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Bij dit blad behoort een bijvoegsel. 

De Nedulandsch-Indische Stoomvaart
maatschappij. 

Slot. 

De Soerakarta11che Corirant verschijnt 

driemaal 's weeks: Dhi11dag11, Donderdag• "II 

Zaterdag11, uitgezonciel'd feestdagen. 

Advertentiekosten behalve bet zegel voor 

ewe 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

maatschappelijk standpuut, om op zulke klei- zien en rijkdom verschaft, stelt de maatschap
nigheden als de onscbendbaarheid van de hun pij het publiek op cijns en m&.akt dit tot de 
toeverlrouwde goederen te letten en te doen dupe van schrome-lijke willekeur. 
letten? Wij miskennen de verdiensten der maatschap-

Met welke persoonliikheid heeft bet publiek pij intusschen niet. 
ten dezen echter eigentlijk te doen? Is het met Fortuna beeft haar toegelachen, d~ engelsche 
den gezagvoerder? heeren op de boven verdieping van het groote 

Immers neen. Het publiek contracteert met Londensche kantoor in Bla.ck/1·iai·s wisten de 
Wij bedoelen een paar artikels v1tn bet cognos- en betaalt aan de Maatschappij. De gezag- ko)rden der hollandsche geldzakken los te maken 

sement, die zoo buitengewoon arbitrair en one- voerder is aan deze ondergeschikt en wn.t zij en de Maatschappij heeft schatten verdiend, 
rens zijn, dat het publiek daardoor als aan omtrent zijn verantwoordelijkheid tegenover de d0~h niet zonder arbeid, niet zonder geestkr>teht, 
handen en voeten gebonden is overgeleverd aan maatschappij wenscht te bepalen, gaat het pu- niet zonder groote mate van bekwaamheid. 
bet goeclvinclen der maatschappij, en welke bliek niet aan. Zij verheugt zich in bet bezit van een frnai 
veel van willekeur weghebben. Er kan, dunkt ons, nooit quaestie zijn van monopolie, maar zij heeft tevens met heleid, 

Art. l. zegt o. 11 • .,De gezagvoerder is niet een verantwoordelijkheid tusschen de loondie- w&ar het pas gaf, niet enkel weten te nemen, 
,e.n.nsprakeliik voor schade aan goederen, ver- naars der Maatschappij en de afladers; al wat do~h ook weten te geven. W aar bet in ha1tr 
,oorzaakt door ratten of ongedierte; voor bree- gene verrichten geschiedt, moet geschieden na- belang was, direct of indirect, wist zij de ba

,,kage v11.n breekbare vo0rwerpen; voor lekka- mens de vennootschap welke r.ij dienen, en de- kens te verzetten wanneer het getij verliep. 
,,ge van vochten; voor het gewicht, den m- ze is de eenige factor waarmede over geldelii- En als in de ·veelbewogen dagen van Atjeh 
.,houd, de mirnt, noch voor de wanrde. ke verantwoonlelijkheid tegenover de afladers de Regeering te nacht en te ontijde om ver-, 

\Vaarvoor mag dn.n de kapitein wel aan- kan worden onderhandeld. voermiddelen vroeg, nooit was het der Maat-
sprakelijk zijn. als hij het zelt's niet 18 voor Wij bespreken een beginsel: de rechtszeker- schappij te veel om, het kostte wat het wilde, 
ongevallen, door zijne zorgeloosheid, r oekeloos- beid zou natuurlijk even weinig bestaan, wan- te geven hetgeen zij beschikbaar kon krijgen 
heid, enz. begaan? neer de niet ve1witwoo1·delijkheid, aan de l\foat- en alle hens aan dek te roepen. 

En de geYolgen? \Vie de lossiag eener prauw schiippij, als wanneer zij an.n den gezagvoer- Haar programma, dat standvastig naar uit-
langs zij van den stoomer heeft bijgewoond, weet der werd opgelegd. breiding en volnmking, naar nieuwe bronnen 
dater met de goederen op ongehoorde wijze wordt A t 8 d t 1 . d van winst streeft, dwin
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om0aespron0aen en dat er 0aeen zor0a voor wor t i\~ cl b k cl 1\1 t h ·· · · karakteristieke willekeur. '.l.!1!1r e ge re en ezer ~ aa sc applJ zun 
gedmgen: een ,,voorzichtig te beha.ndelen" op Veronderstel dat iemimd weaens verhuizin"' die welke monopolies steeds aankleven en ha
uwe kisten schijnt een reden te meer om ze b. v. met al z\jnP. goederen, rJtuigen, llleub~· ·• r~ autocratie wordt doo~ 's Lands aclruinistra
van boven in het ruim te werpen: niernand lair, enz. plaats heeft geoomen op een stoom&chip, tie onclerhouden, bestemhgd, gesteund - zon-
1mu:ers is verantwoordelijk voor breekage. . . . . ~imrmede h\j op den vastgestelden dng hoopt te der noodziia~. . 
van breJkbare waren, noch voor lekkage v11.n . . . . vertre~ken. Men contracteert passage zoo voor Hoe spoed1ger daaraan een emde koi:nt, des 
vocbtea. De clau:iule in bet genoemcle artikel, zijn persoon nls voor zgne goederea, <loch komt te eerder waarbor~ men a~n d~ kolome een 
die van schade door rntten of ongedierte ge- nnuwelijks aan boord, of men verneemt. . . . meer gezonde en rn~me ontw1kkelrng; v11.n htLar 
waagt, heeft misschien betrekking op W estfaal- dat een deel der aoederen niet met deze boot stoompaketvaart, die de slngader is va,n het 
sche hammen en andere lekkerniien, die b!j 0 k · A h" 1 " k>tn medegenomen worden. ver eer 1Il onzen rr. ipe . 
vergissing of nit verveling door het scheepsvolk 

d Men protesteert, wijst er op dat bij aankornst worden opgegetan, of op dranken, waaraan e 
ronde zeeman zich onderweg nog ronder eet, ter plaatse het van bet grootste belang is, dat 

E. 

NOVEJIBER IN LONDEN. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uif.gave v60r 10 uur. 

voetzoeker, wellicht gekocht met uw eigen stui
ver. Voorwaar, een vreemd voorbeeld van stof
verwisseling! 

Dat vuurwerk afsteken duurt den geheeleu 
avond en soms nog eenige avonden d1,1.arna
ook wordt het door kin<leren van alle standen 
meegemaakt, doch de meer gegoede gaan niet 
up straat, ma11.r doen het m eigeu tuinen. 
Eene andere eigenaardigheid is het verbrnnden 
der poppen, zoodra men ze niet meer noodig 
heeft, zoodra ze geen winst rneer afwerpea, 
worclen ze verbrnncl oncler 't grootste gejuich. 
Een menigte menschen verclringen zich gewoon-
1 ijk om clat vernielingswerk v11n nabij te zien, 
terwijl de kleine brnnstichters er om been dim
sen. Overd11g wordt er ook druk gedaan aan 
de edele kunst van 'rerpsichore, al is het er 
clan ook naar. 

Nu heh ik het »hoe" verteld; thans bet 
» w1tnrom", de aanleidiug namelijk tot deze zon
derlinge plechtigbeid. De ledematen-man die 
aldus wordt tentoongestelrl en 11Lter verbrimd, 
prijkt altijd met dikke zwarte snorren en 11iet 
er woest en boosnarclig nit, ten minste men 
moet zich tlit verbeel<len. Hij meet namelijk 
»Guy Fawkes" voorstellen, bet hoofd vun eene 
samenzweering. ten docl hebben<le het parh
mentshuis te Louden door buskruit in de lucht 
te laten springen. Het was gednrende de re
geerrng van Jacobus I eu we! iu 1603- 't 
tweede j11ar z1iner regeering, dnt Penige ontc
vreden Katholi0keu dit plan vormden. D8ze 
vorst toch, die tot de AJJglikaansche kerk be
hoorde, was even on verdrnagzaam voor de H. 
I\atholieken als voor de Hervormden en ver
i;olgcle de belijders dezer beide godscliensten; 
boveudien was hij een zwak, nietswaardig 
mensch en was men algemeen ontevreden over 
hem. 

Nu dacht een zekere Robert CatP.sby, een 
(Gescht·even voor de Soe;·akai·tasche Courant) Roorusch-Katholiek, dat, als men het Parlements-om daarna uit dankbaarheid de geledigde fies- men met al zijne goederen te gel\jk de binnen-

b . 1 landen kan ingaa11., wijl men anders de zorg 
schen weder op am· plaats te eggen. daarvoor aan vreemden moet overlaten: -bet 

Hoe bet zij, voor niets wordt ingestaan: noch 
SZot. huis op een <lag, dat de Koning er met zun 

voor inhoud, noch voor maat, noch voor waar- helpt altemaal niets, art 8 legt »men" het 
zw\jgen op. dP; is het wonder, dat uwe goederen, als ge 

ze niet kort 1m klein thuis krijgt, heelemaal En geloof niet dat men u van zoo'n wille· 

Nadat ze overdag getrncht hebben geld te l\Iinisters en Str..atslieden zou zijn, in de lucht 
maken, is 't 's avonds hun grootste zorg het kon <loen Yliegen, dit een radicmil micldel zou 
te verteren en liefat zoo gauw mogel\jk. De wezen om van den vor:ot en zijn evenz~er ge-

.liefhebberij is vuurwerk te koopen. voornl voet- hate staatslieclen af te zijn. 
verdwenen bliiken? keurige handeling __ kenuis .. geeft: wanneer g\j 

Klachten over de behandeling der goederen • reeds aan boord zut, _terwul men nog aan het 
zijn algemeen en zoo oud 1tls de maatschappij I foden der goederen is wordt de ruimte een1~ 
zelve. Is het te veel gevrnagd van bnar, dat even opgenomen, en boort ge een »offi~ier 
ze haar best doe om bet publiek tegen schade bevelen, diit het overblljvende gedeelt::i, 't welk 
te vrijwaren, met een woorct: dat er goede po- nog in de prauw ligt, nrnar met een volgenden 
litie worde gehouclen? Behoort die ruwheid aan boot moet medeknmen, en toevallig over de 
iJoord, die af en toP aan brooddronkenheid grenst, versch11nsing ziende ontwaart ge. dnt daur
sorus tot de eigenschappeu benoodigd om het mede nwe eigen belangen in de klem zijn ge-

zoekers en die op straat te werpen om de Doch alleen kou hii diL 11iet doen; hjj sprak 
voorbijgimgers aan 't sc.;hrikken t'3 maken. (*) er du<> met eenige vriern1en orer, o: a: met 
Al weer eeu bew!js, dat ondank s' werelds een zekeren Guy F:Lwkes, een man di8 om 11ij11 
loon is. 's ~1orgens geeft ge uw clikwijls zmu " urned en w11,agh1tlzerij beru ·lit was. ZJo iets 
verdiencl geld-w1mt arme wenschen z\jn lllee:ital wns juist een kol(je n: L:tr i :ine :1:H1d, 11 j stemrle 
vrijgeviger clan rijke-aan de pretmakers en d1t le1!i k to ' ; nvn b ~~loot em liais t e lrnren, 
's avonds loo pt ge kans u halfdo ),) te schrik- I dat mm 't Par]µ, ,uentsgebou w p· •nscle en v11n 
ken door de plotselinge outploffrng rnn een danr uit ee11 gnt te bDran, l1Lt w1ar tb1 keldu 

<l I t b ? B raukt. () D vaartuig in behou en rnven . e rengen. e- • u tout comme chez nous 
kleeden kommandant en officierel\ een te hoog Steunende op een monopolie, <lat ha1;1.r aan- Red. 

F e u i 11 e t o n. 
Te veel om te ster,·en, 

te w-eini~ ..... 
IX. 

( Ve1•volg .) 

En werkelijk zag zij in bet nachtelijk duister van 
achter de moestuinschutting iemand op haar toeschie
ten. Met ee11 der uitroepingen, waaraan zulk een 
dweepende Jiefde zoo rijk is, vie! zij haren minnaar 
in de al'men .. .. om een vreeselijker gil t~ slaken 
op hE>t herkennen van de donderende stem haars 
vaders, die haar met een ruwen vloek gebootl stand 
te houden en naar het kasteel terug tc keerPn, waar 
het doodelijk verschrikte meisje ,·oor hem op de knieen 
zonk en om vergeving ~meekte, onder de plechtigste 
eeden, die de zuiverlleirl dcr oogmerkcn van baren 
rninnaar bevestigden Doch tie bal'on, doof voor hal'e 
smeekingen en niet vermurwd door hare tranen, 
~loot haar in hal'f~ kamrr op, en begaf zich met ge
balcle rnisten en bevende van de toorn naar de zijne. 

Bij de onclergeschiktc plaats, die deze rnislukte 
,gchaking in on~ Yerhaal beslaat, achten wij het noo
deloos na te vol'schen hoe de baron lucht kreeg van 
b~t beraamde om\·luebting plan, ja, zoo nauwkeurig 
kennis droeg ..-an den tijd waarop, en den weg waal'
jangs zune dochter itl de :i.rmen VEii} van den Dal - van 

wiens liefdehandel met haar hij bet minst niet ve10. er zich mede, en nij droop af. 
moedde - zou snellen. Genoeg, J.ij sneed haar op Waar en hoe hij den n!lcht doorbrncht doet bier 
de zooeven verhaalde wijze den pas af, en dat ten mintlel' tel' zake. Gcnoeg dat hij l'eeds vrocg in 
aanhool'e van den teleurgestelden minnaal', die op nau- den morgen naar de pastnrie terugkeenle met <le 
welijks vijf schreden afstand den baron zijne dochter verklaring, dat van bet vi~schen niet gekomen was, 
hoorde opvangen zonder, verscholen, als hij was ach- door een opkomende ongestelclheid van den vriend, 
tel' eenig struikgewas, iets te hebben gezien. Het ten wiens huize hij den nacht bar! rloorgebracht. 
weinige rlat hij hoordc, was volkomen toereikend, om .Maar nog had hij zich nict naar zij11e kamcr bege
hem te doen inzien, dat de zaak op niets uitliep. ven, of bet rijtuig van den bal'on hield rnor de 
\\"are hij hartstochtelijk verliefd gewee~t, dan zoude deur stil. Zoo snel de jal'en en zijne ,,i:orrupties" 
hij misschien gepoogd hebben zijne Josephine tc ont- zulks gcdoogden, ijlde hij den gan~ ip, en eer nog 
zetten, te meer rlaar de bal'on, ten einde voor zijne van den Dal hem goed gezien had, voelcle hij zich 
dienstboden alle schandaal te vermijrlen, niemand met door den woedenden baron in de bol'st gegrepen, 
zich medegenomen of in hinderlaag geplaatst had. met de wool'den: 
Maar den schakel' verliet ook in dat oogenblik zijne Ellendeling ! Eerlooie fielt. Lage verleider ! en 
ber~kening niet. \\"arrn er rnaar bedienden bij ge- eenige anrlere scheldwoordcn, waal'van van Hemme
weest, zoodat de baron in de noorlzakelijkheid was nis geen syllabe bel'eep, 
geweest de eer van zijn huis te redden! Maar neen ! Het kwam tot een verklaring, waarbij de baron 
En ofschoon het oogcnblik te kort was om ten voile op hoogen toon, alsof hif in de pastol'ie te bevelen 
te berekenen, wat rette buit hem ontging, van den had, eischte, <lat de commensaal onmiddelijk de deul' 
Dal zag in, dat zijnc rol op het kastecl, en ten aan- zou worden uitgezE't. De predikant trachtte hem met 
zien van de freule was uitgespeeld, ten minste vool' het bedaal'dheitl te doen begrijpen, dat men van den Dnl 
oogimblik. Ilij weifelrle eenige seconrlen, en sloop tnen ook nog wel anrlel's dan door zulkt> geweldLladigP., 
onopgemPrli.t he•'n, ~ich vleiende met de mogelijk- geruchtmakende middelen verwijderen kon , en dat 
heid dat van tweeen een, Jf de baron bij nader in· I de hetrekking des leeraars zelrn hem verbood, 
dE>nken veiliger zou oordeP!en den plnats gehad hPb· , iemand na een zoo el'gel'!ijk tooneel in huis te 
bcnden smaad door een huwelijk te dekken, of dat I houden. Maar daannede was bet niet gl!Jaan. De 
Josephine zelve weigeren zou den naam van haren ziedende toorn van dE>n baron barstte ook over het 
metleplichtige te noemen. De ccne onderstelling was hoofd van den onschuhligen van Hemmenis Jos. Aan 
we! even onwaarschijnlijk als de andere, tilaar bij dezen wel'cl in l'uwe bewoordingen de schuld gege-
9ebrek aan betel'O behjPJp de beschaamde 1Ilinnaa1• velll Omdat hij den JiederJijkeU deugniet in ZUll huiS 

zou leiden. l\1en kon dun hmgz,imerlrnnd bet 
kruit vervoeren en 't later aun,;teken. Zooals 
't bij die gelegenhedep 't gebruik is, beloofde 

had genom~11. Oat was nn na Jange jare11 de ,·er
gelrling daanool'. clat hij. b::tl'on, den pornren, kalt'n 
k andidaat te Dennenhoek had gebracht. Kortom, de 
arme leeraar werrl zoodan ig met sch •lclwormlen over
lad0n, d,1t het hart !Jem in de sr.hoenen zonk. Al 
zijne betuigingen van onschulrl en lcedgerncl moch
ten niet bateu, en toen hij met bescheidenheid den 
baron (leer! opmerken, rlat deze zrlf den commcusaal 
met onrlerscheiding had behan.Jehl, met jachtverlof 
begunstigrl, aan zijne tafel ontva11gen, keerde zich 
de grnmstorige man om, en verliet, zonder een woord 
te 8preken, de pastorie .. 

Van toen af zette zich bij hem het kwade bloed 
tegen rnn Hemmenis op ongelooflijke wijze. In alles 
dwarsboomde hij hem, zoodat bet rnor den misken· 
den leeraar een ware uitkom~t was, dat eenige we
ken later de baron - misschien we! ten gevolge 
zijne1· wued.~ - door een beroerte werd aangetast 
en na weinige dagen overleerl. Na zijn overlijden 
bleek de juistheirl der geruchten aangaande den ver
warden staat van 's mans geldmiddelen. Heerlijk· 
heid en kasteel werden rnrkocht; het huis afgehro
ken, de bo5schen meerenrleels gerooid, en freule 
Josephine vond een wijkplaats b1j hare oudere zuster, 
die niet Jang te VOl"<'n weduwe gewo1cle•1 vWaS. v 

Van Hc111me11is li et iijn cornm••nsaal natuurlijk gaan. 
En zoo werd hij verstoken v:rn een g<' ILOopt ruaar al 
te kol't genJten voordeel. l\'ieuwe armoede werrl 
geslingerd ove1· het huisgezin van dP.11 zwaar be· 
proefden man. 



rueu ellrnutler trou 1'\ en stilzwijgemlheid; een 
priu;fer bekni.t:htig(le hunnen eed, zonder te 
Wl tt n "·narnp dezc doelde, docb d1tt kmuu er 
7.ekl•r minder op aan. Of de rnnn l11ter berouw 
had- en in 't venolg beter toezng in 't ze· 
p:t•hen 'l"ll.ll 1u1rclsche omlernemingen, is niet in 
de ge:<chietlenis opgeteekellll, doch wel 11.nnte
ne111e11. In 't begin ging nlles voortreffolijk; 
tern'1il de 11mh·ren--wa11t bet getal der boos
ao lJ('l'S W!tS !l.llengs 1l.1t11gegroeiJ-in den kelder 
''erktui. stond Guy F11wkes op de wacht en 
\\ n1.r~chuwde hen bij 't minste geluid. 

Zii lrndc!uu r eds eenig!:l duizende tonnen 
kruit met shoo bedekt over de Th11.mes gebmcbt 
ulltR was· kl!l.11.r voor het groote plan, dnt met 
recht »knaleffect" zou maken. Doch op den 4 
den K O'\e111 ber, den !Lvoml voor de uitvoering 
wen1 er bij een der mmlsleden een brief be
zor;.;d door een ver:uornd persoon, w1i.arin toe
• I ding "enl geru1mkt op een naderend gevaar 
en a !Ji'l'llt ulun·"; tevens wercl bem 1rnngeraden 
uid. nanr de vergaderi11g te gmrn welke den 
'\olgt 11den dag iu 't Parlementsgebouw zou 
pln1<ts hebben. Waarschijnlijk was deze brief 
gesdire1·en door ePn dP-r sarnenzweerders, d]e 
beronw gevoelde, doch men heeft den scbr~j ver 
nonit gevonden. 1\atuurlijk begreep men dnt de 
gehei1uzirn1ige aanwfr!.ing tloelde op een gevaar. 
rlat 't .PurlPmeatsgPLonw hedreigde; men on
dL'rzccht gt>noemcl gebou w onmiddelijk van 
unJu- tot bove11 en vond al spoedig in den 
hider ·en grooteu voomad bu kruit benevens 
Uny Fnwkes, die uog de laat te hand nan 't 
werk kmLm leggen. Hij wenl gevnngen geno
Ill'!ll , rnnar niettegenstiLnn<le hij helsclw pjjni
gingen ouderging, wilde bij zijn makkers niet 
v~rrndPn. Deze vluditten op 't vernemen der 
out,lekking nnar een buis buiten Landen gele
g«·n, w1mr eenige tler Z<Lmenzweerders verhlijf 
hieldeu. Zii werden spoedig achterlrnnld en 
011t•lekt; doch daar zich nog eene aanzi•mlijke 
honeelheirl bu::,kruit in bunne schnil1Jlaats be
'l"OJHl, terdedigdeu ze zich dapper en hielden 
et•n snort van beleg vol. Door de eene of an
dere onvoo1:ziclitigheid evenwel ontvlarude bet 
kruit en k1rnmt·n de booswichten. om door het
zel,'tle JUidLlel. d' wannloor zii andereu ha<l
den "·illen doen verongclukken. Zoo 't niet te 
l.alll<1tl 11 as. zou men zeggen dat: » wie een 
kuil voor een antler grnaft, er zelf in valt." 
Iluune overblijfselen werden begrnven in ~t. 
P .. uls churcLyurd en Guy Fawkes. <lien men 
voor dea boofrhwnlegger van 't complot hiel<l, 
stierf een 1rnren m1trteldood; ook hij werd op 
gP.noemd kerkbof begrn.rnn. 

Ter herinneriog nu nan dezen nanslng, ge
deeltel~jk ook uit vreugde over bet mislukkeo, 
wordPn er jaarlijks op den 5den 1\ o\'eru ber 
qtrnsi-evenbeelden van Guy Fa,\·kes rondge
drngen en later verbrand en wordt er 's avoncls 
nrnr~erk afgt:stoke11. zeker om te toonen, dat 
krnit niet altijJ voor slechte doeleinden wordt 
mi;;bruikt. 

Als ons nr.geslacbt een herinneringsdag zal 
md;;en van elke ontplofflng. die er in onzen 
ttd plaats bed"t of bernamd wordt, dnn zullen 
we wel eene ~erie van zulke clngen bekoi:nen 
en de stnwtjongens er wel bij vnren. -w elk 
een '\Ooruitzicbt voor hen en voor de vuur
wu-k verkooµers! 

Doch helaas, wat toen zeldzaam was, is nu 
nan de orde van den d1Lg. 

0 tijclen! o ztclen! 
The,.esr> 

Met bovenstnande Londensche correspon clen
tie co'incideert bet 111nolgend bericht in de 
Ju vn. Bode rnn jl. iaterclag. 

»De gedenkdug van bet bnskruitverraad te 
>Louden, de Guy Fawkes-dag, is weer· met 
>weer dau gewone opgewektheid in ganscb En
» geland gevienl. De meest gezocbte »Guys" 
»Witren de beelden der conserv11tieven: Lord 
»lhudolph Churchill eu Lord Sali!:lbury, de 
»lautste in gezelsclwp met Percy, Oatesby, Oar
» net en anLlere hoofJlieclen der smnenzwering 

·X. 

\Vij verhaalden reer!s, hoe de noorl rneer dan eens 
den lccraar dwong zich te ontrloen rnn voonverpcn 
rnn waardc. \:an JieYer!e.le blPef clan ook allet'n het 
onruisbnarste O\'CJ", en aan aanvulling vnn hct.geen 
ver~le•'t of brak was niet te d1;nken. '.Vnar niet zel
de11 hehourlijke voPding ontb1·ak bleef bet OYerige 
tlo·)rgauns achterwege, 't zou niet moeiel\jk zijn dat 
wet c\jfers te stnren. maar wij schr·ijn•n gecn huis
lioudelijke begrootingen of berekeningen. De geJrb
waarde lileef allll'll1en, rnaar het D,,nnenhoeksche 
pn'dikants-tractemc11t sloeg geen cnkelen gulden op. 
lJet ~omnie~je na het bedankP.n rnor de bcroeping 
h't' zijde gelegd, wa. reeds Jang verbruikt: het wei
niµe, dat van drn commcnsaal was ornrgeho11dc11, 
tot dPn laat~en cent ingesmolten. Ilet was en blccf 
een kommenol Je,cn, en wnre bij hem en bij haar 
het geloof in een var!erlijile Voorzienigheid minrli>r 
lt>\1•nrlig geweest, z\j zo11rlen reetls Jang zijn he· 
z1,cken onder rlen rlruk der tijdPn. \'an een alge
rn1•.,11P verbetering tier prediknntsja'1rwt•rlde \Vet d 
\<Ill tijd tot tijd g1isprnkcn, de noud7.akdijkheid a.m
gt ound, rnaatr<'ge l<'n in het klein bPraarud, en ten 
dt•<'l1'. zoo gnetl en zoo k wnad als bet kon, uitge
'""' ,. I, ruaar 111Per ook nict. Zelfs verkreeg van llcm
rn1•11i~ ee,1 verhoogi11g \'fi r. f :ii}. - maai· wat b"tre
ke11r!P dat tcge11ov1ir den stijg<'nrlen pr\js <l<w eerstc 
]e,ensbchoeften, wio:-al voor ecn hnisrnder, rlie zich 
nog altijrl te bckrimpen had, zouden ziji:e kind .. ren 
~cnmaal in hunne brhoeften kunnen voo1·zien 1 zon-

» v1rn 1605, voorgesteld als nijaml van 's 
»volks recbten en 's volks Huis". Ook 'l'ich
»borne en de Mahdi kwamen voor, en lrnd<len 
nee] bektjk. 

Ingezonden stuk. 

M. H.! 

Aan de Redactie 
dP1· Soerakal'tasche Cu111m1t 

In de Soernkartasche Cournnt van 20 clezer 
no 116 gelezen hebbende, <lat men st2ecls voort
gaat met bij mii te stelen en 't borubardeeren 
vim mtjn buis, zoo moet ik u mededeelen dat 
zulks geheel en al be~tjden de waarheid is. 
Nad1Lt men gezien beeft dnt door een dichte orn
heining van b11ruboedoerie en door eene goede 
afsluiting er niet dn.n met moeile bij mii is 
binnen te dringen, is het slechts een keer ge
beurd dat er dieven kw1Lmen. die ouverricbter
zake rnoesten heengaan. Na met een p!LH.r 
stcentjes geworpen te hebben zijn zij op mijne 
verscbijning d11.delijk gevlucht en na dien tijd 
is er ook niets meer gebeurd, docb hebben de 
dieven zich te Djebres bij andere personen be
geven om pnarden en meubihiir te stelen, 
zoo ah 01J l1i.ugs nog gebleken is, nnmeliik in
dien die berichten wf1.11.rbeid behelzen. Het is 
dus niet a.Ileen op 111ij gemunt, manr ontvan
gen ook anderen op bun beurt bezoek vn.n 
dieven,. daar waar zieb de gelegenheid maar 
voonloet om wiit te lrnpen; of er een waclit
b uis in de onruidllelijke. nu.biiheid is of niet, 
d1mn1an storen de dieven zich niet. W ensche-
1 ijk zou het zijn zoo <le n·~ngevers rnn :lerge
lijke on wnarbeLlen w11t beter op bun tellm pmi
se!l, om in den vervolge niets aantegeven waar· 
van zij niet bepaald overtuigd zijn. fodien 

B. U.. EEBEDIEN§T. 
KATECilISATIE. 

Zaterdng en Maanclag den 27 en 2!) 

rnorgens ten 7 ure. 
GO DSDIENSTO EFENING. 

dczer 

Zondag den 28 clezer des morgens tPn 8 ure. 

Pastoor F. II. DE BRUIJN. 

drs 

De Leipziger mis in d11odecimo, welke op 
de aloon-aloon is 11.nngev11.ngen, sch ~jut· naar 
de voorbereidseleu te oordeelen, op een groot 
bezoek berekend te z\jn, en de druk der t\jden 
onder de inbntlers betrekkel!jk minder gevoeld 
te warden clan onder de Enropeaneu. Inzon
derheirl Chineescbe reRtanmties en speelgoed
kramen z\j n er ruimschoots ·vertegen woordigd. 
Een der drie carousels hnd hetlen morgen reeLl::i 
eeue oiwe1·tw·e gegeven, terw~jl de ster0oscope 
rnecl111.nique V!l.ll den heer Dupont een OUtle be
kende is. Een kind met een zeker a1mt1Ll neuzen 
zou een welkom sujet op de vVeene;_· neuz;en
tentoonstelling zijn geweest. 

Onder een cler pendoppo 's staan v11.n die ei
genaardig bewerkte inlnndsche menbelen, over
doedig verguld en besneLlen, welke een vreem
deling op Java reizende, nls curiosir.eit imar 
zijn luncl zou rueenemen. Ook viutlt ruen clnar 
een kamersch11t, waarop de Atjehsche woskee 
is afgebeeld, met het opschrift lni 1•oemah mis
sigit A~jeh njcrng biekin 11amanja Lol'lm:o. 
Een imam staat met opgeheven hanclen op den_ 
voorgrond. . 

V un Lorenzo valt echter niet te zeggen 
qu' il a bien 11ufrite de la .pMtel'ite 

De Sekaten zal eene week duren. 

di"l l~efhebbers om Mntegeven iets van mijne . De uitslag vnn de heden te Batavia gehou
omge,iu~ willlen weten om aantegeveu, knn· den geldloterij ten behoeve van de gyurnasfaek
nen zij geru t eerst bij mij komen, om in- school te 80!0 en de vereeniging tot voorbe
formntie te nemen, en ik zal bun rondveg de I reidend onderricht aan kimleren vim minverruo· 
wnarbcid zegQ;en. clan hebben zij geene s~heeve · genden in Nederlimdsch-Indie, is als volgt: 
voorstelling te doen. de prijs van f 100.000 ur. 9299. 

l\let de µlaatsing hierrnn in nw geacbt bhcl zult id. id. id. 20.000 nr. 27659. 
UEJ mij genoegen doen. id. id. id. 10.000 nr. 1952, 

Solo. 21 Dec. 84 id. id. id. 5.000 nr. 2288. 
vY. A. C. LxmIERTS VA:N Bu1m.i;;N. id. icl. id. 5.000 nr. 9744. (*) 

!2222 

So erakarta. 

Op o·t,.e1·nu>1·~en 25 dezer zal 
dit blad ~~eg·ens den lsten Jierst
dag niet T'erscbijnen. 

id. id. id. I 000 nr. 23 l 90. 
id. id. id. 1000 nr. 18509. 
id. id. id. 1000 nr. 1207 4. 
id. id. id. 1000 nr. 4740. 
id. id. id. 1000 nr. 18849. 

een prijs van f 500 op de nrs. 6101, 12498, 
29234, 10933, 15641, 28180, 6177, 9641, 
10962, en 25862. 

veroordeeld tot respectievelgk 2 en 3 mao.ndcn 
teuarbeidstelling, terw!jl acht anderen, van 
hetzelftle feit bescbulcligll, wertlen vrijge
sproken.-

iet geheel duiclelijk is bet volgend bericbt 
van het A. D · 

:.Het tloet ons genoegen te kunnen me:den, d~t 
» bl\jkens bier ontrnngen telegmfische tijding de 
»noteriug der aanlleelen N. L HiLadelsbank en 
» Koloni11le B1mk ruerkbaar verbeterd en wede1 
»op 37'/• eu 35 respectievelijk is gekomen, zoo 
»clat bet geschokte vertrouwen te Amsterdam 
»> bl~j kt terug te keeren." 

·w anneer men nl. weet dnt in A;iril van 
dit janr door den makehtar H. vau Nierop te 
B11.tavia een bod vim 115%. werJ gedaan voor 
veertig aaudeelen N. I. H. B11nk en dat zulks 
door den houder geweigerd werd, omdat bij 
die . aaucleelen ten vorige j1Lre tot den k1>ers 
van 1~3'/!/o had gekoc~t, - wanneer men ver
cler de hollu.ndsche baursnoteeringen v66r de 
i t1discbe pnniek met de tegcinwoordige verge
lijkt, clitn vrn11.gt men zich af hoe uit een koers 
van 37'/, tot een "terugkeer van gescbokt ver
trnu wen" te besluiten vult. 

Als ecn staaltje van hollandsche snugger
beid moge dieuen, dat bij de houJerdste voor
stdliog van Fedol'a te Amsterdam de winter
tuin der grnvin Soukareff, welke onder de 
tooneelen vim het stuk voorkomt, door de 
directie versierd wits aan de eene kant met 
liet jaarhil 1884, !t1m de anclere met het 
numlller 100 in vla111mencijfe1·s. . 

De deftige t\ ieu we gotterclammer, die bet 
meedeelt vindt terecht deze decorntie in strijd 
wet het decorum. 

lE1uxD in de kottn heeft een particulier 
schr~jven uit l31Ltavi11 ontvnngen, waarin o. a. 
worclt meegedeeld, d1Lt tle voorgenomen kor
ting der tmctementen v11n de awbtenaren zal 
bedragen twee geheele maanclen vim bet j1Lnr; 
llfitu urlij k over elke nrnand gelijkelijk verdeeld. 
W el moge het hun bekoIDen. 

P1·ou. N. Adv. Bl. 

Het Hoog milifaLir geregtsbof beeft in de 
znak 'vun den kapitein van administratie Kley 
de uitsprnak vim den Krijgsraad op A~jeh! . 
die dien otficier gegrond verkl1w.rd had in zijn 

Jin11nstnnd. (') De Loe. heeft 9744. reclume tegen de strnf hem opgelegd wegens 
Het Ind. \act 19/44. I oneerbiecligen toon in-een bezwaarschrift a.an 

9 \Voeusdag 3 December Y. i\L Dinsdug 

·December L. K. Woensdag 17 December N . .'.\1. 
Donderdag 25 December E. K. 

"\:? 
1 

k · 1 H r0· zijn chef, ''ernietig•l en zijn<:i recl1Lme zelfs zoo 
t 0 g-ens -enmsguve van c en 0011 mspec· .1 kl cl cl t. h d 

t cl~ p t 'l' 1 fr t lt h t tel ongeirronu ver aar ., a em eswege een 
eur er os - en e egrnlL l rnns wore e e- strnf-is 0 Jrre]eo·tl. A. D. 

phoon- kantoor te Gombong op 25 clezer ge- I 0 0 

KoiiimissarisRen voor de maand December 
PJantselijke SchooHcommissie 

de beer: E. A. Hr'1.LEWIJN. 
de beer: J. SPH.UI'l' LANDSKROON. 

't--erzorl;'i n~S'fCSti ch t 
de heer J. G. M. A. Carlier. 

Sluitdngen 

TE S.UIAlUXG: 

d e r .NI a i l s. 
TE BATAVIA: 

F. 14-28. 
E. 
H. 

7-21. 
6-16--27 

F. 3-17-31 
E. 10-24. 

H. 9-19-3Q 

Prote§tantsche Eeredienst. 
GODSDil~:\STOt.:FE~!:\G 0p Donclerdag 25 Decem

ber 188/i., rlen 1 en KERST DAG des morgens 8'/, ure. 
Op \'rijrlag, 2li December. ~Ialeische clienst op 

hetzPlf:le unr. 

VA. 
De P1·edika11t, 

l(LAVERE . 

opend. 

Men meldt aan het Bat. H. ·Blad dat te 
Soeraknrta spoedig een nieuwe Javaansche Cou
rant zal verscbijuen, gemmmd Bmta Y oeda, 
onder reclactie van den beer Gustaaf Winter. 

Gisteren verschPen te Batavia het eer&te num
mer van bet illaleisch dugblad Pemb1·ila B r.dawie 
onder redactie van den heer J. Kieffer. 

HET PLAX is, naar men aan het Ind. V ad. 
weldt, gevormd tot bet beleggen van een al
rremeene vergadering vim suikerfobrikanten in 
Je Gouvernementslanden, W<.mrop in overwe· 
ging zal warden gegeven Olll een commiasie, 
bestaande uit een of twee fobrikanten uit elke 
betrokken residentie, naar den Gouverneur 
Genemal ter andientie te zenden, ten cinde 
moncleling toe te lichten een adres om uitstel 
van de betaling van cij ns. 

Op de heclen gehouden politierol werden de 
chinees Siem Tjing Soen en de inlander Djo
jotoko wegens het bezit vun cl;.nclestiene opium, 

cler al te zeer af te dalen bencden bet maatsc.!bap- zich wel behelpen; maar het ging toch. En daar de 
pelijk peil der ouders? neemdeling een beschaafcl man bleek te zijn, ver-

Eenmaal was hel water wedPr tot aan de lippen, gunde onze vricnd hem gaarne nu en clan de pas
toen zich bij onzcn wir.nd een vrBt>mclel;ng aanrneld- torie te bezoekcn. 
rle. \'an Hemmcnis dacht !Jet eerst aan een z0oge- 't \Vas bij zulk ecn gr.!Pgenh11id, dat r!e schilder 
nnamcl fntsoenlijk berlclaar, die, gel\jk meernuJeu afgewacht werd in een ve1·trek, waar de in oheverf 
gebcurt, on<ler het ve1·toonen van echte ·ot onechte gesd1ildc1·de µortretten van van Hemrnenis 011ders 
papieren l>ij een geloof,µ·enuot, Pn als prott>stant clan bingen. Aanstonds trukken bcide de aandacht van 
allereerst bij den JJ1·cdik,111t, 011rlcr.stancl waagt, ter ht>t geoefond kunstenaartioog <lllti bezoekPrs. Zij waren 
voortzetting zijner rei~, of ook bet een of under ten nict ~-an dezelf<le h.-wd. !let mansportrnt ~chePn rnin
verkoop aanbiedt. eigenlijk als Yennomrle beclelarij. rl1•r de aanclacht van rlen schilrler te trnkken dan 
,'.\laar clit was het gcval niet; cl~ man was een het a11derr, waaraan hij zich uiet scheen te kunnen 
schilder, clie ct>nigc fraaie landschappen en gezichtcn vel'zadigen. 
in den omtrek wenschte af te teekencn. llij had zich - - 1£e11 schoon siuk ! zei1!0 hij eind,·lijk, na bet 
hrhalve in de dol'psherbcrg ook nog aan cen paar tang en na1mkcurig te hcbb1~11 beziun. 
anderc woningen vcrrncgtl, ~en eincle er zijn intrek - Het po1tret mijner moedcr. a11twoo1·,lde de gast-
te nemen; doch da:-irin nict na.ar \rnnsch geslaagd hee1', hrt andere is rnn mijne11 vacle1·. 
zijnde, narn bij de \'J"ijhei;i zirh bij den predik'.1.nt - Aile respect; als schilderstuk heeft het Jutte! 
aan te melrien ml't de waag ·of Jeze hem nict te- waarde. "Ia:tr <lat rnn mevrouw uwe mordt!1· - ecn 
recht wist te hnlpen. Eer.~t schoot van Uemrnenis <le mer>sterlijk prnseel ! 
vlnchtige gedachte door bet honfd, zplf met rlcn Bij dt•zc woorrlen klo111 hij op t>en stoel om in een 
schildL'1·, clie er fatsoenlijk uitzag, in onrlcrh:rnrleling der bo'.!ken naar den mum of' het mrrkteeken va11 

tc tredcn. J\Iaa1· de man was wildvreem rl, men w;st den nnke1· te zoi~ke11; doch vruchte!Jvs. 
niet wic men in huis haalde: tr•~nrize onrfervinrling - Is dat stt1k niet te koo;i? noug de schilder. 
\\·as opgcrlnan, ook bij g1rnstige annbevcling van - Ik he1hn:1I, 't zij11 de pirtrca.~ . 1 mj111'r 011<lers. 
geachte zijcle. Daarnan riel dus niet te denken. , l3ovrnrlien h•eft mijne mocder z~ mij nug kort voo1· 
Toch wi~t hij z\jn bczoeker e~n 1·erblijf a;rn te w\j- l btur overlijrlen 1rn~t uadruk a<tn b0volen. 
zen. 't \Vas wt'I op vrij grooten afatan1l van bet J - Dat i~ iets ander:. l\It>t na lnik nanbe,·olen; 
do1·p, maar niet zoorn1· van de plaatscn, waar de j dat zal willen zeggen: niet op e.~n erfh11is verkoopen 
schilder een paar zijner gezirhtspunten had uitge· I of zoo iets. In een uitgelezen kabinet van een aan
kozen: De zaak kwam in orde. De schilder ffiOP,St zienlijk liefhebhN· is echter iets anders. 't Is jam mer 

Ten opzicbte van een onzer vercliensteJijkste 
inlandsche ambtenaren scbrijft men ons de 
volgende historiscbe biwnderheclen: 

De bedoelde nrubtern•ar is de zoon van den 
.fovannschen krijgsover:ite Seu tot · of wel Ali 
Il<Ls~a, een der beveihebbers onder Diepo Ne
goro tijdens den J1LV<L oorlog van 1825-30. 
i\lisschieu zijn van clezen bevelhebber de vol
gende bizomlerheden minder algerueen bekend. 
De overlevering toch zegt du.t Sentot, tot 
onderwerpiog gecl won gen, steeds bezield was 
van wrok tegen ons en er bepaald naar 
streefde ons vertrouwen te winnen, ten t!inde 
tE~r geleger;er tijd zijn slng te kunnen sluan en 
Diepo Negoro te wreken. Ter Sumatra's \Vest
kust, WMr hij in den padri-oorlog hoofd was 
van een Jnvaanscb legioen eu ons oogenschijn
lijk ondersteuncle tegen de padris, kwam hij 
met den Jirng Dipertoean of rndja van Pag
gerroejoeng en 'J oeiinkoe j1mg Tjerclik, radja 
vnn N an1.s, overeen ons vim de kust te ver· 
clrijven en het oude rijk van Mern1nkn.bau in 

rl::it het rriansporlret ook gcen st_uk rnn waarde is. 
Ook, d<tt de grootte wat half~lachtig i··. llfaar toch, 
rlornirn~ ik geef er u vierhondcnl gulden voor. 

Yan IIemmenis sperde de oogen wijrl op. \:ierhon
dcrd gulden! Bezat hij die, clan was hij geheel vrij 
van achtcrstalligr. ~chnltlen ! l\Iaar ..... zijne rnoeder! 

- llet is 11iet te koop, antwoo1«lde hij kortaf. 
Den ganschen da.g; ei; rlr.n ganscheo nacht er bij, 

w;1s Imm rle wak gc•'n oogenblik uit de gerlachten. 
llt>t po.-lret zijner n1oe.lcr w,•gtloen ..... neen ! dat 
was on1nogelijk. lllaar loch vierhondcrd gulden -
zoon•cl was hij, in w<'crwil rn11 allc overl•'g. ten ach
tci·en gcraakt. \'an waar zon die vuor hem ontzet
tPn lc geld;mn imn1nr komen? Uitsparen - veeljarige 
011 lerrindi11g harl hen1 geleerrl, dat hij de grenzen 
Yan uitvorrlijke bcwinigingcn reeds wr had overschre
den, en dat omern1ijrlel1jk was wat hij gemeend hart 
le rnoete:i ontbl!rcn. fots anders te gelde makcn -
h··t was er niet mecr. Hoe zOLHle hij gered zijn als 
h:j het sluk verkocht ! Uet stuk ve1·kocht ! ..... -
Zijnr. JO •Jeder vcrk 1i•l IJl'n? Zij1H~ moe"lcr wicr vriende
luk gPlaat helll wo menigma,tl hail toegelachen als 
hij die scl1il.ierij sto:1d. ouk we! een~ gcknield had 
in b·1nge Ol•µ;e11blikken, w.111ne~~1· b1!t gewicht vau zijn 
k.JJOUJt~r ll~m 111et l00Jen zwaarte drukte. 

f Wordt vervolgd.' 
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"I::> ::i...~I.L~ t1 .... ~g-~I.::i...I1g- cI.~1.... t.x-~::i...I1~11-

s T A A T S S P 0 0 R W E G E N. 
So Io. So Io. · 

8e>'l..e> SzV. 
Solo-Dj e bres 

» - » 
Paloer 
Kemirie 
lOd~uo.•-o 
uc.2B.•s-ofpoJ'1: 
Kebon Ron-io 
Kedong Ba.nteng 

"VI.' aliekoekoen 
Gedong Galar 
I--.r0Jr11. 

» 
Geneng 
F oer,.vod a.di~ 
~-d.i.e>era 

» 
Babada.n 
Tja.ro<'oban 

Sa1-ada.n 
'ilangan 

Bagor 
Ngandjoek 
Soekomoro 
Baron 
IA-er"i:e>S O lr1l«» 

Semboeng 
Djombang 
Peterongau 
TjoeraIT1alang 
J'tm:od._j oke r-t:«» 

» 
Tarik 
Prnmbon 
Toelangan 
S.i.d.Jie> A.rd.J «» 

» 
Gedanga:n 
,,-a.roe 

-<•nok1·omo 
Goebeng 
S «»"er_b_"I.-. 

Se>I«» 
Poei.·vv-o<ladie 
Delangoe 
Tjcpper 
..._I-."(;-t;e:.:.. 

» 
Sro~·ot 
Ex·ambanan 
Ka.lassan 
~.J-k.J-

I».J«»k.J
Ka.lassan 
Brambanan 
Sro,vot 
Il)i;..I.-.-t:-t;e.-.. 

» 
Tjepper 
DeJangoe 

Poer.,.vodad ie 
8oI«> 

·ertrek. 
Aa.:nko:n-ist . 

v· er1:rek. 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
)) 

Aankomst. 

» 
X> 

Aa.nkomst. 
Vertrek. 

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

Aa.n.komst. 
rerTrek. 

» 
» 
) .) 

» 
_l\,_ankomst. 
·vertrek. 

» 
» 
» 

.&,._an komst. 
Vertrek. 

» 
)) 

>'.> 

» 
Aankomst. 

Vertrek. 
» 
» 
» 

Aankomst-
.. \Tertrek. 

)) 

» 
» 

Aankomst. 

' r e1-ti.·ek. 
)) 

)) 

)) 

Aankomst. 
Vertrek. 

)) 

)) 

» 
ankomst. 

,,T_ ~I. 

7,9 
7,-1.4 
7.,22 
7,33 
7,44 
7,56 
8,22 
8,35 
8 49 

9,1. 5 
9,34 
9,50 

9,58 
·1 o, ·13 
'10,29 
'10,48 
1.'1,25 
'1-1 ,40 
·11. ,56 
N. I. 

1. 2,·12 
1. 2,32 
·12,46 

1. ,-
·1 ,.1 0 
'1,29 
'1,4·1 
·1,49 
2,5 
2 20 
2,3 ·1 
2,5 ·1 
3,5 
3,1.1. 
3,2D 
3,4-1 
3,59 
4, ·12 
4,20 
4,35 

I 
4,44 
4.56 
5,5 
5,1. 2 

,-_ L 
10,30 
·10,35 
·1 0,4·1 

door 
door 
door 

·1 '1,24 
door 
door 

N. I. 
12,5 

<loor 
1. 2.33 

·12,34 
door 
door 
·1 ,1. 4 
1. ,34 
door 
door 

door 
door 
door 
2,45 
door 
<loor 
3,·18 
3,24 
door 
3,50 
door 
door 
4,26 
4,31 
door 
door 
door 
5,·19 
5,2·1 
door 
door 
door 
door 
6.-

N. l\L 
2,6 
2,23 
2,42 
3,3 
3,1. 2 
3,29 
3,50 

4,1.0 
4,32 
4,50 -
5,6 
5,1. 9 
5,42 
5,56 

N. I. 
2,25 
2,30 
2,40 
2,5-1. 
3,2 
·3,'14 
3,38 
3,50 
4,3 

4,29 
4,47 
5,3 
5,5 
5,20 
5,36 
5,55 

S o e:r-.b _:i..., 
(cl-ucbeng· 
,,-onokro:rno 
,,-a.roe 
Gednngan 
s i. d. bl«> Alo.. :rd._j «> 

» 
Toelangan 
Prn:rnbon 
Tnrik 
!Io d._j «»ke:r-t;o 

)) 

'rjoe1·amalang 
Pete1·o:ngan 
Djornbang 
Sernboeng 
::...e:r-t;o s o ••«» 

Baron 
Soekon-:ioi·o 
~gandjoek 
Bago1· 
"'\"\-ilangan 
Sn.1·:;t.dan 
Tjaroebn.n 

I3n.badan 
i..m::- d.-i.«»e .. 

~:> 

Poe1·vvorl a.die 
Geneng ---------)) 

Gedong Gala.-

·ertrek. 
» 
)) 

>.> 
» 

ankomst. 
-ertt·ek. 

)) 

)) 

)) 

Aankomst. 
'

7 ertrek. 

)) 

» 
Aankomst. 

'ertrek. 
)) 

)) 

)) 

..'\,a:nkomst. 

)) 

)) 

Aankon-:ist. 
"\Tertrek. 

)) 

,,-aliekoekoen 
Kcdong Ba.nteng 
Kebon Ron10 

» 
)) 

)) 

» 
>:> 

» 
)) 

Iodj o-Sragen 
Grom pol -
Kemirie 
Pnloer 
Solo_:Djebres 

» - » 
SoI.oo Sz'-' 

ankomst. 
7 Prtrek. 

_, ankomst. 

-v. :D!C. 
6,--
6,21. 
6,37 
6,50 
6,52 
7 ,'10 

7 ,31. 
7,53 
8,6 
8,1. 8 
8.4'1 
8,53 
9,4 
9, ·13 
9,21. 
9,26 

"V". :D!C . 
6,'15 
6,32 
6 54 
7,,7 
7,22 
7 4 -1 
8:1. 
8,23 

8,4·1 
8,56 

9,4 
9,28 
9,44 
9,57 

v. I. 
6,20 
door 
door 
door 
door 
7,--
7,2 
door 
door 
door 
7 ,51. 
7,57 
door 
door 
8,34 
door 
8,59 

9,5 
door 
door 
9,39 
door 
door 
door 
door 

door 
·10,49 

'10,55 
door 
door 

1.1.,35 
·1 ·1 ,36 

door 
1'if. :iw: . 

1. 2, ·10 
door 
door 

1. 2,46 
doo1· 
door 
door 
'1,28 
'1,34 
1. ,39 

v. I. 
6,30 
6,38 
6,47 
6,59 
7,8 
7,22 
7,30 
7,45 
8,3 
8,1. 5 
8,82 
8,38 
8,54 
9,1. 6 
9,28 
9,44 
9,50 

1. 0, 7 
1.0,21. 
'10,40 
1. 0,5-1 
1.1. ,4 
"'.l.'1,22 
1.1.,28 
'11.,55 
1'if. :M.. 

'12,1.0 
-12,24 

·1,1.5 
1. ,36 
1. ,52 
2,5 
2,1. 0 
2,28 

2,50 
3,'12 
3,25 
3,40 
4,3 
4,'15 
4,26 
4,35 
4,45 
4,50 

N. M. 
1. 2,24 
1. 2,32 
1. 2,4"1 
1. 2,53 

1. ,2 
1.,1.6 
1. , 2 4 
1. ,39 
-1 ,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,1. 0 
3,22 
3,38 
3,53 

411 
doo1· 
door 
4,36 
4,49 
5,7 
5,23 
5,39 

5·45 
6,8 
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\

Y. -L 
7, ·13 
7 ,'24 
7 50 
8,6 
8,24 
8,30 
8,44 
8,57 
9,8 
9,26 

v. l\I. 
7,-15 
7,38 
7.5·1 
8,6 
8,20 
8,26 
8,47 
9,3 

9,30 
9.38 

N. 1\1. 
1. .53 
2,2 
2,22 
2,33 
2,47 
2,52 
3.3 
3,1.4 
3,24 
3,40 

\ 
v. l\I. 
9.48 

'10,·11. 
'10,24 

IN. I. 
·12,25 
·12,42 

-10,3D 

\

·10,53 
·10,58 
·11. , ·I 9 
1 '1 ,35 
~- 1\L 

1.. 2,'1 -

1. 2,51 
'1 , ·1 
1. , -1 ·1 
1.,1.6 
·1,31 

. ·1,42 

·12.9 \ 
2, ·1 
2,7 

\ \ 

\ 

I 

S o Io. 

N. 1\1. 
3,36 
3,47 
4,-13 
4,29 
4,47 
4,53 
5,·10 
5,25 
5,38 
5 58 

N. l\I. 
3,55 
4,15 
4,27 
4,4-1 
4,53 
4,59 
5,·l 7 
5,3 l 

5,53 
5.,59 

S o Io 
Kali- Osso 
Salem 
Djenkilon 
La.vvang 

~oe•adi.h 
» 

-.·ertrek. 
» 
>:> 
>) 

» 

Aankomst. 
'"ertrek. 

Ka1·angsono ·» 
Tela,va » 
Parlas » 
~ed.oJra~d._j--t;.i. A~n.komst 

>:> "\.-e1·t1·ek. 
Tangoeng » 
Broem boeng » 
S-.1lill_r_ ... ~ Aankomst. 

S oio. 

s~:11-..ar~.aig 

13.i;oen-i boeng 
Tango<>ng 
-...edo :11•g-d_j-.-t; I. 

)) 

Pad as 
'1'e]a,va. 
I~a_rang-sono 

~oend. i. lb 

» 
La,,·ang 
Denltilon 
Sa.len-:i 

I<.ali-Osso 
S o Io 

~ a,:r:i.e:f' '700:r Spoo :r'"°e ;;;--:re:i.z;.ige:rs. 

"\,r • 1\-I. 
7.,2 
7,25 
7,45 
7,59 
8,'10 

8,40 
8,50 
9 '13 
9,33 

·10,2 
1.0,1.1. 
1. 0,26 
1. 0,50 
1.1.,1.8 
11. ,45 

v . 1\I. 
-10,30 
1. 0,53 
1. -1,1.3 
1-1 . 27 
·1·1,37 
N. 1\-I. 
-12, 7 
-12,.15 
•12,37 
'12,56 

'1,1.9 
·1,28 
1. ,43 
2,6 
2,26 
2,50 

'-' erti-ek. 
» 
~:> 

Aankon~~t. 
,-e1·trek. 

)) 

» 
)) 

~,._ankomst. 

"\•e1·tr<'k. 

)) 

Aankomst. 

8,1. 2 
8,35 
8,56 
9,20 

v. 1\I. 
6,50 
clo~r 

7,27 
7,47 
7,57 
door 
<l.oor 
door 
8,42 
8,47 
door 
door 
door 

door 
D,47 

IN. I. 
2,1. 6 

I doo1· 
door 

I door 
door 

3,1. 6 
3,2·1 
3,37 
door 
door 
4,6 
4,'16 
~37 
door 
5,1. 3 

- V. L 
8.3·1 
8,58 
9,1. 8 
9,39 
9,52 

·10,2 
'10,23 
'10,39 
1. 0,59 
'11.. ,4 
1.1.,35 

door 
1.1.,53 
N. M. 

1. 2,9 
1. 2,27 

N. M. 
1. ,-1 "1 
1. ,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,51. 
3,1.3 
~,40 

3,58 
4,8 
4,4-1 
4,52 
5,7 

5,27 
5;48 

- 1 

s-c;--.•sspoo:m:...vec;;en Lij n Sa.ma.ra.ng-Vorstenla.nden-'VVillem I . 
V A N S O L 0 SzV N A A R Sa.ma.rang na.a.r 1e kl. 2e . kl. 3a. kl. 

Solo-Djebre.-: 
Palo er 
Kemit-ie 
Grom pol 
Modj osi.:agen. 
Kebon-Romo 
Kedong-Banteng
v·Yaliekoekoen 
G edong-Gala1· 
Pa1·on 
Geneng 
Poer,vc<iadie 
i.:Iadioen 
Ba bad an 
Tjaroeban 
Sar ad an 
Wilangan 
Bagor 
Ngoendjoek 
Soekomoro 
Baron 
Kertosono 
Semboeng 
Djornbang 
Petei-ongan 
Tjoerama]ang 
l\Iodjoke1·to 
Tarik 
Prambon 
'1'oeloengan 
Sidhoardjo 
Gedungan. 
Waroe 
v onokromo 
Goebeng 
Soerabaija 

1. e ki. 

0,30 
0,40 
0,70 
1. ,--
1. '7 5 
2,'10 
2,43 
3,20 
3,70 
4,30 
4,75 
5,20 
5,90 
6,30 
6,90 
7,30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,95 
9,55 
D,95 

1. 0,45 
·10,90 
-1 ·1 ,20 
'1. -1,UO 
1. 2,35 
'12,90 
·13 25 
•13,80 
1. 4,30 
'14,75 
'1 5,--
1. 5,30 
1. 5,60 
1. 5,80 

2e kl. 

0,20 
0,30 
0,50 
0,70 
·1,'15 
1.. ,40 
1. ,65 
2, ·l 0 
2,50 
2,90 
3, ·15 
3,50 
3,90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,95 
6,35 
6,65 
6,95 
7,30 
7,50 
7,DO 
8,25 
8,60 
8,85 
D,20 
D,50 
D,85 

·10,--
10,20 
·10,40 
1. ,50 

3e kl. 

0,1.0 
0.1. 5 
0,25 
0,35 
0,60 
0,70 
0,80 
1. ,05 
·1,25 
1. ,40 
1. ,55 
1. ,70 
-1 ,90 
2,05 
2,20 
2,30 
2 50 
2'.00 
2,70-
2,80 
2,9J 

- 3,05 
3,20 
3.35 
3,/a,O 
3,60 
3,70 
3,85 
3,95 
4, •10 
~.20 
4,30 
~,40 
4,45 
4,50 
4,r->5 

Broemboeng 
Ta.ngoeng 
Kedong-Djati 
Pacla.s 
Te la,va. 
Karang Sono 
Goendih 
Lawang 
Salem 
Kalie-Osso 
Solo 
Poe~odadie 

Delangoe 
Tjepper 
KJatten 
S1°ffVVOt 
Brambanan 
Kalassan 
Djocja 
Tcn-ipoe1·a11 
Gogorla l em 
Brin gin 
Toentu.ng 
vVillem I 

Versp reide 

·1,25 
2,25 
3,1. 5 
3,50 
4,30 
5,30 
5,95 
7,20 
8. --
8,80 
9,80 

1.0,--
1.1. ,05 
1.'1,70 
1. 2,50 
1.3,1.5 

i 1..3,60 
1.4,05 
1.4,95 

3,85 
4,75 
5,25 
6,25 
6,85 

0,85 
'1,50 
2,1.0 
2,35 
2,90 
3,55 
3,95 
4,80 
5,35 
5,90 
6,55 
6,65 
7,40 
7,80 
8,35 
8,75 
9,05 
9,35 
9,95 
2,60 
3,20 
3,55 
4,25 
4,70 

Berichten. 

0,28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
1.,1.8 
1. ,32 
'1,60 
1. ,78 
1. ,96 
2,1. 8 
~,22 
2,46 
2,60 
2, 7 8 
2,92 
3,02 
3,1. 2 
3,32 
0,84 
1. ,02 
1.,'12 
1. ,32 
1. ,44 

'rocn Z. 1\I. de l{.oning dci- Tc-clcrlandcn te 
s' ~ rn.Ycnhngc een voorstelling van het Nedcrla.ndsch 
·roonee l bij "voonclc, had hij om de1· 'ville van IJ:. 1'L 
clc koningin vc1·zocl1t Orn de pa.uzen zoo ko 1·i. moge
lijk tc ma.ken, ten einde de vnorstclling, <lie om 
hnlf' acht begint, tcgcn tien uro tc docn eindigcn. ~Iij 
hccf't dnn.rYoor den. but"fethoudcr, die doo1· clien .rnnntregel 
!"Chadc lee<i, daar hij mindc1· '·erve1·schingcn vc1·
kocht, op alleszins ruirnc '' ijze ~chadeloos gestcld. ·-
I let. mu"'eu1n va.n den Baron vn.n Ilognerdc te Slceu
'"ijk bij 's IIertogenbosch en, dat verschillende an1.i-



qui. ei en an grootc '·ua1·de bcval., z oa1"" 1-ict. z :vaa.rd 
Van Ka.rel den St~,c.1i·e ... '-'-'UUt""\'001· e~11 J.t::ngt-..Jsel1r:t.ia1l.. 
·1200 ponrl ste1·l1ng heef"C' g<'tH,.'len. l1eet·1: kuns 'a.ri .,,·er 
eenige jaren niet: rnee1· te z11llc11 lh•st.a~"ln. De b~u·on 
narnelij.k is cen oud n-:ian en dau1·l>ij ~l,l.ltll.'-'Zcr· 1·id
de1·. Als zoodunig is hij nooil. geh.n....,vd gev•.-e .... >st en. 
heE"ft dus geen kinde1·en, althans geen '" ~ttige. Ge
heel zijn verxnogeu l·t.HUt du,;: na. ziju dood nan ee1-:i 
neef, die -zee1- lP.:ven>'<lustig is en t.c B1·nssel ' oont. 
Ko1nt dat all<'"' nu eenn1aal a:1n h __ u~. d,-..n hcstaut 
e1· veel kan>'<. d:i t hij lleve1· g·,,ld, •lan die oudhc<i<'l.-:t. 
zal '>villen l:i.ebbe•1. ,,-:l.ardoo1· h.•'t 1n1-1seu1n onde1· de11 
han:i.e1· zal korneu. I::r· -..vor d-i:; ov rnl schr·ikkelijk 
geklaag·d over den i.nhnuLl der· _Rc1tter·:St.eleg..-un1rncn. 
die voor niet. F.ngef,....._•hen zeer· onhednidend zijn en 
toch zeerveel geld l;:_(>:-<ten. llet In.<.liscll T7ade,·lan.d 
alleen beta::t.lt jnn.l'lijks 01= en. bij de ach.t-tienbon.,_ 
derd gulden. In. het Spa~l.nscbe ,,_tadjt2' Huete, dn.t-~ 
slechts 28 ·1 3 in'>voners tel , is bij gelegenheid van een 
bruiloft het huis, '\Vaarin tle gasten 'va1·en. in brand 
geraakt_ De gasten. g~ngen ,·oor d·-> kleine ve:nstel'S 
staa.n, vvaardoor b.et binnens~1·oon~en cl.er lncl-:i.t belet 
've1·d, zoodat t0en de rook binnend1·ong er ve1·scl'\el
der1.e person.on stier...-en doo1· v01·stikking·; 2 ·1 Y1·011,ven. 
P.n 6 :t.Tianner1 von.den er den ctooct en nog vele an
cleren 'verden door het gedrung g·ek'>vctst. Onder de 
clooden. bevond zich cle jonge v1·ou.' en de n:i.an 'verd 
zvvaa1· gel<-'1.vetst.--De >:"ederlandsch Indische R.cgeering 
ha.n-:i.ert geducht op h.Eo-t Inland.sch onder-\v:ijs en. zal 
ei- ten slotte 'vel in slag0n dat a.Ile .Juvunen ze<>r 
geleerde lieden 'l.vorden. rnna.1· er de brui van ge
,·e:n on.-:i. hunne volclen te be,vcrken en pa.die te 
planten. Als l-:i.un op de scl-:i.olen nu ook n.og :n:::iaar 
gP-lee_rd 'vorrlt on-:i. van rozengeur en u-:iapesch~n. te 
le<;en, dan zal Jaya ten :n-:iinste voor de J ·avar1en, 
zcker een. Dorado 'vorden. 

Te Doesburg- n-:i.an.kte bet raad:Slid he,-u.Uier on-
Ian.gs :"let dug.;lijkscb. bestuu1· een vervvijt over de V<")'

gu.nning o:r:n een beer aan. een. ketting in de straten 
k:unsten te Jate:n rnaken. Op de op:n:i.e1·king -.-an den 
Bu.1-gerneester da.t deze beer ge1nuilband, tan-:i en een 
jaurlijksch bezoeke1· der gemeente "-as. "·erd ge1·epli
ceerd, <lat n-:i.en van ecn tun11_._-:i.en beer ook kon 
schrikken. Lang bleer :i.oen. gis:sen, 'vaaro-rn toch de 
beer CheYallie.- zoo ,..rl:i.rikacl:i.tig ,,·as, zelfs voo1· een 
tammel-:t. beer, tot clat ie1nanLl ant,YOOt'dcle .,I~arce 
qu'un c.be,·aJ lie :ne peut pas s·cnfuir. '· Ien,and 
heeft in de l-laagsche courantcn bij adve1·tp,nti<"! aan
deelhouder·s ge,_:_raagd -voor een onde1·nemii:.g_ '\Yaarbij 
derti.g percent te verc.licnen. -..vu~. Hij muakt echter· 
van de zaak een gel1eirn, ma.ar 1x::ien gi.:-<t du.t bet vvel 
een specu.la.tie in ko:f'fie. '='Hiker of" opiurn znl '' e
zen. -- De Bataviu,;:che bladen hebben bet p1·g c.lruk 
CT.aha.ct o,.·er l:i.et pandr·ecbt en de bevoegclheden van 
de Javas he bnuk. 'l'<-"n slo-rte ZIJH zc elk.na1· ·uit 
gaa.n. schelde1::i, -.,.,·at het J,i<.lisch -iratleJ·ladcl onver
k~ikkelijk vindt. Il·•t. Bataviaosch IIunclclsblcul. 
blijkbaar ten e~n e raa<.L veq:;-eleek e..:>JL zee1· huteli_jk 
st:uk in de Java Bod~ bij Zola's ~\..,..sc.n11noir en de 
la.atstc anr~oo1·dt duarop zeer ad re:u:i. : _.Dat ziet er 
slecbt uit voor bet BafaL·iaosch IIan~lels/Jlutl. '\'\-nnt 
Zola is ,-olgens beY<..~e~: rle beOl_">l~'-fecln:.L1·s~ ~t:c:H .. ~(fs. zee1· 
-..-vaa.r in zijne be:-o-ch1·ijvi11geH. l·:.1 zijn stof rnee,.,tal 
genomen uit de YL"J'do1·...-en eler::neni:en de1· -rnaat
schappij. 

Te Batavia 'va:s een I·-rnn,,;cbn1an in dien>-'t bij een 
:n:i.aa.tschappij _ Hij si::nokJ~elde, zekrn· on-:i. ZIJHe finan
ti.e:n te -....-e.-bete1-en, ook opiurri. llij ,,-erd echter bet1·avt, 
rnaa1· schijnt toch goede zaken gernankt te hebben 
v\iant bij heeft te kennen p geven ·van n::iet de 1·-ransehe 
mail te zulle'->. -,.-.,,p:::i.:t..riL"e1·e. Zljn eenige >-'t1·af' is. zi.jn 
ontslag bij de -.:::i.-::iaatscbap"-.ij ge-..veest. Zckp1· omdat 
bet een :i--runschn.:i.a.n 'vas.-- In de Java Bode lee"'i: 
men, dat een bataillon Russische infanterie 1a:ngs de1• 
-vveg van Tschu1·dshi~ gemarcheerd is van Petroalexan
dro,vsk naar ::\Ier'"- Dit is voor l::iet eerst dat Russi
schc troepen lungs den historische:n -...veg Yan Bokharu 
:naar I'vier'v gemarcbeerd hebuen.-- 1-Iet haxenlicht te 
Ta.ndjong Priok i.s ontstoken en rn.oet zeer goe<l YOl
doen. Het is zichtbaa.r tot op eer.. a.f,,;tancl van negen 
en een halve n-:iijL-- Op ~ooJ"d -.-.-:ijk is een ,-.-anclelen
cle dan-:i.e doo1· een kar overreden: <le dame viel en 
de kar ging er ,·arr door.-- '1.~e Ba.tasia 'vordt tegen
'N'Oordig erg g<!dobbeld: zelfs de v1·ou-..ven van politie
oppa.sscrs :nemen e1· a.an cleel.-- In de J"ivie1· van Pin
toe Ketjil ZlJU t-,;vee pra.u'l.ven de een gela.<ien n-:iet 
steenen,_ de andere met g1·int tegen elkander aange
varen met het gevolg, dat de laatste zonk. De 
ctjoeragans kregen. hiero.....-er rusie en ranseldcn elkan
<ler af tot - een van beiden in bet 'vater viel.-- In de 
.iongste algemeene ve1·gadering van bet lee>-'g-ezel"'cl:i.ap 
van rlen Pla.Jlten en_ Diet"entuin i.s bcsloten Oii1 de 
maandel:ijk:scbe contribntie voo1· de .ge'i..YOnc 1eden. o'p 
f 3.-- en. ,·oor de b~-i_itenge,vone leden nalezcr>") op 
f 2.-- t.e stellen.. In l-iet eer:ste serriester van elk 
,jaa.r. te beginnen. rnet 1885, '-YOrdt aa:n de decJheb
bers kosteloos een collectie rraaie bloern- e::i-:i. tuinza
den ,,-erstrekt.-- Te Batavia. zullen de verpachtingen 
voor de speelbuizen voortaa.n niet n:1eer bij opbocl maa.1· 
bij ir:tscb:rij,-ing geschieden. :::\Ien. ver"'-acht duar n-:it>Cl' 
voorcleel ,-an.-- Het gebo~-,,v te Bu.itenzo1·g, ,-.-aur 
vroeger het boofclburea.u_ van den staatsspoor'l.veg -.vas, 
za.l rn .. -i. voor hoofdbureau Yan de j\..JgeJ.n. Secretarie 
gebruikt vvorden. 

Telegra.ininen va.n de Locoinotief. 
Uit Bat:-rvia, 20 December. Ileden zijn per stoom

,o;chip Sindoro ,-an Batavia na.a.r Semarang vertrok.ken: 
de heeren: Iiliu.s, Gusdor·ff. Boreel, R.a.aijn-:ia.kc-rs, 

van. Schoor, V'\~a.esberge, Ravens-..vaa.:ij. van. l :Tesscl, 
Baz:zelaij, HP Ider en van der Ploeg; 

de dan-::ies: Jansen. van der El"'t, Helder en de v"\.~olff; 
:naar Soerabaja; · 
de heeren.: Hillen, lpberts en van den. 
mejuffrou.vv Ka.lsl-:ioven. 
De verificateu1·, Klusn::ian is na.a.1· 

gepla.atst. 

Brock: 

Het zeilschip In.diet. i"" te An.jer aa.ngekomen. ,·oor 
orders met een lading pet1·oleum van ::S-b"\.V-~-ork.. 

Het zeilschip P»incess is in Eu1·opa aangeko:r:nen. 
Uit Soera.ba.ja, 20 December. Heclen zijn. per stoom

schip Cornpta van. Soerabaja. naar Sen::i.aJ"ang en. Ba
tavia ....,·ertrokken: 

de heeren: Ligtvoet en Na.gueira. 
Uit Ba.ta.via, 20 December_ Een t'veej::u·ig verlof 

na.at• Europa is ve1·leel-:t.<l a.an. den commies <ler t'veed" kla.sse b:ij den post en telegraafclienst, 1\.Iangold. 
Benoemd tot commies der t~eede klasse bij den. 

pest en teleg1·aafclienst, Fron-::iberg; 
tot o:nder,vijzer der t'veec.le kl~sse, 
tot griffier bij de 1and1·aden t.e 

Sampang, -VV eizig: 

La"'cur; 
Pa.mekassan en 

tot adjunct grif'fier bij den 
Pieters. 

Jan.draad to Batavia, 

tot tij<lelijk chef dcr· a.!g<"-!J-1Cenc 'verkpla.atsen. 
sta-a.tsspooe,vegcn, . Ra....-on. 

c!er 

Ee.- ... ·ol onthcven van zijn cletacbee1·lng bij hct 'va
pe:n der genie, de ecrst.e luiton.ant clee' in:f'anterie '\~or
schooff'. 

Overgep1a.atst. naar de Zui(lei-- en Oostcr-afdeoling 
van. l3orn"'o, de corstc luitenant. der in:f"anteric Fra.n.c.kc:q.: 

naa1· l3cnkoelcn, de cersi.e l uitonan.t, do1· inf'a.nterie 
Aln1eroocl; 

na.a.r Deli, de t'"veede Jnitenant cle1· infantcrle Lcgr:l.nrl_ 
Geplan.tst te Socraba_ja, de veriflcatcu1· dcr vijf<le 

klasse Nagel. 
it Den-,,u.k. 21 Deecn:ib r. Tu den a.rgeloopcn nacht 

ontstond h1·ancl in de ''--o:ning vau <lcu Regent.. alhier. 

Een gedeelte <le1· l.>ijgebou"veu, <le kcuken en_ een 
µ;eclvgan br·a.ndden <1.r. 

I)oor t~j.-1.ig,~ hnlp -...ver·d het vuur nl spoeclig gcstuiL. 
] e schade is betrekk.elijk g·eJ.·ing· en heclraugt niet 

veel n--:i.eer dn.n ze-.-en :."l. ncl'l.tho11dc1·<.l g-ulden. 
Uit BataYia, 22 December. Zes geconunittee1·den 

-...-oor de veepest in de Pa.<langsche Bove11Jand.en z:ijn 
<'>ntsla.g·en. 

II et zeilschip George ... -iioon, n1et 
~ln,, is van _\.nj er naar Soerabaj a 

C)ntslag·en eerv<.>J, op verzook, de 
tennar bij den raad van JustitiP te 

een la.cling- pet1·0-
·ertrok ken.. 

rechterlijke an-:i.b-
Se1x1"::t.1·u.ng~ n~1· .. 

Dnnkn1~ije1· . 

I3enoe1nd tot 
van. .Tnstitie te 

tot 1 uitenant 

advoca.a.t en procu1·f'>ur bij don 
Setnaranp;. n~r. Dn.nkn-::ieije1·. 

rn.ad 

Djoa. Jong Sing. 
cler Chineeze:n 1:e v"\reJahn.n (Ja.para) 

Ter ':>eschikking gesteld van den president van den 
i·aad van Justitie te Semarang, de rechtei-lijke a.mb
teI-:taar 11-:i.r. I'"'romberg. 

J\Iac1:i.tiging verlecnd tot het uitoefenen de1· genees
kundig·e p1·aktijk a.an den heer Ceuken. 

1-Iicr is een Ilollu.ndsche :n-:i.ail a.an rnet 
LoopenLle tot ·18 ::S-o\•ern ber. 

berichten, 

De l11itenant. cler infn.nte1·ie Yan D:ijk tlian.s met 
verlof in. Eur·opa. is eervol' uit 's lauds djens-t. ontsla-
g-en. 

De leden der nieu,ve t'veede ka.o:::ier ~erden 
Z. ~I. (len Koning beeedigd. 

door 

- llen ,-.-a.ren. in unifoL"nL n-:i.et uitzoncfe1·ing Yan den 
heer Srhaepn-:ian. 

I3ij de opening der t-...veecle kamer van <le state.n
genera.a.l reden. <le generaa!s van cler 1-Ieijden en Pel 
in het gevolg van Z. :i\I_ den koning. 

De voo1·tv] u.chtige _.,\..n-:i.sterda.rnsc he kassie1· Leon 
te llavre gea.1-resteerd. 

is 

De h<-"eL" n'l.r. Levyssohn ::S-o,-man is bcnoemd to-t 
di1·ecteu1· van de Kederlandscl-:i.e Indische stoon-::tvaa.rt
maatscbappij, on-:i te voo1·zien in de va.cature, OTI).,
staan door bet overl~jden Yan den l-:i.ee1· 1nr. Hen.ny. 

Er is een. n iou. "-e _ isePo-bundel gepubliceerd "'i.Vaa.r
u it blijkt dat ook .A_meriku een oorlogsschip naar 
Su1nn.t1·a ·s \.'\-est.kust ~vllde zenden. 

Den 6en :::::-;;oven:i.ber is het Eng·elsche protectoraa.t 
over <le zuidkus.t van ~ieu,--.,·-Guinea atgekondigd door 
den kornrnanc.lant cle1· J\..ustr·alische zeen-:i.acbt. 

De verde<->ling dcr 'vin$Len, 'vclkc cle nieuv,-e land
bot.nvn-:iaatschappij (von de ~- I. I .:Iundelsbank) z::..l a:f'
've1·pen. is -.-ustgesteld als ,·olgt: 

Ee1·st vijf' pct. nun de .. aa.ndeell:i.oude-1·s: 
van. de 1neerde1·e -..-.-inst 'vordt tien pct. af"gezon

<le1·d Yoor het rese1·ve-kapitaal, 
t-.--..in~ ig- pct. voor· de obligatiehoudcr>< 
e1:i. ze,·eutig· pct, voor de• uandeelhoncle1·s. 

:I».-e-eii_jks 

::\fet 

~e 

Tijd 

"-e-.:-,z:;ew11dew11 

den t1·ei n 

No. 

·l 

4 
2 

12 
15 

1_ 7 

SzY. 
S7Y. 
~ - -

SzS. 

2 ·1 SzS. 
Per postil

jon 
id. 

,~ a.11 

Yertrek 

7 '2. 

7 .13 
10. 

2,·16 

3,36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 
·l ·1 -u. 

·l ·lu. 30 

de ond•-""'·olgcucte· 
l:>l:..l.ntsen. 

Goen.dih. Poer\voda.die, (Gro
bognn) Karangson.o, 1,;::e-clong
cljati en. Sema.l'ang. 

J..;:latten. D_jocclju. 
I,;::Jatteu_ Djoccljn. 
Goencltli.., I~e'-lo-i:.i.g ._._ti~ Se

n-:iui·ang. Sa.lat.ig·a.. ,,Xmba1·a . ....,va 
( 1 ·e,.,i<1Antien 1..;:- edoe. Bagelen. 
Banjoen1as.) 

1..;:1atten_ Djocc,!_ja. 
S1·,-i_geu, J'..Ia.dioen, ~.:\Iag~t.an.. 

Pon.01·Qcru_ Patjitan, :i::-;;gandJOek, 
I~ertos~:no, DjomboPg) Ke_C:~1-~, 
Toeloeng-agoeng, Blitar ( ' ' h
ngie) ::\Iodjoke1·to (Pra1nbon) 
Sidhoa.rdjo ('\.'\-a.roe. Po1-ro:ng) 
Soerabaja. (re:;<iclentien -r\Ioluk
ken Z. en. 0. afd. Borneo 
Bangil (La.,vang, Singosarie, 
::\Iala.ng) Pasoeroean ~i·eside:t.;i
ti:en Probolingo, BesoekLe, Bahe 
~ Lombok). 

l\Iodjokerto, Slclhoai·djo, Soe-
_rabaja .. ~ga,,-i_ _ 

Sragen, ::S-ga.'l.vi. ::'\1a<l:i.oen. 
Bo.iolalie dagel:ijks behalve 

cl es Zouc.l ags 
"'\'\T~·nogi r·i, :i\Iuanclag, '\.Voen.s

dng en. '-Trijc..t~""l.g, 

I».-g-eii_jks C>Ill~'7".Dl .-;:.-eir11 

de onclervolgende 
plaatscn. 

:i\Iet 
den trein 

No. I ~~:~ 
aank.omst 

"3 
2 

9 
8 

·11. 
2 
8 

10 

Per 

SzY· 
SzV. 

SzV. 
S7S. 
SzS. 

~ls. 

post 
jon 
icl. 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5_59 
Q.26 
'1.3H 

4.50 

3u. 30 

4u. 

Kla.tten., Djocclja. 

I 
Se1-:i.-:ia.i-ang, An-:ibara~a, ~a

latiga, Kedo:ngdja.ti, Goen.d1b, 
_ Poer....,YodacljeD,. (G11~obogan.) IZla.tten, JOCC .ia. 

Semarang, Kenong<lja.ti, Ka-
rangl"o1-:i.o, Goendi.h. 

I,;::Jatten., Djocclja.. 
Sragen., ::\Iaclioen. . . 
Toc>loeng - u.goeng, Ked1r1e, 

1\-locljokerto, Sidboaecljo en Soe-
rabaja, Nga-,.vi: . 

Sragen, Iad1oen, I3l1tar. Ba.n
g1l, F\o.soeroean .. 

I3ojoln.lic, (lagelijks 
des Zonda.gs 

beha.lve 

'\\.Tonogi1·i, 1\In.unda.g "V\Toens
dag en. Vrijdag 

N. B. 1\Iet trein. SzV. Ne>. G ten 1 u. 53 n-::i, -worclen 
alhie1· a.Jleen pal<:ketten ontva.np;en, ~.in.neer cle 'vestpost 
te San-in.rang nict tijclig genoeg aankomt, om nog 
n:iet den_ trcin van 6u 50m te ki.:n>n.en rx::ieega.n_ 

s7v. SAl\-IAR.l\._NG ORSTE -LANDEN. 
S2S STAATSSPOOR. 

Sneld1·nk THOOFT & KALFF-SoJo. 



vroegeren luist~r te ber;::tellen, vo,n· welke 
heldenduad ::3entot lLtn tut r,Ldj :1 van de P:t
dn.ng che benedenlnnden zou wonlen nitg<!rOe
pen, terwijl zjjn keizerlljke suz.erein zich met 
de rijksfinnncien zou bemoeien en Toeankoe 
jnng Tjerdik. minister van binnPnlan<lsche zakeu 
zou worden. 'Vegens outd.ekking vnn then 
nanleg nanr Ben koelen verbnnnen, schoot er 
voor Sentot niefa a11Llers O\er <Ian van t1it1 
tot tijd zijn nmchtelo'lze \\Oede te koelen door 
uit de verte 011s iort Ma1 lboroun;h met de ge
balue vuist te dreigen. 'l\jdens zjjn balliugsclutp 
huwde bjj te l3eukoeleu een maleist:be d1tme, 
de moeder van den thans nog in leven zijnden 
inlander. J•:en vnn :::len tot bjjwijven wns een 
aclelijke Maleiscbe dame, de in de 1\hleiscbe 
rlichtkunst algemeen bekende Seri 1\Ierntuti, 
schoonmoeder van den tegen woordigen sultan 

•van Djokj1Lkarta. Die 1mlfon verleentle den 
inlimdschen ambtem1ar het reeht zich Haden 
te uoemen. · B. H. B. 

'i1ar wij vernemeu is de Iuspecteur-Uene
raal chef van de staatsspoorwegen. door de 
Rege~ring g'm tchtis l on~ rrnbij de C'eutrn
le werkpbatsen nm den sfaatsspoonveg te :\l1L
dioe11 voor rekeuing nm den bnde woningen 
voor werkvolk en in11tndsl:he b;tzen te bouw0n 
en die aan het werk,Tolk te verburen of tegen 
den kostenden prijs te verkoopen. 

Tot <lat einde w;tg eene som \Titn f -J-0.000' 
door den Inspecteur Gener,ml wonlen besteed. 

J. D. 

De politie te P1trij,;:, die in den Ian.t ·ten t\jd 
over de peelloknlen m1:1kt en reeLls verscbei
dene van tlie inricbtiugen gt>sloteu heel't, ver
langde in den u11cht mu W oep.scln.g op Do11-
derd11g dn denle week vtm October in een clnb, 
die enkel door thuues hezocht werd en in de l 

Aangeslngen Yendutil)n. 
Op "faan1h1g cl•'ll 20 d<'1.f'r tf'n 1111izf' 1:111 d"n lwer 

de lllo111, rnn ZE1k inbocd<ll. 
Clp !linsrlug den 30 dewr Yoor lwl lrnis van rlcn 

Heer L. J. t\usc te \\'aroong Pclrm rnn Commis ie 
gocderen. 

Op \\'oens,Jag rlen 31 dezer op hl't aehlC'rerf Yan 
tlcn llcer L. .I. ~11sc te Balili1g- mu Ilo11twerke n af
ko1m;tig 1an de ondcrnen1ing Seprl'h. 

Dl' vcndnmecster, 
IT. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

OP 

Vrijdag den 1.6 Januart 1885. 
·to I~arang (B._jolali) 

van den boedel van n·ijlen den Heer :S. l!'. 
YA~ DE~ BERGH YAX HEINENOORD. 

bestitnmle nit: 

Hnisn1enbilair, Zadels, Paar-
den, vogels enz. euz. 3G9 

Con1n1issie 'Tendutie. 
Op clcn ~Den Decem~e1· :a.~s l 

zal ondergeteekende ten z!jnen huize op 
WAHOOXG PBLE~I. 

verkoopen: 

Hue des ~Iu.rtyrs gel gen is, te wonlen toege- Banki>n, lnmpen, een buffet met marmerblil.d, 
In.ten. waschtafels klokken en amler htrismad te veel 

De dames, cli.13 onder het voorwendsel tht om op te' noelll3l1. zoomeJe 1 G koeijen en 
een diner Witt l1u1t w:ts afgeloopen en v11ak kalveren beng1111lsch rns. 
ook, oru te twaalf uur des nachts na het di- DA An, NA: 
ner nog te soupeereu, in het lok1ml blerntl b d 

1 b 1 11 t t l 1 Een o·cbe"l nien w mueublenient, estn.au e verguc eren, e 10oren a 1'11 o c e ., om e g1tr- ~ "' l ··ft 
· 1 1 ·· · l l 1 uit: kasten. >.to,l·~n, tn.fels. bankeu. sc UIJ a-de'· en men zeH e t 11t zu met cn1·e rnog sp~e -

1 fol h111Y- t vens lecrlrnst, nieuwe oliet e gro-tlen, maar dat ook ze,~ r strenge regeb bij het ' ·"' 0 

1 I d · l I Id bakken en w:tt v1mler te voorscbiju za wor-pel in ac it w1'r en geno1uen: le( ere sc JU 

moest Ouwiddeli.1·k wonlen afbebrnld en zoo i u- den gebrn.cht. 
060 -usE. casseenle een cler lellen ouLmgs op eeu avond 

de som van zevemluizencl francs. 
Toen de politic 11a.11 de tocg1rngst1 'LH k lopte 

en in mmill der wet 1.::ischte om ti> "·onlen 
bi.nnengelater.. liet wen ha:ir gerui11Jen tijd bui
t.en staan. ~n herlrn;tld ~eklop werJen de deu
ren v11n den tewpel ein1lelijk g~opend en de 
commissiiris van politie b ,vonrl zich in tegr-n
woordigheid vim cen iumt<tl <laLne,;, tlie zecr ge
m6edelijk zaten te sonpeereu; ··1me d>r d:wrns 
wa aan het kluiven v11n een kippenboutje, eene 
andere krn.11kte anrnndels, eene der,L dronk 
een gla11sje Spaansche W!Jll enz. en niemi; ntl 
scheen zich te kunnen begrijpen w1mrom wen 
hanr kwam storen. De comilliss1iris liet zich ech
ter niet bedotten en na eenige WLsporingen p;e
lukte het helil in de keuken half verbrnmle 
speelkaarten te Yinden. 

De gastvrouw, mndame Yictoire, bekcnde 
dan ook dat zij, on<ler hd voonvendsel vim 
table d'h6te te boudeu, gelegenheid tot spalen 
had gegeven en d11arop werden a~ lllllllell en 
adressen der overige d11mes opgenomen. 

J.B. 

Miln meldt aan de S. R. C. 
Hoe men den snbbath onderboudt! De zoo

genaamd ,,fijne" kuiper te Arum -- kuipt n_a
tuurltj k op Zomlag geene va1Lfjes. 'Vereldscbe 
hotertonnetjes voor het,, vette" der aarde, of 
nog erger bier- en wUntonnetjP~. \-relke . fijne 
kuiper zou <laitr op :,l,omlag z\jue kuipkuust 
aan willen w!j1len'? Zulke Zond11gscbe kniper\j 
is bovendien b~j de wet verbotlen. .Jliwr ook 
wat niet verboden i', <lat doet de Aru1umer 
vertegenwoorJiger van bet hoepelgilde niet. 
ctij vermo£dt zeker. <lilt hij weigert, bet Zon
dagsnummer van Standucu·d en Jfrl'r111t, het 
werk van ztjn Amsterdamscbe m.eer bekernlen 
collega, (*)in te zien. Of <lat hij, om een dutje 
te kunnen doen in de krullen, den predikant 
met zijne middngpreek laat ,,ophoepelen"? Of 
dat hij er voor bedankt den Zond1tgschen seheu -
kel van het ingelegde zw(juendef'sch uit de 
kuip te halen - en het daarom door de meid 
laat doen? 

Mis, mis! Er lag een kind in de sloot. En 
omd11t bet Zonclitg was, weigerJe deze kuipers
baas een onschuldig wiclit uit het wnter te 
halen, zoodat het ongetw~jfeld zou oillgeko
ruen zijn, indien auderen niet mtren toege
scboten, die onvroom genoeg zijn om in bet 
lu.ten verdrinken van een mensch geen .,Zon
dags heiliging" te zien. 

C) DoL11ine Abraham Kuiper 

Voor de rechtb1mk ts P1Lrfr~ is de eisch be
bandeld van Addinn p,Ltti en den markies 
de Uaux om echtscheiding. De scheiding Vlln 
tafel en bed was reeds vroeger door de recht
bn.n k op verzoek van den markies uitge
spr,..ken. De rechtbank zal nader uitspmak 
doen. A. D. 

V BildutiB WB[BilS VBftrBk. 
OD maanda[, 29 December 1884 

in de :t}euteaig. 
ten l.ruize van dell. \ \" elE1lG-estreng~n Heer 

:t.., ~~ Dlo;,_"l-"";._l'!' 
l e Luitenant der Iufouterie. 

Van ZEtlG. netten en compleeten inboeclel, 
waaronder ePn ijze ren tweepersoons ledilmnt, 
een rndt:l compleet. een grootc :olicre met 
zeldznille vogels, Pen groote collec~ie bloemen, 
in potten, pracbtige ruzen, begonrns en cro
tons, enz. enz. 

JiiJiidag, Zonda;; 2§ dezer. 

357 SOESi\IAN & Co. 

et referte nim de oproeping van Xotari~ 
D. BoDDE alhier, wonlt kenni.s geg•3ven 
d1it debiteuren Hn wijlen den Heer B. 

·w. 1..1.::s- HoGEZ.i::S-D wier schulden onder z\jn 
dan October 188-i, bij niet betaling v66r 31 De- . 
cember ek. gerechtelijk zullen worden v.ervolgd. 

De Executenr testiiruentmi\ 
(358) A. !; DE 1 W~T .. Finn:t: THOOF I & lo m hq. 

An1sterda111sche Apotheek 
§oera,kartu. 

GJylu11ine, u_1iddel teg~n dP. hoest in 
1; 1 en ', fiescbjes a f 4-.- en f 2.

Jligi·a.hne §tifte::i f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

~msterda1nsche Apotheek. 
Eenig A!.(entuur voor Soernlrnrta voor 

zoo gunstig bekende "'\Wl.J ~ E~: 
:\Jerk PLATOI\ & Co. B1Ltiwia. 

(10) A. :\IACHIELSE. 

DE J AV A·:SODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezeu courant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.

Abonuementen en alhertentien kunn.en ·aan
genomen worden door den Heer C. l'f_,. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
courant van af 15 December. 

De uitgevers, 

[324-]* H. M. V ~~ DORP & Co. 

T 
OP: 

24 Dece1n her 1884 Voortzettin[ Uitverkoo1i Toko van wij
len den Heer D. W. van ~~o[ezand. 

'Voensdag~ 

~Iaandag, 29 ,, ten lmize van den Heer de Blom in de 
Ben ten[. 

Te houden door (353) 

~OES:MAN ~ Oo~ 

SOERA·KARTA. 

Eenig depot voor Soemlrnrt11 van 

(25) ~-L .i\IA CHIELSE. 

A·u~:g~:aR 

Heerenstraat Solo. 
Op nienuT onh·aingen: 

Heeren schoenen. 
HoedP.n a f 8.-
P11rijsche hemden a f .J-3.- 't 1lozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Bndzeep fl. f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne H: S. Ko. 1711 a f 4.50 

de kist (con taut). 
Tokobouders genieten mbat. 
Schildpadden lrnmmen vnn af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Leconltre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren
foUIES AH.TlKELEX. 

Hanclschoeuen met 2 en 4 kn ooprn Schoe
neu a f 8.- Blcmcs de lys en J3lailCi5 <it' pule. 

Kinderschoernm, fij ne ~ponsen. 

DRANKE T. 

Pilsener bier, l\laclem a f 14-.- bet doziin, 
Port, Elixer Longne Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13en f 14.-- bet clozijn. 
Havana Sigaren. (314-)* 

De Heer Yain Snchtelen, 
illm~iekonderwij7er te Djocja, 

is voornemens bii voldoende deelname, te Solo 
zang-piano-en accompaguementslessen te geven. 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 

(334) 

J\Ioden1ag·a zi.jn 
SOERABAJA_ 

Steeds voo1·h<tnden: 

Op . 
n1eu\tv ontvangen: 

Het e(•htc Lernrn·,tter, dnt geen aanbeve
ling behoeff, door zij 11e kwnliteit a.lorn be ken cl, en 
slechts verkrijghaitr l)ij 

per fl. f 1.2;) 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL O l\I. 
(301)* Schoen makPi'. . 

SOES~LAN ~\.:; Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
llnis- en Co1nu1is§ie,·endntien 
(38) 

A1nstorda111sche Apotheek. 
Ontvant;en: 

heating·s {'ongh·J,ozen~es. 
i\Jidn<>l tegen de hoest. 

• 
( 10 5) :\IACHIELSE. 

A1nsterda111s:~he Apotheek. 
Soeri.ku rta. 

Bayrnm. t lct>hoiisch ,.,.,asch· 
'vater·. 

(101) :\IA UHIELSE. 

Koolteer en Zweedsche ta~r 
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in vaten, blikken en flesschen 

verkrjjgbaar bij 

SOEtl:\.IAN & Co. 

Amsterd~m~ehe A patheek. _, 

LeoeJJwafel' 
(296)* -A. }lAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: EucalyJ)SL the. JioortS• 
wereud liqneur, tevens eene zeer aan
gename ·drank. 

llOO) :\L.\ CHIELSE. 

Ainsterdan1sche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur · 
:f j,;j@ per pond. (311)"' 

Ter overnaiue aangeboden ! 
l Jnpounenst~ffen, Entr.edeux, Luxe - Artike~en, 

1 
( wegens sterfg.eval) 

HuishoucleluJre benoochgdheden, enz. Ee~u blf}~ie!lde 'Ji'oko .. zaa.k 
Recommandeert zich venler voor bet aan- I op een der hoofdpbatsen van Java. 

maken van japonneni etc. etc. *(252) l Heflektauten gelieven zich te adresseeren 

I onder nommcr dezer aclverteutie bij uitgevers 

O~;~v~ngen 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

De ondergeteekende, 
beh1st zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Senmrnng. 

Verschaft werkknpitnnl aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorachotten op pro
dukten. 

Eeu en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SOIIALKWIJK. 

dezer. (3-l7)" 

Ahnanak , ·oor 

bet Jaa1· lS§a. 
or,der redactie van 

:11-,. I ..... '-Viuter. 
Bevattende een mengelwerk over de wa

jang-omng toehehoorende aa11 den prins Pm
boe Prnng wadono, en veraienl · ruet 2 pla
ten. 

Deze almnnnk wordt in drie soorten .nitgege-
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2. » )) 1.00 
3 »' )) 1.-

(350) l'HOOFT & KALFl!\ 



Y erkrijgbaar 
DIJ 

Thooft &, Kalff - - Soera.ka.rta. 
PAPrnBKN I.N DI\' El{SE SOOU.'l'EN. 
1!J T \' J~ LOPPJ<J T. 
K \.'.\'l'OOltBli~ cTOODWDHJ~DE '· 
Ic'l-.":'l'K ". L ' ZEEH. YELE SOOH'l'E r . 
PlLH 'll'l' . .\.L13Uii1D. 
DIV E L~ 'E SPELLE~, enz. enz. (5) 

Gezondheid voor iedereen. 

I!ullf)wa.y's ZaJf en Pillen 
!JE Jc•ILLEN 

Zu1vcren J,e:t bloeJ p11 hcrstellen alle ongcrcgeldheden 
van de · 

J<·Ter, 1n11ng, i.ieren en inge1vainde11. 

z~; p-~·t! n J,mcht en gezon1!'1eid weder aan ve1·z wak
te Ccst1.,llen . en zijn onwaard eerbaar ter genezing 
v::in all P li:wale n eil!en a:1n bet vrouwelij k ge~lacht, 
on1 er. ehill ig \·an wel ken lce:\ ijcl. En onbetaalbaa1· 
voor Ki111ie ren van welken ouderdom. 

DE ZALi<~ 

ls een onfeil baar genee;;middel 1·oor kwade Beenen, 
Zwerendc Borsten. veromlerde v·,Jllden, "'.weren en 
Etterbuilen. Het is bcl'Oemd t01· genezing rnn Jicht, 
Rhumatiek, t- n onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keel1>ijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

'fer gcnt>zing rn n Kliergezll'ellen en al\e soorten van 
ll nidziektcn he,.ft zij geen mcdedinger en geneest 

betuuvercnd. saamgt>trokk en en stijve Gewrichten. 
Allt.!Cll bt.!reid in Profo~sor rfoLLOW.\ y'::; Etabli~Rement, 

78. New Oxford stree t, L a nden 

voorheen 533 Oxford street, 

En wordt•n verkocht in Potten en Doozen van Is. J '/,d., 
2~. 9d .. 4 .. 6Ll , I l s .. 22~ .. en 33 . en verkrijgban.1· 

bij a l le medi c:ij ttcn-1·crkooperB door de geheele wereld. 
Koopers ge lieven het Etiquet van iedere Doos en 

Pot le onde rzo eken. lndien he t adres , 533, Oxford Street, er 
ni e t staat, zoo is he t bedrog 

• (130) 

U it de hand te koop. 
Een teenen h uis met g r oot erf, gelegen te 

DjebLres. 

Informaties bij den heer 

(19) A. M.A.CHIELSE. 

A 
·_,._uina ·Laroche 

is de ee nige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
l:J.GOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
hccft op de Weener tentoonstelling van 
plta1 maceutische producten gehouden in 1883 
weucrom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ecn voedend, krachtherstellend e.n 
koorts-werend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is he t een ige midJ el tegen verz-wakking, 
bleekzucht, langzarne en rnoeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
g en van het kraambed, vroegtijdige 
::i.fmatt ing, kritische leeftijd, tering, 
lo.n g e en boosaardige koorsten zooals door 
een rnenigte Certificaten be-wezen is. 

DE Er,HTE FR ANsrn~ QUINA-LAROCHE 
heeft tot bas is een krach Ligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt lielzij door de Apolhe
kers die alliJ d hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den ; ml' n mnet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
met prosp .;clus waar- 0 AJ • _ ~ _ 

op nevenslaande ._,..LOC/~ 

handleeking ---"' 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den uaam LAROCHE m een woord. 

t: £CHTE FR!NSCHE QUINA· 1.AROOHE 
be\'at bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franc• 
Loegezonden wordt aan ieder. 

DE EmTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee sounen verkocltt de eenvoudiie 
(simple) efl de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verlwcht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE Er.RTE rRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is hij a ll e J\ putl1 ekers in de geheele wereld ver. 
ktijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.nd.ela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN JN VOORRAAD: 

Een groote partii L; T, LI en Balk• 
ij zer in alle 11fmetingen. 

Staaf' en plaatijzer van alle dikten, 
waarb\j van 6'X2' X '!"" en '/," 
~taaf' en plaatkoper en J'oper

draad. 
Groote- sorteering - Jloerbo11ten en 

JOinknagels. 
> > . J'o1>eren .Kranen 

en §to0Inaf'sl11iters. 
lnclia rubber van af ' I .. " tot en met 

1" dik. 
Gaspijpen met hnlpst11kken tot 

en met 4" 
Geldonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atruospheren. 
Prima kw11liteit Engelsche drij frie· 

1nen, enkel en dubbel. 
Iland, Centrifogaal, StOOill• 

pon1pen en B1·andspniten. 
Snijgeree<lschap ,·oor gas en 

'Vith,vorthdraad. 
Alle soorten V erf'waren. 
Boor en Ponsinachines, Draai· 

Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten worden tegen franco 
aanvrage franc o toegezonden. 

I 
V A N R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBA.A.T. 

(1 27) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes &n geprepareerd Y s. Bestellingen worden rn den 
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 

en Schaaf ban ken. I · 
Stooininach in es met ketels "P em 

f'undatieplaat. 
1'.iezel;;-uhr com1>ositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstmling. 

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

Dinas Cristall, een nieuw soort 
, ... nrldei. Van welke lantste artikelen zij 
eenige 11genten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi;;-d 
voor· Iandelijke ondernemin;;en. 

Hunne zn.ak op grooten oruzet gebaseerd. zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 

I.nlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onla.ngs aangenomen VERLA.A.GD tarief voor '\VEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: Verkrijgbaar bij 
beneden concurrentie gesteld. POSTTARIEVEN. 

GaiLrne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van nachinerieen en 
re1utraties daarvan, en neruen bestel· 
lingen an.n op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode Port .. . . . f 15.-\ pe1· 
Unlaga,1'Iuscatel enVinoDulce,, 13.50,12 fl 

Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-' acoJ.t, 

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

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise witte 

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

( 286 ). * 

TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be-

rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN buibn 
de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o l B o ~ r a fi B Bn 
zeer goedkoop. 

THOOF~ d; .KA.LFF. 
(162) 

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

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

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

garandeerd. 

PRIJSCOURAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijgbaar 

bij 

THOOFT & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
(in het Javaansch) 

P1·ijs f 5.- fmn co pe;· post f 5,50. 
(82) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccnpeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Hantoor-A.genda:1 itJtJ~. 
Spoorweggidsen. 
Nederlands Geschiedenis en Yolklleven 

(prachtwe1·k in 4 gr. octavo deelen) 
de Genestet-Album in prachtband . . 

Italie, door Gerartl Heller » » 
Een schilderdoo.~. co1npleet (voor dl-

lettant-schilders.) (249) 

AaENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

( 14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA PPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij bet ..\~entschap dezer Uaatschap

pijen bestaiat, op zeer a1umemelijke voor
waarden, gele~enheid tot verzekerin~ 
tegen brand:.;evaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1·akarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

blanco aan,·ragen tot geleide· 
billet -voor ,-e1·voer ,·an kof'fij, 
Jnet ontl"'angstbewijs ,·oor kof'· 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dad.elijk 

Schijfschietrc:.;isters en Afstaindsbepa-
lin;;e11, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte Anntel"keningboe.kjes. 
Naamlijsten. 
Kleedin:.;lijsten. 
§traiboeke11. 
1'1ena:.;cboeken met sterkte Register. 
1•roces-"1' erbnnl. Getui;;en Verhooren. 
Re.klnngden~ Verhooren. 
"t'enduverantwoordin:.;en, enz. enz. (4) 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor d'° wet 

DE UITGEVER'S. 

Sneldruk - T1100FT & KALFF - Soernkarta, 
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