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··--"'1 In memoriam. 
He<leu werd hier ter pln.atse telegt·afisch 

het trenrig bericht ontvangen van het af
sterven van onzen hooggeachten Resident 
l\Ir. P. A. Ma.tthes in den ou<lerdom van 56 

ja-ren. 
Hij stierf te :\Ialcmg (ten 6 ure des na

mi<ldags), werwaarts hij zich tot herstel zij
ner gezondheid had begeven. ZHEdG's ver
scheiden treft met gelijken rouw en de In
dische maatschappij, waarvan hij een nuttig 
lid - en het huisgezin waarvoor hij een 

I 
liefhebbendechtgenooten vader --en <lenStaatl 
wna.rvan hij een trouw dien1Lar was. 

Niet ieder besturend ambtenaar is als re-
1 sident va.n Soemkarta op zijne plaats en zoo 

iemand dan wist l\lr. Matthes het fortiter 

in re met het suavitet in modo te vereeuigen. 
Ten hove gewaardeerd, door de ZlJnen 

bemind door de burgerij geeerd, door de 
landhuurders geacht. een vriend des volks, 
- zoo was de man die gisteren aan ons 
ontvallen is en voor mens nagedachtenis 
de bede mag geuit worden: Requiescat in 

pace! 
Het stoffelijk oversehot zal morgen na

middag met den spoortrein om 1' ' ure aange
bracht worden en de begrufenis phw.ts vinden 

lten 5 ure. • ......! 

F e u i 11 e t o n. 
Herinnering aan Wilhelm Meisters 

Leerjaren 
DOOR 

A.. J, TEN L!RINK. 

IY. 

Ve1·volg . 

Haar had \Yilhelm ook lccren kennen, en na rijp 
beraad was hij er toe overgegaan haar schriftelijk 
zijne ham! aan te bicrlen. Terwijl Therese hem op 
antwoord wachten liet, kwam er een brief van Lot· 
haris zuster l'\athalie, waarin deze meldde, da!. Mig
non's 'toestand in de htatste dagen zeer verergerrl was, 
en dat zij verlangde haren beschermet· nog eens te 
zien. Onmiddelijk daarop ging Wilhelm op reis en 
bij ch:ze gelegenheid was het , clat wij hem met Felix 
aantreffen. 

Het was reeds laat in den avond, toen hij bet 
bui.en van ba1·ones Nathalie bereikte. Felix sliep en hij 
droag den knaap in zijne armen, toen hij uit bet 
rijtuig stapte en den Jakei door erne reeks van prach
tige portalen en vet trek.ken naar eene klcine, cioor 
eene eenvoudige lamp verlichte kamer volgde. De 

De Soe1'lr,k1r,1·ttiscl1e Courallt Yer&chijnt l 
driemaal '5 weeks: Dillsd<ig!I, Dontlerdtigs en 

Zttte1·dags. uih~l)zornlerd fol)stdagen. 
I 

Ingezonden stuk. 

Geachte Redncteur ! 

Als vervolg op m!jn scbr!jven van Z11terdng 
jl. betreffende de p1mcljeshuizen zoowel bier ter 
stede nls elders, en w:rnrin ik melding ruaakte 
van de verreg11ande afzetterijen. wiu1rMn de 
inlnndsche bevolking van de z!jdP. tler Mongool
scbe pandhouders is blootgesteld, deel ik u thans 
eenige beschouwingen mede, Olli zoo lJlOO'elijk 
d1Larin eenige vemndering ten goede te

0 

z1~n 
gebrncht. 

Het is algemeen bekend, <lat de inlandsche 
pandgevers over den <lag, waarop hunne be
leende goederen in het openbnar zullen worden 
verkocht, steeds in het onzekere v erlreeren. 

De pandhouders geven daarvan wel kennis 
door midJel van a1mplakbilletten in hunne res
pectieve pachthuizen, ten Residentiebureele, enz. 
maar hier ter stede zooverre ons bekend is, 
niet in een der drie plaat.selijke bladen. 

Zoude om aan <lat kwaad een einde te ma
ken het onclervolgende iets kunuen bijdrnO'en? 
. De hoofdpolitie moest geregeld vroegtij<lig 
m wetenschap worden gesteJd met den juisten 
dag en het uur waarop goederen worden ver
kocht, met aauwijzing van het pandhuis of de 
buurt waarin hetzelve gelegen is. Zij O'eeft 
daarvan kennis aan de mindere politiehoofden, 
en dezen weder op hun br>urt aan de loerahs
kampoong, die daarvan aan hunne onderheb
benden mededeeling cloen. 

Daarbij zonde het ook zijn nut hebben, wan
neer tevens kenbaar werd gesteld, welke onuit
geloste pandgoederen -natuurlijk over welken 
termijn - komen te vervallen. 

V erder zouden er dagen bepaald moeten war
den, waarop onder toezicht van een Europeesch 
politiebeambte, de pandgevers, wier goederen van 
eigenaar zijn veranderd, daarover informaties 
kunnen bekomen en het surplus daarvan met 
den pandhouder verrekeneu. 

Hiermede zoude reeds veel gewonnen en aan 
een ta! van misbruiken p!Lal en perk gesteld zijn. 

De verregaande nonchalance waarmede de 
inbnder over het n.lgemeen bebebt is, werkt 
<lien noodlottigen toestand grootel\j ks in de h1md, 
maar danrom behoeft nog niet berust te war
den m de handelingen der Chineescbe pand
hou<lers, die niet alleen volkomen in strijd z~jn 
met alle begrippen van recht en billijkheid, 
maur tevens strnfbaar zijn bij de wet. 

Achtencl, UEd. Dw. Dienaar, 
Solo, 29 , ept. 188.J.. L. R. 

barones zat te Ieten toen Wilhelm binnentrad. Zij 
s!.ond op orn hem tc gemoet te g,u111 en onze vricnd 
zng het vrrmo~rlen. dat hij reeds Jang gekoesterd 
h<irl, tot wa1rheirl gewo1·den: hct was rle amazone ! 
Hij kon zich niet bedwingen, mnar.viel een~klaps op 
zijne kn;e neder en riep uit: >J Zij is het !" Hij greep 
dnarop hare hand en kuste die met innige blijd
sch'1p. 

Felix wt'rcl op de !'Opha nedt>rgelegrl en Nathalie 
nam plant~ naast den knaap. Wilhelm zettc zich op 
eenigen af~tanrl van h1a1· 11eder en gafzich alle moeite 
om zijne ontroering zoo goe1l mogdijk te beri wing1m. 
Het ge~prPk liep natunrlijk over l\lignon. Nathalie 
verhaalde hem, dat r.ij door overprikkcling h<1rer Z!'

nuwen dikwijls :.urn eene hcvige hartkramp leed, die 
somtijrb het leven-organisme ecn poos deer! stilstaan. 
Wilhelm had dit reeds eenmaal bij ha<LL' wnargeno
men en hoopte met den gent>eshcei· geschikte mid
delen tot hare genezing te kunncn bespreken. 

nGij zult aan haar rene groote verande1·ing be
Rpeuren," ging Nathalie voort. »Zij draagt sinds eeni
gr.n tijd vrouwenk!Prderen, waarvan zU, gclijk gij 
weet, vroeger afki>erig was." 

»Hoe hebt g\j dat bewerkt ?" vrocg Wilhelm. 
>J Wanneer dit menschelijk was, zijn wij het slechts 

aan het toeval verschuldigd . Gij wcet wellicht, dat 
ik altijd eenigc ,jonge mcisjes in mijne omgeving heb, 
wie1· denkwijze ik, terwijl zij bij mij opgl'Oeten, over
eenkomstig de eischen van deugrl en recht hoop te 
ontwikkt>len. Zij hooren van mij niel.s dan hetgeen 
ik zelf voor waar houcl . Evenwel harlden mijne meisjes 

Ad vertentiekosten helm.Ive het ze<Tel 1oor ,, 
elke 10 woordcn voor 3 pbatsi.ugen f' 1.

elke vol!:\'encie pln.a-tsing de helft. .. 

Soerakarta. 

Door een inl11.nder in de des11 Blongan. tli::;
t.rict Dj11ti11om. werLl jl. Z11tednguiLC ht. een 
kippendief gesnapt en met een bus gestoken, 
zoc<lat binnen weiniga minuten de dood volgtle. 
D111i.r hij een onbekend penrnon w11s, wercl hij 
voor gez11.menl\jke rekeuing der k1rn1pongbe
woners ter anrde bestelcl. 

Het schijnt een gevaarlijk sa,iet !:\'eweest tP 
ZlJU, daar h\j niet alleeu vnn allerlei bre.~k\j
zers euz. voorzien was, die men ve bl hj 1liJ
ven n.imtreft, umar ook een bnnrlel v .~rschil
ltmde klee<lingstakken kh1rblijkelijk met het 
doel om zich desnoods onkenb111ir te nrnker, 
'1'erd bij hem gevonden. 

Jammer <lat men zijue iclentiteit niet lHdt 
kunnen bewijzen, wellicht w11re men dannloor 
nog meer schavuiten op het spoor gekomen. 

Op Don<lerdag den 30 October a. s. zal door 
den Resident van Soernbaja een openba.re uit
besteding worden gehouden voor het vervoer 
van zout v11.n Sampang (Maclurn) na11.r het 
zoutpakhuis aldaar over het j11ar 1885, chin 
wel over de jaren 1885, 1886 en 1887. 

V erschillende Chineezen viiu Soeraba.jii. en 
bier, hetzij voor zich zelven of ruet ancleren te 
zamen, hebben plan daarop een bodje te doen, 
en is de geheele kamp reeds vol van de hige 
prijzen waarvoor men denkt inteschrijven. 

Aan een brief van Deli, gedagteekend v11.n 
18 dezer ontleenen wij het volgende: 

Op 'ramiang is het thans rnstig, nl. zoolang 
de vijand goed vindt: het cletachement rnilifai
der er vroeger heen gezonclen is er nog. 

,-an Laboean Deli ging ik met een klein 
vnil stoombootje, aan een Chinees toebehooren
de en met een Engelschman tot lrnpitein, naar 
Penang. De a.aukomst daar, 'top toomim van 
de reede en langs de .heuvels is wel aardig, 
maar aan de plaats zelf is niet veel bizonders 
te zien; 't is alles toko, kolendepot en een men
gelmoes van rassen, Europeanen, Ohiueezen, In
lauders, Klingalezen, enz. 

De re1s van Penang naar Atjeh vin Segli 
(Pedir) en Samalangim cluurcle twee dagen . .A.an 
Oleh-leh is ruede niet veel te zien en door de 
zware branding heeft men moeite aan laud te 
komen. Per spoor komt men m cu·rn 20 mi
nuten te Kotta Radja. De krnton, missigit en 
het hospita,i1l daar zijn zeer bezienswaardig en 
het hotel is er vrij goed. 

sedert gcrnimen tijd uit den moncl rnn boel'lmkind<'
ren veel van spokPn, heiligen en engelen vemomen, 
die op z1!keren tijcl in personen verschenen, om goc
dP kin leren te bcloonen en slech!.e te stralfen. Zij 
wrmoedden reed,, dat het vcrkleetl c pcr~onen zijn 
moesten en ik "er~terkte ze rlaarin , terwijl ik mij 
voornain hun spoetlig een tooneel van <lien anrd te 
Jaten genieten. 

Twet!lingwqlcrs, die zich a.ltijd goe~ ge lrngcn h'L<!
clrn, wurl.in ~poerlig hun gebo'.>rterhg \'ier1•11 en ik 
b••lr)l)fd e, dat een engel him bij ditl gelegen heid kl i
ne gescltenken brengen zot1. Vol vPrw·ich· in .:i; zngr.n 
zij naar de verschijning uit. Voo1· deze rol harl ii, 
Mignon gP.kozc11 en zij we1·1l op den b1!pU1.lrl•'n dag 
in een lang wit gewaad gekleP I. Vergnl . l~ vliJ11J1~lc 1, 
een schittercnrl·~ g·ll·del en din lerm \'Olto.1id 1J11 h1ar 
kostuum. De schoone ver,cbijning traJ m~t cen witte 
lelie in de ecnc en cen korfje in rlc an !ere ban l 
op rle verrnste meisjes toe. » D,wr komt de engel !" 
zr>ide ik. De kindcnm traden een;!. bl!\'l"e<Js1l terng, 
maar riepe11 einrlelijk uit: Daar i:; Mignu•1 !" hoewel 
zij de wondel'!Uke :restaltl' nog niet rlnrfden na<lffen. 
llHier zijn uwe ge,chenken," zcide l\Iignon, en reik
te hun het koi'fje toe, waarop m•! n zich om haa1· 
heen vcrzamdde, haar beschouwrle en ondervroeg: 

llZijt gij ecn engel ?" vroeg cen dcr mei~jes. 
>llk wenschtc dat ik het ware," antwoot'ddc zij. 
>J vVaarom clraagt gij eenc lelic ?" 
>lZoo rein en open moest ook mijn hart zijn clan 

ware ik gelnkkig." 
>J Hoe komt ge aan die vleugels? Laat ze eens zien? 

[nzeuding tler Ad vertentien tot op den 

tfag cler nitg11ve v66r 10 uur. 1 

De Atjehsche vrouwen dri:wen evens.ls de 
Chineescbe een wij len p1tutalo; Het is et nog 
bng geen vrede, en op 4 paal afstands van 
den lm1tou w.;rd toeu jni:;t 's m<)l'O'ens eene af
d eling g~nie, die ou ler badekking bezig was 
~Jt terre;n optenemcn, door den vijiind ver
}L11gcl. Enz. 

.Juist t.oen .-.eni!Sa. d11gan geleden omstreeks 
lne ur~ 111 <Ian nau11l111,g, de politie van Ngoe
ter bez1g was OUl b,m;i siest11 te nemen werd 
z\j nit <leze Mnireuam baz.iO'heid O'ewek

1

t door 
l t ·· 1· 1 0 0 0 ; a o· urn; ( nt er een ongelt1k gebeurd was. 
;l,oo spoeJig doenl!jk becr11f zij zich op we.,. naar 
de des11 KeJong B.1bm~~ wa~r zij het lijk von
den v110 een zekereu Trosemito, een man van 
ougevee1~ 40 jaren, mn beroep koelie in die 
des1L. ··' ol.!J,'ens bet opgemaakte procesverbaal 
ha<l hu ecn groot en diep gat in het hoofd 
en moest deze won<l onmiddelijk den dood ten 
gevolge gehacl hebben. 

Er werden ook noO' twee andere Javanen 
Podronuo en Sodronno 

0 

gennamd gevonden, die 
ook gewond maar toch op de been O'ebleven 
wnren. Gezamenlij k wM·en zij bezicr ge:eest een 
huis op te zetten en wu.ren bij h~t naar boven 
brengen van een zm1ren lang1m balk wat on
handig te werk. geg<mn, waardoor het balkje 
naar beneden viel en de drie koelies getroffen 
werclen. 

Offi?i
1
eele lichtiug der brievenbus te te Solo des 

voorm1c dags ten 6 ure. 
De bus is echter gelicbt: 
Op iondag den 28e Sept. 25 min. voor 6. 
» .l\laanda.g » 29e » 23 » ) 6. 
» Dinsclag » 30e » 27 » » 6. 

Eene alhier woonachtige dame, leen<le op 
goed ge'.oof, zon<ler eenig bewijs, de niet on
bel11.ugruke soru v11n f 1300, !I.an een Chinees 
die nuuwclijks in het bezit van dat geld, met 
de N 001'llerwn naar J ogja vertrok. Er is te
gen hem erme r1ankbcht ingediend, niet alleen 
ontkent Vij iets sclrnldig te zijn, maar zelfs 
beweerb h ij nooit die dame gezien te hebben. 

Daar bet 1>ewij:; van het tegendeel moeielijk 
te leveren zal zijn, verruoeden wij dat van die 
gelden wel niet veel terecht ZILl komen. 

Een nog jeugdig Europeesch meisje, nu en 
clan 1L.m vln.gen V<Lll krnnkziunigbeid lijdende, 
hee~t '~e lerom de OULlerl~jke woning verlaten 
en is srnts eon p1111r cfogen te zoek. 

JJZij stellen 8choonere voor, die nog niet ontplooid 
zijn." 

»Zoo antwoonille r.ij dieprnmig op elke vraag die 
tot haar gPricl1t wenl. T013n men haar na aUooop 
van h.-L fee.;t wilde oaLldee.len, wect·de zij dit af, 
rnuu lure guita i.1· en zo ig daarop met onbeschl"ijfe· 
lijke bt!rnllighei1l dit lie l: 

nLaat rnj het sch:jn,..n tot ik 't. worde 
Trek n1j het witte klee 1 niet uit ! 

Ha'L<t ~tij·J; ik o J nvtr rl.i enrrdcnClrrle. 
\Vaar 'd)ZLJ leiie we .~ t· 0:1tspnut. 

E>r;;t rn<t ik in rle st.ille g:H1·de, 
Tot ik 't b c~w 1;;t1.j11 wc:l'l' herneem, 

Da.n b.at ii;: 't wiLt') kill' l OjJ aarde. 
D<}n go:,1..:1 en den lliarleem. 

W<tnl on l •1· gin l<ch~ hem Jlkorer., 
\\'Jnlt nict g~vraa~ l nrn1· man of maagd: 

De tooi i[ p,-; Jich tam-; g tat vel'lornn, 1 

W aar m.in gcien a:1rcbchi! hulsels dt·aagt. 

\Vel l ecfcl~ ik zo111let· zorg en Rma11e, 
Een wel)moerl in mjn boezem d!'ong, 
Doch 1111 kmutgt komm~t· rnij aan 't hal'te, 
En gimlsch ban ik voJt' eenwig jong!" 

Ik bcsloot ierstoml," ging Nathali~ voort, »haat' 



Zoucle het n iet weuschelijk ziju o;n 1mar in 
een hospit11.al of gesticbt te doen verplegen, 
tot ttjll en wjjle zij gehe::il herstelll is? 

Vim c'aigJ inlaud;..:lu rapot·tet·s vei·nn~u~m 
WJ 'ltl wdb gem tk!ulii~~e wjt.J da ktnt'mg
bevolkinJ hier ter ste le, zich vim g.nmokkel
de amfioeu voorz.iet. 

Het z1Ll misschieu menigeen op~ernllen z\jn, 
cfot nrn1 op 's heereu we,;en dikwjb 8.m;
kehs ziet ron ldw,Lleu, die slechts voor luttele 
w11ar,le ;i.au kotikjes, suiker em. bij zich hebban. 
In waitrheitl e.::hter gebrniken ze hunne nering 
slechts id,; voorwendsel om der g0e gemeente 
zaucl in de oogen te strooien, en ziju zii de
bitanten van opium. 

Zoo lnY<Llli een p!tar d11.gan ~ele1len, een der
gelij ke Chiuces bij een familie alhier. o:n een 
hoevedheid geJroogJe g1trn1tlen te ver!rnopen, 
holwstens een lmlf loLttie bsrlragande; toeu rueu 
hen~ ul/e3 wilde 11.fkoopen, weigtinle hij znlks 
halstMrig. 

Dit venvekte achtenlo::ht, en toen men hem 
scherp in het \erhoor nn.m, viel hij door de 
mnud- en bekencle volmondig 

Een <'Oecle n.aµwi1" 1,ino- voor de opium-J· itgers. 
~ .. u ._ . 

WiHLrmede zii rnisschien hun voordeel kunnen 
doen! 

In de vorio-e week ontstoncl er lmmJ in de 
woniwr rnn ~bok Rebo, woornicbtig in de de
sn, lt.e~teng omler Boj'lalie, en werden 15 hui
zen e"n prooi cl r vlammen. 

Dit is nu reeds de dercle run.al, diLt haar eeu 
rlP!'IYAliiJ.- {)lHYµ]!lk heft. en oltt•i>r'!.,; W"llllll>~l' i~-
ke k-1~i~b1111d~l11reu vn,n Djittienom tJn h1uent 
overnachten. :\fen gelooft 111m kw11.aclwillig
hei.l en wel, om van de verwarring gebruik te 
kLrnnen nm.ken ten einde een goeden slag te 
'ln.n.n. 

Een Heer. \- rijd1tg nacht jl. omstreeks l 1 
ure huismrnrts keenmde, wercl op de hoogte 
vn.n het wachthui te Batoe-R6n6, door een 
inbnder 11.n,ng-ernnd en zijn geld hem 11fgcvrnngd. 

1'i>en h1j dit niet wildc 1Lfatann, ontstoncl er 
eene kleine worsteling, wnarop bet w11chtvolk 
ti>r hulpe kwam 11a.nsnellen en de Mnnwder 
het hn.zenpad koos. . . 

Het is der f'olitie echter mogehJk geweest, 
tlieu batjieng11n in hechtenis te nemen, 

Op clen 13en i3eptember jl. verzond_ tl(~ h_eer 
S .. hommies cler ::.\. l. S. ~fantsch11.ppiJ ulluer. 
een niet o-erekommandeerdeu brief met een post
wis el g~oot f 198 naar i:\gr.wie itn.n hetndres 
nm den beer J. 

Na een week te vergeefs op eeuig nn~woo1:cl 
te bebbeu gewitcht, schreef !1ij na::i.r :i\gawie 
en moest vernemcu cb.t de bnef door den ge
a 1resseerde niet pnhnngen was. 

Y olgens den lrnntoorchef 11.ltl11nr werd dr:> post
w-issel op den 19en dezer door :en J1i:11.an nnn
geboden, doch door hem geweigercl mt _te befo.
len, daar ze noch nm de banclteekemng vnn 
den gendresseenle nocb vnn dien van den ge
macbtio-de W<LS voorzien. 

Er h~d dns eene onclerschepping plna.ts gehad. 
1faar wanneer wonlt nu den afzender een 

dnplicaat-po twiRsel uitgereikt: 
t:h:scbiedt dit ecrst over dne maanden? 
Met deze l'rnug breekt de heer ::5. z.ich tlrn.ns 

het hoofd. 
Dat de Java.nu die den postwissel heeft a1L~

gebodeu, en de brievenbesteller te zamen cht 
zaakje op touw zouden gezet hebben, mag toch 
niet aangenomen worden ! (acu1gPboden) 

l'Union dnnseusc. 
.·lei n ffl'IJOd e ;1. 

Te Kebnlen kwam men· dezer lhgen op het 
denkbeeld, om cene dansvereeniging op te rich
ten, die den schoonk1inkenden naam VtLll ,,l' U-
nion danseuse" ml drngen. . . 

Een circulii.ire wordt 11ttn Solo·,, jeugchgeu rn-

het wilte \deed te laten en nog eenige11 er bij te 
,·oegen, zoouat zij nu Z~? geklee~\ ga.at, terwijJ haar 
voorkomen, naar het ITIIJ toesch11nt, Cl'ne geheel an
dere uitdrukking \'Crkregen heeft:" 

Toen \Yilheim den volgenden morgen met den ge
nee!<hcer o;·er haren toestand ~prak, Ycrnam bij Yan 
dezen veel, dat hem OYer haa1· znnderling lrnrakter 
een licht deed opgaan Door zijne vragen en ook 
doo1· bare eigen uitdrukkingcn in licdercn had rlP kun
di"e man- vele Lijzonderheden van liaar vernomen. 
>J De wondcrlijke gea::mlbeid van bet goede kind." 
zeidr. hij, bcstaat bijna gchcel nit een dicp heimwee: 
het verlanO'en 0111 haar \•adcrland weder te z1en en 
het verlan~cn naa1· u, mijn vricnrl, is, zou ik haast 
zeggen, h;t eenige aardsche aan haar. Zij m.oet er
g.~n~ in de omstrekcn van Milaan gebore11 ZIJll, en 
is in bare nocge jcugd cloor ecn gezelschap lrnord
dansers aan hare betrekkingrn O!Jtrnkt. Meer kan 
men van haar niet wrnemen, omdnt dr. slechte be
handelino- der koorddanE1'rs lmar met. nrgwaan ,ie
"'ens all~ menschen vervult, en zij e1~11 duren eccl 
~ezworen hecft niemand te verlrouwen. lk kan ll 

~oo· cenio-e verklarin"' oml rent haar toestand gernn,'' 
o·j~o· de ~enecsheer ~Oort. >>l-Icrinnert gij u, dat gij 
~r ~en avond na de opvoering rnn den Hamlet 
heYig in den n1:m gebeten zijt.? ( ') 

))Ju, dat was Mignon!" 
>JEn kunt gij gissen wat haar daartoe bewo-

( •) [k veroorloof mij hier een kleine afwijking 
van het verhaal 

gezetenen ter teekening anngebotlen v1tn den 
volgenden in houd: 

»Hoe hel'lrnaldelijk worJt door jouge lieden, 
j11 zeH's door gehuw bn ter pbrttse ile vrnng 
geLlimn, op wdke w~j6:m zij zich wuanligl\jk kun
JBn vi::rm·Lke.1, op wdke Vl"<t·Lg men steeds het 
ln-::ht.rnd vmg.mJ antw00nl: »J a hoe?" be
k:omt. 

Hiernp m)euen w\j bet rechte autwoorl te 
lrnnneu geven, in lien wij tot onze lem; ma.
bu le aloll le sprnnk: 

»Eendrncl1t uu1tkt ma.cht." 
Da nit <lez;e eemlrncht ontwikkelde umcht 

op dd juiste wj.j.i:e a1i.ugewead, Ml on:; de 
miJ•.lelen aan de h1md geven de krncht van deze 
::ipreuk in prnctijk te brengen en de witnrheid 
er vim in het licht te stellen. 

De soort vim de uitspa.nuing moet clus van 
e:lel lrnmkter zijn, opd11t zij onzer vereende 
krnchtm witardig zit! z\jn en blij ven. 

Zoo ooit d1tu bekleectt voorz;eker de dnus eene 
eerate pb1tts in de rij 1tmusem1mten en knn 
Jaurom het meest mm oua doel beantwoor
den: urnttr om van den cl1tns eer.~t recht te kmi:
uen geuieten, behoort mm alle clnns:m te ktrn
nen uitvoerdn, en het tegendeel hierrnn is, 
helnns ! bij da urneste danslnsti;en het gev;Ll. 

Ddze eenige hinderp1LtLl is s:1oedig en gen11ik
kelijk te overwinnen; nrnar hiertoe lll'.>t>ten wij 
ons vereenigen, w11.ardoor eene vereeniging rnl 
in het leven worJ;m geroepen, arm welke wij 
clen met ons doel overeenkomstigen mmm van 
»l' Union diinsense ., geven. Onze bijeenkoms
len zullen clln aan de beoefeniug vn.n d1tnsen 
gew~jJ wofllen, wi>arbij de belrevene den ot1-· 
bedreveneu den eenen of andere~1 clans leert. 
Het hulpbetoon moet dus in onze vareeniging 
t.m strengste worden toegepast, zoocla.t alle 
kleinge::istige vooroorcleelen van zelf mlleu ver
vn.llen. 

Om bij een klein getiLl leden cleze voorge
stelcle d1msvereeniging toch tot stand te kuunen 
brengen en in stand te kunnen houden en voor 
uitbreiding vatba.ar te maken, stellen. wij de 
entree van elk lid voorloopig op f 5. en de 
contribntie op f 3 's maimds. 

Ons overtnigll houdende, d1it wij Joor het 
tot stand brengen dezer d1iusvereeniging in eene 
>ilan ·o-evoelcle behoefte voorzien" en het dans 

""" s 1 . lustige jeugdige publiek vnn 'o o ei: omstre-
keu geeu onclienst bewijzen, bieden wij u met 
vol vertrouwen deze lij.>t tt'.l.Il; en honden wij ons 
beleefdeiijk ii.anbevolen voor uwe kru.chtige me
dewerking en bestendige ondersteuning. 

Personen van jaren en van goeden naam en 
foam znl zich onze vereeniging kieien voor 
Bescbermheeren. 
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Tot leden znllen alleen degenen worden geko
zen, die bereids den ouderclom van zestien jaren 
be1 bm bereikt., en dns rtie.1s den kinderschoe
nen ziju ontwass111. 

Het. concept-reglem.ent is door den heer P. E. 
Triebel opgerna11.kt en zal in eene verg11dering 
van lden ncm bet oorcleel van dezen woi:den 

hnuue pogingen met een goed en uitslng zul
len warden bekrooncl. 

P1tl'ticuliere berichten uit Maospati ruelden 
ditt de prii-> der boenkil n.ldMr tot f 1,80 per 
picol geJ1t11.lrl ii>, en d11t chgel\jks een groote 
hoeveelheid door Chineezen en inl,1nclers vim 
:M tdioen en N511wi wordt opgekocht, teneinde 
dezel ve het a·i.n->tu1i.ncle j<L1Lr met winst ann H...ie
reu ::faikerfabrie]rnnten V<Lll de Jrnnd te zetten. 

Men mamt, dnt genoern le afdeeling v11.U de 
laatste lrntjnngoogst 70.000 picol:'l boengkil ge
levenl heeft, die een beclrng van f 120.000 
vertegenwoorcligen. 

Het hunrland Gondang ontving sints lang 
met toestemming der onclerneming Kebon
A.room, water uit een riviertje mi.bij de clesn 
'l'ojoeug wMrin een cbm gelegd is aan ln11tst
genoerucl land toebehoorende. 

Y oor een gecleelte loopt echter· die waterlei
ding door een stnkje kedjawen of nog niet 
door Enropetl.llen ingehnunle gronden, wnar
voor 's janrs met onderling goeclvinden f 10 
huur betaalcl wordt. 

N Mr wij vernemen heeft echter de bekel 
van genoem;1e ker~jawen goecl gevonden, om die 
leiding te cloen clichtwerpen en is tegen hem 
voor clat feit een 1umklach t bij de Prad6t6 
Kaboepaten Klaten ingediend. 

De in de lantste dagen bestolenen worden 
oprnerkznam gemankt op een Chinees-dwangar
beider, die dwangnrbeid verricht gekleed in een 
zeer netten fantasiejas van Europeesch maak
sel, witarvnn het zeer wel mogelijk is dat bij de 
herkomst moeilijk znl knnnen vern.ntwoorden. 

Vl1tk voor de societeit speelcle heclen mor-
1,j:!;>:!ll een knan.pje van ongeveer clrie jaren .. Juist 

toen er een huurwagen de brug afrende, viel 
het. De paarden liepen rechts en links langs 
bet kind heen en de wngen ging er over, 
zonder het in het minste te deeren. Toen het rij
tnig voorbij was, stand het kind 'op en wilde 
met spelen voortgnan, doch de bnboe, door wier 
onoplettendheid er bijnn een ongeluk gebeurcl 
was, brncht het nanr binnen. 

W 11soxs-Cmcus bericht ons besloten te heb
ben, om alhier zes voorstellingen te koruen 
geven, beginnende l\foanclag 6 October e. k. met 
nnmiddag-voorstellingen op W oensdag 8 en Za
terdag 11 October. 

Progrnmmns zullen nacler worclen verspreid. 

onderwoq1en. 1 

0. i. is znlk een plan zeer toetejuichen, clna.r een 
da,nsv ~r..:cniging niet - alleen bijclrnngt tot het 
oefeuen in de e.lele d,tn.;;kunst, doch ook het 
gezellig ver:rntir en het in stand houdPn der 
goecle harmJ::tie omler de a11.nsta<tude bmgers 
en bnrgeres--e:1 b~vorLlert. 

De Jfotal'Clm nm gisteren deelt mede clat 
de onderneming Plered hare suikers gedeel
tel!jk per kar naar Samarnng gnnt vervoeren. 
Het verschil van kosten per kar of per spoor 
is nog al aanrnerkel!jk. Aan den trnnsport
mmnerner betnalde genoemcle onclerneming voor 
het vervoer per spoor f 2,08. per pikol bru
to, tot in de paklrnizen te Sanmrnng; per knr 
v.i11. Magebng wordt nlimu befa1alcl f 16 en daar 
een lrnr hmdt 2 krnndj,rngs, wegende ruim 
11 pikol, matLld dit per p'ikol f 1, 45 '/, dus een 
verschil ten voordeele van het k11rrenvervoer 
vnu 62'/, cent per pikol. 

Wat cbn\J<trt[jen b"trnft., de Soloneezen ge
nieten er in luttele mctte vim, en clan nog bijnn. 
allecn b\j gebg-.~nheiJ van het voltrekken eens 
huweliji's 

Te .\foc1ioen heeft men den 7en M1tart 1883 
eene m:iziebereeniging opgericht en te Sa.ma
rnn!.S hebben de joogelieden hetzelfde gech111.n. 
W1t11 roru moeten w!j in clit opzicht bij hen 
achterstaan '? zegt iuen te Kebnlec.. 

Het is vuor de jongelieden te hopen, dat 

De Mataram voegt hierbij: Een dergelijke 
toestnnd zal buiten N eclerlandsch Inclie zeker 
wel nergeus ter werell bestann, 

Per eerste trein vnn Mndioen is heden mor
gen nlhie_r gearriveenl de Resident W. A. M. Ou
demans. Hij werd met bet gebruikelijk ceremo
nieel nm het Stntion Djebbres 1tfgebaald en sfatp
te af a<tn het Resi•lentiehuis, wmi.r hij verwel
kornd wercl door den as,.;istcnt Resident, de Pan
gernn Adip1tti Anom, de Pangernn Acli1mtie 
Pmng W eclhono, de prinsen die geen dienst 
in den kraton hadden en door eenige uitver-

gen heeft? zoolang in zij11' hart gesluimcrd had, kracbtigcr en 
>>~een; ik heh er lang te vcrgeefs over gedacht." met angst z:.ig hij den besli-;semlen brief van The
Het was een aanval va•1 minnen\Jcl, daar gij I re<e te gemoet. Dew liet zich niet lang rneer wach

u dien avond steeds met hare rnedeminnares hebt ten en Wilh~lrn vernarn er uit, dat zij niet aarzelr[e' 
onded1oude11." z1jne lic~frle aan te ncmen, tenvijl zij binnen kort 

~ liarn wiendin Na.thttlie hoopte te bezoeken,, om daar 
~ den gewicbtigen bnnt.! \'aster te knoopen. vVilhelm I was vcrpletterd. Ilij had de zon rnn levensgeluk 

llHaar mcdcminnarcs !" l'iep Wilhelni uit. »Welk 
ecn treurig licht gwit n1J bij deze mededeeling op. 
Ik vrees nu, dat mijne kom.;;t haar meer k;va.ad 
dan goed zal doen.'' 

De genee,heer beweerde het tegendeel en we.ldra 
trad Nathalie binnen om haren ga<;t te vcrzoeken 
baar naar :lligno11 te volgen, waaraan hij slechts 
schoorvoCLend volcleed. 

Mignon zat in een lang wit vrouwenkleecl; hare 
rijke brnine hairen waren fraa1 gekruld. Zij zat met. 
Felix op haren schoot en drukte hi.!m aan haar hart · 
llaar aanblik was, a!sofzij niet meertot rte aarde be
hoordc en de knaap zag er uit als heL !even zelf; 
bet scheen dat bernel en aarde elkander omhelsrl~n. 

))Ik dank u," Rprak zij, »dat gij mij het kind te
rnggebracbt hebt; gij had hem, God weet waar
heen, gevoerd en sinds dien tijd kan ik niet rneer 
!even. Zoo Jang rnijn hait nog aan iets op aarcle 
behoefte heett, zal hij dit gemis aanvullen." 

Wilhelm zag met gcnoegcn, dat zij zich tevreden 
gevoclde, rnaar kon bij het weggaan zijne trnnen 
nauwelijks beclwingen, als hij aan bet hartziier dacht, 
dat hij haar tegen zijn wil, had vcrnorzaakt. 

Op bet schoone buit..ingoeu van Nathalie vlogen 
de dagen we! aangeoaam maar niet zorgeloos voor
bi,j. Met elken dag were! de liefde voor ::-;athalie, die 

rnor zich z:en opgaan, .loch deze brief' kwam als een 
clreigenrle onweerswolk zijne hoop in duigen wer
pen. :\iettem;n besloot hij zijn aenmaal gegeven 
woord gestancl te doen. 

\\"edcr waren er een paar dagen Yerloopen. Wil
helm wiJde juist met Nathalie zich naar buiten be
genin, LoE'n zij de kinderen in den gang hard hoor
den loopen, terwijl Felix uitriep: »Neen, ik! neen ik!' 

llfignon sLortte bet cerst de deui· binnen; zij was 
buiten adem en kon geen woorcl uitbrengt'n. Frlix, 
nog op eenen afsLand, riep luide. >>.Woeder, Therese 
is er!" De kincleren b::ulden een wedstrijd gehoutlen 
om dit bericht bet eerst over te brengen. :Mignon 
lag in Nathalie's armen; haar hart bonsde hevig. 

»Stout kind," sprak. Natnalie, ))is alle hevige br.
weging u niet ve1·)Joden? zic hoe uw 11art klopt !" 

))Laat bt!t breken !" zeide Mignon met een diepen 
zucht, » het slaat reeds trJ Lang!" 

1\Ien was nauwelijk.s van deze venvaning her!'teld 
toen Therese binnentrad. Zij vloog naar Nathalie en 
ornarmde haar; daarop wendde zij zich tot Wilhelm. 
Deze deer! cen schrecle naar haar, maar zij sprong 
op hem toe en onder het uiten der woorden: l>Mijn 

korene1t, die een nitnoodigiug ontvangen hud 
den om de plechtigheid bij te wonen. 

V ro ger wPrcl vim zoo iets aan nlle inae
zetenen kennis gegeven, opditt niemand ~n
wetenheicl zou lmnnen voorwenden. Ditman! 
echter heeft men er slechts enkelen bijgeroepen. 

De corpsmuziek van bet R1tnillon bier to 
ste le is, volgens bevoeg le beoor l~elu.11.t'.i, in. den. 
l<Latsteu tijd zeer vooruitgeg1L11.n, en verscbaft 
1tlle Zatenlag-avon~n velen toeboorders groot 
genoegen. 

V roeger ontvingen de plaatsel~jke bladen een 
progmrnru11 vnn de stukken, die in de kinsk 
voor onze Societeit zouden gegeven worden ter 
opn11me en claarmed~ gevoelden velen zieh ver
plicht. 

Wij geven den kapelmeester in overweging, 
het progmmrua in den vervolge weder in de 
bfaden te doen opnemen. 

In ,,de Oostpost" komen een paar ingezon-' 
den stukken voor, betrekking bebbende, op bet · 
vervoer per stuntsspoorwe<Y in die contreien. 

Niet alleen . de hooge v~achtprijzen n~opten 
een pnar fobneken hunne suikers per k11.r.1naar 
Pasoeroean te doen vervoeren., ·do ch -ook .de<zeer 
onregelmatige verstrekkino- van- en het. -onre
gelmatig verzenclen cler r:eds beladen.wa<Y~ons 
en waarbij nog in aanrnerking werd gen°o~en: 
dat door het verzenden PER KAR pl. m. f 2.
per krnndjnng werd uitgewonnen. 

Anderen zngen zich genooclza11.kt ijzerwaren, 
tot zelfa stukken vitn pl. m. 7 picols, als bestel
goecl te lute11 komen, om niet 6 a 7 da<Yen na. 
de afzending van Soembaja, daar6p te ':no~ten 
wa~bten. Is d~t in bet belnng der exploitatie? 
Re1khalzend z1et men dan ook nunr eene betere 
regeling nit, aangezien berhaalde klacbten zon
der het gewenschte resultaat bleven, en men 
vreest geclwongen te zullen worden om tot den 
ouclen sleur en de sappiesk<trren terug te keeren. 

Tot geruststelling van hen die bevreesd 
mochten w~zen van niet genoeg belasting te 
zollen moeteu opbreugen, zou kunnen dienen 
dat de Java-Bode uit 's Gravenha<Ye vernomen 
heeft, d1Lt bet tekort wat de ontw~rpen staats
begrooting anntoont geen f 3,000,000. doch 
slechts f 14,000,000. is. Bescbouwt men de 
zaak echter goed clan komt er- door <le uit<Yifte 
~~n f_ 5,000,000 aan rnuntbiljetten, m w~rke
Lukhe1d een rentelooze leeuino-. noO' een kleinig
heicl bij, zoocl11t bet geheele te kort f 19,000,000. 
zal bedmgen. 

De lncliscbe begrooting voor 1885, de eerste, 
die door den nieuwen Gouverneur Generaal is 
ontworpen, moet een gunstio-en in.druk ma.ken. 
Bij geenszins overclreven r .• ~ing van het kof
fie-rendement is zij bijkans tot sluiting ge
brncht. 

Het laatste klinkt zeer mooi; bet is alle-en 
j11mm~r dat het woorclje: bijkans, zoo erg rek
b11.11r lS. 

Drie dngen geleden, des n11 midda<Ys ten 5 ure 
werd de kokkin vnn den heer D. te 

0

Gendinaa.n 
( W aliekoekon) die unnr de Benga wnn ri vier ~as 
gegnan, door ecn kaain111n gep<tkt en in de 
cliepte gesleept. 

Slechts hMi" lijk kwnm weer boven waarvan 
buik en ingewanden bereicls door het outlier 
verslonclen waren. 

Doordat er op de titir geslagen werd, ver
zamelde een menigte menschen zich op de plaats 
des onheils. 

Het lijk werd opgevischt, den kaaiman. heeft 
men tot heden toe niet kunnen vnngen. 

De voorgenomen tocht van den Pangeran 
Ario Pntng vVaclono nnar Ketoe zal vermoe
clelijk warden uitgesteld of in het gebeel niet 
pln1tts hebben. Een familielid n. l. zal op Vrij
clag den 3e October e. k. zijn bruiloft vieren. 

vriend, mijn g~liefde !" vie! zij aan zijne borst. 
Bij dit tooneel greep Mignon plotseling naar haar 

hart en vie\ met een hevigen kreet voor Natha!ies 
voctPn Jevenloos necler. 

De schrik was groot; geene beweging van het hart 
of van den pols was meer te bespeuren. Wilhelm 
bief haar op eR _rfroeg haar naa1· ha1·e kamei•; ' de 
geneesheer werd ontboden, maar ook deze kon kee• 
ne hulp aanbrengen. Het lieve wezen was niet lfl 
bet !even terug te roepen. 

v 
Door deze droevige gebeurtenis was er aan geene 

feesLen ter eere van de verloofden te denken, en 
\YilhtJlm gevoelde behoefte eenige dagen in stil na
denken door te brengen. Overnl in hot huis· heersehte 
een plechtige stilte. Men had besloten, Mignon eene 
schoone uitvaart te geven, en de kunst had a)les ge
daan om haar stolfelijk omhulsel zoo lang mogelijk 
te bewaren. Zij lag op een prnchtig rustbed in de 
grooLe zanl van bet slot, getooid met (\e witte klee
deren, die zij zoo gaarne gedragen had. Midden on· 
der de toebP.reidseJ .. n voor deze treurige plecbt1gbe1d 
kwam er nog een nieuwe gast aan. Het was een 
Italiaansch markie8, die sinds VE'le jaren een vriend 
van Nathalie's familie geweest was, en- wiens aan
komst nu eenige afleiding verschafte. 

( Wordt vervolgd.) 
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5 . 1;:) 
5,/t_.~ 

5,56 

3,50 
4,3 

4,29 
4,47 
5,3 
5,5 
5,20 
5,36 
5,55 

>> 
gan )) 

I -.~.-d_j- 1 '>..a.n koro.st. 
)) 

Toelangan 
P1 ·an:1bon 
Ta 1·ik 
19..IC«> d_j «>ker~-

Tj oer·a1n ala:n.g· 
Pcte1·ong·an 
Djornbang 
S t"' ruboc~ng 

~ert;asa .. •«> 

)) 

Ba1·on 
So •kon-:io.-o 
~g.-~ ! 1 c l.joe1~ 
B ~ 1 gor· 

\ "\" ilarrgan 
Sn. 1·a . Jan 
Tja1 ·0 ban 

I3abarlan 
.RI.no di.oe•• 

)) 

Poe-rvvo<'l.a.die 
Geneng 
JE».-.r on1. 

» 
Geclong Gala.1· 

'\ ·aliekoekoen 
1,;:.cctong; Ba.nteng 
I{:.ebon Ron:io 
:;)..fodj o-Sn:ige:n 
Gron.:ipol 
Ken-:iirie 
Pa.loer 

Ve.1·t1·ek. 

>> 
)) 

ankomst. 
'\~ert.rek. 

)) 

» 
)) 

» 
ankornst. 

'\rel"'t r·ek. 
» 
» 
)) 

» 
)) 

)> 
)) 

)) 

Aankomst. 

Vertrek 
)) 

» 
Aa.nkon:ist. 

e1·trek. 
)) 

» 
» 
) ) 

» 
» 
» 
» 

Solo-Djebres Aankornst. 
» ):> 

s ...... s,,- Vei.·teek. 
~\..ankom;;t. 

-

"V". ::L'd:. 
6,--
6.,2"1 
6,37 
6,50 
6,52 
7,10 

7,3l 
7,53 
8,6 
8,-18 
8,41 
8,53 
9,4 
9, -l 3 
9,2-1 
9,2G 

-

"V". n:a:. 
6, 1 5 
6,:-3~ 

6,54 
7,7 
7.,22 
7,41 
8 -1 
8::23 

8,41 
8,53 

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

door 
door 
7,--
7 9 ,~ 

ctoo..
doot· 
7 ,31 
7 57 
door 
door · 
8,34 
doo1· 
8,5:) 

9,5 
rloo 1· 
dul H" 
9,3.) 

loo1· 
doo1· 
door 
cloo1· 

door 
10,43 

10.53 
cl

0

00« 

door 
·1 ·1,:~5 

1 ·1,36 
<.1001· 

:N" . 1."l'X. 
-1 2, ·tO 

door 
<.lOOl' 

·12,46 
cl.001· 
door 
<loot' 
'1,28 
'1 ,3 -1' 
·1,39 

' 

G,50 
7,8 
7,22 
7,30 
~ -l ./ ,4:::> 

8,-1.5 
8,82 
8,38 
8,54 
9, 1 6 
9,28 
9,44 
9,50 

l 0,7 
1<-',2-1 
l0,40 
. 0,51 
l ·J ,4 
l 1 ,22 
l ·1,28 
l 1.. ,55 
:N" - :in. 

1':?.,-1.0 
1 2,24 

1. ,-1. 5 
·1,33 
·1,52 
2,5 
2.,-1.0 
2,28 

2,50 
3,'12 
3,25 
3.40 
4,3 
4, ·15 
4,2G 
4,35 
4,45 
4,50 

NED. I N D. SPOORWEG- MA.A TSCHAPPIJ. 

I Y. :;).L 
7 . -13 
7. 24 
7,50 
8,6 
8,24 
8.30 
8 . 44 
8 . 57 
9 . 8 
0.26 

'\- - :;).L 
7 . ·15 
7.38 
7.51 
8.6 
8.20 
8.2(1 
8., ~"i-7 

9.3 

9.30 
9,38 

Y. :;).L 
-10. 

1.0 ; 7 l -10.26 

1
-10.3 7 
-1_ o. 5 -l 
'\ 0 . 56 

l 11. 7 
-1 -1 • -1 7 

X. ll-L 
'.1..53 
2 . 2 
2 . 22 
2 . 33 
2,47 
2.52. 
3,3 
3 . ·14 

-1 -1 . ':2.G 
·l ·1.42 

y_ ::\.L 
0.48 

-1 0.1 -1 
·10,2./;,. 
·1 o,ao 
•l 0,53 
·lO.S8 
1 l. ·t g 
-1 1 . :-3 ;5 
x.::u. 

-12. -1 
·12 . 0 

-3 . 24 
3 . 40 

X. 1\L 
-12,25 

1

-12,42 
-1 2 •. 5 -1 

-1 . 1 
·1 _-1 -1 
-i:1.6 
1 ,31 
·1 , 4 2 

2, ·1 
2, 7 

N. I. 
3,36 
3,47 
4,'13 
4,29 
4,47 
4 . 33 
5 : 1 o 
5.25 
5 , 38 
5 . 38 

N. JH. 
3,55 
4, -15 
4,2 7 
4,41 
4.53 
4 . 59 
5, -1 7 

.. 5,31 

I 5 . 53 
5,59 

s - :1. .. 
.E:.ali - 0"""'0 
Salem 
Tl.i en.kilon 
Lav,·ang 

,-ertrek. 
)) 

>> 
)) 

)) 

.c~ankornst. 
'\Tert1 ·ek. 

Kal·a.ngsono » 
'l.'ela. 'I.Va » 
Pad as » 
..._ed-][]tgd._j-. ~:i. .l\ . LLnkomst 

» Vertt•ek. 
Tangoeng 
Broemboeng 
SEllIIll.Ea..r'EllJl':ag" 

§=-··•-.-.n. .. ;:;
B r·o~rnboeng- -
Tar1go<>I1.._!5 

)) 

)) 

Aa.nkomst. 

IA:.ed- .... lf;:;;-~-~ i. 

.Pa.cl as 
'I'ela.'l.Ya 

)) 

I~ ara n g - !==ono 
~-ei11.d.i.ll• 

La"vang 
D e nki Ion 
.$a.lem I. I 

I Kali-O:s"'o 

. ::\I. 
7,2 
7,25 
7,45 
7 ,59 
8,·10 

8,40 
8,50 
9, -13 
9,33 

·10 . 2 
1. 0 . -1-1. 
-1.0,26 
-1 0,50 
'.l -1 ,'.18 
.l ·1 ,45 

V . :\L 
·10,30 
-1.0,53 
-1. -1 , -13 
·l'.l .27 
·1 ·1,37 

I :::-;:; _ 1\I. 
-12, 7 

1-12,-1.5 
·12.37 
-1.2 . 56 

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

8,-12 
8,35 
8,53 
9,20 

G.50 

N". ::'IL 
2,-16 
door 
door 
door 
door 

3,-1.G 
3,2-1. 
3,3 7 

d"oor 
door 
4,6 
4,'.16 
4,3 7 
rloor 
5, ·1~ 

» 
.i\ .. ankou:i "<t . 
'\-ertrek . 

-...- . i\-L I V . l\I. 
8,31 
8,58 
U,'.18 
9.39 

7,2 7 I 
7,47 I 
clOOL" 

7,57 9,52 
door 1-1 0,2 
door ·1 0 23 
door -10,39 » 

Aan k nmst. 
Vertn~k. 

» 
)) 

)) 

8,4:l 10,59 
8,4 7 'l 1 ,4 
<.1001 · -1 ·1 .35 
doo1· j doo 1· 
d o or 1.. 1 ,53 

I N. ~L 
-1 2,9 a .§o.1.-

~~~==========================================================================~ 

".11.~a. J1.· .ii~:1f:- , -ou .- § :1_:..o :JJL· ~e.Q;~-re.i.~igers-

)) 

Aa.n k omst. 
c1_001· 
9,47 ... ~,2 7 

VAN 
s~-.a. -c:sspoo11.-~~gen. L ij n Sa.ma.rang-Vorst enland en-Wi)lem I . 
s -o L 0 SzV NA AR Sama.rang na.ar 1e kl. 2e . kl. S e . kl. 

Solo-r>j eb1·es 
Pa.loe1· 
I..::emirie 
Grom pol 
..t.: Iodjosragen 
I{:.ebon-Rorno 
Keclong-Banten g 
\."\..-al iekoek oen 
Gedong-Gn.Ta r 
Faron 
Geneng 
Poer-wcrfadie 

La.d.!.oen 
Babadan 
'.I'ja:i·oeba.n 
Sara.clan 
v Vi l a.nga.n 
Bag·or 
N goendj-oek 
Soeko1noro 
Baron 
I-Certosono 
Semboeng 
Djombang 
Pete1·onga.n 
Tj oei·ama.Ja.n g 
J\Iodj okcrto 
Ta.rik 
Prambo:n 
'l.'oeloenga.n 
Siclhoardjo 
c;.eda.nga.n 
'-Va.roe 
'\''Vo.nokromo 
Goebeng 
Soe1·abaija 

kl. 

0,30 
0 . 40 
0,70 

2e kL 

0.20 
0.30 

·1,-- J 
1. ,7 5 
2,1. 0 
2,45 
3,20 
0,70 
4,30 
4.75 

0,50 
0, 7 0 
-1.,-:15 
·1.40 
-1 ~G3 
2, ·l 0 
2,50 
2,00 
3,-:15 

5,20 
5,DO 
6,30 
G,90 
7,30 
7 . 85 
8,30 
8 63 
8:05 
9:55 
0,95 

-1 0,4:5 
1. O,DO 
·.I ·1 ,20 
1.1.,90 
1. 2,35 
-12,00 
1. 8,25 
'l 3,80 
1. 4.~o 
'14, 7 5 
1. 5.--
1. r>,::H) 
1. •">,UO 
•15,80 

3,50 
3,90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,93 
6,35 
6,G3 
6,05 
7,30 
7,30 
7,DO 
8,25 
8,00 
8,85 
9,20 
0.50 
n,85 

-10.- -
10,20 
-1 0.40 
·10,50 

3e k L 

0, 1 0 
0. ·13 
0,25 
0,33 
0,60 
0, 7 0 
0,80 
"'.l,05 
-1,25 
1. ,40 
·1,55 
'.l , 7 0 
'.1 90 
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 7 0 
3,85 , 
3,95 
4,-10 
4,20 
4,30 
/i, ,40 
4,45 
4 50 
4,55 

.Droemboc~g -1 ,25 0,85 0,28 
'l.'a.ngoe n g 2, 25 -1. ,50 0 ,50 
I<edong-1.>jati 3, -1 5 2, ·l O O, 70 
Paclas 3,50 2,35 0, 7 8 
Te l a'l.va 4,30 2,QO 0,96 
Ku.rang Sono 5,30 3,55 1. ,-:18 
Goencl i h. 5,95 3,95 -1,3 2 
La. \vang 7 ,20 4,80 1. ,6 0 
Sa.l·~m 8 . ·- 5,35 -1., 78 
I<a l ie-Osso 8,80 5,90 -t ,96 
Solo 9,80 6 55 2,-:18 
Poe 'l.vodadi e 1. 0,- - 6:63 2 ,22 
Delan goe -1. -1 , 05 7 ,40 2 ,46 
rrjepper -1 ·1, 7 0 7 ,80 2 ,6 0 
Klatten ·12,30 8,35 2, 7 8 
Sro~ot '.13,-15 8.75 2,92 
Brambanan '.13,60 9~05 3,02 
I<a.Ja.ssan - '.l 4,05 9,35 3,-1. 2 
Djoaja. -1.4,95 9 . 95 3,32 
Ternpoer a.n. 3,85 2,60 0,84 
Gogocialeni. 4, 7 5 3,20 -1.,02 
B.1~_ingin 5,25 3,55 ~ ,-:12 
Toenta.ng G,25 4,25 '.l ,32 
'-Villecu I 6 ,85 4, 70 -1. ,44 

Verspr eide Berichten. 
'I'o Soera.ba.ia za.1 de heer Ca.la.ti 'vederom de di

rec-t,ie van de schu.tte r·ij-muzick op zich. nemen. Het 
korp~ bezit voldoen de k L·achten :inaar had a.Ileen ge
b1·ek a.an een goeclcn. kapeJn:i.eesLer en. a.an veel dub
beltjes. In. het ccL·ste euvel is nn voorzien en in het 
t'l.veede zal n1en t:e gcmoet k.omcn <loor ct..n beroep 
te doen op de vrijg·evigheid van. verHchillende ver
ccnigingen en van de ingezetenen. :I"en. hoopt in het 
laatsLe te slagcn ornclat bet ccn soort. van. bela.sting 
zou<lc .... -czcn, vvaarvoor men ten (:iri.iri.st.e muzi ek h .ee:fl,. 
-- 'accilia heef't alclaar een vcrgadering gehoud en en 

l 

-1 2 , 2 4 
1. 2,32 
-1. 2,4'.l 
1. 2,53 

-1. , 2 
1..,-1.6 
-1._.24 

-1 ,39 
·J 57 

2,9 
2 , 26 
2,32 
2,50 
3,10 
3,22 
3,38 
3 ,53 

4 ,'.l 
d oor 
d oor 
4,3 6 
4,49 
5, 7 
5 ,23 
5,39 

5-45 
6, 8 

N . lVL 
'.l ,-1. '.l 
1. , 3 6 
2 , 5 
2 26 
2:38 
2 , 5 '.l 
3 ,1. 3 
3,40 
3,58 
4, 8 
4,4'.l 
4,52 
5,7 

5 , 27 
5,48 



had het voor1·ccht. lui1·ten bP-<'h<'rn1hL~<'r •le ne~idcnt 
Jb1·. 'an dl't· '\'\'ijcl'- in h,1~l.1· rniddt>n te zien. 'r<.">en de 
bcscl1c-rn1he<>1· in .t._• p~U .. lZL' g•·~proken hacl, ' erd hij 
door dL•n pi-, .-j, l<·t~L d,rn.1·..-oc>t· be lank.t. ,,-a~u·na d,• 
laatste nan d,• h•dPn ve1·c,•lde- dat. L'aeeilia op het 
oogc11 blil- Lt.l g "\.!! I .n.oo ... l ,·01·k.e01·'-l"-"', tl.l. ... l..~t· <-l:.1 L 11~ .... Ll. L"Ll.l 

cla.arirt te p.:etllt>t't t .... I- orl.".lt_"ll.11 .. t",_"":L'l-ls L'L-..Il. lij~t or"ltl01· <.ic 
lct..lc1"l 11:.t.cl tJ,)t"'t"\.. t"""ir·ctlle ... 1 .. er'l., ,,.~\:._.:t.1·.--,1) 1·L: .. 1~ 'o i· t.."'et""l. 
belar1g--rij I l>t"(f 1·c..l.µ: ''r.;_t:-: i11g ....... teL"l'-0r1l_I. 1~ ,, ..... i l:-:(>11 .. ~g 

is z:.l.l c.lL"' l>0k.e11 c l0' IH"l'~l:itli~·it;._1tt't.11· C;_l.l:..1l>1·0.·i 1i St..)er:..Ll..,.!l.i~~ 

bezoel.;.__0r1 en tf:l..;._1.t" '' t._"11. 1>:l:.""'l1· 'L> )o1·~t\..'llir1g·t_~.t1 g·c,·011. --l)ol~ 
te s~\01'"~1-b~i;_"l J.S ·y,~-":J '&"ll~«.:ll g·L~lLl ill L)ltll\.)4..)1~· li:t.""'l'l. :tit•-
rr:ta 11c"l.u1 d»ZCL' ~Lt..!,·' 1 rijk~ r Lt·l.lrlct·.-: aa11 in bctaling 
en bij Oll.{leez.t.." ... k .. l\le!.;..t'-t et· t.~t~11ig'0 r 1 ,-._-._1,._~11. i...t.:;lo zijt'l.-
Ool'i'.:.. :..tl 1.-f~ SL>t..!t·al,:1i·1. g·._l.,·-...""::.t l~t.ti-OJJt .. '-.'._c.li.t~ ktl;_tt~~n "'"it
gen~aakte cc>ttten ·uit 'L>~>1· l1nh. e 1'-~:1dd·~ns C" 1 l~e cl1·0-
g·en tl4...l..!.1..r1n~cl,~ ee11 ='C~!.l.1. t5· ,·cr·k.<-)Of->et· .. 1.l.l:.""L:::te Ct'tl l~n. c.-I~t 

<.lie a~l.tl. < t.. ... rl l..(_1011 L-,t1g·'"·l1i1lt='°L ... ~ cer .. ki=---tj·~ si~·;_1.1·er1 'vil
rle ont.stelen ,-.-e1·d op beeterLian.d L><~t.r;tpt. flij vi$t 
ecl:t.tc1· tc 011tli.OUlPlt. "tel"l g..._ ... ,~c...."")lg<... .... ,.:.l.11 l'lL ... t gel.>1·el-c. ~::-t11 

Jug·heid de1· poli Cit.•. --'l.'e S~l. ll:'.l.a1·c-i_11g· 11:."\.l\Lielt dL' p~>li

...:t:l...P: C\ "l\'- 't~'--.\ it\. ll..l't.. :_--._t·Lik.el I~u; ... <.(,Jlfl ft_?_,.--a.t>>'!_, 
7 

~?-~, ~ 

een {h::>lt.Lt :... l. '\..\\ l" t."'!l:~~t"\..t't.~l I '-YOl"llt. E~tl. \»""t·l.t·clt"'tljor1ger1 
~:r_...._ei:.i1l g·enaan-i.i. heort van dt~:1 >-"l.•lj unk d:_jal;;:_,."l. • een 
za.cl~l e11 Ct.. .. r-:i. i·ij:-.:L.&.l.r1g· p-t~:S:tf..den t."L1 "' ... ..__l.-.; cL.l.:."l 1°rl..lellt'~ ,,-eg
gelo01~er1 ..... lo t ,-t.. .... l•t•;...l..SS\. .... tlflo ~nell1.L!iL1 , .. ,-~~r-,l l1ij te Pt"">tl. jol 
opgep!""t.kt .. i1-i:._l..&.l.r t.c...">cb r1og' Tliet :--:nel g·cn ( ' 'g· ,-va.nL ll.ij 
ll.a.Ll J1et z:.."l. f l-.."l e11 <le ~L,"l.r1µ- t·ec l~ , · et·l'-ocl1 t_ _ ~iet-r.eg01:i

stun.t1Lle <ltit js z."jr1e z "l.. -.t•'- "tt.."lc}1 t~i·.&..-ing bt.:! l.1.1 lei"\ c_•n 
zal 1-ii.i z,Y.Hl..1· go,.t1·at't v1.-01·d~n. onJda.t. hij Yan den 
adjunkt d. nk,_a g· • ·:-<1:0l•~ll bce: t.--

De bt.!,vvlk_ 11~- <.li~ "Lt.:! Lit.. .. 11.lb l.r-igar"l.. <li-..::tt·ict Bo l j :~ .. 
ZOLlt Il'l. ~t. ('-. _) ){..).._c. r 1 .. i'-.l.n .. t.!..!_•t. 0 Vet" t_{ ~ V.;l. l -:jri~1 ... , .... : [ , ....... ,1 <l~n. 

zou "\c._·l'- ")o ._ >i' t .;.l'l.tl. ~~ · lt""l ... _..:-:t:t""~· .. c.iie 11 ~t z )ll l' .. l. ! ,l1•1is eer·~t 
ten "t-·e , 1 111·e 1.1 l. t op' te:i en te11 h:t!C t ·a ... l.lt. "'"'~ l • 1· 
Slllit<:!•l. o.~ Z) lLlJ l. l l • !a - U f.j l 'll <f \. 11· i )f. '\"L'L'] -;cb ·"l.
d~ itl ll.U l ·~1 .... ~i H! f l 1--i i.. I l ~1 l.! l tl..l:S zj tl::~·t 1 ·0~-0r· l-\:l l.2."0 1 

'-Vot·Ll"" l. zj g~-'-'~....!l !i..2:' t.i..> ").- c.L.~1-i 111 :..~1Jt1·i~ tJi !-?.-e .-·cl-io~ f-: l .. 

1!: i;-- nig0 jf'> 1.~...!li.e•i..d,~ l.1 .. ~l>b_:"rl tc S_l..1-i.1 11-~"t·1 .. ..:t· l::>;j cl~ 
rnis=-'ig·it ZLtlk. e~z.i 1~~,·e~1 g-01:1--:i l.:.:l..k.t .. ·ln.:... t1.l[ t.=.. g ~:c' >"·iz1!ll 

uit d~n 1...·u~1><·l ' <'g·liep••n. 0Jk b~hb •11 :zij. o:n ec 
011bel"'-t..":l.nLlt.~ l"t.!._{~Cl L"'t:::°!_J. .J;..1..Vtl..:.Ln ZOJ l:...'t. f J;g .!.:!: "'-..::i !:?;..:."" l., (i 1..t 
bij l>un-c en blau'i.v .,..,,-.l.s. D .. ~ I-' l. i " e-!~- -r0J Jeri v·:i :i. 
S1·onclol, t ·n b~ I ,·,-i_;.s~ Yan f 30, .)..) zij 1 i.l. ·,.., l·"t.·t· f-; 
ka..s vvlJ ....... "l...:~ . --.. l.>it V1:! ... - l : ~it --~e''l :...;tt-e:!~>·e <-1. ln ti~ r 1, ·-..l!c. 

Ovk: t~ S l.tl~:--t.1· .. l..11:-r f.> ~g·irlL <i~ C1·0 .... or1r1.l l it~ t..~.=.. tl::t.
]en. D C1 ·0 on t:eY'-'.1 kh1gt~.1 er. dat z·j -;l,~ c h t e z : tken 
liteginn~11 t~~ t.tl!.l.k .. e 1. 0 ~'- zij c.i:e- <...lit~ 1>':.t. r1 t e 1--i tnet z cH·,g-
a~-...111~, ·e.ckt:.en .. c....,tn l:...ttL"!-1· <...> 1 > l1t11111e " -.11 l 1-tie.s .... t .. go"" {e 
zn.k.er1 IllL""" tc tt.. .... lll tkc11 .. z.it~t"1. zicl1 irt ll t lll.11t.~ '"Cl"'"'· ..... l.c}~-
tir1ge1l telt"L1r ·g · L .... -:t..t..!! { c11 Zl..Jtl tltl. Zt"e1· <...l11 t e,·rc 10 11.--

Het <i~ t ncl1l ... L.llt"tt1., n.t·-riJ1L"'t·ie e ..... -g:a..,,·it..~ z;_l.l ,,-<..)rtlt ... Jl. ir1-

gct1·<..>l~ .. l'-.er-i t~1:1 g-~l.::l..t. bij d'-"" l~Olllt•:.lf!""t""liL"' L«..... ~' 111a1·~l.ll!.!".. 
oindat. J.Uen an OOl"•l •<!l i>-< dctL d' p: •.-:el~·1tb vap'e
ning~ '"-lOl" l1et f°L).t·t.. , - n.11 cli~ i>1o.tu.ts 21i~"'t n .. ~t'"er· 
noo -fig- l:'. £,"'Tl :--:i>ut ... -uQ""el ~telt , . <....)01· 011) 1111. t...l t." k:..t.r1011-

nen clt...Jur Lo ·l ">t?'(>!.l.tl.:S Lt.~ ver" n11gl .. ll.. -- , - t..>01· C'L""'l"l. pet·
koetoL·t liPt de b >-'el1,vachter van :\Inn c• kanc-r ._~en hout
die-t~ v1·ij. n .. - opzieno1· Dou-..ves k'\V,llll""' l~et = echLet• te 
..,-.,ten. hij kht.agde den bu"<ch -......-acht:e1· nan en het re

sul-cna:l ,....-as: ~-3 HL d. a. b. d. k. Dii:. verh:-iult hei:. 
.Indi,..._·11 "'\'adet·land. -- llet (.)o!"'t:enrijk:Seh lGU.Ziel~gezel
scl~np. '"'-"n<tr,·nn cle c."l.pnciteit doo1· cle LAjcoul-uCieT 
bij paar1lc11k1·ncl.tt·~n l>o1·ekc~d :vo1·dt. ltcefr Zon Ing· 
a,-on.<..i _ i11 de k:0n1e ie e-er1 ~t.1·n.t..1~sco11ce1-t.. tL ...... 2.·en ' " t..;:t""

min<l-L!t"Ll' I->I""J .. Jze1l.. g .... ~g0,·e1~- -- Ifet tcl0g.l--:tl..~i'"t'l~a11too.t"' 
te 'I-'ji1>.;.~111~::..l.~ i~ gi~t.e1·11.•i:1 g·t3sloter1~ cia.:l.t· de (30\.1,?t."'rl.tCll..1..·

c-:reru_1·aaJ '\vedc1· unar l3uitenzorg gnat. "\-e1ke soort 
,-a:n i1t.~1.T'\VC J..tH~l.11.:Jels in h.et pa lei::;; Yerla.n .,-c.l ,...-orden is 
echt.er nog :niet bekend. -- De Oost:1:Jost; z~gt dat e1· te 
Soerabain ....-ele civiele processc:i.1 voor de deu1· staan. 
Een. bnboe is 1net / l 000. a.an g;oederen en geld 
h1.1i,.,,vaa1.;.t:,..: •r••tocren. Toen ZIJ geld » Opn:.in-i"' bad zij 
geen plan 01:'1 h~ t:e bcl1on<ien. ,,·nut zij gaC alle,,,; la
ter aan harl!ll .n1i1111anr: een ci,·iele v<:> -olging cl us. 

C'>p <le Yend ut1e van .J-:ekJ-iou t t:e _F>n,,_oeroeai::t k'va
ruen ....-001· 31.l klo~;.kcn u.:i.et ,-,,.-ekker;,;. Di1:. i,-, nog· zoo 
]~eel ....-eel nie1.. ''"ant op de verulutie ....-a11 Bci·g·e1· t:e 
::Solo 'va· n e1· st01lig 300. zoo :niet .n1eer. -- Lorn 
Lau<lcrdnl0, die cl.~zcr dage:n, t.er'i.v.ijl h~i te paard reed 
<loodelijk duoL· den l>lik,-,e.111 ,-,,.-crcl get:1·ofl"e:n, 'vas eon zon
dcrling. De Schot"-'chc.~ edelr:nan bleer eens jarcn. lung 
>"-_P.Oo-t·loos ,·er<l "--enen. totdat: .1.=en eind cJijk ....-ernaro., 
<la -t. hij al dien. 1. ij d a 1~ porti er bij he t go0rle.1'e'l1st:a <.ion 
te I:. . ·et.c.1· 'va:-; 'Yerkzaa1n g·-e'l."'\·eest-. - -- In de1')'" la~""'t.1:Rten 
1:ijd ht2'et"t inen in de on1s1:rekcn Yau Ron~~ '\Veder l>e
gal:s. Zij :narnen gL·aar Cozza ::--;;-ar<lelle ge....-allg-en en 
,-1.·oe.!:!"rn ':lOOC.>O. tr_ ~-ooo.i.· Jo~gelcl_ De g1.~aaf" ,,·ilcle 
gaa1·11 ~ Z\JDe vrijhei<l terug h0bbe11. n-innr voucl ~0000 
fr_ 'l.Ynt 1:e Y<:>CL Ilij <.a,varcle '::2000. De roovers na
me.n <laa1·1>1c<l•-~ g·e11oe2;e1-i_ e,·t~t:l. a.ls .ra,·.tt.~cl1e bt~g~11~, 

o:nt....-in_gen het gel1l en ,._t.elden den g·raaC in ·vrijhL•i<l. 
--Tc J_cipzig- is l,ij Ed"-in ~ichlocrnp een authohio
grn.fip ...-an J{icha1·tl '\r agneL· v01·"'ebcnen. Zij hcct: 
~"">l'-Ieit"lc Kt111~t. ""l.ll"! { l 2--i.'lt .. i11 L .. ebei1 .... ., _ _ I >e eer:ste }'-.]Ct..""

dC"rJ:-i-iak•.!r <let· ,....-ereld. d'-' heer 1,._ntic i\Io,-p.-:. is tc Lon
dcn ::re~t.t...tt•Ye:i..,. llij 11acl ccr1 eige11 t.lic.htt...""t·, <lie cen 
salnri,.; '\all 500 pd. Rt. trok. llij ontving zijne klan-
1:e11 steed>'> ~n gala co!"'t.UUI.n en ti·ct.c"tc>Prde z•o: 01~ cl1a11::i
pagnc, e>e-te1·.-: en >"he1·1·ij. l-lij la _Lt e p n kapil..aal ....-an 
ruii:n. <'P-n tuillioen na. en de p1·in>"en ,·an he1:. Koninklijk 
huis zonden. bloen.ien. en k1·ani"cn on1 op de kist Yctn 
hunnPn s11ijdet· neder te leg.~en.. --1-I~t Aly '11-7- r:C )( D1'rt

blarl Ye1·ne,..n1t uit een goede ht·on, dat bij rle Re
geeri11g het '•>01-nc~rnen best:aat 01r1 C"E"n bepanlde af"
sch eicfi11p.: te r11nk<'n t_.11R,..chen an1IJt<~nnre11, bean.1b"te1L 
en g..-.en,1d<.,:ijee1·rlen Ee!rt zPl~ .. er·w~ 130111l>ast.L1:-::; l'-.e1 11·t cl<i..t. 

·yooi-n<~11'1~~1"l uit~t..eli.Pn<] er1 "'t<..·Jt "'-'" • ot- Ot"l.l tel" e·e1·e. 'an. 
de :::--;.,de1·larHl>-<che - vlng dP- aru b ena 1·e>n i11 het roo I, 
de geP111ploijecr·clen in het b1au-..v 1.e k'e,•dcn. :i'.Ten 
zoude clan dadelijk l~unne11 ziPll met, 'velk "'001·t 'an 
]and'"'dienaar men te docn hnd.--- lJ<~ ~ -ot.a.1·i,; teve11s 
Vendn mep,-te1· t .e Se1·ang· 11eeft e•~n ee1-vul 011t,..Jag u it 
zijne bet:1·Pkking ·ve1·zocht, daa1· rlie hen-i niet. genoeg 
opbracht orn vau te Je,·en. lJet is dnu o >k ,·ou1· ePn 
Nota1·is "'\ endutnee:,;ter onmogefijk iet.s t<' "'l.><>1·dienen 
als c1· gce11 aJ,t.e1l. e11 cont.racten g-e.?•1nak1 en e1· g«~ec1 
-vt~nc1tttiL~~ g:e-f1l.>t1cfen 'vo1·4{en.--IJ~ ge1~cn::;~o1111ee.t"flc 1-i1e:""l.
joo1· tlct· 111f·ante1·ie .:.\1a1·iun hceCt. ve.-zoc!Jf.. o .u:i. den ti
tulair·nn rang· Y..t.n L11i"te1tant I~olonel. Oe L•-"P,"<'1 kou.i
:lD<l.nd:tnL }1<:e(1 1:i.:e1· <.'Chtc•1· t.Pgeri gcarl'\isee>1·cl' . z<>o<lai:. 
1J.P1:. Yer ZO<~k znl 'vo1·<len g<~,vczen van de. l.ta11<1. --De 
dagg·eLdP.t·s b~i dPn ont.vange1· Yan s'hv1<ls kas hel:Jbcn 
na.nze; .. ~:gir1p; g"l~l-<t·egc11 01:i1 :r1:iet i_1lti1110 rlc.A-~1 .. .i-1:-t.<l.t" arl.
cle1 .. c l~ct_i·t~k. l""'-..ingen orr1 tc zi~n, tet'.l eir-ide J:>l:;-""tats te 
:n-:iaken vo :J1· vast.e kle1-k.en.--"'-an clc Land,.; clt·11kkei·ij 
j_" "£ 7000 t-oeg-,~staH .. l"l V .. OOl" clen R.e .. geet"it'lgsaltnn..n~ l'-. 
-:188;3 <-'rt ct.~ Landb n'vscJJool t:c J3uitcnzoi-g; kt·ijgt ccn 

... voors.<- bot va.n t· 2500.-- ~ 

Telegra.mmen van de Locoin.otief. 
Uit Batavia, 27 Septe1nber. De ingenieui· der 

eerste kla~se Yan Geuns is overgepla.a.tst van Pa.clang 
na.ar Batavfa. 

Het dividend <lat cle Cha1rterC"cl bank 
Australia. and China. over de eerste helrt 
u .itkeert, bedraagt 5 p1·ocent. 

or 
"·an. 

A.an t.len mn,1oor deL· in£ant.erie van de Pol 
eeresabcl 1:oegckencL 

In<'lia, 
1.884 

is de 

De kapitein der inlante1·ie van Reijen is bcnoenid 
tot ridcler de1· l\olilita.ir·c vVillemsorcle, 4e kla.ssB 

De adjunct-lnndn1et:ers Ca.licbci-, '\-Vijb1·n.ndt, Vin
cent en Bocrcnbckca· zijn "·oorgedrngen 01n te ""\.VOrclen 
bevor'-t•>rd -tot la11cl1nctc1· der t'\.VOP<le kla~'·«'. 

De af'Jonp der hcclcn tc Pacla.ng gehou<.lcn ( ~ouvc1· -
11e1nc111:-<koffie-,.; eil ing· is a18 volgt: 
1. 7000 picols hovcnln.n<l,,;ch f 40.47 

/iOO jcl J:>a.i11an ,, :..-l:3.80 
200 .id Ajcr l3angis ,. 47 .-".f.() 

1. 600 id nkola 
·1 400 id In.ndhcli:ng 
400 id t'\vcede ~sort 

45.60 
49.24 

IIet ger1-iidllet .. lc 'vna1·to•~ de 
-1.7.75 

eerstc soort. 
41 .4"1 -"'\VQt·d, 1.>Pdt"O<-'g . . . f 

IIet stoo1n,.:.c-hip Zeeland is gisteren tc 
a.angel- 1=cn. 

opgeveiltl 

Rotterda.rn 

Geplaa.t>"t. 1:.c Batavia. de n-injoor intendant Cochius; 
bij den geneeskuncligen <lien.st op Sumatra's vvest

kust, de ot'ficier van gezonLlheid der eerste klasse, rlr. 
Jacobs. 

"\.ran Reuter, 27 Scpternber. I..::a·i,.o, 26 Septernber. 
AUe ve-1·tegen,,•001·diger"' vnn Europeesche mogendhe
hen te I'-ai:1·0, met uitzondL't-ing van den Italiaanschen 
con,,,ul-genez·aal, p1·otesteet·den tegen het leggen van 
besla.g op de Egyptische staatsinkomsten. 

~it ]~at.nvia. '::29 Septc1nbe1-. llecl•~n is hicr een 
rnail aang·ekon-:ien. loDpenLle tot 80 1'!\. ugustu.s. 

l)e ee1·,.,te lnitennnt van bet V\'Upen clnr 
:Sect ~1·Jandsch-Inclie. 13eclen kau1p, iB -...·001· den 
d1·ie ja1·en g·epJa,l.l:-:t als 1eet·aa1· nan d~ 

.1..itit L-:..~ t1--~·a. t.. f < .... 11.J.ie it~ ~eclerlanct .. 
Doo1· clen cct·~ten 111i1:en·"l.nt clet· inrcl.nte1·i0 van het 

~ed.erlandsche leger J.)ef.izc is ccn o....-erplaatsing bij 
bet. Incli~cl.ic"" legt.'r :..1::1..1,gL'"'-"I"~"Lc._"l...gt...i .. 

De a.--sistent-1·e--idc11t va1:i. ~001·den, tl~a.ns :i.1-iet ver
lor in .._ Teder·la.nct_ is g·ep<!11sionnee1·d. 

De ee1·.s · e luitcnunt .:\Tichielsen Yan het Jcger in 
~ederJnnd is bij het ~ededandsch-Indische leger 
o, .. e1·g·c r>lc...t.n.. t:-;;t. 

De "hine<>zen hebhen den 28en Septet:nber de 
v1·c~c1u 1 .. ~l"ng- 'll'\v1jk t~ F"u )Cho"' geplun<lez·d en verb1·a.nd. 

Duit~chl ,l.n l p.·ote"'<tee1·t te-?,"•~n h ~t ve1·z:ni1n van 
F1·an!.;:1·:j1-;; cl,• Eu1· ·:>p<o>:l.nen in d.1~ ChinC•)"-'Che stecten geen 
v..:>ld ~">Jn le b •-<chc ·in· n'2;" Yt2'1·le •11 1 "te liebbt-' i. 

S 1l- -t. '/'~ "1' / 2) _\.. ,__. l-< t n ~- o~ Cbind.'L'Un Vd.· l>.l.ten de 
strl.I. D .... v·~·v ... 'l..·r·i.n~ 1s ;.1..l.2;..!-:0'-!.l"l. 

l.) ...__"! C.
1

1. ~·L,.~·.:.-i 11•"! !t:l.~ ~ itl. lt -l...!id to .. ~; in 
z"j --.....r e:·t}l. rt { .! 1 °~ 1. 

... ..re ... 0 ""rl ~1:-i i$ ecn ern'""'ti ~e st.1ilcPrc1·isis 
I.1 _,\._ 'h-._ -, t.e-'l z"j :1 o tlu -te ~ uit.geb,·o '.;;en. 
De o.l_..>~ ·•1.:>>:1 ~n h :! 1:> 1-:> 3 1 cl~"'l. g...:>:..l.v01~n.eu1· 

Ca.p.~cJ::l. .t b j E 1.g "la.n i t.~ d..:>~n inlijven. 
U1t l3 l. t. • --..., ~J S ~ .>~2! r1':> _'!i". li.:cl~e-1._i a.ls 

t<i'r te !-'<l..1n l.. : ·ang, ....-an ,_ 1ie1·Io : 

is 

ontstaan. 

verzocbt 

hulppries-

te Sue"! l,Q:eilian.. ..I·t'Jecl<etJ._ 
Ozl.t=-'l<--.. .~et"l~ t.>ct·"-ol .. oµ ,-e1·/.:oclc, 

Ll~11tiet·~:l&._l C.l te s,_.e1·ar~ ......... -t<..""1. .. Gout, 
, ... lot· <lt?' it1 c..li1:! betL·el~ l~ir1g a.an 
clipnst:e11. 

bet lid in den resi
ondeL· cla.nkbetuiging 
den lande be .. vezen 

Bcno,'n.Hl t.ot li1l in den 1·c"'i<l.entiPt·an.d 1:.P Solo I-Cuijper. 
0\-cH"!..!:"Pla:l.tst van I->a~ ,•1·uean l~a::t.L· .Pa.clang, de i.nge

nieur·,-- d....,,. P •1·st' klu:>~e bij den 'Yaterstaat ... Beukn-ian en 
,,-an de1· "'\'1.-._i._,k 

Yfl.11 de l~a t:avia -< cl, 1-iavert"'\V 1·ken :naut· Pocr,voredjo, 
de ingenieu.1· cler t'V(!l!de klasse bij den v1tate:rstaa.t. de 
l3ooij. 

Devo1·der<l to adjunct-lan<l n.l..etee dPr t'veecle 
se Calicher... '-'--ijb1·and i., "'\-i11cent en Boe1·cnbeker; 

kl as-

-tot kapitein bij bet "'\Vapen der infa.nterie, de eerst:e 
luitenan : s de Steenhu izcn en Geo1·g·es; 

tot ct:!r~ten luitennn1:. bij het 'Yapen der infanterie, 
de t.'ve<~de Juitenan1:s Krull... de """\-assy. ""'\"VilleY=stijn, 
de ""'\'is>"cr en I3udeuieije.i_-. 

Ontslag·en eeL"YOl bet lid der comrnissie, belast met: 
het n.rn<~rnen van het exan-:ien · voor apotheke1·s-l;:>edien
de, 1-Iei-ii:lgn.. 

Benoc1nd tot lid 
afi1e1T:t.CY1 van het 
Rolff. 

in de cozr:u:n.issie, belust met het 
e.-amcn voor a.pothekers-bediende, 

"'\.'1.-ISSELKOERS 
~edc-1·1. bank. 61n~ dato 

id. fac"t-orij 01.r:n. 
id. part:ic.. Gun 

.Eng. bank. 
id. par i.e. 

Singapo1·e bankzicht 
I-Iougkong id. id .. 
-'-"-1=oy id.. id. 

TE BA.T~'\. ""'\-L..\... 
I ·101~ ... 

·1 0 l '/ .. 
-1o1 1 1.. a 1 1.,, 
·11.03 
1 1 . 8 7 5 ~\. f ·j_ ·1 . 9 0 
2.27 
2.27 
2.29 

"'\'an I'ieutcr, 20 Septe1nber. "s G--»avenhage, 27 Sep
te.i=ber. ::'.\.Iet U8 tegen ·14 ste.inn"len verklaarcle c.le 
t."'\veerle kan~er <lat Pr grond bestaat, 01n het voorstel 

, van "'\Vc>t, tot, "'\Vijzi7ing ''an art. ·198 der Grondvvet 
('1) in over,veg·ing· te :nc.tTJC~. 

( 1 )Gcene verandering in 
erfOJY"\"Olgirlg.. mag geclLl.t·eri.t..le 
den ge 111aak t. 

de 
cen 

Gror:td'\'vet or 
Regentschap 

A d v e r t e n t i e. 

in de 
'\'V"Or-

Societe G1
e de Prod nits Alimentaires 

]~ .\..P.IT \.AL 

Di1·ecleu 1·e11 

:-3 111ILLtOE::S- F.EL\..::S-CS 

DI- ~~1~VI' en ALLGARD 
Gouo..:::-l' .:\TEDAILLE P.\.RIJS ·1878 

G 0 G D E X ~_I E D A .I L L E ~..\... :\.I S 'I' E R D A ~.I -:1 8 8 3 

23, 
i==~~l..J~ 
I~ i ch e ?', 23 

L_ c:::> r--.J CJ c:::> r--.J 
·101, LeadeJZhallst;?•eet:. 

Doter rq <>:rm. a.::n. die 
Zonder eenig n1eng~el, de beste bol..er Y~l.n Fra·nk:rijk. 

Diverse g1·0<>11t<.!n, l:>'u,/els. sarcli11.es, pates de 
!vie g1·cc.s, enz. 

ORDERS TE R.ICHTE~ A.\.:S- ALLE I:i'.IPORTEURS 
-VAN ':!:UR.OPA. 

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

HOLL- ,_ osc.HE PHI.rscourrANTEi. T "'1.-VOR.DEN 

OP - NVR AG TOEGEZOi. DEN 

~ananga 

(-1. 41.) 

KANAN GA 
van JAPAN 

RIGAUD 
Parrurneurs 

8, Rue Vivienne. 8 
PARIJS 

~ater 
is een buitengc-..voon verf'risschend 
toi1et -vva.te:r; gemengd bij het "va.ter 
-.,:•1 • .o:aax·mede n1en zicl.i "vascht, ma.a.kt bet 
de hu id blank en glad en la.at een 
allcrfljnst.e geur na, die door de ele
gantstc dames zeer gezocht -...vordt. 

Sncl<.l;-u/.:: -- TIIOOFT & Y LFF, -- f:iolo· 



G em e n g de B er i c h t e n. 

Nu we weer in den tiid ziin dat de vliegen bii 
menigte de buizen bimrnnkomen. zii 't volgen
de toestel, even eenvondig als doelnmtig, tot 
vliegenvanger n.nn bevolen. In een plankje van 
b.v. eer: <tierkante palm man.kt men een stok 
ter dikte vim eeu kwartje en v11n anderh1tlf voet 
lang stevig" mst, zood11t als men 't p}nnkje er
gens op pfontst de stok recbtop bltjve staau, 
Men be9trijkt deze stok met een lijm. die men 
gemakkelijk verkriig-t door een weinig Im.rs met 
lijnolie eenige oogenhli.kken te lateu koken. In 
korten tijd zal 't stokje onzicbtbaar worden, 
door de vele vliegen di.e er zicb tegen plaat
sen en door de lijm blij ven vustgehecbt. 

Voor Solo bezit eeni~e actunliteit het vol
gend bericht uit de Zwolsche Counint. 

-De -tentoonstelling der voorwerpen en tee
keningen, vervaa.rdigd door leerlingen van de 
Practische Aruba.chtsschool in de Bloemendal
straat, is morgen, Zunrl'Lg, nog tot 4 uur voor 
bet publiek geopend. Uit den nard der zank 
begrijpt men, d1i.t hetgeeu er in de beirle fraai 
versifirde zalen teutoongesteld is, de belan~stel
ling van bet publiek verdieut, minder om bet
geen bet oog er ziet, dan wel om de hauden 
die bet vervaardigd bebben. Het ziin teeken
ingen van wat er in de werkola~ts gemn.akt 
wordt en proeven van bewerking in natura. 
Tr1.1.ppen, ramen, rleuren, etc. op kleine scbn.al 
en lreurig afgewerkt. Een sprekend bewijs van 
de goedt- leidin!:\' waarouder de jongelui staan 
en van de vorderingen die zii ma.ken. Wij bo
pen dat nog velen de gelegeubeid zulle.n a.au
grijpen om zicb daarvan zelf te overtuigeu en 
da.t de belangstelling, waarin de jeugdige in
ricbting zich reeds verheugt, daardoor nog mo
ge toenemen. 

-A1s een bijzonderbeid wordt aan de Zutf. 
Caul'. medegedeeld, dat een valk, een zwaluw 
vervolgeude, in blinde drift eerst in de vernn
da. en toen do0r de achterdeur het hnis in, een 
bezoek bracbt op Scboonzicht in de Hoven. 
Het zwa.luw~je verscbool zich in een boek, liet 
zich ged wee vangen en was zeker we! voldaan 
toen bet de ni;beid herkreeg en de vnlk, een 
prachtexemplaar, a.cbter de trnlies werd gezet. 

-Op de Helderscbe kermis stond onlangs 
een or(J'eldraaier, wiens instrument op een klein 
vierwiclig wagentje was geplaat9t, een lustig 
deuntje te spelen. Niet ver van bet instrument 
wa.chtte een vigilanle op iemand die naar het 
spoor moest gebrncbt worden. Een straa.tben
gel wist heime!ijk het orgelwagen~je met een 
sterk touw vast te maken Mn bet rijtuig. 'l'oen 
de reiziO'er instapte en de koetsier wegreed. ver
dween ~t groote verbazing van den <:traatvir
tuoos ~ensklaps zijn geliefd ~peeltuig. Aanstonds 
snelile de kermisgast ziin orgel s.cbterna, dat 
hij eerst kort bij bet station mnchtig werd. Dat 
bet aan lachers niet ontbrak bij den klucbti
gen wedloop, laat zich denken, zegt de Prov. 
Nbr. Ct., a.an welk blarl wij dit berichtje ont
leenen. Gelukkig werd 'smans ergernis weldra 
verdreven, toen hem op milde wijze giften ten 
deel vielen, vooral van hen die 't meest ge
lachen hadden, toen hij zijn orgel naho,lde. 

Er loopen t.egen woordig op de bureaux en 
in de ka.mpongs jongelui en beeren (klerken 
en ontsla(J'enen zonder wachtgeld) en ook <la
mes met"'lot.erijlijsten rond om de liefbebbers 
ter teekemn(J' aan te bieden. De artikelen, die 
verloot moeten worden, bestaan meestal uit 
meubels en kleedingstukken. Ze ziin tot zoo 
iets gedwongen, daar. zij in benarde .. omstan
digbeden zitten en met weten hoe ZJJ bet met 
den da.g voor morgen zullen maken. 

W el een bewijs, dat onder hen ellende en 
nrmoede heerscht. .!. B. 

De Straits Timi=!S man.kt er zich vrolijk over 
da.t een tokobouder op .Atjeh een employe te 
Singapore was komen zoeken op hoog tra~
tement en vrij pan.rd en vrij gewapend gelm
de, vrij revolver en vrij begra.fe~is. Drie znlke 
bedienden zijn, zegt het blad, m de laat~te 
twee jaar reeds neergeschoten, en op At1eb 
komen de cavaliers op het bal met revolvers, 
terwijl de· quadrilles soms door den bagel van 
kogels gestoord worden. A. D. 

Jules Verne zal weldra een nieuw boek doen 
verscbijnen, geschreven naar aanleid~ng van de 
Kra.ka.tau-uitbarstingen, onder den ti tel: L' A1·
chipel en f eu. 

SPROKKELINGEN. 

Een ander te vereerr.n maakt gelukkigcr rlan zelf 
Tereerd te wordeu - ook reeds <laardoor, dat bet 
geno: qer bewondering wegvalt. 

AUERBACII, 

De Jiefd e gelijkt de vlam - ontsteek nan k tar vnur 
zoovcel 11ieuwe vl:lmmcn ge wilt : ze grocit !1 :111 in
ste<le van te vermin<leren. 

De vrouw, welke in ieder opzicht oppervlakkiger 
is dan de man. hezit meer diepte in de liefde. 

Geen wonrlet· dat we alien meer of minrl et· aan 
het middelmatige liehagen 1 inden. omdat bet onze 
gP.moed~stemming effen en ru tig- laat ; het geE>ft het 
beh!lgelijke gevoel alsof men met zijns gelijken omging. 

G u ETHE. 

Onophondelijk~ en onrn1Jt·waardelijke karigheid van 
lofspraak is een doorslaand bewijs van middelmatig-
heid. Y .\ URE NARG UES. 

De ovct·gang van verdriet tot vreug<le bewerkstel
ligt ztch het gem;ikkelijkst in ecn zuiver gemoed ; 
evenals de echte <liamant, door onzen adem aange
slagen. ecrder zijn glans henvint dan de valschc. 

Men heeft menschen die zeet· gevoelig zijn , doch 
fijn gevoel missen . 

Eene schoone menschenzir.l te vinden is gewin, 
schooner grwin i het die te behouden en bet schoon· 
stc is om een , die reeds verloren was, te redcjen. 

H ERDER. 

Alles scbeldt op de til'a nnie en ieder streeft er 
na::ir tiran te worden . 

TIECK. 

.. A_angeslagen Yendutien. 

Op Doml el'<lag den 2cn Octobel' des Yoormitldags 
ten half elf Ul'C iu het locanl rnn het vr ntlukan toor 
alhiel', mu dr onilerneming )lga l'oom. 

Op \'rijrl::tg den 3 October J 88!1 te Blol'rong. ex
ec(t tie hij den Heer J. Coblijn. 

Op Zatel'dag den 4en October ·1884 Y66t· het hui s 
Yan dr n Heer Xolten rnn J((lebeestcn. 

DI.' vend11meestcr, 
H. C. Fi~se r. 

A d v e r t e n t i e n. 

Executoriale Verkoop 
Op ' r1·ijdag 3 October. e. k. 

des morgens te tien ure zullf'n pnbliek ver
kocht worden op de onderneming BIO• 
rong, afdeeling 'Vonogirie, de zich in 
en om bet landbuis aldnar bevindende inboe
del, p1·eciosas, 1nulie. koffie en 
andei·e zaken. En Oll Zate1·dag 
4 Octube1· e. k. des :norgens te tien ure, te 
Solo op het erf rnn den heer C. E. NOL
'l'EN een paard en een a.11.ntn.l Jioe~jen 
en .Kalveren. Alie welke goederen bij proces 
verbaal van den ondergeteekende vim den 3en 
September jl. ten verzoeke vim de firma DOR
REPAAL & Co. en ten htste van J. OOBLIJN 
zijn in executoriaal besfog genornen. 

De Buiteng. Deurwaarder van de afdeeling 
W onogirie, 

(276) K. B. BAREN'D. 

· Openbare Verkoop 
op Donderdng den ~ October -:ft.SS-I, 

des voormiclclags ten 10 ure ten oversfa1r.n en 
in bet lolrnal van het venduclepur-

tement te Soernk11rta van : 

De huurrechten op de gronden, gelegen in 
de afdeeling Sra.gen residentie Soernlrnrta., 

hebbenLle een uitgestrektbeid van 31 '11 So1oscbe 
djonken of 8 104'1, bou ws vnn v~j fhondenl vier
kaute HjjnlnnclRcbe roeden, wa;,rop wordt ge
dreven <le Koffieomlernemiug bekenrl 6ncler 
den naam 

NGAROE}):.I., 
met de dimrtoe behoorende beplnntingen, ge
bouwen scburen lossen en vasten im·entaris, 
die ondernellling uitrn1tkend. 

'l'ot de ondernerning behoort ook bet recht 
tot uitkap \1111 de op de ondernemipg aimwe
zige rlj ;ttibosschen. Voorts : 400 J avnanscbe 
bouws s1tW<th, gelijkstaaude met 800 bouws 
van 500 vierlrn.!:lte Hijnlaudscbe roeden, welke 
ten nllen tijcle van wa.ter kunnen voorzieu 
wordeu. De koffieaanplant bedraagt 600,000 
boomen waarv1i.n ongeveer 500.000 vrucbt 
drngeml zijn, de gemiddelde procluctie is 2000 
pi.cols koffie 's jaars. Het aimtal werkbare 
m1rnnen op de ondememiug bedm1igt omstreeks 
400 terwijl overvloed van water op de onder
neming 1ianwezig is zoodat bet land zeer ge
scbikt is voor de indigocllltuur. 

Het laud is gunstig gelegen dicht bij een 
cler baltes van de str.ittsspoorweg. 

Informatien te bekomen bij den beer J. vV. 
E. KUIJPEH.S, gepensioneerd Luitenn.nt kolo
nel der artillerie te Soernkarta, bij den admi
nistrateur der Onderneming en bij 

(217) Mr. 0. W. VAN HEEOKEREN. 

in v a.a..tjes v an e stu.ks .. 

( 251 )* SOE8i\L\ )_ T & Co. 

V crkrijgbaar 
lllJ 

1L ho oft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\' E lt :::JE SOO R'l'EK. 
ENVELOPPEK. 
KAN'l'OOR.BENOODIUDHTD DE~. 

INKTEX. IN 2 EE R VJ~LE :·oo UTE~. 

P HAUH'l'ALBUMS. 
DIVEHSE SPELLEX. enz. enz. 

j H 

a1at 
H . l) 

(5) 

JfEERE"!<STRAAT TEGENOVER j::ERSTE· S,. T! O OL . 

't Hoofda[entschaD over [eheel J ~'.VJ 
van de welbekende firnrn HE1x1ncu Tmn.T.·D~x 
gerenommee1·cl door hare .DUj:n.~ en JU.3e· 
zel~wij nen is aan onclergeteckende opge
d.ragen. tl-Ionsters in 1tantocht. Restel.Hu· 
gen worden indien pressaut, Iler t ele0 

gl'aaf' ontboden. .H. HAHLO.l<'F. 

VERDER HOG VOORHANDEN IN .. BA~B~~" 
Groot assortiment in Eetserviezeu Y ttl di

verse prijzen. Bi)l'den, §daote~i-;. enz. 
ook per stuk verkrijgban.r; 

Professor Dr. J iiEGER gereuomrneenk ~· ~ 

De ondergeteekende, 
beh~t zieh met <leu in- <' ll V<' rkoop van pro
dlll,tt•n te :::lrm111·nHg. 

\ ' el'sehaft worklrnpit11nl 111111 Lamlbouwon
demerningen en verleent YOO J"'chotteu op pro
dukteu. 

Ben en antler 
men comlitieu. 

~ ~;J3) 

tegen Uttd.er o ·:ereeu te ko-

L. 0. SOHALKWIJK. 

Ver.·k~·ijg'l>aar bij 

11:]~9.)1"~ ~ ~~~l[F~~ 

ffitt ntom·-Algnulti's J.tJ!ii5. 
!Oi JIVOl' ll'?!Jgitl.~eil. 

. ""'i .. <>tl.c1·1t11uls 6escl1inle11is en JTolksleven 
l ( pNu·lltu:•erff iu ;I,!/''. oct·1ivo cleelen) 

I ""' Ghustet-&.lbum in p1·ticlttb1ind. 
"lt11fiii. <IJJOI' Ge1·ttNl ffl.elle1· 1i ii 

i E~~" :J(':i i! tle;·do:;.;;, ()[JIJtJlleet ( VOOI' di-
1 1<'Uttufasd1iltle1's.) (249) 
I 
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I 
l Pracht i ~ B o 1 B o ~ r a fi Bon 
; zeer goedkoop. 

1'~11UJ.~~'':n.' & UALFF. 
(102) 

zondheidsJwelle n: i :\Io <l P n l. a g· a z i.j n 
Zwarte Erima kwali teit"\'ilten-h o ellen SOERABA J A_ 

voor Heeren eu Jono·eheeren: §tee il -~ v o or It It n den: 
~leerschuirneu. Yeil 1;heuholz en \Vortelhonten Jitvonnenst?ffe11 . Euti:edeux, Luxe - .Artikelen 

· Hmshoutlel~J ke benood1gtlheden, enz. 
Sigaren, Sigaretten en 'Jl'abala.si>~.i i>e::i: l{ecomrnnndeert zich verder voor 

Marmeren linaapjes en 'Ji'afe!s: maken vim j;1ponueu, etc. etc. 
bet ann
*(252) 

'Veen el' :J[en b els : 
Diverse supeifijne lrrnen en l;)r azen ; 

Planten i~ potten ook op stancb1trds ; TEX nrrnoEIE YA:< 

Photogl'afie-albni n §. §i;·aren- 2i ~tj 11111 a.)rid; .)di00 C t·e Soez;afi a-iJa 

en §igare tten e tna§ : I E ~ 
Dasjes voor Dames en Heeren ; I ck G))<>i:.e<m ig Lt tg to l: 1JOot bei:.eil1e11.d 011-dtl'..-

Zijden- en Glac e-?Hln.ndschue- I i:.icf1t ao1• J{ i11-3eivn van ~>1U11.1>etmo-
nen. 

J aponsto:fien. (269) 
I gw3cn ~n ~C.;s.;i:.fa 1i.3.)cfi-d11-'1~C:. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zicb beleefdelijk au.u voor hunne 

Ilrnkkerij en Bin[lBrij 
en 

HANDEL 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbelloeften. 
Spoeclige bediening en nette n.flerering ge

gamndeercl. 
PHIJSCOOHANTEN worden Hteeds grntis 

verstrekt. (I) 

nebiteun~n vnn ondergeteekende over 
de jn. ren 1882 en 1883 wonlen 

beleefd, doch clri ngend verzocl1t hun de bet voor I 
ulto. October as. te volcloen, zulleucle na dien 
datum die pretentien gerechtelijk worden gei:ncl. ! 

(266) B. w. VAN HOGEZAN D. I 

~a~li~I~- ~ri ~~mmi~~i~~ ui~ 
B. W. VAN HO GEZAND. 

Y OOl'St1·tuit- S o l,Q. 

OXTVANGE0: 

onclervolgencl G E B A J{ 

in stopflesschen. 
ALLERHA NDEN. 

BITTE B.KOEK.JES. 
WEJ;J:::JP ElU\.fOPPEN. 

BISCUl'l'::l DE S.l. VOI.TK 
ST. ~ICOLA.\S. 

THEE BAN KET. 
SCHOil.\.lPJES. 

(267) JAN HAGEL. 

Alles versch .. 

Trekk ing 
Mmlla~ ~~ ~~~~mn~r rn~4. 

-22.J-

Loge,, L' u~1ion FJ."~:leric Roijal" 
O.·. VAN SOB RAKA.RTA. 

Bestuurs- 'r ergadering 
O!J Dhui.ia~ den 30 §eptember ISS<J. 

tr'n &', ure 
voornfgegna.n door 

Een«' Com11: in d e n 3en Gr.-. 

:Xn.rnens den Reg. ·. Mr.·. 
De Secretaris 

(:.W8) L. J. SA~frMA.N'. 

Gl0t17~BN ANTB. 
Een2 Hollands;::he geexamineerde 

dam3, muziek onderwijzende zoekt 
plaatsing. 

(265) 

in v11ten. blikkeu en flesscben 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co 
2ti3 

~iu~..a· ; -:-i~ 
(HOGG'.5 L EV ERTRAAN) 

Waarvan de hci'za;.;e uitwe1kinq sedert 30 Jaren bekPnd i1 
Tl"ZPn: Eorst3icklen Lonate ring, Bronchitis, 

V11rk0 1rihe1•1.i . .!..H dr1ekk1ae hoes t .Kl 1er<l chtige 
,1ai.Uo t-'.1t11gen, H111dz:ek ten , l< l1eracht ge 
gcz.wc llc>n \'e1zw,ildti11q1•11 ,·onral ter ,·e rstt'r king 
van kinderen1lie een i;wak en t eer geatel hebben 

Men eische. op hcl t1 liqnrl den n:!:tm van _ HOGG 
hel aue. t van dc11 fl • LESU i:;UR , chef der Clt r 
111isl'i1c wcrkz<1a111hrde11 ;1:111 de mccl is1· he f:irulleil t 
P;1rijo. en bet stetnpel v an den lransche1 
~ta:- t in bl 0uwe inkt . Ue le\'l1 rt1 aan ,. r 

• HOGG woh11 all<-eu w1korlt1 111 drielweM(I .
. f/trcons w<l:u van hel model !lier n:iast is geplaalst 

Arotheei HOGG, 2, rue Castiglione, PAR!JS. · 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT A VI A, 

ten behoeve van 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereeulgin"' tot ' 'oorbereidend on• 

derricht aan kinderen van .~linver
mogenden in Nederlandsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 <t < < 10.000.-
2 prijzen < f 5.000.- < 10.000.-
5 < < < 1.000.- < 5.000.-

10 < « < 500.- < 5.000.-
100 < ( 4: 100.- < 10.000.-
200 < < < 50.- < 10.000.-

320 pl'ijzen t' 170.000.-
LOTEN zijn tegen f '10 .- CO. TAi'>T verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman &. Co . 
« Banda << den beer C. J. Blankert. 
" Bandja rnrn.~in « « « J. A. Jansen. 
" Bandong « « « C. G. lieiligers. 
<( Batavia « de N I Escompto :.\faatschappij . 
.. « « den heer H. J. :.\foertens. 
« \< << « « G. Gehnrng. 
c « « « F. II. Kroon. 
c << de heemn II. l\I. van Dorp &. Co. 

(I 

~ l3e ngkalis 
• Benkoelen 

« « « El'llsl &. Co. 
« « « l3rui11 ing &. Co. 

« <! Ogi!l·ie & Co. 
« <( ( \' is<er & Co. 
« « (< Du 11!0µ & Co. 
« den hter Loa Po Seng. 

« « Thio (je11g Soey. 
« « (( L. v.u1 Hutten . 
« << (< C . . \. Aecker!in . 

• BoPlt>leng (( (< « Ni eri nekx. 
• Buitenzorg « " << Th. Jansz. 

\( « J. A. Schussler. 
< Cheribon « « J . .J. II. Smeenk . 

" A. J. \\ "oll'ekamp. (( 

~ « u « J. rn n Holst l'ellekaan. 
" Brocx. • Djembcr Bezoekie « 

« Djocjacarla « « " J. J . de Graatf. 
« « 11. 13uni ng. 
« " \\' eel. Kocken. 

._ « << de heeren Soesm::m & Co. 
( Indra majoe <( clen beer J . Revius. 
' Kedirie « « « F. Stoltenholf. 
« Kota-Radja « '' .\. \\' . I\ neefol. 
« Laboean (Deli )<< « « J. F. lI. vau Hemert. 
~ l\Iacassar (( <( « IY Eek hout. 
< l\fadioen « <( (< J. A. l\Ia nuel. 
« l\Iagelang C( « P. Ii:oppenol. 
« Medan « (( « \Y . F. II . Ley ti11g. 
~ l\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang C( « (< Yan Homen, Steffan&. Co. 
« Pad. -Pandjang « " « .I. \Y. Al ring: Si berg. 
a Palembang « " U. ll. Ruhaak. 
~ Pasoernean " '' H. G. Klunder. 

« « n. P. l<:rdb rink. 
« Pattie (< A. l\I. \"arke1·i,,_e r. 
" Peca1ongan 
i {( 

l\ (( 

( Poerworecljo 
• Probolingo 
« (( 
« Riou w 
« Rembang 
« Salatiga 
« Samarang 
« 
({ 

( 

( 

(( 

~ « 
« Soekaboemi 
« Soerabaia 

(( 

(( lf 

« « 
( (( 

« Soerakarta 
« (( 
(( « 
« (( 
« Tangerang 
~ Tjiandjoer 

< Tega\ 
c Ternate 

« Tjllatjap 

. \. \\" . I. Boc hard t. 
" (< « ::3. !\. ;\ fa rx. 
« de lieereu lLrna ;\lu llemeister & Co. 

(( 

den beer :.\T. F. Srncts. 

(( 

(< C. G. rnn Sl ied red1t. 
n.. S. Thal Larsen. 

<' C. rnn Zijp. 
« << << P. L. \'an 13odegom. 

« Th. B. Yan Soc~t. 

\( ,\ gent ::. I. E'compto Mij. 
« de hee ren G. C. T. rn n Dorp & Co. 

« rtarnns11·aay & Co. 
\( « ,\ rnold ,' · Cu. 

« « Soe,man S:, Cu 
" Gri 1el & Cu. 

« den hee r .\ . llis~c l1 up. 
« " (' U. J. H. Schafer. 
« « .\ gent :\'. I. E'cumpto l\lij. 
" den heer Ch:<. l\ocki•n. 

« ,, \' . Clignet t . 
•l de hren•n Gcb. Uin1bt:Jrg en Co. 
« (< « E. Fuhri & Cu. 
,( r< « Yan l\flll·den & Co. 

(< « Thieme"& Co. 
<< (( « Soesman & Co. 

« « Thooft & I\ all!. 
<( <( « Yogel van der Heyde & Co. 
« den hec r C. L. Ba ier. 
« « L .. \. M. Leman. 
a « « Jhr. R. HoJz,;chuher vcn 

(( 

Harrlach. 
« K. !Iol'ens Grc\'e \Yzn . 
« C. \Y. R. van Renesse van 

Duijl'enbode. 
[. I. A. Uitenhage de 

l\list . 
, \Yonosobo « << « D. J. van Ophuijzen. 
De t rekking gesr.hiecl t ten 0Ye1··taan van den No

taris II. J. l\IEERTlrnS te 13atavi a ::i ls h!J ::ianplak
billet is bekencl gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voorslrcwt- Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbe,•olen. 

Steeds voorhanden: 
POST'! AlUEVEN. 
'l'ELGRA.AF'rAfUEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bui\.dt 

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

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ !. 
WERli1'UlGKUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdhedeii. 

H EBBEN IN VOORRAA D : 

E eu !!:roote pnrt ~j J,, 'I\ I_! en Balk· 
ijzel' iu n.lle afwetingen . 

§ta.af en pla.a.tUzel' vnn alle dikten, 
waarbij van 6'X2' X'rn" en '/•" 

!§ta.at· en plaa.tkoper en .Koper• 
•h·aa.d. 

Groote- sorteering - Jloerbonten en 
liliu lrnagels. 

> > li.ope1·en J{ranen 
en §toonmfslnite1·s. 

India rubber vim af •1,. " tot en met 
l" dik. 
Gasp~j [)Cll met hulps tnlrken tot 

en met 4" 
Geldnn k e n 1>U1>en tot 12" di1tmeter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prim11 kwa.hteit Eng·e lsc h e dl'ij trie

:rne n. eukel en <l ubb::!l. 
Ha;n d , Centri fu~·aal. § toom· 

poJn tu"n en B1·and~pniten. 
§~a ~j,;· 3r-"etl~rnh:a i, , ·oor gas en 

'V it h -.w o l't.h•h' aad. 
Aile soorteu \ r erfi:.va.reu. 
Boal' eu l?nnsuuachines, D1·aai· 

en :;;daiu1 t ba. ~ a 3i.e n. 
§ tuanl JU1t ~ h ines.anetketels op een 

Cu n datleplaa.t. 
Ji iezel~·u ~ u- c tnnirns itie, de beste 

bekleeding tegen w1tnute-uit:;tmling. 
Dinas C1·is tall. een nieuw soort 

, ·nu l"!dei. Yan welke ln11tste 11.r tikelen zij 
eenige agenten voor Java z\ju. 

Yenler a lle ;utilH~ len, benoodi~d 
, ·o ur la~Hlel ij ke o ndei·ne.:iningeu. 

l fonne z111tk op grooten omzet gebaseenl zij n 
de, hebbeu zy h nnne prij zeu zeer billijk en 
benellen coucurreutie gesteld. 

Gaarue belasten zij zich met toezicht hou
den op 1mnmm1k vim Jllachi ne rieen e!l 
re i.:u·a tie s daarvau, en nemen bestel
linge n aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp . 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaansche en Porlugeesclte W1Jne1. 

, , .it t e e n l<lood~· n•o1·t . .. . . f l 5 .-) per 
l'tial aj0:1 , :VI i1!!le 11 tel en i -ino Dulce,, 13 . 5 0~12 fl 
1•a1 r- . Guld- en ll~s· r-§lhen·y .. I ~.-/ a co 10 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & !\:ALFF 

'BOHST·ZIEKTElf 
Allen die aan ziekteu van de bors t, van de 

Jucltlpijpcn. of de 1011gcn I!jdeu; zMals catarrcu , 
tcnug, Yt:rklio11<iei,.l cu llarducli:kigJ) I10es t, moc-
\eu gl!lirmk niakcn rau de ,. 

Sirop d'Hypo~ilosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
wcllrn siroop sc·lcrl jarcn <loor de vornaamste 
gcn<Jeshcl!re11 Ll<:r i;cl1ede " crdu steeds met.~ 
lid llc:HC gC\'Olg- wonll voorgc,cl1 rcve11 . 

Door hct voor l1!ur 11d gl!u1·ui k r edao.rt de . 
h oe•t. hou d t !Jet nachtzwe et op , v er be tert d• I 
voeding • poctli(J. he tueen weld r a m erkbaar 1• 
aan t oeneming m g ew icht en gezon d or u 1l.z1cht. 

OllU SirOOD d'Hypophosphite d e Chaux 1$ rose 
vun A/rnr. De (.uco11s llebben ew plMtm, ovalen l 
i•on11 1vliarop llet (<1/•rzekmerk met ae hu1utteeke
ninu va11 GRl\{A l;I.T F.T c·' uei•esti(ld is, beneve111 
Mt merkteelw1 va11 /l et (ra 11$c/Je uouvernement. 

Te ml:rijgen te Parijs , lai1on 'RI!AULT • t•, 8, r. lilinu. 
EN Vi:l\ll lR I~ ALl.E voo1uuai; J.POTH,1:11"' . 

An1sterdainsche Apotheek. 
Ont va n,gen: 

It.eating~ Cough J,ozen~es. 
~lidrl0 l ti~~·en de l10est. 

( 1O5) ~IAUHIELSE. 

Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten warden tegen franco 
a.an vra.ge franco toegezonden. 

. ) 

VAN RU IJ V EN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTRAA.T. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellingen warden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BA.TA VIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Ka.pitanl bij overl\jrlen , Immer-ti;.ekkende verze 
kering:- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEl~LAA.GD tu.rief voor WEE
ZE~FO~D3, worden gitarne verstrekt door 

(17) 

U it de hand te koop. 
Een steenen lmis met g root erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A .. 1nsterda1nsebe Apotheek. 
S o e r i. k 11 r ta. 

Bayrn:rn. Alcuholiscb wasch· 
water. 

( 101 ) MACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvmag dadelijk 

§chijfschietrc;-isters en ACstandsbepa-
li n:;en, afzond erlijk gebonrlen. 

Ged1·ukte Aanteekeningboekjes. 
Nnnmlijsten. 
H lecdin:;lijsten. 
§trnfboeken. 
Jicnageboeken met sterkte Register. 
P1·oces-"l'erhnnl. Getuigen Verhooren. 
Heklangden 'l·erhooren. 
Vendu,•erantwoordingen, euz. enz. (4) 

Op nieuw ontvangen: 

GLACE HANil~CHOENEN. 
voor HEEREN en DA.ME1' 

alle nummers. 

- 230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn en Atelier 
VA. N 

V LAS BL 0 M. 
(22G} HeertnutNU1't - Solo. 

V ci.--krijg·ba ar 
bij 

T·HOOFT & KALFF. 
A.vonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J avannsch ) 

flr ij~ f 5.- f'ranco pe1· post ( 5.GO. 
(82 ) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

blnnco aanvragen tot gelei•le· 
billet voor vervoer van koffiJ, 
met ontvangstbewijs , -oor kof-
fijpas. (193) 

den Agent te Soerakarta 
J . H. VAN Oi\iIMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER A K A RTA. 

Eenig depot voor Soer;:i,karta van 

Kaa.~a~he Wij~e=.. 
(25) A. i\IAOHIELSE . 

SO ]:j"JSf:\_IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co:rn:rnissie'\'eodntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

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

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
S o erakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe . .Koorts• 
werend liq nenr, tevens eene zeer aan
gename drank. 

l l 00 ) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata viasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bran<lgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden . 

(14) A. MACIITELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
E:\ 

BRAND- ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 
,;v eritas." 

Bij het Agentschap dezer l'fiaatschap• 
11ijen bestaat, op zeer aa.nnemeUjke voor
waarden, ;;cle;;enheid tot ve1·zekeri11i; 
tegen brandgcvaar, ' ' an a.Ile l!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soel'Cika1'ta. 

(16) J. H . VAN OMMEH,EK. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zich vcrantwoordelijk voor de wet 

DE UITGilVERS. 

Sneldruk - TuooFT & KALFF - Soerakarta. 
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