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Het ontslaan en aanstellen van bekels. 
Reeds herhaaldelijk kwamen in de ~lataram 

ingezonden stukken voor, geteekend E. v. G. 
en Laban, wa-arin deze voor den landverhuur 
zoo belangrijke kwestie besproken werd en die 
over het algemeen genomen, wel »ad rem" wa
ren. Ook w:g willen eemge beschouwingen 
dienaangaande ten beste geven. 

Gaat men den toestand der J a vannsche maat
scbappij gedurende de laatste eeuwen na, dan 
is de vorst eigenaar rnn den grond, en mocbt 
daarin door de invoering van bet Islamisrue al 
eenige verandering gekomen z~jn. dan is die 
zoo gering, <lat men claarvan weinig of niets 
bespeurt. 

Volgens de aloucle instellingen en gewoon
t~n des Rijks, in bet kort »adat" genoemd, 
schenkt de V orst aan zijne ambteuaren en fa
milieleden ter belooning van bewezen diensten 
gronden in leen , maar daar de J avaanscbe 
grooten zelden of nooit veel lust betoonen om 
zich met de inning van hunne agrarische recb
ten bezig te bouden, verpanden :.:ij die rechten 
gewoonlijk voor een of meerdere jaren aun de 
bekels, die daarcloor dan tovens pacbters wor
den. 

Door de groote uitbreicling ecbter, die de 
Landverbuur in de laat' e 25 jaren genomen 
heeft, zijn de meeste gronden in banden van 
Europeanen overgega.un, die dam·door feilelijk 
bezitters van bet agrarisch recbt zijn geworden, 
~n duardoor dus ook bet 1·echt verkregen heb
ben om bekels te on tshmn en aantestellen. 

In de door den vorst met z\jn zegel voor
ziene bunrcontrncten is dut recht dns ook wel 
degelijk aan den landbuurder toegekend, of
scboon l1ij verplicht is, voor den goeden ~ang 
der zaken bij de toepassing daarvan, nan den 

F e u i 11 e ·t o n. 
EEN KINDERHA~ND. 

IV 
De schok was vreeselijk, het was of bet gehecle 

strijdperk er van trilrle. In den staat van over
spanning, waarin Raoul zich bevond, zou geen men
schelijk wezen zijn stoot hebben kunnen wederstaan. 
De baron de Cottmainqui wcrd uit den zadel gewor
pen en kwam op ticn passen afstands van zijn paard 
nerler. Maar Plougomar had ook de stijgbeugels 
verloren. Hoe uitstekend ruite1· men ook \Yezen mo
ge, de gewoonte van te paard te zitten. vediest 
men spoedig. De ongewone zwaarte van zijne wa
penrusting deed hem ook zijn evenwicht verliezen. 
Men moet hier nog bij in overweging nemen , dat de 
baron de Coitmainqu een van de sterkste strijders 
van zijnen tijd was. 

Te gelijkertijd stonden de twee kampioener, op en 
trokken bunne zwaarden. Toen 1ij zijne vuist om 
bet gcvest klemde, herinnerrie Raoul zich het rapier 
op bet scbavot door beulshanden -gebrokcn. Een bloed
kleurige wolk ging zijne oogcn voorbij. Met een on
gekende woede, die zijne grnote kracht verdubbelde, 
w;erp hij zich op zijne tegenpartij. Weldra deed 
elke slag Yan Raoul bet bloed van zijn vijand 

. "loeien. De dikke wapenrusting- van den Baron vloog 

De Soerakarttuche Courant ve1·;cbijnt I 
driemaal 's weeks : Bin6cla_qs, Bonde1•da_q• en 

Ztiterda.qs, uitgezonrierd feestdagen. 

Advertentiek:osten beh11.lve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

verbuurder of apanugebouder kennis te ge
ven. 

Dit laat.ste is dun ook niet meer dan billijk, 
en zoude bet naar onze meening nog zijne 
goede zijcle bebben, zoo in de buurcontracten 
tevens een bepaling opgenomen werd, du.t van 
alle mutaties enz. onder de bekels aan bet 
Districtshoofd mededeeling zou moeten gedaa.n 
worden, opdat men wete wie voor de orde e11 
rust in de dessa aansprakeltk is; temller d1i.ar 
dergelijke aangelegen heden dikwerf tot veel 
gehnspel aanleiding geven, voornl wa.nneer een 
bekelscbap onbeheerd is en er nog iemand moet 
aanl!esteld worden. 

Hun die ongeveer een vijftiental jaren op 
verschillende ondernemingen in de V orsten
landen doorbrachten, is geen voorbeeld bekend 
<lat bet lnlandscb bestuur zich met bet ont
slaan of benoemen van bekels inliet, maar werd 
zulks steeds overgelaten aa.n den bezitter rler 
agrariscbe recbten, in casu: den landhuurder 
of <liens gemachtigde. 

W el beproefden nu en dan de apanagebou
ders zicb in diergelijke zaken te mengen, om 
een bekel naar bunne keuze te <loen aanstel
len, maar was eene vingerwijzing naa.r »de 
adat" gewoonlijk voldoende om hen daa.rvan 
te doen afzien. 

Het IS tevens ook een aloude gewoonte, 
<lat de zoon z:gnen vader in het bekelambt 
opvolgt, tenzij hij wegens een misdrijf ontsla
gen wordt. 

kende bepa.lingen der inlandscbe wetten, voor
al wanneer zij niet in bet openbaar zij n af
gekondigd, zooals met de J ogjiiscbe w ct vtm 
den 23en der maand Soer6 van het jaar DhtLl 
1791 het geval schijnt te zijn. (*) 

En bet pleit ook voor deze onze meening, ·dat 
door de hoogste rechtbank te Jogjakarta de 
wettigbeid en geldigbeid van zulke benoemiu
gen erkend werd, en Z!J dus het recbt der 
beeren Landhuurders m dezen volkomen be
aamde. 

E. 

(') Ofschoon Laban in de Mataram van gisteren 
bet tegendeel beweert. 

Soerakarta. 

Kommissarissen voor de ma.and September 
Pln.atselij.ke School.kom misl!lie 

de heer: N. VAN KLAVEREN. 
de beer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzorgin~sgesticb S 

de beer H. W. PISTORIUS. 

1'Ia.anl!ltn.nd. 

V. M. 5 September Vrijdag. L. K. 12 .September 
Vrij1lag. N. M. 19, $eptember Vrijdag. E. K. 27 
September Zaterdag. 

Vertre.kdar;en 

T.E S .H!AR.\NG: 

F. 7-21. 
E. 13-27. 
H. 2-12-23. 

d e r 1'I a i 1 s. 

TE BAT.A.VU: 

F. 10-24. 
E. 2-16--30. 
H. 5-15-26. 

Die opvolging geeft dan ook meestentijds 
tot geen geban-ewar aanleiding, daar, wanneer 
bij overlijden van den vader de zoon nog te 
jong is, om zelf als bekel optetreden, bet be
beer der dessa zoolang aan een voogd wordt 
opgedragen, die alsdan in meest alle rechten 
van Jen bckel treeclt en voor zijne moeite het 
grootste gecleelte van den loenggoe (bet 'l•gedeel- N aar aanleiding va.n den diefstal in het bo-
te van den dessa grond) ontvangt. tel Slier vermeld in ons vorig numrner schrijft 

Zelfs zijn er voorbeelden b~kencl, dat • wan- een belangstellende in bet binnenland a.an den 
neer een bekel zonder mannel\jke nakomelin- bestolene het volgende. 
gen stierf, eene zijner docht.ers, gewoonlijk de ,, Uit de courant zag ik, dat door u een 
oudste, tijdelijk als bekel optrad, die dan ecb- ,,Samarangschen jongen werd medegebracht. 
ter meestentijds haren man of een ander de- ·· ,,Dut zijn juist de grootste schelmen, du 
sabewoner, tot haren plaatsvervanger a.anstelde. ,,dernier ca~ille! lk heb er ~en te Solo met 

W\j zijn bet dan ook gebeel en al met den ,,genoegen zien krakallen, che kort na be.~ 
beer E. v. G. eens wanneer hij schrijft du.t , ,,taoen baroe, na. meu~e kleeren van m:g 
slechts de ln,ndhuurder als bezitter der acrrari- ,,ontva.ng<en te hebben, Zich evena.ls de uwe 
sche rechten, de bevoegdheid beeft om bekels ,, verwijdetde", maar hij dacht niet <lat ik ztjn 
te ontslaan en aantestellen, en bet Bestuur ,,ka.mpong wist en dat scbout Vianen nog 
( dat is de Politie) dau.rmede niets te maken ,,leefde. . .. . 
heeft, en kennen wij een grootere kracht toe ,,En v~or _een p~a.r maanden IS n:i:\J m de 
aan de oude adat, de spil, waar hier nog alles ,, volle soc_ieteit op Zaterda.g a..vond mnne por
op drauit, clan aan de telkens zich wederspre- ,,temonnare ontstolen, met circa f 70 er m, 

in stukken, zooals de spaande1·s vallen onder de s!il
gen van den hnuth:ikker. Einddijk daalde het reeds 
roodgekleurde zwaard een Jaatste maal, als den blik
sem, op den re;) ls gescheurden h,,Jm van den Baron 
neder en splcct de hersenpan van den ellendeling. 
die wankelde en als een ontwo1 telrien boom neder
v1el. Raoul wieq.1 zich op hem om hem deri genadl•stoot 
te gPven, maar de nevelen des doods kwamen reeds 
over het gdaat van den Baron de Coitmainqui te 
voorschijn. Zijn laatste bnik ontvlood te midden van 
een go lf zwarl en dik bloed. 
D~ k.i.pelaan van d<!n llertog school toe, m'l.al' bet 

was t e laat. Hij volgde het lijk, dat buiten de kamp
plaats werd ge. lrngen. De twee getuigen van Raoul 
kwamen hem afhalen om hem naar den He1tog te 
geleidtJn. Van lieverlerle was de maar van Raoul en 
zijne treurige geschiedenis van mond tot mond ge
gnan onder de toeschouwers en eenparig werd de jonge 
l'idder toegejuicht. Met de oogen vol tranen en hij
gende borst wuifde Marcelle met haat· zakJoek. Loi'e, 
die zij op den arm hir.ld, schreeuwde bet uit van geluk 
en wierp den ridder met beide handen kussen toe. 

Op de tribune gekomen knielcle Raoul voor den 
Bertog. Er heerschte een diepe stilte. Jan V. wensch
te den overwinnaar geluk. Plechtig en met luider 
stem verkondigde hij de onschuld der beide ridders 
de Plougomar, en beloofde rlat hij hun alle titels en 
goederen, die hij hun ontnomen had zou teruggeven en 
hen schadeloos stelllln vooral wa t zij geleden hadden. 

'l'oen hij den Ridder zijn afscheid gaf, deed hij 
hem een zwaren gouden keten om den hals. 

Raoul wierp iicb in de armen van zijn vader, 
wiens ontroering aanhoudend toenam. Het gelaat 
van den grij~aa1·d, gewoonlijk lijkldeurig, kreeg roo
de vlakken, die telkens van plaats veranderden. De 
gczwollen aderen van voorhoofd en van zijn ba!s tee
kenden zich als blauwe koorden onder zijn gerimpeld 
veI. Met een ongeloofelijke snelheid sprak hij bin
nensmonds onzamenhang1rnde woorden uit. Van het
geen zijn zoon tot hem zeide begreep hij niets. Op 
bevel van Jan V. kwamtfn de twee getuigen van 
Raoul, oude krijgsmakkers van den ouden edelman 
!Jij Simon en geholpen door hunne sc:hildknapen gord
den zij den grijsaar·d een vo\leJige wapenrusting aan 

Een verklaarbare ontroering h'ld alle omstanders 
aangegrepen ; meer dan een geharde strijder voelde 
een traan over zijne gebruinde wangen rollen. De. 
oogen van de Sires de Male3troit en de Kermoison 
zelfs waren vochtig. Simon de Plougomar volgde 
angstvallig al hunne bewegingen . Hij nam hnn elk 
stuk der wapenrnsting uit de hand, bekeek het van 
alle kanten en gaf bet niet dan schoorvoetend te
rug. Het was er verre van dat hij onder het ge
wicht van bet ijzer ZOU buigen, zijn nog kracbtig 
lichaam richtte zich op, waa1·dnr hj groo~er scheen . 
Weldra bleven er alleen de sporen, de helm en bet 
zwaard ovu. De sporen bielden den grijsaard lang 
bezig; hij deed er de radertjes van klinken en rond
draaien met een kinderlijk~ vreugde en dan scheen 
het alsof zijn oog met bewuszijn schitterde. Einde
lijk ontgespte de Sire de Kerrnoison zijn eigen zwaard 
en gordde het den grijsaard aan. Simon bezag het 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag <ler uitgave v66r 10 uur. 

,,nagenoeg tegelijkertijd dater bij den resident 
,,van S. eene kast werd. opengebroken en een 
,,aanrnerkelijk bedrag an.n geld ontvreemd". 

W anneer men zulke z1i.ken leest, en de 
betrekkelgke zeldzu.amheid nngaat van de ge
vallen die door de politie niet korang maar 
betoel trang worden bevonden, dan zou men 
het bijna eens worJen met den inzender, die 
dczer dagen in bet Bat. H. Bl. schreef: 

,,In vroegera dagen was de politie, boewel 
,,niet anders s1i.meJtgesteld a.ls thans, voldoende 
,,bij machte om de rust en orde te ba.ndha.ven 
,,maar ze bezat toen meer miicht en alzoo ook 
.,meer kracht. Men bescbouwde toen onze brui
,,ne broeders en zusters van de wure zijde; tha.ns 
,,gescbiedt <lit van den verkeerden kant. Toen 
,,beoordeelde men hen zoo als ze eigenlijk waar
,,achtig moeten beoorcleeld worden, namelijk 
,,als bestaande voor bet grootste deel uit on
" verbeterlijke schelrnen, voor wie trouw, yver 
,,eu da.nkbaarheid ten eenenmale onbekende 
,,grootheden zijn. Een witte ra.af is zeker zeld
,,zaam, maar P-en dankbure inlander is een even 
,,groob onbekendheid, als de qnadratuur van 
,, den cirkel." 

Een inlander van Magelang is sedert eeni
ge dagen te B6j6lu.1i gearriveerd, met vier stuks 
imitatie-fandakmeiden van een bijzonderen vorm 
en gebeel en al van bamboe en katoen gemaakt. 

Z\j gelijken veel op een da.wangan, zooals 
men die berbaaldelijk bij Cbineescbe begrafe
nissen ziet, en bebben eene lengte van twa.alf 
ellen, met eene daaraan geevenredigde dikte. 

Op rle ma.at der gamelan voeren zij hare dan
sen uit en bebben natuurlijk veel bekgks, te
meer daa.r de eigenaren voor een da.nsje i;lecbts 
30 centen rekenen. 

De Padangsche Politie heeft reeds onder
scbeidene personen gearresteerd, die bg rlen 
laatsten brand nldaar in plaats van bulp te 
bieden, van de verwarring profiteerden om zicb 
anderma.ns goe<leren toe te eigenen. 

Onze Politie schijnt die voortvarenclheid niet 
t e bezitten, wiwt van aUes wat tijdens bet on
heil op B:dong plaats vond, gestolen of liever 
door anderen opgeborgen is, kwa.m tot heden 
nog niets terecht. 

Zelfa planken, kozijnen enz, voor een nieu w 
optebou wen huis en toebehoorende aan een 
Chiu~~s ald1Lar, zijn nog steeJs tezoek, oru niet 
te spreken van kleedingstukken, lijfssieraden 
enz. 

een oogenblik verwilderd, zijne bevende hand tast
te een oogenblik in het letlige, ontmoette eindelijk 
het gevest en greep dat met een krampachtige be
wegtng. 

De g rijsaard werd door een stuipacbtige trilling 
aangegrepen. Het zweet stroomde met groote drup
pels langs zijn ontdaan gelaat. Op eens schoot er als 
een bliksPmstraal uit zijne oogen. Met een beweging 
deed hij ecn stap voorwaarts, t1·ok zijn lang en breed 
slagzwaard en hief bet ten heme!, den \Vapenkreet 
van zijn huis uitroepende: 

- Plougomar voorwaarts ! 
Maar toen vie! hij in de armen van zijn zoi;in. 
Geen pP,n ter wereld zou den indruk van die be-

weging en dien uitroep van den grijsaard op de om
standers kunnen teruggeven. De vrouwen snikten, de 
mannen spraken met opgewckten ernst. Na ver!oop 
van een paar minu ten trad Hue! Legool, de genees
heer van den Hcrtog uit de tent , achter de tl'ibune 
geplaatst' waarheen men den grijsaard gebracht bad. 
Allen zwegen onmiddelijk . 

- De Ridder is gered, monseignem-, zeide bij tot 
den Hert.og. Ik sta in voor z\jn !even en waarschijn
lijk zal hij ook zijn verstand, wat hij op bet ovgen
blik ten volle bezit, behouden. 

Slechts ccnigen hoorden deze kennisgave, maar bun
ne uitroepen en ePn beweging van den Hertog deden 
aan alien binnen de ombeining dP goede tijding, doo1· 
den geleerden gencesheer gebracht, raden; vroolijk sprak 
de menigte onder e!kander. Het was a.\sof - men mi-
mer ademl\aa\d.e, · · 



• 

Gisteren ochteun vertrok ons gi:mcbt Hoofd ' 
nm G '1vest lijk Destnnr met twee m:1amlen 
binn:mlii.nd~ch verlof im tr ~1 dau5. o:u in een 
lrnrr l klim·11tt hc'r.,tel zijner geknnkte gezond
heid te zo >ken. 

Ou1.e Assistr•nt-R,~ident treedt gednreude 
die11 tijcl als waamerner.id Hesident op. 

Nu de gehede kn.mpong R1long in vlamrnen 
is opgegn.an, zoude nivn v11n deze gelegenheitl 
eeu goed gebruik kunnen m1tken orn de zoo
gena11mde ka~upong B.troe. de verblijfphrnts der 
gepatenteerde prostitues, irnar eeu meer afge
legen wijk te verpl11atsen. 

NMr wij vernemeu zijn dn.n.rtoe door het 
Bestunr de noo lige sbppen gediian, en is het 
te wenschen d1tt deze zn.11k haar besln.g krijge, 
d1L1Lr de bevolking dier kampong reeds hrngen 
tijd een ergernis voor bunm en voor~ijg11.ngers 
WILS. 

Het H.eboetunfeest is twee d11.gen vervroegd 
en z1Ll alsnu pl11n.ts viu<len op 'N oer,s.lag den 
17 e a. s. des nim1icld11gs ten vier nre. 

Een dnme hier ter stecle . tuurcle eene ha
rer vrom,·elijke beclienclen, die reeds meer dan 
twintig j<lren bij hilar werkz1mm WllS en eenigs-
1.ins als een lid van bet hnisgezin behandeld 
werd, met eenige k1tins enz ter waarde vn.n 
f 150 nn.ttr Sn.1geu om die u.ldan.r ann den man 
te brengeu. 

\\',it te voorzien wit , is gebeurcl; de vrouw 
is tot heden nog te zoek. 

Een an,nkhi::ht bij de Politie werd niet in
gedieml, daar dezel ve volgens bestolene tot 
ni·~ts leiclt, te111.\j tot veel moeite. die men er zich 
mee op den ha.ls haalt. 

Eenige nach ten gel eden deed de inln.nder 
Xg1,djoj6, van de des11 Kirieng11n, zijne nachte-
1\j ke rou <le over i\jn al11ng-1dw1gveld, to en h\j 
d111Lr binnen eenige wilde zwijnen meende te 
bespeuren, die zij n aanphmt vernieltlen. Hij 
wierp met groote steeuen in de richting, van 
wimr hij het leven hoonle, doch z11.g tot zijne 
~roote verwondering twee santries zijneL· desn, 
Kus1m hlentr en Kusan i\Ioestar, elk met een 
pikol alang 111.iug te voorschiin treden, welke 
personen h\j daarop aan de Politie overleverde. 

Zoo kan godsdienstzin en begripsverwarring 
umtrent mijn en diju soms hand in hand gaan. 

Als een bew\js hoe somruige kamponghoof
den hunne taak opnemen, dt:le!t men ons uit 
D,iokdja mede, d1tt het hoofd van den knmpong 
Djag<Lng-Gondonmmm, op de hoofdpl11ats aldMr, 
v11u elk zijner omlerhoorigen tien duiten vrnagt, 
en d,,t, zoo hij zegt met toe.;;temmiug v11n het 
Goavernement, om de komedie (W iilhalla) te 
steunen. 

W mrneer diergeliike ding en •>p eene hoofd
plaats onder de oogen van het Bestuur gebeu
ren, Witt moet er dan in de Binuenhmdeu wel 
uiet plaat.s grijpen ! 

In den nucht v11n Zondn.g op ;\foandag ge
rn11~de het hui' vim WMno urn,chind bij den 
S~iw.ts ·poor en gelegen nabii liet l::ltation Mesen 
in brand. Het wus juist h1L!ftwn11lft0Jn \Varno 
onrn1Ld bespeurJe. Het huis w11s vnn b11mboe 
en met 11!1rng alang ge lekt. \Tim blusschen 
kon dus, nieLt.~genstuamle cbdelijk alle aan we
zige Spoorbeambten tor hul p sc;hoten, geen sprnke 
z\jn en het lmis met alle.> wat de m;1cbinist 
baz11t. is dim ook een prooi der vlrttunt~n ge
worden. De opzichter-111:1chini::>t tle ;\leijier heJft 
zich bij deze gelegenheid z~er venlienstelij k: 
gem11:Lkt. Hoe de bmncl is 111mgekornen wist 
niemnml ta zeggen, lll1vtr witnrschjjnl [j k z1tl 
onvoorzichtigheid door het pl1mt.'3m vnn het 
p·tr0l umn1tchtlich~j wel de oormak v1111 het 
ongeluk zijn. 

D:nrna begon bet to'.trnoo'. Schitterenrle wap1'n· 
foiten harlJen Pr plaat~, men:ge wap"'nrusting werd 
geb1:o''e 1 rn rnenige rib b·~scharligd; alles was ten 
\·ijf t1rc afg.•loupen. Een ic.lcr keerd.~ toen naa1· !mis 
eu het gebJurdt' rnn den d.ag werd druk besproken. 

Ven volgenden <lag lict Jan V Raoul de Plougo
mar roPpen. 

- Leguul verzekert mij dnt uw vader ''oor goed 
gert>d is, sprak hij t-0t dtln jongen man. Hecfon is 
bet om u te docn Om u schaJeloo.> te stellen ''OOr 
alles wat gij ge!eden hebt, zal ik t1 een der rijkste 
erfgenamen van IJretagne ten huwelijk g1'ven. 

- i\lonseigneur. zc1de Raoul een lrnic 611igende, 
de dag van gisteren en uwe plecbtige en welwillen
de o 1tvangst hebbcn mij ailcs wat ik hcb mot.'ten 
lijden doen vergeten. Vergun mij geen andere scha
dPloo~stclling aan te nernen. 

- Zij i~ jong, schoon en rnn hooge geboorttJ, her
nam de Bertog. Zij bezit drie fraaie kasteelen r.11 
genoeg rijkdo1Timen om Plo11gomar en Kt'rpratt wr.
der op te bouwen. En wat mccr zegt, ~ij is onze 
b.oec!rnnrn:ite. 

- .Monseigneur, zulk een eer hen ik niet waar
dig. 

- Zeg de 'rnarheid. Is uw hart niet meer vrij? 
- Helaas, mon~eigneur, dit is de waarheirl. Ik 

bemin een at!elijke rfarne, dir ik bij een schipb.reuk 
liij Plougomar gered heb. 

- IIebt gij haar gezegd, dat gij haM liefhadt? 
- 0, neen! monseigneur, in ons beider toestand 

zou zulks een laagheid van mijnen kant geweest zijn. 

De C'hiueezen, die don 4 
stootje te Widoeran zomlen 
z\ju door den politierechter, 
tlent, gestrnft. 

ept.ember een op
gemit!_tkt hebben, 
de a>i'listent Resi-

De z,mk was in een schuifhuis anngekomen. 
Drie Chiueezen lagen eendrnchtig een beJwel
menLl pijpje te rooken, toen b[j het an.nsteken 
vn.n een nieu we l1tding het schuif~oestel, Joor 
een hunner gebruikt, iu brand vloog. De lrnis
b11as wiens eigeUtlorn het was, werd boos en 
scholcl den schuiver uit. Deze verzocht hem om 
zich bed11ard te willen houdeu, cliin.r hij lie 
schade zou vP.rgoeden. Een Chinees, 0. Hie, 
Lo gen11amd, die met de geheeld perlrnrn. niets 
te m11ken h11d, stookte den hnisb1111s op, zeg
gende d11t de kerel toch niets bezat en het 
mitin· beter w1ts om hem een flinke r,tmmeling 
te ge17 en, vooral omd1it door de p~j p de Te
pe\;:kong in brnn l was gernakt. Dit vond ingang 
en de Obiuees ward nitngevallen en toeget11keld, 
zood1tt bij een g11t in het voorboofd kreeg clat 
bloeJde en hij voor ruirakel bleef liggen. 

N11tunrljjk hatl dit niet in stilte kunne::i 
geschie len; de twe~ n.ndere schuivers waren 
na~u buiten geg1111n en spoeJig kwamen er vele 
Ohine~zen, in d~u aanv11uz siechts nieuwsgie
rigen. toeloopen, urnn.r toen de gewondn Ohinee3 
opgetild we.i:d om hem weg te driL'.Seu, mi;;
schieu om hem rn1nr den schout te brengen, 
kmtm er vcrzet en v11u dmtr het prnatje, door 
slecht iugelichten ronlgestrooid, d1tt men het 
huis h11cl willm in brand steken en er 
oproer onrler de Chineezen was. Een dien:i.ar 
vim den dj1Lksa, die er bij stand, wertl met 
steenen geworpen, gelukkig werd de man niet 
ger1mkt; eenige steenen vielen ook op het schuif
huis, waad>0r een petroleumbrnp wercl ge
ra11.kt-, en volgens een andere lezing, de Te
pekkong in brand gemakte. 

Nu werd de assistent Resident, die zich juist 
op het concert der Oostenrijkers bevond geroe
pen, en op an.nw\jzing van den djaksa, of 
diens dien111tr, werden alle Chineezen die ver
dacbt werden an.n het opstootje deel genomen 
te hebben, gevangen genomeu, behalve de diP.
naren ean de opium pacht. 

Het is nit het vonnisgebleken, dn.t ten miu
stens een van de laatsten, het meest schuldig 
was, daar hij tot drie m!l.!Lnden krakal veroor
deeld werd W 1111rom nu juist. de minst sch uldi
gen in prneventief arrest moesten genomen 
warden en bij niet, is een raadsel. 

De Chinees 0 Hie Lo is vrijge;;proken 0111-

dat h\j beweerde van niet ges!ttgen, mn.nr al
leeu den gewonden landgenoot bij den staart 
gegrepen te hebben. V olgens bet algemeen 
oordeel had hij de zwaarste strnf verdiend. 

Tien anderen z\jn ge.>traft met 20 dagen 
krnkal en eeu bediende van den schuifhuishou
der met een nurnnd. 

V olgens de gisteren ontvangen Padangsche 
blnden, brnk den 3~ jl, oru:;treeks ten 1 ure 
namicldags, brnnd uit in de woning van den Chi
nees 1'.jitn Lim Hong; eerst vijf uren later was 
men den brnnrl meester. 'rwaalf perceelen wer
den een prooi der vliLmrnen, zoomede de ma
a11zg nen van een Chineeschen groothandeli1ar 
~n wodt de sch11de op ruim twee ton geschat, 
waarvan het grootste gedeelte niet verzekerd 
was. Het bure1m en de drukkerij vn.n het Pa
dang.sch h1mdelsblad" liepen groat geviLar, n111.n.r 
bleven gelukkig gespaard. 

Ook ahlaar heer;;chte groote verwarring en 
deed zich het gebrek 1tan miter ten st~rkste 
gevoelen. Het gaspuis w11s in grooten getale 
toeO'e]oopen. niet om te helpen nrnar om hun
ne 
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zn.kken rn'~t wnren te vullen. Door dadel[j
ke en doeltr<JJ<:Jnde rwmtregelen zoude men, 
eren itls te B.tlo11g. ook bier den brnnd geruttk
kelij~r hebben knnnen blusschen, ma11r men dra1tl
deea t,~Jm _b en Ii 'P 1Lls rnzenlen ronJ, terw[jl door 
omvertehalen w11t ooivertehaleu W1LS, zeker veel 
O'eretl h,d kn nnen warden De sleutel van het 
0 . 
brnncl.>puitbuisje W>tS nergens te vinden, de slan-

Is zij g<'hnwd? 
Neen, monseigneur, zij is werluwe. 
Alzoo, 1Yeig1~rt gij rnijne 11icbt te lrnwen? her

nr,m de He1 tog, ern zwaar hijden portiere opt>nJaan
di:. \VeJnu ze~ bet haar dan zelf, want daal' i:; zij. 
Ik laat u alleen. 

- Jan V verwijderde zich t>n Marcelle de Baloie 
trnrl binnen, Aan de hanrl hiel1l zij de kleirie Loi'c, 
die zich onmiddelijk in de armen van Raoul wierp. 
De Jaatste zag Marcelle aan. Zijn arm hart, zoo Jang 
gewoon te Jijden, kon nog niet aan bet geluk ge
loo1·en. 

- Jk was bet rnn wie de llertog u gesprolM1 
heeft, zeide de jo:1:;e 1Touw aangeJaan. lk ben we
duwe en kan naar goe.lvi11den over mijne hand be
schikkt!n. Weigert gij nog mij te huwr.n? 

0 nceu ! 
- En bemint gij mij? 
- Kijk, l\IarcelLc, spreek tot mij, stel mij gerust, 

want ik vn!es nog altoos slechts den spt!ell.ml van 
een droom te zijn. 

Hij vatte etrn klcinc hand, die ook sidderde en 
drukte er zijne lippen op· 

- Wist gij clan dat ik 11 lief had? vroeg hij ZHcht. 
Een traan van geluk rolde uit de oogen van Raoul 

op de rooskleurige vingers van dtl ju11ge vrnuw en 
l'viarcellt! gevoelde dien traan, zoo goed in haar hart 
als op hare hancl . .Marcelle gevoeldc~ zich even ge
lukkig als de ridder. 

- Ja, Raoul ik hemin u, zeicle zij met h,ire zil
veren stem, begeleid door een engelachtigen blik. Ik 

ge:i wiLren lek, in eeu woonl e:m chiios v1in var
warring zoouls de lMLtste brnrul te Balong ons 
ook hier te 11!1.nschowwen gaf. 

Aile milit11ire en ci vie le antoritciten IV:Lren 
op rl' plants des ouheils aan wezig, en werdeu 
fl ink ge~teuml dooi· het militaire brnuclpiket en 
tie schuttcr!j, terw\jl eJn -l-00 dw.mg-1Lrb iders 
door het nan<lrngen v1tn Witter, uitste:rnnde 
tli,msten bewe1,en. 

Het P11d,ing~ch lrnndelz.blad uit ten slotte den 
wensch, cLtr, vnu wege het B~stuni· alles in het 
werk word~ g<';;telcl, om mogelljlrn lmiurlen door 
!f'l.' i · blnscbmiddelen in 't vervolg in hun be
gin te kunnen stniteu. 

t1isteren nae ht oms tree ks l 0 ure, deer! zieh 
hier ter steJe wder het brnndsigrnu1l hooren, 
en verne:nen w[j cbt twee inl1rndsche hnizen 
in de lmmpooug D_jjg3prnrlj1tn in den nsch 
gelegd z\j 11':- V olgens onzen rep::>rter moet 
kw<Litd willigheid hi er in 't spel z\jn. 

Gisteren nvond ornstreeks 8 ure poogde de 
inl1iutl:>che politie een troepje dobbela11rs te 
ov rv>tlleo, tlie zich reetfa eenigen t\j l in de 
k1vnpoan~ G,L,ljen, ten huize rnn een ze~ceren 
l~L'len N~,1bJlti m!t het ~j;1p ljiki spel ouledig 
hiel len. Dd nitgezette w1tchteu w11ren goe l op 
hunne posten, mmt, toen men binuenstormde 
voncl men niets dcm de beer des huizes en 
een p1t·Lr vrinJen, die genoegelijk te z111nen 
znten t:i kouten, man.r v11n spelen wn.s geen 
sprnke en van k1L1trten wits ook niets te zien. 

De politie met 'h1Lre lrnndhtngers moest dus 
onverrichter rnke weder huiswMrts keereu. 

Y olgens de laat;;te telegrafiscbe bericbten 
heeft de Ru.rlj11 v11,n 'renom, thaus eindel\jk de 
bJ:Illrnning van de Nise1·0 aan den heer 1-faxwell 
uitg~leve~d, W1L11rover groote vreugde heerscht. 
En dit ;.; begrijpelijk. 

De belofte v1Ln den Rndj1L is dus geene be
lofte a l1i Toekoe Oem11r geweest en DU kan 
Necl0 rland niet alleen he1· B1·iti h Jfajesty's Go
vunment he l11nken voor zijne:, most loyal and 
royal assistance, maar wederkef'rig onze bemid
cleli ng in de Egyptiscbe kwestie aan bi eden. 

Een expeditie blij ft dus bespaard, waaraan 
weJerom tonnen gouds hadden moeten opge
offed worden, en er zal thn.ns geen sprake 
meer zijn om A~jeh aan Engeland n.ftestn.an. 

Het denkbeeld <lat Nederlandsch-Indische troe
pen onder bevel van een vreemde mogend
heid, op Nederlaudsch-Indisch grondgebied zou
den hvbbeu moeten ageereu was zoo stuitend 
d11t tenz[j Engeland, niemnnd d11armede vrede 
konde hebben en moet men d1tnkbn.ar z\jn dat 
die vernedering aau ems zoo dapper Indisch 
leger bespaard werd. 

Een Cbineesche Njonja bezit een huisje te 
· Pelirn, on<ler Kli1ten. Ze verhuunle dn.t nan 
een tling 1rnh voor f 4 's ma.ands en voor slechts 
zoo weinig onLht het ln.ng h1td leJig gest11an. 
Na verlooiJ van eenige mtl.ll.nden slocg de njon-
111 echter de hnur op tot f7,t0, den Cbinees 
LLteode W<Jten, cbt als zulks hem niet beviel, 
hij het huis moest verbten, climr er een ande
re huurcler zi0b h1td opgei.11an. De 8iengkeh 
h11d geen trek om meer huur te be~11le11, noch 
om te verhaizen en blecf o::ik m·mr in het h ·ii3 
voor het gemak en . uit bezuiniging, d.mr
door vrij woning nernenn·3· Da :Njonjt1 heaft 
zich nu tot eon znakwa:tt·nem ~r ( eeu eJrl\j \'.e) 
gewend, mJt nr.wek om den Chinees te ver- ' 
wijlleren. D-a z:i.n.kw:mrnem~r heeft lrn1Lr uitge
rekeu l clitt de pri111itieve on!rnst::!n reJ r~ m~er 
d.m f25: zo::id-in badrngen en cht vertl·Jr de 
ZiLtLk VOOl' den B.a:td vnn Jnstitie te :);till;ll';Lng 
ruoest lMlrnndeld worclen, w;11tdo0r z\j .mis
schien m~er znl rno~teu nitgaven d1Ln het ge
beele huisje W•L<Ld i;;. Hij rntLd<le hi111r an.n om 

had in een ku-t gelezen. Sedert mijn vertrek van 
Kerpratt heh ik sle"hts aan u ge.lacht. lk hen het 
cliti alles mm den H1•1·tog verhaald heb. 

- En dat paard en rlie wapens? 
- lk gerod le mij zoo gPlukkig van mij met u 

te kunnen bczig houdcn. Jobie was mjn rnedcplich
tigC'. 

- l\1ijn Go:!, mijn God, sprak Raoul clie zich niet 
verzadig!'n kon de schoune jonge vrouw nan te zien, 
hoe ti rnor - zooveel w·l11k te beloon'!n? 

l\Iet e.~n hekoorlijke beweging legJe lllarcelle bet 
han1lje van Loic en het hare in de be~de hanrlen 
van Rao11J. 

- \Yordt de tweede rnder rnn <lit kind en wees 
altoos gved vuor hem, antwoordde zij met h..irc blau
wc oogcn in de b1·uine van Raoul starende. 

En in een enkde omhelzing drukte hij de beide 
wezen$, die bij zoo lief had aan zijue borst. 

- 13en ik aan Loi'c mijn geluk niet ·1erschulrligd? 
zeide hij. llij is bet die zich op het strnnJ van Plon
gomaz· aan mij vastklampte. Urn <lat nooit te ve1·
geten, wil 1k d<tt een zilve1"rn model van het rloor 
mij gekneusde han1lje, het altaar, waarvoor onzen 
echt ingezegend wordt zal versieren. · 

Door dezen goedcn inval getroffen drukte :lfarcellc 
rle Jund van dl'n ridrier. 

- En wannt>er zal bet huwelijk plaats vinden? 
Laat ons dat aan uw vader vragen antwoo1·dde 

zij, hare oogcn voor den brandenden blik van Raoul 
nede1·slaande. Dit zal van zijne gezonrlheid afhangen. 

Twee maanden later werd bet huwelijk in de ka-

den Luitenant Ohiuees te Klaten onder den &l'lll 

t.e neuien, rnisschien cbt die er wat op zou 
weten, urnnr de weg vau rechten zou V()Or hn,n.r 
wat nl te onvoordeelig zijn. 

Dit is zeker een treurige toestnnd. Dat bet 
recht duur is, is bekend, lll!t!Lr du,.t er daarom 
voor kleine z11ken zoo goed als geeu recht te 
verkrjjgen is, lrnn witarlljk niet tot eer strekker 
van een land, waar een bescb11afde n11tie heeft 
den schepter te voeren. 

Gelukkig dat de zn.itkwaarnemer eerlijk WllS. 
Er bestMn wel anderen die alleen om te zeg
gen dat er aan de znnk niets te doen viel, nog 
voorscbot zouden gevrnagd bebben. 

Als een st1taltje viiu de vormel[jkbeid, het 
gewicht 't welk men onder Engelsehen toekent 
n.n.n Oeremonieele gebruiken en den afstn.nd tus
schen de m11:ttsch11ppelijke sti-mden, dt:leleu wij 
uit eene Anstr,Lliscbe coumnt het volgende ruede. 

Men heeft daar (te Melbourne), in de O'l"OO-
. 0 

te wereld w1Lt men noerut the uppu c1·ust (het 
bovenste kors~je) die zich nu doodelij k· belee
digl g::ivoelt door de haudeling eener di~me die 
n11M men zegt, eerst korteliugs uit bet moe
der!1Lnd overgakorueu, nog niet geleertl httd de. 
w11arJigheidsbekleeders der Austmlische samen-
leving te ontzit-n. · 

Badoelde dMne, ge'introduceerd in den intie
men kmns v11n pittronessen en regentessen, 
welke het highlife vim Melbourne verte(J'en
woordigt, hoewel z\j met de strenge uit~lui
tingsmethode bekend was, 1v;•u.ri11ede diG da
mes besloten badden het uantlll nitnoodiD'iDO'en 
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voor zeker ha! te beperken, kr~eg _bet in haur 
boofd er bij wijz van aardigheid haitr dienst
rueicl heentezenden, gechaperonneerd door een 
tuinman of koetsier of <lergelijken poorter, 
staande ten eenem1Lle beneden het peil van het 
schitterend gezelscb11p. Doch de vreemde eend 
in de bijt werd ontdekt en de algemeene ver
ontw1111rcliging gaf zich lucht door de aanleg
ster doo~ te verklaren. Ook de echtgenoot der 
dame, die muar b&ter op de uitspanningen zij
ner vrouw hn.d moeten passen, is in den ban 
gedaan en met de onverzoenlijke wraak van 
het gezelschap getroffen. 

De ongelnkkige dien!jtmeid, oorzaak van 
dezen storm, is nog niet van schaamte en 
h1irtzeer gestorven en heeft ook niet bare 
voornemens te kennen gegeven om zich dood
teschieten of te vergiftigen, maar beschouwt 
het zttakje eenvoudig als een welgelukten poets. 
De d11me die hare dienstmeid nn.ar het bal 
zond in plaats van er zelve heentegaim, ze(J't 
nu dat zij dacht dat het een volksbal w;s, 
( nieuwe verontwaarJiging !) toegankelijk zoowel 
voor patriciers als plebejers en daar dit eene, 
democrntisdrn s;i,menkornst is, zoo hn.d zij er 
ge:m bezw1111.r in gezien haar kam<irmaisje er 
heen te zenden. 

Wat de zaak zoo ver,;;chrikkelijk maakt is, 
dat de bewuste ''htJe parsoon "(the lonlij yong 
pe1·son) aitn een buron wed voorgesteld en 
b:iibn kgf met hem gddtit1st heeft. Da vrien
d.m des bMons z[jn diep outroerd en hebben hem 
over den irangedimen smaad hunne sijrnpathie 
oetuigd. _ 

De zan.k wodt nog ingewikkelder wanneer 
het w11ar is wat men zegt, dat nl. de werke
l~jke aanlegster v11n dit "schand.tal "eane rlu
me zou zijn, iu den bawusten intieruen cirkal 
e:ms w<:Jlbekend, m1111r kortelings door eeu soort 
van s~hervengerecht (0.>trncisme) daaruit ge
weerJ. Deze, zich op hare vijandinaen willen
de wreken, h:d er nu de meuw aangekomen 
d1true voorgespanuen en deze, die van den prim, 
gaen kw1Larl wist, bJd11id ditt zjj hare kamer
meid, gee.:;corteer·.l door den koetsier, we! eens 
een plei·tiertje gunnen mocht.- Zij juicht nu 
niet weinig in h1mr succes. 

Zou men intus3chen deze hoogwelgeboren 

pel Yan Lannarosl! gP.>loten. De oude Simon rlr. Plou
goman was bet, die geheel hersteld en volkumen bij 
zijn Yerstand zijn1!e, de zilveren kinderhand naast bet 
altaar ophing. Nog fang ~preken de armen In den 
omtrek van dat fiuwelijk en in de landelijke Jiede
ren van de bewoners rnn den omstreek Yindt men 
tot nu toe nog den naam van Marcelle, de schoone 
en goede burchtvrouw van P!ougoman herdacht. 

EINDE. 

BLAD,r-ULLING. 
Twee wo11wen gingell bij avonrl langs een Jokaal 

bestemd voor Chirurgische opcratien, waa1· trvens 
een zangcollege nu en dan oefening hield. Juist op. 
dat oogenblik werd er cen niet zeer welluidend Solo 
aangehevcn, waarop een der vrouwcn tot de andere 
zeirie: >l Daar snijen ze 'r ~eer een dfln buik op." 

.. 
Zcker jonghee1· legrle, een tamelijk gebrekkig exa

men in het natuurrecbt af. 
- ZP.g mij toch ecns, vroeg de professor, hadden 

de menscben in den natuurstaat ook verstand? 
- Neen ant\voordde de gevraagde met d1ift, daar 

hij door zijne schoolcollegas wist, dat de professor 
van sc hielijk antwoorden hield. 

De laatste voegde hem daarop lachenct tor.: 
- Ga maur been, mijn jongen, · gij zijt nog in 

den natuurs taat ! 
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door 
:3. 7>() 
clOL>J" 
( f (_) (..._....., t . 

4. '::2() 

-1-. :~ l 
<10<>1· 
\lL\ Clt' 

doo.
.>.1 D 
::-..21 
cioo1· 
<loo r 
doo1· 
doot· 
G. - -

:N. l\L 
2,G 
2.23 
2,42 
3.3 
3, ·12 
3.29 
3,30 

4.·10 
4.32 
4_;,() 
3.U 
;-..1 u 
5. -"i-~ 

3.3G 

N. _f. 
2,~5 
2,;30 
2, --10 
2,:31 
3,2 
3,·14 
3,38 
3,50 
4,3 

4,29 
4, 7 
5,3 
5,G 
5,20 
5,3G 
5,55 

-------- - - ---- ---

§o_.r~-. b-.1.~ .. 
<....--:. u (_)- l_"l C"l lg~ 

"\-unokron:io 
'\"\- n l"OO 

Getlu:r1g~ c..111 

S.i.d.ho -":rd._jo 
>~ 

Toelangun 
P1·nn.1bon 
Tc-u·ik 
~od._joke:r-C:o 

'Tjoe1·an1alnng 
Petc1·ongan 
Djon1h<.l.ng 
Scl'.l.J Uue11g 
~cr-t;oso•a.o 

Baron 
Soe kon::i.o i·o 
Xgnncljoek 
Bugor 
"'\Yilangan 
Sn1·adnn 
Tju1·ocbnn 

13nbnr1an 
r-.I-d..i.oe•• 

» 
PoPr"\YOtlaclic 
Ge11eng
.JE»-ro•• 

» 
Geclong Galar 

'\'\"nliekockocn 
lo\: eclong: I3~1ntellg 

1..;:ebon Ro1110 
.:\lodjo-~1 ·ngen 

G1·ornpol 
F;:en1i1·ic 
I> .. tJoe1· 
Solo-Djebres 

>~ )_) 
§oio ~z'r 

» 
.i\ .ankon-:i::;t. 
,-ertre k. 

» 
>~ 

)) 

~\ n.nkot:n::;t. 
""\r ertrek. 

» 

» 
'> 

~\.nnkor.::nst. 

'\r ertrek. 
» 
» 
) ) 

>) 

» 
..t\.a.nko1nst. 

'\-crtrek 
)) 

)> 

l\ ankon1:"'t . 
"\- er1.1·ek. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-'"nnkon"l>-'t. 
"\-.•rtr· e k. 

: '-.unkon:i,,;t. 

"V". ivx. 
G,
G. '2.-1 
0.37 
G.50 
0.52 
7 ,-1 0 

7 ,31 
7.53 
8,G 
8. ·18 
8.41 
8.33 
9,4 
9. j =~ 
n.2 ·1 
9,~G 

V". 1\!X. 
6, ·15 
G,32 
6,54 
7 .. 7 
7 .. 22. 
7 ,41 
8. ·1 
8,23 

8,41 
8 3G 

9,4 
9.28 
9,41' 
9 .. 37 

Y. L 
G.20 
door 
door 
door 
door 
7,--
7 .. 2 
door 
door 
door 
7,5 ·1 
7,57 
door 
do r 
8,34 
door 
8, -9 

9,5 
c1001· 
cloo1· 

9 39 
cloo1· 
door 
door 
door 

door 
10 49 

10,35 
d .001· 
c1001· 

·11,:35 
1 ·1,36 

door 
;N". 1'1(1:. 

·12,-L0 
door 
<1001· 

12,46 
doo1· 
door 
door 
·1 . 28 
1. ,:34 
·1,39 

'T. l\I_ 
G,30 
6,38 
G,47 
6,59 
7,8 
7,22 
7,30 
7,45 
8,3 
8, '15 
8,B2 
8,38 -
8,""4 
9,1. 6 
9,28 
9,44 
9,50 

·10,7 
1.0,21. 
·10,40 
10,51. 

•11. ,4 
·11., 22 
1.1.,28 
·1 ·1,55 
N". iv.a:. 

12,1.0 
12,24 

1. , ·15 
1. ,36 
1. ,52 
2,5 
2,1..0 
2,28 

2,50 
3, ·12 
3,25 
3,40 
4,3 
4,1.. 5 
4 26 
4,35 
4,45 
4,50 

IND. SPOORWEG IVIAA TS CHAPPIJ. 

Y.- ~L 
·1 0, 
1. 0 7 

·10.0:::6 
-10.8 7 
1.0.5•1 
1. 0.5G 

'11. 7 
11, 1 7 
1.. ·1 .2G 
'11..,42 

,- - ~.L 

9.48 
1. 0. ·1 ·1 
·10.24 
-10.39 
·10.53 
·10.58 
-1 -1 .19 
1. 1 .35 
~. ::\I. 

1. 2,1. 
1. 2,9 

:>,'._r. 
·1.53 
2.2 
2.22 
2.33 
2,47 
2,52 
3.3 
3 _ _ 4 

3,24 
3.40 

x. ::u. 
1. 2.25 
·12.42 

1

·12.51 
-1 . -1 
·1 . ·1 1 
-1 . ·16 
·1 ,3 L 
-1 4':2 

2, ·1 
2.7 

N. :\I. 
3.36 
3.47 
4. ·13 
4_:_0 
4.47 
4.58 
5,10 
.5,25 
5.38 
5,58 

X. :\L 
3,55 
4,1. 5 
4.27 
4,4·1 
4,53 
4,59 
s,~1 7 
5 31 

5,53 
5,59 

0. o. 

§oio 
I->:ali-O::o;$O 
Sal••n-:i 
D.~ enkilon 
La, .. va1'lg 

.,., 
Kn 1 ·ang:"'ono 
·rela"\Ya 

'\-ert:r~k . . 
» 
» 
» 
» 

-~n.nkomst . 
""\.- ertrek . 

» 
» 

Padn$ » 
:IA._ed.oi•g~---c::.i. _ ~c.I1komst 

» "'\-ert1·ek. 
Tang-oeng 

I 
Bro e m boeng 
§a•.1t:aaJL-a:.a.g 

§ oio. 

§SJt. •.._~-.._.-aa..IIg 

I3roen:iboeng 
,..I .. arip.:o< .... ng 

>> 
» 

Aankomst. 

116:.edo••g-d._j-.-t:• 

Pad as 
'.f'ela~'a. 

» 

I~ arang-~ono 

e>;-oe••d.ih 
» 

La,Yang 
Denk.ilon 
Salern 

I...:a.li-0s8o 
I S.oio 

,-. ~L 
7 2 
7.23 
7.45 
7,50 
8.-10 

8,40 
8.:-o 
g:-13 
9,33 

1.0,2 
-10.-11. 
1.0,26 
·j 0,50 
1.. ·1,·18 
1 ·1. ,45 

» 

"\r. l\L 
·10,30 
·10,53 
·1 ·1, ·13 
·1 ·1.2 7 
·1 ·1,37 
~- ~.L \ 
1.2.,7 
·12.15 

•12,37 ( 
·12,56 

·1,1..9 
1..,28 
1. ,43 
2,6 
2,26 
2;50 

)) 

Aankon"lst. 
'\.-e1·trek. 

» 
)) 

» 
.A .ankon•st. 
'\ et·t1·0k. 

» 
» 
)) 

» 
. ankon"lst. 

8,-12 
8,35 
8,56 
9,20 

,- . l\L 
G,50 
door 
7,27 
7,47 
7,57 
door 
door 
door 
8,42 
8,47 
door 
door 
door 

door 
9,47 

N. "1\-L 
2,1. 6 
cloot· 
door 
door 
door 

3,1..8 
3 2-'1 
3:37 
door 
door 
4,6 
4,1. 6 
4,37 
rloor 
5,1. 3 

V. M. 
8,31. 
8,58 
9, -18 
9,39 
9.52 

-10,2 
1.0,23 
'10,39 
1.0,59 
'1 ·1,4 
•11. ,35 

I door 

1
1..1. ,53 
N. l\L 

1. 2,9 
l ·t2,27 

~=============================================~==~========;::::===~ 
":Jr~.:r.i.e-C,-oor .§poo.:r~~e~-:re.i.z;"ige:rs. 

s-c:--.~sspoorw~gen Lijn Samarang-Vorstenlanden-W"illem I. 
V A N S 0 L 0 SzV N A A R Samara.ng naa.r J.e kl. 2e. kL 3~. kl. 

Solo-Djebres 
Palo Pr 
I-\:cmi1·ie 
Grom pol 
lorljosragen 

J.;:.ebon-Romo 
l-\:edong-Banteng 
,,-nliekoekoen 
G Pc.long- Galar 
T'a1·on 
Geneng 
I->oe1·,.yc,rladie 
.i:Iacl'o<.~n 

I3abadan 
'rja1·oeban 
Sarnclari. 
'\"\."ilanga.n. 
D8g-.:-:>1· 
Ngoendjoek 
Soekomoro 
Baron 
1-c1·to>"ono 
Sen1boeng 
Djornbang 
Pl-!ter·ongun 
'£joe1·amalang 

I orl.i oke,·to 
Tarik 
Prambo:n. 
'1.'oeloengan 
Sid hoarrljo 
Gednngan 
'\."'\-:::u·oe 
'\."'\-on ok.1·om o 
Goebeng 
Soera.baija 

·1 e kl. 

0.30 
0.40 
0.70 
·1.-
1. .75 
2. ·10 
2.,45 
3.20 
3.70 
4 -.30 
4.75 
s.~o 
5.DO 
6.30 
6,00 
7,30 
7.85 
8.30 
8.65 
8.05 
9.55 
9.95 

1..0,45 
1. 0,90 
1. ·j ,':20 
•11.,90 
1. 2,:35 
1. 2.90 
1.3.25 
1..3.80 
1. /t-.:10 
1. 4,7 3 
1. 5, -
1. :=>,ao 
·15,60 
1. 5,80 

2e kl. 

o.~o 

0.30 
0,50 
0.70 
·1. ·15 
1. :40 
'1.63 
2. -1 0 
2,50 
2 00 
:3. -1 5 
3,50 
3.90 
4.20 
4.-,60 
4,00 
5.23 
5,50 
5,75 
5.93 
6.83 
6.G5 
6,9.S 
7.30 
7 .50 
7.UO 
8, 'L.5 
8.60 
8,85 
!J.20 
fl,50 
n,83 

-10,--
10,20 
-1 0,40 
1. 0.50 

3e kl. 

0 .10 
0.13 
0,25 
0.35 
0.GO 
0.70 
0,80 
1. ,05 
·1,25 
·1,40 
1. ,55 
1. ,70 
1. .no 
2,0.3 
2,:_o 
2.30 
2.50 
2,GO 
2,70 
2,80 
2,93 
3,05 
3,20 
3.35 
3,40 
3,60 
3,70 
3,85 
3,05 
4,1.0 
4..20 
4:30 
:.-,40 

4.- ,4:-> 
4,50 
4,55 

Bro<.>n1 boeng 
ri.,ang-oc1"Jg-
K ecl 011g-Dja ti 
Pndn"' 
Tcla-vva. 
l<<1rang· Sono 
GoePclih 
Ln \.Va11g 

sa: ... .tl_"l 

r - a t:e-0,..so 
::::=olo 
Puc"\vodadie 
D<'lnng;oc 
rrjcppe1· 
I->:Jatten 
S1·0,....-ot 
131 81."l"lbanan 
I~,-._ h_1~t--:a t"J. 

D.ioc,;a 
.,...l~ etl.l l .JOe1·tt.rJ.. 

Gogo<in len-:i 
D1 ·ing·in 
ri. .. oe111.~11,g 
''-' iJlem I 

Verspreide 

·1,25 
2,25 
3,1. 5 
3.50 
4.30 
5,30 
5,95 
7,20 
8.-
8.80 
0:so 

1. 0,-
-1 ·1 05 
1.1:70 
·12,50 
1. 3, 15 
·13.GO 
'14,05 
1..4;05 

3,85 
4,75 
5,25 
6.25 
6,85 

0,85 
1. ,50 
2,1. 0 
2,35 
2,90 
3,55 
3,95 
4,80 
5.35 
5.90 
0;35 
6,65 
7,40 
7.80 
8,35 
8,75 
9,05 
9,35 
9.95 
2,GO 
3,20 
3,55 
4,2.5 
4,70 

:Seri ch ten. 

0,28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
1.,1.8 
1. ,:32 
1. ,60 
1., 78 
1. ,96 
2,1. 8 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,92 
3,02 
3,1. 2 
3,32 
0,84 
1. ,02 
1.,1.2 
·1,32 
·1,44 

"\.·olf!CHS een inp:c>:.-:onden stuk in de Oostpost, is op 
Pa,..·oe1·oeu n rloor ht>t I3estuur Jn.st gegeven, om nlle 
's nachts losloopende bonc.len zonder Yorm vau p1·oces 
afte1nnken, en zijn daa1·toe de :z. g. orang 1_.>atrol 
12:<,i.nachtig·d, en niet het ga1·doevolk of' de kapa.Ju.'s 
knru pong·. II ct, ge,·olg· daarvan vvas da.11 ook, clat de 
ho11d<'n Yan de ,...-edu'' e ~- Pen uan J1na1· behoo1·crade 
taru~ne kidang t•H'L ln.1n1Jc 1.anden a1mn.n.kt.en, natuu1'
.lijk zonde1· pt·entah, ofscl:i.0011 et· in d • nabijheid twee 
'"' acht.l~u i~jes o-;"Laan c-n ,. •n ]"epa.la niet, ve1· "\-VOont. 
L>c ,.;lnp righeid en indolcn.ti' rler h • ~ren gnrdoewach-

N. M_ 
1. 2, 24 
1. 2,32 
1. 2,41. 
1. 2,53 

1. ,2 
1.,1.6 
1. ,24 
-I ,39 
1. ,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,1. 0 
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. l\L 
1,1.1. 
1. ,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,5-t 
3,1.3 
~,40 
3,58 
4,8 
4,4-J. 
4,,52 
5,7 

5,27 
5,48 



tcrs i~ ie t.)"\. '--"1· l>t~l ... (._""'Illl., Cll. Z0\.11._IC (._) )1'- $ lo tl;.l;...\l~Vi.."\ll ll..Og ee1·ste luitcnant <let· inf'a11tc1·ie, van Dijk-
P.er1lgP t"ece1~te , --ou1·l>ee]tlen li..L11-i11t_'rl. OJ>t·nl~ 'le11; ll.--icn 

denkc- sl' ·h.ts nan clen ur,1-11<1 op B.along eenig·p cluµ;en 
geledcn .-- >p den 0en <l<!ze1· zijn dL"ic UOll '\VS (...iou-
,.C"i"il.Ct.JJ 't\ts riPtt.L1irl. irt <.le ctc~a (;t>fccs .. l.ll~l\L')o1·e11<1<"! 

onde1· cl' f'Gu1·i •k ~l»djo::ut»_,, ll«nuil, Ye1·L1·and. De 
hee1·cn I~a1Hlhut.u·de1·s oncle.- Jop:ja z1Jn tlns 11i<"-t d ~ 
eenigstcn. <lie eon die-1·g-L•lijk ouheil t1·et"t.-- ,~T!:en op
i.nerkei-" <=;_clu·ijf in de <..h.~stpost llna1· aanleicling- Yan 
hct in g-enoetnd bla.d YOot·ko"lncn•l hoofdaL"tikPl ~,not.
tingstrnf" da.t de boot"duc,Ye1·kp1· «un diPn Yecr»en 
toe«"tand de. g<~,vezen stuu1·111nn. 1-~rans<>n Y. d. J.=>t.rt,te 
is. di~ na de rotti1_1g::;t1Tti' zicb ten i1nt"t ~ p:1•1nuukt. te 
hcbb n. <lls eigenuur Yau de "'uike.-f'au1·ipk l'andj1c, 
on1 zijne "'\Yerkli<-,d._•n. ·oori_1:ez"'\YC<"p<~u, scllat1·ijk repn
t:1·ic rd en. in ~ YC'"derla11d zich_ de Jibe1·ul0 n1on-i YOor 
het gezichi.. zettc. Zijn nltc-r egu "'\Yas _-tlting _._1Jee:c:, 
eer1 cle1· cerste ontlcrt~ek.enaren vun bee. b 'rucl1tc 
An.ti-belastino·-ye1·zoeksch1·if"t· i.uini,..te.- ~-c, ·01·cl·~n dt·ecf" 
hij di~ belr{~ting doo1-. -- .De officiet·sYerecn.ig·ing te 
Soerubaja zal den 24e a. s. t:en toon. el~ voeren: 
,,de schoonzoon van Ir. Poi1·ie-1"", en ,,de \.\-et·k
stakin.g .. , Zij, die de repetitie b:ij '.Yoon.den, Yerklaren. 
dat cle ve1·tolking: n.iets te "'\YenSocht.>n. 0Ye1·luut, n1uur 
t.eYens dat 1-iet. ~cderh'l.:nclsche too:ncel dit de offlci.c1·s
·verecniging niet zal verue eren.-- De Soc1·nl>. bla
de:n zijn Yol !of' OYc1· hct ci1·cus \."\'ilson, en is ~liss . 
Adi'le nog steeds de JieYelinge- Yun het vuu1iek. Ook 
de ged1·c,,,,;eerde puat·den Yan ::\Jax Schun1unn, onzen. 
--..velbekenclen piq11eur, z:ijn onovcrtrPfbaur.-- De bt·ie
ve:n en "tijd:;;clu·if'ten. die r:nt.·n. tc Socrabnja uit Europa 
on.tvan.g-t, zijn zoo goed g·cde!":inf'ecteerd, dnt cen g<'"
dcelte t.luu1·van. zelf"s met vlekken ,.,_1.n ca1 ·bolzuur z~jn. 
voorzic:n. Dit iR nu eigenlijk 011n.oo<lig, en de Yrccs 
'vat te -~:e-r ge({r.-... ·ycri .-- EYcnuls ·yrot:""gcr l'lier te-1· st.cclt""', 
schijnen \.'\'ilson's bc:-in.1ut;en het nog- 11i0t ·Y l' gel.n·ucl1t 
tc hebuen in de uu1·gc1·lijkc bt~lcerdheid, en zijn l"Ll"'\V(." 

hun<.leb.Yijzen i_cg-enover llet publiek op Soet·ahuju ,,:cho
ring t!I"l iri:s.lag. Zij ZOl...lLier-i 01> die ,,·ijze voo1·1g·aa11rle. ,,·cl 
ee:ns Yan. OPll. ,_Jcch1:e ko1-i-nis l<unn :n tc l'l.uis ko.n:1P11. 
De F:.:.1·u.rnbnng-,1.n- en .I>e>"npen jonggclui ::ll<laa1-, h'l.1.L'll. 
:niet 1x1c.>t zich spe!en. 

1.le padicoog""t 1'"' in hot I-::edirie,.,che clit jaar 
zoo gttr'l~tig l..litgeYalle11.. clat iY1erl. li.oc_)g~~t.ens 1 40 

·voor een koijang beta:dt. f.)c 1·ij:-1:p1·ijzen Yariec1· 'H 

·va:n. f" ;.'L50 1.0"t r ~ VOOl" goo cle ""001·t . - - IIet So.:r. 
hande1"5l>lad licolt. •°!r YPel op teg-•'n, clat de bntaillons 
muziek. l>ij cle u1.•gt afeni" Yan ecn ::\TonQ"ool,.,che ~auob 
trPurn-inrschen blun,.t, of clc pt·c-t in e",;n pnn1·rlen.spel 
Yerhoogt. 1-:n cla:11·in. l:i.ecrt clat, blacl ten Yvls'te g<>
l:ijk, hot dcco1·t_1rn, het presl.ig-e "'\YOrdt, cln.a1·door ge
scl'l.aud. - - D:ij dt~n Ye.i:jn.u1·dn.g Yun. de din . .-ct1·ice der 
e~1-s"te Gouve1·nc111cnts 1nei"':jes,_chool t ... • :Soet·auaija, 
~Iej. <....""1-Ct-·:..""'LLtd ... (>ntvirlg zij , -!..t.1-i l-i::'l.re le~rll11g-etl.. t~en tc. I 
van. :C1·ac"tie catl,•aux en bood ZtJ de~ avonds clt>1· kin
dcren een dnn,..pa1·"tij aan diF>: zee1· d1·11k l>czocht 
,....-erd.-- Ecn klon1.ortg'-'hi11L' 'S ''".!r·d "'--1-ijdaµ: jl. Lijna. 
doo1· L-.en. [>lO~"!g kcct .. i11ggt.\t1p:e1·s (_c.l.li::-s~ .;_l.ll*.."lk. (-::;Ol.l[h?!l"

IlCment_ op Sot.>1·ubij:;l.. gL''"'teenigd. IlU "'\Yi,.-t ecl-ite1· te 
01-il.kon1~11: de inat1<loe1· -.·an clat clnbje 1·ookte bed::ia1·cl 
zijn. ~tr<.>o1:je eu "'chct.•11 dn.t b,>11.1u:.u·de1ne11t:; zel1'5 nat·
di~-. te ,-inden.-- z, oals rec'l,_. bL•k0ntl. '-Ve1·rl de hee1· 
Boniciolli doo.- <le Chince,..clH~ ko1·lie'"' op l)eli 1ua.g
hartig Yern'.1001·,J. I)it i,o; nu reel'"' de de1·de 1noot·Li in 
de laat:-;te 9 1raundt•n, b<=hn.lve "t,,-e,~ :.u1nranrlin:ren op 
EL>ropc-anen. ,..-aar,·n.n de dacler,; op bet kerkhof" lig
her. Ilnt politictoezicht :rnocht nldaar. e•·en zoo goed 
als OYerul i~ Indie. ~-cl '"at Ye,_·,_,terkt "'\Vordcn.-- F:en 
~ropeaan die Op ·Ba.ta.Yin. een huisje Yan f'5: buur 
·s ma.ands zoucle betrekken. konde dn::1.1.·aan geen g-e
vol~ creven on1CT•l t de hn t:. bij bet uinnen bt·en.gen van 
eer;=' J;'°"tafel 'in elkander zakxe_-- Do01· g1·oote vr·eug-
de bij het ontvangen Yan ec-n e1·i'eni"':je k0cht een 
Yu.do- Europeaan. "te Data.via. een groote ho0Yeelheid 
bier en cha:n-ipugne en clePcl zich. t"'\vee clagen lang; 
dau.ra.an. zoo "te goed, da't h1j :n"tictdcn_ in de p1·et. in 
den d1·a.nli.'.. stikte. \.\."ie zal nu de rest van de et"f'<"'nis 
k2·ijgo1:- ? -- De 2 L:1itc1"7, .. nt d-~.1- .LIAf":...int-c::1;_.:: "'\-LJ..t.J. 1.J..ea., 
Garn.. bataillon t:~ ~\..tj~lL die bet te T'jot (3oec aan
gPvallen detachen~ent cOrJ.lYTiandeet"de. zal vool' een 
raa.d YDn onderzoek g:e,,;lchl ~-orden.-- _'\.un <~en As
sisten"t-Rosident voor de Poli"tie te l3ataYia, de hePr 
Czer:nicki, is et.-n tra.ct.~rnen1:sYe1·hoo_f!'ing van f 50: 's 
ma.an.ls tocgekend en zijn tracte1n.cn.t.. op f G.30: s 
rr-nan.ds gebracht.-- Er is $p1·ake orn bet personeel 
de:r _'\.lgen'.leene Rekenkan'.ler met :niet rnincle1· dan tien 
ee.t~te en eenige t'vcecte k .01nrn.iezen te , -er·rriinderen, 
:zoodat eene '!.:>ezuinigi..ng zal ,,-orden '•erkregen -van 
f 40000. :::\Ien schijnt dus de oude nchte1·stund 'vecter 
in bet leYen te "'\Yillen l·oepen.-.-- .'.\Ien schijnt d·~:n da
cle:r ,-an de Yervalscl-iing- der i.nanclaten te Ba"tavia op 
bet spoot· te zijn. Een 'kled;o Yan het Dep. Yan B. B. 
moet d.aarin cl•.> ha.nd hebben.-- Klaer en Olma.n.-s 
circus znl a. ""- \\-oe:nsdag zune ee1·s1:e _voorstelling op 
Semarar1g· ge,:en. -- Een geerra r>loije•:!l"Lle ,~a..11 cer~ ~t1i

k<>1·:Ca briek onder Soerabaija. "I.Verd door den -''-<lini
:nistrn."teut· rnet , · 1·011"'\v en kinrle1·en aun dPn dijk ge
zet, omclu.-L hij- de opzit~ne1·- een l11ie koclie een pnar 
ooi·veegen gegeven had. - - 't Is h<.'las1: ongeloof'elijk ! ! 

I 
l 

Op Padang schoot eon inlancl,-;chc scboone bij on
geluk een inlander nlet ccn ccnt .. aa]fire re,·olver a 
bout portunt in dP.n schouder, s u-ians lcven is in 
groot ge..-aar_-- Een sergeant-n-iajoor, d1e YOlgens de 
Sumatra-Cou1·ant, zich uit de ka.ze1·n.e ,-e.-,vijderde, 
een brief" acl1terla.tende ,,·aarin hij van <lit leven af-1 
sch~id :nam, heef"t z1ch nog bijt:ijds berlacht, en is 
eenige <:lagen duarna. in bet k"l.vart-ie1· te1-uggekecrd. 
Zoo'n la:nclsve1·dediget· zoude op ~'\.tjeh tehuis behoo1·en.-- ~ 

Het dieYenge!":puis laat te Padang e..-en al:,; 1-.ier <la- 1 
gclijks van zich ~prPken, en schijnen stoelen en taf"eJs I 
uit de pen.doppos der -.voonhuizen zeer van hun1-ie I 
gacling te zijn_ De politie doet onderzoek maar Yindt 
steerls :niets; ,,.,-el t1·eu1·ig.- - Een achttal d'vangarbei
ders alrl.aar, rlie gelast -...varen on-i n<et een pi-aau'v 
st-eenen te halen, n1aakten zoo'n plezie1· dat een hun
:ner OYer boo1·d vie-1 en zee1· zeke1· zoude verdr·onken 
:r:ijn. ~vanneer inPn hern niet durlelijk te hulp "vas gt.'
komen en dus blePT dat ke1. ting-ganp:e1·sleven yoor de 
rna.atschappij beho11clen.--_ Op uan-.vijz~ng ,-un cen der 
stuut·lieclen Yun het !":toon1'3chip At_,eh h_eef"t n1en te 
Goenor,g-Sitoeli d1·ie Yolle pctrolt>urnblikkcn an-.fioen 
aa.ngeha...l.ld. Een l.)uitcnk.ansje Yoor- dien st.uurrnun.--
TV".-ee hineezen l;ot·•>gen bet "te I"'adnng met elkan<lel" 
te k-...vaarl, Pn gcbn.:iiktc de> ee1.a zijn reu~achtigP- pijp 
a.ls '\.Ya.pen, 'vaarn1Pde hij e1· geducht op lostin-.nie1·de 
en ZlJU i_egenpa1·tij clt·ie "l.VOnden. i_oebl'a<.!ht. y\,-uartoe 
een pijp '"·el eens diencn kan ! -- De verjaarclag Yan 
H. K- II. de I<::roonp1·in!":es ging tc Pa.clang C'\-Cn als 
bier zeer "'til voo.-bij, en "'\Ver·d ook <lua1· geone pa1·ade 
gel'louden.--- Uit de Pada11g$che Ornr-n.elnnd.-,n SoClll·ijf't 
men, da1 ;.icl~ nldaa1· ondt!r de bovolking Yelc gn,·al
len. n'.lct doodc1ijk<>n afloop Yan l<'..001·ts en pok keu voor·
doen. (.)ok cle hitte is ch•a1· onuit,;;1:.nanbua1·---- 'Te 
Boea, Surnatt·a>s v"\~estku"'t 1,;; de veepel'<t geeon,..1.a-Lc-ee<l, I 
er zij n recd"' 40 stul-<es hoo1·n Yee dnaruan. bez'\-veken. 
Zal rnen aldanr ook het af°rnank-syst-een1 to<>passen ?--

1 
De hoof'<lon<ler-...Yijze1·es to Padang veL"ntis"te hua.1· goucte:n 
horloge e:n acht1.e zich daurolll gc1·echtigct een onde•·
zoek b:ij hare lc-e1·Jingen. intt>st<'llen, dat echter tot 
niets 1eiddP..--- Ondet" Sibof':'ha is CPn inlandsche 
1:>raa11"l.v; tijdens de laatste stor1nen met i-na11 en muis 
vergaan.--- J)c n.-iuziek..-c1·<>eniginp: J>oJ_yh:_y n1nia te Pa
dang zal ee1~ ext1·a-collccrt geye11, tot. lc11ig-ing ·vui-t 
den nnod, "'\v:-tnrin door den lnatsten gt·oot<•11 b1·unc.l. 
vele chineczen Yc.-keercn. J.)a."t plan 'e1·dient tocjuicliing. 

Telegrain:inen van de Lo c o:m.otief. 
Uit Batavia, '13 Septecnb >t·. G ~plaatst te Banjar

massing, de kapitcin de1' artillerie, AJrnei·ood. 
Overgeplaat:st naar <le V'Vestkust van Borneo, de 

l-let bericht dn.t een der gevangenen is vrijgP.la.ten 
(gistercn reeds n:1cdcgedeel<.l), hee:Ct zich officieel be
,·estigd_ 

J)c hecren Laging rl'obius en 1Vfnx-..vell -.,,va.cl-iten te 
Ketapang Pasi1· de uitlcver·ing dor overigen af". 
Penany, '12 s•~pten-ibet·. Volgens een. ofl"icieele mede
dee1ing nan de Penang Tin1-es zou het in vrijheid 
stellcn de1· gevangcnen u.llcc!n. nog vert1·aag;d 'vorden. 
door geb1·ek a.an overeensten'.l1·ni11g orntrent <le uit 
te beta.len scha.deloosstelling en doo1' ve.-schil van ge
voelen on."ttt·ent de -..vijze vun uitLeve1·ing. 

De I u i "tenant d er artillerie, G i·uu.f D u:n-ion ceau, is 
op Atjeh gesneuYeld_ 

De eerste luitennnt-adjudant te Pa.dang, 
'·oorgecl1·ngen tot kupite1n. 

Sa.dee, is 

],_. zijn Y01·Yange1· ,,·01·.-lt genoemd Iuitei."ta:nt Bonga. 
it I~atavia, "'.15 Scpto1nbe1·. Eon heden ontvangcn. 

of"ficicel teleg1·nn1 vun den GouY01·ueuL· Yai.1 t.job en. 
onde1·hoorigheden luidt nls volgt : 

Atjeh, -1 ".1. Scpten1ber_ lleden va.n \Vestkust terug-
gekeerd_ 

De g<>heele uen1anning is uitg~leYerd. 
De radjn.h YUU. rrenont heef"t zich V\-'Cder ondcr-...vorpen. 
De11ocn1d tot- grilrier bij cl1~n lnnc.l1·aad te Siclnard-

jo, Kuis ; 
t.ot adjun ct.-g1·ifljcr ·uij 

'\,'\~eijzig- ; 
landraucl te Batavia, 

tut opzichters de1· ecn'<t.e kla::;sc bij clcn "'\vaters1:uat, 
Luijks en Reep : 

tot "'\VUarnen-.0nd opzichter der derde ldasse bij den 
,,·aterstuut, de Doer_ 

Ove1·g·eplaatli't van l>jen1be1· nnnr De1'1-iak, <le al'chi-
tect det· 1."1.-veecle k1asse, IesSo0r : 

van .i\Icnado naa1· Sne1·abnj:i, de opzicbte1· der eer
ste klas>-'c h~j den "'\YUte1 s1.aat, Sc-heil·er ; 

'art 1\Ienado naar Bezovk i. d<.' opzichte1· der t"'\Yee
de klu>"S<' van den ~-ate.-stun.t. KlaYerstey1t. 

I--Iet st:oorn"'chip PJ·ins I-fend>"ik deJ· :-..-.:-u:leJ·lan.clen. 
is gistet·unn1id<htg Ynn Pa.clang· 11uar Batavia YC-rtrok
ken, 'vnnr 11e-t- \\-oen:sdn.g u. s. '"·01·dt Yel",vach.t. 

Engelsche bladen vel"khu·en t.lat cle l•~ra.nschen in 
Chi:1n. , ·vr·ee<ic.."l.a1· .... tig hebl en .. l11tis gel1ou.cJe11.. 

In l:;-uo c ho"l.v o. n. ::;ncuvclden d uizendcn C 11ineezcn. 
ter,,·ijl clt·ie d11izcncl gc-.vond "'\Yerdcn. 

I-let v01·lies dc1· 1'~1-an,.,chen da.a1·cntegen. Led1·oeg nan 
gesnL">Uveldt-:r"'l e-r1 ge'-'·,tonclcrl. t'vic1tig JT~an .. 

een. l-'.:8n Duitschc knnonneerboot n.:un 9 dezer 
uunt op de Zuidv-.·estk11,_.t Y::tu ~\.f,.ika in l>8zit. 
- De Jandbou,vtentoon"'celling· 't.e .i\ .. n1ste1·da1n zou 26 
_!\..ugnst11s geopend "'\Yo1·den. 

In Itnlie hehben op 7 _\.11gustus in ~\.mcrikn (Kew
Yot·k, Boston en Philadelphia) op ·l 0 .,'\.ug11stus, he
,-ige an.1·rlbcvit'lg·en gP'-VOt?"cl. 

· Uit hct vcrha<ll der· ge1·erl<lon 
pediti<"" is gebleken. d-<-i.t ePnigen 
dP an,fet ·en 01•g~geten. zijri.. 

Y::t.1.'1 de G1-eele·y-ex
dc1· bernanning .. door 

Ilet sloom,..chip LiHibu.Pg is den 4clen Septembee 
van Southan'lpton Ye1·t1·okken. 

II .. ~t s"tovr:nschip IC>J•inses Anialia is den 13d0n SPp-
1:en1uer te ~\.1nste1 · dc1.rn nangeko1uen. 

I-let s1:ooruschip Batai:ia is dL'n 13den Septemb 'r 
te Tiott.,e1·da1:n uang-Pkon1en. 

IIot stoon-ischip Zuid IIollrtnd is den -14dPn Sep
ten.:ibo1· Yan ~'\.den Yot·trokken. 

\.VISSELI..;;:_OERS TE Il .. \.TAYIA. 
~eLled. bank. 6zn'l clatO r '10 1' 2 

id. f"uctorij 61m . -101 1/ .. 
id. partic. 67m ·10 l 11 .. •1 .. 

Eug. bank. ·l ·l.95 
id. pat·tic_ -t -1.875 

Sing-npo.-e bank zicht 2.28 
l'-Iongkong id. id. 2.28 
_\.1noy id . id. 2.30 

::\I et 
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Ko. 
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9 

12 
13 

Sz 

SzV. 
Sz -
Sz -

-1 7 SzS-

2 -1 SzS . . 
Per postil
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irl -

'IV'Cr~e•llde.-a 

Tijd 
YUn 
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7 9 ,-

7_13 
10. 

2,-16 

3,36 
7 l.1. 9 

·10,30 

2 H. 

1.1.u. 

-i -1 u. 

25 
30 

30 

cle ond·~r,·olgend~ 
plaatsen. 

Go end ih. Poer,Yodadie (. Gro
uognn) J.;::u1·angsono, Kedong
djuti en Sern:.1xang. 

l.;::Jatten. Djocdja. 
Klatten. Djocdja. 
Goend1l;, 1-;::edon.gdjuti, Se

n-:ia.1-a.I""lg"' Sc.""tlatig·a~ i\. .. mba.1-~t.·v,,·a.. 

(residentien l.;:: edoe, Bagelen, 
Ba 11.i oen-.as.) 

E Latten. Djo~dju. 

S1·ng-en. ~Iacliocn. (.i\Iagetun. 
.Pono1·ogu, l-~at.i it<ln, ~guncl_;oek. 
Kertosono_ D_jon-ibong-) Kedi1·i, 
'rnPloeng:-ago~ng. _ Illitar (\.'\.-1i
ngie) ::\Iocl_joke1·to (Pra1nbon) 
Sidhoa1·djo (\"\-ut"oc, Pon·ong) 
Soerubaja (t"es:clen't.ien 'C\Ioluk
ken Z. en 0. uf"cL Borneo) 
Dangil (J.Ja,,·ang_ Singosarie::
::\Iulang) Pa"'oe1·oean. (1·esiden
tit~n. Probo]ingo, Besoekie, Balie 
en Loml.>ok). 

:\I odjoket"to, Sid'i:ioardjo, Soe
nibuju. ::::-;;-ga.,vi. 

Seagen. ~ga-..vi, 1\1aclioen. 
Bo.:o1ulie, dugelijks behalve 

des Zone.lags 
'"\.\T<..>t"logi1·i, i\Iaa.nclag, ,v-oer1s

dn.g erl. "\..y rijc..1ag-, 

..... ~"° .. -. ... ;;;;-e•• 

::\I et 
den t1·ein 

::::So. I Tij l 
van 

a't.nkoc:n't 

de on le.-volg ende 
pla,at,s~n. 

3 

9 
8 

8 

-1 0 

Per 

SzY. 
s, v. 

SzY· 
S7Y. 

Sz 
s,s. 
SzS. 

SzS. 

post 
jon 
id. 

9.38 
9.47 

':2. 7 
5.48 

5_µ9 
9.26 
-1.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

I->:lattcn, Djocclja. 
Serr1n1·c.--i11g·, .. /\n..1bar..:i..,va., Sa-

lat..iga, l.;:Pdo11grljati, Goen<lih, 
Pocr"·odarlie_ (G.-obogan-) 

J.;:]at'tcn, Djocrl_ja. 
Sema1·ang;, K edongcljati, Ka.-

rang-sono, Goendih. 
J-;: latt-en, f)jocdja. 
Srnp:ei-1., la..rliocn. 
.... 1..,0<..~lce.1-.g - ag·oeng~ Kedlrie, 

:'.\focljokcrto. Sidboa1·djo en Soe
ra bnj n, ?' {Tfl ,, ... i_ · 

S1·agen, Indioen, 13li1:ar, Ban-
g 1l , Pasoe.1·oca.n. 

Bo,;olnli0, dagelijks 
des Zonda.gs 

be halve 

\'Yonogi1·i, :1\-Inandag v'\.-oens-
1 .:::lag en V.-ijrlag 

N. B. Iet trEoin Si\-. ~0- 6 i_cn ·1 11. 53 ll'.l. 'vorden 
alhiet· nll<.;en pnl;;kettPn ontvang-,.11. 'vnnneer cie "'\Yestpost 
tc ~n.tT1a1·nr1g- niet 1.ijcllg g·t-..no<~g aanJ,or1.1t, on-:i nog 
n.:ict den treill Yan Gu .>On:i. tc l;;unn<"'n n•ecgaan. 

S7Y. SA1'-L'\.FU\..J.:-G YOHSTENL NDEN. 
::::. 2s ST A' TSSPoon. 

$neldruk -- TIJCOF'T & l{ LFF, -- Solo· 



ma.atschappii te i\Ielbonme niet eons ean exem
plan.r sturen van Emsmus' Lall> stultitiae (Lof
der zotheid)? 

• G ems n g de B e r i c h t e n. 
V olgens een Amerikaansch beursbericht wordt 

thans in ernst werk gemrmkt Vtl.ll den scheeps
spoorweg, bestemd oru schepen over de Mexi
cuu.nsche limdengte van 'l'ehnantepec te zetten. 
De opn~me is onder leiding vn.n den heer van 
Br~klin, een nitstekend civiel ingenienr vol
eindigd. De bn.an is met minder zwarigbe<len 
aan men verwachtte, getmceerd en ruet het 
werk oon nan vang gemaukt. De heer EiLcls, 
bouwer van de groote stu.len brng over de 
Mississipi bij st. Louis, wiens verbeteringen 
die ·rivier bevaarbaar hebben gemuakt tot New
Orleans voor sehepen van de grootste diep.
g1mg, is thans te Louden ann bet ouderhan
delen met reeders en anderen en wa11rschiin
lijk zal de scbeepspoorweg kornen onder Brit
scbe controle, zoowel finiLncieel uls anderszins 
Verscheidene deskundigen en vakmannen uit 
de maritieme werekl steunen de zaak ijverig, 
danr deze route den afatand door een zeilschip 
afteleggen tusscben Europa en de Koord- A
merikuansche kust der slille Zuid7.ee, meer clan 
8000 m1jlen bakort en 1200 m\jlen korter is 
clan de Panamaroute. 

Naar wij nit goede bron vernenten, is de 
Heer K.urnL A. l<.!. KL.i.Rl~G te Br11mb1.man van 
voomemen om zij1t werkje getiteld de Ro11-;e
bons, dut reeds fo S1.mrnrang gedrukt is, in den 
handel te brengen en <le opbrengst <lau.rvan te 
bestemmen voor een liefdu.dig doe!. Ook boo
ren wij du.t de beer l\. voornemens is een too
neelstukje nittegeven getiteld: De Djokdjusche 
tob3tunden. Mat. 

De nieuwe regeling, een gevolg van het nieu
we reglement op de Huur- en V erhunr van 
Gronden in de Vorstenlu.nden waarbij der be
volking voor elke bonw grond, die door den 
Hunrder te lang wordt aungehonden, zoo ook 
Toor den zwaarderen arbeid au.n sommige Uultu
res verbonden, een zekere scba<leloosstelling 
moet worden uitgekeerd, zul, na behoor4jk on
derzoek, alsnu spoedig mwerking treden. Voor 
Djokdja, is de Controleur l{o EllEIER bijgestaan 
door een Commissie van Landhuurders en Inl. 
hoofden belust om voor de goede uitvoering 
en inwerkingstelling <lezer regeling te zorgi:;n. 

Mat. 

Bij drl nenng van den verjaardng van Z. 
H. de Sultan, Uonderdu.g jL, wus de kmton 
des nvonds electriscb Yerlic.ht. Niettegenstaan
de het geschrijf van vroeger daarover in de 
Mataram, wmLrbij de hier fungeerende Machi
nisten verkl11arden volkowen op de hoogte der 
toestellen te zijn, ging ook lJonderdugavond 
bet licht op zeker oogenblik eensklu.ps nit en 
zaten de gasten in het donker. 

In der hu.ast moesten er toen petroleumlam
pen opgeduikeld worden en eerst een half uur , 
1uter werd bet Electrisch licht weder ontsto-
ken. Jlat. 

SPROKKELINGEN. 
Spreek nooit kwaad van iemand, wanneer ge het 

niet zeker weet, en wanneer gij het weet zoo naag 
uzelven eerst af: waarom vertel ik het. 

JEA::-1 PAUL. 

De weg van de ontwikkeling der menschheicl is 
met de puinen van 't g1~luk harer groote ruaunen 
bezaaid . . . . Of is b,,t niet eere genoPg in bet 
}even der menschheid een druk zij11er scl reden nate
laten, dicn geene volgende geslachten ~. unnt!u uit-
wisschen? PROP. Ju ru::;8EX. 

Allt>s gaat voorbij, niets is duul'zaam; de tijd beeft 
twee wieken, dt> een vaagt on~e tranen weg, de an
dere voel't onze v1·eugde merle. 

lets te bezitten dat men meel' clan zicbzelf lief
heeft is bet groote geh-. im om gel11kkig te wezen. 

c. CRO\\'FlELD 

Er zijn weinig vl'ouwen die zich nict ergeren over 
cfen man die eene plicbt ' 'ervult, wclke baar e~ne 
harer grillen kost. 

In rle oogen der jeugd is bet belangrijkc dikwijls 
vervelend, evenals bet Jicht rlonker schijnt aan den 
ouderrlom. GEORGE ELLIOT 

Jaag den vreoie na, maar nooit ten kostc van de 
waarbeid. 

Bij de studie moet men zich nooit laten ontmoe
digen, bet succes komt unverwacbt. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Donderdrg den 18 September 1884 tc Ilalong 
van onuitgeloste pandgoede1·en afkomstig van bet 
pnndbuis te Kartasor.ra. 

Op Zaterdag den 20en Septem bcr 1884 . te Blor
rong, execntie bij den Heer J. Coblijn. 

De vcndumeestcr, 

H. C. Fisser. 

Adv e rte n tie n. 
--·--

l'vo1· het Land. 

Bek~nci~aki~g .. 
De Resident v11n S'Jerakal'trt maakt bekend, 

<lat op Z1iterd1tg den 11 den 00tob3r e. k. des 
voormiddags te l 0 ure, ten H.::-sidentie kantore 
aldmi.r zal worden verpat:ht het recht tot het 
sln.chten van varkens, in de liesidentie Soem
karta voo1· het j11ar ] 88.J en zulks op de V1Jor
wn.arden, verv11.t in de ordonnancie van 27 
Angnstus jl. (stn.atsblnd no 133) opgenomen 
in de Javasche courant van 2 dezer no 70. 

(256) 

De Resident voornoemd 

bii indisposit.ie 

De Assistent-HesidP.nt, 

HALEWIJ . 

_,-KLERI( GEVllAAGD: 
f 40. 's maands. 

Vereiscbte: zuiver holln.ndsch scbrijven. 
J,fet eigen bu.nclige brieven ( opgn rn vn.n leef

t\jd, autecedenten, enz.) zich te wenden tot 
uitgevers dtlz~s, letter S. (254) 

OndergetePkende heeft de eer kenni~ te ge
ven, <lat hij ZO~DAG, MAANDAG en 

DJNSDAG 21, 22 en 23 Septeruber in bet 

H~tel SJL:s::a 
TE 

s 0 lo. 
te spreken za.l zijn voor het opnemen 

tt ~~:..~ ~ ~~h ~~lo~~ ~~~I~~~!~~ 1 

F. C. H. SCHLAHMILCH. 
TAILLEUR 

(255) Sa1narang. 

TEX BEHOEYE YAX 
Cl<- §i,J mna..>tid>-'dtooC te Soer-a.ftar-ta 

EK 

Cle 62>ei:.ee.lii9'i.n9' tot 1.•ooi&c-ze-ide.t•d on.Cle.~
i:.icftt a.a 11, Jf i ti<lc~e-1i oa.11- 3TGi.1ioentto-

<;1 enCle.n i11- ~Y[e.Clcda.11d.>di-~Hdi.i. 

Trekking 
Mmrra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 

-225-

Openbare Verkoop· 
op Donderdag den 2 Octube1· :n.ss-1, 

des voormiddn.gs ten 10 ure ten oversta11.n en 
in bet lokaal van het venduclepar-

tewent te Soerakarta van: 

De hnurrechten op de gronden, ge1egen in 
de afcleeling Smgen residentie Soerakarta, 

hebbencle een uitgestrektbeid van 31 '/, Solosche 
djonken of 8154'/, bouws van vijfhondml vier
kante Hijnhrndsche roeden, war.rop wordt ge
dreven de Ko:ffieonderneming bekeml onder 
den naam 

NG ..i-\._ R 0 I~ ~I, 

nH:t de dnartoe beboorencle beplnntingen, ge
bouwen schuren lossen en vusten in rnntu.ris. 
die onclerneming uiturnkend. 

'l'nt de onderncming beboort ook het recht 
tot u:tlrnp van de op de onderneming aanwe
zige clj1Ltibosschen. V OClrts : 400 J avaansche 
bouws sawah. gelijkstaande met 800 bouws 
van 500 vierka!.!.te Hijnlandsche roede11, welke 
ten allen t\jcle v11n w1Lter kunnen voorzieu 
worclen. De koffiea11.npbnt bedraagt 600,000 
boomen wa:<rrnu ongeveer 500.00.0 vrucht 
dragencl ziin. de gemiddelde productie is 2000 
picols kuilie 's j1111.rs. Het n.nntal werkbare 
mannen op de onderueming bedriuLgt omstreeks 
400 terwijl overvloecl van water op de onder
neming itll.nwezig is zood11t bet bncl zeer ge
scl1ikt is voor de indigocultuur. 

Het hod is gunstig gelegen dicht bij een 
rler haltes van de staatsspoorweg. 

lnfornmtien te bekomen bij den beer J. W. 
E. KUIJPERS, gepensioneerd LuiteMnt kolo
nel der artillerie te Soerakartu, bij den admi
nistrateur der Onderneming en bij 

(217) Mr. C. W. VAN HEECK&REN. 

ONTVANGEN: 

p r a G ht i ~ B 0 1 B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'l.'HOOF'I.' & .MALFF. 
(162) 

NIEffiVE lIAI I~JG 
(251)* 

FOWLERS 

draa[barB SpoorwB[Bn, 
l\IET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGG Ei\S 
VOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met vee1 succes gebruikt op de fa
brieken DJAl'I, NGANDJOEK, l\HJJUTJ AN. 
PAGO NGAN, enz. 

Dit jaar zullen er hier te DJOC
DJA.1neer clan ~ ... IJF 1rn.al §1wur 

in ~ebrnik geb1·acht ~vo1·clen. 
Eenig Agent voo1· de Vorste11/a11de11. 

MACH!NERfEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS. ENZ· 
YAK 

Ruston Froct~r & Co. te tine o ln. 
BEKROl);\'D i\IET MEER D.\~ 200 i\IED.\ILLES 

VOOR ZIJNE l\IACHINERIE:\ 

STA.LEN A.SSEN "VOOR HOLEN • 
ENZ. ENZ. 

(149) w. MAXWELL, ENGI~EER. 

§PECIAI .. ITEl'I\ 

l~c!igo~:~ata.lla.'biin 
w-orclen Tolgens cle laatste ~;e1·

beteringen, s1>oeclig en soiide 
uitge,·oerd. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Sroo m
kooktoestellen. 

Kleine Inst/tllaties worden in den tijd van 
eene rnaand gereecl afgeleverd. 

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

W. MAXWELL. 

(150) ENGINEEB,-Djo~1a. 

Jongensschool fe :f'11ige11. 
A an deze inricbting kunnen tegen 1 Sep

tein ber a. s. twee interne leel"lingen 
geplaatst worden. 

Aclres: FOB.RONG-SOERABAIA. (202) 

Amsterdainsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen~es. 
Midn<>l tegen de hoest. 

( 10 5) M:AOHIELSE. 

~_[ode n1 a g· a z i.j :n 
SOERABAJA_ 

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

Recommandeert zicb verder voor bet aan-
maken van japonnen, etc. etc. *(252) 
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- Ontpakt 
IN HET HO'l'EL 

SLIEB. 
tot morgen ( Z on d a g.) 

EBn Drachti[B factuur modeartikelen: 
lnxe-artili:.elen. 
taf elkleeden. 
harinonica's. 
orgels. 
echt zilver tafelservies. 
goudwerken. 
bloeinen. 
satin in •Ii verse kleuren. 

enz. enz. 

Alles zeer goedl€oop ! 

AUes Baiu,\e Ncu"feaiute. 
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-248- Hendrik §chuijlller. 

}fEERENST R l1. AT T E:GSNOVER SERS I ESCHOOL. 

Onh·angen nit Eurn1ui, zeei· 
g-eschi!d. , ·oar llr!Utel:!), 

COMMENSALEN- -HUIZEN 
EN 

DAGELIJKS HUISSELIJK GEBRU IK. 

Bruisch -Limonade Bonbons, 
voorzien uitstekend in alle ·verfrichingshehoef
ten en ziin dit11.rom vooral ltJer in IndW 
in het biizontler op reis, op jncht. bii mimoeu
vers evenah 0p BAL8, c:o _,U1£l~Tl!}N, KO
Mh:DI.1£ enz, z~er 11.un te bevelen; zij worden 
Yerkocht in doosjes van tien stuks met ge
brniks1t1tn wijzing. 

l£et-, 'l'bee- en Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atjarstelletjes; Messenleggers en Zoutviutt
jes van kristalglas; Tinstu.u.l Lepels-, V orken
en Messen; Glas- en Waschserviezen; Ampels; 
Wijn- en W aterkaraffen; Trechters; Liter
maatglazen; Porceleinen- zeeften-, Afschuimle
pels-, Messenslijpers-, Vleeschkloppers-, ~lelk
kokers- en Melklepels, Stampers, · W rijvers 
en deegrollen. 

Eau de Cologne. 
Kens en Keur in W eenenr.eubels, m 'l'u.-

bitks-, Cig11.ren- en Cigaretten pijpen. 
in fijnc Overhemden. 
m Heeren en Damesh11.ndschoenen. 
rn Fantaisie Colliers en Arrub1mtlen. 
m Alpn.cca-, l'bina- en Pacfond- Zilverw11.ren. 
in Poudre-de-riz- Haar-, Kleeren-, BillitrJ-, 

Tafel-, Pirnrden- en Stalborstek 
in W agenln.ntn.rens. 
in Inktkokers en 
in diverse Galanteriewaren. 
Fijne Presentkopjes en scboteHjes met da11.r

toe passende borden. 

(2.J.1) HARL 0 PF. 

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

V erschaft werkkapitaal a.an Lnndbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en under tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Verkrijgbaar bij 

liiOO~®J~lii ~ ~~lw~ ~ 
Kantoo1"-.&.qendc1:s J.~§i>. 
S11oorweg,r1i<lsen. 
A'etle1·ltt11ds Gescl1ietlen·is en JTollrsleven 

( 1w1u;l1t u-e1·!c in 4 g1·. octavo tied en) 
de Genestet-.Llth111n in 111·1,,chtbttnd. 

Itt.itfr, doo1· Gel"t£1•tl Ilelte1• >> >> 
Een .<;cltiltlenloos, co1n1>leet (v;Jo1· '1i-

ldlunt-sc11iltlel's.) (240) 

Voute & Richard. 
Bloemisten en Zaadha!adelaars, 

Zeist - ~ ederland. 

Kistjes inhoudencle volledige collecties groen
tenzitden. f 18.-

50 vVortel-echte rozen in 50 soorten. » 50.-
LEVEREN DE AGE~TEN 

H. H. D.b; LANGE & Co. -- Batavia. 
A. Cl. BOSCH & Co. Buitenzorg. 
L. U. SCHALK\VIJK. SemM1mg. 
C. DASSKL. Soernbaj1L. 

Inhoudsopgitven der groentenzaden verkrijgbaar. 
-235-

CI0]1B;c•ttrn 
HO(iili-i'S PU\'\£ COO Lt\ii::R \.iii.. 

( HOGG' S L..EVEATRAAN) 

Wunu de bci\zame uitwerking sedert 31 Jarea bP~~-~ ii 
Ttgen: Borsts!ekten Longtering, Bronchtt1a, 

V..,rkoudbe1d .Hardnekkic1e hoest..Kl 1e1·achtige 
aiandoemngcn, Hui.;:uekten , KJieracbt ge 
gez"ve 11 e n Verzw«kki nq tn ''ooral 1er Vll'r3tt>rk iuh 
'fan kinderen r1e een zwa k en teer gee tel hebben 

Men eisch• op hct cti1pwt den naam van HQGr 
het attest""' den II' LESUE:UR, che! tl•r c;,, 
mische werk7.aamhede11 a:rn de nretlisrhe f:1c1J.lkit I 
Parij>, en het stempel van lien franscbei 
Staat in blauwe i-11\<;t, D~ levcrtrn~n , ..• 
HOGG woro:t allren vco~orh\ in tli"ielioehiv ,".J 
f!acons waanan llot motlol liler nlast is ~e1 • laat< .t'-'.J::Ji!· 
!potaeek HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS . . ,.. ... -~~~ ' 



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

ten be hoew van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta. 

en 
De Vereeni~in,.- tot , ·oorbereidend on

de1·richt nan khule1·en ' 'nn 1'Iinver
mo~endei1 in Nederland!iich lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
l « 

2 prijzen 
5 

10 
100 
200 

« 
« 
« 

van 

« f 
« « 
« « 
« « 
« « 

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prijzen r '170.000.-

LO rn:-: zijn tegen / l 0.- CONTANT verkrijgbam·. 
te .\mboi11a bij de heeren .\ . T. Boumnn & Co. 
« Ru11l:i « den heer C'. J. Bla11kert. 
« Dantl.ianna~in « (< cc J . A. J,msen. 
(( !1a111\ong « C< (( C. G. Ileiligers. 
(( 11a tal'i:t « de :N I Escompto Maat~cha.ppij. 

(( <le11 !teer ll. J. ~Ieerte ns. 
(( 

(( 

(\ 

(( 

(( nengkal is 
« Il(J:lkOe\Pfl 
« 130 1\ ll~l~ng 

« Bnitenzorg 
« \( 
<c Che1·ibon 
(( (( 

« « « G. Gehrung. 
« (< (( F. H. Kroon. 
c< de heercn H. ?.I. van Dorp & Co. 
« (< <' ErnsL & Co. 

(( 

\( (( 

(( (( 

" den 
i.l (( 

(( (( 

,, 
(( 

(( 

(( 

(( 

(< Bl'll ining & Co. 
« Ogilv ie & Co. 
~ Yis;;er & Co. 
« Dunlop & Co. 

ht er Loa Po Seng. 
<< Thio Tjen~ .' oey . 
cc L . van Hutten. 
« C. ,\ . Aeckerlin. 
<< Nierinckx . 
" Th. Jansz. 
« J. A. Sc hus~ler. 

J. J. ll. Smeenk. 
cc A . J. \\"olrekamp. 

« (( (( (( 
« Djembe1· Uezoel;ie « 

cc J . van Holst Pellekaan. 
« Brocx. 
(( J . J. de Graalf. « ~joejacarta « 

q « (( II. Buning. 
« cc " \Yed. Kocken. 
« ~ << de heeren Soesrnan & Co. 
(< Indrnm<\J<le « den heer J . ReYius . 
" Kcclirie « « \< F . Stoltenhoff. 
~ I\ota-Hadja c< 1< « A. \\'. Kneefe!. 
« Laboeau ( Deli) <( « J . F. 11. , ·an Hemert. 
« :.\[a ca~~ar (< « c< \Y. Eekhont. 
« ;\bdioen (C « J .. \. ~fanucl. 
« .tlfog-ela.nfr << P. Koppenol. 
« )ft-dan c< « C( '"· F. II. Le_rting. 
« )fonado " de heeren de Dord e~ & Co. 
<< Padang « 
u Pa l.-Pa nJjang « 
«" Palembang 

cc « Yan Houten, teffan & Co. 
« • « J. W. Alling Siberg. 

« G. H. Ruhaak. 
(< (< II. G. Elunder. « Pa~OL' ro r::rn 

(I « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « l< c< A. M. Ya.rkeYi,ser. 
« PPcalongan « \. . '"· I. Bochn.rdt. 

" cc (< S. ;:\. ?.Iarx . (( 

cc de heeren Hana :\lttllem r i~ter & Co. 
« Poenroretlj o « den heer M. F . S111ets. 
~ Probolingo « K c< C. G. van SliecL·ecbt. 

« ,, R. S. Thal Larsen. 

« l1i o11 w 
" Re111ha11g 
« Salati~a 
« Sn1nnrang-

(( 

(( « 

« 
(( 

(< (( 

« Soek,tboemi 
cc Su era ha in 
(( (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

<< Soerakarta 
(( 

(( 

« T<v1gLl 1·nng 

« Tjiandjocr 

« Te!ral 
« Ternate 

« Tjihujap 

« 
(< (( 

« (( 

(( C. nn Zijp . 
« P. L. ,·an l3odegom. 
c< Th. B. mn Soest. 

" cc .\gent ;:\. I. Eticompto Mij. 
« de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 

cc Ra,·cnswaav & Co. (( (( 

« .\rnold & Co. 
« cc Soesman & Co. 
~ « Gri,·el & Co. 

" den heer A. Bisschop. 
« « D . .T. H. Schafer. 
« Agent N. I. Escompto Mij. 

« den heer Ch~. Kocken. 
« « Y. Clignett. 

,, de lweren G(Jh . Gimhcr~ en Co. 
,, ,, cc E. Fuhri & Co. 
« « « Yan ~[unlen & Co. 
c< « cc Thieme·& Co . 
(( (( 

(( (( 

(\ (( 

« den 
(( (( 

(.( (( 

« 
(( (( 

(( (( 

« Soe~man & Co . 
« Thoo ft & Kalil . 
« Yogcl Yan der Heyde & Co . 
he~ r C. L . Daier. 

c< L. ,\. JI. Leman. 
« Jhr. fl. Holz~chuher vcn 

lla.rrJach. 
cc K. HoYens G1·e"e \Yzn. 
« C. \Y . R. va.n Rene~~e rnn 

Duij,·enbode. 
cc I. I. ,\. itenhage de 

Mist. 
« ·\Yo?lo-<obo « !< « D. J. Yan Ophuijzen. 
De trekl1i1w "eschieut ten oYerstaan ,·an den No

tari~ II. J. Jlt~tFwrE::\S te BataYia als bij aanpla.k
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. l?. VAN DEN BERG. 

( l 2) E. DOUWES DEK'KER. 

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

Foorslmat-.Solo (35) 
Steeds belcefdelij.li aaubcvolcn. 

-==== 

Steeds voorhanden: 
POST'l'A LUEVEN. 
TELGRAAFTALUEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARrnVEN voor KOELIELOO EN buitbn. 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
Wl<JilI~TUIGKUlWD IGEN. 

Handelaren in maohinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partii I_;, ')_\ 1-! en Balk• 
ij zer in alle atiuetingen. 

§taaf" en plaat~jzer vau ttlle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en '•" 

!Bitaaf' en plaatkoper en lt:o1•er• 
draad. 

Groote- sorteering- llloerbonten en 
.Klinli.nagels. 

> > Kopei.·en Kranen 
en ~too1naf'slniters. 

I1ulia rubber van af '/,." tot en met 
1" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnkken tot 

en met J" 
Gelilon Ii.en pij pen tot i 2" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche (}djfl'ie· 

1nen, eukel en dubbel. 
Han(l, Centrifngaal, §toom

ptnn1•en en D1·anflspniten. 
~nijgereeflschap ' Toor gas en 

'Vit h ~"°oi·thdraad. 
Alle soorten 'r erf~va1·en. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en Schaafbanlren. 
§too1nrnachines IDetketels op een 

fn1ulatieplaat. 
JOezel;;;·nhr compositie, <le beste 

bet:leeding tegen Wimute-uitstmling. 
Dinas Cdstall, een nieuw soort 

, ·unrldei. Yim welke liuitste artikelen zij 
eenio-e ao-euten voor Java zijn. 

0 0 d" d Venler a.Ile artikelen, benoo 1~ 
, ·001· Ia1ulelijke onde1·neIDin;;en. 

Hunne zaak op grooteu oruzet gebaseerCl zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne bel1t ten zij zich met toezicht hou
clen op aaumaak van Jlachinerieen en 
repai.·aties claarvau, en uemen bestel· 
lin~·en aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesche W1Jneo. 

Witte e n lloorle Po~~ . . ... f 15.-\_ per 
Maln;;a, :.'.fiuscatel en' u10Dulce,, ·13 .50I12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·12.-J lco .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

SociBte G1
e de Prodnits Alimentaires 

K.\PJTSAL 3 i\IrLLIOEN FRA:-<cs 

Di1·ecteure11 DLVA:\1' en ALLCARD 
Gouo":-< ;\[l':DAILLE PAHIJS '1878 

G 0 {j ll E :-; M E u .\ I r. LE . \. )! s T E ll. D A )! 'l 8 8 3 

PARIJS LON DON 
23, Riche 1·, 2;~ II '10 l, 1>ade11hallst1·eet. 

Doter van Normandie 
Zoncler eenig meng~(JI, de beste botel' vart Frankrijk. 

Diver'e groenll'n, tr1t/{cls, swY/i11es, pcilcs de 
f oie rp·as, cnz. 

ORDERS TE 8.lCllTE:'-< A.\~ ALLE DIPORTEURS 
Y.\;\ EUROPA. 

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

IIOLLANDSCUE PH.IJSCOUR,\ NTEN WORDEN 
OP AAN\'RAAG TOIWEZONDEN 

(141) 

Yan af heden d11gelijks versche Gebakjes enz. Prijscourauten worden tegen franco 
aanvrage frnnco toegezonden. ,--

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, clen 23 April 1884. HEERE~STRAA'I'. 

(127) 

Zaturdags: Sancijsbroocljes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden in dr.n 
kortst mogelijken tijd afgeleverd, 

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

LijtrBntB Maatschappij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . KrLpitn.al bij overlijden, Irumer-trekkencle ·verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aimgenomen VE RLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Iufornrnties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Amsterda1nscb e A po~heek. 
So en. k tJ r ta. 

Baynun. Alcoholisch -wasch· 
-water. 

(101) MACHIELSE. 

.. «N 
Een ULMERDOG, MUISV AAL. 

Een NEWFOUNDLANDER, zwart, teef. 
Beiden nog zeer jong, zwaar gebouwcl en hoog. 

\T erder: 
Een DOG (terrier). 

Te bevragen bij ENGEB.S. 

W erfstraat. 
(250) Soerabaja. 

Op niezuv ontvangen: 

GLAGE HANDSGHOENEN. 
voor HEEREN" en DAMES 

nlle n111nu1eJ.·s. 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[aziJn en Atelier 

(226) 

V A. N 

V LAS BL 0 M. 
~ Hee1·enstr1uit - Solo. 

Verkri.jgba ar 
bij 

THOOF~ & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtinchhausen 
(in het J a vaansch ) 

Prijs f 5.- f'ranco pa 11ost f 5,:JO. 
(82) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·agen tot geleifle
billet voor vervoel' van koffij, 
Jnet ontvangstbewijs voor kof-
_ftj pas. (1 93) 

den Agent te Soeralrnrta 
J. H. VAN 01\11\fEREN. 

An1sterdainsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

K~~]i}~~be wiij~e~. 
(25) A. MACHIELSE. 

SO:Jj""JSJ\'.I.:1-\..N & Co 
belasten zich steeds met het houden .van 
Hnis· en Commissiel'endnti~n 

(28) 

amsterdamsche Ap~theek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende "WIJ N EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. :MACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
So erakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe~ .Koorts
w-erend liqueur. tevens eene zeer aan
gename drank. 

llOO) MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata viasche Zee- en Brand. 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bnmdgevaar , op de gebruikelijke v'oor
waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPU 

"Veritas.'' 
Dij bet Agentschap dezer M:a.ntscha.p-

1>iJeu bestaat, 01> zeer a!1-nuemclijke vpor
wnnrden, gelegenheid tot verzekeriur; 
tegen bra.nrlgevaa.r, ' 'an a.Ile soorten Ge
bunwen en Goederen. 

De Agent te Soeraka1·la, 

(16) J. H. VAN O.M::tVIEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd ·d-oor de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) . A. MACHIELSE. 

Stellen zich vera.ntwoordelijk voor de wet 

. DE UXTGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT ~ K.ALFF - Soerakarta. 
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