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Borneo-exploratie 
Dezelfrle mon ieur Cotteau. dien wij e~n be

zoek op Kralrntau 11nn het A11nlrijkskunditr 
Genootsclrnp v11n Austmlitsie hoorrle~ beschrij~ 
ven (*) heeft ook Borneo bezod1t. 

Iry schr(jft danromtrent het vohreude! 
Op den 20sten :.\lei 1884 verliet ik den 

oorlogshav':'n 'l'olilon nan de i\liddelbndsche 
zee a1111 boorcl van het fransche trnnsportschip 
Vive, hetwelk voor de eerste nrnal troepen 111~1tr 
Tonkin overbrncht onder bevel van :\ions. de 
.Kemmbo quer. Den 30 April kwamen wij te 
Smgapore uan. Een klein defect MU de urn.chine 
had ons twee ditgen te Port :::laid opgehouclen 
doch ovengens was de reis zonder onaevnllen 
afgeloopen. De gezondueitl 11ttn boo rd bleef 
voorhlurend nitstekend 1m toen ik te Sinrrapore 
bet schip verliet wu het aantal pn sagi~·s met 
een vermeerderd: m de Hoode zee wenl na:ne
lijk een rneisje geboren. zooditt wu met 58 
personen Toulon verlieten en met 859 m de 
Leenwenstad (*) aanbrnmen. 

De Sive zette de re1s naar Tonkin voort 
en ik bracht een panr diwen te Sing11pore 
door, duarbij een bezoek afleggende bij den 
l\Iaharaclju. v1rn Djohor. die in eene prachtige 
woning, een waur pttleis verblijf houdt. min 
het niteinde van het :\foleische schiereiland 
gelegen. Dank zu het rnrlicht bestunr mu 
lezen oosterschen vorst. die een groat vriend 

van de Engelschen is, dank aan de veiligbeid 
van lijf en gc>ed die in zijn gebied heerscbt, 
verrijzen er rondomzijne boofdstad 'teetls nienwe 
plantnges en nederzettingen. Een der aange
naamste uitstapjes die ik in de omstreken vim 
Smg<tpore muukte wa dat rniar Bnkit Tinrnh 
boekit timllli: loodheuvel), bijnn in het midden 

vun het eilaml gelegen en waar met veel suc
ces uitgestrekte aanplnntingen van ruais en 
koffie zijn aangelegd, de laatste meest Liberia 
koffie. Een d1111rvan, waarop meer d1in duizend 
Ohineesche, hlaleische en Indische koelies 
werb:aam ziin, wordt op bewonderinaswaardiae 
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wyze gedreven: het is een tuin en een fraaie 
tum. T aar de Liberia koffiebeester IS hier 
thans vel:ll navraag. Deze strnik, die een be
valligen vorm heett, groeit verwonderlijk suel, 
draagt overvloedige bloeserus en vrucbten en 
staat na drie jaren m vollen bloei. De takken 
buigen alsdan onder het gewicht cl er vruchten, ter-

(") Zic Ko. n7. 
(') Vertaling ,·an Singa Poern. 

F e u i 11 e t o n. 
TRAN ZETTA. 

In het begin van den winter van 1816, kwam 
ik tegelijk met Lord Byr1•n te Venetie, door een za
rnenloop rnn ornstandigheden, die weinig of niets 
afdoen tot den loop van dit verhaal. Tot ophelde
nng, zoo het noodig mocbt wezen, dee! ik echtr1· 
mede, dat ik mij in gcen aangfmamc stemming be
vond en nooit had ik minder romaneske gedachten, 
dan toen ik me in het zoo romantische Venetie 
bevond. 

Terwijl mijn beroemde vriend zich nit met de gees
tige hertogin Albrizzi onderbielcl, dan met de barts
tochtelijke Marianne vertrouwelijk fluistenle en in 
zijnen geest eenige bewonderenswaardige strophen 
van z\jn Childe Hm·old ontwierp, daalde ik eenzaam 
over het St. Marcusplein of volgde droefgeestig de 
oevers rnn bet groote kanaal. 

Reerls dacbt ik er aan deze loovernchtige stad, 
de koningin der Adriati~che zce, vaarwel t.e z.-ggen, 
daar zij rnij niet die afleiding aanbood die 1k zoozeer 
behoefdc, toen mij omerwachts een voorval be,iegendr, 
dat we! in staat was mijne aandacht lrvendig ge
spannen te honden, ja mij innig te schoklien. 

lJen avond voor bet foest van rlen heiligen St~
ph:rnu~, dat in alle Oostenrijksche provincien zeer 

rlrie111'1nl ·,,week~: Dinsll11g11. 1Jon1lerll1igs ell elke 10 woordcn voor ~ plaatsing·en fl.-
Ztttenlags. uitg-cJ.Ondenl fee,-tdngen. · I elke volgencle plaatsing de helft. 

wiil de boonen dubbel zoo groat zijn nls die cler 
Arnbische koffie. De cultuur dezer uitnemende 
koiliesoort i:> eerst kortelings ov het Maleiscbe 
schiereilnnd ingP-voerd en het succes er van 
bewezen. 

Ben van de voornanmste planters van Sin
gapore, de· beer Uh11,sseri1w zeide lll~J, dat vol
gens eeue nrntige berekening eene netto winst 
gelijk nan f 1200 per hectare lrnn verkregen 
worden. lJ, hen . overtuigd clitt de cultuur 
van deze varieteit van den koffieheester in de 
noordelijke en tropische gewesten v1tn A rn~trn
lie veel sncces lrnn hebben. 

Ik. verliet Singnpore met bestemming voor 
het e1land Borneo en het dnar gelegen vor
steudom Snrnw1tk op een fraaien kleinen stoomer 
van 400 ton, die tweemaal per nmand een 
geregelde dien t oncferhouclt tusschen Singapore 
en ::far,iwak. 

De af'sbmd is ongeveer 450 engelsche mijlen, 
diit is dezelftle nls tus ·chen Marseille en • .\ lgiers. 
Het trnject duurt slechts twee dageu en gedu
rencle den zuidwest-lllocsson heeft men vol
rnaakt kalme zee. Zijne Excellentie Charles 
Johnson Brooke, de neef en opvolger v11n Sir 
James Brooke, de beroeruLle stichter van den 
onafhankelijken staat Sarnwak. was met zyn 
gezm in Europa, toen ik te Kuchin (Koetsjin) 
de boofdstacl vim het rnrstendom aankwiim. Ik 
lllaa,kte derhalve mijne opwachti.ng bij den resi
dent den beer :\lax.well en nam eene lrnmer in het 
Club hotel. Europeesche touristen kornen zelden 
op Borneo en solllruige pE-rsonen, die bier meer 
d:in twintig jn.ar wonen, verlekerden IDJJ dat 
ik de eerste Fr11.11schlllan was, die Samwak 
bezocbt. :\!en lll1111kte echter wel gewag van 
een Italiaansch uatuuronderzoeker, Dr. Beccari, 
die eenige j1tren i!'eleden twee maanden te Sa
rawak vertoefde. E:nchin. de rnornaamste plaats 
van bet r(jk is aan de Sarnwak-rivier gelegen, 
Clrca .JO mijlen van zee. Bij hoog water kurr
uen de scbepen tot voor de stad komen, die 
de grootste rnn Borneo is en 10.000 inwouers 
heeft, voonle helft Ohineezen voorcle helft Maleij
ers en ongeveer twintig Ellropeauenin bet geheel. 
Doordien :\Ir. Hardie, de agent der Borneo Com
pany, zijn stoomsloep welwillencl ter mijner be
schikking had geskld, Kon ik de rivier 40 rnijlen 
st.roornopw1iarts varen tot aan de antiruonium
munen van Busan, die aan deze maatsclrnppij 
behooren. Bet erts wordt uit den schoot Ller 
aanle gehaalcl lungs een tramway met mils 
van iizerhout. Vier mijlen verderop te Palrne 
aan den tram genoot ik de gastvrijheicl van 
den As istent resident, :\!. Bampfylde. die my 

Juisteffijk wordt gevie.1·d, keenle ik geheel omcr
schillig in een gondel terug- 11aar mij1w woning, 
toen mijn oar \\'el'll gctroflell door bet rmnoer van 
het rnlk, dat op het St . .\Iarcusplein was verzameld. 
De \Teugdekrctt•n r.ler menigte "·eerklonken onder 
het afoteken '"n rnurwerk en de Jevendige toonen 
der guitaren. 

Ik gaf rlrn gondelier beYel om naar de karlc tc 
roeijen, waarop ik rnij naar het plcin begaf om het 
volk van Venelit> eens feest te zien vieren 

In Eng,,land Jevert cen ,·oJksmenigte het droe
Yigste gezicht op, wat maar te rlenken Yalt. De 
woolijkheicl hult zicb daar in een somber kleerl; bij 
de plc,·htigstc gelegenheden beerscht er icls gcrlrukts 
en de kolenwalm uit de tallooze schoorsteenen strekt 
niet 0111 bet niterlijke van het ,,,,lk bij zijne oogen
blikken nm uitgclatPnhei1l cen aangenaam waas te 
geven. 

In Italic, daarrntegen, heeft men in cir plaats 
van de clolfe eentoonigbeirl Ynn het Noorden als het 
ware rle kleuren van een pracht!gen rcgenboog. 

Zie die hemelsblauwe !deeding, waartnsschen het 
wiverstc rood Yonkelt: die levendigheid Yan het 
hronskleurig gelaat: dal gitzwartf' hair; die l.an<lcn 
zoo wit al~ ivoor. alle:; ademt bier lercn en schittert 
als een t11lpenbcd. De YenetiaanscbP. grooten gaan 
zeker daarom in het zwart, om !Jeter Yan de gril
lige volksk.leederrit'acht te kunnen warden onder
sc,beiden. 

Ik nar!erde in mijn mantel gewik.kP.ld hct mid
den van het plein. IIet rnlk scheen aldaar bizonder 

de voornfi!l.mste pnnten van belang fat z1en 
in de buurt, iuzonderheid de goudmijnen. De
ze zun dicbt bijeen gelegen en wonleil 1loor 
Chineezen bewerkt, cloch de exploitatie heeft 
tot dusver geene bizoudere voordeelen afgewor
pen. De Ohineezen graven diepe gfl.ten of put
teu en brengen van den bodem claarvan groo
te hoeveelheden zwarte modder med~, welke de 
goudkorrels bevatten. Het werk wordt ecbter 
zeer bemoeilijkt door het grondwater clat z:i-J 
telkens tegenkomen. 'l'eaenoveraesteltl aan som-
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r11ge gedeelten van Austrnlie, waar men in 
ae gonclruijnen dikw\jls niet door lrnn werke11 
wegens gebrek Mn water, IS op Borneo liet 
water juist de groote vijand bij bet bewerken 
der mijnen. Kortelings echter zyu er :-:tlJom
porupen m werking gebracht, w11.anloor de 
.l\Iuatsch11ppij thans beter resnlt11.at denkt te 
kr~jgen. De imtimoniummijnen zijn bijna nit
ge~ut.: erts van goede kwaliteit komt zelden 
meer voor en de smeltovens 1an Busan moe
ten clikwijls weken 11.chtereen sluiten. 

In dP. omstreken van Pakoe had ik gele
genheid de belangwekkende grotten te bezoe
keu waar de Dajaks onder de grootste rnoei-
4ikheden de wijd verrnuarde nesten der zee
zwnluwen inzaruelen die door de rijke Ohi
neezen als znlk eene groote lekkern(j warden 
beschonwd en die op de plaats zp,Jf YOor f 6000 
de piC(1l verkocht word en, d. I. f 36 per ( eng) 
pond. 

Het gronclgehied van het rijk van Sarnwnk, 
met chi,t in 1883 van den sultan van Borneo 
verkregen, besln.at een achtste dee! van het 
geheele eilaud; het zou dat van 16 fra.nsche 
departementen kunnen bedekken en bezit eene 
kustlijn van 600 mijlcn Het land is zeer 
henvelachtig en biedt allerwege het schoi:i'w
spel vim bet immer groene, maagdelijke wond. 
H.ondom de dorpen word en echter bebou wde 
plekkeu aangetroffen: overnl is een weelderige 
plnntengroei. De weinige Europeanen klagen 
niet over het klinrnat. Evenals in alle landen 
onder of dichtbij de linie is de gerniddeldl:l 
ternperntnur er het heele jaar door dezelfde. 
Gedurende mi.Jn verblijf in Borneo wee:< de 
barometer nooit meer clan 90 graden en ge
rlurencle de 11acht daalde bet kwik clikwijls tot 
76 graclen. De betrekkelijk koele nachtelijke 
temperntuur, zooals men die te Singapore niet 
heeft, IS te wijten aan de nabijheid cler beraen. 
De hemel is dikwijls bewolkt en er vallen ~ne
nigrnldige regemi, doch over bet geheel kan bet 
klinrnat als gezond warden beschouwd. De 
bevolkiug bestaat uit een rnengelmoes van 

1e zijn zamengepakt, waar zijne aandacht wen! Je
Yendig gehouden rloot· e(o.n trocp kunstenmakers, die 
YOOr weinige stukken kopergeld, clat men bun in de 
hand stopte, de zwaarste toel'en ten uitvoer brachten . 

Ik moct zeggen clat ik YOO!' kunstenaa.n:, rlansers, 
eqt1ilibl'isten, gomelastit!lrn mannen en al wat meer 
van diP.n aarcl te zien is, zeer weinig belangste1Ji11g, 
lrnestel'. Evcnmin houd ik rnn ,,geleenle d1eren en 
van tooneclspe!ers, die nict op de hoogte van 
hnnne rol zijn ; ook mag ik de personen niet best 
zetten, die bij een rliner of soupel' onophouclelijk 
toespraken bouden en wanen dat zij daarcloor al 
een groat heldenstuk hebben bP.r!rewn. Het kan 
u daarom, waarde Jeze1, niet bevreemclen dat ik me 
geen moeite gaf om al die kuqstgrepen, die de 
goochelaars ten beste garnn van nabij te r.ien Ik 
lui~lerrle slechts naar de tonjuichingen Yan het volk, 
dat ik wilde bestudeeren. 

Yoor de honderste maal wendde ik mijne Llikken 
naar de Logeltci, die bij het duistcre van den avond, 
de .bekoorlijkste vol'men aang,~nomen had rn een half 
gesluierde vrouw ~cheetJ; ik aanschouwde den gevleu
gclden leeuw en zooveel meer, wa.t me tothet Venetie 
rnn voorbeen ierugYoerde ; ik Yoelde mij aangPgl'e
pcn door het duizendvourlig scboone, dat YPnetie nag 
a!tijd en niet het minst zoo half omschadnw,[ Yer
borgen houdt. Wat schoom Italic ook moge bezit
icn, Venetie spieg.elt zich steeds hl"t li1~f.5t in de ge
heugenis af: de ~mnvallige trek ken dicr stad gaan 
.nimmer uit het gemoerl Yan den \'l'P.emdeling verlo
ren, die hare pleinen en lagunen bezoekt en antler 

Inzernling der Ad ':'ertentien tot op. den 

dng der uitgave v60r 10 uur. 

Cbineezen, Maleiers en Daj11ks. De laatste, 
welke de oorspronkelijke bewoners van Borneo 
~ijn, zt~ het .talrijkst. l.:ij verkiezen het. verblijf 
m de w1lder111s, verwijderd van de Chineesche 
en i\hleische nederzettingen en een p11.ar hnn
ner dorpen .. werden door mij bezocht. Het zijn 
onvernnderluk lange op palen gebouwde lmi
z~n van een verdieping en in zoovele corupar
t~~nen~n n!gcdeeld als er gezinnen in bet dorp 
ZHn. \: !1n iecler vertrek korut de deur uit op 
eene gemeensclmppelijke a1ianderij, die eeniaszins 
de strnat bij onze europ~esche dorpen ver;ancrt. 
Het huis van het opperboof'd is in het mid
den gelegen. Ik bemerkte dat op de rueeste 
de~ren prenten .. gepla.kt w11.ren nit enropeesche 
ge1llustreerde tudschrifteu, ·terwijl eenige pas
sen verder gedroogde menschenhoofden ronclorn 
den haanl waren opgehangen. altlus eene zon
clerlinge mengeling vertoouende v1rn beschnsing 
en barba11.rschheid. De Daj1tkscbe koppensnellers 
zijn wijcl en zijd berucht, maar de waarhiid 
is dat tegenwoorclig een vreemdeiiug, onve.rzelcl 
en ongewil.pencl gitan lrnu W;t11r hij verkiest, 
zoncler het minste gevaar te loopen. De man
nen versieren zich met kornlen halssnoeren 
de vrouwen drngen snoeren vnn koperen rin~ 
gen. 

f Wo1·dt ve1·volgd/ 

So er aka rt a. 
~Iaanstand. 

Maandag 3 oveml':ier V. i\1. i\Iaandiw 1 O 
November L. IC. Dinsdag 18 Nov. N. M. W~ens
dag 26 Nov. E. .K. 

li:olllmissnrissen voor de nrnand November 
Plnatselijke §choolkommissie 

de heer: E. A. HALEWIJN. 
de beer: J. SPRUI'l' LANDSKROON. 

V t-rzor;;-in~s~esticht 
de beer H. VAN GROLL. 

.Sluitdngen 
TJ<J SA:\L:l.lUXG; 

F. 2-16. 
E. 9-23. 

H. 4--1-'> --25 

d e r 1'I a i I s. 

TE BATA. YIA.: 

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

B. 1'. Eeredienst. 
Vrijdag en Zn,tenlag den 2 l en 22 dezer 

's morgens ten 7 nre. 
GODSDIENST OEFENING. 

Zondag den 2:3 dezer 's rnorgens ten 8 ure. 
Pastoor, 

F. H. DE BRUIJN. 

hare uevo!king \'erkeeren mocht. l\Iij vielen als van 
zelve de regelen van een gcYoelYol dichter in den 
geest, rl!e ik onwillekenrig binnen 's moncls opzei: 

,,0 Yreemdeling wien 't lot heeft toebescl1oren 
Venetie te zien in de avondpracht, 
En rlie uw hart reeds elders Jiet bekooren, 
'k Beklaag u, \Tees 1ler schoonsle toornrmacht." 

,,Halie hoog' op hare kr1Jonvoogdessen, 
Venetie rijst schooner steeds ten trans 
Is 't. ochtend weer, ze ontplooit haar gouclen 

tressen 
En zij ontlokt der slaap een hoogren glans." 

Zoo wandeld•~ ik in gedachten verzonken rond, toen 
een hevige woordenwisseling m geheei andere taal 
dan hel zoetvlocicnde Venetiaansch aan mijne droo
merijen een einde maakte. 

Ik heb er altijrl veel belang ingesteld ee11 taal te 
boorcn spreken, waarin ik eigenlijk niet te Jrnis ben. 
Ze ol\fent elln geheimzinnigen invloed op mijn gehoor 
uit; bet is alsof ik ~prekende hieroglyphen voor mij 
zie. !foe raarl~elacbtig bet ook moge schijnen, 1k 
verbeelcl me <lat in elk dier uitdrukkingen een scbat 
van kennis is gelegen;· dat in elk clier rnlzinnen een 
nieuwe ontwikkeling van gevoelens en neigingen te 
vinden i.~. Ik moet bekennen, <lat ik me hici·in dik
wij ls l!eb vergist, dat deze opvatting even als zoo vele 
ancleren niet volkomen juist is, daar ieclere taal toch 
gemeenlijk slechts strekt om rlezelfclc '11ierlaagschheclen 



De tationsehef van "olo Djebre;:;, de beer 
:.\I. E. J Kobler, diP. wegeus ziekte een twee
jarig verlof nnar Europa heeft bekomen, zal 
zich in iijne vadersta<l Groningen vestigen, 
waar h\i vroeger met zijn broeder door ziin 
grootvacler aa.n den koning wenl voorgesteld. 

Tot ziin vervanger zal worden benoemd de 
stationschef v11n Kertosono C J V ermeijs. 

·wij deelen (onder reserve) mede dat Pange
ran Adipatie Ario Prangwaclono eene scbade 
van f 00.000 ZOU ge}eden, hebben tengevolge 
van de lage suikerprijzen op de Europeescbe 
markt Er zullen echter wel niet-vorstelijke htncl
beeren zijn. op welke die lage prijzen nij wat 
zwnarder clrukken. 

Een gerucht zegt, dat onlangs bij eene hu
welijksvoltrekking de bruidegom vijf bankuo
ten ten bedrage van r 3000 iu de armenbus 
ten H.esidentie kantore beeft gednan. 

Dit zou enkel te verklaren zijn, do.ordien de 
ouder der. bruid als rijk te boek staan; doch 
het cijfer cler gift rijmt anders slecht met den 
druk der tijden. 

Eene dame. in gezelscbap van eenige heeren 
o~. weg nn11.r eene naburige onderneming, nam 
bu eene warong aan den weg eenige verver
chiug. 

Daar in warongs zelden een convert te vin
den is, at zij uit 't vuistje en legde, om onge
hinderder te kunnen ruanoeuvreren baar gouden 
ring van groote waarde af, doch vergat bti 
bet voortzetten der reis clien weder mede te 
nemen. 

Ongeveer drie palen van de warong scboot 
hanr. dit te binnen en een der heeren rnn bet 
gezelscbap ijlde naR.r den warong terng. 

Het kleinood lag nog op dezelfde plaats, on
der bet w·akend oog der waronghouJster, die 
hare eerltjkheid lecbts met eene tevredenheids
betuiging belooncf zag. 

Diefstallen. Bij den beer L. v. B. te Dje
bre werd alwecler een diefstal gepleegd en wel 
van een bendy. 

De beer L. v. B. schijnt een zeer vermo
gend man te zijn, met onuitputtelijke voo.11rn
deu hen.dies, wagentuigen. paarden. diefachti
ge bedienden, enz. 

Een inlander te :\Iangkoenegar1.111, die een 
niemYe buikband ter waarde van f 45 droeg, 
werd van <lit sieraad beroofd. 

Hetzelfde lot onclerging een aanzienlijk per
sonage, wi.en een buikband, van f 300. waai
de ontfutseld werd. 

De clansvereeniging I' C1iion danseuse, van 
welke wij vroeger re~·cls melding maakten. is 
thans tot tan.cl gekomen. Tot· •bestuursleden 
zijn gekozen : de beeren 

A. H. Laurens. 
K ittrop, 
Brenkman. 
P. Tr:iebel 
A. Portier 
S. Portier 
A.lex mitb 
A. Smith 
\"\ olff. 

P,·esident. 
Sec1•etai·is. 
TheYw1·ie;'. 

Commis.scvi ·en. 

Het entreegeld bedraagt voor een persoon 
f 5.- en de maandelijksche contributie f 3.

Eerstdaags zal bet eerste bal in de gymnastiek 
school gegeven worden. 

Door een onzer stadgenooten, den beer 
is eenige chigen geleden in de ri vier nabij 
Gendiengan, een buitengewoon groote kaaiman 
ge choten; bet ondier had eene lengte van ruim 
20 voet. 

uit te drukken : en toch laat ik mijnc verbeelding 
gcdurig Yenoeren door de geluidtrillingen van een 
taal, die ik niet ken. 

Ik kwam de twi~tende groep op de Piazza meer 
nabij. Een mcrkbaar ver~cbil in ~tern trof dadelijk 
mijn oor. 

Hanle rn wc woorden verdoofden zacbte z\rnkke 
klmtken. De zware contrabas toon kwam voot· uit 
den gorge! van een woestaard. bijna cen wildeman, 
flien ik zoo "·at rnertig jaren gaf, in gestalte een 
HPrculr.~; zijn kin was met cen zwarcn baarrl bedekt; 
zijn licbaam met een soort ''an blauwe jas: hij had 
een witte broek aan. die door een zijclen band nauw 
om hct midden "·as gP8IOien. Zijnc tegenpartij, of 
liever zijn slachtolfer, wa~ rcn jongmeisje. vlug als 
een hindc, slank als cen rictbalm. Lang en glinsic
rend hair go!fdc over hare schouders hccn en om haar 
tegcn bet killc van een winteravoml te heschutten, 
had zij niets anders clan ren groP,n fiuweelcn buisjc. 
ecn mousselinen pantalon en zijden scl1nen~je8 aan. 
Ik Lchoefde niet te wagcn tot welke klassc dezc twee 
rnn ellrnnder zoo verschil/entle wczens behoorden. 
Ifimne !deeding verried gcbeel en al het bcroep rnn 
koordda nscrs. 

lk had even goed de lceuwen ,·an graniet op bet 
::it. l\Iarcus-plein knnnen ondenragcn, als ik hij de 
twee twistenden naar de oorzflak van het gescbil 
harl wilJen vernemen; in bet algemeen wordt rlrior 
de ge:<cbilhebbenclen op den raad van een dcrde al 
heel weinig gelet. Toch besloot ik niet heen te 
gaan1 daar k mij vast voornam bet meisje, wier 

Homh•nle in landers kw1i.men toL'gesneld om 
bet c1tdnver in stukken te sn!jden: <lie zij als 
amulet of geneesmiddel rnedern1wen. 

N"nrrwelijks hebben "llii Penige flinke regen
bnieu gelrnd, of de wegen hier tel' steLle doen 
weder van zi(?h spreken, door cle vele modder
poeleu en kuilen, die het den in wouers m1)eie
lij k maken. 

Onder meer wijzen w!j slechts op ee;n ge
deelte Yan den weg op Kebalen en naast het 
residentie buis, alwaar men door het water 
en den modeler moet baggeren, tenvijl men in 
een w1tgPn. zittende. daar schokken bekomt, 
die gevoelige inwendige piju toebrengen. 

In de n.R.cht van den l 7e dezer de0d de 
onderpR.chter te J\arang-Aujer (Hegentschap 
·w onogirie) een goede vangst. 

Door een z~jner spionnen ingelicht, clat op 
een nabijzijnd tegalveld ge mokkelde amfioen 
gedeponeerd was,· toog hij vergezeld van de 
politie op het pad, en vond bet heulsap <lat 
bij naweging 25 katties netto bleek te zijn. 

De eigenaar ltt1arv11ll heeft natuurlijk zorg 
gedragen ?.ich niet bekencl te stellen. 

Omler de jongelui vatl KebR.len heeft zich, 
bebn.lve eene dansvereeniging ook een scberm
club gevormd, waar een ;\faleier onderwi:s 
geeft, hoofdzakelijk in de nlaleii::che vechl
knnst --- besilat. --- Tal VR.U jongelieden moe
ten zich reeds aangemeld hebben. 

• 

De inlamlscbe vrouw mbok Sareko, woon
achtig in de desa Soenden, district Soko, nr.ar 
pttsar Soenggingan onder Blijolali gaancle, liet 
haar achtj11rig zoontje alleen achter. Het ki1111 
Ycrgastte zicb Llen geheelen dag aan jonge 
mangga's, zoodat, toen de moeder 's nvoncls 
h1at te buis kwmu. zii het meer cloocl clan le
vencl met hevige buikkmmpen op de baleh-ba
leh voncl liggen; binuen eenige uren was het 
een lijk. 

Reeds seclert een panr avondeu drii ft men 
het lafhartig spel om de woning eenel' wedu
we op Kebalen met steenen te bewerpen en 
alclns hare nucbtrust te verstoren. 

De cfoders weten zich steeds zoo goed ver
clekt optestellen, clat bet ondoenlijk is hen in 
bet donker op heeterdaad te betn1ppen. 

E~n heer bier ter stede, die heden nacbt van 
Keclong-Koppi huiswaarts keercle, viel door de 
duistei'nis wisleid in eene leiding, en konde 
slechts met uioeite wecle1· op den vasten wal 
komen. 

Daur die weg, evenals die naar Kedong
Koppi leidende. steeds in Egyptische duisternis 
gehulcl is, vraagt men allicht welk gebruik (of 
misbruik ?) gemaakt wordt van clfl gelden. door 
de inla.n<lsche bevolking in die buurten voor 
de verlichting opgebrncbt? 

Een letter4jk schitte1·end voorbeeld ware nan 
dP- J.fangkoe-~egaran te nemen. 

Eene verkeerde interpretatie werd. gelijk de 
Loe. terecht opmerkt. door ons gegeven aan 
bet bericht voorkomende in het vorig nummer 
orutreut eene voorstelling van Apollo. De rondte 
zemlen Jij,.;t betreft niet eene opvoering bier 
ter plaatse. cloch het verleenen vu.n st.mu aan 
eene te ::lamarnng. 

:\Iaar . . . . . . zon 't alevel toch niet wen
scheljjk z\jn, rnor Apollo zoowel n,]s voor Solo, 
indien bet be::;tuur <lier vereeniging onze ver
gissiug eens tot waarheicl urnakte? (natuurlijk 
bij Yoldoende deelname.) 

toestand hoogst snrnrtelijk werd, op het ·iogenhlik 
Yr.n gevnn1· ie huljJl.l te snellen. Hrt kind bibbercle, 
zoo 't f'checn, van kuude. Hare hanclen en wangcn 
,,·a1·cn dqol' de scherpe avondlucht blcrkblauw: hare 
wijdgeopendc zwnrte oogen drnkten een ,·cnrnndedijke 
ontstclteni~ nit. 

Xooit in mijn lernn herinner ik m<;! zulk ecn hc
vallige wouw tP hl'bben ontrnoct. Icrler barer he
wegingen en gebarcn zou een schildcl' rnime stof 
tot studic hebbcn Yer;;cl1dft. Een enkel woord half 
binncn~monds doo1· hnar uilge;;pl'okcn. brncht haar 
venolgcr rlermate in woede, dat drze zich op haar 
wierp en haar zulk rcn n1istslag toebracht, dat zij 
rnn pijn incenhomp. Yan zutk <'en nmheicl kon 
ik nict ]anger tori<chouwcr blijYrn: ik sncldc tol 
,·cnlcdiging rnn het meif\je to~, \Yel OYertuigrl, dat, 
zoo zij ecn mi,olag harl bcgaan, haar ~noorlc ann
rnller honderdmanl scl1ulcliger was. Mam· met rle 
snelheitl Ynn den bliksem trok zij 11il ham gorde: 
ccn dolk le rnor~chijn. di<'n ik in haar .\lbariccsch 
gewaad nirt liar! opgrmerkt rn in ecn oogm~nk 
zon zij zich op den beleedigcr hebbcn gcwroken, 
inrlirn ik lrnar niet weerhoudcn en hct n10orcltuig 
uit de l1:10rlrn gewrongen had . lk wilrle haar be
hoeden voor het plegr.n rnn ern misclaad, rlie haar 
voor den rcchter gebracht, 't schoon,te hoofri clat 
ik ooit aanscl1')1!\Hl had, a ·in den beul orcrgclercrd 
ZOU hr.bbcn. 

Zij zoucle zekcr haar drift nu tegnn mij hebbrn 
gekeerd. indicn niet een fiinke Oostenrijksche snot·
rebaarcl, die bedaard het begin van tl1t drama had aan-
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Diit nH'll het gl'V!}ltl' vool' \'Pepest of milt
nrnl' n.b mtder<:tin::; th11n:> nl · gewelen be
schouwt, nu er geruimeu t~jtl reellii geene ge
valleu meer voorkwarnen, zou meu mogeu i~f
leirlen nit de omstandigheid, dat tle laatste 
der drie veenrbsen in bet \Vouogiri8che, de 
heer lton\jer, op morgen nanr zijne ><tam1pbatl! 
'l'agnl :.ml terugkeeren. 

Gemengde Berichten. 
Zeer beteekenisvo1 .en tevens zeer juist is 

de groote plaat in h~t h1atst bier aangekomen 
nummer v11.n P1111ch. 

Gladstone, in zgn kameijapon en op slo.ffen, 
redeneert tegen een zwaar gebonwden 'l'raos
wler, die met hooge hmrzen en sporen aan, 
den breedgeranden hoed boveu 't b[l,nnlig ge
laat, buks, revolver en hinge sabel op z[jde, 
rnstig en knipoogend voor hem stMt.' 
Look he1'/! , m.11 Ch1·i.;fian {1·i~11 l - zeo·t Gla·l-. ~ 

stone - gij hebt geLlreigd onze troepen met den 
ossezweep te geven ; g\j hebt ons venlrng ge
schonden ; zijt :::ltellu.laml binnengerukt ; hebt 
bnze .vlR.g neergehn.ald. 
N og een beetje meer - en - gij zult deu Brit· 
schen leeuw nog Witkker maken. 

Wat <le Trnnsvaler antwoordt wor1lt niet 
gezegd, man.r Punch zet er boven : >> Een vree
selijke bedreiging", bet aan de lezers overhL
tende, om uit te maken of dit ironie d11n wel 
echt meenens is. J. B. 

DE CP Do:rn1mn..1.G jl. verkochte snikerfobri@k 
Knnclang DjR.tie bracbt f 100,000 op, met 
overname van een hypotheek groot 4 ton, 
evenwel zonder de dit jaar gemaakte sniker. 

Koopster : de .fi.t·rua Anemaet & Co. te Soe-
l';Lbaia. "S. A. Bl. Pi'ob. 

N.~AR "llIJ YERXE1IE~, bestaat bet plnn om de 
suikerondernemiug Ww·oe Djnijeng, gelegen in 
het Be,·beksche, in 't volgend j111Lr, onder it<lmini
strntie van een onzer med~ngezetenen' in wer
king te doen brengen. 

Geuoemde onclerneming behoordc, e:m 5 it G 
tal jaren geleden, nan wijlen ouzen vet'diens
tel~j lrnn sb1dge11oot Bo ijq1·; bet land wa<; to en 
niet alleen slecht bevolkt, ruaar had b.)Vendieu 
zoo'n overbst va11 wilde rnrkens, clat telkens, 
bijn11 de helft v11n den suikerriet1Ln.nplnnt door 
die beesten vernielcl werd, en rn'!n eindelijk 
besluiten moest een l 0 it 12 ta.I jagers ann te 
atelleu om die hondenlen zwijnen uit te roeien. 

Eeu Uhinees wenl voor een gariugeu pr~js, 
eigenaar Vttn het litnLl met de daitrnp st:L1Lmle 
fabriek, pakhuizen, m11c:hinerien. ek; zgn wij 
verder goed ingelicht. clan :is n1les sedert n.an
gekocht geworden door een gepensioneerd boofd
officier ntn het Indisch leger. 

S. II. B. 

KLEIX GET.-1.s van clen heer J. A. Netjs, ge
tiixeerd op f 220000. - is heden op vendutie 
opgehouden voor f 30200. J. T'. 

Gistereu heeft een chime voor bet toedienen 
vau een klap nan baar baboe iiaar baud met 
een hnrer sloffeu gemipencl. Dat kan geen 
kwnad n.ls men Hollmidsche schoonwaaksters
sloffen dmngt, maar drnagt men Indischc dn
mes-sloffen, clan loopt men gevaar met den bal~ 
iemaml een !S<it in het hooftl fo sl1in.n en met 
dsn officier vnn justitie te doen te krijgen, 
m1mrner de geslagene een aanklc1gt inbrengt. 

A. D. 

Een rn::;iLlent, die buwbare dochters beeft en 
ann zijn resiclentie gebecht is, moet zijn cloch
ters niet ten hnwelijk geven aan suikerfobrie-

gezicn. zijn zwarn :1mnd op haren schouder gelegd 
en haai.: eenigc woordcn toegernegd hml, die lmar 
Yoor bet oog~nblik tot bezinning brachten. 

Zoodra dicnaar~ van de openbare rnacbt zich met 
volk>'aangelegenherlcn inlateu, zijn vcclal <le getuigen 
van bet Yoo.rrnl bereid te gelijk mrdcdce!ing tc 
doen rnn hetgeen zij bebben gezien. alsof de wceg
sch::ia i der gercchtrghci1l z00 vcle ooren hue! als de 
fabellecr tongrn a;rn de Faam geeft. Wat mij be
trcft, ik bield den krijgsman voortrlurend in het oog 
en terwijl ik hem ongezicn ecnigc gelc~<tukken ·met 
de hecklt~ni~ zijns kcizers jn cle hand drukte, rnrze
krnl c ik hem, <lat hij in mij den bcsten geluige 
kon Yinrlcn. 

llet licYc kinrt brl1undclde rnij als haar Yi,innd. 
Zij kecrrlc rnij drn rng toe met zulk cen sLroerc 
uitdnikking in haar wezen, clat iedere anrlerc schoon
hei1l hi.erdoor zckcr icls st11itenrls zou hcbb1)ll gekre
gcn. lk hield JtW echlcr alsof ik hicrv;lll nicu< 
bcmerktc en ,·errnlgclc mijn ge.~pl'ek nwt den ~ol
daat. rlie n1ij orer de twee pc1·son~n die rnij geheel 
ncemcl ,,·aren, maar mij c,·cn tr Yor~n toch zoo 
levendig hadclen bezig gcl1011dcn, eenige inlichtingt~n 
gaf. JTij rcrhaal<le mij dat zij tot ePn stam der 
Hei1lens hchoordcn cit bij cen kermi8troep geeng-a
gcerfl warcn, die van Tricst floor \'enetie, naar hct 
Kal']iathisch gebcrgtc heentrok, doch tijdens de fees-· 
telijkhedcn ernige zechicncn te Venctie z1•cht bijeen 
te garen, 

- Ilct meisje. zoo ging hij vool"i., zon zoo even 
niet allcen een moord begaan, maar zich nog el'ger 

hrnten in i'.jju rp,,j,leniit'. wiutrbw li~J in de te
gemvoot'llig·e omHhtndiglll'rlPn iuisschien toch 
WL'inig· lu~t zon li cbht>JJ. \\ 'ii vernewen nltlmJJs 
(bt uitgcmankt is, tlat ccn rcsiLleut, die een 
pnnr schoouzoons onder deze imlustrieelen in 
11ijn rcsitlentie beeft, hii de eerste geschikte 
gelegenhci1l verpln.1tt~t wonlt. 

A. D. 

Uit ~A'Ll.YU schrijft men ons het volgende: 
De dtrecteur van Bmnenlmulseh Bestunr moet 

voorgesteld hebbeu, den heer Oudernans, Re
sident viin i\fadioen, over te pla ntsen, bij de 
eerste gelegenbeid die zich ;aanbiedt. 

De redeu vim dit voorstel lrnn aezocbt 
worden in de omstnndigheid, dnt twee clocbters 
van den heer Oudemans g-ehn wd zijn met 
suikerfabrilrnnten in genoemde re;;;id~nt,ie. 

Loe. 

Bii besl11it vau Lleu 1 Oden dezer i' de rege
ling v1m den loop der treiuen op de Ooster
ljjnen rler Staat;;;;poor:vegen vnn ~3 April~jl. 
vernnLlerd voot· de trernen tnsschen Soernbaja 
eu Solo, Sirlhon.rdjo en Probolinacro Bnnail 

00 , 0 

en l\folin;ig en Kertosono en B}itar, welke nieu-
Wt.l regelmg met lo Januiiri 1885 in werkina 
treeLlt. Jav. Ct. " 

Niin.r ons ge7.egd wonlt z~jn de owlercom 
mies der 2e kl<tss~ .\.. {'. vnn der Dllssen en 
cle :~e Commies J. i\L Waller Diemont, beiden 
bij den dienst der St1iittsspoorwegen uit hun
ne betrekking ontshigen, wegens bet verlaten 
van hnnne stanclplants zonder verlof. 

A.. D. 

I'l' SoLo 'l'"ememen w~i: 
Hier z~in vier hadji's opgepn.kt, die reeds 

lnng verdienden achter slot en gTcnclel te zitten. 
Hun ZILR.k worclt zeer in bet geheim belrnudelcl. 
Yolgens hetgeen mij wenl metlegedeeld, zouden 
zjj deelgeuooten z\ju van een geheim complot. 

Loe. 

E en na.tumondP.rzoeker, die 1111 eene veelja
rige 11fwezigheid in zijne geboortepla.n.ts terug 
kw11m. bezocht ecn concert en begroette de 
tfame~ met de woorden: » 't verbeugt m(j zeer, 
na zoo lnuge afwezigheid, wederom eens eenicre 
»oude gezichteu" te zien. 

0 

Un DEX OLD8:\" TIJD. vV(j knnnen niet na
lnten hier ·ae volgende zinsnedc te cit.eeren, uit 
een brief vim den commissnris ~ederbnrgh, die 
iu,.1791 met l<'r~jkeniusnnar .fava wimlgezonden, 
oill hier Llen boel op te nemen en te herstellen. 
De brief is van 179-l en te vin<len ·in den In
cliscl11-'n Gicls v. Octob2r JI. p. J l 0. 

,, 01t11renboven mog0n \v.\j \'OOr U we Doorl. 
Hoogheicl niet verb rgen, dat bij diegenen, welke 
thans in bet Hoofdbe3tuur gesteld zijo. eene on
be;:iaaltle hetJrschzucht plan.t~ beef't, welke gepaard 
gnR.t met een niet te betoomen drift. om bunue 
consiclernbel uitgeste kte familien in alle eerste 
beclieningen te dringen, en iwwer schatten in de
zel ve nit te storten; hetwelk deze dubbel nadeeli
ge uitwerking heft - vooreerst dat de bevorde
ringen geschie !en (en dit zou na ems vertrek ze
ker op deuzelfcl':ln voet wecler voortg1Ln.u) wille
k,mrig en gepaard met bonclerde ourechtrnardig
heclen omtrent bekwame en getrouwe dienarE:n· 
ten anclere <lat er eeu soort V<Lll familieregeering 
pbttts heeft, welke op de clespotiekste, en voor 
nllen. die er niet toebehooren, of door Inge en 
mistl11.clige toegeeflij kheden zich we ten te at ta~ 
cheeren, op de onverdrngelijksb~ wijze is uitgeoe
fend, mtR.rin ook de inlnndsche vronwen eene 
voorname rol spelen, hetgeeu ons rnn nu af aan, 
reeds vrii wat ouaaugenaamhetlen veroorzaakt''. 

:\lisscbien gaat het onzen lezers als ons, <lat 
zij nl door deze woorden getro.ffen worclen. 

hebb-;n vergrepen: die \\'i'eedaard, tcgen wien zij 
haar clolk ophief. is haar ,·ader. 

Tcnl"ijl ik aanclachtig luistenle, knarste bet harts
tqchtelijke meisjc op haar tanden en uitte nieuwe 
berlreigingen. D.~ soldaat pakie haat· bij den arm en 
ried h3ar aan zir.h betcr te gerlrngen, tlaar hij an
ders zou moeten be~luilcn haar naar rle naastbiJ 
geleg<m \rncht tc \"ocrrn, \mar zij allerwaarschijnlijkst 
den gchcelen nacht zou moeten doorbrengen. 

- \\'elnu 1 riep zij opgewonden uit, rlat neem ik 
gaarr:c aan. Sluit mij op, des nocids den gcheelen 
nae ht, ik ~mcf'k er u om! 

-- Hoe? weet gc wcl. J1e1·nam de soldaat, dat 
achtcr slot voor gecn lie ht uoch vuur wordt gezol'gd 
en u morgen dan nog wie wect wr.lk vonnis wacht? 

- Alles licver, antwoordcle !Jet ongdukkige kinrl, 
dan nog !anger zoo de nijlieirl le Lchouden; want 
hi er moet ik honger en dorst lijden: hi er wol'd ik 
door rlicn man maar gc~Jagrn en ,·ind ik rnij overgele
vcrd nan de helcccligingcn rnn YareMgezellen en an
rlrre ruwe liedcn, rlie mec1wn, dat zc \"OOJ' rnij geen 
rnctlerloogen behoeYen te hchbcn. claar zc mij zoo 
zien plagen en tctsteren. Ik Len de dochter van dien 
man: ik moet n•Ot' ons beider onclerhoncl \Ycrkcn, dut 
weet ik wcl. i\Imu· rnn 11"11 vrocgrn morgen af heh 
ik al gedan$t; ik heh nu l1onger: ik hen vcrklcumcl 
van koucle en hij, zooals go zicl, is door den drank 
benel"elcl. 

TVordt ve1·volgr]. 
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7 - 1 :~ 
7.24 
7 .. >0 

8.30 
8 .. 44-
8 .. 37 
~l-~ 
tl.':20 

Y. >L 
7 .13 
7.38 
7 -'? 1 
8.6 
8.2 
~.26 
8A7 
0.3 

u.:3o 
n.:.~s 

y. -:\I. 
·10. 
•10 . 7 

·10.26 
10.37 
l 0.;"':. ·l 
J 0.-">l> 

·1 1 • 7 
1 1.1 7 
11.~U 

1 1 - -~':2 

Y. ::\I. 
0.4~ 

ln.11 
10.2'1, 

·l ).30 
10.53 
10.38 
1 ·1 .19 
11.35 
x.::u. 
12. ·1 

r l '2.U 

\ 

~- ~ r. 
2,G 
~ .. 23 
~ ... 42 
3.3 
3. ·1 ':2 
3.2.H 
3.50 

4. -10 
-1.3":2 
4.:->o 
5.() 
."'>. l !) 

5.1--~ 
5 .. -,c; 

~ .. 2.-> 
':2.:30 
~- "t(.) 
~., .. -> 1 
3.2 
;3, 14 
:3.:~8 
:~.::->O 
.Ii,, :3 

4.'20 
/'1_..3 "f..7 
3.<3 

3.20 
3,:~G 
G.33 

--------- -

Soe:rutll>a•aa• ""\- crtrck. 
( ~00l.10~1g n 

"'\\- o .nol;;.rorno ~> 
,, ..... .._l.rOO '\:'> 

<._"}ccl:._\11g-c.l1l. '.>> 
Si.d.ho ~•-d_jo • nnkoJ.Tll-'t. 

'T'oclnr1g:...-'lrt .,...., 
1 >1-n n1 hon " 
,..-e,l.ril"- n 

:r.Iod_joll<e•·C-o 1\ nnko1nst. 

' l~j oct-~"lrn :_1 ln i1g· ..,.> 
l_:>ei.e-i · orl;:.!: <-"l.1.l. ..,.:-

l")jon1ba.J 1g ,.., 
Ner:tl. boe11,!.?_: '\:> 

.-..er"toso•ao .\.nnkornst. 

l3c_'l.rtl1l. 
~o-.)l.k ... 01..\"lt.\t""' 

~gci.n<ljoek 
Bugo1· 
"'i."YilangnH 
~'-i_eutlc.."1..Il. 
'rjurocbn11 

13nbn•l>l.ii 
l'tI.n.dIO~•• 

1-,0E"l''\YOdadiP 
<..-=lt...~r1eng

~.n.1L"OIIL 

""\ \Tnli.:-J.;oeko<~n 
J~e<lo11g- lJ:..--iJ.1t<_-i·11g.; 

""\-ertrek. 

~) 

.. \.anko1n,..,t.. 

>) 

» 
-:'\. ar1l~ol.11~t.. 

, .,... e1·trek. 
') 

I~el 1 01J. I ') <...'\1.ll <""> )) 

~loclj o-~l"'-l fl; t._" Jl 
({roinpol >~ 

I~e1'11iric ")~ 

r><llo o r )) 
!::"0J0-l)jeh1·e,., .. \. unkon"lst. 

"¥. ::tW:. 
U.--
6.2·1 
G,~7 
G.50 
U,5':2 
7,10 

7.31 
7,,)3 
8.G 
8. ·18 
8./i, 1 
8.5:3 
9.4 
D.U3 
D. 2.1 
o. ':26 

V'". :l'!r. 
6. ·15 
6,32 
G.54 
7.,7 
7 .. 22 
7.41 
8. 'l 
8,23 

8.41 
8.5ti 

0.4 
9,28 
9,44 
9 .. 37 

SPOORWEG IvIAA TS CH.APPIJ. 

~-_I. 
1 . ;-) :-3 
2-~ 
2 .. ~~ 
2.33 
2 _, 47 
2.3':2 
3.3 
3.14 
3.2 'i-
3.40 

~- .. I. 
·12.23 
·12.42 
·l ':2.51 

·1. ·1 
l - 1 1 
·J . -1 u 
l ,31 
·1.42 

ll 

~. :;\l. 
;3 .30 
3.47 
·L13 
4, ':20 
4.47 
.,, .. _ ;; ~-3 
5. 1 () 
3.23 
5.:-38 
3.58 

>I. 
3 .• -:JG 
4. -13 
~ .. 27 

4 -.41 
4.:">3 
4 .. ")0 
3.1 7 
.3.>~ l 

5 .. ""'>;~ 
5.5n 

S-oio 
IZali-0,.-,.-u 
Snlen-i 
n_:enk.1 Ion 
Ln,,-a11g-

l~n.1 · :.."l.__:r)g- ::;011 

·relU'\YH 

.. "\. nuko1n>-t. 
"'\- ertrc-k:. 

Padn. '"' >> 

..,.._edo•agd_j-"t:i ~\..~,nkornst 
» "'l.- e1·t1· e k. 

,...rc.."l.1"lgoe1-ig· 

I 
Broei.1-il:>oenp: 

!!§-···"'··--··~ 
S oio. 

§~···~·--~··~ 
I3roe1n boei1~-
..-1...,c_"l.np..-0P11µ; 

)} 

)) 

..o'\.a:nkotn:st. 

Jl'ti:.edo••g-d_j--C:i. 

1">c"lclec-i~ 

·rela,vn 
J..;:: a1·.;_-i_1t~;-~Oll<.J 
~oe••da•:a. 

La'\va.ng· 
Denkilo11 
:Salc.n-i 

I~uJ i-Q,_.,.., > 

So Io 

"'i,r. :;\J. 
7 .. 2 
7 .. ':2.~ 
7 ..,L"1:-3 
7.30 
8.·10 

8.40 
8,=-:JO 
u. ·13 
D.33 

-10,2 
·10.·1 ·1 
-10,26 
-10,50 
·1 -1 , ·1 R 
-1 ·1 .45 

, - _ .LI. 
·10.30 
·10 33 
'1 ·1. ·13 
·1 '1.27 
·1 ·1.37 
~- · ~r. 
·12, 7 
·l 2.·13 
·12.3 7 
·12.56 

·l .. '.19 
·1,28 
·1,43 
2,6 
2,2.6 
2,30 

""\'crtrc-k. 

-' ankornst. 
'\- e1·ti-ek. 

)• 

_\.~llJl~OlLJ:~t. 
· -p1·t.1 .. >l;;.. 

~\.an]<:on-ist. 

~a:r.i.eC ,-oo:s- SI~oo::r,,-e;;;--i.:e.i.7j.i.ge:rs. 

\ T _ I. 
0.20 
door 
dour 
<loor 
door 
7. -
7,~ 
doot· 
donr 
door 
7 ,3 J 
7,37 
<.Looi· 
door 
8,3 :le 

door 
s,;-.,9 

9.5 
cloor 
d<.">Or 
0,39 
door 
door 
<loot· 
door 

door 
10,49 

10.33 
<.1001· 
door 

11.;35 
1 1 ,30 

doo1· 
1'T - lY.C. 
12,10 

door 
llOot• 

l 2.,4G 
doo1· 
<loot· 
d chH" 
1 .2.8 
l _;34 
1 -~~u 

8,12 
8,35 
8,36 
9,20 

-,· .:\L 
U,50 
<1001· 
7.27 
7 .47 
7,57 
door 
door 
door 
8,42 
8,47 
door 
door 
door 

<loor 
n.-1-7 

··v. I. 
6,30 
G,38 
0,47 
G,59 
7,8 
7,22 
7,30 
7,45 
8.:.~ 
8,-15 
8,~3~ 

8.~38 
8,54 
9,'.l 6 
0.28 
D,44 
0.50 

10.7 
1. 0,2·1 
·10,40 
·10,5·1 
1 1 , -1-
1 ·1,22 
·11,28 
1 ·1.55 
iv. iv.I.. 
12.·10 
l ~,24 

'1.15 
·1.36 
·1,52 
2.,5 
2, 10 
2,28 

2..50 
:.~. -12 

3.25 
3.40 
4.3 
4 -.. ·l 5 
4.26 
4.:"35 
4,43 
4 .. )0 

~-_cf. 

2. -16 
cloo« 
doo1· 
door 
door 

3.1 (j 
3.':21 
3,37 
door 
door 
4,6 
4,-16 
4,37 
<loor 
5,-13 

Y . .:\I. 
8.31 
8.58 
0, ·18 
D.39 
9,52 

10,2 
·10,23 

1
·10.39 
·10.59 
·1 ·1 ,4 

I l 'l ,35 
door 

1 

'1 '1 ,53 
J.: ..... l\I. 

-12,0 
'1 2,27 

T. l\L 
'.l 2,24 
'12,32 
·12,4'.l 
'12,53 

'.l ,2 
'.l , ·16 
1. ,24 
1 ,39 
1 ,57 
2,!l 
2,2(5 
2,32 
2,50 
3,·10 
3,22 
3,::38 
3,53 

4, ·1 
doo.
doo1· 
4,36 
4,49 
5,7 
5,2:.~ 
5,30 

5·45 
6,8 

N". :;\I. 

'.l ,-1 '1 
-1,36 
2,5 
2,2G 
2.38 
2~5 -1 
3, '13 
a,4o 
3,58 
4.8 
4,4·1 
4 52 
5,7 

5,27 
3,48 

~•--•sspoorwegen Lij n Sa.ma.rang-Vorstenla.nden-Willem I-
,- _ N S O L O s 1v N A A l~ Sama.rang naar 1e kL 2e. kl. Se. kl. 

::"-olo-L)_j e bi·es 
Paloer 
I'-e:r1"Ji1·ie. 
Gron> pol 
~Iodjosragen 

IZebon-Ron-io 
K eclong-Bantcng 
,,.aliekoekoen 
G edong-Galar 
Pnron 
Geneng 
J>ocrv,·c<ladie 
Ia<l~oen 

I3abadnn 
'rjaroeban 
Sara<lan 
'-' ilnngan 
Tie:-i..g-o_i· 

Tg-oendjock 
Sook on-ioro 
Baron 
I~ertosono 

SPn-iboeng 
Djon-iba.ng 
Pei..eeongan 
·rj.oera:rnalang· 

1odjoker"Lo 
'l,arik. 
Prambon 
•roeloengan 
Sidhoard_i0 
Ciedangan 
'-''a1·oe 
,\-onok.1·cn110 
Goebeng 
Soerabaija 

-1 e kl. 

0.30 
0.40 
0.70 
1,-

·1. 75 
~.10 

2.45 
:3.20 
3.70 
4.:30 
4 ..,7 ~> 
.).20 
0.no 
O,:~o 

n.no 
7 .:~o 
7 ~H~-> 
N.:Jo 
8,G.J 
8,95 
9.33 
Q.03 

-10,43 
-.LO.HO 
1. ·J,':20 
-:t -1 .nu 
'1 ':L • :-3 ;) 
-:t 2.no 

·t :~_80 
I ·1 /i .:30 

·1-1.7 .-, 

[ 

·1 ;-, __ _ 

-:t :>.:~o 
-:1 .-,,()() 
•10.80 

2e kl. 

0.20 
0.30 
0.50 
0.70 
·1 . -13 
1.40 
·1 .03 
2.10 
2.50 
':2.DO 
;3 .-1 5 
:3.GO 
~~.no 
4.20 
..-:LOO 
4.00 
;-, .. ':2 ::> 
:')_.-,() 

3 .. 7.3 
5,05 
6.35 
6,03 
6,0;:) 
7 ,:~o 
7 .:50 
7. !JO 
8,23 
8.<50 
8.85 
a.~o 
0,30 
n.R.""'> 

' I 0. 
·10.20 
It >,4< > 
1 ti, ~.u 

3e Jd. 

0.10 
0. -1 ;; 
0,2,--:, 
0.33 
0.00 
0.70 
0.80 
·1 .0."5 
·1.2.."") 
·l ,40 
'.l .. 33 
·1,70 
-i .no 
2,0."5 
2 '':20 
2.:~o 
2 .. -,0 
2..00 
2.70 
2,80 
2,03 
3.05 
:"3.20 
~~. :-3 :> 
:3.40 
3,GO 
:3.70 
:~,80 

~~-D-> 
4 - . ·LO 
/i-.20 
'i .:~o 
4.40 
-~# _,/i· ~> 

- ~ .. -.o 
4.05 

l~roc-n1 boe:ng 
""l"';.111goc1Jg-
E <.'<long-D_j a ii 
l'ncLi.:s 
'l'ela'l.'\."H. 
Karang Soi.1u 
( ~ OCH<lih 
La'v~111g 
Snl•'n.:i. 
l'alie-0,..so 
Solo 
I'ue'l.Yo <laclie 
11 c-la ng·o e 
'l~ J ~ p1>1~r 

l°'"lutt<'n 
81-<l' ~cl t 
J ~1 - u tu 1 >UJ.Htll 

J-;:nhu-'>-'all. 
J >_iocjn 
rj_'c1 llJ ) 0 C"rc\ I l 

Gogoclalern 
Bring in 
,.l~OP- rl-t<.tJ)g 

'\Yilleru l 

v· ersp r eide 

·1.25 
2,25 
3, -15 
3.50 
4.30 
3.30 
5,95 
7.20 
8.--
8,80 
9,80 

-10,-
'1-1.05 
-:11,70 
•12,50 
13. -15 
-13,GO 
·14.05 
'l-1-.03 
3.~.) 

4.,73 
5,25 
6.25 
6,85 

0,85 
1. ,50 
2, -10 
2.35 
2,00 
;~,30 
3,95 
4.80 
5,35 
s.no 
0,55 
6,65 
7, 40 
7,80 
8.,:-35 
8 .. 75 
U,03 
0.30 
0.0.3 
2,00 
3,20 
3,55 
4,25 
4-,70 

E e r i c h t e n!J 

0,28 
0,50 
0,70 
0.78 
0,00 
'.l ,1. 8 
'.l ,32 
'.l ,60 
-1,78 
-:1,96 
2,'.18 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,92 
3,02 
3,·12 
3.32 
0,84 
1. ,02 
-1 ;'.12 
-1. ,32 
-1,44 

]~en Ch.inc<.,schc v.1.·ouw die voor het. cerst van ba.a.r 
Je, en i.uet 11a1·e do<.0l1i.. •r een ]ierLa.llig aankomend 
rnei><je spoorcle, geYoelde zich belecdigd over de v1·aa.g 
-...an den Conducte'ur: hoe ou<l bet kjnd -was en gaf" 
daaro.t• ten ant,voorcl : pe->·doelie apct.? -- _Bij een d~r 
Gonvernen1ents onder'\>vijzere!"sen te Soeraba1a -werd t :u
dcns zij op school vvas een diefsta.l gepleegd van 
''enig-e g<.>ede1·en, 'vaa1·011cleL" een Tl.01~1og·e. Eer'l. 
T·~111«•1>< ·aan ,,·erd uan clcn Oedjony op :st.t·aa.t door 
ecn Jnlandsche vro1t'l.V aangehouden en ge"'o1nmeerd 
on1 de schuld Yan zi "ne u.cnagere aai.~ haa.r te be-



i.nle:n.. 'L'oort d' En1· .. --.1~caan ll.ic ·• :.ni. 1ii [ ·oldeetl 11, 1;-:1 
de I:r:i.lai"ld'"' ·11~ Y1·ouv"• ecuig·e . lnkk<'ll bl'andholli t'll 

,, .. icrtl 11c.~11l <-ln:.trrtl.cc._f .. ., n-it"t l1eL g:..._,.,.<.~ll.:?." <.lo..1t llij <.. ... P11ig-._' 
k' · •tsur<.•n bck,Yai:u. ()e 1n ... •i,l j,... ,l:."l.ll do }> •litiL' o ._. ·
gclc,· .. -..1 .. (l., i:r1:_1;_t1· z:.t.l 'vcl ~tt<"t CL ... r1 l_)t.."'i-i:-:;tJinp.: ,-rijl· 01.tl. "lll1:i .. 

01l._"l.C:Jt."""l.1. <-It..' 'e1·,, .. ._)11clc.....' ~1, .... cl1t.~ L .. c·11 I.!:t.1.l Cl}l<-•:.1,1-11 '~- -- ic'"'r· 
Cl1i:neczcn. l1ehb •11 '~P I'as,,;<•t• i~ai...en11 C"e1·1n g·t~'\~LH.:l1ter1 
'.t-i zijJ:."l. t.._1:.l.-..l.r " tlC)l." '<-H"r t .. :i' r,ll p;t."t"<>e11c11. - lr1 1\lo..tlfi<....lt'tl 
J~l!..l-ag·L 1.l.lL'Il.. er <)V' t.._ ... l." <la.l <.le .t.t1·til.;..t..."'Lt."'rl I 7 _ ...... L"ll. J ~-> 
't.lll.. l:icL :..\lg·e1\1t....,. 11 1{'t. ... g·l~.:"1•lt:1~ <'l> lt."lll ~lhJ<-)r" "'--':..!.; tlit.'tl~ ('t-i. 

bi.Cl .... <..ls ,,.'-.I~lle11 l_)'\.-e1·tt·e\.l·"'11_ ().,ll'- i~ J.,ij t._1(__"' 1>1:\.1g· c.">'\. '1~ 

<-le _Lt."t<-li<)P.Ill'i'\. it..."'r 0Cl.l t.:'t1l ....... i.~ th.lL-,l' Pll lOC'tl1t}(._) leC 
<-"'\.-c_r~·cLle11.: g-ell1l"l'iµ.: tla., tlL"' ' ' i _ .... Jc1.l. <lt> <-lt..." 1·0."lil~ llle-

e11. ......__f .... 1-i is i11 tliL"' "L .... F·l<' t"\llc~,. l cl1::..1l'c...~ i11.~2;e1.lt.ltl.tL'l"l 
:i.:n.ct de l1undeltng-L•11 'a~1 l1L~t >-<po<.H''\ -p::q•crsouc~·I. 
<.:_"l k t<~ -1.ndioe.n gna11 Ye>] ' Tnlntl<.ler,,- zicb te hui1.<.'n 
nn11 11 "'t g-Pll1-Ltil" ,-:.11i. ~1c._~1·l,<."'J.1 tl1 ;.till~. Ee11 ,.<lt-,1"l1t.""<'l"l 
d a.~i.r....-a11 ziet: in en. i11 ee11 •1•1>a,..,,_,et· 'n11 L'L'Jl <.ler lJl.t
i.~e;..."\.t.l (lei.~ ~l;.\,:."\.t.~:---:.J>C>VL.._,,.<... .... g; ...,_l"l.., t...iit._' sl<... ..... Cltt~ 10.- - ~l. 

t" l ~---- 1.ractL'IHe:ut l10et"t <.'n zich i.v,·l1 d<.' f'"L''\Yoont:e 
1-iic. .... t l'-.:..l.rt ~'-r'Yt-..1111c11 ,·::1i.1 ell~t!11 111icl .. l:..l~~.; '-"'(._"'11 l1:..1lY<._ .... 
1lc~Cll. jCl.10,~Cl" Il;.\;._t_t• 1Jilll1<.""t1 LC ,,·u1·kc11. r['(~ 
Soe_i-~"l..bc...l.i;..l ,-\.1L11«ll"' t."'l'l.t jL"l11g-L'l"'let-.....1'" 11-1 "'-t cc1l. co.l.ra.l...,i1--ic 

<.le !':::'Ulot1. (.-,,l'l ce11 I iot.11 ,-erl,ou1)L-....1·., 1:1L·~i.1.ep;t.~11~tn.:..l. rtl lC"' zij rt 
Yade1.· he11i. g"<'''"na1·,..,cl11.1.-\Ytl h<"td <.lat zij gcla<lon ''"n'"'. 
l3cllll'i...1'-ip; 1'-rQ·e.g- <.IC' ll.<.)Lltl"OL>ll.l-1..);._l._}l. ~1L""Cl1ts C'Cll. }-,:.'l..tl.1· 
ii.ict><bec.luide:nd<.' blc'-''"'Lll"O><. <tic tot, I"l.1.il p;crcdueeet·<.l 
,,-cr<.len. 1.oc1i. c-1· PPll 1.·ijk':'dn.:_l.lder a I,.; plci,,;tcr <..•p
gelegd ,,. "'t'"cl. 

'-'oor dt' ili.:o"chrij....-ing· voo1· 11ct 11oudc1"l '<lll. COI"l 1 uf"
fet.. aa11 hot stntion r>t- lholin.f.?.-o hceCt .zicl1 g·cc-n e11kole 
liotllebll<..'1· vourg·odanu.-- Il,•t Il<,lut•i,ru.-.:clt IIaJttlcf.-.:
ula<l beYai. CCll i11p:<>znl1d<'U ><1.Uk. '\Y:."lnrill "\ Ct·lul' 11 l 'Yu1·d 1:, 
c]ut OJ-> e~l:~ (_ler ln ... tt l.'tl.l.tX <.~crl ~-c-<-~1111}lc..>ijet.~rLle ;\.t.l.tl.1i1l.i

,._tr~ tier g·<'strnr~ Y<..•t·tl -.-::n< t ont:...;h1p; uit:. zijn<> l>etrt..•k
kiug·, cnn ..... lat li.ij zicl1 !o'chul<..lig p:c-1naat · i 11a<l .<inn ltet 
,~c1 .. ~1~1"Cic..leI1 'tl.11 lct.1p;enacli.t igc f)t."1~icl1t 'Il. J.::,l_"' :-.:cl11 .. ij,-e1~ 
di~· zicll. - no0?11t 'raagt. 111.t hne de 11nl.~t\<>\1ng· il.-iuct.. 
-...vorc.leu g·eqnnlifl.cecrcl Y<"ll"l cte1-i a11i.btenanr. c.lic g·cnoe111-
c.lc $t1·u1 ,gc1l.L~cl illuo-<oi.- du1·t't t:e 1naken. c.lool' op d.•:-n
zc1rdcn ~lnµ: ~htt de klerk ont:-.;lng:<.'11 -.......-ct·<l, Jteu1 op h<.•t:
zelr<.le bu1·enl.l. op d.ap:gPld '\Ycrl.;;.Z•l<l.H."l. t:, stellcu. iuet te1·
zij<..lc~tclJi11g- 'tl.11 clt_' llOL)gere :..1..;...~:tl.~1,r:..-i..ker1 ,.'-ll'l :.i.r1<..ier·er1. 

De l3nta....-i·1'"'c.ho hladcn zijn nog- nltoos nieL gcsti<'l1t 
.._yyci.· <-le lle11c>~111 i11g· -v:..1.'l'l. <lL"11 l.iet..."'1· ~f4t11~~L""11 ,-:..~n. 11-~l:..tij 
tot Dircct:eur Yau liurp;erlijkc <._lpL'nbnre "\Yc1·ken. ontdat. 

.hij g;ecn HHln YU 11 hot 'ak. i,..,. Ind it opzicht llad 1uen e'\· c1"l
~Oe(l ec1_1.. l,t.·e .. lil..;..: r1t <.."ll> i:i. .... 111.t\.cti,· itt.. ..... lt J..;..111lr1e1l. i1e111t.. ..... 11. 

T(_'"lOr ll1tlt~cl1e e ... l1i ,,L?,:t..-..i-1t.•c. _•i,~11 t.."'Il. ''-1. clc1~~ .. ' '"i(..'l" ::::;cl.ill01-i.

l1cil.l~gc' t.lcl zc-.o <1il~,,·ij ls i11 L)l-.='Ltl.l:tl.l }.;,,._()tll.L 1:-.:!g-ct'l li.• ·1. 

drng-ct"l ....-au po110:'•-J1nir <_uok. g-<>1i: .. -ia1u<..l idiutenf"ran.i<') 
....-.xn h.u11ne 't·ou.v.·c11 »11 doc11tcr:-: i,.... hei. heucl1L'Jijk. 
·hcricl1t. uit. P .. 1..-ijs g:<~ku1npn. tlat: die ai>-'c:hn,YL•lijk<' 111"">
<.lc -.......-cldt ·n. t<.> 11et. Yt•rloc.l<'llL' zn l hel1oot"<-'rt. _'\.Ile ·r._"1-
··•••eil d.ie een .._•fl".-r1 rein 'uo1·}10L>l"d Lebhc11 znlle11 l1ei. 
l10..l.i1.· ,,-ecle1·01l1 ];.-i.r1g· <"'I1. ..-,ac.l.t' aelt 1:el.·er1 f.re:---;1.1·0l'-.e.ti. (_ii--: -
ge11: zot.....•(l:.1t c.LI=-' 111c_ ..... I1 <...'("Il. tl;.tl.t"l.<-"' .i-i.-iet ici1ot0:11·1 · ;,_t.11j~"' ziet: .. 
.Il..l.C.11 ,~ (_~1·z, ... l'-<-...... t...l J'-o:in ,, ... c-z"-""11 ... tl ~l.t. l't.., ie-1..:::-:: :..-1..:111 l1~L , ...... flt,

n~ 01· 1· .._•itu .. • Y<tll. l1aat· 't..>orl1t•olf.l onil>t · .._•,~kt 01· l1et 
}1::1at· 'l"lt'\g· llit..'t };._l.t1f::?. ~," t!ll_(._){_:.µ- g·t""g-.t •c..."L•itl i:-:. <._ ... l-C lll..._:"t g·<.-lP<.l 

~-?.:L!.'-" ">lp.- ll.::t:.11· :..1cl1t(.•t•etl tt"" . ti-ijl.;.c•11. ]-l;._l:.ll"'CH)l" IS (_"'Cll"\..t'r 

<.l..._,.l.--,l~ ,-......._"'tl ~1), ·i;..lo.tl ko.11>~,111.1 g ·..._-..zo1·g·•i.-- P-...'l'l.1-J :.tl~t.."'IJl ::"l..:.til 

t:.c ,,-en<ler1 tP;:.,rt"Jl <.lt.. ... Tlll.1.:--::.l'-i<-'"1...t.."'lL is l:---;.trel..;..t i.ti c"'t~ 11iL"'ll' "' :-:.. 

dac11· op ldudzU<l • l ;~ 'i - ~u1: alt:.i<'- <le znir- iµ:<· k<-' H-
l..;:.t....:.1l111 i\l t?!..tg:.1 ~ e l ~<., ~ 'tc.- 1'-'Z. "'ll ::--:.1..:..t:.lt: ., .. cl""' l:.eet , ... o.ltl 

'---.....011 1.i1t.1g '·ore t g·L!tl (."":~t.'lt t"rl z.._ ....... ll:-; '" ... 'l 1-l,otl.U:'Il c..lLl t: .,1· liet.. 
Oith deki.c !icl1c1au1o-<dL·cl 1u ... ~ h~t.l,.o in l"'ct·n 1.L' l>c,..;Lrijk~·Ii.. 

l·-0..'11 YI"<..'"''-- c.li<.. op ha1:~- 'i,._iteku..:u-tjc>-< ,_,..:ll1·ijf't.: 
_J .. l.xi.L1l.e lji:-lH. Hl.tlC. f!,"t.:!''90

(. ... Z\."'ll g ....... 1cil10L"YC Ll "'l" L:"L)J_).')Jl1.Ll-

'Jl.C- i:--; "-<.> L't .tl. .... "'tl1e11-: 1-L" I"">c.11·ij~ t.!L"'I.l. l1.crlJe1·g- Le <-'l 'H.~l.\<?1~-
:tl.J "'1: ltt..""t l.1it}l:..1-tlg"l>01·cl : __ Jr1 ClL .... g1 "L>O"lL"" rl"'~"\.' t.""'el".ll\°"' C)et· 

g:..l.leil10<.."'"L"'ll.-- L>e lJerli.L"'1·g- Z;,_ll CCJ:l. '':..:.re f..:;o..t.lc:i zij11_ 
1naai- '"aae 1i.1e11 boede.n d1. n11k. }·an l.>el ... 01Ttt'l'. "r,vu:.llt' 
hctlit:?n<lPtt al,., Lraleil> eveu geklL•ed. zullen <le11 clieust: 
'c1·1·icl1tL"'[l Cll L~0"Il ci.1>ie-;,· z:..11 ...-... 1~ }>OL·t.iL"l- ;.lHll. <--!C c..let..tL• 

,._taau. 1..;;-or·t~nu d.~ da111e <.loet li.~ ,~1· he>-'t <.·1· <' C n. ,,·arc 
llCH',-e1ll1<>cl ,.._i11 1:.c i110.tk .. e.I--::i.-- I't <..": l~ L!ilt..."11zf.>1g~c1~e jt..:.t.1g".1 
't..-....1-rr1 -...t ;,_-i l~ l zic li. :I'll et.. l'-1 aijg-.:: r-tj t.. :--;} J t.. .... l cr1 v _i > l~e l'-.< "t·1'. 11<-, C : 
di"t ,,-or<lL t.lP11 (lo-...><--lg-1·<.\.'-· e.-_ <lit~ zt1ll~:--: ~-)og-lt..1il-crt<l t.u0-

lt'et_ Zt.'<!r l..;...,vc.\.lijl-i .. gt. ..... 1101L1l!J.l. -- ( >1> clc ter1tourl.~t..clli11g 

tc ]3:."t.t.<.l.'\ia i..~ •eq_ l.'reang:,,1·hoe(.l i1~1.a1-- de I~ant~"l.111~...:be 
af"deeliug L't·d,yaald. I.IP _l_l [/< ~ 1ne.•1c Du<1bfc,,/ 11oopt 
<.ic..-..t... <l<. ..... T111·,- <.Jit 1:..'Ll..t."1a :i1!eL. LliL ltt:"t (.) <.>g z:."l) ,-e_rli\-......Zt:!ll ... 

I.Ietzett<-l<~ lll~t<l ~cli.rijl"-L .... 1:-i.t tit.-.... -te_p;t. ..... 1"1''-001·._lig-e: (iol..l.
,-01·11e11r l.Te11 "l".tl.c.l1 cer1 Oi-J~:J.l.. o(_,g- s(·/1{_/111 t.e llL"'"'l,l.)cn 
YOO!" c.lP 1~,,lanµ<..•n. 'Ull. d<.'ll pa1·tic1lliort'll laIH.l UOH ' O}J 

'-le c1.·:t .... 1>:.l.cl1t~ 4.tlt<i~r1. --1::1- lle::;L.t.""l.:...Lt: t.''2:11 llt._"k .. r101•'t<.~ ~rn·:..1t-:tl'-.-

l.;..t.lr1st.. ,.._l.11 lleL ""\ .. ul~"!i>Ltl'-- clit~ ecrl.. '~rlol;,.l-ing- Yoo1· t.."'ll~el.l. 

:-'C}l_(_)4'J}j<.)llg'(""'l.l_ l Ll ·--r ,,,.<.-·Z~l). .!\Ierl ZOLH:lt..""' zc i11 CCJ, 
ke}.~ kol<H"ll 'UJI t•cn ('olu·a.z~ kn1"lr1<"'n af'd1·ukke1i.. 
itl. cer---i I >;_l "-.. t · l. i 11 lt.."'P :~t 1 t"J<:.r1 zc ·-.t.11. 1 >lt it.en.. I~ 7 !J ~Le 
,-Ph1p1.1kl<idel (lee.-aai- iu d<..• -.......-e1·el<1taal) i'"' g-edip\ci-
1neerd de i1e,•1· (3. ,- _ Levcnclaal tc- ( {i avP.-- IL.1ns 
~In kart:. de < • .> >-<tenrijk,.,cl10 sch.ild<'r ,...-n::-; eer'"'t "!, "!, jn ren 
ouc.l toe.n hij stierr_ l1ij lnnt:. ePt"l. ~i.1ot.~clp,·_ een zoo11 
,-au ·l '1, e11 eet"l clocliter va1-i .l -:2 ,iaar n.a benevens 
ziji._i t,,-ec·c.lc -y1·ot_1,,·. t!Crl.. l.:>celcl~cl-it.•or1P <1..-1r-i.~et1~e ,·an. 
(.le ,,-een'--~1· OJlCrt'l.. :i:r1cYt ,,-jt.."' l1il ee1·~t e P _r:i. i>na: .. 1'" 
j:-t1·cx1 g·cl<..:c.lt...:.11 g-etl."(..lll ''-'<l ,,-::,~. Zij1; 'e1·111o_f:?;eJ:1 vort-lt 
C.lll 1·11iri1 <..."'L""1"l 110..ili- l.l""lilliocr1 1-1 ~-i..11c~ ~-t .... ~cl1:..l.t etl. clL"' , ·cr-
kot)ll , - :."\.1-i ;'ij11 :..l.telit..~1'" en l'-.<...,~t:l1:.."l.._=t'rl1<:.<--ler1 ZL>l.l zcl'.«.!l." 
i.1og C' e11 zou ,-eel .._llll-.J1-~.r,g·e1-i. .[)e t"t.t.1t1ilie _l:-; e,·l1te1· 
vnn plan do lnat,...tc11 at"tl"l t:<.> l1oude>:n. 

Teleg·ra.mmen van de Locomotief. 
'it.. l~ata,·ia. 13 :::S-o....-eu1bPr. De prcsi<lPi.t en de 

coH1ni.issarissen dc1· Ja .... ·a>'ch,-.. .f3unk liehht.•n. Z. E:. den 
Gonvc1·nenr Oe:ne1·uti.l verzoclit. >-'tappet"l i..e tloe11 t:ei::i. 
einde l1et bn1·gerlijk. 'vetboek. in dint· YOPgc aun te 
,-ull<~ll. d.at l1et rec.l1t or11 1.P ....-eltle ,..,tnan.de oog,...tc1:i. 
te vet·pnndeu. 'l.vordt erk.end. gelijk bijv in l·"rn.ukrijk 
g-e~c!-1 iet.l "t. 

, .. e i·zoc l'l.t ee11 ,,-~_rzio·Jr1 o - te UrcI1 o-cn in 
Jn.,·usche J~ank ( ::s-k..._n.~:._,1->la<l 1 8S':2. 119. 

de hank de g·cleg-enhci<l open te 
noodig ,,-or-;_it: zcncht. hulp te 'er-

'\'ere.lei· '\verct 
l1et octr·ooi der 
7). teneinrle aan 
stellcn, ,,·aar l1et 
Jeenen. 

. ~I:et liet stoom!"chip To,,tbo»o zijn hede11 ,.-an hi•..:.-r 
:naar Sen:i.a.rang Yct·t-1·okk.en: 

dn hPe1- Ilnr.n.1eije1·: 
de d a1"11es Ya11 Ilc1ncrt, 
Jl~l.n.1· :::3<)Cra.baj:..L: 
cle. 11cP-1·e11 J"loggc"'\ ~ ,.. il<.ll.l"t- I~ct_tl•-!l.llo..l.11:---;.. ()<.Jl-1~~~ '-" .f\n 

"\,."\.."ie1·i11gen, ,·an de» 1\Iec1· ~ Iuh1·. ~11cp, I3t·ott,v01·. Dct"l
<lcJei-, l3urg·r•rho11clt en "'-\.'nti111a11n: 

1.llC'"\.-L"tlll'\.V 1.t.""t• ~_lep1·. 

IIcden zi_in [h't· stoui11schip .lo.1~u"" Yau SL!c1·nl.>aja. 
,jn,. f-=.e1l1u1·.u11g 11af1r J~-...tt::t' i:..l. ,- (~rt 1·c>l-i.kt.~11. 

<le he01·en Droe>-'Jlout. . 1-:.os en 'an T~oo1-i. 
1. :l it.. ~Singapore. ·13 ~ovc111be1·. Ileden i:-; l1ier ann

gekomc-11 , I c l~ng·clschc 11.1ai I. iuet. he1·ichtcn lo< >p<>n<lc 
tot 1 7 ()ctobct-. 

] le IIo!Jan<lschc eou1·a11t:cn zijn ....-ol ' ' nn c.lr -..·et·k1c
zir1ge:r1: 1"l.1aai.~ gc·vctt ''"ei11ig ~l.ll<..lcr· T1ie1. t''-~ Yc..""\tl. bPl:.:"'l.1lg-. 

J)e dienstrcgeling ....-001-- d,, c>u><1:.P1·Jijnen dt•L· st.an.t:s
'"'1'001 ,,-,.gen. i:-; ,~001· hot _jaa1· -I 88'3 ....-ustg:estcl<I. 

.. i\.ar1 de l"lce1·E..·:n Bu:)·s e1L Ile,l.lTlCil j,..; een cone<.>,..,. ie 
....-e 1 lecn~l voo1· den. uai.Jcg en cl~ ex1•loitatic 'an een 
:-:1 c>u1 ,,-cg li_j.n ~oe1·a ll<..lj a-1 ><-><'r,,-, .. , I :..tc.l i. _ . 

]~P11nc1nd tot µai.ih tc Sala1ign, J~ad,•n _Ic1·tohnt·d.10: 
101 luilena11t dPt' Cl;i11eez<~1L t.<' l3akassi. 1"11c..n1-...v 

'-\."i111 Sun. 

'< 

( lHL!'l:.tg_·crl, Cl.~1·..\-01. C)lJ ,(.~J"Z<H .. ~J..:;:_ (~C' 1~:.l}lilc"i11-l.;.t_>-l.l.lll1i\ll..
(_l n1 i c..i<~t- c.lir-r1:-::1.(lc.t·11cft.-.. !-=Cl111tt· c->t' 1«"' ..... Tc."'l t !t<"'< >. 1 :,H"l.;..z p 11n.1. 

f~en(>"11Hl tot, koiu111n11d~u1t cil":- dit•ll"'t<lu<'11tle o-<cl11 1t
t.c1 ij i.e _ .Ienado. YJll'. V11nki_ .Tac"ii'"'-

lr1_;2-<"'tt"<>b;:J,,'!lt. cle <->'-<~1· 1 ,tol;..1.1~111g· :tit ~..; ...... 111<11-<tll~'....!. ... lta:.\t'" 

_,\.t.1el1. _ 'C'l.ll o..lt>n 'el·i1lc~•l.'-''ll dL• r tV\• <.dt.• 1 la . e 11.il 

1Ji 1. 11n:tn. t•l., L ;-, 
ha t.aljon int:.: nt.P1·ip 

t.t..t-i. DJ.·ics.L; 

_ o ·en1ht•1·. Ing·cdeeld hij het ·l <." 
t: ~ S•)L'1· .. d.._urtn, d<.' eerst..e Iuitc.:n1n:nt 

hij h<•L ;~e d·~p<">L h,1taillo.n L» • Inlang·. 
lui1.ennnt,._ ~..-hutt:.cr en _ In1·kcst.eijn. 

de cer:::;tc 

C~L'plaat><t tu Datn.....-ia dP YPri1icatcurs 
va11 dcl' Zo1"l I~rt)U'\Yci-. 

Iullc1· CJJ. 

-r:._111 llOLtLet·, ~t :-> .&. To,·e111bt.-....t•. Pc...,.1·iJs~ ·14 To,,. :111.rr1be.t'" ... 
ln cen kal>inc1:.s1·a,Hl, <..lio hcden gcliouden -.. ·crd, 
<locld,, l~'err_ - 1ne<le. da 1... ....-o!g-ens ontva.n.gen be1·icl1ten, 
~·eneraal <-hn·don (loodp;c,,;chole11 zon zijn. ter,vijl hij 
<ll> ,, .. cg· ,, . .._l.~ l.li"l.:..t1· lie_t·bcr. 

lJit Dn.lnvin. lu Xovc11.1uer. _,'\..an (lo Kolonialel3ank 
i:-=; st11·!-a-;;;..l..11c< ,.:.."ltl.. Uet:..1..liJ:1g· ·'-"L""t'"lecl.l.tl. 

lie i.t'riuijn tot <.h:kking ...-an '"i"''"'cl.-: i>'< 
<.~11gCYL'L'l .. 11 .. 1li D 'CCll.l b •1·. 

g8stelrl op 

De Hn.n1 ltecCt: dc1·hn.l....-e den 1.ijcl on-i li.aur 1naat-
1'"cg~e]en t.e l."l.C.tl."l. ~11. 

De ....-oorslellcn Yau JH esi<lcnt cii co:n:i.n1issarisse1-i 
d ~i J:.LYUsch<.' 13 .. 1.nk onl. ....-c1·anc.lcri.ng· to brengen in he 
hurgerli.ik ,ycth<.H'k en hct hnnkoct.rooi, ten einde 
P,'<.."leg-.•11hL'i(l t<' opcncn tot het Yc1·panden ·an tc vel
do sLanude O<lg:,,.ten, zij11 iu handc1"l YUlJ. tlc1i. raad. van 
lt1tliL• g~e~i.eltl. 

l..•i t. -'- tnl>n 1·a '\YU, 1 (J ~ -o....-el.Y1bo1·. (_)1nstrceks n"lidder-
11acht i~ hie1· gcketjoed bij <.len loeral1 ....-au I,;::ocloe
r<.-ihn.I"l, i:us,_, ·he11 Dja11."lhoe 01. Ba:n.arn.n. 

DP ketjoepari.ij <luurde ocn ba]:C Ultr. 
De z'Yagt•1- ...-nii c.len 1ocrah ,....-crcl g-c"\vo11d. 
De kctjoe·s trokke:n nt in d~ richting Yau Iagc-

l:."\.11g- .. lo.'"\r1g~ t-iel.l. gt·oo1-Ctt ,,~eg;. 

l~ij 11et pa>-<><L'Cl" '1"1. ....-n.11 l~ctnt11·un. "lege11 c~,~u u.ur, 
111unl,1.c11 z;j ec1l ~:1 ooL l'"\.~1-1.lUL""'e et'l , ... ct· ,v oi.-:i.cldert zij 
<l1·ie g-n,·Lloeliedeu . ,...-nn1·...-au Pt'll. cloocle1ijk. 

JI<.' "··etlL">JlO '<lll _\.Ill hn l"<.L''•<l. achtCl"YOlg-t }1eJ1 en 
11011 dicht op de lt;ele11. 

ll..:<.lt'n l.no1·gcn 1.e l"lalr 
~..!.=-t·er1~ ';..""tr:l. <.IL~ Kccloc. 
· ()p c.li.t OL·g·enl>lik i:-.; < l•' 

hij <.le 

f.,:__-irn,,~._l. be.zig- ir-:1 1)ei-::::001.l 

t.c ~t_c~llerl._ 

["\.S~i:--::t_..__-..11t-t· ..,.!:::'i<lCI.lt , -a..Il. ... '\...1.:t1-

eon plaui.sel ij k ondel"z;oek. iu 

'"olgen,,; be1·icht.c1"l zijn i.·ocd,,.; L,....- ... ~o d.cL· kct:joe·,._ ge
pukt. 

i"L u .. -it .. t.,ia. ·l 7 :=s-o ... ·~~11il><.'I". llet:. SL<.•Olll,...Cll.ip P»iJl-
:-:c.s .L"l111.ltl i<' i~ g-i~t:ere1l. 1.c l"">c."l.Llc.l.ng· <.-i.tt.-i-ig;cl~orn.P11 Ctl. 

,...-ordt. "\,~ocu><tlag a. '"'· te DnLa....-in ver-.......-aclit. 
ue ... vi11d....-oe1·dcr~ in Z<l.ke de J;;:olouiale Dcl.nk zijn do 

]1ce1·e11 ze,-~·rijn. l1.al1u:-H'll Oil IIeltlr·iug-. 
IIt111 g·e111:.-..cl1Tig·llPt-i... 1_.._..... 13:.Lta,·i:..--.... zijl-i: 
Hit·. ::3ctt.11urn1an <._die inni.id<..le1s ze1t'1noo1·•l plocgde). 
1n1-. Tlcnn-..." , ,i.c.l...-ocu:.i.t: .• 
en do hc<..:1- T-~okke1·. lid dei- f'acto1·ij ....-an. de :::S-edcr

ln1Hl>"e ho I l:.1 ud .... ~J ni.aatschnppij. 
...... ~.._l.~l.l" 1.)"l.c·i-1 zeg-t... Zt.l.ller:i. .zij «lc..1:.."lr,-ooe iL"<lci· ccr1 trac

i.c111e11t Yan f° ·l ~(}() S 1.H:.l.::tlH1,._ gcHieten. 
De nrtlonn<t.ncie or~ bet l'a:ntl l·ec.}11. 'nn tc ...-cld,• 

i.n de :--;."to."t.ai:1cle· oog;:---;.tc1~ z:..""tl ~i_>cu:.""'<..lig- c--ifl~o1t"lcr1 ert 
.I c, 1~t."tscl1 £., ( 4·,j' t ,~<-l, l l ,-c1·~cl-1ij ll.t.'l"l _ 

1-,:e11 t'vecj:.tl·ig 'e1·lvJ.." :r1;..l.Ul' Et_11·oil;._t i::-; ,- .... ~rleez"lc.l aa.11 

d.-n k .npit••in d<.>r iuf"a11t:ol·i<~- ....-an d<•1· Ilt">1l. 
rrcr l_>c:--::cl-iil.;;:J'-..i1~µ.: .P,.-c~t.c1Ll ,-;._}."}} c..lc·r1 I1e::-:i<lL ..... tlt ,·n11 I3a-

1.nYia on"l l><.'ln>-'t t:P ,,-01·de1i. Iu0t ]1,~L i.oczicl1t op bet 
tn»cn c.lc-r bed L·ijt.sbela><t inp.·. <le •"ls:,<isi.e11 t..-re,,-ident Sclte
t·e1·. 

l[,.t, ,.;tuo111o-<c.l1ip .Zee/,,,,cz .t'"' Sl.iez 
'cr""t t"L>l-i.. l-.;:c1-.. 

--...:an 11.cllter. l 7 ::'.S"<.>Ye1nb 'l'. s c;,-uecnhaye, ·14 
de t,,·cedc l.;ca1ner 

...-an -"i,':2 liberate 
..1. --u,-c.tl..1l)t.:!t"'- 1 )e eiJ.1<..l vc.rl i "'Zi1lg~l1 -oL>t· 

hndden 1.ot u~1.:--clng-: bei.. ut·....-aa1·tlige11 
Cll i 'l- CC>I1~t.."'L"YU1..ie,-L .... lc<lcr1 .. 

.s (;,·ace•1hur/c. -I.3 :::S-o,·e1nl:le1·. l)._~ ~ Ll..l-~t~;...l. ll.C C 

l>et:..1Ji11g:_ ,.L"lv.t· (.le J.;;:olo11ia1e bar1!.~ :...lll..11g.·t;~,·raag-d-; 

1.ocgPstc.1 .... --irt. 
Lo,,de>z 13 o....-e1 i"t>cr. De .:>nde1·->-'ccret.a1 ·i ;:,; YUl"l 

,..;tna t Yoor IJu.iter1landscl1c Z:.1keu ....-,•1·kL"ta1 <..le iii unt
'voot·tl OJ> et..•J.t t<.>t li ... •111 gericl.ite ....-1·nag-, <.la-< <ln b.cer 
11:..i.rir1g· clctl. (..l<. ... •ocl ,~ .... i..11. gctl.cea.:.. 1 <..-i1_11-<.}("\f1. teg·c1"'1~1,reek1..., 
t>tl.J,J:.."\.t.. L..,}> <lcr1 l~e11 Xo'"'(!l"l.:1l)e1· 1-iog· 1::>1 · ic.Yt..!-tl. ,-:t.l'l. l1e1tt 
Le 1) -..1ll)el1 zijrl. ao.t_1lge.:'-.01J..1en. 

::\I et 

de11 trL•in 

:::S-o. 

1 

D 

12 
13 

·I. 7 

S{Y. 
S1Y. 
St\.'. 

Sz"\-_ 
-:-:;,s _ 

21 s 1s. 
Per pos1-il

j Oll. 

id. 

::.\I et 

<ler1 t1·cin I 
No. 

n 
8 

1 -1 

8 

1. 0 

f"'-1'\r. 
s 1s. 

SzS. 

Tijd 
Ya"tl 

7. ·13 
10. 

2,·10 

8.:-30 
7 u. D 

10,:-30 

':2 "\.]_ 25 
l l u. :-30 

-1 l u. 80 

Tijcl 

Yfil"l. 

na:nk.0111:-;t 

D.47 

2.7 
5.4H 

5.GD 
D.2G 
-J .3U 

4.30 

~LJ_i· etc <..>11<.},:-o.L·v0Jg-e1l.<ie 
plna"t,.,en _ 

C-{oend , _ Poer,Y0<..1anie <._Gro
l3og~i.J."l) l~:a1 · n11g-:-;:01"l.o, I<=.{~c.lonp;

<.ljati crt Sc-1Tl~'\.1·a1-ig. 
1,;:Jat:i"P:n . J)_jocdja. 
1,;:_1n t.t:cn, Djoc<lja. 
GoPn<lih. 1,;:_eclongdjati, Se

rt_-i a.rc..l._J.'1f!"- S:..-..lc-""t. tig.-n., ..:.'\._n'1 l.:>a.r~t.,,tt.l.. 

(1·esi .... le1.tiL n :i;;: ccloe. Bageleu, 
Banj 0Pn1as.) 

lilntt0n_ Djocdju. 
Sragcn :\Iadioen, (.l\-.lagetan. 

Po1101·L•f!:<.>, r".l t-j it nu' :::Sgancljoek -
l-Ccrlo>-'ono. 11_jo1ubong) 1,;::_ecliri, 
"rocloeng-np.oeng. Dlit:ar ('\\.'Ii 
ngie) ?l.focljokei·to (Prtunbo:n) 
:Sidhout·djo ( "\"\-:.i.1·0 ~. Po1Tong) 
Soerahnja (1·c,__ic1entien :;\Ioluk
kcn. Z. en Q_ nfcL I3oi·:neo) 
Bang·il (La,,·nng·, .Singosa1·ie . 
.:'.\Ialaup:) Pasoc1 ·oec.u1 (rc:,;iden
tien P1·oboliug-o, f3esoekie. Ba.lie 
en Lo111l>ok 

::\.fod,jokci·to. Sidhoardjo. Soe
rabajn. :0:"ga '\Yi. 

S1·nµ·cr1 _ _._ Tg·<.~'-''"i- ~1..a.Lliver1_ 

I3o_iolnlic. c.lngclijk.,,; beha1....-e 
des Zone.lag·~ 

,, .... <,11og·i.t·i, I<.tall.<"1<..'l_g- .. ""'\\.,..ocr-1~

dn.g Pll '-'rijdag. 

tlc 01:i.clerv0Jg·end.e 
plnn.tsen. 

Klalt011. l)_jocclja. 
Se1•1 ::"l. e.c:t tig., .i\.. 11-1 ba1·c..--... '"·.c~, S!..•-

Iatjga, 1..;:<'doug-d.iati, (ioendih, 
Poet·"·o•lncliP, (G1·obog·nn .) 

l..;: ln t l P1 t. l.)j .-.ccl,i a. 
Sc>tll<lt·nnµ;, T..;:edongcljati, l-Ca-

1·0..l110-~0110_ Ci-<_><""1-,<lil1. 
IUntt:en, Djocdjn.. 
Srup;cn, J:\[ndioen. 
'T,oc'"loeng - n..g-otc_~11µ:-_ l.Ce.<"liriE.....~~ 

:;\IocljokP1·to. Sidboa1·djo en Soc
.i~ab::."lj~-i, Kg·:.-..'"Ti. 

Srnµ;en. fnclioen, l Hit:a1-, l3an.
g-1J .. I>:..1:-:oerocc"l..n. 

Pe1·_ l>Oo-<t \ 3u. :30 Uo.iolnlie, dnge;tijk» 
.ion des Z<HHlap;:-; 
i<l. -'i.·11. '>\.-011ogi1·i, ~Tn:.trt.dag \.,"\.-oen,,_,-

dag <'11 '-T1-i_j.-lns-
N. D. I\Iet t1·(.~i11 81'-'· No. U i.en J u. ;-,. Ill. ,..,-ot·<'IA!l 

all"lieL· nll,-;<~n }l::tkket.te11 ont,·a11µ:0n, ,,._11111<'<'1" d.- 'Y<.>!":tpost 
t.<-"'! ~:..t.111n1·0.-\::t1g Tliet.. t_ijclig g~ .. ~11<.lt~p..- n:t11k.<>111t. ()J.l.1 21<>2;
'.l"l1C"'t clen tt'e. ..... i11 , -n11 Ul.1 [)()r11 le l'-1•1•11PJ'\ l.llt.:.c-g-;tun. 

<;--:;"\.". SA.:\1 '\.lL ~(_{ VOH:-;TI<'..;L , \.L -nE~. 
~,::::; s·r_, L\.·rs~Poon. 

·::-:).u.el<lruk -- '.l'.tioo l·' T ~ 1 - _\..L.t· L·· - - ~oern,ku.rta_ 



l. T evoti • ffie, verarmiug, fomilie-regee1-ing, llfL-

deremle omlergn.ug a 
l::'apic11ti ,,af, .f. R. 

Bii Be ·lnit vn,n 11 dezer i<; n,n,n de heeren 
A. "ol ,'r., \\' . .f. L. ~- Bujjs en 11'. van I-Ieu
me.1, conrei::sie verlcewl voor cleu nan leg en 
de exploihtie vnn een i::pnorweg vnn Hoernba
ya mun- :)emamng >i:1 Poerwodadi 

n. 1-I. B. 

Op \\"o,'11' h1g rlt>n l!l d<'Zt'I' in het tokolokaal rnn 
den ITel'I' .T. l'. II. llal'loff in cl•) llceren,traat alhier, 
nm commi~sie goede1·e11. 

Op Domlcrdag dl'n :!O clrzP1' ti' \l"t1roong Pelem, 
van pnnnlen. lrn<>ien. cnz. 

Op Yrij1lag den ~1 rkze1· tt:> .\lunglrnPneg;1r:in ten 
huizc '"lll wijlen Hadl'll )fo, I\rndji \Yil'O .\~morn, 
Ynn zijne nageh1tene g-00drren. 

De YCnclnmeester, 
II. C. Fis><er. 

Advert en tie n. 

Heden nn,cht overleed tot onze innige droef
heid ons jongste kilJ<lje Eli:>e Cecile Adele 

in den ouclerdom vim nog geen zes mn,n,rnlen. 

oelrn.boemie (Solo) 
1" Xovernber l S8-1. 

E. K. H. A. HA.:'IL\HN'G. 
A. F. L. HA:.\L\IiXC{, 

DEZEXTJE. 

Yo/ ·t 1·ekt eenige lien ni.,yel'i 11u (330) 

v·ENDUTIE 
op P 0 E RB.A.IJ .A_ ... r 

OP DOXDELWAG. 20 XOYE:'ilBJ<jlt A. S. 

van 15 Drachti[B BBn[aalschB en Anstralische 
nrnlk[evende en zwaar bezettB 

'tt r ~ 1 ~ ~1 
J;\, ~ ~ ~ ~ ~ J, 

aaa1·.ua: 
van een span zwn,iir gebC1n wtle en reeds ge
dresseerde bruine 

B .A 11 .:1 K J\ ~ R ~~ 
Dngelijks te bezichtigen in het hui~, uoe

ger bewoond door den Heer E \Vmn. Poe,·
baij111.1, alwirnr ook de Yendutie zal worden 
gebouden. 

(327) SObS:IU.X & Co. 

VENDUTIE. 
op }'rijdag 21- No,·ember :D.§§..J. 

Yan rlen inboedcl Yan wijltrn 

RADEN MAS WIRO ASMORO 
JIASGJ{OE SEGARAS. 

Van di vere goederen te veel 0111 te spet;l
ficeeren. 

(328) SOES.:.\IAX & Co. 

amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

zoo gunstig bekende ~VIJ ~ -!EX: 
.i\Ierk PLATO.:\ & Co. Bittavia. 

(70) A. :\IA.l'HIELSE. 

Boleli dapet beli pada 

KONG HO SING & Go. 
KA.MPOENG TJIXA - SOERAKARTA. 
Djoewalan .kain soetra roepa-1·oepa. 
Sroetoe Manilla No. :n. dan Ha,·anah.. 
Piring kajoe da1·i Dje1mng. 
Makanan Bocroeng Ke11a1·i. 

dan 1.·oepa-1:oe1m barang. (206) 

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

Djebbres. 
Inforruaties bij den beer 

(19) A. l\IACIDELSE. 

THO OFT & · KALFF - -Soerakarta. 
leveren op an,nvnuig dadelijk 

Sch.ijCschietrc;;isters en A.Cstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gcbonrlcn. 

Gedrukte Aanteel>:euingboel•:jes. 
N aamlijsten. 
Klet-dinglijstcn. 
Strafboeken. 
Menageboe.kcn met sterkte n .egister. 
Proees-Vei.·baal. Getuigen Vcrhooren. 
Bekraagden Vei.·hooren. 
Veradu,·erantwoordingen, enz. enz. (4) 

. 

~t. ~i~~laa~ ! ~t. ~i~~laa~ ! I 
i Groote vendutie 

OIJ Dins<lag, 25 No,·embt-r ns. 
_ _."''""- in het l 1J·oeue1·e Loue-(;eboun1 

van 

Prachti[, Fransch SpBBl[oed 
lllet en wnder mecbaniek. 

Voor kinderen van elken leeftijd. 
Ef';1iw· wleuenheid 0111 voo1· ee11 spotpl'ijs mooi 

e11 solietle S/Jeelgoed f P koopen. 

ALS: 

!':ltiilleu, winkels en pn,khuize11, spoorwegen, 
stoombcioten en sloepen. timnwrnmns- en tuin- · 
gereetlsclrnppen, geweren, cbn,cots, tromrnen en 
trompetten, bouw- en legdoozen. gekleede en 
ongekleede poppen, koetsen, krui.wag-ens. paar
den. scliapen, harlequins, dou1ino- en lottospeleu 
enz. euz. te. veel _om op te noemen. 

YEHDER: 

Prnchtige kinderwageus. 

llijkdag Zondng en ~Iaandn;:; tc ,·oren. 

SO~Sjl.\;\ &, Co. 

~o l-CS3L.c-\-.N <\....\::; Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
-·uuis· en Ctnn1nissie,·e.ulutie11 

(:28 I 

TE KOOP. 
llet lrnis en erf thiins geoccupeercl door ci.e 

loge. Te bevrugen bij den Heer 

(:.30) .A .. :\LH 'HIELSE. 

A,m~stard~m~~h~ Apotheek. 
.. / 

Lever.water. 
(:296)* A. MACHlELSE. 

..A1nsterdan1sche -Apotheek. 
Soerakarta. 

Onli'.w1ge11: Encalypsinthe. lioorts
-were1ul liq uenr, tevens eeue zeer mm
gename drnnk. 

tlOO) :.\IAC'I-ILELSE. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van . 

R~~p~@he V\Tijne~ .. 
(25) A. i\IACIDELSE. 

An1sterdainsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f'l,o}O per pontl. (:311)"' 

Gezondheid voor iedereen. 

flullQway's ZaJf en Pillen 
ll•E PILLEN 

luivcren 1et bloe<l r11 herstellen alle ongeregcldherlen 
van de 

J9ver, 1nna;;, i.l.eren en ingewandcn. 

ZG g"·-en kracht en gezonrlheid wt>dcr ann vet·zwaii.
te C.,,stGllen. <'ll zijn onwaal'deerbanr ter genezing 
yon nlle E.w:ile11 eig-en aan bet vronwelijk geslacht, 
onrnrschilliCY 'nn welken kef'Lijrl. En onlfotnalbanr 
Y001· Kinrte7en van welken ouclerclom. 

DE Z:\.LF 

Is <'en onfoilb::tat' genecsmirldel ,·oor kwade Bl'enen, 
Zwet'l'nclr l3ot'ste11, v~rouderde V.'..inden, '~1veren en 
Eltcrbui!Pn. lld is beroemcl tC:r grnczing 1 an Jicht, 
Rlrn111ntiek, rn onvergeJijkbaal' YOor AamborstigheiJ, 

keeltJijn, bronchitis, verkoudhei•l era 
ho est. 

Ter gcnrzinf! van Klicrgezwcllen en allc soorten van 
fluirlziekt<'n herft. zij geen !llC(h:>,linger en gencest 

betoovcl'crnl. saamgetrokken cu 'tijrn newl'ichten. 
AJlcen bereid in Pl'Ofcssor HOLLO\\'.\ y',; Etabli~~ement, 

78, New Oxford street. Louden 
voorheen 533 Oxf'o1·,l st1·eet, 

En wortle.n Ycrkocht in Potten en Dooze11 van 'is. l '/2cl., 
~- Dd .. 4s. Gd, Hs., 22s., en 33s. en 1·crkrijgbaar 

bij alle mcdicijncn-verkoopers door de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

08 GROOTSTE 

en meest [e1ezen courant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnernenten en 11,d1'ertentien kunnen aan
genomen worden door den Heer C. I .... Baier, 
Solo. 

Nieuw~ abonnes voor 1885 ontvangen de 
courant vn,n af 15 December. 

De uitgevers, 

[334]* I-I. nl. VAN" DORP & Co. 

A U~&r:t:e:a 
Heerensfraat- Solo. 

01• nie1nv onh·anr.;·en: 
Heeren schoencn. 
Hoecli>n it f 8.-
Pn.rijsche hemden a f 45.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Ocleurs, Biidzeep it f 2.50 

't dozijn. 
Schuimzeep. 
En.u de Cologne II. S. Ko. 1711 rL f 4.50 

de kist (con taut). 
Tokohouders genieten rnbat. 
Schildpr.dden kamrnen vnu 11.f f 1.-.'t stuk. 
Scbeermessen van Lecoultre 1.1f3.50. ·Scheer. 

kwnsten 1.L f 1 .50 Hn.ntlschoenen voor heereu-

DA:'IIES AH.TIKELEN. 

Hamhchoenen met 2 en 4 kn oopc•n Scboe
nen iL f 8.- Blcrncs de ly.s en Blancs de pe1·le. 

Kiuderschoenen, fij ne sponsen. 

DlU .. XKEN. 
Pilsener bier. nfadem ~t f 1-t- l1et rlozljn, 
Port, Elixer Long1i,e Vitae, \Vijnen it f 10. f 12 

f L3 en f 14.- het dozijn. 
Hn. van a Sigaren. (31 -~ )* 

=.\Io de mag· a z i.j n 
SO ERA BAJA . 

S t e e d .~ v o o 1· h lt n d e n : 
Jn.ponneustoffen. Entredeux. Luxe - Artikelen, 

Huishoudelijke benoodigdheclen, enz. 

Recommandeert zich verder voor bet aan-

maken van japonnen, etc. etc. *(252) 

Alnsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatin"'s ('ongh JLozen~es. 
i\Jidrl0 l tegen de hoest. 

( 10 5) :\IACHIELSE. 

An1sterdamscbe Apotheek. 
Soen.ku rta. 

Bayl'n1n. Alcuholisch wasch· 
"Water. 

(101) ~ACHIELSE. 

m vaten, blikken en flesschen 

verluijgbaar bij 

263 SOES:\lAN & Co. 

TE~ BEHOEYE YAN 

3e. ~t.r11mMti.e.bcFioo~ te. Soe.za.fta.'t.ta. 
' EX 

C.?-. ~ e.z.e.e.ni.g-i.it<f tot vooi f,e.z;e.i6e.n8 o 1i8e.i

zidit aa.n CJti.1i8cie.n ua.11. ~1Z.i.tiue.z11to

<fe.n8e.1i i.1i ~e.8eiCa.n8.>cfi-~ti8i.i. 

Trekking· 

MmUa~ ~~ O~~~mO~r rn~4. 
-225-

On~va~~e~ 
Via Hamburg, 

Een Klein pn.rtij.~je -werJu"lij Ii Echte 
J-lavana S1garen. • 

SOESMAN & Co. 
(309) 

INDIS(iHE-IlOD _EGA 
Ont\·an~·eu: 

Een tHntij1.je e.xqu ise ' 'itte 
JlOI't':>'l'~jn. rninlli•1· Z•>..t rn11 sumnk dan de 

tot nu toe anugenwr<lt'. 

(:.:l'u).* 

'.i'~vec• loc·~1mohll.at•:?. opzet!l'l~jk ver
vaardigcl voor l1r>t g<'lm ik in de kolonien. 
De ketel:; hebbeu ee11e ,.d w1tr" ingso]'pervlakte 
van plm. dertien meters. 

'I'~u'ee horizoE~tale 1nachines van 
acht paarden krncht. 

Eell'n·oudige ii'ri~·n1iepompen 
in beweging- gehrncl1t door p1wrden of runde
ren. Men behoeft bij deze pamper geen fnn
deer~ng hoegeumnud. 

(;H3)* W. :MAXWELL. 

Djokja. 

Op nieuw ontvangen: 
Het eehte Le,·enrnter, dat geen a.anbeve-

1 
ling behoeft, do Qr zij ne kwn,liteit a lorn bekend, en 

slechts verkrijgbmtr bij 

per fl. fl.~.) 

» doz. fl. f U.-
V LAS BL O 1. 

urn 1 )* Sci we ii nwke1•. 

De ondergeteekende, 
bebst zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semnrnug. 

Yerscba.ft werklrnpitan,l Mn Ln,ndbouwon
deruemingen eu verleent voorschotten op pro
dnkten. 

.!£en en twder tegen under overeen te ko
ruen conditien. 

(2~3) L. C. SCHALKWIJK. 

· Hand.els- en Com.m.issiehuis. · 
B. W. VAN HOGEZAND. 

T"oo1·st 1·aat-·Solo (35) 
Steeds belee.fdelijli aanbe'\·olen. 

~~JJina· Laroche 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.SOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
. is een voedend, krachtherstellend en 
koortsw-erend middel omdat bet alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eeni;;e middel tegen verzw-akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bew-ezen is. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
becft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal n·tgemaakt iletzij door de Apothe
kers die ulliJd l1un eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort claarvoor aanbie
den; men mnet clus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 

. metprosp "cl.uswaar-~::-- .J_ 
op nevenstaanclc --=-'l:..-0~ 
bandteeking -- ----
staat, alsmecle het maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE in een woord. 

E: ECHTE FRANSCHE QUINA 1..AROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die ft·anco 
loegezonden '\YOrdt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
woi:dt in twee soorlen verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GL 2·.50 
de heele flesch. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en le Parijs, Rue Drouot, no 22-



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

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De Vereeni.inr; tot voorbert>idend on
derricht nan kinderen ' 'an l'tlin,,er
jmo~enden in Nederlandl!lch lndit;. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
l 
1 
2 
5 

10 
100 
200 

prys van 
« « 

prtizen « r 5.000.-
« « « 1.000.-
« « « 500._:_ 
« « (( 100.-
« (( « 50.-

r 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prij~en f '170.000.-
LOTE1 zij n t egen f 10.- CONTA T verkrijgbam·. 

t e Amboina bij <le heeren A. T . Bouman & Co. 
« Banda « den h eer C. J . Blankert. 
(( Dan<ljarmasin (( (< << J. A. Jansen. 
<< Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« Batavia « de N I Escompto l\Iaatschappij . 
" « « den beer H. J . l\Ieel'tens . 
« « (( « (( G. Gehrnng . 
(( « « « <( F. H. Kroon . 
cc << (( de heeren H. M. van Dorp & Co. 
<( « " « <( Ernst & Co. 
(( 

(( 

I( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( « 
« (( 
« (( 

(( 

(( den 

« Bruining & Co. 
« Ogilvie & Co. 

Visse1· & Co. 
« Dunlop & Co. 

ht er Loa P o Seng . 
~ « (( (( 
« Bengkalis « « 

« T hio Tjeng Soey. 
(( L . -van Hut ten. 

« Benkoelen « « 
1< Boeleleng « « 

er C. A. Aeckerlin . 
« Nierinckx . 

« Buitenzorg « « << Th . .l ansz. 
« « « « « J . A. Schussler . 
« Cheribon « « 
(( « (( 

« J . J. H. Smeenk. 
R A. J . \\"olvekamp . 

(( (( (( « 
<< Djember Bezoek ie « 
« Djocjacarta « « 

<< J. van Ho! t P ellekaan . 
« Drocx. 
« J. J . de Graa ff. 

« <' « « H. Buning . 
<< << « « \\'ed . l\ ocken. 
cc « « de hee!'en Soesman & Co. 
<< Indramajoe « den hee1· J. Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
<< Kota-Radja << << « A. \Y . Kne {el. 
« Laboean (Deli)« « (1 J. F. H. vaenHemer t. 
<( l\Iacas a r « <( « \Y. Eekhout. 
« Madioer. << « r< J. A. l\Ianuel. 
« l\Iagelang « « « P . Koppenol. 
re ::lfedan " « <r \\' . F. H. Leyting. 
« l\Ienado <' de heeren de Borde & Co . 
« Pa<lang « « « ·\"an Houten, Steffan & Co. 
<< Pad .-Pandjang« « cc J . "\Y. Alling Siberg. 
« Palembang <( <l « G. H. Ruhaak. 
« Pa oeroean « (( « H. G. J1.1under. 
« « « « « D. P. Erdbr ink . 
« P attie c1 « A. M. Yarkevi ser . 
« PPcalongan <( « « A. \Y . I. Bochardt. 
« « « \c {( S. N . Marx. 
« « « de lteeren Hana Mullemeister & Co. 
« Poenvoredjo cc den beer l\I. F . Smets. 
« Probolingo « « « 0 . G. van Sliedrecht. 
<1 « « « c< R. S. Thal Larsen. 
« Riouw er « « l: . van Zijp. 
« Rembang « « P . L . ,·an Bodegom. 
ct Sala tiga « « « Th . B. ,·an Soe t . 
,, Samarang « c< Agent N. I. Escompto l\Iij. 
« « « de h eeren G. C. T . rnn Dorp & Co. 
« « « cc cc Ravenswaay & Co. 
« (< cc cc « Amold & Co. 
(( « 
« (( 
(( (( 

<1 Soekaboemi 
« Soerabaia 
(\ (t 

(( 

(( (( 

(( (( 

(( (< 

« Soernkarta 

« 
(\ (( 

« <1 Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den hee1· A. Bisschop. 
« " cc D. J. H. Scha fer. 
<1 « Agent .N. I. Escompto '.\Iij. 
cc den beer Oh s. Kocken . 
(< (< « Y. Clig nett. 
" de heel'en Geb . Gimberg en Co. 
<1 << « E. F uhr i & Co . 
c' « (( Yan :'>Iuyden & Co. 

« « Thieme & Co. 
(( cc « Soesman & Co. 
<' « c1 Tbooft & Kallf . 
« c< cc Yogel van de1· Heyde & Co. 
« den he<> r C. L. Baier. 

« TangPrang « << re L . ,\. M. Leman. 
c, Tjiandjoer re .1 111·. R. Ifo lzschnher vcn 

lfarr!ach. 
« Tega! (( « « K . Ilovens Greve \Yzn. 
« Terna t e « r< <1 C. \Y. R. van Renesse van 

Du\iw nbode. 
« Tjila tj ap c' « « I. I. A . Uitenhage de 

::liist . 
« \Yono;:obo « re « D. J. van Ophnijzen. 

De treld\ ing geschiedt ten overstaan va n den -o
taris H. J. l\IEERTEi\S t e Batavia a ls bij aanplak 
billet is bekend gemaakt. 

De Commiss ie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

Verkrijgbaar 
BJJ 

Th~oft & Kalff - Soerakarta 
PAPIERE IN DI\'ERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBE OODIGDHEDE -. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACH'fALBUMS. 
DIVERSE SPELLE ; , enz. en z. (5) 

BE CKE R & Co. S 0 ER A B A I J A. 
·wEKKTUIGKUNDIGl<JN. 

heden <htgelijks vnrsclrn <~ ebakj e,; 1•n1.. Prij ,;e1 l11rn11ten w1H·tltm tegen frnnco 
aimvmge frnuco toegezonden. 

-------- --
Ha.ndebren in ma.ohinerieen en fa.brieksbe

noodigdheden. 
H EB B EN I N VOO R RAAO: 

Ben groote piirtu L. 'I.'. l_l en Balk· 
i.j z e r in nlle 11fmeting-en. V A N R U IJ V E N & Go. 

S taaf en plaat~jzer vn.n iille tlikte11, 
waarbij van 6'X2'X ' rn" en '•" 
~taaf en plaatli:.01•er en lio1•er

dra.ad. 
Groote- sorteering - Jloe1·bonten en 

-Jilinknagels. 
)) » J(operen liranen 

en Stoomafslnite1·s. 
India 1·nbber van af '/,." tot en m et 

l" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnkli:.en tot 

en 1net 4" 

~olo, d en 23 April 1 88~. HEEBE~S'l.'RAA.'J.'. 

(127) 

Geldonken p~ji1en tot 12" dimneter 
gepcrst op 10 Atmospheren. 

Prinrn kwaliteit Engelsche •h·~j trie · 
men, enkel en tlubbel. 

hitt urdngs: S1rnc\jsb rood.i es en geprepn.reerd Y s. Bestellingen worden m dm1 
kortst mogelijken t \jd afgeleverd. 

Hand, Clent1·it"ngaal, Stoo1n
pompen en Drandspniten. 
Sn~jgereedschap ' 'oor gas en 

"With, vorthdraad. 
NBdBrl. IndisGhB LBVBilSVBfZBkBrin~ 

Alle soorten 'T er.f~.,.,-aren. 
Door en Pon!!unachines. D1·aai· 

en Schaaf ban ken. 
Stoo1n1nachines met ketels 0p em 

fnndatieplaat. 
L ij t r B n t B M at t s G h a D D u 

Jiiezel~nh1· co1npositie, tle be te 
bekleeding tegen wimute-ui tstrnling. 

TE BATAVIA. 

Diuas CI"istaU. een nieuw soort 
' Tn111·klei. Yan welke laatste art ikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

lnlichtingen omt ren t verzekeringen b. v. Kn.pibn1i,l bti ovei·lijden. 1mmer-trekkende verze 
ker1ng:-· ook omtreu t die volgens heb onhmgs n.nngenomen VJ<J RLA.AG D tnrief voor vYEBj
:,', E :\'"l~ONDS. worden ganrne verstrekt. door 

V erder a.Ile a1·tikelen, benoodi~d 
voo1· landelijke ondernemiogen. , 

Hunne >:aak op grooten oruzet gebaseerd z \j n 
de. hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
ben eden concurrentie gesteld. 

(l 7 ) 

SociBte G'e de Produits Alimentaire 
l\ .IPl'f.\ ,\L 3 ::lliLLIOEX FR.IX(;;) 

Di1·ectew ·e11 DLYA.:VT c11 ALLCA HD 
GOU DE:-\ ~[ EDAILLE P.IRIJS ·1878 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van Jlachinerieen en 
reparaties daarvan , en n ernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) Go U D EN i\l g nA I L LE .\:ll S T g RDA "' ·I 8 8 3 
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P A RI J S 
23, R iche1· , 23 

L ON D ON 
·I 0 I , L N1ile11h al/sl l'ee/ . 

Boter van Normandie 
Zonder renig meng~e l , de beste bot er vun Franhijk. 

Diverse groentcn, lnt/f'els , sa1'(/i 11es, piites dr 

f oie y1 ·as, enz. 
OHDEllS T E fnCllTE:\" AA:\ ALLE nIP011TEUl1S 

\",\l\ EUROP.\ . 
Me n eische op elk b lik het m erk met de tw ee boerinnetj es 

I !OLL\:\ DSCHE PRI.JSCOU l1.\:\TE:\ \Y ORDEl\ 
OP A.\NYRA.AG 'TOEGEZO:-IDEi\ 

(H'l ) 

Steeds voorhanden: 
POS'l "l'ARIEVE - . 

T ELGRA.AFTABIEVEi\ voor 3 kringen he

end tot 200 woonlen. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bm~d1 

de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

()NTV ANGEN: 

pr a G ht i ~ B 01B0 ~ r a fi B Bil 
W itte en .IH ood L• l'or t ..... f ·J 3.-) per 
:'.'tln la~a. ,Uu~catel e11 l rinoDulce,, 13.50 / l ':l II 

Pa le-, Gold- e n J h· y -S herr y .. J 2.-1 Aco .. t. 

zeer goedkoop. 
'l.'HOOF'I.' & .KA..LFF. 

(162) 

• 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

V e rkrijg·baar 
bti 

TIOO!JT & KAL:r:r. 
A.vonturen 

Villi 

Baron von MiinchhansBn 

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

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier·, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette af!evering ge-

( in het J a vaansch ) gamndeerd. 
Prijs f 5.- f'i'un co pe1· post l 5,50. PIUJSUOURANTEN worden xteeds gratis 

( 82 ) verstrekt. (7) 

~ · ~ ~- ~ ~ - ~ ~. ~ ~ - ~ ~ - ~ ~. ~ ~ -~~-~~~-ii . ~~.~~-~~.~~.~~ ~ ~. ~ . ~ 
~ ~\f\fVV\JV•fVVVVVV\fV\.f\fVV'\.J"VV'\/VVVV VV-V\f\JVVVV V'V"V V\JVV\f"V VVV ..JV v VVV VVVVV'1 • 

~ i :a:et Huis D. Ht:rTINET ~: 
~ ~ P.A.RJ:JS 18, Avenue Parmentier, 18 P.A.RJ:JS ~ ~ 
~ ('. Bekroond op alle Tentoonstelliugen, en laatst met. d!~~~~ ~aille op de Tentoonstelliug te Amsterdam 1883 S ~ .-.. 
~ $ Hat belangrijkste huis van Europa voor : MENUS voor DINERS, VISITEKAARTJES, BALKAARTJE'8 < ~ L'°" 
:v. KAARTJEf> IN BLADEN, CHROMO KAARTJES, KALENDERS. S :v. C\I 

Dit huis maakt zelve alle Photograpw;'---;-rtikelen, Drooge Platen, Chemische ('. ~ e 
Producten,K.aarten, Bakken (porccleinen i, Appareils instantanes en anderen. ~ ~ 
~stellingen vergezeld van dckkiug op Europa te zeuden aan roijn vertegenwoordiger · 

hieronder verrne!d, of aan rn iju huis. ~ 
BELANGRIJKE OPMERKlNG ~ 

All~ Ai·tikelen vun mijn H uis dra11en mijn F a/Jriekme1·k Ch. D. of mijnen naam. · 
llonsters en Catalogusseu te verkrijgeu bij VOGEL VAN DER HEYDEN&: c1e, Soerakarta. ~ 

• len Agent te Soernlrnrta 
J . H. YAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar bij 

llf ~~~i1JT ~ ~~ tl\ !/11 ~ 
ll<uitoor-A gt'ntla's I Stl.'i. 
S poo1· 'weggitl.<Je·n. 
JJTellel'lti 'lttls G.escllinlenis en JTolksleven 

( pnu•lltwel'k in 4 Y"· octavo tleelen) 
tle Genestet-A lb1un in pl'<iclitbtuul. 

lttilie. <loo,. Ge,.a1·1l Hen,,,· >> » 
.Een sc11iltle l"lloos. couipleet (voo1· <li-

lettt1nt-scl1iltle1·s.) (249) 

VERZORG INGS·G ES TIC HT 
TE 

S OE R AKA RT A . 

fff.deeling=flm bachfssL:hool. 
Op bes telling· we~i~cn nange nutnlit al

le onderdeele n , ·an :;ebouwen nls: 
KOZIJNE'.\, R AMEN, DEUim N, KAPPEN, 
TRAP PE N enz. 

H Uk l en KA:N"TOOB.;}1E UBELEN. 
Allen soorten vn.n SMIDSWERlCEN. 

Herstellingen aan VOgRTUIGEN. 
Het S UIIlLDE H.EN van DECO RA.TIEN enUIT
HANGBORDE~ in a.Ile letters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel 11 ls bestellingen ge-

11eve men zich te ver voegen tot den Heer 
A. 000:\lANS, zijnde Z li]d. aan het 

hoofd clezer school gepla11tst. (209) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie .i\ilaatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzeker ingen te
gen bmndgeviiar , op de gebruikelijke voor
waarden . 

(14) A. MACHIELSE . 

BRAND- ASSURANT!E MAATSCHAPP !J 

,,de Oosterling," 
E:ti 

BRAND-ASSURANTIE M AATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij het A;;entschap dezer ~Iaatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijlie voor
waarden, ;;ele:;enheid tot verzekering 
te~en brand~evaar, ' ' an alle soortcn Gt>
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soera ka l'ta. 

(16) J. H. VAN Ol\1MEREN. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide
billet voor verYoer van koffi.j, 
1net oni,'angstbewijs voor li:.o.f-
fij pas. (193) 

Stellen zich verantwoorrlelijk vvor de wet 

DE UITGEVE..%. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 


	0449
	0450
	0451
	0452
	0453
	0454

