
A0
• 1884. No. 97. Donderdag 6 November. le Jaargang. 

NIEUWS- en ADVERT EN Tl E-B LAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa. E. ELSBACB ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Ab onn em en tsp rij s f 7 .50 per hal~jaar 

bti vooruitbetaling. 

Een Franschrnan op Krakatan. 
Op eene algemeene vergader:ing van het Aard

rijkskund:ig genootscbap van Austmlasie hield 
de fransche reiziger Edmond Ootteau de vol
geude lezing over bet bezoek, 't welk hy kor
tel:ings aim het bovengenoemde e1land bracht. 

W ein:igen hebbeu de verschrikkelijke ramp 
vergeten, waarvan straat Sunda op het eind 
van Augustus 1883 bet tooneel was. 

Eene v11lkanische uitbarsting, waarvan vol
gens sommigen g~en voorbeeld bestaat, had de 
gedaante der zeeengte gehael veranderd, de ei
landen Java en umatra verwoest en honderd
Juizenden menschenlevens gedood. 

Zoo als by zulke zaken steeds het geval is, 
bestaat er aanleicling tot een:ige toegefelijkheid 
tegenover zulke overdrijviugen. Intusschen is 
bet thans boven allen twijfel verheven, dat bij 
de uitbarst:ing van den Krakatau-vulkaan tus
schen de 50 en 60.000 personen het ]even 
verloren, hetzij bedolven in den vloedgolf, het
zij begraven onder een aschlaag van ettelijke 
voeten dikte. 

Doch de geclaante van straat Sanda is n:iet 
noemenswaardig veranderd, ofschoon van eene 
kust, die zich tot 60 (eng) voet boven den 
zeespiegel verheft, bet strand geruseerd is, de 
plantengroei weggevaagd de dorpen met hun
ne bevotking vernield werden Z. E. de fran 
sche minister van onderwijs belastte de heeren 
Breon en Kortbals met eene wetenscbappelijke 
zending naar bet tooneel van de ramp: Deze 
nu haddrn mij toegestaan hen te vergezellen. 

Wij kwamen te Batavia aan op den 14 Mei 
en vier dagen later verkreeg de franscbe con
sul voor ons eene audientie bij den Gouver
neur Generaal van ed. Indie. Z. E. stelde 
welwillend een kleine Gouv. stoomer ter on
zer beschikking en dank zij deze beuscbheid en 
de acti viteit der bollandscbe scheeps-officieren 
waren we den 21 Mei onder stoom met be
stemming naar Krakatau. Onze eerste opont
houd was bij <le zuidwestelijke punt van het 
ei1and Java, aan de ingang der straat. Langs 
de geheele westelijke kust, waar we dicht langs 
hielden loopt eene duidelijk afgebakende linie 
45 tot 60 voet boven de oppervlakte der zee, 
welke het peil aanwijst, ,t welk de verwoesten
de golven van Augustus 83 bereikten. Debo
dem is totaal woest. De tallooze kokosboomen 
die er groeiden zijn tot bij den grond gera
seerd en van menschelijke womngen is geen 
spoor overig. '\V u.ar negen maanden geleden 
nog eene talrijke en vret!dzame bevolking woon
de, daar ziet men thans niets dan eene woes-

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

( Ve1·voly .) 

- Jan, champagne! riep er een. 
De knecht kwam aanloopen ; de kurk sprong van 

de flesch, bet schnimend vocht stroomde in rle gla
zen. De student, die de flesch betaald had , nam 
zijn glas op, dronk, en wicrp het toen den bcdiende 
in het aangezicht. 

- Hou dat bocht zelf, krrel! Champagne frappc ! 
En hij ~tampte gebiedeud met den voet. 

De knecht Jachte. 's Was ook aardig, heel aarclig 
van dat jonge mensch. 't \Vas een mooi gezicht, 
een fijn besneden profiel, goivcnd lrnstanjebruin 
hai1·, schitterende oogen, een ranke gcstalte, de 
jeugcl in al haren rijkdom. De champagne frappci 
werd gebracht ! Nog eens sprongen de kurken. Men 
stone! op en zong h('t: ,,Io Vivat" met voile glazen 
111 de hoogte. En toen t'en: ,,Daar gr je !" 

Charles stond er bij. Dat was eerst ecn leventjc. 
H1J, anne sukkel, had hij ooit iets van het ware 
]even gekend? De student zag hem aan, misschien 
getrokken door dien nait:f bewonderenden blik. llij 
schud1le de kaarten, hief ze in de hoogte, en Char
les toewenkende: 

- Wij eens samen? vrorg hij. 

De Soerakart<uche Co1irant ve1'!>chijnt 

driemaal '5 weeks: Dinsdti.qs, Do1ide1·dag• en 

1'.iaterdags, nitgezonrl.erd feestclageu. 

te en drassige vlakte. De stad Anjer bestaat 
niet ill eer. 

Op den 23sten deden w.u het Prinsen-ei
laud aan een, groot onbewoond eiland, met 
dicht~ ondoordringbare wouden bedekt. Uit 
een geologisch oogpnnt is dit eiland nog nilll
mer on<lerzocht Denzelfden dag staken wij de 
straat van zuid naar noord over, lieten Kra
katau op een kleine afstand liggen en anker
den in de Lampongbaai, aan Sumatrn's zuidkust. 
De volgende dag werd gebruikt om 'I'elok Be
tong te bezoeken, of liever gezegcl de plaats 
waar die stad eenmaal stond. Wij hadden er 
eene photographie van gezien genomen v66r 
de catastrophe, waarbij de meeste inwoners den 
dood vonden. Instede van de vroegere bebouw
de vlakte, met boscb en dorp bedekt, ziet men 
thans slechts eene barre koortsenverwekkende 
streek, bier en daar met poelen acbtergeble
ven zeewater. Op enkele plaatsen slechts z.gn 
eenige weinige ellendige bamboehutten opge
slagen Wij gingen een kijkje nemen naar de 
stoomboot Barrow, drie mijlen landwaarts m 
die opgelicht door den vervaarlijken vloedgolf, 
midden:in bet bosch werd geslingerd en thans 
dwars over een smal wateraartje ligt, zoodat 
die thans nog dienst doet als brug. 'l'ijdens de 
catastrophe meenden de twee eenige Europe
anen <lie aan boord waren, de kapitein en de 
machinist, zicb te redden door in de takken 
van hooge boomen eene schuilplaats te zoeken, 
doch een tweede golf, nog vreesselijker dan de 
eerste, sleurde hen weg en bedolf hen voor 
immer, terwijl het scheepsvolk, dat aan boord 
was gebleven, gered werd. 

Het aantal dooden, officieel geconstateerd 
te 'l'elok Betong en langs de Lampong- en 
Kt!izersbaai, bedraagt 14.000. 

Op den 25 Mei landden wij op de eilanden 
Sebessi en Siboekoe. Deze plaatsen, kortelings 
nog zoo vruchtbaar en bevolkt, zijn nu vol
komen bedekt door eene Iaag drooge asch, 20 
voet dik opgewoeld en opgetast in diepe scheu
ren en gaten. 

De mwoners werden tot den laatsten man 
verdelgd en van den prachtigen plantengroei 
is slechts overgebleven een chaos van enorrue 
stammen, naakt en verschrompeld te midden· 
der woeste omgeving. 

Een verschrikkelijk gezicht wachtte ons op 
Sebessi: Op den bodem van een diep ravijn 
ontdekten Wt] de plan.ts waar een dorp had 
gestaan. De aschhoopen zun door de regen
v lagen hi.er en daar weggespoeld en lieten ons 
vijftig of zestig geraamten zien, verspreid tus
schen de puinhoopen bunner huizen en de 

Charles kleurrle. 
- Ik heh geen geld . . . . bjj me. 
Zijn vriend gaf hem een duw in den rug. 
- Ste! je toch zoo kaal niet aan, kerel l 
Charles tastle in de11 zak en haalde zijn porte

monnaie te l'Oorschijn. Dubbeltjcs, centen ! .... ja 
toch, een gu:tle11 ! Hij wierp dien op iafel. 

Hij ~peellk en speelde nog eens. ' t Ging goed. 
Zoo goed clat <le ;tudent einclelijk in al zijn zak
ken tastte. 

· - Duirnls ! ik heh niet eens zoornel geld bij me. 
Maar ik zal hPt u morgen zenden. Uw adres? 

Den Yolgenrlen middag, bij zijntl tehuiskomst van 
het bureau, "ond Cbades op zijne tafel een brief 
aan zijn adre~, en daarin een bankbiljet van bon
derd gulden. llij duizelrle. Die vorige a,·ond scLwn 
hem een droom. \\'as bet dan werkclijkheid? Is dun 
het geld zoo gcmakkelijk te bekomen. dat hij met 
een paar handige grepen in eens Imel gewonnen, 
waar hij ander~ drie maanden Jang voor moest wer
ken. Honderd gulden, nog viermaal zoo, dan bezat 
hij di(' vijfhonrlcrd gulden, zijn toekomst . . . . 
Ada! ..... 

- lk moet revanche hebben." had de student 
gezegd: Zaterdag avond. 

Charles was er reeds bijtijds. Zoo ging het week 
aan week; niet altoos was hij even gelukkig; die 
honderd gulden smolten we! wat spoetlig. Maar hij 
had het voo11-.:cht goede vrienden te hebben ge
maakt; die jongelui vonden hem een fideelen vent ; 

hij bezocht hen eeu paar malen in Leiden ; bij 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

fl.arden van hun huisraad. Velen hebben nog 
de sarong met de verbleekte kleuren er op 
aan en hi.er en daar hangt nog een lok 
zwart baar aan de schedels. Huisraad, ver
bleekte menschenbeenderen, asch, boomstam · 
m~n, alles ligt in de grootste wanorde door
een. Doeh de natuur beeft haar werk al 
weder van meuws aangevangen, krachtige 
pisangloten scbieten overal uit den geteister
den grond en eerlang zal de kokospalm zijne 
kru:in weder boven dit doodenveld verheffen. 

( Wordt vervolgd.) 

So era karta. 

Daanstand. 

Maandag 3 November V. M. Maandag 10 
November L. K. Dinsdag 18 Nov. N. M. W oens
dag 26 Nov. E. K. 

Kommissarissen voor de maand Nov ember 
Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. H.A.LEWIJN. 

de heer: J. SPRUIT LANDSKROON. 
Verzor5ings5el'lticht 

de heer H. VAN GROLL. 

Sluitda3'en 

T.E SAMARANG: 

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

de r n: ail 11. 

'l'E BAT.A VLI.: 

F. 5-19-
E. 12-26. 
H. 7-18-28 

Van eene welwillende hand (die wij hiermede 
dank zeggen) ontvangen wij het volgende be
richt omtrent eene ketjoepartij te Sela op den 
22en October jl. 

De aldaar wonende Chinees werd des avonds 
ten 7 uur in zijne woning overvallen door een 1 Ota.I 
bandieten en beroofd van alles wat van hunne 
gading was. Veel had bet niet te beduiden, 
ruoord of doodslag, hadden niet plants, zoodat 
eigentlijk het geheele geval n:iet vPel om het 
lijf zou hebben, warP bet niet dat wij stonden 
voor het feit dat er ~ Sela geketjoed werd bij 
een Chinees. Hoe komt die man daar? Wat 
voert hij er uit? Van wien ontving hij ver
gunmng zich daar metterwoon te vestigen. 
Bekend is bet, dat waar in de binnenlanden 
Ch:ineezen zich ophouden, roofpartijen a.an de 
01de van den dag zijn, zoodat eene strenge con
trole op bet verblijf der beeren langstiiarten 
buiten de hun aangewezen kringen mij uiterst 

maakte een rijpartij mede naar de Vink, waarbij 
hij met veel bluf door de straten rende. Men was 
verbaasd dat hij zoo goed op een paard zat, beter 
clan de beste; daar sloeg hij wat een chic mede; 
hij vertelde niet dat hij vol ontair bij de cavalerie 
was geweest; 't stond veel kl'aniger zoo'n heer ! 

Hij liet zich een nieuw pak maken bij den klee
dermak.er, een beetje fijn: hij kon er toch niet zoo 
ploertig uitzien. Hij kocht een hoed, nieuw model 
en mooie hand~choenen. Ook een kistje sigaren; ze 
zijn goedkooper bij het kistje, en het mQest een 
goed so01t zijn, hij kon immers aan zijn vrienclen 
en kennissen geen stinkstokken presenteeren. 

De gevolgen bleven niet uit. Men crediteert wel 
iets, maar niet heelveel aan een jong mensch die 
f 400.- inkomen heeft. Charles moest noodzakelijk 
een winte1jas hebben, maar de kleermaker wilde 
eerst bet zomerpak betaald zien. Zijn huisjufvrouw 
werd 0ok Jastig ; zij was gewoon prompt met de 
maand bet geld te ontvangen; nu stonden er al drie 
maanden : zij sprak al van aan den kolonel te 
schrijven. Charles leencle bij zijne vrienden; maar 
dat ging toch ook niet op den duur. Hij beproefcle 
nog eens de speeltafel; het kwam van kwaad tot 
erger. Eindelijk nam hij een kloek besluit; hij schreef 
zelf aan oom. 

Oom keek ver van vriendeiijk toen hij daar dien 
brief ontving, waarin een beroep op zijne beurs 
werd gedaan ten bchoevc van een winte1jas etc. 

- Als clat eens zoo begint ! Hij moet maar 
zuinigheid leeren, zooals ik gedaat1 heh. 

Inzending der Advertent:ien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

gewenscht voorkomt. 
Ik durf niet beslissen hoe bier de vork in 

den steel zit, aileen hoor ik, dat die man daar 
woont om het toezicht te houclen zoogenaamd 
op bet slachten van vee, doch ik denk er het 
ruijue van en houd het er voor, dat het den 
10 sloebers ook wel om wat anders zal zijn te 
doen geweest dan om de luttele bagage van 
dezen Ohinees, en dat hij zelf het thans n:iet 
raadzaam acbt eene juiste opgave van het bij 
hem gestolene te verstrekken. Enfiu wij zullen 
den gang van bet proces afwachten en vertrou
wen er nog wel wat anders uit zal lekken. 

De alombekende nonchalance van bet waar
nemend politiehoofd te Sela, die zelfs tijdem1 
de roofgeschiedenis en eenige dagen later niet 
op zijn post was te vinden, geeft weinig waar
borg wij hi.er te doen hebben met eene han
deling, die den toets van een gestreng onder
zoek zal kunnen doorstaan. 

Hoe minder Chinezen in de binnenlanden en 
vooral in de onrniddelijke nabijheid aan de gren
zen der residentie, hoe meer kans wij loopen 
voor zulke histories gespaard te blijven. 

In tegenstelling met het onmiddelijk hiervoor
afgaande maak ik mij er een feest van u wede 
te deelen, dat het de wakkere politie van Ampel 
en Soekaboemie is mogen gelukken van de tien 
bandieten er reeds negen in handen te hebben 
gekregen en wel onder zulke omstandigheden, 
dat bet aan ,,Ketrangan" niet zal ontbreken 
en er dus alle hoop bestaat er spoedig en goed 
recht zal kunnen plaats vinden. Moge bet zoo zijn! 

Ik maak van deze gelegenheid ten slotte ge
bruik om eens de fl.inke boud:ing van genoem
de politie in zake ketjoepartij Lerep in herin
nering te brengen, en vind dim ook, met het 
oog op hare activiteit in deze nieuwe aange
legenbeid, een woord van waardeer:ing niet mis
plaatst; het gebeurt zoo zelden :in de tegen
woordige tijden, dat men op energieke politie
handelingen mag wijzen; dat ik zulk eene en
kele gelegenheid niet ongemerkt ruag laten 
voorbijgaan. 

Bojolalie, 1 Nov. 1884. N. N. 

Een dame liet bij een andere een koperen 
vijzel met stamper ter leen vrngen. Deze werd 
afgegeven en des avonds behoorlijk terug be
zorgd. Den volgenden morgen kwam een an
dere bediende den vijzel weder vragen, deze 
werd weder afgegeven maar kwam des avonds 
niet weder terug. 'l'oen er informaties geno
men werden bleek bet, dat de eene dame 
voor de tweede maal geen vijzel had laten ter 

Oom zond een briefje van f 10.- ; vergezeld van 
een brief die niet van stroo was. 

Charles stond op bet punt om met dat muntbiljet 
zijn sigaar aan te steken. Hij had bij de f 500. 
schuld ! Dat ware minder, als er niet een clringende 
speelschuld van bij de honderd onder was gew11est. 

Dat geld moest hij hebben. Dij niemand kon hij 
meer leenen. Ja toch bij Ada! Een heele Jieve brief: 
,,het is maar ter leen Ada!" 

- Och, zeicle deze, toen ze dien brief met tranen 
in de oogen gelezen had, ik was juist aan bet spa
ren voor een zijclen japon, maar die kan ik wel mis
sen Anne Charles! 

Ada zond. ( 25.-
Een paar <la.gen later kwam er weder een brief. 

Aan die f 25. had hij niet genoeg; hij had dit en 
dat noodig, kon ze hem niet helpen? 

- Gu moet het weten, Ada! zeide Jacoba, die 
zeer ferm van karakter was, maar ik vind het niet 
goed, ik zou papa er over schrijven. 

- Neen niet aan papa schrijven, bij zou boos 
zijn; zie mama zegt a!tijd: ieder jaar geld wcgleg
gen voor linnengoed, maar dat heb ik nu nict noodig. 

En Ada zond nog f 10.-
En nu verder? zal ik verhalen, hoe de jongeling, 

die eenmaal den voet op de helling heeft gezet, al 
lager en lager afglijclt rn ten laatste afholt, alsof 
er haast bij ware om zoo spoedig mogelijk laag, 
zeer laag te zijn? zal ik het uitleggen, hoe, als men 
geld noodig heeft, er altijd nog een tijd lang geld 
is te bekomen? zal ik spreken van woekei·aiu·s en 



leen vrngen. De karuer van de bediende werd 
onderzocht en het verdwenen voorwerp onder 
eenigc: kleederen gevonden. Toen deze on
dervrnngd weril waarom zij, zonder danrtoe 
den last ontnrngeu te hebben, den vijzel ter 
leen gevnrngJ lrnd, was lumr antwoord; brnng
kiiJiP. lljouj1t lJllLOC p1LJ e ]agi. 
Jfo1·aal: lieet Mn be.dienden zoo min ruo
gelijk op moutlelinge bootlschnppen - zooveel 
mJgelijk slecHs op schriftelijk verzoek nf. 

Gi tereu morgen is bij de bnlte Kemirie de 
Couducteur N. van den sueltrein vim Soern
brLjn- Solo gevallen. Hii beeft zich vrij ernstig 
aan het hooftl hezeenl, dqch gelukkig is zijn 
leven uiet 1n gern1Lr. V oornlsnog kunnen wii 
niet opgeven w1rn.rtloor bet ongeluk heeft plmits 
gebnd. 

Terwijl in znke de veeziekte in bet 0110-

girische de geleenlen het oneens z~jn. de e1m 
veepest, de nnder miltvuur constnteert, terw~jl 
er duitlelijk twee z~er verschillende ziekten b\j 
de diverse sectien onderkencl zijn, blyft het eene 
bedenkelijke :i;aak da.t het vleesch der rnnde
ren, buiten de grens van bet land L11.toong 
gestorven, in constlmptie 1co1·dt gebmcht! 

De 1rnugetaste dieren sterven biina allen. 

Eon deskundigc verlrn.alde ons vim de uicuwe 
oort kcomobilcn, die door den heer \V. Max

well te Djokdja ztin ingevoerd. 
Geen wnrmtc gaat bij deze locomohilen ver

Joren, daar de >lam twee nmlen door den 
stoomketel been gan.t, inplaats vim slecht' eens, 
zooals 11.nders het geval is. De inrichting vnn 
de "roosters is zoo, d1tt men steenkolen m:inr 
ook hout kn.n gebruiken, ja alle bedenkbare 
soorten van brandstoffen kim men aanwenden. 
He~ gevaar voor ontploffing v11.n den ketel is 
er veel minder dan bij de ketels die tot nu toe 
afgelevenl worden, clnnr de fu1·11ace ci·own, 
de plaats wanr de stoom den grootsten druk 
beeft. niet bestaat. maar het geheele onderste 
gedcelte van den ketel l'Crwarmd wonlt. :.\locht 
door slecht toezicbt of door een anclere oor
zaak het w1Lter in den ketel te laag worden. 
dan springt de bovenste vlampijp en bet vnur 
wordt door den stoom, die in de vb.mpijp 
dringt. onmiddelijk uitgeblu"cbt. 

~Ien heeft bij <leze ketels hoegenaamd geen 
metselwerk noodig en daimloor zijn zij ge
makkelijk verplaatsbaar, wat op vele onder
nemingen van groot nut kan wezen. De roos
ters ziin tweenrnlen dikker clan gewoonlijk, 
dit is om bii bet stoken van hout ze zonder 
kans vnn doorbuigen, verder van elkander te 
leggen. wat zeer noodig is, omdat er bij hout 
meer toevoer vnn lucht noodig is clan bii 
steenkolen. 

Onze berichtgever ncbtte deze soort van 
~etels alle. zins 1mnbevelenswaarclig en we! voor
namelij k: omdat ze niet zqo zorgvuldig beboe
ven bewaakt te wordeu, wnt van zeer groot 
belang is. daar men met J&vanen moet wer
ken en de onverscbilligbeid van deze genoeg 
bekend is. 

De beer :.\laxwell is bereicl om op annvrage 
nlle verlangde inlichtingen aangaande boven
bedoeldP. locomobilen en ketels te geven. 

Aangebode11. 

Diefstallen. Dezer clagen liep de vrouwelijke 
bediende van den beer L. - in de Acbterstrnat 
weg medenemende drie slendnngs en twee sa
ron¥s en achterhitende eene vrij aanzienlijke 
scbuld. 

Gistermiddug werd eBn kleine jongen, uit
gezonden om eenige kleinigheden te koopen. 
door een zijner 1rnmenulen van ziju gel<l, Yijf 
gulden. beroofd. KaLij bet H.e&i(lentiehuis 
werd de jetzgdige dief echter door de dienst
doemle schildwnchten nangehouden, die het 
geld aan den bestolene terugg1Lveu. 

knoeihuizen, Y~n rnl~che ~treken en fat~oenlijke op
lichterijen. rnn tabakswalm en jeneYPrgeur, rnn kaar
ten en dobbelsteenen? 

O. jongeling 1 r.dele. fiere, krachtrolle jongcling ! 
sterke man! "·at !::tat ge u menjgmrrn.1 als een re
deloos dier ter ,;bchtbank slel'pen ! 

De kolonel wa8 bniten zichzehen Yan Yerontwaar
diging toen hij langz::unerhand, ten laste nm zijn neef 
en ge\\·ezen pupil rekening op rekening begon te 
krijgen, Ycrgezelct nm nog al' tamelijk brntaal on 
dreigeud geschrijf Yan de zijrle dcr sr huldeisclrnrs. 
Tweemaal betaalde hij, ecns f' 50. nn i.oen nog eens 
( ·l 00.- Maar toen ook ontving Charles ccn bri<'f 
rnn hem. die op poolun Rtoncl. 

De kolonel . ch reef, <lat er een tijd was gcweest, 
waarin hij met \TOLi\\' en zes kinderen ha(l moPten 
leren Yan t>cn tractemcnt \an zcstienhomlerci guldrn, 
en hij rlt1s niet inzag \\·aarom een j011g mensch al
Ieen zulks niet rnu kunnen d0en van ,·ierhomlerrl; 
dat" hij mm heL gehaltc der schultlei~chcrs hcmerktc. 
dat Chal'lcs den ve1 kccnlL'n weg opging, en hij niet 
,·crkoos zijn geld in een grondcloozen put te wer
pcn; cl.it indien hij nog icLs van zijn jaarlijk~ in
komcn kon oversparcn, wat hij niet kon clocn, dit 
toch billijkerwijzc nan zijne clocbters moest ten 
goecle ],omen, en einclelijk, dat Charles meerde1jarig 
was en hij gevolg rnlkomen nij om naar nigen got>d
dunken te handden En toen werd het den kolonel 
eensklnps warm om het hart, en in de aanrloen!ijk
ste hnwoordingen, die cen vadr.r maar ,·inden kan, 
s1neekte hU den eenigen zoon rnn zijn ccnigen broe-

Op d0 pn.sar 11.lhier. heeft een Enropea1m 
eene uitstalling van pennemes11en, beurzen, 
scbil<lrrjjen en 11.ndere kleinigheden, geplntttst. 

Iudien men nu een ringetje, dut men voor 
.clrie tluiten koopen lrnn, over een der spijkers, 
w1mr1Jii 1:e snnisterijen liggen, !mu gooien, zoo 
lrnn wen het cl1iarbij sl1iande voorwerp als 
z!jn eigendom beschouwen. 

Op ileze wijze heeft reeds menig Javnttn of 
Chinees ecn buiteulrnnsje gehad, terwijl ook 
de Buropeuan een aardig duitje verdient. 

Gam9ngde Barichtsn. 
H et Ind. Yad. gelooft niet, Jat de heer 

Spaun de man ifl, dien Solo op het OOO'enblik 
noodig heeft en vervolgt daarna : 

0 

:.Meer willen wij er niet van zeggen. 
»En d1Lt l1rntste geldt ook voor de spotprent 

»quaestie, die ten slotte nog veel gemeeaer is 
»d1rn iem1111d denkt. Tot bet idee moet, naar 
»WU nader vernemen, iiauleiding hebben gege
»ven een bericht uit den Haag over den Ko
»ning. De zaak i:-; ecbter van dien aard, <lat 
:.zij geen verdei:e uiteenzetting toelant." 

EEN xrnuwE IXDUSTRIE. Een zekere Ambo
nees, D. genaamd, is er sterk voor dat inlan
der;;, Chineezen en 1mdere vreemde oosterlingen 
verzoeken om als E.uopeaan gel!jk ge~teld te 
mogen warden. Hij zal door zijn invloed bij 
den H.esident dat zaakje wel klaren mits men 
hem voorloopig voor zijn moe1te f 25 uitbe
taalt. 

RBeds menige 25 gulden beeft hij op die 
wijze van de lichtgeloovigen opgestreken, <loch 
de gelijkstellingen blijven nn.tuurlijk altijd uit. 
Wat men tegenwoordig toch al niet bedenkt 
om Mn den kost te komen. Loe 

N.Lu \VIJ 1- ERXE1IJCX, beeft een tokohouder 
hier ter plantse een geducht koopje gesnapt. 
Op een last, gegeven nan zijn cornrnissionair 
en gemacbtigtle in Holland, om eene som van 
circa 90 duizend gulden van bet Grootbo~k 
te lichten en daarvoor goederen in te koopen, 
kreeg hij tot imtwoord, dat die gelden door 
een u.nder geind zijn, waarscbijnlijk met val
scbe of onwettige papieren. De zaak is nu 
in handen gesteld van een der advocaten ter 
ph<ttse, die beproeven zal, bet land tot beta
ling te noodziikeu op de echte stukken. 

De tokohouder zal inmiddels zijne zaken 
moeten liquitleeren. S. H. B. 

Door den bekenden j1tger Hillebrandt, gen.d
sist erd door de flinke (lrijvers Muller, Gossow 
en Pieters wercl gisteren op KnmpoenO' Doeri, 
het nan K11.m1~jornn grenzend bosch, e~n twee
tal herten geschoten. waarvan eeu bijzonder 
groot. 

A. D. 

De tentoonstelling is op de beide eerstc 
d.i.::; ~'n lrnrer opening buiten de leden van den 
tuin. enz. bezocht .door 2113 oetalende Euro
peanen, 1092 Ohineezen en 2357 Inlanders; 
een uitkomst, die zelfs voor de eerste daO'en 
pr.Lchtig knn genoemd worden. 

0 

Bovendien is het leclental van den planten
en dierentuin, v6or 2 maanden nog slechts 
ongeveer 300 bedragende, tbans met 200 ver
rueerderd. 

B. H.B. 

Y EEPEST. Xaar ons van zee;· betrouwbare 
z\jLle uit :::)olo wonlt meegedeelcl, is op een 
bml in die residentie dezer d1tgen de veepest 
llit,11.!'11·0/;;•11. 

A:rn overlm·nging door bes::netting van bui
tenar kan nict ged1icht worden. Alles pleit 
er voor, dat men hier te doeu heeft, met een 

rler, zich toch niet met geopencle oogen m het ver
derf te storten. 

De kolonel zontl ren af:;chrift ,·an rll"zen brief, al
than~ van het cersle gedeelle. aan il'der zijner doch
ters. 

- Zoo'n jongen is tot all•!S in staat, ze;de bij 
tot zijne 1Tou11-, hij mocht eens gelcl aan die kin
deren gaan afzctten. 

Ada ontvi11g nog ern afzonderl\jk -r.cc1· ultgebreid 
schrijYcn. En met re1fon. F:en groot fabriekant, die 
dikwijb wegens zaken Ada gesproken had, ha.[ bij 
harei1 vader aanzoek getlaan om liare baml; hij had 
zich tot dezcn gewend, omrlat hij meende rnn de 
tc•esh'mming van l1ct jonge meisje wet verzekerd te 
k11nnen zijn. De kolonel ~chreef, daL hij \'an het ge
zond Yerstanrl zijner duchter l'Crwachtte, dat zij van 
alle wnvachtin,g-en, ITOPger aar.gaande Charl~s ge
lrnesicrd, had rilgezien; d::it dirns gcilrag wel ge
schikt \Yas om haar ,·an ::ille rornanc~ke illusicn te 
genrzrn. en dat in het venolg nog ernige hoop op 
tockomsti::r gcluk op hem te rns1igen -:..in blijkPn op 
Pen zandgrond te zijn gehouwd, wfl :,rom hij als va
der van nu af zich onbcrroepcl:jk daartegen zou 
verzettcn: dat het huwclijk r!at zich nu voor haar 
oprleed hem hoow;t wenschr::tijk voorkwam enz enz. 

Jacoba had clicn brit>f aan hare zu~Lct· voorg..Jezen; 
Ada was daartor bui+.en staat geweest, oYerstelpt van 
aandoening als ze .vas. Toen zij gccinrligd had, slocg 
de oudste zuste1· vcrtronwelijk haren arm om rlen 
hals dcr jongs1 .;. 

- Papa J:eefL gelijk, Ada, zeidc zij met hijna 

spontanen oorsprong. 
Doch hoe het ook zij, de 

de g1·ootste ene1·gi1>, te1·stond, 
den. 

1·amp ·inoet, met van die ~trnf verleen1l en di1J \er:rndcrd in 7.t'S ja!'en I 
lijke ~nsnbo:·rlinatic tcr dood 1·et'Oordel"ld, is gratie 

onderdr11h't woi·- detentie en ve1·1·allenrcrkl:1ri11g Yan den rnilitairen · 

La~t slofheid geen onbeil bn.ren, gel\jk vroeger! 
vV u beleven ellende en veriiezen aenoeo

gelijk belaa<> de clng vu.n heden te Bat~vin. ;~ 
nieuw getuigt. (F1iillissement Dummler.) 

J.B. 

Verspreide Berich ten. 
In den afgeloopen zomer heeft men erg last ge

had van muskieten in de titad .\1nstl·rclam. Zij waren 
er in zoo groote getale, dat van de tien mcnschen 
er negun slnpelooze nachtcn hailden. Dit duunle zoo
lang totdat er een beer, rlie jarnn op .Tara geweest 
w,1~, hen aanraadde om tegen den avond ecn mus
kictc1west aantetrekken. Daar Yelel'.l clezen raacl volg
den maakten de winkels met YPrgunning goede za
ken.- Yolgcns Observator in hPt Soemba.iasch Han
cldsblml h.iel"t de verstrnkking van h:ird brood. aan 
de mi.litairen opgehomlen, niettegenstaandP er nog ge
noeg 111 vootrnad is en hoopt hij, dat. ofschoon de 
kapitein ter zee van het Atjeh-e~krm•!Pr omler in rano
is dan de kolonel Demmeni, zulks aan de goede ve1':'.. 
stamlhou9ing geen afbreuk zal doen; <lat zou geheel 
gecoupeercl kunnen wo1·den door hct vcrleeue11 van 
den generaalmajoorsrang aan den laatsten, Ook 1·er
telt Observator nog, dat Cohen is verhuisd, niet naar 
rle executieplaats m;ia1· naar de gel'angenis te Gedah 
en rlat cen Lier bedrijve1-s van hct drama te Tjot-Gae 
zich in onze macht zou bevinden.-Te Soerabaia is ten 
residcntiehuize een reccptie g1igeven, die ZCL'r ge
anunee1·d was.- Over de kalie-'.\Ias mart een pont 
die slechts door twee man becliend wordt. Da::ir cfo~ 
twee mcnschen zware koelicdienst moeten verrichten 
zijn zij rles avonds rnoe en vallen dientengcvolge in 
slaap. Komen er nu reizigers die ove1·gezet wi!len 
wonlen, clan zijn ze niet wakker te krijgen, niette
genstaande d1:.t bet loon voo1· de overrnart na acb
kn en voor vijven voor hen is. Uet publiek khrngt 
li 1ero1·er P.n Yc1·hmgt cl at de pachter bun assistentie 
~el'c.- Een twaalftal jongens had hijna den gehee
len \'001Taa I rnn een ijs1·crkooper verorbertl en ~cheep
te hem met eenige C•'ntcn af. De ijsman hiennede 
nict tcv1·e:len zijnde proponeerden de jongens hem 
om het te kort in den vorm van v11ist~lagen uit te 
betalen.- Yoor het .\Iarine-eta'Jis,ement te Soera
baja i$ t>en drijYendc branrlspuit aangekocht.- Bet 
stoomschip Sumatra !'Chijnt ook al defect tP .z\jn, ten 
m.nste hct h\lel't order gekregcn om te dokken ten 
cinde nagezien te warden.-· 

De Belgische liberalen hebbPn na de bekrachtiging 
van la loi maudite !wt land aan hunnen koninO'. 
Zij noemen hern Philips II inplaats van Leopold II 
en toen de koningin naar Lat)ken was en de koning 
te Brussel, wPrd de Carmagnole afgewisseld door de 
Marseillaise en, nagenoeg ,·Jak voor het paleis aan
geheven: 

An balcon, 
Roi de carton, 
Grand cochon, 
Rends tes millions ! 

En een a bas le ?'oi en ci bas Jlat·ie Hem·iette 
wercten hem niet gespaard.- Zekc1· om der zuiniO'
heid:mil is de stoomboot Tillij, die met electris~b 
licht visch moet vangen, voor het gl'Ootste ge,leelte 
bemand meL Javanen, die van tlie manier van van
gen hoegenaamd geen verstand hebben. Yolgens e"n 
ooggetuige, die de eersle proefneming bijwoonde, 
kwamen rle vissch1m we\ 111 gi·ooten getale op het. 
licht af, maar men kon ze niet machtig warden, om
dat men rnn hct vangen geen slag had.·- Te Sa 
rnarang heefL de Jarnan .:\jarman visch gestolen, 
zonder electrisch licht nit de vijvers van Ilooyam 
loo. Hij is betrapt en zal deswcge terecht staan.
Een Samarangsche slachter kocht twee koeijen van 
een favaan le Sro11dol. Hij gaf hem voorschot pm 
een karbouwenbriefje te koopen, maa1· nu bleel1. 
het dat de koeijPn vroeger reeds aan een anrler rer
kocht waren. - De DirPcteur van Justitie is door 
de Regei->ring, naar h~t l1iclisch l'adei·la)'l.d rnrnP.emt, 
uitgenoodigd, om de · a:inscl:r;jYing tot de Hoofden 
van Gewe>telijk Bestuu1· te richten ten eind1) de 
sfraf rnn sluiting in ijzeren boeien in 's lanrls civie
le gevangeni~sen, niet meer met krom,luiting te 
doen plants hcbuen. Men verwacht:: nu dat de erg 
recalcitrarite boeven voortaan op pate de foie grns 
en champagne zullcn getracteerd worden. -- Aan 
rlen Europeeschen fuselier Marchand, wegens feite-

moederlijke teederheid, nan Chai les kunt ge niet meer 
clP.nken; wie zt>gt -ti wat hij uitvoert ..... En daa1·
om rnoest ge nu maar een besluit nemen zooals papa 
bet wenscht. 

Ada wierp zich eensklaps aan den schoot barer 
zuster neder en verhorg bet gelaat in beide banden. 

- 0, Jacoba, gij ook ! . . . . . zegt men tot een 
moecler, al heeft haar kind misdaan, ruil bet maar; 
hier is ecn and ere; een vreemd ! . .... Er is in mijne 
licfdc Yoor Charles iets van wat een moeder moet 
gcvoelen voor lm:.ir kind, en ik hcb nooit de liefde 
begrepen als het niet is de toewijrling van ecn geheel 
!even ..... Toen ik Charles heb liefgchad is rnijn lot 
besli~t. Hij k::i.n mij diep ongelukkig m:iken, ik weet 
het. . . . . l\faa1· ik kan den band niet doo1·snijden, 
die mij aan hem verbindt en a.ls ik hem losluat clan 
is bet m\j alsof hij diepel' zal vallen .... , Ecn man 
heeft ook bescherming noodig, de bescherrning rler 
lir.fdc, die hem onzichtbaar omringt, de beschcrming 
det• gebeden . . . . . Laat mij althans dat rccht be
houilen ! 

Er was geen redeneeren tegen, en Jaci·ba het zich 
ovel'halcn om in dien ziri papa's brief te beantwoorrlen. 

- Zif' zoo, dat fa een groote zorg minder, zeide 
Jacob.t, die met het financieel behecr belast was 
1JP zekercn avond tot hare zuster, nadat zij hare 
bl·eken had nagerekcnd en de kas opgemaakt; bet laat 
zich aanzicn, dat wij dit jaar vierduizend gulden 
zullen kunnen aflossen; met Februarie hebben wij 

stand.-
De direclie nw het Krakatao1~- fonds uclrerteert. 

dat hare n•rantwomling ligt ten kantore van haren 
thesaurier L' 1 "001· »en ieder ter inzagc is. - Tot 
makehiar tc Soel'(l.baia is aangesteld de heer Noot .. 
hout. - Op tlc pas,e1· tc Pl'Obolingo hebben twe1,. 
Madurt-ZPll, die een oucle liefdesp~rkarn h;idden een 
ernstigc ontmouting grhad, waarbij de krissen te 
pas kwanwn. Een van hen kt-eP" Pen steck in den 
buik Pn wel'(I voor dooil n:1ar h~t ho;;pitaal gedra
gen. De nlllit'r d!t• ook erg totJgetakcld was, is -ge
vat. -- Ie1nand te ~blrns~ar harl in het loge.ment 
een tnschje waarin f l 000.-- Jaten liggen. Toen 
d1t aan d1) politie gc;;einrl was is het taschje terug .. 
gevonden. - Tt' Soeralnia is cen Inlande1· aange
houden en achter de tralics gezet, omdat hij met 
k_aalge;;choren hootcl geheel naakt rondliep. - Een 
v1ertal bernchle dames moesten aldaar voor het re
sidentiegerecht comparPeren, wegens het weig»rnn 
om zich aan zrkere voor~chriften, de prostitutie ra
k\ln.le, tc onilcrwerpcn. Een der ge!lppointeerden is 
echter niet gek•)men, daar zij l:'Pll uitstnpje maakte 
naar i\fadioen. - lfot slachtrn l'an ,·arkens zal te 
Solo vcrp<\Cht w0nlcn op dim :!le :\ol'ernb1ir aan
staande en d1) termijn van de tij1lelijlrn i111ltenststel
lingcn van /~\) berecllrn politiedienaren in het belan<> 
de1· veilighei1l en den tegengang van den Sluikha.:
del in opium in de fiesi<lentie Soernkarta is weder 
verleugcl tot ultimo ·1885 . ...'... Een Chinees, flesschen
vcrkooper, te Batavia, die ook handel in onafgewerk
te saroongs dreef, were! doo1· den adjurlant van Kam
poong Kwitang gearrestecrd, omdat de Baba niets 
omtrent de ht>rkomst der saruongs vertel!en kon.
Ee.n hadjic die op een Yrijdag in de missigit te 
Locar 13atang zijne gebeden ging doPn, verloot· on
denveg een taschje. Hij vertelt nu dat bet papieren 
van waarde bemtte. De politic doet onrlerzoek.
Bij de <looping van de Tillij het l'isschervaartuig, 
waren er vele booggeplaatste Chinezen bij te
genwoordig, rnisschien denkende dat die dooving in 
verband kon staan met opiumsmokkelhandel.-

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 4 November. Aangesteld tot rnake

laa1· te Soernbaja, Noothout. 
Belast met de uitoefening Tan den civielen genees

kuncligen clienst tc Pamekassan en Sampang, Bon. 
Opgedragen om naar Nederland terug te keeren 

aan rleu eersten luitenant 1ler infante1'1e, lllesch. 
Ileden kwam hier aan de Engelschc mail, mP.t he

richten loopende tot 3 October. 
Graaf van Lijnden van San(lenburg is belast ge

weest _met een koninklijke zending aan den hertog 
van J:\assau. 

De veeartsen Esser en Penning zijn tel' beschik
king gesteld rnn den minister van Kolonien. 

D.:! Indi,-che officieri>n Scheuvel', Bezemer, Sauva
ge, ten Broek en Koster, thans in Nederland gede
tachee!'d bij de krijgsschool, zullen omstrerks den 
1en Janual'i terugkeeren. 

De statuten cler Indische cu!tuurmaatschappij zijn 
goedgelteurd. 

Het kapitaa\ bedrHagt ilrie ton. 
Tot directeuren zijn benoemd de heerPn Lens en 

Bergsma te Amsterdam. 
Benoemd tot Resident van SoP.rakarta, de beer 

Spann, thans Resident van Bantam. 
Er is eer: morlel ornreenkomst uitgevaarcligd be

treffencle de huur en ,·crhuur van gronden bestemd 
voor den. !andbonw in de residentien Soerakarta en 
Djokjakarta. 

Het Atjehrapport rnn den 20en Octobet· berat de 
mededeeling dat de a!gemeene handel en de visch
vangst zijn opengesteld voor de landschappen Kroeng
sabil, Tellang, Patih en Telokkroet, alle op de West
kust gelegen. I Geplaatst te Pasoeroean de contr6leur der eerste 
kla:;se, Stoll. 

Uit Batavia, 5 November. Hct stoomschip D1·enthe 
is .Q'isteren te Bat.a.via aangekomen. 

Heden zijn pd stoomschip Japm·a naar Semarang 
vertrokk0n : 

cit> hecren: Dl'iest, Decle en van deh Vrijhoeft ; 
de dames: Eras, Plas en Fisser; 
naar Soerabaja; 
de heeren: \Vndeman, van Drieschc en \Yijngaarden; 
mev!'ouw van der Stok. 
Uit Soerrtlmja, 5 November. Heclen zijn van Soe

rabaja per stoomschiI> P1·ins Alexande1· naar Ba.ta-

duizend afgedaan Pn nu met aanstaande Mei weer 
duizend; tel ePns na, Ada, vijf bankbriPfj1>s van 
200, ziet ge; en hier in die geldzak is nog f 500. 
aan specie voor den driemaandelijkschen interest; die 
is zooveel we! niet, maar dat zal ik later precies 
uitrekenen. Als papa nu tegen Mei overkomt zal hij 
zeker het geld we! weer willen nazien ; hij is altijd 
zoo bang clat ik niet prompt ben, maar nu zal hij 
ons toch een pluimpje moeten geven. 

Jacoba sloot hPt gelu in de secrctaire weg, legde den 
s\eutcl in het sleuteJmandje, en beide zusters vPrheugden 
zich in den toenemenden bloei van het magazijn. 

Eenigc dagen later gebeurde het op zekeren mor
gen, dat Ada zich alleen in de woonkamer bevond, 
toen haar een brief werd overhandigd zoo juist door 
den brie1·enb~steller bezorgd. Ze berkende terstond 
de hand op bet adres: van Charles! 't \.\"aren niet 
enkel blijdc gewaarworrtmgen, die op het gezicht 
daarrnn in haar opwelden. Met bevende hand en 
kloppend h::irt scheurde zij de enveloppe open. Het 
schrift was schier onleesllaar. 

,,Arla! Ik ben vedoren ! ..... Duizend gulden! -
Kunt ge mij redden .... Anders schiet ik mij dood. 

Charles". 
Ada slootde oogen. De brief ontviel aan hare hand. 

Zij leunde, een oogenblik bezwijmend, in haren stoel. 
Toen streek zij de hand ov~r bet vo,,rhoofd met 
dof gekerm, raapte den brief op en las nog eens .. 
Waren bet vuw·v!ammen, die da'l.r dansten op het 
papier? Duizend gulden .... Ik schiet mij dood ! 

(Wordt vervolgd./ 

• 



\i.a 'i.a Semarang ve11.rokken: 
de hl'erPn: Karn en Barthelemy. 
Uit Batavia, 5 Xo1·ember. 01'ergeplaatst van Pa

dang naar Batavia, <Ii' opzichtrr tier eeri::te klassr 
bij den \Yaterstaat, van Marion. 

Het stoomschip Zeelnnct is den 30en October van 
Southampton h •1·wa1rh n•rtrokken. 

Een t1wejarii.t verlof rniar Eul'Opa is 1·erleentl aan 
drr go1wrrnements vepart~, Scboo1·el. 

Ontslagc~ll. et>rrnl, de ~·om111ies de1· derde klasse bij 
bet dt•partt>n1rnt wn Omlerwijs, Ecredienst en Nijl'er
beid, ChaU\igny cit> Blot. 

Ontslagen, e •n·ol, op 1·erzot1k, de officier rnn ge
zondheid der tweede klasse Poewitz; 

cle kapilein der infanterie, Schwab : 
de sub,titnnt-grillier liij den mad van Justitie te 

Padang, rnr. Collard. 
BenoPmd 1ot substituut-griffier bij den mad van 

Ju titie t' Parlan/!', mr. Romrnn ; 
tot ach·ocaat en procnrcur bij den raad rnn Jus

titw te Pad1ing-, mr. Collard . 
Tei· beschikking gesteld van den voorzitter der 

landradt•n te Grissee en Sedajoe, de rechterlijke amb
te.naar mr. Nilant. 

Opgedraw·n, om naar Nederland terug te keeren 
aan den eersten luitenant ln\'artiermeestt>1", Rinck. 

Uit Singapo1·e, 5 'ol'ember. China zou, volgens 
bier loopt>nde geruchten. Lantno, nabij Hongkong, 
aan Duitschland afgestaan bebben. 

Yan Reuter, 5 Novembe1·. Eai1·0, 4 Nov. Yolgens 
bier ontvangen bcrichten, zou de Mahdi troepen ver
zamelen romknn Khartoem, en generaal Gordon ge
sommcerd hebben zich over te gel'en . 

Iiongko11g, 3 Novemlier. Laugs ofticieelen weg is 
bekenc' gcmaakt, dat in de Min- rivier torpedo's zijn 
grlegd . 

Aangeslagen vendutien·. 
Op Donderd;g dm 13 l\ovcmb<'r 1884 in het nieuwe 

Loge gebouw te Batangan van den inboedel van den 
Heer M. E. J. Kohlei· en daarna van Commissie 
goederen. 

Op Vrijrlng den 14 NovPmber 1884 des voormiddags 
ten 10 ure in bet locaal van het ,·endukantoor 'te 
Soeraknrta van de onderneming l\'garoom en daarna 
va11 twee steenen gebouwen staande op 's Keizers 
grond te Seniten. 

De vcndumeester, 

H. C. Fisser 

Advert en tie n. 

l\Iodemagazijn 
SOERABAJA . 

Steeds voorlianden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - .Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdhede:n, enz. 

Recommandeert zich vercler voor het aan-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

§taatsspoorw-egen op Java. 
Exploitatie Oosterlijnen. 

~ QP de hjerna te vermelden p1aatsen 
&~ en clag ml gelegenheid worden 
gegeven om bij openbare mschrijving mede te 
dingen ter verkrijging mu het recht tot exploi
tie der volgende buffetten gedurende het jaar 
1885, en wel voor ieder buffet afzonderlijk, 
als: 
a. V oor de stations Soerabaia, Sidhoardjo en 

Modjokerto op den 12en overuber a. s. 
des voormiddugs ten 11 uur op het bureau 
van den Chef der Exploitntie te Soerabaia. 

b. Voor de stittions Bimgil, fifalang, Pusoe
roean en Probolingo op dtin 14en Novem
ber a. s. des voorrnidd1tgs ten 11 uur in 
het stu.tionsgebouw te Bangil. 

c. Voor de ~t1ttions Kertosono, Kediri, Toe
loeng Agoeng en Blitiir op den 18en No
vernber a. s. des voor111idd1tgs ten 11 uur 
in het stationsgebouw te Kedirie. 

d. Voor het station 1fodioen en de halte Pa
ron op den 20en November a. s. des voor
middags ten half 10 uur in bet stationsge
bouw te Madioen. 

e. V oor het station Solo en de halte Modjo
sragen op den 2 len November a s des 
voorrniddags ten 10 uur in het stationsge
bouw te Solo Djebres.Terwijl na afloop 
der openbare inschrijvingen op de boven
genoerude stations tevens gelegenheid zal 
worden gegeven tot het sluiten van on
derhandsche over.eenkomsten tot het exploi
teeren van buffetten. 

a. op den 13en November a. s. voor den hal
ten W aroe, Porong en Prambon. 

b. op den 14en November a. s. voor de hal
ten Soekoredjo, Lawang en Singosarie, 

c. op den 18en ovember a. s. voor de hal
ten Djombang en Ngandjoek 

d. op den 20en November a. s. voor de hal
ten Tjaroebun, Poerwodudie, Geneng, Ke
dong Galar, W aliekoekoen en Kedong 
B1mteng. 
De betrekkelijke voorwaarden liggen ter

lezing op de bureaux van den Chef der Ex
ploitutie en van de Chefs der bovengenoernde 
stations, bij wie modellen verkrijgbaar zijn voor 
de inschrijvingsbilletten. 

DE CHEF DER EXPLOITATIE OlL. 
(304) 

~ De ondergeteekende geeft bet 
jl,llllllllliP.... geachte publiek van Solo ken
r.is, dat hij binnen eenige dagen alhier zul 
aankolnen met zijn geheel nieuw ingericht 
atelier de photogra1lhie. 

A. 'l'AGGESEL. 

Adres : HO'J.'EL §LIEB. 
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Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f" 1.5o per pond. (311 )* 

Xn v~~~~aacl: 
T~vee locornobilen, opzette}ijk ver

vaurdigd voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels heb~en eene verwarmingsoppervlakt.e 
van plru. dertien rueters. 

T'\vee horizontale machines van 
acht paardenkmcht. 
. Een~·oudige irrigatiepompen 
m bewegmg gebracht door paarden of runde
ren. Men behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. MAXWELL 
Djokja. 

GEVI{AAGD 
te huur in een bewoond buis, een of twee 

kamers, geschikt voor ka.ntoor. 
Solo 4 November 1884. 

BOD DE 
(310) Notaris 

Open'ba.~e Ve~~oe;p 
op Vrijdag 1." November 1SS'1. 

des voormiddag.;; ten 10 ure ten overstaan en 
in het lok:i.al van het vendudeparte· 

ruent te Soerakarta: 
Yan 

-twee van steen gebouwde en met pannen ge 
dekte VV' oonhuizen met dito bijgebonwen, staan
de op keizers grond in de kampong Seniten 
ter hoofdpluats ::loerakarta, belendende ten noor
den aan de kalie Larangnn, t.en zuiden aan 
den kleinen weg naar de kampong- Seniten en 
ten westen aan d,m grooten weg naai· Gem
blekgan. 

Samarang 28 October 1884. 
(306) Mr. CAESAR VOUTE qq. 

INDISCHE-BODEGA 
OntYangen: 
Een partijtje exqnise witte 

porturijn, minder zoet van smaak dan d e 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

SOESl\'IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Commissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

. Ontvangen: Encalypsinthe. Jioorts 
weren(l liqueur, tevens eene zeer aan -
genarne dmnk. 

tlOO) MAORIELSE. 

Verkrijgbaar bij 

~}1£)SJfii ~ [~lll~f ~ 
Hantoor-.&genda:• :l.~§5. 
Spo01·wegr/itlsen. 
JJrederltHi1l1 Geschiedenis en Yolksleven 

( pl"achtu·e,.k in 4 gr. octavo ·deelen) 
de Genr.\·let-.Ll.tbtun in prachtband 

ltalie, '1oor Ge1·a.rd HeUer » >> 

J!.en schitderdo~s, conipleet ( voo1· di 
letttuit-scliilden.) (249) 

. A_msterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~aapee;he Wijn~=.. 
(25) A. MAOHIELSE. 

Steeds voorhanden: 
POS'f'l'ARIEVEN. 

-

TELGRAAF'fARIEVEN voor 3 kringen b e-
ti~ end tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN bmtt n 
de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

I 

VERZORG INGS·G ESTICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

fif2'deeling=fI1nbachfsschool. 
Op bestelling worden anngemaakt al

e onderdeele,t van gebouwen nls: 
K OZIJNEN, RAMEN, DEUREN, KAPPEN, 

RAPPEN enz. T 
RUIS en KANTOORMEUBELEN. 

Allen soorten van SMIDSWERKEN. 
Rerstellingen aan VOERTUIGEN. 

R et S CHILDEREN vanDECORATIEN enUIT
RANGBORDEN in alle }etl;ers enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel a1s bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. OOOMANS, z[jncle itJ;d. aan het 

hoofd dezer school geplaatst. (209) 

Q~tvia~~e~ 
Via Hamburg, 

Een Klein piutijtje '¥erkcli,jk Echte 
Havana ·Sigareu. 

SoESMAN & Co. 
(309) 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MAOHIELSE. 

TEN BEHOEVE VAN 

de. §itm~ia.<)ti.e.11.<)ch.o~C te Soer;a 11,a.'t-ta. 
EN 

ce. G))ei;ee11-i.g-11-1-q- tot uooi~er;ei.<:1ea<:1 ,,1~3ei

i:.i.cf1-t a.a.11- .;J{i.11-<:1eie ~i ua.1i 3R-i.1·wcrnh'· 

<fc1i<:1e11- i11- ~e<:1er;fa1~<:1.>cl1.-gf11.cii. 

Trekking 

Maa~lla~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 
-225-

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen~es. 
MiddP.l tegen de hoest. 

(105) MAOHIELSE. 

Amsterdamscbe A.potheek. 
Soenka rta. 

Bayrnm. Alcoholisch wasch
water. 

( 101) M.ACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Boleh dapet b~li pada 

KONG HO SING & Go. 
KA.MPOENG TJINA - SOERA.KAP..TA. 

Djoewalan :kain soetra roepii-roepa. 
Sroetoe Manilla No. 1. dan Kavanah. 
Piring kajoe dari Djepang. 
1'1akanan Boeroeng Kenari. 

dau roepa-roepa baraui;. (206) 

Amst~rd~msehe Apotb1~k. _, 

Leverrwa terr 
(296)* A. ~1ACHIELSE. 

J. B. AUTHIER 
Successeur de la maison Euziere & c•e · 

Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Parfumeri~-artikelen, bad- en toiletzeep, aas
sen, hemden, hoeden, heeren-, dames- en ~n
derschoenen. 

Ravanna cigaren 
Wijn in di"ie soorten van f 11 tot f 14 per 

dozijn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
lilerstdaa~s verwacht eene i;roote Cac

tuur hoeden en heerenschoenen. 
(294)* 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Levenrnter. <ln.t geen nanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit ;dom bekend, en 
slechts alle~n verkrijglmar IJij den depot
houder van Anton Marcks, 

per fl. f 1.2:> 
> doz. fl. f 12.--

\' LA SB L 0 M. 
(301)* Sclwenmakei·. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semn.rnng. 

Verschuft werkkapitaal aan Ln.ndbouwon
dernemingen en verleent voonchotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SOHALKWIJK. 

'*'«fLiiY 
voon. AFBRAAK, 

Een woonhuis, met twee Kamers, 
Een pondoppo, 
Een stalling voor twee paard~n, 
Een kraal voor acht beesten, 
Een keuken, 
Een badkamer, 

Allen op djatiehouten stijlen, idem deuren en 
vensters, bamboezen omwanding en met pan
nen gedekt. 

Een woonhuis, 
Een keuken, 

Verder: 

Een bediendenkiirner. 
Een kedogan. 

Gelegen tti .Penoelaran op een paal a.fstands 
van de hoofdplauts Soerakarta. Te bevragen bij. 

(298) L. N. LEHNKERING. 

Hand els· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vo01·st1·aat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevolen. 

is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
J6.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de Weener tentoonstelling van 
phannaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUiNA-LAROCHE 
is ecn voedend, k.rachtherstellend en 
koortsW'erend rniddel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is het ee11ige midtlel tegen verzwakking , 
bleellzucht, langzame en moeijelijke 
spi j svertering, gebrek aan eetl ust, g evol· 
gen van het k.raambed, vroegtijdicre 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
Iange en boosaardige koorsten zoouls <.Joor 
een menigte Certificaten bewezen is: 

DB Er.RTE FRrns rm: QUINA-LAROCHE 
heefl tot l.iasis een krachtigeu spaansche11 wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verlloogt· 

DE ECHTE FRANS CHE QUIN A-LAROCHE 
is orernl nagcmaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men rn oet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
met prosp c:ctus waar- C0/:b -~-
op nevenstaande _ =-L.O~ 

-handteeking. -- ---
staat, alsmede het rnaalglaasje vragen me\ 
den naam LAROCHE m een woord . 

&: ECHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die {ranee 
toegezonden wordt aan ieder. 

wordt in twee soorlen verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugin.eux) . 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, n° .22· 



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

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenip;ing tot voorbereidend on

derricht aan kinderen van Hinver
lmor;enden in Nederland!!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 < 

van 
< 

f 20.000.

2 pq1zen « f' 5.000.
« « 1.000.
« « 500.
« < 100.-

(( 10.000.
< 10.000.
< 5.000.
« 5.000.-

5 
10 

100 
200 

« 

< 

< 
< « < 50.-

« 10.000.- ' 
< 10.000.-

320 prijzen f '1 70.000.-
LOTEN zijn tegen f '10.- CONT ANT verkrijgbaar. 

te Arnboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjar1ua~in « << cc J. A. Jansen. 
« Bandong << << << C. G. 1-leiligers. 
« Batavia « de ~ I Escompto Maatschappij. 

<< << den heer 11. J. :lleertens. 

'.( 

(( 

« 
(( 

(( 

«' 
(( « 

(( 

~ (( 

(( (( 

« ~ 

« Bengkali~ 
« Benkoelen 

<< << << G. Gchnrng. 
« « « F. H. Kroon. 
« de hee1·cn 1-l. M. van Dorp & Co. 
« << « Ernst & Co. 

cc « Bruining & Co. 
<< Ogilvie & Co. 

« << Yis~er & Co. 
<< « << Dunlop & Co. 
" den hter Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soc~-. 

« << L. van Hutten. 
« << « C. A. Aeckedin. 

~ Boeleleng « « « Nierinckx. 
<< Th. Jansz. • Buitenzorg « 

~ « « 
« l'heribon « 
" « « 
« • (( (( 
« Djember Dezoekie « 
<• Djocjacartn « « 

« J. A. Schussler. 
« J. J. II. Smeenk. 
« A. J. \\."oh·ekamp. 
« J. rnn Holst Pellekaan . 
« Brocx. 
« J. J. de Graaff. 

(I 

(< 

« cc « ll. Buning. 
« « « \\"ed. Kocken. 

(( (~ « de heeren Soesman & Co . 
« Intlramajoe cc den heer J. Re\'ius. 
le Kedirie « « « F. Stoltenholf. 
« Kota-Radja « « << A. \Y . Kne fcl. 
« Laboean (Deli)« « << J. F. H. vaenHemcrt. 
« l\facassar « cc « \V. Eekhout. 
<< l\fadioen « « << J. A. Ianuel. 
« Magelang « « P. Koppenol. 
<< ~Iedan « « « \V. F. H. Leyting. 
Q )lenado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pad.-Pandjang« << c< J. W. Alting Siberg. 
« Palembang << « « G. H. Ruhaak. 
<1 Pasoeroean << << « H. G. Klun<le1·. 
« « « « « D. P. Erdtrink. 
« Pattie « « « A. 1\1. Yarkevisser. 
« Pecalonga n « « A. \\". I. Dochitrdt. 
« « « ,< « S. N. Marx. 
« « « de heeren Hana Mullerneister & Co. 
« Pcerworcdjo « den beer M. F. S111cts. 
« Probolingo « « « C. G. rnn Sliedrecht. 
« « « « « TI. S. Thal Larsen . 
« Riouw 1< « « C'. van Zijp. 
<< Rembang « << « P. L. ,·an flor!cgum. 
« Salatiga << « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « « Agent N'. I. Escompto Mij. 
« « r!e heeren G. C. T. van Dorp & Co. 

er « « « Ravenswaay & Co. 
<i « « « Arnold & Co. 
« « « « Soesman & Co. 
<< « « « Grivel & Co. 
« « den heer A. Disschop. 

« Soekaboemi « « « D. J. I-I. Schafer. 
,, Soerabaia « « Agent N. I. E compto l\Iij. 
« « « den heer Chs. Kocken. 
« « << « « V. Clignett. 
« « << de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« (< « « « E. Fuhri & Co. 
« « « « « Van :lluvden & Co. 
« « « « « Thieme·& Co. 
(< Soerakarta « « (< Soesman & Co. 
« « « « Thooft & Kaltt. 
« « « (< « Vogel van der Heyde & Co. 
« « « den heer C. L. Baier. 
<( Tangerang « « « L. ,\. l\I. Leman. 
« Tjiandjoer « « « Jhr. R. Holzschuhcr vcn 

Ilarrlach. 
« Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

" (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

K. llo\'ens Greve \\"zn . 
C. \Y. n. rnn Rencs~e van 

DuijYenbode. 
I. I. .\. U itc11 hage dP. 

~list. 

11. \\"onosobo « « « D . .J. rnn Ophuijzen. 
De trekkino- "'eschiedt ten ovcr,taan 1·an den ;\o

taris II. J. l\Il<:~RTEl\S tc llatarin ab hij aGnplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commi~si1• ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER 

' -,- erkrijgbaar 
DIJ 

Thooft & Kalff - Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYEL{SE SOOR'l'EK. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODIGDfUJDEK. 
INKTEN, IN ZEEB. VELE SOOL~TEX 
PRA OH'l'ALB Ul\IS. 
DIVERSE SPELL.h:K1 enz. enz. (5) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEllKTUIGli.UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een g roote pnrt!j L, 'I', W en Balk· 
ijzer in alle 11frnetingen. 

Staa.f en pla.at~jzer van nlle dikten, 
wat0rbij van 6'X2'X '!,." en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en lioper
d1·aad. 

Groote-sorteeriug- Jloerbouten en 
IHinknagels. 

» > li.01)eren Kranen 
en §too1nafsluiters. 

Irulia rubber van id 1/11" tot en met 
l" dik. 
Gasp~j()en met hulpstukken tot 

en met -±" 
Geklonken p~jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche dl'ijfrie-

1nen, enkel en dubbel. 
lland. Centrifngaal, Stoom-

ponipen en Brandspniten. 
§nUg·ereedschap ' ' OOr gas en 

'Vlth ~vortluh·aad. 
Alle soorten ' r erfwa1·en. 
Boor en Pons1na.chines, Draai· 

en ~chaatbanken. 
§toouunachines Inetketels op ern 

fundatieplaat. 
Jiiezel~nh1· compositie, de beste 

bekleetling tegen warrnte-uitstraling. 
llliua.s Crista.II. een nieuw soort 

, · nn1·klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn zijn. 

Y enler alle artikelen, benoodi~d 
, ·oor la.nclelij li.e ondernemingen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aamnaak van Jlachiuerieen e!l 
re1)ara.ties daarrnn, en nemen bestel
lingen aan op diverse werHuigen. (90) 
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'l' ittc en lloodc t•ort .... . f 15.-\ per 
M:nla;.a, .lluscatel en l ' inoDulce,, ·13.50 112 fl 
Pale-, Gold- en D1·y-Sherry .,12 .-ltcoi t. 

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

WIJN s PEPSISCHETPEPTON 
~ van CHAPOTEAUT 

Fabriekmerk Apoteker :1° kJa,s te Parijs 
Het hoofddoel van dezen aangenamen 

wijn is de zieken en herstellenden te 
voeden, zonder den maag te vermoe1en. 
Elk bordeaux-glas van dezen heerlijken 
wijn bevat 10 gram vanzelf verteerbaar 
rundvleesch, zonder eenige onverteerbare 
bestanddeelen. Hij werkt als herstellings 
middel in alle maagkwalen en ziekten 
van lever of inge·wanden, bij moeie
lijke spijsverteering,gebrek aan eet
lust,bloedarmoede, verzwakking ,het
zij ten gevolge van wonden, kanker, 
dysenterie, koorts of suiker~e~rin.g, 
en in alle gevallen waar het nood1g IS z1e
ken of teringlijders te voeden en hunne 
krachten staande te houden door een ver
sterkend voedsel dat men te vergeefs in 
vleesch-extracten, bouillon of rauw vleesch 
zoude zoeken. De Wijn van Chapoteaut 
is het voedsel bij uitnemendheid voor 
bejaarden en kinderen; hij verbetert aan
zienlijk het zog der minnen. 

Depot de Ps.riJs, 8, Rue Vivienne. 

Yan af hedeu dagelijks versche Gebakjes enz. Pr!jscournnten worden tegen francol 
aanvrage franco toegezondeu. I 

~ I - ----1 
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~ ~ VAN R U IJ V E N & Co. 
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Solo, den 23 April 1884. HEEBE~STBAAT. 

~ (127) 

'.lnturdags: Snucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellingen Worden lil dim 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

L ij t r B n t B M a at s G h a D p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent vel"zekeriugen b. v. Knpitanl bij overlijden, lmrner-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen YEH.LAA.GD tarief voor \VEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

( 17) 

Gezondheid voor iedereen. 

rfoll~way's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

lnil'cren t,et blocd f'I'\ hersteUen alle ongeregeldbeden 
van de 

J ~ver, uutag, 1aleren en i11;-ewanden. 

ZG g'··:;in hacht en gezonc!3cid wccler aan verzwa · -
te Ocstellen, en zijn onwaardeerbaar ter gcnezing 
van :ille Kwalen eigen aan bet vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van welken leeftijd. Rn onbetaalbGar 
voor Kinderen van welken ouderdom. 

DE Zu\.LF 

Is een onfeilbaar geneesmiddel voo1· kwade Beenen, 
Zwerende Dorsten, vcroudcrde v:c1nden, '~weren en 
Etterbuilen. Het is bc1·oemd br genezing \ an Jic!Jt, 
Rhumatiek, en onvcrgelijkbaar voo1· Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
ho est. 

Ter genezing van K!iergezwellen en alle soorten van 
Huirlzickten heeft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
All een bereid in Professo1· HOLLOWAY'S Etabli~~ement, 

78, New Oxford street. Landen 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1s. '1 '/,d., 
2 .. 9d., 4s. 6d, Hs. , 22~., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle medicijncn-verkoopers door de geheele were.Id. 
~ Koopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken . lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet bedrog. 
(130) 

ONTVANGEN: 

Prachti~B OlBO[rafiBBil 
zeer goedkoop. 

THOOFT & RALFF. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvrang dadelijk 

Sch ijfsch ietrcgisten en A. fstandsbepa-
li ngeu, afzonderlijk gebonrl en. 

Ged1·ukte A.nnteekenin;.-boekjes. 
Nnamlijsten. 
IHeedi n;.-lijsten. 
Stt·nfboeken. 
Mena;;eboeken met sterkte lle;.-ister. 
l"roces-"l' crbaal. Getui;;en •Verhooren. 
l!eklan~den Ve1·booren. 
"l"e11du,•erantwoordin;.;en, c11z. enz. (4) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleeftlelijk nan voor hnnnc 

IlrnkkBrij Bn BinfiBrlj 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige betliening en nette afleyering ge

gn rnn<leenl. 
PlUJt:\COUltANTEK worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

• 

Jen Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

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

(70) A. ~IACHIELSE. 

V erkPi.jg~baar 
bij 

THoarT & K~L:rr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mlinchhausen 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs f 5.- fi-unco per post f 5,50. 
(82) 

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPiJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE . MAATSCHAPPIJ 

,, Vei.'"itas.'' 
Bij het Agentschap deze r Maatschn.p

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, ;;elegenheid tot verzekerin;; 
tegcn brandgevaar, van a lle !!loorten Ge
bou wen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(Hi) J. H. VAN OMMEREK. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan\Tageu tot geleide
billet ' ' oor , ·ervoe!: van lrotlij, 
Inet ontl·angstbewt.J S voor lrot·-
fij pas. (193) 

TE KOOP . 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MAOHIELSK 

Stellen zich verantwoordclijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Snelcl.ruk - TuOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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