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IIet gebeurt mf'erm11len clat er persouen clag- 30 Juni E. K. 
geroepen wonlen Olli voor den politierechter, 
soms "lechts al::: getuige. soms ook als aauge
kl:tag11e te vcrst:bij nen. Deze oproepiug geschiedt 
per briefje. onderteekeud door den Hesident of 
den ns::iistent Besi<lent. wMtrop vroeger vermeld 
werd ,,om geboonl te wonlen m een of antlere 
nimhangigc zaak .. , do ch welke vercl uidelijki11g 
tegenwoonlig ·wonlt "'eggeJaten. Men heeft clik
wijl· betwijt'ekl of oprneplllg op deze w:i.1ze 
juist was en of die eicrenlijk niet per deurw11ar
tler moe'1t ge;id1it>den; zoulle de politierechter 
niet goell doen v11.n op bet oproepingsbiljet 
hekeml te ::itellen: de zaak .• waarvoor" men op
geroepen wonl.t" 

A ;tm• mun mzien zomle clit en YOOr den 
recbter en voor de•~euen <lie bet biljet ontvan
gcn. eeu gruot voorcleel zun. Ret lrnn wezen 
rlat men. alvorens m een zaak met vrucht ge
hoord te kunuen worden. eerst inlichtingen 
noet zoeken of clocurnenten verza.rnelen. Dit 
I~ nu tohrnl onmogelijk. als men volstrekt niet 
weet waann men beh-okken 1s, en dit kan ten 
gevolge hebben dat onclerzoek en beslis. ing 
gerekt worden. 

Die moeite zon gerrng, daarentegen het voor
deel groot wezen. Y oor:il voor hen die z11.
ken en geen t\j<l hebben om soms uren aan 
het kantoor te scbilcleren, zou het van veel 
be1ang zun. 
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~Icn zou verbaa~d staan ovel' de groote hoeveelheid 
·waren. die de diefeg-gen van beroep kunnen bergen, 
zonder in linal' gang daar eenig blijk van te geven. 

In ha:-ir z:-ikken vinrlt men vaak \"001' cen waarde 
·an twintig ii dP.rtig duizend francs. lll'ootc stukken 

zijdi>n stoffen, di1ersc ldeinrre artike!Pn en clikwijls 
vic1· a vijf rnantille;;. zoorlat de knap,;te zakkenroller 
over de h,111,Jip-heid 1·erbaasrl zou staan hoe het rno
gPlijk i~, zoovele en ;,,nlke groote voorwerpen voor de 
oogen van een zoo talrijk p111Jliek te doen verdwij11en. 

!Je voornaamste bezigheicl der gchcime politic be
f;ht•tt d:m ook m het bespieden der hanrlen van de 
iczoekstcr.... !James, die bij bet bdreclen der zaa! 
rn gedurcnde rle inkoopen, de handscboenen aanhou
den blijven buiten vertlenking-, tc meer als zij veel 
knoopen nnn hum.~ :._rnhchoenen hebbcm. 

l e gel<'genheithl:e'."eggen en die van professie 
znllc>n zich steeds vnn de handsd1oenen ontdoen, al-
1.hnn:s van die der rcchterhancl, 1·ermit~ zij de ont
bluole vingers voor hare manipulaties noodig hebben; 
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Daar er hier ter plaatse ook liefhebberij voor 
Crotons beg-int te komen, vermeenen WlJ on
zen lezers geen ondienst te cloen, door hen 
een recept op te geven voor de bereiding van 
aarde, om die planten met succes te teelen. Het 
bestaat uit: een deel rundermest, zoo versch 
mogel~jk, twee cleelen rivierzand en een cleel 
houtzaagsel, wat men goed dooreen mengt en 
clan een paar clagen laat staan. Dan werkt men 
het mengsel weder door elkander en bevoch
tigd het met gewoon water, waar een viercle 
gewone Javaansche azun bij gevoegd Is. Men 
plant nu den stek. of het bla l. (Bij sommige 
Crotons 1s het blad voldoende. ) Meu late nu 
alles rn rust en zorge voor een matige be
vochtiging. 

Men cleelt ons mede dat er onderzoek zal 
gedaan worclen naar hen, die sedert jaren 
gronclen rn huur hebben en de prngems nog 
niet hebben doen bekr11.chtigen. Ook spreekt 
men van brieven die enkelen, die nog geen 
'.200 bouws m huur bazitten. zoutlen ontv1tngen 
hebben, om voornlsnog te zorgen hun onder-

ook zal men deze vrouwen nirnmer hoog dichtgekn0opte 
hanclschoenen zi,~n dragen, om reclen clezen hinderlijk 
zijn bij het verbergen der gestolen voorwerpcn, tus
schen de rnouwcn en onder de manchetten. 

Kenmc1·kencl ;:ijn zij die de handen ontblooten, een 
zakdoek in de haw! houclen, groote om
slagen om de schouders dragen, enz. Deze typen 
worclen door de politie stz-eng bewaakt en toch kost 
het die veel moeite een diefstal te bewijzen. Keemt 
men daarbij in aanmerking, dat de wachthebbende 
zoo goed als zeker Yan zijne zaak moet zijn en de 
chefs der lrnnclebhuizen elk publiek sch:rnclaal trach
ten te vcmnijden, clan zal men licht bf'seffen, welke 
moe1elijke ta:-ik der politic is opgedrageo. 

Alhoewel rnrgis~ingen tot de uitzonderingen behoo
ren, zoo g-ebeurt het toch nu en dun nog wel eens, 
clat de finna in een lastig parket wol'Clt gebracht, 
\Vaan-an niet zdden groote vediezen bet gevolg zijn. 

Eens gebcuJ"dc het, clat een dame wen! aangehou
den omclat zij ecn ko~tbare nmntille o\'Cr den arm 
dl'Ocg, de lrns voorbijgaanJe zonder te betalen. Zij 
werrl gear1·esteerd en in de Directie-karner gebracht. 
Zij was de 1Touw van een zeer invloerlrijk buiten
lnncbch diplowaat. De mantille was door ham· gekocht 
in een nabu1·igen modewinkel en reeds betaald, het
gec!1 de kwitantie uitwces. 

Het geheele pez·soneel van den bazar kwam er bij 
te pas. Aan verontschuldigingen van hun kant geen 
gebrek. l\fon geleidde haar naar het rijtuig, ondcr 
verzekel'ing ,-an hPt diepste leedwezcn, over de plaats 
gehad hebbende vergissing. 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorclon voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgencle plaatsing de helft. 

neming op die uitgebreidheid te brengen, clan 
wel ze te verkoopen of aan den eigenaar te
rug te geven. 

Het sch~jnt clnt men aan die bepalingen, 
hoe nacleelig ZlJ ook voor de kleine landhuur
ders zun, streng de hand zn.l houden. Zijn 
wu goed ingelicht, dan heeft een van die kleine 
landhnurdern zune ondernemiug verkocht aan 
ZlJll buurnmn en zijn er een paar anderen in 
ornlerhaucleling. Kunnen ZlJ m den verkoop 
slagen. al Is het tegen een lage prijs, clan kun
nen Zl.J bet toch als winst beschou wen, daar 
bij teruggitve der gronden aan de eigenaars, 
ZlJ hoegenaamd niets, zelfs geen vergoecling 
voor gebouwen, enz. zullen ontvangen. 

Nam· WlJ vernemen z.gn door den Rongo 
van de onderneming 'l'arik zes Madurezen, 
w1taronder eene vrouw, opgepakt, m het bezit 
vim valsche munt t. w. heele en halve gul
den, en de vormen tot het vervaardigen daar
van benoo<ligd, bij zich hebbende.-Alle werden 
naar hier opgebracht, en zullen hnn gerechte 
stmf wel niet ontgaan. 

Onlangs werd uit den Oostboek gemeld, dat 
aldaar vagebonden van Solo en Djokdja waren 
op..;emerkt en Jit verschijnsel aan de verbe
t.. '"' kommunicatie met clen Staatsspoor moest 
worden toegeschreven. Nu WlJ bier gespnis 
van l\ladura. zien aankomen, blijft de verhou
cling als te voren. 

V erleclen ·vv oensdagmorgen, ten zes nre, waren 
er twee jonge schntters voor het komediegebouw 
aan het st.oeien. Van gekheid werd het katjesspel. 
D .J eene J anitzaar h1td den andere een klap ge
geven, die harder aankwmn clan bedoeld was en 
waarover de laatste boos werd, het geweer 
wegw1erp en ZlJn tegenstander aanviel. Deze 
had zich echter ook van ZlJn geweer ontdaan 
en nu pakten de kampioenen elkander bij den 
krnag; het dunrde niet lang of zij rolden al 
vechtende op den grond. Gelukkig <lat de ka
pitein kommandant der burgerwacht nog niet 
tegenwoordig was, anders had het er voor hen, 
daar zij in uniform waren, zeker slecht uitge
zien. Nu kwamen z.g er met een paar modder
v lekken op hunne anders vlekkelooze baadjes af. 

Het zal voor de suikerfo.briekanten op Java 
zeker niet aangenaam ZIJD te moeten verne
men, chtt de beetwortelinclustrie thans ook Ill 

Denemnrken een behmgrijke uitbreiding onder
gaat. De man.tschappij van Deensche suikerfa
briekanten heeft besloten om drie nieuwe fobrie-

Den volgenden dag maakten ae directew·en van 
den bazar hnnne opwachting in bet hotel der ambas
saclc, ten einde nogmaals hunne verontschuldigingen 
arm te bieclen. Beiden echtgenooten 1mmen daar 
echter geen genoegen rnede. De geheele diplomatic 
trok. partij voor de beleedigde dame, waarvan het 
gernlg was dat alle !eden van het corps en me~ hen 
een groot gelleelte der voorname wereld van Parijs, 
den bewusten bazar meden, waardoor het handelshuis 
groote en onbcrekenbare schacle wercl be1·okkencl. 

Bij het ontdekken van een diefstal gaat men meest
al alcln;; te werk: de bewaker waarschuwt het 
hoofrl der politie dat verblijf houclt in den eersten 
;;alon en beschr~jft het uiterlijk der beschuldigcle. 

De aanhouding geschieclt nooit binnen het gebouw, 
daar men elk opzien wil vermijden en der diefogge 
te vele uitvluchten ten dienste staan, zoolang zij 
hct lokaal nog niet lJCeft verlaten. 

Zoo bij1·oorbee!cl \vend zij ongesteldheid voor.-
7.ij was voornemens naar de kas te gaan om te bet.alen. 

\Vel wijselijk wo1·dt e1· dus gewacht totdat zij het 
lokaal vel'iaten heeft. Wil zij in haar rijtuig stap
pen dun gaat men zulks tegen; is zij te voet clan 
volgt haar de politie-agent op straat en houclt haar 
daa1· aan. 

Dooz· een bijzondere steeg worclt zij teruggeleid 
naar den bazai·,, een elektrische bcl verwittig<l de 
Chefs van het huis, die aanstomls in een afzoncledijk 
rlaal'voor bestemd vertl'ek bijeenkomen. IIet feit worclt 
haa1· hier dan voorgehouclen; Ioochent zij, clan gaat 
men over tot onderzoek aan den lijvf.l hewei·kstel-

Inzending der Aclvertentien tot op den 

dag cler uitgn.ve v66r 10 uur. 

ken, bij de reeds bestaanden, op te richten en 
daarvoor wordt het benoodigde kapitaal van 6 
millioen kroonen bijeengebracht, gedeeltelijk door 
lantleigenaren en boeren, die zich per contract 
verbinden om gedurende 10 jaren beetwortels 
voor die fobrieken te verbou wen en voor het 
overige door aandeelhouders der nrn.atschappij. 

Het bal <lat de Dire.ctrice van de meisjes
school alhier, zou geven, maar wat nitgesteld 
werd orudat er oncler de leerlingen zooveel 
zieken waren, zal nu plaats hebben op aan
staanden Zondag 1 J uni, den eersten Pinkster
dag. Kinderen en geinviteerden wacht stellig 
een aangenamen avond. vVij cl1ielen dit gaarne 
mede, omdat het ten bewijze ;;trekt dat de ge
zondheidstoestand aan de meisjesschool thans 
weder niets te wenschen overlaat. 

In kampong Kgoesoepan was eergisteren 
een kolassaal groote wagttl te zien, gevangen 
m de Bengawan. Het beest wns over de vier 
voeten lang. 

Het heeft in den afgeloopen nacht zoo zwaar 
geregend, <lat de Peepee heden morgen op en
kele plaatsen buiten liare oevers was getreden. 
Tegen zes ure begon het water echter te zak
ken. Van ongelukken hoorden wij gelnkkig niet. 

Een weervoorspeller kondigt meerdere zware 
regens aan. Het zou hem niet verwoncleren als 
WlJ dezer dagen, ofschoon het Oost-moesson is, 
te Solo bandjir kregen. 

Dat de achterstraat rn den afgeloopen nacht 
weclerorn onder water gestMn heeft, knn geen 
verwondering wekken als men overtuigd is, <lat 
er tot heden hoegenamnd niets gedaan werd, 
om zulks te voorkomen. 

Hollandsche toestanden. 
Dat er rn 't lieve vaclerland eveneens vreem

de zaken - gebeuren kunnen, claarv11.n getuigt 
een pas ontvangen particuliere brief ons ter 
inzage verleend en die een kijkje geeft uit 
het leven cler Amsterditmsche jeunesse doree. 

De briefschrijver vermeldt o. a.: 
In Amsterdam is het tegenwoorclig een tijd 

van beroering, voornl ten opzichte v1m d~ jonge
lui moet men helaas zeggen: "there is something 
rotten,, enz. 

Zoo verdient een volontair op een effecten
kantoor op 21 Jangen leeftijcl cn·ca een ton 
aan de Beurs, brengt die m een minimum 
van tijd door en verwijJert zich tot besluit 

ligd door claartoe aangestelrle nonwelijke bedienden, 
die alien gehuwd mocten zijn. Na constateering -ran 
het feit bepalen de clirccteuren de verder te nemen 
maatregelen. 

Vrouwen van zekeren rang worden de gestolen 
voorwerpen afgenomen of moeten deze betalen, be
nevens een belangrijke boete aan de annenkas van 
Parijs. 

Vronwen van de demi-monde brengt men voo1· 
den strafrechter, tenzij clat zij door de tusschenkomd 
van invloedrijke minna:i.rs, waal'aan het dergelijke 
vrouwen gewoonlijk niet ontbreek t, op vrije voeten 
wonlen gestelcl na behoorlijke schaclevergoeding van 
bet ontvz-eemclc. 

Zoorloencle komt het publiek zE'lden of nooit achter 
deJ"gclijke diefstallen. 

Volgens taxatie van den Chef cler politie komen 
er rlagelijks, behah·e de vier of vijf op heeterdaad 
betrapte dieverijen minstens 50 delicten in iedere 
baza1· voor, alhoewel zulks maar hij benaclering ge
raamd is, want zelfs de politie is niet in staat het 
werkelijk gctal misdrijven met zekerheid op te ge
ven. foclere bazar is in voortdurenden skijd met 
de aanh-:mdende afaetterijen, waaraan zij is bloot
gesteld. 

Dat er met deze verliezen rekening moet gehouden 
wordcn, ligt voor de hand, v~m daar dat de di1·ec
tie~ zoo min rno;;elijk publiciteit geven aan derge
lijke oplichterijen, opfat het betalentle pu bliek niet 
te vcel in cl~ gelegenheitl zij, ov<~r de sclrn.tting r.n 
de p~rct~ntea hu 1 opgcleg.l te kunnen naclenken en 



nwt / Ill. H)l) b gPhl L'll ' 'll n-i.• 11lin11dj1•. 
1-: ·11 ;L1111 •r l · fl', It c •r.,i 1ij11s 'n1h•1-,.; hr .. n l

ka-.· L' t \ erl· 1p \ ·rnil..:;e ts dL' j tWt' •lL'll ;-:ij
ne1· llllll' let', E •11 tl.Jf,k• lhl01lt.aitkl zijn \ 111l0r 
{t' 1i [llitll• 'l'l'.l. ); 'll \"il':· [ •. \ ijt'l' Pll ze.;1J '. j )llli '

Jui uit d1• 1' ·r>h• famili ».' ot'.-wlwon i1~ ,..:~.-1· 
rtti1u1• ti11:L11ti ··I· 1111si.t11 !i,.J1e kn. verli'ZL'll met 
,lphl1el1•1l aan 1lc he• tr-< z11 1 lauig. dat llllane 
Y•'l' ,-\j l>'ri11g- r ''J> •di yeJ\jk Wtill' Parij::;, New 
\ 1•rk l'll I l lil'. 1w,11lig w11r,lt geiu.:ht. 

!'nen h 't bckt•llll Wd'<1 d:tt de Heer Belic
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\ .rn ,· ,u t · t 1!2,' '·.is !.!.' .\" •l· l J e•1 tl • heer .Je •], ·l 
l<•t f{p-.;j 11'11t \. n Tit,.:·.tl ,(t•en twv,,1le lda 'tiJ 

1:1 ,· h•11ti •) \\",l.;; h 'llO~lll1l. 
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. \ . .\I. • •. K nd1c 1ia; om bt bei<len. na fo kla:>3e 
({ · i lL'iltiP:-; be1i' r.l tc he1 b,u. ll<tar klein l'", 
mi JHl 'l' • rc:>i l ntiPF- ',,.,,'Zen wertl •n. M·tar <lie 
wr!!;dij ing µ:.wt Hiet O(l. De beer Keuchenius 
w 1s 1• 1l/1r• ·1•11 uit zjjn.:! lJctr-:kkiug. dod1 cle he r 
.J .. l'k<'l nit L'i;.:: ·n b 'W .. ..;in...; 11ut >crlof gt'...;<ttm; 
to 'll l - he.·r h.enc h 'niu' hl'rplaat"t \Ye rt 1: m1 ·• 

t•r g' ·11 re ·i. lPnti. 1 e klzl~,~ open. ll 1eh toen <le 
h • r .T, •kel an .J: :< •l l w ·r l waren er twee v,i.
CiLtT •tt \'1m ILsid .. mti '" le kLL-:,;e. DJ beer .J eekel 
is, 1hs. 01'-<cLo::m e 'r>olle~· heen(!,"egam1. harder 
h ·h mdel .. 1 <lan tle lie~r I" •u ·heniu.·. 

\\"at 11111~ lti •rv.m <1 • re len zijn '? De 
w '!.!'e.1 11 •r l:e!..:e •rinQ· Lebbcn dit met die tler 
vo,~rzi •11i.~heid ge1meu. <lttt zij veelal omloor-
QTomlelijk zij n. L. 

Tu een tuiu te Jerumlem. behooremle aan Cook 
Ix. Zo1w11. 1le welhe1-en 1e to~risten. is een zeer 
0'1•1•>. Hf~ ,ll"efde boom. die. ZOO gelooven de 
.... ha bi '1i:'Il. zal omvallcn z ollra de regcering 
\;tll den :"nltan h;wr e:rnle heeft. De he~r 
.J. '.\I. <'ook nrhaah in e 'll brief aan de Ti-
11l • ·• <lat e:•n ~root" fak afgL·,·allen is ge lu
ren<le <kn ttici' nm l<'n H•1s-;i. ch-Turk;;chen 
onrlog; en ".,,JPrt 11ien t~j·l onk aw1ere fokkcn 
zii n we~.::g't•rnlleu (Tu ii · en Egypte) niett2gen
. +·ad· h\j den Ii <)'l "·i·l f("'stut en met 
ho '[l !· \'() 171 '.l li: <l. • r11.tuurlljk lweft c1it 
'"'' HT.d het h!j · l )<Jf in ];ut noodlot nm den 
h) 1·11 no!..: m r v ·1·-rnrkt. .T. IJ. 

dP ,p .... , u.i d~ 11!.u'll'.l d-.): k1zt11·:; te hrlpt)n 
b, .;; I• • \\' l'lt r 1 1.1·1·1 I a.1 I'" rl!a d" 1•,•r!tjk" kuu
l' .,., ~·"I- 'I • . 7. >HY .1 J,pt di'' ontn·e ·111 i.~11 Y'r-
1 l'·en '· a•, 1'- Ji,• o 1 i1•1·j, ·1 ! \,\II rlil'll'tper-:o·ncel en 

o i.lernC'rnin;r,'n stc»d~ 

a ·w · 11 • 1. d 1 m•?'li,Q' behnurijk 
tH-l'rtnatigL' explo tat' I.! 

bl«o'. ,. •,tel I. i.Jlijr1•11 1[,•rgd1jk.e
ini·i iit~il~··n np µ:r'- ) e !'C1J·1al z·~ 'I' 11L:ttig en van 
al~ >.11 ~.·n h ·la11~. 

Jh'.''! •lijkl' .Q'r > "''1 • 111t.Q'11.ij 1•1 h •lih••n oJk alle~n 
J.•y · i,· ·.1' 1,1.1:-\1.•i.l i11 1k .'.... .... •t·• ,,-..wcld~t<' l •11, want 
d 1 ir d, pro lu..:f e t' 1 d·· 1 •l 1 1k np Y.1.1 warc11 op 
!:!' ") 1t1~ 1,;l·h •nl i...:. 1111 Jo' \.._PiY11l l1 ~1~r 01n1.1.'t. st~~ 1 .... 
~1·1 ,,t I<" lot>lnli 11 en 11· '"It IJ.•t pabli1•k in J • gd,'
g-1•11 h 'i I ,!!c'~t •I; l. g t' I ' \\",l't.ll' e11 111 0 1·u0tc kcu..-:c 
1 ·:.r1\n 111·lt"g. 1 p1·iJ f'll l< 1 b •koll11~1l. 

~'r ar '"a .. 111 ·n o l'.'- d )t''l inn,!.:.· .. '. \Yt!lk' \·o::H·zorg..;
lll•t 1lrt',Q'<'lt'n rncn m'"'"· !-!"" tu~en zul t•r altoos wo1-.l '1t. 

lll't b ll•;:; tt> :<.lant>hrister. 
1 /'.11•! ic11/ic1'1' C<J!'J' ·s11n ,,1<'111 ic. I 

E. 

Lo11r!1•11. K :.Ia art. 
.111 t' 1.1fi,fi111 Ii!·., !rn11sc i.-< !tis rrt ·111' 1 Jlcit rraai·~ 

d.·1;,., µ··lilt 11i··t , .. ,. 1:11!!>'l·ChL· 111n11111•n ulken -
l~t i ...:('ht• v 1·0u\\'e11 :--:!n·u1 P\"1'111, 1 1...•r o 1 lt'I' zij11.' lh)' 11.'. 

1-••liJk IJ'.1.ikt n·t ,. :11 z,J,1 lerlin.~· gernl, lwtw.•lk te Bir-
111i'lc: lia111 ~L••rk de uun1lucl1t lrekl. u,i:.11· wo1·1lcn op 

I >1U''-'T\1. Yrji bL{ ll!tt:ht wer1lt>n cl.·11 
I~ •si1lent Pl'Jtig" kijl,»ll o 1t;' ilen. tenvjl li;j 
1l •JJ he 't' Lil'.scl1·trL et•u 1,ill :en Ii inl nit d.
ad1 •L'r,.;·1t!Jrii 1\-,•nl ouhT 'Plll 1. \ \',uuwer m 'll 
ln~,Lat da~ 1·dor e •ni'. .. \"11 tij l b(j tlen \.s.,i-<t "lt
l~l' ;i,J nt d0 goon l •n pajc>ng- mi J,1e.1 !l\'..:'r d tg· 
Wl'l' l \\'•','.J.' . .?,' 'llfllllt'll, klll lU 'll uiet ll\''l'l' t' Wc•'.

lll\_\' lm1' aliteit v.w l1jnk1lj:t':" dit•ve:1g '8ptti.; 

kln:··en. Jf11t. 

Duel. Het d Yll1tmiet-d1wl is eeu tl.-r Lmt't • 
,\.meriknnnsd1e ~1ifrin 1inu<l1t. hL•t l1t:ttste Wcl•1t'<l 

1-.m 11'3 chemiL'. too..(',']H~~ 1)p de kuns~ 0.11 

i»IU;Ulll 1trl pntr0.5 te ltelpen. llet Yt1lgende ,-.:htat. 
t .. lez •n in een dt.'r bats:e 11 tuwn.:n Y1LU de 

T Jw-Yor:.: Her.thl: .. ne lni,ewmt Bcown en 
dt• in...(eni,·m· .\lill lic6·a1·en zich tle:.i l;;bu 
~\.pril na:tr een Li )seh. hei l •n \'Uorzien 1·.rn e •n 
g·djjk a1tnl1l dyu1tlllie~-p.1tron •u. j~r wed e •u 
eirkd v.m 1·ijftig p;ts n,icl t'l:ja getr .. >h.h.cu op 
ecne op.!n' pba•s: o ,> e»n t 'Jken. gt.'J0V.:•i 
duor de g •tui,;e!l, Lli..i in h0nmen \l'•Ll't.m g- '
klourn.:.eu. liepeu. tlJ duelli.-teu op eli.:;t:tr t.)e 
en wierpen cllrnn·lcr met 1l • wrst;hrikkel;i'•' 
projectielen. B\j de 1l-'rLlJ p1ttr0011 1lee11 zi .. J1 
eeue nee,«lijl·e out.ploffirr . ...;· hoorea, e2n h1ilvti 
mjjl in d011 omtr..ik cheu11lle 11e grJu1l; .Tolin 
Mill w;i..-1 g--!rn:tkt. :\f ,.,n heeft uiets \-1m hem 
ternggevo111l m dim een stuk Vll.J.l zuu lrnnk 
en de hak VILU een zijner ln:irten. 

.Jfot. 

§iHrnr')ve~fee;st. Blita.r. 
Den lie Llet'r lwl het st·i+i PB-~.~rr.:iin e2n 

ft'e"telii ~;: n:i.uzi.:m. Er wed µ: • :l.t ~ l. Kanon
sl.!hot •u lrn.lded n cloH· de ln.;ht. DJ !flllil •/,11t 

nin tlen r.~gent deed ha.re forn:::he en dreuuen
tle toonen hooren. Y1m alle lrnnbn zng mJn 
d usgeuoew 10 1lj11d1u1 /. dr,t1qb·trc h ·1tJn bak
kcn, volg~l·1deu Ill •t allerlei e•t·."""r '1. dmn
ken eu ververschiugen fo8.:tr.)J.n .. m. t'.i.lrijke 
schnren ntn }J 'll}'lt' 1 t1:·'.~. 1111i'i'.,, uoe1·' ... <, lllc>1'
di11's, kt>li 1>.<, h ulji1•; ·''IHl1·ie~, kwitm ·n van al
le z\j•1eu in gnwt c 1 'tullln eu st1tti'.:)·c processies 
opda!.(·en. :-3p0edig d1rnrop 1·ersc:he~ien de iulaud
sche hoot'cleu in u·tla-le/l Ill', met c; ·u tnlrjj k gc
volg Y1l.ll piekeuiers en \'illLlHleldrngers. In ein 
woor .. l. het Wits outmgwekken l! 'l'egen tien 
ure k\Y•Llllt;U de regent en assisteut-resit1eut, 
door hunne teg1mwoJrdigheiLl de ple[\'tighei.d 
nog Yerhoogen .. Het gold hi.er namentlijk nids 
meer of minder clnn .... hr>l ill-:-"!tenen Nm de11 
slaal'3spoo1·weg'- Zonder vercL:r bij deze k~)rue
die-verrooning te willen Llij\·en stiltaan. km 
ik der H 'geering verzekeren, cl.Lt zij wel zal 
do"'n om. hoe eer hoe be;ter, lmren EuroIJ·~e-

men n. 1 .. dat de 111<u1tsdrnpp~j van Deensche • 
suikerfabrielrnnten be,;loten hteH, otu bij de 
vcle fabrieken die z:j raerls i.nwerkino· heeft 
dri.e nieuwe te voegcn.'die respectivelijk t<~ Stage, 
Stngelse, en .\.s.;;eys zullen opg0richt wortlen.-

Het benoodigde lrnpibt:tl van 6 milioen kroo
nen wordt bijeengebrncht, gecleeltelgk door 
litndeigenaren en bocreu, die zich contractueel 
verbond~n hcbbeu, om gedurende 10 jaren beet
wortels Yoor deze factorijen te verbouwen, en 
gecleeltelijk door de aandeelhouders der besfamn
de maatschappij. 

Tegen a s. September wordeu de twee eerst
genoemde inrit;htingen geopend, terwijl laatst
genoemde in den herfst van SG in werking 
komt.-

Dezs drie fa.briekcn znllen instaat ZlJll om 
zoo\'eel suiker te produceeren, als de jaarlijk
;;:chc consumptie van Denemarken bedrnagt.-

DE E1'XE OF .iXDERE grappenmaker te Soerabaj:.1. 
is sinds een paar dageu bezig olll, evernils een 
p11.ar lil1tande11 geledeu ook plants vornl door 
tuss.:henkomst van de post. bespottelijke huwe
lijks nanzoeken aarr. deze en gene familie te doeu 
toekomen. 

Z66 ontving eene hoogbejaarde weduwe ver
leden week twee derge4jke a11nzoeken; het eene 
heette geschreven te zijn door een jeugdigen 
adelborst. 

b DE~ JOXGST verloopen nacht overleed de 
gepcnsionneenle Regent va.n Si1lho-A.1 .. 1jo Ario 
'I'jokro N egoro .. 

Imlien ooit van een Regent is lrnnnen wor
den gezegd. d11t hij v11n Europeauen hield, clan 
zeker wel Yan hem, die in de wandeling be
keml wits onder den gemeenzamen n11am v11n 
J antje van Amsterdam. 

S .. H.B. 

De Atjeh-correspoudent Peerke van het B. H. 
B. scbrijft: 

HeJen ii' liPt gezin v.m th'n overste Stolle 
mrnr Au11g11loeng vertrokken: 't is toch een be
roenl gezit;ht, mcuheer, in zoo 'u vo1le » vre<les
toest1tud" een tbme lilet kin leren te zieu rei
zen in een dos-it-LlOti, voornfgegaan, omgeven 
en gevolgd door eene sterke met geladen ge
weren gcwttpende patrouille en daarbij eenige 
tanlloc's om c. q. de g~wonden op te pikken. 
't \Vil er b~j Peerke nrnar niet in dat 't hi.er 
reeds een toestand is om dames en kinderen 
bij zich te helibcn. 

Kolonel Diepenbroek bespreekt in de Sae». 
Ct. de nieuwe phase, welke de Atjeh-zaak is 
ingetreden, doordien meer offensief opge
treden en een strenge blokkade op uitgebreid 
zP-egebied ingesteld znl worden. 

Al venrncht hij ook van bet begin nm het 
nu aangenomen program ma weiui.g gunstige 
result.tten. hij juicht to ch de nieu we politiek 
toe. Y oor de blokkade acht hjj 28 oorlogsbo
demR noodi.g. 11ndern zitl zij in \Yerkelij k heirl 
slechts fidief ztjn. Deze maii.trcgel nocmt hij 

zce1· goe11 hl't gcYal zijn.- DC' I-._oninklijkc Ncdel'land
~clie 8cij1·r~chbierbrouwerij kcert nn vclc af.-.:chrijl'in
gen, oq'r' !wt ,jua1· 1883 toch nog het nict oubelang
rijk diYidernl van 20 pct. uit. \\'aar~<"hijnlijk zal znlks 
dit .i<l<ll' nog gi·ootPl' ~ijn.- Ondcr Tilbu1·;; hecft een 
hL•idebraml gewoe1l 1 die 23 hectaren totmtl verwoest 
heet't. .\Jdan1· i,; de cursus aan de rijksnormaal
scboul 1884-1883 nangernngcn met 74 kweekclin
gen.- llrt howlccdjarig beslaan Yan de YerC'eniging 
lot ?\nt van 't .\lgemeen zal te Amsterdam feesteWk 
geviel'Cl worden, en "'Pl op den 'l 2e Augustus. • 

In de Uoe~chc Counrnt wordcn per adl'crtentic 
twee ezeb gewuagtl, om tc ligureeren in een voo1·
stl'llinp: Ytlll Jmla:; rn Pilatns.-llen hecr de Gelclet·, pas 
be1we1rnl lid in den Raatl rnn Imlie, is opge<lrngen 0111 
cen rC'o1·gnnisatie van bet departcment rnn Burgel'lijkc 
openbare werken te snmen te stellen. llij zal dnartoe 
ei>n knn~treis ovec Java maken, die nntum·Jij.k wc1le1· 
veel geld aan etc schntki~t zal koslrn. llct Inllisrh Va
dcl'laiid zict in die kunstl'eizen van H.egeeringsper
~onen weinig heil. ~[en denke ~]eel.it& aan de 
kunsiries van den hccr LC\sssohn Norman in :.wl<e 
com·ersie, die Yan den hecr ·de1· Kinderen naal' Atjeh, 
in zake nechtel'lijke m::tcht, eindelijk aan 
die rnn den hee1· Sprenger Yan Eijk en echt
genoot, in z::ike... enz . - Te Snmamng zijn :w 
hlikkcn clamlc.stinc arnk nnng-clmnld, die nm Koe
<locs pc1· stoomtram \\'<ll'Cn verzomlen.-Het ijs kost 
te Samt'trnng, YOOr hen die minder clan twintig pond 
dagclijk8 11cmcn 1 slcchts Yicr centcn per pond. Er 
was cen tijil dnt lll't op Yijftig centen te stnan 
kwam.-Uct Bataviausch IIcltldelsulcul prijst de eer
lijkheitl nm de pnnrljcshoudcrs te Iecster Corneli~. 
Ott la vertll va 'telle sc nichcr?-De girnffcn h •b
bPn tongen Yan een Yoct Jengte. Barnum heeft er 
ec.1 afgericht om de glazen Ynn de venstcrs zijner 
im·;el1ting ~choon te lckkcn. Het beest doet dat rnet 
rle grootste net.heid. 

28e blnd. 

S 1:>rollI.l~el bloeme:n .. 
01·erspanning vnn het zielele1·en, werkt beurtelings, 

opwPkkeml en l'Crlamrncml op ons lichaam. 

E1·en nls de gebogen vee1· van eenig we1·ktnig, door 
cpnc nieuwc tl.rukking, de krncht tot terngspringing 
hcrkrijgt, zoo ook vintlt on1.en gee>t wc,ler krncht 
tot han1le!en, als er ccnig geYafU' dreigt. 

In D11it;;che bhulcn la~ 111<'11 onlangs de twee on
dcn·olgendP nthcrlcntien: .. Tegen i.Jctaling van 2 tha
lcr eer1 onfeilba,u· mid.tel tcgcn rooclc mieren" En: 
.,Tegcn i.Jrtnling van twee thale1· een afdocnd middt•l 
tegcn drn11krncl1f' - '.\Iijn bnunntin zond tlc betalin
gen en krerg Yan il1•n eersten moftot antwooi·d: . ,drink 
totje 1·oode neus blauw worrlt" en Yan tlen twecdcn: 
.,rlrinken nnlaten" - ecnvoLHliger recepten :r.omler 
diagnose, kan 't niet. 

Bline!, - een verschrikkelijk lot l ~faar zienrle blind 
te zijn. 1" nog e1·ger ! Rlind te zijn. voor al hct schoone 
dat ons omFe ft. niet slecht - in de natuur. mnn1· ook 
in zijn medemem:ch. - ziende, en scherpziende de 
k!einc gelJ1·1•l,0n. di<' ons la~tig Yallen; - maar Llinrl 
1·0Jt' de gr'·Jute clPug.lt•n.- Zi1~11de elk ~teentje de:; 
aan t~!o ih or onzen h!\·en wcg-, maur blind rno1· hct rnle 
g·oede. dat wij aantreffen kuunen; zic wo zijn, bijna 
a!le rnc11~che11. 

chen am1Jteu1m:!:.t te verbie1 leu. voort.rnn de...:
gelij kc zo~_,t;rny i ·1 ecu oili.;ieel btrn1;: t 'l' h;j t~ 
1Yone11 err d;i.•tr loor t~ S'!lt ·I iowi •e1"'ll. \V el is 
waar heb ik Em,Jpe1meu zic.h hooren bekhgen. 
door den regent niet t8 zijn geinviteer<l bij ' 
deze festiviteit, doch zulke lieden deuken niet 
verder dan aan eten en drinken. Een veri;:tan
clige Hegeeriug weet echter Lieter. En gesteld, 
d1tt zij werkelij k het pem icie11se van zulke de
monstraties niet inziet, client zij toch te besef
fon, "\Yelk mn,l figuur die ambtenn,ren daarbg 
maken in het oog <lier inlci.ndsche hoofden en i 

geestelijken .. 

• overigens uitmuntend. want, moge het d:m 
vij1md ook al ei::ns gelukken l1mg·s clanclestie
nen weg contrnbande iu te voeren, bewoeie
]jjkt wordt hij zeker, ter\\ijl een ztiner voor-

.\l~ g'j • dik wij's in d<.!n wcg nin plit:hL ziet gC'
l'OL' ,• "l 0111 te doL"•1, 11-.tt aan dt•e-<ch en bloed 11it"t 
beJiuagt. en te lat,,n 1rnt 11w Ji,1rt zoo gaarne i.Je
gee1·de, dan bPg'nt p:P een j.J1'e te kl'ijgen, Yan den 
strurl in rlit le1·en. 

Hetzelfde gel,lt voor de 1·conpok-partijen en 
onmenschelijke tijger-geYechten. Aan al dergc
l~jke misplantste coxcEssrns tegenover het in-
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la111lsche element, moet de Regeer:ing voor goed 
eeu ei.nde nrnkeu,- zooal niet uit gevoel van 
eigenwaurde, dan toch om den hoogst verder
fol~jken im·loed (barvirn op het volk! 

• -11. afloop der hierrnren bedoelde heidensche 
cere'uonien, werJ nog een afzonclerlijke groote 
slumelun ge.;even, wii.amau de inlandsche hoof
den en prie;;t"r~, zoow»l al.' het inlarnlsch spoor-
Wt!gpersouel'l, ijverig deelu,tmen. .':). H . .H . 

I · DE);E\Ll.ltKE)l' ondergitnt de beetwortelin
du,;ti·i.e belangrijke uitbre1ding,- \Vg >el·ne-

het OOJenblik dat ik ilit ncerschrij[, twee jonp-e 
.. 1l.u111•s" Unu F1 l ~·d1 '"'~n. in ecn huis n1n den B ·un
fort-rotl l. le1led,j;\. 1Jell'g1•r,[ dOJl' 1lrie ua:fi((<. ge
l'CC];[<1;:enan' 1. w1e1· funclii'n zoowat 01·preenlrnm<:!n 
111<'[ die n1 1 o ize hcrl1•wltrng,-cl..ic deurwaardt!r.-;. DP 
drie lu:1111J<.!ll li·~bi.Jcn in Jn<L Lie Lw•e 1b1nu-; uit h·~t 
h:ii~ tc zelt•!ll, krnchtt'll' Pen rcclil1•rlijk Y·ln11;s. waar
hij zj Yeroo1·d<'eld zij n tot betaling eene1· '"Jill rnn 
rnirn 1 til p. sl. U'.tn den lrnishP.cr 

I\o 1 l••n de Birn1inghamsche Lleu1·waa.r1fors keanis 
nem~n 1·,1n de eenrn11 lig0 bepalin6·cn van ons \ \" ellJ<>ck 
Y<ln Bilrµ··!rlijke R1•chts1·onl<.!ring, i11 zake de tr11<1iLrn l<·
Je;..r /rig v·u1 Yunni'"'n, dan w11de11 zij bepaahl jaluPr.-;ch 
W<Jr.l.• J. 11 e g"•'lrl:l:,kelt,ik ti.Jet d1• vaderlan,Jsclrn d·'lll'
wa,u·,I ·r zjn pliC'ht. fiij lrncht 1k w0ni1tg 1·,u1 den of 
de g0v,l1J11i~d1~ hi11·1"n t•' g.1·1n. \\'nrdt h,,,,, 1ht b •!Pt 
da11 g-1,tt hj iJ,, p>lit.i•' htl•)ll, dicsl•1eiigall1•0;1pJ'itie 
1ue• de 1 s erk1•11 ann 1·erij lt•lt. ni · g •h '!JI tt 1 l •rs hier 
t, L1 1 I-! Jl' armJ IJ11ili/( k.t 1 gc•e•1 h>1i~ I •:1r '1[')11-
brrk 11, al i-; 1[ • 1>-~rso •n in hlli~ o 1k dni1.e11 l • l s·luil lig 
e11 .ti 11 · · "t. li j •tt•)I jkc v J.mis.-;en t0.~e l zii.:ii. I lt) 
Eng.·bclH 1l1•11rwaarder 111ng zich <loor ecnc list Pr_!:!· •ns 
top~· t11.~· n•rsrh tffon en, is hj ecnm·1al 1 hin•wn Jnis. 
en It "J't h j P. ' Jig \' ))i'IV<~l·p Ill !t. 1[ ' [11n [ g 'g"rt!1l ~ l 

d,rn i' l1ij. \\',1t 1111•n nJ 'lilt: en po~se<siun '.Ila.tr 11·ci
gert 1nJ11 ht'lll to \~·a 1g en hi'l!C:\..t hij clc hHisrldlH' 

open, 1htn k·111 d .. • hili,he,•,· bem Uhlt gcw.J!il l1Jt h11is 
11itw ••·p •.•1. zvn lei· 1lat <l1• deUL'll'tt'.1rdl'r cenig re lr!.s 
be,• ·t. ll11rnn lie.1 k.1n h'j zw,11·e lJ1,•te ja !£L'1·.i t.rcni~straf 
b•'lo.1p.~11 w •gea-< ttnl11w(nl t1·es<pa~s . • 1..an rleze be- ' 
pali:Jgeu wmlt gc;trcng d<l han l gehou 1 lcn- Men 

naamste lr.wensaderen. de visch >angst. daar
door won1t belemmenl, zoo niet vernietigd. 

Verspreide be rich ten. 
'r~ S:.1n1arang i~ de ~to111ntnuu. koin.;~tH.le van Doc

loe ge l1•1·ailleei·1l. doordat de l•JCOllm'i1'f op L'l'll 1·er
kecnl ~p)Ol' w:l!' g-e!uop<'IL ilij e1•n 011dc1·zol'l\ 11leek 
hct rl:it 1•1· cen sLePn in d"n wi<~el, t11s>.:clw11 ,1,, rail 
t~n <IP tong- \Va~ geidaat~t. op zu1k ec·n \Vijze dt.tt er 
umni l.JeliJk :.1:111 k waad willigh •i l tr" l.1cln we rd. Ile 
P"litic 1[ L't on! •1·zuck. 111:ia1· 11f z'j 1! •u dad.'· z,tl 
YillrlL'il is de grnvle ITflfl_..:. - Ouk is al1bar in de 
Cl1i11•.'l''·che kn111p !'Cl1 f'J'Ll.Jk le zicn, wal zieh n11zich
bn.ar kan ruaken. :.\Il'll Lle11kt nan o1>1ichterij. lJit kan 

begrijpt duf'. cbt rlc clcunrnanll'r; rnn BinnitJgfoun 
met tlL' µToot t ~ omzichti,.d1ei1l tL' wcr!' gaan. Zij 
de11kc11 er nie a:-111 dt~ frt!h:tr.rica lnt"1·de hni='dL'lll' der 
<bme.< Orn1011.[ op•!ll te breken. Zij lmwakL·n cen
Youdig het pawl. z .10 Yan vo1'l't1 ab va:1 arhtcrnn. 
ZOl'f.(' dnt,Q'l'n.lc dat g1'•'ll pro,:iarnl daa1· worrlt bi1111cn
ge~mukkPl I. 't b :lu>' een g1•n·~clil 1i .. 1ei!'. e11 d1• tl1·ie 
rmunen hopPn <lv'l' hong.~r de 1-WL'C dn111e,..- tot de 
o ·ergnaf te nopP11. 

Y11orshnn1t~ is thlal'Op echter g:cen kans hoegenaamd. 
E~uc der dames j11ffro11w Florence Onnowl. heeft 
zclfa uit e»u rler venster·s den de11rwanrder cen reis
d~ken to,~~ewoqien, 011.Jer ltet zegs·en dat. hij ZOll icts 
wd 111u lig: hel1IJlJn wn: .,wanL" zei d1•j11ffro11w . . ,wij 
hL~i.Jbe11 g<~llO<!g ]H'OYinn• l in !mis 01n h1.•t nog zt•.; w,.:,en 
l:rng: 11it tc ho11dP11. 

lJit ii<'wij,;t <ka geL•st Yan jorinlitrit, 1Ya:1r111ce de 
dan1L's zich ia h:u·" g-ed W<l'1~·pn n i/.ontlering 1 .in tic 
were!.[ wde;1 tc frO)<ten. Zij via lcn die Li ·l.,7,•rill,.~· 

<l..J.Jl' /Juili/(' do! n:mlig-, VMral o'l:, ill'wijl h"t g·t'Yfll 
rl1• opi>nlinrc uic1l\\·,gicr·ighl'id in ~t1•rkt' 111ntl' prildrnlt, 
en hond1'nlen 1n<)nschcn Jvt zoniledingt• ~clw11wspcl 
in den Bewruont-ro 1d rl:l.;.rc'lijks konwn gaclc>.:la:t;tn. 
als ware hct Cl'n sp;e~0lgerncht of c1·icli1'l match. 

:\n en dan zid m~n ecne <lei' <lames zich vertoo-
11cn an.n c0n r;1'.1m. Is tint het: keuken1·cnslct' nan tlc 
strnat. dan knoopcn 1le 1uei~-:jrs ecu gL'Sprck nan met 
de rle11nrnurclers . Zij stnan 11'iarmee lili.Jkbn.nr op rl~n 

bes!en rnet., \\ .. u1t zij gernn hun allerki Yersna:oerin
gen en zclfs brnn.btof, Wttnnnec zij Yuren ontstekcn, 
om zich tc wn.rrne~1 gedtirende de kille nuchtcn van 

\'ele rn1'n·:clwn l:jdC'n aan klcurenblinrlhcitl in het 
ond.,1sellrid1'll der fij11ere r:n:rnce~. van cle prijzens
\Ynat·dig~ hoedani:;h.::de:1 b1rnne1· mei..lernenschen. 

Esse 11011 vederi. 

EERICHTEN 
In ~ rederhnd neemt bet aantztl dobbel,i.ars 

en kwart.iesvimlcr.i onrn,,tbarend toe, rnaar 
ge1ukkig z(jn er v0len b(j cl;i politie bekcnc1. 
Toen op cl"'n '.2:: April ,il btj het vertrek v1rn rlen 
e:•r.'t0;1 Hollanclsd1en trein arm l1et centrnal
.'t11tiou te Amst0r .. l1m1 1 een aantiil hoeren en 
buitcnlui danrin 1111.d<leu plants g2nomen, 
voe:;Jen zich ornler hen eeuige van die schnr-

Manri .. Chis ltebbcn ti<' uc>leger'llcn niet meer, war.t 
dL\ gas111aat,chappij beeft den tocYoer afgesne<lcn: zij 
moelcn zii.:h met kanr,en lwhclpent Ook moctcn zij 
bet zundP1' tlr-ink water doen, <la.tr de 'rntcrnrnat,chap
pij hct rnorbel'ld <lei· gamrnatshappij heeft geYolgJ. 

l)f' !iet Jllf't hare Yf!StC spijzcn bcier gci'tcld is dan 
rnct har» tlranken. 111 .. ct \Yor,lcn bctwijfolcl, te oor-
1leclcn naar de gee<:t1lrift, w.1n.n!lce zij YrijrlngnYonJ 
een g-root brood 01n ingeri.. Dat .,prol'iand Your zes 
\YCkcn" 111oet dcrhalve c!lm g1·ano salis worden opgcl'at. 

lloe zij. ten •pijt de1· dennYan1·rler,, in het lwzit 
kw;11ncn Yan dnt i.Jrootl, is geenc ona::inlige ge,chicdcJJis. 

\" rijrlag-tn·o1vl k warn cen heer op hl't i.Jelegerde 
hLLis ai, bij zich l'oerenrl een vnlies van :r.ckcrcn om
rnng. De wachthon lende /Jailif'l \TOPg hem wat hij 
daar kwam nitYocren. "·aal'Op de nnrlcr nntwom·ddC', 
dat hij •let· hH'C dn111es het Yalies ter hanrl wil1le 
~lellt•n. Dt• p·1•rcchtsdicnna1· h<'nin•11. dat niet:; duar·-
1w1 ko.1 }nkorncn. doch de hccr ston:l op hetp:een hij 
line! g-.~zPg.1. llij rit•p d1•n mei,-:jcs Orn1ontl toe, dat 
zij hi..:lt naar 1lc slaaplrnnwr moestrn hcgeYe11, die 
i>o1·en de kt•1'iirna Jigt . Ter~tond 11·c1·d rlaarnan rnlrlaan 
en het rnnstrr dc1· sJaapkarne1· op;;cschoven. In weer
wil Yan de kgen~partelingen des rlcurwaarders wierp 
de V•cemdcJing haa1· een touw toe, c.1 riC'p met lni
der stemmc: ,.lialen, hnlcn wat jc knnt! ''De rncis
jes trnkkcn met nlle macht, en het rnlie~. met cene 
linnk r.nn hct touw hrvestigd, vloog de l11cr1L 111. Edoch, 
alrnrcu:; l..iet ann den gezid1tcinrler Yan zevenhonrlcnl 

I toeschouwers en van den deurwaardcr kon verdwijnen, 
klarnpte laatstgenoemcle zich zenuwachtig er aan \•ast. 



k1'n, die' ed1tcr l1et \vaakznmu oocr \an de po
lit ie ni.l'i wm en ontg·a.m. :N 1Lt1at m~u dt> benmb
h•n 111Pi. t1t'n tliensttloeuden , b1tio111:<chef in een 
kort ge.·prel~ g·ezien bm1, be<,.1tf zieh deie naar 
den ,~·nggon ~u ten nauhoo1~ nm alle pnssa
giers Yesti).:."tle ltii de a~tn .1,Lt ht ;·jjne1· bemnbteu 
op tle nnnwe'.lighei.J Yitll betloeldc liedeu. ] le
ze liebben toi'U i.._edurernle de creheele reis de 

' b 
biarten -in den 7.itk kumipn houden. 

Telegramrk10~1 "(t"'n de Locom.otief. 
liit Hn.tnxi.a, ".!.7 :\lei. 

De hn,ede luiternrnt <ler nrtillerie Schuller 
is voorgedragen \'OOr bevordering. 

Kapitein Yervat heeft een tweejarig verlof 
naar Europa n.angen·aagd. 

Tot commissuris der Jn.vasche bank is her
kozen de beer van Delden. 

Het nieuw anng1'komen liJ in den Rtad vnn 
L ~.I. de Ueller, zal een inspediereis, over Jn
va maken. 

De beer tlr. X. I. Hoorweg, tlirecteur vn.n 
het gynrnusium \Yillern III is Genoemd tot leer
n1tr te A mstenln.m. 

De .'-'/1·r1its Til!les deelt rue.le dat Bisnrnn:k 
weigert het Congotractnat te nkennen. 

Yolgens t1e lllrl1;1Je11dance heeft tle Tnms•n.n.l 
een .._ T et1l'rlandscbe lcening gesloten vn.n vijf
tien millioen. 

De correspondent V«ll de J\'i1'lfl('1' Rolle• don
~"" e Cvu 1·w1 l te ~t. Petersburg is geanesteerd. 

Het stoom~chip Ul l'f'Chl is gistercn te -:\Iar
seille n.n.ngekouten. 

Officieel. 
0 n ts 1 a g e n de volgernle mlmini~ trateur 

der tinmijnen op Banlrn: 
te Toboali. Michel: 
te Djeboe,;;. Toorop: 
te :Jler1L\v1mg. de A.Jelhart Toorop. 
Tweejarig verlof verleend aan Sd11nit1t, 

apotheker der eerste kl11sse; 
arm van Heustlen, assistent-rcsident van Koe

tei. 
Beno e ru cl tot a i tent-resident van Koetei, 

Hoogkllmer; 
t-Ot leernar 1ui.n het gyllllln. imn "\Yillem Ill 

te Bafavia, >an Xunen. 
Ontheven. eervol, van hun betrekkiug als 

tijdeliik lecraar nan genoerude instelling, van 
.ler Pant en van Hasselt. 

Be 1 as t met bet vervullen der be trekking 
van opzichter der tweede klasse bii den water
staat. Oosterbroek. 

Ver g u n n in g verleend om nan.r Nederland 
terug te keeren, aan den eersten luitenant der 
cavalerie. van Bothnia Andreae. 

it Babwia, 27 l\lei, 
De luitenant-kolonel-intendant Valk is over

ledcn. 

Uit Batavia, 27 hlei. 

0 fficieel 
Bet lid in den Raatl van L' ederlandsch In

die de Gelder is gei:nstalleerd. 

Officieel 
A.an het lid in den Hand van LT ederlandsch 

Inclie de Gelder, is opgedragen het ontwerpen 
ee1 er nieuwe regtling op bet beheer en toe
zicht der burgerlijke openbare werkeu, en tevens 

\\'ic weet 7 wellicht waren de vereenigde kracbten 
der wonwelijke Onnonds in stant gcwcC'~t den bailiff" 
met het rnlies in huis te halen. en h::ttlde zulks ecn 
vPna~. enden -variant op de afgczaagde gc~chicdcnis van 
het Tn1jaan~cbe paard kunnen Im crcn: rnaar, in hct 
critiekc oog<'nulik k \Yam eC"u kamcraacl den man tP 
hulp. De hecr \YCnl onzacht lcr zijdc en het Yalic~ weer 
n:ia1· 011ilnag getrokken, met het geYolg, <lat de haak 
brnk en bet \a lies tcr aanle Yiel. De deurwaar<lers slaak
tcn cen kreet van verrassing, toen daaruit een brood te 
voorscltijn rol1le. Alvorens zij Yan bunne verbazing warcn 
bekomen, ha<l de beer, door de meisjes .,ooze niend" 
genocinrl. !Jct brood opgcnomcn, en wicrp het met een 
sicrlijkcn boc lrl naar bet geopende venster en de geopen
de armcn rler clarncs. Zij faalrlen echler in de pogingcn 
om h1't \oerlscl rncr!ster te wordcn, en hcl plof'te weer op 
~t1 aat ncer. Toen krcgen de omstanden; medclijdcn, en 
~r11 hnnncr greep het brood. en slaagdc er in hct in de 
~lnapknrncr te gooie11, alvorens de vertoornd(' lmili/Ts 
zulk:-: kondcn bclcttcn. 

Luidc hravo's bcg1·outtcn den kocnen rnikkcr, en df' 
juil'hkrcten dc1· dames hieltlen zc gczclsclrnp. 

De beer, »onze vriend" had seine >.eClmldigheit ge
than en ging heen, acbtcmagt•zet door eent> joelenrle 
volksmenigtc. 

In den Brau fort-Road wci·d het zoeljes nan stiller, en 
toen mi<.ldernacht w~1-; wrng-ebroken, h::1dden de bclc
genlcn zich .uuar de donzcn vcrschansing<'n tcrnggc
trokkcn. Danrb.11iten zag men de knapprnrlc n11·rn clcr 
dew·waarrlcri<, en he11z0[Ycn er om beC'n, ioebcreicl~c
len maken<le voor ecn nacht in de opeu lucht.. 

van bet d11.arbij behoorend persoueel. 

Uit Bntnvia 27 Mei. 
'L'ot Hesitlent van SL'marang is benoemd de 

J1 eer v:m YLmten, r0side11t der Prenngerregent
schappeu. 

Tot Resitknt >1u1 Tegal is benoemd de hoer 
Jeek •l. 

Uit Bnfavia, 27 Mei. 
De gedefocheerde tweede luiternmt van Driel 

is bevorder:l tot cersten luiternmt. 

De lrnpitein ter zee Koops is gepensionneerd. 

De In<lische prcdikant Yigelius, thans met 
verlof in Europa., is gepensionneerd. 

Uit Batavia, 28 Mei. 

Officieel. 

I n g e d e e 1 d bij de troepen te Atjeh de 
:\fojuor You :\farion. 

0 > e r g e p 1 n. a t s t naar Palembang de 
luitenant Limgenbnch, 

mmr Salatiga, de luitenant Alberti; 
naar ~·Hjch, de luitenant der cn.valerie nu

dolph; 
naar Soen1.biLj11, de luitenant der artillerie 

Beer. 

Officieel. 

T w e e j ;t r i g v er 1 o f mi.ar Enropa ver
leeml aan van Kol, ingenieur bij den water
staat. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n. op verzoek, :\Iul
ler. opzichter cler derde kl. bii den waterstaat. 

B e n o e m d tot opzichter der denle klasse 
b~j den waterst1Lat, Berkherner. die tevens ge
detacheerd is bij te 13ttbLviasche waterwerken. 

Een twcPjarig verlof naar Xederln.nd aan-
gevrnagtl, door: . 

luitenant l\ok wegens langdungen di.enst
tijd in deze gewe:>ten; 

ritmeester Uernnl. wegens ziekte. 

Yoor de opengevallen betrekking v1111 lui
tenant-kolonel-intendant is voorgedragen de 
nmjo01·-intendant Stutterheim. 

'rot nrnjoor-intcncfant is voorgedragen, de 
lrnpitein-intendant Stutterheim. 

Uit Batavia. 29 i\lei. 
Officieel. 

Ee r v o I on ts lag en, op verzoek, Schrok, 
commie der eerste klasse bij den post-en te
graafdienst. 

Dumas, griffier. 
B en o e m d tot commies der derde klasse 

bij de rekenkn,mer, Peeters en Delclen; 
tot landmeter bij het kadaster, Wiemans; 
tot commies der tweede klasse bij den post

en telegrnfdienst, Schram; 
tot tijdelijk commies der tweede klasse bij 

den post-en telegraafdienst, Frolich. 
rr w e e i a r i g v e r 1 0 f verl~end aan van 

Baar van Shmgenburgh, eersten lmtenant kwar
tiermeester. 

Ge p 1 a at st te Telok Betong. de tijdelijk 
tweede opzichter bij den WP.terstaat Oosterbroek. 

O v e r o· e p l a a t s t van Kotta Radju. naar 
Fort de l~ock, de tweede opzichter bij den wa
terstaat, Dorland. 

Het stoomschip Gelilei-land is den 23en de
zer van Suez vertrokken. 

Uit Singapore, 28 Mei. 
Heden is hier aangekomen de Engelsche 

mail, met bericMen, loopende tot 2 dezer. 
De wet op den snikeraccijns is aangenomen. 
Aan Kohn, van de lijfwacht dragonders te 

Djokjakarta, is op plechtige wijze de militaire 
Willemsorde uitgereikt. 

Er is voorgesteld den accijns op gedistilleerd 
en tabak in Indie te verhoogen. 

Het kiesclistrict :N ij ruegen koos voor de twee
de kamer a en ultrnmontaan Kolkman. 

De heer Fitz Maurice deelde in bet Lager
huis mede, dat de kabu1etten te 's-Gravenhage 
en Londen onderhandelen over Engelsche tus
schenkornst ter bevrjjding van de schepelingen 
der Sisao. 

A_angcslagen vondutien. 
Op Zalcnl:lg- tlL'll :l Lcn )fei nl,)r hct locanl rnn 

Jiet '"utlukm1lour tllliier, YHll uegcu ornrtullige posL
ptw1·tlen. 

Op Di1Nlag- 1le11 :len Jun: tc Srngo (Kl.ti1'11) rn11 tlci 
n:1gelale11e g1w.lc1"Llll Y<ln wijlcn den ll1'l}t' ::3. Scnslius. 

Op \\'u'nscbg den 4cn Juni tc Poerbajnn van losse 
goed<'rc:i. 

Op Dondct'tl:1g- den 3en .Tuni in hct tokolocaal rnn 
tlPn Heer B. \\'. vn11 Ifogczan l in d1• voorstrant al
hicr nrn losse goc• ICl'Cll. 

Op Yl"\jdag 1lcn Ucn Jnni in hct Cbineeschc lump 
Kepatian alhiel", mu 011uitgcloste pandgoerlerl'n. 

De Yendnmecslcr. 

H. C. Fisser. 

Adv e rte n tie n. 
QP den 31. en Xei ·t§§-i ten 9 ure voor

middngs, znllen voor het P o s t - e n 'l' e
l e g r a a f k a n t o o r a l h i c r publiek wor
den verkocht 

9 postpaarden, 
herkomstig van de opgeheven poststations te 
MoE~Koo:w, SobK.OW L:\'.lXGO::< en DJOGO)L\.S_1.::<. 

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

Handels- & Commissiehuis 
E. W. VAN HOGEZAND, 

·roo1·st1·aut - Solo. 
Groote Toko - Y<mdutie op Donderdn.g 5 

Juni e. k. van diverse Koopmanschappen, al
les nacler te omschrijven. 

Goederen kunnen worden hijgehracht. 

(131) 

De Heer en I\Ienouw COHDESIUS betuigen 
b~j de:1.e ook namehs huune wederzijdsche 

ouders bun lrnrtel~jken dank. voor de vele bJ1j
ken van behmgstelling hij hun huwelijk on
dervonden. 

(132) 

Gl:El~~~O~Z2r:J1 
ten behoeve van 

De Gyrunastiekschool te Soerakarta 
en 

De Y ereeniging tot voorbareidencl onderricht 
mm kinderen van Min vermogenden 

in Nederlanclsch-Indie. 

lndien het debiet van JLD'Jl'EN op den te
genwoordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op een nader te be
palen clag in het begin vii.n de maancl 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

(120) 
Mr. N. P. VAN DEN BEH.G. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE P.ILLEN 

ZuiYcren hct bloetl en herstcllen allc ongel'egeldl1eclen 
van de 

leve1-, 111nn=;, nie1·en en inge--.vanden. 
Z1j geYen kracbt en gezondheicl wcdet· aan VCl'zwak
te Gestellen, en zijn ° nwaarcleel'baar tcr genezing 
van alle Kwalen Pigen aan bet vrouwclijk geslacht, 
mwer;;chillig rnn wdken leeftijrl. F.n onbetaalbaar 
voor Kincleren van welken onrlunlom. 

DE ~ . .\.LJF 
Is cen onfeilbaar gence><mirldcl ,·oor kwatle Beenen, 
Z\\·e:-encle Borsten, vel'Ouclenle \\'onden, Zwcren en 
Etterbnilen. llct is berocmtl t,w genezing Yan Jicbt, 
Rhnmatiek, Pn 011\"ergelijkbaar rnor Aam bor ·tigheid, 
keelpijn, bronchitis, verk8udheid en 

ho est. 
Ter gei;iczing van Kliergezwellcn en alle soorten van 
IIuidziekten hceft zij geen mcdedinger en gcneest 

betoornl'en<l, saarngctrokkcn en stijYe Gewrichten. 
Alleen. bereid in Professor IiOLLOW.~Y's Etablis$ement, 

78, New Oxford street, Landen. 
YOOl'beeu ~aa Oxt"o1:d street, 

En 'vonlen rnrkocht in Pol ten cu Doozen rnn -ls. ·.L '/,d .. 
'ls. 9d .. 4s. Gd, 1 ls., 22s., en 33s. en verkrijgbaar , 

bij al le metlicijncn-verkoopers door de gehecle wereld. 
~ Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

n ie t staat, zoo is het bedrog. 
('! 30) 

Ret Victoria Natuurlijk Mineraal Water, 
op Alidden-Java. 

uit.slniten(l •loor Illt,J geiJn1uuteerd is en 
kriJg·baa1· ge~tehl bij de bee1·en 

gros en en detail, 'Tei·· 

SOESJ\IAN &·Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocja, 
en door bun intennedia:iJ: ook in alle 

andere bekende 'l'oko's. 

De Agent Yan cle Internationale 
Crediet- en Handelsvereenig-ing 

,,Rotterdam" te Semarang. 

Brand- Assnrantte Maatschappij Insulinde. 
0. J. Zee- en Brand- Assurantie M1at

schappij. 
~ DJ onclergutc'k1'Utle Agent te Sun1r11·ang 

vnn bovengcnoe111cle :\ln.nt~chii.ppijen sluit risi
cos tegen brnud- en J1ee gevaar (w,ttLronder 
Petroleum en 11ti1p risieos) op de gebruikelijke 
premieu en comlitien. 

(119) P. ZWEER'l'S. 

INDISClIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

8pecialiteiten in Spaanschc en Porlngeesche Wuneo. 

Witte en Roode Port ..... f ·15._-\ pe1· 
Mnlnga, :Niuscatel en Vino Dttlce,, ·J 3.30 ( 12;, fl 
Pale-, Gold- en Dt·y-Sherry ,, ·J 2.-' a co .. t. 

AGEX'l'EX: 

A. R KOLMUS. . . . Brmjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . Probolingo. 
YAN UIUI.JDE~ & Co. Soembaja. 
KROON . . . . Jfoc(joke1·to. 
STECK . . . . Jfalang. 
DE~"'l\I~GER . Kedii-ie. 

~L\.:\UEL . . . Jfadioen. 
'l'HOOFT & BU~e\G. Soemcada. 
II. BU:NI~G. Djocjacarta . 
E. t' SAS. . . . . . . Samw·ang. 
·LE CLERCQ . . . . . Toeba11. 
S:JIEE::\K . . . Cheribon. ('107) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
°"\VERKTU IGK UNDJ:GEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij JL, 'I.\ '-' en Balk· 
ij zer in alle afruetingen. 

§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 
wn.arbij van 6'X2'X '/16" en 'I•" 

§taaf en plaatB.:oper en l{oper
draad. 

Groote- sorteering- "Jloerbon.ten en 
J'linlnrn.gels. 

» » Jlioperen Jiranen 
en §too:anafslniters. 

J.1.ulia rubber van af 'Im" tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met hn.lpstn.kken tot 

en met 4" 
Geklonken Iliij[)en tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmosphercn. 
Prima kw11.liteit Engelsche drijfrie· 

:nien, enkel en dubbel. 
Hand., Ccntrif'n~·aal, §too.Ill• 

poDlpen en Brand~pniten. 
Snijgereeclschap ,·oor gas en 

'V"ith w-orthdraad. 
Alle soorten 'r e1·f"uraren. 
Boor en Pons1nachines, Draai· 

en Schaatbanl.-.en. 
§too:rn:rnachi:nes Jnet ketels op een 

fnndatie1•laat. 
JHezeJ~ulu co:rnpositie, de beste 

bekleecling tegen warmte-uitstraling. 
Diuas Ci·istall, een nieuw soort 

,·nnrklei. Yan welke ln.atste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

V erder aUe artikelen, ben.oodi"d 
'"\-'OOr landelij ke ondenieJUinr.ren. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerCl. zijn
cle, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'lachinerieen en 
retln.l'aties cln.arvan, en nemen bestel• 
liugen aan op diverse werktuigen. 

(90) 
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'!'.\ 1111~\·E. - rnor J\: OELIELOO ... 'E::\ lrnit1m 

<ll· l~jn. 

(0) TllOOFT & 13UX1NG. 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
le,-ereu op 1t1mn;t1t.g- dadel~jk 

§ehijf~t·hietrc·c;ister!il Pn Af!iltnnd"ibc11a-
li n;:;t•n. a f,;,1rnlc·dijk gc'h1l!ldt•11. 

Gl••h·ukte . anterlt:t•nin;;·boekjcs. 

Xnnmlijstt•n. 
Kll'edin&·lijst NI. 

!'9trn n,oelcen. 

Jlt•na::,-cbockeu lll 't <iltl'rlitt' ne~ist ., .. 
E.»1·oee!il-°'-er ban l. Gc-t 1ti~·e11 '\\" crhooa·en. 
~3<•!claa~dC'n ~·<·rhtHH'(•n. 

'i"C'1Hln\ t•i·aoitn·n.a•·•Hn~·en, 1'11z.l'nz. 
I 

. I 
( 1) l 
_! 

rerhrijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING_ 

N. P. VAJjj DE~R STOK, 
ou<l-ollicier van gezo111lhcid bij het 0 .-1. leger 

IJL.:-\._N D I .... "J.3JII) ING 
vonn 

NIET-GE1 EESKUNDIGEN 
I:\ 

~-ederltt udsv!l-Tud ie. 
)let 1 nits!aandc platen. 

Ten g~bruike op pbntseu w,u1r zich 
geen genee:oheer bevimlt, voor 

Ambte1rnre11. op patrouilles. 
(.)I) enz. enz.. _ 

1',·u~ r .>.- r1 .. 111co 1w1· 1io~1 r 0.00. 
-

U it de hanrl te koop. 
J<J,_m stJcueu lrni:> m t w ·.id t L'd'. y,·eleg,'1.1 te 

Dj"l>bre,. 
In formaties hjj d '11 Leer 

t19) A. .\IA.( 'HI!~Ll::\E. 

G ELDLOTEllIJ 
te DATA \TA 

ten behoc>e van 
d Gy1n21astiek.'Chaol tt' S u r,1].:a1·ta 

en 
'ere~ni:;:·i n;:; tot ,.01>t"bC'"' ~idend c:11-

'h.•1Tieht ann ;iindi"t·l•n ,·an ::Vlin'i·er-
n1o;:;ea1ien i u X Cilerln nd!<leh-lndit:. 

LOTE U ~ !' ~ ~::20 con~mt. fmnco 011 

n a1111geteekend per po. t, 
·te bekorncn bli 

( 'i) THOOFT & B XIXG. 

.. An1sterdan1sche A1)otheek. 
So era kart a.. 

Bayrnna . ..£9...lcohalisch -.,.-.·aseh· 
,,·.ater. 

( 101) ~Ir\.C'HlELSJ~ . 

Verkr~jgbaar 
DIJ 

Thooft &, Buning -- Soeraka.rta.. 
PAPIEUEX IX Dl\'EUSE SOORTEX. 
E. ~n::LOPPE~ -. 
K.·L 'TOOHBK TOODIGDHEDEX. 
IXKTEX. IX /,EER YELE SOORTE~. 
PlLl.( 'H1ALBU:\l". 
DIYEUSE SPELLEi.~. enz. enz. (5) 

~, o--O:O~o- o 0 o ·O o o-o-o 0-0-0- o 0-0--0-0 ~-0-0--0-0 

! Pli'L;TERIE COOPERATIVE D' ANGOULElllE (France) I ~ 
I i ~,J. n . L . &: c~ 
~ ~ 
t ~ ~ 

la ~ = ~ 
14) ~ I '\; 'o 11Que JJE FAi>\\1Q.~ 111 

i o;j HvRS-CONCOURS A L'EXP031TION UNIVERSELLE ~ 
• DE 1878, ,fl 

,~ ALS DEEL UITl\!AKENDE VAN DE JURIJ a 
I • ~~~ 

I
~ EEREDIPLOMA GELIJK STAANDE met de GOUDEN ~ 
:_,; r~tEDAILLE v1egens hunne bemoelingen Sit

~ ter verhetering van de positie van hunne werk.Ueden t! 
~ 0 

I.. o 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4, 500,000 FRANCS "' 

'1 a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FA BR/EKEN f 
~ ~ 

1; IYAROCHE-?iouBERT & {Prm! ~ ·<«'-' ~ ~ Ill 
;i Door de geheele wcreld bekend voor 1> 
"~bun briefpaiJicr velin, verge, quadrille, = 
:; b,llmrne e 11z. P apieJ"s ci l' Etoile (ster- ~ 
1;i rapier)' En1•e/O}J/ en, Visitchaartjes, 
.,, t:c.f1".~te1·~, Copieboehen, Schoolschr~jf- 2l 
.., bne/;cn, met of zonder lfjnen, papier ::;i 
<;> voni· dr11hw e1·k, carton, Bl'istol en ivoor- I: 
a /ICl)ller'. )JCT]JiCJ' fil ecru ('le quaJiteit), pe-
., l11J"C}'a}1ic» en dcmi-pelu1·e papicl' gegomd 1'.. 
~ of 011geqo111d (uile>·st fijn), pcwkement ~ a pa11ie>-. Oorspronkelijk Stei"s mill paper,~ 

'., Ci;;a»ellen-papier I le sincere, le camelm) ~ 
~en andere mcrkcn. ~ 
~ ~ 
-E, Bestellingen te riohten direkt naar 11 
~ ANGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ::i 
o.t E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. 

111 

~ EEN CAn1'ET MET MONSTEnS DEVINDT ZICH DIJ 
l'1 de Uec r <' n Wannee &:. Co, TE D.ro1rn.ro. 

0-0· o~ 0 0·-0-0--0- 0- O O · O · 0- 0 ··0-0---0- 0 - 0- 0-0---0-0--0-0-·0-

Van af heden dagelijks vcr;:;chc Gebakjes enz. Pr~jscouranten worden tegen franco 
aitnvrage frnnco toegezomlen. 

VAN RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENS'I,BA.AT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden rn den _J 
kortst ruogelijken tijd afgeleverd. i:.--------

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

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

Inlicbtingen omtrcnt verzekeringen b. v. Kapitanl bii ovcrlijden, 1mmcr-trekkencle verze 
kering;- ook omtreut <lie volgcns het onhmgs aangenornen VEH,LAA.UD tarief voor \VEE
ZENFO:\TDl::l, wordcn gn.arne verstreh.-t door 

(17) 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji' eatings Cou~·IJ. I_,ozen~es. 
l\1id1 lel tegen de hoest. 

( 10 5) :\IACHIELSE. 

V erkrijg-baar 
bij 

THQOF?J & BUNING~ 
Avonturen 

van 

Baron von Mtinchhausen 
( ia het J1t.vaansch) 

I'1·ijs f ::> .- f1'Cll!(;f) pe1· poM f i>/>0. 
(8~) 

Au1sterdan1sche .... >\..pohteek. 
So er ~L k n.rt:1. 

011tt•1inu1•11: Eu<·al,r1•si~l.t!u.•. llioorts
'ii.¥ere511d liqueur~ ternus eeno zeer n.an
genmue drnnk. 

llOO) i\U.CHIELSE. 

THOOFT & BUNING - - Soerakarta 
bevelen zich beleafdelijk n.an • oor hunne 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HA X DEL (7) 

in Pa1Jier-, Schrijf en Kantoorbehoeften. 
S poedige bedieuing en n ette n.flevering ge

g a.ntmleenl. 
P lUJ tK'O U H.A.XTEX wonlen Hteeds gm tis 

verstrekt. 

Atelier d'Industri~. 
C. D.ID LIJN. 

lfornlel in IIOU'L' en BOUWMATEIUALEN 
S.\rnrrn1uJ, KOP.l!Jl-(, (fil<J1'.1MU.J, WAGEX

:\1 A Kl<.: LU.J en TIM .\IE lti\I .l. 0r8 \VIN KE L-
13 ':->tdlingen op bovengen )(!nlll wcrk. 

- alsmecle op: (39) 

Indigo Installa ti en, 
worden met den mccsten spoed, tcgen hilljjke 
prijzen en met accurntesse gei!lfectneenl. 

DBULtl~ ... T en JtA.;\IJ~0r, hont::!n en ~jzercn 
KAPPKX voor wooNLILTIZEN, PArm.rnK~~1 
en LOOD:::U~~' wonlen solide en net nfgewerkt, 
O"elevenl en opgestelcl. 
0 

Het houwen vnn WOO~H[JJ7,!C~ en FA
DlUEKKN, wonlt op zeer bill!jke con<litien 
a.angenomen en uitgevoercl. 

I 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

An1sterda111sche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soemkarta va.n 

K~~~~ohe "Wijne~~ 
(25) A. 1\1.A.CHIELSE. 

SOJ~S::L\-..CAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1111nissie,-endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
E011i.g A.~·0ntnar voor SJernlrnrt:• voar de 

zoo gunstig bekemle '\V1,J% EX: 
}lerk PLA'l'Ol:\ & C'o. Bat11via. 

(70) A. :\IAl.'HrnLSE. 

I De ~'!~I:~'~ 2:L~:wmg I 2~:ribj~1~ '"W1il~'boQng I te Solo, is op 1 :\hit.rt jl. overg~g,1 1111 van 

I 
den Hee<· <-<U:3 l'A.·U, WI~TElt. op 

(8:3) M.J. THOOFT. 

AGE"TSCHAP SoER·\.KARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Beand
Assurantie :i\Iaatschappij. 

De omlergeteclrnm1e sluit verzekeringen te
gcn bn:.mlgeva.nr, op de gelJruikelijke voor
w11it.nlen. 

(lJ) A. l\L-l.UHIELSE. 

Bi\AND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,Vcrit;as.~' 

Jil<j bet A;;entschap dezer .Jia,a.t'!!eha.1>-

1>ijeu bcstant, 01> Z('el' na.auen1elijlce voo1·
w na1·de11, ;;clc;;enhci•l tot \'Cl'zck:cl'in;;; 
tcgcn bt':l.ndgcvnar, , ·an a.Uc soo1·te11 Ge

bo1nvc11 en Got"de1·cn. 

De , tuel!l te Soe1·alir11·ta. 

(lG) J. H. VAX O;.\Il\IEmEK. 

TE l(OOP . 
llet lmis en erf thn.ns geoccupecnl door de 

loge. 'l'e bcvrngen btj den Heer 
(20) A. MACJHIJ<~LSK 

Stellcn zirh Ycrantwoordelijk Yoo1· dp wet 

IlE UITGE\'El1S. 

Sneldruk - T1100FT 9· iluN1:>1G - Socrakarta. 
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