r t a. 

Verzor~in~.,.~r-sticht 

Commissnris der JU1t1tuil M<ii 1885, 
de beer H. YAX C:HWLL. 

- t,9 d .... a1t~stan . 

Donderdag 7 . -· L. K. Do11denL1g 11: :lfei N. :II. 
Donclerdng 21 :\lei E. K. Yrijdag 2!1 ~lei Y. ;\1. 

Sluitdagen der Hail•. 

Tll: S.i)L\RA.::rn : 

Fr. 14-2 . 
Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

TJt B.~.'rA YLl.: 

Fr. 11-31. 
Eng. 8-2~ . 

Holl. 3-15-26. 

Vertrek der T ·einen 
Semarang-Su lo 

f:olo-Semnrang 

G.50 v. m. sneltl'ein, welke 
te Solo aan ·Juit aan den snel
trein, die om ·10.30 v. m. 
rnn daar naar Soerabaja ver
trekt. Ycrder 8.:31 v. m. 1.11 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 '" m. 2:lG 
n. m. ~neltrein, welke aan
~lutt aan den sne ltrein , die 
orn G.20 Y. m. rnn Soera-
baj<l wrtrekt. 

Semarn1;g-KedonrrDj,1ti 2 .. )3 n. m. 
Kedong-Djati-Scmnrnng8:1'J r. m. 
Sc1uarang-Djokja G.50 Y. m. 8.31 Y. m. 
Djokja-Scmarang 7.15 v. m. 12.23 v. m 
Djcikja-Solo i.15 v. m. 9. ~ '" m 1.l.25 

n. m. 3.35 n. m. 
Sok -Djokja 7:13 Y. m. 10 ,- m. ·J. 53 

n. m. ::l.3l.i n. m. 
\\'ille1'1 1--Kedong-Djati 5 v. m. 2 n. 111. 

Kedo!1g-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.1 J n. m. 

Ild; inlandscbe meisje Karilli , <locb tertje van 
den l\foas De11rnng Wiro Poesp6k6, rlat reeds 
setlert eenige mMnden door eene iekcre J\Iaas 
A<ljeng nan bnre omlers ontvoenl was (waar
vuu wij vroeger reeds melding maakten) is, 
door de bnlp van onzen wd. Assistent-l~esident, 
omler politiegeleide vnn Senrnr11ng teruggebracht 
en aau lrnrn verheugde bloedvenvanten terng
gegeven. 

Op de pn.sar 'l'.joijoedan worclt thans even 
als vroeger weder karbou wen v leesch verkocht, 
van Yerdachte kwaliteit. Ook de daar nitge
stalde dingdiug prijkt met vreemde kleuren; 
beiclcr gebruik is voor de gezonclheid stellig 
schadclijk. 

Mocht onze politie eens een YoorbeelJ ne
men nan die te Parijs, die met bedorven of 
vervalschte voedingsmiddelen wel weg weet, ge
tuige bet respectabel aanfal vateu knnstwij n, 
<lie zii onln.ngs in de Seine liet uitgieten. 

Nnar wij ver11emen beeft een onzer stadge
nooten , de beer D. P. een prijs van f 500.0. 
gewonnen uit de op 30 April jl. getrokken 
loterij van de P!tLnten-en Diereutuin te Bata
via. \ r oor belnnghebbende is het te hopen <lat 
bet bericht niet een der cana,·ds zij, die bij 
bn.nst elke trekking eener indische loterij rontl
v liegen. 

Eergi teren viel een jeugdige inlander, ter
~\jl bij bezig was om water te halen, in de 
pnt op het erf vnu den beer H. v. d. H. op 
\ \' 1u·o.rng-Pele01 ulhier. 

Ot',;clwon de wtl. schout Goest.e 11lles in bet 
werk ste],[e om hem te red len. schoot echter 
de jnn !.!eU er bet lrncl1je bij in en wenl leven
loos nit de put opgehaidd. 

Alweer znl er, tlrnns op Gemblekan, eene 
wngenverhunrderti geo~1end wordeu, ofschoon 
er hi er reeds ettel[j ke bestaan .. 

Het h1rngt echter af van de toestemruing 
van het inliLncl~ch Bestuur of het etablis::;ement 
ter gekoien plautse zu,] verrijzen. 

Het iu de lantste mnanden voorgevallene 
met de woonbuizen op Penoelaran, heeft de 
Europeesche gemeente thans voorzichtiger ge
rnaakt. 

Op pasar Pnn moet zich de clandestiene 
slijterij bevinden van den inlandc:r W ongso, 
die met de cantine in ongeoorloofde concnrrentie 
is getreden. 

In overeenstemming met zijn emplooi dr1:1.agt 
de man den beteekenisvollen naam _van »Bit
te~!Ilannetje". 

De Residentiernad veroordeelde heden, we
geus bet onwettig bezit van ruwe opium, Pr11.
wirotirto, Krornosetiko en Sauw Soen Kiat tot 
respectieTelijk eene maand, een jaar en vijf jaar 
d wangttrbeicl buiten <len ketting, met boeten 
vnn f 1000, f 2000 en f 10000. 

Op gisteren werden ter politierol gestraft 
wegens het bezit van clandestiene opium Ka
ria wongso . alias Kromotirto en Kar~odikrom0 
met acht dagen- Mangoensemito met veertien 
dagen krakal, terwijl Soeropnwiro en vVongso
semito ter zake werden vrijgesproken. 

Y erder wercl f 5.- boete opgelegd a.an Lie 
Ing Tjwan wegens bet niet doen afteekenen 
van z~ju pas binnen 24 unr na aankomst en 
f 3.- id . nan Tjan Kee Tjoa, ter zake van 
beleediging. 

10.41 (sneltrein) aank . Soe-· Gisteren arriveerde nlhier een ongeveer tien-

Soerab:1ja-Solo Djcbrc. 

ralmja G.- jnrig desajongetje, dat de speling der natuur 
2 :15-nank . )fadio<Jn 5.5~2 . vertoont van twee boven elkunder geplaats
G.20 (~neltrein) arnk . Solo te nem:en, die bei<len goed gevormcl zijn. Hij 

fl.1" 1.28 1 l · d d l Z H P • wen voor oop1g nnnr· e a em van . . un-
8·2:'5 an11k. S0lo Dj. G.- gernn Prnboe gebracht. 
11 .. >7 nank. :.rac1ioen 3.5 1 O k l h' a· · 1 d ·t S o - za ier spoe ig een m an er m e-(Tijclsopga ren rnlgrns rniddl'lh. tijil SOt'l''.liJaja: !) mi-

nutrn ver,chil met Solo: 1 ~ u11r so,•r:i.baja = l l .3 l marang tc zien z!jn, bij wien een groot ge
Solo.) deelte van het lichan.m, even als dat eener 

• 
slang, met schubben bedekt is. ~ hem verstrekte kapitaal. 

Sommen wij in gednchteu alle berichten vun l Hierdoor zullen landoouw-ondernemingen in 
dien aard OlJ, clnn verkrijgt men voor Solo nl- de Vorsteulanden zic.h ontwikkelen, het ve;r-
leen reeds eene ta!llel!jke monstercollectie. \ vocr van prodncten per St!Latsspoorwegen en . ~ . . I de uitgaande rechten toenemen, betgeen · toch 

De buurt l\l'aprnk dot't van z1eh spreken zeker der regeering ten goede zal komen. 
door hare berut:bte brug. wn11rvnn giRtereH 'Ye- 1 Mr;tt. 
der twee vrouwen te. wuter i~ju gernakt- en 
door de omdolingen vnn militairen, die de . In de .!Hd. Opm. geeft R v. E. de volgen-
onlungs uitgevaardigde gurnizoensorder verge- de au~obiographie. 
ten schijueu te zijn. Het is de grootst moogltike onjnistheid, rnij 

voor te stellen als een »V1tkman"' aie minach
Over de Teeziekte in deze residentie 

de Jat'asc/te Ct. het volge rttle: 
bcvat ting gevoelt voor frnaie letteren. Reeds op mijn 

In de afdeeling W onogiri nam het aantal 
aangetaste dieren gednrende het tijtl vak van 
10 t/m 31 ilfoart jl. met 6~ toe. 

Het an.ntal doodelij ke gevallen bedroeg 5 7 
en 9 dieren her.stelden, zoodat op I dezer 6 
zieken overbleven. 

In de afdeelinlS Bojolali kwaru tnsschen 1 
en 10 clezer slechts een bepanldelijk geconsta
teerd geval van veepeat voor en wel met doo
delijken afl.oop, terwijl drie beesten, die ver-

. moedel!ik door veepest waren aangetast, later 
herstelclen. 

Ook in de afdeeling Klatten was e~n <lier 
gecreveerd en verklaarcle de veearts Van .Acrde. 
na gebouden _sectie, clat dit rnnd evenaens ver
moecielijk aan veepest ba<l geleden. 

De clieTen bebben de laatste regenachtige 
nachten weder tot bun voordeel 1rnr:gewend 
Den heer B. op Djebbres werd eene melkk <le 
ontvreerud, den beer K. in het Logement Sehul
ten e1111 horloge en tlen DI ili tairen JJo,ctor een 
kistje sigaren. 

dertiende janr waf.l het mijn levensdroom ge
schiedschrgver te warden, mnnr mijn school
voogd offerde m0, veelbelovenrlen knaap! nan 
zijn eerzucht op en wilde met mij schitteren 
te Breda. Op rn!in veertiende jaar legde ik een 
glunsrijk examen af als cadet der Oost-Indische 
genie eu had toen helaas, het keerpunt van 
mijn roem bereikt. Sedert beb ik om df'n brooJe 
moeten bestu<leeren: het geweer, bet kanon, 
de vestingwerken, bet cement, den baksteen, 
het hout, bet ijzer, den tn.bak, bet landmeten, 
bet water, den stoom, enz. Zes en veertig jaren 
heb ik geleefd a.ls een wezen, dat men met 
het hoofd na1l:PJ: de aarde drukte. Ik heb slechts 
geschiedenis en letterkunde kunnen beoefenen 
a IJlOJl corps defendant, in verloren Oogenblik
ken, nls een verboden vrucht. Aan Multatuli, 
ann Littre, a.an 8ainte-Beuve, nan Michelet, 
Mignet, arm Hnet, aan de Camera Obscurn 
vnn Hildebrnnd, itan Scherer, a.an 'rhuckeray, 
an.n l\fac11.n lny, :rnn. Bi·unetiere, aan Guizot, 
nan T11ine enz. d11nk ik de zoetste nren van 
n1\jn ~reestPliik un111.ijn. Vnu m\iu Vloekw,ag 
getuigrle iUultntiili, clat bii schooner was clan 
( :111JJille's vcrv loeking_ van Rome, Corneille's 
Hor:tce. en nu komt een »Tie1m~ns'~ rnij schet
sen al<l iemand, die · grimmig" en,, verbitterd" 
is tegen de letterknnde ! 

Dtrtuinopziener V. E Busscher op 'l'jiledoek 
verklnart, nu tegen de Sereh-ziektP. het weg
nemen van loo ten en zware bemesti ag · aanbe
volen vvordt, dit widdel beproefd te hebbP.n bij 

Iemnncl ~nder h~t Lnwoegebergte op de 
v1trken, j1Lcbt onmoette drie wilde zw~jnen (wi
djoo ug) wmtrvnn h~j er een neerlei. lJe andere 
kwn1ue11 op den jager nf die zij n g-eweer wegwierp 
en in eeu plossoboo m klom, dieu de venroede 
dieren poogden te ontwortelen. Z\j liepen er 
knorrende om been, totdltt hun gevangene op z\jn 
hnlpgescbreenw door bet werkvolk in de kof
:6.etninen ontzet wenl. 

GEMENG:DE EERICHTEN. 
·w EltKK,\PITAAI .. Een landhuurder in bet So

losche beklaagt zich over gemis nan werkka" 
pitaal ter exploitatie van zijne onderneming. 
De door hem aangewende pogingen, om aan 
geld te komen, ter ontginning van zijn land 
leden steeds schipbreuk op de weigering van 
geldschieters, die in den ln11tsten tijd zeer hui
verig zijn, bun geld in landE>lijke ondernemingen 
te ste'ken omdat de huurrechten van gl'onden 
in de \-orstenlanden geen rechtszekerheid daar
stellen. 

~ bet begin der ziektc>, doch zonder eenigen baat, 
~ dan.r de weggenomen looten door nog slecbte

re vervangen werden, de niet weggenowen loo
ten er niet beter door W•"rden, en alleen het 
blad doorde bemesting een donker groene kleur 

.Het eenigen tijd geleden ter spader ure in
gevoerd pandrecht op te veld staande gewas
aen voldoet, naar zijne bescheiden meening, 
niet aan de verwachting, naardien toch onder
nemingen bij gemis aan werklrnpitaal, ter be
strijding van de daarmede samenhangende kos
ten, buiten staat zijn, overeenkomstig den geest 
en de letter van het landhuurreglement, gewas
sen yoor de Europee~che markt te verbonwen. 
Voor hen, die in dat · geval verkeeren, is de 
treurige omstandighei<l in • uitzicht de onder-' 
nemingen beneden de werkelijke waarde van 
de hand te zetten, of de gronden nan de apa
nagebouders, met verbreking van- bet betrek
kelijke huur-contmct, terng te geven. Hij vleit 
zich daarom met de hoop, dat de kamers van 
koophandel en landbouwvereeL.igingen, bij hnn
ne vergaderingen, dit onderwerp ter tafel bren
gen, en bij de H.egeering, met hare klemmen
de be- en vertoogen, er op nandri:ngen, dat 
eene ordonnantie worde in het leven geroepen, 
volgens welke huurrechten van gronden in de 
Vorstenl11nden rechtszekerheid voor den geld- ' 
schieter hebben, waardoor deze waarborgen 
heeft voor de richtige kwijting van het door 

kreeg. A. D. 

De nardn.ppelsuiker! Frnaie, goede, uitste-· 
kende suiker voor vijf Nederlandsche centen 
bet kilogrnm! V\T acht even! Sinds jaar en dag 
vertelt men ons, dat men suiker maakt uit 
planten, uit rapier, uit bout, uit katoen, enz. 

Men kn.n suiker m11ken uit alles, wat ook! 
Mn ar er is suiker en sniker: de gekristallizeer
de en de gei:nterverteerde suikers, wat men 
noemt de groep der saccbarose1i, waarvan de 
rietsuiker en de bePtwortPlsniker den type ver
toonen, en de glucose of druivensuiker, waar
van de stijfsel- of zetmeelsuiker de type is. Men 
trekt glucose uit -zetmeel; men verkrljgt, door 
zwnvelzuur te doen rea!:[eeren eerst dextrine of 
stijfselgom, daarna eindelijk druifsuiker. De 
an.rdappel, rijk Mn zetmeel, kan dus glucose 
leveren. Teder wist dit, het zou nu echter niet 
slechts te doen zijn om druifsuiker, maar beusch 
om luistallizeerbare suiker. En hoe zou men 
er zich in knnnen vergissen? Er ii! twee en 
een linlf maal zooveel glucose als saccharose 
noodig om dezelfde hoeveelheid water gelijke
lij k te suikereu ! 

Zoo het feit waar was voor den aardappel, 
waarom zou het clan niet waar zijn voor het 
zetmeel in bet algemeen? Ziedaar de stijfsel 
vernnderd in suiker! Wat gezichteinder! 

Ind. opm. 

Prinses Beatrice van Engeland, de verloof
cle van den Prins van Battenberg, die zeer 
godsdienstig is, had bevel gegeven, dat de voor 
hnar uitzet bestemde tafellakens, servetten, hand
doeken enz. niet met kroon en imamcijfer zou-

ten wicnden te blijl'l~n. JJ::\ 11. u \Yi] 't niet weten, ik zie het al. Laat uv; niet een cle1·de den w~g gebaand hail. \\(i!lem wilde maar tcYens tot zitkamertje in vrije oogenblikken. 
Willem wil,!e ;,ijn erkrntelijkhei1l en zijne goede linkerhand niet weten, cht uw recblcr vveldoet , niet op nieuw Gc!'l'it met leve ndigheid be,Janken, doch ·· llet verraaclde een zekeren kunstzin en bevestigde 

voorncmens lncht geve:i, :heh / dr he1~1· ''in den wmtr 7 lk ben er u ni et te minder dankbaar om. deze nn m die be.tuigingen maar koeltjes aan en wild e \\.'illem volkomen in den goeden dunk, dien hij van 
licll't'l riel hem in tle redt'. ' Het spijt mij. d,1t ik u heb kunnen miskennen. claar telkens over heenglippe:J. _ de oude da::::e had opgevat. Er stood een piano, 

»:\11 .i•t, 1111 ja, z0rg rn1:11·. rlat i!' er gcen ~pijt II )J \Vaa:- u mij mot· aangezicn hceft, kan ik na- \Yillem beak dau ook na weinigt) minnten zijn waarop nrnziek en bocken; bloemen waren in bet 
rnn behol'f tP hel::rbcn. en hedank rlan dien mijn hccr tu111'iijli. niet weten; maar ik weet weL dat ik niei visile af, te Jiever daar nu nug de taak op hem venster geplaa!st, en aan den wand hingen, behalve 
bij n aan \mis maar." • I Yerkit!s voor den gek te worclen gehouden, en dnt rustte, den' flatcr goed te mnken, dien bij in zijn eenige fotografie11 , een half dozijn tcekeningen in 

\\-illem ijldt' het hni~ 11it, ec·1 gehcPI an .Irr mensch nog \Yel in rnijn eigen woning. Wees ~!us belecfd, schrijrcn aan Anna gemaakt had. zwart krijt of oostindiscben rnkt: landschappen rn 
clan hij cht ""l" bin1wn gctn·lkn. Zij11e hoop ont- mijnhrcr, t'n laat mij met rust." lloe meC'r liij over de moeielijkheden had nagedacbt, anclere, zcer net.;es uitgevoerd, doch eenvoudig geen-
waakte op nieu1r. i\an het "~rlies \':111 zi.in honderd- ))Jfaar Gerrit," Yicl jufn·ouw Dirkse bevrrrlig~nd die !um van die zijrle nog te overwinnen sto~Hfon, c.idreerd. Yervolgens, aan wecrzijden van bet ka-
dLtiwndjl• daelit hij naL1>\'elijks u1~c"'. llij spoed,le in , >J lant mijnheer Frankman dan toch spreken. Je hoe !Il..l~1· hij de b~h00llt! i11t.ag, d .~ b0mid1leling van met'tje, in olievenv twee Christuskoppen, bijna ]evens-
zich naar lrnis. en zijn re;·:te 1T.1 .1g \\'J', 0!'111jnhecr kunt. i111mcrs niet wcten: niet waar ni.dcr? - Gaat Nich~je de Regt in tc ro<.lp1}1. D"t.d w.L'> !um g~b l e - gi·oot. 
Gcrrit tc huis was. 11 7.il!en. mijnhec1· Fnrnkn1:i.11. ken, inb·d :1a I te zijn w.i.t .\n1a butt' genoe rn:l h:ul: ~Willem zag bieruit al aaristonrls, dat Nichtje de 

Onan 1g<'di011d liep hij. 10•'11 lleintj<' die wa11g rnel fof'vm11\Y Dirkse had ccn moerlerlijke beborfte, rlie ccrn lieve vrnuw. !Iij vleide 7.ich b,)ven li<'n rri Jt de Regt niet lab1H'P.Prde aan die bekrompen <•ucl-calvi-
ja be:u1t\1'0<)nl11.!. de b111nc'11k;t1llt'< ii;. <lill'.ia1· (}c1 ri t p:oP Ir ch:tad Yan haar Gt•1Til le 1'<•1·11P11w1i. rn ee.1e hoop, een ni1Jt al ll' ongLm>tigen in1lruk op h:iar ge- nistische bceldenvrne,, di•J wle Amsil:'rrlamsche bur-
mcl rndt~r ea ~n •l' 11•1· llirk t! ~a i <11• k , .. ti •,.:1:.-I zal. g'<!Wone vrn11wt>lijk<' niPuw,;gierigheid, het fijno> van maakt le hebbcn. gerluidjPs van rlen ouden str.rnpel nog aa 11k!eeft. Toen 

".\Ijn!1t!er Oirl,",• !k 1h 1k 11. ik d u11\ 11 cl1111,e11 I- \\'ill,•111 l"l'ilie te· W<.lte·1 te ko1w11. .\lt•f·1· <Ian vol- Tusschen rlenken en uitvoel'Cl1 lag bij Willem in hij nader ttad, bPspenrde bij dat hct copien war!:'ll 
m:i..d. [lat wa" t• l••I "'tn 11. l1 b1!11 1k 111'.1'1 11i.,11w rlve11ii<' 1·1•d1•!1<Jll om 11iet zoo br11-<k C<Jll cind<~ a:t11 die dc~n t"·gel 111nar r,\n scil1"i,d,J. lI.i IH:ll'lli I le z:ch d,tar- v:in Sclwlfors lllCPste r~tukken: Christu<; consol.itor erl 
gel11k ,·erschul li!.!"I." 1·i1•p h .i 11it. L•p '~ , .,.,.;l ·"··i.il1•11 le, ge"P· <'k te willc11 111aken, »:\ ict, \YHM \'a .ler '" had om aa11ston Is vo r, 1le o 1 lll rlam t' e~n b()zo11k te Cliri,t11s remunerntor. lJe koppen waren met een 
1lie? wrbl11ft zl.Jn k11p·p l\1)i'ii1' 111'•!rzett•' "n op,to11d. ze f!'L";n1,1gd, bn!n~1 ·n. ll tre WOJ.1p[,1ats w11 hj g'<J lllakkelijk hrr- hl'l.'ede, fli11ke hand grschildl!rd eu de Yerschil ljnde 
\\''lle111 ).!l'Ct'p l\ll't IJ •1.I·· h l '" 'll U,•,"it·' (' cl1 c:rha111 l \':11lcr llirk'C' \\' <IS jnist het.ig bPrlachl7.nam zijn kellllL~ll,; hij had ha:tr g-iste1e11 Ul'IH!fl t1J h11is g<'brncht uiLclrnkking in bcide met juist gevoel necrgegeven. 
r.n ~..:h1,dc[,, di· 111<'l liar1d1j1d1t·i I. l:rng-111 gtJ11WtJ.ia111· op niP11w ll' stopp'n, niet rccbt e·1 hJri11 11 e1·de zich, da t l1et eene be11ec!enwoui11g wa, , WillPm was 11og in di~ beschouwing van Remu-

>Jlk brtrrijp 11 nict, 111,i1il1 'cr: w.tt 111.J.'l rial be- wd1J11 lc wat h1 ra·1 d1J z:1,1k de11k1J:1 rnocht. ' l\erk,t1·:1·1t, b.j den i\.1u;Lel. ner.1tor vPrdiept, toen de o:.:de cianie binnentrn~. 
rluid1rn 1 Vl'u"g d1• jon!.?:•J '!11 I •11L d1·J.12jt''- .. 1111 11" li 1•t hij z,ch hooren. ..H~t rechte rnn de \Viii •m had ook te rli.,1· plaatsc niet Jang g<'zocht )J Uuizenrl111aal versclwoning, m1~jufvrouw" zeide liij, 

"()• loo.~lien 111anr ni<'i: ik wed alk-. :-ilijnhee1· za,1k Yat ik ouk 11i1' t g1d1e.~I. :lfaar. als mijnhecr of z:tg 0p een blank geschuunl k"I' •rnn naamplaatjn l> ik bad u bijna niet hooren binnenkomen." 
• ran den ffo11v1•I liceft mij alJ,~s zdf g"·wg !. 't ls Fra11lunc1n un~ explic:ttie zo11 willen geve n. '' rwn den rl,•nrpost den na.1m Wed. \I. de Regt. JJGij vindt - dus rnijne Jievelingen ook mooi, ilat 

door nw toll•loen, d:tt ik m!jnc h0lrckki11g heb tc- \\'illLJrn .\'ertel le zoJree l als te1· opheldering noodig [Jij sclwlde aa1\ en werd door het dienstmeisj e verheugt me. " 
ruggekl'e;:;cn." wa~. lk ldeine spanning, die t11~~clwn hem en zijn Yerzocht, tenvij l zij de jnf'Houw zo11 waarsch1.1wen, 

J)Llat Joet nm pkzi<.l,' ,. ,~,. 11, nn.11· i!\ ~ch1·ijf c1· patrorn was ontstuan, 011bed11id nd inderrlaml, maar ; in het zijkamer~je L<' ga::i n. Een lief en net bur-
me de cer niet van to'. fk w~cl er nil~1t1e11,Ld rnn! die toch, cla:u· geen rl1~ 1· part,ijcn de rninste wilde ge rlijk vertrckjc, blijkbaar niet alleen bestemd om tot 

(SI ot volgt .) 

7.ei Gerrit, min of 111ccr verlegcn. wezcn, niet licht ui t den wcg zou gcruim<l zijn, als wacutkamcr voor schaarsche bezoekers te dicnen, 
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Telegrammen van de Locomotief. 
Bat v1a, 30 April. J >e uit:-::lag van de heden ge

l10uden trekking de1· Jote1·ij, ten behoe,·e van <len 
planten- en dier~utuin te Bataviu i.· als YOlgt: 

op nummer 12135 viel de hoogste prijs f20.000; 
op numme1· ·l 003 1 viel de t weede prij f ·l 0.000~ 
op numrner ·1168A viel f 5.000; 
op de nummer ·1295, 2026, 2084. ':2 ·121, '2296 . 

298·1, 3386 3550, 379 \ 3932, 41·l2, -4596, 4640, 
4760, 4986, 5883, 6'220 640·1, o57G, 6081, 67 53, 
7-~ 58 781.1:9, 7973, 8053, 8 ·124, 82/9· 8506~ )8'19, 
9394, 941':2, 98 '2, ·10214, '10653. '10755, 11039, 
1'1204, •11217,·11354,1 ·15'21, ·11566, '12316, 13314, 
13545, 14170, 14302, 14-06 14566, 14625 en 
·14737 viel f '100. 

LondeH, 29 April. Het getaJ officie1·en m I.et 
Ru~sische 1ege1· \Verd venne~nlerd. 

In bet algerneen ,,-ordi het leger op Yoet van 
oorlog gebt'acht. 

Uit ..... ingapore 30 A pri 1. 
berichten loopende_ tot den 
aangekom n. 

De Engebche matl, ruet 
3en April, i~ hier heden 

De heecen van ?'\aamen van Eemnes. Roel, Farn
com be Sanders, le<len, en de heen~n Arrrtzeniu:s en 
graq,f ntn Ra.nd wijck . secretar·i ~·en der cotnmjssie tot 
Q'"rond\vetsherzienino- ziJ·n benoemd tot 1·idder der orde b 0 

,·an den ~ -eJedandschen Leeuw. 
D~ officier van gczondheid <ler eerste klasse bij 

de • Iarine J. J. Bor.-r. is bcnoemd tot dirigee1·end 
officit r van gezon<lbrid de1· ~e klas~e. 

Eit Loemadjang, 30 Ap1·il. De Su1eroe is \vPder 
ru._tig, Wilt voo1· de tnijningenieu1·s die met bet on
derzoek bela~t zijn, e"m buitenkan.~je g~noemd moet 
worden. 

:Men heeft nu de zekerheid dat toerbaan, ~folijn 
en alle anderen ver101·en zijn. 

De pogingen om hen op te sporen zijn ge ·taakt. 
De heeren Otto]andcr en Clau en vonden in de 

nieuw-gevormde ri,·ier nabij de plaats waar vroeger 
de onclerneming Kali Bening . tond, den arm eener 
"\Touw en het b\•Ofdhaat· van een kind. 

De geldkist is gaaf gebleven en de los e papie1·en 
die er in waren, werden on be, cbadigd tei·uggevon
den. 

Ontslagen, eervol, op verzoek, als lid van bet col
le'.)"e -van curatoren van het gymnasium vVille1n III, 
m~. "C. J. Huber .:\oodt, Directeur van 0. E. en T : 

als lid der commi sie tot onrlersteuning van be
hoeftige chri~tenen te Batavia, L . "\V. Gribling. 

BeYorderd: tot ko!.onel-intendant M. \Yillem tijn, 
th<i.ns luitenant-kolonel-intendant: 

tot luitenant-kolonel-intendant -A. E. \ Yincke1, thans 
niajoor-intendant. 

Uit Soerabaja, 30 April. Heden zijn per stoomschip 
Japa1·a ,·an hier naar Semarang en Batavia vertrok
ken: 

de heeren 'Vubben, Ferrari. Kiggebruggn en Y1a-
nen. 

Uit Batavia, 30 April. Heden zijn per 
Gou venieu1·-Gene1·aal Lou.,don nin hier 

IJaar Semarang: 
de beeren ''an Os en van Yreeswijk; 
mej. van Hen-iert, 

naar Soerabaja: 

stoom chip 
vertrokken: 

de beeren 1Iallinckt·odt, Koll Rietbergen, \ Yeibe 
de Ploos van An!stel. 

Tweejarig verlof verleeud aan den Resident Yan 
Besoeki~ J_ C. Th . Kroesen. 

Benoemd: tut ingenieur de1· eerste klasse bij de 
staatsspoorwegen D. R. J. baron van Lijnden , onlangs 
van verlof teruggekeerd, vroeger die betrekking be
kleed hebbencle. 

De Fransche mail is bier heden aangekomen met 
bericbten loopen tot 28 MaarL 

Het dividend van de Deli-ma~tschappij oYer '1.884 
is yastgesteld op 77 /7 dat van de Rotte1·damsche 
bank op 5 . 5 pct. 

Tot vertegenwoordiger te Sema1·ang van de geza
menlijke zee-a. suradeuren der Rotterdamsche beu1·~, 

• 

• 

i benoemcl de heer J. S. Gla er. 
De oflicier van gezondheici der ee1·.ste kla.sse bU 

de zeemacht G. F. Rochat is gepensiunneercl . 
Lon.den 29 ~\.pri l. Yolgens n1ecledeclingen aan clL"' 

Standa1·d hebben de Russische t 1·oepen :.\Ia1·oechak 
bczet, een . tafl ten zuiden Yan PL'ndjdeh .. 

Het toornsc.hip C. Fellinge» i:-; den :!8en dez•·t· 
te Colombo aangekomeu. 

Uit B3 ta via. -1 )lei. Het stoon1schi.p P>~ins Ben
d »iii is den ':28en Ap1·il te Am:-;ter-::lam aangekomen. 

Ingett·okken de o\·erplaat:·ing naar Koedoe:s van den 
opzichter der tweede kla, e bij dBn \Yater:staat J. ~I. 
Lethe. 

o,·e1·geplaa.tst naar Koedoes de opzichter cle1·. twee -
de kb.sse bij uen \Vater taat A. L. \ V_ Heldnng. 

Benoemd tot assistent-resiuent van Billiton C. Ynn 
Zijp, thans :se retaris :ier re identie Riouw en Onder
hoorigheden. 

Tweejarig verlof naar Europa verleend aan den 
kapitein cte1· ~1·tillerie, J. C. Bouman. 

Tot p1·esident Yan de handelsvereeniging te Bat~
via is gckozon de beer . E. J. Boese tot :sec1·etar1s 
de beet· F . ...-\lting du Clonx. 

Het tot im chip ~~oo>·d-Bn'tuand i:s gisteren te :::Suez 
aangekomen . . _. 

Lon.den, 30 April. De Franco-Egyptiscbe moeiluk
beden zijn uit den weg geruimd . 

Bet contingent van :-\ew South "\\"ales, dat zich nu 
in den Socdt1;1 be\·indt zal in Indie en ~ fghanistan 
dienen. 

Geplaabt bij bet negcndc b:itaitlon de tweetle Lui
tenant Gnu1cljean. 

· o,·erO'enhta.tst naa1· Salatio·a de eerste luitenant der v r r--

caYalt~rie ~\.. von \Yolfoke~J Reichenberg; naa1· Soera-
baja., de eer:::.te -l.uitenant de1· canllerie .T. C. ~1ichaelis. 

Een berzi. 'ning clet· bP!a~ting up den ,·edrnop van 
tabak, tee ve1·~tc-rking n1n 's lands middele.n, i$ - ge-. 
publicecrd. .Zij t1·eedt in \Yerking den eer~ten Juli 
a. s .. is niet geh.lig YOOr de Yorstenlanden en YOL·rs-

1 
hand·- niet t.oepa.- elijk YOOt' de resiclenties Bantam, 
Batavia en Kra \Vang. 

Tot \'ice -consul van Zweden en · - -oor\\·egen, te 
Cheribon. i - a.angestel<l de hee1· Schudel. 

D GoLn·ernenr van Surn~t[l·a' \Yestkust deelt n1e
de <lat in de rnaand :Jfaart -chokken van aa.rdbcnng 
zijn \Yaai-genomeo te Fort de Kock, P<.1dang Pan
dj. ano· '.\iJ. e1·bano-i . Pain an en Tapanoeli. 

0) - 0 ' 

t;ir, i\Ialang, 1 ~!e.i. Den 25en Ap1·il werd een he-
vige schok van aardbeYing gev'.)eld t~ Gcndangle?i. 

Uit Benkoelen> '1 1\It;i. Den 21en April we1den bier 
dcie lichte aardbevingen vvaa1·genomen, richting ho
rizcmtaal. 

· · it BataYia, 30 April. Tweejarig verlof vedeend 
aan E. G. van Schuijlenburg, assist.ent-res:dent van 
Komeri11g (Palembang) . • 

Benoem<l tot boofdcom mies bij de Algemeene Re
kenkamer F . \Y. Neijs, than. ee1·ste commies; 

tot eersten commies J. Lucassen thans tweede 
commies · 

tot tweeden commies H. J . vV t>ssels, onlangs van 
verlof teruggekeecd vroeger die beti:ekking bekleed 
hebbende; 

tot commies der derde klasse bij den post- en 
telegraafdien ·t J. Dam wij k, onlangs van Yerlof te
ruo-o-ekeerd \T0eo-er die betrekking bekleed hebbende . 

00 ' 0 b "" d Ontslaaen de verificateur Jer vijfde klasse lJ e 
0 

in- en uitvoen·ecbten A. A. db Bruijn. 
Ontheven, eervol Yan de betrekking van president 

der cornmi ·. ie tot beY01·dering in Nededand~ch Indie 
van de bclangen der maatschappij van weldadigheid 
in .Xederland, mr. \Y. Sto1·t:enbeke1·; 

van de beteekking ''an lid dier commissic J. C. 
L. K. van \Yely. 

El'kend als p t·esident dicr commissie, H. L. Jansen 
van Raaij Directeur van h~t d epartement van B. 
0. \ V.; 

als lid, G. H. C. van N eijs, in:pecteur van ad m i
nistratie bij de zeemacht. 

Tele[ram van het In dis ch V au er land 
De beer Keuchenius noemde de uit vaardiging der 

ordonnantie betrdfen de bet pandrech t een machtso
,-ersch1·ijding. 

In de Kamer sprak de heer Cr e m er voor ~e . af- · 
schaflino- van de uitv.oerrechten op s uiker De mrn1ster 
verkl aai~de te zullen onderzoeken of de p 1·od uctiekost e.n 
van suiker al of ni.et· toelaten hct drukkende der be
lasting tc bestendigen . 

· .. ~~ -

~-~ ~Snel~~ KALFF - Soeraka1·ta. 
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• 





:> 
den gemerkt worden. maar toepnsselijke bijbel
ttksten moesteu dra.gP.n. 

Het bleek weltlra dat ruen teksteu te kort 
kwam en de Prinses vroeg haren bruidegom 
om i'aad, die zich dadelijk bereid verklanrde 
onderscheidene gewij1Te uitsprnken in de La
tijnsche taal te leveren. 

Hij hiel<l woor<l en zond een a1mt11.l, en on
middellijk ging men aan ht werk, maar toen 
men er mede gereetl was, bleek bet, tot groo
te ontsteltenis der jouge vorstin, dat de ge
waande vrorue uitsµraken regels van zeer pro
f..,ne studenten-Iiedjes waren. Prinses Beatrice 
pruilde een beetje, maar ten hove bad men 
zeer Teel scbik over bet goed geslaagde grapje 

Het "'folgend shiap-lesje wordt uit een dames
instituut te Cincinati in Amerika medegedeeld 

De directrice van dit opvoedingsgesticht mo
tiveert deze nieuwigheid als volgt: 

»Hebt gij er wel eens' aan gedacht", zeide 
zij, »dat wij een derde van ons leven slapend 
doorbrengen? Hebt gij er wel eens aan gedacht 
hoe gij er nitziet als gij slaapt? W e1nu, een 
meisj~ moet er altijd zoo net en bevallig mo
gelij k uitzien, geheel afgescheiden van bare 
toekorustige positie als getrouwdP vrouw. Daar
om beb ik: in mijn prospectus de kunst van 
bevallig slapen opgenomen. Vele dames heb
ben, bij voorbeeld de slechte gewoonte van 
bij bet slapen de rnond open te bouden, en 
het 1ifachuwelijk suurken, dnt v01ir een vrouw 
allenrnnat pa t, is daar bet gev.:lg van. 

Ik Jeer de mei je;; hure lippen v6.Sr het in
!ilapen op een bevnllige w(jze te sluiten, en te 
dien einde ia een hnud~piegeltje te zien. Zii 
rnogen het booftl ook niet te diep in het kus
sen leggen, want <tnardoor zou de mond zich 
onwillekeurig openen, z lOdm de spieren 011t

sp1tnne.l zijn. Ik druk hnar op bet hart voor de 
11a..!htrust even zorgvulrlig toilet te nrnken als 
voor den dng. Het nachtgewund u1oet 11et en 
sruaakvol ziin, dus verv1Llt de verschrikkelijke , 
nacbtmuts geheel en al. Bet baar moet in geen 
vaste knoop gelegd worden, maar l ucLtig en 
los opgerua1ikt zijn, met inuchtneming van 
ooglijkhriJ en gemak. Hare houding- en Jig
ging in bed ·mag evenrnin stijf en onbevallig 
wezen, als baar tred en bewegingen O'l'erdag 
en ik onderricht de jonge dames zoo. dat 7.ij 
op elk uur van den dag en den nacbt door 
hare familie-leden overvallen kunnen word.,n. 
Zij zullen zich altijd bekoorlijk voordoen en de 
aanvankelijk gedwongen bevalJigbeid wordt 
spoedig eene gewoonte." 

Ve rs p re.ide Eerie h ten. 
De impre i'ario Bergamaschi probecrt in het S. H. 

B. een partijtje kettingjes dasspelden, oorringen em. 
aan den man te brengen en hceft zijn corps de bal
l<!t afgedankt. Twee bedenkelijke teekenen ! De on
gezouten kritiek van mevr. Ad. "'· V. heeft waar
schijnlijk tot het laatste eenigszins bijgedragen.- Te 
Soerabaja is een Tu1·k (een echtc) gearriveerd, regel
recht van Stamboul, die zegt een JanJ.sman achterna 
te zitten, die hem bestolen zou hebben . Terecht 
vraagt een dtlr bladen alilaar: ,,is dat verhaal niet wat 
apocrief en zou daaracbter niet wat anders zitten ?" -
In den Oosthock gaat men steeds voort :net het afdanl,en 
van personed: een fonds voor wcrkverschaffing zou ook 
bier recht van bestaan bebben.- Ern i11zender in rle 
Java-Bode rekent uit dat de 20 van Makassar aange 
bracbte paarden, die als aoan kwaden droes lijdende te 
Soerabaja in quarantaine werden geplantst, na ::rnnkomst 
op bunne bestemmingsplaat,s Salatiga, het Gouverne

ment op f 800 per stuk kornen te staan. Dat mag men 
dw·e paardje5 op stal noemen.- De Java-Bode is nog aan 
het been- en weer trekken met de Loe. over de 
,lelieblanke vlekkeloosheid'' des heeren Kater. Kat

jesspel komt daar nog van. - Iii Denemarkrn ver
schijnen 129 dagblad()n. Als Hamlet dat geweten 
had, dan had hij zijne bekcnde tirade iets anders 
gezegd. The1·e is something rotten - and so111ething 
super/liwus - in the st.xle of Deni11ark, b. v.
Te London verwacht men voor de koloniale tentoon
stelling in bet volgende jaar den jongen Kizam van 
Hyderabad, die op de expo itie te Calcutta in twin
tig minuten twintigduizend pond sterling uitgaf. 
Eigenaardig dat de Enge1schen daL zoolang vooruit 
reed~ weten. Maar mer1 gelooft zoo gaarne wat men 
wenscht.- Eenigm tijd gelegen were! hct te Batavia 
ontdekt dat }:>.··~n achtereen pensiocnen zijn uitbe
taald '.l.r1n inlandsche ambtenaarsweduwrn, die niet 
bestond.-n. Gelijk te voorzien was, heeft E'en onder
zoek naar de schuldigen tot niets geleid; zij liggen 
op het kerkhof.-· Het prin~esje -Wilhelmina is door 
den schilder de Josselin de Jong voorgesteld als komt 

· •zij van achter eene roorle po1tiere en plukt in 't 
voorbijgaan eene azalea. Die azalra plukk<•nde p1·in
ses doet denkcn aan de kogPlrapPnde p1 ins Lonlou, 
die ook op zoo'n roode achtergrond (lrnt slagvrlrl) lau
weren pl11ktc.- E1· is weer Pen controkur gekom>'n 
bi.i dr. ambtPnaren 13. 13., die zich midd!'ls d1~ bladen 
~boonw:i~~ch1•n van r!Pn ~met. als znuden zij l1111111e 
JandrrntP-gPgevens lilt de luclit l?"t:r<'pen h(:"bben. 

De sch1 ij1er 1an die ~11ood>' aantijging- h,•eft h<'n 
clnnig oraler de v"t>ren g-cbh t>n, zo11 men ze;rg••n_- , 
Lum1if! i~ het A. D. waar b.·t srhr\jft: In den Jnua
IJvde vond men gist<"r<·n wt•1h•1' 1\e11s uit Tjil1•gof1 ht't f 

vier JaY::tan:;che homlen, <fool' 1len reizige1· Yeth naar 
i\ frika medegenomrn, zijn el' rred~ tlrie door het 1~ild 
gcdi<>1·te ged111·!'ude den tocht in het binnenlnnd op
g"t'peuzC'ld. Op J,t1·a. de tijge1·g, in Af1·ika de le,.uwenl 
de arme dieren muett!n hl't gevoel hebben gehad l'<lil 

den gcvangene, wirn doll' lrnnnibalen wordt afge
v!'aagtl met 1wlke ' <lllS hij l'E'rlangt, dat men hem 
zal op. tovcn.-

De Keizel'ill van Oo~tenrijk heert men zeer onet'l'
bieuig llOp den kop getikt" althans 't. scheelde niet 
veel; zij hiel1l d<'n waaiel' boven de oogen Pn op 
di~n waaier kwam crn wandel~tok n~el', met aan het 
eenc eind een Amsterdammer. Zoo iets kon allPen 
in Amsterdam gPbeul'en. -- N";1ar aanleiding van tie 
m:inie om aan Duitschland nieuwe kolonieu Kaisel'
lich-1\.onigliche namen te gevrn, vmagt het Ind . Yad. 
zecr t!'recht of het nict ldnclerachtig is eene bende 
·Papoea's in een klapperbosch YOO!' te stellen al· land 
en volk van eeu Keize-r \Yilhclmsiand? 't Land heeft 
een naam, laat bet dien houden.- Dat werd•korte
lings ook een Bat::iviaa chen klee1 maker toegevoegLI, 
(zwal't op wit), die thans op verzoek Suyck heet; 
r;i-deuant ,,Suykerbnyk."- In Schotland wordt een 
brug in ijzer gebouwd, waarvan twee bogen elk vijf
honrlerd een en twintig meters ,pannen ! - In Frank
rijk i~ vo11r hoendertel~rs ee11 zeer goed boek ver
schenen: ,,De prakti che kip."- De•Haagsche boek
handelaar Couvee annonccert in de N. R. C. de ori
gineele pol'tretten van mademoiselle Lorette, ,.be
schulcligd" (alsof ze 't niet gedaan had) van moord 
op den .Tapanscben gezant. De aantrekkelijkheicl word! 
ve!'hoogd door bet ,.promenade" formaat. 

MUZIEKUIT\'OERJ.;\G. 

Op heden aYon I in de Societeit. 

P R 0 G R A M M ,\ : 

Le Figal'O. P,1s Red. pc•r Tilliard 
2 Dichtl'r und lfauer. 01n•p1·tnre arl': l> .lnc!]U!ll't 
3 L<'s IJnn1e: de ·,;ville. Y,1[-e. l> Ligtenbe1g 
4 Pnqn•~rHte. Polka ~lnwrlrn . >l llois~on 

5 XalJ11cltudonoso1". Fa11tai~ie >l Ye1-cli 
6 Zeenian~ Pulb die Concert. >> '" Eij , i>nclijck 
7 /Iii' \'ul'ie pour Bn1·yton. >> Tilliard 
8 Fnitinitza. Pu~ Heel: <11'1': ll Tw;smer 

Aano·eslao·en vendutien. 0 0 

Op M::w11dng d1•n 4 ~lei in h<'t Chine<·~che kamp 
alhiel' van 011uitgeloste pnndgoe,[p1·e11. 

Op Dinsdag en \\"0P.11,ch1g dt>n 5 en 6 -~IE'i in het 
Chirwe,clw ki;mp (Kepatian) alhier van onuitgelotile 
pandgoederen. 

Oµ Donrlerclng 7 l\Iei des voormicluags ten 9 urc 
in !wt locaal '"tn het vf'ndukantoor albier van de 
nagelaten goederen Yan den Chinces Tjoe Boen Pien. 

Op Yrijrlag 8 ~Iei in bet tokolocaal van tie fil'ma 
Soesman & Co van Preciosas en kommissie goederen. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Ad v er ten ti e n. 
0Vendutie 

ter plaatse van het Vendukanto.or 
op tlen 7en JJIEI as. 

van de nalatenschap van wijlen 
TJOE BOEN PIEN 

te 
PI .. OEPOE. 

Karbonwen, koeijen, schapen, geweeren en 
meubilair. 

(107) 
De Agent der 

Boedel- en W eeskamer. 

~OEJSI\.IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en C0In1nissievendotien 

(28) 

Openbare Verkoop 
OP VRIJDAG, 22 MEI 1885. 

des u101·gcns 10 uren ten Vcndukantore 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop staande steenen gebou

wen, gelegen in de Ch:lneesche kamp te Soe
rakarta, in Blok Letter L. Nurumer 25, staande 
ten name van K\VIK IE BO. 

Gescbiedende deze verkoop door den eersten 
verbandbouder, krncbtens onherroepelijke vol
mae:ht. 

Mr. SLOET VAN HAGENSDORP. 
(97) 

On~e· Cammisaie"'1 VanduUe 
geanno·nceerd op I Mei 1885 

is uiigesteld tot 

OP DEN Sen :MEI. A. S. 
...-.. {toedere11 kunn.en worden bijgebracht. 

'(105) SOESMAN & Co. 
berigt, dat Kr::ikatau weer nan het werk wns. \\'ij ________ _,, __ .,... ______ _ 

hebben dat h··rigt al zoo rl1kwijl~ weer zien opkorn <' n. OD OilZB Gom1nl· 88~ B VBndUtl. B 
als <'r, dt>n kant van l\ralrnt,1u uil aan den we~te- - · 4 
lijken horizon! een zwaa1· onwmle1· zigtbaar wa~. dat : l -
wij zecl' tw\jfolznchtig zijn t<•n opzigte van dit ni1•uws, d<l. 8 MEI 1885 
en h<>t meest inte1·essant<:< daarbij l'inden d1• vran,!l', 

wordt mcdc YCl'liocht: hoevt>el jaar er n::t de nitbarsting nog noodtg znllen 
zijn om het zoover te brengen, dat h<•t in die buurt Eene groote partij MANILLA'S No. 1 
kall' onweeren zonder dat de ee11 of anrlel' berig-t, en MANILLA'S PUNTJES. 
dat Krakatau, ondanks zijn inst:•rten op een panr 
stukken na, nog altij'l aan het werk is.- Van de (108) SOESMAN & Co. 

Commissie Vendutie 
'01, 'r1·ijda,;, 8 1'Ici 1.885. 

in ~nm T~t~-l~ial~n 
Goederr11 l.'/l/meu 1corde11 bijgebracld. 

(87) SOESMAN & Co. 

Ou onze Gommissie-VendutiB 
011 Vrijdag, § Jlei 1S~5. 

voor rekening- van belanghebbenden: 

Zuilen wij nog ,,a tout prix" verkoopen 
een paar gouden armbanden met 48 bril
lanten, 
een paar goudcn haarpennen met 22 bril
lanten, 
een fluweele· halsband met 10 diamanten, 
een g·ouden ketting met 19 cliamanten, 
een gouden ring met een brillant a jour, 
een gouclen ring met een brillianten bartje, 
drie brillanten kabaiaknoopen, 
drie cliamanten hemdsknoopen, 
een gouden broche met 7 0 brillanten en 
diamant"n 

' een p1.tt r gouden armbanden. 
D.tge ijks te bezichtigen bij 

(88) SOES:VIAN & Co. 

Op Onze Coinmissie Vendutie 
dd. ~ 1'1El .ns. 

zt.llen o. a. verkocht word~n 
ti;1'ee groote prn.c-htige gondvischkomruen 

en 
Y ersch Indigozaad iu zuk ken ad 1/ 2 pico!. 

(l ~2) SOESl\IAN & Co. 

Op onze Commissie-Vendutie 
d d. 8 M E I a. s. 

w o r d e n o o k v e r k o c h t: 
Dalen grijs en b1·11in pakpapier 

uitsluitend gesneden op bet forman.t voor 
INDIGO-VERPAKKING. 

(103) SOES.MAN & Co. 

Op bovenstaande vend u tie 
zullen wij nog verkoopen 

eenige fraaie Oleogranen 
waaronder landscbappen, zeegezichten, stads

gezichten, enz. 

(104-) SOESMAN & Co. 

263 

m vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Ter overname gevraagd 
EE. 

GIJB~OQAN 
voor een paard, nagenoeg nieuw. 

A.dres met prijsopgave bureau dezes. 

(99) 

E~nige urQn. be$chikbaa,: 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerartls. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

bel10eve van heb Roomsch Katboliek W eeshuis 
en van bet Hulpfonds Tan St. V incentius a. 
Paulo te 81Lnrnmng groot f 300,000. 

DE PHIJl'.:EN ZIJN: 

1 pq.JS van f 100.000 
1 ; . » » 20.000 
2 pi -!:JZ8Il ... » 10.000 
3 '.) , » 5.000 

10 » 1.000 
10 » » » . 500 

100 » » lJO 
100 :. )) » 50 
I"oten zijn tegen contante betaling en op 

frnacO ttanvrnge a f' 10 bet lot verk;_-ijgbn1.Lr1 

bij n.nn v1,1ge µer po>it onder iuzencli ng van een 
postzegel a JO Cent;; voor frnnkeering. 

I
' D~ nag der trekking zal nader worden aau

.gekondigd. 
THOO.F'l' & KALFF en 

(57) SOESMAN & Co. 

SALON DE COIFFURE 
1Ieerenst1·aat-Solo. 

Reeft pas ontvangen: 
Extra kwn liteit zwnrte vilten hoeden 

van af f 7 .-; thijze vilten zonnehoe
den; zwnrte en foutaisie classen, kragen, 
hemden, sokken, lrnnddoeken van aff 12.
tot f 14.-- sponsen, kammen, wandel
stokken, heeren-dames en kinderschoenen 
in alle soorten. 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTIIIER. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop· van pro
dukten te Semarang. 

Verscbaft werkkapitan.l aan Landbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(203) L. C. SCHALKWIJK. 

Op . 
nieuw ontvangen: 

Het echt.e Le'l'erm1.ter, <lat geen aanbeve
ling behoeft, door zijne kwiditeit alorn bekencl, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
> doz. fl. f 12.-

V L AS B L 0 l\I. 
(301)* Scl1oenmaker. 

Tol<o-
IIEERENSTRAAT- SOLO, 

hee/l ontvangen: 

Een factnnr damesartikelen bestaande nit: 
Afgepaste \vollen - en zephir japon

nen, . eachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de .nieuwste soort 
dameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A. AUTHIEB. 
(47) JJ,f odiste. 

-~~~~~~~[I[ 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE /J mJ! 
. 1 ~11 

41. W4ll!t~~~~u. ~I 
HOTEL SLI~R. 326 !I ~~ 
~~~~~~-

Heerend,.aat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exqnise w'itte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

V erkrijg·baar: 

Djatibl'anclhont le SDOl't en 
fab1·ieksb1·antlhont. 

Bestellingen op balken, dakribben, pan
latten en sirappen worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geleverd . 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K uin er J(ebnlen. 
Beleefcl aanbevolen voor het repareeren 

van NAAIMAOHINES. 
(95) 

. . 



'T erkrijgbaar 
E tappe-Kaart van Java 
'l'opograph.Kaitrt van Soerakarta 

Id. » Djo1 jitlrnrta 
Prachtalbums 
Merk-en sterupelinkt 
1111 ncfach1·if~ penuen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
Balboekjes 
Go11pil-gravures 
Ivoren duimstokken 
P e1·1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOFT & KA.LFF. 

Am~terdavmsahe Apctheek. 

Level'tvafel' 
(296)* A. MACHIELSE. 

uina-Laroche 
i::; de eenige die eene belooning verworvPn 
liccft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
med<>;11e verkregen heeft. 

DE E1iL- FR'·:~CHE QUINA-LAROCHE 
lice ft op de 'Veener tentoonstelling van 
phm rnaceulische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECRTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e.a 
koorts-werend middel omdat het alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verz-wakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten be-wezen is. 

DE Er.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heefl tot basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of ecne goedkoopere soort daarvoor aanbie
dcn; men mnet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~· ;;ch en 
metprospcocluswaar- 6' ~ .J_ 
op ne1·enstaande ~ -----L-0~ 
ha ndL e eking ~-----

staa , alsmede het maatglaasje vragen mel 
den naam LAROCHE in een woord. 

E: fCHTE FRANSCHE QUINA 1..A.ROCHE 
bevat bij iedere flesch eene compleLe ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE EeHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wo!'dt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FHANSCHE QUINA-LAROCHE 
word t in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hij alle A potl1ekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22· 

BOHST-ZIEKTEN 
Allen die aan zfeklen van de bori;t, van de 

luc l\Lpijpen , of de tougcu lljdcn; zooals calarreu, 
l cl'i ng, V<.! l'khoudcld en hardnekkige t10est, moe
tc11 gebruik maken vau de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & c1e 
w et kc siroop scdcrt jaren door de vornaamste 
gen,·eshcernu dtir J;ehcc!c wc1\:ld steeds met 
hd l.JcsLc gcvolg w on.It voo rgcsclireven . 

Door hct voorLdu r,·ud g0l.Jruik 1'edaart de 
hoes t, houdt bet nacbtzweet op, verhetert de 
voeding ~poedig. h e tgeen weldra merkhaar is 
aan toeneming in gewicht en g ezonder u1tzicht. 

Onze S1roop d 'Hypophosphite de Chaux ts rose 
van /lle ur . De ;racons lleb/Jen een plat t e1i, ovalen 
vorm rvaarop llet f abr iek merk met de hancUeek.e
mn17 van GRIMA ULT ET c·, bevesti ua ts, benevens 
het merkteeken van het fransche aouvernement. 

Te mkrij~en te Parijs, Maison GRIJllAULTe C•, 8, r. TiTilDDI. 
J.N VERDER IN ALLE VOORNAME APOTH£Kl:N. 

• 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WEB K TU I GK UN D t ·G EN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ijze1· in alle afmetingen. 

§taaC en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '/,." en ' la" 

.. taaC en plaatkoper en Uoper· 
draa.d. 

Groote-sorteering-1'Ioerbonten en 
Jilinknagels. 

> > Yoperen Uranen 
en StooinaCslniters. 

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

Gaspijpen met hnlpstnkl'-en tot 
en met 4" 

Geldonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwalit.eit Engelsche ddjfrie• 
inen, enkel en dubbe1. 

Ha1ul, Centrif"ngaal, Stoom
pompen en Ilrandspniten. 
§n~jge1·eedschap ,·oor gas en 

'Vith 'vo1·tlulraad. 
Alle soorten 'r erf"waren. 
Door en Pons1uachines, Draai-

en §chaatbanl{.en. I 
§too1n1nach.~nes net lt:.etels op em 

fundatieplaat. 
Jiiezel~nhr compositie, de beste 

bekleed.ing tegen warmte-uitstraling. 
Diua.s Ci·istall. een nieuw soort 

, ·oui·klei. Van welke lnatste artikelen zij 
cenige aaenten voor Jn.Ta zijn. 

Verde~ alle a1·ti.kelen. benoodi~d 
,·oor Jandelijke ondente:rningen. 

Hunne zaak op grooten onnet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne be1asten zij zich met toeztcht hou
den op aaumaak van Jlachinerieen en 
reparaties daarvan, en nernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Iloode Port ..... f ·I 5. - ( pel' 
1'Ialn;;n, l'tiuscntel en Vino Dulce,, 13.50 (12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, '12.-J &cont. 

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

A_msterdamsche Apo th eek 

Poeder tegen miltvuur 
f" 1.:113 per pond. (311 )* 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
El-' 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATAVIA_. 

Inlicl.itingen omtrent verzekeringun b. v. K11.pitaal bij overl~jllen, l LUtuer-trekkemle ver;-;I' 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs an.ngenomen V.H:LtLAA 0 D tnrief voor W ~.:E

ZENFONDS. word.en gn.arne verstrekt. door 

(17) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvrnn.g dacle1ijk 

Schijf'schietrc;;isters en A:fstandsbepa-

lin;;en, afzonderlijk gebonden. 
Gedrukte i\.anteekenin~boekjes. 
N aamlljsten. 
Kleediuglijsten. 
Strnfboeken. 
1'Ienn;;eboeken met sterlUe Ile;;ister. 
Proces-Vcrbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklan;;den Verhoorea. 
Venduverantwoordingen, c11z. enz. (1) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fi B 8n 
zeer goedkoop. 

THOOFT & UAT.,Jj"'.1"'. 

(162) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MA ATSCHAPPIJ 

V "t ~' ,, er1 as. 
Bij bet A.gentschap dezer l'tia,atschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, ;;elegenheid tot verzekerin;
tegen brand;;evaar, van alle soorten Ge

bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. VAN QMMEREK. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soen.kn rta. 

DayrnJD. ~lcoholisch urasch· 
water. 

(101) .MACHIELSE. 

Amst0rdamsch0 AnothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACHlELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta vn.n 

Kaa.~a~he wiijne~ .. 
(25) A. MA.CHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
So e 1· aka 1· t a. 

Glykaline, middel tegen dP. hoest in 
111 en 1

/2 fl.eschjes a f 4.- en f 2.
llligraine Stiften f 2. - per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

den Agent te Soeralrnrta 
J. H. VAN OMJ\1EREK. 

Steeds voo1'handen: 
POS'l"l'A B.IEVEN. 
TELEGRAAF'I'AUIEVEN voor 3 kringen he- " 

rekend tot 200 woorden. 
'fARIEVEN voor KOELIELOONEN bui~c.11 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

V erlu~ijgbaar 

bij THOOFT & KALFF 
bla.nco aan,·:ta.gen tot geleide· 
billet , -oor , ·e1·,·oei· ,-an l~oCfij, 
met ont,·a.n;;·stbew"ijs ,·oor koC-
fijpas. (193) 

Verkri..jgba.ar 

bij 

THOOFT & HALFF. 
A.vonturen 

van 

Baron van Mfin~hhansen 
(in bet J a vaansch) 

Prijs f 5.- francfJ per p·ost f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek.. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough. Lozen~es. 
i\licldA.l tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

AGENTSCHA P SoERAKAR'l' A. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeraknrta voor 

zoo gunstig bekende "WI,J N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. l\IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DlYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOO RBENOODIGDH.EDRN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l1Ei\'. 
PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

1Jrrn!]~~g1Jr ~ [~~~~[v\ 

Hantoo1·-..4genda'a J.§~5. 

P.A.RIJS 18, Avenue Parmentier, 18 P.A.RIJS 
Bekroond op allo Teatoonstellingen, en laatst met de Zilveren ll!edaille op de Tentoonstelling te Amsterdam 1883 

A'ede1·tands Geschiede-:iia en Yolksleven 
(pl"<Lclitwe kin 4 g1·. octavo tleelen) 
tle Genestet-A.tb1t1n in p1·1i,chtlJand. 

ltalie, doo1· GeN:o·d Tlelte1· » » 
- ......... __. 

Hot be/angrijk•to huis van Europa voor :MENUSvoor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJES 
KAARTJES IN BLADEN, OHR~ KAARTJES, KALENDERS. 

Dit huis maakt zclve alle Pbotograpbie artlkelen, Drooge Platen, Cbemlscbe 
Producten,K.aart.,n, Bakken ([lorcelcrnen 1, Appareils instantanes en anderen. 

Een schilde1·doos, cornpteet (voor.., di-
lettant-schitdera.) (249) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wer 

DE Ul'l'GEVEH~. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta, 
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