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Bij dit blad behoort een Dij,·oegsel. 

Het passenstelsel vour de ln
landers. 

Toen Z. E. de Gouverneur- Genernal 0. van 
Rees den Buitenzorgschen troon beklommen en 
de tengels van bet best.uur uit de hu.nden zijns 
voorgangers overgenomen had, wer11 niet al
leen een onderzoek gelu.st na1Lr de werking van 
art. 3~8 Str. voor inlu.nders, mu.u.r zoude teveus 
het passenstelsel voor de Ja.vu.nen weder wor
den ingevoerd. 

Beide die maatregelen verdienen ten zeer
ste toejuiching. 

Een onpu.rtgdig oordeel over de toestanden, 
door du.t beruchte en onzalige iirtikel-zoo dru kt 
zeker schrijver zich uit-in bet leven geroepen, 
kan niet anders dan tot de overtuiging lei
den, dat de inlimders nog niet geheel rijp zijn, 
om door de milde Europeesche burgerlijke 
wett.en in bedwang te wor,ien gehouden. 

Vele gedingen daaruit voortspruitende wer
den gevoerd, die allen den stelregel bevestig
den dat de wetten en de du.ardoor geregeer
den bij elkander pn.ssen moeten, en d1Lt, w1.1.1.1.r 
zulks het geml niet is, door vernndering der 
eersten of door verbetering der lau.tsten der 
m1.1.1Ltscb1Lppij rJ.St, orde, zekerheid en veiligheiJ 
gew1~1Lrborgd ruoet worden. 

W 1.1.t het weder iutevoeren pa.'>St!TI!!telsel be
treft, zoo begrel.Jen onze wijze V1Lderen, echte 
zonen v11n Jim de Witt, het onwu.ardeerb1.1.ur 
nut van een pas vour den Javu.u.n. 

Gesteld, du.t er op Pasur-Kliwon, om maar 
eene pl1rnts te noeruen, een diefstu.l of moord 
is gepleegd. 

Nu.tuurlijk dat de dader zich uit de voeten 
maakt. 

Tegenwoordig heeft hij, zonder verplicht pus
poort, zich m1L11r eeu uur te verw[jderen v1.1n 
de plaats des misdrijt's, en hij is buiten het. 
bereik der wiwkzimmste lndiscbe politie. 

Sidin is Krowo geworden en \V ongso is m 
s.,~illl1Lll henloopt. 

Eene volkornen ger:la~ntewisseliug lieeft 1rnn
stonds pl1t1d;s, de dief eu de lll0orden1L1n· zwerven 
ongedeerJ roml. 

Het gnf editer misschien te veel socsah a11.n 
de i111irn.lsche dien1treu tier H. Her1u11n,bd zou'n ' 
pn.s te viseeren, voornl witnneer z[i de kunst 
van lezen en scbrijven niet vers~1L1LU. 

Om tot de overtuiging te gemken di.Lt de 
wrnuge vrucbten vim deze huurnnu at'scbnffing 
niet uitbl!j ven, dnartoe is geen inspu.nni ug vu.n 
bet gezond verstimt! nooLlig. :Vlen vond wis-

F e u i 11 e t o n. 
Een Oorveeg en hare gevolgen. 

I. 

- Daai·, kolonel, iiep Juliette uit, is een pen. 
Scbrijf uwe bezw:11 en op en tracht tot de orde van 
den dag ornr te gann. 

- Voor wij beginnen, zei de Kolonel, met nadruk 
sprekende, reken ik van uwe zijde op algeheele on
zijdigheiri 

J.il e te nam een bonding vol majesteit aan. 
- lk b~n tegenorer een ieder zoo maar niet onzijdig. 
En vo 'gde er toen lachend bij : 
- \\"at is eigenlijk aan de hand? 
- \Yij bebben bet OYer de vcrdieping, door uw 

<'erbiedwaardigen varier, de beer Piganel, ann mijne 
zuster Me\'rouw de l\larsan en mij verhuurd, sedert 
ongeveer dric jaren. 

- Serlert vns twee jaren, zeide Juliette. 
- Denkt gij dat? 
- lk herinner het mij des te beter, c1mdat ik 

aanteekening heb gehouden van mijne eerste visite 
aan mevn,..1w de l\farsan. 

- Die u !mar l'olle vertrouwen geschimken heeft. 
- Bedoelt u daarmede, dat zij daarin ongelijk 

gehad beeft? 

De Soerakartasche Co1u·cint ver~chijnt I 
dl'ierna'.11 ·~weeks: Dlnsdtl.!Jf, Donderda!JI en , 

Ztiterda,qs, uitgezonrierd foestdngen. 

schien d1Lt het den inlander al te lustig werd 
gemaakt, de man kon zich, nota bene, in z!jn 
eigen bnd niet eens weer vrij bewegen, waar 
zijn werk of belang dit rueclebru.cht. Nu mag 
hij ongeruolesteerd wandelen vu.n J1Lva's Oost
hoek naar het Westen, van N oord tot Zuid 
en omgekeerd, terwijl de Europaaan, die hem 
beperkeu wilde in zijne bewegingen, volgens 
een regeeringsbesluit., eerbiedig het Gouverne
ment vu.n Neerlu.ndsch-Indie vergunning moet 
aanvmgen om zich op Jav11, of in de des11. 
met ter woon te vestigen 

Tevens moet bet bevreemding wekken dat 
het. passenstelsel voor vreemde Oosterlingen 
steeds rigoureus bl!jft gehandhaafd. 

Wee hew, die zich zonder pas van z!jne 
primitieve vestiging durft te verwijderen. Dui
zen l Argusoogen loeren op hem, en wachten 
hem voor die overtreding geldboete, gevangfl
nis met al den au.nkleve van <lien. 

W ij willen wel gelooven, <lat de amfioen
pacht en dau.rdoor 's lands schatkist gebaat is, 
maar het belet teven.s aan een klasse van nij
vere personen, die den laude duizencle guldens 
voordeel aanbrengen, om zich voor hunne za
ken vrij te btlwegen. 

Het is, zoo zeggen velen, niet meer der moei
te wuard afge~chu.fte instellingen, die door juis
ter en humaner inzichten voor altoos zijn 
verdwenen, au.ntevallen tegenover hen, die 
clwu.as genoeg zijn nog eens de trompet te ste
ken om ze weer in het leven te roepen. 

Vo.or In die en N ederlu.ud u.cht men, is iets 
beters te doen dun te blijven redeku.velen over 
zaken, welke geen keer nemen. 

Zoo'n passenstelsel, zelfs in tegenwoordig
heid van menig wanbedrijf door den Javau.n 
gepleegd, komt thR.ns niet meer te pas. 

\' rijheid, bl!iheid! zeer zeker, '1111.ar de Wes
terling op Java ondervindt al het schoone van 
die leus. E. 

So erakarta. 
J.I a.a n!I ta 11 d. 

Y. '}l. 5 October, Zondag. L. K. ·11 Octoher. Zater
dag. ~. ~I. ·bl October, Zondag. E. K. 26 Octob<Jr, 
Zoudag. 

Kommissarissen voor de mMmd September 
1."la.at!lelijke Schoolkommi!l!lie 

de he~r: N. VAN KLAVER.EN. 

de heu: J. G. M. A. CAB.LIER. 

Verzori;in~si;esticht 

de heer i\.Ir. C. FF. THURKOW. 

- MPjufvl'ouw verlangt zekel' een compliment. 
- U zoudt er stellig niet aan sterven, door mij 

er een te maken. 
- Dat uiet, maar mijn neef zou er ziek van worden. 
- - Wat prnnt u daar van een neef. Ziedaar drie 

dugen, dat men hem niet ge. ien hPe~. 
- Zijne Jaatstr. zaak heeft hem veel te doen ge

gewm. Hij werkt dag en nacht. 
- Het is wanr dat de beer de Marsan vo0r een 

van 01·ze beste advocaten riool'gaat. 
- Zoo, rnejufrrouw hebt gij 00k al van dat vak 

vel'stnnd? 
- Yan dat van advocaat? wel zeker ! De wel

sprnkendheid is rte 8leutel van allfl eerbewijzen. 
En ook van de hal'ten; is dat zoo niet? 
- 0 ! bet hart heeft een letterslot, het is niet 

YOfdoende om den slcutel er van te bezitten, men moet 
ook het wool'd kennen. 

De kolonel boog, als om zijne goedkeuring te doen 
kennen. 

- Lantst, sprak hij, is Eugene als overwinnaar 
teruggekomen. . . . . . Hij had in een zaak van erf 
opvolging gcpleit en zijne clienten hadden bet pro
ces gewonnen. Wat is nu uit dat alles voortgeko
mcn? Dat lieden, die doodarm voor de rechtbank 
vel'schenl~n waren, rijker dan Cresus weder zijn been· 
gegaan. 

- Nu, zoovecl te beter I 
- En dat zij die komende een vermogen bezaten, 

armer dan Job de rechtzaal verlieten. 
Er blijft nu nog over om te weten, of er goed 

Advertentiekosten behiLlve het zegel voor 
Plke 10 woordcn voor 2 pluatsingen f 1.

elke volgencie plu.atsing de helft. 

I 

R. :K. Ee1·edienst. 
KA 'l' E 0 H I S A T I E. 

Vrijclag en Z1tterd1tg den 10 en 11 dP7.er 
's morgens ten 7 ure. 

Godsdienstoefening. 

op Zondag den 12 dezer 1884 des morgens 
ten 8 ure. 

Pastoor 
F. H. DE BRUIJN. 

Eergisteren arriveerde hier van P11soeroe11n 
het personeel van Wilsons circus en st1Lptd 
voor een deel af in het hotel Slier. 

Een der gentlemen-'t w1.1s de vermaarde 
Augu~t de Oomme, "de buit:!ngewoou l1Lchver
wekkende-leidde al dadelijk de voorsteliing~n 
in door zevenmaal om een der ijzeren stiLnlers 
vu.n de voorg11lery heentedrtLaien tot stornme 
verbazing der inl11.ndsche bedienden, voor wie 
zulk een draaiend Europeesch element blijk
b11ar in hooge mate den pnkkel der nieuw
beid bezu.t. 

De dames waren naar 's lands w!js in sarong 
en kabaja, met muiltjes en strooien solarhats, 
~en costuum wu.armee ze zich zeker ongaarne 
m Battersea-pal'k of Kewgardens zouden ver
toonri hebbeu. De huismoeder, die dau.r zoo 
gemoedt!l[jk met baar baby op den arm uit 
den wagen stapte, zou men zich niet zoo licht 
gedu.cht hebben, twee avonden later, als favo
rite of sylphide ,,altijd populair, altijd welkom" 

Hoewel een omstaudig verslu.g vun de eer
ste voorstelling op gisteren avond slechts eene 
herhaling zou zijn van wat notiLbele indische 
bluden over dit onderwerp bereids openbau.r 
mu.u.kt.m, zoo vermeLltm wenogtans het >ol jtn le. 

De ruime tent, w1111ru.11n ten op.:ichte vu.n 
constructie en verlichting deze eerste mu.al wel 
wu.t te kort kwu.m bier en daar, was slecb~ 
mu.tig gevuld. V erm Jedelij k is de roep van den 
ci cus nJg niet genoegzaum bij Le; inlu.ndsch pu
Oilek doorgedrongen, doch nu het succes vu.n 
gisteren zai de opkowst waarschijnJijk grooter 
worJen. 

Ue voorstelling ving aan met een blinde
m1mspel te p1L1.1.rJ, w1.1.11rbij de rij .leressen hMen 
pu.u.rJen heel Witt te doen guven met t!jdig 
.:wenken en uitwuken ter on~nu.ppinO' au.n den 
geblinJdoekten Lovelace. 

0 

~ene iunemende verschijuing was het aan
vu.llige, n1rnr gissing tmLultjiuige mcisje, a ten
de1• bud, d,~t hier de ee1·st~ proeven g1if van 
ontluikend tu.lent en d1.tt zoo gmcieus op hu.ur 
groot pi.Lu.rd stond te pirouetteeren. De stem, die 

recht is gedaan. 
- Oat is hetzelfde, ik vraag a!leen mnar, of bet 

der moeite waarc! was om het noodlot te vemnde
ren? 

Voor Juliette den tijd had om op die zonderlinge 
paradox van haar ouden vriend te antwoorden, ging 
de dew· open en de beer Piganel trad binnen mr.t 
een bumlel bij elkander gebonden papieren in de 
hand. De beer Piganel had op dat oogenblik een 
roode kleur en was geheel buiten adem. 

- Ik wert, riep de kolonel uit, dat gij een goede 
zaak beeinriigd hebt ! 

Ten minste, antwoordde de beer Piganel, ik hoop 
dat zij goed za l worden. Gronden, dill ik bijna voor 
niets beb gekregen, omdat ik ze in zijn geheel ge
kocht heb en die ik per el weder van de hand zal 
zetten, natuurlljk zeer d<<ur ! Het is niet voor mij, 
maar voor mijne dochter dat ik werk. Ik loop al 
naar de zestig en voor de dertig jaren, die mij nog 
te !even overblij ven ..... 

- Gij zijt onverzadelijk ! riep de kolonel, maar 
intusschen rooken rnijne schoorsteene11, op rnijne pla
fands zijn groote geele vlekken; in een woord de 
vertrekken, die gij mij verhuurd hebt zijn onbe
woonbaar. 

Piganel maaktil een beteekenisvolle beweging. 
- lk ben de slaaf van mijn woord, mijnheer, zeide 

hij ernstig: ik heb verfraaingen bcloofd, zij zullen 
aangebracht worden. Het spijt mij, dat gij zoolang 
gewacht hebt met . . . . . ... 

- Het is de eerste maal niet, bromde de kolonel. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

het dier telkens met een Go on! aanspoorde, was 
nog eene kinderstem, maar vele jaren zal het 
wel niet duren voordat dit engelsch" roosje uit 
den knop breekt. Alles aan haar verried reeds 
de equestrienne. Ca p1·omet ! 

W unneer bti geval een moderne Richard 
Leeu wenhart hier ware geweest, hij wocht 
uitgeroepen hebben, niet het historische ,,My 
kingdom fo1· a hol'se" maar My kingdom foi· 
this damsel! 

En by ware er misschien niet mee bekocht. 
Hierop volgden de evoluties van een uitste

kimd gedresseerd Arabisch pa11rd, Lo1•d William 
't welk zijn gaug nfi!l.r de minste wenken, naa~ 
soms bijna onmerkbare gebaren van den pi
keur regelde en eindigde met over twee hoo(J'e 
scbimmels been te springen. De eerste ma°al 
lieten zijue hoeven een roode schram achter op 
de witte huid van een hunner, doch een vol
gende keer nam het den spron<Y beter en kwam 

' d 0 er zegevreren over heen. · 
Ieder die in eene Goethe-galery of in bet Am

sterda.msche Panopticum wel eens de voorstel
ling heeft gezien van Lily met hare duiven, 
wed daaraan gisteren avond berinnerd door 
de verschijning van miss Fogardus. Alleen was 
'teen betwi~tb11ar punt wie eigelijk the gl'eat 
attl'action mtoefende, de blanke duiven of de 
blanke Miss. Wellicht du.t het dnmespubliek het 
:ueest de leeri1ame duit}es bewonderde, terwyl 
de heeren...... · 

Eene jongleerernle dame te paard, eene an
dere welke door hoepels sprong-( tudieu ! welk 
een lokkenpracht! )- de beide schoolpaarden 
als door een d1.1nsmeester gedresseerd, waa.rme
de de heer Schumann de resultaten toonde van 
,,hoogere rijkunst", de proeven van slu.pheid 
der ledematen aan den rekstok vertooncl, de 
vlugbeid van den beer O'Brien in 't op en af
springen vu.n circa v!jf voet hoo<Ye paarden en 
eiudelijk d<J jockey, die de spro~gen uit een 
steeple-chase vertoonde, behooren allen min of 
rneer t1t de g~wone nummers van een circuA
progruwma. 

lets buitengewoons echter en het glanspunt 
van deu avonil wu.s de voorstelling van vyf 
acrobaten, nu.ar de grootte een opklimmende 
re<:iks, die verwonderlijk sterke toP.ren deden. 
Het w11.s eene schitterende cornbin11.tie vn.n kracbt 
en vlugheicl. De meest gewaR.gcle en hu.chelijke 
sprong.m en buitdingen werden door hen ver
richt, sommige wu.iLrvun b!jna wiskunstig be
rekend moesten worden. Het jongste knaapje 
scheen Vdr1.mderl in een gomelastieken bal
en werd u.ls zoodanig behandeld. 

Luide en limguu.ngehoudeu toejuichingen ga-

- Dat is waar, vervolgde Piganel, ik ben zelden 
te !mis, ik ga in gezelschappen, naa1· de komedie, 
nnar . , . . . . . het is mijne jeugd, die begint. 
Het werd tijrt ! 

Er bestond tusschen de beer Piganel en den kolo
ncl du Tranchant de Lauriere een vreemde te<ren
strijdigheid. Kort, ineengedrongen maar vro~ijk, 
gevoelde hij zich verpletterd door den kolonel, wiPns 
hoogc gestalte en indl'Ukwekkend gelaat hem mis
haagdfln. Op vijftienjarigen ouderriom was Piganel 
als kommies bij bankier in dienst gekomen; toen hij 
rlertig jaren oud werd, was hij zelf bankier en als 
hij zijne eerste jnren gebruikt had om cijfers op te 
bouwen, was hij op zijn ouden dag volstrekt niet van 
pla11 om ze aftebreken. 

- Mijnheer Piganel, begon cle kolonel weder, ik 
zal wcrkheden laten zoeken en zij zullen u de reke
ning aanbieden. 

- Zachtjes aan ! riep de bankier, zoo zijn alle mi
litairen ! Gij rioet rnij denken aan mijn armen broe
der, Theodore Piganel, kapitein bij het 30ste regi
ment, die in Algerie gcstorven is. Als hij iets in bet 
hoofd had . . . . . . . 

- Een kogel bijvoo1·beeld, vie! de kolonel hem in 
de rede. 

- Hield hij nict op voor men zijn wil gevolgd had. 
- Maar wij moeten bier niet alleen mijn wil vol-

gen, hernam de beer de Lauriere, rnaar ook ons 
contract. 

- Als rnijne kapitalen zijn geplaatst, daarbij zijt 
gij zooveel eischend. Maar wilt gij uwen .zin heh· 



en hi"r, m'3er d<J.n b ii andere nntntners den I Volgens achterstaande advertentie heeft de 
bijvul van bet publiek te kennen. f heer Anton Marcks apotheker te Sernarang 

Yoegen we hier nog bij dat er Yoor uardige, eenige der meest in het dagelijksch leven voor
eeu lach afdwingende intermezzo 's was ge- komende geneesmiddelPn, bij den heer Vlns
iorgd- ook in de wer~ld der clowns wordt blom bier ter stede verkrijgbaar gesteld. 
van tyd tot t~jd iets uieuws uitgevonden - d11n Om den minderen man te gem:>et te komenr 
V{·rmePnen we. Solo 's publiek geheel ter goe- zulleu door den depothouder gen&esmicltlelen, 
der tr iuw en geenszins onder de prikkelende die door bloot'!telling aan de lucht enz., niet 
iuvloeden van advertentieg1::ldeu of vrijka1trtjes, aiin bederf onderhevig zijn, in de kleinste hoe
een bezoek min Wilsons circus ten zeerste te veelheid warden verkocht. 
mogen aanmden 

"\Vii vestigen er de aandacht op, dat 'Wil
sons circus iederen avonrl van progrn.mma ver
wi selt en dnt de kindervoorstellingen, welke op 
morrren en /.;iderdag midtlag ten 4'/, ure zul
len gegcven wortlen. geheel op den surnak van 
kinderen berekend z~jn. De clowns zullen dus 
wel ePlle eerste rol spelen. 

Otncieele lichting der brievenbus te Solo des 
voonui1ltlags ten ti ure. 

De bus is echter gelicht: 
op Zonrhtg den 5 October 30 nun v66r 6. 
i\fo11ud1Lg » 6 » 15 » » 6. 
DiusJu.g 'J> 7 > 2 l > » 6. 

Het Concert vnn de Heeren Bourret., ge11.nnon
Ct'er,l op ~1n1tnd11g nvou<l den 6 October 
wer<l nog t\jtlig voorloopig uit.gesteld. De Con
certgevers hebben echter hrt pl.in om het no!4 
in deze m11auc1, nu bet vertrek nLn den Gir
e.us mu Wilson te doen pla.Lts hebben. 

De dieven hebben bet bep11.11ld gemunt op 
bet iu ons vorig nummer vermeld iLteli ·r te 
"\V1Lrong pele111. In den n1Lcht vun Z11terd1Lg op 
Zondug vertoonde de huishond nld111tr de'4elr'
de ver~chijnselen van vergiftiging 11.ls een p11.1Lr 
du.gen te voren, ma,ar ltlen WiLS weder spoe iig 
bij de hu.nd met klapperolie met hetzelfJe 
guustig resultant. 

Men weet nu echter van welketl kant de 
dieven komen, nL van de Oostzijde, wMr twee 
diepe sporen in den n1ttten grond gevonden 
zijn, als van ierua.nd die van een hoog e n1liLr 
beneden gesprongen was. Er zijn nu mlllLtre
gelen genomen om de deiven nls zij weder 
mochten komen, a.lth1Lns voor een tijd de mo
gelijkheid van stelen te beletten eu wii hopim 
dnt die maatregelen .sfdoenrle zullen blijken te 
zijn, claa.r de politie zich met de znak volsQ-ekt 
neit bemoeid heeft. 

Ook op Mesen heeft men getmcht in te 
breken en zelfs zourleu de communisten be
proefJ hebben den lfo.dhen Toewengoong Poer
wodiningmt een bezoek te brengen, W<Lt 
echter. door let toevnllig wakker zijn van het 
wachtvolk, verijdeld werd. Als de schurken nu 
zoo brutirnl worden, du.t z~j bii de Regenten 
hun bedr~f koru~n uitoefenen, cli.tn ziet het er 
met de Solosche veiligheid al heel slecht uit. '. 

In een goed geschreven 11.rtikel, voorkomen· 
de in bet Bat. Himdelsblad van den 24 Sept. 
bespreekt 0. B. de Pandbuizen op Java. 

Of..schoon de Regeering de beste beJoelingen 
heeft geh11.d bij de wederinvoering van de pacht 
der pn.ndhuizen, is het echter jammer genoeg, 

· dat de controle zooveel t.e wenschen overlaat 
en haalt hij daarvun eenige ergelijke staultjes 
aan. 
~ Men nerue- zegt schrtjver- niet 1Lltijd dezelfde 
arnLtemLren tot gecommitteerden voor het on
derzoek dl'r goederen en boeken, maar verwissele 
die liever. 

Vele beweren, <lat in de boeken van de 
pachters de 11itg1Lven voor, Smee1• een nog al 
helirngrijke post uitmaken. 

Er moeteu personen is 's lands dienst zijn, 
die den pacLters allerlei middelen Mn de hand 
doen en hen bebulpzaam zijn in het ontdniken 
der wet tot sclmJe der bevolking, Onmo
gel\jk is dit zeker niet. 

Eenige hceren bier ter stede, die zich de 
vorige week, onder het Ngawische, op de her
tenj1Lcht beg1Lven, en 's avonds doodvermoeid 
bij een der loemhs- een oude sobat- een onder
komen zochten, moesten vernemen dn.t hem 
zulks op poene van ontsliig door een kleine 
despoot, in de gedaante van een landeigenu.11.r, 
vei·boden was. 

Bon g1·e mal g1·e, moesten die heeren dus in 
het bosch hunne tenten opslaan. 

Of eene diergeliike handel 1Vijze, wel aan 
gentleman past, valt te betwijfelen. 

Als eene bijzonderheid deelt men ons metle, 
dn.t door den R1Lden Mu.ns T. K. voor eene 
tortelrluif of perkoetoot f 1200 betaald is ge
wor 1en, en bii th.ms reeds do.t diertje voor 
f moo. dus met f l 00 winst, 11.!l.ll een ande
ren Inlands.:- he groote knn overdJen. 

Boveng<:.noem le soru is echter nog niet ids 
ee:i m1Lx:imnm te noemen, dimr ons bekend is 
dat een diergelijk vogP.!tJd eeni~e jMdn gele
den op Ojocja met rnim f :WJO b.it1tiLld werd. 

Men ziet uit het bovenst1t1mde, d1Lt d.J in
hnJ.Jr no,~ wdl gell voor zgue liefhebberijen 
over heert. 

Em paar 11.von·ien ~elefon h·id in het ge
p1ttmtre1:idti bordtidhuis op Baloung weJer een 
erg:irl!jk schlLnd1i.u.l plii.u.ts. 

Ji.]enige gegi·ud ueerde wilitafren m1takten al
d1111r een vr.:Jesel!ik kab;i11.l en ro3ten den Z'Jo
genaam leu loeruh en eeniJe undere inlander.> 
duchtig itf. 

Toen er echter versterking vnn Javaneu 
kw11.m op lagen, keerde de k1ms en werden onze 
:\hrszonen door hen w.:iderkeeig a foire genomen, 
zooditt zij met beblo1:ide koppen moesten ufdein
zen, en een hunner wegens zijne t.Llrijke won
den in het Hospitaal moest worde11 opgeno
men. 

'V1mrom verpl1i.atst men die krotten niet lie
ve1· nua1· eene rueer afgelegene buurt? 

"\V\j w1Lren gisteren in de gelegenheid de 
proeveu van den fotogrufist Day onder oogen 
te kriigen, en moe?in verklaren, diit die ge
acheveerd zijn atgewerkt, terwijl kleur en tint 
niets te wenschen overlaten. 

In tegenstelling met llhineesche knoeiers, 
die nu en dar. onze veste met een bezoek ver
eeri:;n, en op een goedkoopje werken, kunnen 
wij onzen ingezetenen a.rmrnden .hct atelier van 
bovengenoemden heer eens te bezoeken. 

In een onzer vorige nu mmers ruaakten wij 
melding, dat een Europenan, dicht bij Go.ding, 
's un.chts door een inlander gebeguM werd, en 
hem daarbij ruiru f 4 aan contunten ontroofd 
werden. 

Op de vorige po1itierol werd die man met. 
14 dagen krnk11l gestraft en, om welke reden 
is ons onbekend, door den Raden Beij Kliwon 
onder 's Keizers rechtgebied de aanklager en zij
ne getuigen uiet opgeroepen noch verhoor<l. 

Dit is zeer bevrdemdend, daar die begal als 
e1:>n zeer slecht sujet bekend stunt., die nog on
I.tngs b~j zijnen loemh, Mnas Bekel Pmw6k6, 
'::i 111tehts eenige djatihoutwerken stitl en op hee
terdirnd betrnpt, door vergiffenis te vmgen, zijn 
gere~hte strnf ontliep. 

N og nim meer kleine diefstallen mankte die 

persoon zich herhaaldelijk schulclig, en strekt 
hij tot grooten overlast aan ~e vreedzume in
woners vu.n de k11.mpong Djojosoern.n. 

Niet nlleen, d11t de H.aden Maus Troeno Ke
soemu, kapiteiu van de pmdjoerits Dj)j.J-So~ro, 
alsmede bovengenoemde M:1iLS Bekel PriLwok6 
als getuigen in ,die ·begitlpn.rtij wenschten ge
hoord te worden, malLr ook ontvin()' de n11.nlda-o 
ger ( zoon.ls reeds boven vermeld ) niet de 
minste· oproeping van de Jav1Limsche politie 
om een voorloopig verboor afteleggen, noch 
eenige ke1misgave om voor den politierechter 
te verschij nen. 

~oude de:te sch11.vuit wel met 14 d1wen 
kr:i.kal zijn vrijgekomen ? 

0 

Donr onverschilligheid Vil.TI een mandoer, 
brnndJe~. eenige d1Lgen geleden, een pitkh uis 
getleelteluk gevuld m~t koffi:i, nlsmede 14 in
hmdsche woningen af, st11u.nde op de onder
neming Kmdjekim, behoorende aim den heer 
G ( :>ewie) n.lillef. 

De schade daardoor aangericht, w0£'dt op 
ruun f 3000 geschat. 

Door den politierechter werden heden ochtend 
de volgende znken berecht: 
Sodong.so in het bezit gevonden van 2 katties 
amfioen, werd nn.ar den residentiera11.d verwd
zen, terwijl SoJrono Pn Bok lro.Jikrom5 we
gens overtreding vu.n het amfioenreglement tot 
3 m1t1mden t. ii. s. voor den kost zonder loon 
veroordeeld werden. 

D m l1 e S ~')t:n1ber h :iJft te Soeknb:>emie 
cen on~eluk pl~~1Lts g.ihid. Ki.mm een WJrk
m11n nit de dess Sdbope lj1l, on ltir ·1}:it>OJJ 
wilde een stuk touw bij den koffie-peLuolen na,ir 
zich toehiden. Het touw slo.Jg om de as en 
d1111r Kim1m niet los wilJe lnten wed hij wee
getrokken. Het gevolg hi.Jrvan was d11t h!i 
ann den linkerdleboog en aim zijn linkerbeen 
verword werJ. M;:in liet hem oo,senblikkelgk 
nit<Lr BJiol1die tmnsportt•eren, w.iar hij onJ~r 
tlocters beh1m.leling gedtelJ wed. H1:it onO'e· 
luk is g.ilieel iLlleen aun onverschilli"'heiJ .;';m 
Kiman te wijten. 

0 

G e men g d e B a r i c ht en. 
De eigeall.!l.r van een buitenphats, na vruch

telo.>s beproef,l te h.:!bban met hat gebruike
l!jke »Hter li,gen voJtLa~~ls en kl~m um" 
uan ongew .ms:!ht'~ b :izoe~rers een s~hrik voor 
het b.:Jtrd.:!n VMl zju bnJ,~·od in te b.>alJ
mrn. niLm tJt een andJr midlel zjn to!vlu:!ht 
en liet ean b::ir l pla ·Lt3~:i, )V1L>1.rop, ru~t groote 
letters. ges~hi!JdrJ ston .I: » Hiar stuan scolo
µendriurus en polypodium3." 

Dit b1111tte: de b1trb,tar3che 1111.m<in der bloe
men schrikten af. » Wiit zijn dat voor helsche 
moordtuigeu ?" vroeg men: het ongeken le en 
ru.adselachtige imponeert. J. G. SEU.lire. 

V 11.n Mohammed wordt verhaald d11t hij, 
om de meening ingang te dJen vinden <lat, 
de duif des Heiligen Geestes hem OtJenbarin
gen briicht uit den hemel, een d11if hu.d rre-

" dresseerd, die hem pikte au.n zijn oor, waar-
in een grn.unkorrd verborgen w11s. Een er
gerlijke mystificu.tie.! 

Wij ontvingen per dmad medeaeeling dat 
er in de ingewnnden van den overleJen K 
arsenicurn gevonden is. 

Het zal wel op eene civiele vorderinO" uit- . 
drMien wegens »onbevoegd uitoefenen ~an de 
geneeskunst." Oostp. 

Een merkwaarclige, tevens hoog8t gevan.rlijke 
spoorwegtocht werd 24 dezer afgelegd door deu 
baanw1ichter vim het station B11rmen-Liitterd-

bcn? Lnat rbn rle reparntien YOOr g<'zarnenlijke re- Die menschen hebben u bedorven. gedieden zooals ik, lachten tot weenens toP, om een 
kenin;.r b1•werkstelligen, staat u dat aan? -- Wat zegt ge daar, vadet·? zaak, die hun morgen overkomen kan. Ik hell ook 

De hep1· dt' Lauriere liep in der1 val. - Zij wi!len doeu alsof zij ernstig waren, zij zijn gelachan even als de ande1·en .. .. Laat mij danrom 
- Als het dan ~po ,•d:ger gaat . , .. brom:le hij . zelfa eJ'llstig, zij sprcken zacht. mijn gan.15 gi'i.n, ik :Cal voor u w~l vin le ·1 wlt gj 
Driftig hel'llam J.ligauel. - Dit belet echter niet , dat et· bij mevrouw de noo iig hebt. En gijzeif, hebt gij niem 111 I op h Jt 
Du.' rlat ;~ a'!!emankt .... l\Ien begint morgen . ~Iat'San een zeer gocden toon heerscht. Daarbij mag oog? Er komPn kouwens bier geen jongelieden. 
De kn!onrl rli1• Piganel met ecn bizonderf'. aandacht ik tuch will iets van de wereld zien. - Engene dan? 

be.'chopw.l hail, hield h •m op het oogeJtblik, dat hij - Zeker om te trouwen? - Die ht>eft we! iets wat voor hem inneemt, dat 
wildc rnrtiekken stnande. - En. als h-it nu daarnm e.•ns \~as! Ren ik da~ I is waa~-. Jammer dat hij vroege1· in zulke leeljk<J 

- Het h vree11J1I. z,]ide hij, maar telkens als ik zoo le~l \)k of zoo arm, dat nog memand naar miJ zaken 1s gew1kkeld geweest. 
u aanzii>. kumt r1· een lwrinnl'ring bij mij op ... , . •JJugezien zuu hebb•rn? - Welke dan? 
Het ~chijnt mij toe dat ik u, reeds Jang geleden, - \Vie h.ieft 11 dat. gezegd? - Oat del ..... dat proces ! 
ontmoet heb. --- <iij ht>bt mj noJit e.·gens over gespl'oken. - Maar in dat alles is niets grlegen wat verwcmde-

hau~en. Deze had zijn eenige minuten van het 
statwn gelegen hek reeds gesloten, toen hij een 
m'.m over de rails zag gaan. Toen hij dezen 
w1lde vatten en wegtrekken: werJ hij zelf door 
den nad.~renden trein , verrust. In ziin angst 
greep hu den buff~r der locomotief en klemde 
zich dMr krnrnpachtig 11.an vast. In dien toe
sti.rnd werd h\j medegesleurd en eenige •lOgen
bhkken .l1Lter levend e~, tu.melijk ongedeerd op 
het statwn gebmcht. ~lechts van zijn 111.ar-.'.en 
mLren de zolen afgeschmud en een deel van 
zijn broek .was nan eon wissel blijven hangen. 
De m1Ln, d1en de baanw11.chter had willen red
den, Wits tijdig achteruit geweken en met den 
schrik vrijgekomen. 

B[j de lnatste trekkina-. der eerste Russische 
premieleening te Petersh~ll'g op 18 Juli is een 
prii,s vim. 40,000 roebels geviLllen op het lot, dat 
rn t bez1t W•LS van een arme vrouw die te 
Pete1-sburg e~nige maanden gevnnO"eni~straf on
derging. Het toev.11 wilde, <lat juist huar struftijd 
on:i. was. zoodut zg m'.!t bet bericht, diit zij weder 
Vl'U ~iLS, teVenS de bJg<le boodschup ODtving, 
diLt Z\J een w~lgesteld per3oon W1LS geworden. 
Vim vreugde hBrover tot tmnen O'eroed b~sloot .. 
z[j onwi.Idellyk hn.lir voorm,ilig~ md~-ge\"an• ! 
genen allen op haring en brood te traeteeren. 

Te Weenen. kwam dezer d1lgen op nieuw 
- vo?r de vier le m1i11l in weini:.{e w.JkP.n -
een re1;;,5ez:ildrno vim 6J p .m~onen uit A:n::Jrika 
nan .. Het zii n. 53 j rnge meisjes vnn 15 tot 
I 8 }t1Lr, leerhn.~ .in vim Br11gfan's institunt te 
New-Yor!~: die on ler

1 
L:iilin;{ v.m. pnf. Br.ig .Ion 

en een zu rnr coll.ig-;L s een t:ich~Je d.ior Europa 
m olrnu. Zj kw,rn1en la11tst.elij 1{ uit M:mchen en 
g t11:i ver ler 111tar ~'vits.Jrlan 1. Het pl1m om ook 
lt1tl1e te . b.J1.0ekeo B om de dwtr gevorlerde 
quitr11.nt11.1ne opg,:igeveu. 

EE:. RwsroE::.T vo11l: Soto. Met den beer Sprui.n 
wer len als . a. s. R !Sl lenn vim S Jlo genoemd, 
dt1 h~eren .]~hr: Van der Wijck, th1ms Iiesident 
vim ~oernb tJa. en de hear L:Lging Tobi,LS, oud
~ou vernear vu.n Atjeh en on.Jerhoori()'heden 
o~ .. nieuw.>te co nbinatie is dut dt1 heer ;an de~ 
w nck DlL1Lr silo g11.nt, o:n door den heer La()'ing 
Tobiaa te 8oerub11.ja opgevolgJ te worden~ 

Loe. 

Dezer fl;1geu w~rd te L'lnien de bekende 
me1 t!:prie v·Ln W J nbwall in veilinO" O'ebrncht. 

WJlllJWdll, de sti~'1ter er vun en° a:m wien 
de ~drM.nilin5 h L·tr n ·LL ' U d·nkt, h·d fa het 
bag111 deler e:~u 1v z~jn sc]o~nliLppers-w erkplaats.. 
vu Lrwd ge~e~ l e-i w.'l.S z~b c·irriere ah die
rentem.~.~r m~t tw;:ie slu.1~e-i be~onnen, die hg 
voJr vnt en zevantig p:> 11 sterlin;t verworven 
hid. '~1Je11 de nan stiert', hnJ hij, door het 
ron:lre1ze.~ m·~t wil le dierea, ee:i gro:>t · ver
m:>5en b;] ~enverz;a.::iuLl. Zjn v~rz1iuulinl7 z11t 
dm o::>~_goe:l i!l elm'1l:ir en hj h .dn~uer 
b.!zw~~1Lr bgen d~n prijs, dian men voor · een 
d1er vne·5, op v.>orwJ.arde, dat het een fraai 
ex:empLL1Lr W1L~. 

Zn g;Lf h~j e 'n.; drieho'lded guinjes voor een 
B~ng11als3he~ tij~er uit en gel!jke som voor 
e~u lee::iw die bgzonder llll)oie manen had. 

'fh1ms i5 een. der fr.11ifate leenwen Tan de 
menn,gerie, die in d~ bosschen van Afrika ge
b irdn en op:sevoel 1s, vo:ir een som v11.n hon
derd vW en. zeventig pond toeg:~ wezen en ean 
beer mt Th1bet wed voor zeven pond verkoeht 
R:>il.-co~.strictor's bmchten drie guinjes op, wat 
nim1Velnks de vmchtp1·!js is, die bet vervoeren 
der dieren van Zui l-Amerika wmr EnO'eland 
ko3tte, en een prirnhtig~ hyen1L Wdd vJ7'r vie; 
P?nd en acht shilling van de him l ged nan 
mettegenstitimde de c11.t11.logus verm3ldd.:i, dat het 
<lier »alle geschikte eigenschappen bezat, om 

- En hci.>rt gj h~m ook niet met zijne vrienden 
en zijnen oom, ri.e nog m.it drl jongelieJen mede wil 
doun: ... . hoo1't gij hem in den tuin geen pistool
schoten lossen? lk zit daar, b1~daan.\ de courant te 
lelen, of rnijn hurlol{e gelijk te zetten en op eens 
do~~ e1m vreeselijke oritplof,ing rnj opspring(!rt . . .Alles, 
va!t mj dan uit de ha 1.len ...... Zulke zaken ge-
tuig~n van een z11J1' slechte.1 smaak. 

- Ott zj 111it,ptn·1in.{ti1 vo>c me·1sche'l, die een 
zittrnd !even lei:l•m eu waaraan de beriaardste men
schd!l lrnn11c11 1Li.iln.imen. 

·- H 111u h.i 11· ei•1 ligt in het volgeniti jaar, ik 
z~l 7.<' n'et verni<J uw,~ ~1. lk verbie I u o•n la,1ge1· aan 
die pel'so1en t e rteukt>n. Zou le men uiet zeggen dat Piganel ~cheen slt"cht op zijn g1:1mak. --- Urn,Jat die zaken alleea mU aci11g•1a 1. M nu· ring kan wekktin. Er ligt niets oneervols i9 ! 

- l\ooit, dat kan niet, waar h·1alt gij Z!1lks van- wees ger11st ..... ik heb a lto 1-; ge .veigt>rrl, ik heb - In zekercn zin is dat mogel\jk. 
daan? Et>n man zooals gij zou ik niet v.,rgeten hebben. .ie:1 ie.I w afg.~ we1.en. Ze~1· rijke ko >;.ii e J,m of rn •n- - Hij is erg vemnderd. 

- Zeer zonderling, zeirte Launere en vertrok 11 a sr tl•11 m it a leLJke ti tels, koau 1 11iet in o 1z !II kra..im - V.·rauderrl? Verandert mt>n? Dat zit in hJt 
de hanrt van Juli<>tte gekust tehebben. .e p:<'i. ihn rl.~ ha11ld1re1 hib ik ge1.egl dat ik h'oel. !lie gtl•lronken heefc zal meerdrinken. Ik b.in 

Pi,l!anE'l Iiet zich op een stoel uedervallen. in jue dochtc1· niet in hu .tn } faurie6.e 1 of lll<tga .ijneu e1· zekfW van d,.t als Eug~ne m<tar een knip vuor 
- \\'anneer, riep hij uit, zal ik toch van dien w I.le lat"n ve1'Sulfen. den nti u; k1·~·~g-, hj da let\jk zoc1 g.1an wchten. 

man vedost worden? --- En wat zeid•~t gij aar, •le 1vlel\jken? -· lk ook ben daar zeker van. 

, ei· \)t>. de w Jrel l g,~e 1 a ,11lere menschen bestaan, 
d,111 dte g >e le m'l.rna, P.P.11 011 !1> kolunel en een jong 
alv,c·ia~? L1.1t mj b·gaa·1 e11 nnak u over niets 
o.1garn-;t ! lk ve:1.e'.t~.- u •lat gJ noJ gt>en sterveling 
b,,m.nt . . : . : . lk put daze verz.,kering uit de ge
w.>,nte d;e 1k heb, van miar de komedie te gaan. 

- Ell waarom rlat? vroeg Juliette, gij moest eens --- Die heb ik met een kluitje in hd rict ge~tuurd. - ZiP.t gij we!, gij bc•kent het zelf ! en als dat 
weten hoe goed hij is! Hij verhaalt mij zijne avon- Ik beo cret'n va.ier z,ioals elk an !111'. Ik ga naar d~ gebeurde kun ik wel een.; met een weduwe en ee 1 
turen, de veldslagen, die bij bijwoonde en dat is zeer kom..itlie ~. . . . Ik Wtl~t w.H de 11ie11we zamcnlcving kin i b!ijven zitten. Ik beken bet, de beer Eugene 
helangwekkend . is ..... Ik zo11 mjne doch ~er geven aa'I een eJel- IJ,,,,ft flO iiie e·g"enschappen, maar onJer zijn vierkante 

- Ik verf.iri de militairen in bet algemerm en man. zoials zj er zuo ee:1 noem! 1. De p,f,•lm\n zou m:its h:1ist toch een dw·u·shoofd ..... Ziet gJ hem 
hem in bet bizonder, ~prak Piganel, zich het voor- aan mUne duchter l..ieren om rn j te minar:hten. IJ,, niet elk en Zon.lag te paard rij ien, alsof ren ad vo
boofd afdroogt>nde, ik heb rta.arvoor mijne redenen; zou in een salo.1 e~n .-lco~vig <igua1· in iken; m•rn zou caat bJ rte kavalerie t .. huis bcho.wt? 
vraag er niet na. dat zou te vergeefs wez.,n. Wat mj verto~kt>11 om geJur;-n le h<it schoJ t,) jaargetijfo - Zulks is voor zjne gezon lheid, want OV•'l'ige1s 
den beer de Lauriere aangaat, ik vind dat gij vr.el 1 unar op het Jani te bluven. e·1, als h.!t ko 1, in d.rn verhat bJ zijn kantoor niet ande1·s, dan om de iit· 
~t: druk bij zijne zustei . mevrouw de Mar:>an, komt. I winter ook. lk heb <lat gezten ! en h.it publiek, bur· tingen bij te wonen. 

D.i beer PiganJl ku~tte . zJ,1e dochter op het voor
hoofil en b1~g0"1 de p'.atte gro:id van de pas gP-koch te 
el'ven tc b.! .; ~u leHre.1; terw jl d01t Juliette, die op een 
t'.tb.J 1ret w1> gun zitten, h'l.;u· b:!~Ldt!'tld om onder · 
een hoop mutiekb.J.J'l>e.1 eeaig.1 orde te brengen. 

Wordt ueruolqd. 

·., 



bet tot de lieveling eener dame te ruakeu. " 
E'1?. reus11ochtige ·Arriknansche olifant, Jie n1i.1u 

den naam vim >Emperor" lui>tede, bra.cht 101) 
pond op, wat Z'>U doen vermoeden, dat er een 
overvloed van deze dikhuidige dieren aan de 
markt is. 
So~mige dieren werden beter verkocht en 

zoo ..i. a. een gedresseerJe leeuw voor 275 pond, 
een ba.vina.n voor 140 pond, een mooi sornmetje 
voor zulk een leelijk dier, en een pa.ar zehr1~'s, 
die zeer· gescbikt w1u-en >om voor een wu.gentje 
te sp8llnen", voor 125 pond: de vogels bmchttln 
over bet algemeen hooge prijzen op. Er zijn 
verschillende oor.uaken, wa1~roln de prijzen van 
wilde dieren voor menagerien een Rterke d11ling 
hebben ondergaan; in de eerste plan.ts wordt 
dst veroorzMkt door het gemak, waarruede zii 
in onze · da.gen verkregen en vervoerd worden 
en dan ook is de msrkt overvoerd. Yn.u dit 
lastste feit ksn meu zich door een bezoek te 
Ratcliffe-Highway, het groot.qte zoologisch entre
pot vun Londen, overtuigen, wnsr men allerlei 
soorten van dieren vindt, vun leeu w.m en oli
fan.t.en t1.f, tot schildpadJen en kikvor.ichen toe. 

SPROKI\:ELINGEN. 

Voor twee dingen rnoet mf'n zich in cle wcreld 
wachten: oolachdijk en bt:klageuswaardig te z1j11, 

KLINGEN. 

Het landelLke is lyri~1..h, hPt starlsleven 
tisch. Wanuee1· ze sameu mclten, vorinen 
volmaaktste muzit:kale d1 ama. 

drama
zij. h.it 

LONGFELLOW. 

Liefde, tanrlpein. ecn slt>cht humeur en nauwe 
schoenen :iijn dingcn, die niet gehcim kunnen wo.
den ge~ouden. 

Gij zu!t de lierde niet ydf'IGk gebruikf'n , ook haar 
nederigst alta•ll' niet, wa11t heL is geduan UJet de 
wijding va•1 haar, die hare gunsten \eil hee:l ,·our 
gaveu en gesch.mken, zj het o.1k voor bet zelfauch
tig genot van den mutJJed\jke!1 staat. 

SCllLEIERM.\CHER. 

Of.'lcboon men rle menschen beschultligt rlat zij 1mnnt' 
:zwakheden niet ktJnnen, zoo zijn e1· wellicht 1106 min
de1· die hunue kracht kenneu. 

SW1FT. 

Begaafdbeden woi·dcn ontvangen, maar zc moe
ten tot bekwamhedeu venverkt wurden. 

Wie .in de gedltchtenis zijner gelietdcn voortleeit 
die is niet dood: bij is sJechts ver. Dood is s.lechts 
bij die vrrgewu w-0rdt . 

ZEDLITZ. 

In een hart cenmaal door argwaan vergiftigd, is 
g~en plaati; meer voo1· liefde. 

KOTZEBUE. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Woensdag- tlen 8 October 1884 te Tjoijoedan 

van onuitgeloste pandgoederen. 
Op Donderdag den 9 Octolwr 1884 in bet fort 

VastePl-iurg albier, ten huize van den Adjudant 
kwart;ermcester Uruiuinck van ZE<ls. inboedel. 

Op Vrij1ja5 den 10en October '1884 te Tjoijoefan , 
van omiitgefoste pandgoede1·en. 

De vend11mee.<>te1·, 

H. C. Fisser. 

Advert en lien. 

Voorspoedig bevullen van e.en dochter 
Mevrouw JONC'KHEER, geb. SoESMAN. 

Se.lutiga, 4 October 1884. (276) 

V erzoro·ino·s-Gesticht 
~ 0 

SOERAKARTA. 

In de vacature van tllunenre;;ent en 
Begente• is voorzien. 
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Df' Secretari~ 
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Wilson's 
GBEAT WOBLD CIRCUS 

Business Mana[er 
Treasurer 
Equestrian Mana[er 
Enthusiastische 

Frank Weston. 
J. W. Hubbard. 
Jame& Madi[an. 
l{eceptie. 

Herhaald §ncce!!I, 
van de meest volman.kte, volte.llige en ar· 

tistieke circus 

ooit in bet Oosten , ·ertound I 
bestuande uit de hoogst ge8tdariee.rde en n.ls . 

de beste bekende. 

T 

Europeesche en Amerilrnansche artisten, zorg
vuhlig uitgekozen door J\.fr. en Mrs Wilson in 
Europ1t en Amerik11. · 

:t.i~ vaa.tjes V.;\. 

Speciale Kennisgave. 
Het publiek worclt verwittigd ditt, geinren

de het verblijf vu.u \Vi!s.ms Gre11t W odd Cir
cus te Solo, er ieileren a;\·uml 

Algeheele verwisselin_5, 
der vuurstelli:1g 

zal plants vi1vleu, bezittende cleze onderue
miug zulke rijke hulpmicldel en, d1Lt gedurig 
nieuwe vertoouingen kuuneu worJen opgevoerd, 
zuodat het progrnwma steeds gevarieerd, steeds 
nieu w blijft. 

ARTIST Yergaanl \ . ~IEUW 
!EDER \ KAPITAAL alles 

een d1,or een 30 jarigc \ en effi 

STER. J O.KDERVTh"f)]?\G. l NlEU'IYIGHEID. 

Groote veranderin[ van Pro[ramma. 

Wilson's Circus 
-'. ILSO:\ 'S. 
~ ndie 's favorites. = umlen~che sterren. 
0J ,..11-:a: i" V>ll1 <! en dn.g. 
0 ude bt,kenden. 

pi., IBCL"S. 
• nrichting a ller·aardigst. = eerb zonder wcdcrgade. 
f'J orni~clw clowns. 

~ ieuwe Kandidaten. 
riJ ucces, dat ornrwint. 

A itt>1 st rnortr~ffelijk. 
rt1l Olli er<' in der Circussen. 

C"rijzen der 11Iaat!!len 
Loge (6 pl:mtsen). f 20.-
Een pbats in de Loge . » 4 .-
Overdekte zitpl1i1itseu » 3.-
Amµhiheiitre (Carpeted). » 2.-
G,iler!j zitplaats::in voor ~000 personen » 1.-

Kinderen beueden de 10 jnren, soHuten en 
on<lerofficieren betulen half gd<l op 11.lle rnngen. 

ANNA WILSON 
(279) Di1·ectrice· 

W:t~SON~a 

Great World Circus. 
0 

0 

.. vo \lT 

6p morgen, Woensdag S Octube1· 
en Zaterda~ 11 !October. 

GROOTE 
NAMIDDAG VOORSTELLING 

'l' E N •,, 5 U R E. 

ALS WANNEER EEN 

§P.ECI \A.L .IF.UilLIE 

Programma zal warden opgevoerd. 

De ruidJagvoorstellingen bezitten iu ieder 
opzicbt dezelfcle venliensten uls de avondvoor
stellingen. 

MOlWEN BRENG 

WOENSD .iG de 
BRENG 

de 
KINDERE .r. TE~ •1_5 URE. KINDEREN. 

A11nschouw de verbarrsde blikken! 
Boor de uitbu.rstingen V•tn w~Iiich! 

over over over 

de de de 

scboone klu chti cre ,., bernllige 

p1mrlen. clowus. artistcn. 

I\iurlernn beneJen 10 JiULl' op alle rnngen 
half geld. 

Inlnndsche bedienden bij de kindt!ren be-
hoorende, vrij. (280) . 

\ 251 )* 

0 n t v o. i'l.. G _ ~: 
Zrn ELS a f 85 PU hoo~·er. 
HIDl:uEx t\jn d so lrt nt·'t kr.1:v.;. 
SoKtrn~ ;1oncler U1t1d Y1Lll r ;) hlt I .j l er tlz. 
0D I:rn ltS VILll f :2 tot f' 0 jlc'l' fl. 
EAU DE C'olo.;iie H. 8. a r . .J..:1 Jll'l' 

h KT. 

K .\PU Dint. 

V ERL.\ KT lecler rnor SlikhonL~n. 
ZEILDOEK iu soorh'n. 
MAOHl~EG,\llEX 700 el it f ~ rer rlz.Jdo .,e!l 

,J]' u n nm ers. 
F IJNE YILTt)! 110.BDEX. 

V LOEIUf..l.Tl'E'.'< lll rol!t'll Vll.ll 8 :i Ill 't 1r.-: it f' :20 
per rul. 

-277- \'f _\~1 1 0 r. 

ON TV.A 
T..;it de Le1·111c1•11 

v::rn 
ax:~.:b Q ~~ ' -

te 
§ n ~el a r a ::~ "'. 

m door ZEd. v-:rMge!tlt' ii :.;_;., j-:s eu deof'_j,s 

C1tstor olie· 
( 'biuine. 
idem en purgeerpill..~u. 
Leverwnter. 
Dnbbel koolzure socht 
Wijnsteeuznur. 
Rlrnlmrber 
1\ajoepoetie olic. 
Venkel olie. 
Peperurnut olie. 
F1irine betee. 
Engelsch zont. 
Cbolern droppek 
Levertmnu gcl?.Uivrrrle. 
Kina wijn. 
Amerikit1tn,;ch haiinv;tter. 
J J l f .: m e:iz. 
Prijzen biltijk. 

-278 -
YL.\.. 'BLO~I. 

~el o 111111tker. 

Verkr.ijg:Ja~i- bij 

·- lE~]©J~P-1 2~ l{)l l ,_ 

Hantoor-Aqni fltt's .R.:Cf¥5. 
S11001•weq7i tl.ft'll. 
~'edn•ln1ufl 1iiesf'Jiinle11is ~ll T'v1,"t1fl'V,'Jl 

( prtu•htu?rk i11 .I, q1·. O<!lru•:.1 If<> •!:>11) 
tle Ghustet-..tJ.llJ1p11 in prttl'itt-:J"i:i.l. 

ItaliP, tliJOI' Gerur.t J{.~ll:>r " l> 

Ren. scl1illier1loof. <!l>JllJJ!zzt ( i';)<>;· di-. 
lett1int-scl1iltln·.r.) 1~41) 

o~r v_A __ JJ-E_-

p r a G ht i ~ B 0 1 B D [ r a fi 8 Bil 
zeer goe:lkoop. 

'l.'lll.!;~I•''ll..' & .Bt...t~.:.T~FF. 
(162) 

263 

in vaten, hlikken en fle.;,chen 
verkr\jg lw1 r · bi,i 

:SO 1'.S.'.IU .. X ,'- C'o 

Gezondhe !ci voor 1ed.:!1:~ .·1. 

!Iulll)Wly'a ZJ.~f e~1 Pi~l9:1 
Jl~E fF .J,J,;;;:~ 

luivc;·en I.et bloe,I P'l her,tt·l.e11 alltJ n11gt'rL'Qc•ldlie ll'n 
' ,·:i11 de ' 

J~,~er, 1naa:;" .. a~:· .. •.a e:1 i:n""::':van:le:a. 

z~ f""-"Cll k1·acht C,l µ-1!ZO 1d 1 11~'. I \\" •dt~: a:lll \"t 1 ,·zw~1k

te Cvs~tJien. ~n zijn onw·1~t1dt•t.!riJ:1ar tt~1· gl~11ez111g 

van nlh .. K\\1alen e1?!L~·1 _t·tri li~t \'1u·1,\'L'~ .JK !!"~--hclit. 

Orl\'en<chillig m11 we'ke 1 fl',• .rj I. J-:11 u11b1)taa.IJ:iar 
\·oor l\illderen Yan m-':k•)ll 0·1 ''' ·durn. 

D1<~ :iii lL2 

Is een onfeilbnnr· gene~l~111· I il~ Yo11r k\\' lrle 11t'l1~?1 •r1, 
Zwerenile Bor,:1e r. \'e1·u11 i•'l' k· \' "1 I•• 1., 11r1' 1\ll 1~11 

Etter·lrniht. l li:t i~ be.-111•111 I 1 ·1· !!•' ic•z ll!! 1;rn .Jii-i1t. 
Rh11111atiek , I'll 011vPrgd.jld1:1n r Yno · \:111ilur ·1i!!h .;.1, 

.keelpijn, b1·011c!ait::>!. ,-~l':L1>:a:1 'n•1i1 (';i 

hll!'!>it. 

Ter ~en1'zin!:! Y:in l\!11•:·g·1"ll"l'llen • n ;tl 11• ''l111· w1 \':lll 

Huidzit'kt e11 l11~·~i't iii 2· ·e 1 tlle le I ll'-!"·· "ll !!.,'JH'e~t 
betooY~re1ul. s~u1n1g.'1'ltl'ok!\e11 1·11 :-;tqul lH··,,,.,:.1i t'll.· 

Alleen bereitl in .Pn•fe "II' 11 •I 1.ow. y',; l·::abli'"'lll.!11t, 

78. New O·-:f rJ 3 ·•;t -'1n.i n 
1'0tJ1·; cen .:,:i:l, O..:foi'd Nti.""1N. 

En worrle11 rerko ht ill lo t»n • 1 ; '• •z ·11 1 •!l I'. I ed., 
:.:-:. Dd ... 4:-;, fi1..l .. 11 ..... ~-:--. p 1 .. ··.I I'"'''" "11·1t: 1 ;)1' 

btj :die 11iecli1'ijlt l!ll -\'CI k•.ld11>·:·, ·lpv1 ,J, • .ri;l11•d1• '.IL'l'l'.l1 l. 
. .,.,. Koopers gcdeviJn hat Ell:iu..:t • .:tn iiJdJre i)oos en 
Pot te onderL.oek.en . Ind ien hot adres, 533, O<ford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog . 
( 130) 

\ u·,. 
{1 '.kl"..l \ll : 

1h ,tt:'ll. 

& Uo. 

•, . ·:getsekende, 
'•n in- "l 1·->r]rnop van pro

" L 12,' 

"-"-'1 >itul mm Ln.ndbouwon
\ ~r:· \~;1 ,-o,)r.::ehotten op pro-

J ,t>n f"l an 1 'l" f;>g-eu 1rntler .1vereen te· ko-

• ) >-l 

- l L. C. tlCHALKWIJK . 

'L.:\ BimOt>:\H YA:X 

2: ::o\"111.1.,[·i.-·',,cl'i.:-01' t·.: S0eia.lia.zta. 

2c '1_\,·~111~ 11: t~'t l'votC,ciciCle1iCl 011-Clet-

i:i.::1'1, ci.111 ~R1;i?:.:~11 l'clti ~1Z:.i11.l'et11io

,1rn?~ t i11 0l,:?c:t'c111Cl.>cfi-.fl1iClii. .. 

tl< ing 

~) u~~~m~~r 1~~4. 

\l\.1 r "'GC::-<O\TER j::ERSTE-SCHOOL. 

1t IoJ l I;JtJ- 1P over [eheel Java 
'.l' \>'l'

1 
J, 't' l L' Jli'ill;L H EfXRIOII 'fEJ.tLDWEN 

''" ,,,., 1·/ t!1,H· h.u\~ ll iJn· en Boe
... ~.~ l re .I l H<Lll ·o!llfargeteekende opge
<l.".t~e t. .\I) hu ·,, ;11 t•:ihtocht. Bestelliu
. .... • :D. 1ror I ' 1 i.dien pressimt, IH~r tele• 
~~·a:1£· qut:.iu kn. H. HARLOFF. 

V -~J~~ 1'1'C~- VJJR~·B.NDE:-r IN ,,BAZAR" 
<;mot nsso;·,1 .. , nt in .l:!}etse1·viezen vna di-

VU<e prj;,e.i. t::.l:H le::i, §~Jaotels, cm;. 
ook p ·r stuk 'lerkrijgomLr; 

Professo1· lk J' E'.}ER gerenommeerde ge• 
~;n:Hl: ~ · 11..~1 Dell~:!: 

Z1Yarte 1,riurn kw,tlit~it ' rilten-hoeden 
voor Heer2n u1 J ongeheeren; 

:\1 l"rs:.:h uu11·'11. Y eilchenbolz en W ortelhouten 
:)ig-a1"n. ~ig,, r,•,tt>u en '.l'abakspij {ten; 

:\L·rnur0a St.~aaapjes en Tafels; 
·e~:u•n· Jilenbels; 

Direr;c superfijne 1IT1·nen en Vazen; 
l ia:rt~.1 ii:! patt~~l ook op standaards 

r hn1D.~Tafie•nlbnms, §igareD• 
en t:::il;.4'f). 'CH~~M etniS; 

I!.? n '1 l." i ,.llcJr IJ.Lme.> en Heeren; ' 

:..~ijd •:b. en C!ilac~-Handsclaoe• 
J:~'°': • 

• a1 u:.utr>'~~3.. (269) 

Y ·j h.!nv- t l jl. op r1,,n weg tusschen het 
n l "id ( rt 1('1, l1 is en T 0 k 0 A k 0 e w IL n op 
Me>;; '1. t!: ~-n un:i §l~utels Mn een gou
tlea ha.,... Ll' vi d ·r kLU bij terugb3zorging 
1um I.et b 1;· •;L l V«ll dit bfod, op een goede 
lwluoning rel.eneri. (275) 

~ crkrijgbaar 
Ill.I 

.t. ~1r~t i~ K1lff -- Soerakarta. 
P.\PTl:l{'' T IT JlffElt"E SOORTEN. 
E. \•J:Ul"P1 \. 
h.\' I', 'I:! ·:\OO'>HWTIEDEN. 
l h I' ·. l . /, .;Jm YELE SOORTEN. 
!'!: \< 11' \',J'l .I· . 
JH\'J<.l(. L ,'J'J:LLE.-. enz. enz. (5) 

t 
~ J[ <. ' ("1.H a gaz ij.n. 

._, '.::> C:. RA BA J A . 

N · e e ,; .~ i" o o r Ii ti n d e n : 
J 'p,n n :1.,fa; >11 . .EJttredeux, Luxe - Artikelen, . 
H,uishon1leljjke i>enoor.ligllhetlen, enz. 

B i•cou11rnm• le~rt zicb· verder voor 
lllu.ken van j1~pounen 1 etc. etc. 

bet · aan
*(252) 



GELD-LOTERIJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymnastlek•chool te Soerakarta 

en 

De Vereenli;inl( tot voorbereldend on
derricht aan kinderen van 1'Iinver

mos;enden in Nederland!lch lndle. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f' 20.000.-
1 c c « 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 c « « 1.000.- c 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 c « « 100.- « 10.000.-
200 c « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 1 70.000.-
LOTE..\I' zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij rle heeren A. T . Bouman & Co. 
« Banda cc den heer C. J. Blankert. 
<< B::mdjannasin cc cc « J . A. Jansen. 
« Bandong « cc cc C. G. !Ieiliget's. 
« Batavia « de N I Escornpto l\Iaatschappij. 

cc « den hee1· H. J. Meet'tens. 
« cc « cc cc G. Gehrung. 
« cc « cc cc F . H. K1·oon . 
« « cc de heeren H. l\I. van Dorp & Co. 
« « « cc « E1·nst & Co. 

~ 

(( 

(( 

« 

(\ 

• 

« 
(( 

(( 

(\ 

(( 

(( 

(( (( 

cc den 

cc Bruining & Co. 
« Ogilvie & Co. 
t Visser & Co. 
« Dunlop & Co. 
hter Loa Po Seng. 

(( (( 

cc Bengkalis 
« Be nkoelen 
« Boi>leleng 

(( 

« 
(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

« 

« Thio Tjeng Soey. 
« L . van Hutten. 
cc C. A. Aeckerlin. 
cc Nierinckx . 

1< Buitenzorg « Th . Jansz . 
(I « cc .J. A. Schussler. 
« Cheribon 

(( 

« J. J. I-I. Smeenk. 
« A. J. \Yolvekamp. 

« (( (( (( 
« Djember Bezoekie « 

« J. van Holst Pellekaan. 
cc Brocx. 

« Djocjacarta « « cc J. J. de Graalf. 
rs. « cc « « H. Buning. 
" « « « cc ·wed. Kocken . 
« « « de h eeren Soesman & Co. 
« Tnclramajoe « den h eer J. Revius. 
« Kedirie « « cc F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja << « cc A. Y.,I . Kne fol. 
« Laboean (Deli) « « cc J. F. H. vaenHemert. 
« l\Ltca.-;sar « « « W. Eekhout. 
« l\ladioen « cc cc J. A. Manuel. 
« Magelang « cc « P. Koppenol. 
« Medan cc cc cc W . F. H. Leyting. 
« l\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
cc Paclang « « « Van Houten, Steffan & Co. 
cc Pad .;J>anrljang oc « cc J . W. Alting Siberg. 
(( Pillembang « « « G. H. Ruhaak . 
" Pasoeroean « « cc H. G. Klunder. 
« cc « « « D. P. Erdbrink. 
cc Pattie « cc « A. M. Varkevisser. 
« Pecalongan cc « « A. \V. I. Bochardt. 
II « 
I( « 
« Poerworedjo 
« Probolingo 
« « 
« Riouw 
« Rembang 
« Salatiga 
« Samarang 
({ (( 

c « 
« 

« « « S. N. Marx . 
« de !Jeeren Hana l\I111lemeister & Co. 
« den beer M. F. S111ets. 
« « « C. G. van Sliedrecht. 
« « cc R. S. Thal Larsen. 
cc « cc C. van Zijp. 
« « « P. L. van Ilodegom. 
« « « Th. B. van Soest. 
« « Agent N. I. Escompto .Mij. 
« de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « Ravenswaay & Co. 
« cc « Arnold & Co. 

u « « « « Soesman & Co. 
« « cc cc cc Grivel & Co . 
« « « den heer A. 13isschop. 
« Sodmboemi « « « D. J. II. Schafer. 
« Soerabaia cc « Agent N. I. Escompto Mij. 
« « « den heer Chs. l\ocken . 
« « cc « « V. Clignett. 
c « « rle heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « cc « E. Fuhri & Co. 
« « « « « Van .\luvden & Co. 
« « « « « Thieme ·& Co. 
u Soerakarta « « « Soesman & Co. 
« « cc cc cc Thooft & Kalli. 
« « cc « << Vogel van rler lleyde & Co. 
« cc << den heer C. L. Baier. 
« Tangerang cc cc cc L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoer « << cc Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
« Tega! Ii « « K. Hovens Greve Wzn. 
« Ternate " « « C. \V. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 
« Tjilatjap « « cc I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
« Wonosobo cc « « D. J. van Ophuijzen. 

De trekkin<T ueschiedt ten overstaan van den No
taris H. J. l'vlEERTENS te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha,ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1·straat-.Solo (35) 
Steeds beleet"delijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAIUEVEN. 
TELG RAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buitt>n 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WE H.KTUIGK UND IGElW. 

Ra.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote pnrt\j I;, T, I_, en Balk• 
ijzer in 11.lle nfmetimren. 

Sta.af en 11laa.t,jzer vn.n n.lle dikten, 
wu.arb\j van 6' X 2' X '! .. " en ''•" 

§ta.a.f en plaa.tkoper en .Koper
dra1ul. 

Groote- sorteering- lloerbo11ten en 
.Klinkna.3'els. 

11 > liot•eren .K.ra.nen 
en ~toom ·l.fslniter·s. 

ln•lia. 1•11bber vim af •1 •• " tot en met 
1" dik. 

Gas1•ij1•en met lutlpstnkken tot 
en met -i" 

Geklonken p'j{•en tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kw1tliteit Engelsche drij frie· 
men, enk:el en dubbel. 

Ha.ml, Centrifn;;a.a.I, Stoom· 
pom1•en en Bramlsi•uiten. 

Snijgereedschap voor gas en 
With 1l.VOrtlulra.atl. 

Alle soorten Verfwa.ren. 
Boor en Ponsmachines, Draa.i· 

en Schaa.tba.nken. 
Stoornmachines Jnet ketels opeen 

f'nnda.tiet>laa.t. 
.Kiezeli,;-uhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warrnte-uit.stmling. 
Dinas Crista.II, een nieuw soort 

vu nrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn zijn. 

V erder a.lie a.rtikelen, benoodi,;d 
voor landelijke ondernemingen. 

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

Ganrne belasten zij zich met toezicht hou
den op u.amnaak van Jllachinerieen en 
repa.ra.ties daarvan, en nernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileilen in Spaaosche en Porlugeesche Wuneo. 

•SP!~~:~~:~~~.~![ < R~O~flORI ~) . 
'I I ' 

ZILVEREN MEDAlLLES. L _lt.k : 
W i ttt~ en lluode Port . . . . . f ·J 5.-\ per 
llalai.;a, U11scatel enVi110Dulce,, 13.50 1t:t fl 
1.•nle-, Gold· en Dry-Sherry ,, l '2.~1 aco .. 1. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

THOOFT & KALFF - - Soarakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

IlrnkkBrij on Bindorij 
en 

HANDEL 

in Pa pier-, Schrtif- en Kantoorbehoeften. · 
Spoedige bediening en nette a:flevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOU.RAN1'EN worden Hteeds gratis 

verstrekt. (7) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen,;es. 
Midd~l tegen de hoest. 

(105) MACHIELSE. 

Van af hecleu dii5e l~j ks var.>J~B U·.' J L;: j•; e. t ~. t\·j:'lL'Ll~'.l w.i.·.!Ju tuJJU fr ,mco 
aanvr1L~e fr;L:H.!J to~~·~.> t L"L 

SOLO 
§olu, den 23 April 183-L 

(1 ~7) 

inturdags: Sirncij sbroodjes en gepre:rnreer l Y s. l3 •s'ellinJ<m worJe:i rn clnn 
kortst mogei!jken t\j l OLfgele,,mJ. 

N B d B r 1. I Il d i s G h 3 L J v a J 3 7 J r z J I D r l n ~ . 

L ij t r B n t B M a a t s ~ :1 a J n ij 
TE B~-\.TA_ VIA. 

mlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K:tpit:1:d b~ overl\j l~n. Immer-trekkencle verze 
kering;- ook omtrent die volgens hJt onlangs a11ngenom,~n YBL~L,'\. A..G-D ta.rief voor IVEE
ZENFONDS, worden gaa.rne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. hlA.CHIELSE. 

Amsterdam~~b e Apotheek . 
Soer l. ku rt a. 

Dayrnin. .A.lcuholisch .,._,.,a sch· 
w-ater. 

(101) ilIACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -SoBrakarta. 
leveren op atmvra.ng dadelijk 

Schijf!lchietrc:;ister!l en Afst1u11lsbcpa· 
lin;oen, afzonderlijk g-ebonrlen. 

Gedrukte Aanteekeningboclijes. 
N nam lijsten. 
Kleedin;olijsten. 
Stra.fboe.ken. 
~lena;,eboeken met sterlHe U e::-ister. 
Proces-Verbanl. G1't11i;ocn ~-e:1:hoo1·e n. 1 
.Ge.kla.a;,dcn '1" erhool'en. 
Venduverantwool'din;;en, ellz. cnz. (i) 

Op nieuw ontvan;e1l : 

GLAGE HANilSGHOE]E]. 
voor HEEREX en D.-U H.:S 

den Agent te Soenikarta 
J. H. YAX Ol\L\IE!1EK. 

An1sterdan1sche Apotheek. 
SOERAKARTA . 

Eenig depJt voor Soemkarta van 

E~~P~QJ;,1.,e V\Tijnen .. 
p5) A. :\IA.L'HIELSE. 

S 0 .il.~J§ ~_[~~~ ~ <L~ C o. 
ba lasten zic:1 staa ~J s mat het houd en van 
]fiui~- e~~ CoJn.::n1s~.i.e,·e:adutien 

(28) 

~m sts~"js.,~nscho A1)otheek. 
Ee11i~· Ag·;:atu ~u 1Toor Soe/d-:;trtn voor d e 

zoo guus~ig iJeh:t)ntle ~t/L!i ~ J~ :-;;- : 
:\Ierk PLATO:\ & ( 'o. RLt:n·ia. 

(70) .·L :.\U .. L'HI.!!;LSE. 

011tva11rf!'w ['.~ ., ·.~ '.-v·~~ ,;}::C ~?. Efl°nDl'tS• 
\.7..:_ .. :;·~::. 1 :_ : .. _ _,. ... _·~ tJ·\·en" een::! zeer u.an-

6 1.l•d:ie 1!.:..·.u1'.\.. 

\iOO) :\I A.< 'HlELSE. 

.......,,,.._ 
alle 
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fl LJ.lll l ll l'i•s . 

I, De onde
1 

r!ctet!kernie slait vei·i·'·.:!ke·1··,i11gen teY LASBLO:.\I. 

l O
" ~n !Jr.tu q-.~1-.wr . O;J tle .relJru1:-:eltJKe voor-

------------------ w.tanlen. 
\.... ~ 0 . 

Schoenen- Laarzen- Ma[a~ij 11 e11 Atelie1 ( u) .-L :\HUHIELsE. 

VLASBLO IVL 
(226) Heerenst rtiri, t - S ola. 

Ve1.--krijg;ba a r 
bij 

THOQiJ~J & KAL,FF. 
Avonturen 

van 

Baron von MttnchhansBn 
(in bet J tLV!Lansch) 

Pi·ijs f 5.- fran co pei- post f 5,GO. 
( 82) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & l{ALFJ? 

bla.nco aanvragen tut A"ele ide· 
billet voor vei·\.Toer ,·a~ k o rii j, 
met ontvangstbe~vijs ,·o~n· liDf · 
ft.jpas. (19:3) 

BR.-i.ND-AS3J .{A:lTIE MA.\T32i-IAPPIJ 

d"' .n.,...:ote"'linoo " ,, ._ Vu.::J """' --o, 
EX 

BRAND- ASSUR."NTIE MAATSCHAPPIJ 
~~ """\-<.•riL.:l.s/' 

m·j hct ..\;.o-e;1 tl!dl :11) fl.e~~c1· J.lia a t sehap
IJ 'Jcn be.i;tit;lt . Oil ~~c~r aa:1nc1n c l '.j1i e voo1·· 
wa;U'llc;1. ;o:.-lc,.:-n~Hd1l tut ver;.~cke l'in;; 

tc,:;cn bi·an.l .. c\·Jl;tr, \'an :llle s oo1· te11 Ge· 
bou lVCn en Gocde1·c11. 

IJe Aqen t te Soemkai·ta. 

(1 G) J. IL YA~ OJL\IELrnK. 

TE KOOP. 
Het huis en erf tlrnns geoccupeerd door de 

loge. Te be~rngen bti den Heer 
CW) A . .i\L-i.UHIELSE. 

::ite\len zich Ylll'Ulltll'oonlelijk YOOr de wet 

m: UlTGE\ 'ETIS. 

Sneld.ruk -TaooFT & KALFF - Soer '.llrn r ta. 
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