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IEUWS- EN A VE RTE TI E-B LAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnemcnt spriis ( 7.50 per h11lfjn.ar 

bij vooruitbetaling. 

Postl~antoor Solo. 

Dagelijk8 te verz.enden postpakkeiten. 

Met 

den trein 

No. 

1 S{V. 

4 s,v. 
2 S1V. 
9 SiV. 

1 i SzY. 
15 81 

17 S7S. 

21 SzS. 

Tijd 
van 

ve1·trek 

7,13 
10, 

2,16 

3,36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 25 

Nam· de ondervolgende 
plaatsen. 

Goendih, Poerwodadie. (Gro
bogan) Km·angsono, KP.dong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocd.ja. 
Klatten, Djucdja. 
GoP.nJ.1 h Ked.ongdjati, Se

marang, Salatiga, Ambarawa 
(residentien Kedoe, Bagelen, 
Banjoemas.) 

Klatten. Djoi:dja. 
Snlgen, • ·gaw;, Ma,Jioen. 

(.\Iagetan, Ponorogu, Patjitan, 
Ngandjoek, Kertosono, Djom
bong) Kediri, Toeloeng-a.goeng, 
Blitar (\\'lingie) Modjokerto 
(Prambon) Sidhoardjo (\\'aroe, 
Por1·ong) Soe1'3baja (residentien 
Molukken Z. en 0. afd. Bor
neo) Bangil (Lawang, Singo
sarie, Malang) Pasoeroean (re
sidentien Probolinao, Besoekie, 
Balie en Lombok). 

'.\Iodjoke1w, Sidhoa.l'djo, Soe
rabaja. 

"ragen, ::\gawi. ~Iadioen. 

Da~elij.ks te ontvanr;en postpakketten. 

'.\Iet I 
den trein 

.:\o. 

3 SzY. 
2 s1r. 

9 S7Y· 
8 SzY. 

'I I s,v. 
~ s, 
8 s,s. 

Tijd 

van 
aan.komst 

!:l.:38 
9.47 

•) --·' 
~). ~ 

5.J9 
0.26 
·1.:~9 

Yan de omlenolgende 
plaatsen. 

Kl::itten, Djocdja. 
Semarang, Ambarawa. Sa

latiga. Keclongdjati. Goendib. 
Poe!'wodarlie. ( Gl'Obogan.) 

Klat•en. Djoc lja. 
'e1 11·a·1p:. Ke l0n!!' ljati. Ka-

1 '' .g' .o . Goen ih. 
{L .. en, Djoc lja. 
·... ~n. ::\ga ·i , :'.\h.rlioP11. 

To•''0.cng-ag 'ng. Ke lirie. 
:\I lj k ~rto. Si< 1oa1 'jo eu :3oc
r c11>aj t. 

...:r,i_en. :-\~ vi, Ma :oc:1. 
rm '11'. Bangil. - ,\SOl' Je<l l. 

~- B. I•t tr•-in 'zY . • ·,,.)kn 121 27 111. wo1·dpn 
albier ,11i.;,.11 pakkette11 onhangen. wan• er dl' wcstpo>'t 
t' Samm·an.!! niet tijclig genot>g aankomt. om nog 
met den tr.·in va" llu 3Um te kunnen mecgaan. 

S1\'. S\\L\.Il\."1 YOR.::.TE. -L\. 1 DE'.\. 
S7S. ST.\ \T~.~pooR. 

F e u i 11 et o n. 
SCHMID'S EZEL. 

Een verhaal uit Zwitse1·land.) 

Het was weinige dagen na de overgave, na:nelijk 
den 5 Maart 1 798. In het kleine, aan de zamenvloe 
jing van Saane en Sense gelegen stadje Laupen, zag 
men ::Lilcr!ei groepjes voo1· de deuren staan met bedrukt 
gelaat en ciikwijls betraande oogen. En geen wonder, 
allenvege wa1·en nog op het plaveisel de bloedige spo
ren zichtbaa1· van het hevige gevecht rlat den vorigen 
Zonda.<.T tu~schcn cle Berner b:i.ta.\jons en de binnendrin
genile Franschcn had plan.ts geha.d· In meer clan een 
huis lag rle zoon zwaa.r gekwetst op zijne legerstcde 
en tocn cinarenboven 't be1·icht kwam, dat de jongste 
zoon va.n 1len burgermeester en nog twee anrlere voor
narne jongelierl.en bij Neueueck onder d,; dooden wa.ren 
gcvonden, had de opgeruimdhcirl. <ler inwo11ers voor 
eene hoogst crnstige stemming phnts gem:i.nkt. 

Daar we··1·kJonk tr.>mp~tg~:>chal uit ltetLauwmbosch. 
Tu~si.:hen de denn n zag men helmen glinsteren, en 
de hoe,·e·1 dcr paarrkn ldette1·den op den zwaar be
'\TOl'C!l gron l. Een lari5e F1·ansche rniterschaar, van 
(le zo1 zccr genee,de knmssier:, bewoog zich uit 
de hoogte na.11· rlc bornnstc sta•bpoort. Vooraan recd 
"wn uf1icier met woest gelaat en e1m ontzaggelijken 
sn orbaard. 

De Soel'alra1·ta.~che Oo111·11nt ver
sch~int tweenrnal 's week : Bi nsd ug en 
i-1·ijdag. uitgezonderd feest<lagen. 

Soerakarta. 

Maaustand. 

Zonrl,1g 1 Juni E. K., Maandag 9 Juni V. M .. 

Dinsdag I 7 Juni L. K., ~Iaanclag 23 Juni N. l\I., Maan

dag 30 Juni E. K. 

Kommissarissen voor de ma.and Juni. 

Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. HALEWIJN. 

de heer: J. SPRUIJ'r LA.NDSKH.00~ 

Verzor~in~sgesticht 

de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

De betrekkingen van Inspecteur bij den W a
terstaat in de Eerste en Derde afdeeling zullen 
als een begin van bezuiniging bij dien tak van 
dien 't, worden ingetrokken en zal vermoedelijk 
ook voor aspiranten voor de waterstaat voor
eerst weinig kans op plaatsing zijn. 

De Hesident van Kedirie heeft an.n de Re
geering bericht, dat over de geheele controle, 
afdeeling Kertosono, het miltvuur onder het 
vee is uitgebrokeu. 

De stantsspoor heeft onlangs in een lang 
gevoelde behocfte voorzien en een ver:tameling 
uitgegeven van: n.fstandsw1jzers, tarieven, klas
si:ficu.tie der vrachtgoederen, toelichtingen voor 
de toepassing cler tarieven voor het vervoer 
op de staats. poorwegen op Java en het doen 
van aankondigingen op de stations en halten. 

Een tijdl ·1g is llez' gicls niet verkr(j ~buar 
~·e-w t' 'St, cb. · de }era ' opla.:;·e ui t1erkocllt was. 
Dit is clan ook <1~ tw2 de druk. 

De prijs is 60 centen. 

ilien s.-lJrti,t om v,• i Ke :)ng Ge cdel: 
I ! Yer,.: ·hill 11d~ blad n lee.;· nPn »ineen klein 

stoorn~cbip , voorzil·n v1.'1 een zeer :-ite ·\e elektri-
che. imp. wel:.:e bat tc cliep in de ze worilt ne

<lergel:tteu, om bij het verspreidde licht visschen 
te Yangen. Hier woont een visscher, een man 
n:mr berekening vijftig jarenoml, die sedert 
lang- viscLt met een lamp, of:ichoon het geen 

~held.en in het stadje gekomen, kommandeerde hij 
halt en schreeuwde: ,,Sac/'e noin cle Dieu, 01/ est le 
synrlic?" 

Alie achtbarn burgers der oude rijksstad voelden 
het hart in de schoencn zinken. De burgemeester 
ve1·mamlc zich echte1· spoedig: hij trail be~cheiden 
uit den kring der nieuwsgierige toe-chouwe1·s te voo1·
schijn en vertounde "zich in zijne voile waardigheid. 
Gelukkig had hij in zijne jeugd een halfjaar te Mis
telach doorgebrncht, zoodat hij met den woesten krijgs
man in het Fransch kon onderhande!P.n. De zaak. 
kwam bierop nedei-. 

,,Het eskadron zou bier bet middagmaal hourlen; 
daarna moest bet staclje een gids levPren om den 
weg naar Marten te wijzen. 

Een hevigE" schrik beving alle omstande1·s toen de 
ruiters n11 in een ommezien van hunne paarden spron
gen, de sabels op de steenen rinkelden en ros en 
ruiter stal, keuken en kl'lrler binnendrongen alsof zij 
reeds honderd jam· daar te huis waren. Toen de ku
rassiers einclelijk nog naar de bloedplassen op den 
grond zagcn en hunne blikken toorniger vonkelden, 
meenden de gocde lieden hun ]even niet !anger ze
ker te zijn. 

Maar wie zou de girls wezen? 
Daarover ontstond eene lange woo!'denwisseling tus

schen de lerlcn van den ra.acl, want niemand wilde 
die gevaarlijke eer op zich nemen. De Franschen 
spmken zoo rad clat men ter nauwernood cen van 
de tien woorden kon verstaan. Wat zou men niet 
te lijden hebben als men een geheelen dag met die 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woonlcn voor :3 plai~tsingen f' 1.

elke volgewle pl11atsing de helft. 

elektrische is. Zijn toe;;tel bestaat uit een 
grooten glazen stolp, zooals ·men vroeger in 
elke voorgan.nclerij kon vinclen. V 66r den in
YOer van petmleum op Java, plaatste hij daarin 
een palita met ku.tja.ng-olie gevuld, maar te
genwoordig gebruikt hij een petroleum lampje, 
on.dat aadoiie goed.kooper is en ook meer 
licht geeft. Met zijn temboo gaat hij nu, als 
het donker is geworden, naar de plaats waar 
hiJ vermoedt visch te zullen aantreffen en laat 
dll.1l zijn stolp zoo diep zinken als mogelijk is, 
m ar zoo du.t er geen water inkomt. Op <lit 
licbt komen de visschen u.f en de man, Pak 
'l'jeplis genaamd, va.ngt gewoonlijk driemaal 
meer visschen, du.n zijne colegas, die wel van 
vn'ur gebruik maken, maar het zoo pr1i.ktisch 
niet weten toe te passen als hij. l\Ien zegt <lat 
hij ook steeds de grootste visschen vangt. 

Van goed ingelichte zijde vernemen wij, dat 
de heer J. Provoost er volstrekt niet aan denkt 
Solo te verlaten.Aan het kantoor alhier is van 
zijne benoeming tot schout te Sii.maru.ng, hoege
namnd niets bekend. 

Men heeft ons verzocht dit mede te deelen. 

De partij door de Directrice van de meisjes.
school alhier haren leerlingen en oudleerlingen 
aangeboden en wel op eergisteren avond, is 
ten volle geslll.agd. De opkomst was zeer groot 
en er heerschte onder kleinen en grooteren 
veel auimo. De vroolijkheid was dan ook al
gemeen. Het feest duurde tot laat in den nacht. 
Mejufvrouw Steinbuch, heeft alle eer van den 
avond, die zeker nog lang in.. aangename 
herinnering zal blijven. 

De dag was uitstekend gekozen, daar het 
pinksterfeest de kinderen manndag morgen ge
legenheid aanbood om van de vermoeienissen 
uit te rusten. 

De pdroleum heeft weder ecn slacht offer 
gemaakt. In d0 kampoong LorJjoerang nabij 
Boiolalie, wilde het dochtertje van mbok A
matkassa.n ten half zes ure in den avond, een 
petroleuwln.mpje au.nsteken. Een gedeelte van 
den inh1md stortte zij op haar baadje, clctt in 
brand vloog. lJe moeder schoot spoedi6 ter 
bulpe, maar toch nog te laat; reeds den vol
gemlen morgen overleed h~t kind. 

De Java node vn,n den 27en .i\Iei bevat een 
ingezonden stuk vim : Een befaug8tellendeu 

woeste kerels moe,,;t doorbrengen? Na lang prnteu 
ornr en wedcr, viel rle kew; op ecn klein ma11netje, 
rlat c1· heel ernstig en onnoozel uit,i:ag, ma.ar inncrlijk 
vol slnwbcid en moerlwil was: het \H\S Siegrist, een 
man zoo als men c1· juist een noodig had. 

~iet zonclcr tcgcnzin liet hij zich overhalen zir,h 
met die ze1~ding te belasten. Maar al had men rlen 
man gevonden, paarden waren er toenmaals in de 
stad Laupen niet voorhanden. Te voet kon cle gids 
immers niet gaan, of hij moest het eskadron -voort
durend noodzaken stapvt•ets te gaan. De aanvoercler 
vloekte en tierde en drong aan om te verfrekken.
Daar kwam eindelijk een van alien op een verstandi
gen inval; uit den kring der radelooze burgers klonk 
hct voor,,;iel: »En Schmid's ezel ?" -

»A, ja, Schmid's ezcl; die is goect !" 
De burgers van Bern kunnen niet vl'olijkcr geroe

pen hebben; »ja die is goed !" toen Rudolf van Er
lach voor den slag van Laupen de stact binnen
reed, dan thans de burgers van Laupen bij de ge
dachte aan h•~t grauwtje. 

Onvenvijld wenl de ezel uit zijn stal, die zich in 
een blinde steeg nabij de benedenpoort bevond, ge
haald en omlanks zijn tegensti-even zoo goed als bet 
ging, gezadelrl en getoomd. 

Met een bedrukt gemoccl ging Sicgri. t, die weinig 
vertrouwcn in de gchcele zaak had in rlen :i:adel zit
ten en plaatste zich voor de trompctters aan bet 
hoofd der bende. 

Eindelijk was alles gereed. En avant, marche ! 
klonk het, en luid schetterden de frompetten toen 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

leek, w1i.arin het prospectus van de Bataviasche 
Ooster Spoorwegmaatschappij besproken wordt. 
In het algemeen wordt daarin gezeO'd, <lat in 
die z Ln.k voor een leek geen voldo;nde WMLr
borgen worden aangeboden, om zijne bespaarde 
penningen te plnatsen, een artikel wat het 
publiek alles behalve moet aanmoediO'en om 
aandeelen in die ruaatschappij te nem~n. 

Ofschoon zoon.ls wij vroeger reed~ aanruerk
ten, het prospect.us te laat was rondgezonden, 
het werd <len. 26en .. t~ Solo ontvangen, terwijl 
den 28en cle mschruvmg plaats had, en niette
genstaande het stuk in de Java Bo de, zijn de aan
deel ·~ll allen geplaatst; men ruoet veronderstel
lc!l a. pari, omdat daarvan geen meldinO' O'e
mti.nkt is, wel een bewijs dat men in di~ lijn 
vertrouwen heeft. Met den aanleg zal nu spo13dig 
begonnen worden. 

Men klaagt aanhoudend over de Solosche 
politie en dikw.ijls niet ten onrechte, voora1 
over de trage wijze waarop zij de zaken af
hanclelt; maar om eerlij k te wezen moet men 
ook bekennen, <lat het haar dikwijls zeer lastig 
gemaakt wordt, waardoor veel van den dispo
nibelen tijd wordt weggenomen. 

Zoo kreeg de politie den 27 en Mei kennis, 
dat een zekere Ki Nolod.ikromo van beroep 
Mandoeng kaparak tengeu, gestorvcn was, ter
wijl hij achter op zijn erf aan het omkappen 
van een patjeeboom wa~. De kennisgave was 
zoodanig, <lat er aan een gvwelddadigen dood 
moest gedacht worden, waarom de politie zich 
opmaakte en een onderzoek in loco instelde. 

Het was waar, dat de man bij bet kap
pen van den boom gestorven was, de boom 
stond echter nog e11 ti.an het lijk waren hoege
naamd geen teekenen van geweld te bespeuren. 
De vrouw en de kinderen van den overleclene 
werden ondervraagd en wat bleek nu. Ki No
lodikromo leed aan aamborstigheid en schoof 
opium. Hij had juist dien dag een aa.nval van 
z!jne ziekte gehad, zy·aar ge,verkt, en door het 
chagen v11n hout wn:; hij verhindercl geweest 
te schuiven . 

Da politie matikfa clientengevolge proces 
verbaal op, w1tarin Yim het bovenstannde mel
ding gam1111kt werd e11 de <loo l van Ki Nolo
dikromo toege. ·chreven am ins panning bij het 
o.nhakken vn.n elem p:ltje 1Joom. 

De commis~ie z:tl ah iuar ge woonte bestaan 
hcbbtn uit een politiehoofd e-n zijn schrijver, 
beiden met de nootlige volgelingen, die nu door 
het rapport vR.n een plotselingen, hoetVel na
tuurlijken doocl, een halven clag uit hun werk 
gehouclen werden. 

men de poort uitrcccl. Maa1· dit was te veel voor 
den ezel die zich plot~cling uit zijn idyllisch stil lPven 
in hct wilde krijg. n1mocr verphtatst :rng. l3ij den 
eersten !dank der trnmpet.tcn ricbtte hij zijn achter
deel omhoog, liet den kop zakken en galoppeerde, 
ondanks het rukken en schreeu wen van zijn berijde1-, 
in woeste vaart den weg naar den ·stal op. 

De trompettern meenden hunnen gids niet uit 
het oog te mogen verliezen, en rend.en den hollen
den iuiter na, die, zoo als zij gcloofden, den weg 
naar Marten insloeg. Na.auwelij k~ had de officier 
clit bemerkt of bij zef.te zijn panrd insgelijks in gal
op, om te onderzoekcn wat. er toch vooraan gebeur
de. De soldaten wisten ten slotte ook niets beters 
te rloen, gaven hunne paarclen de sporen en reclen 
de trompetters en hun aanvoerclcr na, en kletterend 
en dondcl'end holde de woeste bencle het na.auwe 
pad langs. Doch eensklaps maakte men halt. De 
ezel had zijne staid.em beriekt en kon niet venler. 

llet was Siegrist niet best te moede toen hij om
kijkend bet geheelc eskadron achter zich zag en 
vooraan met vonkelencle oogen en bliksemenden sa
bel den aanvoerder, die allerlei Fransche vloeken en 
scheldwoorden uitstiet en niet weinig Just schccn te 
hebben den nieuwmodischen kunstrijder met bet 
plat van den lding kennis te doen maken. 

Onder schelden en razen trok bet geheele eska
dron zoo goed als het ging acbterwaarts uit de 
naauwe steeg en scbaarcle zich wecler in 't gelid. 
Maar ditmaal rnoesten de trompetters hunne in
strumenten ongebt'Uikt laten, want de aanvoerder 



Ynor het ht>kken Yan lle waterlrnr wa:~ •er
letlen Zmulngmorgen eeu ze:-spau c.:hineezeu 
gede,'igneenl. die ouder 1le hoede nm een Ja
•nanschen mnrnlot'r, een gedeelte van 's Heeren 
wegen zollllen lwsproeien. Dmir geen Y1u1 het 
ze,_..spn.n een ijzercn collier droeg, bkek het dn.t 
men 1uet lhnrng1trbeiders der tweede kln.s:>e. dat 
wil zeggea rnet lieden die zoo lllin mogelijk, 
alleen Yoor den kost znnder loon werken, te 
doe11 hml. Een van hen, de jongste, scheen van 
opi11ie, clat de nrbeiit zeer goed door vijf per
~onen kou verricht wonlen. en onttrok zich 
tlnaranu. Zelfs toen de kar tegen de brug bij 
de ~otieteit moest opgetroHrnn worden. slen
terde hij. prntende met den mnndoer, oncler bet 
nwkeu Y1~11 een sigarette. nchter de kar ::um. 

De imdere chineezen deeltlen echter blijkbaar 
z1jne opinie 11iet en noodigden hem eerst be
leefll. Inter <lringend uit, om rnecle te werken, 
rnanr dn.nr dit zonder uitwerking bleef en hij 
steeds een vernchteliik stilzwijzen bewaarde, 
scholdt eeu der arbeidzarnen hem uit voor lui
nnnl. Dit was te veel. znlk een beleediging 
kon de nietsdoener niet verkroppen, hii scholdt 
terug: weldra waren beiden handgemeen. De man
doer tmchtte tus chen beiden te komen, mfl.ar 
deed zulks op een zoo hmwe manier. dat het er 
>eel van hiul. nlsof hii de overwinning wel aan 
den jongstt:>n chinees gun de. De ·triid lit>p echter 
anders 1tf en toen zid1 buitenc1ien eenige Euro
peanen in Je nabijheicl vertoomlen, vond de 
jo11gste bet raa<lzaarn om toe te geven en plaats
te zieh achter de kar. In het midden van 
den oprid gekomen, draaide een <ler chinezen 
onverwacht de kraan acbter de kar los, bet 
witter poot naa.r buiten en de jeugdige chinees 
die daar achter liep kreeg deu straid over het lijf, 
waardoor de geheele bende, incluis de mandoer. 
in lacben uitbarstte. 

Dit lachen van den nJllndoer was echter 
spoedig geLlaan, toen een Uhinees ZlJn jonge
ren broecler toe>oegcle: 

»Het heeft u 'Yeinig gcholpen vnn aan den 
»mamloer geld gegeven tB hebben, nu zijt ge 
x ouk nog 11at geworcle11." 

Ongetwiiteld was dit een val cbe be chul
tliging. want welke mandoer krakalnn zou 
gehl nm een gestrafte an.n11ernen, om vrij te 
stellen van werken. ~en beweert dat de mandoer 
een actie wegens boon en laster zal instellen. 

.Met belnngstelling- zullen de landhuurders 
in Soemkarta. en Djokdjakarta, die volgens 
het nieuwe landhuurreglement. min. tens 200 
bouw bebouwbare gronclen in huur moeten 
hebben. vernemen. dat anu den C'hinee 'I'.jieng 
l+iok :-:)oeie, tege11 eeu juarlijksche pachtschat 
rnn f 3.- per bouw, een uitge trektheid van 
liO bouw woe te grouclen in erfpacbt is af
ge taan. in bet di trict Tjimahi. afdeeling Soe
kaboemie, residentie Freangerregentschappen, 

Op die gronden ruag echter geen koffie ge
plant worden. 

De beer Kohn, kommandant der lijfwacht 
van den sultan te Djokdjakarta is gedeco
reercl met de :Militaire ·willemsorde, ter zake: 
dn.t bij bij bet begin van uitvoering van een 
door de Hatoe Kedaton beraamden opstand, 
met zijn detacheruent zonder pistol.en, nlleen 
met tornpe abels gewapeml, een charge ruoest 
uitvoeren op een bende, die voorzien van kris-
en en klewangs, met gevelde lansen te

gen hem over tond. De beer Kohn werd bij 
die gelegenheid gewond. 

lNHOl'D YXN" DE IND. OPMERKER No. 126 
'THOOYfOCHTiiX OP TJJYhRIIEIDS GLBIED. 

Huet over de wet~nschap; Gekristalliseerde 
:--:odn tegen ketel ·teen; De Heberlen-rem; 
Het sc:hoonmuken van vuilgcworden machi
ne-deelen: ::-:onncloi·fer en Braun's Handel und 
Yerkehr mit Niederlandisch-Indie; Invloed 
Jer zeer hooge drukkingen op de bewerk
tuig<le wezens. Aloe tegen zieke planten; 

wililc nict weder het gernar Yan zulk een bespot
tclijken 1·icl loopen. Zoo marcheerden zii dan rnorL 
aau ltet hoofil recd Siegcrist met een grooten brPed
geranilen rrgenhoed toegetakcld op zijn ezcl, en bei
den lachtPn hcimeJijk ovc1· de poets die zij aan de 
ueh:ik kura:<:<icr" har!den ge"pccld. 

Ile mar:<ch !ling OYer Jeu"z en Solfenacb. \Yan
nPer hct c"karlron onderwcg in een korten draf 
oYorging. dan galoppeercle cit> ezel met zijne dunne 
pooten dapper mei'. Allengs gewcmlc hij aan 't 
gi'zelschap der rnoccligc stl'ijdr ossen. zijne ooren Yer
hiPYPII zich rnerkbaar. :iiinde1· benijclenswaardig was 
de toP~tanrl rnn zijn herijdcr, rlic voor het eerst 
zijn !even nan wecmde beenen had toeYertrouwd. 
:irl't rle grootste in:<panning klampte hij zirh met 
hPide lwntlt~n aan den zadelknop vast, tcnvijl hij 
zijn groolen l"f',!!;cnhocd. die bij hct hot~cn Yan zijn 
hnofcl drPigrlc tc 'licgcn, zaarngckncpcn tnsschen de 
tandPn hicld. 

L:tn!l'Zlllllt'rhand werrl ook de vc1·hourling tusschcn 
d 'II ruit<'r I'll de Franschen lJetcr, zij bcgonucn O\Cr 
de !Jc,potti-lijke figuur te lagchcn, (rrwijl de eerl'te 
rnn nur tot mu· zijne gcwone koelbloedigheid hcr
krceg en ucwaardc. 

Tuen nu op rlrn heuvcl bij Solfcnach cle torens 
der star! ;\larten en het blaauwc mcer in de diepte 
zichtbaar wcnl·~n, maakte men halt. - Siegrist 
kreeg b~Ye[ zicll met zijn dier naa1· de achtcr·boede 
te hcgcl'ell, d.aar de aanvocrder nict wet ccn ezel 
aan de spit~ rlc stacl ·wiJde binnenrnkkcn. Daarna 
luiddc hct: 1> Trekt rnbel! Mar:;ch !" en tratera schal-

t:lpijsverteri.ng; Betrekkt>Jijke dnur van hel 0-1 
verbreugen der gewil.itrwonlina-en; Droo·en 
van vrnchten. 

0 

'"' 

De Re:.:ldent Ynn Tirnor ,]relt med': Rt'Ptl.~ "rtlert 
rnim ee11 maund kwn111 in <le Flon•sstm,1t t'n cok 
1 mgs de krn:;t van Timur en a11dere cihrnden in hcl 
gewest, YOOt'tdurcnd Yeel puimsteen YOor·; 1lik.wijls 
zag men geheclt~ velden daal'Yan voorbij rlrijYen. -

.Au.1mu:I. • \loe als n~nlelgingsrnilltlel tegen iu
:-:eeteu; Yloeibaar l\:oolzunr; Ntt)Orumeter vnn 
Prof. Hele ''haw; lets Mer 11. .. nrmer in ltii
lie; Bewiiren vim hout nnn gevels; 1\splmlt 
in plan.ts van bout: H et. lfoonlringen vitn 
spoonveo-litmers volo-ens Blythe· Benroevi1w 

0 \io O ' L o 
vim ijzer en sbud door zunr; :Staleil watcr-
Piipeu: llet teren van dakpannen. 

GEDE)<KSCJWIFT HTJ HE'l' T\LL\LP EC\ EEC\ lL\LF

J.\lUG BE;:T .. L1.x Y .. 1.x HE'l' Kor.oxHu: IcsEF \[ 
OP IIET P .i \"lL.JO.B); TE H_'\. .. \RLmr noou F. \Y. 
Y-1.);" E1rnEx. 

De T ederlam1scbe bladen bevatten het ver-
lag vnn de l::ltoomv1tm'.tma11.tsclrnppii Sl'rlel'iund . 

Het dividend is slechts '.:Ui pct.. welk resul
taat wordt toegeschreven n.11.n gebrek na11 thuis
vrnchten en lage vrnchten. Het verschil in 
deze bron van inkomsten tusse;hen 1883 eu 
18 2 wa niet rniuder clan f' 300.000. Zonder 
chtt verschil zou de \Yinst bjjna drieman.l hoo
ger zijn geweest. 

Ons komt een gerucht ter ooren, diit de 
cholera op Atjeh epidernisch verklaard is. 

Den 17 den April is te Ismai:Iia Pen geval 
van cholera voorgekomen aan boor<l vnn het 
Engelsche troepenschip C,·ocodile. De 30sten 
werd te Louden berigt. dat later acht soldaten 
nan boord cholera gekregen hebben en zes 
gestorven zijn. 

A. D. 

De heeren Breon en Korthals . door bet 
Fransche Gouverneme11t met eene wetenschap
pelijke zenJing belast ten einde een onderzoek 
in te stellen irnar de veranderinrren. die de 
straat van Sunda tengevolge v1t.;; de jono·ste 
uitbarsting van den Krakatau hed't o~der 
gaan, zijn per s. s. O.rus van de :\Iessaa-eries 
Maritimes te Singapore aangekomen. 
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J. R. 

X .. u.r ~rn~ o~s )fEDEDEELT, zijn er pla11nen 
in bewerking om den reservevoorraad 
scherpe patrouen voor bet leger en de schut
terijen aanmerkelijk te verminderen, nangezien 
jaarlijks slechts zooveel munitie wordt ver
braikt, dat de geheele voorraad - - 13 jaren 
duurt en dus na verloop van dien tijd aan
merkelijk in deugdzaarnheid is gedaald. Zoo
nls men weet worclen ieder jaar de patronen 
verstrekt, die het lnngste in de magnzijnen 
hebben gelegen en op die wijze krijgt men 
steeds munitie in handen, die een groot aan
tal jaren heeft liggen roesten en daarom niet 
zoo goed meer tB gebruiken is. 

Dientengevolge heeft men voorgesteld, om 
den voorraad met ongeveer 8 millioen patro
nen te verminderen, waarna men nog genoeg 
overhoudt om in geval van nood overvloed 
van mur,itie te hebben. 

Bat. JI. 

Ver s pre id e be rich ten. 
Bij het D1~pmtement Yan Financien, i- uit Biliton 

ontrnngen eefl. bed rag van f 6- aan postzegeb we
gens te min nan personeele belasting OYe1· ·1883 zon
der aanrluirling van herkomst. EPn heerlijk gflrnl 
voor den frscus, rnaar beklagenswaardig YOOr den 
arrnen betaler. die wegen dit verzuim nu nogmaals 
zal moPten offeren.- De beer D. te Sama rang heeft 
achter bet ho,-pitaal cen groote slang geYangen, Yan 
mecr clan tw1•e metrr Jengte en zoo dik al» een pi
naJJp-bomn.- or.~rhoon de opening pas den 'lstc Ju
ni lwpaalrl wa", h0eft cir rlirectie dc1· Teleplwn- maat
schappij le ~arnarang bm c abonn1>:.: in de gelegen
heid p-e~teld. om reeds den 31i:;te :'iki zith in het 
l:1n7:< 1!Pn draarl :<prekrn te otifenen. - Te Bata,·ia 
zij11 t "·"e zakkPn met zanrl. cen artikrl p.rheel zontler 
waanle en YOOr niets tP 1erkrijge11, bij den invoe1· bela,t 
met f 1.80.-· Bet za! n11 niet Jang mcer dmen of de 
lucht. die men inade!llt. zal ook belast warden.-

den tle trornpcttcn. terwijl men de starl~poort na
denl0. Had het ~rrammtjc tot duner aan het hoofd 
van di!n sloet de ecreplaat~ ingenomcn. ihans wilde 
hct zirh nict latrn welgeYallen achlrraan tc slentc
re!!. :ilocclig zwol zijn ' hart bij het ecrste trompet
gc,0chal en in galop snelde het de gehecle bcnde en 
de trompctters omle1· de naauwe poort Yoorbij om 
zijnc \Tocgere plaat8 ''"oder in te nemcn. Tc ver
gecf;- ~chrrenwde Siegrist ''P het onhandelbare dier: 
aha, aha! Geen gcroep, geen aanliaJen Yan den 
toorn mocht baten. De ezel Yerliet de door hem ge
kozen plaats niet. 

Heeds lang lmJclrn de inwone1·s van Marten nieuws
gierig naar de aankomendc ruiterbendc uitgezien 
e1t warcn niet 'veinig Yerbaasd, voornan den welbc
kenrlrn r•zel uit La11pen, met Siegrist als opperl10ofcl, 
de poort te zicn bitrnf'nrijden. 

Sirgri~t vie! ccn pak van het hart torn liij rloor 
clcn •ta1tvocrdcr in genade wenl ont~IHgt'n en nog 
ccn moui rlrinkgrlcl ontving. Hij eenigc glazen Mis
tclnchtcr was rlc doorgcstane angst spocclig n~rge

teu. Ilij µ-eraakte echtcr op nieuw in Y<'l'i<':;::cnheid 
to1'n hij, bij hct va!Jen Yan den arnncl ltlet z\jn czel 
hniswaa1·c:< wilclekceren. Deze had zich den tijcl ten nut
tc gcrna:1kt 0111 lllet de n1ocdige paarden, zijne 1·ei~mak 
kcrs naauwe \Tienrl~chap te sl11iten en wilrle zich tot geen 
p1·ij~ rnn hen verwijdcren. Slaan, ~clwppen, trekken 
aan tomn en staart, allPs 'vas te ,·ergpcf..; ~u deed 
de ,.;.:d ingrijke Siegrist zijn das af en bond dit 
het koppign ([i1'r \·oor de oogen. 

llct naagsluk was opgelo~t: gewillig liet hct zich 

Op de venclutie rnn den aftrcrlen1le11 Resideut Yan 
.. \1erabn.ia, werden prijzen bcstccd, die de tokohou
tlen' zullen <loen watcrtamlcn. VijC tluiwnd guldrn 
voo1· ccn tafcl vijf homlerd gulden rn-:>r eon gfas cham
pagne enz.- De vlag op Let rnsidentirkantoo1· te 
Soernbaia vcrkeert. in zulk een tocstand, rlat als ze 
1tog slcehts ecn wcinig tloorlnchtiger wonlt, c1· niets 
meer Yan te zien zal zijn!- Te Batavia is de hecr n. 
Grais met frau],~in Selma Troost, voo1· den amb
tenaar van den Bmgedijken stan<l getrou wd. 

29e blad. 

Sprokkel bloeme:n.. 
Hij die zijn geest beheerscht, behaald sterker ove1·

winning, dan hij die een sta1l inneemt. 

Het is gewoonlijk niet de daad, maar wel de da
der, die rneestentijds in aanmel'king komt. 

Een huwelijk zonder vermogen is als een open 
bootje, zondcr zeilen, in de open zee. 

vVat den Isra.eliet een gmwel is, veroorlooft zich 
de Christen, en wat de Turk tot zonde rekent, daar
op verhoovaardigt zich de Grick.- \.Vat de Joocl niet 
durft te nuttigen, eet cle Christen.- De Turk prijct 
de veelwijTerij aan, en de Griek durft slechts zijn 
eigen vrouw te kussen.- Z66 zijn de menschen, z66 
wordt het geweten gewijzigd naar persoonlijke in
zichten. 

Een ruenscheneter b. v, zou door zijn geweten ge
kweld warden, ah; hij geen dee] had genomen aan 
bet gastmaal, waarvan de hoofdschotel bestond uit 
vleesch van zijn geslachte oudere zuster ! ' 

Slechte gesprekken bederven goede zeden. 

Liefde is d'adem van het !even, 
Schenkt een heme! hier op aard. 
Die de liefde nimmer kende, 
Is de naam van mensch niet waard. 
't Land mijne1· ouders is mij lief, 
d' Herinnering is mij teer; 
~och daar mij eed en plicbt gebiedt, 
I oegt geen terugkeer meer. 

De stroom des ]evens heeft ons ver uitermgedreven 
en vervTePmd; doch zeker niet zoo ver, of wij her
denken nog somwijlen dien schoonen, vriendelijken 
tijd onzer jeugcl. 

Esse non vederi. 

Door den beer P. Schulze te Ma11chester 
wordt voor de dames eene nieuwe, aangename 
en nuttige bezigheid aangeboden, die in En
gelancl veel bijval vindt. Het is een »oostersch 
tapijt-bruiwerk'' en bestaat in bet vervaardigen 
van dikke, zware tapijten en haardkleeden, in 
alle patronen, even frnai en sterker dan die 
welke beeten uit Smyrna te komen. Daar
toe heeft men niets anders noodig dan twee 
stalen breipennen, eene hoeveelheid cha.den en, 
dikke wol van verschillende lengte en een kluw 
sterk katoenen garen, dat als bet ware den 
achtergrond van bet tapijiwerk vormt, waarin 
de korte draden wol gebreid worden met een 
zeer eenvoudigen steek. Deze draden zijn van 
verschillende ldeur en worden ingebreid vol
gens een geclrukt patroon. Zoo kan men een 
warm, sterk en artistiek hn.ard-of Yloerkleecl 
vervaardigen in reepen, die later aaneenge
uaid worden. Het werk is niet vermoeiend. 
Eei.,tbeginnende J-unnen bet leeren :uit bet mo
detijdschrift De GraciPuse, gei:llnstreerde Agla
jll., waarvan in de nurnmers 9 en 13 eene vol
ledige beschrijving voorkomt met verklarende 
afbeeldingen. 

nu uit den stal lciden: welgemoccl zette de halfbe
schonken ruiter zich in den zaclcl. e1t voort ging het 
met liet gcblinddocktP dier. Ondertusschen was het 
cluister geworclen; de waggelende Siegrist zag even 
·weinig rnn den weg aJs dfl ezel met Yerhonden oogrn. 

Het was du:; gecn wonder clat clier en ruiter plot
seling in eene naast den weg gelegen open kalkgroe
ve venlwenen, 0111 er latPr met groote rnoeite en 
hall' wit gPverf1l weder uit te voo1·schijn te korncn . 

De drie homlerd inwoners van rle stad Laupen 
verbeidden in de gl'ootstc spa1tning de terugkomst 
van Siegrist. Hor Jicht kon hem een ongeluk over
komen zijn? En als de woeste kurassiers hem ecns 
met hunnc scherpe sn.bcls van den ezcl hadden neer
gehouwcn? 

1\Ieer clan een ging bij het vallen van den avond 
de poort uii, den verlo1·cn zoou te gernoet. Daar 
r!oemde e:mlelijk tusschen de elzenboomen eenc spook
achtige gNlaonte op, half wit, half zwart, even als 
het wapen van Freiburg. En inder(laad hct was 
de verlo1·en gewaande, wiens zwarte hoed het ho
Yenste veld uitrnaakte, terwijl de czcl als een ver
blinclcncl witte schimmel het onclerste levcrde. 

1\Ien st,apte voor de herberg af; en nu ging het 
nan een ve1-Lellen, waarbij meer clan ccn kruik bier 
uit den kelder gehaalcl moest wo1·de11; en nog jaren 
Jang wanneer op de arnnrlb~jeenkom:;ten de bange 
tijd dcr Fransche overheersching ter sprake kwam, 
verhaalcle de oucle Siegrist hoe Schmid 's ezel er:. hij 
in den jarc acht en negentig een eskadron kuras
si~rs hadden aangevoercl. 

Wat een militaire unifo~m en sabel vermo
gen, ornlervond men ouhmgs op eeu avoud te 
Papenhoven in Limbura-. Een pruisisch scha
renslijper, 111i.ar het sch~cu dronken, hw 's a
voncls in de dorpsstmn.t te razen en te
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tieren 
gelijk een wilde man. Alles was in rep en roer; 
het kwam zelfo zoo ver, dat eenige sterke 
mn.nspersonen naar den Pruis moesten gaan, 
om hem tot bed1wen te brengen. Etloch, bet 
mocht nict bateu; hij schopte, sloeg, stiet en 
rnasde als een bezetene en wilde zich niet door 
de Hollii 11de1· <le wetten la ten voorschrijven, 
want hij was niet bang, zeide hij, zelfs niet 
voor den duivel uit de hel. Maar zie, duar 
komt toevallig een met verlof zijnd korporaal; 
met zijn hinge lrnpotjas en ::;abel gaat hij sta
tig naar den Pruis, en daar hij noa- al tame
lij k goed Duitsch kende, zeide hij op barschen 
toon: Poli:ei! im Nwnen des Konigs gehe mit. 

. Geheel verbnascl stnat nu de Pruis op en ant
woordt sidderend: He1T, ich gehe mit. Zonder 
een woonl meer te spreken, marcheerde ver
volgens de scharenslijper v66r den korporaal 
op en werd naar de »violine" van Grevenbicht 
gebrncht, om danr den nacht door te brenO'en 
en zijn mes uit te slapen. 
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Te El Fayarn. in Egypte is een papyrusschat 
gevonden en door de oostenrijksche Regeering 
gekocbt. Het blijkt, dat de schat van veel groo
ter beteekenis is clan men vermoedde. Twee 
hnndschriften in demotisch schrift zijn nit den 
tijd van Christus geboorte afkomstig. Een op 
perkarnent geschreven stuk uit de geschiedenis 
van Thucydides is uit de derde eeuw en geeft 
grond tot de verwachting, dat men meer van 
dezen aard zal vinden. Dit zou van veel be
lang zijn, orndat de oudste handschriften van 
dezen Griek uit de elfcle eeuw dagteekenen. De 
beste krachten der W eener U niversiteit zijn th ans 
aan bet schiften en ordenen van de verworven 
schatten, zoodat er weldra wel nieuwere vond
sten zullen worden vermeld. 

Een origineele weddenschap, een zoogenaam
de ,,krachtproef" werd, naar de Volks-Zeitung 
melclt, dezer dagen te Berlijn aangegaan en 
gewonnen. In een club van jeugdige kooplie
den, waarvan er twee tot een bekende 'l'urn
vereeniging behooren en die !Jij hun vrinden 
als bijzonder sterk bekend staan, h-id men, 
nadat de gewone toeren met stoelen en tafels 
waren afgespeeld, willen uitmaken, wie van 
beiden bet sterkst was. Nadat bet bedrag der 
weddenschap was vastgesteld, kwam men over
een dat .de proef bestaan zou in het dragen van 
een harmg aan de punt der staart en met nitge
strekten arm van de vroegere Hallesche tol, de 0-
ranjeburgerpoort door. de geheele Frederiksstraat, 
een afstand van 3603 meter, zonder uit te 
rusten of van vinger te verwisselen. Onder 
groote vroolijkheid werd de weddenscbap aan
gegnan en des nachts ten 12 uur, om stoornis 
te vermijden, de tocht aanvaard. 

Hoe belachelij k zulk een krachtproef rnoge 
schijnen, 't is een feit, dat slechts een der 
beide ijzersterke jongelingen bet stuk vol
bracht, terwijl de anclere reeds halverwege zijn 
haring in de goot wierp en zich overwonnen 
verklaarde. Ook de winner verzekert, dat hij 
liever de zwanrstmogelijke taak volbracht dan 
zich nog eenman.l aan zulk een haring-prome
nade te wagen. 

Te Brussel hield onlangs de Par;jsche feuil
letonnist en tooneelschrij ver A. Dreyfus een 
voordracht over de vraag: Hoe ruaa.kt men 
een tooneelstuk'? Om zeker te gaan, hn.d Drey
fus zijn kunstbroeders Dumas, Angier, Sardou, 
Ban ville Labicbe, Zola, Pailleron en anderen 
gesehreven en bun zijn vraag voorgelegd. Du
mas antwoordde ironisch: ,,Ik laat bet door 
mijne medearbeiders maken." Angier gaf het 
volgende recept: » l\len doet als bij het vervaar-

De gnede man is reeds Jang dood; maar zij die 
het nasertellen leven nog. 

Dla(I,-ulling. 

Op welke zonclerlinge en dwaze uitvindingen in 
Amerika patent wordt aangevraagd, kan men op:naken 
uit een artikel~je in de ewy . .i\Ied. Record, met hct 
opschnft: »Lintworm-vallen." Een heel klein, an.n 
ecn draad bevcstig1l werktuigjc van goud, waar in 
hct dekscltjc ecnige lokspijs Jigt, wordt, aan een 
langen drnad bevestigcl, door den patient naar bin
nen gcslikt. Tei· gelegener tijd wordt dan de lint
worm door rlc lokspijs in het werktuigje gelokt, en 
wor·dt alclaar do01· midtlel van een door een veer in 
hewrging gebracht nwordtuig-je gerloorl. Tict werk 
tuigjc clat nn den kop van den lintworm moet bernttt•n, 
worclt venolgens aan den uit den monrl hangenclen 
clraad 1 e rnorschijn ,;-ehaalrl. De geniale tlitl'inr!er beet 
Dr. Alphons Meije1·s, woonachtig tc Logarsport, lnrliana. 
Er cntbreekt nog man.r aan, dat aan hPt wed~
t11igje een electriscb uunverkje wordt aangcbracht, 
clat hct incll'ingen van den lintworm wu kunnen 
aankoncligen. 



digcn van knnonnen. l\Ieu ueemt ecu gn.t eu 
giet er ijzer omheeu, of owgekeenl: mcu neewt 
ijier en boort er een gat in." Labiche zat bij 
een hoop boeken, toen Drey fas biuneu k witm 
om zelfhet r.utwoord te halen, »Beste vriend", 
riep hij duu binnP.ngetredew>, » neem een boek 
papier, schrijf daarop uw plan, imleeling enz. 
en zorg cbu ven1er maar voor een goede maag." 
Zoht mee11de, dat men bij een tooneelarbei11 
geen vast plnn in het oog moest vntten. Pail
leron scbreei": »Hoe men een tooneel ~tuk maald? 
Gij vindt het antwoorJ in den fabel, door mijn 
jongen cremaakt: :.De ezel en bet s\jsje." »Hoe 
leg je het toch aau om te zingen"!" vroeg de 
ezel aan bet ijsje. »Ik spalk mijn snavel open 
en doe: tu, tu, tu, tu." »G!j zijt <le ezel, Drey
fu , neem bet mij niet kmtlijk, ik ben het 
sijsje. Ik doe mijn snavel open en zeg: tu, tu, 
tu. tu. Daar hebt gii mij n antwoord." 

Telegrammen van de Locomotief. 
Cit Batavia, 30 ::\lei. 

Officieel. 
Beno em d tot pakhuismeester te Tjilatjap, 

Yan Ligten. 
Bev or <le r cl tot luitenant-kolonelintendant, 

de mnjoor-intendant Willemstijn; 
tot rnajoor-intendant, de lrnpitein-intendant 

Stutterbeim; 
tot eersten luitenant der 11rtillerie. de twede 

luitvnant 'clrnller. 

De aspirnnt-controleur 
gen ziekt{l een tweejarig 
aangen-aagll. 

tu urman heeft we
verlof naar Europa 

Het kapitaal voor de Bataviasche Ooster
poorwegmantscbappij is volteekend. 

De in.scbr1jviugen zijn ten volle toegewezen. 

Uit bet officieele Atjeh-rnpport, loopende 
tot 23 Mei wonlt ons l1et volgende geseind. 

De <lekkincr,..froepen vau een trnn port dat 
vnn Anagaloeng naar Tjot Bit-atoel op weg 
was. gernakten met den >ijarnl in gevecht. 

Twee mirnleren zijn gesueu veld. 
De officier van gezomlheicl van Haeften en 

twaalf ruinderen werden gewoncl. 
De Yijimtl liet tweeentwintig dooden acbter. 

Officieel. 
G e p 1 a at st te Djokdja. de onderwijzer 

V echtruann. 
Overgep1aatst naur Soernbaja, de offi-

cier van gezondheiLl Ifochemont: 
naar \\'est-Sumatra. Letzeisen; 
naar Atjeh, Linclmann en Iffert: 
na1tr "\Veltevreden. Buchler. 

Van Reuter, 30 Mei. 
Landen, 29 Mei. De race bleef onbeslist 

tusschen Galjen ell Ilarvesta Queen . 
Adelaide kwam bet derde aan. 
De inleggelden der weddenschappen z:gn 

weder verdee1d. 

it Batavia. 31 :Jiei. 
Te A.tjeh is de uit Xederland teruggekeerde 

Juitenant van de genie Harcke geplaatst. 

Het stoomschip Semaiw1g is gisteren te 
Suez aangeh.omen. 

Officieel. 
B e n o e m d tot kapitein der infanterie de 

eerste luitenant Arntzenius, van Veen en Pnf
kus: 

tot eer. ten luiten:rnt. de tweede luitenants 
Ruitenboek en Anink. 

B e w i 11 i g rl in de oprichting der maatschap
Pli .. XieuwPrauwe1weer" te Soenibaja. 

Ee r vol ont slag en; Klein, gewoon denr
Vi aardcr te Soernkari.a. 

B en o e m cl tot gewoon deurwaarder te 
Soernkarta, Barend. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n, bij de schutterij te 
Soernbaja, de officier van gezondheid, Larsen; 

de luitenants \Varren en Hekking Colen
brancler: 

Beno em d b~j de schutterij te Soernbaja, 
de officier van gewndheid der tweede klasse, 
Deije; 

tot eersten luiternmt. Herremann; 
tot tweeden luitenant, Enschede. 

0 verge p 1 a at st naar Semarang, de of
ficier -.an gezondheid, Bijker; 

naar Pndang, de kapitein der artillerie; van 
Wijhe en de tweede luitenant <ler artillerie De 
Haan. 

naar Atjeh, de eerste lnitenants der infanterie, 
Schenk en Heck. 

naar Banjoebiroe, de eerste luitenant <ler ar
ti1lerie Van den Broek. 

WISSEL KOERS 'rE BATA YIA. 
N ederl. bank. 6zm dato f 101 

id. factorij Gzm ,, 1 OOJ1. 
id. partic. 6zm ,, 10l11, 

Eng. bauk. ,. t l'.?.-
id. partic. ,, 

" 
11.92· it 1 U);) 

'ingapora bank zicbt 2.39 
Hongkong id. iJ. 

" 
2.29 

Amoy id. itl. 
" 

2.31 

Uit J311tnxi11., 2 J uni. 
De mail van 2 Mei is hier aangekomen, o. 

a. met bet bericht, dnt een Engelsche strgd
m1icht, oncler goedkeuring van ederland, 1111ar 

Teuom zal vertrekken. 
Engelarnl geeft pensioen aan de familie der 

overlellenen. 
Netlerbnd betanlt alle kosten terug. 
Een Hentertelegram, gedateerd ~9 April, 

aan de .i.Yi euwe Rotte1·damsche Coumnt deelt 
echter mede, dat de eigenaars van de Nise1·0 
niet gelooven dat inderdaad door de Britsche 
Hegeering tot een expeditie besloten i . 

In ieder geval was het bericht den eersten 
Mei nog niet officieel bevestigcl. 

Yervolg der mailberichten. 
Het n<1res c.1er suikerhan<lelaars tegen titrn

ge is bij de Kamer ingeclientl. 
De halve Arn.hieren wijk te Port-Said is ~ifge
brand. 

De Imlische begrooting werd ingediend. 
Zij is terug gebmcbt op 2'/, millioen. 
De koffie werd gernamd op 32 cent. 

Op alle posten bezuinigd. belrnlve op spoorwegen. 
Y oorgestel<l wercl: 

Handels- & Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND, 

-,-oor.ffrat1t - Solo. 
Vemlutie op Douderdag 6 dezer, door prt!

ferentie 'Tim vendutie wegens vertrek, tot na
der lL'l'I.'GES '1.."'El..iD. 

(13-t) 

0 p den !JI en Jlei ISS-1 ten 9 ure voor
mi1ltbgs, 11ullen voor het P o ~· t - e n 'l' e

l e g r n. a f k a 11 to o r 111 h i er publiek wor
den verkocht 

9 postpaarclen, 
herkornstig van de opgeheven poststations te 
MoENKOOXG, ~OBKO\\"l:\ .. \:'IGON en DJOG01Ll.SA.N. 

De .Kantoorcbef te Solo 
(133) J. H. BUIJ'l'EN. 

De Heer en Mevrouw CORDESIUS betuigen 
bij deze ook nmnens hunne weclerr.ijdsche 

ouders bun harte1ijken dnnk, V"OOr de vele b1ij
ken vnn belangstell ing bij hnn huwelijk on
dervonden. 

(132) 

GlEL~~OPl1'1:ilRI~ 
ten beboeve van 

de aanleg der lijn Djokjakarta-'J:jilatjap; 
. een verhooging -~ler belas~ing~n met 6 1 ,m~l- t De 

hoen, 11.ls: slachteq1 300 ru1lle: mvoerreeht I uO I 
mille; licentiebelasbng op tabak 1 ~O mille: ver- I 
ponding 150 ruille; vendutien 1.)0 mille; zegel 1 

-lO 0 mille; overschrij ving van v11ste goederen ! 
150 mille: bedr!jfsbelasting 500 mille: huisgeld [' 
van niet-heerendien ·tplichtigen 2 millioen. 

De Gynurnstiekschool te Soernlrnrta 
L'll 

Y ereeniging tot voorbereidend onrlerricht 
aan kinderen van Minvermogenden 

iu :N ederlnndsch-Indie. 

De verbetering van het landrentestelsel en 
de belasting op bet geclistilleer<l werden YOor- j 
gestelJ. ! 

Y erder wordt in overweging genomen een 
bezuiniging bij de ecrefo.rie, bij de rekenlrn
mer, op bet brief voor getuigengelden bij de 
rnden van Ju titie, bet onderhoucl der gevan
genen, de wachtgelden. 

K og wercl een bezuiniging voorgesteld blj 
het personeel der burgerlijke openbare werken. 

Veertig werken zijn begroot op 792 mille. 

Yan Henter 1 J uni. 
Landen 30 fei. Busybody heeft de Oaks 

gewonnen. 
8uperba kwam Jn·. 2. 

Queen Arlelliide kwam nr. 3. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Dinsrlag den 3de rlezer te Srago van de nagelaten

goederen van den Heer S. Senstius. 
Op \Yucnsdag 4de dezer le Puerlrnjan rnn Josge 

goederen; 
Op Donderdag 5de dezrr aan het station rnn het 

Staats-, poor van den inboedel ,·an den Heer F. \\'. de 
Smit~. 

Op Yrijdag 6de deze1· in het Chinee-che kamp al
hier van onuitgelo te pandgoederen. 

De Yendumeester. 
II. C. Fisser. 

Adv e rte n tie n. 
PROCURATIE 

Verleend aan den Heer L. D . A. FON'TEIN 
§OE§J~A~ & Co. 

(135) Solo. 

Im1ien het rlebiet v1tn tL~1i"'E. r op den te
genwoonligen voet blijft voortgaim, z1tl de trek
king kunnen geschiellen op een n1tder te be
palen d1tg in het begin vim de m1t1tm1 

Augustus a. s. 

(120) 

De L'omwissie o.d hoc. 
::\lr. N. P. YAX DER BEHG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PJLLEN 

Zuivcl'en het bloeil en herstellen allc ongc1·egelclheclen 
Yan de 

lever, 11uutg, nierea en in~elvandeu. 

Zij gernn kracht en gezundheid wetlel' aan veczwak
te Ge~tellen. 1'11 z~jn ° nwaal'deerbaar ter genezing 
rnn alle Kwalen eigen aan het wouwelijk geslacht, 
onver$chillig van welken leeftijrl. En onbctaalbaal" 
voor Kinderen van welken oudel'dom. 

DE Z""LF 

Is een onfeilbaar geneesmiddel rnor Invade Beenen, 
Zwerenrle Borstcn, vel'ouderde \\'onden, Zweren en 
Etterbuilen. Het is bernemd tel' genezing van Jichi, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voo1· Aambol'~tigheid, 

keelpijn, bronchitis, 'Tea·koudheid en 
hoe st. 

'fer genezing van Kliergezwellen en alle soorten rnn 
Huidziektcn heeft zij geen mecledinger en geneest 

betooverend, saamg·ett'okken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe&>Ol' lIOLLOWA Y's Etabli$sement, 

78, New Oxford street, Landen. 
voorheen 533 Oxt"o1·d street, 

En worde.n verkocht in Patten en Doozen rnn 1s. 'l 1/2d., 
~s. Del .. 4s. Ud, H~ .• 22s ., en 33s. en rnrkrijgb:rn.r 

bij aI!e merlicijnen-verkoopers clool' de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Eliquel van iedere Doos en 
Pol le onderzoeken. Indien hel adres, 533, Oxford Street, er 

niel staat, zoo is bet bedrog. 

(130) 

:I::> e '7" e lo 1..:l tin. e 
is eene speciale POUDRE JJE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgeuolg van eenen heilzrimen in1•loed voor de hu[d. 
Z1j lwnclt op het actn11ezicltt ea is 011zirlttbaa/: 

zij geeft dus aan de llllid eene nalmtrlljke frischheid. 
CH .. FAY 

PARIS - 9, rne de la Pai:c, 9 - PARIS 

Men. neme zich in acht t>Oo1: namaak en vei·valsching. 
(Oordeel mtgesprokcn door bet Tnbunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

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

uit de 
Victoria Bron. tc Oberlahn.s1.,eiu. aid. R,i.jn.. 

Het minemalwater der » Vict0rin bronnen" worclt gevnld zooiils het uit den schoot der 
aarde ontspringt. 

De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekencle vulkomen ijzervrije bron en is haar 
water <laardoor heter geschikt tot vermenging met brandjj enz. chm eenig ander ruinern.alwater. 

VerJrrijgbaar bij : 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, DjoQja 

en in alle 'l'okos. 

Brand- Assurantte Maatsc1IaDDij Insnlinde 
0. J. Zee- en Brand- Assurantie Maat

scllappij. 
~ De onclerget.e;:)kem1e Agent te ·'-' c 11111 rang 
vim boveug-enoe111L1P ~foitbclmppijen slnit risi
cos tegen bmrnl- en 11ee gavimr (w,L;tronder 
Petroleum eu afap ri:.;i eo . .;) op tle gchrnikelijke 
premieu en conditiau. 

(119) P. ZWEER'l'S. 

U\DISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P A.SOEROEA.N. 

Specialiteilen in Spaansclte en Porl11geesche WiJnen. 

11'·· i\ ~\'.1\ 
-Olien direct geimpor1Ml" 

bekrooutl met ,. ROODE PORT •
~PANJtenP~~n~AL , " 

ZILVEREN MEDAILLES. 

"'itte en Roode Port ..... f 15.- l pe.r 
iUa.laga, .Niuscatel en Vi no D11lce., 13.30 (I '21, 0 
Pule-, Gold- en D1·y-Slle1·1·y ,, ·i ':2.-J a co .. t. 

AGENTEN: 

A. N. KOL~IUS. . . . Banjoewcmgie. 
LARSEN & Co. . . . P1·oboli11go. 
\'AN ~JUI.JOE:\ & Co. Soembc~jci. 
KROO:\ . . . . Jlo cVokel'lo . 
STECK . . . Jlalcrng. 
DENNINGrm . J{edi1·ie . 

JI.\i\"uEL . . . Jladioen . 
T~IOOFT & f3U:\·1:-m. .Soeracarta. 
II. BUNI:\G. Djoc,j1wa1·ta. 
E. t' SAS. . . . . . . Samarctng. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
S:\IEENK . . . Che1·ibon. ("l 07) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK 'l.'U IGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij ll..1, 'I\ I~ en Balk
ij zer in alle afrnetingen. 

§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X ' / rn" en '!•" 

§taaf en 11laatlioper en Koper• 
draatl. 

Groote- sorteering- J[oerbonten en 
Jilinknagels. 

» )) io11eren liranen 
en ~too1naf"slnitel'S. 

India 1·nbber van af 'f,." tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met hnl1•stnliken tot 

en met 4" 
Geklonken p~jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche d1·Ufrie· 

n1en, enkel en dubbel. 
Hand, Ce1atri:fngaal. §tomn

pompen en H1·audspniten. 
§n~j~·ereed!!ichat, Yoor gas en 

"WithuTort!uh·aad .. 
Alle soorten it-ert·~,.raren. 
Boor en Pons:rnachines, Draai· 

en ~chaa;fban lien. 
§tool!mmachines :met Ii et.els op een 

:fnndatii.eplaat. 
Jiiczel~·uhr COinpositie, de beste 

bekleecling tegen warmte-uitstntling. 
Di:nas C1·istall, een nienw soort 

"\'Utn.•klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige n.genteu voor Java zgn. 

Y enler a He ariilielen, benoodi~fl 
"Toor landellj li.e onderne:rningen. 

Hunne ~n.itk op grooteu omzet gebaseerd zijn
de, hcbben zij hnune prijzen zeer bill1jk en 
beneden concurrontie gesteld. 

Gaitrne belasten zij zich met toezicht hou
den op aannmak van .J[achine1·ieen en. 
repa1·aties daarvan, en nemen bestel
lingen u.an op diverse werktuigen. 

(DO) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAV I A, 

ten lwlilH'YL' v:t11 
D~· Gym nastieksl•lwo l te Soer al{ll r tn 

I'll 

De l ' er('t•ni;:;in;:; tot ,·001·be1·ei<lcn1l on
lt•rl'ieht ann f{indt'J'('n , ·nn J.l!irn·t'1' 
mo~·c~1de11 in ::'t1 l'!let·landsch lndH=. 

f 300,000. 320 prij zen. 

Een pr ijs f 100.000.-
l priis nm ( :20 .000 .
l « « « 10.000.

« 10.000.
« 5.000.
« i>.000.
« 10.000.
« 10.000.-

~ pq1zen « r 0.000 .
L.000.-

500.-
1 OC. .

.">0. -

. ) 
f{) 

lOU 
:200 

« 

« 

« 
« 

<< « 
<< « 
« « 
« « 

0~0 prijzen r ·1 70.000 .-
LOTE:\ zijn t l'l'l' ll f 10. - CO"l\TA:\T wrkrijg-uaar . 

tt' .\.111hn ina hij de hec re n \ . T. Bouman & Co. 
« Ban<ln " den hee r ( ' . J. Bianker t . 
" 1h n<l.ia1·111:t:<in « \' '' .I .. \. . Jan,.:en. 
« l\:mdong ,, 11 C. G. He iliger" . 
" Jbttt1i:1 1< 1le :\ I E:-:compto Dfoat,;chappij. 
« " « den hee 1· II . J . l\Iccr tens. 
(( (J 

(( (( 

l( I.\ 

( ( (~ 

I.\ (.( 

(( (\ 

(( (l 

« Bengkali" 
« Denkoelen 
" Boeleleng: 
« Buitenzorg 

<< " << G. Gell.rung. 
« « << F. ll. Kroon . 
« de h ee1.,~n 11. M. rnn Dnrp & Co. 
" 11 « Ern~ t & Co. 
11 <( « Bruining S:; Co. 
" « << Oi:rihie & Co. 
« " Yi,;:-;er & Co. 
« " « Ilun!op & Co. 
" de n hu't' Loa Po Seng. 
<< « " Thio Tjeng .. ocy. 
«. « « L. van Hutten . 
« « c1 C . • \. Aeckerlin . 
« « c1 :t\ierinckx. 
« « « Th. Jansz. 

« « " « J. ,\ . Schus !er . 
« ('hp1·ihon « " .T . .T . l I. Smeenk. 

<1 « « « .\ . .T. \\ 'o]yekamp. 
<1 " a " <1 J. rnn Holst l'ellekaan. 
" Djembe1·Tiezorkie « '( Brocx. 
" l1j ocjacarta " " J . .T . de Gr aalf. 

" l< '' l l. Buning. 
<< « " " ,, \ Yeti. Kock.en. 
,< « « de ht•c rcu Soesman S: Co . 
" Indr:imajoe « den ht•e1· J. -Re1·ius. 

« ,, Cbs. Pino. 
« Keclirie « << F .. ·tolteuhoff. 
« l\ ota-Hadja « " .\ . \ \" . Kneefel. 
" Laboem1 ( De li )« << J. F . H. van Ile1Jlcrt. 
" ~\fa ca""a r <1 \ \'. Eekhout. 

::\fodioen ,, <1 <1 P . E. Andresen. 
« :Jfogelang· l< « P. Koppenol. 
" :1.Iedan « << « \\'. F. H. Leyting. 
" :\[enad o " de lt eeren de Bor des & Co. 
" Padang « « \ Yaldeck & Co. 
u Pad.-Panrljang « « << J. \Y. Alting Siberg. 
" Palembang I< << G. II. Ruhaak. 
« Pa~oeroean « « « II. G . KILmder. 

,, ,, cc « D. P. Erclurink. 
,, Patti<' « « 1\ . >I. YarkeYis"er. 
« PPcalonga n << « a .\ . \Y. I. Bocharclt. 
(\ (i,. 

(I. (.( 

'' P o ... 1·woredjo 
« P robulingo 
(( t\ 

\\ Hi Oll\\' 

« 1:e111 b:mg 
" Salati1ra 
" Sarna1·ang 

" 
(( (\ 

1< « S. );". ::\Iarx . 
« de heeren Hana ~Iu ll ern eister & Co. 
'' <len h eer :II. F . Smcts. 
'' « << C. G. Yan Sliclrecht. 
" ,, <1 H. S . Thal Larsen. 
(( (( (( 4 . .' . Yll.ll Zijp. 
« << " P. L. Yan Bodcgorn. 
« « " Tb. B. Yan Soest. 
1( « .\.gent >:. I. E~compto ::\fij. 

1ie h t>t• 1·l' 11 n. C. T. rnn Dorp & Co. 
« (( (( n.nenswaaY & CL• . 
<< ,, Arnold S.: Co. 

<1 « « << <1 Soc>'ma n & Co. 
« <( <1 « « Gri1 1•! ,' - Co . 
11 (( << rlen h eer .\. Bi~:-; chop . 

Sut'l, ,tl HH' llli (( n . .r. IJ. Scluti' t'. 
SoP"a li: 1ia " .\ ,!!i'nt :\ . I. E'l'Olll [ltO ::\Iij. 

« <1 rl en heer Lh". l\ ock•' tl. 
11 « " , Y. Cli;.mf't t. 

" d,• h1 •1 ·n·11 (;" "· l ~ i111l lt.' l'g <' II Co. 
« \'nn '.\[11id en :X Cn. 

« T hieme & Co. 
« ~f1t'' :d\ <tr la <' « :--=. tl1~:--; n 1 a11 & Cu 

(( (l 

,( T a1 1F\""r(1 11,!2· 

« Tji:irn ljoer 

<1 Tl'g-:1! 
<• 'l\•rnat1• 

u Tjilatjnp 

,, " v T ltoo!'t &, Buniug . 
\-oµ-cl Yan der lleide & Co. 

" (len h<' <' r L . Baie r. 
<' " L . . \ . '.\[. Leman . 

" 
(( 

« 

" .lhr. R . II0Jz,chuhe1· Yon 

(( (( 

(( 

Ha n ·Jach. 
JZ. lioYen;; Grern \\.zn. 
C. \\'. R. Yan Hcnc"c nlll 

Duijl"enbode . 
I. I. .\ . Gitcnhage de 

'.\ Iist. 
« \\ 'ono:-;obo << <1 « D . .r . Yan Oph uijzrn. 

Ile trekking g e:-;c hiedt ten 01·1' r;;taan rnn den i\o
t:iri~ ll. .J. :\ [El~ ll.TE;\S tl' Jfat<t1 ii1 al;; uij ::wuplak
bill<'t i" heke111l gea rnak t. 

De Con1111issi f.' ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG-. 
(1 ~) E. DOUWES DEKKER. 

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

Vooi·strnat- Solo (35) 
Steeds beleefdelijJ{ aanbevoleu. 

Steeds -voorhanden: 
POST'l 'AlliEVE ~ . 
'l'ELEG HA AF'l'AIUEVE voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'A KI]!} VEN voor KOE LIE LOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNING. 

THOOFT & BUNING - - Soerakarta. 
leveren op mmvrn.a.g da.del~jk 

S t'bijf'schiet1·c;; isters en .1'.fs tandsbcpa-
H n::;en, :t t'zolll l.:dijk gebonden . 

Gcdrul{tc Aant c c J<enin;;b oel{jcs. 
Xan111l"j!dcn. 

niteedin~lij ~tPn . 

§ trai"boe.ken. 

'."llc nn~eboe.!{en 11wt !!ltc1·lcte Rr~·h1t!"r . 

»roe('s-'· erlntn I. Gt'tni~·en -U' t•riHHH'cn. 

.3el.:laa~ ll•u l!"e1:bu ore11 . 

'()" •1uh1,·t'ra .at \ i ·oar:Hn;:;e11, c11z. cm.. ( '~) 

Verlo·{jgbaar bU 
THO O FT & BUN I NG _ 

., P. VAl~' DER STQK·r 
oud-ofr.i t:ier V<Lll gezondbei1l b1i het 0.-I. leger 

I .... N LJ=nIDINC~ 
\"0\) 11 

NIET-GENEESKUNDIGE 
I:\ 

Xedcl'lc1 ncl sclt- T n clie. 
~let 1 uitslaancle platen. 

'l'en gebruike op pln.atsen waar zich 
geen geneesheer bevindt, voor 
Ambten a.r en , op patrouilles, 

( ·~ 1) enz. cnz. _ 
P1·ij.s f 5.- (1·cmco pe1· post f 5,50. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\1ACHIELSE. 

GELDLOTEl{IJ 
te BA'l'AYIA 

ten behoeve van 
de Gymnastiekschool te §oernknrta 

en 
de V e1:eenigi11;; tot voorbc r cidcnd on

derric h t nan Kinderen ' ' an Jlin\' C1·
mo;;en1len in N ellcrlandsch-lndic. 

LOTEN ~ [ ~ ~:20 cont>:•nt. frn.nco en 
an.ngeteekend per post, 

t e bekomen bij 
(8-!) THOOFI' & BUNI~G. 

A1nsterdamsche Apotheek. 

Bayrnlll. 
'vater. 

(101) 

Soe r a k art a. 
Alcoholisch ~''asch-

, l\IACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Euning -- Soera.ka.rta.. 
PAPIEREN I ~ DI\~ERSE SOORTEN. 
ENYE LOPPE r . 
KA~TOORBENOODIGDHEDEK. 
L\KTEX. CT ;/,EER VELE SOORTE T_ 

PRACH'l'ALBU.J.18. 
DIVERSE SPELLEK, enz. enz. (5) 

SJ[P~:J:J L I S 
Verkregen of we! ovcrgee rrd . pas ontstanc of ver

ouderde, vloeingen, huid ziekten , h uiduit
s lag,en and ere b l oeds v e r and eringen die er doo r 
ontstaan, m ond e n k e e luitslag, h e e n ontste
king.klieren Rhumatisme Zvve eren; cnz. f n z, 

Zekere en radicale genezing van de me est Yerouderde• 
en aan alle behandeling, weerspan nige Ziekten ,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEQGEKEURDE door de Academie de Meuecine van Parlj1. 
DE EENIGE GEAUTORISEERDE door hel fransche Gouvernement. 
DE EENIGE A!NGENOMENEN in de hospitalen .an Parij s. 

Na,tiona,Je helooning van Fl's 24.000 
Dit medicament, sedert 60 j aren door de voornaamste 

geneesheeren gebruikt, als h et krachtdadigste van 
~Il e Zuive1'ingsmiddelen is h et eeni ge in de geheele 
we1'eld <lat zijne eere en onderscheidintrslitels bezit. 
ALGEMEEN ENTREPOT: 62,rue de Rivoli , te Parijs 

Jtdtr• doos btvat ttnt brochure die Zitkten bttre(fwdt 
Voor JAVA bij Wannee 8c van Aalst te Sama rang 

Te DJOKDJO, bij w ANNEE 4c c·. 

Sedert 30 jarnn, zijn ee11 
groat a,a,nta,J personen, zoowel in 

Frankl'ijk t:t,Js in vele a,11de1'e la.nden 
,,.enezen, of w el zij l1ebhe11 lrnm:e ·, 

:;.ezond11eid bel10ude11 doo1· liet gere- . 
J 0g elde gebruik de1' Blo ec: af eidende, 

Pill en van CA U V:N, van cle Faculteic 
te p a,pijs. IJi t g eneesnmidel i s eene , 
za,cl1te en aa11gen&me purg«1lie; 

g emakkel j jk i11ts11 e111 en , stelJig
werk e11J en ze e1· goedkoop . 

Cveri l te 1.001 e1 tc } Al ., S 
l ~ 7, ::"uc.1 · a~.- e .i; 

Y a.n af hedeu dagelijks versche Geba.kjes enz. Prijscouranten worden tegen franc;--, 
a!l.nvrnge franco toegezornlen. I 

SO LO 
Solo, den ::l3 April 188-t.. HEERENST RA..AT. 
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Zaturd!l.gs: Saucijsbroodjes en geprepareercl Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden , Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen~es. 
Middel tegen de hoest. 

(1 05) MACHIELSE . 

Ve:i.--krijgbaa~ 
bij 

THOOFT & !UN'!lf G. 
Avonturen 

va.n 

Baron von Mlinchhansen 
(in het J a va.ansch ) 

P1·ijs f 5.- f 1wico pe1· post f 5,50. 
( 82) 

An1sterdamsche Apohteek . 
Soe r a.ka.rta.. 

Ontvangen: E n c a lyp s inthe . Koorts .. 
-..verend liqueur , tevens eene zeer aan
gen n.me drnnk. 

l100) MACHIELSE. 

THO OFT & BUNING - - Soerakarta 
beveleu zich beleef'llelijk a:iu voor hunne 

IlrukkBrij Bn Bindarij 
en 

JL'i. l DEL (7) 

in Panier·, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige bediening en p.ette ·aflevering ge

g1uandeerd. 
PRIJSCOLJRA~Yl'EX worden Hteecls gm.tis 

verstrekt. 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOff\iVl\1A.TE RIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETE lUJ, W AGE N

MAKELUJ en 'rIMMERM ANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

a.lsmecle op~ (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse g~effectueerd . 

DE UH.EN en RAME , houten en ijzeren 
KAPPEN voor ·vvOONH UIZEK, FABRI.li:KEN 
en LOODSEN, worden solicle en net afgewerkt, 
gelevercl en opgestelcl. 

Het bouwen va.n WOONH UIZEN en FA
BRIE K]!]N, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoercl. 

den Agent te Soerakarta. 
J . H . VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER AKA RT A. 

E enig depot voor Soerakarta van 

K~~p~ohe ~ijneDi ... 
(25) A. MACHIELSE. 

SOEJSJV.IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis .. en Coininissievendutien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemknrta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ~ EN: 
l\Ierk PLA'l'ON & Uo. Batavia.. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

ATTE NTIE. 
De Agentuur der Ouderneruing 

a$J:~j9.~ ~ila. "bQJQ:c..g 
te Solo . is op 1 l\fa<trt j l. overgag11.an v11n 
den Heer GUSTA.Ali' WIN'l'ER., op 

(83) M.J. THOOF T. 

AGENTSCHAP SoERAKARrrA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand .. 
Assurantie Nlaatschappij. 

De ondergeteekernle sluit verzekeri.ngen te
gen brarnlgernn.r, op cl0 gebruikelijke voor
w1tanlen. 

( 1-J.) A. :.\1AUHIELS1'J. 

BRAND-ASSORANTrE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veri tc."l.,s . '' 
Bij bet "'gentschnp dezer l'fiaatsclrn.p

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waa1·de n, ;;e l e ;;c nheid tot verzekeriu:; 
tegen bra 11d;;e vaa1·, van alle soorten Ge
bouwen en Goede1·en. 

De Agent te Soemkai ·ta, 

(Hi) J . H. VAN OMMEHEK. 

v TE KOOP. 
H e huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. rr e bevrngen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellcn zich verant woorclelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Snelc:l..ruk. - THOOFT §- B uNING - Soerakarta . 
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