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N ogmaals het aanstellen en ont· 
slaan ,·an bekels. 

ln een vorig nummer van de »:.fataram" 
kwo.m een iugezonden stuk voor, geteekend 
> Ln,ban," wa.arin bovengenoemde kwestie be
sproken en dn.t ter bestrijding vn.n een opstel 
van E. v. G. eveneens in bovengenoemcl blad 
opgenomen werd. 

Dat de Javan.nscbe wetten »een venval'cl 
:ootje aJ·tikelen.." ZIJn, daarin heeft E. v. G. 
volkomen gelijk, en begrijpen W!J niet, hoe 
T,aban z11lks kan betwisten, dtiarbij voegende 
> Onbekend maakt 011be111 in<l". 

Ieder die eenige jaren in de V orstenl11nden 
gevestigd en met de wettelijke toestanclen al
dan.r vertrouwd is, zal znlks moeten toestem
men niet alleen maar wellicht tevens met een 
uinnchtend scbouderopbt~len, over die wetten 
spreken. 

Reeds berhaaldelijk wenl in de verschillende 
Iudische dagbhiden bet wenscbelgke betoogd, 
<lat de Prudoto'i; gedeh in de V orstenhinden 
door recbtskundigen, die de taal van den be
klan.gden nmcbtig zijn, zouden worden _bijge
~taan. 

Elkeen zal zulks teu voile moeten beamen; 
te ln.ng werd zulks over bet hoofd gezien, te meer 
daar van vonnissen door de Pru.doto's in cri
mineele zaken geslagen, ongelukkigerwijze 
geen hooger beroep bestaat, hoe dikwerf die 
ook zonder eemge rechtskennis geveld ZlJn. 
Ook de goede naam van bet recbtswezen m 
Neder!andscb-lndie loopt door diergelijke on-

. besuisde vonnissen waarvan ons meer dan een 
voorbeeld bekend, indirekt gevaar, hetgeen ten 
zeerste te bejammeren zoude zijn. 

Men verlie,1;e du.arbg niet uit het oog, dat 
zij die voor de Pradoto's :i.ls beschuldigden ver
schgnen, ook burgers zgn van den Nederland
schen staat, en al,; zoodanig !even onder de 
hoede van bet Gou verneruent, dat niet dulden 
mag dat zij als 't ware aan handen en voe
ten gebonden, worden overgeleverd aan de raad
se~acbtige Javaanscbe wetten, waardoor de Pra
d6t6's vonmssen vellen die met een goede 
recbtsbedeeling gebeel en al in strijd zijn, en 
waardoor die recbtbanken, die over leveu en 
dood uitspraak doen, voor velen m de V or
stenlanden in plan.ts van een zegen, een vloek 
ZlJn geworden. 

.'.'.v!et. de Serarubie's of priesterrnden IS het 
nog trenriger gesteld. Daar worJen zaken van 
huwelijk, echtscbeiding, boedel enz. volgens 
den Koran en tal van Arabi!!che wetten en 
voorschriften beslist, en is het totaliter onmo-

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

I. 

De dag liep ten einde. Ten vijf ure kwam de heer 
'Engene de Marsan den bankier de hand drukken. 

Daar deze hem geluk wenschte met den goeden 
_ uitslag, die hij bij de recbtbank in de zaak van den 
graaf Rouzuff verkregen had, zeide Eugene. 

De goeden uitslag is niet alt-0os een verdienste, 
maar veelal slechts een gelukkige kans. 

:____ 0 ! wij weten we!, dat gij zedig zijt, zeide Ju
liete kleurende. 

- Als gij, mejufvrouw, eens wist aan welk.e toe
komst ik 'oms denk, als ik u met uw borduurwerk 
zoo bij moeder zie zitten, dan zoudt gij mij mis
i;chien al te trotsch vinden. 

Piganel was onaangenaam getroffen, door deze te 
duid~lijke verklaring; hij b1·acht daa:·om het gesprek 
op een antler terrein. 

- Hebt gij den heer de Lauriere ontmoet, hij is 
1 _ hier geweest om mij te spreken over reparatien. 

- Mijnbc::er Piganel mijn oom is een grijsaard ..... 
en hij heeft recht op al uwe toegcfelijkheid. 

- -Maar ik ·dan, mijnheer, ik ben ook een grijs
_.-.aai·d en uw oom ontziet mij rnlstrekt niet. 

De Soeraktirttuche Corirant ver&ebijnt I Advertentiekosten behalve bet zegel voor 
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gelijk in dat doolhof den weg te vinden, te 
meer daar rle meeste artikels in riie wetten met 
elkander in strijd zijn. 

Hoe zulks aan Laban onbekend is beO'rij-
.. . ' 0 

peu wu met; ware het d.aarom niet voorzich-
tiger geweest, geen oordeel uit te spreken over. 
iets wat men slechts zoo oppervlakkig kent.? 

Om echter op ons chapitre, betreffende het 
aanstellen en ontslaan van bekels in de V or
stenln.nden terugtekomen, wijzen wy er op dil.t 
Laban zicb weder op de Jogjasche wet beroept 
van den 23en 1:er maand Soer6 van het Jaar 
Dhal 1791, die volgens schrijver op wettiO'e 
wijze is tot stand gekomen en op de O'ebr~-
kelijke wijze afgekondigd. to 

Inl11nclscbe Grooten nit het rijk van Jogja, 
kart1i, die we daarover spraken en scbreven
kouden ons daaromtrent niets met zekerheid 
mededeP.len. 

lVo nlt vei-volgd. 

Ingezonden stuk. 
Aan de Redaktie 

der Soerakartascbe Courant. 
In de Niettwe Vo1·stenlandc11 van gisteren 

korut een ingezonden stuk voor, wan.rm de 
deurwaarder beschuldigd wordt van aan de ven
dutie van den 11 dezer geen voldoende publi
citeit gegeven te hebben. 

Zeker zoude het m bet belang van den 
geexecuteerden geweest zgn 11.ls de deurwaarder 
in alle couranten uitvoerige ad verten ties ge
plaatst had, waarin de signalementen der paar
den en runderen breed omscbreven en aange
prezeu werden; ook zoude bet rondzenden van 
strooibiljett.en dienaangaande stellig effect ge
sorteerd hebben, maar de vraag rijst hier: Wie 
zou dat alles betaald bebben? 

De belanghebbende n11tnurlijk niet, want 
men kan niet 11annemen dat de executie, ofschoon 
met zijn medeweten, met zijne goedkeuring 
heeft plan.ts gehad en de advocaat van den 
executant zou zich wel ontzien hebben andere 
dan de volstrekt noodige onkosten te maken. 

De vendutie is geannonceerd geworden door 
den Vendumeester onder de 11.angeslagen ven
duties en buitendien bevat de Soemkai·tasche 
Courant onder No. 270 een advertentie, waarin 
de verkoop van een pa11rd en een aantal koe
jen en kalveren, te Solo, voor het huis Tan 
den beer C. E. Nolten, door den bnitengewoonen 
Deurwaarder vim W onogiri K. B. Barend op 
Zaterdag den 4 October wordt aangekondigd. 

Huns inziens is dus a.an den eiscb van vol-

Beken nu maar gerust, dat gij hem zulks k wa
lijk neemt. 

- Ik? 
- Ja, zekcl' ....... Er moet iets tusschen uw 

beiden bestaan. 
-- Bij T001·bl~eld ! riep Pigan.:>l, weke reden ver

Jangt gij dan dat ik er voo1· zoude Jiebben? 
Met hare fl'i:.:sche stPm mengde Juliette zich in 

het gesprek. 
- Gij kent hem immr.rs eerst sedert twee jaren, 

niet w,iar va rier ? 
- Ja, mijne dochter en die hct tegendeel zou be

weeren, zou een Jeugenaar zijn. 
- Gij be~pl'eekt die eenvoudige zaak met een 

warmte ! zeide Eugene verbaasd. 
-- lk doe het met oprcchtheid, ziedaar. Heeft 

de kolronel zich niet verbeeld van mij ~n zijne jeugd 
ergens. ontmoet te hebben. Hij doet a!Jes om mij 
onaangenaam te wezen. Voor het overigc is het 
mogclijk dat er licden z:ijn, die op elkander gelijken 
en als mijnheer de Lauriere, de nieuwe stukken zag, 
die tegenwoordig opgevoerd worden, zoude hij bet 
met mij eens zijn, dat de komed1e de school der 
zeclekunde is! 

Nu begreep Eugene er niets meer van. 
- Wat vertelt gij daa1· toch, vroeg hij. 
- lk vcrtel niets, ik praat maar. Als ik mij in-

spande, zoudt gij tot mij zcggen : Ztedaar cen man, 
die niet prnten kan. 

Piganel kraamde nog eenige volzinnen zoncler slot of zin 
uit en na een oogenblik gezwegen te bebben zeide hij : 

doendc publiciteit voldaan. 
Dat de deurwiiarder zelf voor Cle som van 

f 25. eigenaa~ is geworden van een paard, w1it 
misschien tienmaal zooveel wan.rd was i~ fll-m 

zeer natuurl!jke mak en IS daurin voh;trekt 
niets la11kbaars geleg1m, want in alle gevallen 
was bij de laagste bieder. De mn.n beeft aan 
alle zijne verplichtingen voldaan en het zou 
onredelijk wezen van hem te vergen, dat hij 
uit zijn eigen beurs meerdere publiciteit dan 
de juiat voldoende, aan zijne vendutie gaf. 

De inkomsten van de deurwaarders zijn te
genwoordig zoo schrnnl, dat zij zich geen extra 
onkosten kunnen veroorlooven. 

Geen belanghebbende. 

Soerakarta. 
l'II"anstand. 

V. M. 5 October, Zondag. L . K. H Octoher. Zater
dag. N. M. 19 October, Zondag. E. K. 26 October, 
Zondag. 

Kommissarissen voor de mrLand September 
Plaatselijke Schoolkommissie 
de heer: N. VAN KLAVEREN. 

de beer: J. G. M. A. CAB.LIEB.. 
Verzor(;inc;sgeto1ticht 

de heer Mr. C. FF. 'l'HCTRKOW. 

R. ]{. Eeredienst. 
KA'l'ECHISA'l'IE. 

V rijdag en Zaterd11g den 10 en 11 dezer 
's morgens ten 7 ure. 

Godsdienstoef'enln(;. 

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

Pastoor 
F. H. DE BRUIJN. 

Wilsons circus teltle gisterenavond een vrg 
talrijk publiek waaronder men H H den kroon
prins, de Prins "Prang W ado no en !eden der Mang
koeN egaranscbe hofhouding opruerkte. 

De heilige witte olifont debuteerde m eene 
vrij onheilige klucht, die intusschen veler lach
spieren kittelde. Werkelijk was danook de wij
ze waarop twee Clowns onder een grijs over
trek een manuuouth iu miniatuur weergaven, 
niet onaardig, ofschoon uit den an.rd der zaak 
dit Mummenspiel onder de kinderen zijne groot
ste bewonderaars vond.-

Meer genietbaar voor volwassenen was de 

- Ziedaar, dat kunt gij nu aan uwen oom ver
tellen. 
_ De Ma1-san zeide nu aan Piganel dat hij eigenlijk 

geko!lJen was, om een bezoek van zijne moi:>der aan 
te kondigen, maar voegde hij er bij : 

- Het is ditmaal een belangaijk bezoek. 
- Ik zal den geheelen avond te huis blijven zei-

de de bankier met een buiging. 
Dadelijk na den maaltijd ging Piganel in zijn ka

binet, om mevrouw de Marsan af te wachten. Juliette, 
die vermoedde waarom mevrouw de Marsan haar 
va1ler bezocht, bleef in een hoek van het Salon, waar 
zij van tijd tot tijd c<>nige steken aan haar borduur
werk deed. Zij bleef echter niet Jang alleen want 
weldra kondigcle de kamenier den heer de Labartha 
aan. Bij het hooren van dien naam voer Juliette een 
rilling door de !eden. 

-- Mijn vader heeft bezigheden, zeide zij onmid
delijk . 

--:- Dan zal ik wachten, antwoordde de heer La
berthe. 

Er was een oogenblik stilte. 
- Wat is de beer de Marsan hier komen doen? 

vroeg hij daarop. 
Juliette wierp haar werk neder en stond op. 
- Ik geloof u reeds gezcgcl te hebben; hoe die 

soort van inquisitie, die g\j over mijne handelingen 
wilt uitoefenen, mij hatelijk is. 

- Mejufvrouw, gij zijt reeds vrouw, gij vergeet 
spoedig. 

- Ik heb niets vergetcn noch mijne onvoorzich-

Inzending der Advertentien tot op den 

d1ig der nitgave v66r 10 uur. 

dressuur der fraaie paarden Abdullah Ali en 
Mnsti<l, en het is gaarne te gelooyen

1 

dat met 
het crevPeren van zulke waardevolle Arabiscbe 
paarden, die bovendien" eene O'esoiO'neerde 
educatie" ontvingen, een fraai stuk g~ld ge
moeid is. Sedert haar vertrek van Cnlcntta 
leed de eigenaar op die wijze reeds een ver-
lies van ettelijke duizende guldens. ' 

Mis;;; Fogardus leerlingen zijn wel eens on
gehoorzaa.m, maar een duif die, a l '-instal' van 
den wugen van Venus, een waaeutje met 
gev lengelde pnssagiers voorttrekt-been andere 
die een globe over een plank weet voorttekei~ 
len, zijn nogtans on~ewone versch!jningen. 

May Queen sprong mmstens zoo O'Oed als 
Gazelle (bij de eerste voorstellinO') toover de 
barriere henen en gelijkt sprekend 

0 

op de paar
dentype van eene engelsche vnssenjacht. 

Amand1L vormde met O'Brien eene bevalli
ge groep in de soms vrii hachelijke poses : te
gelijk dat de ruiter zijne dame vasthoudt, 
houdt de toeschouwer wel een.s zijn hart vast. 

De stoelenpiramide, de voorstellin()' aan den 
rekstok en die van Mlle Louise w;ren mede 
verdienstelijk, doch bet glanspunt van den 
avond vormden weder de Ndsons in de Double 
Summe;·sault-acte. 

Het is aantenemen dat met deze tentoon
spreiding vnn zeldzame kracht vereeniO'd met 
zeldzame vlugheid nagenoeg bet hoog~te be
reikt -is, - waarloe eene samenwerking van vijf 
acrobaten het brengen kan. Ganw als 'twater 
duikelden ze over elkaar heen, sprongen op 
elkaars schouders of kwamen met mathema
tiscbe juistheid op de bovenwaarts gekeerde 
voetzolen van een hunner neder. 

Intonatie en duur der toejuichingen verrie
den dan ook ondubbelr;innig een climax van 
bewondering van de zijde des publieks. 

Overmorgen geeft het gezelschap weder eene 
middagvoorstelling. 

Gisteren avond was het eiude der feesten 
in de Mangkoe-Negaran bij gelegenbeid van bet 
hnwelijk van Raden Mas Ario Soerijo Parsono 
met eene dochter van Pangeran Ario Adiwi
djojo. 

A vonden achtereen was in de dalem van den 
Prins iets bijzond-ers te zien, t. w. verschillende 
soorten van wu.ijangspel, langendrieo, enz. en 
waren duizende toeschouwers van allerlei land
aard daarbij steeds aanwezig. 

De Solosche cadetten hebben van die gele
-venbeid ruimschoots geprofiteerd, en werden 
vele inlanders van hun geld, buikbanden enz. 
outlast. Ook nun vechtpartijen, was geen gebrek. 

tigheid, noch uwe slechtheden. 
- Was het dan cen misdaad u te beminnen? 
- Ik was het niet die gij liefhad ! 
- Om uw vermogen? Is dat hetgeen gij zeggen 

wilt? 0 ! mejufvrouw, ik zal u lecren, dat men zoo 
gemakkelijk niet speelt met onze gevoelens en onze 
verwachtingen. \Troeger hoordet gij mij zonder toorn 
aan en als ik u van liefde sprak scheent gij mij te 
geloo1·en. 

- Mijnheer sprak Juliette ijskoud, ik heb beslo
ten om mij van uwe kwellingen te ontslaan. Mijn 
vader, lid van een gezel~chap rijkaards, alien Jeeg
loopers en rlomooren, waarmede hij het grootste 
gedeelte van zijnen tijd doorbracht, heeft u daar 
ontmoet, geloof ik. Mijn vader bezitter van een al 
te goed vertl'ouwcn, bad mij rt1eds zeer jong aan de 
zorgen van ecn kamenier overgelatm en die hebt gij 
opgedragen om uw schitterende hoedanigheden in 
een helcler licht te plaatsen. Ik las romans, de ge
zellen van cle vrouwen die niets te doen hebben. 
Gij waart officier der marine geweest, gij bezat de 
gaaf om door overdrijving de verbalcn van uwe rei
zen bclangrijk te maken, door u was ik niet mePr 
alleen . . . . . . . ik lniste1 de met genoegen . . . . zie
daar alles. Juist tegen dien tijrl kwam mevrouw 
de Marsan dit huis bewonen. Alie onge!ukken, die 
uit een verwaarloosde opvoediug kunnen voortv!Oeien 
hadden de goede richting in mij niet onderdrukt. 
Bij mevrouw de Marsan begreep ik het ongeluk van 
moederloos te wezen . . . . . " 

De heer de Labarthc viel Juliette in de rede· 



ln.'de Javabocle lezcn wij, dn.t de Residentie 
B1mt11.m zich tegenwoordig beroernen kau op 
eene ~oede politie. eu voornl de afdeeling Le
bak waar in dit jn.11r steehts twee cliefatallen 
v.tu eenige kippeu en kleedingstukken wen~en 
g • 1leegd en waarvau de dieven reeds eemge 
nren dmtrn11 ziin opgep1ikt. . 

Voor ons Soloneezen, is het bovewtaande 
om te watertimden, en· kunne.n de politieamb
terilLren alrla11.r tot voorbeeld gesteld worclen 
aan: hunne confraters bier ter stede. 

Zooals men uit het bovenstaaude ziet, heeft 
de,Politie in die Residentie groote vorderingen 
g-em11<ikt in bet opsporeu. van diefatallen, ter
w\i l hier 1illes nog steeds den oudeu gnng gaat. 
L'1t:nbition des employes change avec les temps 
et Jes circon tances, schijnt in onze veste met 
bewaarheid te worclen. 

In de laatste dao-en beo-innen de dieven, blijk
lmar weder met o-;ooter ~mbitie, hun hauclwerk 
o ptevatten, en scbijnen zij thans de w~ k. Pn.
SM-Kli won tot hun arbeidsveld uitgekozen te 
he 1ben. 

)foar men ons ruededeelcle, zouclen in de 111at
s e week niet minder dan negen diefstallen al-
1 au.r gepleegd ztin, doch mocht het den die
\eu tot heden nog niet gelukken alclaar een 
g.ieden slag te slaan, daitr hunue pogingen 
s ~Jeds verijdeld werden. 

vVij hopen . <fat de Politie door krachtiger 
o >trnden er bet hn,re toe zal bijdrngen om door 
g ~ 1Mste i'rrnatregelen de veiligheid in die bnurt 
.t · verzekeren. 

Vele schutters alhier beklagen zich, dat 
11 ·, meer dnn 1 iJ en 20 j1ue11 hunne schutter
lj ke plichten trouw te hebben vervuld, uog 
geeu eereteekeu voor 15 jarigen · trouwen 
di ·nst is uito-ereikt, ofschoon dit op andere 
pl1Latsen wel°het geval is. Hunue ambitie wordt 
danr oor niet aangewakkcrd. 

Z:~j vertrou wen, dat door het bovenstaande 
ou,Jer de ooo-en hunner superieuren te brengen, 
zii zich spoe~lig in het bezit van clat eeretee-
1.e:i zullen ruogen verheugen. 

In de desa 'oroo-enen alhier, vie! gisterenna-
· mi I !n.o- een aank;meude inlandschc jongen uit 
eeu l.;:~nangaboom, alwaar hii bezi6 was bloe
wen te plukken om die heden morgen te ver-
koopen. . . 

Geluklcig tlat hij slechts met eemge hchte 
kneuzino-en vrijkwam, ofschoon het ongeluk 
geheel :'n al aan hem t,e wijten is, daar wel ~lk 

_ inlitnder moet weten dat de takken van dien 
,. .. li,;olll zeer broos zijn, en de J avanen zich claarom 

ni..t i.raa1'.ne met het plukken dier welriekende 
Lloernen bezig houclen. 

Gisteren laat in den nacht had in de na
bijheid cle1• woning van ee~ zeker beer op ~e
ualen, waar b~ gelegenheid van een huweluk, 
druk feest gevierd werd en gamelang en dans
m uziek hunne lustige toonen deden hooren, een 
klein opstootjEl plaats. .. 

Een zakkenroJler poogde aan .een der talqJ
kt- toeschouwers een horlogekettmg te outfut-
elen, maar werd ziju voornemen nog bij tijds 

V'rijdeld. Hij koos het hazenpad do~r, een 
L! vim inlanders achtervolgd, totdat h!:J m de 
Ledding der Pepehrivier verdween. 

Z::>oals men vrij algemeen weet, maken de 
b ~woners der desas die langs de rivieren lig
O'en in den drooO'en moesson daarin een soort 
~ 0 1 
vim vi~chvijvers, door het afpa en van een ze-
k ~r gedeelte waarin zij tak~en v1tn boomen ~n 
b Lmboe wcrpen, die den v1sschea tot schuil
plnats verstrekken. Tweemaal . daags worde~ 
die dieren ge,oederd met allerle1 afval en hu 
tli~ het rneeste afval heeft, krijgt ook de mees-

- Aan mevrouw de )far!'an heb ik dus uwe te
rnohouclendhcid en koelbeid te danken? 
~ - Ook op dien tijd betrapte ik uw gesprek 

met mijne karnenier. lk opende de oogen voor uwe 
p ·inn en . . . . . en als ik in mijne omgeving naar u 

\J'Oeg .... · · · 

- Zeidc men u dat ik gcen fortuin bezat. 
- Men antwoordrle mu dat uw vader!ijk erfdeel 

vt'rbrast was, dat gij rckenrlet op een rijk huwelijk 
o..11 u we finantien te hcrstellen . . . . . . en dat bet 
tcheen gij reeds wij zcker van uwe zaak waart. 

__ Slaan de zaken aldus, zei de heer de Labarthe 
n•et ccn gesmoorde stem, gij bebt met ecn ongeken
rt ... edelmoedi{)'hcid mijne licfde aan hebzucht tocgeschre-
v n ! ...... 
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~faar ecn antler behaagde u, ziedaar 
11.ijn ermige misdaad. 

- Wat wilt gij er nan doen? 
De beer de Lal)drthe deed een andercn aanval. 
-AJs gij wilt, Juliette, riep hij uit dan bercid ik u 

rrn O'Clnkkig ]even rnlliefde. · Gij allccn kunt de bit-
1• 1 li;id die in mij is doen rnrclwijncn .... De ijver-
111rht venoert mij, ..... Gij beoordeelt mij verkeerd! 
Joor drll weemden bouw van het menschelijk hart 
11 ceit de liefrfe soms aan, :ils zij juist moest uitdoo
' cn ... . . IcdPr 'an uwe bt'lecdigingen vergroot mijn 
h artstocht · en ik venvaeht steeds dat een gocd woord 
mij veroorlooft om nog hoop te voeden ! 

- · Op uwe beurt. mijnheer, vergeet gij spoerlig 
. . . . . . en omclat het nood ig is om u bet verlcdene 
te h ~rinneren, moet ik we! er to~ besluiten om zulks 
te •loen. Hebt gij ''ergeten, dat toen mijn vader 
iie'.,, bedlegerig was, wij allren waren, juist zooals 

: te viscb, Deze vijver~ noemt men reuipon. f Personalia. Dij •le Exploitatie 
1 De desa Bang-matie had nu ook zulk een l , . .. ' .. . I rernpon en nn. de laatste gevallen regens wer- dei Oosterl"Jnen ZtJll benoe1nd · 
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den op een morgen de visschen daarheen ge- H. Laugel11an, tot opzichter der 3e klasse. 
jaagc;l, de vijver afgesloten en ging men aan 
het visschen. De vnngst was bizonder voor-
cleelig. l'lieu kreeg vier groote garnalen en . 
143 groote visschen, <le kleine, die door de 
helpers werden meegedragen niet mede gere
kentL 

M11ar wat gebeurt er nu. Een Chinees _vnn 
de desa 'l'11man komt aanzetten en reclameert 
een gedeelte vi1n de visch, op g~ond <lat hij 
die ook mede gevoederd had. Dit weigerde 
men en hij diende een aanklacht bij de poli
tie in. De politie, met het zaakje wel ing~
nomen, begon een onde"tzoek en de Chinees; 
deed aan de menschen van Bang-matie bet voor
stel om alles in der minne te schikken. Als 
men hem f 10. gaf, zou hij van zijne aanspra
ken afzien. 

Maar Bang-run.tie was verhuurd aan ~en 
Europeaan en de clesabew6ners wendden . zich 
tot hem om mad. Ook hij onderzocht de zaak 
en nu bleek bet dat de Chinees een paar da
gen, voor de vischpart!j, in tegenwoordi~heid 
van twee getuigen, in de rempon, w~armede 
hij niets· te maken had, 3 ( zegge drie )-handen 
vol dcdak had geworpen en b.ierop grondde 
hti zijn eisch van bet aandeel van de vangst 
-off 10 .-. 

De landhuurder trok natuurlijk partij vpor 
ziju volk- hen gelastende niets te betalen, z·oo
dat en Chinees, en politie achlet het: net ge
vischt hebben. 

H. Kirkhoff. 
L. Bnschkeus. 
B. T. Joseph. 

J. Boesch. 
H. J. Sch11tte. 
·c. • Lltnu. 
Ch. E E Durond. 
F. H. Hornung. 
A. M. Griet. 

-0. Schu nrruans. 
J. vnu der Vallr. 
J. A. Ruben. 
F. W. Davids. 
K. ·W. A. von l\1auud. 

L. J. van de Pol. 
C. van Waar<len. 
J. H. Wijnands. 
H. Rieuwers. 

tot onderopzichter der 
le. klasse. 

tot onderopzichter der 
2e klasse. 

t,)t onderopzichter der 
3e klii.sse. 

G e men g d e B e r i c h t en. 
'l'e Madras heeft iemand een instantane fo-

.rtografie genomen van eeu tijger die een kar
bon w velde. De tijger was tam en de kar
bouw was aan een lang touw gebonden. De 
tijger is gefotografeerd op het oogenblik, dat 

is thans te Pernis teruggekeerd. be bericbten, 
door hen medegebracht, luiden verre van gun
stig; velen zoudeu giiarne hun voorbeelrl vol
geu en tarngkcercn, indien bnune micldelen daar-
toe toereikend waren. N.R.C. 

SPROKKELINGEN. 
De dagelijksche zorgen en plichten, welke de men

schen geestdoodend noemen, zijn als de gewichten en 
tegenwichten van de klok des tijds, zij geven aan 
den slingel' een normale heweging, den wij1.1;)1's een 
regelmatigen g:ing en wanneer die gewich~en niet 
!anger op het mdenverk liangen, clan gaat de slin
ger niet meer, de wijzers bewegen zich niet !anger, 
de klok staat sttl. 

LONGFELLOW. 

Waar gij door de gezonde blijheid en 't vertrou
wen uws harten de gedruktr stemming van een a,n
der hebt ovet'wonnen, door een treffend woot'd eene 
afdwaling van gevoel of wil hebt tel'echtgebracht, 
het. gccstelijk \'Cl'langen in staat van opgewektheid 
gehouden Jiebt, daar zijt gy overnl als cen engcl 
Gods verschenen. 

SCllLEIEIIMACHER. 

Reine, oprechtc, bezielcnde cleeliirming i~ . ~eldzaam. 
GOETHE. 

Zij die met voorbedachten l'adc den sl~ier van 
haal' huwclijksleven opheft, verandert bet van een 
heiligdom in eene g,•meenplaats. 

GEORGE Ei.LIOt 

Nimmer teekent de mensch zijn eigen ·' karakter 
scherper af dan in de wijze, waarop hij vreemden 
a.fschildert. 

1.JCllTE~BERG. 

Het is ren feit, dat overdl'even uitdl'ukkin,,.en en 
lllachtspreuken het meest gebezigd worden do~r men
schen, die zeer . onbestr>11dig in hunne, meeni11g zijn. 

Het componel'en schijnt my iets als een schoon
gek.leurde droom . 

l\foz,ART. 

\Vaut' wilskracht is daar is !even; waar zij faalt. 
1s moedeloosheid. 

N11bii de phiats te Penoelaran waar aan tle 
heereu V. en S. geweigerd is, om zich met 
<ler woou te vestigen, nad11t zg dnar zich een 
huis o-ebouwd haddeu, heeft zich een Chirl~s 
genesteld, en daar eeu toko opgericht, wuarin 
zeer veel zakeu verkocht worclen. Gistereu mor
O'en kw11men daar twee gegradueerde Keizer
lij ke solclaten, w.iarvan de een een doosje lu
cifers en de 11udere een peperhu.~s gebraden r;a
tjano- kocht, voor een gezli.menliJke waarde van 
drie 

0 
duiten. Zg schenen pas soldij ontvangen te 

hebben en waren goed bij kas, daar zij elk 
een halve gulden voor den dag haalden en !)en 
vriendschap}Jelijken twist kregen wie betalen zo.u
de. Om daaraan een einde te maken, besloten 
ze elk bet o-ekochte zelf te betnlen. Z\j gaven 
ieder den Uhinees hun halve gulden, die aan 
elk met ono-ekende roijaliteit 49 duiten ( voor , 
het c;rootst~ o-edeelte doewit aiam) teruggaf, 

, hij op de achterpooten opgericht met den rech
terklaauw het rund den nek breekt. De fo
togmaf had de karbouw geleverd. 'l'oen het 1 
rund gevallen was legde de tijger zijn kop 
over den nek, beet er in en bleef onbewege
l\jk het bloed dri.nken. Een van de eigenaars I 
Y;LU den tijger die d. ezen aan <lrie touwen ge-

1 

bragt hadden, en hem van jongs 11!1.ll. opgevoed 
hadden, o-ing den buffel, terw\jl de tijger aan 
de wond 

0 

zoog, den hals afsteken, omdat zij 
anders bet vleesch niet mogten eten. De tij
ger 1111111 claarvan geen notitie. 'roen de tijger 
volJaan was, liet hij zich aan het eene tonw, 
dat niet losgelaten was, wegtrekken en 
huis brengen. A. D. na~r I Telegra.mmen van de Locomotief. 

Wij vernernen met veel genoegen, dat de m 
deze run.and in de dieren-eu pl~ntentain al- , 
hier te houden tentoonstelling van voortbreng-

" " J terwijl hij toen de soldaten vertrokken wafen 
in zijn vuistje lachte, ditar hij voor e.e11 guJ-·
den I 40 doe.wit ajam koopen kon. Dit lacB.en 
vergi~ hem ~chter spoe~~g <lU:_ar ~oen eel\ oog
enblik later, hij voor een ruksdaalder-geld µwest 
teruo-o-even eu daarvoor de twee pas ontv:an
aen °halve o-uldens wilde gebruiken, deze .ge
~eio-erd we1·den, omdat zij valsch wa_ren. Hier 
wn.s

0 

dus bedriegerij van alle zijden in het s.pel. 

Ofschoon de breede vermeliling der ach~r
sta~nde annonces zulks onnoodig man.kt, ~s
tig.m wij nogtnns gaarne de aandacht op de 
nieu we nu:nmers van het programma, hetwelk 
door Wilsons circus zal worden opgevoerd en 
waarvan bet stiereugevecht een der aantr~k
kelijk::;te is-zooruede op de onbekrompen wgze 
waarnp de Directie op Zaterdag a. s. eene gra
tis voorstellino- voor d~ kinderen van het Ver-o 
zoro-ino-so-estit.:ht ten beste geelt. . 

0 0 0 1 d cl' t d . Eene vrij.'..\'01'ignei ie e meer waar eer.wg 
verclient w1t1meer men weet, dat de finantiee
le resultateu in dezen gedrukterr tijd ook. voor 
\Vilsons Uirl!ll~, verre V!m schitterend zijn.-'-

Officieel~ lichting der bl'ievenbus te Solo 'des 
voormiJd:tgs ten G ure. 

De bus is echter gelicht: 
Op Woensdag 8 October 13 min 

Donderdag 9 > 22 
voqr '6. 

6· > 

nu. Gij rek.endet er op dat hij nog slrchts weinige 
dagen te !even barl en de rijk.e erfgename moest u 
niet ontgUppen ! N!ldat gij mij aan onze eer&te ont
moetingen herinnerd had, naamt gij mij bij de h~nrl 
en daar ik, geheel aan mijne droefheid. ten p1:poi, 
u Jiet begaan, voeliie ik. m ij ne armen ond7r uw.e dm
helzing kraken ..... ik. verbleekte1 ik. , wilie oqi bulp 
,roepen, maar ik kon geen geluid voortbrengen! Uwe · 
iippen naderden reeds mijn voorhoofd ..•.. , Ik g~
voeldc dat ik verloren was . . . . Maar toen hoqrd~-ik , 
voet,;tappen... . . men kwam . . . . . de deut ging 
open ..... 1k was gered ..... het was mevrouw 
de Marsan. 

Woedend was de heer de Labarthe opgestaan, 
maar clitmaal ging de cleur ook open en weder trad 
mevrouw de Marsan binnen. · 

- Is uw vader te spreken, mijn lief kind! vroeg zij. 
Juliette was te ontroerd om te kunrien antwoor4en; 

zij wierp zich in de armen van mevrouw de Marsari, 
- 'Vat is er? wat scheelt u? 
De heer de Labarthe haas.tte zich bet woord te 

nrmen : 
- l\fojnfvrouw verhaalde mij jui~t rnn alle nwe 

weldaden ..... 
- Juliette, zeicle mevrouw de l\fars;m, weei zeer 

goed, dat ik baar als een dochte1· licfheb. lk v;iml 
haar erg trotsch en wuft, misscllien door haar ver
mogen. Ik heb e1· tocn een genorgen in gevon~le.n 
van hare opvoeding op mij te nemen. lk hcb de 
roman door de na,1ld docn 1·ervangen en inplaats van 
een b~dorven kind, is zij thans crn bckoorl\jkr, en 

. selen vnn nijv,.\rheid en kunst, van de Chinee
sche oficieren hier ter plaatse krachtigen steun 
·ztll erlangen. _ 

Yelen van hen hebben reeds prachtige col
lecties van knnst-artikelen b!jeengezlj.u;i.elrl voor 
de bed9elde teutoonstelling, terwijl al de of
ficiereii. rtiimschoots hebben bijgedragen voor 
de aaRschaffing der verschillende medailles. 
'. Er zal ook paardententoonstelling ziin. 

J.B. 

Het fra.nsche tooneelgezelschap van clen heer 
Deschamps dat hier zooveel succes gehad heeft 
o-n.at moro-en op reis voor zijn tournee over 
Java. Sem~n·ang, A,mbarawa, ·~:)alatiga, Djokja
lrnrta, Soemkarta, Kendal, Kedirie, Soera.baja, 
Mu.di~en, Pasoeroean, Probolinggo, en Baugil, 
zijn de plaatsen aau wie het gezelsch1Lp een 

'bezoek denkt te brengen. De bewoners aldaar 
kunnen zich op een paar aangename aV'Onden 
voorbereiden. A. D. 

De suikeronderneming Kalibagor, de eenige 
in de residentie Banjoemas, heeft onder de ad
ministratie van den hee.1 J· W. A. van Soest, 
weder een prachtigen oogst gemaakt: dit jaar 
niet minder clan hondud en vijftig pikols per 
~~ ~~ 

Een gezin, bestaande uit 5 personen, dat 
eenige jaren geleden naar Amerika vertrok, 

gocde dochter. 
Ile her,r de Labal'tbe bad zel:'r diep gebogen. 
- Zek.er, sprak hij, mag m1•jufvrouw zich geluk

kig schten '\·an u op haren weg ontmoet te hebben ! 
Ik,. mevrouw, ben te Guadeloupe opgevoed; mijne moe
d'ir sliep den geheelen dag, terwijl er ee~ige nege
rinnen :r;ich· om baar verdrongen om de vhegen afte· 
wil'ren. Gedurende dien tijd was mijn vader die nooit 
het juiste getal zijner k.inderen geweten heeft, ijverig 

·bezig om zijne renten te verteeren. Van tijd tot tijd 
liet men mij mijne moeder zien. ¥ijn vader zag 
ik slechts eenmaal en dat was op den dag waarop 
ik naar Frankrijk. zoude vertrekken. Ik ben opgevoed 
door ecn ouden neaer, die mij allerlei soorten van 
slechten raad gaf. 

0 

De schw·k ' predikte en gaf bet 
voorbeeld, wat ten gevolge heeft gehad, dat daarvan 
altoos iets bij mij zal overblijven. 

Venvonderd had menouw de Marsan dit vreemd
soortig verhaal aangehoord: 

- lk beklaag u oprecht, mijnheer, antwoordcle zij. 
- Voor het overige, hernam de Kreool, ben ik 

volkomen gezond. 
En wocdenrl stoof hij naar buiten reeds er aan 

clenkende om het fortuin, wat hem door · een gril 

van ecn 
wor·rlen. 

jong meisje ontsnapte, weder macbtig te 

I 

Aangeslagen vendutien. 
o'p Vrijdag den 1 Oen October 1884 te Tjoijoedan. 

van onuitgeloste pandgoederen. · 
De vendumeester, 

H. C. Fisser·. 

A d v e rte n ti e n. 

Voorspoedig bevallen van een dochter 
Mevrouw JONCKHEER, geb. &'oESMAi'i. 

Salatiga, 4 October 1884. (276) 
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OPENBARE VERKOOP 
Op Jlaan•lag zeven en hvintig· 

sten October lSS-l des Inorgens 
ten 10 nre in het veudu 

kantoor te Soerakarta. 
VAN 

Een erfmet daarop staande stee
nen gebou-wen, gelegen in het Europee
sche lrnmp te Soera.lrnrtu. in blok letter F. 
'lUmmer zeveuenzestig uitwijzens ncte va.n 
overschr\jving op den Yeertienden Mei acP.ttieu 
houderd negeneuzestig onder numero vijftten 
verleden, st:w.nde ten name van 'l'E UN'11JE 
PARFONDRE echtgenooternn JOHAN HEN
RI RUDOLPH POI-~'l'IER. 

Geschiedende deze verkoop ten behoeve va.n 
den verbandhouder. 

285 A. BOONEMMER. 
qq, 

Bxecu\cri~e Verkc@p 
·in het landhnis op de ondernemin[ Bloron[ 

Voortzetting op Dinsdag 14 dezer en zoo
noodig op Maandl1g 20 dezer, telkens des 
morgens te 9 ure_n precies, van den op V rij
dag, drie dezer, op Blorong aangevangen ver
koop van de ten verzoeke der firmiL DOR
REP AAL & Co. ten laste van JULIUS COB
LIJN in executoriatLl beslug genomen :roeren
de goederen, nader an.ngeduid in numero 82 
vim dit blad. 

De buitengew: deurw: bi Wonogirie 
(282) C. B. BAREND. 

CPE:N!AB~ VEDKOCP 
t)pDonderdng, 16 October 1884, 

des morgens ten 10 ure, ten vendukantore te 
. Soera.carta van: 

Een erf, bebon-wdn1et een stee• 
nen hnis en bij,;ebon,ven, in de 
Chineesche Kampoong te Soeracarta, wijk letter 
W num:ner 207, staande op naam van TAN 
PIEA. 

( 283) 

l\fr VAN OSSENBRUGGEN 
qq. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een pal'tijtje exqt~ise 'vitte 

portwijn, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde, 

( 286 ) .• 

·:= -Verzorgings-Gestich t 
SOERAKARTA. 

In de vacature van Binnenregent en 
H~t;entes is voorzien. 

(28·1) 

Namens het Bestuur 
De President 

A, l\IACHIELSE. 
De Sccretari~ 

H. YA...'\ GROLL. 

W11LSON,,8 
Great World Circus. 

On_oe:trtnindeird .succe.s! 
troegenomen .succe.s! 

van de populairste voorstelling ooit in het Oosten 
opgevoerd. 

In deze Mammonth-inrichting volgen Nieo• 
we toeren op nienwe toeren met 
verblindende snelheid. 

Geef wel acht! 
Iedere avond veranderiug van programma 

lieden avond (Donderdag) 
Groote gala. voorstelling 

met een buitengewoon dubbe1 program.ma. 

Opvoering van de jongste Parijsche en Vas
telandsche Nieuwigheid 

· de schoone en kuische 

Grieksebe 11vend1 Bee1den 
Verlicht met het nieuw patent 

EA~E:tJlOET ~ 
Door de prachtvolle costumes en het nieu we 

licbt daarvoor speciaal door den Heer WIL
SON uit Parijs ontboden is het te verklaren 
dat de Grieksche levende Beelden op het vas· 
teland als een Succes van 1884 geroemd worden. 

lS Heeren Ta.I het Gezelschap 
zullen in de levende beelden optreden. 

Te Soerabaia waar deze nieuwigheid bet eerst 
op Java voor bet publiek vertoond is gewor
den ging er slechts 

EEN ROEP 
uit het publiek en van de pers op. dat nog 
nimmer zoo iets schoons op Ju.vu. aauschouwd is. 

Heden avond, Donderdag 
Eerste optreden van de moedige ongetemde 

Spaansche stier 

TOllO 
en van den beroemdeu matador Willielmi 
Jlatthewsio die het groote Spaausche. 

STIERENGEVECHT 
zal inleiden, 

Eerste optreden vtm de wereldberoemde en 
eenige 

NELSONS 
m hunne groote muziekale klucht 

DE ZWARTOOGIGE 

Kaffers 
(uit Zululand) 

Eerste opvoering door 

Mlle Louise 
van hare populaire karakterscbets 

De drie Natien 
Eerste optreden van de jonge Ozara 

op het onzichtbare koord. Eerste optreden van 
Eggie Radigan 

en 
Merry Willie Mattbe-ws 

m eene nieuwe lachverwekkende komiscbe -
entree te paard 

Eerste optreden van de twee jwonderkinderen 
l'tI~STJ<)K JOSEPH NELSON 

en 
ILITTLI" Cll~BLEY 

op de dubbele Luchttrapeze 

Eerste verschijning van de onhandelbare ezel 

Barney 
33 jaar oud 

aanaekocht door Mr. WILSO~ 12 jaren ge
lede~ in Amerika, sinds welk tijdstip hij zon
der een enkelen dag tusschenpoozing met den 
circus gereisd heeft 

Heden avond, Donderdag 
:Mr. Ua.x Schumann 

en zijne frarue stoeterij paarden, waaronder 
zich de zuivers~ volbloedsoorten van Arabie 

' Engeland en Australia bevinden. 

Prijzen der plaatsen " 
Loge (6 plaatsen). . f 20-
Een plaats iu de Loge > 4.-
0verdekte zitplaatsen. » 3.-
Amphiheatre (Carpeted) . . > 2.-
Galerij-zitplaatsen voor 2000 personen » 1.-

Kinderen beneden de 10 jaren, soldaten en 
onderofficieren betalen. half geld op a.Ile rangen. 

WII .. SON'S 
Great -world circus 

Aanstaande Zaterdag 11 October Laatste 
namiddaa-voorstellina · waartoe Mrs. Wilson. 0 0 

Alle kinderen van; het verznr[in[&[esticht. -
GRATIS 

uitnoodigt 

Tevens wordt kennisgegeven dat ten gerie
ve der scholen speciale arrangementen kunnen 
worden gemaa.kt. 

----
v oor kaartjes zich te vervoegen in het hotel 
Slier kamer No. 2 V rijdag of Zaterdag mor
gen van 10 tot 12 ure. 

WILSON'S 
Great -world circus 

Alle rekeningen ten laste van Wilson's 
Circus moeten ter visa worden aangeboden in 
het hotel Slier, No. 2 op Maandag morgen 

NIEUWE HARING 
(251 )* 

in Ta.a.tjes Ta.~ (i st~~S... · 

SOESMAN & Co. 
e ~tvia~ge~: 

ZADELS a f 35 en hooger. 
HEMDEN ftjne soort ruet kraag. 
SoKK'.EN. zonder naad van f 3 tot f 5 per dz. 
0DEURS van f 2 tot f 3 per fl. 
E.rn DE Cologne H. s. a f 4.50 per k. 
lNK'f, 

KAPLEDER. 
V ERLAKT led er voor Slikborden. 
ZEJLDOEK in soorten. 
MACHINEGAREN 700 el a r 2 per dz. klossen 

alle nummers. 
FIJNE VII.TEN IIOEDEN. 

, VLOERMATTEN in rollen van 85 meters a r 20 
per rol. 

-277- \'LASBLOM. 

ONTV ANGEN: 
· Uit de Leeuwen Apotheek. 

van 

A~~e~ Xa:rcka 
te 

Samarang. 
in door ZEd. verzegelde fleschjes en doosjes 

Castor olie· 
Cbinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
Wijnsteenzuur. 
Rhabarber 
Kajoepoetie olie. 
V enkel olie. 
Pepermunt olie. 
Farine lactee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kina wijn. 
Amerikaansch haarwaier. 
Jodoform enz . . 
Prijzen billijk. VLA.SBLOi\1. 

-278- Schoenmaker. 

is de eenige die eeue belooning verworven 
heeft van het fran:;che Gouvernement van 
t8.GOO fr. en de eenige die de goude:Q 
medaille verkregen heeft. 

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortsw-erend middel omdat hP.t alleeD 
het extract bevat der drie kinasoo1·ten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is liet eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

' 
DE Er.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- 1m v1'1·koop. van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapit1111l arm Landbouwon
dernemingen en verleent voonchotten op pro· 
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko· 
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

TEN BEHOEVE VAN 

Cle ~'j ttitia.~~~e fi~c-f'\-ooC te Soei;a. fia.~a 
EN 

Cle 6l'e-tee»i<fiw.'i tot vooi;.(,er,eiClettCl Ott-CM· 

.i;i.c·/1,t a.a.11- .;:Kin.Cler,e11- va.11- ~iavei;mo

'fe11-Cleti i11- ®teCleda.tt-d.)C t;,-~11Cliii. 

Trekking 
MmUa~ ~~ Decem~er rn~4. 

-225-

}JEERE?;[STRAAT TEGENOVER j::ERSTE·SCHOOL , 

't Hoofda[entschap over [eheel Java 
van de welbekende firma HEINRICH 'rERLINDEN 
gerenommee1·d door hare Bijn• en 1'1oe• 
zelwijnen is aan ondergeteekende opge
dragen. Monsters in aantocht. Bestellin• 
gen worden indien pressant, per tele• 
graaf ontboden. H. HARLOFF. 

VERDER NOG VOORHANDEN IN ,,BAZAR" 
Groot assortiment in Eetserviezen vaa di-

verse prijzen. Borden, Schotels, enz. 
ook per stuk verkrijgbaar; 

Professor Dr. JAEGER gerenommeerde IJe• 
zondbeidshoeden; 

Zwarte prima kwaliteit Vilten-lloeden 
voor Heeren en J ongeheeren ; 

Meerschuimen, Veilchenholz en W ortelhouten 
Sigaren, Sigaretten en Tabakspijpen; 

Marmeren Knaapjes en Tafels; 
Weener .Menbels; 
Diverse superfijne -Urnen en Vazen; 
Planten in potten ook op sta.ndaards 
Photografie-albnms, Sigaren· 

en Sigaretten etuis; 
Da~jes voor Dames en Heeren; 
Zijden- en Glace-Handsclaoe-

nen. 
J aponstoffen. (269) 

Vrijdagavcmd jl. op den weg tusschen bet 
R e side n tie h u is en Tok o A k o e wan op 
Mes en, een bos sleutels a.an een gou
den haak. De vinder kan .bij terugbezorging 
a.an bet bureau van dit blad, op een goede 
belooning rekenen. (275) 

van 10 tot 12 ure. 284 , 
is ornrnl nagemaakt hetzij door de Apothe· 
~ers die altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
.Qr eene goedkoopere soort daa1·voor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fran•che 
QUIN!-LAROCHE e~·schen 
metprospectuswaar- :SO~·~_ .I _ 
op. nevenstaande ~~C//t.,/! 

Verkrijgbaar ' J ; ·-J 

ANNA WILSON - , 
Direct?-i ce. 

Ver1:crijgba.a.r bij 

W~®~~1Jr ~ l£\l~f ~ 
Kantoor-Agenda:• iss.'i. 
Spoorweggid•en. 
Nederland• Ge•chiedeni• en Yolk.Ze.,en 

( prachtwerk in 4, gr. octavo deelen) -
de Gene.tet·Album, in- p1•achtba.Q.tl. 

ItaUe, door Gerard Keller » » 
Ben. •chllderdoo•, co1npleet ( voor di-

Jettant-•childer1.) (249) 

ONTVANGEN: 

Pr a ch ti~ B o I B o ~ r a fi o on 
zeer goedkoop . 

THOOFT ~ fiA.LFF. 
(162) 

• 

handteeking ---
staat, alsmede het maatglaasje vragen mo& 
den naam LAROCRE m een woord. 

t: ECHTE FRANSCHE QUINA· 'LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge· 
J>ruiksaanwijzing in negen talen die franu 
loegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. ~.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRlNSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver, 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 2~· 

BIJ 

Thooft & Ka.lff- Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Modeinagazijn 
SO ERA BAJA. 

Steeds voorhanden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe -Artikelen, 
Huishondelijke benoodigdheden, enz. " 

H.ecommandeert zich verder voor bet aan· 
maken van japonnen, etc. etc. ~(252) 



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

ten behoeYe Yan 
De G y mnastiekscltool te Soerakartn ' 

en 
D{' Verecui~in~ tot voorbe reideud on

d e n·icht an.n kinderen '\"nn ~Iin-.·er
mo~end~n in Nede1·laudsch lndie. 

f 300,000.- 320 prtjzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 . « 

V!tll 

< 

f' 20.000.

3 prijzen « f' 5.000.-
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

v « « < 1.000.-
10 

100 
~00 

« 
« 
« 

« « 
~ « 
« « 

500.-
100.-
50.-

3':!0 prijzen t' 170.000.-
LOTE:\ zijn tegen f 10.- CO~T.\.(\'T verkrijgLaat'. 

te .\mLvina bij <l e hecren ,\. T. Bouman & Co. 
<< Banda << den hee1· C. J. 131ankert. 
<< 13:rndjarruasin « " '' J . A. Jansen. 
« Bandon~ ,< << " C. G. Heiliger~. 
« B.nmia « de , 1 E:;complo M:aat,chappij. 
~ « " den hee1· JI. J. ;\Ieertens. 
~ 

O'. (( 

« 
(( (( 

« 

« l3ct1!<kalis 
" Benkuelrn 
« B"•'ldeng 
1\ Bnltcnzorg 

" ClwrilJOtl 
(( 

" 1< << G. Gehrung. 
<< << u 1". II . Kroon. 
« de he' nm II. ~r. Ya n Dorp & Co. 

« « Ernst ,'- Co. 
" « Brnining & Co 
« « Ugihie & Cu. 
<< ~ Yis,:e1· & Co. 
<< « Dunlop & Co. 

" ,Jen htcr Loa Po Seng. 
,1 « '' Thio Tjeng Socy . 

• ., " « L. Ytttl llutten. 
« « C . • \ .. \ eckerlin. 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

<< :::\ierinckx. 
" Th .. lan:;z. 
« J .. \ . Schn~<ler. 
« J . J. !I. Smeenk. 
<< .\. J. \1.'o ll'ekarnp. 
« J. ,·au llobt P.i llelrnan. 
" Brocx. 
" J. J. de Gm.air. 

« lljember llezoPkic « 
« llJul'jarnrta u 

" <( " H. Buning. 
" « \ \'ed. I\ocken. 

« << <( d<' lweren Soesman & Co. 
<< Tn lrn11111jo1' (( den hel'r .J. Re,ius. 
« Ketlirie « <( « f. Stoltenho.f. 
« Kota-Radja " « « .\. \\'. Kne f,!l. 
« Laboeau (. D.il i) « << « J. F. H. vaenHe mcrt. 
« .\hca-sar « « « \Y. Eekhout. 
« ~[udioen « << « .I. .\. ;\fanu<'l. 

jhgehrng « " « P. Koppenol. · 
« :-1e1htn « « « \\' . F. H. Leyting. 
, •. lfi!n:td•• « de ilcert'n dl' l301·tles & Co. 
" l'adang « « « Yan Houten, Steft'an &. Co. 
« 1',1 l.-Pandjang« « « J. \ \'. ,\Jting Siberg. 
" 1'a\e111ban~ <( << « G. H. Tiuhaak . 
c. p,1,,J\'l'O<''lll « « « JI. G. Klunder. 
~ « « « D. P. Erdb1·ink. 

· « Pat tie « « << .\. . l.l. Y arkevisser. 
« I'Pcalungnu « « « .\ . \\'. I. Bochurdt. 

« " " S. '.\. l\Ian. . (( (< de heeren Hana "Jiullemeistcr & Co. 
Puerwu1"1ljo << den hecr -:\I. F. Smet~. 

« Probolingo (( « « C. G. \'Ull Slit~drci.:ht. 
c< « « R. $. Tha l Larsen. 

« Riuuw ({ « 4:'. Yan Zijp. 
« Hernbang « « « P. L. Yan 13odcgum. 
(< Salatign « « « Th. B. Yan Soest. 
« Samarang « « Agent ~. I. E~compto ;\Iij . 

« de beeren G. C. T. rnn Dorp & Co. « 
« ,, « <( « · Ra\'Cn,waav & Co. 
« « « « « ,\ rnold & Co. 
« « << « « Soesrnan & Co. 

« « << « Gri \'tll & Co. 
« ,, « den beer A. Bisschop. 
,, SJ'!1·1boemi « " « D. J. H. Srhafor. 
« ::;J .. ntoaia « cc .\.gent '.\ . I. E•euinpto jiij. 
11. << den heer Chs. Kock1'n. 
« « (C cc « \-. Clignctt. 

. , « « « de he.c ren Gch . Ginibt•rg l' n Co. 
'\C « " 1< E. Fuhri .~ Co. 

" « « « « Yan ~ [11 \'f l eu & Co. 
" « « « Thie1ne .& Cu. 

" « (( ~ocsman , ·. Cu. « Soentkarta 
« (( 
« « 
«' (( 
« Tangcrang 
« Tjiandjoer 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilat,iap 

" « « Thooft ~ Katn . 
<( "(( (( VogL'lrnnder ll e)·rie&Co . 
« den iiee.r C. · L. Baier. 
« « << L .. \ . "JI. Leman . 

{( (( (( Jhr. n. IIolzschuher YC n 

llarrlac h. 
1£ (( 

~( (( 

« K. Ho\'Cns Gre1·e \\'zn. 
(( C. \\' . R. Y:tn Rencsse van 

Duijvenboclc. 
<• I. J. A. Uiten1rnge de 

:\list. 

<c \Vonosobo " " « D. J. \':ln Oph11ijzen. 
De trek.kin <" CY<Jsch'ied t t en O\'er:;uu1n van den No

t;ll'iS II. J. :t.IEELlTE~S tc Bata,·iii a!~ hij <rnnplak
billet i ~ · bekend gcmnakt. 

' De Conw1i"sie ml hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels- en Commissieh uis. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WERK'l'UIGKUJ'WDIGEN. 

H::.ndelaren in machinerieen en fabriaksb~

noodigdheden. 
H EBBEN I N VO ORR AA D : 

Een g roote p1irt ii J,, T, 1-1 en Ba.lit.• 
ij zer in id le ii fmetin!,\'en. 

§taaf e u plaat~jzer va.n 11.lle dikten, 
wn.arbij V!LU l)' X :3' X 1 

"" eu 1 
• " 

!§taat· eu 1•la1"ttko1•e1· eu lioper
d1·aad. 

Groote- so rteeri ng - Jloerbonteu en 
Jilinli:.nagels. 

» l> Jioperen H:rauen 
en ~to0Hlafslnit.e1·s. 

I 1ulia rubber van af •1 .. " tot en m et 
l " dik. 
Gasp~jpen met hul1>stukken tot 

en met 4 " 
Geldonli:.en p~jpen tot 12" diinueter 

geperst op 10 At1110spheren. 
P rim 11 k wnliteit Eaagelsche •ll'ijfl"ie-

1 1oen. enkel en dubbel. 
~ Hantl, Centi·ifuga~l, StooIU• 

po1inpen eu llra1ulsp11.1ten. 
§n~j~·ereedschap ,~oor g-as en 

-With .. vortlulraad. 
A ile soor ten ' r e1·f1l'7'aren. 
Boor en Ponsnuichiues, Draai

en ~chaa{banli:.en. 
§too1n1nad1ines 1netketels op een 

f'nndatieplaa.t. 
Jiiezel~nlll" com1•ositie, de beste 

bekleetling tegeu w11rmte-uitstr11.ling. 
Dinas Cdsta.ll, een nieuw soort 

, -a 111·Jdei. Yn.n welke hi.11tste ar tikelen zij 
eenige n.geuten voor J 11.vi1 z\jn . 

V erder alle ~utikelen, benoo<li~d 
\ 'OOr landel~j lie onderne1ningen. 

H nnne ~uak op g rooten omzet gebn.seenl zijn 
de, hebben zij hunne prij zen zeer b illijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

G-aarne belasten zij zich m et t oezicht hou
den op aanmuiik van .llachinerieeu e:1 
1·epa.1·aties dn.iirvan, en nernen bestel
ling·eu n.!m op di verse werktuigen. (90) 

INDISCHE BOD.EGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Sp ecialiteiten in Spaansche en Porlugeesche WIJneo. · 

~°"' itt e en 11\uo de Port .... . f 15.- ) per 
1'Ia la ~a . .JI! a ~cate l e11 i ' inoDulcc,, I :1 .50 ) 1 ~ fl 
Pa it'- , G u l:1- <.';' gl)(·y-§hc1.·1·y ,, l~.-la co .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & ·!(ALFF 

THOOFT & KALFF - - S-oerakarta 
bevelen zich l w l eef•le1~jk an.n voor ii.unne 

· IlrukkBrij en Bind0rij 
en 

ll A N D J~ L ··. 
in Papier-, Schrijf- en Kantoorbeh~eft~n. 

~------------__ ..... ________________ -""! __________________________ ...., ........ __ ... 

Yan ttf heden d11~elijks versche Gebakje-i enz. Prijsco unmt m worden tegen franco 
n.im vrn.ge franco toegezonden. 

I 

I (1 27) 

Zaturclags: Sauc[jsbroodjes en geprepa.reerd Y s. Bestellingen worden m clfm 
· kortst mogel~j~en tijd nfgeleverd . 

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

L ij t r B ·n t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtren t verzekeringen b. v. Knpit anl bij ovedijclen , Imrner-trekkende verze 

k·~ ri ug;- ook omtrent die volgens het onl11ngs 11.angenomen VEB.LA. AGD t11rief voor \VEg
ZENb, ONDS, worden ganrne verstrekt rloor 

(17) 

.u it ·de hand te koop. 
l~en s tee uen !mis met g roat erf, gelegen t e 

Djebbres. 

Inforu1nties by den heer 

(19) · A. MACHIELSE. 

Amsterda1nsehe Apotheek. 

Bay1·11H1. 
i:.va.ter. 

( 101) 

S o er i.ku rta. 
Alcoholisch wa.sch· 

:\IA CHIELSE. 
/ ,, 

TROOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aan vran.g dadelijk 

§ch ij fschietrc;;istcn en A.t'!iitandsbepn-
li n;;cn, afzonderlijk gebond en. 

Gedrukte A.anteekenin;;boekjes. 
N iut.mlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strafboeken. 
.lle1;ageboeken met stcrkte lle;;ister. 
Proces-Verbnnl. Getui;;en Verhooren. 
Deklaa.;;den Verhoorcn. 
Vendu verantwoordin;;cu, enz. enz. ( 4) 

Op niettw ontvangen: 

· GLAGE· HANil~GHUENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

a.lie nu111mers • 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen· Laarzen- Ma[azijn eu- Atelier 
V A. N 

VLASBLO 
'ICeerenstrtiat - Solo. · 

Y erkri.jg·baar 
bij 

T;!OJOF ~ & . KALFF I 

Avonturen 
vn.n 

·· Baro-n ·von Miinchhaus0n 

den Agent te Soerakartu 

.J. H. V AN Oi\IMEREi'1'. 

A1nsterdamsche · Apotheek 
SOER AK ART A . 

E enig depot voor Soemkarta van 

~aap~ohe Wij~~-
(25) A. MA.ORIELS~. 

~O]j'JSI\-LAN ~\r: Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1n1nissievendntien 

(28) 

!\.msterdamsche Apotheek" 
E enig Agentuur voor Soernlrnrtn. ·voor de 

zoo gunstig bekencle 'VJJNEN: 
Merk PLA'l'ON' & Co. Batavia. 

(70) A . MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
S Derakn.rta. 

Ontvangen: Enca.Iy1•siuthe. lioorts
i:.verencl liq ne1n·. t evens eene zeer nun

genn.me drunk. 

l 100) MACHIELSE. 

AGENTsc'HAP SoERAKARTA. 

der Bata v iasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen t e

gen brnndgevam·1 op de gebruikelijke voor
wa.n.rden. 

(U ) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,;de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPI.; 

"Veritas." 
Bij bet Agcntscha.p· dezer Un.a.tschap

pijeit bestn.1t.t, op zee1· an.nnemelijke voor
waardeu, gele;;enheid tot verzekerin11t 
tegen brn.ud;;evaar, van n.lle soorten G~
bouwen en Goedereu. 

De Agent te Soem kai·ta. 

06) J. H. VAN OMMEHEK. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Voo vstl'aat-·Solo (35) 

Spoedige bec1ieuin g en nette afieverlng ge-
g nrnndeen L .. , ' . . .< ., . -

Prijs 
(in het J a van.nsch ) 

f 5.- fmn co pu p_ost 
( 82) . 

f 5,50. TE KOOP. 
'Het -huis en erf thuns geoccupeerd door de 

loge. 're bevragen bij den Heer 
Steeds belecfdclijk anube\·olen. 

Steeds 'VOOJ'handen: 
J- OSTT.f\.]UEVEN. 
T E LGR.d..A FTA IUE VE N voor 3 k riugen he-

encl tot 200 woorden. 
T.A.RIEVEN voor KOELIELOONEN bun,,,n 

de lijn. 
(6) ,THOOF'l' & KALFF. 

PHIJ. 'COUHA.::\T~S worden steeds grntis 

vcrstrek t. (7) 

Arnsterdarnsche Apotheek. 
Onlvangen: 

Jieath:a~s ('ou~-8~ J' .. ozen~·es. 

( 10 5) 

.JJidd0 l teg·en de hoest. 
-:JI.d..UHrnL. 'E. 

... . -~~ 
Verkrijgbaar 

bij TJ.IOOFT & KALFF 
blanco ·aanvragen tot · geleide· 
billet voor ve1·,·oei· van kofii,j, 
1net ontvangstbewijs voor ko:f-
1ij pas. -. (193) 

•I 

(20) A . MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITG.,,VER,S. 

Sneldruk - TuooFT & KALFF - Soerakarta. 
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