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Bij dit blad behooi.·t een bij~·oegsel. 

~DERICRT. 
' ran aC beden Te1·schijnt deze 

co1uant DRIEJIAAL 's ~veeks, 
Dinsdags, Doncle1·dags en Za
terJ.ags. 

Nienwe abonnes ontYaugen de 
nummers tot ultimo Dece1nber 
a. s. tegen voornitbetaling 'ran 
c '1.50. 

Solo. -1 Sept. S.J. 
de uitge,·ers. 

Dnitschland's koloniale plan
nen in verband met ooze 0. I. 

bezittingen. 

Het is bekend dat Duitschland in de laat
ste ja.ren naar het bezit van kolonien begint 
te verlungen. Bevreemdend iuag het zelfs ge
noemd worden, -dat men nit)t reeds. vroeger 
zich in die richting heeft bewogen, vooral met 
het oog op Duitschlands steeds toenemende 
bevolking, waarvoor hetzelve noodwendig een 
uitweg zoeken moet. 

De laatste telegrummen brachten het bericht1 

dat Duitschland en Engeland het nog steeds 
oneens· zijn over de Angra-Pequena quaestie, 
een vraagstuk voor Koloniale mogendheden 
inzonderheid van belang. 
. V olgeus met de laatste mail aangebrachte 
Duitsche tijdschriften, hoort meu er in a.Ile 
kringen aldaar over spreken, »Angra Pequena" 
is op a.Her lippen, en waar de Congorivier 
stroomt, welken loop zij neemt, welke landen 
rum haa.r oevers liggen moet ieder weten, die 
aan de conversatie van den dag wil deelnemen. 

Na.tuurlijk gaat alles voorloopig eenigszins 
·, op zijn Duitsch: ellenlange academische mede

d~elingen worden verstrekt, vereenigingen ge
vormd, zwaarwichtige discussien gewisseld, alles 
zoos.ls het den waren Duitscher den ,, Stock
preusze" beta.amt. 

Doch ook de daad blijft niet geheel rusten, 
en bet moet der politieke were ld niet te zeer 
verwonderen, wanneer ne Duitsche Michel haar 
op een goeden dag voor een voldongen feit 
pluatst. 

Ruiill een jau.r geleden kocht de chef van 
een Duitsch handelshuis, een zekere heer Lu
deritz, a.an de baai van Angra Pequena van 
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de hoofden alc:!aar, den haven en 900 vierkante 
rnijlen land en vestigde er een klein vor.sten
dom, dat reeds veel van zich doet spreken. 

Dat het trotsche Albion met den btjbel en am
fioenpot in de eene en het zwaard in de n.nde
re hn.nd zulks wet leede oogen aauzag, is wel 
te begrijpen, en nog oulangs verklaarde de 
H.egeering in het Lagerhuis, dn.t ztj niet ~eheel 
zeker was, mm wien de Souvereiniteit over het 
bedoelde grondgebied toekwam. 

Nu werpeit de laatste duitsche bladen een 
onverwacht licht over <la zaak, en vernemen 
wij dMruit d>lt de Rijkskirnselier von Bism:ffck 
officieel verklnn.rd heeft, dat de heer Luderitz 
en zijn gebied stnan onder bescherming van 
he~ Duitsche P~k. 

a zulk een verklaring, die wel is waar 
de souvereiniteit van Duitschlancl nog niet 
direkt insluit, zal Angra Pequeno. en zijn om
geving wel een kruidje roer mij niet voor de 
overige mogendheden blijven. 

Voor de Nederlandsche regeering is die be
Hlissing, met het oog op onze Indische bezit
tingen, belangrijk. Het streven d~r Duitsche 
Regeering wordt er m~de geopenbaard en 
waar het principe is vastgesteld, daar konden 
de uitvloeiselen van zooclanig beginsel, in den 
vorm vn.n protectoraat, politieke agenten, land
schenkingen, bescherming van nationn.le belan
gen enz. wel eens in de naaste t•iekoznst liggen. 

Het is te hopen, dat deze strooming in de 
Duitsche politiek 'binnen de perken worde ge· 
houden, daar wij anders binnen een tijdsver· 
loop van eenige ju.ren, op sommige punten 
van den 0. I. Archipel eens de Duitsche vlag 
mochten zien hijschen. 

Doch nu Nederland de Dent-Overbeck maat
schappij nolens volens heeft toegelaten, zal het 
zich bezwaarlijk kunnen verzetten tegen Duit
sche nederzettingen op Noord Borneo of elders. 

Alles te zamen genomen kan men zich niet 
ontveinzen, dn.t de op1mbn.re meening in Duitsch
land kolonien wenscht en de Regeering zich 
tegen clien wensch in geenen deele verzet, al 
heeft prins Bismarck op den Rijksdag het te
gendeel verklan.rd. 

Daarbij bebben d!3 nederzettingen van mach
tige stuten het voorrecht geeerbiedigd te wor
den, en de kolonisten worden er noeh geplun
derd door clrukkende bel:l.Stingen, noch onder
dru kt door bureu.ucratfachen willekeur. 

Hopen we intusschen <lat we zullen weten 
te houden wut we hebben en van onze bezit
tingen te weren zoowel den Britschen luipaard 
als den Duitschen adeluar. 

E. 

vroeg de Vei·vloekle. 
- Saint lllalo, antwoordde zij . 
-- Van wa:o;l' waal't gij gekomen? 
- Van Saint Pol de Leon. 
- Hoe h1~ct !;\"ij? 
- MarcdJe de Boloi'. 
- Zoodra gij Yan de geleden vermoeienissen zu!t 

herste\cl zijn en uwe Yoeten den marsch kunnen ver-
Toen den Yolgenden morgen de jonge vrouw wak- dragen zal ik u naal' Jugan rloen · geleiden. Gij 

ker werd, sloeg zij i>en blik om zicb heen. De klei- zult dam· gemakkelijk gelegenheid vinden om naar 
ne jongen sliep nog naast haar. Op zijne rooskleu- Saint Malo tc komen. Wees tot zoolang bier ge
rige lippen speelde een zachten glimlach en aan den rust. Gij zijt ond<'r de bescherming van mijne eer. 
anderen kant van het vertrek ontwaarde de vrouw - En mag ik den naam van mijn redder niet 
den grijsaarrl nog steeds in de dieµst<' rust. Ook kennen? vroeg zij bedeesd. 
den strandvonder zag zij, met het hoofd in de han- - Ik btlb geen naam. Trouwens wat gaat u 
den zittende op denzelfden steen, juist in de bou- die aan. 
ding, waarin hij was toen zij was ingeslapen. Op het En hij liet zijn hoofd w~der tusschen zijne han-
geluid dat de dl'ooge bladeren maakten toen zij zich dt:n zakken. 
omkllerde, hief de Vervloehte het hoofd op en zag naar Twee dagen gingen voorbij in een stilte alleen af
haal'. Hij kwam nader en zeide met zijne langzame gebroken door het spelen van .Loie en den ongeluk
niaar doord ringende stem : kigen g1·ijsaard. Door bet g1 ove zand en de rotsen 

- Zijt g.ij nu genoeg uitgernst om mij te kunnen overal gewond, bleven de voeten van de jonge vrouw 
aanhooren? gezwollen en pijnlijk. De Ver11loekte waakte over 

- Ja, zeide zij blozende, beschaamd dat een man hnar zwijgend maar met belangstelling. El' lag dik.
haar slapende gezien had. Vergun mij op te staan,. wijls zooveel hartelijke goedheid in ,de zorgen die hij 

, Hij knikte en draaidtl het hoofd om. Daar zij ge- voor haar had, · <lat tranen van dank baarheid in de 
heel geklet-d was gaan slapen, was zij spoedig . ge- schoone oogen van Marcelle opwelden, als zij hem dank 
reed. Zij dekte het kind nog eens goed toe, kuste zeide. Hij scheen dit echter niet op te merken; men 
bet op het voorhoofd en ging naast den stl'andvonder zou zelfs gczegd hebben dat hij vermeed om haar 
zitten. aau te zien. Loie werd echter dikwijls door hem 

- Wat was de he~i.emming van uw vaartuig?.·j aangehaald; ma~r d,, Jieveling van het vent.je was 

AdvPrentiekosten behn.lve het .zegel voor 
ellfo 1 0 woonlon voor 2 pln.atsingen t' 1.

elke volgencle plun.tsing de helft. 

Soeraka rta. 

K ommissarissen voor de maand September 
Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: N. VAN KLAVERE . 
de heer: J. G. M. A. OAR.LIER. 

Verzorgin~s~esticht 

de heer H. W. PISTORIUS. 

llaanstand. 

\'. M. 3 Septerri:bel' Vrijdag. L. K. '12 Sep'.em be1· 
Vl'ijclag. N. M. '19 Septembel' Yrijdag. E. K. '1.7 
Septembe1· Zaterclag. · 

Vci.·trekdagen 

TE S,nLlJlJ.:-m: 
F. 7-21. 
E. 
H. 

13-27. 
2-12-23. 

der Hails. 

TE BATAVLI.: 

F. 10-24. 
E. 
H. 

2-16-30. 
5-15-26. 

Ret tweede concert van het Oostenrijksch 
Muziekgezelschap op Zaterdn.g jl. in het Nienwe 
Logegebouw was iets beter bezocht dan het 
vorige. W ellicht echter <lat die geringe meer
de.rheid .meer uit danslustige dames dan uit 
muziekliefhebbers -·meer uit vereerders van 
'l'erpsichore dan van Euterpe bestond. 

Du.t deze zan.l beter geschikt was dan die 
der Societeit om zulke muziek te genieten, wu
den we niet . durvrm beweren: beide zijn o. i. 
te klein. Bij -w.ijlen klonk de muziek dan ook 
wel wat hard, o. a. in de sinfonia »Italia", 
waarin pauken en trom te zeer den boventoon 
hadden. 

Overigeus was de uitvoPring zooals men ·het 
van deze ruusici kon verwachten en gaf het 
publiek luide van zijne goedkeuring blijken. 
Zoo er al dissonu.nten tusschen liepen, dan 
waren die minder ontlokt aan de instrumen
teu als wel aan knetterende was - lucifers, 
ontkurkt wordende fleschjes ajer blnnda, kln.p
pende koetsierszweepen en dergelijke onaes-

Inzendiug der Ad vertentien tot op den 

dn.g der uitg~ve v65r 10 uur. 

quintet te Soernbajn. 
Aardig w,,s het intermezzo van de vox h.P.

mn.na ( eene werkelii ke) in een der opge'voerde 
nmnmers, wij rueenen Keler Bela's »Csardas", 
wn.n.rbij heeren en dnmes een wijle hunne in
strmnenten lie ten rusten en unisono in vielen. 

Het programma werd evenals de vorige mu.al 
' besloten met ons volkslied, 't welk ditm11al 

echter ~op vereerend verzoek" herhitald werd. 
W ellicht dat, uls nawerking van de politieke 
verwikkelingen met Engeland, onze vaderlands
liefde sedert met eenige graden gestegen is. 

Daarnn. wercl het bal geopend, 't ivelk tot 
half drie in den nacht voortcluurde. 

Morgen geeft het gezelschap hier no.g eene 
dercle en hiatste voorstelling.- ditmaal weder 
in de Societe1t. 

Een waar ·buitenkansje ! 

Sosmit6 in de desa · Semangkah ( Kotta KJa
ten) zag tot zijn grooten schrik en verwonde
ring, in Pen tekikboom op zijn tegalveld, een 
grooten tijger (kjai matjttn.) 

Hii gnf dttarvari terstond aan zijnen Pen 
woe kennis, die den boom doo\' vele lansdra
gende volgelingen deed omsingelen, en bet dier 
met vijf schoten afmaken. De hoofdplaats 
!Oaten is ruim drie posten- vim de wildernis · 
verwijderd, en begrijpt niemand hoe het dier 
daar zoo onverwachts verscheen. Groote 
dorst door gebrek aan water op . de bergen, 
zal daarvan wellicht oorzaak zijn. 

Een inlander in de desa Moedal, onder Klaten, 
die bezig WfiS zijri.e sawah te bewerken, zag in 
de slokkn.n aldaar een kindersaroong drijven. 

Toen hij verder onderzoek deed, bemerkte 
hij het lij.kje van een pasgeboren kind, door 
middel van een buikband gewurgd en met 
sentebladeren bedekt. 

De politie die alstoen de zaak onderzocht, 
kwam te weten, <lat de moeuer eene weduwe 
was, die zich thnns ter fine van onderzoek ach
ter slot en grendel bevindt. 

thetische voorwerpen. Eergisteren is Pangeran Adipati Prang We-
De potpourri uit Verdi 's traviata wn.s mis- dhono van zijn uitstapje naar W onogiri terug

schien het meest gewaarJeerde nummer; voor- gekeerd. Aanvankelijk was het plan daar lan
al de clarinet met haar glasheldere toon kwn.m ger te vertoeven. De Pangernn Adipati Anom 
hierin tot hnitl' recht. Jammer <lat el' noch en de PanO"eran HtmO'abei zouden claar ook ko
deze noch de vorige . run.al een ~olo werd ge- '. meu jagen~ maar scbijnen verhinderd te zijn 
geven, b. v. op de v10ol, welk mstrument de O'eworclen van daar <lat de Panaernn Adipa
exec~t11nten blijkbu.ar geheel. metster waren. ti slecLts' zoo kort gebleveu is. z~ H. heeft per
W ellicbt .. haclden we 11lsdan iets gehoord witt soonlijk vijf herten en een kidang geschoten, 
te ver~eluken ':are me~ ~et bekende s~el va;i wat een vrij goecle jacht mag hceten. 
Antomo Lasal via, den violist van het ltalrnansc h Het voornemen bestaat om v66r dat de re-

tuch de oude man, die van den morgen tot den 
avond met hem speelde. 

Op een dag zag Marc1tlle verstrooid naar die twee 
wezens, de een geplaatst aan het eincle, de anrler ' 
aa,11 het begin Yan bet !even. Briden schaterlachten, 
maar er was in hun lachen als iets tegenstrijJig 
vreemds, a1':; een wanklank, dat i\Iarcelle er door ge
troifen werd. Onwillekeul'ig wiep zij een blik op den 
Vei·vloekte, om te zien of hij hare gewaanvordingen 
rleelde. Hij zat weder met he* vool'hoofd in zijne 
handen en de jonge vrouw bemerkte dat dP. tranen 
tusschen zijne viugers stroomde11. Zij gevoelde zich 
tot in baar binnenste geroerd, zij wilde naar hem 
toegaan, maar zij kon niet. 

- Kijk Loie, zeidc zij tot denkleinenjongen, kijk 
hoe hij weent ! Ga hem troosten. 

Het kind ontsnapte den grijsaard en Jiep naar den 
strandvonder, sloop tusschen zijne kniecn en trok zijne 
arinen met de kleine handjes van elkaar. · 

- Wnarom weent gij? vroeg hij ·den Vervloekte 
met zijn streelendstc stem. Mama heeft mij gezegd 
om u te troosten. Ik wil niet hebben dat gij weent. 

Vel'Yolgens ·Op den schoot van den Vervloekte klim
mende, sloeg hij hem beicle armen om den hals en 
liefkoosde en omhelsde hem. 

-- Arme kleine engel I zei de strandvonder bet 
k,ind aan a;ijne horst clrukkende: 
·' Loie nam een tip van zijn lakensch buisje en veegde 
daarmede de oogen ·van zijn vriend af, hem met zijne 
kinderstem beknorrende. Maar spoedig liet hij zich 
op dt\n gronq P,lijden en liep naar de jongc vrouw. 

- Mama, zeiJe hij el'llstig, bij weent altoos rloo1·. 
Mal'cclle duwde bet kinri zachtjes in de armen van 

den g1·ijsaard, clie zich. l'Peds ovcl' de afwezigheid van 
zijn speelkameraad bcklaagr!e; cm toen begaf zij zich 
aarzclenr!e naar den Vei·vloekte. 

- Gij Jijd t, zeide zij zachtkens tot hi>m, niet dat 
diepe rnedege\'oel, wat in den moud van een v1·ouw, 
maar Y•Joral Yan een schoone, zoo onwederstaanhaar 
wordt. 

- 0. ja ! antwoordde hij op een hartverscheu
renden t.oon. 

Maal' op eens, beschaamd over zijne zwakheid, 
riep hij ruw: 

- Maal' wat wilt gij van mij? Laat mij met rust! 
Laat mij met rust ! 

Wij zullen niet herhalen wat de jonge vrouw tot 
hem ~prak, m::tar na verloop van een kwartier, opende 
de Vm·vloekte, geheel ondr.l' den invloed van die deel
nerncnde stem, zijn hart ·voor de jonge vmuw. 

- Mijn waren naam is Raoul de Plougoman, sprak 
hij. Mijn vadel', mijne .zuster Yolande en ik hewoon
den een kasteel, waarvan geen ande.l'e overblijfselen 
bestaan, dan den toren waar gij bij mij gekornen 
zijt. Rens toen het stormde als in den nacht waarin 
gij tot ons gekomen zijt, werd. niet. ver van onze 
woning, ook een .sclrip op de klippen verb1·ijzeld. Doo1· 
de hulp van mijn vader wel'den de schipbreukclingen 
gel'ed ·en hij gaf bun hui:'lvesting in zijn kasteel. Een 
van die vreerodelingen, cen jong schitterend hoveling 
van het hof van Jan V, maakte misbruik van onze 
gastvrijheid·door mijne zuster te schaken. Toen mijn 
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gens invo.Jlen, nog een groote jo.chtpartij te 
houllen, wn.ar a.ls men ze vinden kn.n, ook 
op tij_sers zu.1 geschoten worden. 

In den nncht vau Zaterdag op Zondag werd 
eeu 53 t11l huizen in kampong Biilong een 
prooi der vlu.mmen. 

De br1i.nd ontstond boven op de met alang
aln.ng bedekte wonin(J' van den Chinees ·Lie 
Kinn Hok, van ber~ep »commissie apioen," 
bij <le p1tcht albier. 

Toen die persoon, door schrik overmand, 
zich n!Htr buiten wilde begeven, v011d bii de 
voordeur met eeu zwan.r bn.mboezen ton w 
v:istgebonden, zood1Lt hier kw11.adwilligheid in 
bet spel is geweest, en hij slechts met groote 
moeite door de acbterdeur, met vrouw en kin
deren het IM konde bergen. 

Wei beproefde hij nog met behnlp van een 
wo!Jen deken de voortgang van het vuur te 
stuiten, mMr zulks mocht hem niet gelukken, 
te minder dn.nr het gnrdoevolk naast zijne wo
ninQ', of' in Morpheus armen gedoken lag or zich 
onz~jclig wilde houden. 

Onze Assistent-Resident was zeer spoedig op 
de plaats des onheils tegenwoordig; ZEctG. 
konde ook weinig of niets door het verziimelde 
knmpongvolk doen uitrichten <luar men niet in 
hPt be~t vn.n brandhaken was. Ware dit het 
gevnl geweest, dim bad zich de bmncl hoog
stens tot een drietnl huizen bepuuld. 

'l'oen bet vuur zich reeds verder bad uit
gebreitl, kwa.m de Rijksbestierder met een 15 
bil personeu, die hn.ken aa.nbrachten, waarme
de men eeu panr buizeu tegen den grond h11.11lde, 
mu:n· bet was reeds te hi.at om den brand te 
stuiten, daar de vlamrnen n1ui.r binnen overge
slugen waren en er uan redden niet meer te 
denken vit:l. 

·wel verschenen fater de brandspuiten van 
de Kepatian en de Chineesche wijk, maar kon
den die door gebrek aan water, eerst in den 
ochtendstond werken, toen er niets meer te 
blnsscben viel. 

De bnind die ongeveer ten 1 ure begou, wn.s 
omstreek 5 ure in den ochtend geeindigd en 
Rchnt rueu de schn.de op p. m. f 12.000,
EPn jn.vii.ansche zuigeling verloor daarb\j bet 
levcm en hebben de bewo111m> dier wijk bet 
verlies van al hun have en goed te betreuren. 

B!jna niets werd gered en wiit men nog 
met moeite en levensgevaar na,ir buiten wist 
te breng-en, werd door bet op root loerend ca
D<Lille, dnt geen baud "ter hulpe wilde uitsteken, 
tot goe:len buit verkl1tard. 

E en militaire wacbt kwam uit bet fort op
d;igen, docb konde deze door bet gedrang der 
duizende .inlanders ook weinig of niets uitvoe
ren, te minder daar dezelve slechts uit een twaalf
fal soldiLten bestond, en dus veel te gering 
wns nm de goede orde onder zoo'n groote me
nigte te bandbaven. 

De politie moet iiverig in de weer zijn om 
den bmnclsticbter optesporen ! 

D11t hier weder amfioen in bet spel is, kan 
als zeker aangenomen worden. Ten slotte een 
taaltje van zeldzame eerlijkheid onder het 

mongoolsche ms. 
De Chinees '1'. H. Tj. wiens woning mede 

een prooi der vlammen werd, baastte zicb om 
eenige goederen ter wau.rde van f 800, die bij 
van eeu antler in bewaring hiid, te redden, en 
gaf die oogenblikkel!jk nan den eigenaar terng 
terw\jl van 's mn.ns eigen inboedel niets te recbt 
kw am. 

Zaterdagnacbt ontstond er brand in de de
sa Bllreng onder Bu.ki, en werden v\jf buizen 
b~nevens twee karbouwen een prooi der vlam
men. 

Het vuur onstond in de woning van den 
inlnnder Soeto di Kromo, wiens buisvrouw 
ber.ig- z!inde om rijst te kooken, zich voor eenige 
o:i3enb~ikken nu.ar buit.en begaf zonder op bet 

,.a~ er en ik den or.tvoerder hij Becherel achtf'rhaal
de , vondrn wij sl!'cbts het lijk van Yolande. Zij 
wa~ uit een ,·enster gesprongen om aan de schande 
te. on snappen. 

Orn onze wraak ijrlel te rnaken, zorgde dti baron 
Cc< tm ingui om ons voor te zijn bij dtin Hertog; hij 
b ~ch..1!digde ons van te> heulen met de Engelschen 
en (•nt.en Jeenheer w verraden. Hij was rijk, handig 
en had grooten invloed aan het hof. Hij vond het 
middcl om den schijn tcger. ons te dor.n zijn. Mijn 
,·ade1· eischte bet Go<lsgericht. Ziek en gewond zijnde 
liet hij aan mij de verrlP.diging onzer eer over. 1-Iet 
gnecht had plaats te Renr1es, onder rle muren van 
de s ad. Het geheele hof was er bij tegenwoordig. 
Op bet oogPnblik van te paard te stijgen, gevoelde 
ik op eens een onverklaarbare zwakte. God is echter 
mijn getuige dat ik niet bang was! lk vermande 
mij. e'f en trad in het ~trijdperk. Men plaatste mij 
tegenover mijn tegenstan<lt-r. Ik goelde dat ik in 
den zarlel wankelde. Een rilling voer mij door alle 
led m. Het was alsof bet bloed in mijne aderen stil
st-Ond en dat ik ging sterven. foist toen werd het 
sien tot den aanval gegeven. 

r.e ids bij de eerste ~prongen van mijn paanl ver
loor ik <le stijgbeugels. De teugels ontglipten aan 
mijne handen. ;\Jijn paard verschrikt op hp,t gezicht 
van den Baron, <lie op mij, met gevelrle }ans, aan
rend ~. maakte rechtsomkeert en sleepte mij in de 
r1n'J1an mede. De Bal'On stak mij met de Jans in 
d1 n rug en wiei·p mij in bet zand. De geheele we
rdd dacht dat ik op de vlucht was gegaan. Een 

vuur te letten en waardoor de bamboezen om
wandirrg vlam vatte. 

Een gegoed inln.ndsch handelaar van de 
kampoong Ku.oemu.u hier ter stede, leed reeds 
eenigen t!jd aan zware koortsfln, toeu men 
hem den ran.cl gaf een ijsbad te neme11. 

Hij besloot dien optevolgen, liet 15 pond ijs 
koopen, die hij in een kuip met water gevuld 
deed smelten en plaatste zich du.arin. 

Zooals licht te begrijpen, kwam de man meer 
dood dan lcvend uit de badkamer en moest 
met alle verwarmende middelen en wrijvingen 
door zijne huisgenooten tot zich zelven wor
den gebracht. 

Het vreemtlste echter is, dat hij nu geheel 
en al van z\jne koortsen genezen, zich bizonder 
wel gevoelt, ofschoon een gewoon menschen
kind door zulk een paardenmiddel wellicht 
den dood gevonden zoude hebben. 

Men verzoekt ons met een paar woorden mel
ding te mu.ken, over de baldu.digbeid , vn.n eeaj;
ge bengels, welke de middaglessen in de twee
de l1tgere school bijwonen. 

V 66r het begin dier lessen staan zij in troep
jes op den grooten weg aldanr. en vinden er 
vermii.11.k in om iedereen, van welken lancldaard 
ook, uittejouwen en te molesteeren, ja hiten 
zelfs dames en meisjes niet met vrede. 

Zoude ook aau dat schiindaal door de politie 
ePn einde kunn~n gems. Lkt worden '( 

Eenigen tijd geleden ga.f een lundhnurder 
uit deze Hesidentie, een zijner rijpaimlen, p!Ls 
gekocht au.n eenen inlandscben pikeur, iemand 
met een n.del\jke titel, om hetzelve te dresseren. 
Daar die dressuur wu.t lung duurde, deed tlie 
beer zijn paard herh11.11ldelijk terugvragen, mn.ar 
werd telkens met een kluitje in bet riet ge
otuurd. 

Het wachten moede, deed hij over een en 
antler zijn bekln.g bij den Hoofdregimt van Po
litie, temeer daar bij van de buitenwacht ver
no::nen had du.t onze pikeur bet pan.rd voorloo
pig bij een zijner soed11ra 's voor een flinkt, 
som heleend had.- De zaak i~ thans in on
derzoek en zal wellicht tot een civiele vorde
ring aa.nleiding geven. 

Van een onzer inlandsche reporters verna
men wij, dat Zondag jl. nabij de halte Kalas
san een iubnder door een in beweging zijn
de trein overreden en da'.:.rdoor een zijner bee
nen totaal verbr.\:jzeld is. 

Het loopen lungs de rails en bet niet t\j
deg uitwijken werd als de oorzaak van <lat 
ongeluk opgegeven. 

De auteur van Miscellany schreef eenige da
gen geleden in bet S. H. Blad, dat de heer 
Jonas Portier binnen kort hier ter stede een 
Juv11.ansche courant, Broto yoedhO genaamd, zou
de uitgeven.- De bron van dat gerucht is 
beken,d maar wij kunnen betzelve echter met 
zekerbeid tegenspreken, daar genoemde beer 
danrtoe in bet minst geene plannen beeft. 

De weg bugs bet V erzorgingsgesticht is 
sedert eenige dngen door bet overloopen der 
leiding naust het fort, wecler in een modder
poel herschiLpen en voor onze burgerij danr
door slechts met moeite te passeren, wil men 
tenminste uiet tot over de enkels in het slik 
baggeren. 

Een avondwandcling om de benteng wordt 
door vele iugezeteneu op prijs gesteld <loch thans 
wordt cl at genot, voornl voor dames, bijna on
mogelijk gt'nrnu.kt. 

Iudien de politie er de hand aan hield, dat 
het sluisje 1.1.ldaar tot eene beboorlijke hoogtP. 
geopend bleef, zoude zij velen aan zich ver
plichten. 

hr.et van afschu w over mijnc Jafhartiqheid weerklonk 
door bet tournooiveld. Toen ik tot mijzelt kwam bevond 
ik rnij in een gevangenhol. Mijn vac!e1· sliep naast 
mij. Ik maakte hem wakker en wilde hem uitleg
gen wat er gel>eurd was. Hij antwoordde mij met 
een glimlach en eenige woorden zonder zin, hij was 
krankzinnig. 

Den volgenden dag geleidde men ons uit de ge
vangenis om ons !:!en schavot te Jaten beklimmen, 
wat door den gellficlen adel van Bretagne ornringd 
werd. Door bt>t Godsgericht overtnigd van verraad 
en Jaste1", moesten wij eerloos verklaard worden en 
onwaardig om in de rirlderschap te blijven. Men 
las ons vonnis voo1" Mijn vader hoordc bet aan met 
den glirnbch, die hen) tot beclen toe is bijgebleven. 
De beul sloeg onze wapenen een voor een .st11k. 

Eigenlijk hadden wij onthoofd moeten worclc>n, maar 
de staat van krankziunigheid, waarin mijn vader ver
keerde, redde ons beiden het !even. Men bracht ons 
in een der gevangenissen van den Hert.og te Har
doulnaye, om dam· ons ellendig best.aan te eindigen. 
Maar dat was voor den baat of liever voor den angst 
van den baron de Coetmaingui niet genoeg. Hij be
l1•ofde aan onzPn cipier een zware belooning als bij 
ons liet sterven. Toen echter het oogenblik kwam om 
de> misdaarl te volroeren, ontbrak het den man den l'(loerl. 
Hij liet ons ont.5nappen. Men plaatste onzen naatn op 
rle graven van twee onbekende gevangenen, die juist 
op <lien tijd gestorven waren. 

Maar wat mor.st er nu van mij en mijn armen 
vader worden. Ik drong in c\e bosschen en kwam 

Men schtjjft ons uit Bojolali. 
Hier ter stede kraait bijna alle nachten de 

roode haan. 
In de desa Djn.mboe, kota Bojolali, werden 

binnen 7 dagen t\jds eenenv~jftig huizen een 
prooi ller vlii.mmen, terwijl in do desa Soero, 
Koripan, dertig woningen 11.fbmndden. 

De Demn.ng Dn.rmoredjo, verloor bii luatst
genoemden brand eenige duizende guldens aau 
goederen en geldswnarde. 

N1111r de tu.chtigjarige Bok-Kryowidjojo in de 
desa Pu.ndean, werd den geheelen dag door de 
fam.ilieleden gezocbt, totdu.t men huar einde1ijk 
in een weinig gebruikte waterput, dood terug 
vond. 

Door de politie is opgepnkt een zekere Em
bok Badjeng, nls beschuldigd van de brnnd in 
bovengenoemde desa Djamboe, gesticht te heb
ben; zij moet reeds in confessie zij~. 

Pak Simin, woornwhtig in de kampong 
Mondohan, kreeg bij het zien van zijns buur
mans vette kippen een onwederstaanbn.ren trek 
naar kippesoep. Hij piikte dim ook al vast twee 
jonge hoenders beet en wilde juist nanr de 
keuken gaan om ze te s1achten, toen zijn 
buurman, Pu.k Kn.d11r, kwam aauloopen. 

Deze had den diefstitl gezien, en liet n. l. 
den dief de keus vrij tusschen gevangenisstrnf
en betu.ling van vijf gulden. 

Pak Simin, betiialcle bet geld en koestert 
thnns wellicbt de zienswijze der oude Spartanen, 
nl. diit stelen alleen dan verdienstelijk is, wanneer 
men er zich niet op laat attraperen. 

Achter Penoelaran woont een bejan.rde Mas 
Ng11behi, niet bi:r.onder door de fortuin geze
gend, een aarts knutselaar die een uiarionnet
t.m spel vervaardigd heeft, dat, met de geringe 
middelen, die hem ten dienste stonden, een 
kunststuk mag genoemd worden. Men vindt 
dansende poppen, een compleete angklong wet 
een ronggeng, en undere figuren te veel om 
op te noemen. Het aardigste is dat de m1i.rionet
ten door een waterwiel worden in beweging 
gebracht. 

De Pangeran Adipatie Anom heeft aan den 
Mas Ngabehi reeds een bezoek gebracht, ver
gezeld van het gewone gevolg. B\j die gele
genlieid was bet op den weg stampvol van voet
gimgers, ruiters, l'ijtuigen en koopvrouwen, zoo
dat het <lien avond een kleine sekaten geJeek. 

Gister avond was de toeloop er wederom 
groot, maar men moest onverrichter zake buis
waarts keeren, d11ar er geen voorstelling plaats 
had, omdut bet geen goeden <lag was, volgens 
an<leren omdat er iets uan het rnP.Chaniek ba
perde ( een der poppen ziek was. ) Intusschen zal 
aanstaande Donderdag avond ( Malem Djema
hat ) bet theater weder geopend zijn en zal 
de Mns Ngabehi zich dan in een grooter aan
tu.1 bezoekers mogen verheugen clan de Wal
halla, de Oostenrijkers en de Klaer en Olmaus 
troep te zamen. Daarbij moet echter gezegd 
worden dut de man zijn voorstellingen gm.tis 
gedt terwijl de rntreeprijs der anderen voor 
velen te hoog is. 

Naar wij b\j het afdrukken dezer van ver
trouwbare zijde vernernei;., zijn de dnders 
van de brnudsticbting op Bu.long nog steeds te 
zoek, en is het der Politie tot heden niet mo
geu gelukken de minste aanwijzing te krijgen. 

W el zijn drie Chineezen, clie op den avond 
van den brand, zich tot 's nu.chts 11 uur in 
een bordeel Mast de woning vnn Lie ICiam 
Hok, waar het vtmr het eerst gezien werd ver
m~iJden, door deu Dj11ksll. opgeroepen, doch 
konlen zij hunne onschuld overtuigend bewijzen. 

G e me n g de B e r i c ht e n. 
DAT DE Cm~EEZI>~ in sornmige opzichten Java 
bovdn bun gtiboortel1md verkiezen, lrn.n ook blij
ken uit het volgende. 

in rle omstreken van Plougomar, Daar vond ik een 
oud dicnaar van mijne familie. Sedert de verwoe~t.ng 
van bet kasteel was hij kolenbrander geworden en 
leefde in het bosch. Met zijne hulp vond ik de sleu
te!s terug der onderaardsche gangen, die de kastee
len ' 'an Plougomar en Kerpratt verbonden. Ik ruim
de dt' plaats, waar wij ons nu bevinden, voor m\jn 
rnder in en sedert hebben wij die niet meer ve1·
laten. Onze getrouwe Jobie bczorgt ons voerlsel, 
wat ik in zijne hut ga balen en soms' dood ik eenig 
wild, dat ik op <len loer veJ'l'a~. 

Als ik het onweder hoor razen ga ik naar het 
strand. Ik zegen den storm, die mijne wraak over 
de menschen ocfent en ik tel de lijken, mij berin
nerende dat wij nan bet medelijden voo1" schipbreu
kelingen ons ongeluk en den ondergang van ons huis 
te dankcu hebben. 

- Arme man, zeide Marcelle, diep aangedaan en met 
er.n waas van beiHgheid op haa1· engp,Jachtig gelaat. 

- Ja zeke1', hernam bij met bitterheid, ja zekei· 
arme, ongelukkige man! Ik ben in de kracht van 
bet !even ; ik clorst naar gevaren, naar gevechten, 
naar overwinning en mijn aanzijn gaat hier in een 
dofte en schanrlelijke rust voorbij. Ik heb aan den 
cipier IIardouilnaye beloota vm zijne ongehoorzaam
hei<l te vei·zwijgen en van niet te zullen trachten, de 
plaats die mij toekomt weder in te nemen. Daarbij 
kan ik mijn vad~ 1· niet verlaten ; onteerd te !even 
en te sterven, zi~daar mijne toekomst...... 0, God 
is niet rechtvaardig van aldus twee onschuldigen on
der sch:inde en smart te verpletteren. 

De pachters van Je spelen te Soerabaja heb
ben >erleden jaar zeer veel geld verdiend, voor
nl met het Tjapdjiki . 

Ze waren met bun drieen, bij . wie ook de 
groote Go Khe Witt behoorde, 

Een van hen, die voor zijn aandeel • een en 
een halve ton bekwam, toog daarmee naar A
moy, waar hii e.eneens dat spel begon. 

Het bekwam hem echter slecht. 
Hii werd gesnapt, en, om te beginnen, duch

tig afgernnseld met de rotan; danrna kreeg hij 
ei:m blok om zijn nek en werd bij op i dle wij
ze rondgeleid door de straten; tot besluit werd 
bij geva11gen gezet, wat in China nog heel . wat 
anders zeggen wil clan hier. 

Dat de Cbineezen praktiscbe menschen zijn, 
ook in hun straflen, zou men hieruit kunnen 
afleiden. 

In de Loe. vnu Zaterd1Lg komt de volgen
de annonce voor: 

TE JiOOP !?? 
Gruote en kleine Haken, om 

voorstellen tot nuttige en dringende uitgn.ven 
aan op te hange_n, tot tijd en ·wijL~ zij ve'i!l 
maer moeten bedragen. .. 

of 
( omdat het kalf intusschen verdronken is)niet 
meer noodig zullen z\jn. 

8nel en zeker werkende perspompen, toe
stellen om schipbreukelingen te redden en ge

' schokt prestige te herstellen, in groot assorti
ment bij 

AVERECHTS, ZUJNIG & Co. 

De veertig<?te dag na bet overlijden van den 
gepensioneerden R~jksbestierder, Pange~ii.n Ario 
Djoeroe, werd V rijdag al bier in de kn111pong 
Kecljoeron op de gebruikelijke wijz.e en volgeni'j 
de adat plechtig berdacht. Meer dan 500 had
jies, zoo wel van de dessa's als van de hoofd 
plaats, werden door den Rael.en Toemenggoeng 
Gondho Koe!:loemo, zoon van den overledene, 
nitgenoodigd om de sln.metan in te zegenen, 
terwijl bovendien nog ongeveer een 1000 tal 
mannen, vromven en pr!jajies aan de slametan 
deel namen. De uitgaven door genoemden Raden 
Toemenggoeng gedirnn om deze plechtigbeid 
zoo luisterlijk mogelijk te mu.ken; bedroeg on-
geveer f 2000. Mut. 

Ve rs pr eide Berich ten. 
Te Samarang vraagt men f 10,000.-- ofmincl'er 

ter leen om een winstgevende zaak uit tc breiden; 
en de hydrant op het Zeestl'and is er vot•rtdurend 
detect. Het laatste is voor de bewoners- van die 
bLmrt een groot ongerief, vooral omdat de waterrlra
gers thans bet dubbele en mPe1· voor een pikohvater 
eiscben en dan nog niet aan iederet•n water willen 
leYeren . Beide bier aangehaalde zaken staan ec_hter 
niet met elkander in ve1:band.- De kapitein titulair 
der Chineezen te Muntok beef't zich reeds sedert vele 
jaren m.it het beheer van het chineesch hospitaal 
belast en zulks natuurlijk geheel belangeloos, ofschoon 
bij niet bemiddeld is. Hij legde, ook al natuurlijk 
renteloos, uit eigen middelen f 4293 .- ten koste. 
Een voo1'Stel van den Resident om hem die som te 
restitueereu, werd door de Regeering, dit echter niet 
natuurlijk, gewezen van de hand. De jaarlijksche 
Gouvemements subsidie rno1· het hosp1taal is echter 
gebrncht op f 1500.- wat wederom zeer natuurlijk 
schijnt.- Pak Salipah is ter politierol te Samarang 
rnroor<leeld tot -15 dagen dwangarbeid wegens het 
verontreinigen van den publieken weg. De veront
reinigiug behoefde hij niet weg te dragen, m:aar zal 
dat nu als dwangarbeider die van anderen moeten 
doen.- De Locomotief zegt in hare Brandneteltjes 
van den Minister Sprenger van Eijk in de tweede 
kamer: ,,\Vie veel gedwaald heeft kan best den weg 
weten. Ik zeg niet dat "eel dwalen noodig is Oil). 
den weg te weten, noch dat iede1· die veel gedw:iald 
heeft rlen weg weet." Er ondPr staat MULTATULI.

De heer Kro'esen, Resident van Sumatras Oostkust, 
heeft een tweejarig vedof gel'l'aagd naar ..... Japan. 
Dat brengt in hHrinne1·ing een drama waarin voor
komt: Japan of niet Japan.- Te Soeraoaia zijn vol
gens de Oostpost wederom 48 processen om echtschei
ding aanhangig. Aan den Raad van Justitie aldaar 
zijn wenken gegeven om goecl toe te zien.- Volgcns 

Geheel ontroerd door dit droevig verl:taal, waarvan 
elk woo rd een bed wongen Jeed aderude en toegeven
de aan een opw.illing van haar hart, greep MarceJJe 
de hand van Raoul en drukte die tusschen de hare. 
Dat diepe, b:1rtelijke medegevoel drong tot in het 
hart van den ridder van Plougomar en riep bmnden
de tranen te voorschijn, zoovele jaren door innig ver
driet ternggebouden. 

- Verge•~f mij een zwakte eigenlijk een man on
waardig, sprak hij na eenige minuten, terwijl hij toen 
edrst zijne h::rnd uit die van Ma:·celle terugtrok. Het 
wa5 al$Of mijn hoirt brak op hct hooren van uwe 
stem en vandaar dat ik mij niet kon inhouden, zoo
als het behoorde. 

Marcelle begreep dat het onnoodig was om ·zuJk 
een smart doo1· woorden te 1villen troosten. Zij bracht 
het gesprek op iets anders en slaagde er in den armen 
Raoul wat te doen" prat.en. 

( Wordt vervolgd. ) 
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6, ·15 
0,:32 
0,34 
7.7 
7-:22 
7 ,41 
8, 1 
8,23-

8,41 
8.50 

9,4 
9,28 
9,44 
9,57 

V. :\I. 
G. ':20 
doo1· 
doo1· 
< looe 
rl.001· 
7.--
7.2 
doot· 
dooe 
dooL-
7 ,31 
7,37 
door 
dooi-
8,34 
cloot· 
8,59 

9,5 
<'1001· 
door 
9_:39 
dooe 
door 
door 
door 

door 
·10,49 

-10,55 
door 
door 

-t 1 ,35 
·1 -1,36 

door 
:N". :i.w:. 

·12. l 0 
door 
dooi-

12 ,4G 
cloo1· 
door 
<loot· 

"'1 ~~8 
-1_;31_. 
· l - ~39 

'\r. ::\I. 
0,:.30 
0.38 
D,47 
G,G9 
7,8 
7 .. 22 
7,30 
7,43 
8,3 
8, -13 
8,B2 
8,38 
8.54 
0:-16 
9,28 
9.44 
9,50 

·10,7 
·l 0,2-1 
·.1 0,40 
l 0,5-1 

-1. -1 ,4 
·l ·1,22 
-1 -1 ,28 
-1 -1 ,55 

:N" - :iw.. 
-:12.:10 
-12,24 

-1. , -15 
-1.,36 
-1.,52 
2,5 
2,-10 
2,28 

2,50 
3,-1.2 
3,25 
3.40 
4,3 
4. -15 
4,2G 
4,3<-S 
4,45 
4 .30 

NED. IND. SPOORWEG IVIAATSCHAPPIJ. 

-,,.- . ::\L 
7. -13 
7 .. 2 -~ 

7.30 
8,G 
8.24 
8,30 
8.44 
8.37 
9,8 
9.26 

""- :\f .. 
7 . -1 5 
7,38 
7 _;:; 1 
'LG 
8.20 
8,2.U 
8,47 
9,3 

9,30 
9.38 

'\.". ::\I. 
1.0, 
1.0 7 

-10,-:26 
-10,37 
-10 5-1 
·10,56 

-1.1,7 
-1 -1,-17 
-1 -1 .26 
-1 ·1,42 

~-. l\I. 
D.48 

l 0.1 ·1 
-10.24 
·10,39 
-10,53 
·10,58 
l -1 - -1 9 
1 -1 .35 
~- l\I. 

-.12, 1 
-12,9 

~L 
-1.53 
2 .. 2 
2.~2 

2,33 
2,47 
2.52 
3,3 
3,-14 
3.24 
3.40 

~- ~.I. 
12.25 
-12,42 
-12,5-1 

-1 ,·1 
-1 . 1 ·1 
-1 . -16 
1,31 
-t ,42 

2, 1 
2,7 

N. l\.I. 
3,36 
3,47 
4, ·13 
4,29 
4,47 
4,53 
5,-10 
5,25 
5.38 
5.58 

~--:\I. 
3,55 
4,·l-"'> 
·4_27 
4.41 
4,53 
4,50 
5,1 7 
5,31 

5,53 
5,59 

s-•
Kali-Osso 
Salei.11 
Djenk.ilon 
La-..vang 

» 

~C>C••d.I~ Aa.nkomst. 
>> '\-ertrek. 

I< a.1·ang·"-'0110 » 
'rela,...-a » 
Pac1;1,.; » 
~ed<>IRgd._j-.-c;I _,.'\..~11komst: 

» ,-.,.rti·ek. 
Tanrroeno· .,..., = 
B1·oemboeng· 
§~::m•Jt~ ··~ ... g 

§ o I 4>. 

Ssa.,•••.2llr~.-..~ 
Bt·oen~uoeng 
'I""'<-l_J) CTQ(-.. C:l <Y'" 

~ed~••g-d 

Padns 
'.rcJa.-......-n. 

» 

I~ ar~l. r1g-sono 
fb:-<>e:ir .. d.:i...._ 

La. '"-u.-r1g 
Denkilon 
Sale.in 

Ka.Ii-Osso 
S<>I~ 

» 
» 

Aankornst. 

":I"a-:r.i.~f,-oo:r ~poo.r,-u;r~g-:r~:i.z.::i.g~:rs. 

' T • l\.I. 
7,2 
7,25 
7,45 
7,59 
8,-10 

8.40 
8.50 
9.-1 3 
0:33 

-10,2 
-10. -1-1 
'10,26 
-1 0.50 
1. -.1 : -18 
1 -1 ,45 

» 

""\.T. 1\I. I 

-10,30 
-10,53 
-1. -1 .13 
1 -1 ,27 
1. l ,37 
~. l\I. 
-12, 7 
-1 2, -15 
-.12,3 7 
-12,56 

-1 . -19 
-1,28 
·1,43 
2,6 
2,26 
2,50 

» 
Aankotxist. 

' re.-trel<C. 
» 

~> 

anl1;.omst. 
,-ertr<"!k. 

» 
» 
» 

» 
Aankomst. 

8,1~ 

~,05 

N. l\L 
2,-1. 6 
cloo1· 
<loor 
door 
door 

3,4. 6 
3.2-1 
3,37 
door 

c;,00 1· 
v,~u 

door 
4,6 
4,-16 
4 37 

cloor 
5,-13 

Y. ::\I. 
G,50 
door 
7.27 
7,47 
7 ,37 
c.l.001· 

<Loor 
door 
8,42 
8,47 
<looi
<loor 
door 

door 
9,47 

'\r_ -:\.I. 
8.3 -1 
8,58 
9,-18 
9,39 
9,52 

to 2 
10::~3 

1
-10,39 
-10,59 
-11. ,4 

11. ·l ,35 
door 

-1 -1 ,53 
-- l\L 

!-:t2,0 
- 1-.12,27 

s-e;-.-.-f;ssp«><>:rwegen Lij n Sa.ma.ra.ng-Vorstenla.nden:... 'Willem I-
V A N S 0 L 0 SzV N A A R Sa.ma.rang na.a.r 1e kL 2e. kl. Se. kl. 

SoJo-.Djebres 
Palo er 
Kemi1·ie 
Gr<;>mpol 
J!l..Iodj osrage:n 
Kebon-Rom<> 
Kedong-Ban.teng 
~-aliekoekoen 

Gedong-Gn.Iar 
Paron 
Geneng 
Poer,vc.rl adiE'! 
1\-.Ia di.oen. 
Ba.bad an 
'Tja1·oeba.:n 
Sa.rad an. 
-Wilanga.n 
Bagor 
Ngoendjoek 
Soekomoro 
Baron. 
l{:ertosono 
Semboeng 
Djombang 
Pete1·onga.:n 
Tjoerama.lang 
J.\'.lodj ok.erto 
Tarik 
Prambon. 
Toeloengan. 
Sidhoa.rdjo 
Gedanga:n. 
v'\.Taroe 
-W onok.i·omo 
Goebeng 
Soe:raba.ija 

0,30 
0,40 
0.70 
-1 ~--
1. - 75 
2,1.0 
2,45 
3,20 
3,70 
4,30 
4.75 
5,20 
5.90 
6~30 
6,90 
7.30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,93 
9,55 
9.95 

1. 0,45 
-:10 ,00 
-:11.,20 
-11.,90 
-1.2.:35 
-12,00 
-1.3,2.3 
1. 3,80 
-1.4.:30 
1. 4. 7;-=, 
-:15,--
1. 5,30 
1. 5,GO 
1. 5,80 

2e kl. 

0,20 
0,30 
0,50 
0,70 
-1,-15 
-1,40 
-1,65 
2,'10 
2,50 
2,90 
3, -15 
3.50 
3,90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,95 
G,35 
6,63 
G,95 
7,30 
7,f50 
7,90 
8,25 
8,60 
8.83 
9.20 
9,50 
D,85 

1. 0.-
-10~20 
-10,40 
-10.50 

3e kl. 

0,-10 
0.-15 
0,25 
0,35 
0,60 
0,70 
0,80 
-1. ,05 
-1,25 
-1,40 
1. ,55 
-1, 70 
1. ,00 
2,05 
2,20-
2,30 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,95 
3,05 
3,20 
3,35 
3,40 
3,60 
3,70 
3,85 
:3,95 
4,1.0 
4.~20 

4-,30 
4,40 
4,43 
4,50 
4:!35 

Bro em boeng 
Tangoeng 
Kedong-Djati 
Pad as 
'l'ela,va. 
Ka.rang Sono 
Goendih 
Lavvang 
Sa.le.i-:n 
Kn lie-Osso 
Solo 
Poe-...vodadie 
Dela.ngoe 
Tjepper 
KJatten 
St"O"'-VOt 
Bi ·am ban.an 
I<:.a.Jassan 
Djocja 
'l~enJ.poei.·a.n. 

Gogodalem 
I3ringin 
r.roen.ta.ng· 
'\.Villem I 

-1,25 
2,25 
3,-1. 5 
3.50 
4,30 

- 5,30 
5,95 
7,20 
8. -
8,80 
9,80 

1. 0,-
-1 -1 ,05 
-1.-1,70 
-1 2,50 
-1.3,-15 
1. 3,60 
-14,05 
-:14,95 

3;8s 
4,75 
5,25 
G,25 
6,85 

0,85 
-1,50 
2,1.0 
2,35 
2,90 
3,55 
3,95 
4,80 
5,35 
5,90 
6,5 5 
6,65 
7,40 
7 8 0 
8:35 
8,75 
0;os 
9,35 
9 .... 9.3 
2,60 
3,20 
3,55 
4,25 
4,70 

0.-28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
-1,-18 
-1 ,32 
1,60 
1. ,78 
.:;t _ _,,96 
2;-i.8 
2,22 

'2",46 
- 2,60 
2,78 
2,92 
3 , 02 
3,·12 
3,32 
0 ,84 
-1.,02 
1. ,-:1-2 
-:1,32 
-1,44 

Telegra.mmen va.n de Loconi.otief. 
Uit Batavia., 6 September. Verkla.ard, <lat het: on.t

s la.g uit ·s lands dienst aan den gevvezen schout te 
Sc.i:nuran.g-, 1\-.Ieeu-..vscn , ·erleend, alsnog moct beschouvvd 
-...v oeclen als te zijn. ecrvoL 

Door <len. eersten luitenant der inianterie -..-an .I-le
incrt is ecn eenjarig verlof" naar ~ Europa aangevraagd. 

De Kosrn.opoliet Ill, kornende ·vc.n. Rotterdam, is 
he clen van Anj >r naar. Semarang ·ertr<•kkcn. 

Jngecleeld bij het 2 batn;.illP.r:t in.Canterie, de tvvce
de Jui ten. ants Tisso -...·an Pat • en. I3e11nn.rd; 

bij h t -1 Oc l:Ja.taillon inf"a:ntcrie, de tvveei:le Iu ;te-

N.M. 
12,24 
-t 2,32 
-1 2,4-1 
·12,53 

-1 ,2 
-1 '-1 6 
-1 ,24 
-t ,39 
-J ,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,-10 
3,22 
3,38 
3,53 

4,-1 
door 
door 
4,36 
4,49 
5,7 
5,23 
5,39 

5-45 
6,8 

N. M. 
-1,1.-1 
1. ,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,5-t 
R s-1. 3 
3,40 
3,58 
4,8 
4,4-1. 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 



Loron.~ :na.n.t 
bij 

:nant 
bij 
bij 

het 1 1 e batu.illon infante1·ie, clE" tv1.ceede luite-
de G1·00L; 

mers 

het 3 • bntnillon infnnte.-ie, de kapitein De1·k:s; 
bet •1 ~e bataillon infant.et ie. dL• J;;npitein Dorn_: 
en de t"\ve de luitenant Sn.nders. 

bij 
In 

de troepen te .. A.tjeh, de kGpitein lIPngn'"lan. 
Octobe1· 'v rden ....-ij f't ien n.de!bor:-;teu 1u::i.a1· InJie 

gezonden. 
De luit•>nants Ilcyste1 knn-ip en '\~enzi11gh hebben 

d~tacheeri11g- '~nngo:,-t·:..1.nµ.. ll. 
Prins Je1·6n1e N<-..puleon h0ef't:. in een n1unitest ge

protestee-.-d. teg·pn hL' t conµ;-1·0,.; tc '.yet·sailles. da.t -..·iee 
Augu..:st;us bije •np:1'-on1c11 '"'-

De reizicrcr Stanley i:-o "...:! .'\..uguHtus tc Ch;tende uan
gekome1.l, = 

De betrekkingen t.u:sscbt.·n I1e1gie en b.Pt raticaa.n 
zij:n he1·....-at. 

Gladstone heet"t eindelijk een c1·cdict anngevra.n.gd 
om generual Gordon 1.e ontzP"Lten. 

I'Iet stoon'.-ischip P;•in-ses ~Ia>·ie ""\""Un <le :n-iaatscba.p
piJ >:>Nederland" i>< l"'"leden. alhiee aangeko:tnen. 

De Raad vun Just.itie heefL de vrij:o"p1·a.nk va:n 'l~a.n 
Pek Hiner bek1·achti<>·d -...vegens onvoldoend be"\"-·ijs. 

Uit B~ta-..-ia, 8 Sept~mbe1:. Nog :n-ieer nieu.,.,vs uit 
de mail, Joopende tot 8 Aug·ustus. 

De detn.cheerir:ig na::u· Indie -..·an den luit.enant 
Oudshoorn is ingctrokken. 

De 1uitenunts Inde-..veg en Lange zijn TI.<c1.n.r Indie 
gedetac"t1eord. 

Een en t ~,;vinti<>· korpo1·nals zijn :n.aar Indie o-..-e.-ge-
plaa.tst. = 

De i--i--injoo1· dee genie l3loen.:ie is gepensionneerd. 
Tot olricie1·en -..·an gezonc.lh.,.id bij h.ct: Jndi:-<che le

ger zij:n benoemd I..:.och en Lubek. 
In Belgi<:.-< -..Yot-cit bC"..-ig gcprotesteerd t:egen de YOOr

genom en oncl-er-..Yijs-..vet. 
Te Brussel heerscl1t een ernstige agitatie t.-.,g~n 

de clericale ricl-iting van bet ondeev<.·ijs. 
ll.e N'isero >'< ukken, to 25 Ju1i loopende. '"ve1·

den uan 1..\e 'I>,yeode lZamcr overgele_,a.-d. 
De n--iini>'<te1· ont,veek het. ant,vo r·<l op de ,·,-a.ag, 

'1\-':ie eeu. vezr u •ele PXl>~<litie J;;:orr11 nand.ee1·e11 zou. 
Te I~ond n zijn nog Ynec1· :-<tukkc-n betreClende de 

.Nisero g;cpublicec1·J. Lo1·cl Ci-en:nvill<" -..-e1·k.lnart iri een 
:not.a, gedatcorcl 3 l ,Tnli. dut __ Engel.1.nd tegeno ,·ee den 
:radia.11 :n101·eel vei-a:ni: -..-..-uo1·del1Jk i:::, voo1· h"'='t nukorne:n 
der gestclde ....-001·-.. aa.rdp,n door ~ede1·land. 

Aan cl' 1:irI1ia Oaendels en Co is -..-erg·un:n ing -..-er-
l~en.d, orn den stoorne1· ~4.t:ia in de ,-an.rt te b1·cngen. 

O ,. erg e p I a a i.. st: de ingenieu.1· dcr. eer:s"t.e k.las
se de ::\Ieijic1· van Ch.e1·ib0n nn.a1· 1-iet depnrte:t"'"l"'"lent; 

<le iI."lgenlel...1.1· clt:!e t"-eecle l'-.l:._-i.~sl.~ ,~og;elzarl.g.. van 
BJa:La-..-ia nan r li~'1·ibon; 

de in .._..,,..._e11it.~Ltt'" cl er t,,-ecc.le l'-.l:.l.s:::: II0£lcl.T.1c].. -ya.n 1-i.et 
depa1·te;;:1ent :n~"l.ar r>en>ak: 

<le ingenieur d.er c.lerd~ klasse -..-nn Bu-..n·en, YUtL De
mak naur Se:ri-ia1·anp:: 

<le i11geni<"ll• cle1· ~erd.e klassc '.'.'eijs. -,,;an · Sperabaja 
na.f! r he departe1uen . 

Onts1ag 'n: •eL·-..-ol op ve1 zo k. de n::iilitai1·e aYnbte
naar clcr ee1·stc lzla-~ Ja:ns••n 

Het ~toorn~ ·l:i.ip Z eela.nd ''"' ee1·~i,.,ter·eri 1:<"'" Suez 
aangel;;:oi:x1en. 

Van Reu"t.et·, "' Septen:>bt~r·. Singapot·e, ,r Septen:iber. 
Zoodra a.<ln'"liraal ourbct -..-e1·stcrking ontvangcn:i heeft, 
za.l b.ij rnet °"'en g1·oote :r~"'"l•l.cbt op Formosa landen. 

In.tnsschen b»proef't. bij de hineeschR ,-]oot geheel 
te vernielen. 

OBAT PER BE~IN KOEW,~T dan .BA.HK GIGI El_I.. 
c::>o,,;e::.....~1 

TOEA TOEA P ~T B 1 
flOfllQ O..baC ""OL/. Er,. 

P'.a °'E7'T:T..n..... -TOt...~~111'!-~ 
;..) .. 1.l"cll.lg 1Jjd.ll~.; sa.L,>U cu.Jn.l 1J:'
lililc,,_ dari iloe obaL ui 
d~lan~ .satoe prapat glas 
aJer « .. tJC"'l" sleuga l1a.11g ... t 
b~tjilc sal-cali). l31l<.i11 ba.sa l"l 
boc .< .. l"-.!t" gig-1. 011 ~,o~solc. 
l:>ajik g-ig-i. Tjoelji nioeloet 
satl.l.U ilc..>CC.."l..Jo....!1" lji..'l.ll"ll".>OCJ"Ull;,o 
I.a11 as 11..iera;o::;a .toeloeugau 
Clari itoe obaL hlllJJlilW... __ _ 

:n'!IC::E:~ c;;.. <> 39.A
-::r..~x~ - Kaloe 
dagi n g gigt aua 
le1111..>Cq dcl1:l sa
i-i1<">e,va. gigi a<la 
len~a,,; orang n-iisl.i 
l ingal b.lra11~ I1ja11g 
s.ntoe a.danja Yl..1i
t 1 it. sat<"">e s011dok 
l_,;::~ljil do,-va1~g tlari 
; toe obat di Cl a lam 
• .1o~loot(ataoe sa
•-.r:·ti ga !'--atria sa
t"· tga ajcrJ salcit 
... .._t.l.tta:::; ko ....:ra1)g. 

I~ a l ~ c. sa.c._lj a ti 
~t loc g1g1 .. l.;.lc"l.. :::>a-

1....._it ora.11~.?; la11 Las 
'l11gl...:::at ~;ll...:it. l~n
t~ H ... ~ <">rar1g· LH)C '\,-a. t 

i < '1<."1... l o:.t.11.1 gi µi :-;;.a.1.:i t 
-..tlt.')(.; i-10L\ .>t1g l.c.0-

. l ) H) ...__~1 l ( l L. (. l HI i 
I !._ l Cl~ I ~j ~\. J :.....:".. Li 'i L> l~-

__ ]: \ l>t1..~<.t.l1 sa111a 
,t'---->C r_'ll:->ar. 

_Jt.oe O~a.t g'OSS.Ok £::,.---igi 11C·t_• l__), l...._i11 li:•">C''\-at, d.at"l } ')G.Jil~ 
~1gi d.a.r1 toeaI?--toean pc11\.l1tn B011t. .. ~c_Jictij11 i.""\.<....Ja l"><..?1<Ci11 
sa1n_a,. sa1-i.:i.a (_}Joega beki.uai.i .. i,._rir1p; l.>:1jih: ~al..:r\.li c'\;t11 
L>e¥11"1 aloes_ Na i.toc dia~ dia_ a.da sa11._--i;-\. .<-'''- 4.-.~-c.t ro....:1 ·a 
ka.Ja ob-at :E:.I1:x.1.:r- da.u. oraup oolcll. llal..ce ~a..1.i.1-\ ~a1~aJi 

ORA NG MJA NG FOENJA : 

Toean SEG-"CJIN", 3, Rue Huguerie, BO;- "I:.ADX 
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AULT co•s 

--2-~3--

bij 
V e :r l~i-ij g baai-

T _HOO FT & I~ALFF 
bI;-.Yllc.. a.a.Jna.~•-a.~~~ ~o"C:; ~-~I~I.d""
b.i.II~"C:; "'FOO:r "-~.- ..... -o~r .... -a.:!Ul ~of&j" 
..-. ~"C:; o :B:ll "C:;,-8' llll gs "C; b ~ ~ .i..j s , -<> ~:ir I;iL.o 1:--

London. ~ Septe1nbe1·. De cholera bceft zich 
te ::;:-.;;-ape ls -..;ert:oon<l. 

ool~ .• 
:fiei p~S- (193) 

Elke:n clag >'terYen bijna hondercl person.en. 
Zij breidt zich nnar undere pla.atsen "L"l.it. 

Advertentien. 

THO OFT & KALFF Soerakarta. 
le ere:n op aa.n. vruu.g cla.clelijk 

· Se1tlli..:iC.!!!ic•:a.i.e:~re;;:;-i.s"t:ers en ,..._fs"t:-.•a.dsbepa:a..-
I.:a.:ra!!!!>e••, afz9nde1·lijk geboncien. 

~~dr11.•k"Ce ~--•a."Ceeke•a.i.••~;boek_jes. 
~~a:a..••• I i_j s"t:elill-
....._eedi.•a~I.i_js"t:e•lL-
S~:r .a..~ o ,_.,,. k era. -
~eJCll-.geboekeIJL :rnet s~erk"t;e :I'&.e~•s~er. 
::.-::roces-'-crbn.--I.. ~e"Cvo.igeJC1l °"-e:a.-booreJCll. 
:..ek:l.~BtgdeIA ,-erhoore•a.
"'tl7"eTa.d.11I..,.-er.:c11.Ill"C:~oordi..•age•1t, enz. ei"'"lz. 4) 

~~::a_--~~.I_j g:; "I:> ~C' 1-

bij 

THOOPT &,; KALF~J-
Avonturen 

va:n. 

Baron van Miinchhauson 
( i:n het J a vaa.n.sch ) . 

P1·ijs / i>.-- !ranco pe~- post T 5,50. 
( SZ-) 

-THOOFT & KALFF Soerakarta 
bevele.n. zich beleefclelijk aa:n. voor hu.nne 

Ilrnkkerij en Bindorij 
e:n. 

HA ND EL (7) 

in _ Pa:pier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedie.n.i:n.g 

ga.ra.:n.deerd. 
e:n. :n.e-t;te a:flevering ge-

PRIJ '()OU1-~ANTEN 
verstr el~t. 

vvorcle:n. Hteeds gratis 

KANAN GA 

~ananga 

' van JAPAN 

RIGAUD 
8, Rue Vivienne. 8 

PARIJS 

~ater 
is een bui tenge"'IA-oon verf'risschend 
toi.1et 'VV"ater; gemengd bij bet -..vat.er 
waac-mede n-ien zicli 'vascl:it, :rT1aakt bet 
de huid hlank. en glucl en la.at een 
allerfijnste geur na, die door de ele
ganLstc darpe~ :r.ee • gez cht V-:·ordt.. 

---24G--

ONTV A...L -.-GE_._ -or: 

Prach t-ia B o 1 Bo a r a fi Ban 
.zeei~ go~edkoop. · 

..... !30.JF':D_""" &; ·~~1F'1F-
(162) 

::\Iet 
den trein 

::;:-.;;-o. 

4 Si'\/. 
2 Sz'"\-. 
9 Sz'"\r. 

12 SzY. 
15 s,s. 

-1 7 SzS. 

I 2'.l SzS. 
Per postil

jon 
i<l. 

l\Iet 
den trein 

Xu. 

3 
2 

Sz T 

SzV. 

9 SzY· 
8· s:zv. 

1. -1 
2 
8 

1. 0 

Per 

s,,r_ 
SzS. 
s,s. 

post 
jo:n 
id. 

T;.; c.l 
Yan 

ve1·trek. 

7 .. ~ 

7 .1 ~3 
-10. 

2.16 

3,36 
7 u. 9 

-1. 0,30 

2 u. 
-1 -1 u. 

-1 '.l u. 

25 
30 

30 

~a~,. de ond·~r"\-olgende 
plantsen. 

C~oclldih. Poer,,·o(ladie, (Gru-
bG~;;l t""'l.) I~~1rangso1"J.o, I~edong
djnt:i en Sen'"lut·ang. 

I- lntt.en. Djocd_ia. 
1-\:lnti.en, Djocdja.. 
Cin<.,,ucli.h, I~eclong·ctjati, Se-

1nr1.1Tt.ng. Salatiga, .i\ .. n:-ibaravva 
( r·esi<lent.ie1i I..;:edoe, Bagelen, 
I3c1. nj OL'l.Yt as.) 

EI:\! t""•n . ·Djpcd ju . 
S1·,..-µ;cn, ~ Iadioen. (.:\Iagetan, 

Po11on;F!"-'- Pntjitnn, Ngantljoek, 
Kc.-t <>=--<•no. Djonl.bong·) Kediri, 
T()~~l<)<~12~g·-ngoeng, Blita.1." (-VV-Ji
ngi··) ~I=ocljokerto (l?ra1nbon) 
~idhoanl_jo ( "\'\-nroe, Porrong) 
So era bnj ;:i, (residentit'n Ioluk
ken · Z. ~-:n 0. afd. Borneo) 
l3anp;i:l (I~av•ang. Sjngosarie, 
:::\Iulnng:) Pasoeroean (reside:n
ticn Proboling·o, Besoekie,-Ba.lie 
en Lo:inbol·). -._ 

:::.\I odj ol~ eeto, Sid hoarclj o, Soe
r ·n f >n..j a, ~ga.,~-i-

Sr::tg<"n, Nga,vi, 1ac.lioen. 
Dojolnlie", da.gelijks behalve 

des Zonclags 
'"\'\r<. •nog-iri, Iaa:n<lag, '"\'\roens

dn.g en Vrijdag, 
~ 

-..e ~ ... ~ '°"" • .._ •• ge•a. I> os 4» .-.i.ci.i;:: e-C;-e;~.._. 

I ~~~ 
n a1--iko n<;tst 

0.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
1. .39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

de onclervoJgende 
plaatsen. 

J<:latten. Djocdja. 
Scn1aeang, n'"lba.i:.-1.vva, . Sa-

ht.t,jga, Kec.longdja-Li, Goe:n:dih, 
J?ocn·"':-..-odadic, (Grobogan.) 

Klatten., Djocclja. 
Semarang-, I.;::eclongctjati, Ka.-

rnugsono, Goendih. 
1;;;:1atten, Djocclja. 
Srng-en, Iadioen. 
rroc.~Iocng - ag~oeng., Ked11'"ie, 

_._ Iocljokorto, Sidhoa1-<lj'o ~n Soe-'" 
rahn_jn, ~p_-n'l.vi. 

Srnge:n, Iadioen, Blita.1:, Ba.:n
g·1l. J?:asoe.-oe:an. 

Bojolnlie, dagelijks 
des Zondags 

beh~lve_ 

"\,'Vo11og· i1·i, J\Tnand:ag Toens-
dug en "\r1·ijdag ~-

N. 13. ~fct trcin Si"\r . .1..~0 . G ten: 1. u·~-53 n"'"l, -...vord"en 
alhie1· nllccn pnkl.;:ctten ont.vnnp-<'n. vc"lcHJ.:tecr de -...vest.post 
te S:unnrang- nict -Lijdig g·<'nb<>g· annkornt, om nog 
n.:rei. derr t:i·c!in vnn On 501= t:•' J,un1TP-n n-iecgaa:n. 

s,, .. _ s .l\TA n~,~c+ -onsrE ... TL ... TDE--'- . 
S,S ~'r.i\_/\'I'SSPOOJ~. 

Sn.el<.lrzth --- T.l:JO F'.l' & r LFF, -- .Solo. 



de laatste bericbten zit LB MoNTAGNAHD (C. Berger) 
nu reeds in Japan. ~[en heeft hem in China dus 
niet kunnen aanbouden. IIet f:!. H. heeft hooren zeg
gen, dat de kooplieden bij wiru hij in bet krijt staat, 
l'C"l1 stoomscbip zotulen afhak•n om hem achtPrna te 
?itten, maar holllit dit echtrr voor een prnatje, er 
bij"foegen.de d~tt dit echter uog al last.ig zoude wezen, 
wa!_lt,_ gaat hij op die wijze vooL"t, dan zal hij wc1dra 
etin reis om de wereld achter zich hebben.- Te 
Soerabaiit overleeol een onrlerwijzer, wiens wouw in 
een krankzinnigengesticht en wiens kinde1·en in Europa 
waren, nimr het ~cheen in bf'n:irdt• omst::mdight>den 
iri.-een commenrnlcnhuis. Toen de wee~knmer ech
ter zijne heiittingen k wa1P opnemeo, vo11d zij f 18,000.
!ttlfl contanten, die voor dt• opvoeding der kinderen 
uitmuntend zullen te stnde komen.- De lijk wagen 
te Soerabaia rijdt, ' 'an het kerkhof terngkornende, 
in vliegende vaart langs 's Heeren wegen, met cl<' 
draget'S er op, die het uitgierP.n van de pret. ZP.lfs 
aan mindtlr gevoelige menscl1en geeft dit aanstoot.-
TwPe broodelooze Europeanen hebben zich bij de di
rectrice van \Vil~ons Circus aangemeld. om e.e.n em
plooi. Een van hen, die vroeger reeds met Chinrini 
gereisd had, was tevreden met het ambt van paard~n
oppa~ser. Men wil dat de commissie ' '001· h<:'t patent
recht te !:loerabaia een extra vergacle1·ing zal houden, 
Ofll. ' 'ast te ste1J~n voor hoen!el de paanlenoppasser 
zal moeten aangeslag-tin worden.- Ook de Raad rnn 
Inditl heeft te Batavia een extra ..,·crgatlering gehou
den. Hoewtll het d:rnr ve1·ha11delde gcheim beet te. 
wezen, wist · d11 Chi.nee chi' kerk toch te vertellen. dat 
de benoe1J1ing ' 'an een Direkteur van openbare ,,·er
ken bPsproken wa .. - De laatste zitting vnn het 
"\'Oo1:loopig onderzoek in zake Ali Cohen heeft plaats 
geh~rL De conclusie is: rijp voor de galg. De man 
is tijdens zijn gevangensrh,tp zeer vennagerd en ver
zwakt.~ Den 9en Augustus gaf de Societeit te Atjeh 
een the._dansant, wat lt>chts door enkele Heeren en 

. dames bezocht werd, de tokohouders beleven er een 
· scbral"en t\jd, zoodat er over Kotta-Radja een waas 

van gedn1kheid ligt, iets wat het v<:'rblijf \'OOr vele 
gestellen aldaar minder gunstig mankt. Dit schijnt 
mede de reden te zijn dat sommige ambtenaren al
lerlei kuustgrepen aanwenden om een plaatsing te 

. Atjeh te ontloopen en dat zij, die er zijn, en daar
onder ook de officieren, het uur zege.nen, w::iarop zij 
dit gewest den rug toekeeren - Den. Res1rlcnt van 
Pasoeroean is door den GouvernP.ur Genernal de vergoe
ding opgelegd rnn een aan Z. E. verzooden diensttele
gram, welk teli>gram het verzoek inhield een spoedige 
be,chikking te willrn nemen op cen \'Oorstel betref
fende eene erfpachts aamroge.- De kap;tein der artille
rie H. \Y. J. van Roijen die Toekoe Bait naar Batavia hr.e~ 
overgernerd, zag zkb genoodzaakt om bij bet Leger
bestuur een aanklacht tegen genoemden Toekoe in 
te dienen O"er de houriing en de wijze rnn spreken 
van dien persoon, door bet Alg. Dagblad een brutale 
vlegel genoemd. Het rapport is door bet Le.gerbe
stuur on'middP.lijk doorgezonden naar de Regeering.-

TELEGBAJI. 

Bata,·ia dd. heden. 
Yrijdag jl. heeft men te P1~nang, de Pegasus met 

de ::\isero scbipbreukelingen vergeefs gewacbt. 

Aangeslagen vendutien. 
Op ·w oensdag den 10 dezcr in het Hotel ScholtP.n 

van c!e nagelaten goederen van den Heer P. \V. 
KrolJ en van verbturd verkJaarde arak enz. 

De vc~dumeester, 
H. C. Fisser. 

A. d v e r t e n ti e n. 
1'001· het land. 

De~e~4m.ia.~ing. 
De ondergeteekende maakt bekend, <lat tot 

wijkmeester der 2e wijk ter boofdplaats Soe
rakarta is benoemd de Heer 1J.I. J. B. Mel• 
ler, klerk op bet Residentie-kuntoor alhier, 
en zulks ter vervnngillg van den Heer J. C. 
Ho1f, an.n wien op verzoek eervol ontslag 
a.ls zoodanig is verleend. 

De Assistent-Resident 
van Soerakarta. 

-243- HALEWIJN. 

.· Openbare Verkoop 
op Donderdag den 2 October 1.SStl, 

des voormiddags ten 10 ure ten overstaan en 
.in het loknal van het vendudepar-

tement te Soemkartn van : 

De buurrechfen op de gronden, gelegen in 
· · de afdeeling Sragen residentie Soernkarta, 
hebben<le een uitgestrektbeid van 31 'I. Solosche 
djonken of 8154'/, bouws Tart vijfhondenl vier
kante Rijnlandsche roeden, waarop wordt ge
dreven de Ko:ffieonderneming bekend onder 
den. ,naam 

NG-AROEM, 
met de daartoe behoorende beplantingen, ge
bonwen schuren lossen en vasten inrnntaris, 
die onderneming uitmakend. 

Tot de onderneming behoort ook het recht 
tof uitkap van de op de onderneming namye
zige djutiboss-chen. Voorts: 400 Jav1tansche 
bouws sawah, gel\jkstaande met 800 bouws. 

.\ v.a.11.. 500 vierkante Bijnlaudsche roeden, welke 
ten'. alien tijde van water kunnen voorzien 
wordt.ll. De ko:ffieaanphmt bedraagt 600,000 
boomen waarvan ongeveer 500,000 vrucht 
dragend zijn, de gemiddelde~ productie is-2000 
picols koffie 's jaars. Het aantal werkbare 
mannen op de onderneming bedraagt omstreeks 
400 terwijl overvloed van water op de onder-

neming aanwezig is zoodat bet land zeer ge.1. 
scbikt is voor de indigocultuur. 

Het land is gunstig gelegen dicht b:ij een 
rier haltes van de stimtsspoorweg. 

Informat.ien te bekomen bjj den beer J. W. 
E. KUIJPlmS, gepensioneerd Luitenn.nt kolo
nel der artillerie te Soernkn.rtu, b~j den admi
nistriiteur der Ouderneming en b:ij 

(217) Mr. C. W. VAN HEECKEREN. 

Vendutie 
01> clen lOen §e1>te1nber a. s. 

ten overstaau van den Agent der W eeskamer 
in het Mtel SCHOLTEN', van de nagelatene 

goederen van w~jlen den Heer 

waaronder een zoo goed als nieuw waterpas-in 
struruent compleet. 

De Execittew· testn-mentafr, 
(228) H: J. SCH01'l'EN." 

Jongensschool fa l?:rrigen. 
A n.n deze inrichting kunnen tegen 1 Sep

tember a. s. twee interne leerlingen 
gepfaatst worden. 

Ad.res : PORRONG-SOERABAIA. (202) 

Soera.ba,iasoh Han~elsibl~d 
~ re SoLO is als Agent van dit 
~ blad opgetreden de Heer 

C. L. B A I E l{, 
die daarvoor abonnementen en advertentien 
aanneemt en gelden incusseert. (240) 

:f.Jondels= en Conuni.s.siehuis 

J3· yr. VAN ffoGEZAND. 

Yoorstraat- Solo. 
VERKR.IJGBAAR: 

pracht.ige echt Engelsche 

RIJTUIGLANTAARNS 
EN 

~ ~ge=.~""R'eepen,,, 
(221) 

Met toestemming van den Resident. 

De groote attractie 
HET DOOR 

geheel Java met den meesten bijval ontvangen 

[~l~~~ EN ®Jl~jlllir~ 
HONDEN- en APENSPEL 

Miniatuur-Circus 
en gezelschap van 

AOOROBA.TEN, GY.\I'.'fASTEN, JON
GLEURS, PANTOMINISTEN enz. enz. 

JS te Solo gearriveerd en zal eenige voorstel
lingen in de fraai ingerichte, goed verlichte 
tent op het plein achter het Fort geven. 

Eerste groote openinr;svoorstellin;-

Dinsdag 9 September 1884. 
PRIJZEN DER PLAATSEN. 

le Rang f 3.- )Ha1f entree voor Kinderen 
fonder l 0 jaar en Militairen 

2e » » 2.- J beneden den rang van officier 
3e » » 1.-

Plaatsen te bespreken aan de tent op den 
dug cler voorstelling. (236) 

D
e onclergeteekende, voornemens naar Ne

de~land te vertrekken, biedt . . gelegen
}1e1d aan tot algeheele verzorgrng van' 
kinderen. 

Too1·wa.arden zeer billfjk. 
ADRES: PORRONG. 
(227) K. NANNING. 

GEVRAAGD: 
Een~ .E~uopeesche Iii :n cl er ju f. 

v r o u ~v tot oppassiug van twee kleine 
kinderen van 1 en 2 jaren. 

H.e:flecteerencien gelieven zich te wenden tot 
de a<lniinistrn.tie van cle Locomotief onder let-
ter -~ - 8aurnrnng. (234) 

Voute & Richard. 
Bloemisten en Zaadhandela~us, 

Zeist - W ederlaud. 

Kistjes inhoudende volledige collecties groeu
tenzaden. f 18.-

50 W ortel-echte rozen in 50 soorten. » 50.-
LEVlmE"1 DE AGEK'l'EN 

H. H. DE LANGE & Co. - Bnt11via. 
A. G. BOSCH & Uo. - Buitenzorg. 
L. 0. SCHALKWIJK. - Seruimmg. 
0. DASSJ£L. - Soemb11.j1i. 

Inhoudsopgaven der groentenzuden verkrijgbaar. 
-235-

-ll 

~a~a~I~- - ~~ G~111mi~~l~nui~ 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoo1·st1·a<it- Solo. 

ONTPAKT: 
GODDEN FOURAGERES 2e luitenant. 

id. id. le id. 
id. id. kapitein. 
id. Scbouderbedekkingen. 

Zil veren Kraagsterren. 
Omnje zijden Sjerpen. 
O:fficiers Sctbels met vergulcl gevest. 
O:fficiei:s id. cavallerie. 
Sabeldragous voor luitenants en lrn.piteins. 

(220) 

Ha.ndels- en Commissieh uis 
B. W. VAN HoGEZAND. 

Yoorst1·aat- Solo. 
Ontvangen· 

Overheerlijke 

M.anilla Pointus 
uit Europa geimporteerd. 

.... Voor de goede kwaliteit wordt gegaran-
deerd. 224 

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

Yoo1·straat- Solo. 

Ontvangen 
per steamer Zuid-Holland 

Een groot foctuur 

'PROVISIEJN 
merk J. 0. VISSER Amsterdam 

Kettingsaucijs 
Rolpeus 
Rookworst 

waaronder: 
( 

Bloerukool 
'fuinboontjes )I 

i n f 1 e s s c h e n. 

Amandelen 
Tafelrozijnen l 

Gerookte Ossenbaas in 
Zwezerikken > 
Kalfs- en Ossengebakt 
Kalfs- en Ossenschijf 
Kalfsrollade 

enz. eni. 

blik. 
» 

in '/, en '/, bl. 
» '!2 en'/, » 

)) '/, > 

(223) 

Randels•en Commissiehuis 
B.W.VAN HOGEZAND. 

Yoorstraat - Solo. 
qn t V<,,ng en: 

.. EEN ,.l!'ACTUUR 

Fi]~e Odieu~~e 
v h."1 W ILHEUf 1-\rnGE.R 

in uiterst nette fin.cons en ptilissanclerhouten 
kistjes. (222) 

-op ONZE TOKO-VENilUTIE VAN 
~ON~BB~A~118D~~BH3BB 

zullen wij verkoopen: 

·.,250 stuks Maragogipe Kotrieplanljes, 
___ De 

(242) 

aangebracht per stoomer § u , mat r a. 

verkoop zal stuksgewijze plaats hebben. 
UO!OD & TIQOij~J. 

• 
Sam.ara:ng. 

}fEERENST RAAT TEGENOVER °PERSTESCHOOL. 

Ont,·an~·en uit En1·01>a, zeer 
g-eschilit ,·om· 111.otels, 

COMMENSALEN~-HUIZEN 

DAGELIJKS :U!SSELIJ}{ GEBRU IK. 

Brnisch -Limonade Bonbons, 
voorzien uitstekeml in alb verfrichinasbehoef
ten en zijn d,mrom voor11i liier i,: J[ndle 
in het bijzomler op reis, op j1tcbt, hij nmno~u
vers eveni•h np BAL:::l, UO.,UE11.'l'~~' K0-
1\1EDIB enz, z:~8r ium te bevelen; zij warden 
verkocht in doosjes vim tien stuks met ge
brniksaan wijzing. 

Bet-, Thee- en Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atjarstelletjes; .l\Iessenleggers en Zoutv:mt
jes van kr:stcdglas; Tins ~'t1d Lepels-, V urken
en Messen; U-bs- en vV1tschserviezeu; Ampels; 
Wijn- en W1tterkimdf.:m; 'l'rechters; Liter
mMtglazen ; Porcd0inen- zecftcn-, Afschuimle
pels-, i\1essensl\jpers-, Vleeschklooper.s..:, M~lk
kokers- en l\le,klepels, St<unpers, W rijvers 
en deegrolle11. 

Eau de Cologne. 
Keus en Keur in W eenenr..eubels, m Ta-

baks-, Cigaren- en Oigaretten pijpen. 
in fijne Overhemden. 
111 Heeren en Diimeshandschoenen. 
rn Fant11isie Oullier.s en Arrub11nden. 
m Alpn.cct•-, Cbinu.- en Pacfoud- Zilverwaren . 
in Pouclre-de-ri;1- H1.1.11r-, Kleeren-, Bill1.1.rd-1 

Tiifol-, Paarclcn- en Stalborstel::i. 
in W 1igeuluntarens. 
in lnktkokers en 
in diver.se Gnbuteriewaren. 
Fijne Presentkopjes en schoteltjes met daar

toe passende borden. 

(241) HARLOFF. 

Vol on tair gevraagd : 
'l.'er opleiding in eene TOKO - ZAA K alhier 

kan terston l ge2ln1itst warden als V 0 LO NTAIR 
( n1et g3ede -i.-trn1·uit7;ichte~) een 
JONGMENSCH vim beschaafde opvoeding, 
( liefst elcve JRL :G. §. ) o. ru. zeer goed met 
de Hollauclsche taal bekend. 

Eigenhandige brieven lett. §. uitgevers 
dezes. (231) 

Op nieztw ontvangen: 

GLAE HAMilSCHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle nu1nmers. 
-230- YLASBLOl\1. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 
YAN 

V LAS BL 0 M. 
(226) JCee t•e1ut 1·aat - Solo. 

'l'E"1 BJ>;:IOEVE V.A.~ 

ae. ~•J 111 na~ti.i.l'i.:.diooC te Soe.-r.a.fta.'t-ta. 
EN 

de. 0Je.ieenigii.i.g. tot 1.)00~be.z;e.iCle1-iCI on3e.-r.

-v~cf'\.t a.a.1"\. .;J{~nClae.n 1Ja.J"\. ~~nuez;11"1.o

CJ'e.11-8e.11. ~n ~:rce3e.iCa.nCl:.cfi-~~i3~i. 

Trekking 
Maai1Uay ~~ ~~~~m~~r m4. 

-2:25-

HANDELS- EN CoMM1ss1Eau1s 
B. W. VAN HOGEZAN D. 

V ooRS'l'R.A.AT - SoLO. 

Ontvangen: 

Californische Vruchten 
op ~water in blik. (232) 

- De ondergeteekende, 
belast '.bich i1iet den ru- en verkoop van pro
dukten te Seurnm11g. 

Verschaft werkkapitaal aan Lnndbouw.on
. dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

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

(233)_. L. C. SOHALKWIJK. 



GELD-LOTERIJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymn~stiel'8ehool te Soern.karta 

en 
De Vereertlglnc; tot voorbereidend on

derrieht aan klnderen van l'tlinver
mogenden in Nederln.ndseh lndle. 

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 c « « 1.000.- « 5.000.-

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

320 p1·ijzen - f 170.000.-
L OTEN zijn tegen f 10.- CONT A 'T verkrijgbaar. 

te J\mboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Ba nda « den hee1· C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin « « c< J. A. Jan~en . 
« Bnndong cc cc cc C. G. Ileiligers. 
cc ilatnvia « de N I Escompto l\Iaatschappij. 
c cc cc den heer 11. .T. l\leertens. 
« cc c< « cc G. Gehl'Ung. 
« cc « « c< F . H. Kroon . 
« « « de hee1·en H. M. van Do1·p & Co. 
a: c< cc « cc Ernst & Co. 
« « « Ilruining & Co. 
c « « cc « Ogilvie & Co. 
« c< « « t Visser & Co. 
cc « « « « Dunlop & Co. 
« « den hte1· Loa Po Seng. 
« « « « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis « « « L. va n Hutten. 
« Benkoelen « « << C. A. Aeckerlin . 
« BoPleleng 
d Ilt1itenzorg 
(( « 
« Chel'ibon 
« (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

cc Nierinckx. 
« Th . Jansz. 
« J. A. Schussler. 
« J. J. 11. Smeenk. 
« A. J . Vi."olvekamp. 

« « « (( 
« Djember Bezoekie cc 

cc J. van Holst Pellekaan. 
« Brocx . 

« Djocjacarta « « cc J. J . de Graalf. 
« « « cc « H . Buning. 
a: 11. « c< « \\'ed . 1\ocken. 
« « « de heeren Soe man & Co. 
« Indramajoe « den -1ieer J . Tie1·ius. 
« l\edirie « cc « F . Stoltenholf. 
« .l\ ota-Tiadja « « « A. W. Kneefe!. 
« Laboean ( Deli ) cc << « J. F. H. van Hemart. 
« Macas,ar « « « \V. Eekhout. 
« l\Iilllioen « « cc J . A. Manuel. 
Q l\fogelang c< cc « P. Koppenol. 
« l\Ieda n c< « cc \V. F . 11. Leyting. 
« '.\Tenado cc de beeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten, Steffan & Co: 
« l'a1 l.-J>andjang cc « « J. W . Alling Siberg. 
« Palembang « « « G. II. Ruhaak. 
« P asoeroean cc « « II. G. Klunder . 
t; « cc << « D. P. Erdbrink. 
« Pa ttie << << cc A. 1\1. Varkevisser. 
« P Pcalongan << « « A. \V. I. Bochnrdt. 
« cc « c< << S. N. l\Ia1·x. 
« cc cc de heeren Hana l\lullemeister & Co. 
« P oerworndjo << den beer JIL F. Srnets. 
« Probolingo « « << C. G. ,·an Sliedrecht. 
cc « « « .« R. S. Thal Larsen . 
« nion w c< « « C. van Zijp. 
, n ernbang « « cc P. L. ,·an Bodegom. 
« Salatiga << « cc Th . B. van Soest. 
c< Smnarang « « Agent N. I. Escompto l\Iij. 
cc cc cc de heeren G. C. T . van Dorp & Co. 
« « « cc « Ravcnswaay & Co. 
« <c « cc Arnold & Co. 
« « « cc cc Soesman & Co. 
« « c< « 11. Grivel & Co. 
« cc « den beer A. Disschop. 
« Soekaboemi « « « D. J. H. Schafer. 
« Suerabaia c< « Agent N. I. Escompto Mij . 
« cc « den beer Chs. Kocken . 
« cc « c< cc V. Clignett. 
« « « de heeren Geb . Gimberg en Co. 
« « « « « E . Fuhri & Co. 
« « cc « cc Van llluyden & Co. 
cc cc « « c< Thieme·& Co. 
<c Soerakarta cc « « Soesman & Co. 
cc « « cc « Thooft & Knill. 
« « « « cc Vogel van de 1· Heyde & Co. 
« cc « den h eer C. L. Ilaier. 
« T a ngerang cc « c< L. A. 1\1. Leman. 
« Tj iandjoer « « « Jhr. R. Holzschuher vcn 

« Tega! 
« T ernate 

« Tjilatjap 

Harrlach. 
11. « « K. Hovens Greve \Vzn. 
« cc « C. \V. R. ' 'an Renesse van 

Duijvenbode. 
« « « I. I. A. Uitenhage de 

l\list. 

« \Vonosobo cc cc « D. J. van Ophuijzen. 
De t1·ekkin0' "eschiedt ten overstaan van den No

taris fl. J. JIIEEilTENS tc Batavia als bij aanplak

billet is bekend gemaakt. 
De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

· Voo1·straat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbev-olen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlUEVEN. 
TffiLGR.!.AF'l'ALUEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARIBVEN voor KOELIELOONEN buh.,.a 

de lijn. 
(6) . THOOF'r & KALFF. 

BECKER & Go. S OERABAIJ A. 
WEll.KTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.ohinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO : 

Een groote p1trtij I~, T, 1-' en Balk• 
ijzer in 1tlle iifmetingen. 

Staaf en plaat\jzer van ulle dikten, 
wa1trbij van 6'X2'X ''••" en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en .Ko1>er
draad. 

Groote- sorteering-1'Ioe1·bonten en 
JHin lrnagels. 

» » Ji operen .Kranen 
en Stoomafslniters. 

India 1·nbber van af '!,. " tot en met 
l" dik. 

Gasp\jpen met hnlpstukken tot 
en met -±" 

Geldonken pij{len tot 12" di1tmeter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima. kwn.liteit Engelsche d1·ijfrie· 
men, enkel en dubbel. ~ 

Hand, Centrifugaal, Stoom-
po1n1)en en Dran•lspniten. 

Snijgereedschap voor gas en 
'Vlth ~v01·thdraad. 

Alle soorten 'r e1·fwaren. 
Baor en Pons:inachines, Draai· 

en §chaatbanken. 
Stoollllnachines met ketels op een 

fnndatieplaat. 
Jiiezel~·nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen w1trn1te-uitstmling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vn nr ldei. Van welke lau.tste 1trtikelen zij 
eenige u.aenten voor J av1t zijn. 

Verde~ alle artikelen, beno.odi~d 
voor landelij ke onde1·nemingen 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd ziju • 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden coucurrentie gesteld. 

Ga1trne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanm1t1tk van Jlachinerieen en 
reparaties daarv1tn, en nernen bestel· 
lingen 1tan op diverse wel'ktuigen. (9_0) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaansche en Porlugeesc!te WiJnen. 

----Zr an af heden dagelijks verse he Gebakjes enz. Pt"ijscoumnten worden tegen francof 
1tan vr1tge frnnco toegezonden. I 

VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERE~S'J.'BAA '1.'. 

(127) 

Z1tturd1tgs: S1tucijsbroodjE:Js en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dr.n 
kortst mogelijken tijd 1tfgeleverd. 

N0d0rl. IndischB L0v0nsv0rz0karin[. 
EN 

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

[nlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapit1tnl bij overlijden, Immer-trekkende ·verzeS 
kering;- ook omtrent die volgens het onl1tngs nangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
'.!, E~FONDS, worden ga1trne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Informu.ties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A111sterdams~be Apotheek. 
Soenku rtfi. 

nay1·nm. Alcoholisch urasch· 
'vater. 

( 101) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ueating·s Cough Lozen~es. 
i\1.idd~l teg·en de hoest. 

(I 0 5) MACHIELSE. 

~---------------~ ~l St -Nicolaasfeest : 

~ BO~LLET : 
• 10, Rue du Pare Royal, 1.0, PA.BIS • 
: Beveelt zich bijzonder aan voor de le,·ering van ,. 
11111 Mekanieke en Beweegbare Voor- • 

den Agent te Soerakarta 
J. 'H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemk1trta van 

E~a.:9a~he V\!Tijn·en. 
(25) A .. MACHIELSE. 

SOES1'LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendutien j 

(28) 

f\.~sterdamsche Apotheek. 
Eemg Agentuur voor Soerakarta "voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia . . '" 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche A.potheek.. 
So em k 1trt11.. 

Ontvangen: Encaly1lsinthe • .Koorts
'verend liqueur, tevem~ eene zeer 1tan-

' 41 werpeu met en .zonder muziek, uitmuntend • 
• geschikt voor St-.Vicofoas-Eel'smis-en Nieuw- A 
11111 jaarsgeschenken . " 
• Bestellingen, gelievc men, vergezeld van I f dekking tijdig te docn toekomen aan den Heer j 
• 

ROULLET, 1.0. rue du Pare Royal, a 
of aan E. ELSBA.CH, te Parijs, bij ff 

• . wien , evenals bij onde1·titaande finua op franco f ti a anvrage, geillustreerd e Catalogussen en prij:J-t 

genn.me drank. -- _.,,_ .... "_ 

t 100) MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP , SoERAKARTA. '... ' .. . 

Witte en Roode Port .. ... f ·15.-\ pel' 
1'Ialngn, l'tlusentel en Vino Dulce,, ·13.50 (12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-)llco..t. 

Eeni[B a[Bntsn voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Societe G10 fie Profinits Alimentaires 
l\.APITAAL 3 :l\lILL!OEN . fHANCS 

Di1·ecteiwen DLVA:YT en ALLCARD 
GouDEN MED.\ILLE PAHIJS ·J 878 

G O U D E N ME D A I L L E A ~l S T E H D A M ·J 8 8 3 

PARIJS ][ 
23, R i c h e 1· , 23 ii 

LONDON 
1 O I, Leciclenhallsti'eet. 

Doter van Normandie 
Zonder eenig mengsel , <le beste botel' van Frankl'ijk. 

Diverse groenten, t1·u/fels, sai·dines, pules de 
f oie gms, enz. 

ORDERS TE RICllTEN AA~ ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROPA. 

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

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 
(141) 

t couranten te verkrugen zun. • 

~-------------- ' T e Soerakarta bij T .-IOOFT & KALFF. 

(148) 

Sedert 30 ja,1•e11, zij11 een 
groat a,ant«IJ perso11en, zoowel i11 

Fm11krijk uls in vele andere Jan den 
n-enezen, of wel zN 11ehhen lwnne 
;;ezo11cllieid beliouden c'.oor het gere-
0crelde g ehruik clel' moedaf. eidende 
Pill en van CAUVIN, van de Faculteit 
te Parijs. Dit ge11ces;i1iddel is ee1w 
zacllte en a.a11gena111e purgatie · 

gemakkeiijk illte1ieme11, stemg-' 
werkend en zeeI' goedkoop. 

Overnl te knoi ei tc f A'rJS 
147, f aJbo a ··~ S> ' e .i i 

q... , 
l. l'JIAAGZIE.KTEN ' 
• !loeijelijke Sp;jsvertering. llaaq-enlsteiinq, laaq-en baikpij1 

t Eux'EifYirofferr.i:i>E'iiirEr 
+ . · •la P.A.P.A.:INE + f bhntaarrJig, do .•pijsverteering bevord••end middel) 
t .. r.~ra4 l Dep o t : 1.63 lt. 165. ftue St-Anto ine, PARTJS 

i~r-~~ .. -~~~+.;~ t';~~~a;. tJ ts• 

GeenASTHMAmeer 
noch BORSTBEKLEHM:ING 

noch HOEST 
DOOR AANWENOING VAN lift 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor geheel JA YA : bij W ANNEa 
A Vim AA.I.ST, If Sama&'Nlllo 

der BataviascheZee-enBrand-
Assurantie Maatschappij. 

-De ondergeteekende sluit 'verzekerlli:gen te-
gen bmndgev1t1tr, op de gebruikelijke> voor- ~ 
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE. MAATSGHAPPIJ 

,,de Oosterling," -, , 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eri tas." 
Dij het A.gentsehap dezer l'tlaat11ebap

pijen bestaat, op zeer n.n.nnernelijk~ voor
wnnrden, gelegenbeid tot verzekerins; 
te;;en brandgevn.ar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE vKOOP. .. , 
Het huis en erf thans geoccupeerd::door de 

loge. Te beuagen bij den Heer · · 
(20) A,. lV):ACHIJ.llLSE. 

Stellen zich verantwoordelijk v0.01' de ·'"~ 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT ·9' KALFF :-- Soeraka1·ta. 
' ,. 
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