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Uitsluitend A ent voor Europa E. EL, BACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementspr].is f' 7.30 per hal(iaar 

"bij vo01:uitbefaling. 

Post:kan_toor ~olo. 

Dn~elijks te ~·erzeiaden postpnkketten. 

)[et I 
dt•n tl'cin 

- 0. 

1 .._zV. 

-~ .._zY. 
2 SzV. 
!I ·-zY. 

!~ ~1'. 
1 :. '::'-J~. 

Tijd 
van 

vertrek 

7,2 

7,'13 
10, 
2,16 

~J.3ti 
7 u. 9 

10.30 

2 u. 25 

~twr de onderl'Olgendc 
plaat:-:cn. 

Gocnrlih, PoerwoLladie, (Gro
bogan) Kai·ang:o:ono, Kt>dong
djati en Scma!'ang. 

Klatlen, Djoc1lja. 
Klattcn, Djocdja. 
GoP.n,d1h, I\:edongctjati, e-

rnarang, Salatiga, .\mbarnwa 
(re"i1lentie11 KeuoP, Bagelen, 
Banjoemas.) 

Klatten. Djol'dja. 
_ Srngen. )fadioen, (:\[agetan, 

Ponorogu, Pt1tjit..rn,. 'ganrljoek, 
Kerto"ono, D,iombong-) Keuiri. 
'{•)eioen(\"-agoeng. Blitar (Wli
ngie) )Jodjokel'to (Prnmbon) 

itlhoal'djo (Wal'oe, Pol'l'Ong) 
Soerabaja (residentien Moluk
ken Z. en 0. afd. Bomeo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
Malung) Pasoeroean (l'e iden
tien Pl'Obolingo, Besoekie, Batie 

, en Lombok) . 
lllodjokerto. Sidhoardjo, Soe

nl.baja, 1\gawi. 
Srngen, Ngawi, )fadioen. 

Dn;;elijks te ontvan;;en postpakketten. 

)Jet 

~len trein 

. ''· 

3 S1Y. 
':! :-::,r. 

fl SzY· 
8 SzY. 

11 S1Y. 
2 SzS. 

0 SzS. 

-10 sp.. 

Tijd 
v_an 

aankomst 

0.38 
O.i7 

2.7 
5_43 

3.J59 
9.26 
·1.39 

4.30 

Van de onden-olgende 
plaatsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Ambarawa, Sa

Jatiga. Kedongdjati, Goendih, 
Poerwodadie, (Grobogan.) 

Klattcn, Dj"cclja. 
emarang, Kerlongdjati, Ka-

rang~ono, Goendih. 
Klatten, Dj9crlja. 
Sragen, Madioen. 
Toeloeng- agoeng. Kedirie, 

)fodjokerto, Siilhoarrljo en Soe
rabaja. ~gawi. 

Sragen. :Jiadioen, f3litar. Ban
g1l. Pa~qerocan. 

, . 13. :Jfot tl'cin ~zY .. -t'. G ten l 11. .'53 m. wordcn 
alhie1· au,:611 pakketten ontvanQ'Pll, wmlf'er cle westpo>'t 
te Satuaran~ niet t~jdig geno •g aankomt. om nog 
met rlen trci:_ rnn Gu ;)Om tc kunncn meegaan. 

s, \. S.\ )1 \11.\;:\C-t YOH.sn:::\LA::\DE~. 
SStS r \. \.T"SP.JOa. 

F e u. r 11 e t o n. 
SPAAXSCHE SJIOKKELAARS. 

Een z,rnar geklop doet zich op de huisdeur boo
ren van de l'e11lu del Rey JJ[o;-o, cene ellendige 
hc1·bc1·g op rlen lanrlweg die van Guipuzcoa naar 
Astur~ lcidt. Einrlelijk Ye1:toont zich een licht en 
de stem van een halfslapend meiaj.e vraagt wie ver
langt binnen te worden gelaten? 

J>Gn11fe.::; di' pa:," (needzame· Jicden) luidt bet 
antwoord. 

lfot mcisjr. doet open - en laat van schrik dr. 
kaar:s bijna uit de hand vallen 1 Zrs o( acht mannen 
staan voor Jmar !'ln dringen de geopende deur bin
nf'n ...... 

Zijt gij, gek," vraagt een van hen, llOm ons zoo 
Jang te la ten wachten? De maan :;;chijnt alsof bet 
dag ww, men kan ons op een halve mijl afstands 
zien, en gij laat ons hier een bal[ uur vo01· de deur 
staart ! \\' aai· is Pepe? Vv' aar is u w ''ad er?" 

>>llij ~laapt ....... " antwoordde het meirje. 
.,:i,[oge. de hond nooit ontwakP.n !" vloekte de 

woo1·dl'oerdc1·: l>zet Je kaars hier op tafel en haal 
hem naar benerlcn, anders ga ik naar boven en wek 
hem met de kolf van mijn trabuco - "poedig -
wij hebben naauwelijks een half uur tijd." 

Ilet mei~e verwijderde zich en de npnnen zetten 

De Soerflkn rtn.,che Oo 1u·a nt ver
schlint tweemnal 's weeks: Din.,dllg en 
~-rijdag. uitgezouderd fee ·tdagen. 

Soerakarta: 
Kommissa.rissen voor de ma.and J ttli. 
Plnat~elijke Schoolkommissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 
Verzorgin~sgesticht 

de heer: P. W. G. GOUT. 

1'Iaanstand. 
Dinsdag 8 Juli Y. 1\1., Woensclag 16 Juli L. K., 

Dinsdag 22 Juli K. l\I., Woen clag 30 E. K. 

Zondag avond kwamen twee dames terug van 
het kerkhof te 11esen; zij werden gevolgd door 
een javaan ch meisje dat een ledig bakje, waarin 
bloemen geweest waren, clroeg. Op de hoogte 
van \V fl.roong Pelem rukte een kadet het kind 
de kleine slend.ang, die bet aan had, af en was 
in een oogwenk: verdwenen. 

--w aroong Pelem is in den laatsten tijd zeer 
onveilig en wel door dieven, die het ook der 
kokkies zeer lastig maken. Mi schien zou een 
van de bereden agenten, doch in politiek ge
stoken, daar goede diensten kunnen bew:ijzen. 

Hoe h:;t !:!er met de veiligheid geSteld iE k-an -
men opmaken uit het groote aantal diefstallen, 
waarvan men aanhoudend hoort. 

V rijdag werd er ingebroken bij een beambte 
der Nederlandsch Indische Spoorwegrnaatschap
pij, aan het station waar voor een waarde van 
f 1200 a f 1300 aan geld en juweelen gesto
len werd. Een der dieven dreigde de vrouw, 
die wakker was geworden met een kris als zii 
een kik dmfde te geven en zeide bij het af~ 
scheid nemen, dat zij er nog zeer goed afkwam, 
daar hij het huis ook nog in brand had kun
nen steken. 

Ook aan dat stii.tion werd Zaterdag een pot 
crotons gestolen en op Balapan een compleet 
stel tuigen, twee zweepen, eePige roskammen 
en borstels. alsook drie schroefsleutels. 

Verder is er ingebroken bij den halte0hef 
van den staatsspoor te Kemirie, waar men, bij 
gebrek aan beter, 1400 plaat'kaar~jes heeft weg
genomen en de rest door elkander gesmeten. 
Pogingen om de brandkast te forceeren waren 
vruchteloos. 

'Vee blijkt "in de poeassa oo k in den maak 
der dieven t~ vallen. 'l'e Baron miste Pak 
Sebar twee koeien en een geit. De lmoem van 
Dacln.dan wenl :3 lrnrhou wen armer; in de kam
poong Djetis ziju 2 sttpies, zeven sehapen, drie 

zic h rondom rle tafel. 
Ilct i,; 11iet tc verwonderen. dat het me1s,1e op 

het ecrste gczicht dier nt1chtelijkc b••zockers schrikte, 
want zclrlen kan men iets afschu\\'elijkcr~ zien ! Grijn
zenJe, door 'vind en weder gebl'uinde grlaatstrekken, 
kleinc, zwaar~t'bouwcle lichamen, als 't ware in lom
pen gehuld. mwktc beenen, de rneten allcen met 
sandalcn b1)dekt, een calancs zonde1· l'OJ'Ill op bet 
hoofd, steile harcn die ornr het gezicht vallen, en 
bo,·enal een a1·scn:rnl van allerhanrle w1tpen<m, waar
oricler zij bijna gebukt gaan. Een karabijn over 
den schouder geworpen, een trabuco met tl'Ompet
\'Ormigcn loop onder den mantel, pistolen in den 
gol'clel en eindelijk de nooit ontbrekencl.e navaja 
(het dolkmes) ''an buitengewone lengte ! 

Zwijgend zitten zij om de tafcl, een hunner beeft 
het venster half geopend, en loert naar buit.en ..... 

Eindelijk l10ort men zwal'e voetstappen op den 
trap, de deur gaat op nieuw open en binnen treedt 
Pepe, de posadcro, de waard van de Venta del Rey 
Mut•o. 

Valgame Dias, (God helpe mij !) caballeros, zeide 
bij, J)de drocs mag rnij halen, als ik u heden vel'
wachtte. 

Die zal u buitendien toch wel vinden," antwoord
cle hij, die de aanvoerder der onbekenden scheen te 
zijn; llwij ducbten het gisteren ook niet, dat wij in 
cl.ezen helderen nacht naar buiten moesten, maat' de 
Ourle heeft het bcvolen. 

Hoe gaat het van nacht ?" vroeg Pepe, hcbt gij 
veel geladen ? 

Advertentiekosten behil.lve het zegel ·rnor 
elke 10 woordon voor 2 plaatsingen { 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

boschhanen, een pegiesar en een berkoetoet op 
een geheimzinnige wijze verdwenen. 

In de achterstraat heeft men heden moro-en 
t 
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en. vier ure getracht over den muur bij rlen 

heer L. te klimmen. De huisbaas was echter 
wakker en verschool zich achter een pilaar om 
den dief het binnenkomen gemakkelijk te ma
ken. Reeds op den muur zittende rook de laatste 
echter lont, sprong naar beneden en maakte 
zich uit de voeten een soort van ladder ach
terlatende, die nu gebruikt zal worden om 
rijst te kooken. 

Zaterdagmorgen jl. omstreeks zeven ure, is 
een Cbineesche koelie bij het goederen pakh.uis 
aan het station van de N ederlandsch Indische 
Spoorwegmaatscbappij verpletterd. Hij stond 
Yoor het pakhuis op een geladen waaaon te 
wachten. Toen deze aankwam en er 
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~an de 
andere zijde ook een aamolde, was het te laat 
om opziide te springen en kwam hij tusscben 
den wagen en het fundament van het pakhuis 
te recht, waar laj letterlijk plat gedrukt werd. 
Een half uur later was de man een lijk. 

Als eene bevestiging der voorspelling van den 
controleur Rosemeier is er eene verhoogde wer
king van de Merapi te constateeren. Tot nu toe 
-!" er alleen een vuurkolom des nachts zichtbaar. 

're Tjoejoedan heeft Zaterdag jl. eene vrouw 
een poging tot zelfmoord gepleegtl. Zij sneed 
zich met een gollok in den hals, zoodat er een 
bevige verbloeding plaats had. Zij is afkomstig 
van Pedan en te Solo gekomen om zich met 
eon bloedverwant in het huwelijk te begeven. 
Deze had zich echter reeds met eene andere 
verbonden, en wenschte het Pedanscbe meisje 
niet tot zicb te nemen. De teleurstelling daarover 
deed haar het leven verder ondraaglijk toe
schijnen. 

De Pangeran adipatie Ai·io Praboe Prana 
W edbono is gisteren morgen naar Karang 
Panclan aan de Lawoe vertrokken, om daar 
eenige groote jacbtpartijen te houden en op 
Pablengan persoonlijk de daar aanwezige bron
uen te onderzoeken. Men wil clat de Pangeran 
bet voornemen heeft om het gezonclheids-eta
blissement aldaar, uit te breiden. Die bronnen 
zijn zeer belitngrijk en staan volgens sommigen 
gelijk met die van Pelatoengan in de Residen
tie t>n.marang. 

Het zal niet hmg meer duren of Solo zal 
klein Parijs zijn. De beer Euziere, professeur 

Twaalf muilezels met tabak en cacao en cl.rie wa
gens met Fransche waren. 

Bab!" roept Pepe op min::i,cbtenden toon, dat is 
de moeite niet waard om zicb door de maan te la
ten beschijnen en aan de douaniers een . zeker wit 
voor hunne kogel~ te geven ...... 

De oude wil bet zoo," antwoorddP. de er.rstc; 
llhij heeft ons beloofd dat de blaauwen (grenssolda
ten) ons van nacht met rust zullcn la.ten, en gij 
wect, de oude heeft altijd gelijk. 

Ja maar," het'lleemt Pepe, l>de diklrn Pedrn uit 
Columbres heeft mij verhaald, dat er een nieuwe 
luitenant in Llanes is, een vreemrle, geen Spanjaai·d 
en geen Catalonier. Wacht eens, van waar zeide 
hij toch dat hij van daan was? 

Zeker een garacho, (spotnaam voo1· de Franschen) 
zeide een. 

Neen, neen...... ook geen Italiaan...... wacht ...... 
een Aleman heeft bij gezegd.. .... weet gij waar dctt 
ligt? 

Daat' achter Barcelona, zeicl.e een met hoogwijs 
gelaat. 

En cir. dikke Pedro beeft er bijgevoegu, clat de oude, 
als bij dezen hebben wil, hem door geld noch b~lof
ten kan paaijen; een ons lood in den bast, dat i~ de 
eenige maniec om den nieuwen luitenant te krijgen. 

Het zal nog zoo erg niet loopen, hervatte de antler: 
van daag bij voorbeeld zijn onze spionnen in Llanes 
gewt:est en hebben zij het gerucht uitgestrooict, dat 
eene ballancelle met tabak te Riva de Sdla landen 
zal; daa1· zullen de blaauwe honclen den ganschen 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

de coiffure zal hier een kapperswinkel opzet
ten en te Mesen wordt heden een Cbineesch 
l~geaient en wagenverhuurderij geopend onder 
directie van Ho Tjing Sioe & Co. 

v.an den ~aatsten ontvingen wij een cir
cula1re, waann het tarief vermeld. Logies 
all~en kost f' 1.-, met eten f 3.- Een diner 
f 1,50 en eeu kreta tambangan f 1.- Als 
men een dag te voren waarschuwt zal men 
naar verkiezing J1Lvaansche of Cbineesche kost 
kunnen krijgen. 

De laatste trein van Samarang is Zaterda.g 
avond ongev·~er een uur te laat aangekomen. 
De oorzaak daarvan kon men ons niet mede
deelen. 

Heden morgen is er achter het huis 
den Heer G. W. W. in de achterstraat 
lijkje gevonden van een pas aeboren k'i 
van de vrou welijke kunne. Het 
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was zeer bl 

Aan het bestuur is onmiddelijk kennis g 
ven en het vermoeden bestaat dat hier 
ontaarde Europeesche moeder in het spe. 

Wij vernemen dat gisterennacht wederc 
ten huize van den Heer L. v. B. te Djebn 
een belangrijke diefstal, met inbraak heert 
plaats gehad. 

Ongeluk. Een tre:ffend ongeluk heeft op den 
16 cezer op de passar van de dessa Imogirie 
plaats gehad. Als gewoonlijk zaten aldaar on
der een grooten W aringinboom 4 verkoop- • 
vrouwen, toen door een barde windvlaag een 
groott tak van den boom afvloog en op de · 
vrouwen terecht kwam, tengev9lge waarvan 
de drie op de plaats dood bleven en de vierde 
met den schrik vrij kwam. 

V oor iagers. In de alas-gading nabij de des
sa Beleek-i\1olee moeten zich eenige buitenge
woon groote wilde varkens bevinden, die zelfs 
niet bang ztjn voor de dessabewoners aldaar. 
:Xiet n.lleen dat de meeste plantages duor de 
beesteu vemielcl worden, rhaar de brutaliteit 
is zoo ver gegaan dat een dier beesten de 
huizen durfde doorsnu:ffelen en iedereen dreia-o 
de aan te vallen die bet in den weg stond. 
De loerah dier kampong een ein<le willende 
maken aan dezen overlast, schoot op het dier, 
<loch was zelf bijna het slachtoffer geworden 
van z\jne onhaudigheid. Jiet doodelijk getrof-

nae ht achter de rotsen op den loer Jiggen ...... tenvijl 
ome waar hicr stilletjes voorbij gaat. Ha ha ha!. ... 
wij zullen den neemden kerel we! op Spaansche 
streken t1'<tktcrcn, cl.at hem hooren en zien z:fl ve1·
ga;m ! 

'.\Iaa.r plotseling hiclrl de sprcker stil ...... 
Drommels .. .,. wat is .'tat? schreeuwcle hij, 110ort 

gij dat geraas niet ? ..... 
Allen zwegen. 
Tondos ! (domkoppen), riep Pepe na eene poos la

chencl uit, dat is een mensch rlie snorkt ! Een arme 
Fransche deste1·rado (balling) heeft mij van nacht in 
naam van de lI. Maagd om ecn nachtverblijf ge
smeekt; hij bezat slecbts een peseta (1 franc) en ik 
kon het hem niet weigeren, want van daag of mor
gen kunnen wij ook over de Pyreneen moeten en 
desterrados zijn l 

En als hij een spion ware? ..... zei er een. 
Een spion ! ken ik ze dan niet alien? bernam Pepe, 

hen ik niet zelf een spion der regeering, ha ba ! -
ovr.rmorgen den eersten van de maand, ga ik naar 
Llanes en laat me mijn maanclgeld, vijf du1'0s, uit
betalen en neem bij die gelegenheid dim nieuwr.n 
luitenant eens op. Neen, muchachos (jongens), dat 
is, bij den lleme), geen spion; hij verstaat geen woord 
Spaanscb, kent den weg niet - en wil slechts naar 
Oviedo, alwaar hij een neef heeft won en ..... 

Ik moet hem zien, sprak de aanvoerder der bende. 
Gaarne, hervatte Pepe, "terwijl hij de kaars van 

de tafel nam, komt allen, maar zachtjes, opdat hij 
niet ontwake, en inclieu een uwer in hem een spion 



feu, reuJe het woedernle dicr op Jeu loerah 
in. die eerst, mt eenige wonden 'te hebben be
komen, door de des--abewoners wenl ontzet. 
Ditar nienrnud nu al,litnr de nu·kens anwlurft, 
zoude de komst >ml Cl'nige Jagers der bevol-
kiug zeer Mtngeu111t1u ziju. Mat. 

De heer P. Zwager, vroeo·er lautlhnunler, 
( o. a. ltt.ter te Solo) is verl~den Y rijdag te 
Samamng aan Je gevolgen van een beroerte . 
overleclen. 

De heer Zwager was lang president van 
het Indisch lamlbou"Tgenootschap, van de. 
Societeit de Hnrmonie, van· het te Solo gehou
Jeu Congres. ook was bij de eerste redukteur 
van de 1'01·ste11lwl!le11, een t~jdlaug binnenre
gent van bet Prntestuntscbe \ Veeshni te Sit
marang. laatstelijk commissionnafr en expedi
teur op genoemde pla.nts enz. 

Hij was gedt:Jcoreerd met de :\Iili ·1ire \Yil
lem. orde 4e kla se en als eervol op Yerzoek 
ont-lagen )e Lnitenaut <lei: infrmterie, lrn<l bij 
met militaire honneurs als kapitein ter aanle 
moeten bestelcl wonlen. 

Door de familie was thtn qok van zlin over
lijden mm de militaire irntoriteit keunis ge
ge>°en, <loch wenl hii in ,.tilte ter rustplmits 
g-ehrncht. 

Zwager heeft zich ~n al itjue betrek,kingen 
verLlien telijk genrnaU, en was v•at men ~1oemt 
een brnve kerel. 1Iij laat ecn groot aantal 
kinJereu. ·waarnm tle meesten nog onverzorgtl, 
achter. ;.\loge men nan dezen goed maken wat 
men den Yader tekort deed! 

Aa ngebode11. 

. Iemaud tlie vroeger zijue· opleicling- aan het 
ll-iimnasium \\'illem lJI genoot plaatste het 
vol••ende stuk in het B1tfatvimisch Hanclelsblad. 

0 

DE >>~1 XO,~J<JJl.DE ~ -U!JS~". 

Dit opschrift zn1 wel geen nmlere explicatie 
hehoeven. wimneer ik opmerk. <lat boveuge-
11oen1de dtttnm ons herinnert aan het · Yijf~n
twin.tigiarig be,staan rnn het G~j1111u1.~iwn \Yil
't•111 III te Batavia. :Jliiu schrijven heeft ten 
oel. de aandacht van H. H. Uurn.toren, Direc
mr, Leeraren. Oud-Leerling~n en tegenwoor
;O' aan wezirre Leerlingen da&roo te vestii:ren, 0 0 • • . ~ 

mlat naar mijne bescheidene meening door 
CTerueene samenwerking en door bet noonza~ 
elijk initiatief der H. H. Curntoren, op dien 
ag een R1>uni.efee·t kan worden tot s~and 

.-ebracbt, dat niet te klagen zal hebben over 
~ebrek aan deelneming. Geheel Ned. Indie toch 
telt zeker een twaalf-bonderdtal Oud-Leerlinge.n. 
in de vcro:(;hillende bkkeu · ;r~n rlienst P.h in 
het parti~uliere werkzaam. De _archieven van 
het G. \.Y. III zullen bet bew!js kunnen ge
ven, dat,. dit cijfer niet. te hoog is gesteld. I)e 
opbrengst nu.. nm eene inteekeningslijst, den 
Ond-Leerlingen aangeboden, verrn.eerderd met 
de bijdrarren 'an anderen. die, in welke be
trekkinCT 
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dan ook, aan het G. W. III verbon

den zij~ geweest en nog zijn, zal aan e~ne 
commissie, te Br.tavia sarnen te stellen, rmm
schoots de _gelegenheid kunnen ge\"en; tot het 
orcraniseren van een sc.hitterend herdenkwgsfeest. 
H~t is daarom te hopen.- dat zulk ePne com
missie spoediCT in bet levea worde geroepen, 
vooral met·het oog op de verspreiding van circu
laires en inteekeningslijsten tot op de meest 
verwijderde plaatsen in den Arc.hipel. 

De daarstelling Yan eene Inrichting voor 
:Middelbaar-On<lerwijs in Indie is van te 
veel behmg geweest, d1tn da.t het aan alge
meene sympathie zou kuunen ontbreken tot 
verwezenlijking val} ·een voornemen, da.t de 
viering van haar 25 jarig be 'taan ten tloel 
heeft. 

EK Orn-LEERLIXG YAX IIET 

G. '\V. III TE BHATI.\. 

herkent betaal ik u morgen drie maten wiJn;. komt 
mee, .... zachtje~ ..... 

D{' Nht>1·0 in hr( 1~n;;e1·huil;1. 
Doncl~rtlag 22 mei is de qirnestie >an de 

be::nanmng d~r Si.~e1·0 opu.ieuw in hot· Bngel
.sche Lagerhut:; ter spml·e gebrnc;ht, nn1tr aan
leitliug eener vmng vnn den heer :::lton•y, die 
het d1•iugend noodig achtte, om ten b~hoe,·e 
van de iuniiheitlstellinO' der bema11nino· van v !':> .y r::i 

.dien bodem. pre,.sie op de Nede1fan1lsche re-
geering uit te oefonen. Het antwoonl ntn lord 
E. Fit.zmtmce luidt. volo·ens het verslaJ van 
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den Stwul<t I'({, all1us: 

»Eene discnssie over dit onderwerp lmn niet 
anders dan het Foreign Office stenuen in de 
stappeu, van welken nard ook, die het mocht 
doen. waut. claaruit blijkt dnt. niet ~lechts bet 
Poreign Office, riuwr ook het Ln.o·erhuis bel1tUO' 
. l 1 0 0 rn ( e z1rn. ~ stelt. Te1·eus echter moet ik mlin 
leedwezen te kennen geveu oYer spmmi< ·e op
merkingeu van den h~er 8torey, 0111Lhtt'<l11ariu 
de beschull1iging ligt opgeslot~n. als zou .het 
Foreign Ollice in deze rnnk niefo hebben cTe
dan.n. Uit de stnkken, welke Znterditg of :\fo~n
dag a1m de letlen van hetr Hnis zullen worden 
romlgedee.~d •. z1tl iutusschen blbkcn, welke on
derhamldwgen tus;;cheu den lfadj1t cu (le Ne
derlarnlsche rl'geering zijn gevoenl en hoe 
onge~roud de bewering is dat. het F.ureian 
Offi~ werkeloos bleef. Eeue nl dan niet .re~~L
pende l'Xpeditie zou eene dwM~heid 11,iju, ~mdnt 
de Hn.djn dan waarsehijnlijk z\jn eigeu r 'ehter 
zou worJen en d~n g~va.ngeneu het le1·en zou 
beneruen. 

Daarorn moet elk middel tot bevrijdi{ig d"r 
bemauning in het werk wonlen gest ltl, voor
dat men aan gewe1Lhln.llige ma,ttregelen Jrnn 
denken. De grix5tste moeil\jkheid ,mtstowl van 
het oogenblik af dn.t de Nederlitn,lsche g\!w:L
pende ex11editie werd afgezonden. De ~ T gller
htnd ·che regeeriug deed eene pogiug, om de 
gevttngenen te bevrijrlen; zij J.J?.eernle clnt dit 
door middel eener gewitpen,le exp" Ii ri' k n 
geschietlen, maar de radjn. trok z · · !i in het 
biuneulaml terug. en voerde • de ; »"1tugeneu 
met zich mede. Er ontstond dien >olgens moei-

.llj kheid in de gemeensch1tp. Op de .:\ ederLt11Llsche 
regeering wer,l in de allereerste phmh. door 
Hr. :1L>. regeering een beroep gechwn om de 
bemiLldeling am1 te nemeu in al de gesehiilen 
tu:-ischen baar en •de iuboorlingen op het ei111ml, 
maar zij weigerde en Hr. l\Is. regeeriug heeft 
be~loten. haar die bemiLhleling op tc dringen. 
Ik wil voor het Huis niet ontveinzen, dat deze 
geheele quaestie van hoog gewicht is. Kam· 
cle meening van het Foreign Office heeft men 

Jiier te doen met een van de moeilijkste Jli nor 
questioas, waarmetle men immer te doen had, 
want daarbij komen bestaande feiten. staat
kundige overwegingen en internationale "·et
geving in aanmerking." 

In een ander verslag van deze laatste speech 
in bet 'Parlement over de ~ ·i.~e,·o gehouden, 
>inden wij niet~ Yan wat in het voorganucle 
gelezen wonlt omtrent pln.nnen om Nederla.nd 
te d>vingen, :irnmr wel dat Lord Fitzrnaurice 
zeide: »Een punt >"Im gewicht cht in uanmer
king moet komen :is de betrekking tasschen 
den :::iultun ntll' Atjeh ('?) en den Hadja. Gelijk 
hij het Huis had meclegecleeld had H. l\I's 
Regeering de hoop gehad clat de vrijlating 
zou kunnen plaats hebben door den Sulten 
-van Atjeh"• (Men kan hieruit zien, hoe goed 
de Engelsche iegeeriug op de hoogte v1tn Atjeh 
is!), »die als het ware de suzerein i;i van den 
rndjit, en die hoop had H . .JI's Regeering nog 
niet opgegeven. 

Ik hen zeker", zeide hij, »dat.de uitzending 
va.n een· gewnpendu expeditie in het belnng 
der ge,vangenen, zeer onver:;t:tnclig zou iijn 
(Jleru' h1•r11'.) De ongeluk:kige Engelst:hen, di 
ernige j1tren gelecle11 in <-lriekeuland omkwameu, 
verloren het leven omclnt een gew;tpende ex
peditie uitgezomlen wenl om hen te redden". 

Uit de discussie op tlien dng en vorige da
gen, en nit cle speeches der oppositie over de
zelfde zaak deelen wij rnuler een en antler mede. 

A. D. N. I. 

Het :-;toomschip, S11111atm is den 2~ ,Juui te 
}uuster,htm aangekomeu. 

Officieel. 
• Y e i· l e e 11 cl ceu. tweejitrig verlof naar N' e

der11mtl itan den .aspirnut-controlour, 8lier. 
. E e .~· v. o 1 out h e v en van zijn tlefachee

nng b!J het w1tpe11 der genie de eerste luiteuant 
tler infauterie, i\foijl wijlc · 
,. ~j'ei;vol ontslagen op verzoek, de of
hc1er van gezondheid der twcdde klsse Kliisi. 
· . Ben o em d tot aspinint-controlenr op Jit-
Yn, Brouwer; • 

tot vice-commandeur bij den scheepsbouw t 
Soernbaj<~, ynn den Berg. 

Eeuig-ou tijd geletlen tleetl een · bericht in 
vcrschillende bhtt1eu de ronde, dat er nan llen 
Leitlschen llllm Yier SL"hil<1t>rijtjes z1nHlen ver
kocht :t.\i u rnur .een ;r(j ksdaalde.r: d.it de gelul-
kige koop·•r er /' ;;qo voor zou ontrnniren heb
ben, en tl1tt ze iu nrnh're h1tmlen zij n ° over,.,.e .. 
gnan vvor / l:lOO. "rat is gesehil'Ll'! Meu lu~eft 
uit clen m~mcl Yltn den gelukkigen ('?) kuoper, 
e.~n slager:-;knecht, opgev1mge11, dat hij werke
luk van een outle nouw Yier schilder!jtj~s .. 
met het gellrukte onderschrift: ,,Epi 'odeti uit 
het lewn v~n Hnig- de Groot", gekocht heeft 
voor een r.!:Jkstlnahler en een pot k:lui(jes, om 
soep van te koken. Later is hem eveuwel ae
bleken, i.lat ze volstrekt geen waarde .h!idSen 
en zelfa te slecbt waren, om ·in een woon
kamer te worLlen opgelrnngen. Toen heeft ech-

.ter een grnppenmnker d~r oude vrouw wijs 0 ff i c i e e 1. 
gemaakt, dnt ze eerst voor f 000, later voor Beno e JU cl tot hulponderwijzer dei· Jerde ' 
f 500 verkocht waren. Ge,~oh;:en? 'Bezoek- >im kfos.'e, Enkliiar en Bock,,tal: 
't vruuwtje bij den burge~eester, ten eincle tot hulponderwijzeres, . de dames Humrue,. 
tloor diens tnsschenkomst eE'n o-edeelte vn,n de Sluiter en Okhuiji:en. 
aanzienlijke win st machtig t~ b worden. Toeu 0 .verge P 1 a at st van PadanCT naar .Fort 
h1utr dit, 1rnhmrlijk, uie:-t gelukte; heeft 'Ze met • de Kock, de onderwijzer Iloesen ; 

0 

hetzelfde d~»el po~ingen nnngewen~l Olll een van Fort tle Kock naar Paclana, mejuffrOllW 
verzoekschntt te nchten tot z. :JI. en toen Swuhlers. onderwijzeres. 

0 

men httttr zei: ,,tlaar kitn de Koning niets 
~n.n doen". m<>emle zij dat de Koning er wel 
w11t ann kou doen, want dn.t iii o·euoeo- v1tu 

. .1 b 0 

de wettep wrnt, da:tr h1tttr grootvnder politie-
agent wus gewee.'t. 

Het kostte heel wat 
pln.u 1tf te breug-en. 

moeite, ham· van hnar 
l.l1·11h. U. 1 

Verspreide berich.ten. 
In Alll 'l'ika is ecn bCl'.!rlll~L'l' h 't n1' I fi.~h {(I lie, 

da'. zccr dil'f' en y~r~clwidL'll m;Jll'n l:111g· \Ya~ plot
~uhng. lt'l1~g-µ-<:loop1?l1 Pn d"l n1illi0:.'lnL)U roo h~ vi=':-.:chen, 
1li_e ~r in rouclz\\'lHllmcn zijn on11.:1spL'udijk wr1h\'1'nen. 
D1t is cen zcl'1· won.!1•rba:11· gem I: ltlCll hPl'fL wcl eens 
geho.1nl. Yan schatkistL'll die f,•,~gloopen 111aa1· Yan een 
llH'L'>' lll1't Yi._ '<'hL'll rnaar ZL·ld 'll. \\'.1,1rschjnlijk zal 
dat aan!eiding gc~rnn tot h1•t bPnul'1t1cn 1·a11 ee11 1Ja
tuurku1.dig-.c: l'.(•lllJUi~'i<'. tli\' rliL'l!'1.ll1-''1:1!ldP t•en on•ler
Z<Ji'k zal iuslellen.- Co11scrYa!or Y~rltaalt in !Jc1 Soc-
1·ul1aia,ch lla11dclsh 1111! dat cl" ,\[jel1Pr,; aan den ka
pit.ein de Hi el gepropuneenl lie! '"L'll um tot hen ornr 
te l1iopc11 bij Yoorkeur met z'jn ~·chcde compagnie. 
llij zou ·clan f :JOO. - tracte1ul'llt ',.; m11m11ls en :! 1 
\:rouwen kr~j!:(·cn Ilue ruijnal hct aaobo1l ·ook was 
heeft kapitei11 de· 11it~I bet. niet Mngenomcn.- :Ire~· 
\TOUW de fff:l\'in von Ponµ-rnti Yon :Jietternich heeft 
een teli'gram Yan drie "·,1orden nan den Swdhornler 
rnn Benede~ Oo~tcnrijk · rnn Pas~in'ger gewndcn~ Zij 
telegrat'c•erde: "Etes une· canaille. ;' Of:.:ehoon ~Jechts 
clrie woprden bcrnttende i;; die telcgr:11n haar dnur 
tc slaan gekowcn. IJct hof heeft ham· rnroonleeld 
tot cen genmgenisstrnf nm 15 'la"'<'n ea cen "Cld
boete rnn dr~choudenl florijncn.- Tc (:)bet· Brc~len
~tein is Lij ren \\·l'lgesteld bnr.;er ingrlm1kc11. De dir>f 
vond 'i u000 mark, die h1j zondcr bcdenken in den 
zak stale In bet Ycrtrc!\ ston<l echtcr ook ccn Yantje 
h1·andew\j1J. wnarrnn hij cens prncfrle. De branrle
wijn was uitstekcnd, zelfs zoo goct! dat de dief er 
zooYeel Yan clronk dat ltij in ~l~ap Y\ei. bes rnorgens 

· rnncl nwn hem bij het Yaatje lic;gcn. lle g.!lcl wen! 
hem wed er afQ·eno:nen en hij niettegcnsitla rnlc h\j 
bcwecnfo aan hanrpijn te lijden, naar de g<'rnn.~··enis 
gebrarht.- Te Soeral>aj:i zijn "·rder cc.1 groot ann
ta I kisten nrnnilla sigaren aang<!h1;acht rnn sa~uarang 
en BataYia . . . . . . . zontler consent, -

Telegrammen van de Locomotief. 
' Uit Batavia, 27 · Jnni. 

De nfloop van de heden gehouden t~nveilmg 
18 £56 .22. 

Y n,n de zes cumlidaten 
zijn <lrie geslan,gd: 

examen krijgsscho ol 

Uit KtbYi11, '.28 Juni. 
De Uouverneur-Uenemal rnoet aan den minis

ter v1111 ):olouien gdcleg·rnfeenl hebben, .dnt Z. 
}.i. voornemens is in tle maand Aug1istu~ a. 
s. een ge<leelLe ller algerneene secretarie naar 
Buitenz.urg O\'ei· te l>reugeu. 

Officieel. 
1! er v ? 1 o n ts.lag e n, :J.luurs laatstelijk ar

cl11tect bn den watl:'rsb.at; Thfoas: commies cler 
twee le klits,-e: den Hartog, commies bij den post
en tele >T•rnrdienst· 

H e ~ o e m cl; tot lid in clen mad van J ustitie te 
Se mm1w. Heiifrrers. 

tot 'W•~trnm~e1~l referendari.s bij bet depar
te,uent vn.n Omlerwijs, Eeredienst en Tijverheid.' 
Uongrijp. · 

Dt• i1ut,ioor-aLljudant H.onkens heeft pensioen 
!fevraagt1. 

.JJe m.tg-aiijnutPester der tweede klasse van As
. sen no.'..;" Cl u tweejarig 'verlof naar Europa we
gens ziekte. 

!Jet st@omschip .Yoo1·ll-lfr11brrnd is gisteren 
te ~uez. en bet stoomt>chip 1 11·i ns He1ufrik eer-
gisteren te Marseille anngekomen. · 

Van Heuter. 28 J uni. 
s G1·m·c1tlwg1', 2-{. J uni. De tweede kamer 

verwierp bet wetsoutwerp tot invoerinD' van een 
inkomstenbelnsting. 

0 

Uit Bit.ta via, J uni. 
Heden kwam hier de mail aan met berich

ten loopernle tot 30 Mei. 
De offic.:ieele stukken betreffende de 

qnnestie, loopende tot 30 April, j.l. 
Londen gepubliceenl. 

.Ni8e1·0-
:iju te 

\' olgeus een nota, dd., 29 April j. 1. van 
lord Ur,l.nville aan de Nederlitui.lscbe reo·eerino· 
is geen bevriiding der bemanning nm cl~ J.Yise~~ 
moge}ijk. zonder een billijke bijlegging der 
geschilbn mut A~jeh. 

Engehrnd beschouwt de Xisel'O zaak als een 
incicleut van den Atjehoorlog, hetwelk is ver
obrz1mkt d.oor het Wilnbeleid van N ederla.nd 
en door de belemmering van het btt.ndelsve1-
keer, in strijJ met de tractaten. De rnislnkte 
expetlitie naur 'l'enom, die alleen werd uitae
zomlen nit vrees voor Britsehe inm.enging, ;as 
lwogst oncloordncht (mo ·t ill11d vised). 

E?gelund acht ~ich alleszins gerechtigd tot 
het uitoefenen vnn pressie op Tederland, ten· 

HPring, 
WHlem. t~ji:. 
en Y cenhuijzen. 

De van verlof uit ~ T ederland teruggekeerde 
lnitennnt tler genie Ylasblom znl op nonacti
viteit worden gesteh\ 

• ei!lcle opheffing v1m de beperkiugen van het 
handelsverkeer op Sum:Ltm te verkrijgen, en 
be:;,cLouwt ·de grievcn van den rndjali vim Te
nom als gegrond. De bemiddeling van Enrre
land, ttan ~ T ederbnd opgedronger,, heeft tev~ns 
ten doel ecn cnpitnlatie met de .Atjehsche oor-

Palynme Dias.. .. spocdig opgestaan .... Jicht oubtoken 
in rnijn kamertjc ! .... 

En hij trekt hct, hoofcl tcrng •en wil het ycnster 

~pottcnrl. .,zoo hebt gc u tocb eindelijk la ten Yangen ?" 

]IocYeel rnnnsch<tppen • hel1t ge hij u, Harnil'ez? 
\TOl'p: de off1cier. Hij openrle• behoedzaam de deur van de zijlrnmer 

en voerde de !'mokkelaan<. terwijl hij met de hand 
bet 1icbt bedekte. •tot een nit oude dekeus en Fcha
pemellen ber~icl leger, waarop een jongmensch ,..liep. 
Dr een na den ander lltaanle zijne wezen~trekken 
aan, maar zoo als Pepe voorzie11 liad, gecn hunner. 
kl'nde hem. De i-l:1per kon nm geluk >'preken, dat 
l1ij ook niet de, minstl' verclenking hij dezP h,1{\·e 
wilden bad oµgewekt. want hu11nc nurajus had<lcn 
hPm anders zcker voor altijd den ltvt tot ver~piedcn 

·1ic110111en. · · 

Be~repen? - ::'.\ n, goc<len nae ht ! - • Daa1·, JlPCJll 

den niPuwen l11itcnant te Llanes rn;wr ter dtoge op, 
want. als 't zoo met hem gesteld • is nls ~rij it•gt. 
clar.;i wit gc hem· niet Jang mcer zien. Goeden 11ttcht! 
Tio Pe11r; ( Uout Pepe), op;;epa,t, gij wect .de Ollil<~ 
li.>taalt g;o•~tl. maar ~chenkt uooit par,!on - cul 'la,tfe 
11111c/1orlo.~ ~vuorwaart~. jon!!'ens ! ) - wij bebl>eu een 
!!01).l h,tlfnnr wce:.('s af le leg-gen Your we te l'11l'va zi 11. 
.. De smokk.Plartl'~.· vcrlatcn, onrl.~r aan1·ocring '~lll 
dell sprnke1·. bl)hoe lzaa1n de i'milr1 det Rf'ij J[111·0 

en c!L' 'achtban• waard gaat naar bimwn; ltij >'tcl)kt 
ecn sigaal' op, uit •hrt pakje, dat de ~u10kkl'laar 
hem g-<!gcvrh hcefl. plaatst iid1 a,tn !ict open 1 eu
stcr en spicrlt in lwt rond, zoo veel de narht dit 
rnrgunt. Ilet gel11id dc•r \uctAappcn van !l" bcnde, 
clie ee11igc rninnten te voren zijn !mis vedatell hecft, 
is ver . .;torucl, cl<' nucht is nug al hclr!ct', gPcu ko<'l
tjc sni,t, gecn blad dc•r wile!<' vlier,trnikeu, weJke 
zich langs den la11dweg, uitstrekL;en. hewcegt zic:h.--;
Pepe rookt met Jiet innigstn 'ive!behag-P11 de ~igaar 
en wrhcugt C't' i;irh ornr dat ile a~ch zon \I it i...; 
en zoo· la11g ·wo1·dt; vari ti.if tot tijd hnip;t hij 't 
hoiJfrl uit het Ycnstcr l'n Juistert.... rlan <lrinkt hij 
eetJ.'p;c t<'ugen wijns.... doclt plotl!=:<'iing sfolt hij 't 
gla. ter zijc!P, Jegt <!en signal' weg-, .;teekt 't huofd 
z, .,) YP1Te bij kan 't \·eust1~1· nit. .... en luistPrt... 

·in allerijl sluitcn .... daar ,·oelt hij i1lotscling, clat zijn 
1ias Item te naauw "·onlt, hij wil zich omwcnclen .... 
hij YOL'lt \\·at konds aau <I·~ blapen.... 11ij draait het 

\'ijflig, heen;cl18p. antwoo1·dde de sergeant. 
• ' u. ga dnn lllCL. tien de brug \'fl!l de Tiambia be

zcttcn lh1a1· znl binncn de d1 ic k 1Yartier de n1orho1~rle 
\an dl' he<'ren smokkelnars a~nl,omcn, neemt ze alien 
g·rrnnpPu en brengt ze ua!ir Llanas: bind ecltter ecrst 
l'rpe en breng lieut in cen of anclcren hoek. 

Anuc · duivel, sprak Pepe, tcrwijl hij met zijne 
gasten na:w de groote kamcr terugkccnle, hij was 
zoo moede f'll nitgehongcnl toen liij • hcden alhicr 
aanltwam, dat ik gclouf dat, irnliPn ik hem niet 
hail opgm1ome11, hij den uacht niet hacl o,·cdcpfrl ! 
Daar, 111uc/ir1ehos, <!rink een slok op de gczondheirl 
·rnn den 011de ! 

De smokkclaars Icrgdcn de 
liun ·rnorhidd rn maakten zich 
verlaten. 

flesch, welkc Prpe 
geree. tl de venta te 

• • 
\Yaar posteert ge u? woeg de posadero. 
Aan de CueYa de St. Inni,;, antwoordde de aan

voenler, tot ze met de goerleren YOorhij zijn, en 
dan omler de brng der Rambia. Ge wcet rlus, hoc 

· ge u te gcdrai:ien hebt; binnen een kwarticrtje 
klimt ge het dak op, en kijkt goer! de hecle streek 

· in 't rond, wanncci· ge iets verdachts hc~p~urt, 
steckt gij boven, in uw kamertje, cen licht aan. 

I 11ister1 nogmaah; ..... 
CarrrJHucr ! (snpperloot) mom pelt hij.... \vie kornt 

<ln'ar zoo laat.. .. hlng~ c!L'll zce\Y<'g .... r1~gel111atig<' rnet
st,1ppen .... llriligc :lfaag1!, i~ dat g<'P!l s<tbcl, die te
gen ecn gc\\'c;>crloop slaa~ ?.... de hiaauwe honclen ..... 

oig tcr.zij le. 't is de loop van ec11 pis1ool: ge<l11rig 
strnkkcr \\·nrrlt zijn rias aa11g,'lrnald h\j \Oeltdat mc•n 
dien Yau achter Yan1L'ilflma1t, hij "·ii scbn•e11\l'<'ll, 
rnaar t.'r llt1<lllll'el'ltoOil het!rt liij cl~·n rn01ul 'openge
da;in, of li\j hoort "<'llC ''ildueemd1~ !'frJU: 

E1'1I ::rel11id, en gij zi.it des duocb ! . 
liij w01·dt rnd g·,•welt! Y<lll liet YP.nstl'r gcll'Llkkc'n 

en naar cle tafCJ g1'10enl, hicr lmmdt het licht, hij 
slaat elf' oogl'rt op.... ,, 

Vulf/(fJllC Dins, roept hij als rloor ecn clnndcrslag 
getrolfrn. mijn g-.1<t, d1• gel>anuen Frau,chman ! 

Gij cllrnnlt. HiemL hcrnam, dczc met rn'tigc ~ll'r11 
en in 1·JuPije11cl Spaa11:<ch ..... ,ik UC'll de 11ieu\\·e Juitc-

• naut, dir ti! I.lanes cunuunnrlecrt. ... " 
11\j hat! clrn posa lcro losgebten; 't wa:s nok n11t

t_cloos gem;cst hem langer. vast tc l10111len, wm1t de 
scht'ik was Item zoorlauig- lltior .'11 zijnc lcdcn gC'Yarcn, 
dat hij hijkan:< leYPn!oos op cen sloe! was lll'L'rp:e
zonkcn. E1'nigt• minuten later toon<le zich ccn gczid1t 
fo1!t zwarcn haarcl rnor hct venstc1·. 

Korn n1anr hi er, Harni1•cz ! riep dt! )11it•'nant. 'fi0 
Pepe vcrzoL•k l lt birmen te kornen, om eeu slok Yal
clcpennas met h<'m te <lrinkcn. 

De sergeaut .Jnan Ftauiircz klom cloor het vcnster 
in de kamer. .,Holla, mijn. ouue vriencl," zei bij 

• 

De lnitenapt wrlict de Jrnmer en gi11g de deur uit, 
alwaar de hem rluor .Tuan Ha1uire;1 toegc\'Ocnl<' solda
ten sto11clen; hij Yerstr~k ze wo goed mo~elijk in den 
hnl c11 01uler hcL dak der venla en schcrptc lnm 
zijnc laatstc iw;tnrcti('n nnauwkeurig in; claarna keerde 
hij 11aa1· de woonkamc1· t~rug en gaf den sergeant 
Yc.rlof 11wnt· zijllc bestemming te ftnau. 

· Hoe Zllli g-ij 't met bet iueisje rnaken? vroeg deze 
in 't '"'~g gqan .... 

Jle l11itcna1Jt glimlachtc. 
Ik heli nicnwe, blinkcnde colonn.ll;depiastcrs in mij-

nc bcurs, hc>ru;tm hij. · • 
Die ll'eeft den cl11irnl i'n 't Ji.if!" mompelclc Rami~·cz, 

t~rn·ijl . hij wcgtrok, .,zijn <'igen geld gecft ltij om 
rn11ikkelaars tc vangcn, en ondertu.,schen hocfde hij 
rn:w r eeu oog toe to hollllcn, om zoo rijk als cen 
mnrkics tc wortlcn ... hm ! Ab hij zoo Yoortgnut, chm 
mogcn de smokkelaars zich in acht ncmen, hm ! Ik 
ITll<'S 1mur, dat !Jij niet ouC:: bij 't handwe1·k zal 
wonlen, als bij dat zoo ;terk hlUCt drijl'Cn ! 

(Wo1·dt ve1·volgd.) 



loµ:spm~!Y ~n _ lwt vrij verke~~- op.~1matra, (lus: I Open.bare Ver,koop. 
t't'll bet•nllhgmg van den _if.Jehoorlog-. · • · ~ . 

De heer Borchert is beuoemd'tot otlicier vnn Op Diu;;fo·~· 10 Juli l ,q+ (l~s voorn1idd11gs 
g-ezondlwid bii het ,.. Teder11Llitlsch-lullisclw leger, ten ,i"' t n ·e, ,. l \.>1·ersLaa.1 en in ltet. lvemtl 
voor tlPn tjjtl Y1lll Yijf j«reu. van hl't \' eudLHlep11demeut te S)er.ik1rb, ten 

0 :J:le , e~k.iqop;:; 
Ott ~ittPrdnl{ 19 • di l~S-l 
!de~ • voornti. hbg,.; to lrnlf tion uren, 

ten overst.mn en ·in het locnitl 
De Hu..,. i;;eh l'•HTe«po·1tl>11t v .. n tl1' Xi1•1111•e behoeve Y1t11 d'n t•~1·;;t'n \\•rlmwlhlluder, 

no1.t1•nlr1111.~l'/11' (.'ou1 ·u11/ j,; uit Hn--.laud verb.m- krneht llS onhcrr .. wpelijkc 1rolurncht. Yltll: 
van het V entll1dep1trtewent 

t0 Sem1tmng, vim: 
nen, omtlat hii w .. n·dt verd1teht vm1 hoog-verrnml. Een steeu,•n lrnis met b\jg·eblltl wen en erf, 
Htj Wtn·1lt besehuldi.~d wilitaire geheimen gelc~en in ht•t ('hiueesche k<m1p te Soeukarb. 
vn.n dat r:ik nan Duitsd1lnrnl te l\Pbben mede- in 13lokletter .P. unmero fad1til!,", sta1mrl0 ten 
gedeehl. · uume van wijlen llen Uhinees Sie 'I iong Honi. 

ne hUUl'l' •chfen Op de grODllen gelc-
gen in tle nUel'ling Bojjolitlie, residentie 

Soemk1trbt, hebbeutle eeue uitgestrektheid van 
31 ",., djonkeu, mtarop gedreveu ·wonlt de 
Jiofiieo!ule1·11u_:qu · ng· bekencl oml•ll' den 
naa.m nLll 1'-~ R~ ~G, met de a11uphtuting 
en, gebouwen en i.nventiuis, die omlernetuing 
nitnrnkeml. 

' 'fer gelegeulte11l niu lwt eeuwfeest <ler ·t.'Tf10- B ~· ~ " ooniimmer qq. 
t., Frnu;;ehe nwolutie r.a.l in 1~8 9 t.e P1tri.1·s (l''-i) 
" ::3olo, :JO hui 188-L ~, een groote ·verddteutoonstelling gehon1len wor-

den. ' 

lTit Bntu1ia, 30 Juni. 
Officiee l. 

Be110emd tot Besident vun Ban lrn, de Iicer i)ol; 
'fot lid in· de wees en boedelkamer te Se

mnrung. de heer Letjds. 

Officieel. 
ll e n o e m J tot commies der tweedc klusse 

hij deu post-en telegn~nt<lienst. :\lenlenhoff; -
tot l:Ommies del' 1lenle klasse bij den post

en tele! .. (Tiu&lienst. ::3etidel; 
tot tij,leliik commies der denle kh ',:e bij 

tlen po. 't-eu telegrnafdiemt: Dernl:he; 
tot mhocnat eu prol:unmr bii tlen ruacl va,n 

J ustitie te : 'emaran!.!;. 1111· . van den Bergh; 
tut hulppre1liker. te Bontbain. Bettink; 
tot vel'1trt" , Drie,:sen; ' 
tot tweeolen m1t(;hiuist bij de gouYernt:ments-

1variue. • · ieu wenlruijzen: 
tot litl in tlen geneeskumligen m1td te ::le

ruarang. l'ztu,ta .. 
E e r v o 1 o n t :.. 111 g e n. op verzoek, de 

mujoor der t.'<n--allerie, Honkens : 
lH't li1l· in de11 g.eneesknl!lligen mad te Se

mnrung. Clmrloui><. 
.:,.__ __ _ 

Tot lrnpilein-intendaut hjj het tlepurtement 
Yilll oorll1~ is niori.;etlrngen de van verlof te
ruO't•ekeerJe ka1iitein-k-witrtierrneester Hu:; ·elui.ir; ,..."' 

Pe /,pl'/n n,f i,; gistereu 1an <'0lom qo her
wa tl'ts Yert.rokkeu. 

"'lt>~ELKOEH;) TE-BATAYIA. 
_.rederl. bank. 6,rn dato f 100', i't 101 

id .. foctorij 6 'rn » 1 0 l 
i<l. partic. 6 'm » 10 l 1/, 

Eng. bunk. » » l~.-
. i<l partic .. »' » 11.92' a 11.95 
:::iingnpore bp.nk. zicht » 2.:29 
Hongkong id. icl.. » ~ - ~9 · 
Amoy i<l. id. » ~.31 

Yau neuter. 30 Juni. 
, 'i11rw1w1·e. 2 Juni .. Vier cluizencl man Chi

neesche troepen vielen een Fransche troepen
IDacht van ze1en honcler~l man aan bij Langsum. 

De aanval wer<l afgeslagen. 
De Fnm.;:che gevolm1icbtigde in China kreeg 

:instructien om voldo·ening te vragen. 
Het Frnnsche · e::;kader · lo:eeg bevel X oord

waart op te gaan. ' 
De terugkeer der Fransche tr0epen is uitge

steld. 

Loll(lo11 . :W Juni. De Franscheu hebben de 
oorlogstoebereidselen weder met krn.cht ter 
Lund genomen, . nu de vijandelijkhedeu m 
Tongking hernieuwd zijn. 

De zi.ttingen der Egyptische conferentie heb
ben cen aa:ivang genomen. 

. 
Aangeslagen Ye11(h1tien. 

Op Dun le1·.I,1.!:!· 1lcn :~e Juli l 'R J. te '.Yaroon.; Pe
J.•rn n\11 koe'cn l'll paartl1•u. 

np· \'rij Li!! tl,•n J. .T uli tc \\\u·oon:J: Peh'1i1 ten 
h11iz·· "111 1ll'll llee1· 11. F. 'a~1 der Ilt>1jile \Ull com
u1i...: .... ift=rOedcren. 

De Yeml11mce><trr, 

II. c. FitiSCl'. 

Adv e· rte n tie n. 

~ek_e~dm.:e.king.., 
Op ~foarnlag :rn J uni 1 8.J des voormidllags

ten 9 ure zal fo .'-'1'U(/f11t vendutie worden ge
houden vnn eeuiue vroeger YOOl' bet veroer 
van militairen · Ia~gs den~ postweg van Xuu wie 
nuar •'-'ulo gebezigde trekossen en karren zoo
ruede. van de te Jfv,.11r1f;pc11g en l\ .. P110.te11 stuande 
stallinO'ell, welke litntste door de respectieve 

"' koopers op die pl1fLtsen in out.angst ,;ullen rnoe-
ten genomen wol'.dcn. 

De Resident. 

(lu I) 

Nameus dezen 
/)<' Seci·<:tru·i.~: · 

'1'· H . VAX DkklEL. 

Aandee!en N. I. Handelsbank. 

( f 250 non1inaal) te kpop. 
ad '.115°1 0 inclusief dividend 

Adres uitgevers dezes, nnm~er advertentie'. 
(Hi6) 

------ ------

Op Donderdag 3 . Juli a. s., 
zullen. wij op veudutie 

huis ntu den Heer 
verkoopen voor het 

-a.!l tier 
•]de op }I cs e 11, 

ZBvBn i1raGhti[B Ben[aalschs KoBiBn, 
pns vau Oil ·11/( 1 :t,m~·~voer-1. w1t:Lnnu v ij f 
veel me,lk gc,emle met K:tl 1ercu en twee ZWtl!Lr 

be:let. • 
Y enler ecu sp:tn p:wnleu,_ N :t v o e.u e z en. 
Dimd .. g en. \\. Jenscla~ t ~ vor2h te b ~zich

tig<:n iu tlC shtllen Y<lll bover1geuoemllen Heer. 
Met l:Ommi,.;:o:ien belusten zie h 

. (l t5.'.'J) OE:-JjJ.A.X & Co. 

<!Ilenbare \'er lyoop 
Op :6:th:1·1lag 1:2 .T uli Ii);) 1 t1es morgeus 10 

urc ten lrnntore 1 .. n deu ·elluluu1eester 
t e Jjo!·dj ) -urta mu: 

Een pen:eel, met d1mrop a:mwezige gebou
wen gc•k!.J.·c•n ter ltoofdpln1Lts Djokdjolrnrtit, iU 
Blok .Letter 'L' nummer T1;l, sfa1tmle ten rnLme 
·van "·ijlen ernha1·•i Fuehs. 

'Jlr. Y_\.X 00::5TEHZEB. 
qq. 

---------- ---

Qpenba.:;:'e Verkoop; 
01, Zate1·da~· 19 d nli 1~§-1 -

des. voormiddngs te tien uren, teri 
oversta~n ell~ in het locaal van .. 

het Y endudepartement te . 
:::lernnnwg, van: 

Het een de1·de cinverdeelcl uundeel in 
de hn111·1·e•·hten op het colllplex van 

gronden g~legen deels in de Hesidentie Djok-. 
j1tlrnrtu. Hegenb(;hap Kalassau. en hekewl onder 
den nanrn rnn B~ ~ -£1)1} E Gn E~ 'TI~ .,..G, 
en cleels in de residentie >")oernkn.rtn., ataeeling 
Klatten . en bekeml onder den n1wm van 
Td .... :~oIE :;;' E'Vl>E. hebbende die 
gronden eene gesamentlijke uitgcstrektheid van 
J ... rn•,., djonken· of :218) '/•Gou vernements bouws, 
waarop g-edrewn wordt de §11B.:e1·tnuler
ne1niµg bekeud onder qe bovensburnde 
gecombioeerde namen van B.L . YDllE 
G~E~'ll'I~ ·G en '11."'1J.\~IDIE §E
"l; re E. en het cen denle onvenleeld n.amleel 
in de ·gebomrnn, de vaste 9)n losse inveutaris 
en al W:tt die omlerneming u.itornakt en da1ufoe 
behoort, de oogst v:111 h~t loopernl jaar daaron 
der begrepen. 

X1Hlere informatieu te bekomen bij den ad-. 
miuistr .teur en bij den omlergete..!keutle. 

~4" ~I. H . U Yn 00;::>'.l'BH:6EB qq. 

( l 06) 

.... Tittlere infornmticn te bekomen bjj den 
aclrninistrateni· . en bH den ontlergeteekende. 

' l\Ir .. .M. JI. ( '. nx 008Tl1JR/,EE. 
qq. de Erven IL \V. J. A .. GA:::l'L'lm. 

(15,)) 

'.lE A 'It'. 
- ~ • '. J.. ll t ... 
~~ei.~go ... ns ""~-~=~ _,:i.,en 

-.a~o1:den. · ,1~e! s d~ laat!!lte ~er
bet~rLb;-·eze. spoed·;-· en. solide 

uitgp,·oe:a.·d. 
Beter klrnliteit Indigo, toepassing V<Lll StoQm

koo ktoestelleu. 
. Kleine lnstalhdiPs wortlen iu den tijtl van 

eene m:wml "ere~ll afn·elm-enl. · 
IIierhij wo;dt hoeg<~lmtlll,d geen: ~netsel werk 

gebruikt en knn men het comle.ns-wuter bezi
gen tot het nnm~1engen v:m tle in<l'igopap. 

\V .. .llAX\\'BL. 

.-lDJoc:ja. 

Uraa[baf e .suoorw0[0n, 
::llET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOH 

INDIGO-Of DERNEMINGEN, ENZ., 
wor,len met veel sn~ce,.; gebruikt op de fa.
brieken DJATI. ~ rGAYDJOBK. .MEJUTJAN, 

. P ~~GOXGA.~ T• en~. 

Dit _jaar znlle:n er bier te IDJOC
Dd~ 1ner tlan 'I.JI!' paal §poo1· 
in ~·ebi·nil.: g·eb1·acht ~wu1·den. · 

Eenig A.g,.nt t•oo1· ile 1"'01 .. ~te11/wulen. 

MAG:HINERIEN-, LOCO roBIELEN, KETELS, ENZ· 
\' .\ .. 

Ruston P~octor & Ca~ ta Lincoln~ 
BEKHOOXD :\lET )fEF:TI D.\X 200 ~IEDAJLLES 

,\"OOR ZIT:>~: .JL\ClII:\ERIEX 

S'Jf,U~ .. EN A.§§EN' T'OOR 1'IOLENS. 
.R<~XZ • .l<JXZ. 

(U.9) w. ~IAX\YELL. EXGL'\EER. 

Q_i; ..,.TV .. A ... .l.. ..,.·GE ..... ..,.: 

Prachtige oleo~rafiB8n· 
zeer goekoop. 

I '1i'lll~Q>FT & H1 
. (IG~) . 

-- . - -------

rr..1FF. 

~ ~ O Q~ 
Bet mee;;t gel ze .1 blad van !ndie. 

Geregel<lec h:undel · e ·~·r:nu:a a.en en ha.udelsbrie,-en nit Europa. 
'J aUtele~·ra u:nu•n mu :;;'i:. ~·a1wre. 
Titl van ('t;ITespm:tde.i:nt "~l stellen de re'1a.ctie in sbt~Lt. het nienws .zoo spoe<lig 

rnoo·pl1J .. k ouder Je oo•,.en der abonnes te bren...ren.. ' 
;:-, 0 '-" • 

l~l Hlet b~jZO!l'lm· ·wonlt i..;·ewez..;n op de uitbl"eitli lg"' u.n,n de rnbriek "'.lrele-
~'l'R&n.anen·• mu IE _,..,..<l'...!Y. [ /ll'IE g~g.orveii.. 

Yuste Ille1le>hrker~ iu Enroptt lle heeren in D.f. tlr. J', ,~an a1l1el, tio!ii.. Gra:nn.· 
• 

C. iE. '\a. · •st'1'J!'e! eu .-ele amleren. 
]~·rl.rng- wonll'u m nst de H:wg,.:che : ll( .: :'.' .. ic ~ twee~ nieuwe rubrieken · genpend: 

PuliH~ -e .• 1·ie"· :1 n~n .H• u us, 1eu [ ar-_j,·ch " ~B'ie,·e-~ rnn §laniat. 
1 ~ u. aflo!lp Y<tn lwt b2·enwoor·lig- · feuillcton, _'wor lt in cle vol;.;-t'mle ma11.n l een nanntng 

gernnakt. met Ji,~t pl:~at:;Pn van · eeu nienwen. boeicmlen rournn,. -:oor de lezers van De •. 
JL'U{;L1 JU!.U':D..' E 1 uit het J~ngebd1 vertu.ald. 

(i6!J) 

et ictoria atuu-liik Mine-aai Water, 
11 • 

op Jliidden-Jaoa. 
uit~luUentl door m~j ;;'Pi n1•01·teerd is en g·1·0~ en en detail, ,-er-
l1I.I"ijgbaar g·esteld bij de hee1·en · . . . . 

80ES:\IAN & Co . 

(78) 

Benrnrang," Solo,. Djocjn, 
en door hnu intermecliuir ook 'in alle 

nndere hekende 'Toko 's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en HandelsYereeniging 

,,l{otterdan1" te Sen1arang. 

G u t t a, _, P e r o h ai zi ~ ~ ~~ 
Ceara-Rubber (Manihot GJa
zioYii) 1000 stuks a { 10-
COntant. 

I.J. CJ. B . BOERS. 
REP.AKIN"G. 

Hn.lte Kedongdjatie. 

(161) 

IND.ISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteitcn in Spaansche en Porlugeesche Wuneu. 

• ZILVEREN 

:\\-it • •n Roode 1•01·t ..... f '15.-\ per. 
lt.lalaga .• 1Jm1catehn 'inoD11lce,, ·1 3.50(1~ fl 
Pale-, Gold- en D1·:r-§he1·1·y ,, 12.-Jacont 

AGE~TE~: 

A. X. KOL)IUS ..... Banjoewctngie. 
LATISEX & Uo. . . . P1·obolingo . 
\"' .. \.:\ :\l[j].JDl-.::S & Co .. Soerabaja. 
KROO:S ....... . . Jlocljoke1·to. 
STECf\. . . . . . Jlalctng. 
DK ':SIXGER ..... . Keclirie. 

)L\XCEL . . . . . . . . Madioen . 
THOOF1' & K.\.LFF .. . SoBl'acm·ta. 
\' .. \X lWRKU:\I & Co .. Djocjacai·ta. 
E. t' S.\ S ... . .. '. . Scona,mng. 
LE CLERCQ .. ... . To~ban. 
S:\IEEXK . . . Cher ibon. (107) 

BECKE R & Co. SOERABAIJA. 
WERKTU IGKUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

· HEBBEN IN V OORRAAD: 

Een groote partij lL, T, LI en Balk· 
ij zer in alle ttfrnetingen. 

§taaf en plaa ti.jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 'Im" en 'Is" 

,~taaf en Jtlaatko tJer en II.oper
draad. 

Groote- sortcering- J[oerbonten en 

Ji linknagels. 
» » Jiopere n Kranen 

en ~tooina fslniter s . 
India 'rubber V<m af 'Im" tot en met 

l " dik. 
Gas1•~ji,en met h nl:t)stnkken tot 

en met 4" 
G~lldnnlien 1>~jilen tot 12" diameter 

geper8t op 10 -·Hrnospheren. 
Prima bniliteit Engelscbe •lrijfrie• 

Jnen, eukd e11 dubbel. 
.-na~ul, ~· ~~Btrifn~·aal, §toODl• 

{lOU~pen en ]~J"andspnite'n. 
§u~-. .. e1·eedschap , ·oor gas en 

~ Tith~1o·o1·th(h·aad . 
Alle soorten ""\). ("t'fr;,.,~;u·en. 

• 

Bu~r en f·o1ns1nachines, Draai- · 
en ~chaatbanli.e.n . 

§toouuma "hines:nnetketels opeen 
Cu uiati( .. ~>l•1at . • 

B~iezeJ~·uhr coinpositie, de beste · 
bckleeding tegcn wimnte-uit8trali.ng .. 

IDinas C1·i!titall, een nieuw soort 
-,.·un1:1ilei. \ 1111 welke laatste artikelen zij 
eeni15e·· iLgeuten voor J avn zijn. 

Y enler a lie' artili.elen , benoodi"d 
, ·oor landelij li.e ond e rne1ning·en. 

Hunne Z°<rnk op grooteu o,rnzet gebaseerd zijn
dc, hebbcn zij lmune prijzen zeer billijk en 
beneden cone;nrrentie gesteld. 

G1tarne belasten zij zich met toezicht hou
den op naunrnak vnn ,llla c hinerieen en 
r e1uu·atlies cl1mrv11n, en nemen bestel• 
ling·en aitn op diverse werktuigen. 

(90) 



GELD-LOTERIJ 
TE BAT AV I A, 

ten beltoeve wn 
De Gymnastiekschool te Soernknrta 

en 
De Vereeniging tot yoorberei1lend on

derricht nari kindc1·eu , ·an l'tihn'er
mogenden in Nede•·landseh Judie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f' 20.000.
1 « « « 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.-

1.000.~ 
500.-
100.-
50.-

• « 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

5 « « « 
10 « « « 

100 « « « 
200 « « « 

320 prijzen f •170.000.-
LOTE" ' zijn tegen f '10.- CO::STA. ' T wrkr\jgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Buuman & Co. 
« Banda « den hee1· C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin « << « J. A. Jansen. 
« Bandong << << « C. G. lleili~ers . 
« BataYia " de N I E><compto :Jinatsclrnppij. 
« « << den heer 11. J. Meertens. 
C.( ((. 

(( (( 

(( (( 

(\ (( 

(( (( 

(\ ({ 

« 
l( ll. 

(( (( 

(( (( 

« Bengkafo: 
<< Benkoelen 
« Boeleleng 
« Buitenzorg 
(( (( 

« Cheribon 
(( (( 

« « << G. Gehnmg. 
<< « « F. H. Kroon. 
<< de heeren ll. ~[. Yan Dorp & Co. 
<< << << Ernst & Co. 
« « « Braining , Qo. 
« << « Ogihje & Co. 
<< « ~ Visser & Co. 
« c< « Dun1op & Co. 

• " den hter Loa Po Seng. 
« c< cc Thia Tjeng Soey. 
c< , cc « L. Yan Hutten. 
« c< cc C. J\. Aeckerlin. 
« cc << Nieri.nckx. 
cc << c< Th . .1ansz. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

J. A. Schussler. 
J. J. II. Smeenk. 
A. J. l~'olrnkamp. 

(\ (( (( (( .T. van Holst Pellekaan. 
<< Djember Bezoekie « « Brocx. 
<< DJOCjacarta (< « « J. J. de Graalf. 
« « « « « H. Buning. 
<C « « « << " 'ed. I\ocken . 
« « cc de heer-en Soesrnan & Co. 
« Indramajoe t< den heer J. Revius. 
!< « « « .. Ohs. Pino. 

Kedirie c, << « F. Stoltenholf. 
Kota-Radja « « " A. IV. Kneefe!. 
Laboean (Deli)<< « « J. F. II. van Hemert. 

,, Macassar << cc cs. IV. Eekhout. 
« l\faclioen « << ,, P. E. Andresen. 
« :Jlagelang « « « P. Koppenol. 
« ::\Iedan ·cc « « \Y. F. II. Leyting. 
« l\Icnado << de 11eeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Yan Houten,Steffan&Co. 
« Pad.-Pandjangcc « « J. \Y. Alting Siberg. 
« Palembang << cc « G. H. Rnhaak. 
« Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
« << « « « D. P. Erclbrink. 
« Pattie « << « A. :M. Yarkevisser. 
« Pecalongan « « « A. \Y. I. Bochardt. 
« « << « S. N. '.\Ian•. 
« « cc de heeren Hana ~Inllemeister & Co. 
« Poerworedjo « den heer M. F. mets. 
« P1·obolingo « « « C. G. -rnn Slidrecbt. 
« cc cc « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw << << << C. van Zijp. 
« Rembang << « « P. L. 'an Bodegorn. 
« Salatiga « << « Th. B. ,·an Soest. 
« Samarang « c< Agent X. I. E"compto }Iij. 
<< cc « de heeren G. C. T. ,·an Dorp & Co. 
<< « « c< « Raveuswaay & Co. 
« << << cc · « Arnold & Co. 
« « << « « Soesman & Co. 
« « « « <C Grivel & Co. 
<< cc « den heer A. Bif'schop. 
« Soekaboemi << « « D. J. H. Schafer. 
« Soernbaia " « _\gent X. I. Escompto "Jiij. 
,, « cfan beer Chs. Kocken . 
« « <' << Y. Clia;1wtt. 
« « "' de herren Geb~ Gimberg en Co. 
« « « ,, Yan ~Iuirlen & Co. 
« " (< ·cc « Thieme ,'- Co 
<< Soerakarta 

(( (( 

{~ ((. 

(( 'rangerang 
« Tjiancljoer 

« -'fernate 

« Tjilatjap 

cc « re Soe;;rnan u· Co. 
c< « Thooft & Kalll. 

,, « << Yogel Yan der lieicle .·Co. 
« den heer L. Baiet'. 
« cc « L. .\. :\I. Leman. 
(\ (( (\ .Jhr. n. Uolzsclrnher YOn 

Harrlacb. 
c1. << << K. Havens Greve \\'zn. 

<< « C. \Y. R. van Renese van 

(( ((. 

· Duijwnbocle. 
I. I. .\. Uitrnhage de 

~list. 

<< \Yonosobo « cc " D. J. rnn Ophuijzen. 
De trekking geschierlt ten oYerstaan van den No

tal'i~ H . .J. :JIEE:RTE:\S te BataYia al,; bij aauplak
billet i;; bekcnd gemaakt. 

De Commis8il' ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Vooi·stmat-Bolo {35) 
Steeds -beleet"delij.k an••bcvolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVE . 
'l'ELEGRAAF'l'ARIEVE voor 3 lningen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
. (ti) THOOF'l' & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gyrunastiekschool te Soerakarta 

en 

De V ereeniging tot voorbereidend onrlerricht 
aim kinderen Vitn Minvermogenden 

in Jederlimdsch-Indie. 

Indien het clebiet vitn LO'I~EN op den te
genwoordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
lcing kUJ1nen geschieden op een nader te be
palen dag in bet begin van de matmd 

(120) 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DE BERG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Za.lf en Pillen 
DE I•.ILLEN 

Zu.ivcren bet bloetl en her. tellen allc ongeregehl11eden 
van de 

lever, ni.nn~, nieren en ingewnnden. 

Zrj gernn kracht en gezondhcid wcder nan H'l'zwak
te Ge~tellen. en zijn onwaarcleerbaar tcr genezing 
nm alle Kwalen C'igen aan het wouwelijk gesbcht, 
onverschillig ,·an welken lecflijcl. En onbetanlbanr 
voo1· Kinderen nm welken ouderdom. 

DE ZA.LF 
I een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Ilecnen, 
Zwerende JJorsten, vel'ouderde V"..1nrlen, 7:worcn en 
Ettel'builen. Het is beroemrl Lr genezing- ' an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aa1J1hor~tigheicl, 

keelpijn, bronchitis, verkoudbeid en 
boest. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soortcn van 
Iluidziekten hePft zij geen mede,linge1· en g•'neest 

betooTerencl, ~aarngetrokken en stijYe nem·ichi.en. 
Alleen bereid in Profes 01· HOLLOW.\ y's Etab!issement. 

78, New Oxford street , Londen. 
voorileen ii33 Oxt"ord street, 

En warden verkocht in Patten en Doozen van 1s. l '/"d .. 
2s. 9d .. 4s. 6d, I ls., 22s., en 33s. en verkl'ijgbam· 

bij alle medicijnen-rnrkooper door de gebeele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is he! bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Heatings Cough Lozen"es. 
Midde1 tegen de hoest. 

( 10 5) MACIDEL E. 

Amsterdamsche Apotheek. 

Bayrnin. 
urater. 

(101) 

So erakarta. 
Alcobolisch urasch-

MACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 
p 9) A . .MACHIELSE. 

S o c i B t B G le d e P r o d nit s A 1 i 1ll e n ta i r e s 
K.UOITA .. \.L 3 i\IILLIOEX FRAl\CS 

DiPeclew·en DI.VAST en ALLCARIJ 

GouoEx MEOAJLLE P.\RIJS 1878 
GounEx MEDAJLLE AMSTERDAM 1883 

LONDON PARIJS 
23, Riche1·, 23 ·10 l, L caden hallsti·eet. 

Boter van Normandie 
Zander eenig mengsel, <le bestc boter van Frankrijk. 

Diverse g;·oeni.cn, tl·u/ff>ls, SC11'di11es, prites £1,· 

f oie f/l'(IS, l'UZ. 

ORDERS TE RICHTK • .\..\:\ ALLE DIPORTEUHS 
Y_\:\ ECRO'p,\, 

.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

llOLL\:\O;;:;cuE Plli.fSCO[lRA:\TE:\ \YORllE'.\ 
OP _\_\.:\YR.\.\G TOEQEZOXJ)E~ 

( l Ii l l 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATERIALEN 

Si\IEDERIJ, KOPERGIETERIJ, \.VAGK y 

MAKElUJ en Tli\L\IEH,MANSWINKEL

Bestellingen op oovengenoemd werk, 

al mede op: (29) 

Indigo Installa ti en. 
w:orden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met u.ccuratesse geeffiectueerd'.. 

DEUltE - en RAME~ , houten en :gzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
gelevercl en opgestelcl. 

Het bouwen van WOOr HUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd . 

Ym1 itt' · hedcn ditgelijkR vPr:>che ( {ebakje8 enz. Pr!1scourauten worclen tegen franco 
11an vrn.ge frnnco toegezondeu. 

l 
VAN RU IJ VE 

E'\ 

SOLO 
~olo, den 2;1 April 188-l. 

l __ . (127) 

Zn.turdags: Saucijsbro(}(\jes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken t1jd itfgeleV"erd. 

N B d B r 1. I Il ll i s c h B L B v B n s v B. r z B k B f' i n ~ 

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. V". Kapifatitl bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGJ) tn.rief voor WEE

ZE.N'FONDS, worclen gn.arne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk arm voor hunn.e 

IlrukkBrij en BindBrij 
en 

HA TD EL (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en. nette a:fl.evering ge-

garandeerd. 
PRIJSCO URArTTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernernent van 
IS.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkre~en heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
hccft op de \Yeener tentoonstelling van 
pha1maceutisch producten gehouden -in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koorts-werend middel omdat lrnt alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is !Jct eenige middel tegen .. verz-wakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en b't>osaardige koorsten zeoals door 
een menigte Certificaten be-wezen is. . 
DE Er.HTE FRrnsrn~ QUINA-LAROCHE 
heefL tot basis e;n kt«u.:hLigen spaansc;hen wijn, 
die n?g zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is o\·eral nagemaakt iletzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eenc goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; m<'n 1nnct d11s steeds de echte fransche 
QUINA-Lt.RuC!I-E ei;;chcn 
metprosp_eLnswaa1·- ~ ,,/ 
op 110\·enstaande ~ML£ 
ha n d tee k i u g c=: ;:;:>-.>-------...,, 
slaat, alsmede het maatglaasje vragen .met 
deu naam LAJWGIIE m een woo.cd. 

t: fCHTE FRANSCHE QUINA l.AROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge

.1.Jruiksaanwijzing in negen talen die franco 
loegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wonlt in twee soorLen verkocht de cenvoudige 
'(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE Er.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij a llc Apothekcrs in de geheele wereld ver. 
krijgbaar eu te Parijs, Rue Drouot, no 22-

den Agent te Soerakarta 

j. H. v AN 01\IMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~aaJ?~ohe ~ij~~n ... 
(25) A. MACHIELSE. 

SOEJS1'LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hois- en Com1nissie¥endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJW EN: 
Merk PLA'l10N & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

An1sterdamsche Apohteek. · 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. J{oorts• 
~verend liqueur, teve.ris eene zeer aan

gename drank. 

t 100) MACHIELSE. 

AGEKTSCHAP ~OERAXARTA. 
der Batavia~cheZee-en Erand

Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te

gen brnndgevaar, 9p de gebruikeltjke voor
wn.arden. 

( l .i) A .. l\IACIDELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA.PPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
..,~ "'r eritas-: ., 

Bij het A;;entscha1> dezer l'tiaatsch1t.p-
1>ijen bestant, op zee1· aannemelijke voor
waarden, gele;;enheid tot ' 'Crze.kering 
te;;en b•·and;;evaar, ''an :t.lle soorten Ge
bouwen en Goede1:en. 

• 
De Agent te Soemkarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A .. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk vom· de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldrnk - Ti!OOI'T 9'· KALF!' - Soerakarta. 
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