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I n g e z o n d e n. 
Aan den Heer Rethtcteur 

van de oeralrnrtasche Cournnt 

te Soerakarta. 

Geachte Heer Redakteur ! 

Nadat de Chineezen last ontvangen hebben 
om den weg van en naar het station van den 
staa ~spoor m onle te brengen, ZlJll ZlJ druk 
<laamm1 bezig; vooral op de hoogte vim \Va
roong Pelern. De werr moet v66r deu 2.J ste 
khrnr zgn en oventl werpt men tbn ook grint 
neer. Dit goede omlcrhond is voor tle ('hi
ncezen -,i King Se, 'l)iook I 'l'.ii1rnu w, Lie 
'l'aii "oen en aiuleren, die claar bun aimdcel 
n den weg hebben, onmogelijk, orncbt er 

voor hunne wonmgen znlk esn groo tc be
drijvigheid heei"cht. Tweem1ml ill de vijf da
gen en wel op tle pa sehlagen Pahing en 
\\r agee. worden daar paanleu verkocbt. H~j 
die een paard wil koopen, wil uatnurlijk eerst 
zien hoe het dier loopt. De bee ten worden 
clan ook beproefd m clraf, galop en ren en 
maken den pas begrinten weg weder stuk. 

Y roeger had men te \V aroong Pelem geen 
paar<lenmarkt, maar omdat het zulk een stille 
buurt w1J.S, wilde men daar wat leven m de 
brouwerij brengen en zoo werd de nrnrkt over
gebracht. Dit zoude in den regentijd niets te 
bednideu hebben, <loch ill de drooge moeson 
stuift hst daar buitengewoon. Bovendien rn 
\ V aroong Pel em altijd druk begaan omdat, 
zooals de naa::n aanduidt, daar reeds van ouds
her een pas er bestond. Het verkeer op <lien 
weg zal nog drukker worden, als de staatsspoor 
geopend zal zijn. 

Daarom zouden de bewoners vau Waroong 
Pelem gaarne zrnn, rfat het bestuur last gaf 
dat die passar verplaatst werd. 

l\Iet de opname dezer regelen zult u ver
plichten, achtend 

Uw. dw. dr. 
K. 

Zeer zelrnr is het aandeel m bet onderhoud 
van den weg voor hen die hun gedeelte bij 
\V 11roo113 Pelem bebben. bezwaremler, clan 
voor hen die bij een meer stille buurt ZlJU 
ingedeelcl, maar K. verlieze niet uit het oog. 
<lat er aau bet woonacHig ZlJn aan den groo
ten weg ook voor<leelen ZlJn verbonclen. ,Wij 
gelooven dat de bovengenoemde Uhineezen er 
wel wat vuor over mogen hebben. om bij 
een passer te wonen, waar zooveel bedrijvig-

F e u i 11 e t o n. 

Een en[elsch radicaal over Parijs. 
Uit de Kolnische Zeitung. 

Lo.:-inE:s< 17 Februari 1884. 

De engelscbe radicalcn bchool'en niet tot hen, die 
men vijundschap rn vooringenornenheid tegcn Frankrijk 
' 'ct•wij ten zal. \\'ie da t land, die republick, in bc
scherming kunnen nemen of willcn nemcn, zullcn dat 
·n de ecrst.c plaat.s toestcrnmen. 

Op grond hi.:irrnn schijnt ons eene beschrijving van 
Parijs, in ccn bekcnd hcdendaagsch blad voork.omende, 
zecl' behariigenswaal'rlig; vooral dcwijl stellcr daal'
van is: ,,George R. Sims," cen bekend radicaal, dra
natikus en jonnmlist. Ilij schreef o. a . bij he• einde 
Jes vorigen jaars, in de ,,Daily Kews" !wt meloclra-

111atisch, aandocn lijk artikel: ,,The Lights o Lonovn" 
over rle allerellendigste iocsiaml dcr Londonsche 
arlJeiderswo11ingcn, en venvierf zich daardoor een 
groolcn naam. 

Parijs is (""'~~ zijn licYCling~starl, hij bezocht bet 
1erhaalrfolijk , en ook nu, kortclings V<lll eene Hali
aans.~he rcis tcl'ugkccrende, vertocft!e hij er eenige 
lagcn: echter dilmnal, om het ~pocdig en we! met 

walging weder tc vedaten. 

De Soerakartnsdie ColtNt nt ver
sch~jnt tweemnnl 's weeks: Di nsd<tg en 
J"1·U<la g. uitgezouderd feest<litgen . 

heid heerscbt, en chm ook de lasten dragen 
moeten. 

Dat echter eon paardenmarkt. wanr nit den 
aanl der zaak, oms wellrennen gehouden 
worden, to \Y aroong Pelem na de opening van 
den sfantsspoorweg minder op haar plaats Ml 
wezen, zullen volen met deu inzemler eens zijn. 

R1•tl. 

So e rakarta. 
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Te ._rrnw 1·cw u Te Batcwia 
F. ·1-·13-':W F. i-18-·1 Juni 
E. 7-2·1 E. L0--2i 
IL '10-20 I 11. 13-23 

Tabel anntoonendc rlc datums v:ln vcrtrek en ver
moedelijke nankom><t 1lt>r bricrnnmalen vnn en naar 
"Nedel'lancl over de mannd :\Iei '18 1. 

\' ermoeclclijke aankomst 

tc Batavia. Ycrtrek van Batavia. 

N. 4 :\lei. :N. 3 :_\foi. 

E. 5 id. F. 5 id. 

~ ·13 iJ. E. H id. 

F. rn id. x '14 id . 

E. ID id. F. HJ id. 

::\. ,) - id. - 24 id. _.J 

F. 28 id. E. C)-
_ .J icl. 

::\. B. De letters S. E. F. duid<'n rcspectievelijk tie 
Se J,,rlcmd.~che, E11uelsche en Fnu1~che bricn•nnm
lcn aan. 

Yerleden Dornlerclagmorgcn had te Boern
baifl. de algemeeno ve1·gaclcring vtin aandeel
houclers m de vennootf;chap ,.Soernbuiasch 
Hanclelsblad'' plaats. Er waren slechts we1-
nig aancleelhouclers opgekomen. 

Ticdoeld artikcl luidt als volgt.: 
)) )Jijn pleiziencis naar Italie nadenle haar einrle. 

)) Ik ijlde naar Engelnnd tcrug, vaanrnl tocroepende 
))aan de ruinen v:rn Rome. Twee dagen en t\vce 
l>nachten in een gesloten slaap\rngen brachten mij 
))c[c(clt·hencn, waar ,,Sara Bernhardt" nog steed vcr
>>schijnt als ccn schittercnde ster; naar de stad, wier 
>>roem verduistercl: naar een lnnd, dat than: slechts 
>>twc1'spnlt, bankh1·euk, afnil en stank aanbiedt; -
))Waar ,.Mal'ie Colom bier" bet !even van .,Sara Bcrn
»hardt" bcsd1rijft: "·aar Yuilnis en morsigheid l1ecr
iischen; naar Parijs, dat vroeger schoon, ja schooner 
>>was . als de droom van cen jeugdigen tlicbter: - naar 
>> Parij~, . . . . . . . . . doch ik !Jen geen dichter, en niet 
»jcugdig, mij bcziclen slcchts droomen over Italic en 
»de Al pen. Ik keel'clc in cen zec1 onrustige gemoeds
%temming huiswaarts, daar ik uit het vadel'lantl ve1·
iinomen had clat bet kabinct van Gladstone, wcllicht 
)) plaats zoutle moe!.cn rnaken, vo01· cene meer con
>>servatiern regeering. 

>> \Velke Engelschman, zonde zoo icts vcrncmcnde, 
))('Jl nog wat zilver in cen ouclc kons bewaard heb
» 1.Jende, nict Haal' zijn hui>: en haard zijn tcn1ggekeerd, 
»Om die onder zijn l.Joedc en bescherming te stellen, 
>>te mrcr daar bet gcrucht licp, clat bet mogeltjk 
inrns, dat Lord Hmulolph Church ii. ministcl' prnsident , 
>>Rothcolc Staatskanselicr, Sa lisbury. minister rnn llui
})tenlantlsche - en Gordt rnini8ter \'an binncnlandscl;e 
>>zaken zouclen worclen. 

»Tc Parijs komenrle vernam ik cvcnwel clat mijn 
»groote spocd overbodig was gewcest; Churchil en Sa-

Aclvertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woorclon voor 3 plimtsingen f 1.

elke vo lgenfl.e plmttsing de helft. 

De b11.lans wercl goedgekeurd en besloten 
om het dividend nader vast te stellen. 

Aan de Hegeering zal het verzoek wordeu 
gedaan, om tle statuten zoodanig te wijzigcn, 
dat bij voorkomende tlelicten alleeu de tlirec
teur-rechtkteur voor de rechtb1mk lrnn worden 
getrokken. 

Dit zou zeker jnist zijn. Of zulks zal stroo
kcn met de hegrippen der J ederlttudsch In
dische Hegeeriug, valt te betwijfelen. Het 
geYal toch zou zich kunnen voonloen, thtt er 
id::; ges ·hrel'en wits, w1it de Hegeering· onaange
nan.m n.nndeetl en d1it de directeur-retlit.ktenr in
michlels of overlcden was of thtt de ~eclcdanclsch 
I ncfoiehe Hee;htsmac:ht geeu vat op hem had, en er 
moet toch iemnnd ·IYezen. die gcstrnft kan 
worden. Deze beschouwing vlocit nit bet 
Yo lgendo voort. Imlcrtijcl schrcef de He
daktic v:m ,,rfr Yo;'.~/enlwzden," toen de be
l1istingen wertlcn ingevoerd, aanhoudencl tegen 
die l1 effingen, die ZlJ zelfs afpersingen noclll
de. De procureur-gencrnal wenl er bij geroe
pen, doch deze verklaarde <lat, hoe on1mnge
namn de door dien redakteur geuitte •n:i.arhe
tlen ook mocbten klinken, zij toch voor geen 
vervolging Yatbaar waren. \\'as nu de redak
teur alleen Yerantwoordelijk geweest, clan zou 
de z1rnk uit geweest ZlJn, maar men moest 
toch iemand hebben en de drukkerij van de 
heereu Jonas Portier & Co. wenl gesloten, of
scboon die heeren aan het geschrijf geen part 
of deel hadclen, ja zelfs niet eeus wisten wat 
er m de courant gestaan hn.d. 

"\Vij vreezen claarom chit het verzoek van 
de aandeelhouders van het Soerabaiasch Han
dehblad goedgunstig zal gewezen worden van 
de hand. 

In de ~wnatm Cow·ant komt in een inge
zonden stuk. een Jeremiacle over maten en 
gewichten te' Padang voor. Het moet er claar 
met de maten en gewichten, vooral bij de 
Chinezen, treurig uitzien, daar elk Chinees 
ZlJn e1gen ijkmeester is. l\foar WlJ zouden 
wel eens willen weten waar dit niet het ge
val is, dank Z1J de geringe controle dienaan
gaancle. 

K og onlangs kocht bier een dame, twee 
katies spek bij een Uhinees, die daannecle 
langs de huizen liep, voor 52 duiteu ( centen 
ziju hier nog niet algemeen bekend,) tle kntic. 
op conclitie clat zij goecl gewicht zoucle heb
beu. Het spek werd met een unster 
afgewogen en bnba verzekerde chtt er zelfs 
overwicht was. De cchtgcnoot <lier dame bncl 
bet sluiten van den koop gehoord en, m 

»lisbury had.den bercids bet!ac.lit. dat zij 1.Jeidcn Xord
»cate in dei:1. zadcl zonden hrlpcn en rncdewcrkcn 
110111 een eerzuil op te richten voor den conscnativen 
>lGod, Lord Beacon~ficlcl. zij hadden hnn heilig orakcl 
))ge\T~!agd wat te moeten cloen . . . . . . . . Engelanrl 
»dus voornlrnog, van ecn conservatieven zonrh"locd ver
»Schooncl blijvencle. kon ik eenige dagen ondcr ecn 
>>Heemden heme! ve1 tocven. Ik zctte mij nedcr voor het 
»Cafe de llfodricl , zocht in de dagl.Jladcn naar de laat
J>ste 1.Jerichten uit Egijpte, en trof daarbij ccn artikcl 
»aan. dat zeer rnijn nandacht trok. Ilet was ccn 
»jmnmcrkrcet van cen onrlen Boulevanl jomm1list O\'Cr 
))rle rnrclwcncn h cerlijkhcirl , van de ccns zc10 lustigc 
»stacl. Parijs is nict rncrr Parijs schreer hij: en nie
>> mnncl, die de stacl in vorigcn lui1;ter gckencl hcert, 
llZal dat bestrijden. 

»lk hcb Pnrijs mijn ganschc lernn gckcncl en ge
» lirfd, maar nooit 1.Jclcefdc ik el' ren vc1·velC'nclcr um· 
»ab hcclen. Er zijn nauwelijks twee jarcn wdoopr.n, 
))seclert ik dit cafe bezocht, en herinnc1· mij nog lc
>nendig, dat toen de 1.Jonlevanls een ;;chittcrcnrlen 
)) blik aanboclrn, ecn gcstacligen eb en y]oed van ccn 
» v1·oolijl~ pnbliek, genictende van het lustig1' ]even te 
»l'al'ij": nn cchier is l1et zoo achteruit grgaan, rlat 
>J l1et nrnar wcinig dicper zinken kan. llct schreit, 
>>C'll zict wrgecf8 uit na:u· den man. die l1 ct zijn vroc
))geren rorm en hrerlijk tie id tc rug ;m l gcvc11. 

llRcpublick, uw naam is ba11kroct ! roept cen \\'Cl
l> hckcnd journalist; rn hocwcl ik niet zekcr ben, dat 
>Hle rcpublick danrvan a Ileen de schultl drnngt, is bet 
>Jtoch -ontwijfelbaar, dat zij een ma;;,.;,t hankt'octcn 

~ 

Inzending· tlor Advertentien tot op den 

thtg der uitgave v66r 10 uur. 

lwt bezit van een goede weegschaal, besloot hij 
o"ns 1111. te gaan hoeveel overwicht er wel wn,s, 
clo t:h nu kwam men tot de ontclekkinrr dat 

'" er nog Lug geen anderhalf katie was. 
Men lrnn nu wcl beweren dat het in zulk 

eon geval tl. prendre Oil a laisser JS, cloch niet 
iedereen is m het bezit van een goecle weeg
schaal en strenge controlc door het bestuur 
zou zeer wenschelijk zyn. 

Indien af en toe eeruge valsche unsters m 
beslag gcnomen en vernietigd werden, zoude de 
scbrik er wel in komen. Het publiek zou er 
zeer mecle gebrrnt worden. 

Zom1n.g lllorgen jl h11.cl eon becle1aar bet in 
de Achterstraat te kwnn.cl met eeu hond, tlie 
nict wilde toebten dnt de m1m op hct achte1:
erf z11ns meesters kwmu. Bi1· die o·eleo·enheid . . ~ ~ 

verloor de bedelaar eon stukje Ynn zuu pfl.n-
btlou, w:tt aan de tnrnlen rnn den hond bleef 
haken. De mn.n dreigde ecn eisch tot schacle
loosstelling, b1j de politic te zullen inclienen.-

Het krioelt te Solo van bedelaars. Er ziju 
er ouder, die gebreken voorwenclen die hoe
genaarnd niet besfo.an, en zgn het vooml tle 
tot die categorie behoorernlen, die zicb voor
namelijk op diefstal tueleggen.-

l\Ien verzoekt ons het navolgencle te plaatsen. 
Het wordt te Solo, voornl te Djebbres, met 

iubrank en cliefstallen, clan wel met IJorrmrren 
0 "' claartoe, hoe hinger hoe erger, tcrwijl de ont-

dekking of bestraffing door de politie, een zwarte 
zwaan mag genoemcl worden. Niettegenstaan
de clikwerf duidelijke aanwijzingen, klinken de 
woorden; ,,koerang trnng de clieven nog dik
werf liefelijk m de ooren, natuurlijk tot innirr 
verclriet van betrokkeu Europeesche- en Inland~ 
sche politiehoofclen. 

In den laatsten tijcl vielcn o. a. de uavol
gende diefstttllen voor. 

Bij den Heer H. een Pfl.arcl enz. 
)) » » Y.D.H. » koc. 
» » » B. » idem enz. 
)) » )) y. n, klappers. 
.,, » » L. Y. B. wercl ingebroken met 

ontvreemding van scheermessen, schoenen, enz. 
Bij tl~u Heer'· D. P. wenl eeu geldkist open

gebroken, maar de clatle1: op heeter eland betrapt 
en aan de politie O\'ergelcvercl. 

Bij den Heer Y. D. wcrtl poging tot inbraak 
gcdaan m zgne woning, en uit zijn kippenhok 
werclen eenige kippen gestolen. 

Nog een staal~je hoe de Jav1tnen steeds ge
slepener worcleu. Een vrouwelijke becliende van 

>nrrnorzankt. De beste lrnizcn z\jn gcslotcn, of Yer
ll li.Oopen uit: de theaters zijn, bchondcns wcinige uit
>>zonderingcn in slechten staat: de strntcn zijn smerig 
llCl1 niet ouclcrhourlen: het asphnltpleistrr dcugt niet, 
»ja is nog cllendiger, :.ils in onzc Lonrlcn;;che achier
» buurten. On cl er alle kl assen heerscht ccn algcmeen 
»gcrnel van malaise"; de opern's ,,·ortlen niet bczocht; 
»de weinigc lieden, die zich in een fatsocnlijk gewaad 
ncrtoonen, zijn Engebchen en Amerikanen; Parijs 
>l ligt in cxtrcmis 1 lk sloot mijn oogen, en vroeg rnij 
»nf, is dat een beeld van vroeger clagen? Zijn dat de 
iiwoegere hcl verlichtc venstl.'rs en straten '? de wel
»gek leetle wouwcn, Lie prachtige cquipaadjes, de schit
lJtcrentle m1iformcn, hct gedrnisch en getlrang van 
» ecn statl in Zondagstooi ? ? 

»:.Iijne oogen wedcr opcnencle, zag ik niets clan 
»ccn jammcrlijk gekleede mcnigie; een hcclelachtige 
)}U itsiaJJing van Ycrlcgen Londensche gocrleren, en 
>> bornH dat a Iles, k warn het 111\j vooi-, alsor met \'Urige 
)) [ctteren, a::i n bet Jlrmamcnt gcscbrernn stontl: 
»lchabad". lntu~schen drong zich rle naag aan 
ii mij op, mi~~chicn is ltct niet Parijs, dat zoo 
»vcrandcnle, rnaar gij zclf, en uwe beschouwing 
nrlns onj11ist! voib tout! lk g ing danrom naa1· het 
)) lhcalel' om., Sarah rlcrnhardl" te zicn a ls: ,,Camc
l>licnclamc" en vond bijna gcen plaats meer; on
>i dPr de tocschouwcrs zag ik vro1rwen en rncisjss; 
>l \\·ij warcn in bet grootc gebouw niet vrolijk ge
>Jslemd, wnnt ,):'nrah" zou ham· grootc lrnnst, 
))ten bestc geven. - \Vij bemcrkten, dat maar 
>Jweiuigc wouwcn, zich sto0rdan nan de d1'(1cvige 



llen Heer . . . . . . . voor ruim een in.n.r, a]s een 
dom Je 'Sn.mensch iu dienst g •treden, mnntte 
in den laatsteu tgd uit, door luiheicl, onwil, 
enz. ofschoon door hitar meesteres h!mtli5 
gemnakt en steecls uitstek<md behandeld. 
Zoo ook had men haar een goetl huwelijk In.ten 
doen. Onderhomlen over haar tegenwoordig 
slecht tlienen, wenl ze brutan.l en vroeg ont
slag - later aan de kokkin zeggende: > ik wil 
weg, clnar Mevrouw mij toch niets doen lrn.n 
n.ls ik rniju voorschot niet aanzuiver. 

Te Lawean heeft een koelie, die · door den 
eigenaar in een klapperboom gezo~den was 
om klappers te plukken, een van die vruch
ten laten vallen, juist op den sc~onder van 
een klein meisje vn.n een jaar of zes. Het 
kind viel neder en weldra bleek het dat de 
schouder er<Y O"ekneusd alhoewel niet gebro-

o b ' 
ken of ontwricht was. 

Hoewel het v-allen van tle klapper geheel 
bij ongeluk geschied was, gevoeltle d·i koelie 
in den boom zich toch ongeru t. Eerst toen 
hem de verzekering gegeven was_,_ dat hem 
geen leed zou geschieden, kwam hlJ na drie 
uren in den boom D"ezeten te hebbeu naar 

0 

heueden. 

Nabij Kedong Koppie is een leguaan ge
schoten van bij de zes voet lengte. Hij 1111.d 
die buurt al lan<Y onveili<Y <Yemaakt, door het 

o o n h"" 
rooven van kippen en eenden, maar toen lJ 
een aanval gewaagd had op een lammetje, dat 
mm Jen kebajau der dessa toebehoo rde, leende 
deze een <Yew~er van den loerah, wachtte het 
beest op ~n was zoo gelukkig het clood te 
schieten. 

Te Kedon<Y Goeclel is de vrouw van een 
( 'hinees vo01~poeclig bevallen van dri~ zoons, 
wan,rvan er oen kort na de geboorte is over
letlen. De krnn,mvrouw en de twee kinde
ren bevinden zich nnar om tandigheden rede
lij k wel. 

Het lndi$cl1 \'adel'lrrnd noemt den beer 
J eekel als aanstaarnl Resident van Soerabaiit 
en ze<Yt dat die henoemin<Y alleszins billijk 

0 0 

zoude wezen, daar, zoon.ls bet blad verrueent, 
de beer Jeekel als Resident van Solo voldaan 
heeft en olo even als oerabaia een resiclen
tie eerste klasse i . 

Yolo-ens de Java-Bode wordt te Buitenzorg 
verteld~ dat onze tegenwoordige Gouverneur 
Generual volstrekt niet ingenomen is met bet 
be taande Reglement op den clienst der staat -
spoorwegen. 

Z. E. zou clan oak het voornemen hebben 
opgevat, om dat H.eglement geheel te laten 
herzien. 

Genoemcl blad staat voor de jui theid van 
clit bericht niet in, doch zou een dergelijk 
besluit van i. E. zeer toejuichen. 

Voor bet adruissie-examen voor de Hooge
re Bur<Yerschool te Samarano-. ziin reeds ge-o 0 ~ 

slaagd de jongelieden: 
J. A. Stoelman. 
H. B. W. Bakhnis. 
K. van den Berg. 
0. van den Berg. 
L. A. Cunij. 
J. L. Kal. 
J. C. van der Palru. 
B. F. H. van Hijn. 
J. C. Vervloet. 
L. T. Everts. 
A. H. Fournier. 
l'. H. Knaap. 
A. Y. de Leau. 
J. .l . Smith. 
'l'. .i. Soesman. 

>.>fouten, der nam· liefde hakenrle, hartstochtelijkc 
,, boclecn;ter. - \\'ij alien fami'.icrnder~. tlengckl
)>llle vrouwen, jongelingen en ruaagden, waren 
,,het cens omtrent den verderfelijken indoed, het 
»ongezonJe gt>voel, bij ons teWt~eggebrncht: en 
Jlal;; .. Sarah" duodvicl (en wat een val? 'vat ecn 
>'dood?) ~tomlen "ij up met een smartPlijk gevocl, 
uen bt'Wl.Y<"n ons weder op de vuile straat, om 
nme1lelijciencl na te denken, over rle rnrgiften. die 
>>men in het ha1·t van Parij~, Lier bevolking be
''rcid, vergi~en die inueten, al· ef'n ongenee~lij
»kc kanker. - Moge de laster op het Parijsche 
"toonccl, nog met een lichten sluijer heLlckt 
»zijn .. ... . de litteratuur, cloet geen mocite meer, 
>JO!l1 !mar naakte lieuerlijkheid te verbcrgen.·
'> De uitgestalclc boekell zijn rnn clen onzedelijksten 
1,aal'(l; geen brave wouw kan zelfs de titcls lczen, 
))ZOJl(il'r ~chaamrood te worclcn: bun aantal i.,; 
1>lPgio, en venneerdercn dagelijks. De onuit;;prekelijkc 
))s1net van ,,Sarah BcrnharclL" hceft reeds meer dan 
» yijftig oplagen belecftl en hare nog liededijker voort
>JZeLting ,,Marie Pigconier" gaat voort als ecn looprnd 
>>Hlu r. - Zelfs zij, die met den zcdcloozen toestand 
>,Yan Parijs, ten ,•olle vertrouwd zijn zicn met vcr
''ontwaan1iging, de talrijke en liededijke boeken cnz., 
))Waa rmede de uitstallingcn zijn Yolgepropt. Ook 
))fle <laghlaclen zijn weinig beter; zij die de on
J.>tcvredel'lheitl der arbeider~klasse w1llen vocclen 
))en daarop speculeren, boeleeren met de gemccn
>•~lc ell laagste neigingen der groote Yolksma~sa; 
JHle arueidcrsklassen vcrdragrn geen onrecht, en 

~PO:.>R1n;•a'EESTK'<. T aar w11 ithmog- yerne-
men, z1tl de fee~ttroin v1tn hier nn.nr i\Iodjo
Srngen Yertrekkeu, V1tjdag 2J Mei e. k. de 
voormiddags ten 10 ure en wonlt 's rniddags 
ten 1 :2 urn bier terng verwaeht. 

}~~en getlt>elte dcr fee'tcornmissie z1tl met de 
treiu vertrekken, om de genootligdeu en n.rnlere 
bel11ugstellenden vn.n Socmb1titt enz. te gemoet 
te gaan, terwiil ecn ander gedeelte zich naar 
bee :::ltation van de Ned. Ind. Spoorwcg znl 
begeven, om bezoekers vu.n :Samn.rnng en Djoc
djn.ca.rtit enz. te complimenteeren. Het o-rnrige 
gedeelte cler comm1ssie blijft op bet tlt11.tion vim 
do Staatsspoor om alles aldaar te regelen. 

's Avoutls zullen de Keizer, Prins i\1ang
koenegoro en 11ncler3 Prinsen vnn bet Keizer
lijke en v1m het Iungkoent'gttrnnsche huis, bet 

feest door lrnune teg,mwoorJ1ghe id opluisteren. 
.Men verwacht diit het mt•1t1tl b::iwekars ook 

van eltler.,;, zeer groot zitl zijn. 

KoRnxu OP PKSSIOE:N. Zooals bekencl is 
zijn ten laste vim de begrooting van Neder
la.n dsch-Indie rum de \V ees- en Boedelkmncr 
te Soernb1ti1t moeten worden uitbetaald, de 
sommen van / 10:~00 en f 6736,~6 plus de 
verschuldigde rente en zulks ter uitkening 
aan F. J. en H. R Hofflllttn, pupillen dier 
K1tmer, welke door de schulcl der \Veeskii.mer 
arnbtenaren tot genoemde bedragen schade beb
ben geleden. 

V oor Llie soillmen is do0r de Hegcering kor
ting gelegd op het pensioen vim tleu gewczw 
President der KaUler i\faeare, doch bet verlrnal 
op dezen van de geleclen 'Chacle, schijnt op 
geen v;oorschrift gegrond t~ zii n, tl1L1tr tle Comp
tabiliteitswet niet van toe1mssing is op de 
\V eeskarner. 

Om in die leemte te voorzien zijn voorschrif
ten bij de Regeering in overweging, welke 
weldra zullen worden uitgevanr<lig1l. 

furl . rad. 

Aan welke onaangenarne bejege11i115en - om 
het zachtste woonl te gebruiken- _fo belastiug 
betalenden bier ter stede nm de zgde van den 
fiscus zgn blootgesteld, moge hlijken uit de 
behandeling, jl. Zatenlag den 1.eer H. iu de 
nn.bijbeid van 't Koning plein wonende, te bcurt 
gevitllen. 

In den namiddag van dien dag kreeg be
doelde beer een bezoek van een paar cleurwaar
ders met hunne handlangers, die zonder ver
gnnning bet huis indrongen en V<in den be
woner inzage vorderden van de kwita.ntie voor 
befoalde belasting van den lau.tsten terwiju o
ver 1880. In het begin der vorige week had 
de beer H. een dwangschrift ontvn.ugen, doch 
onmiddelijk verklaard, dat die gelden door hem 
ter zijner tijd waren betaaltl, <loch de kwifontie 
naar bet scheen in bet ongereede was gernakt. 
Zelfs toen de beide deurwaarders hem en zijn 
familie kwamen overrnllen, was de kwitantie 
nog niet gevonden. 

Intusschen hadden de mannen der wet vol
strekt geen ooren naitr 't beleefd verzoek van 
den heer H. om heen te gaan en hem tijd te 
laten tot zoeken naar het betalingsbewijs; · zelfo 
werd <lat V"erzoek lachend beantwoonl met de 
verzekering. clat zij cfaarnan niet kondeu vol
cloen en in last lmdden onmiddelijk een aan
vang te maken met bet inventariseeren van 
H's inboedel. En, de daad bij bet woord voe
gende, begon men stuksgewijs den voorhanden 
inboedel te noteeren. i\lnrmeren tafels. ba11ken, 
stoelen, canapes en schilderijen stonden reeds 
gerangschikt nu.ar volgonle op 't papier, toen 
de deurwaarders op eennmal in hunne gewich
tige bezigheden wenlen gestoord door het ver
toonen van de nag ter jui:;ter tijd gevonden 
kwitautic. 

Tableau! 
J 1t, inderchm<l, hoe de deurwaanlers het p<t

piertje oo k wendd~u en kcerclen. tlen cfatnm 
verifieerden en hoe ze oak onderling het jmtr
tal bekeken, het was en bleef elf' kwibnite 

))d'3 ~lechtc bladcn, die hnn gl'icrcn openh,1ren. 
»' ind.m een kol0.:s,1lcn aftrek. hoewcl zc liou!!stcn>: 
.>J\\";lard zij11. up t!e tafol nrn een sluip!11n.Jnl.~naar 

J>te J"g-~·en. - De Pal'ijwnaal's schijncn dt' Yatlu;tr
»hPi·1 vuur edele gPYoelc11>. tt>taal verlorc11 t.} helilit!n . 
))In Cc'I! der tah·ijke klei111' vulhthcakrs zaµ· i:;. .in 
»b:jzijll 1·,111 t'drijke h·'cren en rlnmcs, Oj>1-.1crcn, ht0t 
»hlij;;pe!: »T1·ui:; frmm'3s pour till lll<lri'' ""rnrrn11 1le 
»~!l'ekking zoo1rl.'l door be1rnginge11 en howling-Pn. als 
)Hlu lr wuonlcn, allcrlicdcrlijbt 1rn;;: en toc11 J;id1tc 
l)Cea ie lcr l'r ure1·: iets s1ul.'rigcrs w;\s IIOJ 110.iit 1er
iJtoun J of f\"'3Ziell, Cl~ CYCll\\'CJ bJeYCll :iJlc toesdwtlll"Cl'S 
)Jt•)L liel lantste en ricpen de acteurs en actl':Cl'S, 
hel'lw.aldt>lijk tl'nrg- ! 

)).\Is ik rle totanlintlrnk dczer dagcn, ie \\';it nit
>JYOP l'ig IJ,\schl'eer, dall rkcd ik znlks, omdat ik µ«'ioof, 
>Hlat wij aan dl'n Yoorarnnd st:tan, Prner 11i.'11we 
JJfra11scl1t' rernlutie De zede- en hanrlt' - loo:-d11~id, 
»die ik WC>'rgaf, zijn cen leekcn dal het lt.'genwo·11·rlig 
>JrPgi1ur, haar Pinde 11::1tlert, Cll dat hct niet bng 
''111cer zal 1lure11. of J>;trijs zal werler heL 111id L·lp11nt 
'' 1\·unlen, waarup de oog-en van g-ehecl Etlt'upa g-eYes
)Jtigd zullcn wurtl'3n. Tot zoover ,,Geol'gc H. ~i111~." 

De rerbrtie tlCI' ,,Kiilllischc Zeit.ung" eindigt meL 
een siutwuonl, d;tt wij n'nnecncn unYertaaltl te lum
nen bte11. 

Essc non vcdc 1·i. 
Solo. 27 _\pril .. 8 }. 

voor bt>farnltle be1astiug, die op eens 1rnn hun- • 
ne bemoei1uge1• een ongewewieht eiude 1111rnkte. 

Het behoeft zeker nict gezegd te worden. dat 
de he r H. die ongnre en ongenoothg1le gas
ten met een pnM krnchtige woorden zjju dcur 
wees cu ail.n dut verzoek lloor <le m0t lrnn 
figuur verlegen ll11tnneu der wet onmitldellik 
wenl gevol_g ~egcven. 

Intusschen, al onthomlen wg ons van alle 
commedaren op die gebeurtenis, ahi zjjn,le 
geheel nutteloos, blijkt hieruit wotler bij ver
nicu wing hoc nood:.rnkelij k het is de meeste 
zorg te drngcn voor het bewaren ziincr kwi-
tantien. lJat lld/:;h/d. 

Verspreide berich ten. 
Te t.recht JieefL onren'ghei1l pla;tts gchn1l bij tie 

voo1.,..telli11g in Tivoli tussc!Jei1 stu1le11ten, of1irienm en 
burgers. De nrnziekantcn gcurniktcn claarbij hunne 
instrnrnenten als wapells. Tocn de voo1·stelli11g ein
digde rnankten dL' ~ludenLen het l'cnigl' puhliek uit.
Bij bet a1lmissi,~ ex;lllH'll rnor de huogt'rr Uurgersl'houl 
te S;uuarnng zijn Yan de cerste plocg 1-.111 dL' l 0 
kandd;tten er 8 geslaagtl.- Uij bet departcment rnn 
linantien i~ in ;\'edcrlancl Pen 11icuwc zcgel wl't in bt~
werking. De zcg-el~ zull'3n \l'ttar;;chijnlijk duurder 
worden.- De Hussischc troon~up-rolger is den 18en 
:)Iei, toen hij 11) jaar werd, ill het Kremlin te :J[oskow 
111ecrdcrjttrig YCl'kbard. Jonger kan het haasL Hiet.
In Sp:rnje is de re lakteur rnn een humoristisch bh1d, 
\\·egeus hcL opnl~lllCl1 Yan C'3ll spotprcnt op !rnning
_\.lplwns.i, tol acht j<11'•'1l gcnu1g·t'llissti"<li 0 

l't~ro.mlcc!d .
'l't• \\'\jhP. W<l:u· nog de ltan,I L'll ;;p:1n1li1'1JSl<'•l b.:.,ta:111, 
he1!fc een hel\r in g41l:lkL>:-;tuu111, zw:1.rb.' ro:,, \Vll n"!"'i. 
wiLle clas en hLJc1ge hOL'.I lllCL ren sch"p;e :i:tn dell 
\\"L'g' g-ewerkt. llij tral'(cenlt' ztj!l<' a1c le1wrkers t'[l 

fl,11e ";garen.- ln Groningcn is het 11;1 de 11n11l1an
teling dl'1· vesting· Zt'e1· gezu1Hl gewu1·tll'n. J[1•11 zu11 
dat ook met Tjihttjap k11nnPn pruii.)'3rcn. - Te S<l
mar:ing hccl't een be1111lurn.s, die yu,11· een Yl'roor 1,~e1-
1kn npiums111okkt'laotr, cPn rck1-st urn revisiP zua op
rnak<'n en da,u·1-.>,>r t" 1,80 ;tall rnurschot had g'31llltcn. 
wegcns het nil!t nakomen mil zij11 rnrplichtin)! •'ll 
het nall\rnntlen n111 ceu poging- on1 llU)!L11<1:ds f ! .,'O 
mad1tig tc wor.Icn. rnn zijn l'iit•nt cc11 p.1k sl;1;1~ ge
krcgcll, zoo lat hij in 11i·ic da~c'!l dell 1·cd1lP1· anll 
nil't. g·ebrnikcn ku:1. U13n Ut•n ~[ei kun cJ13 J»lradc t" 
Padang voor hel tkcure1'rnn Y'1'l ceu nie11wL'll l'idd1•r 
Y;tn tlen . 't'ilc1fa11 bclten L'3cuw nict c!001·gaa11: om
dat hct rcgentle.- '.\let den faillicku Chin.•cs K l\"l~C 
King ll1n1t is rcn accuonl gc;;lul<'ll Yan W pl't. Betl'r 
id.: dan uiets en de Hun kan 1n1 nlll vorcn aan be
ginncn.- Te Soenib:11;1 zijn rein Ya!sche guide is in 
0111loop. c1en a!s te Solo 1'11 op de mccste and1'1·e 
plaatscn.- '.lfon kltlagt da;u· OYCI' clc onverschillig'3 wijzP 
wa.u·op rle kctti11gffallgers met den inhuut.l der nncltt
tonnen uit d,, biunenboeien handclen. - Op diezcl1clc:> 
plaats loopt Pen ha•ljic langs de l1uizcn 01u g"•}lt\ewte 
lwdcll'n rno1· ern groott' slam<lttan .- De 1\reedc Ka
mer Jicel't, nnai· aanleid ing Yan hcl rckcst n111 den 
Heer \Y. llu\jg<'ll de Rmt, in zaki: l"<lrt het w131Jer
rechtdijk phwtsen rnn cen opiu1nkit OJ• een aan h13m 
toebehoorenfl pc1·cc'3I, nan dell '.\Iini-.;tcr nrn Rolunieu 
0111 11a lcrc inlichtingcn ge1Taagtl.- Tc Parij~ \rnOnt 
een .\ merik;rnn, clic hnmlel drijft: in wa;;sen neuzl'n. 
ecn zcer gewiltl artikel aan allc staabmarktcn.- IJ('t 
reKcst ,·an '.llulcl~r, d<'linquent in het op1;racomiq11e
wittcjas"cn schmul.tal. is bij de grime Yan den ll:url 
van Justitie te Bata1ia, ter lczing g13cJcpo11ccnl.- lfot 
gcl'llrllt loupt dat de sclwltcrij te Djokdjakarta mobid 
z:1l Yerklaanl ''"1tle11. Ye1'3 \TOe!:!er ali-:"l'keunle sclrnt
ters zijn ingi!lijfd cu waa1·sch~j11lijk z;d ec11 bela;;ting
op de ~cheermcsseu p:dl'gd wonlcn, 0111 het di ag-en 
Yan K11eYels en baartkn. 011dcr de burgen,·acht te 
bcYonl ercn.--

2Ge bhtd. 
Sprokkcl bloe1ncn. 

DeugLi uit nootl komt mcer \"001', als noo:l uit 
deugd! 

Hetzij mcu r!Pn Olijmpus beklimt, hetzij ml'n in 
\\"odtll1S bo~schcn dwaalt, het;,ij wen den Talmud. 
hetzij men den Ilijhcl, hctzij rnc11 rlen Kornn do.1r
bladert:- -oYeral rn1dt men nb hooftlgetlarhLc Yan 
elk en GoJ,;dien ... t: » E1· i~ een gruotc Geest." 

\Yic, of W;1t rncn ook is in 1lezc w1'reld, wij ma
ken toch allt~ll ~Jrchts crn gcringc >chakel 11it. van 
de groote 11iaat;;chappt'lijke kete:i. 

Ecn crnstigc inbre11k up de rnderlijkc macht ho11dt 
tc Limburg op dit uogcnlJlik de g.rn1o;)deren bezig. 
Yt'10;· ongc1·err -1 ':2 jnrcn ul. vrrtrok, na den dood zijner 
\To1rn·, de Israeli,iti$che koopman Philipp Yan dam· 
naar Praag, zijn tucmnaals viei:jnrig dochtcdje be
'ledende hij zijn schoonoudcrs. Hij liield voort1lureutl 
de hartclijk~tc hetrckkingm1 rnct hen Pn ec:>n cll'l!kke 
briefwisseling iuct 't rnci".ic aan. In Dec. jl. ont;-ing 
liij een telegram van de ~chounouders om tr. Yragcn, 
of het tocn bijnn ·13-j:irige klcinkind ook bij hem was, 
want Y66r ccn pa!lr rlngcn was het 11a scl1ooltijtl nict 
meer tcl111is gekomen. De Yatlcr antwoonlde ontken
nenrl en bernl streng onderzock. \\'cl.Ira blcek, dat 
hct meHe door ecn paar wicmlinne1jc.,; naar hct 
klooster van Limburg was gcbracht. De vadcr ging 
er hecn. :\Iaar tc vcrgcefs. Zijn doch1Prtjc had slechts 
trnnen. gcen woorrlen Yoor hern: zij cl11rfdc in tl'gcn
woonligileid tier priorcs nict ~prckcn en men weigenlc 
hem allct>n met haar tc latcn. .\Il e pogingen om 
zijn vaclcrlijk gczag hetzij bij de kerkl'lijke, hetz\j bij 
1lc burgcrlijke oYerheden te docn gelucn, blevcn Yruch
tcloos. :\Icn vrwhaalde hem, clat 't 111cisjc vrijwillig 
tot de Katholickc kerk was overgegaan, dat zij van 
gccm tcn1gkcer wilclc:> wctcn en dat zij reeds door de 
cchtgcnootc Yan den st.atlhoucler was ten doop gchou
clen. Zell'.~ het aanbocl rles vaclers om bet f1~it van 
clcn ovcrgang tot de Katholiekc kerk tc cel'bircligen 
en zijn kind vercler in de lee!' dicr kcrk te laten op
vocclcn, mits ;t,ij hem slecht~ wcrrl wccrgcgcvrn, blccf 

Er gnat \"l'Cl Yc1forcn. 11f b:Jrt n'rborgPn, all1;1;n 
0111il:1t 111cn hct be~!;urn Pr 11ict l":lll ke11l. 

y,.,,, rnetN'hcn, dil' W<h1riijk gmol zijn, hJi,JY,~.1 

toch, rrnn nl>< de rnan nwt hct ij1.<'1'ell m:1sk1't" 11•
renslang onh1'kencl: en als hel g-i·;i I' hcu onnnngl. 
Yel'rnor.,ll'n 111:rn1· \1·1·inigen of 11ic111n11d, w:it d;"tr 
aan het slof Lcrngg'3gt.m~n wordt. 

Jh .. inncrlijkc sfrijd die nu gcsl1·e1len wordl-tlt' 
twijl'eli11gl'11 11"aa1·me1lt> tle11k1'n1lc 1llensci11'n lichli1•11 
te ku11pcn ·d1) rust \vnannn relt• afsl;rn1l lllUl~

ten d1wll, ook 11it allcs zal tk grond,ves!en hecli
tcr makt>n Y;lll de wnt11·hei(l, iii•! eenmaal 111ocL ver
rijzen uit nl clat zockcn.-Op al 1lat wag-en: J) \\'a:u·
om? "zal cintlelijk cen antwoonl komcn, diL liollll 
ik rnol' zeker: 

\"el1' mcnschcn moet men rtlles kwnlijk ncmcn. of 
11iet:1. 

Een e1lcl mensch clcnkt cdel, ook Yan ~lechtl'n. 

Jlama (tot :Helie, die in 1le 111od1ler g-crnllcn is:) 
»Jou ond1'11g1~11·l kind, wnt n l ik toch 111et jP bt~
gi1111cnl »'.1[1-.Jic:., ,\l'pOl'tse•1" 

Esse no11 vcde1·i 

In het hotel :i> Indie" te Amsterdmn was on
ln.ngs o. ill. eene familie :::l . uit Indie gelogeerd . 
Omstreeks vier uur 's nachts bemerkt het hoot'd 
der btmil1e dat een vreemclc gas.t zgu kamor 
tloorsnuffelt en rnn zijn l.Jecltafeltje zijn kost
b11.ren di<tlminten ring, eon gouden horloge en 
een wdvoorziene portemornrnie wegkaapt, U eeu 
vrieud van gerucht, lnat hij den indringer 
zieh verw~jderen. nrnar schuift tlanrop het ramn 
open, en fluistert een dnaronder staamlen po
litie-agent het gebclmle toe, m0t opdra.cht uie
rnand wie oak. nit het hotel t.0 laten w1~ggann. 
Het seiu w0nl spoeLlig gegeven en in weiuigc 
oogenblikkeu was zoowel r.11.11 de P. U. Hooft
strnat 11.ls n.an den ingang tot het V onclelpn.rk 
dt> politie op haar qui uive. 

'l'egen halfzeven zei een Duitscher 1lie den 
vorigeu dag zomler veel baga.ge in het hotel 
gekomen wits tot den becliencle, <lat hij een 
telegr11.m had o ntvangen en onrniddellijk: nanr 
bet post!rnntoor moest, eu verzocht intusschen 
voor een behoorllik ontbijt zor,.; te drngen: bij de 
eerste schrede buiten. werd hij echter door den 
agent Sfiaancle gebouden. Teu hoogste gebelgr.l 
sloeg hij er op las. vloog pijlsnel een hoek om 
naarhet Y ondelpark. doch viel <laar voor goed 
in hanclen cler politie. 

De meid kw;uu ondertusschen den Duitschen 
beer een pnar handschoenen achterna brengen, 
die z1i zeille in clen gang gevon,len te bebbeu 
en "aarin nl het gestolene door de policie ge
gevornlen wercl. Hoc de meid niet gemerkt 
bud, du.t er iets b~jzonders aan de bandschoe
nen was. is nog niet duiclelijk. 

Bii nader onderz6ek werden verschillencle zij
den tloek:en en kostbttre veercn op het lichaam 
Yan den vreerntlen gast gevonden. 

Telegrarrnnen vaJn de Locomotief. 
it Bt1taviit. 16 .Mei. 

Officieel 
E er v o I o n t s I n g verleeucl aa,n ( 'rnmer, 

laah;telijk admiuistr,Lteur vau liet dep0t Yan 
lecrmiddelen voor de inhmdscbc :;cholen. 

Beno e 111 cl tot sccretaris der residentifl Besouki 
van lfossem en tot secrebris cler resi 1entie .fo
parn van der :\Ieer. 

Het stooUlschip J>i·ins A.le.rcuulei· V<tn tle rnaat
schappij :\cderhmd i;; gisteren tc ~\.mstenlum 
mtngckomen. 

Het stoornscbip J3cr,·w·1.iee.-<le1· cle1i Tr'.c van 
dezelfde nrnafriclmppij is gisteren <:: :::lnez a:rn
gekomen. 

zon1fo1· r'3s11ltnat. Titans lict1f't de rn.1kr zich '·it clP1 
Keizer g-.!wcucl en deze heeft hclll l'el'snonlijk Ct~!1 

zce1· stt-cng uadcrzoek belooftl. 

Er korut, naar men uit P:irijs bl'richt, cen gcz1'
genclc omwenteling in de d:irncs11·crcld. De 11110;!"'' 
schuc11hakken talons Louis x~·. waartcgc11 zooJ.111;:: 
geij;-cnl 1s ook nit ern gPzundh1'id,uogp11nl, znllt•n 
a(i.;r'sckilt worrlen. De Parijschc dames (L'll die rnn 
nJrle1·s zullen liaar we! spued1g 11:tYOl!.!·c11) gaan a;111 
lma1· schoeisel lag<' Engclsr,h" l1:1kk!•n drnµ·1•11 zoo:ils 
1lic dcl' Ifocrenl:1arzeu. 

Dczer dagen 01·er!eecl tc Louden op ::i7-jal'igc:1 
lceflijrt de bcroemclc krsche trekkcnaar f1icl1ard Uoylt', 
reeds op ~3-jnrigt>n lueftijcl 1rnam 1uaken1l1' dou1· zi,in 
prnchtigc ill11 ~tratii'11 van de wcrkcn van drn rnn1:1n
~cilrijrnt· 'I'lrnrkera:;-. Yroegcr was hij ook a:w 1'11111'!1 
vcrbornlen: <loch in 1830 Yerhrak h~j die lictrckking, 
wijl eci:-igc rnn zijn collcga's clcn Pans en 1\13 his
shoppcn harlt.lcn durYen bcspotten. Want Doyle wa;; 
nict slechts een ]Pr. maar ccJJ katlwliekc !er, clie zich 
voor den godsllicu~t zijncr rnclcrcu niet schaan1df•. 



Ol'1icit>cl. I 
Y oor~e1lr11g·t·n vonr pensioen tlcmi- J 

li 1 nirP a pot hPker l:>te klasse 'I'immer. 

E er Yo 1 o n ts 1 a g g e v r a a g d tloor ilen 
otlkil'r 1·:111 !! znudhei1l d1·r :2tl' kla,.:sc KLisi· 

'f'p ,\ t j L' Ji g L' pl 1111 ts t: De nmjoor L1er g1'-
11il' (li!i~llUllll". 

Cm·1·""ioii>ODdf"ntie. 
\,in •.•. l•' .'olu. 1·w :ill •lli<'lll g'•'"l'lll'i.Jf Oil'!' 

kn•ll'b[H'l, k11111wn 11"i_J 11i<'l n1'11P11t•'11. :\f,1.-!11 L Ed. •'I' 
II\\' na:1111 011ill'r \\"ill<'n ><h•lk•n, d:111 zijn 11ij 1.1l1 plant-

teu beh<wYe ,·1111 
De n: mnastiek::;chool te NoemlrnrbL 

l'll 

YereeJlio·inu tot Yoorbereidentl o 1dt'nid1t 
nau ki;lh;~en vnn "JlinYermog-ewleu 

in 'i\ e(lerlaudsch-Iwlii•. 

Brand- As~nrantte maatscln11Dij Insnlinde. 
0. J. Zee- en Brand-Assurantia i.l ',~

scllapIJij. 

l it H:mdo11g. 16 Mei. 
L\ju T_.::trnlj1wr-B1tnJong yoor lret puhliPk 

geopt'rnl. 
Ile l'eesttrein j, hier te h1tlf een aaugdrnme11. 
J let I'll t ho11 i11smi> wn.s zeer grnot. 

( lp \\ "" isd:1~· 1!.-11 ~I "J]pj if,•-: 1·n111·1111tltl:1~ tPn 
i () 11rc i ltL•t loc:tnl 1".111 ht'I l"Plld11ka .fo,11· t11l1i<'r 

~ Y:111 r•t"'ll i ·f' 111Pt dn~u·op :--:tan.1 ll' ~t1'PllL'll :il'l'\lio1l\\.t'n. 
;.!·•·1";.:.'n ltl'l l'ld111'C<l'ltP kt1111p :i!hiPr i.i hlnL' Li. 
\ llll. ~; I ~t:1;: Hk It'll 11a11lt' Y:lll il•'ll l hill<'•'" ( lt•i 
I ling lh ·1t. 

Tn<lien ltet th'hiet Yan I-'O'J'EX o i <l«n te- ' 
genwoordigPn voet blijft voortgaan, zu' de trek
king knnnen g"L'schiec1cn op een nader tc be
pnlrn tlng in het begin van clc mmlll< l 

l ),. nn1lergt'f Pt•keu1l • .\l!_·ent IP·" 111Wi'U1l!f 

h<l\ C'llf."t'llO<'lll<l1• .:\Inat~t·lwppiic11 "lni.t risi
f<'JL'll lirawl- l ll ZP<' !~"PY•t:l.r ( w;L:Lroncler 

I l'troh um <'It atap risien.) 11p de g'"lirnikelijke 
p;-t>-11w11 •n tondiriP11. 

lle im ,.:itl1'nt. dL•r foe-:temumis:-iL' hiel l ee11 
tot>spraak. 

\~,tll l~euter, 1 u i\Iei. 
/,.,,, /1• 1, I ti ;i[l•i. Op de effed1'n-benrs te 

~ yl'w-Ynrk heerscht eeu p11nick. 
.\lt•n n.'L"ll"1tcht verscheidene groote foillis:::e

llll' 11 ten . 

l' it ~iugapore, ll) :\Iei. 

Up \" lag t!l'll ~:~ ~IL·i in itt'1 \"Cll:h1hw:1.tl \':lll 
dt'll lll'PI .I. l'. lloff 11• \\"arv1HI!.:" l\•lt•111 :llliit'I' \i\11 

('(Hllllli~'!t 1f!tH.\1l1•1·t'Jl. -

Adver 

f>t' \',,11.J lllJ!C'l"'1 l'I". 

11. l. Fi~'l'l', 

(1~0) 

.A.ugustus a. i'\. 

De C'ommis:-:ie ad hoc. 
~[r. N. P. \"_\.X DK.,. BEHG. 
E. DOl'\\'E;-; DEl\I\EH. 

Staatsspoorwegen op Java 
De Erwd:>dte mail is hier hetlen aangPko- I -

1ut•n met "1Prid1te11. loopend_~ t~t ~:2 ~.\.p~il. yoor,.poe.Iig ht'inll 'n zan l'L'll l u~il'lij~ .Jfp-
J),, ."t_nnm1aa'.'tm:mtsch1tpp1J .\t'tle1·l1111d. keert vrnnw I L\.:\l.\IL TU gd.>. 1hnYr.JI.. 

Exploita.tie Oosterlijnen. 
Op tlen 2-leu }lei 1 S-1- wordt het gecleelte 

_,-,Iot{jos1·(lgen-§olo voor het publiek 
verkeer geopen<l. 

Pl'll thntlem1 mt Y1rn :2 ·"' pct. .. > Huize Ampel bij ~11Lttig;t 
ll<' µ-mer11~d" :-:;tet•nber~he. nu1 \\1lle:-. 1 el. 1D l\lei },· · 1. · (1:2..,) Met di en datum trecclt in werking: 

1 llll'\ st'!l t'll HL·itz zijn g'l'pemionneenl. 
' r°ut Yice-wlmir:utl. i.' k•vonlt>rcl tle heer Yan 

l. it I lahwi:i. 1 7 .:\lei. 
0fficiee1. 

T ". e e j it r i g· Y l' r 1 o f verlee1H1 aan Fre
dt>rib. c<Hlllllie,.:' t1er twt•e,Je klasse bij den po:>t
!'ll telegrnaftli 'll"t: 

aan 'rnihn. opzil'htcr der denle klasRe bij de 
,·tad,.;,;pnonn'gen. 

B e 11 o e m tl tot Jll"c:ident ·nm het bestuur 
ovu· t1e prote.·tunt"d!e kerken iu X ederlarnhlch 
lmlii'. mr .• ~iLenins Trip. 

De nspirnui-contn3leur ~lier heeft onfalag 
uit zjjn lx:hvkki11!_! gevrnngd. 

De urnkrwijzer van Ernmerik vroeg eenol 
ont,.:lug uit ·,., land,.: tlicnst. 

I >e heer y, n Ileu.:.ll'n. 11ssistent-reside11t van 
K od.::i i.· rnor11e1ueus met tweej:trig >erlof mrnr 
Enwp11 to g"il:tll cu l1edl zijIJ. request reeds 
iJl<rezo U> len. 

r;l'ot z~jn vernmg-er is Yoorgedragen de con
tr0leur Hoogkaruer. 

Yan Heutt:r. 11 llei. 
/.owle11 . 1 G "Jlei. Er is lnst gt'ge>en om de 

01•i1•11 lt1f nu 11/; <'ll1'f1U1'U{ io11 tc 1l0llflzaken hfllll' 
rekeuiuu af te sluitcn. 

lJe p~rniek op de effodenbeurs te _Tew-York 
tluurt Yourt. 

}~r loopen gerut:hten mu nog rneer groote 
foillissemeuten. 

Officieel. 
( { e p 1 a at · t in de La.rnpongscl:e ~listriden. 

<le contr0leur der eerte khtss;'. Jen buck: 
iu het ( iouverne~nent ( 'elebe.' en omlerhoorig

heden <le contr0leur der twee le kbsse. Dirksen; 
te Pndang-Pamljang. de kap~ Oo,.,terwiik.: 
O, erg e p 1 an, t · t mmr J .. tJeh. de run.ioor 

De Haas: 
naar Batavia. Lle eernte luit nm • 'wieteu. 

W 1::i:3ELKOEHS TE IL\.T_\. YLL 
- -crlerl . hank. f.i/lll dato r l 00 .. 

id. f;tcfor1j G J m . . 1 0 t)t • 
id. fl<triic. G 1m 101 1

" 

}~n!4. hn.nk .. 1 :2.-
i11. par tic. 11.!J :2' tL 11 0 :.> 

8ing«po1~ bllnk zic:ht .. :2.:2H 
Hongkong i•l. id. .. :2.:2fl 
_\.moy i11. icl. ., 2.:11 

/,n11il1'11, l' ;i[,•i. Do:! pani ·k te • -ew-York 
is aan het be1l1trt>n. 

l)p finna·s Fi,k en Ifatch (of <le firm:L Fisk 
n .. tch) hd.>ben (heeft) huu (lraa.r) betaliug~·u 
gestaakt. 

Uit lfatavia. UJ :\lei. 
Officieel. 

Ee rv o 1 on ts la.gen. op verzoek, Ple:;:;, di
rectenr YIL!l hinnenlnrnlsclr hestuur. 

Beno em 11 tot eersteu commie;; op het clep; r
t ·m 'nt der lrnrgerlijke openb11re werken. Fisser. 

IncommiRe<ie gesteld zoor het ontwer
pen eencr reorg1tnisatie vim het infandsch on
dl•nv1js. met den mug van inspectcur. Y erkerk 
Pistorius. 

Deu I -Jen clezer is bet stoornschip Dotu1·i11 
>an :-:out.lmmpton herwan.rts vertrokken. 

l>e ( ·1 t"ec/1 I iR eergiskreu te :-:Jue?. mmgeko
rnen en <lP 1Ji·1·11ll1e gistercn van :-:Jue?. vertrokken. 

In Buropa zijn aangel~oruen de zeilschepen 
1'/io1·lwc/,-,._ {)/Jl'l'Ull, Jlerl!'r1, Xehi11a en Go)t(/c!f 

Yun Heuter, 1 fl Mei. 
1,0111!1'11, l 7 .Jiei. De ouclersecrefari:; voor 

lmitenlaudsche zaken. deelde in antwoonl op 
Cl'll tot hem o-erichte vraa.cr mecle, dat de Kc-

b ~ ,,, 
clerlanrlsche l{egeering de bernicldeling vau .r..n-
D"ehmd tusscheu hna.r en den Hacljah V<Lll Tenom, 
~1 zake de Si . --qun.estie, heeft afgewezen. 

Dat verder de Eno-elsche Hegeering de noou-
o 1· zake11jkheici overweegt van een zem mg n~im· 

<ll'n rn.djah. om cle vrijlating cler bemannmg 
vim de Aise1·0 te bewerken. 

penba.:re· Ve;rkoop,. 
op \\" oens<lag :2 I ~Ie"i l ~\.'I. des vnnnui11-
<hg,.; teu i.iL'll nre, ten OYersta:m t'll in het 
lnl'n:d van het Y endndt>parlPmcnt te SoeN1-

l<111·/" • door tle cer1<te hjjpotltL'ekhomlster krnch
ten,.: onherroepelijke volwacht, 

van: 
~ EEX EltF met d1t11rop stanncle steeuen 
gebouwen. gelegeu in liet l'hinePst:lie lrnmp te 
.<..:or'm /;u ,·f 11 in Blokletter Y numero :2;1\). 
i:;taantle ten name VILn Oei Hing H w:Lt. han
delaar 1Yoncnde te ::-.·1,111111·r11u1. 

A. U. :SOONEMMER <lll· 
·"vlo. ;{:\lei l:::; '-1. • (111) 

Javasche Bank. 
In opvolgi11g nm het bepaalde btj art. :35 

§ 1 der Ktatuten. rnaken Pre,.:ident en Direc
teuren uekentl, dat het DI rI /JESD over het 
met :ne Maart j. l. geeimligtle :Joe BOEK
J_.\A.R is ·rnstgetclcl op 1:2•, pC't. off' tJJ.50 
per aandeel rnn f' :»OO.-

Het Dl\'lDEXD lrnn na 1 :> de:P-1· dag-elijks 
op de w-erlrnren zoowel b~j ]1et HOOFDBlT
HEA.U al:> hij de verschillende AUE... TT
:-3C'HAPPEX ontnmgen wortlen. doch hij cle 
lm1ti:;ten ttlleen na verilicatie te Bittavia. 

President eu Directeuren der 
J a rnsche Bank. 

Y~L.,. DEX BETW, 
P1·1•,,idc1Zt. 

B.n.c1.YU. 8 }lei 1 "'Si. 

G-ROE:\'EYELD. 
1Ji1'.-~l'Ci'e/lf 1·i.~. 

(l:25) 

1 e eene t1ienstregeling voor den loop cler trei
nen np de Oosterlijnen. (De op die dienst
ri::geling ,,oorkomencle treinen voor hot ge
deelte ".1."oelorng-"goe11g - Blit111· 
tredPn eerst in werking nls dat gedeelte dt>r 
Oosterlijnen voor het publiek verkeer z1tl 
zijn geopend: die opening zal later worden 
mmgekondigd.) 

2e het recht"treeksch verkeer ·voor personen 
en bagage nm tle stntions en halten der 
Oosterlijnen: Soe1·abaia~ Sidlzoal'd
jo. ~-,.l.odjoke1·to. Ke1·tosono . 
1-,.l.adioen en Pa l'On na.ar de stations 
en lrnlten: Sa11ut1•£11ig, Kedoeng
~j(lffi., Goe:ulill. JOattrn. ~joc
ja. Toentang en 1#-illem i t1er 
l~ju Smunrang- Yorstenla.nden- "Willem I cler 
N" eclerhmdsch-lndische Spoorweg-:Maat'chap-

P11 · 
3e het rccht,treebch hestelgoecleren - >erkeer 

nm alle stations en h11lten dcr Oosterlijnen 
nn.ar alle stations en hulten der Itjn Sarna
rang- Y orstenlanden- \Y ill em I. 

4-e deaanneming en verzencling van iil-en 
vrnchtgoederen, paarden, vee en rijtuigen en 
lijken bestemcl voor de stations en halten 
cler l~jn Samarang- Y orstenlamlen- ·Willem I, 
met overlading en herbe\"rachting op het 
overgangsstatiou Solo. 

l\Iet dien datum vervalt: 
de dienstregeling voor den loop der treinen 
iu werking getreden den '.2en Juni 1883 en de 
daarop uitgegeven vervolgen. 

..:ian alle stations en halten zijn verkrijg
baar tarieven voor het personen- en goederen 
verkeer enz : op de Oosterlijnen. 

De nieuwe tlienstregelingen zullen -ten spoe
digste verkrijgbaar worden gesteld. 

(126) De Chef der Exploitatie O/L. 

I:>e '7"elo1..1tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg van ee11en heil=rimen invloed, voor de huid. 
Z1j hottdt op het aanue=icht en is onzichtbaar: 

zij geeft dus acm de lwid eelle 11at1wl'lijke frischheid. 
CH. F Y 

PARIS - 9, rue de la Pai.x, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht Mor tiamaak en vervalsching. 
(Oordeel uilgesprokeu door het Tribunaal de la Seine lien 8 ma! 1875) 

C1
E nmusm des PROCEDES RAOUL PICTET 

Sedert 30 jaren, 1!ijn ee11 
groot aanta,J persone11, zoowel in 

Frallkrijk aJs in vele a,ndere landen 

15 tot 1500 K•• ijs per Uu.r 

Nieuw klein ijs Machine 
V A:S- 5 K'• PER L"L'R 

Bij toewndi11g gereecl om te 
werken.T'1·ijsF11A~CO Batavia 
tege1~ Wissel op Europa. 

Zondcr drijycr .... 1500 Gulden 
Met clri.irnr ....... 1000 Guillen 
l\lel clrijYcr (met 

gaz or Stoom) .. 2500 Gulden 

ACRES: 

rue Grammont 
PARIS 

CY'enezen, of wel zij hebbe11 hun11e 
gezondlieicl behozulen dool' llet gere
gelde gebl'Uik clel' Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faoulteit 
te pa,rijs. Dit geneesrnuldel is ee1ie 
zachte en aangename pzzl'gt1tie ,· 

gemakkelijk il1te11ewe11, stellig
werkend en zeer goed]rnop. 

Overal te koop en te PARIJS 
147, Faubourg St·DeniJ 

Het VictoriaNatuurlijk M:ineraal Water, 
op 11/idden-Java. 

uiti"iluiCC"iHI dnor u11.1 ;;·ein11•orteer'l is en 
lul'i_j;;'baar r;eish•ld hij de hec1·en 

g1·os en. en detail, ,·er-

SOES~1AN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocjtt, 
en door hun intermecliair ook in allo 

n.ndcre bekencle 'J'oko ':-;. 

De A o·ent Yan de Internationale 
Crctliet- en Handelsverecniging 

,,Rotterdan1'' te Semarang. 

I.NDISCHE EODF.GA 

van Vogelpoel & Comp. 
P .. A .. SOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaa1uhe en Porlugmrl1r \\'ijueu. 

""itte en ~oode Po1·t ..... f 13.-l per 
~ aln::;a •. U·1~cntel Pn "1-'inoDnlce,, 13.30 112/, fl 
Pa le-, Gold- en Dry-She1·1·y ,, ·t 2.-J a cont. 

.\ liE ~TE~: 

• \. •• y . hUL\fCS . ... 
L.\11~1.:.' &- l'il. . .. 
\".\~ >ll;t.JDE .. & Cv. 
Knoo. · ...... . 

Bu11.joewni1rtir' . 
Pl'Oboli11qo. 
,..;oel'obc(jrr. 

J}Ol(jOfiPJ'[O. 

STE: 'K .. . 
DE:.·. ·1, 't+El1 .... 

. Jlctlrliif/. 
!\.er! i1·il'. 

:\I.\. ·01·:L . . . . . . Jlacliocn. 
Tll< lOFT & ll(1:\"l:\"U. ,<..:ocl'acuPlo . 
II. BL 'L ·er. Djocjoccr;·fri. 
E. t' R.\S. . . . . . . Swnm·an[/. 
LE l'LEHCQ ...... Toeba11. 
S>rEE. .K . . . C:hei•ibon. (107) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK 'l'UlGK U-YDIGEY. 

H:mdelaren in mo.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groofo pm+ii I.J. T. 1-' en Halk
i-zer in ttllc afmetingen. 

,,:taaf m plaati.jzer >n.n alle dikten, 
,wa<trf>ii nu1 G"X:2'X ''"., en ',," 

. t.' 'lf' en plaatli.Ot>er en Jioper• 
r.1ad. 
t:riot·-:;orte..:rinp: -J oerbont.en en 

JO.is::!t:.nag·eJs. 
» ilt:o1teren liranen 

rn , . tlO .!l.Ufl'tiSniit•J'l"I, 
1u ~.l '!lt}b~r nm af ', •. , tot en met 

met hult•stnBdt.:.en tot 

:il-4" -· e tiJpea tot u·· din.meter 
..,e1• rst l'P l ) .\tiuosphcren. I I •• t• • 

Priurn :'"'": i:, ·ii, :r~ugehu· 1e Ii r•J rte• 
.ll!ll(hi ... ei~k .: I'll tlubbd. 

nR d. G.'enh'ifn;;Ftal. liitn01n-
1rn1n1•en en Urandspuiteu. 

, ·.a~j~·e1·{~et1scha1• ,·oor gas eu 
Hhu·o_g•tiuh'aad. 

• .\11' soorteu ,-e1·f~"'\Taren. 
: lool' Pn Pou~n1nchines, D1·aai

en , 't•haa1 banl!!.:.en. 
, 'too.llnnrnchiEJesn1et ketels opeen 

fundaticplaat. 
Jt.iezcl~uhr <'ffnnpositie, de beste 

bekleecliug tegen wimnte-uitstrn.ling. 
JJiuas 1·i!!!t.all, een uieuw soort 

,·u1uklei. Ynn welke laatste artikelen zij 
ePnio·e iwcnteu voor .T11va zijn. 

\'~nle~ alle a1·tilI.elen, benoodi~d 
,·oor landel~jlic ontlerne1ning~:'1· 

Hunne za1Lk op grooten oruzet gebaseercl zun
cle, hebben ?.ij hnnne prijzen zeer billijk en 
benetlen concurrentie gesteld. 

( ~ mtrne liclasten zij zich met toezicht hou
deu op itnmun:d-= v1m llliachinerieen en. 
1·eparatiPS da.<0rvau, en nemen bcstel• 
liug·en mrn op diverse werktuigen. 

(90) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten beltoeve van 
De Gymnastlekschool te Soeraka.rta 

en 
De Vereenl,.tn,. tot , ·oorbereidend on

derrlcht aa.n klnderen van l't:linver
mogenden in Nederlandl!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- <C 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « < 100.- « 10.000.-
200 « « < 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT vel'krijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda << den heer C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin « << « J. A. Jansen. 
« Bandong << « << C. G. Heiligers. 
<< Batavia << de N I Escompto Maatschappij. 
<< << << den beer H. J. Meertens. 
« « << « « G. Gehrung. 
« « « « << F. H. Kroon. 
« << << de heeren H. M. van Dorp & Co. 
« « « « « Ernst & Co. 
CL 1< « « « Bruining & Co. 
« « « << « Ogilvie & Co. 
« << « « l Visser & Co. 
« « « « << Dunlop & Co. 
<< <' a den hfer Loa Po Seng. 
<< << « « « Thio Tjeng Socy. 
« Bengkalis « << « L. van Hutten. 
« Benkoelen « << « C. A. Aeckerlin. 
« Boeleleng << << « Nierinckx. 
11. Buitenzorg << « « Th. Jansz. 
« Cheribon << « << J. J. H. Smeenk. 
« « << « « A. J. \Yolvekamp. 
<< « « << << J. van Hol t Pelldrnan. 
<' Djember Bezoekic « << Brocx. 
« Djocjacarta « « « J. J. de Grau ff. 
« « « « « H. Buning. 
« « « « << \Yed. Kocken. 
« « « de heeren Soesman & Co. 
<< Indramajoe << den heer J. Revius. 
« « « << « Chs. Pino. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « << « A. \V. Kneefe!. 
CL Laboean (Deli)« « « J. F. H. van Hemcrt. 
« l\Iaca ar « « « \V. Eekhout. 
<< Madioen « « « P. E. And1·esen. 
« Magelang « « « P. Koppenol. 
<' Medan « << « \V. F. H. Leyting. 
« l\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang << « « \Valdeck & Co. 
<' Pad.-Pandjang« « « J. W. Alting Siberg. · 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « H. G. Klw1der. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie << << « A. 1\1. Varkevisser. 
« Pecalongan « « « A. \V. I. Bochardt. 
<< « « « << S. N. Marx. 
« << « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
({ Poerworedjo « den heer l\I. F. Smets. 
« Probolingo << << « C. G. van Slidrecht. 
« << « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw <' << « C. van Zijp. 
« Rembang « « « P. L. van Bodegcirn. 
« Salatiga « « « Th. B. Yan Soest. 
« Samarang « de heeren G. C. T. ,·an Dorp & Co. 
« « << « « Raveuswaay & Co. 
« « « « « Arnold & Co. 
« « « « « Soesman & Co. 
« « « « « Grivel & Co. 
« « << den heer A. Bisscbop. 
« Soerabaia « << « Chs. Kocken. 
« « « « « V. Clignett. 
« « « de heeren Geb. GitT.berg en Co. 
c< « « « « Van l\It>!Jen & Co. 
« « << c< « TJ->ic.ne & Co. 
« Soerakarta « « « Soesman & Co. 
(( (( « « << Thooft & Buning. 
(( (( « « « Vogel van de1· Heide & Co. 
(( (( « den hee1· L. Baier. 
« Tangel'ang « « << L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoe1· « « « Jhr. R. Holzschuher von 

Hanfach. 
<i: « « K. Hovens Greve \Vzn. 
« « « C. \V. R. van Renese van 

« Tegal 
« Ternate 

Duijvenbode. 
<< << « I. I. A. Uitenhage df> 

Mist. 
« Tjilatjap 

« \Vonosobo c< « << D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris H. J. MEERTENS te Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

De Co1nmissie acl hoc. 
:Mr. N. P. VAN DEN :BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakartn.. 

Dayrum. A.Icoholisch -wasch
-water. 

( 101) MACHIELSE. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
'fELEGRAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

Tekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNING. 

THOOFT & BUNING - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

SchijCsehietrcgisters en At"staudsbepa-
linger1, afzonderlijk gebon<len. 

Gedrukte Aanteekeuingboekjes. 
Nnamlijsten. 
Kleedinglijl!!lten. 
Strat"boeken. 
Menageboekeu met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklnagden Verhooren. 
Vendnvern ntwoordingen, enz.enz. ( 4) 

Verlrrijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

?t P. VAN DEi ST~!, 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

HAND LEIDING-
VOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IN 

Nede1·landsch-Ind'ii!. 
Met 7 uitslaande platen. 

'l'en gebruike op plaatsep, waar zich 
geen geneesbeer bevindt, voor 

Ambtenaren, op patrouilles, 
enz. enz. (21) 

P1·ijs f 5.- fmnco pel' 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. MACIDELSE. 

GELDLOTEllIJ-
te BATAVIA 

ten beboeve van 
de Gymnnstiekschool te Soe1·akarta 

en 
de Vereeni;;in~ tot ''oorbc~·eidend on

derricht na.n Kinderen ' '1u1 ~Iinver
n1o;;en1len in Nederlnndsch-Indie. 

LOTEN : [ i~:20 con:ant. franco en 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) THOOFT & BUr ING. 

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

Voorstl'aat-.Solo (35) 
Steeds beleet"delijk nnnbevolen. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'fOORBE OODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

MAAGZIEKTEN 

i 
loeijelijke Spijmrtering. Jlaag.onlsteiing, l!aag-en buikpijn 

wr-~oEN 6Nltl. GENEZEN DOOR HET 

EUXER TROUETTE-PERRET 
a ta P.A.P.A.I.N'E 

(Plantaardig, de spij.verteering bevord•rend middel) 
Generaal Depot : 163 & 165. Rue St-An toine, PARIJS 

ru in indii! in all!! Apotheken ve1·kri iµ-haar. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMH.ING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HJ';'r 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor geheel JAVA: bijWANNEE 
& VaD A.A.I.ST.'' SamaraDg, 

- -~ 

S:l::E>~IJ LIS 
Verkregen of we! overgeerfd, pas ontstane of v~r

ouderde, vloeingen, huidziekten, huidu1t
alag ,en andere bloeds veranderingen die er door 
cmtstaan, mond en keeluitslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme Zweeren ; enz.eni, 

4s~a~1:,11~1~'11~:' 
Zekere enradicale gc11czing van de meesl verouderde• 

en aan alle behandeliug , weerspannige Ziekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EERIGE GDEOGEIEURDE .Joor de Academie rle Medeclne van ParQI• 
DE EERIGE GE!UTORISEERDE door hel rransche Gouvernement. 
DE EEMIGE UMGEMOIENEN in de hospitalen van Parij1. 

Na.tlonaJe belooning van Frs 24:.000 
Dit medicamenl,sedert 60 j aren door de voornaamste 

geneesheer~n gebruikt, a.ls het kr~cht~adigste van 
alle Zuiveringsmiddelen 1s het ee~1g.e in .de gehee.llJ 
wereld dat zijne eere en ondersche1dmgstitels bez1t. 
ALGEMEEN ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jedere doo& bevat eene brochure die Ziekltn betref(e11dt 
'ioor JAVA blj Wannee &: van Aalst te Samaranf} 
Tt 1>1ou10, bij w ANNi:E 8r. c•. 

Yan af heden dn.gelijks verse he Gebakjes enz. Prijscourantcn worden tcgen franc~ 
aanvrage franco toegezonden. ~ I 

VAN RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrina 
EN 

L ij r r B n t B Ma at sch a pp ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs an.ngenomen VEEtLAAGD tariefvoor WEE
ZE:t\TFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

I' eatings Cough Lozen~es. 
Miclrlel tegen de boest. 

(105) MACHIELSE. 

Verk1"'ijgbaar 
bij 

TBQ~lT & IUl!NGm 
Avonturen 

van 

Baron von MtlhchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

Pi·ijs f 5.- fiwico per post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apohteek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts
'verend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

{100) MACHIELSE. 

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

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

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

garnndeerd. 
PRJJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

At-elier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMA'fERIAI-.EN 
SMEDEIU.J, KOPERGIE'rELUJ, vVAGEN

MAKELUJ en 'fIMMERMA SWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : (29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met uccura.tesse geeffectueerd. 

DEUH.EN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHITTZEN, FABl:UEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conclitien 
aangenomen en uitgevoerd. 

den Agent te Soernlrnrta 
J. H. VAN OMMEREN. 

----------------- rl'.' 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Raa:p~oh~ ~ijnen.., 
(25) A. MACHIELSE. 

SOJ~S:\_I:AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en CoinJnissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor de 

zoo gunstig bekende 'Vl.JNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

De~~~~~ ~il~.g~~n,g 
te Solo, is op I M1i11rt jl. overgagnnn viLn 
den Heer GUSTAAF \VIN'l'ER, op 

(83) M. J. TH 0 0 FT. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 
der Bataviasche Zee- en Brand

Assurantie Maatschappij. 
De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebr.:iikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"Veritas.'' 

Dij het Agentschap dezei.· l't:laatsch11.p-
1>ijen bestant, 01> zeer aa1111e1nelijke voor-
1v1ut-rde11, gelegenheid tot verzekering 
tegeJt bi.·arulgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

I).e Agent te Soel'akm·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MAOHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 
DE UITGEVERS. 

Snelclruk - THOOFT §" BuNI:-m - Soernlmrta. 
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