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NIEUWS- en AD VERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnement sprijs f 7.50 per hal(jaar 

bij vooruitbetaling. 

Bij dit blad behool't een bij,·oegsel. 

DEitICIIT. 
,~an a:f hetlen ve1·schijnt deze 

courant DBIEJl1LU..1 's -w-eeks, 
Dfnsdags, . Donde1·(lags en Za· 
te1·dags. 

Nieu-w-e abonnes ontvangen de 
nnnunei·s tot ultimo December 
a. s. tegen , ·oornitbetaling Tan 
r 1.00. 

Een bezoek aan de A.Illbachts
school Yan bet ' re1·zo1·gings

gesticht alhie1·. 

Arnbachten door Europeanen en in 't alge
meen de kleine industrie, zijn reeds sincls ia
ren herhaaldelijk aangewezen, als de eenige 
gezonde redmiddelen tegen het Indo- Euro
peesch pauperisme. 

V eel papier is daarover reeds volgeschreven, 
veel tijd daaraan besteed maar resultaten ble
ven tot dus>er acht.erwege. 

Het getal inlandsche kinderen vermeerdert 
en hun armoe neemt in diezelfde verhouding 
toe. >Klerk" worden is steeds, .als vroeger, het 
algemeen verkozen bestaansmiddel. 

Zoo is het-, met weinige uitzonderingen, hier; 
zoo is het te Soerabaia, te Semarang, ja bijna 
in geheel N. Indie. 

De kleine nijverheid t. w. de ambachten, die 
machtige bron-aderen van nationale welvaart, 
bleven -verlaten.- De Chinees en de inlander 
maa.H-en zich daar geheel van meester. Bemoe
digend is het daarom. voor allen die het wel 
meenen met het jonge In die. een bezoek brengen
de aan onze arnbachtsschool. te zien <lat hier 
geborene afstammelingen van Europeanen. mid
den in eene stad als deze al de heerschencle 
vooroordeelen op zij hebben gezet en er een 
eer in stellen ook handenarbeid te verrichten. 

Zoodoende moet de uitslag van de pogingen 
der oprichters, om de jongelui voor een nm
bacht te doen opleiden. gunstig zijn. 

W aardeering venlienen zij, die tot de op
richting der ambachtsschool het initiatief na
men, van 1Lllen wien Indie'r, economische belangen 
en de toekomst der Indo- Europeanen ter har
te gaan. 

F e u i 11 e t o n. 
EEN li.IXIDERH .i~"ND. 

I. 

To.en een oude kapcl, gclcgen tusschen Pleubian 
en Lanmodez, op dC' kustcn Yan Bretagne, gesloopt 
werd, vond men laatst cen bizonrler ex-Yoto van 

, zilve1'. Het stelde YOO!' een kindP.rhand, waarrnn dfl 
wijsvinger gelmeusd en verschcurd is. Ziehier de 
gescbiedPnis van dat ex-volo, zooals zij door de 
bewoners van het land vertelrl worllt. 

In bet jaar des Heeren 1-139 rcgeerdt: de hertog 
Jan V O\'er I3retagnc. Op dit tijdstip bedekten hei
deplat1t1~n, wilgen en doornachtige brcmmen bijna 
gchefll dat geclceltc van Armorika thans gelcgcn LHS

schen Lanion en Paimpol. 
Door de zce 1·00\·c1·~ aanhoudend afgeloopcn wrcek

ten zich de Armorikanen wreedaa•dig op de vaar
tuigcn, die op de klippcn te plettcr geslagr.n wer
den. Een schipbrcuk nocmdrn zij dan ook een zegcn 
des hemels. Die slrandrnndcrs, waarrnn de naam 
allecn .le kloekste zeelieclen \an Frankrijk rm En
geland reeds een nlJing O\'CI' hct Jijf deed garrn, rnr · 
nidden zonder mededoogen, wat de zec nog had over
gelaten. ,\Is cle zee eu etc rolsen een schipbreukeling 
gespaanl hadden. toonden de menschen zich veel 
wreedaardiger. \\' eldra venl ween zijn vermin kt lijk 

De Soer<tk<ll'fasclte Couuuit verscl1ijnt 

driemaal ';; weeks: Dinscl<i.fJs. Doncle1·d<tgs en 

Zll:fenlltgs. uitgezonrlerd foestrlagen. 

1V aardeei·ing ook de jougelui die als pionniers 
op het zoo nuttig en wijde veld der kleiue in
dust,rie, wanrop voor onze Tncliers nog zoo veel 
be,taansbronnen liggen als zij maar gezocht 
worden, den arbeid aanvaardden. 

Iaar onze Ambachtsschool is nog een jong 
boompje <lat voedsel behoeft. 

Dat voedsel besfaat uit werkgeving, en 
duarom moet bet voor inwoners dezer plaats 
voornl, eene aangename taak ztjn, om de jong
geboren school te steunen en door bestellingeu 
van hun wa.ardeering te doen blijken. 

En dan zullen de oprichters hun stt:kje 
zien opgroeien tot eene breedgetakte boom, die 
vruchten lrnn afwerpen over het geheele rijk 
van Insulinde ! E. 

Soerakarta. 

Kommi sarissen voor de maand SJptember 
Plnntselijke Schoolkommissie 
de heer: r. VAN KLAYEREN. 
de heer: J. G. M. A. UAR.LIER. 

Verzor~in;-.sgestich' 

de heer H. W. PISTORIUS. 

M:aanstn.nd. 
Y. l\f. 5 September Yrijdag. L. K. '12 September 

Yrijrlag. N. M. 19 September Yrijdag. E. K. 27 
September Zaterdag. 

De jeugdige Sariman, ongeveer 1 7 jaren oud, 
wilde zich aan manggas vergasten en klom 
daartoe in een boom in de desa 'l'jabean, (Peng
ging ). Reeds had hij een zevental in zijn Z!Lk 
gestoken en wilde juist naar beneden klimrnen, 
toen hij een vergiftige slang bemerkte die zich 
opwaarts kronkelde. 

Door schrik overmand liet hij :.1ich vallen, 
waarcloor hij zich in zoo hevige mate a.an de 
dij bezeerde <lat de beenderen er nitstaken. 

.i\Ien hoopt hem echter nog in het ]even te 
behouden. waartoe, de taaie natuur der inlan
ders in aanmerking nemende, veel kans be
staat. 

~ 

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 woorclcn voor 2 pln.n.tsingen r 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

gemaakt te hebben, onverncbter zake moesten 
aftlruipen. 

Een vrou w van een inlundscben prijaji begn:f 
zich met toestemrni:ng vnn haren beer en mees
ter voor eenige dagen naar Saurnrang om ha
re fomilie ccn bezoek te brengen. 

Een barer vroegere aanbidders echter, die 
zich door gedien;itige geesten dn.gelijks v.m 
hare gangen liet op de boogte brengen, was <lit 
bekend, en besloot eene poging te wagen om 
baar weder in zijne macht te krijgen. 

De liefde nrn.akt vindingriik ! Pluks werd 
een telegram, zonrler handteekening, n1L•tr Se
marang gezonden met verzoek om wegen > een 
ziektegevn.l terstoncl huiswaarts te keeren. De 
vrouw voldeed daaraan oogenbEkkelijk en vond 
bti aankomst aan bet station alhier een huur
wagen gereed staan, waarvan de koetsier ver
klaarde door lrn.ren man gezonden te zijn om 
haar naar hare woning te brengen. 

iij scheen echter lont geroken te hebben, 
claar zij volstandig weigercle daarvan gebruik 
te maken en een andere wagen nam; bij bare 
tehuiskomst werd de zaak opgehelderd. 

Het inl11ndsche element echijnt bruaf te 
willen wordcn, of de Policie onmachtig te zijn 
de overtreders der wet interekenen. 

Men wil <lit opmaken uit het klein getal 
policiegestrnften, die zich thans in 's lands
gevange:rris bevinden, slechts ] 5 vrouwelijke 
en 53 mannelijke persouen, een z66 laag cij
fer als in jn.ren hier niet verkregen is. 

Op het verzoP,k om vergunning tot op
richten van • een p6hspel volgens de daarop 
bestaande verordeningen, door eenige Chinee
zen aan het Bestuur ingediend, is afwijzend 
beschikt. 

Wij kunnen dit niet anders clan toejuichen 
daar el keen weet met welke hartstocht die natie 
aan <lat spel verslaafd is, en vele personen i daardoor in eenige uren geruineerd worden. 

~ 
Onlimgs werclen op publieke >endutie vasi tigheden opgeveild en deed zich daarbij bet 

. ~ volgenrle incident voor. 
De ~?-urt _D.iebres, r~eds lang berucht .door ~ Eeu der personen dmi.r tegenwoorclig vroeg, 

de tal~l-J ke diefstallen ~~e aldti~: sedert preu ~ volgens zijn beweren, au.n den vendumeester 
ongeh~uclerd plaats grgpen, blgft steeds eveu : of het 11lsnu opteveilen perceel in r;ie en die 
onv~~hg. lk wijk gelegen was, waarop beYestigend geunt-

B!J een heer poogde men weder door onJer- woord wenl. 
gni.vii:ig bi.nnen te dringen, maar ~md bet die- Daarop steunende bood die heer tot f 1001 
ventmg met gerekend op bet chepe steenen en werd hem hetzelve als hoogste bieder 
fundament, waardoor zij na reeds een diep gat toegewezen. 

onder de sombere lijkwade van den oceaan, waarvnn 
de eeuwig in Laweging zijnde golven zijn Jaatste 
rustplaats bedekten. 

Gebouwd aan den steilen oever van de kust stond 
rle toren rnn rl "1 Vei-vloe/;te, het Jaatste owrbJijfsel 
van hct k.1<te<'! van P!Qugomar, zes jaren te voren 
met den grond gdijk gemaakt, op last Yan rlen her
tog Yfln lklllagne. GcJijk aan cPn krachtig man, 
door lij lt!n e.1 brpro~vingen van hct lernn sterk ge
maakl, ll'Hl !Jet granif't 1·an den torcn, dat bet ldot
sen rkr golrnn weerstoncl, den mokerslngcn van de 
wcrklieden wcer~land gcbotlcn. \Vat het kasteel zelf 
aanging. hierrnn was geen enkcle steen overge
bleYcn en de arlelijke woning van Kerpratt, op twee 
rnijlcn van daar gelegcn, en ook aan den Heer Plou
gomar bchoorcndc, had hetzelfde lot ondergaan. De 
liedcn Yan het Jand waren onbekend met de oorza
kcn waarom de hertog van Bretagnc aldus handelde 
n1ct zijn vazal· Simon de Plougomar, ow.I strijrler, in 
de rnldslagen grijs geworden en die ten rt'chte voor 
r.cn clcr daprir1·ste ridclers van zijnen tijd doorging. l\Ien 
roeinrle heinde en verrc zijne braaJ11cid er, zijne edel
mocrligheirl. IJct eenige waarin hij in de oogen van 
zijne 011derhoorigen niet goecl handelclc, was rle be
scherming, die hij aan de schipbrcukclingen vrrlcen
de. Oikwijls had hij arrne vreemclelingen aan den dood 
ontrnk.t en hen in zijne woning een schuilplaats verleend. 

Sedert de slooping van het kasteel was men ge
geheel onbekend met het lot van den Heer Plougo
mar en van zijnc kinderen Yolande en Raoul. Yo
lamle, er.n schoon en trotsch meisje van acbttien ja-

ren, was het ee'i'st vertrokken, ongevee1· drie maan
den voor de kom'>t der verschl'ikkelijke afgezan
ten van Jan Y. De cen vertelde dat zij naar een echtge
noot was gegaan, andcren vel'telrlen in ~tilte dat zij 
zich had laten ~chaken . De ridder en Raoul hadden 
een paal' clagen na het vertrek van Yojande het kas
teel Yerlaten en waren in bet land niet meel' tel'ug
gezien. 

De allecnstaande toren had den schl'ikwekkenden 
naam ,·an den Tvl'e1i win clen Vervloekte -gell:regen. 
llij was vcrlaten gebie1'en. Na vcrloop ran twee ja
nm were! het sombere gebouw het tooneel van ake
lige vf'rschijningen, die den angst der omliggende 
bewoners nog vergl'oottcn. Telkens als er stol'm op 
de .Jrnst losbrak, verscheen cen grijsaard met een 
langen baal'cl op den trans van rlen toren. Niemand 
zag hem binncngaan, nicmand zag hem er uitko
mcn. Inwcnclig was de toren geheel ledig. Er bc
stond gecn cnkel plaatsje in, waal' een Chl'istenmensch 
zich zou kunnen ophouden. 

Als de woedencle golven dan de wrakken van de 
verpletterde schepen naal' bet strand spoeldcn, kwam 
een antler man uit den tol'Pn en ging onder de strand
vondcrs st.aan. EPn wolfshu.id dektc zijne forsche 
schouclel's. De kop van zulk cen becst, in die tijclen 
in Bl'etagne zoo talrijk, dicnde hem tot hoofd
deksel en vcrborg zijn \'Oorhoofd en zijne wangen 
bijna geheel. Zijn .lange bn1ine baard beclekte bet 
overigc gedeelte mn zijn. gelaat. Die mr.n, bij nie
mancl in den omti'ck bekend, hart den naam van zijne 
akelige woning gecrfd. l\Ien noemde hem cle1i Ve1·-

Inzending cler Advertentien tot op den 

cla.g cler uitgave v60r 10 uur. 

Bij onderzoek zou echter gebleken zijn, dat 
het venJudepartement zich vergist had en de 
koop slechts bestond uit een stukje onTrucht
ba.re grond met wn.t koffieboomen beplant, alles 
v1L11 weinig wn.arde en in geen verhouding 
staande tot de koopsom. 

De kooper weigert thans halstarrig om de 
f 1001 te voldoen, terwijl genoerud departe· 
ment even btLrdnekkig die som b]ijft vordereu. 

De zaak is thans nog in statu ·quo; den 
uitslag deelen we onzen lezers nuder mede. 

Aan het laatste Bataviaasche marktbe~icht 
(van 30 Aug.) zijn de volgende cijfers ont
leend. 

S UlKE H .. Er hebben eenige afdoeningen plaats 
gehn.d op de basis van f9.50, f.9.75 voor Nr. 
14, tot welke prijzen er vrnag blijft bestaan. 
Koopers hebben zich trouwens door de volgens 
de laatste berichten thans in Europa heerschen
de, eenigszins vastere stemming, slechts weinig 
laten influenceren. Van den nieuwen oogst is 
tot dusverre nog weinig afgescheept; verschil
lende stoomers en r;eilschepen echter, zijn thans 
laclende. 

KOFFIJ. De in het vorige bericht vermelde 
Petong Rotto koffij werd niet verkocht, zijn
de het hoogste bod f 36.07, bij eene limite 
van f 40.-. 

Van Kadoe uit ds luatste (Augustus) veilino-, 
werd eene kleinigheid afgedaan tot f 30.~, 
maar overigens gaat er zoo goed als niets om, 
daar de eischen van planters te zeer buiten 
verhouding staan tot de tegenwoordia-e markt-
waarde in Europa. 

0 

Wij verneme~ met genoegen dnt de achter
stand bij onzen Residentieraad, die reeds O'erui
men tijd bestond, thans zoo goed als bijge
werkt is, zoodat de preventieve gevangenis
schap, (soms ook van onschul<ligen) tot den 
kortsten tijd beperkt is geworden. 

Een woord van lof mag dan ook niet ont
houden worJen aan den Griffier bij genoemd 
lichn.am, die door noeste vlijt daartoe veel 
moet hebben bijgedrngen. 

V.Jlg:ms de lMtste berichtlJll. uit Soerabaia 
kleeden c1e dieven zich aldaar in Europeesch 
costuum, ten einde ongehinderd de wachthuis
jes te kmmen passeeren, en is gebleken dat 
die per.sonen ontslu.gen dwangarbeiders van 
Batavia zijn. 

vloekte. liij w,v; hoog van gestalte en scbeen nog 
jong te zijn. Zijnfl krncht, zijne volharding en zijne 
vlugheid gl'en~tlcn aan het wonderbare. Allen die 
gepoogd had len zich tegen zijnen wil te verzetten 
harlrlen h1mne nmnetelheid zwaal' moeten boeten en 
hij Lcezem k de> te meer scbrik in, omdat men hem 
beschouwde als een uit de hel ontsnapte. 

ZoO'lra de wind verrninderde en de roof op de ge
strandc vaartnig~n was afgeloopen, ver!iet cle Ve1·
vloekte het strancl en verscheen niet weder voor den 
voJgenclen storm. 

II. 

Het was op een Dinsrlag in Decembel', eenige du.
gen vool' Kersmis. 

De zon was ondel'gegaan in den met wolken be
zaaidcn horizon. De maan in haar laatste k wal'tier 
liet haar bleek schijnsel op d1~ zilvcl'en schuimkoppen 
cler golven vallen. Geen enkele ster aan den hemel, 
er was een cloodsche stilte. l\Ien gevoeltle dat de 
natuur zich tot eene vel'schl'ikkelijke omwenteling voor
bereidrlc, totclat God door de stem van den donder 
hare elementen gelastte los te bal'steu. 

Op vijf of ze.'honderd passen van den toren, Wat'en 
een twintigtal boel'en verzameld en hielclen de oo"e n 
strak op het gebouw gericht. "' 

- Daar is de toornnaar, riep een van hen. Ge
zegencl zij Goel en Sint EU!am, heden nacht zal er 
een schipbreuk plaats bcbhcn. 

Op dat oogenblik brak een bliksemstraal door het 
zwcrk en de donder rolde door bet oneindige. D~ 



Bij de versnelde spoorwegcommnnicatie tus
cben onze veste en bovengenoerude plaats, zou 

het kunnen zijn dat ook Solo door dat gespuis 
wordt bezocbt. 

Djoj6 emito van Karang Anom bracht gis
teren ruidd!tg een bezoek bij zijnen boezem
vriend Sodikromo in kampong 'l'eloekan alhier. 

Na eenigen tijd genoegelijk gekeuveld te heb
ben, pa seerde langs de woning eene bajadere, 
boeze1nvrienilin van den huisheer, waarmede 
de gast een praatje aanklloopte en langzaam 
opwandelde. 

Door ijverzucht ontstoken nam Sodikromo 
een stuk van een gebroken koevoet en ging 
beiden acbterop, totdat hij hen nog steeds 
genoegelijk koutende in kampong Kadjeng aan
trof. 

Zijn drift niet meester stormde hij op Djo
josemito los, en takelde hem zoo duchtig toe, 
dat hij aan hoofd en rug gewond, bebloed 
moest worden weggedragen. 

Sarikem, een meisie van ongeveer 14 jaren 
uit desa. Kerten, verkocht beden ochtend eenige 
groenten op pasar W arong - goenoong achter 
de Kratou. 

Aan de naast haar zittende verkoopvrouwen 
klnagde zij over hevige pijn in de beenen, 
wmirop zij nederzeeg en op de plaats dood 
bleef. 

Gisteren nacht werd een heer op Kebalen 
gewekt door het geblaf zijner honden. Hij be
giLf zich oogenblikkelijk naur buiten en be
speurcle een inlander op zijn erf, die daarop 
het hazenpad koos, totdat hij door den huisei
geua.ar achtervolgd aan de rivier in de duis
ternis verdween. Even al gewoonlijk lag bet 
gardoevolk op de driesprong aldanr gerust te 
lapen, ofschoon die heer hen herhaaldelijk: 

om hulp toeschreeuwde en die menschen door 
de Europeesche ingezetenen <lier wijk betaald 
worden. 

Men kan er niets op tegen hebbeu dat J a
vaanscbe da:g.dijs 7.icb ' nachts per voertuig 
door onze ve:;te doen rontltoeren, ruaar wel 
dat zij alsdan de vuilste liederen zingen en 
kabaal maken woals men herhaaldelijk en o. 
a. ook nog gisteren hoorde op Kebalen en 
langs het Residentiehuis. I onze Politie niet 
bij machte daarnan een einde te maken ? 

Jaar ons van vertrouwbare zijde werd me
clegedeeld, kan men spoedig de benoeming tot 
Regent van Boj6lali tegemoet zien, van den 
Haden mas kliwon Soem6 Dirdjo, onderregent 
aldaar. 

Aan een particulier schrijven van Bengka
la , iatas (Deli) gedateerd 17 Aug. ontleenen 
we bet volgencle: 

Er heerscht hier momentaneel eenige agita
tie, <loordien »kwaadwilligen " ten noordwes• 
ten van het bollandscbe fort Seraweh aan de 
Tamiang rivier, eenige bentengs badden opge
richt. Na.dat daar eenige schermutselingen had
den plaats gebad, kwam bier de vorige week 
de toomer iak ter reede, medebrengende den 
Assistent-res:ident, den majoor-militairen bevel
hebber, een controleur, een paar officieren en 
een transport militairen, op weg naar Sera we. Ze 
kwamen den stoombarkas van onze onderne
ming huren, om op de Tamiang rivier dienst 
te doen. Die is nu na eene afwczigheid van ze
ven dagen heclen teruggekeerd, bericbt mede
brengende dat er twee der bentengs bereids wa
ren genomen, Yan onzen kant waren er geen 
dooclen, terwijl de vijand acht dooden achter
lies.--

Het agerend detachement staat onder kom
ruando van den kapitein v. cl. Hout. 

wind stak incens op en blies met ongekende kracht. 
In minder dan een kwartier was de zee fel bewo

gen, hemelhooie golrnn verhieren zich. Telkens al:; 
cen van deze waterbergen kwam aanstormen, tl'ilde 
het strand bij den schok. De rnannen dachten ech
ter niet aan het loeien van den \Yind of het rntelen 
van den donder, bun geest was geheel ingenomcn 
door hebzucht, die door de verbolgen natuw· zon rnl
tlaan worden. 

\Yeldra zagen zij een zwak, b.~weegbaar licht v.·ai 
bun de komst van een vaartuig aankondigde. 

- Daar gaat bet over stag, zei een der boeren, 
gij zult zicn dat hij op de rotsen van Pen-Clech zal 
·tranilen. 

- Laat er ons 1lan dadelijk hcengaan, zei Fanche 
Kerivo een sterke jongen uit bet land van Leon. 

- -:\een, antwoorcldc een g1 ijsaard, wij moeten op 
clen 1·e1·vloekte wachtcn. 

- Ik wou dat de koorts hem versiikte en hem 
aan cle he! teruggaf, llal Satanskind ! hcrnam Fanche. 
Ik ben niet bang rnor hem. Als hij cen duivel is 
clan hcb ik een gczcgende medaillc; als hij een mensch 
is, clan heh ik mijne vuisten, om ..... . 

Ilij voleincligde niet. De Ve1·i;loekte stond naast 
hem. IIij grecp den jongman bij de keel en bij den 
buikricm, lichitc hem op en wierp hem tien pa sen 
vcrcler op de rotscn. Half verdoofd door zijn val 
stonrl de armc rlron11nel op zonder een woord te spre
ken en verd ween van het sLrnucl. Gem cler boeren 
hatl een vin veffoerd. Zon'.ler Lij zich in bet minst 
met hen ben10eide, bleef de Veruloekte onbcweeglijk 

Voorts zou een troep Atjehnezen van circa 
300 mtm zuidwaarts zijn getrokken, dus deze 
buurt uit. 

Hoewel dit maar geruchten zijn, zoo is de 
afstimd van de opgegeven :µlaats cirrn vijf uren 
stoomens en is het raaclzaam op onz~ hoede 
te zijn. vVij hebben hier een detachement van 
dertig nrn.n en van het volk der onderneming 
( houtaankap ) worden iedere nacht geregeld 
wachten uitgezet. 

Dit is dus houthakken met hindernii;sen. 
Cholera en pokken heerschen nog, maar zijn 
minderende. - Enz. 

Eene sate-verkoopster op Gemblekan kwam 
een paar avonden geleden van eene slechte 
markt te hnis. 

Eenige Amboneezen wilden zich aan dat ge
recht te goed doen, toen bleek dat hetzelve 
van paarclenv leesch bereid was, waarop zij 
in toorn onstaken en de mand met den gebee
len inhoud in de nabijzijnde leiding wierpen, 
ondanks het gejitmmer der vrouw. 

V oor liefhebbers moet paardenvleescb anders 
wel te genieten zijn; men weet ecbter niet of het
zelve van droesige of zieke paarden llfkornstig 
is, betgeen van de 100 gevallen zeer zeker 
hier 99 malen het geval is. 

Mijn bloed, ruijn eigen bloed is een Viollet 
le-Due e11 hel'be- er sluimert in hem eeu arcbi
te.:t-ingenienr, zooals Neerlm1d uog nooit heeft 
gehad en ook nooit meer hebben zal; ik lien 
grootsch op ruijn telg; ik bloos van v1tderlijke 
vreugde en sidder van verbazing over zoo'n 
reus1whtig titlent. W aur moet dat heen? Als hij 
z661loorgaat overbrugt hij eenmaal den Oceaan
en sticltt op de schuimenr1e golven een eerzuil 
voor zichzelf en zijn vader, die hem het schep
pemle ,,wordt" eenmaal toeriep. 

Ge weet hoe bier ter stede de beurs-quaes
tie een der langdradigste, akeligste, vervelend
ste maar ook grappigste is geweest van al de 
qnaestien die ooit ten raadhuize behandeld zijn. 
Ge weet, hoe m1cn met de beurs heeft gesold, 
hoe men 't maar niet eens werd, waar de nieu-
we Bears zou komen. ' 

1fannen van erkend talent hebben er met de 
bauden over in het haar gezetE'.n en er zich 
hulf sulf op geprakkiseerd en daar lost me nu 
zoo 'n bengcl van et-n jongen vun nog geen 
15 jaar, die kwalijk clroog achter ziin ooren 
is, in minder dan geen tijd .dit moeilijke vrn.ag- 1 

stn\ op. 

't Is het ei van Colnmlm', maar goddank! 
het is myn jongen die ditt eitje getikt beeft. 

Piet zei mij over die Bears het volgende. 
Op Den Dam staat hij in den weg en kost 

millioenen aan onteigening van perceelen. Op 
't Dam.rak ~taat hij ook in den weg en daar-

1 

Olll ducht ik vader: ik be1·g hem. weg. Dan 
kunuen de stadhuismannen 't eindelijk ook 
voor een keer eens woraen met de burgerij. 

,, \Vat bedoel je Pieter?" vroeg ik met va
derlijken trots, ,,orn.ar vero11tnend voegde ik er 
bij: .,Kwaje jongen,- hoe durf j[j zoo over je 
beschreven vaderen spreken. W eet je dan niet 
d ~ t een braaf burger alt!jd zij n mond dicht en 
z. jn ZiLk open moet bouden?" 

oud- 1 luamsch en renais~cmce door elknar. To
ren~jes zooals op het nienwe museum en preek
stoeleu zoonls aan 't Centrn1tl sfattion kunnen 
er natuurlijk niet op, ruMr dat is minder, van 
die dingen hebben we ook al meer dan ge
noeg in Amsterdam. 

§ 2. Twee verdiepingen zijn voldoende, de 
bovenste venlieping natuurlijk: voor de Koren
beurs met vallicbt aan beide zijden, dan heb
ben de Korenhandehian; noorder- of zuiderlicht 
en lrnn iecler naar zijn zin uitzoeken, wat hij 
hebben wil. · 

Op de teekening zult ge zien dat het boven
gedeelte der Benrs-facade Damzijde, verborgen 
is achter een elegant frontispice, zinnebeeldig 
den banclel v0orstellende, door Mercurius, ge
zeten op een Amerilrnansche spoor, omrin(J'd 
door Mexicunen, Peran.nen, Eayptenaren ~n 
'l'urken. Petroleumbronnen en ° korenscboven 
vormen den achtergrond. Gelijkloopend met 
dat frontispice. zullen de zijwanden warden 
gedecoreenl met basreliefs, verbeeldende indus
triee)e en finnncieele ondernemingen, terwijl 
aan den ancleren gevel Y-zijde een tweecle fron
tispice den e:ffectenhandel zinrijk voorstelt door 
een dobbelsteen, rustende op een wereldbol, die 
op het Oude-Testament als basis steuut. 

Z'.:oolang de Beurs omboog is, zal ook de 
kl!tngkamer geopend zijn voor de bezoekers en 
abonnenten, nl. tegen 25 cts. per persoon 
entree .... 

. Wat is dat? zult ge nu vragen beste vriend, 
ik deed bet ook en verwonderde mij over het 
antwoord van mijn genialen Piet - nl. dit: 

Een Chineesche klontong, bandelaar in kR.
toentjes, garen, bR.nd, kantjes, entre-deux en 
waarschijnlijk nog wat, is gistermorgen, echter 
door zijn eigen schuld, van een slecbte ma.rkt. 
te huis gekomen. Even voorbij Tjoijoedan kw11m 
bij bij een J avaan, die naar zijn naam te oor
deelen, in het bezit is van ietwat adelijk bloed. 
Deze kocbt van hem iets ter waarde van vijf
tien duiten en betaahle met een kwartje. De 
Chinees bekeek het geldstuk en zeide d1tt bet 
niet goecl w11s. Of hij hierin gelijk had kun
ueu wij niet beoordeelen, maar de Javaan 
ging naar binnen en baalcle een ander kwar
tje, gaf dat iLan den chinPes en vroeg het 
afgekeurde terug. De cbinees zeide bet reed,; 
teruggegeven te hebben, niettegenstaande een 
paar omstanders daar van niets beruerkt hnd
den. Dit gaf aanleiding tot een standje. Van 
schreeu wen kwam. bet tot schelclen, wuaronder 
de Javaan in bet eerst vrij bedaard bleef; maar 
toen de gestaarte man een stnk baUlboe opnac:::. 
en daarmede den J avaan dreigde te lijf te gaau, 
begon zijn bloed te kooken en greep ook hij 
een stuk bout, waarna een formeel gevet:bt be
gon, waarin de Java.an door een paar van zij
ne bloedverwanten 'Verd bijgestaan. Zeer na
tuurlijk delfde de Chinees het onderspit. Met 
een bebloede kop en het verlies rnn een ge
deelte van zijn staart. moest bij het terrein ver
laten, met achterlating vim de twee kwartjes en 
zonder de vijftien duiten die hem toekwamen 
ontvangen te hebben. 

De bengel lachte mij in mijn gezicht nit en 
zei: ,.Ik ben nog urnar een jongen en dus nog 
gcen burger, maar datirom heb ik: toch mijn 
eigen opinie." 

,,Zoo! heb jij een eigen opinie?" vroeg ik la
chend. 

,, Net zoo goeL1 als een and er," zei de rak
ker brutall..l, en bovendien 't is hier en elders 
tusJdwnbeide zoo'njongensboel, zeit Jan, de zoon 
van uw vriend Aquarius, dat ik even zoo 
goe--1 als hij wel bet mijne mag zeggen. Daar
bij komt nog dat ik het nageslacht vertegen
woordig, ik behoor tot de Hoo g ere burg er
R ch o o 1- on t w i k k el in gs - part ij, ik 
ben het centrnm van de toekomst". 

Het is eene inricbting waurin iedereen die 't stil 
heeft, of moeilijkheden ondervindt in zaken, 
voor 25 ct. per 15 minuten kan gaan zitten 
klagen en daarbij aangehoord wordt door be
jaarde mannen in aansprekerskostunm, die voor 
een extm doucenr of drinkgeld ook bereid zijn 
om in een afzonderlijk tranenhokje met den 

8 bezoeker, die zulks uitdrukkelijk vcrlangt, te 
builen. Dit zal voor huismoeders een aanO'e
name tijding zijn, daar klagende echt"'enooten 
onbebbelijke wezens worden. De opbrengst 
van deze klaaggelegenbeid, die bij de voort
durende slechte ttjden zeker zal worden bezocht, 
zal strekken om de zweetkamer, waarvan gra
tis lrnn worden gebruik gemaakt, netjes en 
zindelijk te houden. 

Het vreemdste is d11.t de klontong gebeel on
geschonden is gebleven; er is niets hoegenaallld 
vermist. De Ohinees beeft gedreigd een a11n
kliwht te zullen inclienen, m1iar dat zal hij 
vermoedelijk wel acbterwe.ge laten. 

Ecne beni·s- qnaestie. 

In bet Zondagsnummer van de Amsterdam
mer van 13 Juli komt eene vermakelijke schet 
voor van Pi · f S.rrgittm·ius, door eene houtsnee 
opgehelderd en getiteltl: »De Beurs-Quaestie 
opgelost. 

Wij ont1 eenen daarann bet volgende. 
.l111ice Yu,i Jlaul'ik! 

Bij ervari.116· weet ik boeveel bel1ing ge steeds 
in de Amsterclamsche beurs hebt gest-eld. U w 
,,Kl.tas-1\om1jn O~) do Beurs" was er mij des
tijds het bewfjs vm1; d1mrolll zencl ik u deze 
rege:e,1: 

Mtn zoon Piet is een genie! - j11, beste vriend 
miju Pietje is ee:i piet hoor! - danr is de wijs
neuzige zoon Jan vu.n neef Aquarius maar een 
prul bij. 

Ik gaf hem een peuter attn zijn oor voor 
dat 111.nge woord, maar kon hem toch geen 
ongelij k geven, toen hij vervolgde: 

De burgerij zou lrnar liever niet op het 
Damrnk zien maar de gemeenteraad wel." 

» vV elnu ik geef beide hun zin en maak een 
Beursgebouw, <lat in een cementenbak in den 
grond wordt opgeborgen, zoolang men het 
niet noodig beeft en er uitkomt van 's middags 1 
-4-uur." 

»Wat zeg je:7 Uit den grond komen?" vroeg ik. 
» W el ja, een voudig door wat'lrkracht. Maak 

een beurs van lichte constructie b. v. van pla11t
ijzer en carton-pierre, d11n ziet ze er mooi uit, 
is licbt en duurzaam genoeg om 't een kleine 
40 jaren uit te bouden; want !anger schijnt 
hier een b~ursgebouw toch niet te hoevan staan. 
Bou w op de twee binnenpbatsen van het Pa
leis op den Ditru die toch nergens voor ge
bruikt worden, de bydraulische persen en pomp 
als het noodig is de Bears omhoog. Dezelfcle 
stoommachiue die de bydraalischc persen doet 
wJrken, kan een Gramme 'sche machine in be
we.;ing brengen, die de electrische verlichting 
v11u het Damrak en de Beurs mogelijk man.kt. 

Neem nu de teekening ter hand amice! en 
volg de beschrijving die Piet zelf heeft gemuakt. 

§ 1. De beurs zal worden geconstrueerd van 
plantijzer, bamboes en cn.rton-pierre in Olla
podrida stijl, zoo'n beetje Gothisch, Romaansch 

staan, de oogen op bet rnal'tuig gernstigd. schipbrcukelingcn. niet om hun hulp te verleenen, maar 
Hetzij bet door win1l en vlocd wen! medegesleept, om ze te berooven. Om een ring of een armband 

betzij bet in den \vaan rcrkeerde rnn den goeden weg rnachtig te won.Jen, nntzagen zij zich niet een vinger 
te volgen, het ongeluk k ige schip nadenle de kust of tle pols rnn een verdronkcne af te snijden. Of hij 
met een duizeling wekkcn1lesnelheid. · \\'cldra was reeds dood was of nog stervende ging den woesten 
het niet meer dnn drie of \ier kabellengtcn verwij- Armorikaan niet aan. llij Jiet nooit anders clan een 
clt~rd. Geen rneno;chelijkr: rnacht kon nu nog zijn on- lijk acl1ter zich. 
dergang verhoedt•n. Op eens hoorde men een vreP- Geclurende dien tijd dwaalde de re1·vlohcte tangs 
zelijken knal en een dof gekraak. Door een rnon- het strand, hij scheen ook lijken te zoeken, maar hij 
sterncbtige groote golf' rnorigeworpen, was bet vaar- bcpaalde zich met ze 1mder ccn s mbercn glimlach 
tuig <>p de rotsen Pen-blcch vcrbrij;;:eld. te beschouwen, men zoude gPzegd bebben dai hij 

- Ga nu, zeide de Veruloekte de hand qitstrek- ze telde. Van tijd tot tijd hicf hij bet hoofrl op en 
kende, de prooi wacht u ! zag r)lUJI' den to,.en en keck naar cJ,m grijsaa1·d, rlio 

De b0eren uitten cen woesten kreet, die in bet loeijen r11et zijne bewegingen en venloekingen voot"tging en 
van den stol'm verloren ging en Yiogen naar bet 1lan 1errolgde hij zijne wancleling te nfrl len Jcr 
schip als cen troep kraaien naar een lijk. rotsen. 

Alvorens hen te volgen, hiefde Vervloehtc rle oogen Tenvijl hij voortschreed, met de oogen op U<)n t.o-
naar den toren op. Op den trans door het oog ren g.~\·cstigd, deer! zich een Klagendr. kreet ach
van den nacht verlicht, slon1l de grijsaal'd, gekleecl icr hem hooren. Ilij boog zich ll:lar den gronJ en 
in ecn langen lakcnschen samaal'. !Iij was blootshoofds. bemel'kte, achte1· cen rotti, het lichaam van een 
De wind bewoog zijne lauge hairen en vermcngde vrouw, aan wicr lrnlti zieh cen kleine jo:1gen van .lric 
die van zijn hoofd n'et die \·an zijne baard, hij stl'ekte of vie,· jnren Ol.ld geklemd had. Zij was merkwnai·
dH annen naar de zee uit en wrong zijn geheele dig schoon. Lange, blonrle hairen, vol schuim cler 
lichaam met een soo11 van razernij. De Vervloekte zee viulen over hare half ontbloott> schottders. Hare 
bcschouwtle den grijsaarcl gcdurendc ccnige oogen- klee1fo,.0n, door de pLmten der rot~en verscheul'd, toon
blikken en ging toen naar de strandvonders. In min- den cl,tt. zij ecn adelijke en rijke vrouw was. 
der clan een kwartier was het schip geheel verJwe- D.! Ve»vloekle knielde neder om h:rnr beter te 
nen, stuk voor stuk door de gt>lven uitecn gesla.gcn, bl'sch.Juw.)n. Op bet oogenblik dat hij wecler op
spoelden de ovcrbfijf~clen van den J'Omp nanr den ' ~tond, gl'e~p het kind hem bv zijne kleecleren. De 
wal. De boeren betwistien ze elkander reeds. Ecnige Ve1·vloekte rilde en duwde het rnw van zich nf. Toen 
onder hen krofen over bet zancl en zochten naar de pakte de arme kleine de11 arm die hem terugstiet 

De zweetkamer namelii"k is een kleine afO'e-• 0 

scboten ruirute. waar houders van incoarante 
fondsen, maar . vooral gokkel's, sarplus-ja(J'ers 
en bun wild een oogenblik kunnen ko~en 
transpireeren en uitblazen voor ze plotseling 
van de beurs moeten gaan, om.dat zij anders 
rus dit gebeurt, gewoonlij k verkouden zijn. 

's Is een raar soort jongen mijn Piet, en 
ik zei: »Jongentje, jeverbeelding is erger dan de 
derdendaagsche koorts" 

Gemengde Be rich ten. 
UIT EEXE coRREsPOXDE:'i"TIE uit Newcastle 

( Australie) blijkt, dat d1111r geene kapiteius ge
vonden werclen, die genegen waren om kolen 
naar Batavia te brengen, daar zij van mee
ning waren, dat ze die moesten loi;sen te Tan
djong Priuk en aan het verblijf aldaar hun 
scheepsvolk niet wilden wagen. 

Eerst torn hun, zwart op wit, beloofd was, 
dat zij op de reede van Batavia konden blij
ven, was het mogelijk de chart'lrpartijen met 
hun af te sluiten. 

Het schijut das, de geheele wereld over, be
kend te Zfjn, dat Priok 's haven een verpeste 
plaats is, die gemeden behoort te worclen. 

Jammer van de 20 milioen, die daaman be-
steed zijn. S. H. B. 

OP DE WERKPLA.A.TSEX van de S. S. te Madioen 
schijn groot gebrek aan ambachtslieden te be
staan. 

en heesch zich tot aan de schouders van den strand
vonJer. Daarop sloeg hij zijne beide armpjes om den 
hals, hij vlijde zijne natte en blauwe waw,.en te"'en 
cl . cl 0 0 

LC van en vreemdeling. Verstijfd door angst en 
koude h,u[ het arrne scb~:;el~je geen kracbt meer 
om te schreeuwen. Ilet weemle in stilte en zijne 
tranen r0lden langs bet gelaat van den Ve1·uloekte. 
Deze sprong achternit en ma:tkte een beweging om 
het rn.n zich aftewe1·pen, maar door een van die be
koorlijke gebaren van het jongetje, die God aan de 
kin.J , chheid schijnt geschonken te hebben om de 
nwerlers Yaor hun !ijden schadeloos te stellen, bl'acht 
hij zijnci eernte ingeving niet ten uitvoer. Met den 
linkcra1·m aan den hals van den Ve1·vloekte hangen
de, streclcle hij met de rechterhand rle wang.m en 
den langcn baard van den strandrnnder. De Ver
vloehte beefde over geheel zijn lichaam ; zijne armen 
1·ielen krachlcloos -ncder. Ilij sloeg den biik ten be
mel rn toen Yielen twee tranen, twee bittere ove1· 
zijne wangen en langs zijn baarr!. Door een op eens 
opkomenr!e,. woec;te gencgenheid, drukte hij den klei
nen jongen heYig aan zijne borst en liet zich· llp een 
rots nc !erva!len. i\"iettegen~la:1nde hare hevigbeid, 
brncht deze lieflozing het kind tot zichzelf. net Jief
koosde en omhelsde den strandvonder hem klaO'end 
en ondu[delijk toesprekende. ' 

0 

Na Yel'loop van eenige oogenblikken stond de strand
vonder plotsC'ling op. Zijn gelaat was vol tl'anen. 
Hij keek den kleinen jongen, die hem toelllchte, aan 
omhelsrle hem en wilde hem wegdragen. 

( Wordt ve1•volgd.) 
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7 ,4 l 
8.1 
8.2:3 

N,-'4,l 
8.3G 

D.!L-
9. ':28 
U.44 
0,37 

\,r. :_\[. 

G.20 
lo or 
door 
dooe 
loo1· 

7.--
7 ... '-2 
door 
<lo or 
<.l 001' 

7 ,,3 l 
7.,37 
<loo1· 
cloo:i· 
8.:34 
doo.-
8,~0 

0.3 
noor 
(loot· 
n.:.3n 
<1001· 
<.lo o t· 
door 
clOL\1° 

dont· 
L0,4U 

10.3.3 
<loo r 
door 

:l l .:~3 
11.30 

doo1· 
N". :rd:. 
12. l () 

cloot· 
(loot· 

1 ~ .. ~(; 
<lL>O t· 
cloo1· 
<loot· 

·l .28 
-1.:~.,., 

l .:-3n 

L. 
G,30 
G,38 
G,47 
G,59 
78 
7,22 
7,30 
7,43 
8,:3 
8,-13 
8.~2 
8,38 
8,54 
0, -lG 
0,28 
0,44 
9.30 

l0.7 
l 0,2·l 
10,40 
l0,5l 

-1 -l ,4 

I 

1 l ,22 
11,28 
l 1,,33 
N" - 1\11_ 
12 -10 
12,24 

-1, 15 
'l ,3G 
-l.32 
2 ... 5 
2,lO 
2,28 

2.30 
:3, l 2 
8.25 
3.40 
4 .3 
4.·15 
.... .,_26 
/~, ~-33 

'J:.~45 
4 .50 

t. 

N.M. 
·12,24 
•l 2,~-32 
'12,4'1 
1. 2,53 

1. ,2 
'l,1.6 
-1 ·, 24 
~,39 
:t.,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3 1.0 
3:22 
3,38 
3,53 

4,1. 
doo1-
tloor 
4,36 
4,4-9 
5,7 
5,23 
5,39 

5.45· 
6,8 

... _ ~e_.... -_..u.-d"t; --C;-C;e:m:i"t; ~e,. .. .n..n.k-C: d..n.-£ de bo,-e•asf;.n.-sad.C Op:::-;-.n.,-e.a. ,-oige-._ d.eTIL S~e1-<Lb<Lj<L-t•Jd z.oa_:iin-

So I<> 
Poe1·,vodadie. 
Del:angoe 
Tjepper 
:Iiiii:.1 a-.-.:-.: e ll"Jl 

» 
Sro,vot 
J31·a.rn.banan 
Kalassa:n. 

·Ill _j ok_j-. 

Ill_jok_j-. 
Kalu~snn 

131-un~ bannn 
$1·0 'i.YOt 
:111'&:. I a•• c e •• 

)) 

rrjcppe1· 
Delangoc 

Pocr'\.vodad ie 
Soic> 

\ .Yertrek. 
>> 
~> 

» 
Aankomst_ 

"'\-ertrek . 
» 
» 
» 

ankomst. 

-crtrek. 
» 
» 
» 

;\.~ n k .on:i.st. 
""'\.Te1.·t1.·ek. 

» 
» 

» 
..._\. ankorn.st. 

NED. 

Y. ~ f. 
7.13 
7.24 
7,50 
8.U 
8.':l-'i-
8.:30 
8 .. /t.~ 
g .. ~'37 
!_) .. ~ 

Q.':20 

"-. :u. 
7. J.> 
7 .:-38 
7.31 
8.G 
8,20 
8.20 
8.47 
u.:~ 

0.30 
9.38 

IND. 

Y. ::H. 
-1 o, 
'1.0 7 

l0,2t3 
·10_;37 
·10 .. 31 
10.GU 

1 1 .7 
·1 1 . -1 7 
-1 ·1.2.G 
-1 ·1.42 

, -_ :\I. 
n.1'8 

10, l l 
10,21, 
10,30 
10.33 
JO.S8 
·I 1 .10 
·11 ,:_~5 
x. ::u. 
12,l r2,9 

SPOORWEG IVIAATSCHAPPIJ. 

~-.~I. 

·1.53 

2.22 
2,8:~ 

2.47 
':2 .5':2 
3.:~ 
~~- l 4 
3.24 
3,40 

x. :u. 
12 .. ':2.3 
12.42 
1':2 •. >1 
l. 1 
1. l l 

- 1 >1 G 
1 ,81 
1,42 

2, -1 
2.7 

x. ~I. 
3.3G 
3.47 
4.1 :~ 
4, 20 
4.47 
/~_3::3 

5,10 
5.25 
5.38 
5,58 

~ -. ::\L 
:~.53 
4_ l ,"') 
~-~ ':! 7 
4.41 
/i,,:,:~ 

4 .. sn 
..:.. -17 
5.31 

5,;3 3 
5,30 

§oI<> 
TZn l i-C')o-<so 
Salci-T1. 
l')jcnki lon 
La '"~:._L tl.p; 

c;}oe••di. lh. 
)) 

1-a_t'"::..t.. ng~ono 

·rela,....-n 

""\ ert:rcJ,. 
» 
)> 

n 

» 

_,\._anl,otn:-:t. 
'\-e1·trek. 

» 
» 

Pad as » 
:Iiiii:.edo•agd_j a-. -.::i. ~ \.. an.ko.inst 

» ""\-ertrek. 
Ta11p.·oc1-i g · 
BJ "OC":tTl. l >OC?l.'1g 

s- u1.-11.-sa.••;:;; 

§a._ ...... ·-~ ... ~ 
J3rO f...~l ti J )0PI l~~~ 

» 
>~ 

~'\.ankon-::ist. 

'"r~'l n~u,~ 11g~ 

ll.L..cdoug-d_j-ci. 

r~n <ln'"' 
'r<"Ja,....-n 
I~a1.·ay"lp;-~ot10 

c;}o0eYa.di.•"Jl 

- - ~I. 

7 .. ~ 
7 .. ':2.""5 
-; .. ~3 
7.C>U 
8.10 

8.40 

1 

~:~~ 
n.33 

l0,2 
·10.1 ·1 

1 -io.~G ·J O.aO 

1
-1 -1. -18 
11. . 45 

,~_ ::.\L 
·10.30 
·10.£53 
·l ·l .13 
1 l .27 
·11 ,37 
~.::u. 

12.7 
·12 . l 5 
l ~,:-37 
·l 2.5G 

-l . -19 
-l ,28 
'1.43 
2,6 
2,26 
2,30 

-c1·trc1;;:. 

). 

,.( ,-..111~011.l~t~ 
-,,.-c t·trPk. 

» 
» 
» 

~\..a.nkOl.TJ,,;t. 

""\-ert1·cl,;:.. 
» 
» 
>> 

)) 

ankon"l.st. 

8,l:.?. 
b,05 
8,5U 
V, ':LU 

""'\' . . :u. 
G.50 
.-1001· 
7.27 
7,47 
7.57 
door 
< loor 
cloot· 
8.42 
8.47 
door 
door 
door 

::\I. 
2,-16 
cloo1· 
doo~· 

clooe 
door 

3,-l6 
3.21 
3,37 
door 

door I 4,6 
4, -l6 
4,37 
rloor 
5,-13 

"'\r. ::\L 
8.3l 
8.58 
0,l8 
n.;3g 
0,52 

1
·10 2 
'l 0:23 
-l0,39 
'l 0,59 
-l -1,4 

1'1. -1 .35 
door 

1
1.l,53 
~- l\L 

·12.D ,-1 2,27 

':I:'a.:r.i.~f ,-oo:r Spoor 
S-t;-.-.:C;sspoor~e;::;e-.a. 

~~g-:r~.i.z..Ige-.:rs. 

Lijn Sa.mara.ng-Vorstenla.nden-Willem I. 
VAN 

Solo-Djeures 
Palo er 
Kemirie 
Grom pol 
J',-1odj osragen 
Kebon-Romo 

SOLO 

I< erlong-Ba.nteng 
'\'\.-a.Iiekoekoen 
G edong-Gaiar 
Paron 
Geneng 
Poer"vcrl.a.die 
IVIadioen 
B_;:Lba.da.n 
'rjaroeba.n 
Sara.da.n 
"\.Vila:ngan 
13agor 
Ngoe:n.djoek 
Soekomoro 
Baron 
Kertosono 
Semboeng 
Djomba.ng 
Peterongn:n. 
Tjoerama.lang 
~lodjokerto 
Ta.rik 
Prambon 
'rocloengan 
Sic lhoardjo 
(~ cclanga.:n. 
"'\ r~u·oc 
"\.Vonok1·on10 
Goel.Jeng 
Boernbnija 

NAAR 

·1 C" kl. 

0,30 
0,40 
0.70 
-1,-
'l,7 3 
2.10 
2,45 
3,20 
3,70 
4,30 
4~75 
5,20 
5.flO 
G,:30 
a.no 
7:30 
7,83 
s,:3o 
8.65 
8,03 
0,55 
0 f),3 

'l 0,4.3 
1. o,no 
'l -1 ,20 
'1. -1 .00 
·12.:~3 

'.12.DO 
-:ia.2:-j 
-1 a.80 
-1z..~~o 

·14.7 .-, 
-1 .>. 
-1 .>.:~o 
·1.">.GO 
lG,80 

2e kl. 

0,20 
0,:30 
0,50 
0,70 
'1 ,-15 
-1.40 
'.l.U5 
2,-10 
2,50 
2 DO 
3: -15 
8 50 
3.UO 
-<1-. 20 
4.-,60 
4.00 
5,25 
5,50 
5,75 
5.05 
0~:35 
G,G5 
G.D.3 
7,~30 

7.50 
7 :00 
8,2.3 
~.GO 
8.8.'"'> 
n,20 
u.:.o 
H,8.-> 

' l (),-
-l 0.20 
'10./i0 
·10~30 

3e kl. 

o, -J o 
0.-13 
0,20 
o,~35 
0,60 
0,70 
0,80 
'l ,0.3 
-l ,23 
·l ,40 
'l ,55 
'.l ,70 
'I. ,DO 
2,05 
2,20 
2,30 
2,50 
2,GO 
2,70 
2,80 
2,03 
3,03 

:~,::z~ 
3,.3 . .> 

:3.40 
3.GO 
:3,70 
:3.83 
:3.U.> 
4,-1 () 
-1,20 
/i .:~o 
.l. ~-( 

4 ,...,. .> 

4,30 
4,j::i 

Sa.ma.rang na.ar 1e kl. ' 2e. kl. Se. kl. 
T1rocn:iboPng 
"T.,e:"l.np;oc1Jg 
1 - cclo11g-J.)ja1.i 
J">aclns 

J - arn ng So.no 
c:.oendih 
J _.itl. ,,~:..-i. t-i.g 

::-=.aleni. 
Kalic-0:-;"'o 
f-'olo 
Poc,vocladie 
Dclangoe 
'l'jeppcr 
I~ lai.i.cn 
f';t·o,voi. 
l3t·an1ban.a1'.l 
I--=-a I "-"'"'a t'.l 
J.)_iocja 
'l'cn1pocran 
c:;.op:o<lu lem 
Bring-in 
'I.--.oc1i.-t ::-t 11g~ 

\ ' illc1n I 

·J ,2,3 
2.2 .3 
:-3. ·1 3 
:J.50 
4,30 
3.30 
G.D.> 
7,20 
8.·-
8,80 
D,80 

·lO,-
·l ·l,06 
'1 ·1,70 
'12,50 
·1 :3, l 3 
·13 .60 
J 4.03 
-l 4,0.3 

3,8.'5 
4,7.;J 
.;J .. 2 .. 3 
0.2."5 
G,83 

0.83 
·1,30 
2, -10 
2.8.3 
2~00 
3.3;3 
:~.n.3 

4.HO 
:>,H3 
3,DO 
G, - ,") 
0,05 
7,40 
7.80 
8 ,:~ :") 
H~75 

n,o5 
n.:3-> 
n.u.-> 
2,UO 
:3.20 
:3.3.> 
4 . .. 2.""=; 
4,70 

~.28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
·l,'1.8 
'l ,32 
·l ,60 
·1,78 
-1 ,96 
2, 'l8 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,02 
3,02 
3, -12 
3,32 
0,84 
-1,02 
'1 , ·1 2 
·l ,32 
-l,44 

Telegra.:rnmen van de Locomotief. 
Uit Data,· ia. 2 Septe.u1ber . 

l!:uropa i:-; vo1·lecncl a.an clcn 
1. ie.-1nccstcr Z '>V::tg·cr. 

E e n t'vcc;at·ig Ycrlor naar 
ccrsten luite na1:i.i. k-..var-

Een jaar 'i.CrloC naar 
h ec 1· Darkcy, notaris te 

13enoP1nd~ tot tijclelijk 
lang, l3oclen: 

1•:1H·opa is vcrlec:nd 
lula11g. 

,-c1·-va .. 11gc11 < l i.10-La.1 ·is 

aan den 

1.e ~Ia-

tot 111achinist hij <1cn ha,crgeru1ol ~n 
Lijnis II11fl'cnrc11 tc1·; 

t • Socrahaja, 

-to t Jit hugraaf" l>ij hct hyd 1·og 1·nphisch 
tu.' ia, 1-uck.cn. 

l>~~rcu.u tc Ila-

N. M. 
1. ,-1 -1 
1. ,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,5-1 
3,1.3 
~,40 
3,58 
4,8 
4,4-1 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 



Eer ol on.tslagon bij de schutterij te l::3oerabaja., de 
eerste luit 'lHl.nt IIoh;t. 

Benoe1::nd tot. e ~rsten luitenan.t bij de schutterij te 
Soerabaja.. van dt..-n. Drink. 

BeL.l.st :tne ue uito,~f'ening· , . ._l.n deu civielen. genees
kundigen dien.->t te Loeruadja..ng·, ch·. l..:.lans 

vergeplaatst ·an de Batnviascbe h.aven"verk.en bij 
den plau.t,,; ~lijk.eu dien,._t te Batnvia. de iug·.~nieur <ler 
t'\.v ... ~de 1-das=-:e >Ieijt'r. _ 

'rijdelijk ter b,.,schikking g<.~steld Yan den Resident 
deJ.~ P.i·ctl.Ilger r{. ~gcri:t~C}}.:._l_p1.>crt VOOL" }iet l~el-i et• "Vt"l.ll 

het alg-en::i.oen pakhnis to Kn1·ang Scl.n.:i.bong, Coeru·a.ad. 
I3cnoen.:i.d tot Jill in den Chin.cescben raad te Ba-

tavia, de luiten::u:rt d<-r hineezcn. Lie Tjing Long. 
'-~an Toeng·koep zijn ' cde1· t'vec- :f"useliers gecleser

teerd. 
De premieleeuing ten behoeYe vnn den planten en 

clier·entu.irt te 13ata....-ia. is veranderd in ee1:i. geV\""One 
geldloterij. 

Het stoomsch.ip Batavia is gisteren e ~Iarseille 
aa.:ngekornen. 

Benoc:i::ncl tot zout...-erkooppakh.uis1n.eester te Tjitja-
lengka, Hie1kert. 

:n:i.oed Toegekend de bronzen n::i.edaille ....-oor 
trou'v a.an den _"\.n::i.bonceschen 1u~P1ie-r Londong. 

en 

Eervol ver:ineld de militaie Rafel. 
Overg·eplaatst, naa1· Bat:.av.ia, de eerste luitena.nt 

der genie Sch.ae:f"e1·; 
:naa1· ~.\..tjeh, de ecr:-5te luiten.aut der genie 
Dt> ....-oor,vaarden voo1· de verp::tcl:i.ting van 

de Vos. 
's lands 

middelen zijn afn·ekoncli<Yd 
ir. I3atav.ia, 3 Sept;;~be.-. 

naar Europa is ve1·leend aan 
Leeu"\ven. 

Een 
den 

t'v ejarig verlof 
on.der,vijzer van 

Een verlof vax:i z •s rnaanden is verleend uan den con
tr6lcur bij l1et I3inn.cnlandsc h 13cstuur. Rietbergen. 

l3enoernd tot h.ulponcler,vijzc1· der t'veede klasse, Stok
tot 'vurrrnei:i.1encl coatr·oleu1· d.er t ... ,-eede klas:-<e, II.is

gen. onln.ug"' Yun ....-erlof' uit Xe ler·land teruggekee1·d. 
Opgccl1-:..."l..ge1'.l na1i. clo.ri. eerster1 ltt.it:eri.n .. rtL Lt~r1::i., o n~ 

onver,.vijld "\vede1· rul.n1· ~ederland te vertrek.ken. 
Het Chinee'"' he karnp te J=>aclang is h ... ,,de.n nacht 

gedeeltclijk atg;ebra.nd. De schadc ""\VOrdt beg.-oot. op 
t-..vee ton. 

IIeden zijn per st ornschip C:he»ibon van 
:na...'l.r Sen"l.nra:i:i.g ~1:i ::":oeraba.ja 'cr·-c.-okken: 

l3ata'l.·ia 

de l:i.eere.n de Lannoy, v.1n "'i,"'\7 agt:.endonk, 
Re"\·senbacb. Leij<lehneijer. :'.\Ieijer en Dunlop: 

be d::une~ Sch.1·.:>der el:"l. 'opper: 
naar Soara.baja: 
de l:i.e ~ren dP Jouo·l:i. en van de "'i,"\Ta.L 
Do r <len 11"1.ilitair.;~:i. an..:i.btena<.1..1· JansPn is pensioen 

aangevi.~:...-i_agd. 

e majoo1· d<.~1· int"ante1·ie de Ban.I'- Langenl:i.orst is 
geplant~ te Banjoe-I3it·oe. 

DP n,,::si3tent-rP"'ident ....-an 13uitenzorg Burnaby Lau
"tiei- zal naar ee:n anrl.eee nssistent-residcntie ....-e1·plaai..st 
'vorden. 

B U R G E R L IJ K E ST A N D. 

R.ESIDENTIE SOER.AKAR.TA. 

va.n 1 tzm Sl. Augustus 1SS4-
Ix 0::-.-01-:nTl{.vG'v A.'--......-GETEEKE::SD: 

Hessel _"\.ukes Koo1">n.::ian"", .rneL ob.nn:i:i.a. 
He;;ter ,-a11 Btr._l. ten. 

GEBOOR.TEX: 

:E-Iendril~ I1.einicr Fluh.1-, Sophin .i\.drianne 
Johanna Sophia Scerrenburg. Lou.is Josepl:i. 
Johannes _,"\...rend :Fickel. ::\l:athilde Goe,vie. 

Schultz, 
Ginni us, 

STEUFGE,-... LLE::S ; 

Johan Ca::;;per ....-an St1·aJen-::.orll". oud 72 jare:n, 
ch~u·d Huiber-. de J31y. oucl 28 jaren, Christina 
bel ::nina Bloen::i.. oucl 7 7 jaren 1-;-r~n~ois Holz, 
26 jaren. 

Adv e rte n ti en. 

~ ~~::bi;;::_1--.:i.._j g-"b~~~ 
bij 

THOCFTJ & KALF:B'- ... 
Avonturen 

van. 

Ri
""\Yil
oud 

Baron van MilnchhausBn 
(in het J a vaan.sch ) 

Prijs / 5.-- f'1·anco J_:Je1· post 1 5,50-
( 82) 

THO OFT & KALFF Soerakarta. 
leveren. op a.a:rrvraag dadelijk 

Scb:i_jCschi.e.-:rc;:;;-i.s-Ce:rs en ~Cs-C-I1Ldsbepa,-
::..1. ... ~eIJL_,. nf"zonderlijk gebonden. 

... ed.:r11I.k-t:e Allli....-.•1L-Ceeke:aa.i.:a1L;:;,;-boek_jes. 
:N"-~••11 Ii_js-t:e•1L-
~I.eed:i.•1LgI.i_js-C:e••-
..S-t::r~1'.boeke•a.-

Ve:rl~rijgbaar 
BIJ 

Kalff-- Soera.ka.rta 
p_ PIEl{,E.N" I.t: SOOB .. 'rEK-
E ELOPPJ-4JN_ 
.lCA..N'-1.'00H.BE~ OODI<-}0 IEDE~:r-
INKrrEN, I /'.'.;l-<.JER \,r J:GL.E 800B.T.E r 

P..R_..\.CHTA.LBU .IS. 
DIVEH .. SE SPELLB~, en'./._ euz. (5) 

.... -.:><-:: ~;., s 
( t--C c::> c:; <3i • .,5. L_ e:. "'V e: ~ ,.-~ ,,0..... ..A. "" ) 

Waarvan de heilzame uitwerking sedert 30 Jaren beker<i is 
Tegen.: Borstz~cl-<:ten F ongt.e1·ing. Dronc-hltis. 

Verkou.dhe1d.Hard.n.ekk1oe l: ,,, oest . K.l P.-1 -.c....;'1tige 
aandoeni..-lige.u... Fiu.'ldz:aekt.eI..1. ~ Kl1e1 ·acht ge 
ge:zwellen. Ve.r.z.wak.lcinq en ·voora.l tc-.r ver~t..__ .. ,.1 .. i 11:::; 
van k.in.deren rl.ie een .z.wak e.n teer gest.el hcbbc11 

~:fen eische. op bet etiquet d~n naan1 van ~C>Gr-< 
bet attest van den ll ... I.....F:S"'CJE"CJR~ chef de r <: ... . 
nlische ''"erl...zaa1nhede11 :1:in de 111 c(lische facullf..."1, 1 
l-"').arijs. en. bet stempe.l -va.::n. cler.i. ~ra.r.i.sche:n 
Sta.at i:J:l.. bla"l.:l."V'V'"e i:r.l.k.t. De leverlrtla11 vo-1. 
:ECC>GG- wordt aJlecn ve1l,ocht in drie.lzoeRfv 
/Zcz.cons 'v:aarvan het n:iodet llier n::iast is ~eplaat!'il 

Apotheek :EIC>G-G-, 2. rue Castiglione, PARIJS. 

C> 0 -<> 0 - <> -<> --0 0 --0- - 0--0-- . <>-- <> <> <>--<>--<>--<>- 0 0 

PAP.ET.ERIE COOPERATIVE D' ANGOULEME (France) 

~-3. D ~ L . ~ c~ 
:;; 
""' .., 
C> .... 

FAilt'--,.Q.~~ 'Ci! 
I-IORS-CONCOURS .A. L"E~POSXTION UNX'V"ERSELLE ~ 

DE 1878, ..Sa 
A.LS DEEL u-rrlY.lAH'-ENDE V.AN DE JU-RYJ 

EER.EDl'..PLC>l.YI.A.. GEL1:JK STAANDE met de GC>UD~:sf :; 
1Y.lEDAILLE wegens hu.nn.e bemoeiingen ~ 

ter v-erhe"Cering v-a.n de positie -van hu..n.n.e werk.l.ieden ,.. 

~=--- :;; 
WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ~ 

PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN ~ 

jiAROCHE-lrOUBERT & ~IE? 
Door de geheele '\.vereld bekend voor i.. 

hun b1·ief"papi0r vclin, ve>-ge, quad1·ill6, = 
but:onne, enz. P . tpiers a l' .Etoile (ster- :;r 
pnpicr), .En.L·elo1•1>en, Visitekaart:jes , .., 
1 :euist:ers, Copieboehen, Schoolsch-rijF- -
uoel.:en. n"let:. of zonder lijnen, pa.pier".::::;> 
voor druku.>e·rk, ca1-ton,, .I31·ist:ol en i.voo,.- ~ 
J>ClJ>ie'I'-, pa.pier fil ec»U (-1° qualiteit), pe- "Cl 

~i~1·e~~0~~;;,~~ d;:,r;:J:;;::f'r,tzj,f;~P~:;,~:~r':i-;','/t ~ 
paz>iei-. Oorspronkelijk: St:e?-'s >Hi.ll paper, ~ 
Ci[1uret:t:en-:1>a:pie1· I le sincere, le cameli11) c.s 
en andere merken. ~ 

Beste/lingen t:e richt:en direkt: naar 
ANGOULEME (France) rnet cheque op Europa o-f' aan 

E. ELSBACH, B rue Milton, PARIJS. 
El·:::"" C:.'\.n.xr ..... ~II·:T :\lO~STEH!:::i Dl'.:"\.·I~DT ZICII l~IJ 

de ir .... ,. 1 ~arir:i.ee & C:<>, TE f).1or<"n.~o. 
0 C>-0 0-0-0 0-0 0 

.., --S. 
"N 

i······················$•$;·~ 1¥1 .A. .A. Gia Z I E JI<: -:r IE 

I 
Jlloeijelijke Spijsvertering, Maag-ontsteking. Maag-en bu.ikpijJ 

WC>Ftc::>E,.._, Si'r...a~L.. c;;.e:......,e:.z:E::~ C:>c=J.C>Ft ....-te:.-,-

E LI XE R TROUETTE-PER ET 
a ia :E>~~~x·::J:ST ::JE:: 

+" (Plantaardig_, de spijsverteering bevorcldrend rniddef) + Ge:n.eraa.1 Depot: IG3 & 1.GS. Rue St.-A.ntoine,. PARTJS + en in Indie in a.lie Apotbek e n ,-erh.r ;.: n aa.r. 

0 •••••••••• 0 • * •••• $ ..... ;. " •• .;.-

>Iet j 
den trein 

:::-;;-o. 

-1 Sz""\r. 

4 SzV. 
2. Sz"V. 
9 SzV-

12 SzV. 
f 5 SzS. 

1. 7 SzS. 

Tijd 
var:i. 

vertrek 

7,2 

7 ,1. 3 
-10, 

2,1 G 

3 3G 
7 u. 9 

1. 0,30 

~nar clc onc.lcrvolgende 
pla::i.tsen. 

Goen.dih, Poer-..vodaclie, (Gi·o
bogan.) Karnngsono, l- eclong
dj nti en Ser:n.arang. 

Klatten, Djocdju.. 
Klatten. Djocdja. 
Goendih, l.Cedongdjati, Se

:tTla1·a:r1g,. S<..-..I,1..tiga~ .L\...mba._1.·n.vva.. 
(1·esicle1~tien l,;:edoe, Bagelen, 
Baujoen:i.as.) 

Klatten. Djocdja. 
Sragen, niaclioen, (~Iageta:n, 

Ponorogu. 1,"">;."lt;j itn.n, Nga.ndjock, 
Kcrt.0>3ono. Djornbong) Kediri, 
Toclocn.u:-agocng, Blitar (vVJi
ngic) ::\To<ljoke1·to (Prainbon.) 
Sidhoa1-.l_jn ( \,-,-u·oe, Po1-rong). 
Soe1·a baja residcnticn !'ll:oluk
ken Z. en C). afcl. Borneo) 
Bnr1g·il (J"~a,v:.t.ng Sjr1gosarie, 
::\[nlnug·) Paso~'1·oea1:i (rcsiclcn
tien Prob<>liugo, Uesoek.ie, Ila.lie 
en. 1-otnhok) . .J'."l'I.e•a..n.;::;-eboeke•• :i.net s~e:rJc-t:e ~e::;-i.s-t:e:r. 

I.:-:ro~es-,-e:rb.n.ni.I. c{;;l-e-.:u.i~e•a -..,-e:rhoo:re.Ill. 
IISe.kI-='IL.::;-de•• "llV"e:a.-hoo:re•a
....,,..e:a1Ld.a.•'Ve:r.n.•1L~-w-oo:a.-d.i.•age•a,. enz. enz. (4) 

Ve1-I~1~ijgbaa1-

TJIOOFT & I~ALFF 

I 
2 ·1 SzS. 

Per postil
j on 

2 ll. 25 
1. -1 u. :~o 

.i\lorljuk<'1·Lo, Sidhoarcljo, Soe
t·al>u...jtt, ~grL,,~i. 

St·:..-._gp1J., ~gt.~'-''"i.., ~1n.Llioer1 .. 
Uojolalje, clugelijks behalve 

des Zondng·s 

bij 
lbia .. llJlco .aa.10.. ,-.-a.ge3'• ._o~ geiei..de
.b i..II e-t:, -....-~ •• .- ,-er v-o er ,- ~-..Ill. ~o .t:·fi~j, 
:.ra.e-t:, oIJL-t:,,- a.••gsf:.;be"Q.-..r~j s ,-oo:r :..:._<>:t:--
:rfiJ pa.s. (193) 

ONTVANGEN: 

Pr-a ch 1 i !! B o 1 B o !! r a fi B Ein 
zee1- goecl.1~001-=> -

~:JHCO 0 .F 'I=' &:; .:a.: .LYL.I...JE<' .F. 
(162) 

----------------------------~~ 

THO OFT & KALFF Soerakarta 
bevele:n. zieh beleefdebj1..::: au.n. voor hu.nne 

IlrukkBrij en BinclBrij 
in Papier-, 
8pocdige h 

garn.J.1.< 1eerd. 
P _PI.TS< '0 

verstrekt. 

l.I A 

Schrijf-
<lieiiing 

TE 

e :n _ 

'DEL (7) 

Kan to orb eho eften. en 
C.11 n. •tte afievcring ge-

-..vor<.l "'J.1 ::-;tee els gratis 

id. 

1\Iet 
den trcin 

No. 

3 
2 

a 
8 

-1-1 
2 
8 

1.0 

SzY. 
SzV. 

SzV· 
SzV. 

Sz""\7
• 

s,s. 
SzS. 

SzS. 

Per post. 
,ion 
id. 

1. ·lu. 30 

I Tijcl 

- van 
aankomst 

9.38 
0.47 

2.7 
5.48 

5 .. 39 
U.2G 
·l .3D 

4.:>0 

4u. 

"'i,\.'"<.•nop:i1·i, ;\.[aandug, "'i,:\,Toens
dng en \.'rijdag, 

'\' n. n de onclervolgende 
pl<.t.aLsen.. 

I<.lattcn, l)jocclja. 
Scn:-..a1·a11g·, i-..-..bara'l.va., Sa-

la iga, J.;.:eclongclja.ti, . Goenclih, 
Pocr,voclaclie, (Grobogan.) 

l-\:latt n Djncdja. 
Sc1na1·ang·, I..:.eclong<lja.ti, I a-

rangsono, Gocndil:i.. 
I.;.:Jai..ten, Djocclja. 
S.i·agcn, 1\l:ncliocn. 
rl."'ocloc_ng' - ngocr1g, Kedirie, 

::\Iodjokerlo, Sidboar<ljo en Soe-
1·abaj~-.., ..i... ... g ·a,··1•i. 

S1·agen, .i\Iadiocn, I3litar, Ba.n
g·1l, J>clsoct·oe~t11. 

Dojolalic clagclijks 
clef-: Z<.>JL<fag·s 

behalve 

\. '"onogi1·i, :i\Iaanclag '-Voens-
cl<---..g Ctl. \.r 1·ijc_la.g· 

13. f<'t 1rUill S/'\T. ~O. ()ten 'l ll. •5;3 l:H, "\-VOl"dCn 

alhiPr all<;<;IJ pukkeL1rn oui..vnng·c·n, •an1:i.c•Pr de '\.Vest.post 
1...c ~;::11.-1::1- r:._t 11g· tl i(" L i ij (Ii g· g·p 11 ()t 'g~ ~· :..i.11 h ... OJ ll t, Oll.l i-iog 
:i .i L clerl t1·•·i11 ,n,11 Gu ;-,<ln:i. 1c• kuntH'Il. J:1:i.eog·aa1:i.. 

';::'.1\. . s \ _\{_' H .'. .... ' ({ " ( HU:;'J.'E~ . L~"\.~ T DE~ 
:::;,s f:;T ; \ __ ·vr. '::-SPOOi,. 

r.rIIOOFT & H: . .i LFF, -- ,Soto. 



WI1'TE ORTWIJN . Per 1212 H. 
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A.an een Europeeschen werkbaas, ter aan
werving dier lieden nnar herwaarts gezonden, 
mocht bet ecbter gelukken, in twea dagen tijds 
vijf en dertig smeden, bankwerkers, etc te en
gagef}ren, welke personen heden morgen hun
ne nieuwe bestemIUing volgden.- S. H. B. 

Men bericht ons dat de ruoordzaak op de fo
briek ( Bajeman?) in handen i:s gegeven van 
den officier van Justitle en ons een verhoor te 
wachten staat. Oostp. 

Moriturus schrijft in het S. H.B. Ferragus 
legt in dit blad nm 25 dezer, den vinger op 
eene wonde in onze indiscbe zamenleving, met 
name cet bier te lande algemeene euvel van 
den 1.uilclen echt, die zulke betreurenswaardige 
en diep igrijpende gevolgen heeft. Ook schrij
ver dezes kan daarover medespreken, experien
te causal Zoodra hij de handen wat ruimer zal 
hebben, is het dan ook ziju plnn om dit hoogst 
belangrijk ondenverp, waarover boekdeelen zijn 
te vullen, breedvoerig in z\jne »memoi1·es cl'ou
tl'e tombe" te behandelen. Het is meer dan tijd, 
dat daartegen eene ver klinkende, bevoegde en 
waarschuwende stem opga! 

Het N. Pad. Hblad verneemt, dr.t .... »alle 
concessie- aanvmgen voor de e:i.:ploitatie der 
Ombilien-kolenvelden door de Regeering afge
wezen zijn, en dat aan de belanghebbenden is 
medegedeeld, <lat door haar een gedeelte dier 
velden, nn openbare mededinging en oncler ge
houdenis van spoorweg-nn.nleg tusschen Ombi
~ien en de Brandewijnsbaai, in concessie zal wor
den uitgegeven.'' 

Inc1ien <lit bericht juist is - wat we be
twijfelen - dan ziet 't er met de consequentie 
der Regeering nml uit. 't Is alsof men ons spot
tend toeriep: »Si celte hisloire vous emwie, 
nous allons la 1·ecommencel'f' Sum. Ct. 

Een ncmus, groot gebracht in een pot, was 
in een zaal geplaatst geworden, die -verpest 
was van vliegen. a eenige dagen verdwenen 
deze als met eeu toornrslag. 'l'oen men er de oor
zaak van opspoorde, ontdekte men spoedig on
der den ricinus een aanzienlijke hoeveelheid 
doode vliegen, tal van lijken wareu blijven 
kleven aan de benedenzijde cler bladeren. 

Het schijnt, clat de ricinus-bladeren een olie of 
een bedwelmend bcginsel uitzweeten, in staat 
de insekten te dooden. Oostp. 

Ve rs pr eide Berich ten. 
In bet jaar 1832, toen de cholera voor het eerst 

Frankrijk bezocht, ~tierven er alleen te Parijs dagt>Jijks 
360 menschen ongeveer, aan die ziektc. In den begin11e 
bezocbten de Prinsen rnn Orleans de bospitalen maar 
later was de angst zoo groot, dat toen er een lid 
van de vertegenwoonliging stierf, er slecbts een van 
de collegas zijn Jijk naar bet kerkbof volgde. Een 
under, die met hem medeget·eden was, wenl voor 
bet sterfhuis zoo bang, dat hij in het rijtuig bleef 
zitten en den koetsier gelasttc venfre a tel'l'e naar 
buis te snellen.- De Franscbt>n zijn tegenwoordig 
teg,..n de Engelsch1m bijna ernn lief als tegen de 
Duitschers. De Engelscben wreken z1ch op hen door 
tegen bet badsaizoen ad vertentien in dagbladen te 
plaatsen, waann gemeld wordt dat in de een of an
dere badplaats een besmflttelijke ziekte heersrht en 
men aangeraden wordt liever naar Z\\'itserland te 
gaan.- De Figaro kundigt de uit,inrling aan van 
le Carmelite, een masker rnn Caoutchouk, dat aan 
bet gelaat den gewenschten vot·m geeft. Hebt gij 
een langen neus, het elastiek drukt op bet puntje 
daarvan. Hebt gij een mopneuajc, bet elasti::-k dn1kt 
ter wcerszijde daarvan op de wangen. Een vollemaans 
gezicht moet ingedrukt worrten op rte koonen enz. 
Men gaat slaprm met zoo'n ingenieux bandeau plas
tique en na eenige maanden is bet gelaat zoo geme
tamorphoseerd, dat uwe beste wienden, van wege 
uwe schoonheid u niet herkennen.- Niet al!een in 
Parijs maar ook in de prairien van Amerika beeft 
men voddenrap~1'S. De laat;,te zoeken horens, hui
den en beenderen van gestorven bisons.- Tc Bata
via zal een matroos rnn de County of Lancaster tt>
recht staan, bescbuldigd rnn 's nachts er van door 
te zijn gegaan met een schPepsgiek, een mast, een 
zeil drie roei1·iemen en een h<trmonika.-- IIet Bui
ten~orgsche kabinet komt niet in tele:onische gerneen
scbap met de Algemeene ser.retar1e wat zeer ver
stanwg is want er mocht soms eens iemanrt staan 
luisteren voor wien <le b,..richten juist niet b1~stemd 
waren.-- Door den Raad van .Tustitie te Batavia is 
Mejonkvrouw G. veroordeel<l tot f 1.- boete wegcns 
het schelden op straat.- Bij l;e Jaatsle grootc cxrr
citic van bet bataillon schuttcrij te Bataria i. bet 
vaanrlel door een hui!'jongen (de .Java Bode nocmt 
hem een >i sapadu") aan den vaan<leldrager ornrhan
digd .- z. M. stoornschepen Banda en l3atl11·ia heb
ben last gekregcn om naar Aijch tc vcrlrckkcn en 
zich tc stellen onder de bernlcn Yan rlcn Slations
kommanrtant in de watercn van ;-.oorrl-Sumatra - Ook 
te Batavia is een kauloor van incas~eering op~ericht, 
besiemd om pretcntien van de II. 11. tokolJJud t) rS te 
inncn. Een slecht voornil.zicbt voo1· de reke11i11gloo
pers, uic er met ontvangen gelden Y<tll door 7:'1uden 
willen gaan.- De ontvanger rler patentbclastmg te 
Soerabaia weigcrt pertinent om, arm hen die hun 
aanslagbiljct verlorcn hebben, ecn klein bewijs van 
ontrnng;;t te gcven. l\Ien mag niet ve1·onde1·8tel!en 
dat zulks is om die belastmg voor de tweerle maal 
tc kunnen innen, maar bet is toch onaangenaam en 
gevaarlijk om geen rei;n voo1· af'betaal1l gt!ld en nog 
we! belasting, t•) ontrnngen.- Met ernst geeft hct 

Indisch rade1·land den raatl aan dragers van flanel, 
om kleedingstuk.ken van di!! stof niet te spoedig uit 
te laten. Gnat men er toe over, dan moet dit ge
schieden in het wal'lne jaargetijde en dan nog alleen 
des morg1!ns. - Iemaml tc Samarang, die naar he!. 
hotel Botljong (Te!efoon no. H) wilclc telefoneeren. 
k.on niet klaar komcn, da:1r het hotel aan het verlrni
zen was.- In tie Loco mot ief lezen wij, dat er in 
Frnnkrijk velc lieclcn zijn, die Yinden dat de sociale 
kwcstie zich bepalen moet tot: zoo weinig mogelijk 
we1·ken·, en =oo dtntr mogelijk betaald wo1·den. Die 
Yele lieden zijn nog zoo do111 niet, maat· zeker we! 
wat lui.- Als men op eierC'n wil grnveeren, schrijft 
men met kaarsvet op het ei hetgeen men verkiest 
en dompelt het dan in verdnnd zoutzuur. HPt niet 
met kaarsvet bedekte gedeelte neemt dan gelijkmatig 
af, maar de letters blijwn verhPven staan. 

Tc Soerabaia is een pikeur van zijn paard geval
len. Ilij werd in bt>wusteloozen toestand en 
zwaar bloedencle door de politie ge\'Onden en naar 
zijne woning gebracht. Dit gebeurde de <; avonrts na 
negenen. - Ilet plan Yan verschillencle societeiten en 
andere vereenigingen •·m het Oostenrijk ·ch muziek
korps te Soel'llbaia te houden, is mislnkt. Aldaar 
rijdt een javaun ( ecn anak mas van cen schatrij
ken Chinees ) m flen gee!, elegant karretje, als een 
do\le doot· de straten en over de bruggen. Zeer ten 
rechte vindt het Handelsbla cl zulks niet te pas komt, 
zelfs al was die jarnan een zoon rnn rten groo len 
Mogol. Bet blad vestigd dan ook d1~ aanrtacbt der 
politic op »dat heer." - r\aar aanleiding van de 
,·ele rliefstallen te Soernb::iia, doet de assi ·tent Resi
dent voot· de politie aldaur, vergezeld van een rlc1· I 
scbo11ten, een paar maal 's weeks des nachts rte ron
de. Dit clraagt vecl hij tot het betrekkelijk hel'stel 
der veiligheid. - Le Monfagnard ( C. Berget·?) is 
gevonden. IIij· zit te Saigon, cen fr,rnsche kolonie in · 
China. llet is nu manr de k westie om hem uitg~
leverd te krijgen. Te Baros zijn twee pikols op'um 
achterhaald. - Dat bernem le mannen nog we! cens 
wat van zich Jaten hool'en en hunne ven·e vric11 le11 
en begunstigers niet altoos rnrgeten blijkt hiernit, Llat 
de heer Horace Euziere die woeget· te Samarang me
nig hoofd met Shampoing ( kramas) verfri chtr, tc 
l\Iougins, bij Cannes in het Zuiden v::in Frankl'ijk tot 
de waaL"digheid van Maire is Yerheven. Aan zijne 
be"'Ull ticrers deelde hij van uit zijn ku, tee l Clulet 
de

0 

l'extt;1e Orient mPde dat hij zich met rnejuf
wouw Falcona iu het Jrn\\'elijk zal begernn. l\Iet de 
volgendc mail rnrwacht men de tijding dat hij zich 
een blazoen beeft aangeschaft bestaandc uit een schaar 
en een pomaclepot op cen veld ''an kecL 

Aano·eslao·en vendntien. 0 0 

Op l\faani.lag tlen 8 dczet· in het pakhuis te Ke

patian van onuitgelostc pandgoederen. 

Op Dinsdag den 9 dl'Zt!l' in bet pakhuis te TjojoP.

dan van onuitgeloste p:rnrtgoederen. 

Op 1-Yoensclag den 10 dezer in het Hotel SchoJtP.ll 

van <le nagelaten goederen van den Heer P. \\·. 

Kroll en van verbtut·d wrklaarde ar~1J,;. enz. 

De vcndnmee~ter. 

H. C. Fisser. 

Advert e n tie n. 

Vendutie 
op den lOen §eptember a. s. 

ten overstaan van den Agent der "\Veeskamer 
in het h6tel SCHOLTE.N", van de nagelafame 

goederen van wijlen den Heer 

IJJ 

XDO~~~ 
waaronder een zoo goed nls meuw waterpas-in 
strumeut compleet. 

D1> E.reculeio· testa mentair, 

(228) H. J. SCHOLTE~. 

CONCERT 
Y.A.:N' IIET 

onder dh·ectle van den knpelmeester 

f1· f IE GL, 

op Donderdag avond den 4 en Zaterclag 
den 6 September. 

Entree f 3 per persoon. 
Plaatsen kunnen besproken worden rn de 

Societeit op den dag van het Concert. (229) 

D
e ondergeteekencle, voornemens naar Ne

derland te vertrekken, biedt gelegen
heid aau tot algeheele verzorging van 
kinderen. 

°W'Too,.u·aarden ::ee·r billijk. 
ADRES: PORRONG. 
(227) K. NANNING. 

Op nieuw ontvangen: 

GLACE HANDSCHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

nlle ntunmers. 

-230 - VLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 
y A:« 

V LAS BL 0 M. 
(226) Heerenstraat - !9olo. 

TEN BEHOE\'E VAN 

de §i; mtta.:>tiebcfiooC tc Soez:.afic.uta. 

EN 

Cle 6.l)ct.ectt ig-i.11q- .tot 1.'0ovie-tei.Ce-nd ottoCt.'t

t.i.cf-it ctctll CJ{i1idHCl1- 1.>ct-11- mi11-0t't11tO

'f"HdCl1- -i11- ~e3uCa1id.)C'fi-gJl'l.dii. 

Trekking 
1 MmUa~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 

-225-

Door contmcten met mee>' dan 50 g1·oote 

fmnsehe fab1·ikanlen, op elk gebied van In
dust>·ie, ben ik . in staat alle oi·ders prompt en 

tot ::;ee1· vo01·deeliye }Jl'ijzen iiit te voe1·en. 

Even als v1·oege1· gelieve men de bestellingen 

voo1· tonibola's, e11 op St-Nicolaas
~4.rtilrnlen tijdig toe te ;endcn. 

Geene bestellingen, wo1·den uitgevoel'd dan 

i•oonien van dekking mij dii'ect toe te zenden 

E. ELSBACH, 
T'ule[!enwoo1·diger de1· Ned: Ind: Pers 

woeget· S, Rue .Niiltou, S. 

Thans: 107, Rue Ordener, 107, te PARIJS. 
(172) 

I:>e "'-Telo-u.tin.e 
. is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen inuloed, ooor de huid. 
Z1j houdt op het aanqezicht en is onzichtbaar: 

iij gee{t dus aail de huid eene nattwrlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme !ich in acht t•oor namaak en verualsching. 
(Oordcel ultgesproken door bet Tribunaal de la Seine den 8 mal 1875) 

JAGTGEWEEREN EN GEWEERE·N 
~ 

VOOR SC:H:J:ETOEFENJ:NGEN' 
I' Alie grootc dagbladen van Parijs juiehen lof toe aan de vcrvolkome

~?'C::~ii;;;;;~OF-~~;'._.- uing der jaglgeweeren door den Heer GALAND, \Ya!Jen-Fabrilrnnt te 
PMfjs. Luik en Birmingham, ingevoerd., waarvan hij l c draag'wijdte 
verdubbelt en de concentratie verdricvoudigt. - Hel !mis GALAND 

<_,,... is feitelijk het beduidendste in Europa, en hel meesl aantcl)eveleil door 
de uJ.lslekenheid van zijnc fabrilrnLic, llel verdienst van 7.ijne uilvind n
gen, en de voordeelige prijzen voorls-pruilendo uil zijn uitsluiteud meka
niek werk. De naauwkeuri~beid z1jncr Carabynen (express mechanisr.11 
llif!ts)J de soliditeit en de goede werkll1i( zijner gel)i'Cn.!lec1·t1e Hcv Iv..:rs, 
de scnoonhdd en de onwrik!Jare ajustalie van zij11e JagtJewec1\.:n. de 
buitengewoon goede kwalitcit zijner m.elallieke t:artouch..:s. onv.;1Toe
stelijk en mcer als l10nclcrd maal dieneur1e; de zori;ivuldiglld•l waar1nede 
alie onlv'lngen orders uitgevoerd. worden, z00 Klein o?k ht!t IDlrag
daarvan moge zijn · alle~ streen naar een buit..:ug-..;woon J10o~e clas.•i .i
eatie, en rechtvaardigt do groote uaam, st13nuc11d0 op d.J lie,te J\;f,·renli.Js 
in Intlic zoowcl als in andere wcrddtlcclcn. - De H.:er G.ll.LAND i$ r!P 
schrijver van een werk ; lJe1tandeli11g de,. 1l'11pe11kw11Ie, f;roOI bocl"lccl m.;; 
60 scllooue gravuren, Geweeren, Carabyren, Pistolen, R,;i·olv<)TS, 
Scbijven, enz., ccn wcrk dal llij franro aan al1~~1 grath z.;rnll. di.: hem 
eene gefrankeerde aanvraag clo~n. gcricht aan zi.i : llOOFD ·ET . .\.llLl.:S· 
i'ili:M.ENT, :1.31 R.VE D'HAVTEVILLE, l'..B.RIJ'S. 

FOWLERS 

uraa[barB SDOOfWB[Bil, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR . 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gehruik:t op de fa
brieken DJAl'I, NGANDJOEK, MERI'rJAN, 
PAGONGAN, enz. 

Dit jaa1· znllen er bier te DJOC· 
DJA. mee1· clan VIJF paal Spoor 

in gebrnik gebracht -worden. 
Eenig Agent voo1· de Vo1·ste11landen. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
VAN 

lustcn Prei@t@r & Co. te Lincoln. 
BEKROOi\'D l\IET l\IEER DAN 200 l\IIWAILLES 

VOOR ZIJNE i\IAOHI1 ERIE T 

STALEN ASSEN VOOR HOLENS. 
ENZ. E1WZ. 

(1-t.9) w. MAXWELL, ENGINEER. 

§PE CI A.LI 'I.' El T. 

J~d.igo .. :'fn~'ba.llQ~:i.i=. 
i:.voi·den volgens tie laatste ver• 

betei·ingen, spoeclig en solhle 
oitge,·oei·d. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installaties warden in den tijd van 
eene maancl gereed afgelevercl. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 
gebruikt en kan men het condens-water bezi
gen tot het aanmengen van de indigopap. 

W. MAXWEL. 

(150) ENGINEEB,-Djocja. 

,,BAZAR." 

Heerenstraat te[enover Eerste school. 
Bechtstreeks oit Europa ont
,·angen; waren zeer geschiktvoorHotels 

COMMENSALEN- HUIZEN 
EN 

dagelijksch huiselijk gebruik 
A. ls: 

Eet-, ·rhee- en Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atjarstelletjes; Messen-leggers en Zoutvaatjes 
van Kristnlgla.s; Tinstaal- Lepels, V or ken en 
Messen; Glas- en W aschserviezen, Ampels; 
Wijn- en W aterkaraffen ! Trechters; Liter
maatglazen. 

Groote bezending van -Wee· 
ner - menbels van Gebriider 

'l.'onet als: 

Banken, Stoelen; Pianotabourets; Voetbank
jes ; Fauteuils ; Kantoorstoelen ; 'l'afels met 
Marmeren bladeu en oak Kindermeubels; 

Uens en J{enr in Tabaks-, 
Cigai·en· en Cigaret

tenpijpen, 
zoowel van W ortelhout als van meerschuim; 

P1·achtige Overhemdeu in c1iverse 
prijzan ; 

Heeren· en Dames prima 
k'waliteit Handschoenen van ~ tot 6 
knoopen. 

1'enkenge1·eedschap ook voor kin
deren. 

F antaisie-Collier§ enBrncelets nieuw
ste sman.k . 
Al-pa,~ca•, China- en Pacfond· 

zilverwaren als: 
Servettenringen, l\Iessenbankies, Bekers, Mes
sen en Vorken, Olie- en Azijnstellen, Bloemen
vnzen, V ruchtensch1ilen, Broodmandjes, Zout
vaatjes, Branclij- en Jen ever enz Karaffen
schildjes, Bo-wiemes (Amerikaansch), IJsemmer
tjes, VEIWER: 

A.Ile suorten borstels, w agenlantarens, 
Likeurstelletjes enz. 

(219) H. HARLOFF 

Vol on tair gevraagd : 
'l'er opleiding in eene TOKO - ZA.AK alhier 

kan terstond geplaatst warden als VO LO NT.A.IR, 
(:m.et goede voo1·nitzichten) een 
JONUM!!;NSUH van beschaafcle opvoeding, 
(liefs;; eleve H. D. S.) o. UL zeer goed met 
de F:ollandsche taal bekend. 

Eigenhauclige brieven lett. S. 
dezes. 

uitgevers 
(231) 



GELD-LOTERIJ 
TE BATAVIA, 

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenic;ing tot voorbereidend on

derricht aan kindercn van Hinver
in~c;enden in Nederlandsch lndii5. 

• 
f 300,000.- 320 prijzen. 

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

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

320 prijzen f ·170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONT ANT vel'krijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den he.er C. J. Blankert. 
cc Bandjarmasin cc cc « J. A. Jan.sen. 
cc Bandong cc « cc C. G. Heiligers. 
<C Bata,·ia << de N t Escompto l\Iaatschappij. 
« « cc den beer H. J. l\Ieertens. 
« << « <c cc G. Gehrung. 
cc « « « cc F. H. Kroon. 
« cc cc de heerPn H. l\I. van Dorp & Co. 
<< « « « « Ernst ,· Co. 
cc « cc (( <c Brui.ning & Co. 

« OgilYie & Co. « « (( « 
« « (( (( t Yisser c· Co. 
« 
« 

« (( (( 

<< den 
« Dunlop & Co. 
bter Loa Po Seng. 

(( (( (( (( « Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten. « Bengkalis << « 

« Benkoelen << « « C. A. Aeckerlin. 
« Nierinckx. « Boeleleng << « 

<< Buitenzorg « « « Tb. Jansz. 
(( « (( (( cc J. fl . Schussler. 
« Cheribon cc J. J. H. Smeenk. 

<< A. J. 'YolYekamp. « (( (( (( 
« « (( (( cc J. rnn Holst Pelleluian. 

« Brocx. « Djember Bezoekie cc 
« Djocjacarta cc « « J. J. tie Graaff. 
« cc c< « cc H. Buning. 
« << « « cc " 'eel. Kocken. 
« « << de heeren oesman •. Co. 
cc Indramajoe cc aen heer J. Revius. 
« Kedirie cc « « F. StoltenhofT. 
cc Kota-Radja cc cc « A. W. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) cc cc cc J. F. H. van Hemert. 
« i\facassar « « c< ' ''- Eekhout. 
« l\Iadioen cc cc cc J. A. l1Lmue1. 
« l\Iagelang « « c< P. Koppenol. 
« l\Iedan c< « << \Y. F. H. Leyting. 
« l\Ienadu << de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « << « Yan Houten,Steffan&Co. 
« Pad.-Pandjang« << << J. "'· Alting Siberg. 
« Palembang « « << G. H. Ruhaak. 
« Pasocroean cc « cc H. G. Ji.'.hlnder. 
« « « « cc D. P. El'dbrink. 
« Pattie <c cc « A. M. Yarkevisser. 
« Pecalongan cc « « A. " '· I. Bochardt. 
<c « « « cc S. . Marx. 
« « « de heeren Ilana Mullerneister & Co. 
« Poenvoredjo <c den beer l\I. F. Srnets. 
« Probolingo « cc « C. G. ,·an Sliedrecbt. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riomv cc « « r. van Zijp. 
« Rembang « <c « P. L. van Bodegum. 
« Salatiga <c « « Th. B. van Soest. 
« Sarnarang « « Agent :\. I. E'compto l\Iij. 
« « cc de beeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « << « RarnnRwan.v & Co. 
« << cc << c< Arnold & Co. 
(( (( 

(( « 
(( l< 
« Soekaboemi 
« Suerabaia 
(( (( 

(( (\ 

« (( 
« (( 
(( (\ 

<< Soernkarta 
(( (( 

(( (( 

( (( 

« Tangerang 
« Tjiandjoer 

« T ega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

cc cc cc Soernian & Co. 
<c << « Grirel & Co. 
« den heer .\. !3i~Rchop. 
« cc « D. J. IL Sch,tfer. 
« « ,\ gent • •. r. E'cu1npto :\Iij. 
<< den het>r Ch'. l\ocken. 
« c< « \'. Clignett. 
« de ht"C'n'n Geh. (;irnber<; Pn Co. 
« « Yan ~fonlen & c ... 
cc · « cc Thieme·& Co. 
« cc « Soesman & Co. 
<< « « Thooft & Kalil. 
cc cc cc Yogel rnn der Heyde & Co. 
<< den heer C. L. Baier. 
« « cc L. A. M. Leman. 
« « « Jhl'. R. Holzschuher vcn 

Hanfach. 
« « << K. Hovens Greve "'zn. 
« c< « C. " '· R. \'an Renesse van 

Duijvenbode. 
« cc cc I. I. A. Uitenbage de 

'Jiist. 
« \Yonosobo « « « D. J, van Ophuijzen. 
De trek.king geschiedt ten Ol'erstaan rnn den No

taris II. J. MEERTE:\S te BataYia als bij aanplak
billet is bekend gemaak.t. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Hand els· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

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

Steeds voorhanden: 
POS'rTARIEVEN. 
TELGRAAFTARIEVEN voor 3 kriut,en be

encl tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOON:B;N buik..n. 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

B E C KE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
'VEilKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen Jn fa.brieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote part!j I-', T • W en Balk· 
ijze1· in tdle afrnetingen. 

Staaf en plaat\jzer van nlle dikten, 
waarbij vnn G'X'.3'X '••''en '•'' 

~taaf en Illaatkoper en Uoper
d1·aad. 

Groote- sorteering- Jloe1·bonten en 
..Klinlu1agels. 

» » J{O}le1·en Uranen 
en ~toomafsln.ite1·s. 

India rubber van af 't,." tot en met 
l'' dik. 
GaSil~j pen met hulpstnkken tot 

en met -t" 
Geklonken ll\jpen tot 12" dii1meter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwnJiteit Engelsche d1·U frie

nien, enkel en dubbel. 
Hand. Centrif'ngaal. §tooin· 

po1npen en Bra1ulspn.iteu. 
Sn~j~·eree,lschap ' ' 001· gas en 

With-,..,vm·tlulraad. 
Alle soorten ,~ e1·f~varen. 

Va_n_ a_f_h_e_c-le_n_d_a_g_e_lj-jk_s_v_e_rs_c_h_e_G_·e_b_a_k_jc_s_e_n_z._P_r_·ij_s_co_u_r_·a_u_t_en __ w_o_r_cl_en_t_e_g_e_n_fr-·a_n_col 
·- aMl vmgc franco toegezonden. I 

I ~I 
VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. 

(127) 
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I Zaturdags: Sn,ucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellingen worden in cfon 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

~·------~ 

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

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij Boo1· en Pons1nachines, D1·aai
en Schaatbanken. 

Stoonunachines met ketels op een I 
fnntlatie1llaat. -

TE B_,_-lTA VIA. 
Jiiezel~·nhr compositie" de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstrnling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

''" 111·ldei. Yan welke laatstc 11rtikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, benoo•li~d 
voo1· lan.delij ke onderne1ning·en, 

Hunne ~aak op grooten omzet gebiiseercl zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gesteld. 

Gnarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aamni1nk van Jllachis1e1·ieen en 
reparaties diiarv11n, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeescl1e WiJnen. 

. Witte en Roode eo~~ ..... ( 13.:-t fer 
1 .lia.lagn, ~luscntel en 'l uw JDnlce., 13.::iO 112. fl 
Pale-, Gold- cu Da·y-2l3lci·1·y ,, 1 ~.-J aco .. t. 

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

Societe G'e de Prodnits Alimentaires 
K .\ l'JT.\.\L 3 :\ltLLlOEX F1t\:SC'5 

Dil'ectetil'e11 DISAST en .1LLC. Jl1D 
Gnurmx :\lt:D.11u," P.\1u.1s 1 :-l78 

G o Ii o E x M 1·; IJ .\ 1 L LE A ~r s T r·: n u .\ \I l 8 8 3 

PA RI JS II LONDON 
23, Ri c he I', ~3 II l 0 I, L!'Wll'11lwlls/1·eet. 

Boter van Normandie 
Zoncler cenig mcng~cl, de besic boter "\"llll Frankrijk. 

Diverse g roentcn, ti·u/(els, sctl'(lines, pdll;s de 

/vie gra.~, cnz. 
ORDERS TE RICI !TEN :i.\:\ ALLE IilIPORTEURS 

Y.\N EUROP.\. 
.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSClIE PIUJSCOLlR.\~TEN \\'OHDEN 

OP AANVHAAG TOEUEZONDEN 
(141) 

Inlichtincrcn omtrent verzekcringcn b. Y. Kapitiinl bij ovedijden, lmrner-trekkende verze 

keci.ng;- ook omtrent die volgens het onlimgs aangenornen VERLA.A.GD tarief voor vVEE

z E:~FOr DS, wortlen gaarne verstrekt door 

den Agent te Soernkarta 

(17) J. H. VAN OMMEREN. 

U it de hand te koop. Ainsterdamsche Apotheek 

Ren steenen huis rnet groot erf, gelegen te SOERAKARTA. 
Djebbres. Eenig depot voor Soeraka'i:ta van 

Infornrnties bij den heer K h, W"' e 
(19) A. i\LWHIEL 'E. - ~a,p ~o -e ' ~l~e~~ 

. (25) A. l\IAOHIELSE. 

.A.iusterda8~~.~~;rt~potheek. 1· -------~-----
Bayr1un. Alcoholisch -wasch- SOES1'LAN & Co 

water. belasten zich steeds met het houden van 
( 101) l\IAOHIELSE. H • C n1s- e.u OJUinissievendntien J 

Gezondheid voor iedereen. (28) 

Holl1'way's ZaJf en Pillen 
DE J.>ILLEN 

lui rn .. en l,<;t bloe1l f'll herstcllen alle ongeregelrllteden 
Yan de 

J <: ''er, urnng, i.1.cren en in:;ewil.111lcn. 

Z~ g"·:i::n kracht en gezonrP1eid wed()r aan verzwak- , 
te Q,,stcllen, en zijn onwaanleerbaar ter genezi ng 
v:rn alle Kwalen eigcn actn het wonwelijk gc~hcht, 

I onl'crschillig rnn wc!ken lec!'Lijd. En onbetaa!liaar 
rnor Kinrleren van welk en omlcrdom. 

!imsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gnnstig bekende 'Wl,JNENI: 
Merk PLATON & Co . Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 

So e ra lrnrta. 

Is een onfoi lbaar geneeRmirldel ,·oor kwade BC'ent>n, Ontvangen: Encalypsinthe. Iioorts• 
Zwerernle B,)rsten , Yeroud erde v ·..,nden . '~"·eren en 

I 
Etterb11i! t>1L !let i,; beroemtl Lr g-enezing, an .Jicltt, i \.Ve rend liq nenl', tevens eene zeer aan-
Rhumatiek. I'll onvergelijkli;i.a1· rnor . \.ambor~Li~lwicl, : gen:i.we dr1mk. 

.keclp ~jn , brnnchiti.s, n•rliourll1t>i.d ea ; l 100) ::JAOHIELS::i:. 

~ ·boest. i -~-~--~~--~-~-~---~ 
I Tm· g<'ll •'zin~ rnn Klie:·ge1.wellcn en ;i.lle soo:·ten van t . 
i lluidzi ckten lte111't z\j gcen rne1lc.li11gn1· en ge•10e<t I .. A ... GENTSCIIAP SOERAKARTA. 
B betooYerencl. 'aauil!'etrokken en stijve ('cwricltLP,11. f 
[ .\J!l'C'n bereid in Pr;,fo,sor th>i,1,nw.\y's 1·:ta!Jl iss1'rncnt. f der IlataviascheZee-enBra.nd-. 

& 78. New Ox:ford street. Landen 1 A • • • 
,.o.>1·11ee11 .:;.aa o~.:rord §t1·ect, I ssurantie MaatschapplJ. 

£11 wonlea verkodtt in Putkn en Doozen 1':111 b. ·l ' ,d .. 
:_,. Jd .. 4s. lid, 11, .. ':2':2~ .. en :l3s. <'n ,·erkrijgua:tr · 

bij alle 111eclicijne1H·erkoopers door de gebeclc wercltl. 
r_;:;;-- Koopers gelieven het Eliquet van ied2re Doos en 
Pol :~ onderzoek en. Indien het adres, 533, O<ford Slrcet, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
('130) 

Amsterdamsche Apotheek. 

Ontvangen: 
Ji eatings Congh lJ_,ozen~es. 

i\IidcH tegen de hoest. 

( 10 5) i\.IAOHIELSE. 

~&~ a AA a&a6am~~ 

~--St -Nicol:.~as:Cce~ - ~ 
'ii -=- ii t BO~LLET ~ 
G ll.O, Kue du P1u-c U.oynl, :n.o, PAiU.S 0 
~ Be\'eP-IL zicb bijzonder aan voor de levering \',tll 

'QI Mek1tnicke en Jllewee;;bare Voo1·-
4i1 wcr1Jen rnrt en zondcr rnuziek, ui.trnuntend 
a ge,chikt rnor !it-Sicolaas-Ke1·smis-en Nieuw
• jaai·8geschenhen. 
4 Hestellingen, gelievc men. vergezeltl van t dekking tijdig te doen toekomen aan den Heer 
d ROULLET, 10. rue du J.>:nc Iloyal, 
• of aan E. ELSB..\.Cll, te Parijs, bij 
fl wien, evenr,ls bij onclerstaande. fit-ma op franco 
G aanvragc, geillustreerde C~talogussen en prijs- \ e COtll"antcn te verkr\)gen ZIJn. ___ \ 

~--·-···········' Te Soerakarla bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

D e ondergeteekende sluit verzekeringen te

geu brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
wnarden. 

(14) A. l\IAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;Veritas." 

Bij bet A1o9entschn~> dezer .HaatschaJ>• 
pijcn bestnat, op zec1· a.:u1nemelij.ke voor
"lvanrden, 1o9ele~cnheifl tot vc1·zeJicrin;; 
tegen brand;.;eva.ar, va.n a.Ile soortcn Gc
bouwen en Goedcrcn. 

De Agent te Soeraka da. 

(16) J. H. VAN O.MMEH.EN. 

TE J(OOP. 
H~t lmis en erf thans geoccupeercl door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 

(20) A. MA0HIELSE. 

SLellen zich vernntwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuouFT §· KALFF - Soerakarta, 
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