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De Soerakartri,u:Jie · 0l)JLl"nnt ver,,.:h!jnt l Ad.vertentiekost~n beh1tlve het ~egel voor 

driemaal 's weeks: 1Yiu-rtl 1£7~, 1Jl)J1,flt!1·dag3 tJ . · elke lO woor<lcn voor 3 plaatsingen f' l.-Abohnementsprijs f 7.50 per hal~jaar 

bij vooruitbetaling. Zaterdag$, uitgc1.onrlenl foe~tt.lagen. · _elke vo1gende pl111ttsing de helft. 

Dij dit bl;ul behoort ecn bU\'Ot'gscl. dmgen van matige .lnsten ter wille der p1niit
,,;eli.1ke beh0eften. t.e minrler rhar die uitgnven 
g-rootmdeels zou·!en worden vergoed door meer
dere veiligheid, gezr,ndheirl. en gem1Lk. 

Y ersc heiden Imlisc.lrn __ pl1t1ttsen, z00 van den 
Het rnoet sollls verwoni1erin!.( wekken, dat eer.~t.en 1t!s vim den tweeden r.tnQ", znu rn de 

nf'n sreeds voort!!1mt hti rle RegeerinQ" annie- l1mtste twintig. dertig jaren 111 aitgestre:d heid 
kl op pen ter voor;i;iening in 1dlerlei b 'hoeften WMr- en bloei an.u rnerkelijk rnorui ~ge raan. 

Gem3enteb3stmen rn Ned. lndfe. 

van men vonruit k1tn weten tbt zii" nit>t voor in- :\hiir die voorui rgnt:g m uitgesrrektheid en 
willigiug . >1ttb1tnr" znn. bloei schept ei~fHrnnr<lige bezwaren en stelt vrJe-

K1L1rn.leE, riolen: ver1irhting. zwken huizen, en ger ongekende ci.::cbeu. 
zooveel nnrlere zn.ken, moet d 11t alles op de De ontwikke1ing- weri;:t niet altij I gel(jkmittig-. 
hoof~- en 11.ncl.ere. Vf•"r~.'.trne pli1n.tseu vim d_e l Le ~ mt m moet u worden niingevn J.], w11n 1'er
veertig gewesten 111 lnd1e door het ln•1d e~ mt hoa.Jingen uit den weg geruimd, wil men het 
s land,:; k11s wnrderr irnngeleg-d ea bekosfagd? reeds verkre\.(enc niet. in cle wa.1i.gscl11ial stellen 
Be~oort .d11t 11.lles en overnl tot de stiw.tszorg? en bet verJer ,,voorm1ar~s" niet onrnog'eliik . 

ieker is b. v. een goerl stelsel vnn nfvo~r m ·ik en. 
voor iedere hevolkte pl1tnt~ eene dringende 
behoe~e; het is mwtenemen du.t honderden jitar
Jijks op de hoofdpliintsen en elders worden 
wecrcrerakt door ziekten. die h1i.1tr ontstaan of o-
onhvikkeling te d1t.n ken bebben aan opeen-
hooping van vuil. 'rocb is de verwacht.ing na
il dn.t da·i.rin virn Hegeeringswege zal worden 
voorzien, waiir er voor it-der~ plan.ts a1licht 
ee01ge tonnen goads rnecle gemoeid zoaden 
wezen. 

In Innie schijnt men nog niet te beseffen, 
dat locale middelen, 111 den regel althans, lG
cale behoeften moeten bestr~jden. 

Hoe van.k ziet men uiet een ambteniiar zich 
beijveren om voor zijn gewP.st of nfd<'eling al
lerlei verbeteringen van 's lands kas te bedin
gen terwijl bet publiek hem toejaicbt- te:·wijl 
men weten kon <lat de Regeering het beg111sel 
dierit te hand haven, dat zij den e~n niet gcven 
kan, wn.t zij den ander weigeren moet ! 

Waarom spannen ambteuiiren eu iugezete
nen niet liever alle krachten in, om gelijk 
overal in de beschaafde wereld, een locaal be
heer macht1cr te worden, gehee1 gesche iden 
van bet alge~eene, met. eigen personeel en ei
gen middelen? 

De algemeene leus moest, dunkt ons, z~in: 
gei>f ons ten minste zooveel legale bevoegdheid, 
dat wij ·onze -eigen lcidingen, waterwerken enz 

' kunnen aanleggen, geheel of ten deele uit ei
gen middelen. 

Zulk eene regeling, WlJ erkenen bet, zou m 
vroeger dagen rechtmatige ergernis hebben kun
nen wekken. zoolang namelijk de Indische op
brenCYsten voor een O'oed deel voor 1eclerland-

o 0 • 

sche doeleinden werden nangewend. Nu h1er-
aan ecbter een einde gekornen rs, k1m nie
mn.nd redelijkerwijze bezwaar hebben tegen het 

F e u i 11 e t o n. 
OE RECHTEN DER VROUW, 

(Vervolg.J 

Zt>ker, de kolnnel had niet p:ectacht dat het meer 
moeite ZOii koskn om a·en Mnen jongen door de 
wereld te help"n clan al zij11 dochte1tjes te ~amen . 
llij zou hern wi:l zonder YPel u10eite bij Z\Jl1 rege
rnent hebhen kurmPn doeu overpla:1tscn, maar er 
moe!>ten m1g twee volle jnren \•eduop"n rcr Charles 
naar h.-t e.xamen kun, tenvGI vulgens ingewonnen 
info, ma ies de uit, h1g daarru11 nog- 11rnar zee1· twijfel 
ach :ig was, en hij die juist d1ie zi.1ner dochters fr 
g-eh.Jk moe5t Htabli,~ePn'n, en bo\·endi1m geheel 111 
het omlt•d101rrl der wed11we Yourzi<'ll, kon werk<'lijk 
dt>n 11e"f d:w re11 boven niet voor zijne 1·eke111ng nemen. 
\\a het ook niet e1~nigernmte billijk, dat een jon
gPn. die zijn geiwC'le !even 11iPts had gt~daan dan 
geld koste11, toch eiflllelijk een~ in z 11 eigen O'lder
hou1! gi11g \'Oor ien, nu hij ree1ls bornn de twintig 
jarir was? Hij kon nu, we! 1s warir, ab g-ewoon sol
daat in dienst gaan, maar wat is clat voor een voo1-
uitziclit; 11aal' Inrlie is het clan nog iets, maar rle 
ofiic.e1· van gezondheid h,id den kolond gewaal';:clru.wd, 
dat Charles' boi·st verre van sterk was, en dan, de · 
eeuige zonn van zijn eenigeu broeder ! 

l'tet k.os~te no~ veel q1oe\tc om Charles de dienst 

Hd is wiin.r, eenige jitren geleden i:> het denk
beeld v11n ,,gerneente-iurichtiagen" door eene 
korn1M.is;iie vim B11.tavi11.sche ,,uotitbelen" up ver-· 
zoek dn Regeering m overwe~ing genomen 
eu verworpen. Maiir voor 11en oube.vooroor
deeld onderzoek was het tiidstip u.l zeer ongt)
lukkig gekozen. De wrevel over de pas m-. 
gevoerde belnstiugen ha'1 de overban.d, omdu.t 
men bet opleg~en daa.rrnn o. a. ii.ls eene pa
ging beschouwde, om bet bat.ig saltlo althn.ns 
voor eeu garieelt.e te beboaden. 

De gernoederen ziin van lieverlede tot beda-· 
ren ~ekomen, en wu gelooven · '\'oor,dsnog niet, 
nan hevig verzet tegen h...ffingen, wirnrrnn de· 
opbreng.st buiten bemoeienis der Rege~ring, 
slecht voor pln.atselijke doeleinden zou war-
den aangewend. .. " 

Het is eene uitgemaakte z,iak, dat de ste
den van Indie dringend beboefte hebben o. m. 
aan de bovengenoemde rnken, en evenmin lijdt 
bet tw:ijfel, dat de Regeering de noodige krach..: 
ten en fondsen mist om <lu.arin voor allen te 
voorz1en. 

Andere personel! dan de. gewone bestaurs
ambtenaren moeten daarvoor waken: desnoods 
kannen zii door de Regeering wor{len aange
steld en bezoldigd. bijal<lien de ingezetenen niet 
meewerken-. 

Men beginne op kleine schaal De instelling 
zal zich langzamerh11.ncl pntwikkelen, de om
vang der bevoegdheden van li1werlede worden 
uitgebreid, de rnedewerking der ingezet1rnen kim 
worden rngeroepen, n11.arrnnte de <lrang daar
toe zich openbuart. De jonge spruit kiin spoe
dig een boom worden. want bet zaad zal plMts 
vinden rn vruchtbare aarde. 

E 

uit tc krijgen: hij had - voor tien jaar moeten ·tce
kenen; er moesten reke-,ten worden gepres~nteerd 
en kennissen aangesproken. rnaar eindelijk gelukte 
het tnch, en hij kwam naar oom en tante en werd 
zoo lang bij g "~de nienrlen ingek wartierd. 

Maar nu? Oat te1kens vernnderen rnn bestemming 
is voo1· een jo:1;r mensch vobtrekt niet voord1~elig. 

::iJlt>s tijdverlie-. en zoo ooit, dan is hirr: time is 
moneij. \\'at aan te va11gen? :\'ofari~? dan ko11 
men aanrnngen tnPt al' jong~tP klerk de ka1.tonr
~chel rw. t·~ Joopen en boodscli :tppen tn doe11. alles 
voor een cadeau met ;\i1 uwjaar. A1ubte11aar bij e11n 
mini::;teri1·? Ja met een goed11n kruiwngen wns 1•r 
u1i,scbi1' n wel ceu po-tje \un 2e. klerk te krijgen 
met zoo'o t.wCL', <lriehonderd gulden in het jaar, 
waar1111~de 111e11 rlan een jaar of z·~~, acht t1'!1Tecle11 
is. Daarvuo:· 111oet een jong me11-ch dan in dt}n 
llaag WPHl'n, duur !even, duur et•' n, rluur gekleed 
gaan; lwern.·l zou hij e1· 11og wel bij noodig ht>bbt~•1? 

Maar ziet, doo r k warn toch uitkomst. '.\eeu, de for
tui11 kef'rt tuch 11iet altijd iemarirl dim rng toe. De 
bureaux der Staats-Spoorwegen bnclden ambtcnareu 
noodig; geen wonrlt'r, rlat de jongPlui dan ook toe
stroo1uden uit alle oordtJn des land~. Er moe:;t t>en kleiu 
examen gedaan word<'n, en de kolond verti-ok zdf met 
Chndes na.ar den Hang en verbeidde in zijn loge1oe:it ml)L 
k'oµp1md hart den uitslag. Charle~· hart klopte ook we!,' 
ruaar hij had met al zijn leernn toch zoovPel kennis 
opgedaan, dat hij door oat examen gemakkeluk kwam. 
Wie beschrijft de blijdschap ! Charles was geplaat~t 
als ambtenaar, geplaatst op vierhonderd gulden in 

So eraka rta. 

llaan!\ltnnd. 

Mnandu.~ 3 November V. M. :\faandng I 0 
November L. K. Dinsd1Lg 18 Nov. N. M. Woens
c1a1,; 2o Nov. K K. 

Ko1111uis::mriss~n voor de. mn.:tud November. 
Pliuit.selijke Schoolkommh1sie 

de beer: E. A. HALEWIJ:N'. 

de heer: J. SPRUIT LANDSKROON. 
,. erzor~i n~s~estich' 

de heer H. VAN GROLL. 

Protesta~1tsche Eeretlien.!it. 
God11llietutoereni.ng. 

Op Zond1tg 2 Nove~ber 1884 des morgens 8'/, are 
Cat echisa tie. 

Mnandng en Dinslng. 

De Predik11nt, 
VAN KLA VEREN. 

VertreJ{dagen 

v AN S .D .Ll. ll..\ NG : 

F. 3-17. 
E. 10-,24. 
H. 5-16--26 

de r ~I ails. 

V.&.N B.:1.T.:1.VH: 

E. 6-20-
E. 13-27. 
H. 8-19-29 

Van vertroawbare zij"de Ternemen wij, dat 
eergisteren door den ambtenaar van het open
bnre ministerie bij de Reclaktie van de Low
motief geinformeerd is naar rlen naam van 
den inzender van de correspondentie uit Solo, 
voork•>mende rn clat blad van 20 Oct. 

De schrijver, hiermede per telegram door 
de Redaktie in wetenscbap gestelcl, heeft te
ruggeseind om den naam op -te geven. 

Gisteren middag ten drie ure ontving die 
correspondet.. .n den waarnernenfl. Resident 
bet beleefcl verzoek om, zoodra het hem mo
gelijk wus, ten kantore van den l11atsteu te 
kornei;i, ten einde in bet oelang der politie al
le zooclnnige inlichti:qgen omtrent het circule
nen v11n spotprenten te geven, welke strekken 
kunnen om de m11kers en rondventers daarvan 
op te spor~n. 

\ Vij twijfelen er aan of bet beoogde doel 
zal bereikt worclen, daar er wel ziil kunnen 
aangetoond worden waar die prenten verkocht 
zijn en wat zy voorstellen, maar hoe acbter 
den naam van den artist te komen die ze 

het jaar, zegge vierhonderd gulden, en een goed 
uitzicbt op vet>hooging. 

De kolonel spende:er·de een rijksdaalder om een ad
vertentie in het Dagblad te plaatsen, waarin een 
jongme11sch kost en inwoning, benevens een eenvou
dige kamer zocht bij fatsoenlijk•' lieden, tegen circa 
f 20.- in de 111aand. Een antwoo1·d kwflm in, rnaar 
tegen f 22.- Het was bij een oude wed11we, die 
nog eenige jongelui rils commenrnll'r. had inwoncn. 
Een kJein net krtmertje was open. !Je kolouel f-toud 
op zijn stuk rnn f 20.- Zij antwoorrlde dat f 22.
o .. gehourd was in P.Pn stad, waar eenvoudige kamers 
rnet niernendal er bij f 25.- kost1\11; rle koloncl lt'grle 
er ~en l'uldPn op; men verlangde ook juist geen sot>µ 
vooraf rnet twee vleezen C'n cen µoddingje toe . .Maar 
de rarlde nouwl'ntong bnhaalrle victori<'; de kolonel, 
dill · zelf t't'n zoo goed rekenaar was. moest; t<.>n slotte 
zw!chten rnor d•~ logic::i der cijff'rS. Eindelijk werd 
men het ePns voo1· f ~:!.- Char!es zou dus f ·136.
o\·er houdt'n voor zijn toilet, zijn waschvrouw en an
.!ere allernoodzukel1Jkste uiL~aven. l3Phoeft bet gezegd 
LP. wonlen, dat de koloncl. bij 'het af~cheid nemen ," 
bij ulle goede en wijze les~en die bij zijn pupil gaf, 
nict naliet ei>11 bi1.omleren klemtoon op de grootst 
mogelijke spaarzaamheid te Jeggen. 

- Zie zoo, dat's een, zeide de kolonel, den dag 
na de voltrekking 'an Oda's huwelijk, toen hij in 
tie woonkamer zijnc drie ove1·gebleven dochters bez1g 
vond met het afwasschen van het gebruikte porce-

Inzending der Advertentie.n tot op den 

d11g der uitgave v60r 10 uur. 

I vervaa~·digrle, dnar die iieden de ge,;oonte niet 
hebben om even als de EarOjJeesche schil-

1 dcrs er bij voorbeeltl: P1dc Dro no pinx. onder 
te pl1LiLtsen. 

Er z1tl echter we! . nnngetoond warden dat 
men met onwru·e sensutiebe1·ichten te doen 
hedt gel111.d, hoe zal '.is ook m de krn>Llll 
vim rn111wigen zon t ~ p·is kome•1, d1Lt 111 J ali 
bet btstaar v1tu het best11.1m <lier pl11ten wns 
kennis gegeven en d1tt men <las geen tien da
gen, nmnr dri e mn:mden noodig heeft gehiid 
om,· rnet. beleiJ, een nauinkew·ig onderzoek m 
te stellen. 

Het is meer clan w1111rschijnlijk, dn.t er nog 
andere znken 11.iin lvt licht zallen komen, w1i.ar
van W\J, om de gebeurtenissen niet vooruit te 
!oopen, voor heden nog geeu melding maken. 

(Aangeboden). 

De heer van Delden, vroeger a~sistent Re
sident te Sritgen en tlrnus te thu111rnng wenscht 
zijue tegemrormlige betrekking, die ook niet 
V1Ln de 1t;LUgenaamste is, te verwisselen met 
eene afdeeliug en heeft de Regeering K1mmg 
1w1nr als stnndpht1Lts verzocht. N1t1u· wu ver
nemen bestmtt er kans dnt dit verzpek zu.l in
gewilligd worden. 

De witte tafelrijst kost op de . groote passer 
f' 6.25 per pikol, op de p1Lssars van Keclong 
Goede! en 1'anrnn, aim den voet van het Zui
dergebergte f 5,50 tot f 5,75 en als de oogst 
van de gadoe zal Z!Jn afgeloopen verwacht 
ruen dnt z !l tot f .J., 7 5 en f 5. - diilen zal. 
Een klein gedeelte rnn den aanplant m de 
nabijbeid van l\folii.ngan, doch niet tot die 
onderneming behooi·ende is mislukt, doch dit 
zal op de r!jstprijzen van geen invloed zyn. 

Aan bet lau.tste Bataviasche nmrktbericht 
{van 29 Oct.) ontleenen WlJ de navo1gende 
opgaven. 

SUIKER.. :::leclert de uitgifte van bet lantste 
bericht zijn tijdingen uit 1'Juropa iets g1msti
ger geworden. ten gevolge waarvan afdoeni1;gen 
van Oosth )ek Saiker tot f 8.GO a f 9. - heh- · 
ben pl111tts g ehad. F11briekauten zijn echter 
nog te vast ge:;itemd dan dat groote zaken tot 
stand zouden kunneu worden gebracht. 

KOF.11'IJ. Voor de llOO Pls. W. I. 13. ue
mampi• was f 33.- en voor de 130 Pls. 
man!Jetjes vV. L B. f 36.- het hoogste bod, 
welke ecbter geen van beiden aangenomen 
werden. 

lein en glaswe~k : en ik weet het niet, voegde hij 
er met een blik naar Ada bij, rriaar ik zou haast 
geloovi>n, dat rle tweede spoedig zal volgen. 

De kolonel scheen eensklaps met betrekking tot 
het uithuwelijken zijner dochters van het zwariste 
pessimisme tot het schoonst ~ekleurde optimisme t.e 
zijn O\ergegaan. i\Iaar hij had er ook zijne redenen 
rnor. De broerler van den hruidcgoni, ePn jong we
duwnnar, die een buiten bij Haurlem had, en di!' er
nota benf' - cen r\jt11ig1e op na -hield; had in de 
bruidsrlagen dr uk, in het oogloopenrl druk, zijn hot' 
gemriakt aan Ada: Arla de mooistt' VfLJJ alle11, dat 
prnchti_;e meisje, ,,gouden Ada" werrl ze genoemd, 
om cit! lange glanzenrle lokken . De zustern lachten 
noolijk en knikten achter hriar om paµa 1oe: ze 
schenr.n er mfer var) te weten. Maar Ada werd 
hoog rood. tol!n doodsblL-ek en zij brgon zoo te beven, 
dat ze de kristallen compote, die ze juist ·in de hand 
hield, moPst nerlerzetten. 

- Ada! kind! wat is het? riep de vader. 
Zij was reeds in z\p1e amien en op Pell wenk van 

papa verd wen en · d-: zusjes uit de kamer. 
· ·- Ada! wat is het? herhaaldt> bij nog eens; 

spreek me t je pa. 
. Een luide snik, Die vronwen ! die vrouwen ! 

- lleb ik goed ge :ien ! 
Een toestemmend knikje. 
- \tYelnu ' is dat nu om zoo te huilen? En wat 

heh je ireantwoord? 
- Nt'en! 
Ada richtte zich eens!daps op er lag oll baar ge 



Ons werJ inzage . gegeyen van een heden 
uit Deli ontvangen brief, geclateerd.. 1 7 Oct. 
en luidende o. n.. n.ls volgt. 

lk retournee1· zoo juist van A~jeh, Wii.ar de 
toesbi.ud UOO' nlles balrnlve rooskleurig is Als 
het nieu we ""cordon vim bentings gereed z;al 
zig" n rteven wi1" on,,eveer twee denlen v1i.n lwt-, 0 . ,., 

geen wij aan grondgebied lmrlden itan den 
v!jitnd terng. 

Van nit rnijue kn.mer in het hotel te Kotta 
Radj1t boorde ik 's morgens vroeg het lrnnon
vuur en te Oleh-leh was, de lan.tste nn.cht van 
mijn verblgf, bij het buis vitn den bevrienden 
(?) 'roekoe Nek een officier met bonderd man. 
geposteerd, da11.r men niets minder vet•wacbtte. 
clan een aanval op Oleb-leh. 

[n bet loO'ement aan de ,,kletstafel"- heb ik 
m!j ln.ten wijs nmken, dat een europ; milit11ir, 
die op zijn sterfbed bewcht werd door den 
priester, -dezen zou bebben· toegevoegd: 

D. . . . . toch op! over een paar minuten 
spreek ik ,,den Ba.as" zelf ! 

W.ij mn.ken de Policie opmerkzn.n.m op de 
dn.geliiksche hanengevechten, v65r het huis vnn 
a ... n Heer B. op Pasar-kliwon, wan.man Indo-Eu
r0?31m~1, < 'hineezeu. Inlanders, e 1-mLt. volgens 
d.:.l.l · kornn vdrbJldu is-Jok .\foor<Jn th~eln.:.lm.m. 

Gisteren o~'lt~n l, wil {3 Z. H. de Soe;;oe
bo<ln•m een uitst1Lpje Ul•tken 111L1u· H. D. la,-t.>or l 
,. L1myen-Ha,·djo toet1 e~ne plotse~iu~ op~d{ )
m,,;:i on~';;td . lheiJ vim H. 0. gem1ilin, Z. H. 
op n.nnwcJI [jks em p1L1Ll n.fstan.l vim dcJ HoofJ
pl<Lnt:;; lrni:3W;LMts deed keeren. 

N;du berid1t ollltrent den toestand der p:i.
tiente ontbreekt voomlsnog. 

Nmi.r W!J vernemeu, zal zeei· spoedig op P11.
snr-Kliwon, door een onzer ingezetenen eene 
w1i.Jenverhuurler~j worlen opgericht, bij wel
ke even iLls op Salllarnn'.:5, huunlo;;-cara ver
krijgb1i.1tr wod.en gesteld. 

'Vij weuschen clan ondernemer a.He succes 
toe. 

Het aantal bedelaars neemt bier ter stede 
met den dag toe, welke zeer tot overhtst van 
d~ burgerij strekken. 

Naar m-m wil ZOU ean Chinees d1i.gel[jks 4-0J. 
50 cent o:feren, om 1rnn hun ,. m intah-mintalt" 
te voklQen en dat terwjjl onze Bii.b:1.h elk hun
ner slecbts EB::-f halve duit gee.ft. 

Eenige jaren geleden werd door den Rijks
bestierder da l<LSt uitgevmi.r,lig 1, <lat het erf 
van elk~ inlandscbe woning l1rngs de binnen
wegen ter hoofdplaats gelegen, 's nachts en 
bii donkere maan van een lantirnrn moest 
voorzien zijn. 

Eenigen tijd werd daaraan flink de hand 
gehouden; doch langzamerhaud is de ijver 
der betrokken hoofdcn verflaauwd en zoude 
het daarom zijne goede z!jde hebben, met bet 
oog op de rust en veiligheid hier ter stede, 
du.t die order van booger hand weder eens 
in berinnering werd gebracht. 

Een alang-alang verkooper deed voor een 
paar dagen op Gemblekan, de paarden voor 
een r~jtuig schrikken, waardoor de dieren op 
hol gingen, en i;P,gen een grobak caramboleer
den, door Hier werd het voertnig tot stand 
gebracbt, en de koetsier zijn span meester. 

Een toevu.l mag bet genoemd worden, <lat 
no1;h wagen noch grobak eenig noememwaar
dig letsel bekwameu. 

De ,,oprijdenden" een paar Chineezen, kwa
men met den schrik vrij, nrn.ar verkozen toch 
liever bun weg te voet te vervolgeu. 

Jaat, ondanks ontrocring. een uitrlrukking van vast
bernclenheid· 

-- Ik had u moeten raarlplegen, papa, ik wcet. 
het; maar een huwelijk met hem was mij een on
IDOf!eli~kheid, ik kon bl't niet cen~ in bernacl ncmen, 
en ik cl:icbt: in dit gcral mag ik mij wel laten 
gelrlcn . 

De kolonel fron~te de wenk brninvf'n. Een mt'i!',je, 
dat 1<preekt rnn zich we! te latcn gclclen, dat 1 ickt 
stE'rk naar ema11cipntic. 

Pap.t was YOur bet eerst van zijn !even uit het 
Teld ge~la,ren. J\da, wlk een huwt•lijk, en zij had 
!let·n µ-ez~p-d; wat was rlat nu \'Our cen rnt'i~;c~J,\"ril? 
Hij stund op l'll wandelcle de k:1rne1· op en nf'c!Pr. 
in hrftige gemcwdsbeweginp-. l\lnar zijnc kinderen 
w111·,,n gewoon rertrouwelijk met hrrn om te gaan. 
Ada 7inp; 11aar h•m1 toe en hare hand Clp zijnen 
arm lt',Z!Iende: 

- Uoos, pa? \'l"Ocg zij vlriend. 
- Boos 11tet, zuchtlc rle koloncl, tenvijl hij z1ch 

nederzette en zijn dochtrrtje 0):1 zijne knie tnik, m(lar 
j c ~ n o ·t me ee11s uitleggcn wat rlat beduidt, kind ! 
Als bet n11 ecrn n:ire man was; m·uu· ecn aanlig 
rnen~ch, t>en charmant mensch, vindt ge dat ook 
niet, Ada? 

.la. jawel pa! 
- Nu waarnrn ? 
- U hebt altijd gezegd, wij behoefJen niet te 

trouwen. pa! 
- J t ..... hum ...... · dat is ook zoo, stotterde 

~e holonel, niet weinig verlegen zich met zijn eigen 

I Naar men ons van <le Lawoe mededeelt 
l heeft, ten gevolge van de ziekte onder de karbou-

1 
wen -µitgebroken, de heer Schepper assistent 
.Resident van W onogirie zicb nnt den beer Drie
sen Gonvernements veearts, eenige dagen gele-
den clerw11a.rts begeven. Elk aangetast <lier 
sterft biunen 24 ureu en het aaut11.l blykt zeer 
groot fo zijn. 

·a-emengde Berichten. 
De schrijver der B1·ieven 11it den oosthoek 

in de J a.vn. Bode zegt o. a. 
Hier en in den Oosthoek vrnagt men waar 

moet het met de Javaan~jes heen, die gewoon 
z!jn de producten te plan ten? Ik: zal niet op 
pa.pier g11an stellen wat men elkander in de 
ooren fl.uistert. V oor zoover bekend, is reeds 
be loten om op vele ondernemingen de werk
zaaniheden te staken, omdat de geldschietende 
banken en hn.ndelshuizen niets meer witien ge
ven. 

van die spotprenten gezien op den grooten 
pa~ser, afdeeling Klitian, rechts tegenover de 
klenteng, Je Chineesche kerk. Den 18en ver
scheen echter bet nummer der Soe1·akartasche 
Cow·ant, waarin bet Petro-artikel voorkomt, en 
den 19en begaf ik m\j naar de Klitiun, om de 
andere prenten in nadere oogenschouw te ne
men. Zij waren et:hter alle verdwenen. Niet 
alleen de spotpreuten, maar ook alle voorstel
lingen uit de waja.ng, die hoegenan.md geen po
litieke bedoeling ha.dden. 

Bebalve op de bovengenoemde phtats wer
den nog wajangprenten verkocht nn.bij bet ijs
buisje, links tegenover de klenteng evenals te 
Tjojoedan Loe. 

UIT DJOKJ.A. schrijft men aa.n HET INnrscH 
V .A.DER.LA.ND. 

Verleden Zondag .avond zijn hier wederom 
'n paa.r honderd »khtgers" van Imogirie ge
weest, eyemLls in 1882 gewapend met arits 
en knuppels, door de stad trekkenJ en boern.! 
roepend. V olgens zeggen was de klacht ge
richt tegen bun regent. 

lk wil u wel -verkln.ren <lat ik zull{ een lam, 
ellendig t!jdperk op Jnva nog niet heb bijge- Een beheerder van een koffieland kl1ia.gt ovr.r 
wooncl. Zoo erg is bet thirns da.t zelfa woeke- de groote sch11.de door de rotten u1mg-<Jricht. 
rimrs vim prnfessie er over j1irullleren. Kasian, B\j duiz~nden komen ze op een enkde11 n1tc!it, 
Llie 11.rwe Jon assen! :1.g kunnen niet meer ma- som<> V1Ln Vt!rre, aanrukken en vim ee:.i geh.:.l J! 
k0 n J11.n I 'I, 's nrn1mls. vell met j.J:1g~. <loch reeds in blo.:ii st1L•m Li 

Z:onJer ee .1i~sz.ins gewettig·le aanlei1lin~, b >olUen, ble.::f niets over J,m bh·hrlooz:i ~t.ea
:nMkt mm hier el!rnnJer w\js d1Lt de st<md gel"; zt!L's d.:.l Jou.:.se fakkt:Ja h;tchLm Z.:l nfg.::
V1L ~} e'n zekere b1tuk op het oogenblik becleu- I kn1L•i.gd. 
k~l\jt( i-•·. Gevol;;: de de;>0~ito's worJen terug . WiLt is tegen die pbng te doen? 
~evr;L1L'..j l en ook terngb.:Jt1L>LI I. Rrn1! d11.t h,~,l-
<len d.:i lui.ljt!:3 niet verw1Lcht, ma1Lr vaLiche 
sch·mmte Wclei·ho c1•lt hen te erk:mnen dut, ze 
VO)rb1trig hebben gehanLld I, t~rw\jl bet ein
de vim het liedje z,Ll z\jn: renteloos liggen vim 
bet geld. 

Gros vooTt DE 'l'E:<roo~srnLLING. Heden ont
vingen w!j dit nnttige werkje, d1Lt voor alleu, 
die h11tzij 1Ll:> inlentler, hetz\j ids m~d~linger of 
als belangstellend beloeker mn de tentoon
stelling in de Oierentuin en de (liLarnan ver
bonden wedatrgden euz. recht wil genieten, 
bijn1L onmisbiLat· is. 

Het boekje is op de Landstlrukker!j gedrukt, 
ziet er keurig uit en but, voor zoover Pelle 
vluchtige kennisrnakmg ons tot oordeelen in 
staat stelt, 11.an duitlelijkheid en hu.ndigl1eid 
weiuig te wenschen over. 

W ij z;ien, di~t wm de Tentoonstelling ook 
eene loter!j voor tentoongest.eld.e voorwerpen 
met 4000 loten a f _2,50 het lot is verbonden. 

J.B. 

Een mubtenan.r ter bescbikkiug >!"{lU het Dupt. 
van 0. E. N. moest het verbMl opmnken, waar
bij de verg ~rnniug van de Regee1·ing is ver
leend om de po:tretten vu.n de Gouverneurs 
Genernal te doen trnnsporteeren naar het ge
bou w van de Plan ten- en Oierentuin bestemd 
v0or de a. s. tentoonstelling. Hetzg uit. aar
digheid of uit moeJwil, zijnc ormchrijviug van 
bet onderwerp luidle: Ophangen van eenige G. 
G. in den tuiH gedw·ende de tentoonstelling. 
o~ dir~cteur van 0. E. N. heeft hem wegens 
de oneerbiedigheid van die omsehr\jving, naar 
men ons ruededeelt. duchtig teregt gewezen. 

A. D. 

Un SoLO schr\jft men ons o. a. bet volgende: 
De Locomolief rnn Dinsdng, 28 October, be
vat d1tt een 1111u wkeurig onderzoek n.n.u. het licht 
heeft gebr1Lcht, <lat het berit:ht v1LU het rond
venten van spotprenten op ~- ;.\1. den koning 
fa~ :::>oer1drnrt;i. volkomen onmiar is. 

Deze is in zooverre onjuist, d1i.t het bestuur 
er niet achter hcJeft kunnen komen, 'l'oen 
het cerste bericht daa.romtrent in de Soe1·akai-
t-t~cli ': Gm r ,mt \'e;schenen W1LS. werd du.delgk 
een n1rnwkeurig onderzoek ingesteld, maar men 
heeft daa.rbij te veel spoed betoond. lk zelf heb 

wapens besfreden te zien, m:rnr ..... ::;Is bet geval 
zich rnorrloet ..... een meisje komt toch ook gaar
ne ecn in haa1· eigr11 huisho11d en. En je weet, Ada, 
dat ik ieder oo;enblik op fJ ''n~iocn kan komen; ik 
zomle je zoo gaal"lw voor dien tij<I bezorgd zien. 

Ada l'UStte het houf'd op zijn sch 1urler. 
- Ja, papa, 1k ,, PPt het wel, bet· zou voor u 

een groot.e zorg 111inder zijn,. en ik dacht wt>!, als 
ik rijk ,vas rlau zou.lt u ht>t ook ziju. e11 u bdwdt!e 
dan allt>s niet meer zoo www tut te rckcnen. 

- Ada ! wat zeg je dnnr? 
Zij deins..it: rnr~chrikt terug, maar het volgcnde 

oogenblik rnst.te w Wt' .~ !' in zijue ai-n1cn. 
- Arla! kind ! dat ruu~t je 11ooit meer zeggen. 

~ee11, zoo ver is hllt niet rnd inij ge:rnmen. lk, 
gel.l rnn je nemen, ik, mijn kin rl verkooµen ! Zie, 
Atb ! je rnoede1· en ik hcbh••n getohL, erg getob!.i 
clat mag je we! weten. '.\bar, Gode zij dank! nie
man l hed"t een cent van rnij te p1·Pteurleeren. \Vant 
meu kan altijtl cli: l.ering naar de ll•~ring zettcn, en 
ik heb nooit g<!zegd: Bet muet er rnaar wezen, 
maar altijd: kon bet •\!" af. En je goe,{e moPdPr 
rekendc iedere week het slagr1·sboekje na, en ab 
ze zag dat !mt tc hoog hep, rlan z»irle zc: ,,Johan! 
van miJdag ee:1 paar eiereu". eu jullie aten d<'o<>ge 
rijst; jullie kleur is e1· niet miuder on1 geworrlen . 

Maar· .... :\laar die tijdPn zijn voorbij en voor 
goer! voorbij ! rillp de kolenel, zich onge_clulrlig een 
tl'aan uit de oog.~n wissch<rnrl ; manr, Aila, zeg me 
nu eens kol't en bondig, Arla! wat heb je tegen 
d1Pn mijnhee1·? 

Ind. Opm. 

V olgens bet Knloni111Ll V ersl11.g vn.n bet.jnnr 
188:~ bedroeg het zielental van de bevolking 
op J1Lv11. in r.rnde c\jfors: 19 . .)00.000. 

Zij beplimtte m~t r \jst een tJfatle u· tgebreiil
hei,l V1LU 2.S00.000 bomv,; 

9--> suikert'abriekeu wukt.eu ia contract met 
het Gouv-erue:ne11t. 

Doi a·t?1plant v.m suikerriet b:droe~ 43.000 
bou ws, en was rl.1tnrv1m de :>pbrengst ~.2:3 -1-.000 
picols suiker, of gemiL!Jeld per bo.lw 75.23 
pico ls. 

De w1mrde van deze suikerpr.:Yluctie op J a vii. 
is te schatten op 40 milioeu guhlen. 

Het voorJeel hiernm door 's lands kti.s ge
noten, be:lroeg f 3.400.000. 

In de zoogernt11.m1le vorstenlanden Soemkar
ta en Djog:jak1u·ta werkteu 217 onJernelllingen 
van la.nclbouw. 

Zii hebben beplimt 55000 bouws, en biervii.n 
geoogst: 

70.000 picol.~ koffie. 
750.000 » suiker 

1.100. 000 kilo fobak. 
375.000 kilo indigo. 

Ind. Opn~. 

De heer D. D. Veth is rlen 23en per stoom
schip Ce1·es na.ar' Ham burg vertrokken, van 
w1u1r h!j zich mrnr de Congo begeeft, ow, na 
:1.ich bg zijn hem daar reeds wn.chtend reis
gezelschap te hebben gevoegd, naar Mosseme
des te vertrekken, het uitgangspuut zijner reis 
door de binnenlanden van Afrilrn. 

A. D, 

In een bericht over Atjeh, voorkomende in 
de Penang Gazette,· zien wij onder anderen dat 
men t11 Penang on;;e Atjeh blokkade ,,a paper 
blockade" noemt, er als tot opbeldering bij 
voegende : ,,Het is wellicbt gernden om mP.t 
betrekking tot deze uitdrukking op te merken, 
dat ofschoon er op dit oogenblik een zeer groot 
getal Nederlandsche Oorlogschepen is limgs 
de kust van Sumatra, deze (de oorlogschepen) 
op siechts weinige uitz;onderingen na, van zoo 
verouclerden vorm, en zoo log gebouwd zijn 
en zoo slecht loo pen, cliLt elk smokkel van.rtuig 
hen gemakkel\jk, met een gewoon . briesje, lrnn 
ontloopen. J. B. 

- Niets. 
- '.\faar .... 0 ! nu begrijp ik het, vie! hij eens-

klap~ zich zeh·e in de reclc, toen hij den hoo!(en 
hlos op het gelaat zijner dnchtPr zag, boc kon ik 
zoo dom zijn; er zijn uog r.nrlere lrnp1'r:; op de k11-;t? 
~u. waarom zou je dat uiet mogPn zcggen: al:> h.i ~ 
een fat•ocnlJk man is, en een an ler zvu je nit\t 
1\iet.en. h !t bc1rneft nu jnist g~ .~n Cre:;u; te zj t. 

' KJm hiP <'.ht eens op klL•i11~ie ! 
En 1np:1 SfJ,wl le 111d de h'lgt> luk 1\e"1. Er \"Olg•le 

cchter zu :J spoe Jig ge"n nutwJoril. Ein.l.J:ijk op p.1':; 
bt!rha:1ldd vrang ee1i a.trzelen.I, tluis t'ereu..I: 

Ch:1rles ! 
-·- <..:hades! . . . . Ch·1des ! l'i1~p 11~ kolonel eens

klaps i11 zij11e \Ollc lengte op-t:ia11de, Charles! hellft 
die jcingen je iets cl11rven z •)!get, Ada? 

De tuon klonk rerre rn•t be111oe.ligen-i. 
- N,!en p:1, nie ts. Allet>n m.1.11· ik ..... ik zal 

noo:t met e1•n an !er trouw,!n. 
· - Allem 1al gdd1e 'rl ! dw.l·t>hei.J ! riep cle kolonel; 

wat is 1lat ,·oor een \'Ol1·uitzicht, ecu jo ;1g,~n, die voo1· 
zich zelf niet te eten heeft ! 

- JJ, ilenk ook 1i1!t ann tronwen, p1.pa. l\IaM ik 
heb zelf pas genlt!rkt hoe ik h •1n liefheb to"n die 
mijnlieer ...... Er is iet:; in zijne oo~en, er is i1~ts 
in zijne ste111 . . . . . Zoual~ Ch:i,1'11•s mij 
a:rnziet, ziet niemand mij aan. Er moet toch iet.s 
zijn, ja e1· mot!t toch iets zijn, vervolgde Ada 
met groote op~elVll!lrlenheid, terwljl zij ht!t sneeuw
wittc voorhoof.I in rle kleine ll:ln·It'n vatte, ids g.i
heimzinnigs, een. wond~l'e ·aantrt>kkingskracht ! Ze~t 

Naar aanleiding van het in de Soerakarta 
Courant van I 8 dezer opgenomen bericbt, dllot . 
te dier pl11.n.tse spotprenten op Z. M. den Ko
ning zouden rondgevent worden; is van · b~
stuurswege een nauwgezet onclerzoek ingesteld, 
hetwelk aim bet licht heeft gebraclit d·a.t be
doeld bericht volkomen on waar is. 

Dii.t heeten wij baud spreken.- > Volkomen 
onwaar". 

Is dit de retluctie van den ambtenaar ter 
Alg. Secretarie, belast met he t opstellen der 
politieke berichtjes in de Jav. Ct. ~ . Of z\jn 
het de eigen woorden van den Assistent-l.'te· 
sident va.n Solo, den beer Hu.lewijn, of van 
den Secretaris wellicbt? 

In elk geval schijnt die tegenspraak ons 
wel wat heel kras, door haar overdreveri be~ 
slistheid weld zij zelf bij bet groot publiek 
twij fel. 

Men is reeds zoo liing gewend, dat de offi
cieele monden het loochenden, terwijl nader
hand bleek, du.t er wel deg.~lijk iets van a.an 
was geweest. 

Elke courant staat bh,ot voor misleiding en 
in bet afgetro~ckene zoa h·~t -z~er god! moog- _. 
l\jk z\jn, Ll1i.t d.:l S>e1·ak. Ct. de dupe WILl'd ge-
w Jrl~n vim e.:.ln verlin> il. · 

ML 1r w.1. t<l~et· em twd ~ lti en 1 l~r l.! d1t!{bhrl, 
uit iiu 1 ver:>~\ilb:1 1l J bro an m, d.:.l z'-11.k ko:mm 
11.!V.!., !; i~~a, .:;~l~j1{- .!:) >t• d J L 1: 1:n 1lie/ ea het 
fn l. V.d. is i;J.:;chie l, d,t:1 w,11'.!t lrnt W1Lt heel 
on11.:mne1cul[j'.r o u h~t \4 ·~h~eld b3richt voor uit 
d~a duim g3l )J'll tJ v~r .dnren. 
D~ af-:He!Jin.;eu rnJg.m d1Ln al niet in let

terlijken zin ,,1·ondfF'i.~1it" of ,,ve,·spr~id" zijn, 
d1it z!i besluun heblieu, z1tl Ulen ons en het 
gtiiieele p11bliek moeil\jk uit het hoofJ prnten. 

Sle;;b ts et!n enke e moge eon beleedigen l on
der.;duift he')baa l!ddm~en. Hclt z~j zoo. M L1Lr 
wie W<L1irbur~t u di~t di·)Z. )!fl.~ hone a l::i o _1\i. :Jl fa. 
rin ·; nidt m 1,i ldin.J dJJr ha. ljitJ.:! eu A.,·11.biet·en 
geJel'1m worJt? 

D<l Re~det·in~ is b5~n'l ver 1l1Lt fa1ig, vooral de 
l 1i.1tts~e afdediug, veel te lichtzeloovig en zoet
sapp1g. 

i\hn.r wii vrngen H1uu: of het uit den aard 
der teg-:inw.rnrJige tij thoui>tim lighe,l~u, de re
ligieu;;e opstimdan in :::>uedim en AriLbie en de 
merkbitre reveil vim bet Isblllisrn~, in verbimd 
met het sacces onz;er fan11.ti<:ike Atji-lher . .; en bet 
1teda1i.ld prestige, niet vim zelf muet voortvloe
ieu, dat scbiwp en hoon jegens ons gezag, 
onder de in!.Ludsche bevolkiug de run le doen? 

Dnt is zo~ natuurlijk, zoo noo(lweridig, zoo : 
ontwijfelbaar, ditt de H.egeeriug ons vergeven 
moet, in:li::in wij 1ian de Haur uit Solo met 
zooveel empbnse toegez.onden gerustst.!lling ul · 
bitter W.!iuig wmtde hecbt.m. 

De oµrJiende brit:Jv11n vim ettel\jke maa.nden. 
geleden in Prennger, K1Ldoe enz. enz. werJen 
eerst ook door vele ambtenn.ren een fobel ge-
noemd. J. B. 

In het R.echtsboek van den B;·iel komt o. a,. 

voor een vonnis, dat te,, Lubeke" geveld werd; 
Een man, die aldaar .,decide opt ra.etbuus", 
gleed uit en viel ,,opt d1tck vn.n de · kamer, 
waarin de heeren juist verga.dering bielden. 
Door het dak been, kwa.m de man terecht op 
een raadslid, met gevolg dat hij er met den 
schrik a£ kwam, maar bet raadslid dood neer 
viel. Yan den schrik bekomen zijnde, groette 
de werknrn.n de heeren en zeide: ghi ht>ren by 
oirlove coem ic hier in uwer morghensprake 
ongheropen." 'l'oen hij heengegaan wns, kwam 
de zaak ter kennisse van de bloedverwanten 
van den gestorvene, en zg bmcbten hau.r voor 
den rechter, den werkrnan beschnldigencle van 
ma.nslag. Na deliberu.tie werd dii.arop de· vol
gende uitspra.ak gedii.n.n: de bloed verwa.nt, die 
,,recht opten man" begeert, klimme ntLar de 
plek. wail.r de werkmau stond, toen hij begon 
uit te glijden; de werkm11n posteere zich ter 

lllilton nit~t, <hit ie·lerc vrouw voo1· haa1· nrnn wordt 
gebo1·ffi en laat Shak.c~peare uif't zijn Julia met 
Rorne.i sterven? H.ll !}int•! niet z\j11e Beatrice en 
P,•trnrca z\jne Laurn, en zegt Schiller niet ..... . 

- U•l dui 1 el h.ll•! al <1.t• gel ·enll1 ·id, w,Larrnede 
me11 de 1To11w ..! 11h .1otil~ :1 tl'gtl:lWJJ1"!ig- ·011p;·6,it ! Wat 
d.1<' c al die kll1·els hie"b j, kind? Pntat tuch wjzer 
['l'<L•ttl 

·- fa, zei•lt> A.·.la nwt een vcirleg<m g!im!ach, ik 
gd:oJ", d..1t ik d w.1M> µra:lt rl.:i J , maar ik kan niet 
an i•~rs . . . . . ik ka.11 h .!t. oo!\. nit!t u1tleg . ..;-en~ aar1 
11it!U111i::I . . . . . ,\[.1111· ik gt!vo ,~I, d:it als ik lll•~t een 
an ler truuw I-, d.l!l ZOJ ik diea 111 rn he: lri.,g11n. ver
rn Ii.! 1 ..... ik zou mjzelve ·1 v.irko.l..ia 1 . . . . . O! 
P"Jla! u zoudt d.i 1!e1·.<te zjn oat mJ tevernchten! 

Pap·i k..i • 1tl.~ b:jna zijn doch "t:rtje nict m-i1•r. Met 
0,1,wht:v..in lu if.I, 111et schittert!ii.le oJg.•n, de wangen 
111 1c:• lit>t vnur d•!l' gee-;trl1·ift g.!tim, ston I ze olaar al:> 
de fi ~re R<1mi·insch1!, die zich 1le11 •lulk in h !t harte 
cl1·eel", liever rlan b..izoe !1Jl.I Lti l.:vcn. 

ILj trok h· .. Lr 11aar zich to.i en ku-;tc h:1ar hcr
haalddijk. Neen dat loyale lrnrakter haJ ze niet 
van een 1Teemcl<'. 

. Wor.dt vervolgd. 

.. 
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Soer-lllb_I_ 

So Io 
P-.Pr~·o<J aclie 

Delnngoe 
Tjepper 
~•-•.._e .. 
Sro•"·ot 
Brnrnbanen 
1.,;:a1a~"'an 

I» _j ok.:J -

:.J_Jok.J-. 
Kalassnn 
131 an-iba nan 
Srov,·ot 
--=.i.--.t;e.._ 

» 
Tjeppe1· 
D eJangoe 

Poer,YodaLlie 
So Io 

. .· 

.. 
. 

. 

-
-

°"\"ertd~k. 
A anko:n:ist. 
'\

0

er1:re~. 
» 

.- » 
» 
» 
» 
» 

» 
>.> 

_i\. :::tlJ kom$t. 

,~e1·t1·ek. 

>> 
» 

Aanko~nst. 
. 2'."e1, trek. 

» 
)) 

)) .. » 
)) 

» 
» 
» 

1'\.Pnkornst. 
°"\-ertrek. 

» 
·:> 

>:> 

» 
.,.'\. an l<:.orn sf:. 
"'\-ertrek. 

» 
» 
,., 

Ann.l.;:on-i~t. 

°"\-ertr·ek. 
» 
'> 
» 
» 

.Aankornst. 

'\-ertrek . 
» 
'> 

» 
ARnkomsT._ 
'\-ertrek. 

>:> 

» 
» 

Aankomst. 

-,. a_ 

"'\.-eL-trek. 
» 
» 
» 

-~unkornst. 
°"\-ertrek. 

» 
» 

» 
Aankomst. 

.,. 

.-

. 

][]l 

::a:P. ~~.~--: l, F-t s ~~ ·-~·---. 
~1~_._._~ f:.i::-~g-~Ii..••g· c•~1-. t1--~:i..xi~i.1• 

S T ! A T S S P --o 0 R W E G E N. 
. 

""' 
'-r. l\L v. l\1. N . .i: .r__ ..:., ~ 

""soer-. b-•-· -
7,9 10.30 2.25 '\Tertrek. 

Guebeng 
: 

7 . ·14 10,35 2,30 » 
7 .. 22 1 0,4·1 2.40 ''"o:nok1·01no » 

- "7-. 33 cloo1· 2,5·1 \.'"nr·oe » 
G~dnngnn -7.44 doo1· 3,2 ~ 

7,56 donr· 3,-14 Sidbo '"'"r,cIJo Aanl.,;or;nst. 
8 .. '22 ·11 ,24 3,38 >> '\"ert1·ek. 
8,35 door 3,50 ToeJangan » 
8,49 doc.>r 4,3 P1·an1Lon » 

~- :'\I. '1'ar1k » 
.-9. '1 3 12,5 4.29 . ~Iod.Jokert;o ..t\. an.komst. 

9.34 <1~)0l" 4.47 >:> °"\0 ert1·ek. 
9,50 -1 ~.33 5.3 'Tjoer·a n:ia Jang » -K. :'..\L 5.,fi Pe-re1-onS!;an » 
9.58 '1 2 ,34 2,G 5.20 · J)jonrbang » 

·J 0, ·13 0(•01" 2.23 5,36 Se i -r1 l>Q<~! tt;r » 
-10.'29 clo<.-..r 2,42 5,55 ..:.ea·C:o!!JOill.O Aankon1>"t. 
·10.48 ·1, -1 4 3.3 

°"\~cr·tr ·e k. 
"V". in:. 

".l ·J .. 25 ".l,34 3.-12 
» 6, ·J 5 

Ba.-on 
·t · l ,40 doo1· 3.29 . » 6,32 

::30.~kornor ·o 
·1 ·l .:36 doo1· 3 , 50 

» 6,54 
::"g:::t.11dj0Pk 

::"". l\L 
» 7.7 

·t 2.".l 2 <loor 4. ·10 
Ilago1· >> 7,22 ,,.11angan -

1·12.32 doo1· 4.32 » 7,41 
Su1·a.<lan -

·12.46 cl 001· 4,50 
» 8,1. 

Tjur·oeban » ... -- 2.45 5 .G 8,23 
".l , ·10 doo1· 5, -19 Bnba<lan » 8,41. -1,29 door· 5 . ·~~ :i.:m:-d:i.oe•a Aankon-1st. 8,56 ·1,4·1 3, ·18 5.!">G ....,.. _ 

n!J'.. 
·1,49 3,24 >:> °"\"ertrek 6,-- 9,4 
9 - d,-.or Poe1·,vo<ladie >> 6,21.. 9,28 
__ ;::> 

2.20 3.50 < 
Geneng ):> 6,37 9,44 

2.31 doo.-. ~-roia Aankon-ist. 6,50 9,57 
2,51 d001 · » °"\-ertrek. 6~52 
3 ,5 4."::6 Gedong Galar » 7 ,-10 
3 .-:l ·l 4.31 ,,~aliekoekoen 
3,29 cloo1· 

» 7,3 ·1 
I.,;:ectong Banteng » 7,53 3.41 door 

3,59 door 
Kebon Ron-io » 8,6 
l\Iodj o-Sragen 

4.·12 5,-1 D » 8,-18 

4 . 20 5,21 
. Grornpol » 8,41. 

Kenlirie 
4,35 door· 

)> 8.53 
Pnloer 9:4 » ' 4,44 rloor Solo-Djebres Aanko:n-ist. 

4.56 door .,,, <'rtre l.;:. 
9, ·13 

I 
>> - » 9,21. 5 .. 5 door So Io SzV Aan.ko:r;r1st. 9,26 5, -12 G.-

-

NED. IND. SPO'uRWEG- MAATSCHAPPIJ. 

I v. l\I. 
7,-13 
7.24 
7,50 
8,6 
8,24 
8,30 
8.44 
8 , 57 
9,8 
9,26 

.. -~ 
,._ :'\I. 
7,1 5 
7.38 
7.5'.l 
8.6 
8.20 
8,26 
8,47 
9,3 

0.30 
9,38 

,-_ l\I. 
-1 0, 
-10 7 

-:lO.z6 
-10 .37 
-10,5 '1 
10.56 

1. ·i, 7 
1.-1.'1.7 
-:l '] = ~6 
-1 '1 ,42 

0 kj 

Y. l\I. 
9,48 

1.0,1. '1 
·10 ,24 

1·10,39 
10,53 

I •1 0,58 IH.·19 1. ·1 ,35 
~-:'\I. 

-1 2. -1 

1· ~.9 

N.~L 

1. .53 
2.2 
2.,22 
2,33 
2,47 
2,52 
3.3 
3,-1 4 
3,24 
3,40 

~ 
a, 

I K. ::\L 

1·12,25 
1. 2.42 
·12,5·1 

-1 , ·1 

I -1 ,·1 ·1 
·J, 16 
·1 .31 
1. ,4~ 

2, ·1 
2,7 

S oio. 

N. _L 
3.3o 
3.47 
4,1. 3 
4.~9 
4,47 
4.58 
5~-1 0 
5.25 
5,38 
5,58 

:::s. ::\I. 
3,55 
4. ·15 
4.27 
4.41 
4,53 
4,59 
5,·1 7 
5,31 

5,53 
5,59 

-

Soie> 
Kali-Osso 
Salem 
n.~ enk ilon 
La~·ang 

"\rertrek. 
» 
» 
>:> 

» 

- Aankomst. 
, .ert1 ek. 

I....-a1 ·:.1ng-sono >) 

·rela>Ya » 
Fadns » 
I&:edo:n.gd.:j-. .. I A~.nkomst 

» v· e-1·tt·ek. 
Tangoeng 

I 
H1·oemboeng 
s ........ .-..... g 

s-ll·~rn••:;;; 
B1·oen~ boPng 
'I.,a. r1:;roP11g 

» 
» 

A ankornst. 

IA:.edo••g-d..J- .. i 
» 

Pad as 
'l"t.da~·a 

K a1·a ng-s..ono 
4(;l.c>e•a.di h 

» 
T_a,vang 
Denkilon 
Salem 

Kali-Osso 
SoI0> 

'JC'~ri.e.t:· ,·oo.r §poor~~;;--r~.i!'Z:iigers. 

v. l\'.L v. -l'vt:. 
7,2 -:10;30 
7,25 1. 0,53 
7.45 '1 '1,-l3 
7,59 -11. .27 
8,1.0 'l-1 .-37 

N. 1\-l. 
8.40 -1 2,7 
8,50 -12.,'1.5 
9 '-1 ~~ -1 2,37 
9,33 1. 2.56 

1.:0,2 -1 ,-1 9 
1. 0,1 ·t 'f ,28 
10,26 -1,43 
-J 0,50 2,-6 
1. ·1,·l8 2:,~6 
t~,45 f - 2,5f! 

'\"ertrck. 
>> 
~> 

.. ~ankornsT.. 
'\"e1·trek. 

» 
» 
» 

,,'-.ankomst. 
Ve1·t1·ek. 

» 
» 
» 

» 
Annkon,st. 

-
v. l\l. v. · l\.I. 
6.20 6~30 . 
door 6,38 
.do61· 6,47 
<1001· 6,59 
door ::;' ,8 
J,-- 7.22 
7.2 7..,.30 
door 7~45 
door· 8,3 
dooi.· 8.·.t5 
7.,5 ·1 -8,32 
7.,57 .8,38 
doo1· 8,54 
door 9..,-16 
8,34 9,28 
door· 9,44 
8,59 9,5~ 

9,5 '.10.,7 
door· -1 0,2:-1 
door .·10,40 
9,39 l 0,5:1 . 
door · ·1 '1 ,4 
<loo.- ·1 -1,22 
door ".l 1. .28· 
door ·l -t. ,55 

:N'. :n1. 
<loo.- 1. 2,".l 0 

".lD,49 ·I 2,24 . 

-1 0,55 1.,1.5 
door -1,36 
door -1,.52 

-11..35 2,5 
·1 ·1 :36 2,-10 
doo~- 2,28 

:m-. :M:-
1.2, '10 2,50 

door - 3,-1.~ 
door 3,.2o 

·12,46 3;40 
door 4,3 
door 4,-15 
doo.- 4;26 
-1~28 4,_35 
1. ,34 4$45 
·1,39 - 4,50 

. -

N. l'vL 
··2 , -16 
<loo~· 

·dooi· 
dooc 
door 

3.-16 
3~2-1 
3,37 

. door 
door 
·4_6 . 

8,1. 2 4,-16 
8,3.5 4,37 
8,56 doo~· 
9,20 5,-:1°::3 

, .. . !\I. V. l\t:_. 
6.50 8,31. 
door 8~ss-· 
7.,':.:£.7 9;1. 8 . 
7,47 9.39 
7,57 9,52. 
door ·10,2 
door 1.0,23" 
door 1. 0,39 
8,42 -10,59 
8,47 1.1 ,4 
<loor ·1 -1 ,35 
door <loor. 
duor -1 ·1 ;53 

N. M. 
door 12,9 
9,47 12,27 

s~--. .. sspoc>.-_.ege•a .-~· _ =· Lijn Sa.ma.rang...:Vorstenla.nden-W"illein I:. 
v AN s 0 L 0 S2V - NA AR - . - Sa.ma.rang na.a.r re kl. 2e .. 1il. Se~ kl. 

1. e kl. 

Solo-Djebres 0,30 
Paloe-.r 0.40 
E . <-n"li 1·ie 0.70 
G 1·ornpol -1 , --
l\Iocljosra~en .·1 ', 5 
l.;::ebon-Ron'lo 2. ·I 0 
1.-: edong-Ban1:.en~ 2,43 
,,-a lie l;;oekoen 3.20 
Gedong-Gnln 1· 3.70 
Faron 4,30 
Ge1-.eng 4,75 
Poer,Ycrladit> 5.20 
:\Inrl <.oe n -5,UO 
Ba bad an 6,30 
·rjaroe.ba.n 6,no 
Sn r·acl n.1:i · 7 , 30 
'\.Yilangan 7,85 
Bagor . 8,30 
~goendjoel;; 8.,6?> 
Soekomo1·0 8,05 
Baron 9,55 
1.;::c1·tosono 9.9~ 

.. 'S'en.-i l ;loertg 'l 0,45 
Dj o n-i b ai.1 g I ·;10 .,.0 0 
P~te1·011gun ·1 ·J ::co 
' rjoet·a 1Y1al::.tnµ- ·l -1 ,U <I 
.:\I ocljoker ·1:o -1 ':2 ':3 5 
'["n i ·ik 12.90 
Prambou -13.25 
Toeloengan -13.80 
~irfho..01·djo 1 4.30 
Gedangan -:14,75 
'-"1.-aroe -15,--
'-'"onokron"lo"---" · -t~.30 

Gocl:>eng ... 115-~60 
Soei.·abaij- 1. 5,80 

2e kl. 

0,2Q 
0.30 
o ,~ o 
0.70 
1. . -15 
·1,40 
-1,G5 
2 . ·J 0 
2,50 
2,90 
3.-15 
3,50 
3.90 
4,20 
4,GO 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
!">,95 
6.35 
G.05 
6,D~ 

. 7 ,:30 
7 .. 30· 
7 .~H) 
8,:: •. ~5. 
~.GO 

8,85 
9.20 
9.50 
9.85 

-1 0 ,--
-·1-o-,2e 
1. 0,40 
1. 0,50 

I 

I 

j 

I -

3e kL 

0,-1 0 
0.".15 
0,25 
0,35 
0,60 
0,70 
0.80 
1. ,05 

.·1 ,25 
-1 ,40 
'.l,55 
'l ,70 
·1.00 
2,05 
2.20 
2:30 
2:50 
2,60 
2,70 
2 -,8 0 
2,9;; 
3,05_ 
3.~o 
B::3.'J 
;-:$ ,Zi,( ., 

:Loo 
.:.~.70 

3.~5 
3,!15 
4. ·l 0 
4.20 
4,30 
4,40 

. 4-.4-5 -
4.,EQ 
4,55 

Droemboeng 
Tangoeng 
l~edong-Djati 

·pad as 
Telavva 
Karang Sono 
Goendih 
La,,·ung 
Salt-!i-i-i 
l..: n lie- Osso 
Solo 
Poe,vodadie 
Delang·oe 
Tjeppei· 
l.;:Jutten 
Sr-O'l.YOt 
J31·ambannn 
1.;: a.lassa.11 
l)jocja 
·ren11>oe1·an 
Ci ogorla f~n1 
13 r·ingin 
' l"'oe11t~t11g 

'Yillt·rn I 

V ers-pr eide -

-1,25 
2,25 
3,'.15 
3.50 
4 · 30 
5.30 
$,95 
7,20 
8. --· 
8,80 
9,80 

·-I 0,--
1. '1 ,05 
1 -1,7.0 

· ·f2 ,50 
·-J :3, ·L 5 
··13.60 
·14,05 

··14 .. .95 
3,85 
4,75 
!=i,~:5 
G,-25 
f5,8;"') 

-0,85 
-1,50 
2;-10 
2,35 
2,90 • 
3,55 
3,95 
4,80 
5.35 
5,90 
.6,55 
-6,65 
7,.40 
7,.80 

-8.35 
8:75 
9~05 
9.35 

. 9 .. 95 
2,60 

.. 3.'ZO 
3,55 
4 .,23 
4,70 

0..28 
0,50 
0,70 
0,78 
0.,96 -~ 
1.,-18 .. 
1. .32 
·-1-,60 
-1,78 
1: ,95 :_ 

-2,1. 8 ·: 
2,22-: 
2,46 

_2,60 
'2,78 . 
2,g.2 
3,02 

.3 _,1. 2 
_·3,32 
0,84 
-1.',02 -
1. -12 
1. -:32 
-1,44 

-}_"'~ s..._-..I"l.1a1·_n1""lg 1=-"' ''"0<1PJ "O!-fl t..,.t...,tl :-.u~~(j.f'! 1·actL11~1r <:.}ar1-:-
d e ,..tiel! C opiun1 ~·ea1..-iY.- e1·d. J:<:·~,n · <lei· opl.umjagers 
lt•'•!f't. 1~,ee ,,ij _ he,lnn.:?"nike nnnl~~ling-en gedati.o, .aoch 
an11 een bc•on~- zoo . v~I - crelaclen '·u)ist ··de ~n1of.;:l<elaa.1· 
,-ijf zes_ .thniltjes n1et · __ = Bij den h<:>Qfdrn.n.nct.oer .: de~· 
nerlH'r-che . alrl!"!n1· . ;,(jn . d~>,;r . <ll"n he.P.r -.-Sm"fts . :o~-ie 
gr·oote ki!';ten QJ.et "poi.:se l<-"i~1<>n . -en _ vaq ::. a.a~:ftewei-k 
v.-r·van 1·rlin-de sp~·viesen g('vonrl<>n, dtP .n ::t n <i1·ie""S:amar_-ang
.. ch.- firrr1;-s ~oebehooi-rlen. --. De' yendun1<·~ster Hann"ib,,.Js 
hE>ef°t , .e r·lenging- ·•:nn ·•:e-r· JoC µ-.:"'-·•·nng-d Your de-n . ·i.\jd 
van een xnu.a.1.d. Gedu1 cnde dien tijd zal zijne - Tun<:;:-

N. M. 
1. 2,24'_ 
'12,32 
1.~~~' ..,.. '!2 , .5 g · 

1. ,2 
1.,1.6 
1. ,24 
-1 . 39 
·J ,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,1. 0 
3.22 
3,38 
3,53 

4,-1. 
door 
door 
4,36 
4,49 
5,7 
5,23 
5,39 

5·45 
6,8 

N. 1\L 
1.,1.-1 
1.,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,51. 
3,'13 
3,40 
3.58 
4.8 
4~4-t 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 



< 
t 

: 

t.ie •aai·genvrnen ~·orden doot• dP-n heei· Cbn.steau, 
die dntt1•,·001· r 1. 5.-- pet' dag za1 g<~nieten. 'l"e 
Padang p:elo -ven de rnenschen nan de zieJs,·e1·h11izi11g-. 
De beer des Cellt-· s u.!daat· bezit een konin5>"'T'.jg-er, nu 
l1ebbeu ~taar ee11 i:nenig·t~ m<>;nschen een slan.1a:t.ta.11 
, -001· hct hok g-eg-...,ven en er ,·001· g·Pdanst Daat·nn 
heeft een d..-1· Inln.n<le1·s een soo1·t van ~peech g;e
houden, m::-ia1· he;:. ts niet beken.t "\vat de tUg·t->r <laa1·
op gennt,voo1-d heeft:. · De he<".- -...-an <lei· Iloe,·en 
beef1: nn nfloop -van een f""eest een geestig-en toast iLJgest.• Ll 
op de t",,·eedracht. Ilij '"eni zee1· toeg-ejuich-t .. - Te l~spi
hang (B•'nkoelen) hceft cen -fuseiiet· z~jne ....-1·ouv1.· die op 
een ande1· ....-erlief""d "\Vas in cl.~ chn1nl>,·ee doodgescho-
1:en. --- De B1-itsch lndische b\acten ~evoP-le1'\ -zeer 
°"veini~ ~ijinpn.i.hie ·voo1· bun e1_,Qen µ·onvernement en 
doen daa 1·.,,-n n door- op1 ·0P1 iµ-e raal l>lijken. I-let. I'J~n
gaa Jsche blacl Darca P·roku~h- ze-:z-t het voJµ:ende: 
"'\--.-.~emdeling'en he-bben In<iie in b<>zit genom<'"n en 
zui~en h••t uit. De , bP-..-o'ki'ng -..·an Indie ziet rnachte 
Joos toe l:lnar diP1-bnn1 st<.~ 'belun::r-=-n "\V01«:len ann cle 
En,2"ch-ch1..• n op~eoffe1 d. De arr:ue Ti 1lnndPrs '"-"Ot"deJt ~ 

beleedigd en geclood. Rij elke sch1·ede Rian kt hPt ,·oJk 
een krec~t olTl hulp, aJs bet n"let E11g-el,.,che ....-oe-ten 

'l."ert1-apt ,....-01-rlt:. ~"i.ls de Docca P»oko""h de ,...-na1·heid 
sch 1 ijf'"t dan hebhen. de Jtcn an en bet toch YP<~I bete1· 
dan de Een~·nleezen, niettegenstaande zij in stilte 
drag-en, en :;?.-een k1-e-t<>n slaken. 

'1.'e S<•e• abaia !;!>t na·n een paar c1·otonven-tcrs ~e1·0erl 
om met ~~en t'veehonrl~1·d Yan die phtnteu nan1· cie 
,-o:·>"tenlan.-fen te '""'"'ti ekken, -..vnar er tegP.nv,·001-rlig· 
oak liethebbPr>"' ,-001· f!:e,·on<len -..von--len. Ann cfe THC

tuur ontb1 a hen nog een 1.00 stuk:'< en hebbrn de 
koopliedt.~11 ove1 al nan c1-o "t o11l-i• ·11der s gel<i voc>1· die 
plantjes geboden, n-:ianr tc vergeef",,;, -.....-aarscbijnlijk 
omdn.t ze te -.....- .... inig 'vilden geven. Op den 27s-ten 
dezer nu heef'"t er a!daar een g1·oote c1·ot:on- diefst-al 
ph-iats gehad en nu ...-1-ungt het ..Eiandelsblad, of het 
ook son1s die handeJn1·en kunnen ~ijn dje hetg·e<!n ~ 
bun ontbrak eenvoudig gean.nexeerrl hebben. Dit kon I 
zeer goed b et g-e...-al -...~.-e;i-;en .--De ...-e1·,-vikkelingen tus
schen Gianjur en Bungli op Bali schijnen geeindigd. 
,~erder is h et op dat zoo rumoe1·ige ciland op het 
oogenblik rustig. -- Te Banjoe-.....-angie hebben e-1· in 
de Societeit ver-.......-ikkelingen tusschen Kederlanclers en. 
Engelsc her1 l.>l:..."lat...:s g~grepen n~1a.e annlel.tling vn.r1 de 
Niseru k-...vestie. Bij naderc beschou_-,,- ing· is het echte1· 
slechts een. s-torrn. in een glas -.....-ate1· ge-.....-eest. ~"'-Jclus 

verhaalt de Slraitcs-Tinics. --rrc Soerabaia is eene on 
-...erbeterlijke uief'"egge geva-c.. :Eict -......-as de :r-ue.nagere 
, -an een Europeesch i·nuzieka.nt. Overal -..vuar zij :ln 
P.ienst ge,veest -..vas l"l.ad ZlJ gestolen en ten sJotte 
baa.1· iuorgn.natiscbe echtgenoot een partij d1·anken 
en huisbou<l <.~lijk e goede1·cn urn:iet· gen-:iaakt. Zij 
staat nu ,,00 1· den djaksa te recht en , ·erklaart n1e1: 
uit cigen be"·eging gestolcn te hebben. rnaar daartoe 
1:e ZIJn aa.ngezet d<><.·r eer. sjetan ,-- Ook al te Soera
baia -...-..·oi·dt het kJein a~tenaai·s exar:uen af'"genomen 
aa.n. een grout aantal lc:1ndidaten, -.....-aaronder knape.g_ 
van zeer j eugd igen Jee-f""~ijd; of de laatsten door hunn_e 
baboes zulJen begelcid -...vorrlen :n::i.eldt rnen niet --

_Eene • jeugdjg-p .Javaa.nscbe vrou,v, die op bet punt stond 
-in - b~t hu"·eJijk te t.-eden, k1·eeg den inhe>ud ....-an een 
petroleum bangla1 _-:ip o-..·e1· ha1'e kleede1·en, geraakte in 
brand en ~-as den -...olge nrlen dag dood. 

-- .... _ --· - -- ----

_Telegraxn:rnen van de Loco?n.otief. 

:()e an-ibtona1·en "\1::t11 h.et civ1el wedu-vven-en -weezP.n. 
f""unds zijn, "\VUt 1"PChten en ver· pJichti.ngen oet.1·eft9 

geliPel gelijk gosteld rnet de a.n.Lle1·e but·gerJijke la.nds
d ie11~t.1 · <.. ..... l"l. 

_4._tJeh, ~3 O ctobe1·. 'l.~jotir·i en oostelijke versterking 
z~jn <1001· bet -1 f)L~ b:i taillon i1rt'ante1·ie en •~en sec.tic 
arti:leL-ie, onder ko1nn-:ia.ncto vnn den ma ·o r de.- infan
~<-"rie ,-an E1·p. g-enon1en nn bezet . 

De -..·e1·liPztH1 van d•~n -..·ijand z1Jn ni<"'t b~kencl. 
Luiten~1nt L::u1dL·go11t is schuluig ve1 kla.ard door 

den raa.d -..-an onde.-zoek, vaa.1·,;ooi- hij . getrokken 
-...verd "\vegen:-: de aflni1·e -..·an 'rjot Go,ve. 

Het sto >JT1!"chip Su,1natra is den 27en October van 
Nisicla, nab.ij ~npels, vert1·oiskPn. 

He:t Rtoomschip Prinses A>nalia i,s den 28en Oc
tob•-1· ...-n.n St.H3 Z vert1·okk,~n. 

!:-let stoorn~chip ::Jiarasser is giste.1·en van Pa.dang 
naa.1· Bata-vin vertrukken. 

Het A rne1·ika.an~clH" Rclrip Longf"ello-i,v, gelad.~n met: 
pe1:1 ·ul0uru, is van Kt"".,..v-Yu1 k .. vour· 01 ·ders te Anje.r 
aa.1;g-eko1-i.-ien. 

Van Renter, - 31 C)ctobe1·. Londe-n, 30 October. 
D e Daily 7,c legra.1:>h, h.oudt .Pen ent1·efilet in, -v1.·aa.1·in 
V\'0 1·<1t. 1ncdegene•old, dat Eng-eland ZlJfl<"' betnidrlP-liJCi.!Z" 
he e ft aung:ehonen tusschen Chinn en ·F1-r-•nk1·ijk. 

's-Grauenllage, 30 Octobe,-. De kiezers hebben 
voo1· rle t-..veede knn-:ier 37 Jibe1·nlen en 46 _conser,·a
tieYen ac.'l.t~~e,,·ezPn. 

1::1· zu llen de1-tien het·sten--uningen _ plaa ts moeten 
hebben. 

Advertentie n 
OBAT PE!l. BEKIN KOEWtiT dan BAJIK GIGI ELIM.I :.:< 

TOE.AN TOEAN PEMlliTA BENRDiGTIJ:~ 
naflla Oba£ 11 OL/ VEr A Ii-IS,' -

::E»A~E X\T:T-~- -- To0.11 •:;
bara11 g r1ja11,µ- ~at,..,e aLJ<t1: 1- ; 5 
lit i h:s cl.a1·i jloc <.,L> a t ,·J.1 
daln.11l. satoc i..,1·ap;t L g : ;, -
ajet· (2\jcr ~lc11 gi"l 11n-: 1 g t 
l.).aji lc sal~ali)_ U 1l~ ?n L•a:--: ;1i1 
l:>oc .. c.lcr gig-i c.;.1 ;..:. c">~:-::.,~1, 
b .t:Lj ik gigi- ~rjol....!l.ii :1i l .... -1c,t.-.· 
san:-ia i l c>c iiJ..__: 1· l.i \.11~ 1>.i:>c1·:l 11 . 
la.11 ra...;:;, l..l.l.Crct:-'a L'-.)C!ue:1~•111 
Clari i lo0 oL,at. 

~:::E::~~ ... 0::3...& .... -
orrx:i-.w-. l~ a l t ,~. 
t..lc:tg·i1 1 ~ ~: :-;!i i Clt..l;~ 

~~;~~~$a' ~- 1µ1 ,~·:\ : I 
lct'lrn..~C> l" c..l.l l ?-t." ll!l-il II 
l i1 1ga l h11a11....:. 1 1j:1tt,...:. 
:- alc>C .n.U .. •! >ja tl1i-
1dt. salc>c s ...: i ulc•h. 
}~.....:l_1j) tllJ'' ;\_tl~ l'i • It 

!l<) e ol>al <li , ,._l.iatl• 
: 1:<>....:iocl(c tt aoc s;-1 -
\•Cf"Ll;...!a !"--n:11a ~ r--: 
te1 ~a o-1jc'"r 1 s.al...:1t 
1ct11 La ~ k 00-:~a 11.'S _ 

l'- :tlO_<..;_ S?t.lj:-1li 
'· \ l<> c g1g-1 atia sa
=~-i!... <>ra11~ la1l1.a ~ 
'-.IJ:....!"1~'1l ~;_\l~il l~a-

4• •.>l "Hi !g- JH ... t!'\.'. - Ot 
i . Id l.. t 1 1 ! g i;...:. 'i _....; ;, l...: t l 

I"..• " l ·t •l- •t 1;.!" k<....•-
j l l H)'-..! IH L ... l ._ <..JU; i 
.;: •1 :.a....:; 1 ja1.g ( 1°? l .J C
..:.i:l ;: .a:-:.ai1 ""-'a.Jl."'l.D 
lcH~ Ol>a t_ 

Uit Batavia . 30 O c tober. Een officiee]e mededee
l-ing n-:ie1dt, da t:. ., ·olgt-ns - b<"1-icl-i1:P.n van den Resident 
des· '-'--estern.'<let'!ling ...-an flo1·neo, ernstize onger·egeld
beden zijn u.itgebroken_ onder de Ch1ne..-zen ....-an l\Iu11do1· . 

E.i.· is ~e-...-1 aagd on:i FJ io .. ~ <lige v e-rs!.e1·king ~;an l1et 
ga1·nizoen, :lie <>ok_ j;!"ezo-i:-:irlen -..v o 1·rlt. 

llC>C ol>a.L gO$tiOk g1.gi ( .:<..!:- l .h'"J..:111 l~<>C''-·at ll C::-t.tl l.0 ClJil' 
... -igi <.. lari toeat::i--toean p.e11 Lli la Ilc..:!t 1cni e: ii j11 a-:: la i • .__.-.!.,;_i1i 
:=;a.t1.1a., s-at11a. (l_ioega bek.111aJ."l. !.cring b ;. j J ..: ~al ... a!! '?ct11 
1,e1c:11 aJ<.>cs. iS"a itoc..dia. dia a.eta. S::t! 1 1•1 <1 ;..._. 4 

.. -:_.;.;.t rc>'-:i :1,,. 

I 
kc..Lja t.:"•L>at.. ~:l.~1.r Llau. oratJ? c;otc:? 1-•ill~e ~a!.!l-':l,. -:ai-.::al; ~ 

ORANG NJANG F'OENJA: 

Toe::in SEG-""CJIN', 3. RueHuguerie. !HJ"f-.~-;::;,ux 

.----.I?---<-->-~--L-- -_._-11o...--~-~--.-._--c.-;,--<:> __ <_>_1~----~-_;;---<.>--1-<->-------

_Een ePttjarig ...-ei lof is Ye1·leend ann den a1nbte
naar . bij den bu1·p-.~1·lijk<>n d ienst, de Jo i g . 

Eenoen1d tot adjudan~ -...-an Z. E. den Gou-..·erne11r
Gene1-aal, de e<>r8te luitenant der c .uva.l ... •r ·ie Hoogpveen. 

Benoe1nd tot president van den raad ...-an Justit:.ie 
t;e Padarg, nu~·· Lo"·e. 

Door den g-.-i1r1cr bij den land1·uad -te 1\lakasser, 
Zell iR een -ee1·...-ol ontslag uit 's la11ds rlienst aangev1·:ctagcl. 

]le kapiteins dcr .infan1:~1·ie Bos.boom en l\-1ulle1· , 
onlang-s van verlof naar E~11·opn. tP.rugge.keer·d, zijn 
p;eplaatst bij de "t.1 i"angulatie op de -..,.-estkust van 
Su1ua1:l" ... 

De of,ficie1· van g-<>zonnheid der ep1·,..te klal'<!'<e C-och i u~, 
--·--- onl~g...,_ , ·an ve1lof ~1 · ugg-.-k..,.e1·d, ,-..-o.-dt als ovet·cc.nn

plret op nonactiviteit- gr."'teld. 
De majoor deL· al·t:ille1·i e "'\'\"agenet-, onlangs -..-an 

·e1·lof" uit ~erierland teruggekP-e1 ·d. is benoemd tot 
kommandant der a1·tilleriP op Serna-tra'R ,, . ..,.~1.knst- . 

l:cleden zijn p•~ r ~to<-,z:ii,,.chip Gouvern.eu-r Ge-nc-raal 
.l'<'Iije-r van Ea1.~-i-via nnar ~ ... Ii .a1 arg ,-ert1·okken: 

de heereri noclenst:uff, Yan Bree,-0~1-t, Hcnny en 
"t.V\.·ee h0eren l\Iunout; 

de dan:H-"S "Yon <_--:;en 1n1ingen en 01 ken; naar Soe1·aba_ju: 
de h-=!eJ en : 1-: o;.d1 -ie, G1 -as<-'r1l1orst, Goosen, _ Toorop 

en Sle~Pls; n1ejuf...-1ou~· :J\-Ion10. 
·- De :afluop de1· ltedPn ullliPr µ<"ho"J.:den t1n-..·eiling 

"(2-2500 picol>"' Biliiton) is T 49.F5. 
De 29sten deze1· is van DjPrlrlah te Padang aan

-gekomen. h~t sto n m>"chip J'i;Iacassar. 
Te Anje1· is aangekomen -...· uor orde1·s, het. zeilschip

Megqie Di=on met een Jading steenkolen -..-an Shields. 
Het stoomschip Parlan_g is van Suez her,va.arts 

-..·e1·t.1·okken. 
Uit Tegal, 30 Octobe.1-·. Geldloterij ten behoevc 

eener albier op t<"' rich.ten FrobeJschooL 
He-den z1Jn uitgekomen: 
n:l,1-rn1.ne1· 3062 rnet 5000 gu1den; 
nummer 823 rr1e:t 2000 gulden; 
nurnrne1· 2444 eQ 5804 met -1000 gulden; 
.r.iumrner 3335, 2028, 595, 1. 325, 501. 8, 3-573, 

4702, 4288, 4558 en 2525 met 1. 00 gulden; 
n11mm<"'r -192, 3576, 5069, 2628, 4498, 91. 5, 263-1, 

263-1, 2386-, 21. 9, 4367, 361. 8 en 41. 72 met 50 gulrlen. 
Gisteren is nog u1tgekomen n1•. -1868- ~<.:t 500 gulden_ 
IJit Soerabaja, 30 Octobe.-. Heden zun per stoom

!5chip Si-ndoro van Soera.baja .;via Semarang van Ba.
-t-avia. vert.rokken : 

·_-_.. de hee.ren: Lafontaine, Brock, Mee.-beek, van Len-
-r~p, -- van n·rongeleh~ Boon en Rynrlers. 

: Uit Singapore, 30 October. Een stoomer, bier van 
Pori-tianak - aa.ngekomen. meldt cla.t drieduizend Key 

-ChineezPn :i-ich te Ma ndor op uitdagend.:> "W"ijze te-
gen bet bestu.~r verzetten - . 

Uit Ra.ta.via. 3-1. October. Benoemd tot onde1·opz1ch
ter bij den a~-tillerie-.constructie-..vinkel te Soera.baja., 

1\.u-yke; 
tot vva.a.rnei.nen<l .- u::~ecstet'knecht-pla.at,serl<...er, Oaat-

t.-P.!) in_ 
Ingetrokken, de def-acheering te Atjeh van den 

Gtpzic-.hter de.- t"\veecle klasse bij den v"'\-aterstaat, Does
berg, zijnde hij in Yet ·band danrn1e>de V1.·erk?aarr1 ge
:«feld te Padang. 

Gedetnchee1'rl tc Atjeh,cle opzich.te1· der· t'-Yeede 
k)aF<~c bii rlen V\--ut-er"'-tnat, vnn <-le» ,,-ang. 

Uit "}";gnl, 31. Uct:ober. Gelrllo-te1·ij ten behoeve 
.,-~ne 1 · alhie1· op te richten Frobelschool. 

l:leden Zl.JTI ·uligcko.rnen: 
numn-:iers 5245, -13'i:.-t., 5520 en -1343 met vijftig 

gulden: 
"laa.1:.st uitkomend nummer _ . 647, een premie van 

":b:O:tioerd guldt·n. 
; Uit Bat.a.via., 31. Octobei-. De bepalin~en op de he
~brdE"ring en bet on~lag van de oflil"i<>r<"'n -van ge
zbndh"'>id en der tni.lita.ire a :p9i.he-ke1·s zij.n nh der - ge-

~eld-

::\Iet: 
den trei11 

:S-o. 

4 
2 
g 

12 
15 

S7"'\r . 
S7Y. 
SiV. 

SzS. 

2-t SzS. 
Per postil

jon 
icl -

Tijcl 
....-an 

vc1·trek. 

7,2 

7 ,-13 
-1 0. 

2,-16 

3,3G 
7 u. 9 

-10,30 

2 U-

1_ -1 u. 

-1 :1 u. 

25 
30 

30 

1\Iet Tijd 
den trein van 

No . aankomst 

3 
2 

9 
8 

1. -1 
2 
8 

10 

Per 

SzV. 
SzV. 

post 
jo:n 
id. 

9 . 38 
9.47 

_'2. 7 
5.48 

5.59 
9.26 
1. .39 

4.50 

3u. 30 

4u . 

~a.ar de onder,·oig·ende 
plaa"t.sen. 

Goendih. Poe 1·,vodadie. (Gro
bogan) I~a1-a.ng~or10,_ Kedo1'"lg
dja-c.i en Se1nu..-ang. 

J):.-h1tt-en, D_jocd_; a. 
l):.latt:eu, D_iocd_ja. 
GoP.nd 1h, 1--\: e<longdjati, Se

n"la1·:01ng. Sal"f~ti~·a., An-ib:at·-a.V\r·a. 
(1·e,,;irlentien I->.edoe, l3age l en, 
Ila 11j 0<'" lllfl.S.) 

J.;: latte n. Djocdja . 
Srnµ-en, I\[arlioen, (Magetan. 

Pono1·og:u, Pa.tjit>l.n, Kga.nrljoek, 
1.;:et·to,.;ono, D_jon1bong-) liedi1·i, 
'rneloen,,:r-apoP.ng. Blira.1· ("V\-Ji
ngie) ":\Tocl_;okewt-o (P1·a1nbon) 
Si<lhoar·djo ('-Ya r·oe. Pon·ong) 
Soe1·a.baja (res:dentien :\-loluk
ken Z. en 0. a.f'"d. Bo1·neo) 
Bangil (Y__.,a.''"nng~ Sir1g·o~a1·ie, 
l\Inla.ng) Pasoe1·oean (.-e><ider_i
tien 1-•.-obolingo, Besoekie, Bahe 
en. Lombok). · 

l\lodjokerto, Sidhoardjo, Soe-
1·abaja, Nga.-....v1. 

S.-agcn, Nga.,..vi, 1\-1.adioen. 
Bojola]je, dagelijks beha.b/e 

des Zonda.gs 
v"'\-vnogiri, 1\-Iaanda.g, V'Voens

dag en Vrijctag, 

--van de on<lervolgencle 
plaa.tsen. 

Kla.tten, Djocclja. 
Sema~·ancr, An-ibara"W"a., sa·

latiga, Ke<..f'ongdjati, Goendih, 
Poer-..vodadie, (Grobogan.) 

Kla.tten, Djocdja.. 
Semarang, Kecl.ong<ljatj, Ka.

rangsono, Goendih. 
Klatten, Djocc.lja. 

. Sra.gen, Madioen. . . 
'1.'oelo.eng- agoeng, Ked1.r1e, 

l\'lodjokerto, Siclhoar<ljo en Soe
rabaja, Ngavvi. -

Sragen, Madioen, Blita.r, Ba.n
g1l, Pa.soeroea.n. 

Bojolalie, dagelijks 
des Zonda.gs 

beha.lve 

'-'--onogi1·i, :1\-Iaandp.g Woens
:Jag en V1·ijdag 

N. B. l\·Iet ~- · ·~in S7v·. ~c-. 6 ten -1 u.· 53 n-i. "W"Orden 
alhiet· allPcn pakkett•~n ontvangen, ...vinneer <le 'vestpo.st: 
te Sa.cnarang niet "t.ijdig genoEc>g :aankomt, om nog 
n:aet den trein ...-nn 6u 50m te kunnen meeg:a.a.n._ 

SzV . SAI\-IAnANG vons''rENLANDEN . 
s~s S"I:AA 'TSSPOOR. 

S:neldru.k 



... 

OJ?en'ba.~e Ve:;;koop Am bach tsschool Soerakarta. ONTV ANGEN: 
- 01, Vrijd11~ E..-1 No,·ember :ft.SS-I. Uit de Lee111v '. l tpotheel:. 

plan.tse wanr 110t randslid dood is neergevnl
l~n; de recht begcere11de bloedverw1rnt lnte zich 
llls"'Clnu _v1.tllen, .~n komt _l.~ii op den werkmfin 
neer 'met h!3_t .. g.e.volg d1Lt h~j dezen db,) ~H, __ diin 
1,11.l hij, .,1hir of ny, quyte ende onbelast bliven.'' 

· d es voormithlag.> ten· 10 nre--ten' ov~1:shu.-i.ui .. etl,: •..... Y'.~n n.f__I_e Novern~~r knunen ook exter~~- van 

Geen 1lt>r hl1w l n:!rW1L '1t1'n n1.11 he t gestMve1f 
r1mdsli1l hi~d lu..;t om ii.It te .,nv·eut1it·eu," en 
1\l!.On b1e •f tlt> Wl'rk 111m ,.onb~liL~t ... 

Oost p. 

De werkPn vnn B1•etil - zoG herin nert meu 
on;i nii:ar-nanlt~itling der Beets-feest n - werdeu 
vroeger alle uitgegeven do,w den nitg0ver U~bn 
te H11.11rlem. 'l'oen de on1le heer Bolrn sberf 
moest _·bet recht op de uitgiwf ten behoe~'e. der 
boedelscheiding verkocht worden. De ged1ch
ten zijn nu bij Sythoff te Leiden. D_e Crune1·u 
Obscw·a echter werd door de erven Bohn te
rug<Yekocbt voor niet minder dan f 40.000, voor 
Nederland een ongekendeu prijs. 'V1Lt een 
boek den uitgever w11a..rd is n.ls ·een cmbekend 
~chrijver bet hem komt n.11nbiedeu, en ln.ter, 
wnnneer die schrijver beroemd is geworden, 
bl!ikt weer eigernLa.rdig uit het feit diLt Beets 
eorspronkelii k voor de Camera, n. I. voor de 
eerste uitg1Laf, f 300 honornrinm ontving! 

Mot. 

AanO'eslno·en Yendutien. 0 0 

0 .> Do 1d •rchg rJ.-n G .:\orn111b1•1· 18 ,'4 in hd .,Hu 
ttil Sli•:r" ran .i,m i1ilJ1w li>I 1·:111 d<' n JJ,•1!1' S. l\al.r PI 

daarna 1a11 c0mmis~ie,:;oe . le.-en . 

D1\ Ycnd11m•'e~t~1', 
11 . C. Fi~~e1· 

Advert en tie n. 
Voo,- het lunJ 

-
l 

De Resi1lent vim Snemkrl/·la 11111.nkt bekenc 
<lat op i,tter lag den ~J .Kovember n. s. de 
voormi.lcl1tgs te;i l 0 nre t en zijneu k;mtore 
zal wor<leu ¥e ~·p1Lcllt het rec ht tot het sl1Lcht ·1 
Vll.n rund'\·ee, Ull:fefS en pa.a.rde::J. 
in de H.esi lentie Soe1·1d• 11·/ r1, voor het j1t•L 
188.>. en zulk.-i op d ! voorw.L1Lrl .~n vervnt in 
de or Lrnn·L tti, V1L'l J) 0.;toiJer jl (:3ta1Lt::ibln· 
no. 18.t). '!'evens ZLl ids hn een .! herverr11Lch 
tin:.{ wor,leu gehou !en vim het rec '. 1t tot he 
sl1lchten vim vMbm in de resid.mtie SJei-.1 

l 
s 

l 

r 

l 
-
t 
-

karla voor bet janr l 8.:3:>. 

Soerakal'tu. 3 l October 1884. 

DB RESIDE:-i"l' Y. L'. 

BIJ O::\TS!'J<J:"\TB::\IS 

De Assistent Resident, 

208 HA.LEWIJN. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvrn11g dadelijk 

Schijfschietrc;-isters en A fstandsbe1>R -
lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte A.anteekenin;;boekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedin;;lijsten. 
Strafboeken. 
Menai;eboekeu met sterkte llc:;ister. 
1•roccs-Verbnal. Getu.i9en Verhoore1 .. 
Beklan.i;den Verhooren. 
Venduverantwoordin;;en, enz. enz. (4) 

Boleli dapet beli pada 

KUN ff H 0 SING & Go. 
KAl\IPOENG TJINA - SOERA.KAl{'l'A.. 

Djoewalnn kain soetra roepn-roepa. 
Sroetoe iU:anilla, No. 1. dan Hiu•nnah 
Piriu:; ka_;oe dari D.Jepani;. 
l'l:lakanan li!lf)eroen~ Kennri. 

dan roe1rn-roc1111. biu·ang. (:106) 

INDISCHE-BODEG.A. 
C !I t'I' a-nge:i: 

. 

e Ee:i 1rn.rtijtjeeri.:qui~e \>Witt 
partl' .. vi.j:i, minder zoet viLn sm1Lak dan c 

tot nu toe u••ngevoerde. 

( 286 ). * 

An1sterdan1~che A.potheek. 
Ontva n 7en: 

Jieatin~s t.'ou:,;-h l1Joze:1~es. 
)Ji.l•H t~g·en de hoe::it. 

(I 0 5) llIA.UfUl~LSE. 

Arnst~rda1n~~be Apotheek. 
SJ er L k v r tn. 

' Bayrnm. Alcuhulisch urascl 
water. 

( 101) b\IACHIELSE. 

le 

l• 

. . . in 1i~r· 1ok.•L1tl vim het ven1ludep1tde~:·. ·.· le_eynngeu de: lessen. rn. ~e· A.mbac)1bil?~.hool bg ... 
rnent te S.iernlrnrt1L: - wdneu. . · · · ' , .. 

Het aani.tl extern--:Ieerlilige1i..dO.t~'HL1lgeuomeu . 
wordt, betlrn1Lgt ni~t meel' dan tien. V oor elkea 
leerlincr wordt f 1:) per mn,imd bet1Lald gedu
renrle l1et eer.:ite leei:jnnr, en outrnngt h1j hier- · 
voor behal 1re technisch omlerw!js vim 's mor
gens 7 tot 's n.vonds -l unr, ~ manl 's we:.!ks 
theoretiscb _ _onderwijs in de Amb11chten en ook 
teekenlessen. 

· ADlt·o~---~t\J.ta~9k~ 
h vec' v;tn stcen gebouwJe. en met pn.anen ge

ekte \Voouhuizun met ,Jito bijgebonweu, st1111n
e op keizers groncl in tle lrnmpong Seniten 
r hoofdpl<Lafa ::)oer1Llnirt1L, belendende ten noor

en iL1tu de kidie L1mmgnn, ten zuiden 1um 
en kleinen weg mmr de lrnmpong Seniten en 
en westen ititn d,m grnoten weg naar Geru
lekg1L11. 

ti 
<l 
te 
tl 
cl 
t 
b 

:::!amrtr1tng '.28 October 188.t. 
t;rnG) ~lr. C'AE:3A.B. VOU'l'E qq. 

Vendutie wegens vertr _ek 
Op lDonclerda~· 6 _Toveniber 

Hotel Slier kanrnr No. 4 (vooraan). 
van een lrnlf W eener umeublement. 

En.g ledilrnnt 1 pers. 
01' nle spiegels. 
'; ra vu res. 
:-:ciirjji'.t .. fel (fabrielrn:i.t A111bachtss0hool.) 
\V,.schhfd lllet mar .ner (ill. i.l . 
T1tt'el (en rnp2t·sch.) 

1 
Po:~ken~;:•st, n·gulateur, rnntteu, t11.pijt, vµil

i1111e11 kil:;t. ee11 ige pmclitwerken. kleereu, enz 
Een gedt1gnn tbijnn. 11ieu1v.) 
E en ze"jarig sau,lelwoo l rijpiLnrcl (zmirt) zon

der geLr~ken. 

(:305) IL HA.H,LOFF. 

VO ORTZETTING 
YAN 

Bov·EN3TAANDE VENDUTIE: 
l1e1·koop vim hijgeb1·a.chte 1neubels 
en andere g·uederen, 

a tout pnx. 

~307) H. HAHLOFF. 

U it de han :l te koop. 
Een steeneu hui::i met grooc erf, gelegen te· 

Djehbres. 
Iu for1t1aties Lij den beer 

(19) A. MA.CHIELSE. 

0 ntvQ.ngeDi: 
Z ~DELS a f !35 en hooger. 
HE)IDE~ f!jne soort met kraag. p. dz. f 50. 
SoKKE~ zonrler no.ad van f 3 tot f 5 per dz. 
0DECltS VILn f 2 tot f 3 per fl. 
E..u; DE Cologne R. s. a f 4-.50 per k. 
hKT. a / 5c p. fl.esch. 
KAPLEDER. 
V ERL.\K1' leder voor 8likborden. 
ZEILDOEK iu soorten. 
flIACIIl::\EG:l.RE~ 700 el a f 2,30 per dz. klossen 

· alle nummers. 
FIJXE HLTEX IlOEDE::\. f 8.
FI::>E CH.-1.lIPA.G.'.\.E. 

-277- \'LASBLOJL 

Verkrijgbaar bij 

~~]])J£JJ1m ~ I~J.l!11 ~ 
Htintoor-Age1ula's J.§§5. 
Spoorweggitlsen.. 
::tre1le1·l1intls Geschiellenis en JTolksleven 

( /ll'ltchtwel"lo: in ~ r11·. octavo tleelen.) 
de Geu.estet-.Alb1£1n in. prachtbtind. 

ltalie, rloo1· Ge1·nl'll Heller » » 
Een s::hiitlerdiJ-os, co111.pteet (voo,. tli-

lett1uit-scliiltle1·s.) (249) 

THOOFT & KALFF Sosrararta 
be,'elen zit:lt belet!ftlelijk n.11n voor lmnne 

IlrnkkBrti Bn Bindarij 
en 

HANDEL 

in Papisr-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoetlige be1liening en nette ufievering ge

i;nru u d eerd. 

l' t: 1J :::i<...:O U IU.~TE:N word en steeds gratis 

ver::itrekt. (7) 

Steeds Door!tanden: 
POST'l'A.ttll•:\' E~. 

'l'~~LGl.~~A.r"l'AIUI<.:VE~ voor 3 kringen he
enJ tot :.WO WJorJen. 

TARI.EV h:N voor h:O.I<.:LIELOONEN bu1i,.,11 
de lijn. 

(6) THOOF'l' & KALFF. 

De 1tanvmgen wonlen schrifteljjk tt1L!l den 
President gediLu.n, met mededeeling in w.elk 
vnk de lec'rling wenscht opgeleicl te worden. 

I 

,, 

-

(29?) ,. 

:3010 15 October 188 ~ 
~ nme11s bet Bestuur 

A. i\1AOHIELSE 

P1·esiJent. 
Ir. v. GROLL 

Am~terd3-msohe Apoitheek. 
Ai Leoe1'Lvate1' 

(2D6)* A. lllACHIRLSE. 

J. B. AUTHIER 
Successeur de la maison Euziere & cie. 

Coiffaur Posticheur 
Solo. 

P1irfomerie-n.rtikelen, bad- en toiletzeep. das
sen, hemden, hoeden, beeren-, dames- en kin
cler,;choeuen. 

H1LV1tmrn cigMen 
w ijn in <lrie soorten van f 11 toe f l ! r~r 

doz!jn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
J..:erl!ltdan~s ,·e1·,vacht eene ,;roote fac

t1u1r bocden en heerenschoenen. 
(29-i)* 

TE~ l3EHOEV.E YA.~ 

C!i §1; 111-1ia..)t~.:.li.)cfi0.:>C te S0iz:.a.lia.da 
E~ 

Cle G))tt.ce1iig-~ng- tot v00tb.i.te~CJe1iCJ 01'\.det-

-t.ic fi.t a.:i 1i J{~nCJue1i oa 1-i. 3R:.~1~oetm0-

g-e1iCl.i,1i ~n 0Ct3it Ca.1iCJ.)di-~ nCJ ii. 

Trekking 

Maa~fa~ ~~ ~~c~m~~r rnM. 
-225-

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

flff deeling:flmbachfsschocH. 
Op bestelling wo1·de11 aangemaakt al

le onderdeelen van ;;ebouwen als: 
KOZIJNEN, RAllfEr, DEUREN, KAPPEN, 
TRAPPEN enz. 

HUIS en KANTOOB.MEUBELEN. 
Allen soorten van SMrDSWERKEN. 

Herstellingen an,n VOHmTUIGEN. 
Het S UHILDEltEN van DEl')OB.A.'l'IEN enUIT
HANGBORDEN in idle )etbers euz enz. 
V oor inlichtingen wowel 11.ls bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den HeP.r 
A. G00.\1AN:3, zijnJe Zlil I. 11an het 

hooFJ dezer s-.:hool gepluatst. (209) 

S o G i 8 t 8 G l1! fi e Pro d nits Alim e n ta i r e 
KAPJTHI. 3 ~lJLLJOEN FRANCS 

Directeu1·e11 Dl.VA .VT en ALLCARD 
G'1uo1,N i\lc:o.111,r.E PA1ws :1878 

G: 0 t; DEX M E D .\ I L LE A )IS T E It DA ~I ·j 8 8 ~1 

PARIJS II LONDON 
' 23, niche,.. 23 II ·101, Leade11hallstreet. 

Boter van Normandie 
Zonrle1· eenig meng,;eJ, cle beste boter van· Franhijk. 

Diverse groentcn, l1•1t/{els, sai·dines, pales de 

/'uie g1•cts, enz. 
onDEns TE lUCl_JTEN Ai\~ ALLE IillPORTEURS 

VAK EUIWPA. 
Men eische op e·lk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PfUJSCOURANTEN WORDEN 
OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

te 

§ a Hl '1 I" a. U r.f • 
u1 door Z El. v .H't. ~~ •l ( • ti >< :h,ies .m doosjes 

C11storolie· 
C'hinine. 
itlem en pnrgP•Jrpille11 . 
Leverwn,ter. 
Dubhe! koolzure sorla. 
Wijnsteenzuur. 
Rhn,bn,rber 
Ka.joepoetie olie. 
V enkel olie. 
Pepermunt olie. 
F1irine lactee. 
Engelsch zout. 
Cbolem droppels. 
Levertrna.n gezuiverde. 
Kina. wijn. (Laros~) Vin de quinine de Java. 
Amerik1mnsch hanrm•ter. 
Jodoform enz. 
Prijzen bill\jk. VLASBLO:\L 

-278- · Schoenmuker. 

De ondergeteekende, 
behst zich met den in- en verkoop van pro
d ukten te Semamng. 

Versclrnft werklrnpit.tal a11u Landbou won
dernemingen en verleent voor.>chotten op pro
dukten. 

Ben en antler tegen uader overeen te ko
meu conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

6'_M«W 
VOOll AFBl-lAAK, 

Een woonbuis, met tweJ Kamers, 
Een pondoppo, 
Een st1Llling voor twee pan,rden, · 
Een krnnl voor acht beesten, · 
Ben kenken, 
Een b11.dk11mer, 

Allen op rlj.Ltiehouten st!jlen, ide:n deureu ·en 
vensters, b.Lmboezen omwa,nding ·eu met pim
nen gedekt. 

Een woonhuis, 
Een keuken, 

Verder: 

Een bediendenk1trner, 
Een kedogan. 

Gelegen te Penoebran op een paa.l afst11nds 
van de hoof'dplna.ts Soerak11rt11. Te bevmgen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

SO]j'JSJ\-.IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis.· en Com•nissie'l'endntien 

(28) 

j-iEERE~STRA.AT TEGENOVER j=:ERSTE-SCHOOL. 

Zooe'l'en direkt nit Europa ont
va.ngen, een kelll'iJ;;'e bezending divers 
U:EU.: KEN'GEREEDSCHA.P .-an 
,·ertinde & geemailleerde Braad
pannen ook met deksels, Broeclervormen, Oas· 
ser5le's met deksel, Aiwdappelkookers, Visch
ketels, P1in nekoekp1tnnen, H1Lspen, Zeeften, 
Trechtbrs. ·Poffertjesp1mnen, B1Lkblikken, Str\jk
iizeronderstellen BiLklepels, R1tgoutlepels, Vet
lepel::i, scheplepels, schuimlepels, Eierenkluts~rs, 
Lepeldritgt!r:S, Keakeugereedschu.p voor kinderen 
in <loozen. 

Ool'- li:eu!i:engereethrnha1, "·an 
Po1·.celein al.s: vleJschk!opp:~rs, Envten
wrii vers, :::lcb11imlepels Boterh1m1pbnken, Oe>-!g
sn!jder...;, Gitroeupersen, Stampers, Messenslu
pcr.,, ltontle en ovale Broedervorrnen, Trechters, 
Uasser0les met deksels en l1ingen steel om melk 
te kooken, Koffii:!trekpotten enz. enz. 

V erder nog voorlrnnden: 
Fijne presentkopjeR, Eetserviesen, vV aschtoe

stellen, Koffie- eu 'l'heeserviesen, Fijn porceleine 
lHoernenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stnk; half en hed dozijn; Vingerghtzen, 
Glazen pPr stel, half en heel rloziju; Glazeu 
mes~eµl11ggers,-zoutva1•tjes. 

ZEEB AANBEV3I~EN om hn.re 
zuiverheid, Mhtheid en billijkheid, de onver
vulscbte Rijo - en Moezdwijnen van Heinrich 
Terliuden in Keulen. · HoofcliLgerit1rnr over Ge
heel Ned-ln<lie, 

(300) ij. llA.HLOFF. 



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

ten behoeve van 
De Gymnastieksebool te Soern.karta 

en 
De ''t"reenl~ini.;- tot voorbereidend on

df"rricllt n.an kinderen van l't.linver
lm o:;;endt>n in N ederland!lch lndiC. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een pr1Js f 100.000.-
l prijs van 
l « < 

2 p rijzen « f 
5 « (( « 

10 « « « 
100 < « « 
300 (( « « 

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
< 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
< 10.000.-

320 prij zen f 170.000. -
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTA T verkrijgbaar . 

te Amboina bij <le. heeren A. T . Bouman & Co. 
« Banda cc den heer C. J. Blankert. 
« Ban<ljarwasin « << « J. A. Jansen . . 
« Bandong « « cc C. G. lleilige1·s. 
~ Batavia cc de N I Escompto Maatschappij . 
~ « « den heer ll. J . Meertens. 
« « « « G. Gehrnng. 
(< « « « F. H. Kroon. 
(( « de heeren H. :\f. van Do1·p & Co. 
« « « « Ernst & Co. 
« 

• t< • « 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« « 

« Br11i11i11g & Co. 
<< Ogilvie & Co. 

Vis<er & Co. 
« Du n!op & Co. 
ht er Loa Po Seng. 

(( 

<< 13eng-kal is 
« l3e11koelen 
t Bo.•lt>leng 

" de11 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

cc Thio Tje11g Soey. 
« L. van ll11t ten . 
cc C. A. ,\ eckerlin 
« Nierinckx. 

., Buiteuzorg « Th . .l ansz. 
~ (( cc J. A. Schussler. 
« Cheri bon 

« 
(( 

(( 

(( « .J. J . II. S111eenk. 
~ (\ « (( « A. J. \l "olrelrnmp. 
« (\ « « 
« D.fem ber 13ezoel· ie « 

« J . van Holst l'ellekaan . 
« llrocx. 
« J. J. de Granlf. '' DjocJacarta « « 

~ « « « « IL l311 11 ing. 
~ « << « « \Ved. Kocken. 
« « « de heeren Soesmrm & Co. 
« lndramajoe « den hee r J . Revius. 
• Kedirie "' cc « F. Stolteuholf. 
« Kota-Hadja « « « A. \\'. Kne !el. 
« Laboeau (IJeli} « « « J. F. H. vae11llemert. 
« Macassar « « « \V. Eekhout. 
« llfatl ioen « « « J. A. l\Ianuel. 
« Magelang cc << « P . Koppenol. 
c< Medan « « « W . F. H. Ley ting. 
r. l\Ienado « de heeren de 13ordes & Co. 
« Padang <c « « Van Houten, Steffa n.& Co. 
u Pa<l.-Pandjang« « « J. W. Al ting Siberg. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak . 
~ Pasoeroean « « « H. G. KluJ1de1·. 

« <c cc « D. P . Erdb1·ink . 
<< Pattie « « « A. M. Varkevisser. 
« Pecalongan « « << A. \V . I. 13ochardt. 
« « « ,1 « S. N. l\Ia1·x. 
1{ « <C de heere11 Hana Mullemeisler & Co. 
« Poerworedjo « den heer M. F . Srnets. 
c< Probol ingo cc « « C. G. >an Slieclrecht. 
« « « c< « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw <( « « C. van Zij p. 
« Rernbang << « « P . L. van 13odegom. 
cc Salaliga « « « Th . B. van Soest. 
<c Samarang « « Agent N. I. Escompto l\Iij . 
(( << (< de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
" Q « cc « Rarnnswaay & Co. 

« c< « « Arnold & Co. 
<< « c< cc « Soesrnan & Co 
« « « « « Grivel & Co. 
« « « den heer A. Bisschop. 
<< Soekaboemi « « « D. J. H. Schafer. 
c< Soerabaia « « Agent N. I. Escompto Mij. 
<< « den heer Chs. Kocken. 
~ « « « V. Clignett. 
« « de heeren. Geb. Gimberg en Co. 
« cc « « E. F uhri & Co. 

~« cc << « Van llluvden & Co. 
c< « « « Thieme·& Co. 
« Soernkarta « « « Soesman & Co. 
« << « « « Thooft &. l\ altt. 
« <' u « « Yogel van der lleyde & Co. 
« « « den heer C. L. Baier. 
« Tangerang « • « « L . ,\ . '.\I. Leman. 
« Tjiancljoer « « « Jhr. R. Holzschuhe1· vcn 

lla1Tlach. 
« K. Havens Greve \Vzn . 

« « « C. \Y . R. van Renesse van 
« Tegal 
« Temate 

Duijrenbode. 
(( « « I. I. A. Uite11hage de 

'.\l ist. 
<l Tji latjap 

cc \Vonosobo « <!. << D. J. van Ophnijzen. · 
De trekki1w ge,clti1~d t ten O\'Crstaan van den No

taris LL J. ~I~~EHTE:-;S te Batada al ~ bij aanpl ak
billet is bekend gemaak t. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER; 

Verkrijgbaar 
13IJ 

Thooft & Kalff - - Soerakarta 
PAPIEREN I - DI\'ERSE ·soOR'l'EN. 
EN V:B.;LOPPEK. 
KA:\T'l'OORBENOODIGDHEDE -. 
INKTEN, IN ~EER VELE soowrEN. 
PRACH'l'ALB UMS. 
PIVERSE SPELLEN, enz. enz. {5) 

B E C KER & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ran in ma.chinerieen en fa.brieksbe-
noodigdheden. 

~ E BS E N IN VO ORRA AO_ 

E eu g roote p artij ''"'• T -. 1-l en B1\lk• 
lj zer in 11.lle afrnetiugeu. 

§taa.f en plaat\jzer \' an alle dikten, 
wn.arbij van 6' X 2 ' X '!,." en '•" 
@ta~f en plaatli:oper en .Ko1,er· 

clraa.d. 
Gr oote- sorteering - ,Jloerbuoten en 

.Klinluiagels. 
» » .K operen .Kranen 

en Stoomafsloiters. 
. India robber van af '"•" tot en met 

l" dik. 
Gaspijpen m et llolpstukken tot 

en met 4" 
Ge!donken pij1,en tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwn.liteit Engelsche drijfrie· 

1nen, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, Stoom· 

po:in1,en en Brandspuiten. 
§:1ij~·m·eetlscha.p , -our ga!!i en 

'VitJi-.. v1u·tlulra11.rl. 
Alie soo rten 'r er fw itren. 
D :wr en Po:1s1n :a.chines, Draai• 

en §(~h1t1\tlHt!llien. 
§toaJn1n1td1i~1es 1net ketels opeen 

f'u ndatie1•la.a.t. 
IHezet~uhr ctnn1,nsitie, de beste 

bekleeaing- teg en w1mute-uits tr.di11g. I 
Di!tas Crb;tall. een nie uw soort ! 

Van a.f hedeu dagel~jks versche Gebakjes enz. Prijscoll rn11ten worden t egen fra.nco 
aanvrage franco toegezonden . 

VAN RU IJ VE N & Co. 
I 
I 

PASTElJSA,XKE?tS I 

SOLO 
Solo, den 23 A pril 1884 . HEERE~§'J.'BAA 'I'. 

(127) 

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

N B d B r 1. I Il di s c h B L 0 y B Il s v B r z B k B r i Il ~ 

L ij t r B Il t B M a at s c h a D D ij 
TE BA.TA. VL\... 

lnlichtin~en omtren t V '.~ rzekerin~en b. Y. K<Lpit111tl bij oved~j ·bn. l mm er-trekkeu de verze 

ker i 11 ~:- ook om t.rent die volgens het onhtng-s nangeuomen VElU,AAG D htrie f' voor WE~J

~E\fl?O~D8 . wortlen ga11rne verstrek t door 

den Agen t te S'oemlrnrta 

( 17) J. H. YAX O:'IL\lEltBK. 

,· u u.-ldei. Van welke la1Ltste artikelen z'"ij I 
eenige agen ten vovr .fovn zijn. I 

V erder alle artikelen. bennodi:..;-cl 
T"Unr lantlelij !{e and~rne1nin~e~• . . 

H unne :.:itak op grooten onnet g ebaseercl ziju 1' - . A t d h A 
de, hebbeu zu h u11:ne prijien zeer bill\ik en • Op n1euw ontvangen: I ~ms er amsc e potheek. 
benet1en con curreut1e g esteld . I E enicr A(fentunr voor Soemknrtit voor 

Gu1true beln ten zij zich n~et to~:r.icht hou- H et echte Le•er 11·ater , diLt geen iLnnbeve- . zoo rru~sti O'"' bekende 'Vl,J :i"J<:N: 
den op a1.rnlll1t1tk van JU.ac!une1·1een en lincr behoeft door zijne kwa li teit 1Llom bekentl en ! 0 "'1 ."'1_ PL, 'l 'O;-..- •. (' B · 
r ) . t• .. d b ~ t l '"' ' ' I . 1 er~ ·"- . , '" ,o. a tuvm. 
~l ar,, ie.,, a1t~·v i rn , en ne i~eu e~ e • slechts aU~~n verkrijgbaar bij den depot- • ..., -' · i\, IAC'.HI'i'Lct L'. 

hugen u1.m op diverse werktu1g en. (90) h 
1 

A t 1\ ,f" • 
1 

( f0 ) 1 · .i:. "~ 
· o 1]( er van n on lhnrc {S, 

Cl) 

..c 
0 
Vl 
Cl) 
Cl) 
0) 
:::s ---'-
0 
~ 

s:::: 
Cl) 

Cl) 

..c 
0 
Vl s:::: . 
C'tS 
C'tS 
c.. 

V) 

,.l=:: 
0 
0 

. 
~ 
. 

z 

VLASBL OM. 

(30 I)* Sclwenmaku. 

Handels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND". 

Voorst1·aat- Solo 
Stee•ls bcleefdelijk aanbevolen. 

263 

in vaten , blikken en flesschen 

verkriigba11.r bij 

SOESM:AN & Co. 

(35) 

An1sterdamsche Apotheek. 
Soe r a k a r ta. 

Ontva ngen: Eacaly1>sinthe. KoortS• 
'verencl liqueur. te vens een e zeer nnn

gename drank. 

t 100) ~fACHIELSE. 

~ \ ··t ~ t .. I ,sel!tvtttK ~ e 1mi~. m€t 
~Io de 1n.agazijn 

S O ERAB A J A . 

Witte 1•11 J.l1w1le il"or( ..... f 15.- l pet· · 
l'tinla;;a. :VI:u1c.-tt•I e;1 ViuoDalc·e ,, 13.50 r I~ fl 

Steeds voo1•/iti11den: 
J1tponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke ben oodigdheden, enz. Pnle-, Gold- en D1·y-SheI"ry ., I ~.-1 a co .. t. 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & !{ALFF 

P.ecomrn~ndeert zich verder voor het aan-

ma.ken van j iiponnen , etc. etc. *(25 2) 

ONTVANGEN: 
A1nsterda1nsche Apotheek pr a G ht i ~- B 01B0 ~ r a fi B Bil SO ERAKA RT A _ 

E enig depot voor ;:;oemlrnrta van 
zeer goedkoop. 

'I'llflO(i'T & .KAW.FF. 
(1G2) 

Ka.a.p~ohe 'Wiin~n ... 
(25) A. MACHIELSE. 

i::::>e ~eloLltin.e 
is eeri e .rneciale PU U/J HF. LIE RIZ 

bereid uit Bism11th, bi.i!1·:volr1 vall ee11 e11 hc il:•1111cn iY<11l~ed, voor de huid. 
Z1j hlll t• t t o:, /wt art H•1e:icht er~ 1; 011zi.-/t/bcwr: 

1ij g~e{t dus aua tie '""'' ee11e 1ia /1 rn rl1jke {r1 schh~id. 
CH. FAY · 

PARIS - 9, nte rfe la f 'c<i.c, !J - PARIS 

lifen neme iich in acht t·o·n· tw mailk en t•ervol&c!ring. 
(00rdeel uilg-etiprokcn door llel Tl'ib1111aal de la SCitHJ de n 8 ma! 1875) 

• 

V erkrijg·ba..a~· 
bij 

THOOFT & KAI.FF. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhaus0n 
( in bet Javaansch ) 

Prijs ( 5.- f'iwico pe1· past f' 5,50. 
(82 ) 

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De oudergeteekende sluit verzekeringen te

g en brandge vaar. on rle gebruikelijke voor
waarden. 

( 14) _.\.. MAC:HIELSE. 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPP!v' 

,,de Oosterling,'" 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPI.5 
"Verit;as.~~ 

Dij het Agentscha.p dezer 1'Ia.atschn.p
pijen bestaat, op zeer n.annemelijke ' ' OOr• 
wiutrden, ;;ele;;enheid tot verzekerin;; 
te.;en brnnd;;evan.r, van a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(16) J . H. V _\N Q,\L\1EltES. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & K .A.LFF 

blancu aa~1,·rage?1 tot gele ide· 
billet , -001· ver,·oer Yan li:oflij, 
nu~t ontl·a.ngstbewijs ' ' 001· kot". 
fij {HlS. (190) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevrngen b\j den Heer 

(20) _.\., MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGE"iEilS. 

Sneldruk - THOOFT & K.Al.Ff - Soerak:irta. 
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