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Een ~voor(l 'Tan da:ili. 

Jlet dn7het uit rl 'll Oosthoek. 
Eiuclelijk znn we dan uit de duisternis an.n 

het lieht .;ebrncht: het is de. Soernbiij1•-courant 
die on~ »ontdekt" heel't. 
. -> V elen »Zegt het bbd" m Oost en W e<:t, 
>die tot nog- toe van bet bestn1tn vim diit hln·l 
>oukundig bleven, weten m1 d1Lt te Solo een 
>Soernk1irtasche Cuurnnt. vel'schijnt" 

V1tn dat potpl'entenbericht wordt ons de 
p ·imew· uiet ge<ruud en or den keper bezien 
blijkt bet llU lltLU de S. C., ditt genoernrl. 
be'l.'icbt eig1,11jk een Y1rnkeP-streek was, l'egulm· 
humbttg! niets d:m reclame! 

Die uitlegl!ing r:-~tni;t v1•n vernuft, veel ver
nuft en v11lsch \entuf't. Echter is ze de goed
koopste. 

vVe llebben geprobeerd ons bln.d mede per 
o.Jvertentie m den 00sthoek b~kend te mnken, 
<loch bemerken thnns den verkeenl~n weg te 
zijn iugeslagen.- We bndJen eer.ler een Si-Pe
tr0k !lloeten > uitvinden". 

Hoe diep vemchtellik we nu ook z~Jn. m de 
oogen der S. C., tocb w<Lg n we de opmerking 
dat we bet besef onzer on w;mrdigheid liever 
hadden opgediept uit een not1tbel inJiscb bhi.d 

't welk zich tronwens Mn de botte onhebbe
lijkheid niet zou hebben scbuldig geman.kt
dan 11it de S. C'. 

Uaadplegf:n we onze herinnering dan komt 
ons te binnen. d1tt de S. 0. zicb tot voor kort 
niet boven het peil van een o.rntinekmn~je 
wist te verheffen, dnt het wits e11 nog IS een 
der rninst stembebbenden in ·de indische repu
bliek der letteren, d,tt het geschurrel met zijne 
vele redacteur.'!, vogels vnn divnrse pluimngie, 
.den desobten boeL1el er -0ok al niet bovetJop 
heeft geholpen en het lrnmeleonti;-ch k1irnkter 
er vnn beeft bestenrl. ig 1, dat de rn ilitnire soo.,;
pr11n.tjes v1i.n den overste S., gevol.gd door de 
Verschirnm:::Jcle 11Ci1Uemie-uien V;lll den grooten 
Pebe, tbnns hebb.;u plimt.s gemun.kt voor de 
clandestienE' leiding van domine v. R., die be
halve bet heilig Evangelie ook nog imli,,cbe cou
r•1nten be lient en, doet hij bet eerste even goed nls 
bet laatste, z::iker even wt>1mg zie!en voor den 
heme! 11ls nbonnes voor zune coumnt op den 
lijmstok z1il krijg-eu. 

Intus chen, nu <le S. C. er baren breeden rng 
'voorspiwt en we besche1wn word.en door een nf
scbijnsel vim cl.en nim:m:;, die dezen in lis::hen 
He1·uld 011nweeft-rl1i.:treaboven gepl'.::sentt~er l 
Z!Jn an.n »0.>st en '\V.!st" - nu g.i:rn we eer.;t 
getroost het hobbelig p;d cler journalistiek ver
der. 

Petit poisson clevie11d1·a g1·rmd! 

Fe u i 11 e to n. 
DE RECHTEN DER VROUW, 

(Ve1·volg.) 

- Goed, kmd, hrel goei ! Er zit een ferm nol:>el 
hart in je. Een Pc ht sol In ten kind; je zoudt in het 
VLm1· gaan Yu.Ji' wat je heilig is. :Nu ik z:1l het je 

· niet bel~tten God zij met jP, Arla. 
Maar ecni;:re m·en later. met zijne wouw alleen 

was de opg-e1rnnclenheid, die ook den kolonrl ee11 
oogenblik had rcrmerstf' rd. aanmel'kelijk gedaald. Dat 
zoo'n jongP.n. waarrnn hij niets an l1~rs clan last h:1cl 
geharl, nu juisv ook 110;.r ceu stl'u;kelblok moest zijn 
voor h·~t g1il11k zjne1· d >chter. D.! 1111 .i h~1· beg1·cep 
het andel'S. All••en vrijP lil·fde zonrfor biJOOgmcrkPn, 
kan eP.n huw'l \jk g-eJnkki~ 1mkl'n, rlacht zij. :\Ina1· 
j.awel dnt's he•! maoi in romans, waar clc heldPn 
van den winJ le1·cn, maal' onrl»rtus~chen, w zo11 
bezorgd gewee.,t zijn al< de kolond zijn pensiocn 
kre"g~ 

Het was nu vd 1·0 >1' mama ,,m tc ~pl'ekcn. De 
.meisjes, Jacoba en Ada ludden reeds laug e•in plnn
netje, maar ze durf·len liet bij papa niet te berdc 

·te brengew mama mo •st er maar \'an beµ-inncn. 
· -Papn wist zp waren zoo h:rndig; mantels, rnantillen, 

japonnen, alles wen! in huis gemaakt, ze hadrlen 
zooveel. "Sma,ik en ze wa1 en zoo vlug en ze deden 

rlrienmal 's \\'eeks: Di1u1l:i71. ?!J:JJi;lei•dags en 

Zate1·1la.f!.f, uitg;ew!1d~r1l foe,;td:1gen. 

' 

·Ad ve1•tentiekostei1 beh~:i:lve het . zegel voor 

- ell~e · l 0 woordcn voor 2 plnn.tsing-en f 1....,..
elke volgenrle plaatsing. ·de h~lft. 

Inzending der Ad vertentien · tot op den 

dag der uitguve v65r 10 uur. 

Het,Vetln~ven· en Wezenfon.ds 

dei· Intlische Of.ficieren. 

vlacht beboeft te ·nemen tot · b. v, tljrl.el!jke of- nrnak lll.1sgund? Teder mensch heeft immers eeue 
·fic~exeu· van gezoudbeid en n.pothekers, <lie geen rueerdere"of mindere hoeveelheid verw11.11.nrlheid. 
deel ltebben nan het weduwenfonrl.s. Zoo werd mij . ee11s verteld dat een ~eker 

•. Tn "fr in het. begin _dezes jrLitl\~ "de fo1i<ls-kon- ll-lag h~t- echtei; niet ~ene .v~·ee:.ude r~g !lin~ C6urantenschr~i v.et·tje' t_e S01cr cl~ V0'"\ViiiiL!l;l :1eid 
tributie ove1' . l88 t op vt]f percent b~p,talcl werJ, · hee.~en, die m:mkt, ditt .. de · offt~_iel'en eerng gel- gehn.d · heeft uan het Corn it~ v:11,n. be>itunr der 
ontstorld er· onder ·de deelneiuel's eene be we- ' del 'J 'r bal1tng- bebb311 bn de wuze, wLLttr0p het N. I. S. M. een brief te z~nden niet het n~rte1·i1e 
giug, cl ie niet ongegrond wits. kot·ps volt1Lllig woI:dt ~·eboudeu ·2 verzoek hem i1.Ipl1tats van drm d rrnr z\jne kundi.~-

De stntistiek had hun ecbter kunnen leereu, \ V anneer m~n bepalrngen ma:Lld en rnunt- heden alo11.1 b0kcuc1e Heet· 0 . . tot chef v1i.u 
~l1it de btnvelijk~u .on~ r de IiiJ.iqclie offi.ci_eren, re!:S~le_n_ ver.onlent, waarin de b~urs rechtsr. re_e~s I Ex:_p~oitntie te b v~oemen ~n~ com·iint::u;;chr~j
lll de l1i1tts te twrntig Jli.ren zoo beLmgr\.] k toe betrol."ken Is, dim mng men verl_11.ng.en, d1tt. <l'le v~1 tie wn.~ ~chter eeu we1.1;i1g overtu1g l . vnn 
gr·1wrnen, de kontribntie v1Ln lieverlede u11.n- b~p1thngen en rnaatregelen eemgszrns log1sclt zune nullite1t vergeleken bu den Heer 0. d11.ur
zienl~j k rnoesten doen st[jgei:J.. voornl in ver- zun! · · .. · · om hood bii nan om voor .''; va_n bet ~rai;:te-
b1md met bet wisselrnlli()' Jrnrnkter cler bron- Dat er een n.fz.onderl~Jk wecluwen- en "·ce- ment van den Heer 0. diens betrekkrng te 
nen v11.n inkomst. 

0 
· z<mfonJs voor de · ~fficieren, van ·het Iatlisch ' vervulleu. Hii dacbt zekel', Wnu[· nMr het O'~ld." 

T 1 .. 1 · t. d i .· h t le,Q'er best.int, is uitstekerid te noemeu. en' . Bn A, 11. '1'1,.EN'~ ege n c m e e verrneer, enng van e un.n- ., >k>..J.u ~ ~~ 

fal hu welijken 1s n11tuurlijk ook het 1tttntnl we- g:l.nrne z,~1 ieder bunner zun aandeel tharin 
duwen en weezen gelei'deii)k gestegen. Op 1 b[jilriLgen. 
Janullri '78 werd door het f:mds ·aim 491 we- Doch men beeft er veel tegen, dat de vrnng: 
duwcm en 60:> weezen -, onderstaml· verleend, "hoeYeel kontributie Ml er een volgend jirnr 
terw[jl rn 1882 reeds 58 l waclu wen en 7 50 van mu worden geeischt ?" beheerscht wordt 
weezen bn lnste dit;trrnu kw:tmen. door zaken, die gebeel vreemd zij n !LUU het-

In 5 j 1~reu t\jds niun bet an.ntal weduwen geen met fovensverzekering in verb1ind sta11t., 
dus met 18, dat cler weezen met 2::J pct toe; zooids de bevordering bij de verscliillende wa
de. ~ewone j 1t1trlijk,;che nitg:aven bedroegen Ill pens en de voltalligheid v11.n het officierskorps, 
1877 . f 5-i3,5J8. ill 1881 f 599. 680. of door juist 111 tegenovergestelde richting 

D~ie uitg11ven moeten O'edekt worlleu door werkende invloeden, zoo11ls het' aaiital m .e~n 
de inkotmten, die. in boofdzaak gemngscbikt Jilitr te slniten hu welijken. 
kunnen worJrm m drie rubrieken: 10. renten Op de tegenwoonlige wuze voortgnande, 
der :unwezige knpitaleu, 2o kontributien v;m zal men wellicht, den tijd beleven, d11.t de kon
gtihu wden, 3o kon_tribiitien v~n alle offi.cieren. tributie nog bebugrijk hooger wordt gesteld 

De mm guustige t[j rlsomstancligheclen, ge- dim thu.us reeds het geval is. 
voegJ bii vermindering v1rn het k1tpit1inl, heb- De huwel[jken der officieren van het Indi
ban 111 de .bnt:ite j1treu ongunstig gewel'kt op sche leger zn.n Ill de bat.ste 20 jnren, en 
deze bronnen. In 1879 bv. bedroe()' bet ren- voornl na 1870, zoo belangriik toegenomen, 
tt'bedmg f 203.3 l 7, tegen f 178.54'2 in 18.81. dut men mag . aunnemen, dat het cijfer ~ter 

De sou(f1·e-douleur im van deze w1sselvalli- weduwen en wePzen nog bij lange niet zijn 
ge iukornsten_..:._en dit' is v.oorzek,er wel een be- lllaKimum .beaft be.reikt ! 
wijs mn den bvogst gebrekkigen gronddag 'l'ijcl_ig dienen da11.rom ::naatregelen te worden 
w1rnrop het fonds steunt-is de post: kontribu- genomen om het fonds op weten~clrnppelijke 
t . ll ff . gronde·n fa hervormen : zooclnt ieder die in het ien vim a e o icieren". Zli b;rngb rnmen met 
de mindere of grootere voltnlligheiJ van liet ·huwelijk treedt, we.et hoeveel h[j 111 de toe-
offici'lrskorps an met de be:voderingen, die komst te bet<Llen z<Ll hebben om zun wednwe 
daarb[j plants hebben. en kinderen een zeker inkomen n1L te hten, 

Nu is bet vol<loende bekend, cht bet incom- en niet rueer, zooals tot nu toe IS geschied, 
pleet . Lii het Iudiscbe hger biw::ilet· ~root en de ceJ te veel; de 11,nrl.er te weinig b[jdmagt. 
de bevonleringslrnns over het :d,!eJleeu, in l\fogen de Regeering en het Legerb0stnur 

, die z1tak ter bnrte nemen ! E. 
vergelijking lllet vro~gere jaren, bizonder Blecht 
is;-en het 1s duidel~jk, dnt door.bei le oor_tHken 
de officieren p.er.;entsgewijze me~r te b~ttlen 
behb.m. 

Ingez.onden stuk. 
Nieuwe verlioo:rll1g stnut dus voor de deur. 
illis;;d1ien dnt di1' gev:tM, 'twelk den offi- fo de Nieu 1Ye Vorstenhuitlen w[j~t men er 

creren boven bet hol)f l .bnugt, nug e ~ tll!;e J•- op cl1tt de nmo te uitl'en der St1tn.tsspoor zulke 
ren bl~j tt op.~e,;chort w:rn.ieer meu er in sl:Lagl, brtieJe g1dons dmgen. J\fo,,r zijn het ,,Ueen de 
het offie!ers~rnrps 111 lnclie s;.ioedig tt>t de nor- <Lmliten;Lren cler ~tnatsspoor die dnt doen? 
male sterkt~ 1mntevullen, en nie~ rneer de toe-· - W 1taroru iemund zulk een onschulJig ver-

bet zoo gaanrn: ze hadd cn nu pas een naairnacbi1w 
Y:lll papa gekn•g•'n en df' directi·ice mn het nwde· 
magazijn. waar de st-0'fe11 \'O •r a ll1•s altijd gekocht 
W•!l'rlen, had haar gelecnl daarop te werk1•n. Die 
jufvronw wa~ ran plan lnre. zaken te quiteernn en 
ham· nrng::izij11 orer te du.in. Als ze wi~t, dat hrit 
in vertro11w1lu Inn•lrn k\\'an1, clan was ze WPI ge
neigrl oni 1·oorc,.,rst haa1· k1i1>itaal in de za,1k re lat<• n, 
natuudijk tPgt!n ruimen interest. trfoar rl « aff:tit'e, 
als clil' in je11gc!i.i;e1', hanrlen k warn, was voor vee l 
uitl;ir' I ' 1 atb<1a1-. de aflo<sing kon jaarlijks plaats 
hehli<'n en naar de winstcn berekend worden. 

- Zij 1rn ~ er, geloof ik \·ereerd mede toen wij 
er ,·an sprakrn n111 hPt orer te nemt'n, v01' _ ·l" 
mama en bij. 

Pa pa had ecn ige rnoeite om zoo maar in eens den . 
ovprstap te doen tussclwn een hu welijk met ren 
buiten en een r\jtuig, en het vak van modiste. Er 
moest nog wij wat gewikt en gewogen, bt'"'proken 
en beschreven worden · eer het tot een beslissing 
kwam. 

Chal'les zat in zijn kamer~jc; zeker, zoo oud -
!lolland,1·he zinrlelijkhcid rlaar heerschte, alle gedachte 
aan 1welde of gl'111akzucht rnoe:;t er g<'bannen wor· 
den. 't \\'as gt!en kamer waar men zijne vriencltrn 
eens geu(IPglijk kan ontvangen : 't was nict eens en 
nog mu1rl1•r een gezt"Jli;.;.e huiskamer; 'twas in den 
mecst volstreklrn en eige1,lijken zin des woords wat 
men nocmt een pied - a - ter1 e. Maa1 het was 

ook H1aa1· :om rnodonpig onrler dak te zijn, zood1 a 
hij hevo1·dercl werd, kon hij_ immers bete1· keus doen, 
en misscbien zou bij rlan ook wel Yerplaatst worrlen. 
Tronwen~. zijne nieuwe functien be1·ielen Ck1rles 
nitnememl.. JJe E:olonel informccrde zoo nu en clan 
cens bij zijne clwfs en ontving (jmtrent hem d<J beste 

:getuigenissen. Bet was wel zeer rlrnk op de bu
n.aux. lict begon al tegcn negen ure 's morgens en 
tlan rl<'n geheclcn dag door en dan na den middag 
~om~ nog tot tien me 's avoncls en dat juist in het 
drukkemht van den zomer; ze zaten wr.l wat hoog, 
die jongelui, 1Jij11a in de hanebalken, maa1· ' t was 
alles ook maar een begin, en Cliades kon zich nog 
al goed redden vooral met de statistiek, zoodat h\j . 
dczen en genen we! eeus een handje hielp, en zich 
zoodoende al spoedig VJ"ienden maakte. 

Hij zat te ontbijtcn en _zette onclerwijl een paar 
lrnoopen aan zijn vest. Ada had hem in den 
Jaatsten lij<l \1 el wut bedorven, met zulk soort 
1·an kleinighed en, handschoenen naaien enz., ~001· hem 

-te doen, geheel . . verk.eercl echter · gehandeld, want 
immers liet st;·even .van onzen tijcl is, gPlijke verrlee
ling . rler weJ"kzaamheden, of om het zoo heel . triviaal 

. tti zr.ggen: ii ierler do pt zijn eigen boon en". 
lntu~sc hP.n, Cbarl<·s zou nog we! een klet'>rmaker 

hebben kunnen virrrlen, die het voo1· hem deed, voor 
geld. we! te verstaan, mam· rlaar zai bet juist. Er 
l•IOest wat uitgezui11igcl worden om van f '136.- iu 
het jaar nog f' ·10.- 01·er te houden om het aan 
ccn moeder te zenden, al heeft ze het ook nog zoo 

En Charles had een aa1 d1ghe1d gehad, hlJ 

So eraka-rta. 

Jlnnnsta nd. 

l\faanclag 3 Novembei• Y. l\l'. l\fon.udng 10 
Novembel' L. K. Din dng 18 Kov. N. M. Woens
dag 26 Nov. E. K. 

Kommissarissen voor de :ri1uand N ove mber 
P!na.tselijlie §choolkommissie 

de beer: E. A. H:A.LEWIJN. 

de heer: J. SPRUI'l' LANDSKROON-. · 
Verzor;;i n~s;;esticht 

de heer H. - VAN GROLL. 

SJuitdngcn 

TJ<: S .DLl.R.i...'\"G: 

F. 2-16. 
E. 9-23 . 
H. 4-15--25 

der 1'Ia.ils. 

TE BA.TA. VI.A.: 

F. 5-1'9-
E. 12-26. 

H. 'Z-18-28 

Y olgens ontvungen kennisgav-e van het post
en telegrnafkuntoor alhier is bet - postlrnntoor 
te Oenambg op gisteren mede '· opengesteld 
voor bet telegranfverkeer en· l'.al vDor bet pu-

. bliek geopend ZtJil des -morgens van 9 tot 12'1• 
en des namidclags v1tn 21

/2 to.t · 5 ure. 

Naar W\.] vernemen neemt cle. sterft.e onder 
het rundvee in het Wonogirische. onrustbnrend 
toe, terwijl de vecarhien v1t.11 ".Ae-rJe en Dries
sen het orntrent deu aard en .. gran.d . van be
srnettelijkbeicl niet geheel eens zun. 

W ellicht zal . door de Regeering ee~ der<le 
veearts gecornm1tteenl worden om de drngnose 
te mnken. 

Ret ZiLl clan moeten blljken of het al dan 
niet de runderpest is. 

had aan zijne moeder met lmar ve1;jaardag, een post· 
wiRsel van f 5.- gestuurd, in cen kadeqe gel.iakkeu. 
Daar had hij w:tt een plezier van gebad. Zijn oo:n 
had hem een brief er over gPschreven vol Ioftuitin
gen en aa11moedigingen; zijnc moeder had er tranen 
01·er gestort, Ada niet mindPr, en nu hacl Charles zich 
mst en zek<•1· voorge1>0men rlatzelfde nog eens te hcr
halcn met St. Nicolaa~, en hij zuinigde het nu uit 
op all erlei wijzen: ann sigaren rook.en was geen den
ken; een cent zou hij gevierenrl1Jeld hebben. H\j was 
er echter vroolijk ond er, ja terwijl hij d ,1,1r zeer han
dig een drnad in rlc naa:d stak, begon hij eeusklaps 
te lachen P11 zeirle half overluid : 

- Ab .\da dat rens zag! 
Zijne gedachten harlden dam· eensklaps de vlucht 

genomen r.n goud~n Yleugelen togl'n · ze a.in. 
- Als ik bevorderd word, dacht hij, dan kan ik 

chef de /nweau worden aan een of ander ~poorweg
stat ion, Ji etst waar hct goerlkoop Jeven is, dan krijg 
ik f 650.-, en clan lrnn ik stntionclief worrlen ; etin 
stationschef l1ee1t . allicht f 800. - Dan tl'Ou w ik md 
Arla, ik Jeef nu . incmers alleen van f 400.- · hoeveel 
te rneer met ons tweeen van ·f800.-; er.n v.rouw 
is a ltijd wel zuiniger. Dan beboeft ze niet meer te 
werken zooab ze nu rnoet doen , dan W<'rk ik_ 1·001· ham· .. 
... 0 l ik \\'OU dat ze dan d•!n gel1eelen dag op een di1·an 
zat ccn sigaretta te rookPn, z,,oals d ie sultan.e (cwm·ite, 
die mooie plaat die bij P. hing. Daar lijkt · ze juist 
op ..... net zulke oogen ..... 

Hier d waalrlen Charles gedachten ver van ,·r.s~ en 
naald en d1 aad, en h~ hleef eensklaps op den met 



De muziekvereeni¢ng Lyra vertoont de 
symptomen van een kw\jnend bestaan; sinds 
de beer C. zich ao.n bet lidmaatschap onttrok
ken heeft schijnt de leveuskracht. - of al
thims de uitingeu daarvan. - verminderd te 
zijn. Veel is tbans te hopen van het be
scberrubeerschu.p van dPn nieuwbenoemden 
R3sident Spaan, indien ZHEG. dnt wil aan
vttar<len. · 

Men heeft er im~ers nog de beugenis van 
dnt die ambtenn.ar, tijdens hij hier Assistent 
Resident mi.s zicb bizonder voor de ver
eeniging interesseerde. Moge ZHEG. weten 
te verhoe<len d11.t deze lym a.an de wilgen 
worde gehungen. 

Blijkens aclvertfmtie in het S. H. B. houden 
Cbineesche kongsies den pr~js der loten in de 
geluloterij GijmMstiekschool tbam reeds op f 12 

Men schrij~ ons uit het zuidergebergte. 
Gtibeel onze streek is nog altoos overstroomd 

van koperen duiten, waMonder de doewit aja.m 
of djn.go een zeer voornarne rol spelen. De 
centen die bier circuleeren zijn betrekkelijk 
luttel in getal tegenover de duiten en alle 
overredingswiddelen, die· somruige lundbuur
ders aimgewend hebben om de duiten lang
zitmerband te doen verdwijnen onder bun eigen 
bevolkin~, z!jn afgestuit op de vastboudendheid 
v:in den Javaan aan bet oude en z\jn tegen
zin in 1illes wat nieuw is. 

De plannen der R<>geering om des noods 
met dwn.ng de circulatie der onde duitea tegen 
t.e gaan, z!jn zeker prijzenswaar<l.ig, muar men 
zii duarmede vooral bier zeer voorzichtig; waar
om zal ik trachten aan te toonen. 

De laodbuurders in deze streek scburen "elk 
j;mr "!en zekere hoeveelheid padie op, die zij 
gedeeltelijk zelf oogst~u en gedeeltelijk opkoo
peu. Dit opkoopen geschiedt op de pa.sser en 
van de omliggende bevolking, die liever zes dui
ten d1m vijf centen ontvimgt, daar b!j hen zes 

De ln.ndhuurders, die waa:rlijk toch zirlke 
jttkkepoesen niet zijn . a.ls de. heer Sloet van 
de Beele het wilde doen voorkomen, zullen 
zich gaarne daa.rmede willeu belasten, niet 
alleen ornclii.t zij het zich ten plicht acbten, 
om de Hdgeering de behulpz~ime hand te bie
den, maar ook omdat die twee soorten van 
kopergeld hun tot 11t:tt ziju en men toch niet 
van hen vergen kM, d11t zij met de duiten 
blijveu zitten, \"ooml in dezen tijJ, wn.arin het 
er voor hen alles behal ve rooskleurig uitz.iet. 

Den pn.chter.> hetz:ilfde op te dragen zou 
wa.t al te gevaarl!jk wezen. De redeu daar
van behoef i1, niet bloot te leggen. een ieder · 
zal ze ook zonder dat wel begrijpen eu voor
nl zal bet verbocl om duiten te ontvangen of 
uit te geven eeu juist dwangmiddel wezen 
om die in handen dier limdhuurders te brengen. 

Ga.at men op deze wfrz.e te werk en wordt 
a.an bet verbod goed de hand gehouden, dan 
zullen, ik. ben er bgna zeker van, over een 
ji~ar geen duiten in onze streek meer te vin
den zijn. 

Ik vermeen dat het bovenstaan!le belang
riik genoeg is, ~m het ten minsro i'n over
weging te nemen. 

A.angeboden. 

Zondag morgen is met trein IV nls bestel
goed irnar Samarnng gezonden een groote 
platte tromruel, inhoudende- twee waij1mg pop
pea, voorstellende de grnppenmakers Petrook 
en N ollo Gareug beide in generaals-costuum. 

Btiiden dmgen niet alleen epauletten en e•m 
steek, m11ar ook foumgeres en ridderorden. 

Zii z~jn voor acht do.gen laag te Iogeeren 
gevmllgd door de Re.laktie van de Locomotief 
en hebben er geen bezw11.ar in gevonden dia 
vriendel~jke uitnoodigiag aan te nemen. 

Gem~ngde Berichten. 
meer dim vijf is en z!j voor zes dniten ook In eeu Be1·icht van het N. Adv. BL v. 
rueer lomhok of iets anders kunnen koopen dau i Probolin•Yrro en omstr. komt <•. a. het vol
VO<>r Yljf centen. Zeer dikwijls maakt de ver- · gende v~~r : 
kooper dim ook de conditie, dat de uitbetaling •

1
j . Diewmen die met een .,;ieke1· soo1·t minach

in oud koper zal geschieden. tmq van » HIH L :mlrnTJE spl'aken, vergaten 
De Of.>'5t!Schuurde p1\die wordt bew11.ard tot J steeds dat mriat1·egelen wt verhP./fing van het 

den a<1.nat11.1Lndei::. planttijd voor z11adpadie en l blad vele geldelijke olfe1·s eisditen. Zij in de 
de rest gewoonlyk met eeu zeke~·e ~mst van j ee,·ste plaat.s z1£llen 1w zelie1· niet lang aar
de. band gezet. De landhuurder is -~1e~toe ver- l =elen als abonnA toetet1·eden of op ande1·e ma
p_hcht, omdat de. Javanen slechts b.u mtzonde- ~ n.ier _hwine m edewe,·king te verleenen.. Dit ver
rmg de zaadpadie ze1~ bewaren; planters komen ; wachten wij te11 minste. Blijkt het evP.nwel, 
nu weder met o:ide du1ten aanzetten en d~ Iar:cl-1 dat on:;e ve1·w'1Chting teleurgesteld wordt, dan 
huurder moet che wel aannemen, als hH met j moet »Hl':T L'.)rt1t1<:rrn" ook maar »HEI' Loa
verlangt d1Lt de velden braak zullen blijven of · RETJE'' blijven. 
de plimters gedwougen worden om de duiteu 
bij Ubineezen tegen centen in te wisselen, ~a
tuurlijk met groot verlies. 

Nu kun de Regeering, zoonls elders reeds 
bet phm is, den pachters en ook den landhuur
ders wel g,..,Jasten om hoegernunud geen duiteu 
meer te ontvangen of nit te geven, maur wat 
Ml dmi.rvan bet din·cte gevolg wezen? Dat 
de J11.v111msche bevolking er mede blijft zitten, 
geen zrui.dpaclie kan koopen en er kans be
t;tau.t, zoo al niet op hongersnood, · clan toch 
op rijstgebrek. 

Wanneer men die kan . voorzien <lan is het 
de plicht der Regeering oru het te voorkomen 
en dit is zeer goecl mogelijk, mijns inziens op 
de volgende wijze: 

Men verbiede het gebruik van duiten als 
betulingsrniddel en stelle op de overtreding 
daarvan een vrij strenge straf, ruaar men 
verzoelrn tevens den landhuurders 0111 zooveel 
mogelijk duiten in himden te kr~jgen, ook bij 
den verkoop van zaiLdpadie, om die duiten 
later van hen in tr. wisselen. Het Gouverne
rnent ZILl bier eeaig verlies bij lijden, maar 
rijstgebrek zii.l er door voorkomen worden en 
het zu.1 de specie, die niet meer ga.ngba.ar mag 
wezen, in h1Ln<len krijgen. 

een leelijk groen sitsje behangen muur staren vol 
opgetogen verrukking. Wonder die t.weo, ze hadd~n 
elkancler nooit iets gezegd; wat hadden ze dan m 
elkandeJ's oogen gelezen ? 

De slag, zoolang voorzien en mot gelatenheid ver
beid Tie! l.'indelijk nedcr; df> kolonel werd onder dank
bt'tuiging voor de bewezen diensten op pensioen ge
steld. • Hij was reeds op de door hem alsnu te nemen 
maatregelen bt:1lacht gcweest Zijne docbters Jacoha 
en Ada waren sinds een jaar in haar modP.magazijn 
gevestigrl, hij was voornemens met zijne vrouw, zijne 
schoonzustel', die zwak en lijdende was, en zijne eenig 
overg-eble\·en dochtel' ~largaretba, de steun harer 
mot'dei" te verhuizen naal' een stadje in Noo1:rl-Bra
hant of Limburg, waar hij bet overige zijner c!agen 
ru~t1g kon doorbrengen,, de couranten lezen, een 
goede sigaar rooken, z\jn vrouw van tijrl tot tijrl een 
glas wijn geven, en rl.an zou hij nog zooveel zien 
over te hourlen, dat hij met de zijnen jaarlijks zijue 
kinrferen nog eens zou kunnen bezo~ken. 

Charles kwam oYer om afscheid van zijne moeder 
te m·me11, de kolonel was we! tegen al dat geld ver
reizen, maar hij moest oom toch ook spreken, liever 
rnonrleliug dan schriftelijk O\'P.r een zaak, schreP,hij. 
Zeker was er weer iets, dat niet vlotte. Ada zag 
hr.t reeds rladelijk toen hij de lrnmer binnenkwam, 
waar dP geheele fan1ilie voor de laatste maal om de 
!wflietafel was vercenigc!. 

Een Hollander had eenige ja.ren geleden een, 
onaangtnaaB ontmoeting in een kleiu Pruis
sisch plu.11.tsje De burgemeester had verboden 
dat er eene openb11.re muziekuitvoering gegeven 
wprd iu het hotel waar onze 111.ndgenootgelogeerd 
w11.:>. 1l~t dit verbod onbekend, op een gezel
lig p<trt!jtje d11t in een der logeerlrn.111ers gege
veu werd, zougen eenige jougelieden verschil
len 1" st.ndentenliederen en airs uit opera's. Het 
rn.am stoud . open; de burgemeester, die dicht
bij woonde, achtte zich beleedigd door bet » D.u 
bist verrlickt, mein Kind" en ... , .eene_ ken
nismaking met de Polizei was het gevolg der 
onschuldige vroolijkheid. 

A. D. 

Men schi·jji';; ons nit Oheribon. 
Het publi ;k best1tat bier nog steeds uit twee 

partijen; me' d~ men vroeger, dat door aan
stelling VILn ei!n uieu w hoofd van Bestuur, de 
vij:i.ndig~ pnrtijen alsd,m zullen ophouden, tot 
h<!den echter is zulks niet te bespeuren, en 
trn~hbn zij ellrn.nder afbreuk te doen. 

De heer~u saikerfabrielrnnten klagen tegen
woodig over de litge suiker-prijzen; ook de 
ziekte onder het riet dmagt bet hare bij, om 

-- Nu neb ik niets geen "oornitzicht meer, be
gon bij, en ik. kan mijn !even Jang niet bevorderd 
worden als ik geen f _500.- ht>b. Er is een nieuw 
l'('glement . gekomen, dat ie1ier amhtenaar om ver
hoogd te worr!en een borg moet stellen van f 500.-,--. 

- Wat bliefje? riep de kolonel in ant,yoord op · 
Charles vragenden t>lik,· woo je die soms van ruij 
hebben? Neen jongen, ik ben al blij dat ik er 
zonder kleerscheuren gekomen b,,n, maar aan kapi
taliseeren heb ik nooit geda:-tn. 

- Maar oom ! hernarn Char!Ps op den b(logsten 
toon der wanhoop, ik zeg u <lat ik clan blijf die 
ik ben, <lat ik nir.ts geen vooruitzicht meer heh, 
<lat al mijn fortuin weg is! 

--- Welnu dan blij(je maar die je zijt, was bet 
driftige antwoord, jr. hebt immers te !.'ten. Dan moet 
je al blij zijn tegenwoordiµ-. 

De kolonel stond op en liep met groote stappfm 
de kamer op en neder. Was dat nu niet verdrietig? 
Hij die nu einrlelijk eens dacht l'Ustig te gaan !even, 
h\j, die zijn geheele !even door zich zoo groote op
olferingen had get.roost om zijne onatbankelijkheid te 
harnlhaven, moest bij nu, op zijn ouden <lag, bij 
goede wienclen die vijfhonderd gulden voot• zoo'n 
jong,~n gaan bedelen ? 

Cbarks zat voor de tafel, met het hoofd in beide 
handen geleund. Ada zag toe: jawel er vielen tranen 
Da.t kon ze niet zien. 

--- Och, Charles! zeide zij, terwijl ze hare hand 
op zijn schoucler legde, wees niet zou bedroefcl. 

En zich tot haar vader keerende : 

de Heeren fabrik11.nten tot hooflbrekens .. toe, 
naiir maatregelen te doen zoeken tot W'ering 
d11arvan. 

Hier doet het ,gerucht de ronde, als zouden 
een pirnr fabrieken eerstcbag3 ophouden met 
werken; w\j willen hopen, dat dit zich niet be-

, vestigen zu.f .T. B. 

Een gel11kkig jeu de m'.Jts geeft de redac
teur v11n ·bet S. H. B. ten baste in zij ne scbefa 
v11n o~ Inlti.n fa0he huishoud~ter, W1l.1Lr h!j zegt: 

,,Z!j (d. i. Eiropeesche vrouwen) bten ni~t 
,,nit, op hunne b,mrt, door het sluiten vu.n 
,,huwei\jken met hunne bier geve.>tig le land
,,genooten, n.anleiding te geven tot de beper
,,king van de wiLle echten, w,Laruit reeds zoo
" vele e~bte ~ild.in z\j n voortge.qprotea." 

IN DE~ LOOP m:zEu .week kw1tmen verscbei
dene iulu.nJer.>, bl\j'.cb1111r des11.liedeu, bunne 
diensten bij Europeunen aanbieden, al zou het 
alleen zijn voor de kost. 

E~nige dier lie·len moeten nit het Rem1Jang
si;,he afkom!;tig zijn en sebeuen groote armoede 
geleden te hebben. 

V erscheidenen vonden al dadel\jk emplooi als 
waterdmger; in deze felle droogte, vooral nu 
het k:walijk riekend ,water van de Kramba ngan 
leiding nergens voor te ben·utten 1s, kwu.men 
die liedeu juist \'an pas. S. H.B. 

Naar aanleiding vun bet pla.n om te Berl\jn 
een asyl voor dieren te stichten, hernt Klad
derada tsch de volgende boutade: 
_ Zitting v~n de Vereeniging ter verzoqmg 
van dieren. 

Op de agenda kwam ook het plun voor tot 
het sticbten van een asyl voor dieren. De 
presidente opent de vergadering met de heug
lii lrn mededeeliug, <lat door de vele toegevloei
de giften in geld, de oprichtrng van een, Mn 
dJ dier-hygieoe gew!jd, pr11.chtig ea monumeu
b 1tl gebonw ver,.;ekerd is, (Uitbundige bijvals
b~tuigingen.) /,g ve<volgt o.ldus: 

Joli, echte mops, 10 jaar oud en 40 pond 
zwaar; door bet toepassen van het Banting
systeem werd bet <lier tien pond lichter en kan 
th11us weder getnakkel\jk adem hitlen en tr11p
pen beklirnmen.-W ;.i.ldine, teef, met kuastge
bit; z~j kan ossenh1rns met zeer vael gam11k 
kauwen en is weJer in staat oru de overschoe
nen b1trer mee~teres te apporteereo. Mimi, 
heeft door bet gelm1ik v1L11 een beproefd ge
neesmidJel bo.u.r glu.nzeud- bii.11.r weder terugge
kt'e,g .~u. k'.Ol', g.c~[e fik, Wdrl dOOl' een ka.r 
o-'verreden en is sedert dien t.ijd geheel ver
laind, maar zeer trouw; hij verbu.t het vertrek z\j
ner meesteres nooit uit eigen bewegiag. De 
constructie · van bet haud-valies wnarin bet dier 
medegedragen wordt, ba.iut zeer veel opzien. -
Jodko, grijze papegaai, is aun het ruien. Heeft 
vroeger zwaar gestotterd, maar spreekt thans 
zeer goed. Heeft een gbzen oog. Aan 't slot 
der verg11dering werd besloten, 0111 met het oog op 
de eventueele nachtvoraten van het aanst1tand
voorjaar, tienduizend tricotj1ikjes voor rueike-
vers aan te schaffen. S. II. B. 

Het adr~s van de Kamer vi.Lu Koophandel, 
wa.a.rrnn ona afJru!rken z!jn toegezonden om 
met <lit n um mer van ons blad te verspreiden, 
is een hoogst-belangrijk stuk, te gewigtig om 
ter loops besprokeu te worden. Het bevat eeue 
kritiek op de bel1tsting-plaunen v11n den tegen
woordigen minister, een tegen-vooratel, en be-
schouwingen over de financieele politiek, die 
door Ne.lerland met Indie gevolgd wordt. Met 
de feest-versliLgen in d!t zelfde n11mmer van 
ons blad vormt het een sterk contrnst. 

A. D. 

Nog niet lang geleden werd een der tuinjon
geus van's Lands plantentuin, die bezig w~s 
met het schoonnrnken der boelan hoelan door 
een g1waarl1jk slange~je ( oeler lama, ook wel 
oeler timah genunmd) iets boven den enkel ge-

··- l\fisschien kunnen Jacoba en ik hem we! hel
pen, pa! 

--· Ik Ada, ik geld van je nemen ! riep Charles 
opstaande, ik je la Len werken voor mij ! ..... je 
Jat!_'n aftobben voor mU ! . . . . Nooit ! neen, nooit . 

Dat was te veel. De maat was een~klaps volge-
111eten; Charles l'iep de kmner uit. ~faar Ada's woor
den haddeu den kcilonel ten eemmmale uit z\jn 
humeur gebracht. Ja het was de eerste maal in 

··zijn le,·en, <lat hij zijn dochtertje zoo erg beknordr.. 
--- Hoe is het mogelijk, Arla! dat je zoo kunt 

praten, riep hij. Waarlijk, jelui hebbe'n al genoeg 
op jl! gPnomen, en ik beef als ik er aan denk. Die 
jufvrouw ht>ef't je haar magazijn overgedaan voor 
veerLigduizenrl g11lden. Daarvan moet je om te bP.
ginnen de interessen betalen ; clan helJ je aangeno
mC>n jaarlijks zooveel af te lo~sen i-ls je k1mt, mnar 
zekcr niet minder dan tweeduizend gulden, Dat is 
maar nien1endal, niet waar r Vooral in de eerst~ 
jaren. Dan moet je er zelf nog van leYen met je 
buishoudPn, je werksters betalen, cnz. Ki11dp1·en ik 
moet er niet aan denken. En wil je daar nu nop: 
,-ijfhor.derd gulden van af nemen l En WP11t je wel. 
Ada! dat, zoolang je niet. alles hPbt atbetaal.I, geen 
cont van alles wat je verrlient je toekomt? Dat 
iemand die schulden heeft leeft van h•~t gdd van 
een ander? Dat als je maar een gulden en meer 
afneemt van watje strikt hebt uitgereke_nd nooclig tc 
heuben, dat je clan steelt. Ada. 

De stem van den kolonel klom tot in de 7-Waarste 
bastoonen. 

beten; het been .q.wol zichthaar op . en de pa· 
.tient viel· fl.Lu w; terstond we rd het· been iets 
hem.den de knie goed 11.fgdbondeu, om te vo,ot
komen, d11t h•Jt v0rgift zich verder door't bloed 
versprei<len zou, JMu·nii. werden hem de volgep
de heilz1Lm i m ~ lic;j11eu toegelien .L 

Men n1tm tt"r.>toa1l eenige bl11adjes van Mq
ztis laevifulius in de Preanger gennnmd Da~1i 
boekoe-boekoe, ook wel Djoelwet mata keujup 
geheeten. 

Die bl:tadjes werden, met een weinig w11ter 
vermengJ, god fljn gestampt en d1tarna op 
de wond g,~[egd-sn tot nller verwondering ge
nas de lijder bianen de 2-i uur. 

.r. B. 

Eene merkwaardige . w;jue wMrop outangs 
een wedJingschap vim 100 guinjes door een 
wever gewonnen werd, verlrnalt ons de Straits 
Times. 's Morgens om 5 uur werden twee scba- ' 
pen naar de werkplaats gebmcbt. D1\nr . wer• 
d~n z!i geschoreu en de wol gezuiverd, gespon
nen en geweven en het sfak goed gedroogd, 
geperst en lrnnt en klaar ge111ankt tegen 4 uur 
in den _ middag. Daarop werd <lit go_ed naar eeu 
kleerma.ker gebmcht, die er's avonds 2o minu~ 
ten v66r negen een jas van gemaakt hn.d, - _ 

, ... '".., {:( ., J~ BJ 

V er s pr e id e Ber i ch ten. 
Onze militaire stelling op Gi·oot-Atjeh zar wai·i:f~ 

beperkt _tot de hoofrJvestigingPn '1fotta Rad,1a en me~· 
!eh. Het Soe1·abaiasch Handelsblad noemt dit kren
kend v.oor ons en kl.iagt over rlt< bezuinigingswoede 
die el' hei>rscbt, daar een toelage voor de minder~ 
militairen VOOI' Inla111..!ors a drie en de Europeanen 
a zes centen spoedig zal worden ingett"Okken._;, 
De lwel' Janssen van R:::.aij vroeger chef van den Post
en Telegmafd1enst wordt door een inzt:n·for in de 
Soernbaia Courant i11 alien ernst voo1·ge<lrngen tot 
Directtlur van Burgel'lijke open hare werken, De Java 
Bode vindt d:t een gcniaal idee, maar toch niet goed 
en kan vooralsnog niec geloornn, dat z. E. d1• beer 
van Rr es bf'gcecig zou wezen, zijn ·1·egeering te gaan 
kenmerken door tentroonverhefiiing van anti-diluviale 
toestanden.- Te Atjeh organiseert en reorgani~ee1 t de 
kolonel Demrneni ailes tot den controleurs toe, en be
ha!1delt zeals ofocieren. Zijne orders mooten stipt worden 
opgernlgJ en hij komt er niel wedet· op tPrug. Hij 
denkt aan alles, maar men zPgt daar ook dat hij in 
Atjeh een woultl-be-pacilicatietijcl te gemoet gaat, die c 
aan het onzinnige grenst en rnaakt <lat de met ons 
Levriende Atjeher;;, die aan hun lot word en overgda
ten, nl.et ID•!er weten of zij vleesch of vi~ch zijn. Er 
zijn oppassers ontshigen en gidsen ann den duk ge
zet en zoo plotseling, dat er een courant is die bet" 
waarlijk ondiplomatisch noemt- In drie districten. 
rnn Cheribon, Lebakwangie, I\oeningan en Ka1foege
deh is een zware slag gehoord als van een kanon
schot, zonrler dat men dit verschijnsel aan een bepaal- . 
de oorzaak hPeft kunnen toeschrijven. Men h1~oft . het': 
dus niet in Keulen maa1· te Che1'ibon booren donrle
ren.- De Tilly, de vi>;scherschuiL met eleCtrisch licht 
is van h~u·en eersten tocht tel'Uggekeerd, naa1· . men 
zegt platzak. De Perste kee1· zegt evenwel niets e·n 
mi,;schien moP.ten de vi-;schen eerst aan de electrici- · 
teit gowennen om zich te laten vangen. 

llet Indisch Vader/and be_spreekt de wegen t~ 
Djokdja en zP.gt <lat ze slecht zijn, zulks wijtende 
aan de rl wangarbeiders, die c!aarvoor niet gebezigd 
worden maar die bij assi~tent Resident, commies, 
gnfiier en t.ranslateurs moeten werken, terw1jl het 
doet uitkomen dat de hewoners van Djokdja we.I 
geen verpouding betalen, maar tocb een soort van 
belasting in den form van slijtage aan hnnne rij
tuigcn. In Djokdja vedangt men dan ouk hard naa,r 
het klaarkomen van den Svoorweg naar Bagelen, 
omdat men dan het trnject niet meer mPt po,;tpa:,,; 
den zal beboeven af te leggen. - Wien Neer-· 
la1Hfacb bloerl in de a:\eren vloeit, is in Volapuk 
of wereldtaal : Ke! biudi Nedanik labom. - Te Ba
tavia is een inland,;,ch<J jongen van elf jaren mt een 
boom gevallen. Hij was er ingeklommen om er een 
vheger uit te halen van zes ctinten waarde, Emstig 
bezeerrl is h!j naai· bet ~ta.lsverband gebracht. -
T~ Tegal zal een Frobeh:chool opgericht word,~n en 
houdt men ten dien einde e•m lotcrij. Vier nummers 
zJn er re ... d; uitgekomen niet een prijs van f 50.
en een met een premie, van f 100.- Een confine-

--- Versta je het wel, Ada! dat je dan steelt '! 
--- .Ta, pa ! fluisterde Ada met bleeke lippen. . 
Die laabte familiedag was niet bizonder vroolijk. 
Charles ging naar den Haag terug en naar zijn 

klein kamertje. 0 ! de rijke jongelingsv~rbeelding 
wist we!, zelf-; op kalP. witte mul'cin kleunrn te•, .. , 
tooveren, die de Schilder zich Vl'Ucht.eloos- wenscht ···" 
op zijn palet, maar wanneer Lie konde w<>.rkclijkheid 
nls met een spotlach die kleuren W•'gvaagt, dan is 
er wnt noodig om bP.t voortaan met een groen sits 
papiertje te rloen ! 

--- Wij zullen nog een5 zien met der tijd, had 
rle . Koloncl bij bet af~ch•)idnemen gezegcl, want hij 
ha<\ toch weder medelijrlen met hem, maar vooreerst 
rnoet je er nog niet aan denken. 

Charles ging naar b11iten, in de vrije natuur, en 
dwaalrle Jang in rle Penzaamheid. Bij bet terugkee
ren ontmoette, hij in de drnkke straten een vriend, 
deze was gclukkiger, hij bezat die f 500.··-. 

--- Kom ga rnee ! zeide hij, misschien getroffen 
dour Charles bleek en trem·ig uitzicht, ga een glas 
bier met me drinken. 

Z\j gingen naa1· . een koffiehms. Leic!sche sturfenten 
hielclorn er hun societeit als , ze in den Haag kw[l,(IJen. 
Thans waren ze er bijeen, e<m druk. en woelig ge
zelschap. lle lichten waren reeds 11angestoken. 't was 
er warm. Eenige van die jvngelui waren aan het 
ecarte spel••n; C:haries en zijn vdend gingen achte1· 
hen staan en volgclen den gang van hr-~ spel. De 
guldens en r\jks<l~alders rol<len ove1· de tafel. 

[W01·dt vervolgd.J 



-·teul'' van. \leri Bataviasrhen fra'rn i& befrnpt op ,,J'let 
uitgeven \•::tn ''ijf kaat-tjes voor de ·tweede maal. Hij 
ml rlaarvoo1· terPcht stnan. - De hee1· G. Sauvlet 
gaat weg van Sing:1pore om tP 1-Iong-kong en S::11gon 
concel'ten te gaan geYen. - Tel'w\jl e1· een Chinees 
~gchol'en werrl heert een kettin!!jOn!\'en, die niets 
te cloi>n h:1d u1t 13a b:t 's h:u11!je een JHll"le- monnaie 
{.\'estolen. ·a hevigtm teg-enstand kl'e1'g de eigt>naar 
.Qjn porte- monnnir nit de handen van 1l<'n boef 
terug --- Ook te Batavia l11'eft in lwt ~farirrn h6tel 
~n vi>chtpar·tij µlaats gelmrl, waarbij rne,sen te pas 
kwamen en Ol~lle ilanu.' he.ift ml't het Tj:tp- di l\iP. f 50. 
gewonni>n. Op .zijne nachtelijlrn l'Onde ' 'om! de .hoof<l 
djal.sa een g.-heim spcethol, waarv;LO de !even.le have 
wenl inget·d\.tlnd en bij det1 heer S. zijn eenige kip
pn en <>en geweer gestolen. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, -l Novt>mber. Overgeplaatst van Pa

dang naal' Parlang-Panrljang, de opzic!1te1· de1· tw.!e
de klasse bij den WateJ-staat, Vreedenbul'gh. 

Benoemd tot voe>rzittel' van den landraad te Ma
kasse1·, Scho11tenrlorp. 
· Een twePjarig \'Prlof naar Europa is verleend aan 
den algemi-enen ont,·ange1· te Cheribon, Lacks. 
· Belast met de waarne111ing dcl' betrekking ·van al
gemeenen ont\'ange1· tc Cheribon. Terlaak. 

De tentoonstelling rnn voortb1·pnwelen van kunst 
en nijverh<"id in den planten- en dierentuin. is heden 
foestelijk geopend door den dPn heer ml'. T. H. der 
Kinderen, lid in den Rand Yan K. I. 

- Het stoomschip Batauia is gisteren te Soez aan
gekorpen. 

.. · Bata\'ia, 2 N'ovP.mberl 884. Tot Resident van Solo 
·is bPno mtl d>' heel' Spaari, Resident van Bantam. 

Het stoomschip P1·inses Marie is gisteren te Suez 
aangekorncn. 

De firma Dummler & Co heeft hnar betalingen 
gestaakit. 

Heden zijn per stoomschip Go11verneur-Gene1·aal 
!' Jacob van BataYia nw11· Semarang ve1·trokken: 

de heel'en: Anten, Lt>~em· en Sut>nder; nnar Soe
rabaja: 

de beenm : ,·an Delden, de Beus, llferkelbach en 
Merkel'<teijn ; 

de dames : cle Beus en Claus. 
Ontslagen, een·ol, op Yerzoek, de assistent-resident 

van 13lura, The~ingk ; 
dP as~istt>nt-l'e~ident van Illitar. \Voesthof, 
de eerste luih•nant-adjudant der Semarangsche 

schntterij. Salorno11son. 
Bt'uoemcl tot hulp0nderwUzel' dcl' tweede klasse 

aan de kweekschool YOOr inland ·cht' onderwijze1-s te 
Fort-<le-Kork, Ennen ; 

tot prt>s1,lent \'an het comiti\ tot leniging van de 
ge\•olgen der ra1np1m veroorzaakt dour watersnood 
of vulcanischc uithar~tingen op Java , hilt lid in den 
aad \an lndie, ~lichielsen. 

13urgerlijke stand. 
Resi<lentie Soenikal'ta rnn 1 tot met 31 October 1884. 

I~ ONDERTROUW AA~GETEEKEND. 

Theopiliis Godlieb Kiliaan met d1• · inlandscbe 
vrouw Raden Xganten Djuijop<lO>pito bij den doop 
genaamd Johanna Frederica Menang. . 

Henl'ij Sol'sman met Jo. ephine Marie Hambalrlo. 
.Y de Derk Bal'thl'am Bincrnan met Henriette de 

Wolff. 
Maximilaan Juliruriis Bonnernert Keller met Johanna 

Fredel'ika Care!s. 
Adolf ~uggelmans met de inlandsche Chl'istenvrouw 

Samina Doortje. 
GETROU\YD. 

: Lucien Joseph ~oltPn met Victol'ia Louisa Allex. 
· ·\Yillem Johannes Zacharias Roos met Farida Joannes. 

Ftluard Alphonse Hess met Bernardine \Yilhelmfoe 
MathildP Juch. 

Theophilus Godlieb Kiliaan met de inland~chP 
vrouw Raden Nganten Djoijopoo~pito bij den <loop 
genaamd Johanna Frederica Menang_ 

GEROORTEN. 

Louise Fe1·dinandinP Portier. 
Mar;anne Em~lia Fran9oi~e ~fatbilde Kahle. 
\Villem A nwnie Coomans. 
Gt!Orgc Maria Jacobus Smcets. 
Joseph Lt>onard Charpentier. 

STERFGEVALLEN. 

Johan JosPph van der Heijde oud 67 jaren. 
Johan Hcnd1·ik Driessen, oud 5 maanden. 

Cor respondentie. 
Galondrayer: De kwestie is reeds behandeld, zoo

als 'blijkt. uit dit nummel'. 

Aangeslagen vendutien. 
/ 

Oii Donderdag den 6 KoYcmb<'r 1884 in het ,,Ho
tel Sliei"' van den inboe<lel van den Heer S. Kalff. 

De vcndumeestel', 
H. C. Fisser 

A d v er t e n tie n. 

o~~van~~~ 
Via Hamburg, 

Een Klein partii~je urerkelijk Echte 
. Da1-ana Sign.ran. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

'Voor net land 

:Be~e~d,~a.king 
De Resident van Soemka1·ta man.kt bekend 

dat op Z1tterd1tg den 22 November a. s. des 
voormidd1tgs ten l 0 lll'e ten zijnen kantore 
znl wordeu verpacht bet 1·echt tot het sl1tcbten 
vn.n rnn•lvee, bnffels en 111uu·den 
in de Residentie Souakarla, voor het j1tnr 
1885 en zulks op de voorw1iarden vervat in 
de ordonnn.ntie van 20 October jl (St11.atsbln.d 
no. 18-i ). '!'evens zal alsdim eene herverpach
ting worclen gehouden vim het recht tot het 
sl1whten van varkens in de residentie Soei·n
km·ta voor het ju.u.r 1885. 

Soe1·aka1·ta. 31 October 1884. 

DE RESIDENT y-_ D

BIJ ONTSTENTENIS 

De Assistent Resident, 

208 HALEWIJN_ 

Openbai:i:e Ve~ko~p :~ 
Op V rijdag den 14en. November 188..J.l '<J,e~ 

voormi~dn.gs ten 10 lire, ten overstn.a_n. ~n - ~ 
bet lokrml v1u1 het vendudeparte.men t te.,, Soe.:= 
ru.karla, van: .. , , 

de· huurrechten op de gronden, gelegen_ in 
de n.fdeeling Smgen, resideutie Soernktbrt1i., heb
ben<le een nitgestrektheid van 31 '/, Solosclril 
djonken of 81541/2 bou w vn.n vijfhonderd viel"
knnte R~jnlnndsche roeden, waitrop wor<lt ge
dreven de Koffieonderneming bekend onder 
den na·n.m · 

__ J 
NG ARO.EM, 

met de dan.rtoe behoorende bepfanting1m, geJ 
bouwen, scburen, lossen en v1tsten inventaris 
die ondernemin5 uitmakend. . 

Tot de onderneming behoort ook het rflcl;t,t 
tot uit.kn.p van de op de onderneming n.ttn we.,
zige rlin.tibosscbeu. Voorts 400 Javan.nsche 
bou m:: snwah, gelijkstan.ude met 800 bou ws 
vim 500 vierlrnnte Rijnlitndscbe roeden, welke 
ten alien ttjde vim water kuo.neH vuorzien_ 
wonlens. 

De koffieaanplant bedmngt 600000 boomen 
WMrvan ongeveer 500000 vruchtdrngernl zijn; 
de gemiddelde productie is 2000 picols koffie 
's jitur. 

Het an.ntal werkbn.re mannen op de onder-. 
r.eming bedmagt omstreeh 400. terwijl over:-, 
vloed van water op de ondernemiug u.anwezig~
is zooch~t bet land zeer geschikt is V•>Or d. i 
indigo cultunr. 

H-et land is gunstig gelegen dicbt bij een .. 
der haltes vn.n den stan.tsspoorweg. .. 

Inf.ormn.tie,n te bekomen bij den, heer J _ .W ~ 
E. KUIJPERS gepensionneerd luitenant-kolonel 
der artillerie te Soerakarta, bii den admini.s:
tmteur der onderneming en bij 

295 Mr. C. W. VAN HEECKEREN. 

V end u ti e we g e-·n s v er trek·· 
Op Donderdag 6 November 

Hotel Slier kamer No. 4 (vooraan) ._ 
va:ii een half W eener ameubleruent. 

Eng ledikn.nt l pers. 
Ovale spiegels. 
Urn vu res. 
Hchrijftafel (fobrieka11t AmbucbtsschooL) 
W u.scht.afel met manner (id. id. 
Tafel (europeesch.) 

Boekenka.st, regulat.eur, ruatten; tn.pijt, vuil..i 
linnenlrnst, eenige pmcbtwerken, kleeren, enz 

Een gedog1m tbijnn. nieuw_) 
Een ze»j<trigsu.ndelwood r.Qpaard (zwn.rt) zon

der gebreken. 

(305) H. HARLOFF, 

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

Coi1feur Posticheur · 
Solo. 

Parfumerie-artikelen, bn.d- en toiletzeep, das
sen, hemden, hoeden, heeren-, du.mes- en kin
derschoenen. 

Ravanna cign.ren 
Wijn in drie soorteu van f' 11 tot f' 14 per 

doz~jn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
Eerstdaa~s verwacht eene groote :fac

tu~r boeden en heel·euschoenen. 
, (29-!)* . 

TE~ BEHOEVJ<~ VAN 

Cle §1.l'mna.,tieft.)cfJ.Jof te Soet~fta-ita 
EX 

de G))ci:.ee11'\'}i.1i'} tot l.lJcibetci.deri.Cl onClei-

- ,.-~-«fit aciii. CJ(i.1idH~n l.la.n §>U:i.1wetm0~ 

- 'lf1mdc1·i 1.ti ~:rccClcz:fa1~Cl.)cl1.-~11-Cli.i. 

Tre.kk,in·g 

Mmd~ · ~2 u~~~m~~r rnM. 
-225-

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, dat geen an.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit nlom beb·ud, en 
slechts all~en verkrijgbaar lJij den depot
hou<ler van Anton Marcks, 

VLASDLOi\I. 
(30 l )* Sc110e11 maku. 

Societe G1

e dB Prodnits Alimentaire 
l\AP!TAAL 3 l\lILLIOE:s< FR.1:-<CS 

Di1·ectetwen DIY.-LV1' en ALLCARD 

GOU OEN i\IEOAlLLE P.lltJJS ·J 878 
G 0 u D E :-.; l\IF.: D A lL L E A )J s T E R D .ur 1 8 8 3 -

PARIJS II LONDON 
23, Richer, 23 /I ·101, Li!ade11hallst1·eet. 

Boter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel. de beste boter van Frankrijk. 

Divel'se groenten, tntftels, sw·dines, pates de 

f oie g1·as, enz. 
ORDERS TE RIGHTEN AAN ALLE DIPORTEURS 

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

HOLLANDSCHE PRJJSCOURANTEN WORDEN 
OP. AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Amsterdamsche 'Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii:eatings Cough 1~nzen~es. 
.Midd<\l teg·en de hoest. 

( 10 5) 1IAUHIELSE. 

AmsterdamE:~b e Apotheek. 

0 it de hand te koop. :Ba.yrnin. 
-- water. · 

Soer1k1.1rta. 

Alcuholisch urasch· 

Een steenen buis met groot erf, gelegen te 
Djebbres. - ( 10 l) MA OHIELSE. 

In fornmties bij den heer -------------------

1 ND ISCH E -BODEGA (19) A- i\IACHTELSE. ' 

-------~~--~----------------" l Q n i; _v a. ~ g e ~ :f · ' On_tvangen: 
Z.rnELS [i f % en hooger. ·-,: i: :_···'Een 11a1'.tijtje exqnise witte 
HEMDEN f\jntl soort ruet krn.n.g. p. dz. f 50:.u .: port~vij n, minder zoet vu.n smun.k dan de 
SoKKr:X zonder naad van f 3 tot f .5 per dz. ! -tot nu toe u.angevoerde. 
0DEUllS vn.n f 2 tot f' 3 per fJ._ ( 286 ). *. 
EAU DE Cologne H. s. a f 4.50 per k. 
hKT. a 7 5c p. flesch. 
KAPLEDER. 
V EU.LAKT leder voor 8likborden. 
ZEILDOEK in soorten_ 
1\1.a.CHJXBGARE-:-< 700 el ~l f' 2,30 per dz. klossen 

alle nummers: 
F1JNE VILTEN HOEDmL f 8.
FfiE CHAMPAGNE. 

-277- \'LASBL01if. 

GEVRAAGD 
te huur in een bewoond lrnis, een of twee 

kam~rs, geschikt voor kan toor. 
Solo 4 November 1884. 

BOD DE 
(310) Notaris. 

Boleh dapet beli pada 

KONG HO SING & Go. 
KAMPOENG TJINA - SOERAKAH.'l'.A.. 

Djoewnlnn .knin soetra 1.·oepn-1·oepa. 
Sroetoe JUnnilla No. :l dan llavannh. 
Piring kajoe dari Djepnng. 
M.aknnan Jlloeroenr; Kena.1.·i. 

dan roepn-roe11a bnrang. (206) 

Amater~aimsehe Apa\heei. 

Levet7wo f'e17 
(296)* A. MACHIELSE. 

·o N:T v; A'N G E·N!-. . . 

Uit de :Leewve.!1 -1-pof:heek_ 

· van 

A~~o>~ lMta:-ck~ 
te 

§ a In a 1· a. n g. 
m door ZEd_ verzegelde flesch.ies en doosjes 

Cn.storolie-
Chiniile. 
idem en purgeer-pillen. 
Leverwn.ter. 
Dubbel koolzure· sodn.. 
W iinsteenzuur_ 
Rhabarber 
Kajoepoetie olie. 
Veukel· olie. 
Pepermunt olie. _ 

· F1trine l1tctee. 
Etigeisch -zout. 

· -Gliolern droppels. .. 
Levertruan gezuiverde: . 
Kiun. w[ju. {J::arose}. Yin: -~l~ __ quinige .d~ JiJ;v.a. 
Amerilrnansch haarwu.ter. · . - . 
Jodoform _enz . . 

·_ · Viijzen billijk. 

-278-
VLASBLOM. · 
Schoenmaker. 

De ondergeteekende, 
behi.st zich met den_ in- en verkoop v~n . pro
dukten· .. te Semamng. 

Verschuft werkkapit1tal an.n Lnudbouwon
derneruingen en verleent voorachot~n op pro
dukten. 

Een en auder tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(2J3) L. C. SCHALKWIJK-

.-«*Y 
VOOR .. AFBRAAI{, 

Een woonhuis. met twen Kn.iuers, 
Een polllloppo, 
Een stalling voor twee p1tardep., 
Een krnnl ·voor acht beesteu. 
Een keuken, 
Een badknmer, 

Allen op dj1ttiehouten st\jlen, idein deuren en 
vemters, bitib.boezen omwanding en met pan
nen gedekt. 

Een woonbuis, 
Een keuken, 

Verder: 

Een bediendenknmer. 
Een kedog11n. 

Gelegen ttl· Penoelaran op een paal n.fstands 
van de hoofclplaats Soernknrtn.. Te bevragen bij, 

(298) L. N. LEH.NKERING. 

S01-DS1'.IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
llnis- en Cmn.Illissievendntien 

(28) 

Amsterdam~che Apotheek . 
So er.akarb. 

Onlvangen: Encalypshathe. J,oorts
~veren.d liqnenr, tevens eene zeer aan
gename drnnk. 

tlOO) MACHIELSE. 
. ' 

Modemagazi.jn. 

SOERABAJA. 

Steeds voorlianden:' 
Jn.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
HuishoudeJ.ijke benoodigdhed~n, ,enz. 

Recommn.ndeert zich verder voor bet aan-
maken van ju.ponnen, etc_ et~. *('252) 

Han de ls- en Commissieh uis. 
B. W . . VAN HO.GEZAND. 

Voorslraat-·Solo 
Steeds beleef"delijk nnilbevolcn. 

263 

in vaten, blikken en flessc4en 
verkrijgban.r · bij 

SOESM.A.N & Co. 

(35) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE SAT AV I A, 
· · ten behoeve van 

De Gymnastieksehool te Soerakarta 
en 

De Vereeu~~iu:; tot voorbereideud ou
derrieht a.an kindereu v11.11 llinver
lmo;rl"nden 111 Nederlandscb ludie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 < < « 10.000.-
2 pq1zen < f 5.000.- < 10.000.-
5 « < (( 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « < « 50.- « 10:000.-

3:!0 prijzen f 1 70.000.-
LO rnN zijn tegen f 10.- CONT ANT verkrijgbaar. 

te Amhoina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« !lA.nrla « den hee1· C. J. Blanke1·t. 
a: B:in•l.iarrnasin ct « ct J. A. Jansen. 
c Ba11do11g « « « C. G. Hei\igers. 
c Barnvia < de N I Escompto Maatschappij. 
.. a: q; den beer H. J. Meertens. · 

' 
'J 

« a. « G. Geln·ung. 
a: « « F. H. Kroon. 

f( 

({ 

41, de hee!'en H. M. van Dorp & Co. 

' 
" « 
« 

' 

a: « « Ernst & Co. 
q; « 
(( (( 

(( ({ 

" ({ 

& den 

« Drnining & Co. 
a Ogilvie & Co. 
... Visse1· & Co. 
« Dunlop & Co. 
hter Loa Po Seng. 

« « (( « 
« 11 .. n.!!kalis « « 

« Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten. 

« flen\rnelen « « 
« flu,_.\,,\eng « « 
• Buiteuzorg (< « 
« ~ I( 

« C. A. Aeckerlin. 
« Nierinckx. 
« Th. Janz. 
« J. A. Schussler. 

« Uheribon « « 
(( « « 

J . .T. II. Smeenk. 
(( A. J. l\.'olvekamp. 

« « « (( 
« Dember Bezoekie << 

« Djoc_Jacarta « « 

« J. van Holst 1-'ellelrnan. 
« Brocx. 
« J. J. de Granff. 

o: o: u « <o: H. Iluning. 
o: ; « « « \\'ed. Kocken. 
" « « de heeren Soesman & Co. 
~ ln1lrnmajoe « den beer J. Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenholf. 
c 1\ota-Ha1lja « K « A. I\'. l\ne fol. 
11 Litboeau (Deli)« « « J. F. ll. vaen Hemert. 
« :\laca~sal' « « « IV. Eekhout. 
« Ma<lioen « \'( « J. A. l\IanuP.I. 
« Magelang « « P. Koppenol. 
a :\lt~dan « « « W. F. II. Leyting. 
« :\lenado a de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten,StefTan&Co. 
« Pad.-Pan1ljang« « « J. W. Alting Siberg. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
Q Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. 111. Yarkevi ser. 
« PPcalongan cc c< « A. IV. I. Dochardt. 
« « « i< « S. N. lllarx. 
~ « « de heeren Hana l\Iullemeister & Co. 
« Poerworedjo cc den beer 1\1. F. Smets. 
« Probolingo « « « C. G. van Sliedrecht. 
« « c< « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « « C. van Zijp. 
« Rerobang << « << P. L. ' 'an J3odegom. 
« Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
" Samarang « « Agent N. I. Escompto llJij. 
" « cc de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« a « « « Ravenswaay & Co. 
<1. 11 « « << Arnold & Co. 
« " <!. « « Soesman & Co. 
« « << « t( Grivel & Co. 
11 « c< den beer A. Bisschop. 
« Soekaboemi « << << D. J. H. Schafer. 
« Sueralmia « « Agent N. I. Escompto Mij. 
« « « den heel' Chs. Kocken. 
« « « cc « V. Clignett. 
« « « de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « « « E. Fuhri & Co . 
« (( 
(( (( 

« Soernkarta 
(I (( 

« (( 
« (( 
a TangPrang 
« Tjiandjoer 

« Teg-al 
e: Ternate 

« Tjilatjap 

(( (( 

(( (( 

(( 

(( (( 

\'( (( 

« den 
« (( 
« (( 

« Van ~[uvden & Co. 
c< Thieme·&, Co. 
« Soesnrnn &. Co. 
« Thooft & Kalil. 
(( Vogel van der lleyde & Co. 
beer C. L. Baier. 

<( L. A. M. Leman. 
« Jhr. R. Holzschuher vcn 

Bardach. 
11. « « K. Hovens Greve Wzn. 
o: « « C. IY. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 
n 6 « I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
« l\"ono,obo « « « D. J. van Ophuijzen. 

Oe trekking gescbiedt ten overstaan van den No
tari~ II. J. MEERTENS te Balavia als bij a:rnplak
bil!et is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
?xtr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Xalf-Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. ~ 
KA:s''l'OORBENOODIGDHEDE ~. 
INKTEN. IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIV~HSE $PELLEN, enz. enz. (5) 

B E C KE R & Co. S 0 ER A B A I J A. Y a.n 11f heden dageltjks versche Gebakjes !:lnz. P1·ijic,rnranten wordan tegen fmnco 

WERKTUIGKUNDIGEN. aanvrage fr1mco toegezonden. ··. · 

H;i.ndela.ren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOO~RAAD: 

Een groote pn.rtij '"'' T. 1-~ en Balli• 
iJ zer in nlle 11frnetingen. VAN R U IJ V E N & Co~ 

§taaf en plaati.jzer vn.n alle dikten, 
wnarb\j v11u 6' X 2' X '/,." en 'I•" 

§ taaf en l,laatlioper en Koper
draad. 

Groote- sorteering - lloerbont.en en 
I' Un lu1agels. 

» > Jt:.01>eren .Kranen SOLO 
en ~tno1n1ifsl11it.ers. 

I!ulia rubber van af •;,." tot en met 
l" dik. 

§olo, den 23 April 1884. HEEBE~§TBAAT. 

Gas1,ijpen met hnlpstnkken tot 
en met -l" 

(127) 
.1 

Geldonlien ll~jilen tot 12" ditLmeter 
geperst op l 0 A.tmospheren. 

Prima kw1tliteit Engelsche flrij frie· 
meu. enkel en dubbel. 

Z1Lturdags: S11ucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bastellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd 11fgeleverd. · 

"tla.ntl. Centl'ifngaal. §toom
ptnn1,en en Hranclspniten. 
§n~j~ereedschap voar gas en 

'Vi th i:.vortluh·aad. 
N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i Il ~ . 

A.Ile soorten ' ' el'f~..-a.ren. 
Dool' en Pons1na.chines, Draai· 

en :;; chan.tban lien. 
:;;t,fH>Tninachiues 1netketels npern 

Cnndatieplaat. 
L ij t r B n t B M a a t s c h a n D ij 

Jiiezel~nh1· cmnpositie, de beste 
bekleeding tegen warmte-uitstraling. 

TE BATAVIA. 

Dinas Cristall. een nieuw soort 
,·nurklei. Yim welke ln,atste 11rtikelen zij 
eenige agenten voor J <LVa zijn. 

Inlichtingen omtrent ver:i:ekeringen b. v. K1Lpitaal bij overl\jden. Irumer-trekkende verze 
keriug;- ook omtrent die volgens bet onlangs 11.11ngenomen VERLAA.GD t11rief voor WEE~ 
ZE~FONDS. worden gaarne verstrekt door 

Verder alle artikelen, beuoodi~d 
votn· landelij Ire onderne1nin~en. 

Hunne zn.11k op grooten omzet geb11seerd zijn 

I 
de. hebben zij hunne prijzeu zeer bill\jk en 
bene1len coucurrentie gesteld. 

Gaarne bel1tsten zij zich met toezicht hou
den op 1Ll1lUll1tak vim u :achine1·ieen en 
reparaties d1111rrnn, en uemen bestel· 
ling-en nnn op diverse werktuigen. (90) 
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Witte cu lloo1le l"ort .... . f ·t 5.-l per 
llala~a, if.lu~cntcl en Vino Dulce,, 13.50 rl 2 fl 
Pale-, Golfl- en Dry-She1Ty ., 12.-1 aco .. t. 

Eeni[e a[enten. voor Solo 
THOOFf & KALFF 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkart11 van 

~a.a~~@he ir\Tij~e=. .. 
(25) A. i\IACHIELSE. 

(17) 

Gezondheid voor iedereen. 

Hull,,way's Z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

luiVllt'en f1et b\oeLi P'l herstelJen alJe ongeregcldheden 
van de 

)~'"'er, nusa;;, i.leren en ini;ewanden. 

Z\J pw·;m kracht en gezonrl'Jeid wedP-r aan verzwak
te Ccstdlen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
vnn alle K walen eigen aan het vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van welken keftijrl. En onbetaalbaar 
rnor 1\inrleren van weJken ouderdom. 

DE ZA.LF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel voo1· k wade Been en, 
Zwerende Borsten, vernude1·de v .·c1nden, ~weren en 
Ette1·builen. Het is beroemd te;r genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaai· voor Aamborstigbeid, 

keelpijn, bronchitis, verko11dbeid en 
ho est. 

Ter genezing van Kliergezwellen en al\e soorten van 
Huidziekten heP.ft zij geen mededinger en geneest 

betoove1·end, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereirl in Professo1· HOLLOWAY'S Etabli~sP.ment, 

78. New Oxford street. L anden 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden verkocht in Pottnn en Doozen van 1s. ·1 '/,J., 
2s. 9d., 4s. 6d, 1-Is .. 22s .. en 33s. en verkrijgb::iar 

bij :tlle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
..... Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Slreet, er 

niet staat, zoo is he! bedrog 
(130) 

ONTVANGEN: 

pr a G ht i ~ B 01B0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'I""HfiOl!""T & JiA.LFF. 
(162) 

H '-"'~\...~,_. t~ i ~·~i~ 
{ l-tOG3'5 1-E.VERTRAAN ) 

Waarvan de boi ~ zarne uilwerking sedert 30 Jaren bn~•"~ is 
T" ~Pn: Eorsts:ekten,... Longtering, Bron chit is, 

Vf}1 kQudhe1d_Hardnekk1oe hoest .Alier:oich tige 
na1~dot:111nge?1. Hut ~u: · ekten, Kl!eiacht ge 
ge:\.veilt"o Ver:awilkkrn q t'l1 \ onral I Pr \·p1·sterlii11g 
nn k.lnlleren 1lie een zwa k en teer gestel hebben 

.. 
Men eischt op het eliquc t den n:tam \'an HO Gr ~*,. 

hel alle:>l ,·an de11 II' LESUt:..UR, clier lier Ci1 r . ~)!J 
misrlie wcrkzaamlwiten ;1;i11 rle medi~rhe f.1rult1 it I :f ... 

I ~;~~~-t e~n h~~~i~!rr:p~~~nl1~6~e~;1~~=~h~: ~ 
HOGG wor11t ~llf1•11 \'rikorl1t in tlJ'ielloe/;fv ~ 
//aeons waarvan het mudel hier n:;ast i3 ~e1•laat ~ ~ 

A o ~ heek HOGG, 2. rce Castiglione, PAR!JS. ·, = 
4.f4 la ·--. .. -w 

Tiat ramboe~ .. ~ .. 3:1:iN!O~~~:G~n HIGHARDS ? 
Roema Toean A. SEGUIN .:~l'/$;~~ 

3, Rue Huguerie, BORDEAUX .;!,~:,-._ 
Tjara banjat lebi baai per tjat laku .t· 

ramboet dan djenggoet !1 
Tids oesah (joe(j1 kaloe maoe pM6, djoeta 

tida ti11ga/ noda di koe/1t. , 
J:toe tjat dart toean doekoen ~ 

Jittchard• uja:ug l•nnas kan.lja ora11g holeh :!' 
pako sama djoega per rnmhuet, kAJil ilj.1oga · 
per djeu:;goel dan Liada s,J1lja kas1h lall' ai 

0

:. 

dan slama11ja njang inliro ~akah, t;1peh djo .ga • 
pe11:;a1Jissa11 nj rng trada sakJh iJer-oebah. 1 , 

J:toe tjat dart toean doekoen :R.ichards li.da hekiu sakit, sekali dia pocnja koewa1: "J" I' 1 pc ka: olJa-•" cl.111 bcki11 koewat 
soeda parik&a dari ha11j;1k roc1la tamla dan pa 1ksa-a11 : 1Lu~ uekrn ramtJoei lettl:ts ddH k1lap, 1Loc -pi;\ra sama 1.ha , orant;" tha bekin 
kQewat d1:.t poenja ak:1r d:m kassi koewat hi 1oep. Itoe ~jal tiugal sl:1111anja seperti lehi lloeloe sakJli. 
DarUe~ala barang baral\g njang ~nai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di. kolla Bordeaux . 

Kita ctjoev'-' t•H'oti i11vata11 samu Aita orunv poe11p1 toean toe1111 fl.i"llV ua/;11 
ltoe obal nama Cephaline llari toean doek.oen Jtousseau ujanit' tak;,iu raniJ1,,et rljatoh llan sAha11 hL"('\\'al toemhoe. 
hoe obal Arnicaline dari toenn doekoen Rousseau ajer w:mgi 1•er ljue1j1 baai sakali aJa tianjak s.1kali o1h,1L arnica di 

dalam, ohat koewaL sal-:al1 per 1ah:t11 kaloe or;rng hakar ataue di gigtL, enz. - Hoe beJak _dari L.Jhore llaai sakali tla1~ scgall;t ~oepa 
hedak, kalok saban di p;J~~ roC"jl, muPk~ Slot111 •111<t un 31 b:tgoes d.rn mo~da sama «Joq:ra kt1ss1 roep:1 se~ar dan aloes zrnper ll orang mocila. 

den Agent te Soemkarta 
.J. H. VA~ Oi\HIEREN. 

!\.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende "'Vl.J3WE1": 
l\Ierk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

Verkrijg·baar 
bij 

TI!CiOFT & EALF1. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn .. 
(in het J n.vaansch) 

Prijs f 5.- fnmco pe1· post f 5,50. 
(82) 

AGEN'rSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij .. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bran-:lgev11ar. op de · gebruikelijke voor
wu.arden . 

(14) A. .MACHIE LSE. 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
Eli 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas.'' 
Dij het ..\.gentschap deze1· 1'.laatscha.p

pijen bestaat, op zeer nannemelijlie voor
wa.arden, r;elegenheid tot verzcl.:ering 
ter;en .brandi;evnar, van a.Ile soorten Gl"
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemka/"ta. 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

V erkrijg baar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voo1· ve1"\'0er van Jiofli,j, 
met ontvangstbewijs "'\'Ou1· li.ot·· 
fijpas. (19~) .. 

TE I{OOP. 
Het hl!is en erf thans geoccupeerd dqor de 

loge. - Te bevragen bij den Heer 
(20) .1.. i\IACIDELSE. 

Stellen zich vernntwool'delijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1100FT & KALFF - Soerakarta. 
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