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Abonnementsprijs f' 7.50 per halfjaar 

bij vooruitbetaling. 

Onze Schutterijen. 

De SoeN£kartasche Cour1i,nt ver&chijnt 
driemaal 's weeks: Dinsrla,qs, Donde1•dag• en 
Zt1:terdags, uitgczonrlerd feestdagen. 

tiale voorkomen van den troep, over de flin
ke exercities enz., beboudens. eenige 

Toen de Hooge Regeering indertijd het be- opmerkingen die nader zullen volgen. 
sluit uitvaardigdo, dat alle ingezeteneu tusschen Dit behoort er onwillekeurig dan ook bij, 
de 16 en 45 jaren in den wapenbandel. zou- anders zoude bet irnmers den scbijn hebben, dat 
den geoefJnd worden, had zij daarmede eene de inspecteur niet goed inspecteerde. 
niet te miskennen goede bedoeling. Voor een jaar is men dan weder vrij, men 

gan.t gerust op den .iugeslagen weg, (die ten 
Dan.rin lag immers opgesloten dat die corpsen verdervP leidt) voort en tout est pour le 

ten allen tijde gereed zonden Z!Jn om hunne mieux, <lans le meilleur de.; moL.des. 
baard::>teden te verdedigen, en bij ontstentenis Het is echter plicbt van elk lrechtgeaard 
van gereg~lde troepen de orde en rust te hand- , burger ales . tt1intewenden om m dien treuri
haven, wat vooral in onze Kolonien ietleren dag : gen toestand van ongeoefendheid waimn bet 
noodig zou kunnen ziju. Beschouwen WlJ onze rueerendeel geweerdmgenden verkeert verbete
Schutterijen van nu.bij, dan springt bet dadelijk in ring te brengen. 
het oog, dat zij in het geheel niet aan hunl).e Dat die to{'stand werkelijk treurig is, kun
roeping voldoen, maar bij eventuele onlusten neu n.llen getuigen, die slechts eenrnaal met 
m phL11ts van tot Yerdediging bijtedmge~, mis- onhevangen oog de oefenigen bebben bijgewoond. 
scbien meer kwaad dan goed z.ouden stichten. Et ~L qui hL faute? 

Slechts eene croede oefenincr van den schut- In de eerste plnats aan de inspecteurs, die 
ter . is de eenige

0 
zekerheid on~ hem geschikt te I jaarlii_ks over die ~chutter~jen verslag moeten

maken voor de taak die op he'11 rust, en dit de. ~~tbrengeu, c1i~ ge.tmgen ware~ van de 
wordt veehil over bet hoofd gezien. wem1ge geoefendhe1d c11er corpsen, Gods water 

Gedurende de goede moeson exerceert de 

1 
ov~r G?.ds akker later loop.~n en den oud~n 

troep bongstens een paar uren 's weeks, en dat sleur bllJven vol~en, a.ls of ZlJ den n10ed ~1s
onder zulke ouvoldoende faicling, dat de mees- I sen o;:i daarvan m het belang der schutterJJen 
te schutters tlie reeds juren fang aan die oe- aftewnken. 
fenincren deelnamen. nocr nauweliiks met de In de tweede plaats aan den korpschef en 
hand~repen bekend · zijn. 

0 
' zijne officieren. 

0 Deze personen, van welke bijna niemand 
Eene enkele exercitie uit de recrutenschool, tot den milititiren stand behoord beeft, zun 

nu en dan afgewisseld met een lesje nit de da!l.rdoor onbekend met de eerste begrippen 
kompagnieschool, schijnt voldDende te zijn, om van discipline, terwijl hunne theoretische en 
onze schutters tot flinke landsverdedigers te practische kennis der exercitien te wenscben 
·ormen, en hoe geestdoodeud zulks ook is, men overli.at. 
gaat jaar in jaar uit daurmede voort, denken- D1111rtloor loopen velen sorns aan den lei-
de , .apr~s nous le deluge". baud van een paar onderofficieren van het ka-

Men zegge niet, dat de burgers in Indie cler, dia vroeger in militairen dienst dien graad 
geen lust in het vervullen hunner sch utterplicb- beha1tld hebben en nu bij de Scbutterij inge
ten zouden bebben en slechts met tegenzin, lijfd, vim hunne meerdere bekwaaruheid gebruik 
uit vrees v0or boete of straf, de bun opgelegde en ook dikwerf misbruik maken. 
dienst vervnllen. Daarbij ziin die officieren dikwijls met hun-

Slechts gedeeltelijk is dit het geval. ne ·eigene bezigheden als overstelpt, zoodat er 
Maar geestdoodende ex:ercitie, zoo geschikt met den besten wil hunnerzijds dikwijls geen 

om den scbutter lusteloos te maken en het tijd overblijft om hunne zorgen aan het on-
1:iesef C.;;,t hij arbeiJt zonder zich te vormen, der hnnne bevelen staande corps te wijden. 
verwekken bij hr\m tegenzin in dat werk en Zij bescbou wen die betrekking dan ook mees
hlJ haakt naar het oogenblik om huiswaarts tentijd a!s een eerebaantje, dat bun een zeker 
:e keeren en dat hem van dien vervdenden aanzien in de maatschappij geeft, weinig of 
taak verlost. geen last veroorzaakt. en op sommige plaat-. 

Nu en dan wordt er door den afdeelings
of _ gewestelijken militairen kommandant eene 
nspectie over zoo'n keurkorps gehouden. 

Tien tegen een dut zij &en kommandant der 
8chutterij een pluimpje geven over het mar-

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

III. 

- Als ik van een O\erhaast vertrek heb afge
zien, was het alleen omdat gij mij de verzekering 
hebt gegeven van. 

- Dat de heer de .Marsan ,·an elke soort van 
·ernieuwd aanzoek zou afzien. 

- En dat men mij niet meer over dat huwelijk 
zou sprekeu. 

- Dat is overeengekomen. Ik neem de geheele 
zaak op mij. 

· - lk moet nu echter nog weten. 
- Hoe ik het aanleggen zal? 
-- Dat rnoreerst. 
- En de reden van mijn afkeer van den beer 

de Marsan. 
- Dat vervolgens. 
Op het grlaat van• den kreool verschceri ern ver

achte!ijken glimlach. 
- Gij bezit de gaaf van een <liepen blik te kun

nm slaan i11 het menscht>lijk hart en gij bebt da
delijk geraden d::.':. ik deze zaak ter harte nam. 

- Dit was niet zonder reden. 
Gij hebt ook ni~t gedacht dat als de beer de 

sen, van finantieele zijde beschouwd, ook nog 
eene maandelijksche toelage-hoe germg dan 
ook-verzekert. 

Ook daarin client vernndering te komen. 

(Slot volgt.) 

llfarsal' van zijn aanzoek afzag. . . 
Ook dit ha<l zijne oorzaak. 
- llfijn GoJ, maal' mijnheer de Marsan is iemand 

die men wcl l'an anderen ondcrscheiden mag. 
- Dat i~ ten minste het oordeel van bet alge-

meen, beve~tigde Piganel. 
- Hij i~ cen ad,·olrnat van groote verdienste. 
- Hij wint alle zaken. 
- lk crken dat hij groote gaven bezit. 
- Zijne farniiie behoort tot rle voornaal)'lsten. 

Zijn wrrnogen, zonder nu de hebzucht van ancle
ren op te wckken. 

- Is toch groot genoeg om een zekeren staat in 
de rn:.rnlscbappij <1p te bouden. 

- De schoonste toekomst is rnor hem weggelrgd'. 
- Dat denk ik i>VPn a!s gij. 
-- \Yelnu ! maal' wnarnm weigert gij hem clan 

uwe clochter? 
- Met uw verlof, sprnk de bankier, maar gij 

antwoorclt niet op mijne vraag. 
- lk zal u die beantwoorden, als gij mij bet 

voorbeelcl van openhartigheid zult gegeven hebben. 
- Dat is onmogelijk. 
- Bcstaat er clan ecn gehe1m ? 
- Er bestaat een geheim. 
- Wilt gij het bcwaren, mij goed ! Ik bewaar 

het mijne ook. 
- Zeg mij ten minste waaraan ik uwen ijver 

moet tueschrijven? Waarom hebt gij mij beloofd om 
te zullen bt>letten dat. . 

- Omdat ik daarin genoegen schep. 

Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plal).tsing de helft. 

So er a k art a. 
----------------- - - -

Mannstnnd. 
V. M. 5 October, Zonclng. L. K. ·l '1 Octoher. Znter

dag. N. 1\1. •19 October, Zondag. E. K. 26 October, 
Zondag. 

Kornmissarissen voor de maand September 
Plaatselijke Schoollrommissie 
de heer: N. VAN KLAVEREN. 

de heer: J. G. M. A. OARLIER. 
Verzor~in~sgesticht 

de heer Mr. 0. FF. 'l'HUH.KOW. 

Officieele licbting der brievenbns te Solo des 
voormiddags ten 6 ure. 

De bus is echter gelicht. 
Op Zondag 12 October 12 mm. voor 6. 

Maandag 13 » 18 » » 6. 
Dinsdag 14 » 18 » » 6. 

In den nacbt van V rijdag op Zaterdag is 
er diefstnl gepleegd bij den kommandant cler 
lijfwacht. 

In dien van Zondag op Maandag bij Me
vrou w de wed11we v. d. L. in de Bloemstraat. 
De dieven hadden de ziideur opengebroken. 
zijn daardoor op bet acbtererf gekomen en 
hebben alles wat draagbirnr was. waaronder 
lepels en vorken medegenomen. 

'l'oen bet bovenstaande bekend werd dach
ten de bewoners der Achterntraat, dat de die
ven hun operatieterrein verplaatst hadden, doch 
heden nacbt is het h11n duidelijk geworden, 
dat zulks volstrekt niet bet geval is. Omstreeks 
twee ure is er een poging tot overklimming 
gedann bij den beer L. De huisbaas was toe
vallig wakker en door het aanslaan vnn den 
honcl bemerkte bij dat er onraad was. Bij het · 
schijnsel rnn een lantaren zag hij een hoofd 
over den muur steken, dat €Chter oogenblik
kelijk weder verdween. Toen de acbterdeur 
opengemaakt werd zag men drie mannen, 
waarvan een voorzien v11n een lange bamboe 
door de kalie wegloopen en den grooten trap 
bij de Chineescbe kamp opgaan. De heer L. 
vervolgde hen niet, orndat: le zij zoover voor
uit waren en ten 2e omdat, ook al had hij 
ze gevangen kunnen nemen, het toch wel ko
rang terang zoude geweest zijn. 

Ook te Penoelaran bij den kruisweg en liefst 
vlak bij de politie die aldaar als zeer waak
zaam bekend is, hoorde men Maandag in den 
vroegen morgen bet geroep van maling ma-

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

ling. De dieven hebben ecMer niP,ts buit ge
maakt, maar men wist d11.t zij wederom langs 
de gurdoe die weder in diepe rust was, ont
snapt zij11. 

Zondagnacht omstreeks 
een twaalftal huizen in de 
eeu prooi der v lam men. 

12 ure werden 
kampong Ketipes 

Een inlander, die een keteltje koffie kooken 
wilrle, was door onvoorzicbtigheid de oorzaak 
van den brand. 

Ook m de kampong Sasaiin, Limolassim, 
kraaide de roode hann en werd eene inlo.nd
sche woning in de asch gelegd. 

Kwaadwilligheid was hier in bet spel. 

In den nacht van Zaterdag op Zondag, wist 
een dief binnentedringen in de woning van 
den heer 'l'., Luitenimt der Lijfwacht alhier. 

Een kistje met eenige preciosas en kleeding
stukken ter wanrde van f 200 werd door dien 
sch:wuit geannexeerd. en het leege koffertje den 
anderen oehtend nabij de rivier teruggevonden, 

Een bP.diende, die perrnissie had gevmagn 
om nMr eene wniiangpartij te gnn,n kijken, en 
tot heden nog niet ter.iggekeerd is, wordt ster!1: 
van clien diefstal verducht. 

V olgens de Bientang 'rinrnr wordt de cir
cus Chiarini, spoedig op Soerabaja verwacht 
om aldaar eenige voorstellingen te geven en 
zal ook de Vorstenlanden bezoeken. 

Naar men zegt moeten de voorstellingen van 
genoemden Circus die van Wilson overtreffen. 

Onze inlandsche reporter deelt ons mede, 
dat op Kedoongkoppie sedert eemge avonden 
e><n zwarte tljger, de zoogenaamde lllatjan kom
bang, rondd waalt, en zich reeds aan eenige gei
ten vergast heeft. 

Ofschoon zulks moge!ijk zoude bet ook kun
nen zijn dat men hier met een t~eebeenige tij
ger te doen had, zooals eenige maanden ge
leden op Sragen het geval was. 

Men schrijft ons uit Madioen. 
Een paar dagen geleden Z!JD in de desa. 

Samberembe, district Keriiten, 15'/, boµws sui
kerriet een prooi der vlammen geworden, en 
is de oorzaak daarvan tot heden nog onbe~ 
kend, ofschoon ·de Politie alle pogingen in het 
werk stelt om die optesporen. 

Wij hebben in de laatste week alhier een 
paar flinke regenbuien gebad, waardoor men-

- Maar als ik nu eens goed vond dat bet huwe- ters, bistoricschrijvers, groote ministers en groote 
lijk geslote11 were!? clowns, voor alien is er modeler geweest, maar soms 

-- Dan zoude ik het even goed lieletten. was in clien modder goud verborgen. 
- Op welke wijze? Ja dat weet ik, hernam de Labarthe. bet volk stec-
- Dat zult gij zien. nigt slcchts de profeten. 
De heet· Labarthe sche!de. - Erkent gij niet dat men een zekere verdienste 
- Ziedaar, zeide hij tot den bediende, geef die moet bezitten om de menschen tegen zich in bet 

courant aan den beer de Marsan. harnas te kunnen jagen? • 
- Maar zeide Piganfll, waarom hem clat belee- - feeler vat het !even naar zijne wijze op, zeide 

digend artikel te laten lezen ? Labarthe, ik beklaag degenen, die onder een be!ee· 
- Waarom denkt gij dat ik zulks geclaan heb? diging koel blijven ... - .. 
De bankier zette een z;;ur gezicht. Eugene de Marsan was onder die laatste woorden 
-- Het zoude mij ~pijten, zeide hij, daarin voor binnengekomen. 

part of dee! te wezeu. - En mijuheer, wie heeft u gezegd dat God bet 
-- Ste! u eens voor, dat ik mijne zaken bebandel geduld en bet rnrnuft niet innig te zamen heeft ver· 

en niet de uwe ! bonden ? 
- Maar wat zal er gebeuren. - Vergeef mij, mijnheer wij spraken juist •'an u. 
-· lk zal den beer de Marsan uitdagen. Neemt - lk trek mijne woorden in voor zooverre bet 

hij bet duel aan, dan zal ik hem clooden; neemt hij mij aangaat, bet is echter daarom niet minder waa!'. 
het niet aan, clan zal hij zichzelf we! -van kant ma- Hij, die gebaat wordt staat ver boven hen die hem 
ken. baten. Het gerneen alleen beeft geen vijanden. 

· Stilzwijgend gingen er eenige minuten voorbij. - Daarop afgaande, mijnheer waaruit bestaat dan 
- Wat beeft onze advocaat gezegd? vroeg Cbavel. bet vernuft? 
- Hij heeft er om gelachen, en hij heelt we!- Het is de liefcte tot bet lijclen, demoed om tegen 

gedaan . ve1·~~-~rde denkbeelclen te durven optreden .....• 
- Ah! heeft bij er om gelachen, riep de Labar- -, '.en moecl die gij bezit. zeide de Laba!'the, 

the, vrel goedbeid van zijn kant. die. . .. 
- Peuh ! zeide Goffin, die journalist geweest was, Lt. ,<Jndig vie! Chavel hem in de !'ede: 

waar vindt. gij een geniaal mensd;, of slechts een - Wij spraken van uw pleidooi. 
eenv·oudig mensch met eenig talent, die niet eens I - En vinden daarbij, hernam Labartbe dat gij 
een weinig door het slijk gesleurd is. Keizers, dicb- tegenover de kritiek zeer veel geduld oefont, _ 



scheu, dieren en plm1ten opgefrischt zijn. Het l Tog onlangs krn11ide de roode haan in de 
WHs tlnn ook rueer dnn tijd. desa Boekoening, en werden in minder clan 

1),, iubm1er Edris, woouachtig in tle de::1 geen t\jd vijf lmizen in de asch geleg<l. 
P1mdL•1m. trof ook zoo 'n regenbui, toen h\j van D0 Poli tie w11' echter ·.wo gelukkig den brntul-
tle ~''· '<Lr ~.hirit~g-g1~~·eug hui~w1tiirts keen1e. I s~~cht~1· iuterel~eneu, zij~de. een zekereu 1ro<li-

1tuwelqks m z11ne womucr teru<mekeen1, f n0, the reeJs Ill co~1fllss1e is en als reden voor 
kh1!.1; 1e li\j ovw he.vig1; koude" en vi~

0

dood op 1 zijn em-eld111td opg11f, eene pla.ats gelrncl heb-
zijru lmleh-bnlJh ueder. bentle twist met een opgezetene <lier desa. 

. 'poedig meer. Ook een inhmcler uit de de~m Bn-idja.n, die 
eeu zak peper sbLl nit de tuinen van 'l'jame

Naar w!j vernemen moeten op de onder- 1 

neming Drano in het Klatenschll ongeregehlhe
dtin bebbe11 pl.i.at~ gehad, Door ongeveer 60 
per:>onen v11u genoe111 le on<lerneming i:> de hoofd-
01nichter 11ld1tar bij het 8estuu1· nangeklu.t\gd. 

ll"Jen ouderzoek werd oumiddeliik ingestelcl, 
w1rnrvoor de A.3sistent-B.esident door den H.e
geut vergezehl, een bezoek bmcht op de on-
derne ming. JI.lat. 

;,\lnakten w1i in PUS vorlg N ummer welding, 
Llitt de wd. tjtationscbef alhier, reeds s::lclert 
eenige dagen rnnuist wits, tlrnus veruemen wij · 
Ll1tt ooJ~ ff n derrle l'ommies bij den Dienst der : 
~b,at>'s 'Joorwegen op l\fodioen, te zoek is. 

toek, werd 0p heeter d11ad betrapt en met het In een p11rticulier schrijven nit Atjeh lezen wij, 
corpus delicti 1mu de Politie overgeleverd. dat de verhouding tus$chen deu heer Maxwell en 

In de k:1mpong Bau1Lran nlhier zwerft reeds ouze officieren a.lies belrn.l ve vriendsclrnppeljjk 
eenige n11chte11 een t~jgcr rond, de zoogenaum- is geweest, <loodieu hij zelfs de vormen der bur
de gogor, eu peu11elde hij reeds een pmtr hon- gerljjke beleefdheid niet altijd betrnchtte. 

Eenige avonden gele.len wooncle hii nlhier 
eene voors:t<lling in \\"ilsou's circu,:; btj, en · 
is "c<lert dirl:i tij ,l uiet wecler nn.ar zijne stand
pl:•1ds teruggekt:erd. 

den v11n den politieoppasser Ardj6turoen6 op, Dit verkbart 1le omstandigheid, du.t de En-
die buitt>nslrnis lagen te slapen. crelsche Oommissaris in 11\jn toast te Penang . 

provincie u uan 't gewelf prijken ; en een beeld, 
dat de stacl Antwerpe11 voorstelt, op den voor
steven vim eene giLlei, is geplantst in bet mid
delpunt van 't gewelf. Aim elken lrnnt be
vindt zich verder een beeld der foam te pu.n.l'Cl. 
Boven den hooftling1mg verheft zich eene Ionia, 
welke tot basi.> dient vnn eeue b\jzonJer groote 
groep, bestMnrle uit een kring v1tn lrnrin,tiden, ...., 
die een outzettencl grooten aiir,l!doot drugen, 
omringd door vier griffioeuen. Da reels ver
melde Iichttorens, die ver.;ied zijn met scheJps
snehbtin, rnsten op groote rot:>blok!rnn, wuaruit 
wntermllen ontspringeu, welke zich storten in 
bekkeus, die met zeep1taden zijn versied. Aan 
de twee uiteinden van den gevel worden pn.
viljoens opgericht, die eveneens met loggia's 
z\j n veraied, 11111.nr kleiner, en wo.:trboven ge-
vleugelde beelden pr\jken. N. R. C. Ofschoon eeu piiar ji1gers reeds op ouzen Kjai: geen woord over zijne an.nr~1kiug met de arub- ' 

geloerd hebben, is het hun nog niet mogen ge- tenn.ren en officieren te Atjeh g-erept heeft. 
lukkeu, hem onschn.delijk te mitken. B. H. B. Als voor een b3pan1rlen pr[js een artikel 

J~en V\jf1igtd C"hiueezPn hier ter stede, die Aim Gouvernemeuts1rn1btenaren is hef; van ·---- (suiker) niet anders dnn met verlies kan wor-
;-;i nts bet ja1,r l ';:30 1Lchterstal1ig zijn i..i liet , Hoogerh1tU\l verboden om lmndel te drijven De haute 11on reautes der residentie zijn ... · 1 den gelevertl, p.·oJuceert men het niet. 
v<il1 :o;:in l1unuer pen:oneele bel.tsting zjjn door .' of di> eeu of 111111ere neriu.g uitteoefonen, maar ' wandelstokken in de hnndjes v1rn de dames dcr En als het niet of min ler wordt voortge-
1 t t U;·,;tu:1r a;m~em;tnnd ow, ter voorkoming , schjjut Z\j er geen bezwaar intevinden, du.t be1iu-moude. Het herinnert anu de b_rnceletteu bracht, stjjg t er de prijs vnn. 
,, 11 tm:t1Lll~en:t:uuhedeu. dimrnan ten spodig:;,te een H1trnr dienttren als opzichter bij eene p1tar- der heeren. · J. B. Die ecouomi'iche wi1:trheid lrnn door geene 
g«1· ~ lj< · to .~ ·ven. .. \• tLnposter\j fung en1. pit zou_d: men ten min- . . . 

1 

• redeueerin:; wol'lkn vernietigd. . 
\ ! ·n <:J r personen znn ree·ls n11ar b~tere ste rnoetm opmak:en mt het fe1t, cbt onze eer- I; De comm1ssie voor de rentoonstellmcr te Ba- Het eer:>ta 11u worJ t ons door alb bench-

!~: wu< te~ verhui~ I, en znl het hnn dus ~oeie- s'. e klerk tlrnus_ tbiirvoor a:mge~~elc'.. is, wa:tr- ~ fawiit heeft ~tt1n·111tn een aa~fa! coucoursen vast- ' ten uit Europa e~ Au~eril.c.1t bevestigd; de ge
lu k v,J en o.u :i:u.:h vitn lrnnue schultl te kwliten. door nootl wen.di~ h.et bureauwe1k lg den moet, ·1 geknoopt. the op het terrern zulleu gehouclen I volgen, kuu11e 1 met mt bl :iven, al warden de 

<l1t<Lr het ruoeiellJk is ow twee .heereu .te k~n- wo1den. l natien ook gedurencle c~nigen tijcl zwa1tr bel11st, 
Peu ('hi ce2s Knu w Kinmv S.rn. ijs.lebitant neu di .:'n rn, eu _moest men hever dierge4i~e 1l Een p11.11.rden tentoonstelliug, waarbij de voor be- Olll die tu.k van indu 'trie lrnmturn.tig stnande 

i:i <le k 1" 11 P al Ii ier. werc1 i .. terdug avoml, toeu b1Lantje. <L•lll parht..:nhereu, die reeds zooveel moe1- ~ krooning met gouden- zil veren en bronzen me- te houden. 
I ii hez; ~ ms een p~ivdslrnitrlje voor \\'ilsous te. liPbben om door de. werel<l te komen, over- 1·· dailles in 1tanmerkiug komende trek-- eu rij- ij lfln d,Lli, als de crisis voorbij is, zullen zij 
l"irrn:> h~ koo]'en, z~jn zi:i'crell horloge met gon- laten. _ia11gebodent. intarden van verschillencle r1Lssen, voor den jury j het terrein heroveren en behouden, die in het 
t: Lll kPiting ont fniseltl. · en bet publiek op het terrein voorgereden zul- bezit z\jn vnn de beste grondstof. 

Cok d 11 ('J 1iuet·s lngHoD11y, meubelfobrie- Gemengde Berichten. . len worclen. . Aan de spits Vltn die landen staat Java. 
k1 11 •. fr,,f d1<b:t'llde lvt, wet het onderscheid Een bouquettententoonstellmg. s. H. B. 
RI , i.;],ts tint ziju hurloge mu gout! en nauwe- l!ien concours van militaire hoornmuziek-
lijks een nrnu.nd ge!eJen, voor f ~00 gekocht Den 3: September ha<l te Arnhem het vol- korpsen. 

crende eicrenau.nli<Te voorvul pla1its: Ve rs pr eid.e Berich ten. wi.s. o Een h~er en donme h11dden snmen eene phi- Een schietconcours. 
Koch de om t11ndigheid du.t eergi:steren de lippioe am1geg1mn met de bepali~g, dat zij,_ z.oo J~en concours van chinesche vanrtuigjes de rivier De bezuinigingswoed~ te Ba tavia gaat haren gang. 

hu tste voorstellin~ plaats had, uo~h het feit dik w\jls zij elkttar ontmoetten, be1de de phtltp- op naar den Dierentuin, waar de prijs over bet Het politiebureau zal er o Jk onder iij tlen. Van de 
clitt <lie voorstelling op een Zondag Yiel. kon- pine toonen ruoesten. Deze philippine besfaat water opgehangen en door den winner be-en twee kommiezen die er wed>zaam zijn , zal er een 
den \ il ons circu. een volle tent bezorgen. s1echts uit eeu onschuldig stukje lood, waarop gehaald zal worden. worden ont<;Jagen en in <le vacature niet wede1· voo1:-
D 1 t . d te · t· b t' l Een concou1·s i·n de Joor· de B·1t1•v1·a,·che Un·,, zien. Het schiint er met de veilia:hei<l zoo nauw niet e p :rntsruimte was zeer mn isr, e voors re1 van boven cen kleiu koperen plaa ie eves 1i:rr • • v- " " 

~ ~ k t I b h. 1 · e "O ·c1e l 'chaams meer aenomen te worden.- Eeu Eurnneaan die aan ze]f,; zeer Rlecht bezet. Zeven achtereenvol- is. '-'isteren bevond de di-ime 7.it:h bii een IJho- e -cu ier zoo popu ttlr g '' I n 1 -- ... 
u " f · · 11 t h. d · vlagen van krankzinnigheid Jij.lt, daarbij een erg op-

'!!encle :;pvoeriugen zi.1·n voor Solo bliikbaar des to.::::r·,·"1f 1,1111·e1·. w1'1'r z1ii <lit stukj·e lood liet oe enrngen. sprmgen. wee oopen me Ill erms-
1 

f B · d R · - ~ " ::: '°' • .,. .,, posant, 1ee t te atavia aan en Assistent es1dent 
(;11/l'n - :uriel. li<,..~en. sen enz. voor de politic ge~clll'even, dat hij· veel lust beeft 

\\" 1111neer de op Jam rnee t populaire ver-
0

De meid vau den pbotograaf, die het voncl, E en croquet-concours. van clc Tjoelik-tjoelik, een soort van setan in men-
makel\jk heitl betrekkelijk zoo weinig succes nrn.n.kte zich bean<Tst dnt het een dynamietpa- Inlnndsche Volksspelen. schelijke gcdaante, <lie op menschenoogen aast. Toen 
he<'ft, tLrn i dat eenigermnte een teeken des troon was en haa~· pntroon, die de verantwoor- Op het tentoonstellingsterrein in den Die- de Assistent Resident hiervan geon notitie nam, heeft 
tfr1s 1'11 een s!echt 11.ntecedent voor <le .,ster- clP.ljkheid rnor een mogelijk ongelnk nu ook: rentuin zullen beh11l ve de schiet- en croquet- de onglukkige hem bij z. E. den Gournrneur Gene
ren ·· die nog aan den horizon zijn. de Ridg- niet op :i:ich wikle nemen, zond het cln.arop banen. eenige fraaije kiosken, zoowel voor raal rerk!aagcl.- Te Batavia hecft de Chineesche 
ways. Deschamps. enz. nMr den i:reweermaker. om het te laten onder- expositie, als voor ververschingen, wor<len ,, Societcit !Jaar achtjal'ig bestaan gevierd wet muziek 

~ k k · t 1 in<Tericht waaronder men sprak van een :r.eer . en rnui·werk . Die S.)cieteit is geh.~d op Europeesche zoeken. Deze vertrouwde <le zan. - oo me a o ' · l 11 1 · I 

Hedeu morgen brncbt een kleine jongen een 
tromwel met p:1pieren nit de Acbterstrnat naar 
rle .:chool. tra<tt. Op de hoogte van de wagen
Y rhuunlerij Y:tn den beer S. werd hij a11nge
bo·1 L•n door eeu koelie, die de trommel open 
m:.i1 kb. den iuhoud er van ou<lerzocht en niets 
van z~j ne gading vindende. het kind liet pas-

f. ·; h. sche thee-kiosk. Ook hoorden wi1· wijze ingPncht; er wo1·c t a Pen Ji!Jart g ~speelc, ter-
te zeer en brncht het naar het politiebureau. mate c rne d 

1 
. d 1 cl t wijl alle clobbel en halardspclen streng verboden zijn.---

Danr achtte men 't voor alle zekerheid rnadzaam, sp.re ·en van een ansv oer 1~ e . open .,.u 1 · Van een der Gou1·ernenvntswoningcn in tuin du-
om het naar een kundig geweermaker te bren- Uit alle oorden van den Archipel, Jtt tot ~rnga- Bus o-eJeo-en is de muu1· ino-estort en neero-ekomen 

~ ~ p s kt k . 0
'"'' 0 "' gen, ten ei1H1e bet zoozeer gevr eesde voorwerp pore, ... euang en erawa • oe, omen er 1.nzen- op <le prachtige verzamPling crotons en begonias van 

te onderzo ken. Ook deze vertrouwde het niet dingen. Ook het Pa.koe Alamsche bms te den beer 0. die daar.loor helaugrijke scbade beeft gele-
recht maar kon <Teen uitsluitse1 geven . . .. en Djokdja heeft belangrijke dingen gestuurd. den, daar hij niet verzekerd was tegen bet omvallen van 

' 
0 h t l"ti b t A. D. Gouvernements muren.--- De te Penang voorgeno-zoodoencle werd het rnmr e po I e ureau e-

"een.n. 
h · rneu meeting om te prote~teeren tegen de Atjeh 

raggr·:z.onden. nm waar het, na toedlic ting e~ HIER LOOPT het i:rerucht, dat onze resident blokkade is uitgesteld. Misschien dnnkt men <laar 
Dit gebeurcle omstreeks h1tlf negen tewijl de 

strnd vol volk was, waaronder enkele Euro
p~anen . . Men ziet <lat de brutaliteit cler koelies 
steec'.s grooter wordt. 

ophel.Jering. ann een kennis der iime wer ~ <lat die uit armoe van zelfa we! opgehevcn zal wo1·-
naar So~rakarta zou worden overi:replnatst. teruggegeven. ~ den.--- De Soembaici Cuiircint rnrhaalt dat een spe-

\ V iit toch een nietig stukje lood eene moeite Wij gelooven er niets van. !er in een gebeim dobbelbu;s f ;'.;000.-- met hut ~jap-
kan rnroorzaken. (A. C.) Het kan wel zijn, dat de regeering '~en resi- di-kiP gewonnen l.tad. De Chineesche Diane weigcrde 

( i isterennacht om5heeks 11 ure wrrd een 
C'h ineesche b1LU1i-n:rkooper, die zijne waar op 
Tjo,\oeclan ron·d n:n tte, door een buurwagen 
o\-, rreden, zoodat zijne goederen in dui:z.ende 
stuk ken over den grooten weg verspreid wer
dt:.n en hij eenige lichte knenzingen bekwarn. 

Zie hier een sti-in.ltje Zevenaarsi!he poezie ter 
gelegenheid van de feesten van 12 Mei 1874. 
~Te 'l.en1enaor. 

dent heeft gevruagd, of hij in die overpbat- de uitbetaling en beschulrligde twee zijner Eurupce
sing lust zou hebben, maar daarop z11l zonder she trawanten van met den speler geknoeid te heb
twijfel geen toesternmend antwoord zijn gevolgd. ben, Deze t1·awapten legclen in zijne banden een 

Is 't niet rnor? 
Nam onze Keuning. 

Indien de beer van der vVijck nog resident zuiveringsee<l af en toen eerst krceg <le winner het 
van Tega] ware, zou de zaak natuurlijk een hem toekomrnde.--- In de Locomotief wordt onder 
heel antler aanzien hebben. s. H. B. dPn titel ,·an A~rnn:LIJKE lmt0RALITEIT verhaalt Yan 

een in functie zijnde ambtenaar, die rnndutie h:eld 

Toen de man aan den nonchalimten koet
"ie1· om vergoeding noel'. legde deze de zweep 
ovt:r de r•aimleu en reed er hollcnd vnn door. 

Een paar politieageuten die van het een 
en r,u ,~er getuigen Wi.Lren, deden niet de min
~te mueite om clien p .~rsoon interekenen. 

"Git SnjoJ,di~. 
lig;wi l nl ! 1i~r nog 
tu 11\j n diefatdlen 

Even als te costi laat de ve1-
ste~tls veel te weus.J1eu over. 
en brnnden n.an de or,1e. 

Iocr nooit zien wenning. 
To;h lrnng-t n.:m den Koning ons hurt, 
A.ls 11u ern• koe zien sturt. 
Dus zind wijluu nllen verblijt, 
Nu z1eu :\Lwsjesteit 
\' iert lrnr feestf[et\jd. 
L1mg leef nog Willem Drie! 
;\let zien s;i.bel op de knie! 
.En kump zi<'n ~olilen jaor. 
Dan roepen wie al te gaor: 
Od1 \\"'illemke kom ens maor, 
J3jj o us es te Zeu venaor! A. D. 

- l!l' t is zekcr ).!Oc I, sprak E·1ge110, ch\t als ie- den hlauwcn heme!. ..... Arm kind! Men had 
an 1 I Yan a· ee 1 t rilrnn l) of iu eea dagl.ilad zijnc hem een d1•gen in d·· haml gPgeven; men plaatste 
g ·i h·h: "' ' 1P;·ko11 ligt, z:j nie~ zoml"r bC'sprd1i11g of on~ tegenJrer elk:t11rlPr en gaf llt't tei:ke11 tot den 
kri! i,·k Y•> ll b."gn:in . 

1

. ;1amal. lk za;:; lrn" st:w.I ~ ch : ttPren. ik was als dron-
- Gij hel.i c lw t duei , chi:terend aangcY.tlkn..... .. ken, rnijne ne11:,ga tc n "·aren op•}ngespcnl en al!P. mijne 

La:1 t 011 ' <)' J'S n•ronrler::otelle11 dat nog dezen arnnd spieren g.1:.;pa11 1ie11. Dl111 ann strekkcnde rleed . ik een 
11 l'Cl l i ieb~ 1 l i g". 11)!. <lie men :n de wercld 11iet Yt'l'- :.;tap YOurwaarts . .... Htj gaf 111aar ecn gtl, Men 
;:?"•'eft ,,.o .. dt nn 11 gPrl:1an. rlan zoudt gij in bet moeie- l lm\cht he111 i11 hct 1·ijtuig ..... bij was dood ..... . 

;:<.). :.; t. ·1i.le11 ! 1i ;j liefbad. ; 
lk znl ze nooit logcnstrnfTen. --- Jk wed. riep Labartl1e, dal zij met ccn under 

- Gij b .. wC'ert dttt het duel ecn vooroordeel is..... gehuwd is ! 

Ook Bruzilie en de V ereenigde Staten heb
ben verklu.ard, <leel te nernen aan de tentoon
stelling te Antwerpen. De werkzanmheden 
aan het gebouw wonlen ijverig voor{gez ~t . 
De voorgevel zal een eigenaardig en inuruk
wekkend karakter dragen . H~j is 3000 meter 
lang. In het ruiddeu verheft zich eene ornr
welfde g1-ilerij, 65 meter ltoog, met een toren 
aan weersz\jcle, in welke electrisch licht zal 
brnnden. De hoofding1rng leidt in eene ves
tibule, waar de namen der negen Belgische 

1an eel' slechts ern vooroordeel is. De wereld nPemt 
rnlg:iarne aan, dat de ma;i, rlie <'en bcleediging 0nt
Yaiwt zonder er YOldocr1i11g 1oor te IT:Jgcn, een laf
a'l1·1I 'is. tlat hiJ. 0110-crn ,•l;., is YOJr de ~ch :rnrle. dat 

' 0 .-. 

hij onbek wanm is om zij ne maatsclrnppeliJkr! plichtt>n 
te 1en·ullnn. dat hij O:llvaardig is zijn land of zijne 
bluciherwa!.ten tc verrle ligcn. D ~ Yernchting waar
mct!c men hem treft is d11:.; we! eC' n l''lchtrnard;ghcirL 

~fa , k <lan, al i-; bet slechcs 1oor ccu 
e11 k1·le mad ondcrscheicl tusschen \Yal't•n moed 
on sn• ,evcrij, ~prak Eugene, gij die bcwecrt rlen 
rnanslao- rn het duel, den moorrl e11 den zclfmoor<l 
rn n ctCandcr te kunncn onderschcirlt'n. De "·e1·el1! is 

li,; k J'll l kl't /:rt•ph1atst \HJl'lfoll \ 'llll of die Ut•!eediging j ])p lra11CI\ zjjner lll vCder lJeb ik 11iet ge1.i l'n, ;:1aar ik 
oi. µ-e' t1 a t te Jn tcn. Of u11·e grnndl.icgi11:'el en te lo- 1vC'et . dat h!J lwm op hl'l land cen met~Je m1s, wat I 
manr 0,. el'r da11? --- Gij bc, li·i1!g-t u Yolxtrckt ni<' t. Twe1) jaren later I er h:mllig in om zijne hartstochten te wrn10111men: 

fie ~Ia 1 :.;an, di(• cit' fa•fde rnn d<'n krcool rnor me· ~ dwong hare familie hnar tot ccn huwelijk. lla.ar t helecdigdc cer, 011weerst.na11bare licfde; moedigc 
jn 11 ou,1· P:gnnel U<'!'t'<'pe11 bad, trach t~c te zorgen I echtgcnoot hee1't hnar Yermogen rnrbrast en i:; na f zt•lf111oord, zic.laar de maskers 1 ~faar op dPn l1 01lem 
dat de Lnl1artJi,, g-el.'11 1at op hem krceg. bankroet gcmaakt to helibc11, n::iar Amr1·ika gegaan Yan die illusien en die leugcns zulL gij zclfzucht, 

- - \Y-at n<•emt gi.1 cer? zei.lr hij. Kijk, ik was haar Yoor de twcedc rntial nl~ wed11wc achterlatende cch[ureuk en ijdelhcitl YindPr1. 
l'O" : e"1· jon"'. ik h:t.I tie schoulbaHken ,·oor de a- en nog wel zonder brood ..... \Velnu ik clraag rl~ Uc beer <le Laba1thc stond op. 
k:1rl,rn1 'e ;er!~ en Op <'tn avo1:d in crn herbcrg, overtuiging bij mij om, dat zij de golukkigste van a.lie --- Tk betreur het ten sterkslc, mijne heeren, 
waar ik 1111j met t·cnigr anrlere sludenten bcvonrl, vrouwen zoude gcweest zijn, aan de zijrle Yan hem zeide l1ij cen blik om zirh hcen slann<le, zulke theorien 
Jue •g- ik t " ist. .... \\'ie eiger.lijk sclrnltl had hcl.i <lien zij liPfhad en dien men door mij heeft la ten doo- te hoo1'cn verkondigen in ecn gezelscbap van man-· 
ik 11oo;t gt•wek11. Zij die 0111 on~ been waren ~pra- den! nen der wereld. lfot daglilarl wat wij zooevcn lazcn 
ken bun oorclrrl uit: een 011trnoetmg was onwrmij- Zijn nirhaal einrligende, was de advocaat aan een Juul tins gP!ijk in zijne aanvallen tegen iemand, die 
cll'! i)c Jk lirt beu hun gang gnan. De11 volgendw ·htbal'C ontroeri11g ten prooi, die door de tochoor- niet waardig is zelfs de minste 011der ons to wezen. 
1~10 g"n l.iracht J11e11 rnij op een weiland, in een b. ,1ers o-pdccld werrl. Aa•i Pigane! zelfs ontsnaptc een lk rnrl'lng dat de naam van den beer dP Marsan 
koo1 Ii)' oord. te mirl<len 1an ecn lanrlschap; wat traan~ die hij echtrr h~'lstig wegwi~chte. rnn de lijst onzer !eden geschrapt wordl'. 
Jii!fde to t lw t !even moc~l inbuezemen. . ... Mijn - ;)fijnheer, hernam de Labarlhe, u1v l'erhaalkan :!IJijnheet' ! riep Eugene nit. 
te :• ns anrler stoncl Yoor mij: hij "·as achtlicn jaren zeC'r aanrloenlijk wezen, maar omrlat twee .krndnren I De beer de LaLarthe Ycrvolgde: 
owl , hij ha<l crn mot>der achtergPlaten in een dorpjc gevochten hebben zonder te weten wat Z\J rleden, - En orn aan den heer de Mal'san de gelegen-
il· g<'loof in Touraine. llij zag naar de boomen. naar Yolgt daar nog niet uit dat het ~taan op het ptmt hei1l te gcven, om zicb in uwe oogen te rebabili-

wegens niet vertrek. Dit gebeurrle op een tier P"
sidentie hoofdplaatsen. Als motid' werd opgegern11 
ve1'httizing, n. b. over een afatand rnn pl. rn. twee 
bonderd scbreden. De handeling behoeft niet nader 
toegelicht te worrlen, d·~ pressie <lie uitgeoef<ind wonlt 
valt dadelijk in bet oog. Het kan , besluit de Loco
molief, gccm kwaarl in het publiek eens rle aanrlacht 
te vestigen op zulke zaken, die meer voorkomPn; bijv. 
nog niet Jieel Jang geled1m te Solo.--- Zet'1· verstan
dig hPeft het Franscbe tooneelgezelschap te Samarang 
de prijzen der plaatsen verlaagd en btJta,tlt men thans 
voor de opvulg<.'nde rangen f 3.--, f 2.50 en f ·1.-
wdk tarief ook vuor Diokdja en Solo biijft bestaan. 

tePren, stel ik rrnj ter zijner beschikking op het uur 
en den clag di~ h0m gel .iglln zullen komen. 

Na dit g.~zegr l te behbJn, sch<l<lrle de kreool zijn 
lrnndschoen op een <lreigende wijze en een voorge
we11de niinad!Ling. 

Clmrel wecrhieJd hem bij den arm. 

IV. 

Een uur na clit voorYa] kwam Piganel baastig te 
huis. 

- Juliette, riep hij binnentredende, kom hier, ik 
heb een go~de tiJding YOO!' u. 

- Zeg ze spoed 1g, rndcr ! 
- G\j Yerlangt rlen beer de Marsan tot echtge-

nool? \Velnu, mijnc dochler, ne.em hem. lk geef 
rnijne toestemruing. Zijt gij teweden? 

Zeiwr, maar wat hceft u dat besluit doen nemen? 
Hij wil niet vechten. 
Met wie? 
Met cle Labnrthe. Die beeft hem zoo grof mo

gelijk uit.gr.scholdcn en de Marsan is weggegaan met 
zijne banden in de zakken. 

--- Men heeft u zeker bedrogen, zpjcle Juliette, 
--- In het minste niet, ik. was er zelf bij tegen-

woordig. Met zulk ecn schoonzoon zal ik gerust kun
nen slapen en gij zult gelukkig wezen. 

Jnliette verbleekte, bet arme kind had moeite bare 
tranen te meerhouden. 

Nooit ! 11ooit ! stamelde zij. 
Woi·dl vervolvd. 



Telegrammen van de Locomotief. 
Uit _B:ttavin, 11 Octobt•r. Machtigiog v('rleenrl tot 

het uitoefenl!n dt'1· eiviel ·gpnec~kundigc prnctijk aan 
1h·. Martin. 

Een verlof rnn zes mnnnilen i~ rerlecnd aan Tan 
llay Long, lt1itPnanl dL•1· Chineezen tc B,111dong. 

rool' het land 

~eke:g.dm.a.~i~g 
01> Jllaandag den 20 October 

1SS-l. z11l door den Resident van Soernkar
tn de~ lllorgens ten 9 ure ten zijneu kantore 
in het openbimr eene hemaubesteeding wor
den gehouden, 

VENI) T 
JI" grillicr bij den landraad te Sernng. llenricns, 

is vo01· een eervol onblap- uit 's Ian ls dil'n<t voo1·
ged1·agen . 

Door den 11'Ticier van gezondheid van \Vijk is e1m 
t \\'eejarig Ycrluf 11a;11· Europa aangen'aagd. 

van den bou w van eeue gevangenis voor 
60 hoofden te l{artasoei-a ( residentie Soe1·akar
ta ). maximum aaunemingsom f 26,488, 

in het 

!te~i4~~ti,e .. huia 
OP DINSDAG, WOENSDAG en 

tei ~ol~ 
DONDERDAG 

De militnirc apotheker dc1· 2f> klassc Wisselingh 
heeft mrt goed ge1·olg !wt examen rnor apotheker 
der 1l' ldas,e (kapitcin) a(><elegd. 

En bij mislukking dau.rvan, 
van de levering der voor dat werk benoodigde 

en in 's lands voorraad ontbrekende materi11len, 
21, 22 en 23 October a. s. 

Tot admi11istmte11r Yan het hospitaal te \Vcltel't'e
den zal den kapitl'in-kwartiermeestcr van Berg wo1·
den benocmd. 

Bestek en voormiarden liggen van af heden 
van des morgens 8 tot des middags een thfr 
ter inzage op het waterstaats bureiiu alhier, 
alwaar verdere inlichtingen hieromtrent te be
komen zijn. 

De Catalogus zal eerstdaags worden verspreid. 
De Jui tenant k warticrmcester Osten zal bij de in

tendance worden geplaatst. 
Het stoomschip Jacat1·a is eergisteren te Amster

da1n aangekonrnn. 
Het stoomschip Bul'gemeeste1· Den Tex is giste

ren te Suez aangekomen. 
Geph1atst te Bat a ri~L de kapitein-k wartiernrnester 

Yan ilerg. 
01'ergepl(talst naar ~blang, de ecr. te luitenant

kwartiPrllleL'~ter rnn E:tter: 
11n>1r Sc111;1r:ing, de militaire apothekcr dr.r twee

de kJa,; e \\'identa: 
11aa1· 'Jlalang de milit::iire apotlleke.r cler twe11de 

kln;.se, \\'i<,;elingh. 
l11g.~tl\)L'l1l bij hct 13e lmtaillun inf'anteric, de kn

pitein>< l\11l':.;rn rn van \\·i,;k: 
bij lil'L I le bataillon infantcric, de twecde luitc

nant Yan tier ~faatcn. 

Van lleutP.r, I ·I October. 's-G1·avenliuyl', 10 o~
tober. Bij koninklijt;: besluit zijn de katucrs gcsloten 
verklaurd. 

De nieuwe YerkiC'Lingen zijn bepaald op ~8 October. 
De ee1·,tc Kamer zal weder geopend worckn op 

den 5en November. 
Deide kamers zullen den ·t 7en J:\ovember in Yeree

nigde zitting Yergaderen, 
Uit Bat:ll'ia, 83 October. llie1· i. een mail aan, 

ioopende tot '13 S•'pt, 0. <1. de ,·olgPnde berichten. 
Tot beschikkiug van Z. E. den Gouverneur Gene

raal zijn ge,;teld om benocmd te "·orden bij de rech
terlijke rnacht hier tr lande : 

mr. Andree \Yiltcns, mr· Frolik, mr. de .Tonge, 
rnr. Borel, m1·. Couperus, mt'. Kramcrs, rnr. Stiprian 
Lu:.;ciu~. nu·. i\lulder, m1·. Kruseman en mr. t\ilant. 

Tegcn de aanstnande opening der kamer- wordt 
een socialisti>che manifestate l'OOrbereid. 

In Zuid-ltalie, eYenals hie1: en daar in het zuiden 
rnn Frankrijk . schrijft het gepcupel de cholera toe 
aan wrgiftiging. 

l>c doctorcn en kapitnlisten zouden daaraan schul
tlig zijn. 

Deze mecning geeft aanleiding tot allerlei ongere
gel1lhede11. 

Et'n cleric:ile 1mv1ifc~tatie cfen i' en Sept<.!mbtir ge
honden, ll'errl door de bernlking rnn Brnsscl uit- / 
rcn!!e.1aagrl. 

D11itschlantl tracht naar colonis;uie in ,\merika. 
De booten tier rnaatschappij :.i :\'etlel'land" Y<'rmij

den alle gemeenschap met l\apels. 
De quarantaine te ~Iarseille zal waarschijnlijk 

spoedig opgehernn worden. 
De heer ran \YE>streenen , 0. I. ambtenaar met 

verlof in Europa, laatstelijk leeraar in de Hoog
duit~che taal en Jetterkunde aan de hoogere burger
school te Semarang. is eer\'Ol uit 's lands dienst 
ontslagen. 

Door Z. E. den Goul'emeur-Generaal zijn tot ge
neraal-majoor voorgedragen. 

Koloncl Yan Zuijlen, rnn de genie en kolonel '·an 
Zijll de Jong, van de artillrrie. 

Een tweejarig Yerlof nuar Eurnpa is wrleend aan 
den kapitein der infantcrir', Piekkaart. 

Benoemfl tot commit's der tweede klasse bij bet 
departement rnn Marine, Klapper : 

trt waarnemend b:rns-zeilmaker hij het marinc
et.ablisEement te Soeraba.fa. Tricbling. 

Gl'plaatst in de we terdfdeeling rnn Bomeo. de 
militaire apothekrr der eerste klasse Ri~ilado. 

Ingedeeltl bij het 9e bataillon infanterie, de ka
pitein Ilojel i>n de Juitenant Pilger; 

bij het 3e uep6t-bataillon de eerste luitenant van 
Stokkum. 

Overgeplaatst naar \\'cltevreclen de officie1·en van 
gezondheifl Waszak en Grootholl en rle militaire 
apotheker Crwan ; 

naar Sumatra's \\'e:;tkust, de militaire apotheker 
Nune~; 

( 389) 

~~ 

Soerakal'ta 11 October 1884 
N amens den Resident voornoemd 

De Secrefairis. 

Tb. YAN DISSEL. 

Een Hollander ~-.:4...J~ 

3~ janr oud, 011gehuwd, vrneg-er bti de koffie r 
daant1L in den h an cl e 1 werkzaam geweest en I 
thans nng in be:;rekking, bekencl met talen, . 
l;l{)~~:~.lo·ulin~-. enz. en voorzieu Yan goede I 
aetui()'schrift.en :weld phmtsinorr in het landelig' -..., ~ 

ke 1Lls nnderszins. 
Brie1'en bureau van dit blad No. 

ten tie. 
der ndver

(290)* 

Ondergeteekenden betuigen, ook namens hun 
ouders, hartelijken dank voor de vele be

wijzen van bel1mgstelling bij de geboorte van 
hun dochter ondervonden. 

P. JO ... ' CKHEER. 
A. J. JONOKHEER. 

Salatiga, 11 October 188-t.. 
SoES1fA.:N'. 
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l£ooaear en Zweed~ah~ t~~r 
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in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESl\IAN & Co. 

ONTV Al GEN": 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fi Ben 
zeer goedkoop. 

TH30FT ~Ii LFF. 
(162) 

INDISCHE-BODEGA 
Cntvangen: 
Een partajtje xqnise -witte 

portwiJa, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

~HH Ilebitenren en Creditenren 
in den boedel van w!jlen den HoogEdelg. Heer 
l\1r I?. A. lmatthes in leven resident v11n 
Soerak11rta, worden verzocht v66r 25 dezer 
hunne betalingen te doen of hunne rekenigen 
in te di en en bii, 

Mevrouw MATTHES 
geb. SCHO U'l'EN. (287) 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA_ 

fif-deeling=fimbachfsschool. 
nau On rust, de olTiciP.r van gezondheiu. I\ach; 1 .01• b~steHing wurden n.angcn1aakt n -naar Atjch, de ccr~te luitenaut der genie Peere-

boom. le onderd~elc:1 ''1H1 i;ehonwen als: 
naar Soerabaja. de tweede Juitenant der genie KOZIJNE. T. ILA.'.'.IE"N', DEU RE"N', KAPPEN, 

Wackcrs. 1 'l'RA.PPE~ enz. 
llc kapitein der artillerie Sohns heefts ecn ecrvol HUIS en KA:N'J'OOR°J.IEUBELEN .. 

ontslag uit den dienst aangeuaagd. Allen soorteu van S"JIIDSWERKE 
London ·J 2 October. Het Brit~ch prutcctora~t over , Her:-telliugen nan VOLaU'UIGEN. 

de Zuidk11st \:1ll i\i.;uw GuinPa werrl afgckond1gd. l Het S UHILD El{E, T van DJ~,_:o lU .. 'l'IE~ enUIT-

Aangeslagen vendutien. 
Op Donderrlag den '16 October 1884 des voormid 

dugs ten ·10 m·c in het locaal van het ' 'endukantoor 
alhier van een erf bebouwrl met ecn steeuen lrnis 
en bijgebouwen in bet chince~che karnp alh:er ,,·ijlk 
La \\' no 207 staande ten name van den chinees Tan 
Pik. 

HA N l* BO RD EN in alle letters enz enz. 
Voor i11lichtingu1 wowel ids bestelliug n ge

lieve men zich te vervoeg~n tot den Heer 
A. ( ·omIA:\:S, zijm1e '/, l!}t1. Mn bet 

boof1l dezer school geplnatst. (209) 

(291) 

Q ntvainge~:; 
ZADELS a f 85 en booger. 
HEMDEN fijne soort lllet krang. 
SoKKEX wnder mutd van f 3 tot f 5 per dz. 
Oni,;uns van f 2 tot { 3 per fl. 
Ec1.u DE Cologne H. S. it f .J..50 per k. 
bKT. 

KnLEDER. 
V .ERLAKT leder voor Slikhorden. 
z~:JLDO.EK in soorten. 
J\lc1.CJlIXEGcUiEX 700 el a f 2 per dz. klossen 

alle nu mm~ rs. 
PI~E \Il,'l'EN' IIOEDE);. 

VwEn.~UT1'EX in rollen van 85 meters a, f ~O 
per rol. 

-277- \ 'LASBLOJ'L 

ONTV ANGEN: 
Uit de Leeuwen Apotheek. 

van 

te 

Sa 111 a rang. 
m door ZEd. verzegelde fleschjes en cloosjes 

Castor olie· 
Cbinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
Wtjnsteenzuur. 
Rbn.barbe1· 
Kajoepoetie olie. 
Ven.kel olie. 
Pepermuut olie. 
Fnrine lactee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertrnan gezuiverde. 
Kina wijn. 
Amerilrnansch haarwater. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. VLASBLO;\I. 

-278- Schoenmakeer. 

Verkrij ghaa.r bij 

llr00®~1llr ~ ~£\!'~ ~ 
Hantoor-Agenda's J.§85. 
S11001·weggidsen. 
Nede1·lands Geschietlenis en YoUcsleven 

( pr<whtwerk in ~ g,., octavo deelen) 
de Gim.estet-Allnf.nt in prachtbtHtd. 

Italie, do01· Oera1·d Heller » >> 

Ben scliilde,.doos, co1npleet (voo,. di-
lettant-schitde1·s.) (249) 

Ei~out~rla,l~ Verk~op 
in het landllnis-op de ondarilamiJl Bloro11[ 

Voortzetting- op Dinsdag 14 d~z r en zoo
noodig op Mtl!lUUiLg 20 dezor, telkeus des 
morgens te 9 uren precies, van den op V rij
dag, drie dezer, op Bloron; aangev11ngen ver
koop van de ten verzoelrn der finua DOR
REPA A.L & Oo. ten laste van JULIUS 00-
BLIJN in executoriaal beslwr genomen roeren
de goe'leren, nader aang~cluid in nu!llero 82 
wn dit blnd. 

De bnitengew: deurw: t': W onogirie 
(282) C. B. BA.REND. 

De vcndnmeester, 
H. C. Fisser. 

J:>e ~eloutin.e 
Advert en ti e n. 
~ IEMAND gehuwd, grondig be
..... - kend met koffiecnltnnr 
en bereiding- zoekt plnatsing als Hoofdop
zichter, liefst Buitenbezitingen. 

Bri'.lven franco, Letter P, bureau Locomo-
tie£ (292) 

is eene speciale POUDRE DE RIZ 
b1reid t4it Bismuth, bijgevolg van eenen lteilzamen invloed, voor de liuid. 

Z1j hotutt op het aanriezicht e1i is onzichtbaar: 
iij geeft dus aan de h11id eene natuurlijke frischheid. 

CH. FAY 
PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 

Me1i neme zich in acht t·oor namaak en verualsching. 
(Oordeel uitgesproken door heL Tribuuaal de la Seine den 8 mai 1875) 

Soesn1a:n & Co. 

De onderget9ekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
. dukten te Seumrang. 

V ~rscl1:1.ft wa;·!\:'.Gi."litn.al nan Landbouwon
dernemingen en verl~ent voorschotten op pro
dnkten. 

J<jeu en ander tsgen under overeen te ko
men coutlitien. 

(333) L. C. SO IA.LKWIJK. 

TEX BET!OEYE Y.tl.X 

3e. ~tJ 11ma.)~i e.l~,,cfioof tc Soe-zaria-r.ta 
EN 

8e G))e.ue.11 ig it1<; tot l.)Oot&eie.~ClenCl ondet• 

z~cf'l-t aa 11. Jl:~aCletca ua1'\o 3R:.~nuetmo

g-e•id,m ~n §:i'tcCl.;,ifand.)cfi-~11-dii. 

Trekking 

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

jfEERE?\lSTRAAT TEGENOVER }':ERSTE-SCHOOL.. 

1 't Hoofd-a[gnts~hap over [ehsel Java 
I van de welbe'.rnmle firma HEIXRICH TERLINDEN 

g.>1·e1w11~~1ee1·t1 ~oor h:ire RU ll• en Jl[Oe• 
~.a~l'" .. WJ.j'::'H~:n. is aan ondergeteekende opge-
drngen. Monsters in nantocht. :Gestellin• 
ge:n. woden indien pressant, 1u~1· tele• 
g"l'aa:f ontbotlen. H .. HARLOFF. 

VER.DER NO~ VJORH.\NDEN IN ,,BAZAR" 
Groot assortiment in Eetserviezen vaa di-

verse prijzen. :G:>r(le:n, §~~1atels, enz. 
ook per stuk verkrijgbaar; 

Professor Dr. J.11E :>ER gerenommeerdo ge• 
zo :ad~rnid§)U>2tl em.; 

Zwarte prima kwnlit~it Vilten-ho~den 
voor Heeren en J ongeheeren ; 

Meerschuimeu, V eilchenholz en W ortelhouten 

Sigaren, Sig,tretten en Taba!ispUpen; 
~forrneren l{:1an.pjes en Ta-fels; 

'Veen.er :'7[ieub~ls; 
Diverse superfijne llJ1·.:?1en en Vazen; 
Pla::it~:;n. i:i irntt~;i ook op standaards 

l?!rntugra.fre-:tUn1ms, §lgaren· 
en §1;.;arett~:n. ~tui:§; 

Tila::ij~§ voor D.i:ne3 en Heeren; 

~Dd~::h,. en <!JUa.·c.e-Illa:n.d:~wlrne• 
ne:-D. 

J a,pD::a3t1l:J.e:n.. (269) 

Verkrijgbaar 
BI.J 

'.~hoJft &, Ka,lff- Soerakarta, 
PAPIERK IN DIDJRSE SOOR'l'EN. 
EN\-ELOPPEK 
KA.\''l'OOBJ3JD.NOODIGDHEDEN. 
I JK1'EN, IN /,EEl{ VELE SOORTEN. 
P ltAUH'l'A LB UMS. 
DIVJ~HSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Modem.ag·azijn. 
SO ERA BAJA .. 

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

Recorumandeert zich vercler Yoor het aan-
maken van japonnen1 etc. etc, *(252) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B ATAVIA, 

ten b>ho~v,• 1·:111 
D e Oymu:u1tie :!l:s<!:rnal t e § a e rakal'ta 

011 

De • -re ~?11.:;in ;: tot ' ·oornere1deud ou
d r-:-rich t n a n Ji:in :l errN1 , ·1t:i :.'lll.i n\' f'l'• 

ma;;euden b a Ne.ilt:" r l 1Ln.l~r-h lndic. 

f 300.onn. - 320 prijzen. 

Een pr1JS f 100.000.-

BECKER & Co. SOER.ABAIJA. 
WEH.X'l'UIGKUND lGEN. 

Handebran in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN V OORR AA O : 

Een groote ·partlj •~. T, 1-! en Balk· 
ljzer in alle nfmetingen. 

§t,n,n,f en l•laat\jzer v11n alle <likten, 
w11arbij vn.Lt G' X'.3'X '!"" en 'I•" 

§ taaf en lllaatltoper en Hoper
draa•l. 

1 prns v11n f 20.000.- t+roote- sorteering- Jloerbouten en 
l < < < 10.000.- .Klinknagels. 
3 pr~jzen « ( 5.000.- « 10.000.- , 3 Koperen Kranen 
·> < « « 1.000.- < 5.000.- en ~t.oomafslniters. 

10 « « < 500.- ('. 5.000.- l~l~Ua rubber van af '/,." tot en met 
100 < « « 100.- < 10.000.- 1" dik. 
300 « < < 50.- < 10.000.- , Ga:§l•~j pen met hulpstukken tot 

3:;0 pnjzen . f 170.000.- en met .. ~" 
11 

•• 
2

,, d' t 
I O.L' '•''·· . ·· t <Y f 10 _ CC)N'l' \ " 'f . . 1 ,..<Yb . Jt G"'~ila:rhien 1nJpen tot 1 rnme er , .,. ., zJne"'rn . •.. ,\r1uu,,,am. t l OAt h 

te Ambuina bij cle heeren ,\ . T . Ho11ruan ,~ Co. gepei:s op . . mosp eren. •• • 
,, B:rn.1,i · " d<!n heer c. J. Blank ~ 1 -t. Pnma kw:thte1t En~elsche drt,J fr1e• 
,, B:1n lju1·1m1,in " " « J. \ . Jan~3 n. ~ lln 2:~, enkel eu dnbb::!L 
" l3aatl.:111fr « « C. G. H~iliger;:. l Il li:a ~'.l . ~e:atrifngaal, §toom• 
" Bata\'i:l < de i\ I f<:,com1; tu Jh{tschappij. pu::n.1H~!:l en ! l r antl s pniten. 

·< den he0r ll J . ~le~•-t"n~ . § ·njJ~· ~· l·e~d§1•3hap voor gas en 
,, G. Gehl'llng. , llVH ~ "<.:..' .. :>:rtJ11~:;:a1ul. 
« « " F . ll. I\rorn. 1 Aile soorten \rcerf'(-qaren. 
,, de heere11 IL ~I. '"rn Do1·p & Co . I.~Dar en !P'o:;n§ma c hines, Draai-

'' " E!'llsL & Co. 

(( 

t< Ilt':ngka.li~ 
(( ne·1koe1Pll 

~ B >··l,•lwg 
« lluite11zorg 
~ (\ 

« Ulierihon 
(( (( 

cc·« Br11i11i11g ~Co . 

« << U~i l l' i e ~ Cu 
« \'i:;<er .'\; Co . 

(( (( Dunlop .'\- Co. 
,, den hte1· f.na Po Sl! n~ . 

<< 'L'hio 'l'. jeng- Soey . 
" << -.c L. \'illl ll11tt1•n 

« 
(( « 

(( 

(( 

(( « 

1< C ... \ .. \ e<'!rnrlin 
« "Nicri1i.·kx . 
<< Tl1. .hln~z. 

J. ,\ , Sc lt ns~ler. 

« J, J. LI. :S!llel!nk. 
<< . \ •. .l. \l 'o!l'elrnmp. 

(( (( (( « J . rn n llobt l'~llt'lrn an. 

•< Broe\. << D'em!Jl}r Bt>zo1•kie « 
« ll,10.:.,acal'la « « « .J • .! . de lirnafl .. 

(( 

(( 

u h ln m·1jne 
« J\ e,l irie 

" (1 << II. ll1111:11,rr. 
"<< « \\' e.1. 1\ock•n. 

tie ht1cr \!n S . ) ,~...: 111 ·t n .~ Co. 
« tl e·1 ht> ·1· .I . ll e1 111!<. 
<< F'. S:11l t1•11ho '.f. 

• l\ 0. :1- .1a1l.i a << << (( ,\. \ \". I\ 11 <' It• \. 
« L :1!.i,1,•.111 ( lld i H< « 
\( ,\ } 1.-H ~:': ll' (( 

« ) f:t !iO·!ll << 

J. F. I[. 1 .1 .. 1tlfome1't. 
\\ '. E·•l, ho111 t . 
J .. \ . )l:l: 1u.• l. 

« P. l\0;1p,•11ol. Jl · 1c:·el:111~ 
~k l :l!l (( « « \ \' . F. I I. 1.eyting. 

" :'1[ 0, 1·1 lo '' tie l1et! rt" I ti ,• Hor.I~~ ~ Co. 
« J'a i:t I~ « « 
" l'a l.-1':111 lj,ing « '' 

« Ya11 ll J uk11,St,firn,.l<.Co. 
<< .! . \\' . ,\lting Siberg. 

u. I 1:1 ~e 111h:.u1:; (< i{ « \i. 11. fl11!t:1:1k . 
(\ ra ~u .. ·1 o..? an (( (( ,, II. <:. /\l1111d cr. 

« 
cc P:1 t 1i1• 
l( p ... ea:ungan 

f( « 
' Po •n1·ore•l.i o 
« l'ro lio '.i11go 

« Jr o:iw 
« Hc11 )h ~ t ng 

" S:1l:t lip:a 
le Sa1uarang 

(( 

« 

« Soekaboi;u1i 
« SoernlJaia 
( (< 

(( 

(( 

(( 

Soernkartn 

( (( 

(( 

'< T:l:1gcrti.ng 
" Tji:rndjoer 

< Te!!al 
q Ternatt:'-

, Tjilatjnp 

(( 

(< 

(( 

« 

(( 

« n. l'. E1·t!L1·i 11k. 
« .\. .. 1. \' :11 · k c v i ~ser. 

q . \ . \ \' . I. B chnn.lt. 
« " « S. ;\. ~Ian. 
« de ltePrt\11 ll:111a ~Ittllern e iBler & Co. 
(< d"11 lwer M V. S111 e t~ . 
<i r< « C. l;, rnn S1i,1. Jrcd1t. 
« « « IL S. Tli:d Larsen. 
,, re C rn11 Z\jp. 
(( « « P . 1.. rnn Bo,l•!gum. 
" " « Th D. Y:t11 .:oest. 

(< ,\ gen t ~ . I. Esco111pto lfij. 
<< de heeren G. C. T . rnn Dorp & Co. 
« « , fitnenswnnv S:, Co. 
« « « ,\1'1101Ll & co. 

cc (, Soesman S.: Ct 
« « « Grin·! & Co." 
r< den beer ,\ . Ui~sdwp . 
« « « D. J. IT. Sck iJer. 
,, « A"ent ~- L Escompto :\Iij. 
<< den l~er ChB. I\ockPn. 
« « « \". Cli!!nelt. 
'' de lteeren Ueb. C:imberg cn Co. 
.f « E. ' Fuhri & Co. 
« " « Yan ;\[nnlen .'\; ('o . 

« Th-,c me ·& C'u . 
,, « « $ : 11~-111:m ~ C'o. 
« « « ThtJof't . .'· Kalil. 
« « « Yo[!elrnnder!Teyde &Co. 
« den heer C. L. Baier 

~ « L . . \ . ~l. LL"nmn. 
« « .l hr. R. Hulzschuher vcn 

(( 

llanfach. 
r< K. Ho1ens Gn~ \'e \Yzo. 

C. \\" . TI. rnn Renes~e van 
Duij\'enbodl» 

I. I. ,\ Gi ; enhage de 
Jli~t. 

·< \\'ono ,obo · « « « D. J. vRn Ophuijzrn. 
D~ trekking geschiedt ten 01·erstaan rnn den ~o

tari5 LT. J. :m.-: i<: rrrr~:c\S te Bauni<l als bij ua;;p!ak
bi llet is bekend gema~kt. 

De Co1mnissic ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(13) E. DOUWES DEKKER. 

Hand.els- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOG EZA ND. 

Voo 1·st)'(lri/~ , olo (35) 
§teed!! b ~leefde l :j k a.an!J e , ' olcn. 

Steels voorlianden: 
P OSTT d. LUl~V J~K. 
'fELG' tlAFTAlt!E VEN voor 3 kringen he

end tot 200 woor<len. 
'l'AlCEV .KN voor KOBLIELOONEN buit..,.a 

de lijn. 
(G) '~HOOF'f & KALFF. 

en t'5 ·: ll. 'b.ft Hrn. ~ 11 ~um . 

1 §~a :):n:;::a :u~hhaes.metketels opeen 
E t·u ~~ 1!:1tic ,&}aat . 
' .tlii2:i;~ i .~·uhr <1.·o mpositie, de beste 

bekleeding teg n w1mute-nitstmling. 
O:i:~a§ Cl'rb taH. een nienw soort 

,.u ua·~.t.lei. Y11.n well~e ht11.tste artikelen zij 
eeuige ttgen ten voor Java zijn. 

Yetdet: a Ue arH~elen, benoodi~cl 
' 'UfH" Aa.::deHj :irn undernemingen. 

Hun ne ::Mtk op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hnnne prijzen zeer billijk en 
bene.len concurrentie gesteld. 

lh1m1e belu ·ten zij zich met toezicht hou
den op aamun.fLk vn.n .VLiachiuerieen en 
n:~:rn.raties datLr van, en nemen bestel· 
lin~e :a n.an op diverse werktuigen. (90) 

Ii\DISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P A SOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaansche en Porlugeesche Wyneo. 

'l·nui• cu E'.i: o o tlc l'ort ... .. f 15.-) per 
lUnla;;a . :ilasen t~len 'l' inoDulcc ,, 13.50 }·12 fl 
Jl"alt•- . i:;:ald- e n Dr y- § hcn·y ., 1:2.-l aco .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOO:FT & I\:ALFF 

TIIOOJT 8t KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefclelijk n.au voor hunne 

IlrnkkBrti en Binderij 
en 

HA N DEL 

in Papier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige beclieni.ng en nett.e afle1ering ge

gn.rnndeercl. 
P llIJSCO UllA~TEN wortlen steeds gm tis 

ver:strekt. (7) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.nt..eatAlll~§ {;uug·h JLozen~es. 
illiclil0 l tege11 de !west. 

( l O 5) :\IACHUJLSE. 

Van af heden dagelijks versche Geb1tkjes enz .. Prij:>coumnten worden tegen fmnco 
!1an vrnge foi.nco toegezonden. ,--

\ 

VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEREYSTRAAT. 

(127) 

Zatnrdags: Sancij sbrooc~jes en geprepareerd Y s. B~stellingen worden rn dr.n 
kortst ·mogelijken tijd afgeleverd . 

N B d B r 1. I Il fi i s c h B L B v B Il s v B r z 3 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 omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden. Immer-trekkencle verze 
kering; - ook omtrent die voigens het onlangs 11angenomen VE Lt L.A.A.GD tarief voor \'VEE
ZENFO:NDS. worden grin.me verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Informn.ties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

. A.n1sterdamsebe Apotheek. 
Soen lrn r ta. 

Ba.yr111n. .A.lcuholisch '"'asch· 
" rater. 

( 101) :\IACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op an.nvrnag dadel:ijk 

§chijf'!!l<'hietl'c~isters en A.-f!!ltandsbepa-
lin;-en, afzonderlijk gcbonrlen. 

Gedl'ukte A.anteekenini.;boekjes . 
Naamlijsten. 
K lecdin;;-lijstcn. 
Strafboeken. • 
Jlena;;eboe kcn met sterkte .ile~ister. 
Proces-Verbanl. Getuigen Verhooren. 
3eklaagden , . erhuoren. 
Vendu \Tel'antwool'dini;en, enz. enz. ( 4) 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANIJSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

allc nu111me r s . 

-230- YLASBLOM. 

Snhoenen· Laarzen· Ma[azijn en Atelier 
VAN 

V L A S B L 0 IVI. 
(226) ' Heer ensfraat -Solo. 

V e rkrijgbaar 
bij 

rrj!O OFT & ltALFF. 
A venturer. 

van 

Baron von MlinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

I'1·ijs f 5.- { l'll ll CO pe1· post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
bij TIIOOFT & KALFF 

blanco aanvl'agen tot geleicle· 
billet voor ve1·\'0er van kuffi,j, 
met ontvangstbewijs voor kot·-
fijpas. (193) 

Jen Agent te Soeralrnrtr• 
J. H. YAK OJ\L\I!j_j REN. 

Amsterchtn1sche Apotheek _ 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernknrta vn.n 

~aaJ;'~Ohe V'Tijn~~ .. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOjj"JS~L1\..~ & Co . 
belasten zic :1 steeds met het hou:len van 

:Hui§~ e n Cmn-.:rnis:§i~ ,~ei:idutien 
(28) 

11.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentunr voor Soernknrtn. voor de 

zoo gunstig bekencle °'Wl.J :-¥EI¥: 
:Jferk PLATOK & Co. B11tuvi11. 

(70) A. MAl'HIELSE. 

An1ster<larnsche Apotheek. 
Soe r n.karta. 

Ontvangen: Enc aly p s i n the • .Uoorts· 
wereud liqueur, tevens eene zeer aan
gename clrnnk. 

.l l 00 ) :\IA.CHIELSE. 

AGEN'rSCHAP SoERAK ARTA. 

der Ba ta v iasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen bmndgevan.r, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. :.\U C'HIELSE. 

BRAND- ASSURANT!E MAATSCHAPP!j 

,,de Oosterling," 
E!i 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPP!..i 

"V e ritas." 
Bij het Age n t!i!Chap d e z e r ftiaatscha.p· 

pijcn bc§tant, op i;rner annue mel!j.ke voor
waardeira, ~ele;; enl1 eiil tot "°''erzekering 
t e i;en bra.nd;;e \Taar, \Tan allc iioorteu Ge
bouwen en Goede1·e n . 

De Agent te Soeml~arta. 

(1 6) J. f{. VAN 0 l\IMEH.EN. 

TE KOOP. 
Het hnis en erf thu.ns geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) .l . l\IACHIELSE. 

Stellen zich vcrantwoonlelijk voo1· de wet 

DE UlTGEVERS . 

Sneklruk - TuooFT & KALFF - Soerakarta. 
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