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:\'1ys tLficatie 

»Door een nn.nwkenrig onderzoek is aan 
> het li1.:ht gebrucht, dat bet rond venten van 
»spotprenten op onzen Koning te Soemkarta 
>volkomen onwaar is" 

Zoo luidt 11.chterstaand telegram 
Dus, m. 11. w. tout est pour le ::nieux: dims 

le meilleur des mondes (in cam Solo!) 
· Een inzender heeft er eene courunt-de cou

rant het publiek 111.ten inloopen door, instede 
van een nieu wtje een <.:anard op te clisscbeu. 

\Vij zouden er ons ruede in verheugen diit 
<le gemoederen tot bedaren waren gebrncbt, 
indien niet dezelfde inzencler van bet oericht 
over spotprenten (zie No. 89 van dit bliid) 
ons Maandag jl., dns voor deu uitslag van het 
onclerzoek geschreven hnd: 

» "edert den 23 dezer urn.and beu ik dagelijks 
» bij den heer Halewijn ( wd. Resfrlent) in on
»derzoek geweest over het entrefilet van Pe
»trok en is die za.ak zoover gegaan, dat ver
>schillende J avanen reeds in de gevangenis zijn 
>gebmcht en ik hede11 weder opgeroepen hen. 
>Gelukkig dat ik de pluat nog bezat, anders 
>wie weet! 

>De medewerker van de Locomotief heeft 
» dat stukje overgenomen zooa.ls u denkelijk 
»gelezen bebt en er Atjeh, 'r!:lno111, belasting 
»enz. bijgehaald, waarop Z. E. de Gouv. Ge
>lLCuia1 diiarnaar een onderwek gelast heeft, 
:.dat mij thans 11lle dagen moeielijk maakt" 

Ergens schuilt hier mystificu.tie! 
Gesteld nu dat het iugezonden bericbt niet 

geheel zuiver op den graat is, dat b. v. wel 
de prent bestond, maar het onderschrift er la
ter door den een of andpren f aneur werd bij
gevoegd ( wat ons nog geenszms bleek. da11.r 
de prent volgen-: onzen berichtgever door hem 
gekocht werd a.an den grooten weg va.n ee.ne 
inlan<lsche vrou w met het onderschrift - is dan 
66k onwaar bet bericht in de Loe. waarbij gecon
stateerd wordt het circuleren van spotprenten. die 
eene staatknndige sti·ekking hebben die vervaa.r
digcl zijn door artisten(?) welke weet hebben van 
d!l Atjehscbe eu Tenomsche zaken? 

Bet gel~ktijdig ontstaan van twee onwnre 
berichten zou dan op merkwaardige wuze 
coincideren. 

Verwantschnp tusschen beide is moeielijk te 
ontkennen. 

Het z\jn teekenen des t\jds wanneer inl11nd
cbe kliidscbilders beginnen met bet Hege

ringsbeleid te per.:iifleren en w .• nneer ze <lat 
doen te Solo. 

F e u i 11 e t o n. 
DE RECHTEN DER VROUW, 

(Vei·volg.,' 

Eens gebmu·de het, nooit werd het vr,rgeten, het 
was de Jag ,·66r een bal, dat eenige jongelui, die 
absoluut rle dames moesten spreken, meenden, dat 
ze geooeg tot de hu1svrienrien behoorden 0111 7,ich 
aan bet gPgeven bdet niet te ~toren, en een~klaps 
een inval dt•den in de rnangrlkarner, waar mama en 
hare duchterti bezig waren met het oprtoen der wasch. 
Twee stonden er te stl'ijken, twre mangi:ltlen, en 
twee maaktPn de rollen; mama zat voor de tafeL. te 
vouwen. Dat was ongcwoon arnusant voor die j..in
gelui, ze begonnen de ~trijkijzers aan te dragen, en 
er w.is een gelacb en cen pret, dat mama zich het 
hooftl wel eens nwest va;;thourltrn, en toen gebcurde 
bet, dat Jonkhe1ff Adolf van 13., rle schatrijke ofll
cier der artillerie. zijne aristocrnti~ch() handen aan 
den mange! ~loeg en z 10 hanclig mangelde, clat hel 
een lust was om aan le zien. :Haar daL was ook 
voor Ada, die lit>ve. mooiP. Arla, die er Jachrnd en 
hoog blozencl bij stonrl, en den vcrdcren d..ig WPrcl 
ze door de zusjes: ,.mcvrouw van B." genoemd. Eerst 
lachte en klcurh ze, toen werd ze stil en blet•k, en 
's avonds, toen dat geplaag nog eer,s were! herhaald 
bij bet aangeveq v\Ln een kop.je thee, toen boog ze 

De Soel't£Irtu·ft£St•lie Cou1·<int verscb\jnt 

dl'ic1mnl ';;week-;: Diiutl<t/f!l• Don.1lertlti,qs en 1 ~ 
Ztitenltif/8, uitg-01.on.tenl foe.-;tdngen. 

Advertentiekosteu behalve het zegel voor 
elke 10 woonlcn voor ~ plaatsingen f 1.

elke volgende phiatsing de helft. 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 nur. 

M11.1tr de 7.•1cht om wat krom is als recht voor
testellen. afwijkingen Yil.n het indische »dienst 
volgens tnbleaa' ' te verbloemen, om getrouw 
te blijven Mn hct botertje tot den Mom, twelk 
nu eeornMl behoort tot de indische traclities 
en een erfelijke trek is Y:m offi.cieele rapportR.u 
-kon wel eens het leidend beginsel zijn ge
weest van d1it »n1iuwkeruig" onderzoek. 

Ile!; is u. i. geen zaak blind te blij vt;1n (blind 
als een sf;ruisvo~el) voor de uitspattingen van 
J,~vaanschen volkshumor. 

Australische Suikerindustrie. 
Slot. 

Een andere fobriek die ik bezocbt, the Palms 
genal1111d, is b~kend om h1ire uitsteKende rn
stall1itie. De gebouwen daarvoor hebben 9000, 
de ru:Lchinerien 24000 pond st ... rling gekost, 
voor het grootste gadeelte zijn de htatste af
komstig van bet Glasgowsche huis Mirrless, 
Tait & \Yatson. De werkwijze is die 111et ge
concentreerde stoo111, terwijl het gewone kalk
proces vervangen is door de methode leery, 
Ehrman en Bernhardt .\let dit laatste herekent 
men kan ongeveer 90 procent van het product 
tot wiotte suiker verwerkt warden, ofschoon 
dit eenigszins ten koste van de hoeveelheid 
geschiedt. De beweegkr1icbt komt van vier 
stoomketels, ieJer van l 00 p11ardekracht. Het 
kookhuis is van het hoofdgebouw gescheiden, 
de stoom wordt er door pijpen - heengevoerd. 
Het laatste meet 179 op 84 (eng) voeten en 
de machinerien, waaronder zes centrifuges, ie
der 1200 omwentelingen in de minuut make~
de, zagen er proper en goed onderbouden mt. 
Gemiddeld wordt er 15 ton suiker daags gefa
briceerd, doch bij uitzondering klom deze hoe
veelheid een paar ma.al tot 20 ton. In een sei
zoen werden 1650 ton suiker verwerkt, dDch 
de installatie heeft capaciteit om 2000 ton. in 
een oogstjaar aftewertrnn. 

Behalve het woonhuis van den administra
teur vindt men er nog het logies van de bliiu
ke arbeiders en kleurlingen, een stal voor 72 
paarden, eene smederij enz. Omstreeks zeventig 
blanken zijn in dienst als suikerkookers, ma· 
cbinisteu, en7.; het kleurling-personeel, kanaka's 
Mideiera en Singalezen, telt 240 koppen. Aan 
de eersten wor<lt circa· 370, aan de laatsten 
250 pond sterling per m1~and aan loon betaald, 
waarbij nog de rntions vivres komen. In het 
gebeel wordt er dus 7 440 p sterl. 's jaars aan 
werkloonen uitge~even, welk cijfer echter. 111et 
de extra- onkosten medegerekend, tot 9000 's 
jaars stijgt, exclusief intere:c-it van het kapitaal. 

bet hoofdje hoe lang-ec hoe lager ornr haar werk, en 
einrle! k, daar harstte ze een$klap~ in snikken los en 
ijlcie de kami>r uit. 

De zusters zag-en elkander verschrikt. en nagend 
aan. Mama Yo1gde haar dochtertje. 

-- Ada! mijn lief kinrl, \Yat is bet? 
Ada wrLor!! 11et hoof lje aan de borst der. moeder 

t en ~nikte hoe Li11gcr hoe luider. 
- llou je rnn hem? was de zachte aarzelende 

\TfHlQ'. 

~0 .' 
Dat .. 0 !" uit h1' t dii:pst rnn het vrouwenbart, wat 

verstond ze lwt goed. die moedPr 1 

Zij ku~te en troo:;Cte haar rlocbtertje en sprak ver
standig- 1nrt h:iar; maar 's avonrls rnet den kolont'I 
alleen. t1w11 we<! nde zij, tenvijl ze hem het gebeurde 
verhaalLle. ~lnnr hmu· eclltgenoot wi\rd driftig. 

- Ja rnaar, allrmaal gekbeid ! 1·iep hij 11it, de 
kerel komt dan maar r.1et meer hier aan huis, het 
kind zou l'•' orer gaan kniezen. 

Dat was C1)n»klaps een nicuwc zorg roor den va
der, jr. hij bc,·ond, daL teg.•nover die g .. oote zorgen 
met zijn grootr. kinderen de zo:·gen met zijn kleirle 
kinderen nog betrekkelijk klein wnren geweest. Hij 
had toch zijn trucpje zoo goed ged1sciplincer<l, hij bad 
zoo dikwijls herhaald; ,,kindPren, aan tl'ouwen moet 
jul!ie nict denken, daar hoort gP,l< l toe en rlat heb 
ik niet," hij meenrle dat ze zoo heel verstandig wa
ren, maar wat een mei~je al riiet droornen kan, ter
wijl ze daar zoo ijverig zit te borcluren, of zou druk 
bezig is in mange!- of provisiekamer. lndien ZP. zich 

Ook deze administratenr O'af de voorkeur aan Doch die koelies zouclen tot de eigelijke land
klenrlinO"en boven bla.nken."' Bij het werk in de bouwers-klnsse moeten behooren, die zich sindR 
tuinen, ~eide hij, z11.l een kana.b Jen giirndien l onheu;;elijke t_[jden met. <le_n ~kkerbou'.".' bezig 
diLO" door het mes banteeren w11nneer de Ll1m- ' houdt. In (Bnt.<>ch) Imhe is iemnnd zun leven 
ke 

0

het er reeds Jang bij ne~rgelegd heeft. lang timm~_nnnn, zijn v~der is timmerrnan ge-
De president van een wcdu wen-en weezen- weest en _zun zoon zal tunmerurnu ':'orden. Al

fonds noemde het ter openba.re zitting eene d~s met wcler amba.cht. Maar c~e rnvoer van 
vreemde eu zorO"wekkende omstandiO'heid, diit Smghalezen heeft aan de kolome VP.el kwaad 
op de ledenlijst~ waarop alle klasseu 

0

der nmat- gednau, meuschen ~ie geen eigelijk _ _vak ken
schappij voorkwamen, alleen de litndbouwers- n~n en V<l.ll d,aag __ rht, morgen. d~t ZlJD. 
stand ontbrak. Het is den eiO"enaars en admi- De k1i.nnk;i s zu n zeer gew1lhg en hebben 
nistrnteurs dim ook een door; in het oog diLt, rnij meer dan eem uit de verlegenheid gehol
wanneer een hunner crehuwde blanke arhci~ pen w1tnneer het sp1rnde met bet werk eu er 
beiders stern men van'"' de ondernerninO" v"r- dringen le bezighe,fon verrici:tt moesten wor
wacht diit zij

1 

ten behoeve van de achte~f5elJle- den, .~ood;1t het vnn dn.g-nacht~erk we.rd en 
ven fomilie voorzieningen zal treffen. Dit mis- terwyl bet blanke werkvolk d1enst we1gerde, 
bruik heeft zulke verhoudingen aangenoruen, ofschoon ik voor het extm-werk extra-betaling 
dat vele planters zich verbonden hebben om, aanb??tl. , 
bij de indiensttreding van blanken, bunne dee]- WlJ be~ochtlln :io~ de h~tten de~ kanaka ~, 
name in eene levensverzekerinO" 111aatscha ppij waarvnn ie,ler twmtig arbe1ders hmsvestte. Die 
verplichtend te stellen. "' welk~ zic_h re-engageerd . hadden ware~ het 

De Pleystowe plantage is het eigendom van bes~ l)'.lgencht; er wnre~ i~ hunne womngen 
eene Melbournsche venr.ootschap en een der k~erne gem'.i.kken eu genefelnkbeden zooals mu~
oudste van het district. De installatie is niet kietengord[Jnen, preuten, eene lamp, enz. Bm
volgens bet nieuwste systeem, maar werd van ten de hut~n w1is een aanphmt van bann.nen, 
jaar tot jaar aangevuld eu verbeterd, o. a. met yams en b1.er en daar ook van bloem~n waar
een tweeden rietmolen die het uitgeperste riet, tenemeu_,_ die het karnp een g~ed aanwm ga
tot dusver voor brandstof O"ebruikt ~ene twee- ven WlJ z;tgen ook het hosp1tial van de on
de persing doet ondergaan~ alvoreds het naar dernerning, hetwelk toen ech~r geene p1itien
hct fornuis gMt. De hier gedistilleerde Pley- te:i bev_atte, Wimn_eer een .. eil1rnder op de fa. 
stowe-rum wordt heinde en ver verzonden en bnek z1ek wordt, is het ZlJn landsman vergund 
bebaalt op de rnarkt hooge prijzen, waarscbijn- hem optepassen, terwijl ~anneer zoodanige lij-
lig"k: het gevo]O' van eene zorO"vuldiO"e bereidinO" der naar bet groote bosp1taal te Mackay ge· 

0 
"' 

0 0
' d dt h.. ·1 I k t goede grondstof en eene uitstekende distilleei·· zon en wor ' U onu_er vreernc e~. om en 

machine. Bii de fabriek is eene- afdeeling waar veel kans heeft het he1mwee te kru~en. 
de rum wordt gebotteld en verpakt, geheel ge- Na nog een bezoek ann het ~achmeg_ebonw 
reed om in den handel te komen De waarde gebracht t~ hebben namen WlJ afsche1d van 
van den grand (5000 !l.Cres). de machinerien, o~zen gastheer en keer,len buiswaarts, ~e hoop 
gebouwen en andere eirrendommen wordt ae- mtdrukkende dat bet aan deze belangrJJke cul
taxeerd op 80.000 pond sterlirig. 

0 
tuur gelukken moge hanr bestaan voor ~e toe-

Op deze fabriek werken 153 kleurlingen en ko~st . te verzek_eren docn: eene behoor~gke re-
40 blanken. Met de laatsten heeft de bestuur- gehng der arbs~ller:>k~estie, bet vermmderen 
der nog al eens last: er zijn er die noch te- der o~:rproductie. en .:n h~t a~gemeen door het 
gen het klimaat, noch tegen de soort van werk verdwuuen van die VlJandtge i_nvloeden! welke 
kunnen. Diefstal onder Je eersten komt weinig th&ns bet ?e3tnan der Austrahsche smkercul
voor, doch er heerscht vrij groote sterfte on- tuur bedre1gen. 
der hen en zulks naar ik denk niet zoozeer """"!1!!!!!!!"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'!!!!!!11 
door aangeboren lichaamszwakte, als wel door 
vera.ndering van dieet; van kliruaat, van Ieef
wijze en onbekendheid met de voorbehoedmid
delen der blanken. 

Indien, zeide mijn gastheer, WlJ hier Indi
sche koelies kouden krijgen, dan geloof ik dat 
ze bet werk bier even goed zouden doen als 
de Zuidzee-eilanders, de kanaka 's en er mil;
schien minder sterfte onder hen zou wezen. 

nu toch eens bet hoofd licten op hol brengen ! 0, de 
vader en <le moecler, die d1kwijls zoo te over moeten 
ch inken uit den beke1· der zorgen en teleurstellingen, 
wat zouden ze niet geven om <lien a}tijrl van de lip· 
pen hunner kinderen te weren. iUaar het groote 
vraagstuk der opvoeding moet toch niet zijn, hoe kin
deren bet best aan d11s !evens strijd zullen ontkomen, 
rnaar hoe ze bet best daartegen zijn te wapenen. 
Had hij misschien te veel en uiLsluitend op het ver
stand gewerkt, tc vcel van het verstand venvncbt ! 
Daar herinnerde bij zich, rlat hij wel eens kwestie 
met zijn goede vrouw had gehad, omrlat' ze zijns in
ziens de kindPren te vrnom, te ,,fijn" maakte; en 
zonderling, daar wen! hem rlat nu jt1ist een troost. 

Toen de moedcr den rnlgenden morgen aan het 
ontbijt volgens gewoonle uit den bijbel voorlas. en 
wel juist toevnllig van de muscbjcs, \rnnrvan niet 
el"n onbewaakt ter aarde valt, toen welde rlen rndcr 
cen traan in bet oog, en hij dacht: ,,Hoeveel gaat 
cen kindcrhart een rnu.-ch: e tc lJoven I" 

iliaar ziet dam· hi eek het toch, dat pa pa al te 
pessimi,;tisch dacht over de jongelui, want den vol
genden aw•nd, toen Jonkbcer Adolf rnn 13. Ada rond
vocrde in <le lialzaal, toen werd er iets en nog iets 
gefluistm·d, heel zacht, en cla!irna klonk de vraag 
iets Juicier : 

- llfag- ik er den kolonel O\'Cr sprekcn, Arla? 
En hij zag haar aan met de glanzcnde oogen. 
- Kunt ge een bee~je van m\j houilen. Ada? 
-- OJ 
Het hoofdje zonk dichter aan des jongelin~s schou· 

So er aka rt a. 
Kommissarissen voor de maand October 

PJaa.tselijke Schoolkommissie 

de beer: N. VAN KLA VEl~EN. 

dP heer: J. G. "Ji. A. CAH,LIEL{ .. 
V erzorgi ni;sgesticht 

de heer Mr. C. F. F. THlJHKOW. 

der, en de jonkheer rlacht, dat. eene ,,0 !" van dat 
mPisje meer glans over zijn ]even spreidclc, dan alle 
scbatten clet· aardr. 

Dr. van Doorcn kwam m~t zijne vronw ov1w om 
te feliciteeron !11P.t Ada's engngemcrit, en vergezelde 
zijn broeder die Lucie naa.. llellernct~l:ii s bracht, 
waar ze naar lnclie moest schnep gaan. Huim en toe 
in de kleinste bizondPrheclen \\"llS z1: in ham 1.11trn~

ting rnorzien: dat kon hij doen, die brave vader. 
Zeker zulk ecn ·af~cheidnemen is niet geinakkelijk. 
De kolo1rnl hielcl zijn luid ween •\nd kind lang in dt~ 

arm en gekneld. 
- Kind! f111i:oterde hij met een ontroei·de strm, 

je vade1· kan· uiet mcrlegaan, maar jP. hemelscbe Va-
der gaat mede; blijf maar dicht bij hcm ! ..... . 

Zeker zulk af:;cheid nemen is bang. Maar hoeveel 
moeders, die hare zonen zien heengaan naar het ver
re land ; hebben ze dan die zonen minder lief clan 
de dochters? Eo een lief, fatsoenlijk meisje vindt 
zoo licht, ook van achtingswaardige vrouwdijke zijde, 
raad en beschcrming, maar voor den jongeling staat 
dt: poort dcr verleiding wijd, wijd geopend ! 

Op hunne terugreis ontmoetten de broeders in 
den tl'ein een oud vriend, een luitenant der infante
rie, wegens verzwakte gezondheid nit Indie terug
gekeerd, en die, na twee en een half jaar met vrouw 
en kinderen rnn zijn Yerloftractemcnt te hebben ge
leefd, nu eerstdaags zijn pensiofn te gemoet zag, 
achthonderd gulden en ze waren met hun achten. 
Hij had zich dus van zijn terngkeer in het vadcr
land af, z~n t~d ten nutte gemaakt, ten einde een 

! ' 
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D11t ook A.nstrulie nog geeuszins een Dorado 
voor werkzoekenden is, dan.rvan moge onder
stnand excerpt van een brief uit Sydrrny getui
gen, afkomstig van een jongtnensch <lat vroe
<Ter op Java was. 
0 

Het grootste voordeel, dus schrijft hij 't welk 
ik met mijne emigratie herwaarts acbt gewon
nen te hebben, is bet klimaat. Het is opmer
kelijk hoeveel levenslust eu opgewektheid dat 
bij bren<Tt en chtfu:bij vergeleken komt mijn 
geestestoestancl op Java m\j voor als een be
nauwde droom. De Engelschen bier heb})en 
gel~jk w11nneer ze zeggen "This glm·ioiis cli
mate will set any man on liis legs. 

Overi.,.ens is het een harde clobber om bier 
aan den" kost te komen. Ik weet bet o. a. van 
een rn~jner kennissen, eveneens tot de kleine 
bolhtmhcbe kolonie bier behoorende, die er alle 
moeite voor need. maar de man loopt op het 
OuO"en blik nog. 

I1ij scbreef rechts en links .. en vervoeg~e zicb 
bii nllerlei lrnntoreu, o. a. bu de Colom'.tl Su
cr1tr lietiuing Company, bet grootste bms t of 
hever l111ndelsliclm1tm) in suiker, welke bij aan
bootl werkvolk vim elders overtebrengen voor 
de p 1tntag-es der l\fontsclmppii op Queensland, 
de Fi.lji-eil1mden enz. Hij bood zich zelfs aan 
voor de bereden politie. wenl d1t1trvoor op de 
sclrnnl g zet, naar lengte en gewicht onderzocht, 
al!e~ out te vernemen d1tt de Inspecteur-Gene
mal hem niet gebrniken kon, als zijnde hij niet 
crennturali;ieenl ( wan.rvoor men v\j f j1L1tr bier 
~oet r.\in). Thnns is h\j doende over de agen
fuur der A11stmlian ._team Savigotion Compa
ny 1.e Noume1L, eene ma1itschapp~j die zoowat 
voor A.ustrnlie is witt de N. I. Stooruv. M\j. 
vo0r den Imliscben Archipnl is, doch zonder 
monopolie. Om m eene fmnscbe kolonie eene 
enal:ll3che mDatsclrnpp\j te vertegenwoordigen, 
da~rvoor moet men b\j de pinken z\jn en met 
bei le tn.len zeer goetl vertrouwd : daarb\j is 
~i~uw Onledonie vr\i m•rm, bet ligt zoowat 
op ~:3° Lukt hem dat niet, dan zal h\j wel 
den boer opg1•1m of nn.ar de ru\jnen met" het 
res ant van eene mn.and snlaris, die b\j van z\j
ne vruegere p11.troons gevmagd h11J, niet als 
eene aun,-t, nmar als a matte1· of common 

-- jw;ticl~ l\lidderwijl is h\j zijn deftig kosthuis 
ree.Ts ontvlucbt en leeft nn in een boa,·ding 
house vim den derden rang, waar h\j sl1tapt 
in een soort rnn kleerkast, met een luchtg1Lt 
in de muur uitgehouwen: b\j behoett d11.11r 
echter slechts de helft te betnlen vitn bet kost
geld in z\jn vorig logies, nl. eenentwintig shil
lin<Ts per week. 

Gelukkig bl~ift b\j moed bouden en hopen 
op Fortuna, whatevel' may tu1·n up! 

Het sch\jnt dat spoedig met den aan
le()" vnn den 'poorweg J ogja-Tjilatjn.p een be
cri~ zal \Yord-en gemaakt, daar eenige nieuw 
benoemde werkbazeu hier ter stede · de order 
hebben ontvangen. om zich ten spoedigste n111tr 
hunne respectieve standphtatsen te begeven, 
terw\jl er nog nuar meer geschikt personeel 
O"ezocht wordt. 
0 

Peronen, die dus buiten betrekking zijn, 
-zouden aldaar bun geluk eens kunnen beproeven. 

Jlen schijnt bier algemeen in de meening 
te verkeeren. dat het houden vim loter\jen be
neden de f 100. zonder toestemming van bet 
Bestuur veroorloofd is. 

Rierin d waalt rnen echter, cln.ar men voor 
elke loter\j, boP rniniern dnn ook, die vergun
ning noodig heeft. 

\ V\j Vi:'stigeu hierop de a11nd11cbt, <lnar men 
rlagelijks in onze v0ste Uleer dan een loterijlijst 

of anJere betr<!kking te rrlangen, het behoefrle niet 
we! te zijn, uchthondt•nl of duizend gulden er bij 
dan hacl h~i ge110Pg: e11 hij had twee en een half 
janr doJrgebraC"ht met ~.1l.ic1tceren. 

-- !lat is nu al het dl'nle kabinet dnt ik zie 
va\IL-n en opstaan, zeiJc hij op neer$lachtigen toon, 
ik Jrnn zeggen: 

,.llrlao; ! tout rh:rnge dans la nature, 
.. )his mo; "'nl je ne change pa~." 
- Di·~ au lientics kosten me maar telkens er.n 

paar nieuwe ha1J(lschoencn. Ik Imel toch onlangs een 
Jo -t,je kunnen kl"ijgen, Yenolgde hij, en het spijt 
me werkelijk rlat ik !wt nirt bcb aangenomen, clat 
lui1'):1antschap zit je altijd in den IH'g, ma.ar Pr was 
e•rn posqe open rnn lm1gwachter, wcct jr, d:iar de 
sdrn"t••n d 1orvarrn. zo,/n brug open te maken; 
~11.iswa ...... slui~1rnchter I 

D:-i» wckcn lat1•1· lag Dr. 1·an Dooren or het ziek
bed met t.qiltns in rlt'n he1·ig~tc11 grnad, en het 
sche,•11, rlat de gr.,chicdo'nis van rlien l'l"ienrl cen die
pt>n i11rlruk up hem had gi•maakt. want in ylcnrlc 
koo:-t~ riep hij tel kens: 

- Gel:'n brn!-(wachtcr ! . . . geen sluiswachtcr ! 
Toen ging bij stil li1rgen, en .... stied. 
l\!nar to•'n zijnc znken geregelrl moesten worclen, 

b!eek het, dat het niet g.~heel de11kbreldige zorg ·n 
warn11, tlir. hem in zijnc J.i.atste ziekte zoozeer had-
den benauwd want ..... . 

De doctor was nog niet oncl, slechts even in de 
vijftig: clan begint. een docto:· eerst recbt te !even, 
met andere woorrlr.n rerst goer! in zijn praktijk te 

ziet circnleeren van allerlei snuisterijen, wnar
aan die t estemming ontbreekt, en waardoor 
de bonders, onbekend met de cht1trop bestnn.nda 
bepalingen, zich zelven wel eens last r.onden 
kunnen veroorzn.ken. 

Jaar men verneemt zullen ettelijke 111.ndhnur
ders in Djokj11.lrnrta wehlrn. h t voorbeeld van 
eenige suikerfabrikanten in den oostboek vol
geu door de trncbtementen hunner emploijes 
te vermiuderen, en eenige die gemist kuuneu 
worden, te ontslaan eu znlks ten gevolge van 
de litge au.ikerprijzen, op de Europeescbe markt. 

De loernb der passer alhier eiscbte van een 
nrengverkooper de verschuldigde pacht (sa
pon) waartegen deze zich verzette. Daarop 
volgde een onderhoud, waarbij de vuisteu de 
boofdrol speelden en waarin zich vele ornstim
ders mengden. 

De areugverkooper droop eindel\jk af met 
de ervaring, dat bet niet zoo gemakkel~jk is, 
de aloude verplichting tot beta.ling der passer
pacbt te ontduiken. 

Dezer d1tgen kwam een Soendanees bij een 
zekeren beer te P1Lssar Kli1Von, ziine dieusten 
als h..iisjongen ann bieden, zeggende dat h!i 
vroeger in diemt was geweest bij den heer H. 
te Pin toe, een plaatsje ergens in bet Soerakar
tasche gelegen. 

Tegeu de opmerking dat wel de beer H. 
man.r gaen pla:tts vim dien naam in de 
V orstenlanden bekend was, bleef de sollicitant 
echter bij z\jne bewering, en verklaarde, d;tt 
hij bet plii.ntsje zou kunnen aanwijzen. 

De heer ging bier op iu en w1mr kwam h\j? 
Op de lrnlte Ln.wung der N. I. Spoorweg-:\laat
schnpp~j. 

Dit plaatsje nu noe111'1e de Soedanees Pin
toe, betzelfde als bet J avnan.;che » Lawang,,. 

Het werpen van vuilnis, afval enz. in de 
rivieran, i' b\j het politiestrafrl:lglement, op boe
te ten strengste verbollen 'l'och ziet tr...en dit 
bier ter stede dagelijks gebeuren. 

Niet allerlu d1tt vele burgers zich daarau.n 
schuHig maken, maar ook alle vuilnis van het 
hospita1~l, stitdsverband en dat der wegen en 
p1LSILl"S wordt een vondig in de ri vier gederoneerd. 

D.iarcloor lO'>pt, de gezonclheicl der m woners 
voor1d bij deze snikheett- dagen en htgen wa
tersfatnd, inderd1tad gevaar. 

Bu langclurige droogte had men vroeger de 
crewoonte om de indigovelden 24 uren lang on-
o ' der miter te zetten. -

N aar ruen ons mededeelde, zij n thans vele 
li•nubuurders van die methocl.e teruggekowen_,' 
en Iii.ten hnnne aanµlunt niet meer irrigeeren. 

011er bet algemeen ruoet meri zicb da11rhij 
zeer wel be11onden hebben, daar niet allefo bij 
de eerste regens de plant zich veel beter ont
wikkelt, maar bet ook gebleken is, <lat men 
op die wijze weer kleurstof verkrijgt, hetgeen 
de hoofdzaak is. 

V oor eenige dagen liet een der administrateurs 
in bet Bojohtlische een lrnr beladen met provisi~n 
en glaswerk dus breekbare waar, van Solo ko
rnen. De hiding was ongeveer zes pikols zwaar 
en de kar ging over den grooten weg, die er 
toch niet slechter op z:)U worden dnn hij thans 
is. Nabij B1mgak gekomen werd de grobak
voerder aangehonclen en naar zijn pas, waar
cloor hij vergunning kreeg om op den grooten 
weg ±e rijden. gevrnagd. De man bezat er geen 
en hem wenl daarom gelast op den grohak
weg te blijven. Die grobakweg bestaat eigen-
1\jk sinds lung niet meer. De tanggool (dijk) 
die vrbeger de rijtuigweg van den karrenweg 
afscheidtle is weggebroken en zijn beirlen een ge
heel geworc.len, maar de zijden blijven, naar 
het oordeel cler politie, bestemd voor de kar
ren, doch cbt gecleelte is onbegaanbaar, door de 
gaten en gleu ven. 

komen. En nu h:irl de heer rnn Dooren in gemoede 
gemeend, rlat hij het kapitaa! zijner vruuw t•p de 
l"Ourdeeligste wijze µlaatstr., wanneer hij het gebruikte 
om een goed huis te (ewonen, een rijtuig te houden 
en vcel relatien aan te knoopen, rnn eim!e zuodoende 
tot algemeor.ne bckendbeicl te gerak•~ll, en hij begon 
ook werkelijk "an clat all es sinds de Iaatste tien j1tre11 
de vruchteu reeds te zien, toen rle clood daartusschen 
k wam, Met zulke w·gerens zijn twintigrluizend gul
den nn juist de mijnen rnn Peru niet, en toen alle 
rl:'keni11gcn wanm opgevrnagd, en alle tiChuldvorde
ringen betaald, toen wa · a!Jes schoon op, en de ko
lonel, die tot exccuteur, en toezienr!en Yoog.! van den 
zoon was benocmrl. sprong om den naam zijns broe
clers, nog 111et eL'n rlrir, vierhonderd gulr!.in bij. 

A rme wc.!uwe, chiar stonr! ze nu, wat zou ze be
~ir.nen? !lad ze toJn m.1ar geleefil in de gou1lcn et>uw, 
die wij in d1~ naaste toek.)111 ~t vt'rwachten, waarin 
de nou w gclijke rcchtcn zal ltebb.)n met rkn man ! 
\\"anf, iminer~ rl,! man heeft de poslcn en bctrckkin
gea lD 'tar zoo Y001· lwt grijpcn, PU hij heeft maar 
te spn·ken, da,1 vlic;~"!ll rlti geld winning-en naar hem 
toe, ab rle gehrnrlen ];ippen in Lu!-Lekkerlanrl. 

Dti kulonel sp1·ak er 01·er met zijne \TOuw en kin
cle1·c11! Geen oogcnblik aarz,•lden : ze >>tantc moest 
rnaar in huis komen."--- en Jfal'garetha, die pas 
haar irleaal harl bcreikt om cf'n~ cen kamertje al
lcen te hebbt>n, ging met cigen hand haar linnen
kastje verzetten, om een hoekje in t'! n1imen 1·oor 
tantr. 

Toen claf geschikt was vertl'Ok de ko!on~J naar 

Terwijl de man, ofschoon - met een beklemd 
hart, want bet w11ren zijne eigeoe sappies, zich 
gereed maiikte 0111 naar den lrnrreuweg te 
trekken, zag bij tot zijne groote verwondering 
een geheel transport karren, rneer diin twintig, 
ruet snikerriet, clus geen breekbitre w1tar, over 
het midden van den grooten weg rjjden. Deze 
kn.rren werden niet mmgehonden en gingen 
ongehindenl hunsweegs. 

Hier moe;;t de lrnrrenvoerller het zijne van 
bebben. Zjjne vrouw was nog in de verte fa
milie, soedw·a, van den mancloer, die de kar
ren begeleidde, ltjj sprak clezen Mn en vroeg 
hem hoe bet kwam, dat aan lrnrren beld.den 
met gl1tswerk verboderi werd om over den rij
tuig weg te rijden en znlk!i aan karren met 
riet beladen vergund was. 

Het antwoorcl v:i.n den mandoor w11s kort: 
,,Ja maur dat z\jn ook karren rnn Bangak" 
en dit scheen voor hem afdoende. 

De administrateur betanlt voor de onder
nerning die bij bebeert, jaarlijks een sorn rnn 
f 1500. voor het onderboud vitli. den grooten 
weg, hieruit zon men moeten 11fleiden, dat hij 
eenig recht bezat om zijne goederen en vooral 
die -aan breken oncl.erhevig zijn, over dien weg 
te vervoeren. Maar 1t1mgenomen, d1Lt b\j door 
die betaling dat recht niet verkrijgt, WiLarom 
vergunt men dim aan de karren v1tn B11.ng1tk, 
die met riet en suiker, soms ter zwnitrte vim tien 
eu twaalf pilrnls gelaclen zijn en veroorzitken 
ditt de weg in zulk eeu ellendigen tobstancl ver
keert, over het midden te rijden. 

Zou bier aan protectionisme gedncbt moe ten 
worden? 

Ten gevolge van den rneer clan slechten weg 
n·n.ar Boiol1Llie, zal de wagenverhnuder+i d1rnr
heen, weldrn tot bet verledene be ho ore n. Nu 
de karren van Bangak ze in alle richtingen 
berijden, zijn er geen wagens en p1t11rden sterk 
genoeg om bet er, zelfs voor korten tijd, op 
v0l te bouden. 

Aangeboden. 

Naar wij vernemen zal '.6. H. de Soesoeboe
nan en H. D. fomilie zicb binuen eenige d1t
gen naar zijn buitenphmts Teg1tl-Gond6 onder 
Dehtnggoe begeven, om ald1mr eene halve 
maand te verbl[j ven. Toebereidselen voor de 
ontvangst der hooge gitsten worden aldaar 
gemrutkt, en zijn vele Chineesche en J1tvaanscbe 
kleinhandelaren reeds derwa1Lrts getogen, om 
bunne wnren bij die gclegenheid 111tn den man 
te brellgen. 

Onder de desa Reni, werd eenigen tijd ge-
1eden een inlander, die met grassuijden bezig 
was. door eene vergiftige slang, de z. g. oele1· 
beldng, in de hand gebeteu en was dienzelfden 
dag een l\jk. 

Een Chinees op Kepatian all1ier, die hout 
kloofde en daarbij achteloos te werk ging, 
had het ongeluk met de bijl zijn recbterteen 
aftelrnppen Door zwaar bloedTerlies viel hii in 
fl.aauwte, waaruit bij ecbter door een Ohineesche 
Esculaap spoedig wercl bijgebracht. 

Een heer op Djebres woonacbtjg, zond zijne 
kokkin naar de pasar om eenige inko open te 
doeu. 

'I'~rwijl zii nog b~zig was om eenige vruch
ten uittezoeken, wist een cadet met de achter 
baar staande mancl wet inkoopen, ongemerkt 
bet hazenpad te kiezen, 

Dit feit staat niet alleen. Bijna dagelijks 
doen zich diergelijke voorvitll('n op de pasar 
voor, zonrler dnt bet bijna ooit gelukt de da
ders te betrappen. 

N aar ons van geloot'waarclige zijde werd mede
gedeelcl., worclt dagelijks a.an pasargelden v1tn 
de bonderde verkoopvrou wen gezmnentlijk een 
f 30 at 40 ontvangen. 

Zoudeu van <lie som niet een paar il.inke 
pnsarbewakers kunuen betitald warden, en er 
alsclan nog niet een mooi winstje voor den 
belangbebbende overschieten? 

de star!, waar Charles, die intusschen naar zijn re
giment was t~rnggeker.rd, in garnizoen !11g, om eens 
goed op rle hoogte ran diens zaken te koml'n. 

Arla zat alleen in de huiskarncr en werkte yveri,z 
" a;rn Oda's uitzet. Ze was zoo hantlig die Adn. De 

deur 11ing open Pn Charles trnd btnnen. Tlat W!l$ 

een rnrrassing ! i\Iaar Ada bl'merk .. te dadelijk, dat 
er iets gaande was. 

- Charle~! is er iets gebeurd ? vroeg zij na de 
eerste begl'oeting. 

Hij zette zich bij ham· werktafcltje neder en be
gon niet hmir klosjes te spelen: hij nam a!tijd zoo
wat in lrnnden, die .iongen ! Einrle-lijk op neerslach
tigen too11: 

Ik ga de dicnst uit, Ada! 
- Wat? 
-- Ja, oom zegt ook bet kost te veel gelrl, ofll-

cier, rlat is goer! voor rijke pictrn. Papa Yerwonrler
rlc zicb toch altijrl. rlat bet. volontairschap zoo wcl 
g"1tl kostte, mrcr dnn r 20.- in de maaml mocst 
hij er bijleggen: m~Hll" Ada. ik was toch zoo zuinig. 
Maar mijn trnctement ging aan mijn oppas·er, clan 
had ik nog m\jn tafel, mijn ontbijt, mijn wasch
vi·ouw. mijn lrnchel, mijn steenkoh~n; sinrls P. wr.g 
is had ik d>J kamer a!l1~en; de manschapp1~n stouk
tcn al den bah·en. wint~r 11iet meer op cfe ch.unbree, 
omdat, de lrnlen zoo rluu1· zijn; maa1· als ik alleen 
zoo stil zat te werken, clan kon ik het niet uit
houden, Ada! En mijn brood met rcuzel smeeren, 
omdat de boter zoo duu1· is, zij doen het wel, ma:lr 
dat kon ik niet eten, Ada! . . . . . . En clan mijn 

Gemengde Berichteri. · 
-Uit ~·aedL• brun ,·erue1nen w-ij, 

lla.t de hee1· .Jansen ,·an Baaij 
voo1· dlreetenr van bet depa1·te
JUent ,·1u1 BurgeI"lijke Openbol'e 
'VeI"ke:r1, de beer Tobias voor 
1·esillC'nt ,·a.u§olo is aa.ngewezen. 

S. H.B. 

Heden vernamen wtj van een suikerf~brie
k1111t het ongelooflijk bericht, dat in den 0ost
hoek twaalf fabriekeu het werk zouden staken. 

1. v. 
-Met geuoegen, zegt de Penang Times, be

merken wij dat tfoor de magistrnten een rui~ 
mer en vrijer gebruik wordt gemaakt van de 
toepassing der l\jfstrnffen op jeugclige misda
digers en recidi 11isten. Dcze wijze van bestraf
fing zal ongetwij feld een veel grooter uitwer
king bebben dn.n het opsluiten in een gev1tnge
nis en z11l bet aant1Ll ruis:foden a1mmerkelijk 
doen · vermiuderen. 

W anneer zal men de noodzakel\jkbeicf van 
het toep11ssen van lijfstrnffen in Indie, ook .in 
N ederliLnd willen gnan inzien en de o.µontbeer
lijke rottan opnieuw in voeren? 

Loe. 

In ons jongste nmiloverzicht, deelden w\j een 
der 11t1ttste resnlt1tten mede van de bezuini
gingswoede, besta1mde in het maken van aan
merkin;;-en op den pr~js der bezems, bij bet 
groot milit1Lir hospitanl in gebruik. 

Het tturdigste ecbter is, dat nunr ons wordt 
gemeld, tbitns is overeengekomen de bezerns 
door dw1Lngarbeiders te lnten vervaarJigen. 

De wimrdc mn het werkvermogen voor de 
scb1ttkist van een dwangarbeider zeer foag stel
lend, zal nu de kostende prijs van een bezem 
zoo ongeveer 25 ct. beclmgen. 

Altijd, altijd permy •.vise and pound foolish! 
I. v_ 

ACTRICE in een p1·achtig toilet. Ik arme ver
stootene! Geen brood, om mijn bonger te stil
len, geen d1.1.k voor een n11cht! Geen penning, om 
van te leven. 

Levi (uit de engelenbak) - Kom-je dan bij 
Levi in de Breestrn1Lt! '.lnl h\j je geven 2 per
cent op de getaxeerde w1tarde vanje armband.-

DAT JONGEXS, na bet uitg1tan van de school, 
wel eens onderling een robbertje vecbten, valt 
licht te begrijpen; doch du.t mE-isjes zooal~ zij 
gisteren deden, partijen formeeren en elkitn
der sing leveren, dau.rvan werd gewis zelden of 
nim111er gehoord. 

Ma1tr het is in den 111atsten tijd ook vree
selijk beet, te heet zelfa, dan dat menig anders 
zacntaardig gemoed, er uiet warm ontler zou 
worden. S. H. B. 

V er s pr e id e Ee rich ten. 
In Canada is een toestel uitgevonclen om met elec

trici teit te kook.en. Het bestaat uit een geisoleerde 
pan wdanan de bodem de positieve pool is van een 
geleiding. De anclere pool eincligt in een .spits die 
in cirke!s onder tegPn den bodem voorlbewogen won;lt, 
snel genoeg om er geen gat in te branden. De uit
Yioders hebben op die wijze koek gebakkea, maar 
eene dame verklaarde, clat de koek naar C'lectriciteit 
smaakte.- Bij een concert maakte iemand de aan
medung, dat de zaal een slechte r.coustiek had. Ik 
ruik toch niets, :rntwoorclde een ander.- De school
jeugd \•an ~leester-Cornelis maakt het personeel rnn 
den stoomtram hoogst moeielijk. Bij het uitgaan clet" 
school loopen zij _scqreeuwencle eu gillende den tram 
achterna, er op en afspringcnde of clen coucluctem· 
toeroepencle om te stoppen en clan gcen gebruik er 
van makencle.- Door den ontva11ge1· van 's lands 
!ms te Deli is onldekt, r!at een rekening wPgens ge
leverde voerling nan de gernngenen, groot ruim f 200 

kleederen ....... . 
Ach bet kale uniform-rul<"e getuigde dat hij ook 

claar z\jn geld niet aan opmaakte. 
- En nu verleden week, vervolgde Charles, beb 

ik bij P., die pas olficier is gewonlr.n, gedcjeuneerd, 
en toen heo~ft hij mij alles cens - voorgerekeud. ,,Je 
begrijpt n"et," z.,icle bij. ,,hoeveel er wel van zoo'n 
tweede luitenants-tractement af moet; 't klinkt rnooi, 
maar ab mijn oncle hec1· er niet nog goerl wat bij 
gaf, kwam ik er niet. En wat ik je raden mag, be
gin niet met je in schulden te steken, want je komt 
er nooit nit." En clenk eens, Ada! wat zoo'n uit.rus
ting nict kost: twee paarden, clat's rluizend gulden, 
rlan je zadels, je harnacbement, je tenue, groot tenue, 
klein tenue, marsch te11ue, je politiek voor zorue1· en 
winter, als ik dat alles op den beer moC'st ne111en ! 
En clan moet je het trefien zoo als P., clat er rlatle
lijk een paard rnn jc sterft, clan ben je .heclemaal 
gesusd. 

Zoo zatcn ze nog lang sarnen te prntcn: Ada troost
tc wut w kon, en to1111 de kolonel, die bij zijn terug
kePr naar lwis Charles maar Yast met verlof had 
medegenomen, dC' kamer binnen kwam vonJ hij hem 
bezig meL !1et teekenen van een borcluurpatroon. 

W01·dt veruolgd. 



tweemalen ingediend eu wmandatei,ml is. Ook de 
Algemeent> Rekenkamer hnd bij exarninatie d1' fraude 
niet ontrlekt.- De assistent 1·esident voo1· <le politie 
te Bata\'ia heeft mm a lie Ar!! bieren het ve1·blijf in 
de kampongs doen ve1·bieden. Een paar van die hec
ren zullen zi1·h bij de Regecring beklagen, dat zij 
geen verblijf mogen honden op plaatsen, waar het 
hun verbotlen is. -- X vraagt in het Bataviaasch 
Handelsblad of de prnchtige, geteerde bamboezen vlag
genstok van de halte Noo1·dwijk niet op het nieuwe 
station \Veltevrt>JL•n m-iet wo1·den overgebrac11t en of 
men som~ een stok van djatie-hout met de k1Pu1·en 
rood, wit en blauw, zooals de sierlijke vlaggenstok 
"Va.1 het station Buitenw1:g niet betalen kan Waar 
de galg - wgg~ stationsbel - op Nooi·dwijk nog ver

--der voor dient is hem e<!n ra:i.d>el.- Ilet besluit is 
afgekondig.1, dat O\•er geheel Java en Madurn de 
slachtbelasting van rundvee en paarden op f 3.-- ge
h,.!icht is en weldra zullen de bJpilinge1· voor de 
reis- en verblijfkosten voor ambtenaren herzien wor
den.-

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 

Uit Batavia, 28 October. Het stoomsch1p Prinses 
Marie is gistercn te Aden aangekomen. 

Het stoomschip Prinses Wilhemina is heden te 
Batavia aangekomen. 

Uit Tega!, '28 October. Gelrlloterij ten behoeve der 
Tegahche Frobe\school. 

Heden zijn uitgekomcn: 
nummers 4562 111et 250 gulden; 
nummers 2928, 4084, 1398, en 1924, mPt 100 

gulden; 
nu\l1mers 2651, 5809, 2933, 375, 4778, '1190, 

5221, ·1 ·179 en 3209 met 50 gulden. 
Uit Batavia, 28 Octob<!1'. Een rweejarig vedof naar 

Europa is V<Jdeend aan den notaris van Chel'ibon 
Wolvel"karnp. 

BenoernJ tot tijdelijk vervangend notaris te Cheri
bon, 13ockmeijer. 

Ortslagen, eervol, op vr.rzoek, de kapitein der ge
nie Dumoulin. 

Geplaatst bij bet marine-etablissement te Soerabaja, 
de comrnandeur Goos; 

Gedetarheerd bij de bosch exploitatie te Bajang:.n, 
de comrnandeur Vermeulen. 

Overgeplaatst V<\n Pas0eroean naar Bangil, de op
:r;icl1ter de1· tweede klas'e bij den \\'atersta<tt, Willems; 

van Bt!Soc!ki naar Djember, de opzichter der derde 
klasse bij den \\'atcrstaat, tie BoPr. 

Her!.m is bier aangekomen de Fran~che mail, met 
berichten loopende tot ~6 September. 

De in~pect.ew· der a clministrntie van de zeemacht 
Van \.Yijs(l) zou den 27 en September herwaarts 
vertrekken tPJ' aflossing van den inspecteur van \Vely, 
d;e dan naar Nederland terugkecrt. 

De officier van gezondheirl Koch zou den 29en Oc
tober herwaarts vr.rtrekkm. 

De ollicieren rnn gezondheid Sterk, Uhlenbroek en 
\Vinser den 8r.n i\01·ember. 

Naar aanleiding vaH <le expeditie naar Tenom in 
Januari van <lit jaar, i de kapitein te1· zee Arriens 
benDl'md tot ridrfer van den ,.\'~derlandschen Leeuw. 

Een eenolle , ·ermelding is toegekend nan den lui
tenant ter zee der eerste klas>e Thurbecke en den 
lwtenant te1· zee der twPrde klasse Beck; 

aan den kapitein rnn den generalen stat Swart; 
aan .-ten luitenant Bonga. 
Ile conventie betreffende bet auteursrecht, die met 

Duitschland gesloten wertl, is ook geldig voor Indie. 
De hetH' Grobbee van Semarnng is den 25en Sep

tember te Leiden in de rnchten geprom01·cerd. 
De lui:.enant der artil:erie :\'eeteson is naar Indie 

overgeplaa tst. 
Naar aanleiding van bet request des heerPn Huij

gen <le Raat, zijn clen minister rnn k1>lonien in de 
~veede kamer inlichtingen gevraagrl. 

Het antwoord luidde, dat n!l nauwgezette overwe
ging de opiurukit op Gemolak gehanclhaafd blijft. 

Staatsblad 1880, nr. 150, art: 5, i~ niet van de 
strekking om beschikking 01·er den grond te geven 
!JU daarvan is ook nimmer zoodanig gebruik gemaakt. 

Benoemd to ~ loods der derde klasse te Soerabaja, 
Berendhuijseu. 

Overgeplaatst naar Atjeh, de officier van gezond
heid Wernberger Lanpus; 

naar Weltevreclen, de officier va·n gezondheid Uber-
mohlen; 

naar ~lalang, de officier van gezondheid Tullenes; 
naar $Pmarang, de officier ' 'an gezondheiLl Rahde1·; 
naar Banjoebiroe, de eerste luitenant der artille-

rie van Cappelle. 
Een nauwlrnui·ig onderzoek heeft aan bet licht ge

brar.ht, <lat het bericht van het rondventen van spot
prentt>n op Z. M. den Koning te Soerakarta, volko
men onwaar is. 

Uit Tega!, 29 October. Geld\oterij ten behoeve 
eener alhier op te richten Frobel cbool. 

Heden zijn uitgekomen: 
nummer 5089 met 250 gulden; 
num111ers 16~6, 5967, 2876, 1773, 28-01 en 3560 

met ·100 gulden; 
nummera 1634, 5004, 376, 3016, 3688, 751, 

1203, 1496 2563 en 4466 met 50 gulden. 
Tc vier nw· in den narniclclag wordt de trekking 

voortgezet. 
De verdere trekking, die heden om vier uur wecler 

zou beginnt>n, is toch tot morgen uitgesteld. 
Batavia, '.:..9 October. Ontslagen, eervol, de ma

chinist der eer~te klasse bij de gouvernements man
ne Biere1·eld. 

Londen, 7 October. De Cholera ncemt in Italie af. 
In Spanje is <lie ziekte gehcel gcweken. 

Aangeslagen vend utien. 

Op Dontlerdag dr.n 6 Novcmbrr 1884 in het ,,Ho
tel Slier" van den inboedel van den Heer S. Kalil' E'n 
daarna vi:...1 commis>iegoederen. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser 

Advert en tie n. 
QpQ~'b~~e Ve~~~@:p 

op Vrljdag :I.tic November 188-t. 

des voormiddag.3 ten 10 ure ten overstaan en 
in het lob.al van het vendudeparte· 

ment te Soerakarta: 

van 
twee van steen gebouwde en met pannen ge
dekte W oonhuizen met di to bijgebon wen, staan
de op keizers grond in de kamponO' Seniten 
ter hoofdplaats 8oeraktirta, belendend; ten noor
den lt!l.1: de kalie Larang1m, t~n zuiden aan 
den klemen weg naar de kampong Seniten en 
ten westen aan dcln grooten weg naar Gem
blekgan. 

Samarang 28 October 1884. 
(306) Mr. 'CAESAR VOUTE qq. 

Vendutie wegens vertrek 
Op Donderdag 6 November 

Hotel SliBr kamer No. 4 (vooraan) 
van een half W eener ameublement. 

Eng ledikant 1 pers. 
Ovale spiegels. 
G-rnvures. 
8chrijftnfel (fobriekan.t Ambachtsschool.) 
Wuscht.n.fel met marmer (id. id. 
'fafel (europeesch.) 

. Boekenks.st, regulateur, matten, tapijt, vuil
hnuenknst, eenige prachtwerken, kleeren, enz 

Een gedogan t bij na nieu w.) 
Een zesjitrig sandelwood rijpaard (zwart) zon

der gebreken. 
(305) H. HARLOFF. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, geleO'en te 

Djebbres. 
0 

Inforurn.ties bij den heer 
(19) A. MA.ClIIELSE. 

§taa.tsspoorwegen 01) Java. 
Exploitatie Oosterlijnen. 

.... QP de hierna te vermelden pl1mtsen 
en clag zal gelegenheid worden 

gegeven om bij openbare rnschrijving mede te 
dingen ter verkrijging mu bet recht tot exploi
tie der volgende buffetten gedurende bet jaar 
1885, err wel voor ieder buffet afzonderlijk, 
als: 
a. V oor de stations Soernbaia. Sidhoardjo en 

Modjokerto op den 12en November a. s. 
des voorrniddags ten 11 uur op bet bureau 
rnn deu Ooef der EYploifatie te Soerabi»ia. 

b. Voor de stations Bangil, i\!folang, Pasoe
roean en Probolingo op d~n 14en Novem
ber a. s. des voormiddags ten 11 uur in 
het stationsgebou w te Bangil. 

c. V oor de Stations Kertosono, Kediri, Toe
loeng Agoeng en Blitar op den 18en No
vember a. s. des voormiddags ten 11 uur 
in het stationsgebouw te Kedirie. 

d. Voor het station i\Iu.dioen en de halte Pa
ron op den 20en November a. s. des voor
middags ten haif 10 uur in het stationsge
bouw te Madioen. 

e. V oor het station Solo en de halte Modjo
sragen op den 2 l en November a s des 
voormiddags ten 10 uur in het stationsge
bouw te Solo Djebres.'l'erwijl na afloop 
der openbare inschrijvingen op de boven
genoemde stations tevern> gelegenheid zal 
worden gegeven tot het sluiten van on
derhandsche overeenkomsten tot het exploi
teeren van buffeteu-

a. op den 13en November a. s. voor den hal
ten W aroe, Porong en Prambon. 

b. op den 14en November n. s. voor de hal
ten Soekoredjo, Lawang en Singosarie, 

c. op den 18en November a. s. voor de hal
ten Djombang en Ngandjoek 

d. op den 20en November a. s. voor de hal
ten Tjaroeban, Poerwodadie, Geneng, Ke
dong G1tlar, W aliekoekoen en Kedong 
Bi1nteng. 
De betrekkelijke voorwa11.rdeil liCYCYen ter

lezing op de bureaux van den Chef d~; Ex
ploitatie en van de Chefs der bovengenoemde 
stations, bij wie modellen verkrijgbaar zijn voor 
de inschrij vingsbilletten. 

DE CHEF DER EXPLOITATIE OZL. 
(304) 

Q ntva.~g~D: 
ZADELS a f 85 en hooger. 
HEMDE. fi-jne soort ruet kr11.11.g. p. dz. f 50. 
BoKKE~ zonder naad van f 3 tot f 5 per dz. 
Orna;its VILU f 2 tot f 3 per fl. 
Rl.U DE Cologne H. l::>. a r 4.50 per k. 
bKT. a 75c p. flesch. 
KAPLEDER. 
V ERLAKT leder voor Slikborden. 
ZmLnm1K in soorten. 
MACHINEGAREN 700 el a f 2.30 per dz. klossen 

alle nummers. 
FIJNE VILTJ!:N HO.EDEN. (' 8.
FI~E CHAMPAGNE. 

~277- \' LASBLOM. 

Amba,chtsschool Soera.karta,. 
Van af le November kunnen ook ext~n

leerlingen de lessen in de Ambachtsschool bij
wonen. 

Het aantal extern-leerlingen dat aangenomen 
wordt, bedraagt niet meer dan tien. V oor elken 
foerling wordt f 15 per man.ml betaald gedu
rende bet eerste lee1jaar, en ontvangt hij hie1·
voor beb11.l ve technisch onderwijs van 's mor
gens 7 tot 's avonds 4 uur, 2 maal 's weeks 
theoretisch onderwijs in de Ambachten en ook 
teekenlessen. 

De aan vragen worden schriftelijk 11.au den 
President gedaan, met medecleeling in welk 
vak de leerling wenscht opgeleid te worden. 

(297) 

SOLO 15 October 1884 
Namens het Bestuur 

A. MACHIELSE 
P1·esident. 

H. v. GROLL 
Sec1·etm·is. 

Ams\crdaim.sahe Ap~tl~1ek. 

Levet?tvo f et? 
(296)* A. 11ACHIELSE. 

J. B. A UTHIER 
Successeur de la maison Euziere & c1e. 

Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Parfumerie-artikelen, b11.d- en toiletzeep, das
sen, hemdeu, hoeden, heeren-, dames- en kin
derschoenen. 

Hnvanna cigaren 
Wijn in clrie soorten van { 11 tot f 14 per 

doAjn. 
Boter 
Bier 
Geassorteerde likeuren 
Eerstd1utgs verwacht eene groote fac

t11 r hoedcn en heerenschoenen. 
(29-! )* 

TE~ BEHOEVE VA~ 

de §i.;rn1ta.)t~el1..)cl1.00C te Soez:;a.fia.tta. 
EN 

ae G))eie1miq.i1o1.'J' tot voot&ne~aeaa 011-det.-

i:;idi.t aa.J\. J{i1idtt1m l)(l.JJ. miaoet.mo

g-cnde» in V[e3eda.ti.d.)C fi.-~ ndie. 

Trekking 

Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 
-225-

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exquise witte 

portwijn, minder zoet v11.n smiiak dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ). * 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ont,vangen: 

J(ea.tings Cough 1 .. ozen"°es. 
Midd'll tegen de hoest. 

(I 0 5) MACHIELSE. 

• 

ONTVANGEN: 
Uit de Leenw1' 11 .1potheek. 

van 

A~tQ~ ~a~Qk~ 
te 

Sa 1n a 1· a. n g. 
m door ZEcl. ver1.egel1le HHsc:hjes en doosjes 

Oastorolie· 
Chinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure sock 
Wijnsteenzuur. 
Rhabarber 
Kajoepoetie olie. 
Venkel olie. 
Pepermunt olie. 
Farine lactee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan ge7.uiverde. 
Kina· wijn. (Larose) Vin de quinine de Java. 
A merikaansch hn.11rwa ter. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. VLASBLOM. 

-278- Schoenmaker. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitan.l aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

'*'««W 
VOOR. AFBRAAK, 

Een woonhuis, met twee Kamers, 
Een pondoppo, 
Een stalling voor twee pn.ardeu, 
Een kraal voo'r acht beesten. 
Een keuken, 
Een badkamer, 

Allen op djatiehouten stijlen, idem deuren en 
vensters, bamboezen omwanding en met pan
nen gedekt. 

Een woonhuis, 
Een keuken, 

Verder: 

Een bediendenk11.mer. 
Een kedogan. 

Gelegen t~ l'enoelarn.n op een paal afstands 
van de hoofdpliwts Soernk1irta. 'l'e bevragen bij, 

(298) L. N. LEHNKERING. 

SOJj"JSI'.\IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houd~n van 
Buis- en Commissievendntien 

(28) 

~EERENSTRAAT TEGENOVER ~ERSTE-SCHOOL. 

Zooeven dh·ekt nit Europa ont
vangen, een keurige bezending divers 
.KE-UJiENGEREEDSCHAP rnn 
verthule & geema.illeerde Brnad
pannen ook met deksels, Broedervormen, Cas
serole's met deksel, Aardappelkookers, Visch-

A t -1 b A th k ketels, P11nnekoekpannen, Raspen, Zeeften, 
IDS e1-uams~ e po ee • 'rrechtt:rs. Poffertjespannen, Bakblikken, Strijk-

S 0 en k" r ta. I ijzeronderstellen BakleRels, Ragou~lepels, Vet
Bayrnm. Alcoholisch wasch• lepels, scheplep;ils, schmmlepels, E1erenk.lutsers, 

Lepeldrngers, I\eukengereedschap voor kmderen 
water. in doozen. 

(101) MACHIELSE. Ook keukeng-ereedscha1) van 
Porcelein a.ls: vleeschkloppers, Erwten
wrijvers, Schuimlepels Boterhamplanken, Deeg
snijders, Citroenpersen, St11.mpers, Messenslij
pers, Houde en ovttle Broedervormen, 'Irecbters, 
Casseroles ruet deksels en langeu steel om melk 
te kooken, Koffietrekpotten enz. enz. 

VERZORG INGS-G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

fffZ' deeling=ffmba chfsschool. 
Op bestelling wordeu aangcmaalct al-

le onderdeelen van i;ebouwen als: 
KOZIJ EN, HA~IEN, DEUREN, KAPPEN, 
TRAPPEN enz. 

RUIS en KANTOORMEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWElU\:EN. 

Herstellingen uan VOI!mTUIGEN. 
Het S CHILDEREN van DECORATIEN enUI1'
HANGBORDE~ in alle }etters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel a1s bestellingen ge

lieve men zich te vervoegen tot den Heer 
A. COO MANS, zijnde Z l!Jd. aan het 

hoofd dezer school geplaatst. (209) 

V er<ler nog voorhn.nden: 
Fijne presentkopjes, Eetserviesen, W aschtoe

stellen, Koffie- en 'l'heeserviesen, Fijn porceleine 
Bloemenvazen, Borden, schotels enz. enz ook 
per stuk; half en heel dozijn; Viugergl11.zen, 
Glazen pPr stel, half en heel dozijn; Glazen 
mes,..eplt(ggers,-zoutvaa~jes. 

ZEEB AANBEVOLEN om hare 
zuiverheid, echtheicl en billijkheid, de onver
valschte Rijn - en Moezelwijnen van Heinrich 
'l'erlinden in Keulen. Hoofdagentuur over Ge
heel Ned-lndie, 

(300) H. HARLOFF. 



• 

G E L D- - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten behocve van 
De GyannRstiekschool te Soerakarta 

en 
De Vert>eiai~inrr; tot ' 'oorbereidend on

derricJ1t nan kinderen van l'tllnver
lmo~enden in lWederlandseb lndie. 

f 300.000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000-
l < « 
~ prijzen < r 5.000.-

< 10.000.
c 10.000_
< 5.000.
< 5.000.
c 10.000.
c 10.000.-

5 
10 

100 
200 

< « « l.000.-
« « « 500.-
< « « 100.-
« < ( 50.-

3:!0 prijzen f 170.000.-
LOTl~N zijn tegen f '10.- CO, TANT verkl'ijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co 
« Ba111la « den heer C. J. l31ankert. 
« lh11tljar111asin « « « J. A . .Jansen. 
« Ba•11lc111g « « « C. G. lleiligers. 
« ll.1 >l.l'ia « de N I E"cornpto Maatschappij . 
u « « den hcer· If. J. Meurtens. 
« (( 
'( « 
(( « 
« «. 
« « 
(( « 
« « 
(( « 
« " 
« (( 
« 13engktlis 
« Iknkoelen 

« « (< G. Gehrung. 
« « « F. ll. I\i'Oon. 
« de hceren II. :'IL van Dorp & Co. 

« « Ernst & Co. 
<< « llrui11i11g & Co. 
« « n Ugiltiu & Co. 
« « \'is,er & Co. 

« « Dunlop & Co. 
(1 den hter Loa Po Seng. 
« « 'l'hio Tjeng Socy. 
« << L. van llntten. 
« '' « C. ,\. Aeckel'lin. 

« BoPil'leng « « Nierinckx. 
« 'l'h. Jansz. ~ Buitenzorg 

(( « J. A. Seim sler. 
<• Cheribon <1 « J. J. II. Smeenk . 

« « A . .T. \Yoh·ekamp. 
(( (( (( « J. van Holst Pell~kaan. 

" Brocx. « Djember Ilezoekie « 
" Djocjacal'ta « « « J . .T. de Graaff. 

« «. H. Bm1ing. 
« << \\'ed . 'Kocken . 

« de heeren Soe man & Co.-
« Indramajoe « den hee1· J. Revius. 
~ Kedi.rie « « « F. Stoltenhoff. 
<< Kota-Radja « « « A. \V. Kne fe\. 
t Labo~an (Deli)~ « (< J. F. H. vaenHeme1·t. 
<• Macassar « « « \V. Eekhout. 
« Madioen << « « J. A. Manuel. 
<< Magelang (< P. KoppP.nol. 

Medan « « « W. F. H. Leyting. 
« :\Ienado (< de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Yan Houten, Steffan & Co. 
" Pad.-Pandjang« « « J. W. Alting Siberg. 
« Palembang « « G. IL Ruhaak. 
~ Pasocroean « « H. G. Klw1der. 
« « « <c « D. P. Erdbrink: 
« Pattie _ « A. :\I. Varkevisser. 
« PPcalongan « « A. \Y . I. Bochardt. 
« « <• ,, « S. N. Marx. 
~ « « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
~ Poerworedjo « den hee1· :\I. F. Srnets. 
« Probolingo « « << C. G. rnn Sliedrecht. 
« « « <1 « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « C. 'an Zijp . 
« Ilernbang (( << P. L. ,.an Bodegom. 
« Salatiga " « Th. B. van Soest. 
« Samarang <• Agent ~. I. Escompto Mij. 
« « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 

« 
(I 

{( (1 

« 
« Soekaboemi 
« Soerabaia 
(( {( 

« (\ 

( # (( 

(( 

« Soeraknrta 
(( 

« 
(( {( 

c< Tnngerang 
« Tjiandjuer 

« Tega! 
a: Terna te 

« Tjilat.:ap 

« « Ravenswaay & Co. 
« Arnold & Co. 

« « Soesman & Co. 
{( « « GriYel & Co. 
« den heer A. Bisscbop. 
<( « « D. J. H. Schafer. 

(r Agent N. I. Escompto l\Iij. 
« den beer Ohs. Kocken. 
« <1 ,, Y. Clignett. 
<c de heeren Geb. Gimberg en Co. 

· « E. Fuhri & Co. 
« « << \'an ::\luvden & Co. 

« « Thieme·& Co. 
« Soesman & Co. 
« Thooft &. Kallf. 

« << « \' ogcl van der Heyde & Co. 
(< den heer C. L. Baier. 

« « L .. L M. Leman. 
« « « .Ihr. R. Holz,chuher vcn 

Bardach. 
K. Hovens Greve \Yzn. 
C. \r. R. "an Renesse van 

Duij1·enbode. 
« 1. !. A. Uit('nhage de 

}list. 
« \Yono,obo « « « D. J. van Ophnijzen. 

lJe trekking g-e~ch i edt ten overstaan rnn den No
ta ri5 11. J. MEIWTENS te Ba ta via als bij aanplak
billet is bekend gemaak t. 

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

(12) E. DOUWES DEXKER. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Ka.Hf- Soeraka.rta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOOH.'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN iEEH. VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. ep.z. (5) 

BE C KER & Co. S 0 ER A B A I J A. 
WERK TUIGK UlWD IGElW. 

B~ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOOR~AAD: 

Een groote partij L, T, W en Balk
ijzer in alle afmetingen. 

StaaC en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 'I .. " en 'f," 

§taaC en plaatkoper en Koper
draad. 

Groote-sorteering-'Jloerbonten en 
.Klinknagels. 

> > :Koperen Kranen 
en ~toomaCslniters. 

In<lia robber van af •1,." tot en met 
l " dik. 
Gasp~jpen met llnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklonken p~jpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren_ 
Prima kwaliteit Engelsche drij frie

men, enkel en dubbe1. 
Ila.ml, Centrifn~aal, §too1n-

ptnn1)en en Bramlspniten. 
§aUgereedschap , ·oor gas en 

'Vith ~vorthdraad. 
Alie soorten 'r erfwa.ren. 
Daor en Po!1sma.chines, Draai

en §cha.atbanli.en. 
· §t.tunnmachinesmetketelsopeen 
:fundatiet)laat. 
Jiiez.el~uhr compositie, de beste 

bekleetling tegen w11.rmte-uit.stru.ling. 
Diuas Crista.II. een nieuw soort 

' ' Ill II° klei. Van welke hi.atste artikelen zij 
eenige agenten voor Jav11. zijn. 

Verder a.Ile a.rtikelen, benoodi~d 
voor landelij ke ondernemin~en. 

Hunne ,;aak op grooten omzet gebaseerCl zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van nachinerieen en 
repara.ties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

Witte en Roode Port ..... f 15.-\ per 
1'1n.laga, 1'.luscatel en Vino Dulce,, 13.50 112 fl 

Pale-, Gold- en Dry-Sherry ., ·I '2.-1 ~cot.I. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KAL:E'F 

.A.n1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soera.karta van 

~a.~~~~he ~iine~ .. 
(25) A- .MA.CHIELSE. 

Van af heden d1Lgel~jks versche Gebakjes enz. Pr!jscouru.nten wurden tegen frauco 
an.nvrage frnnco toe~ezo.ud~n. 

1-
VAN RU IJ VEN & Co. 

'· 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERE~§TBAA'I.'. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dnn 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden. Imme1·-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs anngenomen VERLA.A.GD faLrief voor \\rEE
ZENFONDS. worden g1111.rne verstreH door 

(17) 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dat geen Mnbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 
slechts alleen verkrijgbaar bij den depot
houder van Anton Marcks, 

VLASBL OM. 
(301)* Sclwenmaker. 

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

Vom·straat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevolen. 
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in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bjj 

SOESMAN & Co_ 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Euca.Iy1)sinthe. Iioorts· 
werend liqueur. tevens eene zeer 11.an
genu.me drnnk. 

tlOO) MACHIELSE'. 

Modemagazijn. 
SO ERA B A J A_ 

Steeds voorhanden: 
Jnponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zich verder voor het aan-
maken van j1ipo:iinen1 etc. etc. *(252) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 e o [ r a fi Bon 
zeer goedkoop. 

THOOFT ~ RA'LFF. 
(162) 

den Agent te Soeralrnrt1J. 
J. H. VAN OM.MEREK. 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeni.karta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJYEN: 
Merk PLA'l'O & Co. Batavia. -

(70) A. 'MACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
bij 

THO OFT & HALl11 I 

Avonturen 
van 

Baron vun Munchhausan 
(in het Java11.nsch) 

Prijs f 5.- fl'(lnco pe·1· post f 5,50. 
(82) 

AGEN'rSCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Ba ta viasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar. op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPJj 

,,de Oosterling," . 
El\ 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 

,, Veritas.'' 
Bij het Agentschap dezer Maatschup

pijen bestn.nt, op zeer aannemelij.ke voor
wn.arden, gelegenheid tot verze.ke1·ing 
tegen brandgevaar, van ~Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te SoeJ'Gka1·ta. 

(16) J. H. VAN 01\.IMEHEK. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

bla.nco aan,·1·agen tot geleide
billet voor ve1·voer van lrufiij , 
met ontvang·stbewijs voor ko'.f-
fijpas. (193) 

TE KOOP. 
;s 1•e11il s11ecinle /'Of 'D!{f; nr: Jill Het huis en erf thans geoccupeerq door de 

loge. Te bevragen ~ij den Heer 
bereid uit Bis1nulh, hi,1r1 t'ol11 i•an ee11e11 ;,,,1/:1u11~n int1loed, voor de huid. 

Z1j ho1u1t o h..:l tt'l1t '1 1:i1 ·lit L'1i '"' uw:if'hlhucu·: 
uj gee/l """ d111~ <le h 11<1 <Jit11c nal 1<u1·l1jke (1·isclrheid. 

CM. r.:Av 
PA HIS - 0, 1·w3 tie In. l'"i.r. 9 - PARTS . 

Men ne>ne d"h in Cl"ltt 1·0 •r 11•11/lftuk en l'e1·vals1·fting . 
(Oor&.\l)el uiLg"~proke11 Lluor l1eL ·11·1l.J1111aal <!e la Sl)i11c d~n 8 rnai 1s7:,) 

(20) A- MACHIELSE. 

Stellen zicb verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEYERS. 

Sneldruk. - THOOFT & KAI.FF - Soerakarta. 
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