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NIE U W S- EN ADV RTE NT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELS ACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementsprijs f' 7.50 per hal~iaar 

bij vooruitbefa11ing. 

Bij d it blad behoort eeu Dij,·ocgsel. 

Po!SLkan:toor 8olo. 
Dai;elijks te ,·erzendcn post1mlikcttc 11 . 

Jft't Tijd 

den trein I van 

:\o n'rtl°ek 

l S/Y. I 7,'-2 

4 S1Y. 'i. l3 
'2 S7Y. 10, 
9 S1Y. '2,16 

12 ':3/Y. ~i,3G 
'].) ,s. 7 u. 9 

·1 7 SzS. I 0.30 

• ::\a:ir Llc omlen·olgemle 
plaatsen. 

Goemlih, PoenvoLiadic. ( Gro
bognn) Karangsono, KPdong
djati en c111arang. 

Klattcn, njocdja. 
Khttlen, [)jocdja. 
Gm~n1lih, Kerlongdjati. Se

marang. Sal:ltig-a, .\.mbarawa 
(Pcsiilcntii'n l\ecloe, Bagelen, 
BanjnL•rnas.) 

K lattrn. Djo1·dja. 
Srngcn, .\Lulioen. (.\Iagetan. 

Ponorogu, Patjit trn, :\gan1ljock . 
Kertosonu, Djombong-) Kecliri, 
Tnelocng-agoeng, Blitar ( \Yli
ngic) :.'.lodjokertL• (Prarnbon) 
Sitlhoardjo ( \\"t\roc, Porrong) 
Soerabaja \resirlentien j[oluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (LawanO', Singosarie. 
.\Ialang) Pasoeroean (re.;idcn
tieu Probolingo, Besoekie, Balie 
en Lombok). 

:.'.Iodjokerto, Sidhoardjo, Soe
rabaja, :\gawi. 

Sragen, Ngawi, :.'.Iadioen. 

Da:;el ij k!! te o ntvan:;en postpakkett~ 

.\Iet Tijd 

den trein van I 
No. aankomst 

Yan de ondervolgen1le 
plaatsen. 

3 SzY. j 
2 SzV. 

9 SzY· 
8 S7Y. 

1'I SzY. 
'."l S/S. 
8 1S. 

10 SzS. 

I 

9.38 
9.47 

'2. 7 
5.1'8 

5.59 
9.26 
1.39 

4.30 

Klatten, Iljocclja. 
Semoirang, "\mbarawa. Sa

Jatiga, Kedongdjati. Goenrlih, 
Poerwouadir, (Grobogan.) 

Klattcn, Dj11crlja. 
Semarang, Kdongrljati. E:.a-

rang~ono . Goc11ilih. 
Kln tten . Dj oc.!ja . 
Srap;en. :.'.Iadioen. 
Toeloeng - agoeng. KL'•iirie, 

.\[odjokerto, Si1lhoanljo en Suc
rabaja. ::\gawi . 

Sragen, :.'.Ia.clioen, Blihu·, Ban
g1 l. Pasoeroean. 

~:. B . .\fot trein 81\". ~o. G ten 1 11. 53 m. word.~n 
alhier alle1in pakketten ontvangc11. wancer de westpo~t 
te Samarang niet tijclig gen1wg aankomt, om nog 
met den trcin rnn on 50m tc kunnrn meegaan. 

S1Y. , .\.\L\R.\NG YORSTE:\LA::\DE~.
SS/STA.\.TS 'POOH. 

F e u i 11 et o n. 
T OINETTE 

11. 

Onat"hank e lijkheids verklaring. 

Vervolg. 

Toen de johge graaf de Langei op bet. kasteel 
kwam, was bet reeds nacht geworden. Hij ging naar 
een kleine salon, waar een grijsaarcl, pw·perkleurig 
ten gevolge van een hevige woede en eeu wei;kzame 
spijsvcrteering, hem aldus tocsprak : 

- Van waar komt gij, mijnheer de kwajongen? 
hum! hum! 

- Gij hebt gegeten, was het antwoord, en als ik 
mij vedaat heb clan heeft alleen mijn eetlust P.r on
cler geleden. Ilet schijnt mij daarbij toe, dat bet 
mij wijstaat te huis te komen wanneer ik verkies. 

Na deze woorclen, die onverschrokken werdP.n uit
gesprokcn, werd de grijsaarcl paarsch, rlreigd11 te 
stikken, terwijl een jong meisje, dat naast hem stond, 
geheel verbaasd over de vermetelheicl van den jongen 
graaf, hem een teeken gaf om ten spoedigste te 
vertrekken. 

De rebel met bleeke lippen en een oog dat toorn 
teekende, scheen een oogenblik te aarzelen, maar hij 
verharde in zijne vermetelheid ~n bleef. 

\Vij zullen van de groote verbazing van den grijs-

De Soe1·11./rarftische Oottrant ver
schijnt tweenma.l 's \veekf;: Dinsdag en 
• -,.Udag. u.itgezoadenl feestdagen. 

Ingezonden st uk. 

Een Contra-preek. 
In de !ifataram van 14 Juli neemt eene 

van Jan Holland's moderne heksen de kans 
waar de mannenwereld en bloc den mantel uit
tevegen. 

rrot aanloopje client deze galachtige juffer 
een snaaksch stukje van zekeren ds Schorer, 
<liit reeds vroeger in periodiehn de ronde deed 
en sedert door het Ind.-V ad. wercl opgestoofd. 

Het i een isoecfoarJige duitsche »Posse··, 
' eene Gerurn1tnsche humoreske zooals een Fritz 

Reuter. zijn Onkel B1·ll~iu - een Wilhelm 
Busch zijn llel'I· J\.nopp of een Douglas JerrolJ 
aan den slan.f va.u het hui selij k geluk (in zij
ne »Bedsermoenen") zou in den mond gelegd 
hebben ;- iets in den trnnt vim v. Zeggelen's 
piiter Brom. .Jlen 11tcht en leest verder, in 
de overtuiging hier met een baloorigcn Jac
ques Bonhomme te cloen te hebuen, met een 
gen .. oeclelijk huisvader, die voor een oog,mblik 
de bokkepruik van Robertus Nurks hedt op
gezet, maar om 't volgencl oogenblik weer Jo
ris Goedb1o~d te zijn. 

Doch deze schotschrijfster wil de zaak ab
soluut c111 s1frieux nemon. 

Zij staat daar voor ons als eene soort Roo
de Maagd op eene indiynation-meeting, ons 
met de verzuurde citronella's Yan haar jonk
vrouwelijken (?) toorn bewerpende en toekrij
schend: de m<mnen ztjn ellendelingen !" 

Is het niet na!ef om hier in de Oost met 
ostentatie te gewagen van" de lange rij der 
vrou welijke huisselijke ~ bL:slommeringen? 

Die zoo dikwijls aanvangen met ptipillotten 
en den Donau - vVals, continueren met een 
handwerkje, r~jsttafel, sie ta en avondprome
nade, om te eindigen met een roman en een 
geeuw ! 

En dan. na zulke ti·avau.c /01·ces nog op
geruimd en netgekleed haren man tegernoette
treden ! - neen. dat ware ook te veel ! 

Eene goedkoope gelegenheid hare sekse te 
bewierooken - »wij vrouwen kunnen zeel, 
ontzach4ik veel"'- (ja ! iets le vcel zelfs) faat 
cleze mi~lukte nrn.rtelares ter loops niet onbe
nuttigd. 

'YV elke vrouw - zoo heet het - weet niet 
uit hare naaste orn(J"eving fal van voorbeelden 
aantelrnlen vim mannen, die leefden als waren 
zij niet gehuwcl. 

J a! nrnar bpeveel vrou <Ven die, gehuwd zijn
de. levcn als waren zij het nooit geweest -

aard gP.bruik maken om nader met hem in kcnnis 
te treden. 

De graaf de Langei, de oom van rlen jongman, die 
zooals gij ziet denzrJf,Jen naam droeg als hij, kon 
zP.ventig jaren tellen. Zijn gelaat was hoogrood en 
glom van gezonclheid; zijn kin vie! als een waterval 
op zijne borst necler en zijne beenen verdw.enen on
cler zijn buik. 

Het zou niet gemakkelijk wezen om u het karak
ter van dezen grijsaarcl te beschrijven. Zijne woning 
stond op invallen, maar zijne maag niet; z1jn Qoom
gaard was vol onkruid, maar zijne wangen blueiden 
als rozen. "\Vas de graaf dan gierig? Neen, want 
bet vuur dat niet in zijne kamer branrlde, vlamde 
voor drie anderen in de keuken en mocht zijn wam
buis al vol vetvlekken wezen, bet tafe)laken was on·
berispelijk wit. 

De graaf had een vroolijk en avontuurlijk !even ge
leid. Er bleef hem thans nog slecbts een hartstocht 
over en clat was die van goed smull<!n. De vraat
zucht was de meesteres van het bu~s. Men kan be
grijpP.n hoe die dame vertroeteld werd. Ook had hij 
geen enkel genot meer. rlan alleen eten. vVas een 
mttal afgeloopen, clan verheugde hij zich in d~ hoop 
van ecn andcr en was alzoo altoos gelukkig. Voor 
het overigc was de man brandgierig ten opzichte van 
alles wat niet met zijn honger in verbancl stonrl. 
Zijne hancl opende zich alleen als ze. naar zijn moncl 
gPbracht wenl. De vrekkigheid hail haren zetel in 
zijn hart opgeslagen en alleen de geur van een lek
kere schotel kon die wegjagen, zooals een vos door 

_\.dvertentiekosten beh1tlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f l. 

elke volgende plaatsing de helft . 

met een. Daarvoor beboeft men toch zoo 
lung niet hier te zijn om van de seksueele ver
houdingen iets afteweten, hoe de indische 
chronique scandaleuse zich steeds beweegt om 
het »cherchez la femme!" 

Op hoevele vrouwen passen niet Goethe's 
woorden: 

Gieb nur erst Acht, die Bestialitat 
Wird sich gar herrlich o:ffenbaren ! 
De vrouw van een man die zich verliederlijkt 

lrnn de achting harer omgeving behouden: zij 
worclt een voorwerp van deernis en sympathie. 

M1iar de man. van eene vrouw die zich 
prostitueert wordt in cle scbande dier vrou w 
medeg-esleept, zijn goede naam tuimelt in bet 
slijk httrer Messalina-vernmken - hij is de 
1·ise, hij draagt boornen ! 

DiLt is het onderscheid ! (*) 
Op een bezemsteel te rijden keurt deze 

kampioen van haar geslacht zeer af en ik ver
oudersteI dat z\j gezegden bezemsteel liever tot 
een meer »schlagend" doel aauwendt. 

Zij verlangt nu van ds. Schorer een beeld 
»vim den man die verdierlijkt door den harts
» tocht de beul is zijner vrouw, de vloek zij
:rner kinderen en van zijn bestaan." 

:Merci du peu ! 
Dim zal dat het pendant worden der vrouw, 

die bet leven van _hnren rn11.n vergiftigt door 
een kijvend, wuft, dobbelziek en onrein be
staan en zoo ze hem kinderen geeft, d1in 
zullen het de clandestiene koekoekskuikens 
zijn, bcimelijk in het uilennest gelegd. 

Ce n' est q ue let verite qui blesse I moge de 
schrijfster bij zichzelve denken. 

Alsof de leugen het niet deed ! 
Aldus, waar anderen zich beijveren den 

schoonen band tusschen man en vrouw boog 
tP houden, verwante zielen saam te brengen 
en Je nobele verhouding in 't leven te roepen 
die de hoeksteen is der maatschappij, daar zou
cle deze Djokjasche Erispriesteres onze samen
leving wel wenschen voortestellen als verdeeld 
in twee vijandelijke kampen en die met den 
rnoclder barer rancune treffen. 

Fo1· shame! 
En de bloedigste ironie leverde de redactie 

der Matarnm, toen zij aan deze kat-;enjd.mmer
liche ontboezeming meende te moeten toevoe
gen, <lat ze voortkwam uit: »eene lieve vrnu
wenhand.'' 

Prosit! REU.i~ClIE. 

n Zoo ten minste heeft de Fransche Senaat het 
begrepen, bij het aannemen_ van Naquet's wet op 
de echtscheiding. RED. 

. den rook uit zijn ho!. 
Ilijna alle clagen tegen het um· dat men het hak

mes van de oude keukenmeid hoorde werken, als uit 
de luchtgaten van cle keuken een symphonic van het 
gesnor van de kfl,chel, van bet gepruttel van de soep 
en bet gesis van het gebraacl drong; op dat belang
r ijk uur kon men er bijna zeker van zijn van in dfl 
laan van notenboomen, die van bet dorp naar het 
kasteel leid'.le, de notaris en de pastoor van de plaats 
te zien aankomen. 

De laatste had de opvoeding van den jongen graaf 
de Langei, uie als hij aan tafel zat m~er geeuwde 
dan at, op zich genomen. Over dat geeuwen be
knorde de oom hem, met vollen mom!, (aan tafel 
sprak hij nooit anders) zeggende: ,,Iemand die een 
gerust geweten heeft moet stellig goecl eten." 

Wat er in zijn geest omging kon de jonge scho
lier stell ig niet verklaren; maar zijne wangen verlo
ren hunne levendige klenren. lk '\\Teet niet welk aan
grijpeml Yerclriet hem het hart samerisnqerde, maar 
rle vervel ing, als een te zwaar kleellingstuk hield 
hem als in tweeen gebogen. 

In die sombere woning, te miclden "an een grijs
aai·d, gemelijk als hij nuchteren, gemelijk als hij ge
geten had, van l\Iarton. de keukenmeid, nog norscher 
dan zij rimpelig was, van Toinette, de gouvernante, 
zwaarmoedig a ls alle jonge meisjes diP. aanleg heb
ben om oi.ule vrijsters te wol'den, OMevoed, had de 
kleine graaf (zoo werd hij gewoonlijk genoemd) llik
wijls het Jot benijd van de straa~jongens uit het dorp, 
die voo1· hem altoos cen diepe buiging rnai1kten, maar 

Inzending der Advertentien tot op den 

da.g der uitgave v66r 10 utn'. 

Soerakarta. 
~laanstand. 

Dinsdag 8 Juli V. M., Woensclag 16 Juli L. K. 
Dln~dag 22 Juli J\. l\I., Woensdag 30 E. K. 

Kommissarissen voor de maand Juli. 
Plaatselijke Scboolkommissie 

cle heer: H. K. H. WILKE~S. 
Verzor,:;in,:;~,:;esticht 

de heer: P. W. G. GOUT. 

Tabel aantoonende "'' 1latu111s 1·:rn rnrlr·ek r.n Yer·moe
rlelijke aankorn't d1~r bricrcnmalen van en naar .VJcle1·
land over de rn:un l ~n .luli en Aug11-:tus 1884. 

\' errnoedelijke aankomst 

te Batavia. Vertrek van Batavia. 

N. 6 Juli. N. 5 Juli. 
F. 9 id. E. G 1rl. 
E. '14 id. F. '14 id. 
N. ·J 7 icl. :\. ·16 id . 
F. 23 id. E. 20 id. 
N. '27 id. :\. '26 irl. 
F '· 28 id. F. ~8 id. 

N. 7 Augustus. E. 3 Augustus. 
F. 6 id. :N. G id. 
E. 11 id. F. H id. 
N. ·J 7 id. ~. •16 id. 
F. 20 id. E. ·17 id. 
E. 25 id. N. 25 id. 
N. ~8 id. F. 27 id. 

E. 3·1 id. 

"N. B. De letters N. E. F. cluiden respeeti~vclijk de 
Nederlandsche, Engelsche en Fransche brievenma
len aan. 

Solo 's openbare uurwerken verschillen on
derling weder 15 minuten, terwijl men toch 
dagelijks den tijd, per telegrnaf, kan verifieren. 

Wie gelijk. dan wel 't meest voor af ach
ter is, weten we niet ; rnnar wel d,Lt het voor 
spoorreizigers en 't puhliek in 't algemeen 
een groot ongerief is. 

W \j vernemen dat de Ohinees KwIK LIAN 
te 'l'joij oedan, een weg (Smalle s-n.ug) heeft 
afgesloten tusschen zijne woning en die van 
S jonjah BrM lLrn, tegen den wil cler laatste, 
en tot bezwa1tr der inlantlers, die de toegang 
tot bunne hui.<1e11 willekeurig zien afgesneden. 

Politie tusschcnkomst ware hier wenschelijk. 

Onder de Chineezen schijnt men ook kadets 
te hebben, iondag ochtend omstreeks vijf 

de tong 11itstaken als hij voorliij was . 
Sede1•t eenigen tijli was zijn srnaak in lancllooperij 

niet vermindercl en van een anderen kant zijn walg 
in de clrooge lessen van zijn pedagoog belangrijk 
vermeerdei·d; de eetlust was rnrhuis1!, het geval 
werd ernstig, maar niemanrl op bet kasteel had zulks 
opgemerkt als alleen Toinette, die als vrouw zeer 
goed gezien had, dat hct met de kleine graaf niet 
al te best ging. 

Toinette was tweeentwintig jaren oud. Het was 
een groote meid, goed gevorrncl en sterk. Haar 
gelaatskleur was door de zon gebruind; hare zwarte, 
dikke wenkbrauwen raakten elkander en op hare bo
venlip vertoonde zich eenig dons, wat bij een jong
man al spoedig voor een knevel zou dooi·gaan. Maar 
dit krijgshaftig vcrsiersel deed hare parelwitte tan
ries des te beter uitkomen en hare bruine oogen 
schitterden onder den schacluw van ba1·e wenkbl'au
wen als een glimworm in bet mos. Dat gelaat, 
ornlijst door natuurlijk gelu·oe.odc zwai·te hairen, was 
toch uitermate bekoorlijk. llet iewat mannelijke in 
haar uiterlijk was getempcr1l do.:ir ron.le en fri ·sche 
vormen. 

Zij berninde den klein en gnrnf zoo'.l.ls een rnoeder 
ha:.i.r kind lief heefc. Z\i ht! h ·m klein en nietig 
geliend; zij haJ hem, orn zoo te zeggcn o 1Jg1~vo~d ' 
Oc1 een avon l, clat de stevige meirl hrlt paa1·d in den 
v\ive1· liet b:i.den, h'.trl z j llld v sch. ik gezien, dat de 
,jeug.lige lo;bol tusschrln cle waterplanten, waa1· hij 
bloemen wilde plukken, clreigcte te verrlrinken en op 
het gevaar af van m~t hem in de diepte te ver-



ure werd eeu VTouw, die un.ar 'de passer 'ljo
joedan ging door eE:n Chinees, die l11nge kou
, en droeg, op de hoogte van P11motfan nan
geboudeP eu die lrn.ar gelastte om hem de ketella 
pohon, welke zi] droeg aftestaan. De vrouw 
vroeg een zekere sorn nls betaling, de Ol:riuees 
verkhrnrde geen gelll bii zieh te hebben, mm1r 
bleef de ketella pohon oµeischen. Hii greep 
tlaarop de mimd der vrouw. wier schreeuwen 
gehoord werd door een heer en een lhnue, die 
een morgen wandeling maakten. De heer met 
een stok gewapenn scboot dndelijk toe, waarop 
de Chinees met kousen met hazenpad koos. 

In een strooihiljet maakt de heer F .. Dupont 
bekend, dat hii nlhier voorstellingen geeft met 
Pen Ste1·eoscope .1lechani1111e gP,p]aat,,;;t in een 
tent voor de Societeit de R1muonie. De tent 
is geopend van G urn tot 11 ure 's 1wonds en 
men zal te zien krijgen gezicbten uit Europa, 
Afrilrn. Amer.ika en van andere ph1atsen der 
wereld. De eerste nrng, met stoelen kost voor 
Etuopeanen f 1.-: de 2e rang stimnplaatsen 
f 0.50. :Kinderen, javanen en ruilita.iren bene
<len den rang v11,u officier betnlen hnlf geld. 

De heer J?. A. A. Buitenbacb. resitlent van 
Banjoemas vroeger assistent resident van Sm

.gen en Bojolitlie in de residentie Soeralrnrta, 
heeft een tweejarig verlof 1111ar N ederlnrnl be
komen. 

. 
Een der Bitfoviasche bladen schreef de duurte 

van de B. 0. \iV .. in de wandeling, .,de water
Htaat" genoemd, toe. aan de vele mut11tien, <lie 
er aanhoudend bii bet personeel p).aats h,ebben. 

Onlangs wa · er te Solo et>n architect Ie 
kl. geplaatst, die volgens het oordeel van de 
commissie die hem het examen ha.cl itfgenomen, 
'Toor die betrekk~ng de noodige. cnpacite.iten 
bezat. 'Te Solo ruoesten eenige belangrijke 
bouwwerken uitgevoerd worclen, w1i.nronder w~j 
slechts noeruen een Hesidentie- en een Post
en .IJ.'elegmaflrnntoor. \Vat gebeurt ·er! de 
architect le kl. wonlt overgephmtst nn.ar E:oe
!loes en de daar resideerende opzichter le kl. 
111mr Solo. D1iar er te Koe loe. niets te doen 
was, als het zoogenaamd gewoon onderhoud, 
moe t deze ruiling zeker verwondering wek
ken. \Vij kunuen over de reeele bekwaiimhe
tlen van heide bedoelde ambtenaren boege
naamd geen oordeel vellen, maar naar ons 
bescheiden oordeel had het depn.rtement van 
B. 0. \\. moeten afgaa11 op den rang der 
nrubtenaren, vooml daq,r de boogste in rang 
reeds te Solo mis en het clus rationeel zoude 
g-eweest z!jn om hem de belangrijke werken te 
Jaten uitvoeren, inplaats van die op te dragen 
aan een ambtenaar van lageren rang. \Vaar
Yoor deze umfatie hee!'t plaats gebad, is dan 
ook tot nu toe een raadsel gebleven, miutr 
dit is zeker clat zij het Gouvernement vele 
kosten heeft veroorzaakt en beide wnterstaats
amhtenaren niet bee~ bevoordeeld. 

I Aangeboden. I 

.\len veTzoekt ons het Solo "sch publiek er 
op te wijzen, dat men eenigszins voorzicbtig 
moet wezen met het wernen van brieven in 
de bus, rnor het buis vaii den notnris. Soms 
bqjft de brief in de sleuf liggen, stuitende 
tegeu den rand der tweed.~ bus, die in cl~ 
eerste geplaatst is. De brief gau.t bij de lich
ting clan niet mede. en ka.n er van boven 
uitgehaald worden, clerhalrn komen in han
den van iemancl voor wien hij niet bestemd is. 

De beer R v. E. geeft in de 
0 

lrulische Op
metker de volgende uitspraken ten beste, wel
ke niet geheel die 1an een vnrig patriot zyn: 

"De speech ·van .den beer Yan Kerkwijk in de 

zinken, was het jonge m .. isjc. \Ya~ nog niet anders 
dun met hal'e speelkameraclen ·en ondersteuncl clool' 
een bos· stroo, gozwomme:i had, met hare kleedereh 
en al in het \rnter gesprongen en had haar jongen 
meoister rnn een bijna zekcren dood gcred. 

·De arme Toinett~ 'rns t;m hoogste wrbaasd on·r 
het verzet van rlcn scholier; zij kon maar niet be
grijpen, dat, eenmaal de school der bedcesdheid vcr
broliJ)n zijnde, de jongen haar geheel gespoord te 
1·oorsehijn. kwam. 

\\'at mij overblijft tr zeggen. hebt -gij zeker reeds 
gemden. In ecn van zijnc grilligc dl'oomerijen had 
de kleine gl'aaf den heurel beklommen en was op 
cen molshoop gaan zitten: hct was rnn daar dat 
hij jui~t kon toes~hicten om het ]even rnn mejuf-
1Touw de Bcs~ae te rcLlrlen. 

Had die opw1'11ing rnn moed zijn hal'L uit de ban
rlen der kindscheid vcrlo~t? Ik zou het niet kunnen 
zeggen; maar toen hij allceh wnR, yerontwaardigrre 
hij zich over zijne slarnrnij . hij 8Chaamde zich over 
rle ruwheid rnn z\jnen geest en de grofheid van zijne 
kleederen. Naar h11is gtntnde had hij _van een boer 
vernomen dat de markies de Bessac ( hij had den 
naam goed onthourlen ! ) te Pal'ijs woonde en jaal'lijk$ 
slechts efmige dagen hij een l'l'iend in de omstl"eken 
.\iw.am doorbrengen. 

,Parijs 1 Dat enke!e woi>l'fl was volrlocncle om zijne 
~eugdige rnrbeelding wakker te schudden. De g1aaf 
·de Langei .zcide,' met een tak cle bloemen langs den 
weg afsl:lande., op een vroolijken toon: 

En waarom zou ik ook niet naar Pnrijs gaan ? 

Tweede Kamer, de 35jarige tt"Oonsbeklimming van bo1·g zijn \'001· clc )J\\"1Hrdighei(l en kalintc," welke 
onzen Koning herdcnkende, hield bet midden tusschen controle onnoudig zoud,,il 111akl'1J. 
een mislukten toost en een mislukte preek. Wij zijn bet met bet .vroegerd bericht · dm· Loe. 

Hij wees op de stoffelijke welvaart van Nederland, 'geheel eens. 
maar verzwt>eg, dat zij te i.Ianken was aan de hon Alleen personen (lie met do teere cm ver-
derden millioenen, den Javanen ·ontnomen, De minis-
te1· l-Ieemskerk antwoordtle daal'Op met een eehte wikkelde verhoudingen der Vorsteuhtnden on-
preek, die goed geklonken zou hebbcm in den monrl bekend zjjn kunnen de meening verkoncligen. chLt 
'·an een dominee de1· nieuwe-lichters. Hij bad de w11t in Hindostan gebenrt bier ook we! lrnn. 
Voorzienigheid om:en geeerbie9igden soeverein nog ecn B~j. eenig irndenken zu.l ietler die eenigszius 
lang !even te gunnen. Wil dit soms zeggen: .. Goede nu fa1t is van de ltedembagsche toestnnden 
God! laat rnij nog Jang minister?" op den gescbiedkundigeu bodea1 v~m deu J11-

En verder: va-oorlog kuunen bevroeclen, voor welke rle-
Wij hadden een enkele maal een minister van ko- magogische l'mli·iebe eene eigenrnachtige, door 

lonien, Uhlenbeck, die iede1·s aehiing genoot en ver- de hoogsten des lands gein:pire.ercle pers bij 
diendc, maar bij moest wijken voor den gewetenfoo- de tegenwoordige politieke toestanden de deur 
zen van de Putte. -Multatuli wordt dooclgezwegen. k 

au openzetten. De Tweede Kamer, in dr.n aanvang ,,een palla-
dium", is nu ,,geminacht, gelijk geen enkel ancler Behelzen de geruchten wiu1rheid dnn zij de 
lichaam" (volgens den bezacligden Opzoomel'). Hegeering op lrn1:e hoede ! 

De Nedel'landscbe leeuwenkl'llizen worden meer en Mogen we het B. H. B. 1111n Schiller;; be-
mtier te grubb.ilen gegooid; onder andere deze week kencle regelen berinneren : 
kreeg de baron W. K. van Dedem er een. Is er on- vVeh denen die elem ewig Blinden 
der de vier millioen Nederlanders iemand, die min- Des Lichtes Himmelsfocliel leih"n 
cler verdient, dat op zijn borst de leus te lezen sta: Sie stmhlt ibm nicht, sie lrnnn nur ziinden 
,,Deugd adelt?,, Enz. 

De armoede in Indie neemt elk jaar toe. Hoe de 
geest der Europeanen daal' is, bebben de dagblaLlen, Wij beweren waarlijk niet dat de JiLvn.an 
de koloninle verslagen, de heeren van den Berg en ,,ewig blind" is, m111tr enkel clat het th1i.ns de 
Verschuut· ons geleerd. Den geest de1· inlanders ken- tijcl nog niet is hem chm ,.fakkel" in de hand 
nen wij door Brata Joeda, den zendeling Poensen, de te geven. 
bejegening Dr. Dillie en den Kontroleur Beverinck Om eene kleine on.inistheid in het eerste be-
aangedaan, enz. ricbt van de Loe. te rectifieren verrneldeu wij 

E d k d S t C t 
nog, da.t op onze drukkerij geen zoon maar een 

en me ewer er van e uma ra ournn , f R k p . cl· . ·k · 1 l • ·l · l" · h cl "R · ,, ft l d nee van e SO IO JO WeI zaam IS a S eei mg-
C re zic en naham . ap_i_er gee .. a s .:i~m P letterzetter, zoodnt de leir!ing cler zaak wel be-
pli:me, verontsc uldigt ZtJll geschr~1f b11 t pu- zwaarlijk aan znlke handen zou kunnen wor-

bhek alclus: . . . I den toevertrouwd. 
Waarom zou Rapier ook met een beetJe kwakzal-

ve1·cn in zijn brieven en de turksclie kom niet eens -----
mogen vocren? Hij heeft onder dat opzicht zeel' Ycle , . . . 
coilega's, die men hct toch ook zoo heel kwalijk niet \Velk een slecht metier het komuk1e-spelen 
nt:Pmt. togen woordig is, wordt door Fnnt1isio in bet 

Ja! van een "Rapier "kan men zulke Sei- A. D. in bet licbt gesteld met de regelen: 
fPnh~ebe verwachten! De fransche eommunanls. de 1w,sischc nihilisten, 

Al.' men te Solo soms Yerlegen moeht zijn, bij het 
oplossen van de waag. ,wanrom er ir. den lantsten 
tijd zo0Ye0l dief tal gepleegd worclt en er zoPveel ge
puis rondloopt, clan kunnen wij misscbien helpen. 

De Staatsspoor versehaft aan menig maduree. en 
jaYaan, die er Yroege1· tegen opzag, de gelegenheid 
eens een kijk.ie te Solo te gaan neruen. 

Yelen willen een enkele maal het nieuwe jaar in 
de Keizerstad vieren. Daarvoor moet giJd en goed 
zijn; wclnu! dnn manr op diefstal en roof uit Dit 

de kcerzijrle ,·an eeu zeer fraaie medaille. I. V. 

Het B. H, B. mn 10 Juli, melding makencle van 
het voomemen van eenige voornnme inlanders te Solo 
om eene javaansehe drukkel'ij opterichten en een ja
rn.rnsch, door javanen geredigeed l;ilad uittcgernn, 
keuJ't de door de Loe. aangeprezen censuul' af, op 
groncl dat er in Britsch Indie verscheidene inland~ehe 
blnden versehijnen zonde1· dat ze aan een eensuur 
onderworpen worden. Wij zijn wo vrij in dit opzicht 
met bet B. H. B. te wrschillen, hoewel wij anr!ers 
stel'k tegen de censmu· Yan dagbladen zijn. De exeep
tioneele toestanclen waarin de Yorstenlanden Yerkee
ren maken o. i. een exeeptioneelen n;aatregel noodig, 
vooral als bet bericht in de Loe. waarbeicl bcvat, dat 
cen zoon van den Rijksbestiercl~l' rle oppel'ste leicling 

.der clrukkerij en van de uittege•:en courant op zieh 
zal nemcn. 

De censuur door de Regeering uitteor.fenen zal zieh 
eehter sleehts moeten bcpalen tot het vcrbod tot op
natne van stukken die de open bare rust en veiligbeid 
in gevaar kunnrn bre.ngen, zonder z1eh intelaten met 
de opname van voor ([e administratcurs van de on
dememingen en voor de lanclhumdcrs minder aange
name mededeelingen, tot bet publicercn van welke 
de uitgcvers, behoudens hunne Yerar.twoordelijkheid 
Y(IQt' de wet. rnlkomen vrijheid moeten hebben. 

Jam Bode. 

De Loe. het bovenstaande aanhalende voegt 
er aan toe: 

Een vergelijking met Britsch-Inrlie door het B. 
I-I. B. gemaakt 1rnat bezwanrlijk op, daar de inhin
det' hier en gindr>r een ook ten op:ichte van ont
wikkeling gehce[ rnrschillend standpunt inneemt. 
·wat de ccnsuur hctrcft. wij !neenen die in dit ge
val te moeten aanprijzen, juist omrlat de mi men· der 
personen die haar zullcn drijven en de imloed die oil 
hen uitgcoefencl \\·ordt, ons geen Yoldoende waar-

vVeinig vermoerlrle de kle:1w graaf rnn den storm die 
in de vreedzame woning moest losbarsten en zijn 00111 
de spraak. ontnemen gednrencle al den tijd, die ik noo
dig heb gehad om het bovenstaancle te Ycrtellcn, 
dat wil zeggen, zooals me11 dat bij di~ treurspclen 
cler 01i.den noemde. om u op de hoCJgte te bt"engen 
Yan de personen, die ik ten tooncele Yoe1'. 

- Gij ,zijt wij ! riep de oom nit. A ! gij zijt Hij ! 
Ha! Ha! Hum! Hum! 

Zeker dezr. waarheid die hij niet kon tegenspre
ken kwelde hem, hij rnoest het dns we! over cen 
anderen boeg gooien. 

- Ja ! ja ! gij zijt wij, mijnhee1· de g1·aa( van 
Barnbinos Lccngei ! llfaa1· bczit gij ook de wijhrid om 
mijn huis ten onclcrste bovcn te 'l'erpen, Yan 111\j te 
bestelen, van mij ten gronde tc richten. Hum! Hebt 
gij de nijbcid orn mijne kroonen de hol"lepijp te laten 
clansen? Jawel ! z1'cr goe·l, ga nw ganµ· rnaar !' Plu.n
rler al mijn go.~cl '. Genrer u volstrekt nict ! Gisteren 
avond tr.n tien u1·e was nwe kamcr Yel'licht, vcrlieht, 
ja mijnheer, vet'licht, ! Hum ! hum! En ik l'erkies niet 
dat el' bij mij te l111is kan1·,;cn gcbranrl worden. Dat 
is onnoodig En 1v:mrom geen twintig kaarsen? En 
wnarom geen algemcenc vel'lichting? Hum! hum! hum! 

- En als ik r.c nu e.;ns verkies te ko:ipen? ant
·woonlde de jongc grnaf met rnstheirl . 

De grijsaard zou jui~t rnn woede weder bewuste
loo~ zijn gewonlen matt1· or, eens stak hij zijn nens 
in den wind, rook reehL5 en links en ricp toen met 
de grootste ongerustheicl : 

- Toinette! Toinette! mijn koffie bran(lt aan ! 

de ierscbe fenian~, en venlere Yolle nernn drr libe
ralen, zijn nog altijd dezelfde vo1·stenmoot"denanrs als 
voorbeen. Er \1·ordt tegtinwoonlig in Europa nauw
lijks e0'rl niet-aangescbotcn koning of J;cize1· ge\'On
rlen. 

Een inzender in de Sumat.ra-Courant geeft 
aan repatrieerenden den o. i. zeer practiscben 
mad o:n, zoo de bruintjes '.t niet trekken kun
nen le kl. te reizen, een weinig vau hun ijdel
heid ten offer te brengen en als ~e kl. te gaan. 

Hij schrijft o. a. : 
"1\a mijn ('orig) stnkje zijn rnn hier (Padang) 

uit reeds 1•ij( families en twaalf allecn reizenclc per
sonen. die anders als ee1·ste kl::issr. passagie1·s zpndcn 
gereisd hebben, in de tweecle klassc Yertrokke:1, en 
ornr eenigen tijd vr.rtrekt weer een gcaehte koop
rnansfamilie, die zeer goed ttls ee1·ste klttsse zon lrnn
nen gaan en ook deze klnsse reeds meermalen herft 
gereiscl: rnaar de praetische koopman redeneert, dat 
het prijs\'e1·sehil te gruot is. om ltet voo1· 30 dagen 
reis over boord te gooien: >lhet wo1·dt in geen maand 
vercliend," zegt hij, >lCl1 zoo gaan wij ·a]s tweede klas
se nanr Ew·optt." 

Wij zijn bet ten volle met den schrijver eeus. 
Als nu de stoomvaartma,tt~chappijen - in de 
eerste plaa~s een .autocratisch lichaam als de 
,,Nederland" - deze beweging man.r niet met 
leede oogen gaan aanzien. Door van den salon 
2e kl. eene cl rii vende onderofficiersJrnruer te 
maken, door dronken hofrneesters, onverclu w
ham- eten, ijs per gnLtie, defecte oJLgeriefelijke 
badkamers, om·nldoende becliening, blootstelling 
aan l'egen en zon, gernis van 11lle colllfort op 
dek, em-. schijnt die mantschappij de passagiets 
te willen dwingen le kl. te rerzen. 

Verspreide berich ten. 
De St. James Ga-:;elte, die eenige leugenach

tige bescbou wingen over onzen Atjehoorlog ten 
beste geeft aan het Engelsch publiek (clat niets 
liever dan kwau.d vnn ons hoort) merkt, bij 
moncle vnn haren verslagever, intusscben te
recht op: 

Ile jonge gouYemunie kwant met een bedl'Ukt ge
laat ,f'" \'OO!'SChijn en knipoogcle beteek.enisvoJ tegtm 
den j c. ren man. 

m 
Kaarsen e11 vuur. 

OP jonge graaf de Langci bleef in zijn verzet vol
harde11. Hij had op den aronrl van dien geclenkwaar
cligen ting twee kaarsen aangcstoken en in den haanl 
groote blokken bout en ~en bos wijngaardranken 
geworpen. , 

KaMsen en ruur te sam1m verspreiddcn cen prach
tig licht en de kamer van dr!n opstamleling was, als 
cen sp0ttend oog .aan den gevcl van heL oude kasLeel 
te. omlerscheirlen . . De jongc grnaf licp been m wcrlcl' 
en wierp op d,~ te weeJderige vcrliehting cen bli k 
zooab .\ero "moet geworpen hebben op het vlammend1~ 
Ilornc, wat hijzelf in brand gestoken had en zckcr 
toondc de gewezen scholie1· daarbij mecr moecl dan 
rlc keizer van Rome. Hij waehttc rlns met een 
va~tbeslotenhei_cl, die cehter niet vrij van een zckcren 
ang~t was, de uitwerking die deze 1·lammencle nit.tar
ting nroest hebben, toen hij zaeht aan rlt) elem· hoorde 
kloppen. llij op,ende. Toinette tract binnen, rnaar 
bleef rnt'blind staan en beclekte zieh de oogen met 
de hand, terwijl zij uitl'iep: 

- Mijn God! Maar, mijnheer de graaf zijt gij 
gek geworden? 

- Denkt gij clan dat mijn oom die helderc ver
lichting zien zal ? 

. - Wat, of hij die 'zien r.al? Hij ziet dool' een 

ITt-t ci viel Leatuur nldn.ar .is eene klucht ! 
. .\ccoord! 
~foar eene klucht mot cl!' wtmr;;Jhuw.iug nan 

het pnbliek nit rle eerste t\jden mn het Frau
sche tooneel: 

"Hd hcheu rn verboden ! - 01rnhtt bet een 
~,trenrapel is" 

De Eµ;yptisehP KlieLliv.e, Tewfik-p.ichu lioudL Pr 
van de n'le l\Omieke: ont11,octi11gen Len beste 1e geveu 
cl ie hij met de Engcl8ehe ~o lt!aten had. die als sehilcl
wacbtcn ·om zijn pal.~i,; te Ti:ai'ro waren opgesteld 
Uij staat altijt! vrnP,g op· en begint om vijf uur zijn 
offieieele bcriehten te lezen. maar op zekeren morge11 
was hij met zonsopgang in de tuincn van Chezireh 
gegann en werd op cten tl'rugkeor n<tar het , paleis 
door ecn schilt!wacht aangch011den. ,, Hier ·komt g,ij 
niet binnen." zel Tommy Atkins met de hem eige
ne geringschatting van onwetende vl'eerndelingen. 
,,J.faar ik behoor tot het paleis", ,loegde rl e Khedivc 
hem in gebroken Engelscb toe. ,,0, · waarachtig? we. 
wat voor baan~je hebt gij?-Een goecl baantjc.-Ha! 
ecn goed nest, denk ik. Gij ziet er net uiL alsof gij 
niets te doen hcbt en vee J te cten k rijgt. Jk zou 
zelf ook niet vies zijn het Lrwstje [chap] daar binnen 
te dienen, als hij rnij zes. shillings per <lag nitbetaal
dc. Wat voor een ke1·el is hij toeh?" Daar kwam 
juist de se!'geant, braeht rlcn Khcdirn een militairen 
groet en Tommy Atkins zag tot zijn schrik zijne ver
gissing in. 

Tewfik had zoo'n schik in het voorval, dat hij bet 
een maancl Jang twee kecren elken dag vertelde. 
Ismail zou bet'" borstje" in dienst genomen en uit !ou
ter gri l bcts~a gemaakt hebben. Ind. Opm 

Wie helpt ons aan eeJ?.e verklaring van de 
volgende advertentie, voorkomende in de laat
ste N. Rott. Cour. 

DANKBETUIGING 

aan den DIJKGRA,\F en HEEilIRADEN van den pol
rle1· Binnenlanrl, dat een lllgeland uitgenoodigd wa~ 
om met genoegen mede te eten. maar late1· toen de 
tijd aanbrnk, en er in bet gezicht niet gcnoeg wa", 
werd door de Polderboclen aangezegd, dat dir> In
geland uiet mr-e .kon eteu. 

Barcncti·echt. 3 l 2\lei '1884. 

Tk blij( met achting, 

EEN JNGELA~D . 

In de Amsterd. Brieven van het A. Daabl. 
komt voor de beschrijving van een stnndje, 
ter gelegenbeid dat een wederspannig schntter. 
door · de gewapencle macht naar het provoost
huis geleid, zich daartegen verzette. 

Een strna~jongen, bet tooneeltje aanscbou
wencle. schudcle bedenkelijk: bet hoofd en zei: 
»Kaik nou zoo'n · lamme Filestijn d'res 'n 
leve make, bai 'mot toch in de bak ! .Ajuus 
J ogchie ! . sla11p ma.ar lekker. 

Do~m;~; SPOREH te Rechanbel'"" hceft slag van 
praetisch preekPn. Onlangs ZL'i ~ij van den kansel: 
-Yan nature heb ik de nuuwen lief, als ze mooi, 
galant e·1 complaisant z:jn en eenl'omlig en ne~jes 

zijn geto0id, e1·ennls een fraai paard: ik weet clan 
waaraan ik mij te bouden hcb . 

A!s eene vrnuw ha!'e hni>bouding goed weet te 
bestureu en de wensehen rni'l huren man in zijne 
oogen weet tc Je1.en, rhrn Jacht hij ,·an hartr, 
ab hij 't huis binnen komt. En als zoo"n lie1·e 
engel hem clan met beide handen beet pakt, hem 
zocut en liefkoo<t, en ccn heel'lijk gebracle11 
carbonaadje en een maTseh salaadjc Y001· ht'm 
neertr.t en hem waagt: \rnt zulje tba1· nu bij 
(lrinken Ycnt? zal 't een glaaajc cantemerle wezcn 
of wil-jc lic1·er chambcrtin? rlan gaat zijn hart 
open en draagt hij zijnc wcdcrhslft op de handen. 
\\"auueel' je claarentegen zoo 'n oucle totebe! Yoor je 
ziet, ioo'n rammelkast, zoo'n Yenoest strijkijzer, zuo'n 
marten·el, dat altijd maar YOOttbl'omt en de ecnc 
deur dicht en de andere opcm;la,1t: die op een be
wmsteel de denr 11itrijdt en door den seho,; r~teen 
11·ce;· binnenkou1t: din cen gezicht zet als een nest 
ml uilcn eu de soep klaar maakt 11ls rle hr.ksen in 
:\Iaebcth, mn zulk Pene vrouw mag de duivel bomlcn 
en ik clenk zelfs, dat hij dat ook niL1t doet." 

muur hecn. !llaar Yerklaar u: wnt scheelt u? \\'at 
moet clat nlles hcduiclen. )fijn God! wat ziet gij 
1Tecmd uit u we oogen ! 

- Dat wil zeggcn, mijn beste Toinette, clat ik 
hct in dit ka;tecl niet !anger kan tuithouden, ik zuu 
hie1· stel'\'en. Ik moct naar Parijs r.n ik zal gaan. 

- Ifeilige Mangel! zeide Toinette met een ontrper
dc stem: maar wat wilt gij toeh in Parijs doen? 
!Icbt gij hiel' niet a!les watgij verlangt? Gij zijtgoed 
gclrnisd, Q;Oe1l gevc1ed; goed ve!'zorgd? \\'at ontbreekt 
u.no~? • 

- De \Tijhrid en gPld ! ! ! ziet mijnc kleine Toinette, 
ik heb amt u gcclacht, gij zijt zoo gocd, gij zu:t niet 
willen dat ik van \'Cl'd1·iet stcl'f. Gij zult mij een 
kleine som Yoorschieten, is bet zoo niet? De laatste 
wool'd•~n werden Ylcijhncl uitgc~pl'okcn. 

- Xcen, graaf, dat .zal ik nict cloen. 
- vYcigcrt -'Jij ! 1\u l11ister rlnn gocd too: ik zal 

de 111c11bels breken, ze het Ycnster uitwct'pen, alsof 
alle d11il'cl~ nit de he! warcu losgebrnken ! Jk zal alle 
dagcn u11·c ki.ppcn laten aanbrancle11 en uwc sausen 
Ja ten schiftcn' Ik znl zand in den wijn rnn mijn oom 
1\'crpcn en u1cst in zijn ragout. lk zal het zoo el'g · 
maken, clat hij rnij op zijne kusten wcgzenclt. Wat 
kan !Jet mij nog ~chelcn, gij zult hct nu we! zien ! 

- Ach, goede Goel, wat zal er rnn ons worclen, 
.ziednar een rol met gouclgcld, die ik aan mijn ht'oe
del' Jl10C~t zenden; m:ltlr stamp niet ZOO met r!cn \'Oet: 
al~ uw oom 11 eens hoot"de ! 

Wo1·dt 'lfe1·volgd . 

' 



BIJVOE $ L 

Te egra.m.m.en van de Locom.otief. 
it Batrn.i~ 0 1 Juli. I 'n 

derd"' I ... lasse bij l"' algerneen 
cli.er: 

i:o co111n1ie,,.:: dcr 
nkatn r. caasn1a-

t - \ er::::ten opziencr bij den sche "p::sbou' · te Onru::st -
Kr upcling: 

t ... t t'Yecden opziener bij den scheep::sbo1T"\Y ::t.e So -
rah jn, cl Brnijn. 

fl~ "Ol'dct•d tot diri,_;eeren.d t:filcjer Yan. gczouheid 
d<"r er'-'1: I - L1:-":se>. '"erubcrg--n 

I~crYL"\ l outsl;.i.g· 11. op ....-erzoek. le luitena.nt-kolonel 
de1· in1ani:cri -.. Eijke11. 

11 • h'p;crh -.!:"tu u r ll.ceft.. nna 1· inen zegt, e~n tele
µ:1·;.1n1 nit _ tj •11 nt ·ang·en. ".-aarin. 11 't - dt-'~crt er n 
b i·ic 1t ·01· lt ·:.tn vijf'- --11 dertig: Etu·1•1H.'e'"' h-- en ti "'H 

lula111l,,.:: ... -he 11ilit<.1i1·en i i0t YUl'c-ncn en an1nYunit1e. 
Ih't sto 11-:ischi1 Li;nbn·r-u is: g·i::steren Te ~n z <lCTng-.~-

k <."\ 1 11 -=" n . 
P a ,·ijs. Juli-. Jn de F,ran::-:~he J-:=an1cr ....-an af'g·e

Lan8:s111i.
lg·e ,...-nar-

vn:..1rdig· en ::-:1•r;.1l · d h c>r J:<~er·r. r ....-an d"' 
z:.. al- <.l l,,.:: au e t~ ~.::e,...-c rte l:iind('rla:.lf?:". TPllg-c...-( 
vall de I·~r·n11::-che fl1•g-ce1·iug· zich ' ' t:rl Ii h · 

h<-ldclo<)::-:'="t1..•lli11g t:e ci::-: ·hen .. 
1) ~ r->.lrij-.: ·h' hJad J1 pnhli ~ •eeu· 

zij · .. ·rklar ~n d:1t: <le l{egeering <-en. 
"<lll 1 0. L ( t . t )0 po d ::-:terling h 

Fr!'t11krijl - z ll da11 uls u·uu»bo~'fJ 
IJc.t g 'lek'!.!T<ltt•erde uit _\_tjeh 

artikel~11 ,....-narin 
>-'C htu.lcloos~tclling 
ho rt. tc i::-:c lien. 
I·,ooch. >'Y hczctt: ~n 

1.ui: 1·e111: d ~::-: rtiP 
\l"d ll ie h YI:.::-' ig;d. 
;ena urali" r 'rriY '-JJi.~ rnak la: 1· t ~ Bat:a ·ia: 

E:, cken._ J>articnli "t· .....,·au1arung-: 
K ~}1l ~t'"~ kl ~r·k e I'-.., .tl '--,:._i_clja.; 

t ' >adnng· . on1~~ie1· van g zouclh "trl H -..1-
lii 

{alb r '"'nit. 
·rjihltjap .• l .... . ':!"C-

11:..i. • r B .. 1 nj o c> I~ le in.: 
naar jPh: Lei~E'; 
naar Soeral t ja. Ito:::'endahl: 
n~"l.l.' "elcl es. 1: nber·t:: 
naar Bat:ocdja ljar. .fI<.l,UJ.:nann. 
D " ~-U01'H·c;cv·t_.s i..., ee1·~i:st 1·en te ..'1./nrseill > aanp.·e-

kol.n.en. 
BataYia, ·1 ~ Juli. r c directeur 

rnent ....-an nder vij:--:. Eeredienst 
Yan het clepn.rte

en ~ -ij ...-e.rhei<l, m r. 
pen · ioen vragen. 
g ·enoeuul de ad-

~t rtenbeker~ z~ 1 eerstdaa.g,.;; 
zijn ....-erYanger 'vordt o. a. 

·unct-in='pectenr ....-an bet inland:::>ch 
p. - rk rk Pi ·to:::iu::;. 

onder' ·ijs _q_. r 

Het aanleggen dP .. r 
Soerabaja-Oedjoong is 

spoor,vegen Djokja-'Tjilatjap en 
door d eerste kalner toege-

::::::ta.an. 
De Con .. 1Ytd i::; .heden te Padang aangekomen en 

''"orcl 3.Iaandag<•cht nd te Batavia ....-er\Yacbt.. 
De co1n1nies der derd" kla:sse bij dP.n post- en te

legraa:fdien>-'t '-'-agclin.ans, is oYergeplaat.st ....-an Sen-ia
rang naui- Soe1·a.baja. 

De cer.-;te Juit:cnant der inranterie ·an - ken en 
:spirlct zullen bij len topographischen diens"t:, 'vorrlen 
gcplaatst. 

,-olgeus een · offici.,.el be1·icl:it i::s i11 de riettuinen tP 
Sra!.!"i do r YehJu:iuizcn een aanzicnJijke scharle aa.n
gericht. Rui1n zestigduizend van die dieren , .... -er<len 
o-edoo r . 
= Benoez:nd tot opzicliter 
, ·ate1·>-'ta.at. vun algoo_-. 

d~r t~·eede 

Inged el l l>ij het t'\.Yce e hat:uil1on. 
h1iten::i.n:t-kt l:n1cl Reump l: 

bij he t"·aalfr • bataillon 
tae.i d ; 

inf' .. d 

bij den 

in f'a n-terit3 de 

kapitein Bat:-

bij he l "rd l at:aillon inf".. d eer:::;t.e initenant 
e,.- ·h: 
bij l1ct ·eerti nde bataillon int'., - -ijland: 
bij h c t -r-.. ·epde batuillon inf., \-ecr1nan: 
hij h e t tiencle a a .illon inf., . Reuter. 
BU de troepen te ~\..tjeh. Bed~r de Prajrie: 
de n:tajoor 1~aaks1:na: 
de kapitein IIceres: 
hij het garnizoen tt-' Padano·. de eerf':te luitenan 

_ "LCU ,-land. 
De G;-atitudine is nj e1· naar Serna-

rang Yertrokken.: 
\YISSELKOER.~ TE Batavia. 

_ -ede ·L bank. G11n dato r ·l0-1·'/s a 1.01 3 / -' 

id. f'actorij Ozm ,., -100"1~ 

id. pru·tic. 611u » -10-1 1 / s 
i~ 1 1g- .... 1->anl~.. "):; Y> .. 1 2 .. --
id. !JUr ic >> » -:1 ·1 . ·1 -1 .o.~ 
~i1 g·apore bank zi ·ht » 2. 29 
Ilongkong kl. id. . :> 2.29 
• :u1oy ict. id. ->• 2.3'1 
'.·au Re l.tcr, -12 Juli. 's G-,·avenhoue. -1 '1 

Per8te knrncr clcr ~tate11 generaal heefT. de 
<li~ch~ hPgrooting· 2uc · a1gcn1eenc ::-::tenunen 
-it1t~1r. 

Juli. De 
Oo!St In

aang·eno-

Zij h ~cft zich chtc1· nog- nici.. Ycrec:nig<l 111et hct-
P: c 1 in de jon<r:-<te gchein1e z1 ing clc1· 'v edP ka-
ru •r n1nt1·e11t _'\.tjcl:i be:-;;loten is. 

.lJu»s,.,illes. '1 -1 Juli. J)-. sterftc 
toe. 

aan cholera ii.ec1nt 

((-i-.:teren st.i1"l''-'CU ,3;3 p~i·.-;onen aan de ziekt.c. 
· t ~> T 1· r .... '" l .,le 111" ·1l iuct be.-ich-fJ~LtaY1~ •. - < 1,.1 I. ~ ~ ~<..llg'~ ""'Cr <-L 

lo }Jencle tot: ·l ;3 .Tur'l.r. is hier - anng·ckon::u,n. tf'tl. 

lJc _.._-.. i..:ie;·o- . in crpellai..ie ,-an den hcer J3rantsen 
....-an dP Zijp ''"erd do< r de Jniuisters ...-an IJLtitenland
:-<c he zak.er1 c11 k .. lonit''n lJeani,,yoorcl i.iie.t ce11 nn ht>
!a.ug-rij k _rn· rzicht dc-1· < nder·handelingen. 

IE 

- • 

..-t:ukken 1 f <l.<lrhij oYel·g·el~g;d, be,·0nd zich 
tP T~o.ntlen, g;1·aa·t· ·;.u1 cen Il< ta YHI-:t 1. nz n g·l.'zn.111 

11, 1and1: a<.lll I~ord Ch·auYill ". 
<lelin_µ· an . .?_·e'\YCZeU ' Cl"<l. 

,,·aru·iu Eng 'J::::che be1nid-

Lonl (}ra11.,...illc blijrt zich hcroepen op cl" r·1ctate11 
die g·c:schon<len zondcn ziju. 

· Een nq'ta ·an 8 _.f-.i sprec-d't over de n1ost1Jetin.ru1 
u n ... ciet !I ' ·0lke m "'n .in · Engelanrl voor de ge ·nng·e
:nen geYoclt:. 

n ~ =- --n notn, gedateerd 31 .:\1.ci. zcgt L rel Grnn
·ille dnt hei: aut' ·0•1rd der Xcderlandsche rcg·eering· 
J~ngelan<l ni -t he>-r~digt en dat cl Yrienclschappelijke 

-.._-»rhou, lin~· n:::;~ h n h "irlc n:ioµ;enclheden g--....-anr loop 
...-erbrokeu tc :\.·ordcn. 

.Lord " r<-H1Yill blijft ·erd "'l" het rapp r van 
h 'Cr .;\lax" ell hea111en en biPdi: ' -eLl r Eng· l::::ch. 
lllidd.-Iin~ a. Il. 

den 

J-:lu z•nding naar 1-e111tl.la zol.t ....-olg·en..- zij11 g·c·o,.;:
ll.•n tlc- zaak tot. -.en einde l unnen h1·engen door den.
radj·1 Y:l.11 rJ_'L"llL>!ll. • Cllig·c COll ~c-::-sies t- t~ cl0en ..... ....-a.arflall 
J l<-lIH.lelsYx·ijheid i .. n ~.!.: ·ond>-'lug· znu 1noeten l igg n -

De iut..•rp1.>Hatie" ,'-enl g·e::::ch rst: tot: tijLl c-n vi.j l e 
nieu'v .._, iTiciPcl • h0:s ·h ~id en g ... •puh1ice1:.'r<l zijn. '"at 
1.•e1·hl11~· zal ge,...chi< den. 
• L-ii: ~ BataYi~"-- 1~~ .11di. -})>11 K"izcr - a~1 Dnitschland 

heef't l-:i t.. l ezu<"l- Yan d<" -rr .. i.nsYal r::::: !2.·un='tig g· :-":"tCnld 
YOu1· l1et: ..-J {l i Cll Y<lll C'Cll lt:..ll.HJel::-:Y1-.rclt·ag. 

] r uit!'chc k .. i:...: r heet' den cer::-:i:cn- ,...l..<!1. n . 
hc-t: nie1n....-e I"lijk::-:dnµ·g1.•bo11-.. - gelcgd. 

'U ··zu 1._.., ' '"ord t. .111 -'t 'Cll burµ·eroc..\rlog 
111 I>erzil." is ch• pest l..ti"tg- "'br •kc-1L 

b dr 

'Utl 

ig l. 

I Koning· i,,.:: bct:e1·PrHlf~-_ 
<.3cpr )Il"l< YC "'rd t..ot do "t •r in 1 r'3 hton Leijd:::<. 

~- l.> r n t • la~:elang. 
·cii, 13:11::. Yia. 14 .fuli. Si1· :Fr<,,dcrick "\'-.,.. hl. gouve1·

ncur <h'lr :Sl..1·ait:s S •tt:leni.ent:>-<. die :zicll. rnet 1Yerl<:. f in 
J<.:.11µ;ela11d be...-inclt 'v -"rel do r cl -...n ~~H-respond nt d - 1· 

_ ~i~•uu· .-. Ilotle1·clu>llsche (.oll1'ctHl g ' "'lll. cr...-i"'Yd . 
llii 'erkla< rde d1..'n stand dct· - tjP.h- zakcn l:i 

)Cd C ;l. l·J• lij J... 
)e I~unde -:i::-: , he i -cr:::.: ·a;.l.r hc.ftip; u1 teg·en de ha1 -

cleli11g de1· _ -c lechtn<l,.._ ·h ·• J{cgcerinp.· in d<.:!ze aange-
1 'g· nh id. 

~ -.-i·aaf' -..·an Hijlauctt ~chreef naar :::: · C1-ra....-cnl1ag<". · 
dat 1lc ....- --rl:i uding tn:-,;schen de ~E'dt'rlandsche a1n

a~:::'ru:le en Lord c.::.ran · ille koeler ,.....-01·d 
II. _ 'L de I~oizcrin Yan Oostenrijk i,,.:: cl en ·10<1 J: l 

Juni uit Xe ... lerlancl ....- · rtr kk ... n. 
ij de · I3c1gische kamei~Yerl·iezingen i ~ de liberal<

cloor een katholieke n1eerderlieid ver...-angen. 
~y Zooal::s onze lezcr,-: reeds -...vcten is - -l~et liberale 

1ninisterie sede1· - afgctreden en een katli iiek xniniste
rie sat:neugesteld door den heer ~IaloLl. 

~it Bat:aYia, -14 Juli. ,-an de cancliduten Yoor het 
officiersexan::ien zijn Yier afge,Yezen. Een candidaat 
>vercl n1et tO<-'gela:ten. Ge~laag<l zijn er d -rtien, '\.vaar
va n de narnc1i liier ...-olg-en: 

....-an Heng· ·L ....-an der '--en. de :\-ijs. Gout~ l<\:.ist, 
de Lanno>-7~ I<\:.uijpers, "\-i~. St1·a11des. Roluf's, Corneliu:-' -
la. Gorctt Dill.i · en I:.ooman. 

In l:i exa1nen voor t-... ... ·cecle lnitenant K'vartie1·-
rneester zijn 

,-er' -oort 
ge"'hl.agd: 
en L:ion. 

II e t stoo1n::-:chip Soe1·abaja 
he1·' ·aarts Yertrokl·E'n. 

.IS gistere:c Yan Suez 

Lnircnant Qai-st.->ns he ft ,..._-e~·en::; ziekte cen t"\vee
jai-ig· vet·fof" :nanr ~ -cderland aange...-raagd. 

(_)p de reede Yan :i\Jani1a i::::: ....-e1·brancl het 
kaansche l :.:u:ksr.hip .r-1.01·-iclo. 

~n ':2..-,cn Jun~ i~ IIanoi <loor 
aa.ngevalle11. 

Chince::;c.he 

In de nah~jheid d it:>r plaa-t::-: hel hen 
ti "n,luizend Ch.11ecze1'i g«·cor:i<·e11tt·ee1·tl' 

zich 

me1·1-

trocpen. 

_ Te l"l1'eJHi cen t-..v ·ejarip; y ·rl "\f' .. naa1· Euro1>a a · i:i den 
Rc'-'iclcnt ·an Danj ::>erna:::::, Ruitenba ·h: 

aan deu cou1inic~ cicr derde klas::::e 
<;n tclcg·t·aaf'ctien..-t '.\-anist:eh.er·. 

1 ij tlen post 

EerYol ont~h1a:e11 uit s land:::: rlic!~st. de boofd
incrcnieurs bij de:1-:i ,...-atcrstaat van der Palrn en Scb1·an-i; 

~dr. Iloor' -cg, al:s lid van hct , ..... cctu 'ven en '\.Ye~z~n
fOAH.l:S d0r hurD:et·lijk0 a1nb enn1·en. onder dankbetuig·u-:ig 
voor de in die betn~kking nan den 1anrle bc,vezen -
dien!'-'tcn. 

Bcnoen~cl tot hoof<:lingen:icur de:i: t....-...·ecde klassc bU 
cl n ,,- .. t'te1·staat:. ,·au Bos,,-c. di.e echtec bclast blijf 
r11ct. de 1ci<lin6 de1· Bat:aYiascl:te ha-..·cn,vc1·kcn; 

tot t:ijdclijk YCnch.nnee~t.cr te San~arang-. Chasteau~ 
IIe l l 'n is hict· an ngckotnt""n de IIol landsche rr1aiL 

p9l" (_;on 1·ud i1:ict b , i·icht.eu Joopcnclc t.ot, 14, Juli. 
I)o beg-i-ooting ch't' uitg·aven ....-oor _\..tjPh is den '13-

en .lt .. ui in con1.it..<~ g-Pnc-raal -bcbandeld. 
lie n1ilita.ire '- il!eli:lsu ·de is tocoekcncl aan <len 

cun1 n">Jeu1· '\ ' estcnhe1·µ:. aa.n ka.pit .in Haver Llroeze en 
aan luitcnan ''--eijn1·lH•1-p·: _ 

e n eerPsa hcl aan den lnit.cnant-aclj udan Cl:iristi< n: 
<'c!n cerYoJ lc Yern1cld ing· uan 1 ui1:cnanl Tellings: 
uan den f°U.!-' •lit.>r \"iot,. 
{~, p<~ll~ionneerd zJJll: cle J{e:::i<lent van .A.lphen de 

iu~pecteu. 1· hij den pos1 en tclc<>-r~tai'dic:n~t 1-Ioutrnan 
en d · ii 1g·2nieur bij cf "'I1 - '"a tcc:-;t';,a PU',.- luuds B. C> • 
\\.. "an ~iJlcvol<lt, aHcn 1uct Ye1·lof" in J. -cdcrland -

In het I•:u~·el~clie ·parlen1c11t. is '"cclei· een interpol -
h"ltic aangel~undigc.C Letrcffcnde de ~'-t-isc>'·o quaes ic. 

T·::r llcerscht in .Eugeland {:,rt.·ootc or>"' evrcclenl ci l o
Yer den Joop clie de zakcn g·enon~cn hcbbeu. 

\-an R ·ute1:, -14 .Juli. De cholera hee1·sc ht n~ct g-1·00-

1:.,. 110....-igh id te ~Ia1·scille . 
(Joi- tc JJyon l1ebhcn zich recd~ g·pyallcn. vonrQ·cnaan. 

~ueldrul- -- 'l.'11oclFT & Ir 4 LFF -- SocrnJ-nt·ta, 





• 

Aangeslagen Yendutien. 
Op \Vocnsdng d•'ll l G Juli te11 hnize Yan <ll'n hect· 

(T, II. Lucnnlil' tl' Kl'h:tl•'ll ~nu tokogol'1h'rrn. 
Op Dondenlag- den 17 Juli in hot huis van !Len 

Heer /\.. Ott tc Poerbnjan. rnn toko-goetlcren. 

Op Yrijrlag drn 18 Juli in het wndulocanl v,111 de 
Heeren Edunrd \Yhite & Co Poerbnjnn van Commis
sie gordL'rcn. 

De Yend11mcester. 

11. C. Fisser. 

Advertentien. 

O~e;g.,bare Ve~koop: 
Op Zate1·dag 19 Juli tSS-1: 

des voormidchtgs te tien uren, ten 
overstaan en in bet locaal van 

het Y endudepartement te 
Semarang. van: 

H et een der•le onverdeeld aandeel in 
de hnn1,Techten op bet complex van 

gronden gelegen deeJs in <le Hesiclentie Djok
jalmrta. B.egentscbap K<tlu. san. en bekend ondPr 
dennaamvnnBA~DOE GOE~'l_~l~"G. 
en deels in de residentie 'oernlrnrb, afdeeling 
Klatte11. en bekend onder den nnmn van 
'J.'JA.~DIE , E,"'\-~OE. hebbende die 

. gromlen eene gesamentlijke nitgestrektheid vnn 
l ·Hl•1,, rljonken of :218 l' , U ou vernernent.s bouws, 
wnarop gedreven \Vonlt de §nikeronder
nen1in~ beke11d onder Lle bovenstiiande 
grcombiueerde namen 1an R .... \..KDO E 
GOE~'.i'IXG en T,]..£ ~DIE §E
°"VOE. en het een derde 011venleeld aandeel 
in de gebouwen. de va te en losse invcntaris 
en al wnt die onderneming uitrnai~kt en dnartoe 
beboo.rt. <le oogilt mu bet loopencl jaar claarou 
der begr0pen. 

• .N adere informatieu te bekomen bii den ad
ruinistrateur en bii den ondergeteekende. 

Mr. i\l. JI. (' H~ OOSTEHZEE qq. 

(1~6) 

S P E CI A. L 1 'I' E I T. 

Inciigo-Inst~ll~ tien 
-''i"orden TOl~en~ de laatste .,;er

betering·e!i. !9poedi~ en solitle 
uit~·e,·oerd. 

Beter kwiiliteit Indigo. toepussing van Stoom
kooktoe tellen. 

Kleine Installaties worden iµ den tijd van 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt boegemt;imd geen metselwerk 
gebruikt en kan men het conciens-water bezi
gen tot het aanmengen van de indigopap. 

\\'. MA.X\VEL. 

(150) · EXGINEER,-Djocja. 

FOWLERS 

draa~barB SpoorwB~Bn, 
)!ET 

STALEN RAILS en STALEN DW ARSLIGGERS 
YO On 

INDIGO - ONDERNEMINGEN. ENZ., 
warden met veel . ucces gebruikt op de fa
brieken DJ.A.TI. XG.A.XDJOEK. MERITJ.A..N, 
P .A.GOKC·LL.\". enz. 

Dit jaar znllen er hier te DJOC
DJA n1eer dan ,..JF paal §poor 

in g·ebrnik ;;ebracht ~vor•len. 
El'11iri A:t1'11/ roo1· d1' for.~te11lw11lr11 . 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
YA;\' 

Eustan Proctor & Co~ te Lincoln,. 
BEI~ROO::\D )Ib:T JlEER -DA~ 200 l\IEDAILLE.S 

YOOR ZI.J:\'E )L\ClIIXt:RJE::\ 

STA.LEN A§§EN VOOR MOLEN§. 
ENZ. EXZ. 

(149) \V. 111.A.XWELL, EsGIXEJ~ll. 

Doo1· co11t1·acle11 met 11wer don 50 g1·oole 

(ransche (ab1·ikanle11, op elk gebied t·cm ln
rl1t8trie. /H'n ih -in strwt alle ol'cle1·.~ p1·ompt en 

tot :ef'1' 1•uoi·1lreliue Jll'ij:r11 uit te t•oe;·en. 

Even ols t'l'Of'ljf'I' rrli1' , '(' 11/('}i cir bestellingr•n 
1•001· to1n/Jo1<1'.,, en op St-Nicoluas
Artikelen tijdiu toe te :N1rlc11. 

Gee1Le besfl'll i 11(/l'll, wo1·dr•11 H if ge1'0l'l'rl don 
1•001·;:;ien lYlll drl.:ki111J mij di1·ecl toe l1' :l'nrlen. 

E. ELSBACB, 
i·el'fege11wool'rlige1· dP1' Xed: hid: Pe1·s 

vroegcr S, Rue Milton, S. 

Thans: 107, Rue Ordener, 107, te l'ARIJS. 
(172). 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
'VIUl K 1'UIGKUND IGl<JN. 

iiandeiaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote pnrtij :l..1, T. W en Balk· 
ij ze1· in alle nfmetingeu. 

,_, taaf en plaat~jzer va alle Jikten, 
wanrbij van 6'X3'X 'rn" en ' r•" 
~taaf en plaatkoper en J{oper

draad. 
GrootL·- sorteering-Jloe1·bonten en 

IUinli.nagels. 
» » Ji:ope1·en l{ranen 

en "' toon1af'slniters. 
J.n•lia rubber van af '11•" tot en met 

l" dik. 
Gastlijpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Gelilonli.en 1>\j[•en tot 12" diameter 

geperst •op 10 Atmospheren. 
Prinm kwnliteit En;.;·elsche •ll'ijfl"ie-

1nen. enkel en <lnbbel. 
Hand. Centrif'ngaal. §too1n

pon11u~n eu B1·andspniten. 
§n~jgereedschap ' Toor g·as en 

,lt~ith ~T'OJ'thdrand • 
-~He ~morten • e1·t'uTa1·en. 
Huor en Pons:anachines. D1·aai

en .;dlaatbauken. 
~tounnnal'hiues n1et ketels op een 

fn.!iulatie1>laat. 
Jiiezel~·uhr co1npositie, de Mste 

bekleeding tegen warmte-uitstmling. 
· .Diuas Crh;tall. een nieuw soort 

,.11 nrldei. \'au welke lirntste nrtikelen zij 
eenige agenten voor J 1w1t zijn. 

Y enler alle artilielen. benoodi~d 
, -ou1· Iaudelij l.:e oeulerne111.iu~·en. 

1 lmrne ~ititk op grooten omzet gebaseercl zijn
de. hebben zij lnurne prijzen zeer billijk en 
bene<len concurrentie ges1eld. 

Gimme bela ·ten zij zich met toe?.icht hou- . 
den op aaunrnak vim Jlachiuerieen en 
reparaties daarvan. en nemen bestel
lingen nim op diverse werktuigen. 

(90) 

TE Rl7UR 
bet huis te Poe-1·baijan, laatst be
wooncl door den Heer OTT. 

'.!.'e be1Tagen bij 
G. n.x Bm;xrxGEX 1..i.x HELsnrxGEX, 

(174) te Djebbres. 

Dlf"" lemand, grondig bekend met 
administratie, zoekt eene pla·atsing 
als boekhouder op eene landelijke 
onderneming. 

lnformatien intewinnen bij den 
Heer B. A. van der Heijde te Solo 

(176) 

GESTOLEN 
de navolgende bankbiljetten 

c. o. 09566 f 25 
c. o. 0296: f 25 
c. o. 03103 f 25 
C. ~. OS692 f 25 

~len wordt beleefll verr.ocht om eventueele 
aanhouding en kennisgn.ve aan bet Policie-
kantoor. (177) 

Handels-& Commissiehuis 
~~ ~1J ~ ~ ;l~I OO®Jmi~~Jl~]l@)Q; 

roo1·.ft1·cu1t- Solo. 
Ont,·angeu: 

~· /f!l "' l C!l "' .v~~n~__i.~ ~:r.,~aze:c. 

prima kwaliteit in kistjes van 500 en 50 stuks. 
pr. ki~tjc van 500 siu k8 r 32,50. 

)) )) )) 50 )) » 3,~5. 

l• Niet goed terug! 
( l 711) 

Handels .. &, Commissieh uis 
S~ ~11~ ~Ji~] OO~:®~~ll~l(IDJ)~ 

1roor.ffraat- Solo. 

JV e d e r o nt o n t v a n g e n: 
Overbeerlijke 

Z. M. KAAS. 
('180). 

0 

OJ~ :a:maam:a ~ Ce>~ 
SOERAil..1. \._·IJ A. 

H o 1· o l o g i e - Ma k e r s e n H ff n d e l a r e n. 
Hebben de eer het geachte publ:iek te. bericbten, cltt.t zij te §olo gearriveerd zijn, me

debrengende eene groote collectie Goud - Zih'er - Diamant'"Terken, alle soor
ten Horolo~ies en Handelsgoede1·en: 

Draceletten, Brocbes~ 1'1e•laillons, liruizen, Colliers, l'aba,jab-
1'1anchet -- en andere J{noopen. Heeren en Dames Ho1·0Iogiekettingen, 
Oorbellen, Ringen enz. enz. 

Gouclen en zilveren Dames en Heeren .Horologies in differente prijzen: 
voor het goed loopen wordt gegarandeercl. 

Verder alle soorten :Ulokken, N aahnacllines, §peeldoozen, §childe
rijen Galanterie -Waren enz. enz. te veel om te specificeren. 

Ook warden bestellingen op nieuwe bijouterien en reparatien van gou<lwarken enz. 
aangenomen. 

Zullen slecbts 14 dagen alhier vei;blijven. -----
arcc~e Venielutie 

op 15, 17 en 21 dezer 

ten hwiale van ~en htar A. 0 T ~1 te Po,rbaija,n, 
van divers huisraad en eene partij hand·elsartikelen als : 

De wereldberoemde Klokken welke 400 dagen ° loopcn, groote en kleine Regulateurs, 
Amerikaanscbe Klokken met Slagwerk, acbt dagen loopende, staande Amerikaansche Klok
ken groat en klein, Scbwarzwalder Koekkoekklokken, Nickel Toiletklokje~, Wekke.rklokjes, 
Kl6kken i;net datumaanwijzer, diverse soorten Naaimachines nieuw systeem. 

VEBDEE: 
Alle soorten van Gouden, Zilveren Koperen, Nickel en W althQ.m Mass Horloges, Chrono

meters van J obn Bennet patentlever en Ohronograpbe ; eene groote partij Gouden, Zilveren 
Nikkelen en double Horlogekettingen, zeer fraaie vestkettingen voor Inlandscbe ambtenaren, 
Messen met zilveren bandvat, zilveren lepels, Servetringen, enz. 

Eene partij tabakspijpen. 
Borstspelden van Goud, Zil\Ter en Hyloniet, Oorbellen, Halssnoeren, Armbanden, Halskruisjes, 

Kabaja knoopen, alles van de fraaiste soort. 
'TOOBTS ZAL NOG \t'EBKOCHT -WORDEN: 

Kinderspeelgoed bij kleine Kavelingen, katoen, zijde, laken 
i\fouilla en Ravanna sigar1m, katoen, glas en porceleinwerk, groote Spiegels, nieuw soort 

geldkisjes, Lampen, weegscbalen. . 
Speeldoozen en draaiorgels, poetsolie voor koperwerk, fraaie scbilderijen en vele andere 

artikelen wdke kunnen beproefd warden en als goed gewaarborgcl. 

4. Ju~u % 4s. 
hebben ontpakt en ook in detail verkrijgbaar: 

UNIVERSAL METALL POETS POMADE. 
Het te poetsen metaal wordt met een zacbt lapje met eenige POMA DE gewreven, waar

door zeer spoeclig de zuivere glans te voorschijn komt. 
Groote doos f 0,20. 
Kleine > » 0, 10. --181-

J::>e '1"elou.ti:n.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, 11oor de huid. 
Zij houdt op het aanqezicht en is onzirhtbaar: 

:zij geeft dus aan de huid eene nat1LUrlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t'OOr namaak en 11ervalsching. 
(Oordeel uitgesprokcn door bet Tribunaal de la Se1ne den 8 rnal 1875) 

Victoria Water, 
Nat u u r l,ij k Miner a a 1 w at er 

uit de 
,.,...ictoria Bronte Oberlahnstein a/d. Rijn. 

Het minenrnlwater der »Victoria bronnen" wordt gevuld zooals het uit den scboot der 
aarde ontspringt. 

De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekende volkomen ijzervrije bron en is baar 
water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij eM. dan eenig ancler mineraalwater. 

Verkrijgb~ar bij: 

SOESMAN & Co. 

(81) 

Open'b~~e Ve~k~o~: 
Op Zate1·dag 19 Jnli 1SS4: 

des voormiddags te half tien uren, 
ten overstaan en in bet locaal 

van bet Vendudeparteruent 
te Semarang, van: 

oe huurrechten op de gronden gele-
gen in de afcleeling Boijolalie, resideniie 

Soemkarta, bebbende eene uitgestrektheicl vim 
31 211" djonken, wnarop gt.dreven wordt (1.e 
lioflieonderneming bekend onclllr de.11 
naam van 1'ABll.~G, uet de aanplanting 
en, gebouwen en inventaris, die onclernemin;; 
uitmakend. 

N ad ere informatien te bnkomen bij den 
administrateur en bii den onc.ergeteekende. 

Mr. lYI. H. ·c. VAN OOSTERZEE. 
qq. de Erven H. W. J . .A. GASTER. 

(155) 

Samara;ng, Solo, Djocja 
en in alle Tokos. 

Handels-& Commissiehuis 
~~ W ~ ~ ~~] OO®~~~~~l@)Q; 

Yoo1·straat- Solo. 

Op nicuw ontvangen: 

Prachtige wit porselei.nen 

EE.TSEBVImZEN 
YOO!' 12 per80l1el1 groot compleet a f 55.-- per Ste]. 

E~ht En[Blsch ijzBrBn LBdikantBn 
VOOl' 2 perSOl1Cll a f 65.- per stuk. 

S(llir!e en fraaijc 

lil~DEB'W AGENTJES 
met draaijende bak a f 42.- pe1· stuk. 

Fijne Ell woods grijs fllten • 

HELl\IHOEDEN 
a f 10.- per stuk. (178) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATA V IA . 

ten behoeYe mn ' 
De Gy111na18tieksehool te Soerakn rtn 

De Vereenigin~ tot ' 'oorbereidend 011-

derrieht ann kinderen , ·nn Mirn·er
mogenden in Nedel'lnnd8ch lndit". 

f 300,000. - 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van 
l « « 

2 prijzetl « f' 5.000.-

t' 30.000.
« 10.000.
(( 10.000.
(( 5.000.
(( 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

« (( « 1.000.-
10 

100 
'.WO 

(( (( « 500.-
(( « « 100.-
(( « « 50.-

3':20 prijzen /' 170.000.-
LOTE~ zijn tegen / -10.- CO~T.\NT ' 'erkrijgbaaL 

te Amboina bij \le heeren .\. T. Bouman & Co . 
<( Banda c< Jen he.er C. J. Blankert. 

Bandjarmasin « " « J. A. Jan~en. 
" Bandong <( <( <( C. G. Ileiligers. 

Batn 1·in de ~ I E~compto )faat~chappij. 

" 
(( 

" 

" Bengknlb 
,, Bc11koelP11 
.. Bot>leleng 
" Tinitenzorg 

(( 

" Chedlion 

" den hee1· H. J. i\IeertPns. 
" « « lf. Gehrung. 

(< « F. H. Kroon. 
« de heeren II. :J.L rnn Durp & Co. 
" " « Ernst & Cu. 
" " (( l3ruining &: Co. 
« <( << Ogil"ie & Co. 
" « Yi~:;er & Co. 
(\ ((, 

11 den 
(\ 

,, 

c, Dun!Qp & Co. 
liter Lon Po S(•ng. 
« Thio Tje11g SOC)". 

L. Yan Hutlen . 
C. 1\ . • \ eckerlin . 
~ierinckx . 
Th . .lnnsz. 

<< .J. A. Sc hug~ler. 
.J. J. II. S111ee11k. 

<< . \. J. \l.oh·eknmp. 
<( J. Yan lfobt l'cli1'knan. 

< Djemltcr Ilezo1'kie « 
JJ.jor.i•H';l rtn 

Brocx. 
.I . .I. de Urn:itr. 
II. Buning. 
\\'ed. I\ocken. ,, 

" tie lu'eren Soesmun &: Co. 
Tndramajo•' " den heer J. Re,iw•. 

l\t>dirie 
l\ ota- Hadja 
Lalooca11 l Del~l (< <• 

, \[actl>~ar 

\fatlioeu 
'' :llagclang 
" ~[ed:rn 
" Jienado 
« Pnilang 

« 
I• de 

Ch:;. Pino. 
F. Stoltenhoff. 
.\. \\'. l\ neefcl. 
J. F . 11. Yau Ilemed. 
\\" . .Eek hout . 
P. E . • \ndrese11. 
P. Koppenol. 

« \\" . F. H. Leytiug. 
heeren de Bordes & Co. 

« Pnd. -Pnndjang « « 
u Palembang 

« Yan Houten, Steffan & Co. 
« J. \\' . Alting Siberg. 
" G. JI. Ruhnnk. 

« Pa~ol'roean 

« 
P,1ttie 

, PPcalongnn 

(( 

Poerworedjo 
" Probolingo 
(\ l( 

" Riouw 
Rernbang 

(< s;11atiga 
« Samnr::mg 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(~ (( 

,, « 
(( 

Soeknboemi 
'' Soerabaia 

(( 

" 
(( 

" Socrakarla 
(( 

(( 

(\ 

<~ Tangerang 
" Tjiandjoer 

" Tega! 
" Ternate 

" Tjilatjap 

(( 

H. G. Kl unde1·. 
« D. P. Erdl:rink. 

• \ . }1. YarkeYis~er. 
(\ A. \Y . I. Bochardt. 

" "· (( S. ~. )Iarx . 
« de lteeren Ha na :.\Iullemeister & Co. 
« den 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« de 

(( (( 

beer )[. F. Smets. 
<< C. G. Yan Slidreeht. 
u. R. ~- Thal LarSPn. 
« C. ,·an Zijp. 
(( P . L. rnn Bodegorn. 
« Th. B. rnn Soest. 

.\ gent ~. I. Escomplo '.\fij. 
heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 

« Rarnuswany & Co. 
'' Arnold & Co. 

« « Soe;mnn & Co. 
(( (< « Grim! & Co. 
« den hee1· A. Bisschop. 
<< « ,, D. J. H. Schafer. 
<< « Agent -:\. I. Escumpto )fij . 
« den beer Chs. Kockcn. 
<< « << Y. Cl ignett. 
,, de hE'eren Geb. Gimberg en C-0 . 
(( << << Van }Iuiden & Co. 

Thieme &; Co. 
(( (< (( Soesman & Co . 

,, " Thooft &. Kalil. 
(( (t. 

« den 
(( (( 

(( Vogel Yan der lleide c" Co. 
lwer L. Baier. 

<< L. ;\. l\I. Leman. 
<< Jhr. R. Holzschuher von 

IIarrlach. 
" <( (( K. IIoYens Greve \\'zn. 
« « « C. \\'. R. Yan Renese Yan 

Duij,·enbode. 
« « I. I. ,\. lJitenhage cir 

Mist. 
" Wono~obo << << D. J. rnn Ophuijzen. 
De trekking ge~chieLlt ten ornrstaan rnn den No

tari-> H. J. MEERTE:\S te Batavia als bij aauplnk
billt>t is bekcnd gemnakt. 

De Commi8~ic ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vool'stmat-·Solo (35) 
Steeds bclecfdelijk 1ul.11bevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVE r. 
'r1%Etfl{,A.AFTAIUEVE voor 3 kringen be-

rekend tot 200 woorclen. 
'rARIE\'EN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) • THOOF'l' & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gynmastiekschool te Soeralmrtn. 

en 

De V ereeniging tot voorbereidend onclerricM 
nan kinderen vn.n J\Iinvermogenclen 

in Neclerlitnclsch-Inclie. 

Indien het debiet van LO'I~EN op den te
genwoordigen voet blijft voortgmm, zitl de trek
king kunnen geschieden op een mi.der te be
palen dag in het begin vitn de mannd 

(120) 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

::\Ir. N. P. VAN DEN BERG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE P.ILLEN 

Zuiveren bet bloed en herstellen nlle ongeregeldheden 
van de 

lever, JHaag, nieren en ingewauden. 

Zij geven krncht en gezondheid wetler nan \'e1·zwak
te Gestellell't en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
Yan alle Kwnlen e-igen aan het vl'Ouwelijk ge lacht, 
onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbnar 
voo1· Kinderen van welken ouderdom. 

DE Zil.LF 
Is een onfeilbaar geneesmir!del voo1· kwade Beencn, 
Zwerendc Borsten, verouclcrde \"..,nden, ?;weren en 
Etterbuilen. llet is berocmd t ..;r genezing \an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Tei· genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten heeft zij geen mededinger en geneest 

betooYerend, ~aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOW.\ y's Etablissement, 

78, New Oxford street, Louden. 
Yool'l1een 533 OxCord street, 

En worde-n Yerkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 '/,d., 
~s. 9d., 4s. Gd, ·11 s., 22s., en 33s. en Yerkrijgbnar 

bij alle medicijnen-Yerkoopers door de geheele wereld. 
,_... Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indian bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lieatings Cough Lozen~es. 

( 10 5) 
1\liddel tegen de hoest. 

~IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 

Bayrum. 
'l.vater. 

( 101) 

Soerakarta. 
A.lcoholisch wasch-

:.\IA CHIELSE. 

Uit de hand te koop. 
1'Jen steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\IACHIELSE. 

S o c i flt 8 G le de Pr o du it s Alim e n ta i r e s 
K APITAA.L 3 i\IILLIOEN FRAXCS 

Directew·cn DI.VAST en ALLCAPJJ 
GouoEN MEDllLLE P_\R1Js 1878 

GOUDE~ M EDAILLE A~ISTERJ).U! '1883 

PARlJS LONDON 
23, Rich e 1·. 23 1 ·101 , L eadenhallst1·eet. 

Boter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste l.iote1· '«lil Frankrijk. 

Diverse groentcu, t1·u/f'cls, sw·di11es, pcile · de 
/uie gl'Cl.s, enz. 

ORDERS TE RICHTE~ AA:\ ALLE L\IPORTE!JRS 
\'.\~ E!JROPA. 

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

HOLLANDSCHE PRIJSCOURA:\'TEN \YORDEK 
OP A.\:\'\'R..L\l+ TOEGEZO~DE:\ 

Atelier d'Industrie. 
O. DE LIJ~. 

Handel in HOU'l' en BOUWMA.TEH.I.A.LEN 

SMEDERIJ, KOPELWIETELUJ, WAGE~

MAKElUJ en Tll\Ii\IELU·IANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoerud werk. 

alsmede op: (29) 

Indigo Installa ti en.· 
worden met clen meesten spoed, tegen biliijke 
prijzen en met ,iccumtesse geeffectueerd. 

DEUH.E er RAME:N', houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUihEX, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worclen solide en net afgewerkt, 
o-eleverd en opgesteld. 
0 

Het bouwen vim WOONHUIL'IEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Pr!jscournnten wor.den tegen 
aanvrage franco toegezonden. ,---

1 

VAN RUIJVEN&Co. 
• 

fr"~'l"l 
I 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. • 

(127) 

HEERE!t'STR~~T. I 

L'laturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelij ken tijd afgelevercl. 

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 

LijfrBntB Maatschappij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, lmmer-trekkende verze 

kering;- ook omtrefit die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tariefvoor VVEE

:6E~FONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier·, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette a.flevering ge-

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

AA 
D~ ECHTEI"\ • • L h 

rmsm "~ u 1na a roe e 
i~ de een ige die ee11e belooning verworven 
heeft Yan het frans che Gouvernement van 
13.600 fr. ett de eenige die de gouden 
medaille verk regen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Jiceft op de \Yee ne r tentoonste lling van 
plta1 maceutische prciducten gehouden in 1883 
wedcrom de gouden medaille verkregen. 

DE ErHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ee11 voedend, krachtherstellend en 
koortswerend rnidd e l omdat het alleen 
het extract bernt der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is It e l ee nige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij ::;vertering, gebrek aa11 eetl ust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
cen menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er.HTE FRANS fHE QUINA-LAROCHE 
l!et'IL tot l.Jasis een krachlige n spaansche11 wijn, 
die nog- zij ne herstellingskracht verhoogt· 

~E ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is 01·eral nage1naukt lletzij door de Apothe
kers die alLijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of et'11e goedkoopere >;.oort daarvoor aanbie
den ; 11H· 11 moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eisclien 
met pro;;p Glus wuar- ~ 
op nevenstaa11Je ~ 
lia11Jteeki11g 
s1 aal, alsmede Itel rnaatglaasje nagen met 
de11 11aam LAlWCHE Ill een woord. 

C fCHTE FRANSCHE QUINA 1.·AROCHE 
l.Jm«1t bij iedere flesch eene complete ge
lor11ik ,aa11wijzing in negen talen die franco 
Loegezonden wordt aan ieder. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(;;i111i1Ie) en de SLaalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wonlt in Fra11krijk ve rkocht tegen GI. 2.50 
de lteele flesch. 

DE Er.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle A pothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

den Agent te Soeraknrta 

J. H. VAN 01\IMEREN. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soemlrnrta van 

H;Q.Q.p~g;he ~ijnen .. 
(25) A. l\IAUHIELSE. 

SOES1'LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Coinmissie,-endntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemlrnrta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ SEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE . 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. • 

Ontvangen: Encalypsinthe. U.oorts
w-erend liqueur~ tevens eene zeer aan

gename drank. 

t l 0 0 ) MA CHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevmi.r, op de gebrnikelijka voor
W<Larden. 

(14) A. l\IA.CHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTI.E MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij hct A:;entschap dezer Haatschap

pijen bestaat, op zeer aaunemelijke voor
waarden, gclcgenheid tot verzekerin:; 
tc:;en brand:;cvaar, vau alle soortcn Ge
bouweu en Gocde1·cn. 

De Agent te Soe1·akartu. 

(16) J . H. VAN 01\IMElrnK. 

TE KOOP. 
Het huis en erf tha~s geoccupeerd door de 

loge. 1'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT ~ KALFF - Soerakarta. 

• 
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