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N ogmaals bet aanstellen en ont.• 
slaan ''an bekels. 

Vei-voly en slol. 

V elen van hen w11s die wet geheel en al 
onbekend, zoodat wij daarin weder met Laban 
n geYoelen verschillen, en het claarom ten zeer

ste betwijfelen of de belanghebbenden (de 
apa1~~gehouders) daarvan .:oo goed op de hoog
te zyn. 
Ellreen, die met de J avaansche toestanden be-
kend is, zn.l zulks volmondig moeten toestem
men, daar het bijna ondenkbaar is, (en cln.t 
vooral op Jogja, wn.ar steeds een geest van 
verzet bestan.t) rlat de aparrngehouders van die 
wet geen gebruik zouden maken, en stilzwij
gencl dulclen dat hunne plaatsvervangers-de 
landhunrders-op eigen houtje bekels ontslaan 
en aanstelleu. 

Ook schijnt Ln.bun de ware beteekenis van 
het woord ,,bekel'' niet te begrijpen, en zulks 
met desahoofd . .loerah, of iets dergelijks i.n de 
Gouvernementslanden te verw11rren. 

Een dorpsbekel rs de persoon, die door bet 
betalen van een zekere pacht van sawah's of 
pategillans aan zijnen Loerah-de apanagehou
der-in al diens rechten en verplicbtingen treedt. 
en aan wien een acte van n.anstelling moet 
worden u,itgereikt, waarin de claargestelde on
derlinge ornreenkomsten der beide partijen dui
delijk en klaar beschreven zijn. 

l!'eitelijk is de landhuurder bekel van den 
apanagehouder, want door het betalen van eene 
jaarlijksche of halfjaarlijksche pacht voor de 
door hem ingehuurde gronden aan zijnen ~oe
rah, neemt ook h ij diens recMen en verphch
tingen over, en wordt ook hem een piagem 
mtgereikt, evenals onder de Javanen onder
ling het geval is. 

Wil nu de Landhuurder of liever gezegd be
kel, een plaatsT"ervanger m zijne desa aan
stellen, dit staat hem nn.tuurlijk geheel en al 
vrij, maar heeft hij daar<loor dan ook het recht 
dien persoon met geld of sawahs voor zijne 
bewezene diensten te beloonen, en tevens om 
nem op elk uur van den dag zijn conge te 
geven, evenals een dienstbode of mandoer. 

Wij vertrouwen dat Laban na aandachtige 
lezinO' zal moeten bekennen dat wij in de
ze ni~t dwalen, al staat het hem natuurlijk 
vry eene eigene opinie te hebben en daaraan 
uiting te geven. 

Ten slotte maken wij de woorclen van La
ban zelven tot de onzen, nl. dat halve kennis niet 
altijd betel' is dan geen kennis. 

E. 

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

II. 

l\Ievrouw de ~Iarsan trad nu het kabinet van Pi
ganel binnen. 

Het komt mij ,·oor, begon zij, cht.t gij met 
gcnoegen gezien hebt dat door onze nabuurschap er een 
groote vertrouwelijkheid t usscben Juliette en ons ge
boren is: 

Zij vervolgde : 
Mijne .,.eneO'Pnheid voor Juliette nam met den 

,., 0 • L ., h f't dag toe. Mijn broeder, 1lc heer de aunere ec 
haar evenzoo zijne vriendschap geschonken en Eugene 
heeft zich niet dagelijks met ham· in gezcbchap kun
nen bevinden, zonder door hare schoonheid, hare 
bevalligheid en cle goede eigenschappen van haar hart 
getl'Oll:en te worden . ..... Misscbien hebt gij u voor-
gesidd Jat Juliette een schitterend huwelijk zoude 
cl-Oen? Mijn zoon biedt u etln naam aan, die reeds 
een zekere beroemdheid heeft verkregen en bezit een 
redelijk vermogen . . . . . . Aan alles wat men van 
beide zijdr'l verlangen kan, kan dus voldaan worden. 

Piganel zat als op hcete kolen; hij stotterde: 
l\faar hoe ..... hoe denkt mijne docbter er over? 
lk hen gemachtigd u te zeggen dat dit huwe-
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Door den Raad van Justitie te SemaranO' 
werd uitspraak gedaan, in de: misdrijfzaak va~ 
den Heer ·r. beamte bij het Staatsspoor hier 
ter stede, wegens het moedwilliO' toebrenO'en 
van slagen, geene ziekte of onbek

0

waamheid 
0

tot 
persoonlijken arbeid van meer clan 20 daO'en 
ten gevolge hebbende, en hij daarvoor met e~ne 
boete van f 5. (zegge vijf gulden) ,gestraft. 

In vroegere jaren werden licbte klappen, 
stompen enz. door den Residentierechter be
recht, die met het OOO' op 't minieme van bet 
feit daarvoor clan ook cle aangewezen persoon 
was. 

De toegebrachte slagen,· hebben aewoonlijk 
niet veel te beduiden en worden hoogstens ~et 
eene boete van f 25. gestraft, en daar de mees
ten ter z~~e vero?rdeelden: on verrnogend zijn, 
kunnen r;y evenmrn de re1s- en verb1ijfkosten 
der getuigen V(·rgoeden, die alzoo voor reke
ning van .den Lande komen. Met het oog op 
den berornden toestand van 's Lands schatkist. 
konden die gelden tot betere Lloeleinden O'e
bruikt . wo1:den, en ware zulks te verkrijg~n, 
door die hchte strafzaken even als vroeO'er 
weder naar het Residentie~erecht overtebrengen'. 

Door .i.\Ir. R. werd d1t onderwerp eeniven 
tijd geleden zeer uitvoerig in de Oostpost be
handeld. 

Schrijver zegt o. m. dat het Inl. wetboek 
Str. twee artikelen heeft, die met onze Art. 
2~4. en 2~6 (handelende over slagen) gelijk
lmdende zyn. Geen enkele politierechter zal 

• 

lijk hare vurigste· wenscben zal vel'vullen. 
Pigauel stottel'd" voort: 
- Zeker, mevl'OUW . . . . . is deze stap zeer ver-

eel'end voor mij ..... ;\lijuheer de ;\larsan zou mij 
zeer goed be\·allt!n ... .. . maar ik heb veel van die 
huwelijken gPzien ..... in de komedic . .. .. Wel-
nu, mevrouw, iij licpen alien verkeercl uit ! 

- Ik kan toch niet gelooven, clat deze.reden voor 
u voldoende is ..... . 

- Maar de ouderclom, de ondervinding ..... . 
- \rtlt gij dan dat wij vooreerst nog wachien? 
Piganel klamµte zich ab een wanhopige aan dit 

voorstel Yast .. 
-- .Juist. me\'l'Ouw, dit zal het verstandigste wezen! 
:;l[ev1·c•uw rlP i\Iarsan stond op. 
- Uw antwoord r,al veel verclriet veroorzaken 

mijnheer, maar ik zal het geheim waarin het gehuld 
i niet trachten te doorboren . , .. \Vij zullen wachten. 

Piganel buigende als ecn knipmes, vergezelde me
uouw de Marsan tot in de voorkamcr en daar in 
een leuningstoet nedervallende. riep hij nit; 

- \i'elk cen ongeluk dat ik rnijn eerste verdie
ping aan die menschen verhuurcl hcb ! 

- \Vat scheelt u, vadertje? vroeg Juliette, die 
bij hem gE>komen was en brandde van verlangen om 
den niislag van het bezoek te vel'llemen. 

- :Niets, kimllief, volstrekt niets. 
- ·wat heeft inevrouw de i\farsan gezegd? 
- Volstrekt niets ..... Wij hebben over mooi 

Wt'e1· en regen gesproken . . . . . A propos, ik verbied 
u om nog een vcC't bij haa1· over den drempel te 

Advertentiekosten behnJve het zeO'el voor 
elke 10 woordcn voor 3 p1aatsinge~ f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

er evenwel ooit toe overgaan om eenen be
klaagde ter z11ke van eenen onschadelijtrnn klap 
naar den landraad te verw~jzen, zelfs niet om 
hem tot dwangarbeid te veroordeelen. 

De straf is f 1. off 3 ook wanneer een poli
tie-oppas het heeft moeten ontgelden. 

Het geldt hier dus niet 11lleen de zuiniO"heid 0 , 

maar ook een recht:;beginsel. 

Eenige avonden geleden kreO'en een pa11r 
vrouwelijke berlienden van den Pa~O'O'ernn Gonda 
Hatmodjo het met e1kander over ~e~e betm'linO' 
te kwaacl, waarop een hevig gevecht volg-de. Ahi 
een staaltje van den graad van woede~ w1i11r
toe ~ulke vrouwen zich kunnen opwin'L~n, mo
ge d1enen dat een van haar zich zoodanicr door 
hare drift liet overmeesteren, dat zij b~wus
teloos nederzeeg en na minstens een half uur 
in dien toestand doorgebracht te hebben door 
hulp van den inlandschen geneesheer moest wor
den bijgebracht. 

De Chinees, Babah Kassim O'enaamd die 
reeds berhaaldelijk met den r ;chter w~O'ens 
cliefstal kennis ma>tkte, en noO' onlu.nO's tot een 
. . 0 0 

Jaar gevangems veroordeeld werd, wist van het 
werk te outv1uchten en werd da11rvoor met 
twintig rottingslagen afgestraft. 

Den anderen ocht.encl koos hij echter weder 
bet hazenpad en is tot heden no()' steeds te 
zoek. · 

0 

Overdag h?udt hij zich schuil, maar gaat 'snachts 
op roof mt, en steelt alles wat 1os en vast 
i~: Voor~l tafelk~eeden, lampen enz. zgn van 
ZlJUe gadmg, en is het daarom dienstirr dat 
wij der g6e gemeente hierop attent ~~ken 
W anneer dien persoon weder in handen de1'. 
Politie mocht vallen, clan hopen wij, dat zij 
maatregelen zal kunneu nemen, om ontvluchtinO' 
verder onmogelijk te maken. 

0 

Hun, voor wie de namen van Johan, Wil
l~:U en~: .of' t~. ouderwetsch, of te burgerlijk 
zyn, wyzen wy op een advertentie voorkomen
cle in het Algemeen Dagblad van J. I. dd. 
4e jl., waaruit men ontwaren zal, dat de Heer 
~egensburg te Batavia aan zijn op den 3en 
Jl. geboren :won, de voornamen van »Ex Se 
Natus Lugduno Batavus" gaf. 

Dat kleedt! 

Onder de Chineesche genreente hier ter stede 
bestaat het plan, onr bii eeniO"e medewerkinO' 
l 

" 0 0 
rnnner landgenooten, eene societeit opterichte~ 

zetten. 
Maar ik ken niemand anders! \Vat moet er ran 

mij worden, als iii zoo geheel alleen ben? 
- Ik zal u op een k1eine reis medenemen. naar 

Italic of naar Zwitserland ... .. Wij zollen ov~rmo1·· 
geh vertrekken en komen over twee jaren terug. 

Het was te .vergeefs dat Juliette alle hancliO'heden 
. . . 0 ' 

waarover een JOngme1s.1e te beschikken heeft, in het 
\·~1ur bracht; Piganel bleef· ondoorgrondelijk, Juliette 
grng bedroefd en teleurgesteld been, bracht een sla
peloozen . _nae ht door en cl en volgenden morgen aan 
het ontb1Jt vond de bankier dat zij roode en rrezwol-
l•m oogen had. "' 

III. 

Tegen vier ure ging de heer Piganel nam· de Cer
cle Lafitte, in de rne de Pl'ovence. 

.. - Is de heer de Labarthe reeds gekomen? vroeg 
h\] aan een der bedienden. 

- Ja, mijnheer, de heer de Labarthe is in de 
bulfetkamel', met den beer FPrdinand GoJfen de heer 
de Chavel en eenige anderen. ' 

Piganel kwam binnen. 
- Die kleine couranten hebben den duivel in het 

lijf! 'zeide de heel' de Chavel schaierlachend. 
·- Wat is er clan? vroeg Goffin. 
- E1· is sprake van onzen vriend de Marsan. 
- En wat zegt men var1 hem? \Toeg dP Labarthe. 
- Luister .: ,,~en sprak in de laatste dagen veel 

,,over het ple1doo1 van den beer de Marsan, in zake 

I_nzending der Aclvertentien tot op den 

d1ig der uitgave v6Sr 10 uur. 

en wordt r~eds naar een geschikt locaal daar
voor omgez1en. 

Wanneer men het znover kan brenO'en dat 
h,et. bestuur iu haud~~. van eenige inv1~ed~ijke 
Uhmeezen komt, daarolJ alle huzardspelen, onder 
welken naam en vorm ook weert en zich met 
ecu pn.rtijtje billn.1\l tevreclen stelt dan heeft 
dit phm o. i. z.oo goed als op andere plaatsen 
levensvatbaarhe1d. Tevens vernamen wij, dat 
door ee~~ ~ur?peesche wecluwe van Bojolali 
waarschyIIlyk m dcze plaats een koffi.ehuis met 
billard enz. zal geopend worden. 

Reeds herbaaldelijk werden hier vroeO'er dier
gelijke inrichtingen geopend, cloch de 

0 

meesten 
daiLrvau moesten door gebrek aan bezoekers 
of audere reclenen un eenige maanden sluiten, 
zoodat er thans moed toe behoort de za11k we-
der optevatten. · 

Heden ochtencl behandelde de Residentieraad 
de . strafzaak van Liem Sioe Laij en Goe 'l'joe 
~1e wegens het verkoopen van opium in een 
met daartoe bestemd huis. 

Ln.atstgen?eurde was, ofschoon behoorlijk ge
dagvan.rd, met ter terechtzittinO' verschenen 

Beide persouen werden echt:r van het hun 
ten laste gelegde misdrijf vrijgesproken. 

In »de Oostpost" van ·w oansdag jl. be
sp1:eekt de beer ~chadee van der Does, gewezen 
trerncontroleur bu den dienst der exploitatie 
van de Staatsspoorwegen op Java, bet hem 
verl~ende eerv.ol ontslag .~it zijne betrekking. 

Urt ~at art1kel zo11 bluken dat men schrijver 
heeft willen afmaken; door hem het brood uit 
den mond te nem~n en a~n het dienen bij de 
spoor~egen ook e1genaard1ge bezwaren verbon
den zyn. Door het op diergelijke wijze bestraf
fen van spoorwegbeambten wordt het ge
wenschte cloel niet bereikt, maar slechts verbit
tering en ontevredenheid verwekt en den dienstij-
ver verzwakt. · 

Het ware te wenschen, dat alleen in zekere 
bij Koninkl~jk besluit of nog liever bij de wet 
aaugewezene gevallen, een ambtenaar konde 
worden ontslagen, zooa:ls thans met offi.cieren 
het geval is. 
. Het »6te toi de fa afin que je m'y mette" 
is zooals het thans gaat voor de ruimste toe
passing vatbaar. 

Men .verlangt waarborgen, dat een ambte
naar, die verdacht of beschuldiO'd wordt zich 
aan plichtverznim of wat dan ° ook te hehben 
schuldig gemaakt, niet 1ichtvaardig ontslaO'en 
wordt, zooals herhaaldelijk plaats vindt, op ~en 

,,van het duel tus_schen den graaf de Rouzoll met den 
,,heer Gaston dL1 Thill. De jonge adl"Ocaat heeft hevig 
,,tegen deze barbaarsche gewoonte uitgevaren, die 
,,Yolgens hem het .nadeel heeft van niets te bewijzen. 
,,,Hct was misscluen unnoodig om aan bet publiek 
;,1ets medeiedeelen wat aan niemand onbekend is 
,,namelijk: dat de heeren advocaten liever niet vech~ 
,.ten, ja bet zelfs nooit doen. Dit verklaart de re
,,rlen waarom zij zich in een rok (°) kleeclen. Men 
,,verzekert ctat zij het vvornemen hebben om, na de 
,,sch1Lterende redevoering van den heer de Marsan. 
,.over den rok een jurk aan te trekken." 

- Ziedaar Pen zeer vcnijnig proza, zei. Coffin. 
- Wat gij dam· gelezen hebt, prikkelt mij, sprak. 

de Labarthe. Het komt mij zeer te onpas voor, <lat 
een van ons op zulk een wijze behandeld wordt. W aar 
blijft de i\Iarsan toch l 

- Ilij is geloof ik. in de groote · zaal. 
. - .. De Labarthe stond op en ging naar Piganel, 

die h\J het venstel' was blijven staan. 
-- Is bet noodig om u aan uwe IJelofte te herin

neren? vroeg de bank.ier. 
- Gij kunt gerust wezen, 

(') Het» jeu de mot' is hie1· onvertaalbaar. In het 
Fransch beteekend i·obe zoowel toga als vrouwenrok. 

Vei·t. 

Wo1·dt ve1·uolgd. 

• 



eenvoudige n.n.nkhtcht van ziin chef. zoncler den t l{Petls 14etlert eenigen t1jd had de heer D. 
betrokkene zelf t hooren of behoorlijk te on- ' p11tu om met tweej1trig verlof iutar Neder
cler:weken of de fo<•·en hem HJO'ebrnchtc k1achten \ 11mtl te vertL·ekken, nutttr d1t<Lr z\jne ziek te van 
wan.rheitl b0helze~ tit' volko~en jui.st zijn voor- · e0ne zeer onbeduidende aard was, vonden de 
gcsteltl. gc•neesheeren geene vrijheid hem ecn Certi-

Dit zoude <le beste nmatn'gel ziju om de fic1mt uittel't'i.1-eu. 
ontevretleuhei1l te bezweren, die oudcr vele 
Ln.nJsJicmtren b~,~taat en die uacleelig op 'sLarnls
belang moet terugwerkeu. 

(Aangeboden), 

Y ol<Yens acl1ter::;taande imnouce ml \Vilsons 
circus 

0 

nlhier op morgen avoml ztjne laatste 
voorstelliug gev-en, om 11. s. Diusdag te Djokja te 
debutereu. 

Zoowel de boffe1ijke wijze waarop het gezel
schao vnn tlolo's publiek af,cheid ueemt nls de 
vri1· (J'evi<Yheid eener o·rnti" voortitelling; mm de .n M n · . 
kinderen van het Y erzorgiugs ge;;tid1t verd1e-
nen 1Llleszius wnrmlflering. 

In een oort nm tenfje oncler een der lood
sen op de groote pa~er itlbier. ve1:tooneu ee,n 
pan.r Beug11leezen. t~geu eene germg~ entr0e 
van l O e nt'l allerle1 goocheltoeren, che onder 
de inlnmlsehe bernlking- nog al bii ml vindeu. 

Een patu· Amboneesc!te soltl:itenkiuderen had
den <Yi·teremwond de 01rnanligheicl ow van het 
zeil, ditt voor het tentje hau~t en met ecuige fi
gnren be,.,chiltlel'll it>, een vrij groot stuk afte
sn!jden. 

Toen het onhleld wenl lm lden z~J reecls het 
hazenpnd crekoz..!U. and rs zowle11 Z~J zeker van 
eene slech~ kerlllis te !mis gekomen Z]JU. 

Oft'ici .. ele lichti.ug ,ler briev-culms te Solo des 
voormi,l1l1tgs ten 6 ure. 

D~ b·1~ is e.;ht')r gelicht. 
Op \' rijJ·i; 10 October 1:3 mm voor 6 u. 
,, Zatenbg 13 » JO » 6 n. 

Het B. II. B. Schrijft: 
:N'uar men ons metlede lt heeft de resident 

v11n 8oernb1tya J hr. vim der Wijck, veel kans 
om mi.ar ,-'oernlrnrbi. te worden overgeplaatst. 

Een inlander op Lawean, die zijne jeugdi
ge vrunw vim ontrouw met een Chinees ver
dticht, voorgevende zich mi.ar Bojolali te wil
len begev-eu, toog in den vroegen ochteud 
op het pad, wn11.l' keerde 's uachts in alle stilte 
hnisw1i.1nt::i, eu vollll den Chi.uees in z\jne wo
mug. 

l\let een ureekijzer wilde hij den verleider 
te lijf, die echter gelegenheid vond om te ont
komen. Thiins moest z\jue vrouw het ontgel
den, die er misschieu het leven bij zonde inge
schoten bebben, irnlien zij op haar hulpgeroep 
niet door het kampongvolk, bijgestaim door 
de Politie. ontzet was gewtJrden, die 1111.ar l'Oo~·
loopig in verzekerde bemiring nani. 

V olgeus cle Soerabaja~che bladen is 111111 de 
verschillernle kiimpongbewouer:; ahbar order 
gegev•'n om htmne uog niet gevacciueerde kin
deren te faten i.ueuten. 

Zoo'n priutah zoude voor Solo uog veel noo
diger zijn. d1111r zich alhier niet al/.h;n kinde
ren mflar ook fail van bejaarde inl11uders be
viuden. die nog- niet gernccineerd zijn. 

A::i.n wie het toezicht op de koepokiuenting 
alhier i~ opgedrageu, is ous onbekend. De lrn
oem of durpspriester moet op bepaalde dngen, 
de nog ni.et gevaccineenle kiuderen bii den 
1·acci1rnteur breogen, urnar dit ga1it steeds zoo 
ver 11ls het 1oeteu heeft. 

:\let het oog op mogelijke epidemie, ware 
het wenschelg k clat in dien toestaml ten spoe
digste verb teriug gebrncht werd. 

G e ln en g d e B e r i c h t e n. 
Aan een 1ler lliners vnn de A.mstenl. Land

bou wt~ntuoustelliug- kwnm cL Rnssische verte
genwo0rdiger wnt 11iat en vond ziju plnats iu
ge110m~n. On ler het driftig opstrijken van 

den tijger ieder cen schot toedienden, sprong 
deze er van door. Zijne vervolgers hem achter
na: echter in tegenovergestelde richting zootlnt 
zij den tijger uit het oog verloren. Op een ge
geven oogenblik stonden ze plotseling v6or hem, 
zonder dat ze bet wisten. De tijger sprong toen 
op den administr. en verwondde hem, geluk
kig niet ernstig omclat h\j waarschijnlijk door 
veel bloeclverli.es toen reeds verzwakt wa~. Dat 
de tijger het echter goed meeucle bleek toeu hij 
het gevolg telijf ging dnt hem wilden 1'piesen, 
nog den hoed van den a.dministr. ruedeuam. V au 
het gevolg werdeu er toen ook nog gewond. Na
clat er meerder hulp was gekomen, werd I\ja.i. 
afgemaakt. Ooslp. 

Men meldt uit Heemstede: 
Deze zomer was merkwa!trdig door zijn zonne
scn\jn, helder , gloeiend als van een Italiaun
schen heruel, stovend voor meloenen en druiveu, 
augurken eu komkomrners, waarvan daJJ ook 
op buitenplaatsen een goecl deel is binnenge
brncht. Soms meldde de tuiubaas z1ch aun met 
eene vrncht genoeg voor het heele convent en 
kon er de streek nog wel mede verrijkt wordeu. 
Lang over zijn tijcl is dan 00k dit janr iie 
-Goieva!tr vertrokken; nog Zoudag vermaakte hij 
zich aan den vijver met het turen op aal. Die 
goede vogel lieeft stellig zijn ,•erblijf in Holland 
gerekt, omdat hij in Egypte geen frnaier weer 
kon verwachteu. N. R. C. 

Uit Achtkn.rspelen word aan de Leemu. Ct ge
schreveu: Ons bleek dezer dngeu op overtui(J'ende 
wij~e, dat een bijenhouder een eigenaardig uur
werk er op na houdt. Met hem door de heide 
wandelende en geeu horloge op zak hebbende' 
antwoordde hij op de vrnag. hoe laat zoude 't 
zijn, zonder zich te bedenkeu: een weinig na 
elf nur. We hadden reeds geruimen tijd gewun
cLlcl en druk gepmat en clan bed1iegt de tijd 
tlikwijls. 'foen we dus kort daama tehuis kwa
men en 't bleek, dat hij gelijk had, was de vraa<Y 
natuurlijk: "Hoe weet gij zonder klok of hor~ 
loge den tijd zoo jnist?" Eu 't antwoord lnidde: 
Om l l uur ~udt de boekweit met honio· <Ye
ven op. De (struik) heide begint clan hoci<Y 

0 
te 

geven. u za.g ik <le bijen van de boekwei.t\el
den op de heide vliegen. Dit had al eenige oogen
blikken geduurd en dns moest het rnim elf nur, 
hoogstens half twaalf wezen. Ik heb er eenige
dagell: achtereenvolgens op gelet, en 't is mij 
gebleken, dat de man gelijk had. 

:.Ien verzoc'ld ous lle politie atteut te ma.
ken op bet huis op den ho k v11n Kebi.ud1tn 
en de "hineesche kamp, w1Lt reeds een gerni
men rijd onhewooml i'. Dit hnis heeft mm 
beide z\j1lcu Jie an.u de 'trattt uitkomen. een 
voorg1tlerii eu de:i:e i met eeu bambo_ezeu pag
ger afges1uten, meu ditch~ om m .. t"rrnlen v,oor 
de een of andere rep:imhe te bemtren. I:'ot 
beden is er echter niet' gerepareerJ, maar het 
lokmtl binnen den pag!:(er client tot logies van 
a!Ierlei o-e~pni:> vnn b ider knnne. die des mor
o-en b1;~ loD"ement orn;;treelrn lrn.lf zes tot zes 
ure verluten,

0 

onder_ het homlen vim ge"pr~k
ken, die uu niet jmst voor chuuesooren ge 0 cl11kt 
zijn. Wie die logeergas~en z_\in znl genmk~{~
Jijk nategnnn wezen. lll1s'du:n zal <le pohtie 
daar personeu kunnen_ vii:iden. met geheel vr:.eu:d 
nan de dief: btllen. die m den laatsten tud m 
de achterstrnat hebben plaat gehad. 

ziju knc>J! en g-a norupel v1in » b~leedigiug van ;i.,ren deelt ons mede dat een zekere Europeaan, 
i:ijn gJu\·erue u~:i.L" wil(le hu heeng111tn, toen ~ N. genaamd, gisteren avond een gelukkige zet 
de g,i.sthe~r op3ton,l en hem z!jn pla.11.ts nitnbood, • met het tjapdjiekie spel gedaan heeft. 
wm1rua l~u;;lautl rnl1hrnu was. Een 11.nderen De nietige tien centen die hij opzette, veran
keer clronk em Duit cher op den heer Sickesz, derden in honderd gulden, die hem ter hand 
bij wian het cleukbeeld der tentoonstelling het werden gesteld. J. B. 

In de desn. Djetis en ook te Beton heercht 
veel levendiD"heid in de arenas waar wen ha
nen laat v~cbteu. Gi;;teren was er te Djetis 
een vermmeling >an twaalf' pcr::;oneu. Toen 
de h1um ·rnn :.\Ias Kario di.en v1iu Harljie A.b
danl buiten ge>ecbt gestelcl had. beweerLle de 
laatste dat bet niet eerlijk wit toegegaan en de 
eerste een soort van vergit' van een zwarten 
kikvorsch 1uin de sporen •an z\jn baan ge
smeerd had, waardoor hij het had moeteu win
nen. Hij vond het bewij<: in de _opzwelling 
van de borst zjjns str\j1ler~. waar che door de 
tegenp1trt\j genrn1d wn.s. l\In.s Kario ?eweerde 
dat dit een leugen was en toonrle z1ch door 
de beschuldigiug beleedigcl. 

W eldra raakten heiden handgcmeen en ge
lukkic1 beiden orn:rcwiipcnd waren. w1mt zeker 
wa" J~et n'l'VeCbfc in bet h·rrenoverge, teJJe ge
val niet ~nder bloe htorti~g afgelnopeu. Hd 
pleit werd bef'lecht d~.?rcliit de Harljie een II 
flink pakslaag kree~·. h1J l~'.ttl een P'.iar ?Ianwe I 
ooqen en bet teel.:en ZlJDer lw1bghe1d, de 
tulband was aan fianleu p:e~cliennl. 'l'ot overnrnat · 
vun swart was een pa:tr uren 1ater ztiu hnnn 
nan de belrnmeu wouclen gcstorven. 

Hedeu ochteud had alhier de uitbesteding 
bij op bod pln:_Lt.~. vun he,t i:echt. tot het sl1ichte~ 
van nirkt>ns m deze hes1dentie. en was de 
hoogste bieder de Chi1:ees Lie l\~im ~wie vo.or 
eene pacht. De pncht JS hem echter nog met 
definitief toegewezen. 

Jfrte11 rriel l11•ce 11111le11.- ;\Ien doet ons de 
vraag, w11,o.rom des avonds benrtelings de mau
schappen van het D11tnill_on, zoomer1e der ar
tillerie zonder ornler.-;che1d rn.n ltmchnnl, grn
tis toa'rratw hebben tot Wil;;on'::i Circus, en 

0 "' 1 waarom de l[jfwitcht drngomlers van c at voor-
l'echt uitgesloteu is. 

eerst was opgekornen. maar de beer Sickesz, 
beleefd al' altijtl. gaf den Koning daarvan de 
eei· •'ll rlronk op Willem Ill. Dan.rap stond 
de h1::er Boeke. uit Uroningen. op en brncht 
in keurig Eu~ds.:J1 een to~Lst uit op de Ko
nin~in v1tll .b;ugel1iml. De Fmnsche gezant, 
die ,leu luer Bo~ke rnor een Engelschman aan
zag. WilS dit1Ll'Over gernakt, hief zijn gJas OlJ 
en- zeide : »_ip1·1~; le tou8t cw Roi de Hollan
de. )lllt'fri fl LI' llll lJol/andais. el {p toast a la 
,·ei1ie d' A.11J'ele1·re, pot'le pa1· wi Ar1glais, je 
/Joi:~ li la ~r111!1; clll P1·ri~idenl de la Republique 
F1·a,1mise ... E: rnoet er bijvoegen, dat toen 
den g-emut 11;11ieldering wns gegeveu over de 
toasteu van de heeren Sickes:i: en Boeke, hij 
zelf de eer.-''"' was 0111 te lachen over het mal
enlem/ 11. 

Y edeJ ·n j.wr up het feest vnn 1 i\Iei in den 
Pnr:~:>clrnnwbur!S wilde de Spaausche geztint 
d'Arcit:·1llnr met vrouw en dochters-vier plaat
sen 1· i 1r c~n ! - beeug·1i.an. omcla t hij als oncl
stc diplo:na:Lt uid hef dichtst b\j den K:.llling 
was ~epbab;t. Prikkelbare luidjes die heeren 
diplomnkn! B. FI. B. 

:N'aar wij vernemen, g11at de oucl Gouverneur 
vnu Atjeh de heer Lnging 'l'obirrs gedurende 
ziin W<Lchtgeldt\jtl zich te Soekaboemie vestigen. 
\V ammeer hij binnen het janr niet gephi.atst 
word, clan deukt de heer Tobias voor awe.e jaren 
met \erlof naar Europa te g1ian, zoo worclt ons 
verze kenl. .!. B. 

Aan een tr1ble '1/ hate wercl. bij het dessert, 
Li.mbnrgsche lrnas opgedischt. Een kleine jon
o·en die mwst zijn vader zat, flnistenle hem 
in '

1

t oor: "Papit~ ik 7.0U wel grnag doofatom 
in mijn neus willen zijn. 

SuIKElU'Al3nrnKEX. :N' aar men zegt, zullen zes fo
hrieke11 in het volgend j1tar den a.rbeid staken, 
en l'ier van UhinePzen, in 't Soerabiijasche. 

Ind. l'arl. 

Z\j drngeu imtller:; allen Koning's uniform. 
I De administr. van S?ekoclono met een. zijner 

I 
geemployeerden en mhmdsch gevolg w1lcle een 

Kaur w\j verne1r..en. is de wd. statio_nschef / ~ijger afmaken die een paar uren te voren _eeu 
bij den dieu&t der ~taatsspoorwege1:1 nllner,. de , l~~ander had toegebd{~lcl ouulat dez~ te. d1cht 
heer D., seclert clonderchig avoud Jl. verunst. I bu hem kw~m [de tiager bevond ~1ch rn een 

Men vcrdiept zich in gi. sin gen. riettuin]. Niettegenstan.nde de ad•mn: employe 

• 

· De 0ntruiming van Samalangan en van an
dere versterkte p n nten te Atjeh vermeldende, 
geeft de Penang Times de nuttige herinneriug, 
dat solllmige dezcr sterkten 3 of 4 jaar gele
den, gebouwd zijn en p . 1 . m . 4 ton gekost 
hebben. J. B. 

SPROKKELINGEN. 
Wanneer gij een llesch, met wate1· gevuld, in een 

1-at wijn indoopen wildet, wat zoudt gij er bij win
nen? 

I\iets, gij zonclt nw water een weinigje gekleurd 
terug ontvangen. 

Neen, duw uwe flesch lcdig naar beneden in den 
wijn en gij zult haar geheel met wijn gevuld. daar
uit wcder ophalen. 

\Yie de waarheirl zuiYer wil bezitten heert zich te 
ontled1gen van eigenwaan en vooroordeel. 

M. G. SPAHm. 

Yuor rnlen is het !even op aarde-een kermis: zij 
bczoP.ken bet "'.\Iarinnetten-, Yicrkroonen- en Janklaas
senspel, en gelooYen tijd en geld ni,et kwaad besteed 
te hebben; anderen, die wat meer smaak hebhen 
gaan in rle l\renugcrie of de Ciaque Olympique, waar 
de rnonrnrpen meer belangrijk, de prijs hooger en 
het gczehchap fatsocnlijkcr is. Een enkPle loopt de 
kermis, in zijn zakbockje schrij\·cnd, op en af, en o
Yenlenkt te l111is l\Omt!nde, wat hij zag, en wat 
~r uit de kcrrn is-neugtle te leeren l'alt. 

B. T. Lunu~K \\"EDDIK. 

»lk wil mij niet naar geschilclerrle voorbcclden rnr
-»men, ik wil de natuur zelve bestudecren en daar
>Jmede tcrstoncl bcginncn," zegt cle leerli11g rnn den 
Ja111lscha pschilder. 

De cnare11 meester gli1nla('ht, want hij weet, het 
schoone in de natm1r werkelijk te zien is cene knnst, 
alleen door jarenl:tnge oefening aan de hand rnn 
groote l'Oorga11ger:; te vcrkrijgcn. 

Jlaar, wat rnkcn on,; rlew lessen uit tie ~rl1ildt!r
school? De prater~ van vrot>.ge1·, die van lwt onder
f'Cheirl tusschen zclf-<tandightiid en zclfgcnoegzaa111heid 
geen fla u w vcrmoe,Jcu hadden, zijn in onze verlichte 
eeuw uitgeston·en. N. N. 

l\Icn mngt de sneeuwvlok niet op een barde plank. 
op maar op een zacht fluweel, opdat niet een nog 
zoo klein spijltjc der talloos gern1·ieerrlc liguren ge
broken worde. Opvoeder, wees behoedzaam, waneer 
gij met cle teedere gevoelcns van het kinderhart in 
aanraking komt! 

J. H. GUNNDIG Jr. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, D October. Ecn tweejarig verlofnaar 

EuroJJa, wegens ziekte is verleenrl aan mejuffrouw 
v,u1 Stce1len, onderwijzeres ; 

aan den commies tler twccde klasse op het resi
tlentiebureau te Palembang, de Seriere. 

13enoerntl tot commies cler tweede klasse op het 
residentitibttl"cau le Palembang, Bmijuinga; 

tot commies dei· dcrde klasse op bet residentie
kautoor te Palembang, llunt ; 

tot leeraar aan bet gymnasium ·Willem III teBa
tavia, llfegelink; 

tot leeraar aan de IIoogere Burge1'School te Soe
rabaja. Piper. 

ontslagen, eerl'Ol, uit 's lands dienst, ·wollf, Jaat
stelijk opzil'ner bij de in- en uitvoerrechten. 

Ontslagen et!rvol, op YP.rzoek, uit zijn betrekking, 
Scherer, assistent-resicleut te Atjeh. 

Tot opzieners bij de in en uitvoerrechten zijn 
benoemtl Kemeney, Scheemaker en Ysseldijk, 

De opziener bij de in- en uitvoerrechten Willems 
is naa1· Semarang overgeplaatst. 

IIct tractemcnt van den hoofdopziener bij de in
en uitYOBl'l'Cchten Rynenbcrg is gebracht op r 125 
's maanns. 

Ilet stoomschip P1·ins Alexande1· is eergistere.n te 
Am:;terdam aangekomen. 

Het stoomscbip Koningin Emma is gisteren te 
Nisida aangekomen. 

Ovel'geplaat~t van Batavia, naar Semarang, de ve
rificflteur der ecrnte kla8se Pbe[erkorn. 

Gcplaatst te Batavia de officieren van gezondheid 
Hnbers en van Assenraad . 

Geplaatst bij bet garnizoen te Soerabaja, de twee
de luitenant der infanterie, Oudendal. 

Ontslagen eervol, op Yel'zoek, de commies der der
dc klasse op het residcniie bu1·eau te Menado, Schutz. 

Benoemd tot commies der derde klasse op het re
sidentiebureau te l\Ienado, Toorop. 

tot commies der tweede kla&se bij den post- en te
legraafdienst, Pas; 

tot plaatsvervangend lid in de r.ommissie belast 
met bet afnemen Yan het apotheker5cxamen, de mi
litaire apothcker der twcede klasse, Leendertsz. 

De J auasche Coumn t puhliceert bet reglement 
op bet recht rnn invoer en verkoop van opium in 
Groot-Atjeh. 

Het taricf op de heffing rnn pakbuishuur van goe
deren, die in entrepot opgeslagen zijn, is gewijzigd. 

Gr>plaatst in de rc~idenlie Bantam, de controlew· 
cler tweerle klasse, de Chauvigny de Blot; 

in de residentie Sumatra's Oostkust, de contr6leur 
del' tweede klas e Tendeloo. 

Overgeplaatst van Sumatra's Oostkust naar de 
\Vestkust ''an Borneo, de e-0ntr6lcur der tweede klas
se van vreelderen 

van de residentie Pekalongan naar de residentie 
Banjoemas, de aspirant-controleur van der Lee. 

Het rapport van den afgetreclen Gouvemeur van 
Atjeh en onderhoorigbeden, betreJTencle de bevrijdiug 
van de bemanning der Yise1·0, is gcpublicecrcl. 

Tockoe Iskander is becedigd en bevestigd als Rad
jab van T1·Jemon. 

Bet stoomschip Utrecht is gisteren Aden gepas
seerd. 
Het stoomschip Jlacasser is eergisteren van Djedah 
herw'.larts vertrokkcn. 
De Macassw· zal Padang aandoen. 
Yan Reut<;r, 10 October, Kairo, 8 October. Kolonel 
Stewart met zijn rnlger~, werd door een escorte van 
Becloeienen op weg rnn Khartocm verraderlijk Yct·moord 

!let Egyptische goernrnement rnrzette zich tegen 
het voorstel rnn graaf ?\orthbrook om bet lege1 ge
heel te ontbinden en te Yervangen door een politie
macht. 

Kai1'0, 9 October. De sheiks tusschen Shendy en 
Kbartoem hebbPn hun ondenverping aangeboden. 

Landen, 9 October. In een gisteren gehourlen ka
binetsraad werd besloten dadelijk paal en perk te 
stellen aan de overtredingen der hoers. 

Burger lijke Stand. 
Residentie Suerakarta van 1 tot en met 30 

September 188-i 
In ondertrouw aangeteekend Eduard Al

phonse Hess met Bernardine Wilhelmine Ma
thilde J uch. 

Willem Johannes Zacharias Roos met Fa
rida Joannes. 

LiiJwi.g Emerich Krnchim Alexander Ott met 
Magdulena Clasina Catharina Elselina Rijk
schroeff. 

HUWELIJKEN. 
Hessel Aukes Koopmans met Johanna Ca

rolina Hester van Straten. 
GEBOOR'fEN. 

Adriaan Vervloet. Josephine Henriette Ber
nardint:i W agelmans, Frederik Carel Roelof 
Wijnen, Francois Dignus Bernard Arenbt'rg 
Peeters, 

STERFGEV ALLEN. 
Lourens van Zenden, oud 59 jaren. Adella 

Soppia Bach, oud 6 maanden. Fran~ois Joseph 
Gerdaij, oud 44 jaren. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandag den 13 October 1884 ten huize van 

den chinees Tjan Kossan tc vYaroong Pelem van 
meubilaire goederen. 

Op Dinsdag rlen '14 October l 884 te Blorong exe
cutie bij den Heer J. Coblijn. 

Op Donderdag clen ·16 October 1884 des Yoormirl
dags ten 10 me in l.J.et locaal van het vendukantoor 
alhicr rnn ee11 erf bcbouwd met een steenen huis 
en bijgcbouwen in hct chineesche karnp alhier wijlk 
La \\' no 207 staande ten name van den cbinees Tan 
Pile 

De vcndnmeester, 
H. C. Fisser . 



Advert e n ti e n. 

Id HH Debitenren en Creditenren 
rn deu boedel vn.n w!jlen deu HoogEJelg. Ileer 
Mr P. A... Jlatthes in leven resi<lent Yim 

Soerakn.rbL, .worclen verzocht voor ~.) dezer 
tmnne Lefailingen te doen of huuue rekenigen 
in te dienen b1i. 

(287) 
:Mevrouw l\1ATTHE3 

geb. Sl'HOU'l'EX. 

VERZORG INGS·G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

flt?' d eeling=ffm bachtsschool. 
Op bestelling worden aangemnakt al

le onderdeelen van gebouweu alfil: 
KOZIJr EN, RAi\IEN, DEUREN, KAPPEN, 
'l'HAP PEN enz. 

HUIS eu :KAN'I001U1EUBELEX. 
Allen soorten van SMIDSWERKEN. 

Herstellingen 1rnn YOEl-tTUIGEN'. 
HetS CHILDEREN' v11n DECOH.ATIEN enUIT
HA YGBORDEN in alle )etters enz enz .. 
Voor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COOMANS, z\jnde Zl!Jd. n.an het 

hoofd dezer school geplnn.tst. (209) 

OPENBARE VERKOOP 
Op 1'laa1ulag· zeT'en en t'vintig

sten October lS~! des morgens 
ten 10 ore in het , ·endn 

kantoor te §oe1·aka1·ta. 
VAN 

Een erf met daa1·op staande stee
nen gebon"'iven, gelegen in het Europee
sche k11mp te Soemknrta. in blok letter P. 
nummer zevenenzestig uitw!jzens acte van 
overscbrijving op den rnertienden Mei acl:ttien 
honderd negenenze tig onder nurnero v!jftien 
verleden, staande ten mime van 'l'EUX'11JE 
PARFOXDRE echtg-enootevan JOH.L HEX
RI RUDOLPH POHTIER. 

Geschiedende deze verkoop ten behoeve vnn 
den verbn.ndhouder. 

2 5 A. BOOXE1D1ER. 
qq. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een part~jtje exqnise ~vitte 

port'T~jn. minder zoet van smnak clan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

Horgen Zondag positief de laat· 
ste ''001·stelling dit jaar te 

~olo. 

De directie wenscht hier haren oprechten dank 
te betuigen n.an bet welwilleud publiek van 
'olo voor z~jne milde ondersteuning en hoopt 
het volgend jitar met verschP krachten en 
n_ieuwigheden terngtekeeren. 

Alle rekeuingen ten laste van 'Vilsons 
CiI·c•ns znllen voldn.an wordeu bii aaubieding 
an.u deu penningmeester 'J\ W. Hubbard 
Kamer No. 2, hotel Slier, Maandag morgen v66r 
l ure. 

ANNA WILSON 
-288- Di 1·ecfrice. 

Gezondheid voor iedel'een. 

H~ll~wai's Za.Jf en Pillen 
DE PILLEN 

luil'cren t,et bloed Pll hcl'~tcllen alle ongeregeldhedcn 
van de 

J~,·er, 1nna..-, i.leren en iu;;ewanden. 

Z1~ g>":en kracht en gezon1l2eid wcder nan verzwak
te Q.,stellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing . 
van rille Kwalen eigen aan bet wouwclijk geslacht, 
omerschi.llig van welken lccftijd. En onbetarilbaa1· 
voor l\inderen van wellien ouderdom. 

DE Z .~L~' 

Is cen onfeilbaal' geneesmicldel 1·oor Invade Beenen, 
Zwel'enrlP Ilorsten, veroudcrde !'.'c1nclen, ·~ weren en 
Ettel'builPn. !Iet is bel'oemd Lt· genezing 1an Jicht, 
H.humalick, Pll ouvergelijkbaar voor Aambor:;tigheid, 

keel1Jijn, bronchitis, verkoudheid en 
bot"st. 

Ter grnezing van Kliergezwellen en a\le soorten van 
Huidziekten heeft zij geen n'ledeLlinger en geneest 

betouverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen hereid in Professor HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen 
voorheen 533 0 xCord street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen rnn ·is. i '/,d., 
2s. !111., 4~. Gd, 1'1 ~., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij :tile merlicijnen-1·erkoopers door de gebeele wereld. 
Bi1if"" Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedroq. 
(130) 

J.\Io de mag a z ij :n. 
SO ERA BAJA. 

Steeds voo1·handen: 
J aponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

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

NIEUWE HARING 
( 251 )* 

ZADELS a f 35 en hooger. 
HEMDEN fijne soort ruet krang. 
SoKKE~ zoncler naad van f 3 tot ( 5 per dz. 
OnEURS van f 2 tot f 3 per fl. 
EA.u DE Cologne H. s. a f 4.50 per k. 
INKT. 
KAPLEDER. 
VERLA.KT leder voor Slikborden. 
ZmLDOEK iu soorten. 
MACHINEGAREN 700 el a f 2 per dz. klossen 

F1JNE YUJrE~ noEDEN. 
alle ~mmmers. 

V10EJUI~l"l'EN lU rollen van 85 meters a r 20 

~277-
per rol. 

\'LASBL01I. 

ONTV ANGEN: 
Uit de Leeuwen Apotheek. 

van 

Antcn Ka~e~~ 
te 

Samarang. 
m door ZEd. verzegelde :f!eschjes en doosjes 

Castor olie-
Chinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
W!jnsteenzuur. 
Rhabarber 
Kajoepoetie olie. 
V enkel olie. 
Pe perm unt olie. 
Farine lnctee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kina wijn. 
Amerikaansch haarwater. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. 

-278-
VLAt:lBLOM. 

Schoenmakeer. 

Verkrijgbaar bij 

W~~®~W ~ [~~lL~~ ~ 
Htuitoor-Agenda's :ISSS. 
Spoorweggidsen. 

s-C,'\1-~&?

SOESMAN & Co. 

De ondergeteekende, 
belast zich met clen in- en v,' rkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschnft werkknpitan.l Mn Lnnclbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dnkten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

TEN 13EHOEVE VAN 

de. §i;J 111.11.Ct.>t~e.11 . .>cfiooC te. Soualia.z.l:a 
EN 

Cle. G))e-z;e.e.11.i'J'i\.I.<} tot 1.lOOZ:~HeiCle.ttd 0'11.Ce.'t-

-ticfvt aan .;1{~11-Cle.r,e.11. ua1~ ~itt1.le.n11.o

<}e.1iCle.11. i11- ~t.e.Cle.-i:Ca1~Cl<)cl1.-~-11-Clie. 

Trekking 

Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 
-225-

j1EERE1'!STRAAT TEGENOVER J:ERSTE-SCHOOL. 

't Hoofda[entschap over [eheel Java 
vnn de welbekende firma H1~rmrnrr 'fERLINDEN 
ge1·enommee1·d door hare Bijn- en JJioe• 
zel,vijnen is aan onclergeteekende opge
dragen. Monsters in nantocht. Bestellin
gen worden indien pressant, per tele-
graaf' ontbotlen. H. HARLOFF. 

VERDER NOG VOORHANDEN IN ,,BAZAR" 
Groot assortiment in Eel:8erviezen vaa di-

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

Professor Dr. J A.EGER gerenommeerde ge• 
zondheidshoeden; 

W i Ison' s PrachU[;~y~:ITTafiBBn 
GREATWORLD CIRCUS zeer goedkoop. 

Nede1·Ztinds Geschiedenis ell Yolksleven 
( p1•at;htwerk in 4 _qr. octavo deelen) 
de Genestet-Albu1n in prtichtband. 

Itttlie, door Ge1·1t1·<l Helle1· >J >J 

Ben schiZderdoos, co1npleet (voo1• di-
Zettant-schilders.) (249) 

Zwarte prima kwnliteit Vilten-hoeden 
voor Heeren en J ongeheeren ; 

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

Marmeren J{naapjes en Taf'els; 

Heden Zaterda[ 11 October 1884 
Algeheele verwisseling Yan 

program ma. 
Voor de eerstemaal Het komisch Ballet: »De 

lief'de in een ton" 
Door het geheele gezelschap. 

Voor de eerste maal De vier Javano-Ara· 
bieren drie maanden ge
leden te Batavia aangekocht, 
gedresseerd en gepresenteerd 
door l\Ir. I Villie Matthews. 

V oor de eerste maal De beroemde Egyptische 
vuurpony §alam.ander 
in zijne verblindende vaart 
door vlammende hoepels. 

V oor de eerste maal De bevallige equestrienne 
Ifllle Louise 

in bare EierJijke sluier-acte. 
Voor de eerste maal De groote Buiteling

toer door al de heeren 
van het gezelscbap. 
Reeds deze enkele acte is 

met den toegangspr1js betaald. 
Voor de eerste maal 1'1r E~·gie Jll[adigan 

iu eene nieuwe Equestriscbe 
voorstelling. 

Voor de eerste maul l\Ir. A1·chie 0, Bl'ien 
als de schipbreukeling-matroos, benevens vele 
andere nieuwe bedrijven 

:Komt, komt alien ! en laat de kin
deren deze grootsche voorste1ling bijwonen. 

THOOFT & .KALFF. 
(162) 

WIJN 

s PEPSiscirTPEPTON 
~ van CHAPOTEAUT 

Fabriekmerk Apoteker ie kla,s te Pa,rijs 
Het hoofddoel van dezen aangenamen 

wijn is de zieken en herstellende~ te 

OP!N!Aliil VIBECCI' 
Op Donderdag, 16 October 1884, 

des morgens ten 10 ure, ten vendukantore te 
Soeracarta van: 

Een erf', bebmnvdmet een stee
n~n bnis en bij~ebouwen, in de 
Chmeescbe Kampoono- te Soerncartn wiik letter 
·orr "' ' "' 
n num!X:.er 207, staande op naam van TAN 
PIEA. 

( 283) 

l\Ir VAN OSSENBRUGGEN 
qq. 

E3eoutori~I~ Verkoi@p 

Weener 1Y.lenbels; 
Diverse superftjne 'Urnen en ' razen; 
Plan ten in potten ook op stnndaards 
Photografie·albnms, §igaren-

en §iga1·etten etnis; 
Da~jes voor Dames en Heeren; 
Zijde:n· en Glace-Handschoe

nen. 
Japonstoffen. (269) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

•.Lhooft &, Kalff- Soerakarta 

voeden zonder den maag te vermoeien. 
Elk bo~deaux-glas van dezen heerlijken 
wijn bevat 10 gram vanzelf verteerbaar 
rundvleesch, z:onder eenige onverteerbare 
be$landdeelen. Hij werkt als herstellings 
middel in alle maagkwalen en ziekten 
van lever of ingeV1'anden, bij moeie
lijke spijsverteering,gebrek aan eet
lust,bloedarmoede, verzwakking ,het
zij ten gevolge van wond.en, kan~er, 
dysenterie, koorts of su1ker~e~rm.g, 
en in alle gevallen waar het noodtg is zze
ken of teringlijders te voeden en hunne 
krachten staande le houden door een ver
sterkend voedsel dat men te vergeefs in 
vleescll-ex tracten, bouillon of rauw vleesch 
zoude zoeken. De Wijn van Chapoteaut 
is het voedsel bij uitnemendheid voor 
bejaarden en kinderen; hij verbetert aan
zienlijk het zog der minnen. 

in het landhnis OD de ondernemin[ Bloron[ PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
Voortzetting op Dinsdao- 14 dezer en zoo- ENVELOPPEN. 

noodig op Maandag 20 ° dezer, telkens des KA~TOORBENOODIGDHEDEN. 
moro-ens te 9 uren precies, van den op Vrij- INI\.TEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
dag,::i drie dezer, op Blorong aangevangen ver- l PRACH'fALBUMS. 
koop van de ten verzoeke der firma DOR- DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 
ltEPAA.L & Co. ten lasti; van JULIUS CO- ---------------
BLIJN inexecutoriaal besla~ ge:i-omen roeren- Soc1'e'te" (lie de Prod111'ts Al1'menta1're 
de goederen, nacler aangedmcl m numero 82 lT 
vim clit blacl. 

De buitengew: deurw: tii Wonogirie 

Depot de Parijs, 8, Rue Vivienne. (282) C. B. BAREND. 

'7" elou ti:n.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereicl uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloecl, voor cle huicl. 
Zij houdt op het aangezicht en is onzichtbaar: 

sij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheicl. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 
Men neme zich in acht t•Ool" namaak en vervalsching. 

(Oordeel u1tgesproken door bet Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

KAPJT.\AL 3 MILLIOEN FRANCS 

Di1·ectew·en DINANT en. ALLCARD 
GouoiJ:N MED1ILLIE PARIJS 1878 

GouoEK M~DAJLLE AMSTERDAM 1883 

PA RI JS I LONDON 
23, Riche I', 23 II rn I, Leadenhallst1·eet. 

Doter van N ormandie 
Zonder cenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Divel'se groenten, tPuff'els, saPdines, pates rle 
f oie grns, enz. 

ORDERS TE RICI-ITEN AAN ALLE Il\IPORTEURS 
VAN EUROPA. 

.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURAN'l'EN WORDEN 
OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AVIA, 

ten behol!Yt' mu 
De Gymna!<ltiek!tichool te Soerakartn. 

en 
D e ~·ere,eui;:;in;:; tot ,-oorbel't"idend on

de1·1•kht nnn kinde1•en , ·an 1'lin\•e1·-
1no~endi"n in Ne1lerln111l!tich lndii.•. 

f 300.000. 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs vau r 30.000.-
1 « « « 10.000.-
3 prijzen « ( 5.000.- « 10.000.-
;:; « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « (( 500.- « 5.000.-
100 « « (( 100.- (( 10.000.-
300 (( (( (( 50.- (( 10.000.-

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
'Vl<JllK TU IGK UND IGEN. 

Handelo.ren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Eeu grootP pnrtij T1. '].', 1-l eu Balli:• 
i.j zer iu nlll' af1ueting·en. 

§t.aaf l'll pla.atiJzer vim nlle dikten-, 
Wltitrbii Vllll u·x~·x I,." en '.," 
~ta.at· eu 1•Iaat11:oper en I ope1·· 

d1·aad. 
Groote- Rorteering- Jloerbonten en 

Hlinlu1agels. 
» » Jioperen Kranen 

en §too1na;fshtite1·s. 
1.1ulia rubber van af •;,." tot en met 

1" clik. 
Gasi•~jpen met hnlpstnkken tot 

en met J" 
:i~O pr~jzen f 170 000 

. , , _ .. , " , ., . _' .... ·~. . G<"ldonke'n pijpen tot 12" din.meter 
LlHE. zvn tegrn ( !O.-CO:\f.\ :'\1',c1k11Jgb.w. t l O A.t l 

te .\1uhoina bij tie h1'1' rc11 \.. T. n0unutn & Co. gepers op mosp ieren. 
" ll:rntf,1 " tlen hrer c. J. Blankert. Prima kwnliteit Engelsche dr~jfrie-

B:111tljn1·mn~i~ ,, « « .r. A. Jansen. j :men, enkel en dubbel. 
" Bandung " « c. G. lfoiligers. ~ Hand. Centrifngaal, StooJU• 
" Batavia " 1\e ::\ I E-<compto )fa:{tschappij. '· po1npen en Brandspuiten. 
" « (1. den hee1· H. J. 'IIeel'tens. §nU~·ereedschap , ·001· gas en 
c1 << « " Cf. Ueh1·ung. -With~~o1·thd1·aad. 
« « « « « F. 11. Kroon . A.Ile soorten '1~ e1·f~11arell. 
« " « de heeren 11. :\I. van Do1·p & Co. Boor en Ponsma.chines, Draai• 
« « << " « Ern~t & Co. 
« « << « l3ruinin.~· & Co. en §chaaf banlien. 
(( « (( « Ugillie & co. ~too1n1nachinesmetketels opeen 
« " « « ~ \'i~~er & Co. :fnndatie1llaat. 

" « " Dunlop & Co liiezel;;;-n.hr CODlllOSitie, de beste 
" den htcr Loa P,1 Seng. bekleetling tegen wn.rmte-uitstraling. · 

« « 'l'hio 'ljeng Socy. Dinas Crh;tall, een nieuw soort 
« £3l'n,::kalis " << L. , ·au Ilnttcn , ·11111·ii.lei. Y nn welke lnntste nrtikelen zij 
« Dunkol'len " C. \ . • \eckerlin. eenige agenteu voor Jn.vn. zijn. 
« n0 .. 1,,teng " " " );ierinckx. Yenler alle artikelen, benoodi;;;-d 
u £3uitcnzorg Th . .lansz. I d 1··1 d · 

., ., « 1 .. \. Sl'lrnsqlcr. , ·oor an e IJ re an erne:rn1ngen . 
., Cherihon ,, « " .r . .1. H. Smeenk. Hnune ;mak op grooten omzet gebaseerd zijn 

" << \. • .r. 11·oheknmp. de, hebben zij hnnne prijzen zeer bil4jk en 
« , " << J. rnn lloM Pellelrnan. beneden concurrentie gesteld. 
<< D~ember Bezo•'kic <• I\ Brocx. Ga11rue befasten zij zich met toezicht hon-
« Dj•wjacnrta " J . .J. de Graatf. den op 1rnulllaak van Jlachinerieen en 

« << 11. Runing. repa1·aties d1111rv1tn, en nemen bestel-
« « « « \Yd. KockPn. lin,u'en aan op diverse werktuigen. (90) 
(( (j. de lh'Cl'Cll s.1c~ru,111 :'- Co. = 
" Tn lt .. 1ma.111e « den hcrr .I Revius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenholl. 
« Kot<t- llarlja « « « .\. \ \". E.ne fol. 
« L:1b0~:111 (Deli)" « .J. F. II. Y<tenHemert. 
« ;\foca-~cw \ \'. Eek huut. 
" )fa1lioen « J .. \ . )fa nu,, I. 
« ~bg«•lnng « « << P. E.oµp<'nul. 
« :\T<',lan " 11 << \\". F. 11. Lryting. 
,, jf, .. rnt!o ,, de hcere11 d" Bonle>'· & Co. 
« p,11!a11g- (\ Yan Honten. Steffan & Co. 
" p,1 1.-Pan,Jjang« « <l J. '\\". Alting Siberg. 
« PalL'lllharrg " « l;. H. Rulwak. 
(\ Pa~ )»ro0an <( « II. G. J{lnntler. 

« « D. P. Enlhink. 

" Pt1ttie " « .\. :\l. Yarkc\·is~er. 
" Prcalungn11 « « _\. \\". I. Bochardt. 
« 
(( (( 

« Po1~nY01·edjo 
<< l'robolingo 

« 
« Rio11w 

(( u ,, S. ); . :\fa1·x. 
« tie heen~11 Hana :\Inllemei;;tel' & Co. 
11 r\Pn beer :\I. F. Smet;;. 
« ,, C'. <..{.'an Sliedrecht. 

« R. $. Th::il Larsen. 
« ('. 'nn Zijp. 

lie1nl,ang << <1 P. L. rnn Bodcgom. 
" .;;,ihltiga 11 « Th. B. van :'loest. 
« Salll:lnrng « « .\gent );'. I. E"compto :'lfij. 
« ,< de he~ren G. C. T. 'an Dorp & Co. 

1 « Rncn~wnay .'\- Co. 
q " .\ rnold ,'- Co. 

« « 
(( 

« « « Soe,;rn:i n & C't> . 
« !< « (•. Grivrl S.: Co. 

11 « « <len het'r ,\. ni:'schop. 
« 'u1'kaboemi « " ,, ]) . .l. lf. Schafer. 
cc Su»rnbaia " ,, ,\g1'nt X. I. Escumpto IIIij. 
« <l « den he<'r Ch-. l\ockPn. 
« « <( « \·. Clignf'tt. 
« « « tle heert'n Gl'b. Girnberg en Co. 

" c< « £. F11b.-i 8.: Co. 

(( 

<< Sot>ralrnrta 

(( « 
(( (\ 

« T:rngr•ranp: 
« Tji:tndjoer 

« Teg-nl 
« Tcrnate 

(( 'l'.jif<ltpp 

<< << ,, \an jlnnlen & Co. 
« << << Thicnw . & Co. 
« « , s .. e~m•m & Co. 

" 1\ Tlwuft. & l\all1. 
« c< « Yug-1•1Yanderlleyde&Co. 
« den hrrr C. L. Baier. 
« « « L. _\ . ;\I. Leman. 
,1 << << Jhr. IL llolzschuher vcn 

« (( 
(( (( 

(( (( 

Harrlnch. 
(( K. lfornns Grc\·e \Yzn. 
« C. \Y. R. 1a.n Rcne,,e Yan 

D11ij,·enbode . 
« I. I. A. Uitenhage clP 

:\fot. 
« '\\'o'lD>obo (( « D . .J. rnn Ophuijzen. 

De trekkino· geschiedt ten m·cr:'tnan Yan den Xo
tari" H .f . .)IElfoTEXS tc Ba ta ria a.b b\j aanplak· 
billet. i~ bekenrl g-ernnak!. 

De Comm i.,.,ie acl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

foo;-.~tmat- ::)o/n (35) 
§teedi<1 beleefdelijli annbe,·olen. 

Steeds voorltanden: 
POS'l"l'AIHI~VEN'. 
TELfilLL\FT.UUEVEN voor :3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TAHIJ~\rE:N' voor KOJ£LIELOONEN bui\.en 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

I.NDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOF.::ROEAN. 

Specialitcitcn in Spaanschc en Porlugeeschc W1;nen. 

,,,-Htr <>11 ?:!ood{" Port .... . f 15.-) pe1· 
3.laln:,:-a. i.llu"lcntcl en 'i'inoDulce., 13.50} 12 fl 
Pu le-. {.}o ld- en Dry-§ berry ., ·12.-J a cor.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & l(ALFF 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefd~\jk a.an voor hunne 

nrukkarU en Bindaru 
en 

HANDEL 

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

gamncleerd. 
P HIJSCO U RAN'J'E~ word en steetls gra.tis 

verstrekt. (7) 

An1sterdmnsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lieatin~·s Cough 1~ozen~·es. 
1lidc.l0 l tegen de hoest. 

:\IAUHrnLSE. (105) -

Vnn n.f heclen d11gel~jks versche Geb1tkjes enz. Prijscour11.nten \\ orden tegen franco 
1rnnvrage fmnco toegezonden. 

VAN. RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den . 23 April 1884. HE E.RENS'l.'RAAT. 

(127) 

I Z::aturclags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dr.n 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

-----~~~~~----~~~--::----------~------------------~--------------~ 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v 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 p D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitattl bij ovedijden. Irumer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlnngs 11.n.ngenomen VERLAAGD t11.rief voor WEE
ZE , FONDS. worden gaarne verstrekt cl.oor 

"(17) 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) .A.. MACHIELSE. 

. A.n1sterdamsehe Apotheek. 
So er iku rta. 

Bay1·nm. .A.lcoholisch wasch
'vater. 

( 101) MACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

§ehijfschietrcgisters en A.fstaudsbepa-
li n;;en, ufzonderlijk g-ebonrlen. 

Gedrukte A.auteelieni n;;boekjes. 
N na.mlijsten. 
Klcedinglijsten. 
StrafboeJ{en. 
'Nienn;;eboeJicu met sterkte Register. 
Proces-V crbaal. Getuigen ' ' crhooren. 
lleklaa;;den ,-erhooren. 
Veuduverantwoordin;;eu, enz. enz. (4) 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEERE~ en DAMES 

alle nu1nme1·s. 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- l\'Ia[azUn en Atelier 

V LAS BL 0 M. 
(220) Heel'enstl'tH£t -Solo. 

Verkri.jgbaar 
bij 

TRCTCFT & HALFF. 
.Avonturen 

van 

Baron von MlinchhausBn 
(in het J a vaansch) 

Jlr{is f 5.- frnnco pe1· post f 5,50. 
(82) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide
billet voor vervoer van ko:ffij, 
met ontvangstbewijs voo1· kof"· 
fijpas. (193) 

den Agent te Soeralrnrta 

.J. H . VAN OMJ\IBREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soer?-karta van 

E~a.p~~he Wii~~~ .. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOES~LAN & Co . 
belasten zich steeds met het houden van 
I•nis~ en Co:rnmissievendntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemkarta voor de 

ioo gunstig bekende °"VIJN EK: 
Merk PLAT01 & Co. Bntavia. 

(70) A. :\lACIDELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. H:oorts
w-e1·end liq nen1·. tevens eene zeer aan
gename drn.nk. 

tlOO) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bra.ndgevnar, op de gebruikelijke voor
wanrden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

~' V eritas." 
Bij het A.gentschap dezer Man.tsehap

pijen bestaat, op zeer nannemelijke voor

wn.arden, gele:;euheid tot verzekerin;; 
tegeu brandr;evaar, van alle soorten Ge
bonwt"n en Goedereu. 

De Agent te Soemka;·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 're bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk. voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TnooFT & KALFl' - Soerakarta. 
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