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NIEUWS en ADVERT ENT J E-B LAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa. E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener ) te Parij s. 

Abonnementsprijs { 7.50 per halfj:.mr 

oij vooruitbetaiing. 

De Soerakartfische Corira11t \ •1·;., Nij 

dricmr.al 's weeks: Diu.sdti,gs. Donde1·da.q1 en 

Ztiterdags, uitgewnrlerd fce~tdag-en. 

Advertemie:rnsten behidve bet ze!!el voor 
elke 10 woor<len voor 2 !>liLatsin~en f 1.

elke volgenrle pl1rntsing cie helft. 

AlDhonse Dandet. I het »NO'Jrden", met zijn mist en z~in duister- mimiebrief nn.n zijn liefje, eene godin, een ko
nis, te moeten vertrekken. Spreker wees erop ningin, een feP., wier hu,rt 1uoest vero1Terd wor-

-- --- hoe juist Dandet al de buzonderheden dier on- den. Daudet deerl wiit hem gevmag-d werd, 
Kortelings werd te Amstet·dam door prof ten nn11genawe reis en van de ongelu ld~en, die te er kwnm n ntwoord en er ontstond op deze 

BriuJ.- eene verhandelii•g gehouden over den 1 Lyon nog vulg.len heeft verh ."ald. DaiLr toch wiize een heele verliefde correspondentie, die 
beroemden fru.uscben romu.nschrijver Alphou- ' slo.:g de £ram des vutlers bankroet. Bet gezin n.an di:' eene zijde telkens door den gymnas
se Duudet. f rnoest uiteengau.u. De moed1·r zon zich v0or- ! t.iekmeester onderteekend werd. Het gevolg 

Twee voortreffelijke bronnen bP-stnnn er, wnnr- loopig bij eeu zw1Lger in lrnis h<'geven en <lanr l wn.s, tlat de jonge runitn: d'etudes eenige 
uit voor de lcen nis vnn Dtmdet's leven en wer- bet g1:rnudebrood eten, de broeder, die geestel~j- wttken later bij den d1rectenr der school werd 
ken geput kan worden. Yooreer;;t de boeken ke wits, stierf orustreeks dczen t;jd, Ernest wu ontbod ·n, waar de ouderpretect vim bet de
v1m !J1m~~t .~elf, bij nn~e r.ijn PPtit . Chose, 1L'.m't een of ~~ndet· bl:.itl te P11r!Js een b1mntje I p11rt.~ment, de voornna1~.ste 1uii11.heer vnn liet 
wa1mn h~ znn geheele Jeug<l n1mwkeun~ heeft Vllldeu, en ht), Alphonse le Petit Chose, zoo- studje, helll een ·rreeselnk standJe nrnakte, danr 
be<>chrav1m. Ten tweede het boek z\jns broe- als hij genoetnd werd, wat zou er van hem <liens hukeumei·l minnebrieveu ontvin~, t1ie 
it.;rs, Ernest L>au let, getiteld JI 111 fd~1·e et moi. worJen? Zijn rnder hu,d een brief ontvungen als door Daudet's hund geschreven w1~ren her-

D1LU<lt>t dnn werd ~eboren in 1 40 te ~ iwe ;, van een kost.school-directeur, wu11r bij een poat ken<l. 
eene slatl in Lar:!.("uedoc. w1L1Lr men, gelijk in van »mait1·e d' eludes" zou kunnen krijgen. En de gymnastiekmeester liet nlle slngen 
ulie steden vnn Zuid-ll,mnkrijk vir:.dt: veel zon, Al'111s op onderhoudende en gevoelvolle wii- op Jen rug van den armen jongen ueerkomen 
niet weinig stof en twee of clrie Rotneinsche ze voortgLmnde, deelde prof. 'l'eu Brink al- en liet de waarheid in het duister. Van nlle 
IUOUUlllenten. Alp house was op een n1L bet jong· lt:!rlei tukjes rnedt', die het lgdeu schilderJent k1rnten had Alphonse toen zoovee} te lijJen, 
ste kind der familie, die bestond uit v ... der eu waarouder de jonge Alphonse van toen uf uao dat hij zich eens zelfs wilde ophangen, ma1Lr 
moeder, zijn oudste broer, een geestelijke, ziin gebukt ging. Hij, zoo klein en ten~er vuu dll!Lrvan terug werd gebmcht door zekeren ub
tweeden broeder, die lu.ter de bekende schrii- gestalte, zov bedee.>d van inborst, die in zijn be Germ.~in, een der profes::;oren, een goe.ihar
ver Err.t'st Dimdet wenl, hew, en eindelijk zijn liefJe voor <le letterkunciige kunst reeds eeu tige mim, die hem tbuns ook reisgeld verstrek
kleine zusje. l\Iet zijn broeder Ernest le~fde grouten roman hud vervaar.lig<l, gelijk, volgeus te om het ellendige pensionaat te verhiten en 
Alphonse het meest samen, vooreerst wijl z\j opmerking des sprekeril, alle geniu.le kinderen te Parijs zij n broecler op te zoeken. Dood
niet veel in leeftijd verschil<len een ook wijl op hun zestiendl'I jaar doen, maar die overigens arm kwam hij er natuurl\jk aan en ging wo
hun liefde voor de lt>tterkunde een hechten b1md vun niets wist en hoegenuamd geen imposu.nt nen in een ar.nzu.lig hokje vtui bet ,,quu.rtier 
tusscheu hen deed ontstmrn. Alphonse ging uiterlijk bezat, stond. ids maitre d'etudes, voort- latin. Muar nu begon toch zijn loopbuu.n als 
to1m ter school bij de ,,Broeders van de Chris- durend aan de kwelliugen en g.ruwalijke pla- l~tterkundige. 
telii lee leer", waar hij lezen en scbrii ven, de H. gerijen bloot, waurmede de leerlingen, ook o. 
Mis bedienen en een weinigje latijn leerde, an- 11.. om wran.k te nemen op de professoren, die 

(Slot volgt.) 

ders niet. zij niet aandurven, hun mu.itre d'etudes, en 
De ouders rnn Daudet badden een zijdefa- voornl nu zoo een zachten en tengeren, het 

briek, die bloeide ongeveer tnsscben 1830 en leven onaangt'naam plegen te maken. Daudet 
1848, maar tegen het einde der J uli-ruonarchie wu.s daarbij bijziende en zij n slechte oogen wa
haren oudergang nnbij was. De driftbuien waar- ren een voortdurende nanleiding om hem 0p 
van de vader des gezins bijna gt-en enkelen ullerlei wijr.e te surren. Du.ar bestond maar 
dag vrij bJeef, zijne Z\Vllll.rmoedigheid, die da- een middel, Wuurmede h~j de jongens in be
gelijks toennm, getuigdeu <lat er zich zware dwung kon houden. Du.t was. . . . vertellen. 
wolken boven de zijdefabriek saruenpakten: A.ls bij den mond ruaur opendeed, was er rust 
m&ar Alphonse e.1 Ernest hielden zich reeds eu stilte ill de studiezanl. Want de kunst vun 
druk met literntuur bezig. Ea het wuren geen vertellen, zeide spreker, verstond DauJet vnn 
kleinigheden w1mm1ede z~j zich afg1Lven. Sha- de wieg tot a.an bet graf in ongeevenaarde 
kespeure, Ariosto, Boecncio, Uhataubriand, al mate. 
de rneesters der Fruusche en der middeleeuw- Onder de leeraren bad de baardelooze mai
sche romuntiek kwamen onder die jeugJige tre d'etudes zieb geen vrienden kunnen ver
kunstgmge oogen ell tot 7.00 faut lll den n1LCht werven, be!rnlve een: den gymnustiekrueestcr, 
verdiepten de jongelied~n zich in hunne lee- een gepeusio11neerd sergeuntmajoor, die bij de 
tuur, dut vader eu moeder, die nog licht za- au<lere professoren niet zeer gezien wus. En 
gen schijnen door de reten der knmerwnnd~u. nog waakte deze hem nllcen tot z~jnen vriend, 
tegen de ruuur klopten om hen a.an te rnanen wijl h!j hern bleek uoodig te hebben. Zeke
ter ruste te ga1tn. ren middag toch, dat zg z1Lm~n in een koffi.e-

Maar de zuken gingen hoe !anger hoe slech- huis zaten, vroeg de !!Yumnstiekmeester 
ter en op een goeden d11~ moest de geheele z(ju jeugdigen vriend een brief vour hem te 
familie nanr Lyon verlmi~en. Dnt was een wdlen schqjveu, - hii kon d11t toch zoo mooi 
vreeselijk denkbeehl voor de kin<leren, n1mr en de andere verstond du.ti.r niets van -, eeu 

F e u i 11 e t o n. 
WILHELMINA KRAUTS. 

Berlijn 1~5~ en 1S53. 

(Ve1·volg} 

Er ontbrak niets aan chm rlat de geschirdenis hem 
te Jang duurde. llij verstoutte z· ch naar den heer 
rnn Manteullel tc gaan, om uan de brun zelve te 
vernemcn. hoe ver de ge8c!iiede11is met het huizen
cadt'au gevon!L:d wa~, en - de ontd .. kking 1·ulgde 
op de wijze, als wij bon•n verhaald hd>b<'n. 

Den I 0 '.\-lei 1855 werrl rle zaak bij de geolepu
teerdf'n van hl•t Cnrnineele llof te IJerlijn behan
deld. De beschuloligrle trad zonrler f'f'11ige v1~dege11· 

heid binnen; rmiar van het oogenlilik af, dat zij op 
de bank fip1· be~chul ligdi>n plaats nam, bt>gon ze 
hevig te beven en scheen in g1 ooten augst ove1· d<m 
alloop van het proceH. 

zij toch toe4t!m111en, dat zij V<•Or het zegelgelrf koek, 
a11<lere lt'kkernijen f'n snuisterijt!n gt•kocht had, en 
zou eindelijk ook, rlat zij met het doe!, om zich t.e 
verrijken, op bedriPgelijke wijze Baumanu het geld 
afhanrlig had gemaakt, 

lJaumann kwam als de voornaamste b.;zwar!Jnde 
getu1ge. De 41 jaren ourle, kleiue, magere, in zijn 
voo1·komen hoogst ve1 !<'gene man rleelrle met t'f'ne 
hcht begrijpelijke angstvalligheid mede, wat wij l'eeds 
Wt'ten. Alle1·eerst en rneest had de beschrijving van 
l?raaf Briloff s ontznttenden rijkdom in papieren g-"ld 
hl'm "Yf:'l'bli11d. Het klonk toch zoo wonrlerbaar "n 
tuch in zPker opzicht ook zoo 1iatuurlijk, dat een zoo 
sclmtrijk man ei· pJ,.izier in had, om met verslelt~ne 

papiertje ·, al stond er dan ook Mn of vijf thaler op, 
zij11e pijp aan te stt!ken. ·- l\loo•ilijker kon hij iets 
;,111ier~ vattrn: papier had uok <le anne klce1·mak~r 
in mds<a's g1•zirn, maar mas~a's goud w<1arschijnli.Jk 
11=e~. Daar had graaf Brilort eens een' inval geharl 
om hem ee11' geheden goudklomp V•n geschnnke te 
gev .. n. llij liet hem op eN1' w:tgen rnl•t eP11 paa ... 1 
laden en Wilht<lmina Z<lt waarschijnluk op de11 klo111p, 
0111 hem mrnr z\jn huis te b1·e11g-e11. 011g1!li1kkig ech
ter WP,rd hilt paard van den voerman sch chtig op 
~trnat I'll zoo blet!f di' tuezending achtt>rw,•ge. Waar· 
de guudklomp gebleven is, won.It ons niet gezegd, 
zij n' oorsprung heeft hij wellicht uit het lezen van 
Robinson Cru~oe. 

Soerakarta. 

Verzor5inr;111,;e111tich' 
Commiss11ris der ma.and April 1885, 
de heer Mr. C. T. F. 'l'HORKOW. 

n a • n • ' ft, n d. 

Dinsdag 7 April N. M. Woerisdag 15 April V. M. 
Woensdag 22 April E. K. W~ensdag 29 April. L. K. 

Protestant11che Eeredienst. 

GOEOEN V RIJDAG 3 APB.IL 1885. 
Godsdienstoefoning 's avonds 6 1/ 2 ure. 
Bevestiging VlLll N. Lid mute a. 
Voorbereiding tot het H. Avondmu.al. 

Zondag 5 April Pa1utebfeest. 

Godsdienstoeft>ning 's morg~ns 8 1/, ure. 
Viering vim het H Avond1Jrn1Ll. 

De Prerlilrnnt., 
VA:\ KLA V EH . .h:N. 

Beide dngen in het Logegebouw. 

»Dat ik Itel he1·togrlom - en het g1·aafschap-
aanneern, mj aan Zijne Majesteit onrlawerp en j 
beloof, trou.w en 1·echtvam·diy voor mijne onrle1·- I 
dunen te zullen zijn. W. F. Baumann, klee1·ma
ke.1·. " 

Sorntij<I~, erkenrle Baumann, harl hij toch 1vel eens 
aan \Vilhelmina's mededeelinge11 getwijfeld, niaar als 
h\j het waagde, dit te kennen te g-el'en, wrong zij 
de hanc!en, verdniairie hare oogen, vie! in 0:1111acht, 
hlPef d.'.;wijls stijf en Wt'ZP,11loos lt.>l[gen, en - be
vestigde stPeds hare verklaring•m met een wcrar
achtig. So111111ige toehoorders bij de beha11deli11g van 
het proces rneen"n overigens op,gemerkt te hebben, 
Jat de> tooverkracht, die de klnine h»ks op den ldeer
maker had ~;itgeo,.fe 11d, nog alt d v•Jurtduurrle. Boe
wel hij zoo gP.wcld ig en vreeselijk uit zijn droom 
was waldrnr g~schucl, had hj nog- altijd e••11ige 
lonkj es met liaar gewi~s ... ld; als liij in tw\jfel vcr
keenle ove r <le een or andere verklaring, wenrfde hij 
zich tot h.1ar om hilt tc docn bel'cstigo•n of zo~ide 
vril'11delijk: » Wilhclmientje zal dat we! b,..ter we
ten." - llAls Wilheliuicntje het zegt, zal het wcl 
ZO•> zijn !" 

Inzending tler Ad vertentien tot op den 

dag tler uitgave voSr l 0 uur. 

J Vc1·t1·cl{ 
/ Semarang-Suto 

Solo-Semu rang 

tier Tl'.~incn 
G.50 \'. m. sneltl'ein, w•,lke 
te Solo aau><luit aa11 rle11 s11d
trc;n, rliP om ·JO. :-lO v. m. 
vau ri>iar naal' SoP.rabaj,1 vc1"
trekt. \"•mler 8.31 v. m . Ll 1 
n. m. 
7.'1. v. m. 10.30 v. m. 2.IG 
n. 111. sneltl'ein, welkt> aan
sluit aan de11 sneltrei• ·, die 
om 6.20 v. m. v:m ::iullra
baj a Vt'rtrek t. 

Sem!ll'ar.g- KPrlong-Djati 2.55 n. m, 
Keclong-Ojati-S~n1arn11g8:12 v. m. 
Se111anrng-Djukja 6.50 v. m. 8.31 v, m. 
Dj0kja-S .. mara11g 7.15 v. m. 12.25 v. m 
Djokja--Solo 7:15 v. m. 9.48 v. m . L.~5 

n. m. 3 .55 n. m. 
Sok -Djokja 7:13 v. m. 10 v m. -1.53 

n. m. 8.36 n. m. 
Willem I -- Kedong--njati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong·Djati - Willem I. 8.5 v. m, 4.11 n. m 

Solo Djcbres·-Sot>ral>aja--6.9 aank. S..iernbaja 3.20 
'10.4 1 (snP-ltrein) aank. Soe

rabaja 6.-
2.35-aank. Madioen 5.52. 

Soe!'aba,ja-Solo Djebl'cs 6.20 (. neltrein) a.ink. Solo 
JJj. 1.28 

8 . 25 aauk, Solo Dj. 6.·-
11 .57 aank. Madiuen 5.51 

(Tijdsopgaven volgf'ns middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nn"ut verschil met Solo; 12 uur Soerabaja ;:: ·1 1 .51 
Solo.) 

Heden ocbteud bad de open bare uitl · ,_.J;.,....,. 
plaats van het vervoer der postpake 
en naar de Spoorwegstutions hier ter stt 
de iaren 1886, 1887 en 1888. 

De minste inscbrijver was de ChiL 
Tjing Siang voor eene som van. f 
's mo.ands, uan wien het transport de£nii: 
toegewezen. 

Men verzekert ons dat de "\"eepest zich in 
deze Residentie, voorLtl onder bet "\\-" onogiri~che, 
meer en rueer uitbreidt en zich nog d1Lgelijks 
sterfgevullen onder dH buffels voordoen. 

A1rnboudeud worden kistcn met curbolzuur 
naur de anngetaste plnatsen gewnden, en ver
trok ooze l{esident heden nu1Lr Kl1Lten, om al
da1L~ iuspectie te houdcn en m1.1.1itregelen tot 
tegeng1mg te ber1trnen. 

E1m GE~OTRIJKE A vo:N"o. Dinsdagavond jl. gaf 
de Mnz[1kvereenigi ng ,.Lym" bet 11.angek~n lig le 
concert en B1Ll in de :::locieteit ,,H1rnuonie" 1Ll
l1ier. Bei le kum1en als bij uitstek geslaagd 

er al dt< lij><l!Jn op nag .. zien. maar op gP,en 1111k~Ie 

zjn naam g1wo:Hle11, - llij was 1iit>t rf,, e"'n'gt> /!«>e
dt1 burg1!1', tli1~ op do~;w \'erdi<'nste rfer 1Udo•lukh .. id 
zij11e11 roem stelde Pll <•p ham· zijne cleugd 1<ru11dde. 

De bes1·h1ildigde, nln wie h~o·e lligt>ne ffi•J .~der Ir''· 
zegd had, d,1t zij vao hare jeqgd al' Pt'n listig f\n 
Jcngenachtig schep,cl g~wPt>st was, wenl dcior de 
rechtbank veroordeelo.I tot vier rnaanden gevangemti
straf en 100 thaler bo·ete. 

Er ND E. 

Bliuh·ulling. 
EEN INTERDICT VAN DEN NIEU

WEREN TJJD. 

Ten tijde van l\lurat ( 18 I 0) had het Briganti~we , 
in het ,·oorrn·dige k·rninkrijk Napels, reeds eerie -:ch.-ik
b:trende hu.igte bert!ikt want b.jna in het gehll••le 
rijk von I m~n Briganti en in elke provincie sto11 Inn 
!!en of meer aanvo ·rders aan hnn huof,f. Den i11vlol'd, 
die z\j ><e.icrt d••n o.irlog van 1799 haddt>n we le 11 te 
verk1 ijgcn en dP, vrees, welke zij aller\\-ege witi te 11 in 
t.., b<Jezem.-1n, w<1ren zoo groot, d<Lt de Regeenng, 
hoP.wel een leger van meer dan 80000 man ten l1.1rn 
d1entihl hebb<!nde, zich dik wijlti genondzaakt zag· m~t 
cfe aanvoe1·rlers der B1·iganti in onderhanfoli11g tc 
treden e11 al hunne eischen in te willigen. 't Sprcekt 
van zelve, rlat zij door een en antler voortdurend 

llet f<•1t ontkenrfe zij ni<.>t, maar gaf in r!en b!'
ginne ,·oor, niet te wetlrn, waarom zij zoo gehan
cJ,•[,[ had. Een kwelduivd had haar waarschijnlijk 
<lien boosaai·cligen slrt>ek ing1•geven. Vooral wist zij 
nif't op te geven, hoe zij het- eerst op de gedachte 
~an deze oplichterijen gd1omen was, Yervolgtms ~10est 

V~rscheidene quitanties werden hem voorgelegd. 
die hij op goer! geloof in voorrnar! voor de huizen en 

lander\jen had afgegeven. ZU luiuden woordelijk: 

Gevraagd of hij met gezond verstand een zoo on
gewone, door ni ... ts gewettigde gunst van z11Ike .Lan· 
zie11lijkt1 P''rsooen we.-kcltjk voor mog.,lijk had ge
houden, i;raf hij voor de f'erste IIl:~al ee11 verklal'ing, 
we.Ike voor de tijdsom. tandighe<len e11 het bevatting.-;
rnrmogen van de11 man waarlijk verstandig was: In 
het jaar '1848 had hij tot geen Pnkele vt1n:enigirg, 

zdfo niet tot de l'U$tbt'wa.arders behoord. Men had 5touter W<'n~en en eird.ihjk de Regee.-ingstroepen zclfi 



beschonwd wordeu. Het concert werd onberis
peliik tPu uitvoer gebracbt en hebben Heeren 
en Dame dilettanteu nlle eer vnn w11t er ten 
g-ehoore gehmcht wenl. Het gennimeerde Bal 
dnurde tot 's. morgens ongevear 2 1

12 nre. Tuch 
\nLs dtl {leelrrnme niet z )6 gl'oot uis met ree:bt ver
\Y1Lcht h11tl mogen wor.len. Ten winste niet in bet 
gebon w. B11 iten tooude de belnngstelli ng zich iu 
zeer ruime m1tte, <loch kim d1rnrop door Lym 
wel geen pr\js gesteld worden. Men hoopt 1tl
gemeen dat dez:e eerste poging om het pnbliek 
een aungename nvoud te bewrgen door het doen 
zarnengaun vnn Muziik e>n Dnns, zeer spoedig 
door eeu tweede gevolgd zitl 1yorden. 

Dinsd11.gmiddag om-=:treeks 5 112 ure ontstond 
er een be~in v1tn brnnd in tle woning v1111 eentire 
inl rnl~che n·ouwer., iu de lrnUlpong P1tldj1tj 1m 
omkT 'rjojoedun. 

E ·u gdeelte van bet 11.tltppen dnk stond 
reeds in lichterbnije, toen door spoe fa{e bulp 
der oruwonende Chineezen en inluntlers wen 
bet vuur meester werdt. 

De schade is onbeduidend; kwa11dwilligheid 
woet bier in het spel z~jn. 

~In.n.nd1tg jl. werd door den wcl. Assistent
Hesident met behulp van den Djnksa eu den 
ml. Schout Guerin, h11iswzking g-edaan b~j 
cen E•irC'peaan op P1t;;11r-LPgie, en nl iaitr een 
blikken tromwel, inhouclende ongeveer 'J.7 kitt
ties on bereide amfioen gevonden. 

De huisheer konde niet mede1lee1en hoe clat 
henlsr•p in z~jne wouing gekoruen w1Ls, volgens 
de wet i:; hij e0.1ter de betitt.)r en <lus strufbaar. 

Un B.4..GELE~. Met <le werk7 a·imhe<l"n an.n 
den Staatsspoorweg g11at het bin zeer g-oed 
vo.wuit en verdicnen dui1.eu1le inlawler,;, TOOr
al tie grobakvoerder·. d1Lnnnec!e een goeJ ,tiik 
bruo I wat 11iet te ver:>uMden is. 

Men is tlrnns begon th'n met d hen \""el Doe
do in liet. district Karang-b.ilung doorte).!raverr 
en liwt de grtiote ste~uen c!id lllen ontmv<.!t, Joor 
buskruit of <lijnuruiet springen. 

Een Chineesche opzichter bij de St11.11.t;;spoor
Wf'gen te Bagelen, betnul,le. het outler hem 
stimn<le werl;:volk, rniill l 00 man .. ruet han.n
tje~dniten uit die bet uls uiet gangban.r, weiger
de te outv1mgen. - JJ11arover ontst.oncl een 
woonlentwist, met den lll1Ln werclen korte 
ruetten g-enraakt, eeu drnclit slageu wits zijn 
loon. - Hii wist Pcl1t,,r te ontducLten, en 
ontkwitlll in ten Uhinee"' h !mis. 

Het wuedendtt werkvolk begou reeds dcl denr 
met p1ttjt>ls en hreckij1.ers te r1tUlv~jeu, tottlat 
de t~sschen komst der Chiueesche en InlanJ
sche uooldeu. de gemoederen tot bed>Lt'e!1 br.tcht 

un het verdiende loon in centen werd 
,.,.;faaltl. 
Juder de bevolking doet bet gebrek aan 
·n 1111 t zich erg !{evoelen, het is d ri 11gend 
liu d11t bet Gou verne111eut, door bet toez.en

J.l vim voidoende :;\. I. ruuut <lalLl in te 
'lJOet komt. 

H:er ter stede warden twee mn.len 's weeks 
ruin.>t~ns een veerti.:S z1iken voor dd r.il g !Ur1.1.cht 
eergisteren be.lrue,5 dit zelfa ruim een zes-
tigt1il. . 

Men moet dn.armt opmn.ken dnt door de 
Politie streng de band gel10ude11 wor,lt n.nn de 
naleving der bestunnde bepalingen; zeker geen 
geruakkelijke bi.1tk. Wanr1rer men de zwakke 
mid.Jelen in aanmerking neewt w:mrover nwn 
bier ter 'stede beschikken ka.n, levert dit \Ye! het 
bewijs dut zii under goede leiding st1tnt. 

0 

Uit Klaten. Kertoprn.wiro, bekel mu tie desa 
;Jatj1rnnan, district kot1L Klaten is tevens gout!-

op de groote wegrn aanvielen en menig1oaal P.en gc
voelig-e n•:rlt>rltti1g toebrachti>n. 

Hun brnnrlpu11t lag in de ravijrwn Yan .\.~p1·o;nontf', 

rn d,• ~tedi>n Serra t'll :\fongiana, \\'Pike stc.l1·n door 
on foo11Jri11gb.1re wouden omgPren. e/ke p1ig-i11g der 
Jl,.µeering tot uitroeii11g deden schipb1 l'Uk lijrl1•n. 
Daar herr~chten de vree~elijkste Briganti, 1.le Cala
uree~en :onrle1· v1·ees, di<.! der Regeering het mee~te 
te rl '"" gaYe11. 

Op zpkere11 dag melddt! Parafante, rlie in cine 
strekl'n lu·t OpfJP1·bevt'I nw1· dP. l!ri:Nnti \'Oerrle, aan 
\4l O\'l.!1 beid van S1~rra, rlat rle Briganti IJ.,reid warnn 
z h te onrlerwl'rpPn, 11iaar rl:tt h111rnP. aac!\·oerrl .. rs 
all1•e11 ell.',; 11,Ld>ts i11 een d•JOr h•~n nang .. "·ezen h11is 
wilde11 komen nni 1net haar in 011derhandelilig te tre
d1•n. Ter bepaald••r ure b··gaH·n zich <It' burge111el's
tc1 dcr stad, de kotnm ,111rla11t der buq:tl'r\\':1cht en 
de Fm 1~r.he luitPnant Hrranl naar dat huis. Yijf 
aar1vo1~rd<'1·s dt>1· Briganti kwamen ~tipt op het , ren
d,~1.rn11s, en. orn tijrl tc win11P11, b1•discw,siPerden ztj 
de vuOrll'aarrl<Jn, waarop z1j zich wtld<'n o 11•1·µc:ve11, 
ze•!I' u<tvoerig-. Intus,d1t>n Wo'J rl het huis door de llri
ga11ti 0111s1ng1•ld, rnrv11lg<'11S 0' e1T011Jpeld en de bur
ge·ne<'st1•r. dt• bevelhcbher der b rrgerwacht e11 de 
F1·a1.,chl' officier omgebrnrht. 

O(lk dez•· schanrl,!aaJ w.ts noch uestrerlt)n, norh 
p-P>t. art gewonlen. Ile ~chrik h· •<I alle brwo11Prs van 
Ser<a als ' t ware YerLuud. Zoodra de Frnn~ctrn ge
neraal .\la11hi's van het gt>b,•111'1le on lf"rric.:ht was, zaf 
hij be,·e /, <'m hei huis, waarin 1le moon! h'lrl plaat:s 
gehad, 0111ver te halen, maar O•)k zelfs deze bevell'n 

• 
smicl va:n beroep en hnndelnn.r in ede1gesti~enten:.. 

'I'envijl blj onlang;; 11fwezig was, vervoegcie 
zich ten z\i nent een inl1tnder voorgnen•le d1iOt' 
hJru gcwndm te z;jn o ·u eeuige gou hverken te 
h1tlen, tlie in de desa Dja.tinom te verk:oopen 
z1.mden zijn. 

Door zijne goedgeloovige achtergebleve}'.le 
echtgenoote werd d1t1tr1t1LU vol<lnnn, en g " ii 
111m ve:·schillenrie goeueren voor eene wu.a.r1k 
vim f 239. me le; nMlerh1rnd bleek echter men 
met een doortrnpten oplichter te doen had die 
niet opgespoord is kunuen worden. 

Vier Vl'onwen uit de de~ms Pokoh en S1!

mn.ngka. district Klaten, die van de pasnr met 
eeni~e inkoopen behtden buisw1rn.rts keerden, 
w~rJen in de kii.li 81tsin door eene zw1u·e ban
djir overmllen w1tn.rb\j z~i 1i.llen bet leven lieten. 

Ernige ditgen hter weden hunue lijken op 
twee µo.~ten 1tfst1tmls vim de pl1mts des onheils 
gevonden; twee cler vrouwen hielden zicb nog 
omstreugeld. 

Allen lat.rn zuigelingzn na terwljl een dier 
sl1i.chtoffcrs m gezegen,le Olllstandigheden ver
ketirde. 

GEME~GDE BERICHTEN. 
- Hoe meer 1le doorgrnving van de l.ind

engte van P1m1trn1t vordert, des te rueer kliUlt 
de belitngstellin~ iu <le bezittingen welke Ne- " 
<lerlnn:l rn l\1iddeu-Awerik1t beeft. Oit geldt 
rnorn1Lwelijk het eilim<l UuN<;•tO, hetwelk met 
z.\jn uitstekende b1tven in de onmiddellrjke irn
bij l1ei..I van de lnnden~te al;; 't ware is aan
~eweten Vllor een ru:it- en ververscbin(J'spunt 
op de reis. 

0 

spoorwegman.tscbn.pp\j op bet e:I1md WigM becft 
de 24-tuige w~jterpl1t1i.t reed:i op h1rnr station 
ingevoerd. O..u de Engelsche d11.1nes, die met 
de 11.ritbmeticit op geen b\jwn<ler intiemen voet 
staan, den overg-1m~ mu bet eer;te doz~jn in het 
tweede g~makkelijk t.e maken, heeft een horlorre
tnitkersfirma in de city reeds een horlo(J'e v~r
kr!jgbl\!Ll' gesteld cliLt, evenals de Turksche hor
loges, twee kleine w~jz:erplaten heeft, w1tnrvan 
de eene slechts 12 uur 11.n.nw!jst, zoou.ls tot nog 
toe gebruikel~jk W1LS, en de undere van 1 tot 
24 uur cloorw!j.>t, zood11t rn:Jn door dit horloge 
te gebruiken van zejf met de nieu we indeeling 
van den d11g vertronwl mak.L 

Vereeuigiug van Lrt.udh11.11rde1·s tc 

Socr akn1·ta. 

!let zcer belangrijk versh1g over 1884 uit.gebracht 
door rle veree11igiug van Jandhuurders te Soerakarta, 
Jal'..en wij volgeri. 

t)e als liijlagen aan dit verslag toegevocg<le stuk
ken, zijn onzen IPz»1·s in hoofd1.aak reerls bekend. 

Z~jn in het algea,een <fe laatste jaren vuor de lanr/
vi>,·hu.ll' en de! laadhuurrlers weinig voordel'lig en zt>er 
z,~ker moeielijke Jaren gew•!Cst, bet a!gPIOpt>ue spant 
11elaa~ de k«oon en laat 11agenoeg ge..in e.1kel licht
pu11t over. 

De druk dt>r tijrlE>n p~1art nagenoeg niemanrl, en 
m1>c hteu al de suikerfabrikanren z1ch verhi>11gen over 
eeuet~ overvloedigen uog:;t, rle snikerprijzen daalrlen 
tot zulh' eene ongeken Ii~ laagte, dat vel1~ OrHlcrnemin
g<-'n grvLltlJ \' Prli1~ten led~n en in1~t ou1lergang \\.'V l'

dcn hedrni,gd, ab niet i11 rle k;op van di~ jaa1· door 
s tijg-ing der suikerpn.1zeu i11 dien toestanll een guu
st ige Vl'rnn le."i11g kun1t. 

en meer hoe <lringend nooiig enkele artikelen ve!'an
del'ing eischen. 

Ons bestuu1·, vermeenen1l dat ''Oo1·al dit reglement. 
indit>n bet orweranderd blijft, l'en stel-lds rlreigend 
zw.rnrd is, ctat de landverhuur boven het hoofd hangt, 
he ... ft dit reglcment aan een zeer· nauwgezet oniie1·
zoek onrlenvorpen rn na rnimHre bespreking del' aan
teekt>ningen met den !leer Mr. Baron Sloet Tan Ha
gensdor1J, •lan deze11 venocht. een memorie te willen 
opmakPn, voo1·al ook wat h••t rechtskund;g gedeelte 
aangaat en dezc dr.arna rle Regeering aan te biedl'n 
in de hooµ, rlat onze recht111atige bezwaren een open 
oor mogen vind1•n en er rnrbetering in de onzeker
heid moge komPn. 

Met ecn woord van innig lredwezen lwrrlenke11 wij 
hiPr het afstel'l'en van onzen vorigen Resident, den 
Heer P. A. llfatthes. Kunden wij in ons vorig ver
~lag- melrling maken, llrtt wij in hem een warmen 
voor,,tander harlden onzer b1·langen, waar die op l;Jil
lijkheid gcbase«r I war~n, thans blijft 011s alleen ove1· 
te reie1·f'ere11, rlat tot het Jaat te toe die goede ge
zindlwicl on\'e!'flauml bled cu is het ongelukkig een 
feit, dat de 0rn"tanrlighedr.n met tot>lieten, dat wij 
op vele \'erbetering1•n kunnen wijzen, het is toch aan· 
g.rnaam voor ons, dnt hij onzen tuestand volkomen 
bPgr·e<'p. err z<1nrler ee11igen twijfel za/ zijn wf'rkt>n ~n 
streven tot verb,•tering rl~1· alg1mieene toPstanden bij 
latere pol!irtgen gewicht in de scbaal leggen. 

\Vij vt>1·rn1·enen eu hopen ons niet te bt>.drif'gen, 
zoo wij than-; b1,\Vt>1·en, dat de keuze dt'r Regeering 
van ons niPuw hoofd van gewe,,telijk bestuur, den 
Heer A. J. Sp.Lan, die bier \'ulkornt~n P.ll grondig met 
de toestande11 is bt>k»nd, etln gelukkige is. 

D1) Prnst rl1)1' tij.len cischt geen plei1iooi; wel nie
mand zal de bl'W<'l'ing t1•gen,preke11, dat de Land
verhuur rn de l:1ndhuurde1·s thans e1·nstige tijrlen be
levcn, zoo·1ls wellicht nog nooit te voreu. uns be
stu•rr heeft rlan ook ire•'n ti.id ,·erlori>n on1 dl'n tegen
Wi>ul'lli!;•!n fh,si l1•nt te w1jte11 op zoo nwnige 11 odi
g~ vera11.l111 ·i11g, 111aar het p1·ogrn1<11u;t is zuo uit.ge
b1 ei1[ <'II ~chak(•lt zir.h ZOO Zl'lll' in CP!l, dat eenig ge
dul,j nog zal rnoo!l1•n geo~:end wurdPn. 

In een schr\jven uit Ourni;11.o in de Amst. 
\Vurdt hi.:!ruµ ill !::lr b~jwn ltr de a Ln J,,,cht ge
vestiJ:l. 't ~lot Y1LU dezen brief luidt: 

Koffie was i11 n,,g 1•llenrliger toestanrl, want tPn 
gevulge ran de 11;)~ stee Is V•J~:tw1>ede11 l,• ko.!'1<.!l>lad
zi, .. k"l!, \Vtts cl~ OJ;.!"iC geri11grw cLtn o.Jit tP h~ vore11, PIJ 

b'"lro1•g die op vl'I<~ on lern.i111i 1g<'11 zi>lf.-; geen tien le 
1 gedeelLe rnn rlen ougst. van 1883, terwijl de prijzen 

reeds sin ts janrn \'Cro ;1t! ustt>11d laag zijn. 

~:t ons \'01·ig 1·er,lag hield<'n wij vtirsch1>id .. ne al
geml.'ene rergaderingt>11, waan·an de notUlt'n u bij 
dit ,·prslng zu!l •n w0rd1•11 aangeb.iden. 

»Cur1Lc; LO ver.li~nt ~e voorketu' boven n.lle 
n:tbij ·Yd~gen h1tveupl1tatsen. 0Jze :St,Annu
b.11i.i is 11ls 't W•tt'l! 1~1rng;::1V..:t0n OlJ1 de voor- • 
h:tven vu.n P.Ln1i. ua, een h0Jfds~11tion op den ~ 
Wcl'-{ n1L1~r het . ni<'u wa lrnn·Litl, ·- bet ~ing1Lpore 
vu.n vV Hst-lrdie te wor11tm. 

> Nij VOe-{ell er ecbtet• iu een n.dtlru b\j, ciat 
het ook driugeu.! nool1.akelgk is te zor,:.{eU, 
<fot I.. 'ur11i; .• o bij de opeu ing V<tu be ,lo~l.! ka
nu.1Ll volko.neu in st.111Lt en geree.t is om alle 
sd1epen 1V1Lar,l;g te oatv1mgen. .Alle-; dient ge
d1L1Ln te woden ow t!cn go.!•len n .L1irn vu.n on
ze h1Lvea ni~t verlllren te doen. g1t/L!:l. L:.11t 
ru:u begi u nen tll <) t het m.Lke1l vita eclu tfroo j · lok. 
Dit m .. g hi er vour1d niet g::imi,it wur.leu. V oor 
t1d van s~aet1en z d di!i heli point d'.Lttr;tctitJLl 
t\jn. Jlu.!ilijk zal er~en-4 eeu betere gdegm
ueiJ. een geschiktert:! olimts voor het uaul g
geu v1tn eeu dok worden gevonden dirn I 1ier 
iu het :::'.tottegat., dat zich met de d1inrin lig
gend.! eilitn lj~.> wo s.;nil ler.i . .::htig n•LU het nJorJ
einJe der baven uitstr<!kt. o.~ on<lerneming<-
geest moet meer en u~eer wakker wJrJen. O.u 
icts goeds tot staud te brengen z~jn k1tpita1•l 
en euergie noo.lig. De een vou lig:ite u11Lnier 
oru ku.pitaal b!jeen te brcngen is bet oprid1-
ten eener n1tawlooze ven nootscbap, met niet 
te groote u.andeelen, optlut velen er aan dee! 
kunnen nem.m. 't Is te hopen, dat spoedig 
eeuige oudernernende ::nimnen bet initin.tiefzul
len nemen tot oprichting d1mrvan ! Dim zul 
om.e kolunie tot huren ouden blo.ei kunnen te
rngkeeren, tut <lien bloei, wa.urin Carn<;ao zich 
een eenw geleJetl verbeugJe, toen er soms een 
convoui vim ruim ::JO r\jkgehviene schepHn te
gel!jk: vun hier nuitr Hollimd stevende." 

De tegenstand mn het publiek tegen de in
deeling rnn den du.g in 24 uur - zoo schrijft 
ruen uit Londen - is v,.,el geringer du.n men 
verwacbt hud en er zal zeker g een besluit van 
het Purlement noodig z~jn, zoo1t1s de voorstanders 
van de oude w!j;r,erplimt beweerden, ow de 
nieu we regeling ingang te doen viuden. De 

wenlt>n niet 11itgt>YOP.rd. 
Manhe~, vooral om ztjne buitrngewone gestreng

heid a/gen1ee11 bt>kend, meeude het echter hiei·bij 
nit>t te rnoP.ten lateu blijven. IIij begaf zich per
soonlijk naar jlurat t!n vroeg den honing, welke 
t uchtiging hij dt>n bewoners van Serra, zou .ople:rg<>n. 
~lurat a11twourclde: »Doe wat gij wilt, ruaar due bet 
,.elf. l3ege1•f u fH't'SO•rnlijk naa1· Sen·a, zie en stni f." 

lJe ge11ernal begaf zich onmidclelijk met ccn uiL
gPl<m.•o detaclwmeut derwaarts. Ue taak was echter 
mo1•it>l1Jk. 

HtJ kon toch de geheele bevolking zoo maar niet 
•>ver de klirrg jngc>n "" wel te meer 11iet, omdnt zich 
juist te Sl:'1n1 en A hl.l11gi;rn:i de v11ornaa1nstP. ijz1.•r
l!ieterij1•11 bevorrdr~n rlie het geheele !Pgcr van ge,chut 
en kogel~ 111oeste11 vu >rzien. Hij 111nest d11s de inw •
ners ver~clworren en toch een schrik w1·kke11d voor
b .. eld stdlen. Dim dag van zijne ankornst te S..-rra 
wil.te h:j da11 o.ik nie10 ind l>ij zich trw/aten. llij sloot 
zich i11 zijn vt!rtrl'k op en 01·<'rp1~i11sde den ga11schen 
nacht welkc strnf hij aan de u••wo11ers der stad zou 
oµleggen. D1!zt', die zich intus,che11 op de tuta/e ver-
11ieli11g hun11cr woonplaats roorbr•reirlden, vervoerrlen 
gedure11de den nacht hunne kostbaarste have naar 
bet woud. 

Dt• 1 1·oigP.11<len morgen bevnl d<! -generaal rl<it 9e 
gehedP. b·)vo/ki11g op het m·rrktplein zuu verschijnen. 
Jerlerccu k warn op. 1'Ia1d,es trad m iddt•n ondl!r de 
sidJ1·1·e11d1• 1ue:1igte eu verkl:i:11·de haar in krachlig1~ 

b•'W•JOrding,..n, dat z1j zich lafhrn•lig en eel'loos had 
gedragen, dat gecn hunner 011sch ul-lig was, ruaar dat ' 

Mod1t de k.itfieb:adz:ekte 11it>t verdwrjnen en stee !s 
haar vt'rwoe~ti11gt>11 blijv<'u aa1trichtl'11, dan worden de 
n1t:!es .. e ko!l'1eond1•n1e1ui11ge11 roet el'n wi~:.;:e11 ond1Tga11g
bedn·ig1l en zullt'11 su1111uigl'\ 0111ler111•11u11g-e11 all«t'll 
doJr het invoi>ren van ell.' c.:ultllllr 1''111 in .ligo, t<tbak, 
cac,JO of andere gcwasS<'ll nog in staat 7.ijn om pm-
d1.ct' 11 >•>or rl~ E11ropee~c.:lre 111'11 kt te lP1den. 

Iudigo, :iama11kel:Jk hoo~ in pnjs, he ·ft de alg<'
mi>erre dttl1ng gevolg l t'll i · th 111s zou v1irla ten. dat 
uieding.·n op rlat anikl'I om zun te zt•gg"m r.iet ge
rhwn wurden e11 men dus tot al'tiC heep vooJ pla11te1·s
rekc11i11g mid Les!uiten. 

Tabak, na ve1-sch1•idene jaren zcer \·edil'~gevend 
tP. zijn g1m·l:'e~t, h1·ef"t zich t'<'r1 Wt!inig lit>rsteld; on
gelukkig l'chter is cleze cultuur, op ld ... ine i1itz:lllde
ringe11 na, rt'<"•ls uit di>ze rt'sidentie vel'<lwenen. 

lTt>t'll andere c1dtures b,!,t.aan hit>r op eenigsz:ns 
uitgebrei.le schaal \'O<ll' la1Jdliuurd1•rs. Als meuwe 
rarnp dn:i .. ~t i111 uok no~ de \'cPp•Jst. 

lht:.u·bij kwa111 zich "P het e111de van ·I 884 \'Oeµt>n 
de 011s alle11 ""g zt>e1· \'e<>ch in het geht>uge11 liggen
r!e cri~is op ge/del\jk gdiierl. 

.\an de !Janke11 en gddinst .. lli11gen mocht h•~t 
gelukk1•n in Holl<U!·l arrang •1uente11 te tn·ffe11, waar
d11or \'Uor bet oo..;e11blik alth:rns g<o<.Jtcre 011heil1•n 
l1j11 afg.~we11d; \'1101· de h111.lhu 11·.le1·s t>chte1· i: dl! 
h ·rnel ni..ts min lei bewvlkt, ja, de m gdijkhed ue
staat zelft;, 1Llt \'OOl' ve!en de Joukersle 1L1gen nug 
rno.~tt•11 aa11brek1:11. 

Zij, die nng z·1rhtP.o onrler zw,1re ~chnldt.'nla>ten, 
kurr11en rloor d1! u••st;t;Lnd·~ recht toe~rnn IPn h1111 on
der11e111in\!en 11iet Pt'ns al; W;1arbJrg stellen; ti•\ wo 
rlikw1)1'f be~proker.i q11e~tin rn11 zakelijk recht kornt 
d<tardoor op 1 ie11w ze••r duidelijk op den voorgrond. 

U•' hJJ_;..-, ja dikw.H"f alle gn!ilz..-n te hu1ten gaan
de eisch•!.r b j de ver:eri:.(.11g, rl P. 1·0 •I' l\t'll g1·1.>ot ~·~
deelte 1·,111 '1>! mJe<t~ o d>!rnerni 1gen e<?r.-t in de Jaat· 
ste jaren hecft pla·t t~ geh·1d en aan wdkfl ei~clrnn 
door \'ei~. n rnJest wonleu to1·g~.geven, om huu onder-

G1•en Pnk1•I lid boud ous 011derW1lrpen ter beban
ddi11g \'O<w een and"re fllge111ee11e Vt!rgatl1lring aan 
niettE>genst.aan le ons dringend verzoPk. tPrwijl de 
ze,~r gecfrukte ste1111ui11:r ons ht>t hourll.'n Yan mt•er
rlere alg·,1111!e11e \'Prga•.lcringt>n onrnadzaarn dPt>d \OOr
ko111en. i\ogmaalq \'\'rzoek"n wij de !eden d1·ing,.nd 
h..t b1)St11ur lJl:'h1dfJZft•tm te z\jo in het vinden van 
011d1>.nverpen ter behan-ie/ing in fligeme,•ne wrgadering. 

Jfot. lie~tuur "·errsclit niets lie\el' dan algen1eene 
be~p1·t>ki " I! en daardoor het ga:1nde houd<'n rnn de 
bel1111:rstPlling e11 blo<'i 011z<"r \'eri>enil!ing waa!'Yan 
\Olgens onze innige O\'ertuiging zrer \'eel voor on:;; 
ail1•n >ifhangt. 

Ook tot lwt opwekkl'n tot lidmaat~chnp van hen, 
die dit nog niet zijn, wordt U nogmaals dringeud 
rnrzocht. 

J)1)ul' sterf!.!'Pvalli-n en vertrl'k naar eld•'<'S ontvielr.n 
on~ ct•11igP lecli>n; nndtirt>n PChtl'r k\\'arnen er hij, zoo
rlat hPt aantal u11:revl'l'I' ~tutionm1ir lih•ef. 

ne ~tand onze1· fi11ancien is goerl, zoo·tls bl\jkt uit 
ht't wrsil'lg \';lll onzen the,;aurier, dat U straks zal 
\\'urden 111•!·1eged,~elrl. 

\\"ij st<'llen ons Y001· gclrlelijk tegemcPt te kome:i 
nar1 prOi>\·en rlie omtrent Wt!rk-, plant- en hemesting
nwtho.len z11Jle11 genomen woni<•n, zoo die noorlig 
rnocht zijn, I'll wekken · U tot bdangstelling Pn me
dt•werkin:;r tot die pl'OeVPll op. 

Ye1·;-chillt>ncle req11esten en missives \'anons bestunr 
uitgegaan en ook enk1•le 11w bt•lrrn:rst1·1li11g waard1ge 
stukken, worden U als bijlagen b\j dit verslag aan
geboden. 

P1·esident. 
\\'. D. Y.\:'.'1 l\tSPEN. 

Secretm·is, 
llf. E. BER\'OBTS. 

~ ............ ~ ....................................... ... 
Versp reide Berich ten. 

nemi11geo vonr geheell'n 0:11lt:1·g.tng te bt:"hoed1rn, druk- In een katoen~pinnerij te Nicolosk, nabij Moskow, 
ken nu dubb>!I zw,w.r in d•!ze bJ11an1 .~ t.ij len, wa11t hebben crnstig11 ongeregc!dherl,•n plaats g1·had. De 
tot nu toe Wt>r len om zoo te zi>ggen uit dit• verlenging zak,!11 gingen ze1•r ~!Pcht en er Wflren 8000 perso-
nog ):!;t!•' l vo1ir.lcdli·n of i11k1.>u1~t•! n getrokk<'n, tenv\jl nen itan het wt•rk, die betaald moesten wurden en 
toch jaren rle re:1te en rente op r<'11te opliepen en E'r wits geen geld gm1oeg. Orn dt>n winkel 11u toch 
rl1m~ sornm•!n voor ·1e!en juist de hoofdbron zijn van aan dt>n g;1ng te ho11de11 h:ul de directP.11r ecn boe-
tegenwoonlige sch1dcleolasten. te-s\jstePrn uitgevonden waardour in 1884 aan de 

JJeJe11 w1j i11 ons rnrig verslag nitkomen, rlat het arb·~id1·r~ 300.000.- roeht•ls wnrdcn afgeperst. Twee 
tot•n j11i~t afg,.lrn 1digd1! nieuwe landlrnu1Teglement. duizenil sold<1ten zijn nooclig gPweest om de orde te 
Vl!<Tl' rnn een i.lr.aal was, bij na1l1•1·e be~prnki11g en herstellen, rnaar de fabrick had ret'ds groote ~chade 
aan larhtiger studie rn11 clat regle1111!1Jt bl.,ek ons mre1· gt>leden. ·- Door ren viscbers vaartuig van Ostend.e 

ook geen hnnn<'r zai.1 ve1·sclwond worden. Allen meen-1 moJrrlenaars rnn hong~r was orngekomen. 13innen den 
rlen reeds, dat hun l~atste uur geslagen was. toen tijd vnn clrie mnanden werrlen meer dan 200 Bri-
de gPneraal aid us rnortging: ganti gevangen genornen. Geen enkele ontging zijn 

. .Ik be\·et•I rlat alle kt>rken in St>r'l'a !?esl 1ten wordPn "I straf. 
.. en rlat allc p1 iL•sters onvenvijLI OP st,111 \'edat1•n P!l Zoodra de 01·rle hersteld was, werd het interdict 

..,zid1 naar )la'ida be:reven. Uwe ki11rlt~1·pn zullen nn- , opgehevcn en kreeg de geestclijkheid vergu1111ing om 
,.gedoopt blijwn; U\\'e grijsa.ards zonrler ~acra1nenten 11aa1· Serra terng te ki>eren. SP-de1t dien tijd had de 
.,stenen :. gij zult in uwe stad opg1·,loten bl\jveu. gebeP.le bev11lking g~ene tr,1epen tot 1·erd1•digin~ meer 
, .Gij wit rnijn•~ gP1 cchtigheid • nit't 011nli1·den door u noudig. Jn plaats van hun g<'wont>n uitroep ,,Santa 
,.ria:1r l'Crre .ande1·c stret'k te U<'?ev..in. Gij blijtt rn>r Diat•olo !" b~dienrlen zich di' bergbewoners van deze 
..altijrl in uwc• \\'Oonplants afg1·zonrl1!rd en daarin op- provincie voo· taan v:in ht>t ,,Sante Manhes !" 
,.g-e,-lute11 De in woners <for nn hurigc plaa ts z1dle11, 
.,op ~lrnlfo rle~ dood.<, u l,ewaken, i11di<'ll een e·•kele 
,,11\\'er het mocht \\'age11 zich rrnar builPn te bt·ge\·en, 
,,rlar> zal hij ab f.'e11 hond \l'OJ'fii!11 rwergP,chotPn." 

Zoo !tad hij da.11 hel'a ddf'lijk hi·t i11t1!nlict, over <le 
star! ui1ge,prnke11 P11 ruen IJJOPt. het la11rl kc1111011 om 
t•' lin~ellt'n w1•ll\e rliep1• ~niart •'ll vnrsb1g..,nh01icl dl·ze 
mnutn•g<.11 ond1)r de gPh~1~1t-- bt>\·nlking ,.lll':-.[H't:!iddP, 

J\fa11hi>s Vt'1·liet nog diu11z<'lfdP11 rlag de ~tnd. 'l\wn 
hij 1\·1·g rc,ed was zij 1ls 11itg1•sturve11. Nnnwelijks 
was hij ccl1t"r buitc11gekon1«n of 1le gelwele b1Jvol
king kll'alll g-nhuld in witte ilt'111d1~n. blootAwofrl~ en 
barr<.'\'Ot!t~ h··m t1•gen1oet. vie! vonr lwrn op dt> knieen 
en had lwm haar· lienJr te laten dovi1•11, rl:111 zou te 
folt<'rl'll. nc geueraal was eve11wel 011v1•rbidd1'l\jl1, 
liij p-af zijn r1nnrcl d<! sporen I'll vertrol\. 

Ile 11itwcrking >an dit interdiat was bP.wonderens. 
waardig. • Dt• bt~wo11ers Yan S1•1n1 ~1ondr11 in nrns~a 
op l'n iil'!!Orlllen een Yerlii r terde iacht teo·1·n de Bri
ganti, w;dkc eerst ophielct toen ·'de laat~c van deze 



1s nabij DoYer een walvi><ch gevangen van Zl'~tig 
voeten lengtt'. - De Ituliancn gaan ook al aan het 
dijnarnitePren. Voor de zijdeur d1'r kamcr dt'r af
gevaardigrten is een flt'sch ge~pronl!,~n, zo11der echtt'r 
schadc ran te richtl'n . De nfgevaarcligden mogt'n 
er.hter nu op h11nne hoede zijn. - Tc RomP h1•eft 
mAn, wcrkzaa m zijnde met het 011tgravt'n van tcr
rein voor het ll'gge11 d1'r gn>1Hl:<lagen van een nieu 
wen ~chonwlrnrg nan d<>n ingang rler \'ia Nazio11ale 
cen mPesten•;erk van de k1111stva~wdigheden de1· ouden 
ontdekt, namelijk een bronzen standbceld hoog 2,30 
meters, vobrstellende Pen 11aakten Her culP.s. Et>n <lrm 
en beide beenen waren l'an den rornp gPscheiden, 
maar zijn in de onrnirldelijke nabijheid tcrnggevon
den, zoodat men allL• ho11p heeft rlat het geh•!el 
herste1d zal kunnen worden. M .. u zoekt nu naar et'n 
\'enus die ook uiet t~r·g•'l' be. chnrl1g1l i .. - De 
kroo11prins van Oo<tem·ijk is te \Ve<'nen terul!gekPerJ 
van t>en jachtpartij in Hongarije, w::wr hij 111et een 
enkel schot, vlak tusschen de oogen et>n bizonde1· 
grootl'n bee1· harl nederg.wcld, die recht op dt>n 
prins was kom<-'n nanioopen. n~ gt>scl1i .. deni~ rneldt. 
cchtt>r niet of die bee1· een van 's prin~en e1g•'ne 
!Jeerer. was. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit ilata,·in, 31 rilaart. De machtiging van t1et 

OpJ.>erbestu1u· is rnrkregen om aan <ie 1 .. ernren der 
hoogere burge1·scbolen we<ler vacatiegcltl1•n toe te 
kennen. 

Si11gapo1·e, 31 1\laart. De Gouvt>rneur mn Yictoritt 
heeft e•m proclnmat.ie uitg-e,·aanligd, waarbij ~tall 

vreermle srlvpe11 verbudert w..ir.lt 0111 de~ nt1chts de 
haai van Port Philip, l\Ielbo111'11e. bi1111t•11 ti' loopt•n. 

Dr majool'-inteudant A. J. Cochiu,; ht!t'ft p~nsioen 

genaag-d. 
Ue l!t'l'~te luite·1ant dt>r infantt>rie C .. \. T. Eb1•1l 

herft eeu twet'jarig verlof 11a1u· C:uro1>tl 1tungt'\Taa.;.l. 
Tw.-ej:wig verlof verle·~ml aan P. U. llelm.111, 11u

tari;; tP Modjok.erto . 
Bcnoemrl tot ttjdt>lijk verrnngt>nd notaris te ~Io-cl 

jokerto, C. Pinu; 
tot lid in den krijgsraad dt>r sch~terij Djokjak.arta, 

Lip:<chart. 9 . 
Het stoom"chip 'Ct1·echt is eergi4eren te Marseille 

aa11gekoml!11. 
He11oe111d tot rlerrlen , tuurrnan bij <le gouverne

me11ts111a1·iue. Uokkel. 
Ov<'rgeplaatst vall l31itar mrnr Semarang. rle •m-

mles der elll'Slt' klas:<e bij UllO ro~t- l'Jl telcgraafd1enst, 
A. L. :llatray; 

,·au UandJ~nna-<"in r1a:1l' \\'elLeHt!rien, tie comml,~s 
der tweed.i kla~~e bij dlln po~t- en telegraafd1.iust, 
W. G . .\. R<•gg.: . 
• van Kn1w:111g naar \Yt'\tevrer\Pn, de commies <lt'r 
tWet'1le kl:1s~e b.j den pu~t- en Lelllgraafdieu~t, G. ll. 
rnn Uulken; 

rnn Ki·awang na::ir I31itar, rle commiP. der twcPde 
kla. t' bij dt'n po-<t-Pn ti;leg:mafdienM, E. F. fro111berl!: 

Yan 1Ja11djerma:<sin nattr Krawa11!l', de cc1m .. 1;es der 
tw~edc kla"~e bij den p0 ·t-en t1·legrnafdienst, A.· 13. 
Barkey. 

Geplaatst te fla.mljermas,in, als ch,,f van het post~ 
kantoor alLLar, <i" cua1111'es de1· tW•'t.!Ue kla~se blJ 
den post- en tt>legraaftlienst, L. Co1•ster. 

Uit ::iingnpore, 3 l jfaait. UP. Fn1.n,chP. mail is hier 
aan, met herichten ).,opende tot ~8 Februari. 

Mr. C. L. de \'os \Ull ~ederveHn Cappt>I. pre,idcnt 
van deu Hoow~n Haad der Xerlerla11dtJ1J" is ee1·vol 
ontsla~en, o 1der tt1eke11uing rnn pe11sioe11. _ 

Hij zijn ont.-;lag Wt>rd hj tllvc •~ benoemd tot Kom
maudeu1· der Orde nw den N1~tierla11dschien LePuw. 

D1! h1!e1· Yan Blochausen, min;st«rpn~. ident van 
Luxemburg, is als zoo.lauig Vllrva11gen door dt.!11 hr.er 
Thilges. 

De kapitein rno den generalen staf F. Pompe van 
l\feenlervoort, thans gedetacheerd in ~e<lerlaud , is 
bcvorderd tot majoor. 

In ;\cderland is groote antipathie frgen de ,·oor
gestelde tt'baksbelastiug. 

Uit Batavia, 31 Maart. Di> hcer J. Valette, leerna1· 
in de Fransche taal- en lett<:"rkunde nan het g) uinn
sium \\'iUern III te 13ata.vin. heeft een t weejarig rnt!uf 
naar Ew·opa aangeuaagtl. 

Dit verzoek heelt 'l'et'l kans afgewezen te ·worden . 
De beer \' alettl' zal dan 111et ve11~iot>n i;raan. 
Als vermoeddijk venanger wordt ge11oemd de beer 

Slangen. 
WISSELKOERS TE BATA \"IA. 

Nederl. bank. 6/m dato f '10·1·3
/\ a 102 

id. facto1·ij fi /m » rn l 3/~ 
id. partic. U/rn » 1 O:. 3

/ 1 

id. partic. 3/m » 101 % 
Eng. lia1Jk u/m » 1 I .85 

id • partic. o/1.U 11. 77 • :i 11.80 
Singapor·e bnnk zic.bt » 2 ·J 5 
Hongkoug id. id. » 2 .15 
Amoy id. id. >> 2 .·17 
Ove1geplaatst: ,·an Tjilatjap naar PoPrbolinizi:ro 

de hu!J.>Ollderwijzer der· derde kl:issc. J. P. van Ekris; 
v<111 Pot>rboli11i;rgo naar Tjrlatjap de hulpouderwij

:z:er der derde kla:<se, M. ~lflassen. 
'l't'r be~cbikking gestdd van den Resirlt>nt Yan 

Madura, cle cuntroleur d1•r tweede kh1~5e bij h 0·t Biu
nenland$Ch l3est1111r, \Y. F. LI. 'an Amernm. 

Geplaat.st: te Tega! de adjunctlanr!meLet· d1w derde 
klasse T. H. Croon, t.bnns op wacht:reld; 

te Soeraunja de contr6leur dt!r tweede kla~se L. 
N. van Meeverden . 

Verplaat.~t: van Soeniha;a nnar M:irlura de con
tr61.iur der tweede klas-e, Sclrn1.1lhauzen; 

van Beso .. ki naar Jap:.tra rle n~pinrnt-contr61eur J. 
A. Einthoven; 

van Hi-ngkoelen naar Palemhang de contr6h•m· der 
ee1·. ti' klasse, dr. ll. \\'. Burst; 

van Palembang naar l3errgkoelen de contr61eur der 
tW1!ede klnsse, J. U. cie Se1Tii:>re. 

Geplaatst te Toeban, de opziener der derde klasse 
bij het lio~chwezen rll.'\ \\"itt. 

Dtt b'lrichtt>n van \Vest-Born<'o, loopende tot 10 
dezt>r, beh•' lzen o. a. het volgt'nd1': 

Den 14den llfaart ,·ertrok •'en pntrou;ne per Kal'i
mata nanr Marnpawa ti·n einrle de opstandeling1•11 rle 
Soengibakan in handen te k1 ijgen, doch k••erde den 

Hlden onrnnichter zake te Pontianak terug. 

DPn 15den werd een andere patrouille ml'i betzelf
de doe! nnnr Lobsin11 kong 11ezonden. 

De l.Jerirht••n ' ' :.Ill \\-.·st-S1 .matrn luid<'n: De Re
sident vnn de Padnngsche Ilo,·rnlandt>n ve1 trok di>n 
:l7~wn Mn art met wertien bajonnel ten naar Talang 
om de niddrnaiPrS in het Tjiknrgebcrgte op tejngP11. 
TiL·n rnuiters. w:.iarvan :r.es door de bevolki11g ge\'at 
waren, w1•rclcn gernnkelijk naar Solok gebracbt. 

De bc\'Olkiug der Xfll en IX. kota's hle1if rn~tig . 
De hoofden en oudsten gaven hun afkeu1·ing over het 
geb .. urde te kennen. 

De van Padang Panrljang uitgezondrn colonne keer
de den ':WstP11 1\1aa1·t alda1u· terug. 

Uit Proh.olinggo wordt 'an den ':24stl'n Maart. be
richt dat d& L:unongan werk.te en rlnt in cle af
dt>eling K rak~nan een ascl1reg ... n was gevallen. Z<•rHler 
echtt>r schade toe te breng .. n. 

Uit Batavia, 1 Ap1·il SingapoPe, 31 l\Iaa• t. Na 
een hevi11:e kr.ichtsi11spanni11g van de Frauschen om 

zil'h W•~dt>r ti- v<>rzamelen, w1•rden zij doo1· een over
welrligeude macht van Chint>ezen geshigen en vet"plicbt 
Langson te v1•rlaten. 

n .. Frnnsche verliPzen zijn groot. 
Gt>uP.rnal Neg:·ier is zwaa1· gewond. 
Generaal 13riere de l'Isle heeft nieu wt· versterking 

gevraag-d . 
Ue ihirl<'n hier nang,.JwmP.n n11mml'rs van de 

Straits Tim ~s honrlen o. a. de volge11rle berichten. 
Te Cn11ton is men bevrl'esd rlat, nafloop dcr ope

eratien O!J Formosa, de Frn1 dCbcn die plaats zulltm 
aamall ·n. 

l.k Emir van Afp:lrn.ni tan ZOil rie hulp van Enge
land i11gt'roep1m liebl.Jen 0111 llerat te l.Jezetten als de 
Ru%e11 zich 11i1•t terngtrt>kken. 

De oorlogsberichtell hel.Jben op <le Londensche 
l.Jew·s e•·n pa11ieK Hwoor·zaakt. 

flombay , 1 :l Maa1·t. Hct ge1·ucht loopt hier, J:it cle 
E11gelsch.io1 llernt reels z\jn binuerrg .. rukt onrier Sir 
P1-ter Lu111-;rle11 , die <it! 01· lracht h1•t.!ft om de verde
d1gi11g van ~' 1µ-hauist~u1 tf' llq!a1iist1cr~n. 

Llll m:~juor der art'.llt'rie J . L. van \V\jhe, dirPC
teur ,,111 <lt> py.-otech 1i,;che werl~ laats te Soerabaja 
eu 1n>t11•cteur der buskruit-fobricage, beetl pllnsioeu 
gt!\'nt.agil. 

T\\',~t>j:1rig \'erlof Yerlcend nan den ingi>niPUl' drr 
tweetle klas~e bij den \Yater~taat J. J. E. rnn Ber-
g1,I). 

011tslri::ren, eenol. op verzoek , M, Haven, arlj11nct
ingt'rri.i11r-wel'irn1igk.undigd rler tweeLle klas$e b1j deu 
tlill11~t der sta.1t>spuunvegien: 

Wl'g"t'l ts "<'lbrnchte11 dieu>tt\j<I, mr. A. J. Zeeman, 
li,l in den nwd mu Ju:<titie te Batavia; 

di> k:lpit,.in rl1•r inf;111LP,rie. LI . L. F. Ligtenberf!'; 
11. C. l}urnwistPr, gezaghebber Jer · et>1·ste kl ass.: 

bij d1! gouvenrr·me 1t-<-ma.ri11e. 
l31rnoe1n l tot a ·;;iste11 t-1 t"~ide'lt van Patjitan, de 

co11troleu1· der P.erste klasse, J. Th. llnart; 
tot as-< i ~t clnt-rl!sident v:w l3ojol.di, de cont1·6leur 

tier eerstP. klas:e, J. Collard; 
t< •t ge1.agh,•bl.J~r dtir e.•1-,;te kla;;se bij de go11ver

nc111~ 1tsm:1ri11e, J. De RidLlm·. gezaghebbt!r der twPe
de kla>se; 

to~ g.•taghd)ber dnr twee:le kl.isse b\j rle gouYel'
ne111<'11t·m<11·111e, .\l. L. Broos, gezaghebbe1· der de1·
de k!a~sf.: 

tot g<'zngbebber derde klasse bij 1le gouv,.rnements
mari111•, IL Ugt:'><, eer:<te stuw·nrnn: 

tot Ct'rsten stu11rman bij de :;rouvel'llementsmarinP, 
\\'. J. A11ge11e11t, twe1ide 'tu111 rna11. 

De uitslag der be.Jen te Pa.Jang gehourlen gou
rnrneme11t"koflieveiling, is als ,·olgt: 

·l 86JO pi cols l3ove1 r landsc.ht> f 39 .1 5, 
800 icl ~ ,\ij ... r Hangis >> 46.58, 

1200 irl . Pai11an >> 3~.47, 
3:!.(JO id. Anlwla » 45.87, 
~900 id. rilanrllrnlin:r » 48.75, 

275 irl. W. I. be1eiding » 40.45, 
400 id. tWP.<!dP ~Oort )) ·J 8.63. 

Op no11activiteit gt>sh~ld de kapitcm der infanterie, 
.Tbr. J. C. van <ier \Yijck. 

lngedeeld bij h•!t twPede bat.1.iJIQn rle luitP.nant
kolonel der i11fantt>1·ip, J. H. A. Y~~el de Sclwpper; 

uij h1>t derde bataillon de eerste luitf.i.ant der 
infauterit>, H . M. Koo1hoven; 

bij bt>t l'eertiPnde bat~illon rie kapitem der infan · 
teri .. , D. F. van \\"::11 rnPlo, ·r1e eerste luitenant de 
Beijer· en rle hn>E'de luiteuant Jbr. J. A. C. \'On 
Sclnnirlt auf .\ftpnst<1dt. 

Q,ergeplnatst bij de placttselijke strif te Kota Radja" 
rle luite11n11t-kol«nel r!Fr infante.i..- H. C. A. Rt.emµol. 

l3e11oem<l tot opzictit1•1· dt'1· tweede klas~e bij de 
staats~poorw1·~e11, H. J. Schutte. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Yrijdag 3 April te I\epntian nlhiPr van de 
nagelatene goederen van den chinecs Goei Hie Tjien. 

De venrlunwe ter, 

ll. C. Fis~e1-. 

A d v er t e n ti e n. 

Kantoor Notaris BoddB. 
NAAS'l, HOTEL SLIER ZUIDZIJDE. 

(80) 

!enige uren · besehi~ba.ar 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerards. 

(79)~. HOTEL SCHOLTEN. 
"\; 

SALON DE GOIFFURR 
Heerensfraat-Solo. 

Heeft pas ontvangen · 

Extra kwaliteit zwarte vilten hoeden 
van af f 7 .-; Grijze vilten zonnchoe
den; zwcwte en· fantaisie das~E,m, kragen, 
hemden, sokken, hitncldoe-ken van af f 12. -
tot f 14.- sponson, kammcn, wandel
stokken, heeren-dumes en kinderschoenen 
in alle soortcn. 

Parfumerien van Ed. Pinaud, Veloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

V erkrijgbaar 
Etnppe-Knn.rt Tim Java 
Topogra11h. Kaiu-t van So<>r11.lrnrt11. 

Id. > Djokj1drnrt1L 
Prnchtn.lbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundscl11·ifl pennen 
lJr1mgbare copieerpcrsen 
Bnlboekjel'I 
Goupil-gravurel! 
lvoren d11imstokken 
Per1·y-scharen 
BitScuit beeldjel'I 
Orillon passers 
l\ookboeken 
Sii..raretten p1Lpier 
F1Ll>er 's boodschapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'l' & KALFF. 

Societe G1
e de Prod-nits Alimentaires 

KAPJ'l'AAL 3 ~IJLLJOEN FitA>ICS 

Dii'ecteu1·e11 DI.VA.VT en ALLCARD 

GouuEN 1\lEUAI!-LE PAIUJS ·J 1:>78 

Go UDE:O: ME DAI LL.E A:USTE RDA~! ·J 8 8 3 

23, 
PARIJS 
Richer, 23 

II LONDON 
II 101, Leade11 hallst1·eet. 

Boter van N ormandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste botei· van Frankrijk. 

Diverse grocnten, tl'uff'els, sal'dines, pules de 

Joie gms, enz. 

ORDERS TE RlCllTEN AA>. ALLE Ii\IPORTEUilS 

VAN SUROPA. 
Men eische op elk blik 'let merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PillJSCOURA~TE \\'ORDEN 

OP AAN\'RAAG TOEGEZO~DEN 

(141) 

v erk.rijgbaar 
bij THOOFT & KAT_JFF 

blanco aanTragen tot geleide· 
billet ,-oor ,-er,·oer ,-an koffij, 
met onh·angstbewijs , ·oor koC· 
ftjpas. · (193) 

S 10l-1JS.2\..CAN ~~ Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jluis· en Com1nissie,·endutien 

(28) 

Verkrijgbaar: 
Loten voor tle Gl'ldloterii te 81Lmarn.11g ti>n 

bel10eve v11n het Hoomsch l\<1tholiek Weeshuis 
en van het H ll lpfo1: tl,-; Villi St. y in centius a 
Paulo te l:)amnmng µ:root f :JOO~OOO. 

DE PB1.JZE~ iIJN : 
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I.Joten r.ijn tegen contnnte betn.ling en op 
fmnco fllLilVritge a f' J 0 Jiet Jot verkrljgb11ar, 
bij ann vn1ge per po"t on cl er inzending van een 
potStzegel a 10 cents voor frnnkeering. 

De flag der trekking znl mtder wonlen ita~ 
gekondigd. 

'l'HOOFT & KA LFF en 

(57) SOE3JIAN & Co. 

De ondergeteekende, 
hel11st zich met den in- en verkoop vnn pro
aukten te Senrnrnng . . 

V ersclmft werkknpitmi.l 111m Landbou wou
derne1uingen en verleeut voor&chotten op pro
dukteu. 

Een en nnder tegen "nader overeen te ko-
men conditien. 

( 2;38) L. C. SCH.-\.LKWIJK. 

· Op ni~uw ontvangen: 
Het e<·hte LeYerwater, dnt geen 1t11nbeve

ling belioeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 
s.lechts verkr\j}.!b1rnr bij 

per fl f 1.23 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 
(301 )* Scho1~111nake1·. 

Toko- Authier 
IIEERENSTRAAT-SOLO, 

ltee/t ontvan1en: 

Een factuur damesartikelen bestaande nit: 
Afgep:1 te wollen - en zephir j apon

nen, cachemiren, satijnen zephirs eu tar
latcms in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshoerlen, blocmen, ruches, corsetten, 
jongens- rn mei jeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

(47) 
A. AUTHl 

M.._ 

-~~~~~~~ 

Ill ATELIER DE PHOTOGRAPHlb ~ 
1m I 4\. 1Jf Jl(§tr§lf!~!U. 
I - HOTEL SLIER. 326 I 

[ll~~~~~~~ii~~~[l)j 

Heei·en.drnat Solo, 
Beveelt zich beleefrl aan tot het ma

ken van Bruids- Wand el- en Kindcrtoilet
ten. 

263 

(29) J. B. AUTIIlER. 

in vnten, blikken en -flesschen 
verkr\jgbnar bij 

SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Cnh·angen: 
Een 11arti_jtje exqnise 'victe 

J>Ortwiju, minder zoet vim sm1.mk dim de 
ot nu toe 1.1.1tngevoerde. 

( 286_ ). * 

B:JaQEB:RINCIS.,A ~~ANAKKSN 
MET 

De heeren deelnemers aan het plan 
tot oprichting van een monument op het 
graf Yan wijlen den Resident Mr. P.A. 
MATTHES worden uitgenooclig·d, om op 
Zondag den 12 April 18 t5 5 des voor
rniddags ten 10 ure in L.et Loge-Gebouw 
te willen bijeenkomen, om tc beraadsla
gen in welken geest clat monument zal 
zijn, eene definitieve kommissie te be
noemen tot het in ontvangst nemen der 
reeds gestorte gelden en om zich verder 
te b~lasten met ue uitvoering van het 

plan. I 
Namens de voorloopige ko1;irnissie, 

(81) CARLIER. 

,-oor t~So 

Slee/its eenige Exenipf1u·e11 ontvangen door 

(32) TBOOFT & KALFF. 



llet hni§ laatst ~·eoecnpee•·tl 

(-±8) 

noon DE Frn~IA 

To bevragen Lij 
JASPERS. 

Fl ace de \'Opera 

~arfjs 

Amsterd~msche Apotheek 

Levet7tvofe17 
(296)* A. ~lA CHIELSE. 

.AA 
- 'ECRit • L h 

P.ANSCHE - u 1 na • a roe e 
.,.de ee11ige die ee11e belooning verworven 
:;ft van bet fransche Gouvernemenl van 

.. soc fr. en de eenige die de gouden 
iedaille verkregen heeft. 

~E ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
11Ccft op de \\"eener tentoonstelli11g van 
pl1a1 maceutische producten p:ehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ErHTE FRAN~CHE QUINA-LAR')CHE 
is ecn voedend, krachtherstellend en 
koorts-werend miudel omdat hP.t alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRAN~CHE QUINA-LAROCHE 
I- het ee111ge mrdllel tege11 verzvvakking, 
bleekzucht, langzarne en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aa11 eetl ust,gevol
gen van het kraarnbed, vroegtijdige 
afrnatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
6cn menigte Certilicaten bewezen is. 

m: Er,HTE FR ~NSrHF, QUINA-LAROCHE 
lle1·ft l•)L Ila::> is een krach1 ige1 1 spaanschen wijn, 
die nog zijue herstellingskracbt verhoogt· 

DE ECHTE FUNSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nag'L!lllaakt i1eLziJ d1Jur tie Apolhe
kers die ulliJd l:u11 eige11 preparuat aa11l1e1·elen 
of et'ne goedkoope1 e sou rt daarvoor aanlJie
dPn; !llC'll 111nel d11,: stectl:; tie echte fransche 
QU!NA-LARuCHE ei,;clien 
n::elpr••"'P clu>'waar ~ 
op 11L·1·t'11<:L:1a11dr· ~.Oc/1--( 
ha11tlteeki11g c=: ? -
• :1111, als111ede l1et n:aa t i.rlaasje \'l'Ugen meL 
de11 11aam LAliUC.:11.B Ill een woord. 

t: fCHTE FRANSCHE QUINA 1...AROCHE 
be1·at lnJ iedne tk:;cll ee11e curupltHe ge
Lruik~a;i1111 ip.in~ in ue(.!en ta\eu die frunco 
loel;ezu11de11 won.It aau ietle1·. 

DE Er,HTE FRANSr.HE QUINA-LA.ROCHE 
\\urdt i11 twee :>uurien Vl'l'kucl1l tie ee11vo utl1i,:e 
(simple1 en de Staallwutlende (fenugi11eux1. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Fra11krijk verh.ocht tel6en Gl. 2.oO 
de heele flesch. 

DE tr,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hij alle J\potilekers in de geneele wereld ver. 
krijgbaar eu te Parijs, Rue Drouot, no 22-

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
"\VER K TUIGK U1'TD IGEIW. N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 

Handela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

El\ 

HEBBEN IN VOORRAAD: L ij t r B n t B M a a t s G h a D p ij 
Een groote partij L, T. 1-1 en Balk· 

ijzer in a.He afmetingen. TE BATAVIA. 
Staaf" en plaati_jzer van alle dikten, 

waarbij van 6'X2'X '/,." en 'I•" 
~t.aaf" en plaatkoper en lioper

draad • . 

lnlichtingen omtrent verzekerini;en b. v. Kapit11.1d b~j overl~j len. lmmer-trekkende Terzl' 
kering:-ook omtrent die volgens bet onlimgs anngenonien VF:H,I,,\.\(j1)t1Lriefvoor \VEE
ZENFONDS. worden g-1111rne verstrekt door 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
1' lin kn age ls. 

> , It operen Kr an en 
(17) 

en ~t.oomaf"slniter!!. 
India rubber van af '/,." tot en met 

1" dik. 
THOOFT & KALFF - Soerakarta. 

Gas1•\jpen m et hnlpstnli:ken tot leveren op aanvrn11g d1tdelijk 
en met -! ., Schijfschietrc;,;isters en Afstnndsbepn-

G el.: Ion li:en Il\j pen tot 12" diameter lin;;en, afzoncterlijk gebonrlen . 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kw11llteit Engelsche drijfrie-
men. enkel eu dubbel. 

llaucl, Centrifngaal, Stoc In• 
pontflen en llrandspuiten. 

.;-i:•i.jgereedschap ' ' 001· ;;a~ en 
'\Vit h wort hclraad. 

.A lle soorten ,~ e1· fwaren. 

Gedrnkte Anntee.keni11;;boekje111. 
JW a.n.111 lijsten. 
Kleedin;;lijsten. 
StrnCboekt"n. 
:U:enac:;eboeken met sterkte He;:;ister • 
Procc!!I· ' ' crban.l. Getui;;en Verhooren • 
Bekln.ac:;dcn Verhouren. 

l~oor en eonsm~u~hines, Draai• Vendu,·erantwoordin;:;en. cnz. enz. (4) 

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

Steeds 'VOOl'handen: 
POS'l"l' A. Ltrnv EK. 
'r~JLE<.:HtA.Ali'TALUEVEN voor 3 kun(J'en he-o 

rekend tot 200 woorden. 
TALW~V~N voor KO~LIELOONEN bmL<>n 

de lijn. 
(6) THOOB"l' & KALFF. 

TROOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleeftlel!jk 111m voor hunne 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

§tomnmach~nes net Ii: et.els" mm 0 NT VANG EN: HAN 1J EL 
en "" cluaafbauli:en. 

1 cuuc1atie1>1aat. in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
bel~:;{~~ge!~:~~~m~~::~s~1~.~~~~' de ;este I pr a ch t 1' rr B 0 l B 0 rr r a fi B B" n I Spoed ige Lecl iening en nette .·.f!everiucr cre-

IJ al!)aS t..'1·1st:1ll. een meuw .-oort 

1 
~ ~ gnr1tndeenl. 

0 0 

,·u1nlilei. Van welke l11atste u.rtikekil zij PlUJ:::il'OUUANTE · worde::i steeds O'ratis 
eenige ngenteu voor Jnvn. zijn. ' zeer goedkoop. verstrekt. (7J 

Vertler alle artikelen, benood ~d 
'\·001· laudelijlie onde1"ne1nin~ en. , '1.,llOOF'I.' & HA 11..iF'I<,. ,~ orkr.i.j,.'.!·baar• 

Hunne zuu.k op grooten ornzet gebaseerd tijn ( 162) b~j 
de, hebben zij lrnnne pr\jzen zeer bil4i .;: en 
beneden concurrentie gestel<l. 3RAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPr"· 

G1Lnrue bela-ten zij zich met toezicht hou
den op aanmank vu.n Jlachinerieen en 
re1uiraties d1rnrvnn, en nemen best.el
lin;;en 1tnn op diverse werktuigen. (90) 

,,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSUHANTIE MAATSCHAPPJ..'. 
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Hij het .~;;entschap dezer .Maatschap
pijen bestaat, op zeer aannemclijlie voor
waarden, ~elegenheid tot verzekerine; 
tegen brand::;e,·aar, , ·an alle l!loorten Ge
bouwen en Goederen . 

De Ageul te Soeraka1·ta. 

( 1 ti) J. H. YAK Oi\iMELtEK. 

Amsterdams~he Apotheek. 
oeri.ku rta. 

BaJTUin. 1'..lcoholisch wasch
u Tater. 

(101) :\1AUHIELSE. 

AmstBrdamschB AnothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
EN 

Sil..-l.,OP van Dr. ZED. 
(2 ) A . .MACHlELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Witte en Iloode Port .... . f I 5.-1 per 
M.aln;;a,JI11scntel e11 Vi110Dt1lce ,, l3.50, l:l fl I 
Pa.le-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·I :l.- 1 a co. t. 

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

Eenig depot voor Soernlrnrta VILn 

Ka.a~aQ;h.~ V\Tijr.l.~~, .. 
(25) A. i\IA.Clllli.:LSE. 

Amsterdamsche Apothe(_ k 
Poeder tegen miltvuur 

f" 1.50 per pond. (31 , )"' 

An1sterdan1sche Apotheek 
Soe,,·nkarta. 

Gly Ii aline, mid cl el tegen dP. hoest in 
ii' en 2 2 fl.escl1jes a r 4.- en r 2.

:.'Viligraine §tiften r 2.- per st,uk. 
35G A. l\lACHIELSE. 

Tjat ramboet dari toaan D0 

RI~HARDS 
•A <A"""N..:li DJOIZ.GA 

Roema Toeaa A.. SEGUZN 
3, Rue l uguerie, BOHDEA.UX 

Tjara banj a1 lebi baai per tjat laku 
r~ .. rboeL dan djenggoet 

T1da oesah 11;e(j1 ka1oe ma oo u~k~ ,djoeea 
tida inRal noda di koe/1t. , 

J:toe tjat dart toean doekoen 1' 
R.lcbardat uj:rng l,1:1la:i karclJa 1.Ha11g Uuleh :~ 
pake sa111a ilJoc~a per ramhoeL. k3.JJ. 1lj11ega • 
per dJeu:;go .. l 1ta11 lia1la .s.1t1ja kas1h la11 ~' • · .. 
dan slama!IJ:'l l\jang intero Slkali, lttpeh .!JO ga .. \ \ 
pen~alu.ssan u! iutr lrada sak.11! her-oeh;ih. .. ·., ~ 

i:toe t i at darl toe an doekoen Kl chards till a hekiu S;JktL, .stkali ilia poe 11jA koewal 11JJ 1• 1 l'C. kaioJa-Ju J;111 l.h.:J.ii11 ko t: wat 
aoeda pariksa 1lari ha111ak roena t :1111la 1.fan pa iks<1-au : itor. i..ekin f.i1.111lio 1'. l lcm0t• 11.isu k1litp, iLoe p1i.ra iama tl1a, urau;; dia bekiu 
k1~Pwat di;t poenj;1 ak;1r ila11 lo.tt i;s i koi;wal hi \Qep. ILoe tjat lingal s lamanJa se11crli lcl11 duc:oe sak,.Ji. 
»ari , e~ala bmng barany njaug ~ aa i ukali dari roema nja toean A . SEGUIN, 3, rue Huguerie, di.koLta Bordeaux 

Kiw. tljoe(lcl t,,,.ol1 fil(l•ttwt s" m" Allu oru.1111 poet1;11 toe1v1 toeu1' 1IJ•llt(I /Jat;11 
lL->e oblt nama Cephaline tlari toca11 doekoen R.ouaiseau 11Jaug ta)l:;iu raruh, et iljaLuh Jan ~3.li:1n liu<'wat lotmboe 
l!oc ob:ll Arnicalin0 <lari Loe:rn doekoen Rousseau aJer waug1 pr.r tjnelj1 b11ai :-akali aJa 11a11j;1k s .• k;ili 11b.it urnica. cii 

dalan1, uhal korwal ~:ikalt per 1:1ha11 \.:aloe oraug hakar ataoe t.11 'ig'H, eui. - lloe ™'lttk drtri L.dwre haai sakah dar~ segaHa · oepa 
fle1J.1k, ka l11k i";• Lmn d1p.•kt!1t~e11:l 11111tk•1 SL1111'H11a t111 'al ba~1Jei d.1 11 moe1!a a~nia llJO•-ir-·; k:u~1 ruepa sf>•'ar .tau aloes &i4pert1 orauh moe11:i. 

TBOO FT & KALFF I 

Avonturen 
vn.n 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vannsch) 

P1·ijs f 5.- f'1"U1;co pei- post f' 5,50. 
(82) 

An1sterdamsche Apotheek. 
Ontva n,r;en: 

lteatings Con~h J .. ozen;;el!I. 

:\Jidrl 0 l tegen de hoest. 
( l 0 5) . :'IIACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'l'A. 

der llataviascheZee-enBrand-
Assurantie ~Iaatschappij. 

De ondergeteekell(~it verzekerin<Teu te
gen brnntlgevnnr. op de gebrnikelijke

0 

voor-
w1mrden. 

(14) A. l\1ACHIELSE. 

Amsterdamsche A -ootheek . 
E 

. • 
e111g Agentuur voor Soernknrt11. voor 

zoo gunstig bekende 'Vl,J ~ E~: 
:\1erk PLATON & Co. Batavin .. 

(70) A. :\IAL'HIELSE. 

Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft & Kalff-- Soerakarta. 
PAPIELtEN IN DI\'ELtSE SOORJ'EK. 
ENVELOPPEX. 
KA;.;r'l'OOLW.!!1NOODIGDHEDEK. 
INK1'EN', IN ZEElt VELE SOOH'l'EK. 
PH.ACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar bij 

lllID~ii ~ [~~t~ili7 ~ 

~ii a,11f001·-LI r1en1l11,'s R.;;9~.:;. 

.!Ii poo,.1t•egq•1!sen. 

1'-e1le,.l1utt/~· Gesc11ietle11i s en Yotksteve;, 
( p,.1£<•hh1•erlc i11 4 g,.. octavo tlet'len) 
tie Genet1tet-":l.tb1in1, in p1"<u11itb1inci. 

lttilii}, tluor Ger1t1•1l Heller )) ,, 

/Een scltilflertiutJ.r, coni,pteet ( voor di-
lett nnt-schiltl e rs.) (249) 

Stel\en zich vcramwoordelijk voo1· de we~ 

DE UlTGEvrns. 

Sneldrnk - THOOF1' & KALFF - Sorrakart:;i. 
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