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BJ dit bind behoort een bij,•oegsel. 

Een Franschman DD Krakatan. 
Slot. 

Den 26 Mei zetten wu koers naar Krnkatau 
Bij het eerste gezicht reeds ontwaarden wij 
een merkwaardig feit, nl het verdwijnen van 
drie meuwe eilunden, die op den morgen der 
nitbarsting werden opgeheven. De eilanden 
Steerd en Calmeijer, zoomede een klein eilandje 
op de nieuwe zeekaarten aangewezen, bestann 
reeds niet meer Dit zal den hollandschen zee
officieren, naar wie ze aldus genGeillLl werden, 
zeker geen pleizier doen. Sic transit gloria 
muudi. 

Toen wu Krakatau naderden kwam het 
ons voor alsof de vulkaim gehuld was in een 
wolk van witte rook : bet was alsof er dam
pen opstegen uit de kloven liings de noorde
lijke helling: langzn.am stegeu zii op en kroon
den den top ter hoogte vnu ongeveer 3000 
voet met een lichte wolk. Op <lit punt had 
de groote uitbarsting van 26 en 27 Aug. 1883 
plnats. De eene belft van bet eiland bleef op 
hare gron<lveilten staan, terwijl de undere in 
de lucM vloog en in den oceaan neerkwam. 
Op het dek van de boot staande dachten wij 
rook uit den krater te onderscheiden, <loch 
toen wij dichter bij het strand kwamen be
merkten wij <lat deze gewa.ande dampen s1ecbts 
wolken waren van zeer ftjne asch, opgewoeld 
door het onophoudeijjk vallen van afbrukke
lende steenen. .:\Ien hoorde een gE>stadig ge
druisch, eenigszins op verwijderd geweervuu~ 
gelijkende, terwijl WIJ duidelijk zien konden 
dat er steenen van verschillende grootte in 
groot getul de lucht in vlogen, die, na van 
berg tot wand te zijn gekaatst, eindelijk met 
een sissend geluid in zee vielen. W 11.nneer 
deze projectielen op den grond neerkwamen 
merkten WIJ op, dat ZIJ een gedeelte daar
van- -m hun val meesleepten terwijl de lich
tere bestanddeelen. in kleiue witte n.sch,volkjes 
opstegen en door den wind werden medege
voerd. Wij peilden dicht bij bet eiland eene 
diepte van 50 voet. . 

'l'erwijl wij het strand nnderden om waar
nemiugen te doen werd een van het scheeps
volk getroffen door een steen ter grootte van 
een applll en clichtbij vie! een blok zoo groot 
als een kauonskogel van bet zwa.arst kaliber. 
Het g.evaar W!Jrd dus te groat en w1j verwu
derden ons, <loch niet dan nadat wij op ver
schillende pun ten monsters van de nieuwe rots
forlllatie hadden bijeen verzameld. In den na-

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

(Ve1·volg.J 

Zij zonk op den yJoer en strekte wanhopig de 
armen naar boven. 

Maat• daar hoorde zij hare zuster den trap op
komen. Sch1elijk stonrl zij op, verbol'g den \brief en 
trachtte door lict ,·erricHen van eenige bezigheden 
een onverschillige houding aan te nemen. 

Het was druk, zeer dl'uk in het modemagnzijn 
met bet begin van b,•t ,·001ja~r; des middags wa
ren de zusters 1i1et verscheidene we1·kste1·ti ijverig 
bezig op de naaikamer, toen Jacoba's opmcrkzaam· 
heid toch eindnlijk door Ada's onrustig voorkomen 
getrokken wenl. Telkeus en telkcns liep zij rnn de 
tafel, waar zij met knippen bezig was, hern en 
wedcr, dan naar de deu1·1 dan naar het venster, als 
ware het vertrek haar te benauwd. Eindelijk wiel'p 
zi.J met een gesmoorden uitroep de schaar uit de 
hand. 

- Maar Arla, wat is het loch? vroeg de oud~te 
zuster. 

- Och, Jacoba, ik heb daar, gcloof ik, die tlu
weelen jacq..iettc ' 'erknipt. 

· - Maar, Ada, bet is immers nic:>t waar? riep 
Jacoba opstaande. 

• 
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De Soeraktu•ttuche CotH'ant \'er~~hij 1 t j 
driemaal '5 week~: Dins1ln.q1, Do1 tle1•da.~ ~ :i 

1 Zaterdags, uit.gczonilerd 1">estJagen. 

A.dvertentiekosten behn.lve het zegel rnor 
elke I 0 woordcu voor '.! pla11tsingen f' L

elke volgeucle pfo.n.tsing Lle he1ft. 

mi.ddag bezochten wij het eiland Verlamo, (?) 
eenige weinige illaanden geleden nog een groen 
boschage, thans met een 100 voet dikke laag 
asch en lam bedekt. Diepe voren, door de re
genbuien veroorzaakt, doorploegen den bodem 
in alle richtingen en ge,,.en bet eiland m de 
verte het aanzien van een ijsberg. Jammer dnt 
het niet dezelfde verkoelende in vloed haeft. 
Evenals te Krakatau z!jn ook hier de reus
achtigste boomen onder de lava verdwenen. 
Op den 27sten vonden wij te Krakatau eene 
landingplaats, Wll.ll.r w~J veilig de substantie 
van hE.t nieuwgevormd gestee11te en van de 
verschillende stoffeu door den vulknan uitge
braakt konden bestudeeren. Ondanks al mijne 
navorschingen kon ik nergens een spoor van 
dierlijk leven ontwnren. Ik ontdekte alleen een 
microscopische spinnekop en deze zouderlinge 
pionier van een hernieuwd !even was ijverig 
bezig zijn web te weven. Het zou uitermate 
belangwekkend zijn om stnp voor stap het 
voortschrijden te volgen van bet zich ontwik
kelend !even in dit thans woeste laud, mau.r 
dat in weinige jaren, dank zu de hitte der 
zon en de overvloedig'l tropische regeus, zich 
zal hervormen en bedekken met groen. Onge
veer twee mijlen van het strand verbeft zich, 
even boven den zeespiegel, een eenzn.rue zwar
te rots, het eenige overblijfsel van dat gedeel
te van Krakatan, 't welk in de golven ver
zonk. Bij die plaats, wnur de oude krater lag, 
vinclt het dieplood op l 00 vaderuen geeu grond. 
Nadat wij nog Lany-eiland (?) hadden a11.nge
d11.11.n, 't welk op z!jn buurman gelijkt en zeer 
in grootte is toflgenomen, verlieten wij bet ge
duchte Krakatau. Op den 2Ssten fondden wij 
te Merak, op de noorwestfll!jke punt van Java. 
Evenals Anjer is de:::e kleine plaats totaa.l 17 er
woest en bet beloop <ler kust zeer gewijzigd. 
Wij war1m den 29 Mei te Batavia terug. 

Onafha.nkelijk van de wetenschappe4jke re
sultaten die eerlang door de hh Br··on en Kort
hals in Frnnkrijk in bet licht zullen warden 
gegeven, heeft onze reis mij alvast deze twee 
duadzaken doen vaststellen. 

1 e dat de eruptie-periode van den vulkaan 
ten einde is. 

2e dat onderscheiclene eilan<ljes, . na de uit
barsti~g gevormd, sedert spoorloos verdwe
nen zun. 

Bovendien zijn de wolken boven den vul• 
kaan, die men te Batavia aan uitgestooten gas
seu toescbreef, door ons onderkend 11.ls afkom
stig van wolkenvormige samenpakking van zeer 
fijn stof, veroorzaakt door den val van zware 
voorwerpen die, onder den invloed der heete 

- Ja, zic maar, ik heb niet gedacht om <le 
vleug van het flu weel . . . . die eene helft van d!Vl 
rug rnlt en de andere klimt. 

- fa, ja, wr.htte Jacoba. terwijl zij hare hand 
over de zachte stof streek, hoe is het mogelijk, Ada? 
Dat is bij de tien gulden schade. Geef hier ! en zQ 
nam de schnar driftig op. 

- Ik heb bet we! gezegd, hervatte zij op zach
teren toon, f!C werkt te veel overspannen, Ada. Den 
geheelen nacht hebt ge opgezeten, en dat met d:e 
machine, die iemand zoo zenuwachtig rnaakt. Hoor 
nu eens na~l' goeden raad, ik moet van middag 
commissie!s docn, ga gij nu in mijne plaats, dan 
schept ge meteen nog cen luchtje. 

Ongeveer een uu1· later ging Ada uit. 

Zooals Jacoba gedacht had, kwam de '!rnlonel een 
paar weken later z\jne dochters bezoeken. Als de 
driemaandelijksche termijn van betaling verscheen, 
dan kon die goede vader zijne bezorgdheid voor die 
kinderen zich rnaar niet uit het hoofd zetten. 

- Korn, Jacoba, zeicle hij ecnige w·en na zijne 
aankomst, breng nu eens uw geld te berrle. Ik heb 
uit cle brieven vernomen, dat er een verrassing voor 
mij WP.rd kfaargemaakt en dat ik eens heel be
schaamd zou staan. . . 

- Ja, dat zult ge, ondeugcnde, wantrouwencle 
vader, antwoorrlde Jacoba, terwijl zij haren arm om 
zijnen hals sloeg en een kus op het eerwaardig ge
laat drukte, ge zult eens zien . . . Het sleutel
mandje1 Ada! 

zon denlossen grond wuarop zii neervallen ont
binden. Dit verschijnsel bereikt zijne grootste 
intansiteit tusschen 12 en 3 ure en schjjnt 
met het daglicbt optehouden. 's achts wenl 
geen gedruisch vernorneu. Ondanks alle bezwa
rm is de beer Breon er in geslaagd om 24 
photographien te nernen van Krakatau en om
gavm~. 

Alvorens de Australische kolonien te verla
ten wensch ik den ]eden van het An.rdr!jks
k!llldig genootschn.p <lit gedeeltelijk resulbl:Lt 
mijner w11arn~mingen uautebieden over <lit b~
l11ugwekkend gedeelte v1tn den Maleiscben _.\ r
chpel, een eiln,ndengroep die door den natnur
onderzoeker Wallace begrepen is in de bena
m:ng >Australasie" 

Tot zoover het relaas vn.u den beer Uotteuu. 
Het nrn.g verwout!ering wekken dat m dit 

verslag hoe v luchtig ook, geen de winste mel
ding wordt gemaakt vttll den uituemeI).tlen ar
beid in mke de Krnbtau-eruptie van den hol
landschen Illijningenienr Verbeek, nocb van de 
bemoeingen onzer Regeering die reeds in het be
zit wa<:: vim rle meeste bizonderheclen en vn.n 
een waardevol versbg, waardevol ook voor 
vreemde natien, toen men te Y ersailles nog 
wikte over de zending der hh Breon en Kort
hals. 

In eene kolonie ii.ls de onze, wanr gastvrije 
ontvangst en veelvermogencle hulp aau vreem
de wetensch1tppelijke reizigers tot een loffelijk 
regeeringsbeleid behoort en wn.11.r deze weten
schappelijke karrewei door ouze e1gene. vnk
mannen gednan werd z66, cbt vreewden het 
hun niet licht verbeteren znlleu -d1Lar badden 
we o. i. recht gehad op wiit meer Ane1·ken
nung. 

So erakarta. 

Jlaanstnnd. 

Manndag 3 November V. M. Ma1tudng 10 
November L. K. Dinsdu.g 18 Nov. N. M. Woens
dag 26 Nov. E. K. 

Kommissarissen voor de mnand November 
Plnntselijke §choolkommissie 

de heer: E . .A. H.ALEWIJN. 

de beer: J. SPRUIT LANDSKROON. 
Verzorgi n;;si;esticht 

de heer H. V .AN GROLL. 

- Ilet sleutelmanrlje ! hcrhaalde Arla, terwijl ze 
naai• alle kanten rondzag, heb ik datJacoba ! 

- \Ye! zeker, ik heb hf't niet; ge hebt het zeker 
niet mede van hoven gebracht. 

- 0 ja. . heb ik niet . . . ja bet zal 
boven zijn. 

Ada liep den trap op. 
Meer dan een kwartier verliep. 
- Ada, waar blijf je toch ! riep de kolonel. 
- Is bet er niet? riep Jacoba; zij liPp zelf ook 

rlen trap op. 
- Ja bier is het, zeide Ada, die met het mandje 

in de hand haar tegemoet kwam. 
Jacoba ijlde weder naar bcneden. 
- \Vat een oponthoud, zeide zij, terwijl ze haustig 

in de sleutels ramrnclcle; maar hoe heb ik bet dan 
toch? nu is de slcutel van de secretaire e1· niet. 
Ada, heb je dien ook? 

. - lk ? 
- Het is alsof er een kwade geest onder speelt . . . 

is die ook boven blijvcn liggen? 
Men zocht, men zocht, letterfijk het geheele huis 

door. Ada vooral liep met bedl'ijvige gejaagclheid van 
vliering tot kelder. Papa's gcrluld liep ten einde; 
hij sprak van bet ~lot te Jaten openstekcn. 

- 0 ! nep Jacoba eensklaps, daar herinner ik rriij, 
dat ik een sleutel van een Jade heh, die op de se
cretaire past, maar ik heb hem weggeborgen voor 
alle securiteit. Ik zal hem gaan halen. 

Jacoba ijlde weder naar boven . Toen ze wecler 
beneden kwam met den sleutel in de hand, vond 

[nzending dcr Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

Sluitdni;-en 
Ti·; SA1IAlUNG: 

F. 2-16. 
E. 9-28. 
H. 4-15--25 

d e r 1'11 a i l s. 
T.e BA'rA vr..1.: 

F. :>-19-
E. 12-26. 
H. 7-18-28 

Nnar WlJ vernemen bestaat er plnn om. te 
Djebres eerlang een depot .opterichten van 
Klattenscbe knlk, waarvl'Lii de debitant een Euro
peaim en de pr!js f 1.50 per picol znl zijn. 

Het verschil van 50 cents urnt den prijs 
wan.rvoor men bij de inhnders terecht kan illOet 
rnilllschoots opg~wogen worden door de betere 
kwaliteit der grondstof. 

Een onwillig kniamheer rs zekere Arabier 
te Pasar Kliwon, die bet kind, Wll.ll.rmn zijne 
vronw tijdens zijne nfwezigheid bevallen was, 
bij een zijuer buren deponeerde, en 11.ltlus nls een 
vreemde vogel buiten het nest brncht, 

De lrnpab Arnb van b vengenoerude pl<Lats was 
bij dut geva] tegen woordig docb heeft tot dus
ver an.n de policie geen kennis gegeven, 

De huisrnoeders worden gewaarschuwd om 
geen bater van een arnbier te koopen, die bii
na elken <lag laug.'> de strnten zijn koopwtiren 
rondvent: Deze boter is met meel e;i anclere 
snrrognteu vervrJsebt eu Yelen hebben . clnar
door reeds een koopje gekr~gt:n. 

Eergisteren overleed na een kortston<lig lij
den eeue van 's Keizeril b!jwiiven g<maamd Un.
den Ajoe Pat.i Hn.dojo Prono 'l'en 10 ure 's mor
gens werd het lijk uit den kraton naar het 
spoor gebracht en van dnar met een extni. trein 
naar de vorstelijke begraafplaats lillogirie. 

Een dag of vijf geleden, moet de l\ferapi 
volgens enkele Inbnders alhier, wet1erorn vuu 
zich hebben doen hooren, door een eiaenaar
dig dof gebrom, vergezeld van electris~he out
ladingen. 

Bij die gelegenheid was de hemel gebeel en 
al onhewolld; en scbeen de ruann in alle ghms, 
zoodat het verchijnsel slechts fl.nuw waarneem
baar was. 

V olgens bet zeggen van desabewoners m 
de afdeeling W onogirie, zoude de veeziektc, 
ouder de inlnnders ,,Poodt6" genaam<l, aldus 
genezen kunnen warden. 

zij den kolonel alleen; Ada wns de kamer uitgegaan. 
- vYat ziet Ada er slt\cht uit, zeide de varlCI', 

tcrwijl Jacoba den sleutel in bet slot stak en de 
sPcret::iirc opcnde; al meer in meer valt het rnij 
op. \Vel'kt ze ook tc overspannen? 

- Ja wel wat veel ; ik hcb me ook al ongerust 
gemaakt: maar ging .Tacoba op f!uistcrenden toon 
voort, dat is het toch niet. Ik geloof dat ze zich 
hct gebr.urde met Charles erg aantrekt. 

- Charles. bromrle de kolonel, 't is wat moois ! 
Daar komt n iets van terecht ! Ik moet bier van 
daan naar den !Iaag om nog eens met eigen oogen 
te zien. Een ran zijn chefs schrijft mij, rlat men 
op sprong stnat hem zijn ontslag te geven. Dat zich 
dat kind nu ook juist voor zoo'n jongen ecn 
passie in !let boofd moest zetten. 

De sccrctaire werd geopend. 
- Ziehicr, papaatjc ! zeide Jacoba, die geldzak 

moogt ge later natellun; (zij rleetl cte gelcbtukken op 
bet groene bekleedsel weerklinkun) maar eerst, zie 
ecns dit ! 

Zij reikte den kolonel een onverzegelde enve!oppe 
over. llij stak er schi.1lijk de hand in. 

Maar toen zag hij zijne docht.er, balf Ycr;;chrikt 
half spottend, vragend aan. Is <lat nu de Yerrastiing 
Jacobo.? . . Hier is niets ! 

- Wat blief? ri~p Jacoba, zijn er goen bank-
bridjes in? .. ... . Duizend gu lden! 

Zij trok haren vader bet papiee uit de hand, De 
enveloppe was leclig. 

- Maar i.k heb het er toch ingedaan l riep z\J 

• 



~Ien '' rjjrn een hn.ndvol iuJigobla leren, tot j 
t•eu soort pn.p, menge er schoon water bij. en 1· 

~cC'fl rlitt hct 7.ieke beest te clrinken. 
Bin uen een pnar d1bgen krijgt bet dier tLls- , 

1bu wcd•.H' edl.1st., en korut l11ng.rnmerlrnml op 
kmchten. 

Ook eeue goede do~is sterke koffij met een 
weioig venkdolie moet een proban.t middel zjjn. 

Xaiu ons verteld wordt zullen Ill de-n 
venolge alle nieuw te bouwen woonhui
:i:en met panneu gedekt moeten worden, en de 
rooimeester daarnitn de hand houden. zoodat 
niet allecn alnng-n.l1mg- m!mr ook simppenbe
dekking verboden is. 

i\Iet het oog op br.md is dit zeker een goe
Je mMtregel. alhoewel voor fle sir1i.ppenver
kooper;i minder nn.ngemmm. 

Hier ter steJe Wt•S onlangs een ;-reemdsoor
tig dier te zien, op korte pooten, lichthrnin 
nm ldeur. met een dikke staart, en den kop 
half op Jien ni.n een hond, half v1111 een m11r
mot gdijkeude, 

Het gee±t een schel piepend geluid, voedt 
z ich met slootkrabben en visschen, en is bij de 
i 11lnnrl~rs onder de nauru van,, \'V ergool" bekend. 

ITet Jier is grooter dim een rat, en z&r 
· .. ddeu in bet wild te zien. Men z.ou het 
l.nnn~n vergellikeu bij een otter in 't klein, 
l·n zal dnn ook wel tot die familie behoore11. 

Evenals te Blihir en elders loopen ook in 
deze Ref;identie voortdurend eenige Chi.neezen 
Je ver>:chillende pasnrs 11.f, ruet buitengewoon 
v,oedkoope- geen zeebesclrn.digde-katoentjes, 
die zij per el vn.n 4 tot 6 centen van de hand 
zette11. - Wat men vnn dien hnndel deuken 
moet is een rnadsel, waarntn de oorspronke
lijke debit1tnt~n ecbter wel de oplossing zullen 
weten. 

~r loopen weder slechte berichten over 
toenemende veediefstallen onder Sm.gen en m 
het L~iwoegebergtc. 

Op klaiu-lichten dag worden 11.ldaiir zoowel 
koeien nb buffels van de weigronden ontvreemd, 
t n de dieven bijnit nooit achterhaald. 

De inlan<lscLe ·politie in die buurten moc11t 
' ·el eens tot betere plicbt ·betrachting worden 
nangespoord. 

Tege11gesproken wor<lt bet bericht voorko
menue in Ko £Jo van dit blad orntrent den 
twijfefacbtigen bloei van bet muziekgezelschap 
/.y,·a. 

Wij kunnen er nlleen van zeggen dat \'\-e de 
gegevens voor dat bericht bebben van een der 
werken<le leden, <lus ienmnd die het weten kan. 

Was die voorstelling nogtans t e pessimistisch 
gek.lcurd - des te beter. 

Ongcveer •acht dagen geleden, werd door den 
Jfoas Xg11behi M1L11gkoe Poer0, door tuss.::hen
komst van onzen w,I. Resident, een ver1.0ek
. chrift der Hooge Regeering anngebnden, ten 
einde alhier eene J avaimsche drukkerij te mo
gen openen, waaraan de uitgave Vll.n een Ja
>aanscbe Coumnt, onder den naam van. B1·ald 
.Jvedhii verbonden zal zijn, en die naar wij 
vernemen l'Oorloopig twee maal 's wee/;s zal 
Yerschijnen. 

A.ls redacteur van genoemd blad zal de 
heer U nstnaf '\\'inter alhier optreden, derhalve 
iemuud bekend met de Jarnnnsche littemtuur 
en de Javnanscbe en Europeescbe wetten. 

Of er bij de Hoo~e Regeering geene bezw:1-
ren zullen besfaan en of de rnak op;;ung zal 
lt bben, stuat uog te bezien; de deelname in 
de .,Bromartanie"' in de luutste jaren vonut 
geen gumstig precedent. 

doode'.ijk ont~tel.J : mitischien hceft .\rla bet el'gens 
a!lders g-eborgen ..... Ada! Ada ! 

- Ada~ ri''P c1e kolonel en bij begon tevens he
vi? de kamerscLel tc luirlen. 

Ada slortte de kamer binnen. Zij was lijk wit. 
- Acla, !wt geltl is wcg ~ Heb je 't ergen8 :rn-

ders gebo1·gpn? 
. .\da zonk op Pt'n ti toel ! 
- 0 ! stamelde zij, wat schl'ik ik ! 
Zij brncht de hand aan de keel P.n opende de 

•1ippen al~ bijgde z0 naar adem. 
-- Is bet geld weg ? 
- - \\' eet je er ook niets van? .... i\faai· dan is 

het gcstolen ! riep hanr vadel'. Dat zijn politiezak1m! 
Duizend gl1lden ! Laat dac!elijk ierlert>en binneuko
men: de mP.id, de jufvrouw, rle Joopmeisjes. Als 
ni cmar:d Cl' van Wect, clan moet er roaar Op staan
<lcn voet cen agent gehaald worden, die kisten en 
koffers opensteek t . 

En hij liep met grnote stappt\n naar de schel. 
. \da sprung op en plaatste zich vo1>1· h<.>m. 

- 1 ·een, pa.! .... niet schellcn . . . . . De woor
den klonk<'n hecsclt en omerstaanbaal'. Ik heh bet 
!{•' Id ..... genomtn ..... 

- Maal', Ada! maar waal'om zeg je dat niet da-
dPlijk ? (1pef rlan hir1· ! 

Arin ~churlde bet hoofd. 
- Ik lwb ht>t niet.. 
De kolonel sl0eg met de vuist op de tafel. 
- Zal er nu een einde aan komen? Dan heh je 

hPt. rn dan heh je liPt niet ! Hoe r.it h"t? 

De brug te 8 1dong, die reeds lang niet meer 
doot· rijtuigen of kat-rJn gep:i.sset-rd kon wor
den, begint nu zelf,, v.1or voetg11ngers gevaar-
1\j k te wonlen, en nog sch gnt er aan rep11ratie 
niet gerl11cht te worden. De sloot waarover zij 
ligt is wel niet heel diep, ruaar toch moeielijk 
te doorwaden, d111i.r die b\j d~n minsten regen 
gevuld is met ruoddet-. wau.r men ~ot over de 
knieen in zou z:Lkken. Zij rlie dien kant dikwijls 
uit moeten. hopen d11t ons nieuwbenoemd 
hoofd van bestuur zich l~et lot van die brug 
zal mmtrekken. 

Wij verneUlen dat er eene dame beboet is 
gewor,len wegem het niet t!jdig indieneu van 
i>en koffiepas met f 100.- Aan de bepaling 
van bet in.lienen dier p:Ls voor of juist op den 
chrnrop verrueltlen term \j n wordt tegenwoordig 
streng de hand gehou<len, ofschoon zulks het 
vervoer van clnndestiene koffie geenszini> kan 
tegengnan en het toch lrnn gebeuren, dat een 
pas lweem,den· gebruikt wordt, 

Int11ssche11, een ietler wacbte zich voor schade. 

Over de bekenJe spotprenten kwestie schrijft 
de Ju V1b Bode het volgernle. 

NoG BJ<:~s l::lowsc1rn 8POTl'ltEXTE~. Dat wij 
aan <le officieele tegc:ns1n·u.ak, verleden week iu 
de Javasche Co111·u 111 gepubliceerd, niet veel hech
ten, i'> onzen lezers bekeud. Ziehier nu wat 
ons OYer cbt ,,ornlerzoek" der imtoriteiten in 
deze za:Lk, ~escbreven wordt door iemand, wiens 
bevocgdheid tot oordeelen over zulke zaken even
ruin lrnn ontkend wordeu als z!jn grondige 
kennis en ri)ke ervaring. 

,.jfen heeft-zoo oonleelt hij-bet wild ver
scbrikt, is bove11 de1, wind gn.an jagen, het
" ,.geen op olli.cieele j!\cbten wel t:>ens meer 
., . ,gebeurt! 

,,Het A.lg1'11iee11 ~Jau/Atcd beeft qie spotter
n1jen een veiligheir!sklep genoemd, maar die 
klep lrnn wel e.;ns tegen ons boofd aan v liegen." 

Zeer juisl. 
W ij zijn bier in verover<l en tevens in Oos

terscb 111ntl. Godsdienstige on verdraagzaamheid 
floor een toeueniend 1·h•eil van den Islam ge
prikkekl, stMt met rnssen-atkeer en nationaal 
gevoel in verbond. 

Een dwMs die dat voorbij3iet. 
Y 1111 den beer Spaan verwachten wij een 

doorzicbt en een fenuiteit, die zijn aanvanke
lijken roem in Bantam nog rnogen overscha
duwen. 

Gemengde Berich ten. 
LiefdesvP.rk la ring. 

Yoor iem1md, llie de J'.J niet goed uitspreekt). 
Lina, foat ons bloempjes plukken 

Langs de /,rnge lintlenl1t1lll. 
L11.nt ons s11wen 't /ommer zoeken, 

\ r ILILf ·de fiforuee{en S/ 1i1tn. 
'k P/uk viooltje1', m:1deliefjes, 

Vlecbt u tuil~jes. kleurem!ik. 
Pl:t1Lt;;t die, Lina, op u w hartje 

A.ls een gloeiend liefdeblijk. 
Lieve Lina, licbt en /even 

Stralen uwe blikken uit, 
En u w Inch en Zonke11 trillen 

In mijn ziel, zij spreken Zuid; 
Laat _mijn liefde u tocb bevaZZen, 

Laat me u lieven, ocb, en sla 
Toch niet m\jn geluk in duigen -

Lieve Lin:L. lispel ja! B. H. B. 

In de Jav. Ct. worden Rfgekondigd de Mo
del-huurovereenkorusten van hmdhhur in de 
Yorstenlanden. 
. In de onlangs besproken moeijelijkheid dat 
de verhuurders, ten einde den huarJer in moe
ijelijkheden te brengen, zich schuil bouden als 
de terruiju van afdoening van den huurschat 
nade1:t, is voorz.ien door een bepaling. tl1i.t de 
hLmr'ler, n.ls de verhuurder niet opgespoord 
kan worden, het geld deponeert bij den resi-
dent. A. D. 

Veeziekte. In de dessu's Baro, ::3amiranon 
en vY onopeti, waar ·de meeste sapies ziek zijn 

' tot groot nadeel der bevolking, wordt de oor
zan.k der ziekte arm de eigemi.nrs der beesten 
zel ven toegeschreven. Onze reporter deelt hier 
over merle dat de koeijirn altlaar met niets 
anders worden gevoed da-n met rietbl11.deren, 
tengevolge wa11rvan de koeijen hevig beginnen 
te b.oesten en er veel slijni uit den mond vloeit. 
Het beest wordt alsdau van dag tot dacr macrerder 
terwijl er verscheidene door uitputting 

0 

over-.· 
l:ijden. MAT. 

LAPWERK. De freunilliche Germaan, het zoo 
zeer met de wetten der gastvrijheid bekend 
beer, die zooveel van quinine vlekjes weet en 
nimmer een reis deed op order van kinaplan
ters uit Midden-Java heet Lap. 

Gerechte hemel ! wat al soorteu van lappen 
heeft men niet op dit onderruaansche tranendal! 

OOS'l'P. 

ScHoUT M., DIE den Buitenzorgschen Ohinees 
Tan Pek Hong, naar zijne verbanningsplu.ats 
geescorteerd heeft, keerde gisteren avond alhier 
terug. 

Tern Pek Hong, werd niet door zijne fa
milie vergezeld; gedroeg zich gedurende de 
reis heel ordelijk en kalru, en b uurde onmid
dellijk na aankomst op zijn balingsoord [Ti
mar J een fraai huis, dat hij zoo comfortable 
mogelijk denkt in te richten, waartoe Z!Jn 
au.nzienlijk fortuin hem in staat stelt. 

S. H.B. 

Boenkilfabriek. Uit acbterstaande annonce 
van den Heer Bussr~GH DE VRIES' machinist 
op de Boenkilfabriek te Mendoet, waarbij 
ZEd. eene be-trekking zoekt, blijkt dat in de 
laatst gebouden algemeene vergadering van 
aandeelhonders besloten is de fobriek aldaar voor
loopig te sluite11. 

Daar deze onderueming op touw is gezet 
en aanvankelijk bestuurd werd door personen 
die niet de minste kennis bezaten van de fo
bricatie, noch de noodige handelskennis om 
een dergelijke zaak goed te exploiteeMn, kon 
men dit ongunstig resultaat reeds dadel!jk bij 
de oprichting verwacbten. l\focht cTeze, van de 
nieuwste machinerie voorziene fobriek, later :n 
goede banden komen, dan twijfelen wij niet of 
eene dergelijke onderneming zal levensvatbaar
heid blijken te bezitten. Kennis van zaken wordt 
ecbter ook hier in Indie langzamerband meer 

en meer vereischte. MAT. 

HET DEZER d11gen verspreid gerucht, dat .ze
kere firma hare betalingen staken zou en eene 
andere zaak, eene groote toko, liquideeren 
zou, scbijnt zich dus gisteren bevestigd te heb
ben. 

De reeds lange lijst van leegloopers zal tler

baantje of 0<chr~jfwerk, doch overal stooten zij, 
wegens tle slechte t\j tlen, 't hoofd; de armoede 
dringt nl u1eer en meer in hunne gezinnen ; 

'tis treuri~. S. H B. 

De sneltrein van 8iLlzburg kreeg onlan~s 
te N eukirchen vnn den ba.anwncbter het sig
nanl v1m stoppen. De urncbinist dacbt aan 
een versperrin<5 van den weg; de passacriers 
ijlden an.n de vensters niet unders denk~nde 
of er zou in 't volgende oogenblik een botsing 
volgen ; ru11ar nien11tncl z1i.g iets en toch bleef 
de baan wnchter voortdurend rutmr teekens 
geven. Toen de sneltrein stilstond en den 
wachter 1rnar de redim wus gevraagd, 11.nt
woordde deze: ,, wel. ik dacht dat het de bom
meltrein was en mijn uouw moet naar Vl-'els!" 

.T. B. 

De bisschop van Liu;emb1i1·g beeft een dwaas 
stnk begn.an; hii Yaardigde een herderlijken 
brief uit tegen de Yrijmetsehta1s, die volgens 
hem erger zijn dan de cholera, omdat z:ij niet 
alleen het lichaam, maar ook de ziel verder
ven tot iu de hel. Er zijn in Luxeruburg wel 
uiet veel van die Metselaars, meent de bisschop, 
maar mPt de twee liberale Luxemburgsche 
kranten breiden zij zich uit: !de Katholieken 
mogen daarom die krnnten niet. lezen en moe
ten zich honden aan de geloovige kranten, die 
volkomen aan de nieuwsbeboeften voldoen. 
De Luxemburgsche vrijmetselaars zullen na 
dien herderlijken brief wel niet minder goed 
slapen. I. V. 

Algemeene deelneming verwekt te Ratibor 
de tlood der 20-jarige gravin Ellinor vim 
Henckel-Donnersmarck, de verloofde van prins 
Carolath. Zij stierf na een zeer smartelijk lij
den v1i.n een.ige weken en, zooals bij de lijko
Fening bleek, aan de gevolgen van bet inslikken 
eener kersenpit die in den blindeu darm geraakt 

wa. ZW. OT. 

Een Engelsch volksblad meldt, dat onlangs 
te Augusta in Noord-Amerika ~en boom, die 
des ochtends te zes nur geveld werd, des avonds 
geheel tot papier was verwerkt en den volgsn
den ochtend in den vonn Vim een nieuwsblad 
in de handen. van bet publiek kwam. 

ZW. CT. 

In de Parijsche voorstad Puteau, bij de Ave
nue de St. Germain, vindt men een kolonie 
van voddenrapers, die daar sedert jaren ge
vestigd is. Tusschen de dochters van twee de
zer nijveren, Zelie en Marie genaamd en 20 
en 17 jaur oud, was een bittere vijandschap 
ontstaav, w!jl beiden verlief<l w11ren op een 
jeugdig vt>ddenraper. die den scboonen naam 
Be1•trand droeg en wien zij toch beiden niet 
bezitteu kon<len. Om een einde aan dien toe
stand te ruaken, besloten zij om den geliefde 
te duelleeren. Als wapen kozen zij een scbaar 
en ruen sprnk af, dat de verliezende partij al
le aanspraken op Bertrand zou opgeven . 

Blij kens een !Sister 1tvond door ons ontvan- halve i::i met verscbeidenen verrueerderd wor
gen folezr.m1 is hct Ihli<ttmsch Opera gezel- den, w:ul behal!e bet per~oneel van. bedoelde 
sclrnp ouder <lirectie vn.n den heer G. Berga- firm~s ook eemge e?-1pl?yes van suikeroude1:
m11->cli i te :3i.ugapore a1mgeko::nen. l nemrngen op d~ nommatie moeten.st11.an om mt 

\\ ' aarsch~jnl!jk znl hd dus aan het emde hunne betrekking ontslagen te worden. 
dezer wet>k alltier 1wriveeren. Verscheidene .1£uropeaneu kan ruen nu da-

B. H. B. gelijks de lrnntoren zien afloopen om een 

De strijd had op den bepaalden tijd zonder 
getuigen plan.ts. Heeds bloedden beiden uit 
verscheiden, schoon niet zware wonden, toen 
Marie de overhand scheen te :1nllen bebouden 
en Zelie begon te wijken. Plotseling echter 
verd ween cleze laatste geheal en al, en het bleek 
toen, dat zij in een vrij diepen, met water ge
vulden put was gevallen. Krachtens de regelen 
van het duel, wilde l\111rie niet van deze om
st11.ndigheid profiteeren, doch begon zij luide 
om hulp te r0epen, zoodat er menscben kwamen 
opdagen, die de ongelukkige bewusteloos weder 
up het droge bmchten, waarna een.geneeshaer 
ham· na een half nur buiten gevaar kon verkln.ren. 

Of zij Bertrand nu aan Marie afstoJLd wordt 

- Ada, W>tt ziet ge ble'!k ! riep Jacoba ontsteld, 
tel'wijl ze op hare zu:<tel' toesnelde en haar in een 
armstoel plaatste, drink ee1·"t een glas water ..... 
Papa rnaak u nil't driftig . . . . . Arla, waar is bet 
geld ? z<'g bet mij, zeide zij op zachten toon. 

Ada Jeunde het hoo~d aau de borst harer zuster. 
Ada, h<.>b .i" bf't gPld genomen ? 
Ja. 
Had je bet noorlig 1 

Ja. 
Yoor JC zdvr? 
~een ! 
Yoor cPn auclel' ? 

·- Ja. 
_:_ Yoor wie dan ? 
Geen ant woo1·cl. 
- Yoor '"ie dan? lrnrliaalden vader en zustel'. 
Ada Yel'horg lwt gPlaat in dt' Jange blonde lok-

ken . . . . Een dicpC' . pijnlijkc stilie Daar ging 
Jucoua er.n licht op . 

- Yoor Charles? nr,eg zij. 
--- Yoor Charle". schreenwde de kolou<.>I. Ileeft 

die jongen je gek gc·maakt, Ada! clat je hem dui
zencl guld'cn gceft. Duizenrl gulden! En ik l1·~b je 
verlioden hem cen rent le geven en ga je nu voor 
hem stelen .... 0 1 riep hij eensklaps in een uit
barsting van wanboop zijne armen ten lwmel heflend, 
mijn kind het'ft geslolen . . . . . mijn kind! 

--! Papa! vergeving 1 
Ada ~onk op den vlo <~r en hief de gevouwen han

den tot haren vader op. 

--- Charles! . . . 0 ! . . . hij zou zich rloodschieten ! 
--- Zich -ctoodschieten ! donclerde rle kolonel; durft ' 

hij bier met rlreigementcn aan te komen? La:it hij 
zich doodschieten, de hond, 'dan is er nog niets 
aan hem verheul'd ! · 

--- Vader, vader ! ~prak Jacoba. ziet ge niet dat 
gij uw kind vermoordL? 

--- Papa! stamelde Ada, terwijl ze zich racleloo.<, 
hanclenwriogenrl aan haars varlers voeten sleepte, ik 
sterf ! . . . . maar Charles ! . . . red hem ! .... 

En ze zonk bewusteloos ineen. Jacoba· hief hafll' 
onder Juide snikken in hare arnrnn op. 

Hij staat op, laat den revolver weder in zijn zak 
glijden en strijkt de hand over zijn Yoorhoofd met 
een diep<"n zucht. 

--- Neen .... nog niet .... mompelde li\j, niet 
hier .... Wat of ze wel zeggen zullen als ze je claar 
zoo vinden? . . .. \Vie zal me vinden ?-... kerels? .. . 
~traatjongens? Hij is dood .... breng maar weg ... . 
da,t's een nieuwtje voor de krant .... Den geheelen 
dag prnten ze over je op l1et liureau ..... dat's we! 
aardig . . . . En oorn? . . . . Hij kmnt ove1 voor de 
begrnfenis .... Stop maar weg jongens ! .... in een 
donkeren hoek . . . . diep er onder . . . . er kwam 
toch niels goerl van .... Voort is bij .... \Yie geeft 

Chal'lcs ~tonrl op de stoep zijner woning cu stid' er om' .... ~n Ada? .... Ada zal t1 ouwen met een 
niet zonde1· moeite den sleutel in de huis leur. li"t ,~nder ! ... . 
was zes ul'e des morgens. \Vij vrngc.m JJiel \<tll l\'.l<lr Charles stond op, wiet>p de verflensde haaren naai· 
hij op dat mu· kornt: hct lileeke gek1at, de ver-

1 

achtercn en staarrle voor zich uit met wijd open
warde bai_-en, de holle oDgen zou.cle_n ons an . .!Prs g;•spalkte oogeu, tenvijl hij de beide vuisten balde. 
treurige dmgen kunnen verlialen. Ilij b<)g ~efL z,.::!1 Terren wien? Teo-en dien ander die met Ada zou 
met min of meer onzekeren tred 11aar zij11 lrnmer- trn7twen, dien anc~r, die in zijne ~·echt.en trad. Hij 
tje, en valt op een stoel. Einrlclijk brengt hij de : zag hem rlaar voot· zich. W<tS hij hooggeplaatst 
hand in een 7.ijzak van 7.ijn jns, en ltaalt Pt" een in de wcl'eld, begnnstigd door de fortuin, dat ze 
voo1·we1·p uit. 't Is een revolver; eP.n ge ,chcnk van hem dmu·om had genomen? Neen, neen, O schrikbeeld r 
z\jn vader, toen hij nog volontair was. Een grijns- daar in dien anrler, daarin had hij eensklaps zich zelven 
Jach verwringt zijn_ gel,aat; l_i_ij opent den morid en herkend, maar zicb zelven, zooals hij was nog kort 
legt er den loop m. t SchIJnt maar een proefoe- te voren, nog onbezoedeld, .nog_ barer waardig, arm 
ming, want hij trekt het wapen terstond weder ja, maar strijctend den eerlijken strijd met open vi-
terug en beziet het nauwkeurig. zier, waaran.n de. overwinning verzekerd is. 

- Als ik maar even bierop druk, mompelde hij 
binnensmonds, dan . . . . ja clan is het immers 
gerlaan ! (Wo1·dt ve1•1Jolgd,/ 
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» 

» 
.. Aankonlst. 

~e1·trek. 

)) 

, \.a nko1:i-lst. 
"\"ertrek . 

» 
'> 

_' H 1~ J, <'lflJSt- -

)• 

» 
.. \. a11kornst. 

"\"e1·t1·ck 

c..l.JlkOll..l~t
"\"et·t1 ·ek. 

» 

)) 

)) 

-~ ankoi:n,,t. 
"\"••rtrek. 

.. \.nnkoi:nst. 

"V". 1\'Z. 
6. -
6.2 ·1 
6.37 
6.50 
U.52. 
7. l 0 

7.31 
7,33 
8.6 
8, 18 
8.4·1 
8,53 
9.4 
9. -13 
9,21 
9.26 

de•• 

"V". 1'111". 
6. -15 
6.:12 
0,54 
7 .. 7 
-; ,22 
7.41 
8. -1 
8,23 

8,41 
8.56 

9,4 
9.28 
9.44 
9,57 

,._ ::\I. 
6.20 
door 
door 
door 
door 
7,--
7,.2 
door 
door 
cloo1· 
7 .5 ·1 
7 ... 57 
door 
door 
8,34 
door· 
8.59 

9.5 
door· 
duo1· 
9.:~9 

cloo1· 
doot· 
doot· 
doot· 

dO<H" 

10,49 

·10.55 
doo1· 
door 

11,35 
·1 ·1,36 

door 
:N". :I!d:. 
12. l 0 

door 
doo1· 

12, ~6 
do<·•· 
door 
door 
1 -~8 
-1.84 
·l .B9 

r 

\ . - ).\.I. 

G,30 
u.:~8 

G,47 
6,59 
7,8 
7.22 
7.30 
7,45 
8,3 
8, -15 
8.:12 
8.38 
8.54 
9. ·1 G 
9,28 
9,44 
9.50 

-10.7 
1 (.\. ':2 1 
10.40 
l 0,51 

·l ·1 Ji 
L ·J • 2.2 
11,28 
1 ·1.53 
N". :1111 .. 

·12.-10 
12.24 

-1 . ·15 
-J ,36 
·1,5~ 
2,5 
2,1. 0 
2,28 

2,50 
3, ·J 2 
3.25 
3.40 
4.3 
4,15 
4,26 
4.25 
4.45 
4,50 

1!!!l o e •·~b f6.J ~£--e E.J d 

1-{. :::\L 
'.12.24 
·12,32 
'.12,4'.I 
'.12,53 

\ 
I 

'.1,2 
'.1., -16 
-1,24 
-1 ,39 
-J ,:57 
2,9 
2.26 
2;32 
2,50 
3,'.10 
3,22 
3,38 
3,53 

4,'.I 
duo.
door· 
4.3G 
4,49 
5.,7 
5.2~ 

5,39 

5·4.) 
6,8 

z.IJ.._. 

NED. IND. SPOORWEG- IVIAA TS GHAPPIJ. 

l 
I 

"\". ::u. 
7 . -13 
7.':..4 
7.50 
8.G 
8.21, 
8.:.H. 
8. /i. -1' 
8. :-, 7 
9.~ 
fl.-:2G 

v. :\I. 
7.15 
7.38 
7.:> 1 
8.U 
8.~0 
8.26 
8.47 
0:3 

Y. :'.'.L 
I -1 o. 

I ·10 7 
·1 0. ':26 

I
:~ g:~J 
10.56 

-1 ·1.7 
1 ·l .··1 7 
-l 1 .~6 
·l ·l ,42 

y. l\f. 
!">,48 

-10.1 ·l 
-10 <:>4 

1
10:30 
10,33 
I 0 .. )8 
·l ·l. 1 9 
1 1.35 

~ - l\.I. I 
·1 2 .1 

1-:2.9 \ 

~- .. I. 
-1 .53 

2~2':2 

2.33 
2.47 

3_3 
3.-14 
3.24 
3.40 

N. ~I. 
12 ... 2.5 
1 -:2.42 
12.51 

-1 • -1 
·1 . 1 ·l 
-J . ·l 6 
1 ,31 
·1.42 

2. -1 
2.7 

~- ::-,1_ 
3.3U 
3.47 
4. ·13 
4,~~) 

4.1. 7 
4.5:3 
5.10 
- '-'":> -0.-0 

5.38 
5.58 

~-~I. 
:3.:>$ 
4, I:> 
4 ... ';L 7 
4.41 
4.33 
4.30 
;-,_ I 7 
5.,:3 l 

i>.3:'.3 
5.39 

---~ -

----- ------ - -

Sal01.1.l. 
Djenkilu11 
I __ a,,·a1,g 

~«>e••d"ih 
» 

J' a i·a_r1gsu110 

_,."\n11k0n1,..t. 
"\." ertrek. 

'l.'ela,Ya » 

I 
Pada>" » 
:I6:.ed.oi•gd._j--c:• .A ~LnJ<oi:ust 

» -\ .P1°tt·ek. 
Tnngoeng >., 

I 
Broerrtboe:ug >:> 

s-11•11- ra1ra p::; __,"\ a.n korn>"t .. 

§ 0 I. o. 

s ....... ~ ... ~···~ 
13r·oerr-'l boP11g-
"T"a11goc-r1:-r 
~edo••~-d..J-"C;i. 

» 
l""ada>" 
'reJn.,Ya 
l'-a1·ar1g-~or10 

4fi;;-oe••d. i lht 

La,,-ar1g· 
Denkilon 
Salen~ 

I.;::a.Ji-0,-,_o 
I §oio 

~a.ri.e-:C ,-oo:r S1.•o~>.-,'l.-e:~--:r~i.~i.ge:-:..-s. 

y_ l\L 
7.:2 
7.23 
7.45 
7,59 
8. -10 

8.40 
8,e:,o 
H, ·13 
0,33 

-10.2 
·I O. ·l ·1 
-1 0,26 
-1 0,50 
'.I. ·l , ·18 
J 1. ,45 

""\.'_:.\I. 
·10.30 
10,53 
-11. .'.l 3 
·1 ·1 .27 
·l -1,37 
N. l\L 
-12,7 
-12,-15 
12.37 
-12.56 

'.1. -19 
-1 ,28 
'.l.43 
2.6 
2 . 26 
2,50 

.i\. a 11 k OD.~:'<i:. 
"\"e1·trek. 

)) 

):> 

» 
_,\.auknrnst. 

"\"e1-tt·0k. 
» 
)) 

>:> 

>> 
~'\.a ukon1st. 

----, -- - - ___: -- ----

8, 1 '2 
8,35 
8.56 
0,20 

Y . .:\L 
G.50 
d uot· 
7_27 
7.,47 
7.57 
duo1· 
<lo or 
<loor 
8,42 
8,47 
doo.
door 
door 

.-1001· 
9,47 

~- ::.'.L 
2,!.G 
doo1· 
doot · 
cl<:>or 
door 

3.16 
3.2·1 
~-l,37 

door 
<.1001· 
4.6 
4,·16 
4,37 1-

<lOOl" 

5,1. 3 

y . .:\I. 
8.31 
8.58 
u, -18 
9.39 
t"l.,5'2 

10.2 
-10,23 
-10,39 -
1. 0,59 
1. -1 ,4 
-1-1,35 

door 
4 ·1,53 
N. M .. 

'.l 2,9 - . 
-1':Z,27 

N. l\L 
1., -11. 
·1.36 
2,5 
~,26 

2,38 
2,51 
3,1.a 
~,40 

3,58 
4,8 
4,4'.l. 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 

s-c: ... --t;sspoo:rwege.. Lij n Sa.ma.rang-Vorstenlanden-Willem L 
S O L O Sz-v- N A A H . Sama.rang naar I 1e kl. 2e. kl. 3e, kl. 

~olo-Djebrc~ 

Paloer 
(-{ 0mit·ie 
Grom1>ol 
;. :fodjosragen 
Kebon-Ron-10 
Kedong-Banten?'.?" 
v""\," al i.ekoekoen 
Gedong-Gala1· 
Pason 
Gcneng · 
Poe1 ·"'·c.cf ad i e 
l\Iad~oen 

Tiabadan 
'rjaroe.ban 
Sa1·adan 
'\,'\"ila.nga.n 
Bagor 
~goend.iock 
Soekomoro 
Baron 
l-{e1-tosono 
.S-emboeng
Djomba.ng 
Pet.e1·ongan 
·rjoei·ama.Jan;: 
.._ Jodjoke1·t0 
·ra.1·ik 
r•1·an1bon 
·roeloengan 
Sid hoarctjo 
Ci-P<langa.n 
"'-'a.roe> 
' -onok1 CHUO 

Goebeng 
Soei.·a.ba.ij~- . ~-

kl. 

0.30 
0.40 
0.70 
J. 

•1.75 
2.10 
2.43 
:--L2.0 
:L70 
4.-.30 
4.75 
G.20 
3,!">0 
G.:30 
G.00 
7.30 
7,85 
8.30 
8,65 
8,95 
0,55 
0SH5 

l 0.45 
-1 () ,00 
·1 I .20 
l 1 _f)() 

1. ';2 - ;3 .> 
12.UO 
-J 3,.23 
-i a.so 
-J /1-.BO 
·1 .r,_7:; 
1. :>.-
-1 .3.30 
1. 5 , 60 
'.1.5,8 

0.20 I 
0,30 
0.00 
0.70 
1.,1E> 
·l.40 
·1.<33 
2, -1 0 
2.50 
2,90 
8.15 
8,50 
3.90 
4.20 
4,GO 
4.!JO 
5.2j 
5,30 
5.75 
:5,95 
6.35 
6.G5 
G,05 
7 _:30 
7.50 
7.no 
~.25 

8.GO 
8 , 85 
9.20 
9,50 
0.8:':> 

1. 0,-
-1 0,20 
-1 0.40 
1: o,- 0 

3e kl. 

0,10 
(). -1 :-. 
(J .':2.-> 
0.35 
0.60 
0.70 
0.80 
-1 ,0:-:> 
-1,25 
·l ,40 
-1,55 
•J .70 
1.. f)() 
2.0J 
2.2.0 
2.30 
2,f>O 
2.60 
2,70 
2.80 
2.9:--> 
3.0.-> 
3.20 
3,3.> 
3./iO 
:3.60 
:~. 70 
:1.8:--. 
3.97> 
4. -t () 
4.20 
-1,~o 
4,4.0 
&-.4.5 
4,50 
"4;0 -

l>rot:. ... llt l>oerlg 
"'L.,n.TI~oe11g · -
Kedo11g-Djnti 
I'nd:-J.s 
'l'efn.,Yn. 
Kc."'lra1lg 
c;o •ndih 
I~::.l,VH. 11g 

~n.lo• .ll.l 

S<>IJ.Cl 

E : alie-O"'"'o 
~olo 
Poe,vu dad ic 
Deln.nµ:oe 
·rjeppe1· 
IZ lattcn 
S1·0"'-ot
ll1·an--:il>anan 
K c-,_!ns~a r1 
J)_iocja 
'rcn1poe1·an 
G ogoda lenl 
Bringi.n 
'l"ocntan~ 
'\Yi llcrn 'f 

Versp reide 

J 
I 

l 
\ 

·J .25 
2:25· 
_3~-1 5 
:3.50 
4.30 
f'i. 30 
;=,_95 
7.,.20 
8.--
8,80 
9,80 

-10,--
-1 -1,05 
1 ·1,70 
1. 2.,50 
·J :'3, ·l 5 
·13,60 
:.14.05 
·J 4.95 

3.85 
4.75 
.>, 2.> 
6.23 
G.ki> 

0,85 
··_1-. ·-r.5o 

\ 2>to 
2::35 
'Z.DO 
~3,55 

3,95 
4,80 
5.33 
5,90 
6,55 
6,65 
7,40 
7.80 
8,35 
8.75 
D,05 
0,35 
9.95 
2,60 
3.20 
8,55 
-1...,25 
-'<.70 

B e :t~ i c· ht en. 

0,28 
0~$0-.: 
0,70.' 
0,78 
0;9-6~. 
-1 '.I. ·._-
-J :32 
·1,6G o 
'.l. ,78 
'.l ,96, 
2,<1.8 
~.22 . 
2,46. 
2,60. 
2,78 
2,92. · 
3,02 
3, ·l 2 
3.32 
0,84. 
-1.02 
-1 . -12 
·1,32_· 
1..,44 

"l"p l\-Tnl.;;n:-;"'n1· hn.d •'e" n1ili t:: i1· ecn J,, /.<°>(Jk aan een 
11i<!t1 ·" <' <. ' hin<"<'~cl;e 1oko gc-b1 Hc-bt. ·roeri hij ecn "vei-
1,ig ir1 1'-Plll"l\.!lijk~t1- ~r.nnt- v·c""1·l.;.<>~1·enflP 1f"'( ... t-_tllC<."> ';-e1 .. Ji,:t 
"'cheen hi_i 1net <1<'11 < "hin<'P'"' 1.ie1 op .l<•n hesten Yoet 
te s1aan, ten rninst<> zij !'<Choldeh clkn.nd.e1· uit.. })a.t 

pe,.,chicdde tot. pr<>ot g<>llO<"gen van ..-en troep l\-fa.
Jeic1·,_, die ni<->t -.:e1· vn.n <i.a.a.1- ee..n praa.1:je hielrlen. 
'roe11 hun p;e'-· raagd. 'verd. 'vat c.1· aan <le hand vva.s. 
ant.,·oor·drl<•n zij, ctn.t de :"Ol<iaat bij den Chinees eei--i 
pan i· l:>ot·1·•>l,..; had gPoli·onk<>n Pn "\N"~ig"•:!>r<'le <lezc> te bP-
-ta.1eu. ·ca·dcr· dat.. d - Ghiu._..._,~ ... • ef~.ebo<>n· hi, <le-n-so -



<-l::u.tt zee1· goecl keude, hen1 tu 11 uiet c.lur-fd~ te v r
klageJJ, <lnnr· hij clan zelf" nun h~t kort"'te eindje znudc 
1:1·ekkcu, un:i.dat hij sopie gela_p Y<.>rk0cht.-- ~ f 1·. P. 
llroo:;;hoof"t -'l:rocger l-tedakteur Yan 1-ict In<l isuh i-<t
<le»la.nd en lai:er van de- Soe»au£tia Cou,-ant i:,; op
get1·edcn. nl,,; :111edc-..verkc1· Yan de _,-1nlsf,_»·<la>1l>Hc;·.-
In de <le,,:a. 'ruen1ang is ePn ~tocl -..·an cen bu111boc 
petoong tc zicn, 'vaa1·aan ongcvce1· t"\YCchon~ler<l e ~t
bure l..:tit>';pruil..sels (bocng:) te zien ZIJU. Zek<'1· ''"' dit. 
een. voorbeelll van bizonctc1·e ·ruchtbnarh.eid. Jn de 
harn.poong Da.i-oe te Soerabain i.,; ec-11 gehci.111 >"pc-el
huis on.tdekt, geb uden dour en lladjie enc-en Intj •k. 
1\Ien $pecldc daar geen rordet:.t:.<-• ot -t.i·ente ct qua1·n11te, 
n:1aa1· tjap-di-k1e . ]"1e be id•~ heeren zijn iu n 1·1·c.,,t ge
nornen en bij h.cn is gevondeu cen lijstje .,.-,-..n de 
spele~·s. Daarop k-...,.-nrnen ,·oor de na1nen vn.n llns8nn 
en Djojo, echter zo11det· vcr11ielding van bun don-. ici
]iP. De politie, die de spcle1·:;; ook in handen -..vil heb
ben, is daa1·op IJYerig ann het zoeken gegann en hnd 
den 30en October reed:s den vijf"den Hassan tc pak
ken, die <le scbuldige niet 'vas.-- _ Iet het opkoopen 
en s]oopen van ufgekeurde rnarinevna1·tuigen zijn te
gen,voo;·djg· go de znken te ct en. Eon _\..rabiPr heet't 
een dergelijk schuitje gckocht en het bijnn onrnid
delijk, n-iet CPn klein rn~nr zo t ,,-instje vau t"\v~ntig 
duizend gulden -..veder van de hand gezet. 

Te Soe1·abaia is het in -..·crscbillende 'vijken niet 
pluis- Te Pesnpc-n bij Yoo1·beelrl ..-]uipen rlaar "'' nachts 
spoken in de Rozendoo1·nlaan 1·onc.l Pn Ye1·d 'vijnen zoocl ,-, 
<o"t· iemand, die hen aan1·ocpt. nndc-1·-t. De politie is dnai-
<.•m o haa1· q11i ·iYe. rnaa1· he<.•ft. o1:;ochoou 1nc-n te 
dnen d.enkt te h.Pbben 1ne-t dc-zc-lf",fc sujet-ten. ci·P <lL• 
bt1u1·t een p~'l.at· rran.:.tn •len ge!t."'t.le11 ClllYPilig· 111;.1~tl..:t'-"''· 
tlLlg 1'ie1na1l.d ge,rn.t. l.3ij ec-11 g "g~H',l Jnla11d~:i.1~ is 'I' l'-.::1:.._l..r· 
licl1tPn dug- t~eu bo1·logie era <.·e11i!..!'"L" k! eet1i11µ-!---Tttl .... 1 ...... ' 11 ,!:t."

~-to!et.1. en Of) 1 .. ::...l..ijooT1 zij1:i. i1t-..:....!. t,,.'-'"' :'l11 • l• ... :·e <li, .. r:-:1:1!I,•11 µ: .. "'
JlleeJ;rd. llt't i~ ,,-el ecr1s !...!..'t"Uet11·<l tlc."l.t <l,• t"otr11li
date11 Y001· lt"t klei11 ni11lr1_,•n••nr·:-< <-':'.'..<ln.1c-n :-·rn••kkPl
den, g-et-n opiu1n Jna,11· 've1:•·11~·c li"P· II11n 11urn<>1lllf'rHl<.! 
·riencten 'vie1·1><·n l111n stukjes pnpier tu<'. ''~'"''''-lll 

zij de geleerdheid nt'nn1nc11 Pll dn11 Yocn· d<' JJ,•,•r·<>n 
hrachtcn. T)it Y<'i-11v111ende l1ebh.·n 1 le Px'-1111ina101·<-n 
te B::t't:..l..'"in. t..>t.':-:lc..ltL"'•> tiet1 e~a1l1i11e:lt1<li .... i. .... i.rt "te ZP.;:,.:!.:gL ... n ... 
<lat zij die stey_£,1elen l>e,-·c hou,.,.-d z11lf,•n ,.,.-pr"''" n Is 
niet aa.11 het exuu1cn , -uldnnn t.e hPbl>eu. C)1n d,~ 

}Jl) 1:e Yet guldo..!Tl zaJ :l:lll cle Ca11diclnten l!l<'<.'I' 1.i_jcl 
gcgeYen 'l.vo1-dt"n on1 l1un. ,,·e1 l nf 1:e n1<\k<'n. '}'p 

S:.1r1~urar1g i~ II .... 'lclji .. ~ ~[,,o~t:<-)}•O ~e(lP1·t lu11g J,,.~Y1l'-'/in111.!...?:', 
de II adj ie' <l i-1>t~11ee1 er~ o' '-'1· eiµ""e11 krn 11l,zin1l iµ ·l1<"i r l 
naa.1" goedvi11<lt:-.n. 111 zL1Jt, et'IJ Ylo..l.::l.~ J~t.~L-...f't lii.i t ''<._><..:ii. 

gardoes '"'\ -OT1g:-=c er1 1-.:or~1t,:..11· ~e1"Jtt:..'ttl1(I, ztHHl~1r1!~ p:t!
"'lagen dat zij v.-ij e1·g-e -,,vonden h··k"·.-1n1<o'11. Ili_j Ja~t.·rt. 
ook ecn Ian~ ·va.r1 ~e11 p: .... 11·ci<le :..1f: .. ,·pnc.)111Pn en · ··t."'< lr t.""i, ..... ·t... l 
daarn1Pnp, nn1ok i:<' 111nkt•n. 1-:l;- ho.>t"dop1>:1>",:::.,. ~ .. ;-;,,. 
heeft l1ct l>.nt:-'tt~ kuntH'n YO<>• ko1nen. u1nnr· tot nll 
toe is cle n~r>ir:...-i11t-~lt\t.ll1i llOf!.: riiet g-e,·a11gc. .... 11 g· ~r10-
mer. De kettin~g-nnge1·>" alth'la1· hnlen i1et "n ter 
om de ,,·eg~n tc b<.,:::cp1·oeien i1iet uit cle knlie tllaar 
uit de slokan te Kn.rang Bidara Te Svlo zi.Jn ~on1-
I1"lige str·aatl>e$p1 o..-iet s uog· Yeel p1 akt.i,.,cher. In t.l"" 
Achterst:1·aat: ,, . ._ . .-at op e11ke1e plnnt,ooen de --.vc-:;z: l>e
spre>eid n:iet moclde-r uit de ,soot. inplaat,,; van rnet 
v.·ater uit ,-i,icr 0£ pu-r-. 

De loods ,-oc:>J • -..vnchtkai-11er l,est..-nHl vnn rle pn-s~n
giei-!", die pe1· t1·nm v::i11 .!Jjo1nbla11g- nanr S<ll11<tt·a:ig: 

rnoetC""n gaan.. i~ tl'lc.lt'ls gel1ePJ eY1 al p:.~s~e-1 lu<.'l< I~ p:<"
,,-o r·dt n. -'-Ile vPr koope1·s .. n veJ koup:stcrs ,,,t:all<>n huIJ 
ku0i.> ,,-~ t·Pn C...)11<.ler· ciit..! It <.'rl~ Lli1... 'l:OO(J;.11: cle i•::1~~._•git 1·:-.:. 
,-/ie OJJ c_le- k'>lll'~t. , - :.-i11 cter1 t:r · c..tlll 'vuclLter1. ••p (f ..... n ,,·cp 
.1l...10e1:.e ... :1 bl.ij~;t-1:i st:.'\t-l11.-- J-:en <.iu1 e lJJ 't1g· i:-· ,1; ... ~ uYP 1· 
t.le g• oo-r.e kali t .. ,,.{2:·e 1 t0Ye1· de ....:u111c.."-ran~~~}1e ~oci<~t..eit. 
Telkens vo1·d~rt 7<' beist<o>JJiuµ-. --,,.,-at ko"'tbaa1· is en 
hindc>rlijk voo~: h~t g<>r·..-µ<~l<l vei-keer·. ,-, .. _,,. Tncliu 
~chijnen. die hout.c-n hlul,jesbr·ugµ-en ni<'t te deup-en. 
Onde.r ,Jen invloect van hei, ,-.,.-,11.,i· en dP zon ,.,..,~,·kt 

het hou te vceJ en n.1i>"'"'chien zoudc11 die "'001·1: -v<tn 
h1·uggen op <l.,,n <luur ook te g-oPdkoop 'Y<'zc>tt lie 
militaire kor:urnanrlant te :--.:an,c:ka Dadou (Ho-..-•'n 1..;:,._ 
f>C>eas ge-niet bo·yer'l ZlJil trc..1cten1~r1t cer'l Toelc.':\p--e Y:=t.Il. 
f' 75.-- als ,.,.-aa1·nernend cont:1·0Jeur cu Yerd.·1· ''°01·clen 
he:o-:i toegelegd rnaancleJijks f" 25.-- tot l-iet rloen vnn 
uitga---::en. om zich op de 1-i.oog-te -te stellen vn n Yoor
ge:nomP.n sneJt:ocb"!:en der dajaks. Een aspirant kJein 
ambtena:otr hcerL ui-tg:erckend rlat rlit ongeYet-""!t· cen 
gulden koper daags uit1na.-i.kt en :;;ton<l Ye1·stor~Hl ove1 · 
een dergeJijke roijaliteit in dcze tijc:len Yun bczuini
gings~voede. --- TL'Il behoe,·e ... -an het meteorologi"'ch 
obse1,,·ato1·iui11 te B>.l.ta,·ia -..vo1·den eeniµ-e nieu-..ve in
st:run:i.enten uit ~e<lerland g~ei!"rht. -- __,'\.an l1et zec
strand te San1arnng is zuivere koemelk ver·k1-~j~baar. 
zoo ma.a.kt een adve1·tentie in het Inclisclt- Vcr.dc,.land 
-,,,;e1·eJdkundig-.-- U..- Re:-<ic.1<-~nt van l"e-kaJong-nn 1nn.nkt 
bekend dat ,,-oensdag- cfpn :3e11 Decernbe1· te P<' ka
Jongan een aa11 besteding za1 gehouden 'vor·den Yd.11 

het tran!"'poi·t -..-an Gouve1·11~rnents zo11t:. ll·~t is niet 
bek<i?.nd of" de fir·nu-. de '-'' it Sch!pp<-1- ~- c·o t.c 
Soeraba1a Tderle zal i11.,,ch1·ijven . 

Telegra.mmen van de Loco:rnotief. 

Ui"T. Batavia, 6 ~OYPrtJ be.-. J3ericht:en van Ponl..ia
nak deelen unde1· datum van 30 Octobe1· med<.·, dat 
de contr61eur Rijk ~n rlrie oppas,-,e1·s. door· de <"hi
n.eezen van l\Ianc:lohr Yern1oor·d zijn. 

1\-lt:"n >"ch1-ij:f't het -..-erzet toe nan onze nieu,Yc inaat
regelen, ten opzich.te vnn bet C1Jineescl1e dist1·ict 
Lafu-ng. 

Er ,,,.::•ren gecn. -t1·oe1-,en genoeg uto eer1 ve1·l.;.enni1•g 
t.e ki.1nnen wageu. 

Uit Batavia, 6 ~o,·erubcr. Ont,..lagen. 
contr6leu1· der t"veede klnsse. bij den 
Con·elje. 

Een tvveeja1·ig 
clen officier ,-un 
" -ijk. 

ve1 · lo-f nnat· 
g<'zondlieid 

I•:uropa is 
der t'veecle 

C'Pl'VOI, de 
""" -te1 ·st~· n t, 

klassL'. 

Benoemd tot. grit'fier bij <lt>n rund Yan .Ju>--d itic 
1\-f'akasser, n ::i.-. Keppel 1-!esselink; 

tot machinist der ecrste kJasse 
rnentsmnrine, Keulcman>'. 

bij <le 

Van Reuter, 6 Novc111l;,,ei-. IIongkong, 5 November. 
0-t"ficieel 'vcrd medegedeeld dat zonder -ver'l.vijl een 
te1·p~do-ve1·spe1·ring· aangeb1·acr1t zal "'·01·den on1 den 
t.oegang tot v'\-oosung: te bescher·men. 

Een <loo1·tocht van '250 voet breedte zal opPnge
la-t.en -..vo1·den voo1· Yaa1·t111gen onder· neut1·ale -..·lag. 

Uit Batavia, 7 Nov .1nbe1·. Het stoomschip Ll t~·ccht; 

1s gist"O!:·en te Rotte1·cta1n aanp:-ekom•~••
I-'Jet stoon:i.schiv I3af;auia is ~tsteren te 

geko•nen. 
AdPn nan-

Benoemd t.ot assisi:ent-1«~,.,iclt.•ni, --.an I~lil..a1· rle '\-op:e l; 
t:ot assistent-res!dent van l~o11<lo,vO:--'>"O. de cont1 6-

]eur der eerste kla>"se, Zeijdel. 
tot assistent-1 ·esident van I.Hor::>. de cof-.t r6Je11r· der 

eerste klasse van Blon,mcnstein. 
-tot assistent-1-e!"ident -,,·an Kar a11g-1'\.njer·. rle co11-

tr6leu1· der ee1·ste kl ass•~ -..·an 13c•nt hem ...-an <len l-3<c·rp:; 
tot a.ssis1.ent-r~sident vnn ... r<lngp1·a11:;r .. ,Jc ge'-''·e:-.-1t.~

Iijke sec1·eta1·i:-; l'vlije1·. 
Ontslagen~ eervol de luii:enant 

v'-7 elaha.n. K-vvie Kan 'Tik : 
rler· Chi11ePzcn 

"'i.~erplaatst. van Riou'v naar de 1~ampon,g-"-'clte rlj,.,_ 
tricten, de con-troleu1· der t'"·ee<lP- klas"c ·ra m><on. 

<C::eplantst bij de trianguln.t ie vn 11 Surnat.rn ·,._ :'\.rt.!">l-
~u~t, rlc kapit.e1nR Dosboott1 .-11 Iuller. 

l.}it FojolaJi '1.-vqrdt onclc.- daturn ·ynn 28 
Af"..t. "''>lg-ende he1 ·icht: 
p~ Ji;fr•raT,i zendt ,v,.inip; 
~: is ~eeq -ve.i_.ag~eJ.~iT!_g :4! 

Oct 

n.11 Ileute1·. 7 _ -o...-e1nl>1>1·. 1..:ui1·u 0 l)c.tubcr·. ~ fa 
joor I~i1·cl1c!'1 't· 1.clPgt·~11)llPt..:"rt ~ <la.1.. g·t"'11ert1tl.l (_{01·<lo1:i 
,.,.-eig·t.~rde zich OYe1· t.e g;evcn <'n <lnt <It.! ::\Inh<li z'ch 
danro1-> 1:'31·t1:2:g· t~t1·4....,kl, ..... 11 l1L ... t...-.rt. 

Advert en t 1 en. 

A llcn die aan zickten van de bor"'t, van de 
lt.1cl,tpijp....:1'1~ ort..tc Iot1g~11 lijUe1.l; zo~")als cata1·rc11~ 
lct-i11g, Y~•·kl 10\t<..ic1, l ~1l l1n.1·c..11 .H .. J.l..:l~i::;-c 11ocst ... 111.00-
tcu ge?>L·tiil"'- ii.1ak.cn Yau U.0 

Sirop d'Hypophosphite d~ Chaux de Grim~ult & Cie 

~ve~~~~si~~~~~~~\\ ~f~~~1~~c1~-~1~ c.~~6~:~<-{:f ~'[:;gg:r1{ii~~ 
11...:t llC:-;Lo gPvOlg '"-o·t·c.lt '\r<'•()rg0:-:. -..11rc,rcr:i. -

D<H>r ltL'l ,- .... H •. 1t·L\..lt11· 11tl u·f..!1 q·11il~ J-edaart do 
hoes!.. hot.l.·lt l:J et. nachtz~"eet op~ 'V'erbetert.. de 
"V'e>edi~g f"t..!:>ned.:.g. l.1etgeeri we1<lra n 'le:i·kba.ar 1• 
o.ari tL.e "t~e:...1.ti:i"lg JTl. g e "V'V"".i.Cl'"lt on g ezo.l..1<.l.cr- t..t..t.zl.cht. 

LJ .1 lZc! S1rco9 ci 'F:l:ypophosp1-i.it..e cie C . .lial..1x is rose: 
V<.L'1l J...i.::!t,;·. 1Je fi',1cu,,i;;; .h b ... ,t.'!'Jl ee,1 J.Jl1.Ltre,t, ovulen 
L"'Or.1;2 '>r<.tt.L , . .... ,) II e .... r ,· /.1, ·icA ,,1e.1·h Oi eC c.l e //,.. . t.}llt teeh e-
7l."l. Jl(7 .,_.,~c1i Gu.t~J.'-L·r.·r r-:·r (:· .. lJt:?l-"'t'sti(/r.l 'is,, Oe1ieven . ..s 
/le:e 1JZerktee/Lt!}l OU.}l, lzt!t r,•,_tJl.:iC/te u ·ouverrierne'l'J.&. 

Tc verkrijgen to Pa1·ijs, Maison GRIMAULTe C•, 8. 1·. Vi-Yienne. 
CN 'I· I\. EH. l:"'ot ALLE 'VOOl\NAldE APOTHl!:KE:"'(. 

OBAT PE!l BEKIN KOEWAT dan BA.HK GIGI ELIXIR 
a:=,,.A,,Ft' 

TOEAH TOEAH PEHDITA BENEDICTIJH 
nania Oba£ 11 0L/VETA/NS" 

PA~:E '.Jl\TJ..B...-Toeang 
baraug njang satoe adan.ja 
liliks dari itoe obat di 
<.lalan1 satoe prapat glas 
ajer (ajer stenga llangat 
baji le salcali). Bi kin basah 
boender gigi. e11 gossok. 
bajilc gigi. Tjoetji moeloet 
sa1na it.oeajer Ljan-.poeran, 
lantas merasa toeloengau 
clari i toe obat. 

[!IL"""ll--.-.., __ 

:zY.JC E:1'il' c;;.. o :ES A
"X"X1'il'. Kaloe 
ct.aging gigi ada 
lerubeq clan sa-

f~~e~~r~~~irJ.1!~t~ 
linga1 baran~ uja1l.g 
saLoe adanja n11-
n it. satoe sen<lolc 
l~cljil do"-a"lg dari 
ltoc obal di Llalarn 
i11ooloet(c:.l.taoc sa
l 'C rtiga ::-,.arn.a sa
l0:11ga. a._lcr> salcit 
tan.ta,,; l<::oeraog. 

r a 1 o c sadj a t1 
:--'cl.lC>C gigi ada. Sa.-
1,:,il oraug lar1Las 
augkat sal~it l~a
lc>C ora11g boc,,·al 
Ji Uala.xi1 gig-1 sakil 

.-.alc>t'3 poto1.1g l..ce
tj1l t->oen<lcr dari 
J..:a1.JaS IJja.J.Jg' di l.>e
l..._i t'l. ba::--.ali. sa1'l:l.a 
itoe obat:. 

Itoe obat gossol<:: g:tgi per bc•ktn k:oe"'·at dan ba.Jlk 
gigi dari toean.-toean peu-J.ita Beucdicliju ada belciu 
sama, sama t1joega bekinan. kring bajik salcali dan 
bel<::in aloes. Na itoe dja, dia ada sarna d'o~ga roepa 
l<::aja obat E:J.::Lx:lr dan. orang :Oolell. pak:e san.a ,,;akali 
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<3oe11d ih. Poe1·,vodn.d ie. (. Gro
bop·a n) J;;: u r·nng>"ono , l-\:Puong
<.ljati e 11 Se1n:..t..1·ang. 

J;;: Jn t t L'll . lJ.i ocdj ''. 
1.;:1atteri. ])_iocdjn. 
Go"n<l•h. 1-;:edonµ:djati. Se

t:l.lc.L1·a11g-., S:.l.h.1-L.i~a.., ..:'\.ml>a.1·a,,~a 

( •·esi<lenti•>n J..;: euoe. Bagel en. 
D'-111joe111n>".) 

1'. Int tPn. J.)jo<~dj n. 

S1·.-lp.l!I,_ ~l.Lt.(licH:!. t•- (~Icip:etan .. 
J>o1101· >~:u. Pa t_j it.nn. ~g-andjoek. 
(.;: ••1·to>-'ono, l).jornh n~·) Kediri. 
" .r·~h"'l<H'n .!..!:-c.1.µoc~rlf?:- 13Jit::..t..r ("'\.,-Ji
ngit.') :\Todjoke1·to (Pr·,,111bon) 
Sidho::u·djo <. ''»-11·oe. Por-i-ong) 
$L>Pr'" b:1j '' (1·••,.;;d ent.ien :\fol ul' -
ke11 Z. <.'U 0. nf"d. Borneo) 
1~:-i11µ:il ( f-'n .. "\,·~ng., Si11go~arie. 

::\ r u J: l l lp:) J>asoe 1·oean ( re><iden
l. i(' 11 I'r·obnliugc> . T3esoekie, l1alie 
en l .on:i l>ok ). 

::\Iod.foket·to, $1<1 hon.rdjo. Soe-
1·aln.-.jn .. ~.µ:-n,,·1. 

Sr·n::~-.·11. ~g-a'"·i, 1\ludioen. 
Ho;olalie. dag-Plijks behalve 

<.iP~ Zo11clap:::: 
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, .:in d<' on.dc1· olp:< nde 
plaatsen. 

1-;:hl.tt<'n. Djocdja. 
~e111~t t"<."111p;, .i, tl.l. b~1.t·u,va._ Sa

ln tig>1, 1.;:,.,1ongdjati, Goenclih, 
I>nc1·,vodaclie, (Grobogan.) 

1.;:1attc-n. Dj<>cdja. 
Sen1a1·ang, 1.;::e,longdjuti, Ka-

1·c"'l11g:-:..ono .. C{oendih. 
i.;: Int.ten, Djocdja . 
~··nge11, 1\Iarlioen. 
~ l,oeloe11g - ag·oer1g., Kecli.i·ie, 

l'\Iodjok•'l·to . Si<lhoa1·rljo en Soe
ra.lJrtjc-i., ~p.·o ""·i. 

S1·ngen, ::\-I'-1clioen, Dlitar, I3an.
g·t I. I>~l.}-:.Oe1·o e"'-i..11. 

BojolnliP. <lagelijk"' 
d<-•s Zonda:'!;!'< 

be halve 

''--011ng-i1·i. 1\laandag· '\,""\-oens
:Jng en ,-,·ijllag 

>. I~. let tr·~in S1'--. ::--;;-<'. G ten 1 11. 33 rn. ''-"•>r·cltc-..n 
nll1ie1· nlJc',-;n l><lkket.tcc>n orot--.:111µ·<-11. ,,. _111nt>er· <l<' ,,.e""t}'O>-'t 
tc f-:.n111n1·nr1g 11iet tij<liµ.· ~t.·11<.H·p.' :..1nnko1u't., <.Yt'l.1 riog 
nJct <let"l t1·ei1l Y:ll'l f)11 ~-)o()t'll. te li.t.•Ill'1 .. PTI n:1e~g~l.n1'l. 

S7Y. SA::\l BANG '\- 01 S'l'ENLANDE~
s,s !STA., l'S:-';PO! H~. 

· J~ LJ[J..• Soera.ka.rta..: --



nict gemeld; wel dnt de politie pTOces-verbaal 
tegen beide duellisten opnrnakte en dat de 
eicrenaar van bet terrein beboet werd orudat 
hij in s~rijd inet ae verordeningen, den put niet 
behoorlijk bedekt bad gebouden. 

Zw. Ct. 

Op flen vacanten en zoo gewicbtigen resi
dentszetel te Solo is de resident vim B~mbiru, 
de beer SJ:lnan. geroepen, eene benoerniug wiuir
mede wij meenen dnt de Regeering meer eer 
zal inleggen, dim met Hare opgeschroefde en 
verdachk loochening van het be:>taan der be-
ruchte spotprenten. J . B. 

ME~ YERTEL'l', <lat bet kampongvolk aange
zegd \s of zou worden, om voortu.an b\j fees
telijke gelegenheden zich aan hun adat te hou
der., d. w. z. op mittjPs plaats te nemen, te 
dineeren, etc. en bunne partijen alzoo niet meer 
op Europeescbe wijze in te ricbten. 

Het zal wel een ca11ard zijn. 
S. H. B, 

- Te lVijnjeterp hebben eenige koeien een 
baas orusingi:lld. Eindelijk nam een hem op de 
horens, wuurua bij dood nederviel. Een juger, 
die juist tegenwoordig was, stak hem in de 
weitasch. ,,Men kan nooit weten hoP een koe 
een baas v11.ngt". Loe. 

Aano·eslao·en vendutien. 
~ ~ 

Op Donderdllg den 13 KovcmbC'r 1884 in bet oude 
Logegebouw 1n de Kocstraat alhier rnn den inboe
del van den Heer M. E. J. I\ohler en daarna van 
Comrnissie goederen. 

Op Vr;irlun- den 14 Kowmber 1884 des rnormiddags 
ten 10 "ure

0 

in het !ocaal ,·an het v.endukantoor aT
hier van de ondememing • ·guroom 

en daurna 
va11 twee steenen gebouwen staundc op Keizers grond 
in de kampoeng Soniten. 

De vcndumee tcr. 
H. C. Fisser. 

Advertentien. 

Staatsspoor-wegen op Java. 
Exploitatie Oosterlijnen. 

~ QP de hierna te vennelden plaatsen 
~· en dag ,;al gelegenheid worden 
gegeven om bij openbare mschrijving mede te 
dincren ter verlo:ijging van bet 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 November a. s. 
des voorrniddags ten 11 uur OJ> bet bureau 
van den Chef der Exploifa.tie te Soerabaia. 

b. Y oor de statiorrs Bangil, Malang, Pasoe
roean en Probolingo op d<:!n 14en Noveru
ber a. s. des voormiddags ten 11 uur in 
bet stationsgebouw te Bangil. 

c. Voor de Stations Kertosono, Kediri, Toe
loeng Agoeng. en Blitar op den 18en No
vember a. s. des voormiddags ten 11 uur 
in bet stationsgebouw te Kedirie. 

d. V oor bet station Madioen en de halte Pa
ron ,)P den 20e.n November a. s. des voor
micidags ten btdf 10 nur in bet stationsge
bouw te Madioen. 

e. V oor het station Solo en de halte Modjo
sragen op den 21 en November a s des 
voormiddags ten 10 uur in het Rtationsge
bouw te Solo Djebres.Terwijl na afloop 
der openbare inschrijvingen op de boven
genoemde stations tevenR gelegenheid zal 
warden gegeven tot het sliiiten van on
derhandsche overeenkomRten 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 November a. s. voor de bal
ten Djombang en Ngandjoek 

d. op den 20en -ovember a. s. voor de hal
ten Tjaroeban, Poerwodadie, Geneng, Ke
dong Galar, vValiekoekoen en Ke~ong 
Banteng. 
De betrekkelijke voorwaarden liggen ter

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

DE CHEF DER EXPLOITATIE OlL. 
(304) 

~ De ondergeteeken<le geeft bet 
6...,,,- geachte publiek van Solo ken
r.is, dat hij binnen eenige dagen alhier zal 
aankomen met zijn geheel nieuw ingericbt 
atelier de photographie. 

A. 'fAGGESEL. 

Adres : . HOTEL SLl_EB. 
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Vendutie wegens vertrek I Boleh dapet bell pa1lt1. 

op; Donderdag, , 13 November .a." s. K 0 NG H 0 s ING & f10 
het v1·oegere Lo~e-Ge'bon"UT lJ • in 

voor rekening van den WelEdeIG. Heer KAMPOENG 'l'JINA - SOERAKAJ{'l'A. 

~t m. Jj. Kahtar~ . 
van ZEdG. netten en geheel nieuwen inboe
del, bestaande uit solitle Soerabaiasche meube
len, waaronder ijzereu twee- en een persoons 
ledikanten. 

(315) SOESMAN & Co. 

Op bovenstaande vendutie 
kunnen Goederen worden bijgebracht. 

(31C5) SOESMAN & Co. 

Djoe"\valan kain soetra roepa-1·oepa . 

Sroetoe Manilla No. :n. dan J[in' araah. 

Piring Jcajoe dnri Djepani;. 

l'tiakannn Boe•·oeng Kenn1·i. 

dnn roe1Jn-roepa barani;. (~OG) 

Am~terd~mache Apotheek. 
Leveir,Lvafe1-: 

(29G)* A. i\lAUHIEL8E. 

Op 
. 

n1euw onlvangen: 
Het e<~hte Llll't"l'll aLef. .;.ii geeu lt:lllUl!\ e

ling behoeft. donr zijne kwnliteit ·1 lom l)<'keml. en 
j slechts aHei•n verkr~jgliitnr lJij den dep0t

hoader vnn Anton lUnrck~. 
per fl. fl.~.-, 

,. doz. fl. f 1 ~- -
\' 1L .~ :') H L 0 :\I. 

(30 [ )* ,'<('/i O<'ll 11/U /;ey. 

. De ondergeteeh :nde1 

I belast zich met den i u-· f'll verkoop nm pro
dukten te Senmmng. 

, Yerschaft \Yerklrnpitnal 1t1m Lnndbouw0n-

Na afloop van bovenstaande vendutie 
zullen wij verkoopen: 

I dernerningen eu verlecnt voor:;t;hotten op pro
dnkten. 

------~--~----~~-~- Een en n.nder tegen nnder overeen te ko-

Eenige . )Jelkgevende en Be::ettc Koeien met 
Ka l ue1·e 11. 

Stieren. 
Een span wagenpaarden, Sandelwood Valk

shekken, boven de maat. 
(317) SOESMAN & Co. 

Op dezelfde vendutie 
ZULLEN ?-!OG DOOR ONS WORDEN YERKOCHT: 

Diverse me~bilaire goe<leren, waaronder twee 
mooie mahonijhouten kasten ; 

Kristallen kroonlampen ; 
Een ijzeren brandkast ; 
Een goed loopende Regulateur : 
·vv agentuigen 

en verder verscheidene artikelen, te veel om op 
te noemen. 

(318) SOES11AN & Co. 

Vendutie 'veo·ens · vertrek 
~ 

op Maandag, 17 November a. s. 
ten huiZe van 

UEVIiOUW EOEiiS, 
Heerenstraat, 

van HEd. goed onderhouden inboedel, waar
onder net afgewerkte Soerabaiasche ijzeren en 
houten twee- en een persoons l~dikanten. 

[319] SOESMAN & Co. 

AV~K!t:Jm!R 
H eerenstraat-Solo. 

Op nien~v ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoed1m a f 8.-
Parijsche hemden a. f 45.- 't dozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
Eau de Cologne. H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist (con taut). ~ 
Tokobouders genieten rabat. 
Schildpadden karnmen van af f 1.-'t !!tnk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren
DA~IES ARTIKELEN. 

Handschoenen met 2 en 4 kn oop('n Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perle. 

Kinderscboenen, fijne sponsen. 
DRA:t\~EN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long11e Vitae, Wijnen a f 10. f12 

f 13en f 14.- bet dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

1''.I:: o de Ill. a g a z ij n. 
SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishouclelijke benoodigdheden, enz. • 

Recommandeert zich verder voor bet aan-
maken van japonnen, etc. etc.. *(252) 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gym.nastiekscbool te Soerakarta 

en 
de Vereenigin~ tot voorbereidend 011-

derricht aan :S.inderen vnn lllnver
mogenden in Nederlandsch-Indie. 

J OTEN ~ [ ~~:20 cont;nt.· franco en 
iJ aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
· (84) TROOFT & KALFF. 

• 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontl'angen: Encaly1>~inthe. llioorts
-werend liqnen1·. ternns ecne zeer aan-
gename drank. 

llOO) MAOHIEL::'K 

Verkrijgbaa.r bij 

lliOO@l~~lli -~ ~~~l~~ it 

Hantoor-A..genda's iSS5. 
Spoo1·weggidsen. 
Nederlands Geschiedenis en Yotksteveu 

( p1·achtwe1·k in 4o gr. octavo tleelen) 
de Ge1iestet-A..lb1un in p1·a ell thrr 11 d. 

Ctalie, doo1· Ge1·a1·d llelle1· » 
Een schildercloos, co1npleet (vo ;n· tli-

lettant-schilde1·s .) ( ~ 'f!J) 

Amsterda~sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Kaa.~a@h~ ~ij=.en ... 
(25) A. MACHIELSE. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEK. 
TELGRA.AFTAH.IEVEN voor 3 kri11gen be

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bmt.tn. 

de lijn. 
(6) '11HOOF'r & KALFF. 

Open'b~~e Ve~~o~p 
op_ Vrijdag :I.LI November :n.ss.1. 

des voormiddag.s ten 10 ure ten overstaan en 
in het lokaal van bet vendudeparte

ment te Soerakarta: 
,·an 

twee van steen gebouwde en. met pannen ge
dekte W oonhnizen met di to bijgebon wen, stiian
de op keizers gron<l in de k:i.mpong Seniten 
ter hoofdplaats :::ioerakarta, belendende ten noor
den aan de kalie Larangan, ten zuiden aan 
den kleinen weg naar de kampong Seniten en 
.ten westen aan den grooten weg naar Gem
blekgan. 

Samarang 28 October 1884. 

(306) ~Ir. CAESA.R VOUTE qq. 

INDISCHE-BODEGA 
Onh'angen:' 
Een partijtje exqnise witte 

portwijn, minder zoet van smitak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

:~ TCC~~aadi: 
Twee locomobilen, opzetteltik ver

vaardigd voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eene verwarrningsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

Twee horizontale Jllachines van 
acht- paardenkracht. 

Eenvoudige ir1·igatiepo1npen 
in beweging gebrii.cbt door paanlen of runde
ren. Men behoeft bij deze pompen geen fun
deering boegenaamd. 

_(3 13)* W. MAXWELL. 
Djokja. 

.Amsterclamsche Apothe.ek 
Poede·r tegen miltvuur 

Ct.50 per pond. (31 l)"' 

ruen t:onditieu. 
(233) L. 0. >SCHALKWIJK. 

Societe G1

e rle Prollnits Alimsntaire 
K .\PIT .\.11. 3 ~lll.LIOE:o< FtLl'.'\C~ 

Di1·eclew·e11 DT:Y.-!ST en ATJ,CARn 
<iouoE:-o; M1m11LL1•: P.1HIJS 1878 

l; o 1· 1> E :-.; ME o .1 1 LL r: .\ ~1s'1'1•; nu 1 .11 1 8 8 ::! 

PA RI JS LONDON 
':.1:i, Ilic/1e1'. ':.13 II 101, Leadenhallsll'eet. 

Boter van Normandie 
Zonder eenig meng,el, de besie lioter van Frankdjk 

lli1·erse groentPn, /1'11/f'els, ~cll'cli11es . ptlles de 

f oie gi'as, enz. 
OP.DEllS TE RlCHTE:\' ,\A:\ ALLE Ii\IPOHTEURS 

\'.\ ;\ EUROP,\. 
Men eische op elk blik het mcrk met de twe e boerinnetjes 

HOLLAN'OSCHL<: PIU.ISCOUR.\;\TE;\ IYOTIDE;\ 
OP A.\.:\YHA.AG TOEC;EZO:\'DE •. 

\)41) 

Hand els- Qn Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZANO 

\'001·stl'aat-·Solo (35). 
Steeds beleeCdelijk aanbe\·olen. 

o~~v~~~e1~ 
Via H(nnburg, 

[en Klein partijtje ~ved,eli,jli. Echte 
. 1Ia,·ana Sigareu. 

SoESMAN & Co. 
(309) -

·Uit de hand te koop. .· 
Een steenen huis ruet groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den beer 

(19) A. i\lAC'HIELSE. 

TEN 13EHOE\E VA.~ 

Cle. ~lJ 111.1ta..)tieft..)cfiooC te. S0i1-t-.'t.liaitu 
EX 

Cle G))eiee.nig-i1~'} tot vooz;(>e.z:.e.iCJe.1\,d ondez;-

tid\,t a.an cKi11.d<net\, l)cln ~1C:.i~\,l)Ct111.o

';).?.f\,d~1\, it\, ~)'cc8eifa.n2.)cf\,-1'1n<lii. 

Trekking 

Maanila~ ~~ ~mm~~r rn~4. 
-225-

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough I.1~zen~es. 
Midrli>l tegen de hoest. 

( 10 5) i\1ACHIELSE 

A1nsterdamseh ~ A po th eek. 
Soer1ku da. 

Bayrnm. Alcoholisch wascb· 
-water. 

( 101) MAUHIELSE. 

in vnten, blikken en flesschen 
verkr.ijgbaar bij 

SOESMAN . & Co 



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

ten behoeve van 
De Gymnastieksehool te Soerakarta 

en 
De Vereenigin~ tot voorbereidend on-

derrieht aan kindereu van l'fiiuver- ' 
lmogeuden in Nederland!!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prlJS f 100.000.-
l prijs 
l « 
2 prijzen 
5 < 

10 < 

100 < 

~00 < 

van · 
< 
« f 5.000.
< < 1.000.
« « 500.
« < 100.
< < 50.-

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

3':W prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f '10.- CONTANT ve1·krijgbaar. 

te Amboina bij rle heeren A. T . Bouman & Co. 
(< Banda « den heer C. J. Blanke1-t. 
« Bandjannasin « « « J. A. Jansen . 
« Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« B:i.taviR c< de N I Escompto Maatschappij . 

« c< den heel' H . J. Meertens. 
<c « G. Gehrung. 

« « « F. H. Kroon. 
« de heeren H. M. van Do1·p & Co. 
,< « · « Ernst & Co. 
« « « Brnining &. Co. 
cc « « Ogilvie & Co. 
« « Visser & Co. 
« cc « Dunlop & Co. 
« citm ht .i1· Loa Po Seng. 

(( « « « Thio Tjeng Soey 
« 13t'ngkalis 
« Benkoelen 

« « L. van llutten. 
« « <' C. ,\. Aeckerlin . 

" Boeleleng << « « Nierinckx. 
« Th . Jansz. « Buitenzorg « « 

« (( (( « J. A. Schussler. 
« · Cherihvn « « J . J. H. Smeenk. 

(( (( « A . J . \Yolvekamp. 
« (( « « « J. van Hobt Ptillt>kaan. 

« Brocx. (( Djember Bezoekie « 
c Dj ocjacarta « « « J. J . de Graatf. 

« « « H. Buning. 
« « « « 'Ved. Kocken. 

« « « de heeren Soesman &. Co 
« Intl1·amaj oe « den heer J. Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenholf. 
1 Kota-Radja « « « A. W . l(ne fol. 
t Laboean ( Deli)« « « J . F . IL vae11 Hemert. 
" i\fa cassar « « « ,V, Eekhout. 
" ) fadioen « « « J . A. Manuel. 
• )fagelang « « cc P . Koppenol. 
" :\Iedan « « « '"" F. H. Leyting. 
" )fenado « de heeren de Bo1·des & Co. 
« Parlang « « « Van Houten, Steffan & Co. 
\( Parl. -Pandjung « « cc J . \V. Alt.ing Siberg. 
" Palembang « « « G. H. Ruhaak . 
u P.isoeroean « « « H. G. Alunder. 

·< « « « D. P. Erdtrink. 
" Pattie « « A. M. Yarkeviss.ir. 
« Pecalonga11 <' " « A. \V. I. Bochard t. 
« « « « « S. N . .Marx . 

<< « de !Jeeren Hana l\Iullerneister & Co. 
~ Poerworedj o « den beer ·l\!. F . Smets. 
" Probolingo « « « C. G. van Sliedred1t. 
« cc « « « TI . S. Thal Lai·sen . 
« Riouw « « « C. . van Zijp. 
" Rernbaug « « « P. L. van Borlcgom. 
« s,1Iat iga « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « « Agent N. I. Escompto l\Iij. 

« « de heeren G. C. T. van Dorp & Co . 
« « « « Ravenswaay & Co. 
« « « « Arnold & Co. " « 
« « « « Soesman & Co. 

« « « « « Grivel & Co. 
« « « den beer A. Bisscbop. 
« Soekaboemi « (< « D. J. H. Schafer. 
• Soerabaia c< « Agent N. I. Escompto Mij . 
« ~ « den heer Ohs. Kocken. 

(( 

« 
« So.irakarta 
« 
« 
« 

« 
« 
« 

« Tangerang 
« Tj ianrljoer 

« Tegal 
« T e rnate 

.t Tjilatjap 

« « V. Clignett. 
« rle heeren Geb. Gimberg en Co . 
« « « E. Fuhri & Co. 
« « « Van i\luyden & Co. 
<< « « Thieme & Co. 

(( 

(( 

(( 

(( 

« den 
(( 

(( 

« 
« 

« 

(( 

(( 

(( 

« 

Soe, man & Co. 
Thooft & Kalil. 

« Yogcl van de1· Heyde & Co. 
heer C. L . Baier . 
« L. A. M. Leman. 
« Jhr. R. Holzschub.ir vcn 

Harrlach. 
« K . Ho1·ens Greve ""zn. 
« C. \V. R. van Rcnesse van 

Duijvenbode. 
« I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
« \Yonosobo « « « D. J. van Ophuijzen. 
De trek.king geschieclt ten over~taan van den No

taris H. J . .MEERTENS te Batavia ab: bij mrnplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKXER. 

Verkrijgbaar 
BIJ • 

Thooft &. Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYEHSE SOOH.'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACH'fALBUMS. 
,DIVERSE SPELLENt enz. enz. (5) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEllK'.rUIGK UNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieks be
noodigdheden. 

YEBB :::C N IN V OORRAAD: 

Ben groote p1trtij 1~, 'I\ Lt en Halli• 
ij zel' in alle afmetingen. 

Staa.f eu t)laat~jzel' van u.lle dikten, 
W1Lfirbij V11ll o' X ~· X '! ,~" en 1 

'•" 

§taaf en plaatlroper en Koper· 
«lraa.d. 

Groote- sorteering - Jloerbouten en 
Klinknagels. 

> > Ji.opereu ..Kranen 
en ~too1nafsluite1·s. 

India 1·ubbe1• van af 1/11" tot en met 
1" dik. 
Gasp~j pen met hulpstnkkeu tot 

en met -i" 
Geld on ken I)U 1.en tot 12" diameter 

geperst op l 0 .Atmospheren. 
PrimlL kw11liteit Engelsche drijfrie· 

1uen, enkel en dubbel. 
. Ha.nll, Centl'if11gaal, Stoom.._. 

pmnpen en Dl'anllspuiten. 
Sn~jgel'eedscha.p voor gas en 

'Vi th ~vorthdra~ul. 
Alle soorten V e1· t·,.,-aren. 
Boor en Pons1nachines, Draai

en §cha.atbanken. 
StoonnnachinesJDetketels opern 

f'nndatieplaat. 
kiezel~nhr coinpositie, de beste 

bekleeding tegen wimnte-uitstmling. 
Dinas C1·istall, een nieuw soort 

,·11111·li.lei. Yim welke la11tste artikelen zij 
eenige agenteu voor JiLVIL zijn. 

V enler a.Ile artikelen, benoodi"d 
'"oor la.ndelijl~e os.ulerneiningen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Jllachinerieen en 
re1)araties cl11armn, en nemen bestel
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 
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''"itte en Uoo1lc Port ... .. f 15.-l pe1· 
~lnl11:;a,)I11sc11tt-l en 'ViuoDulce,, 13.50(12 fl 
Pait>-, Gold- ("u Jtry-.§herry ., · I~ -- ' aco t. 

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

SOJjJS3.IAN ~\;:; Co. 
belasten zich steeds rnet het .houden~' 
Jluis- en ('a:rn'fnissie,·eudntien 

(28) 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PA RIJS -

r!Jananga Water 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet W'ater; gemengd bij bet water 
waal·mede men zich wascht, maakt bet 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
gantste dames zeer gezocht wordt. 

Van af hedeu dn.gelijks versche Geb,tlcje.~ enz. Prii ·>C.) tmv1t"'n w1mlen tegen fomco 
aiin vrage fr an co toegezorn !en . 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 20 April l 884. HEERE~§'l.'RA.A'I.'. 

l~----------(1-2-7)-----------~ 
Znturdn.gs: Sauc~jsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dP.n 

kortst mogelijken tijcl 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 e M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent ver:6ekeringen b. v. K11pitiinl bij overlgden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtreut die volgens het onlangs a:mgenomen VERLAAGD tarief voor vYEE
/,EN'FON'DS. wordeu gaarne verstrekt doo r 

( l 7) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o l Bo [ r a fi B 0n 
zeer goedkoop. 

THOOFT & .KA.I~F•~. 
(162) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijf'schietrcgisters en Af'!!ltandsbepa

li u;;en, afzonderlijk gebonrlen . 

Gedrukte ,\.nntf"ekenin;;-boekjes. 

· Nnamlijsten. 
K leedin;;lijsten. 
StrnCboe.ken. 
llena;;eboeken met sterkte Re~ister. 
Proces-'l" erbnnl. Getui;;en Verhooren. 

Beklnn;;den Verhooren. 
Vendu verantwoordi n;;en, enz. enz. ( 4.) 

THOOFT & KALFF - - Soerakai1ta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrukkerij an Binderij 
en 

HANDEL 

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

garandeerd. 
PlUJSCOUHANTEN worden steeds gmtis 

verstrekt. (7) 

~ ;( i f\411 AU LT & c 0
·s 

1\1 AT a C 0 Preparaten 
\ Oil geneesmiddel geeft de gun-

~ ~ sligstc resultalen bij de behandeling 
'\\. ~~ f der GonJJrrhee; bet bestaat in twee 
~;.!'i~ ~ vormen: 

'l 0 GRIMA ULT&: Co'• Ma ti co 
~ Inspuiting; is in weinige jareu 

werddberoemd geworden; bmnen 
enkele dagen Worden de hardnek
ki!l'sle uit\'loeingen.erdoorgenezen. 

2° GRIMA ULT&: Co'• Matico 
Capsules; onfeilbaar bij de be
handelin~ van uitvloeingen, en 
hebben ooven Copaive en andere 
caps11les het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIM AULT & C0 , 8,r. Vivienne,Parijs 
Depots'in alle goede llederlaudsnhe apott.ekea. 

HOGG'S PIJl-ltE COD Ll\lt:.A Uii.. 
(HOGG•S L.EVERTRAAN) 

Wun11 •• heilume uitwerkin~ sedert 30 Jm1 bcte·d ia 
Tf'gtn: Boratsiel;ten Longt.ering, 8roncbt"ia, 

Verlloudheid.Hardnekkict• Uoe1t.Kl1er;.chtige 
aandoening:eo, Hutns1ekten , Kliera:cht ge 

~::'ki~~~~.~ ~~=:e~k:~"ai e•nn v::~:l~~~;~}a~=~~~~ 
ll•• eisebt op bet 'etiquet den oaam no HOGC' 

htt attest un deu H' LESUEUR. eher der Cl" 
miscbe werkzaamheden ;1a11 de medische f:l~nlteil I 
l}arijs, en bet stempel van den franscbe1 
Staat in blauwe inkt. Dr le\·erlraau '' "1 
BOGG wordt alteen ,., koeht in drtelioeki(f 
f1aco111 wunao ~et model hier oaut is ~•plaaw 

ipotb1t BOGG, 2, rue Castiglione, PJ.llIJS. 

den Agent te Soeraknrta 
.J. H. VAN OMMEUEN. 

~msterdamsche .Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

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

(70) A. MACHIELSE. 

Ve1.•krijg·baar 
bij 

T!QDFT & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Mlinchhauson 
(in het J nrnansch ) 

P1·ijs f 5.- f'mnco per post f 5,50. 
(82) 

AGEN'rscHAP SoERAKAR'rA. 

der Ba ta viasche Zee- eri Brand
Assurantie Maatschappij . 

De ondergeteekende sluit verz~keringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke . voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPP!J 

,, V eri tas. '' 
Di.J het Agentl!lchap dez;er l'fiaatschap

pijen bestant, op zeer aannemelijlce voor• 
wanrden, gclei;enh~id tot verzekerin; 
te;;en brandgevaar, van alle soorten Gt"· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soel'akarta. 

(16) J. H. VAN OMMER.EK. 

Ver krijg baar 
bij THOOFT & KAI.iFF 

blauco aanvragen tot geleide· 
billet ''oor ' 'ervoer van kof".ti.j, 
1net ontvangstbew-ijs voor li.ot._ 
fijpas. . (193) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoot'delijk voor de wet 

DE UIT&EVERS. 

___ ___ Sneldruk.- T1;1QOFT & llliFF :-- Soeraka1-ta., 
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