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lets over Solo. 
De op!rn111~t der re ·i lent.ii • Soer:tkartn d,.g·

teekent van 1rn d"n JnY1t-uorlot.;-. 
De heer v1u1 Alphen li.·:::c:lireef ~in den InJ. 

Gid;;) den to~~t.Ln l des bn I~. 7.00als tliu cl<Jor <len 
vij(jitrig-en krii~ ier ned~I' 1rn gedrukt. hoe 
de welbebonwcle en bc,olUe vlakte ran P:L
djn.ng tot eene \\'Ol'~re11\j wa · gewor len, hoe 
de opge<1i.)te1~e11 clnnr oorlng en hesruettelijke 
ziekten wnr •n CP leci111e..,nl, hoc eene eruptie 
v!l.n den ~Ierapi. twc<) j:Lren 1·6ur den oorlog-, 
een groot. g-rtlet'ltP. dt'r d11kte voor den lurnl
bouw 01 g1• d1ikt had gemaakt en lwelang het 
duurde llhOrl'llS de llltll" Cell dit>r bt-rOeriurreu, 
de rooverbentlen en s.110kkelh1rndeL lmdJen~p
gehounen te be tna ri. 

In het we,;lt>n en noorii1Yc len lrnd het lan<l 
minder gt>le• h•n: ,l11nr lradde11 de lreeren Dezen
ije ell de la BrdLinniere nitg-e:trektP. liwder~jen 
in huur en gtduren<lt> den ,hva-oorlog lrndden 
zii cl er Hegeeriug onder.~<' heidene dienst.,n be
wezen. 

Hoewel de ]age Jn.vn~nsche pnchten den on
dert emingsgeest der pliLnters n.anlokten, zoo 
gingen in cle ruoeilijke jaren van 18-1.-l - 49 
weder ettel~jke der jonge ondernemingen te 
11iet. De koffieprij,:en stonden op f I ;3 a f 15, 
die der suikt)r op f 8 ~L f 9 per pi..:o/. Inzon
derheiLl Bataviaa c:be lmnddshuii.eu lieten danr
b~j groote sornwen zitten. 

De dagloouen dnnldeu tot het ongehoord 
cijfer 1·an til'n duiten; een groot gedeelte der 
bevolking voedde zich, instede van met rijst, 
met djagong, ketelb en zel[s met urnnggapitten. 

Tweede soort rijst geld een r~jksd1•alder, 
boengkil vnn dertig- tot veertig cents de pikol 
en 1i.ndere leven middclen naar rato. 

Dertig jaren later. in 1 )78 was die toe
stand zood:rnig vernndenl dat er zich, nudat 
door Diokjasche hndhuurders de ruogelij kheid 
was aungetoond om scbrnle gronden door 
doelwatige bedoeiing in cultuurvelnen te ver
anderen, 17 I landbouwondernemingen bevon
den, gezumenlijk eeue oppervl!Lkte van 2 6.860 
bouws beslnan le en een pacbtschat opbren
gend van f 840.000 's jaurs. 

IY11t den naam "Solo" betreft, zoo beeft 
men <lien willen voor, tellen als het Soend11.
neesche woord voor Soernkarta, doch in wer
kelijkheid is die ontleend aan den kampong 
Salri, die zich in de nabijheid van den kraton 
moet bevinden . (*) De hoofdpluats van bet ge
west ligt vol gens J ungbubn 92- volgens v. 
d. Wijck 10:> meter boven de oppenlakte der 
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N.uR HET Du1TSCH VA:'.'{ LGDWIG HEvEsr. 

(Slot.) 

Aan het einde van de straat vond Oscar een rijtuig . 
,,St. Patricks Stl't>et, Albemade Ya I'd!" riep bij. 

toen hij in het rijtuig staplr. l3innen tien minuten 
waren zij, waar zij wczPn rnoe~len. ··"·acht mij," 
:r.ei hij tot den kuetsiL't' en ging met het kind nnal' 
het bl'wusle huis. Toen rle clcur van no . 83 w~rd 
open,(!"em:iakt, shakte vrouw Iligge1~s een k1·eet van 
\Tcugcle. de tranen stroomclen lrnal' over de w,v1gl'\n, 
z\j omhelscle haar kind en -Jen vreemdeling en bc
d!'kte 1.ijn h:rndcn mPt kus~en. Ach Gori, !mar kind 
was dien avonrl verdwaaJ.I en zij en haar man wa
ren in een ,·el'schrikkeli.Jke onrnst, want hel kon ge
stolr,n of in dt> hn\'rn ge\'allt>n zijn en hnar man was 
da1lelijk naar hM politieburea11 gr loopen en ;:ocht 
7elf ook mer, - en llll was die lieve, arme jongen 
er weer! lloe on11itsprekelijk dankhaor was zij drn 
goPclen, braven beer! llij mocht nict weggaan, 11cen . 
voor g.•en geld ter wereld, hij morst binnenkomcn 
en bij hen blijw'n, totrlat vader in huis kwom; dan 
kon die hem ook dank zeggen. En hij JDO!"·t de 
licb~jes van den kerstboom ook aansteken, want zij 

D0 l!!ion·;1?;·1t l'f ti w·h .~· Co 11·1i11 t ver~..:hijn t 

<friL'llW:ll ·, \\'l'l'ks: Din:ul11g.<1. 8>011:lerd11,g.s l'll 

'£~it.er11a.1·"• 11itt!'n1onderd foest.hgen. 

. .\ d vertemiekosten behnhe het zeg-el voor 

l'l ke 1 0 "·oord<•n voor :.?. pb1Ltf!i1wen !' 1 . -
,,J;-e 1 t)i<>·en1lt> pln1Lt:-;i11g: dt' helf;. 

z" ·. Pe Lili Pepee. w11:murn zii ligr, vt>rce- h·iof,J'p];rnts 7.elf geefi-, is Yenler niet zeer 1urn-
1Ji!.!t zil'h 11chter de 1£urnpee:<che w~jk met de lokkel\jk en orenlreven kliukt het mwueer 
k,di lhto ,• I:ono, die b\j Bdon in de B·,nga- h\j ~..:hrjji't: "iu het al!.{ernecn b ><burn zoowel 
w1tn \7 1dt. I >t>ze ln.atste, geliik bekernl J1Lva'.:i ,.Jogj.drnrt:1 ab ;-5uernk1Lrtn vo11r Cl"l groot ge
!.!l'llotst rivi"r, heeft Pene lengte virn ong21"L'er ,,1le1'lte 1it pninltoopen en steekt- 11ie.1rnnd de 
1.en1 11tig g1'ugrnp!iiscbe ruiilen, cl. i. rrn~eno ·g » hirncl nit om zc op tc ruimcn." 
dP7.df.!e uls vnn de :\Ioezel en oursbuit nit <1 • !Tet fort \'nstenburg wed in l 'i7D g-csticbt; 
~amerll l1>eijng vim de lrnli Pen11mh1tng-nn (i11 de kerl· in I ':U door de le<len der ge.meente, 
het \Vonogil'i:>ebe) met de knli Ueiikeng. wel- grocitendceh op 1•ig-.. m kostt>n. De Soei;oehoe
ke o.p d(·n ~Iernpi ontspringL Bii :\gawi \Oert nan stond tlen grnnLl kostP.!oos af en legde r,elf' 
de ri ric·r in den oosrmoesson per Reconde p. ilen eer-<ten ste1•n en de Ju vannsche grooten 
11i. I 0 kuliiPke meter w1Lter nf; in den regeu- schonkeu op ziju voorbeeld bijdmgen voor 
t~jll so ms nH•er clan tlriedui1.eud (volgeus de den bon w. 
\\1Utl'l1P!llingen Villi <leu ingl'11ieur r rendeubPr~) Opmerkel~jk is bet cl11t prof. Veth een der 
en terw\jl de st room ter hoofilplant:-; sled1ts vier strnten in de Eurnpee. che wijk "de Km
eene bt'sehl'i lc-n bedtling ht eft. is 7.\jr1e breedte keelstm1tt "uoewt, (denkelijk <le zg. Achter
nn.n de mouding in strnat ;\hdurn ~1000 H~jul. stm1it) - en dat de tegenwoonlige societeit 
vod. "Hnrm•rn.ie "vroeger het eenig-e logernent was, 

Het lruis van ~Iatn.rnm shuut van het alou- ,~u 1i doubll' usuge. nl. tegel\jk club en hotel. 
de Denrnk ·ehe rlj k en lrnJ achtereen vc1lgeus Yenler wijdt. hij cen wan.rJeerend woo rd nan 
zijn zetel ti! Pa-;ar <iele lb!j Djokj<LkartlL), Kar- Carel Frederik Wi~1ter, den bekemle11 philoloog. 
tu oern en t:loernlrnrt1t, w1mrbii nog het kort- onclerw\j::er aan bet Iu 'titnut voor de Juvan.11-
stondig verbl~jf kornt te Plerctl. Y1rn de km- sche taal, dut l11ter plaati! mnakte voor de 
ton,; te 1\.1•rtnsoern en Plere11 zijn thans slecbts kweekscliool voor inlanclsche ontlerwijzers liu 
eenige steenhoopen en fouditrneuten over. Wat 1870 111mr l\.fagelang overgebrncht) . Deze 
den t 0 genwoorlligeu krnton betreft zoo deelt kweekschool stoud op de plek waar thnns het 
de Holl11.nclsche rei1.iger v, R\jckevorsel mede. Ver1.or;<iugagesticht is verrezen. 
dat een vorige Soe:oehoenan bet voorstel aan Winter, de vrnngbaak voor Europeaan en 
de Hegeeriug deed om dinn ovPreeukorustig dP ,.'.l.y;nlander en hoog in aanzien aan het liof des 
tra:ditien te ~"Prplnatsen, hetgeen echter op Ot 'r>soehoerrnus wed in 1799 te J ogjnlrnrt11 ge
financieele bezwaren afatuitte. Volgens prof. boren en overlee l in 1859 te Soerukarta, :i:on
Y eth wonh de krnton door meer dim 10.0.00 der (IOit Java verlaten te hebben of ooit ver 
menschen bewooml en heet gebonwd te z\jn buiten de Yorstenlanden geweest te zijn . 
naar het model van het p1Lleis v1m B1LtZmi, E1Jdri"t 
in het mytbi;;ch paleis der gotleu en heruellin gen, 
den Soedlaj11 .. D;i,arin pladst de legende twee ge
heel gouden wn.ringinboornen op bet voorpleiu 
( nloen-aloen), parken met fatmrne herten, b;1]e 
pawatung<m of hemel:iche tuighni7.en, wuarin 
de wapenen rnor de tournooien der gocien, eeu 
Yerbltif voor de widodari's of hemelnimfen, ent. 

De hoogte vn.n den houten wachttoren in 
het noordoostel\jk deel van de Pelataran worclt 
door dien schriJver op ougevecr 90 voet ge
schat, terwijl Vim de kanomien voor' d~n Pa
gelnrn.n er een den nanrn drnagt van Sapoe 
Djngn.d (bezem der were\d), twee andere die 
van KocmM-Koembi"L en \.Valli Koemba. Tot 
zulk een tweeling-kanon behoort ook de Nj11.i 
Sn.tomi (op den Sitinggil): het 11.ndere K jai Sa
taroft, is het bekende l:fatavinascbe kanon op 
het Stadhuisplein. Beide huisvesten de zielen 
van mythieche wt:zens, welke in deze kanon
nen ZlJn gevaren. 

De be.schrijving die de geleerde ~cbrijver van 
den kraton en zijne bewoners zoomede van de 

waren nog niet aangestokPn, omclat kleine Tom wrg 
was, ·- ncen, hij mocht niet gaan, zeker niet, nct>n 
en nog eens neen ! 

En ,·om· dat Oscar er op verrlacht waf", stond hij 
in hei warme, eenvouclige ve1.trek en drie aardige 
kindt'ren sprongen liefkoozend naar hem toe rn dl" 
~pl'aakzame vrouw maakte hem een "'armi-n, ste1 ken 
grog klaar, wallt het was een echte ker tmiskou rn-

Er werd gebelcl. · 
))J\!ijn man!" riep cle vrnuw en snelde naar de 

deur. Hij was bet ind·~rJnad. 
~Is Tom terug?" was zijn eerste Haag. 
»Ja, Goclda11k, <'n de goerle. brn ve heer, die hem 

thuis beeft gebracht, is binnen ! ' ri<'p zijn vro11w. 
»Den llrmel zij dank, er rnlt mij <~en slet>n van 

bet hart," ant woorddl' d,• man met ern zware stem. 
» \Vij hebbcn bijna rle geheele stad rloorgezucht, maar 
te vergrefs, en je lrnnt wel tlenkrn, dat mijn ka
meraden nllc moeiie hebben grdnan. " 

~frn boonlc binnen, hot> hij den klcinen Tom, dir 
ook de ka111er was uitgeloopen, kuste en li cfkooscle. 

Oscnr hail i11l11~schen de bt'ide andere kki111'n op 
zijn kniet!n genomen rn l111n lilnnkc. zih·erPn ~chil

lings gegevcn; he1 deed hem goed, dat de ki11deren 
hem lirf'de betoonrlen, nlsof hij ''"n rein mensch en 
geen rngel1rije n1i~1h1diger was. \\'at wist1m zij mu 
bedriPgelijke liandelingrrn? llij sloeg gcen acht op 
hetgl'en d-:i vader buiten bet \·ertrek sprak, maar 
twee woorden frollen hem toch als bliksrrnstralen en 
;erlamden voo1· r,en oogenblik z\jn gedachten. 

l>J\lijn kamer·dden," had de man gezegd. En voor-

(*) Bj etc Krnton is gcen lmmpong S,u,'l, maar do 
kraton zelt' mot omgoving- is gcbouwrl op de plek waar 
v1·opg·ei' <lo cle~sa St"ilii. stond . 

Ab betcekcnis Yan Hoera en Karta gceft men on~ op: 
,11L1rvcnJ (lievcntl)'' Pll "y1·ctlo"; van Jogja Karta ,,pasocncl 
(\oegzaam)" en ,, Yrc'1c". Prof. Ycth znl het echtor wel 
beter wctcn, zoo we ons wol hprinncren verl11alt dezc 
~or-ra 111et .. hcltl'' en Kurta met ., wed,:, stichting-. ' 1 

Him. 

Cninberland. 
W ie eene kroniek wil schrijven va.n het af

geloopen winterseizocn te Berltjn. ma.g onder 
de rnornaamste gcbeurteni;;seu de optrediug 
van den gedachtenle:i:er niet vergeten. De7.e 
rnerkwnardige (/'?ntlt'llW/l toch heeft, Op de 
meest arnusante manier het pnbliek uit de 
hoogste kringen onzer hoofdstad weten in te 
palruen . \Vant zooals tot zelfs onze voonrnnm
ste personeu zich voor zijne itnti-spiriti che 
kunststukjes lieten gebruiken. liep bet teu litat
ste eenvoud1g tot in het beluchelijke. Prinsen 

dat hij den vreeselijken indruk dier woorden eenigs
zins kon oYenvinnen, kwarn de man de kamel' bin
nen, meld•' op Q;;car toe, dt uktc hem krnchtig d~ 
handen en danl.te hem in eenrnuclige maar buiten
gcwoon hartelijke ,,·oor<len . 

Ilet was e-'n politie-agent met ronclP-n helm, don
kei-ulauwe jas en nommer. Een rchtP, vreeselijke 
politic-agent. Q,car had zich Yrijwillig in het ho! 
van rlnn leeuw hegcven. 

llij was niet bij machte cen woorcl te spreken. 
Al het bloed was uit zijn \rnngen geweken en zijn 
knieen, waarop de kinderen iaten, brefden zoo, dat 
cen van d1• klrincn rirp: ll Mord er, u moet hct vuur 
opstoken, want mijnheer l'ilt van de kon." 

Oscar kon skchts met 111oc1le een paar woorden 
stamele·L 

>: 0. u is h1er uecmd; n is geen Eng1~IRcbman, dai. 
kan mPn :wn uw spreken hooren," ze! de politic
agcn1.. » Uit welk lanrl komt u, als ik 1Tagen mag~" 

»Uit .... Zwitserla11d," stotterde Oscar, ziclt 1111•t 
moeitl' belwcrschrnrl. 

»Uit Zwitse1fand," riep de moerlet·. \JO mij11 heme!. 
wat is it rlan ver van 11w va<lc'rlanrl, mijnhccr ! En 
jui~t op Ken;trnis 1 /.'.onrler fa1nilie, zo11rl1'r kinrlcren, 
zonder kcrstboom ! Yarler, stePk toch ganw den 
kr1·stboom aan, clan lrnn die goccle rnijn lwer ten 
rninstc nog in onze ne11grlc cleeiL•n !" 

».la, Jat zal ik rloen," zei cle rnder. >)en maak 
jij dan eens cen lekkcn~n, \rnr111P11 grog. Ik rl11rf 11 
nict Le wag·~n. of u met ons het renrnudig kerstmaal 
wilt gebruiken, mijnhecr, maar een glas grog, zooals 

r nie'nding tler . .\.cl vertentien tot op den 

dng der UlGg'ILVe V0.51' 10 UUl'. 

en bnrons, uurn nen van hooµ;en leeft\jLl en van 
h,10,.!·st anmie1t!\jke11 111mni. liepen. omstuw.J ,;n 
g·evolg<l door eon jolend gq1P.u pPl, ondN· lei
di ng van ( 'nmbt-Ilan'.! bloot;;hooftls lnng;; :::tra
t•'ll Pll pleirwn, um .. ter et-re van <lcn g<'dach
teulezer" erg-ens nit, eene vnih! Yi!.!·e}ante Of 
uit eL'llC wi11k~llatle eene rnrnl·I of z'1,k1lPek te 
vour~chijn te 7.i1·11 breugen. En ten :slotte w.i;; hl't, 
alsof gelieel B,•rlij n do c> r hern betooverd was Toen 
tlie vervoeri ng himr toppunt li1Hl bt>reikt, wrliet h ij 
e1,nskl1tps 1le stad, nrnakte eene »lrnn:trei:i" 
1111ar nu luntl, ging vervolgens naar Belgie, 
b>!Zoeht ook N"edt>rllLIHl e1t is thnns eindel~jk 
on1.e stnd, ile pl1mts vim zjjn grootsten tri<>mf, 
weder koruen opzocken. Xauweljjks was de 
sliwme dniz.endlrnnsteunar weer hier, of hij 
wist cle doll.., bi:>wegi i~ an1leriu1ud tc <loen u~"
breken, cu 7.00 heeft liij gisteren 1vcer de 1100-

dige » bel1rng ·telleuden ,. nit de hoogere kringen 
weten te vinJpn om gehcel Berlijn \1L11 1.ieh 
te doen spreken. Voor een enkele k<>cr en w1m
neer 't dnn op cene gescl1ikte m1mier t;wit, 
beboeft wen er geen aanstoot in te vindPH; 
11Laar wa.nneer het zoo telkens en telkens 
weer zoo mnn.r op strnnt in denzelfden dolleu 
trant voortgimt, d1tn wonlt het toch shiitend. 
Yun alle kanten gnnn er dnn ook reecls 1tf
keurende stemmen op. Gisteren w1Ls dit in geen 
geriuge mn.te het ge1·al, toen hij - - nan.r het 
heette: ten Yoonleele Yan nnne kincleren - den 
Amerilrnausche11 gezant C.•sson, den Prnissisc1ieu 
minister v1w lnndbouw, den met het Hof ver
wanten prins H1ttibor, den ritrueester von Molt
ke, den Geheinien Medicinali-ath Wolff en nog 
eene geheele rij a:m1.ienlij ke personeu aan cene 
malle jil.t:ht langs de stmat heeft. doen deel
neruen. Een groot Panschei, met eenige stuk
ken goudgeld en bnnkbiljetten1 was in eene 
haverkist van den keizerl~jken pn.arJenstnl weg
gestopt, en c11La.r ging op k};1,arlichten dag uit 
het Ilotel de Rome die stoet laugs de voor
ua!Lmste strnat van Berlijn irnitr <lien stal: Cum
berland. met een huispetje op, in wilden dmf 
voorop, het hooge gezelschap van diplournten, 
prinseu, ministers, officieren, em~. enz. medehollen
de, gevolgd door een vervanrljjklangen sleep Yltn 
sebreeuwende leegloopers en mustu \Ytl door eene 
Jicve strautjt>ugd, voor welke deze vertooning blijk
buar eeu allerjolig:;t pretje was. Y erbeeld u, wnt 
een tooneel: de Amerilmnusche ge~mut als t'en 
opgevangen hone! aan een strik in vollen drnf 
bugs de stra.nt gesleept, en --- als t~ene wiiar
clige stoffoge van dat tu.fereeltje --- e<m minister 
een prins, en wat al meer uit de c1·1;111e on
zer beschaafde m:rntschappii. in qnaliteit van 
»contr61ehouders" tl1t1Lmchter mede galoppee-

Sara dat kan klaarmaken, zult u zeker niet vcr
smarlcn." 

Oscar dankte met ren enkel woord. de moerkr 
sc.hoof den besten lennslor>I bij de tafel, de kinderen 
drongen wee1· om l1e111 heen. ldeir](' Tom klom op 
zijn knie, vadC'r stak de \vnskaursje~ aan en,moeder 
bracbt twee glnzPn dampen<len grog. 

Toen de kcrstboon1 in volli'n glans stranldl'\ en cit> 
kinderen juichl<'n, in rle lrnndt'n kh1 pten <'11 de klei111' 
pakjes opPnrnaakten, kwam de varier op Oscar toe 
met het gins in de h,rn1l en zei met..,een van nan
doening trillende slt'm : 

» U heeft ons rpn grooten d it•nst hr.wezcn, mijn
lll'cr, drn grootstc11, dien ccn nwnsch ons op hrL 
oogenblik kon hewijzen. l' is <'en t>rl<'l 1111'11sch, niijn
hcer, ik zie lwt aan uw ccrlijk. open g«~l::inl.-'. 

Hij sprak niet verdcr. ~fol bevenrlc' hand z<>tte ltij 
het gins neer. Zijn lippPn L1·ilrle11 rn z1jn O•J,Q"t'll st:iar
d~n Oscar strnk in het door de kaarsc'll van clc-11 
kerstboom helrler vcriiclrt gclaat. Dew harl zijn g 1« 
al op.~enomen om met den srhrik w.·kkt>nrlen :nau l•' 
klinken , manr toen hij de plot> ·li nf;e ve1«111rlP-ring in 
diens g·-zicht b .. •merkte, liet hij het op rlen gronrl v: 1-
len en zonk met L't'n a11g1Stkreet achtl'rO\'Cr in ill'n 
leunstoei. 

De kinrlercn waren stom van verbnzin!:(, de moc
rlet· st:1,11.,Je v<'nvonrl1~rtl hl't orncl'idaarh:1ar toon "'' 
aan, manr 1k politiP.-ag1!11t. dil' ein lel1.1k zijn n·111 
docnin:.: hail ornrwo11ne11, trok Pen portrl't 111i zijn
borstzak. 

Oscars po1'lret. 



rende ! En dat alles enkel ter reclame ,-oor de 
voorstellingen, wau.rmede mijnheer Cumber
land in den loop dezer week weder zo.1 begin
nen, en die men alsd1m tegen beta.ling zal 
kunnen bij wonen. '\Vat een verrukkend slot
tablean voor bet winterseizoen, dat nu eindigt 
met dezelfde dwaasheid, waarmee het is be
gonnen ! 

N. R. 0. 

So erakarta. 

Verzor~in;;s;;esticht 

Commissaris der mnn.nd M~i 1885, 
de heer H. VAN GROLL. 

Haan stand. 
DondPrdag 7 Mei L. K. Donde1·dag -14 11Iei N. 111. 

Donderdag 21 l\Iei E. K. Yrijdag 29 Mei V. 111. 

Sluitda1;en 
TE S,UI.A RANG : 

de r Mai Is. 
TE B.&.nv:u: 

Fr. 

Eng. 

Holl. 

14-28. 
5--19. 
2-12-23. 

Fr. 17-31. 

Eng. 8-22. 
Holl. 5-15-26. 

Vertrek der Treinen 

Semarang-Solo 

Solo-Semrmrng 

6.50 v. m. neltrein, welke 
te Solo aan. luit nan den snel
trein, diP om 10.30 v. m. 
van daar naal' SoP.rabaja vei·
trekt. Ycrder 8.31 v. m. "1.H 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van oern.
baja w1·trek t. 

Semarar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang 8.12 v. m. 
Semarang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 '" m. 
Qjokja-Semarang 7.15 v. m. 12.25 '" m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1 ~.25 

ok -Djokja 
n. m. 3.55 11. m. 
7. ·13 v. m. 10 v m. '1.53 
n. m. 3.36 n. m. 

'\\"illem 1--Kedong-Djati 6 v. m. 2 11. m. 
Kedoncr-Djati-\Villem I. 8.5 v. m. 4.H n. m. 

'10.41 ( neltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-aank. Madioen 5.5-2. 
Soerabaja-Solo Djebrcs 6.20 (sneltrein) a:mk. Solo 

Dj. 1.2 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 aank. ~fadioen 5.51 

(Tijdsopgaven Yolgens middelb. tUd Soerab~ja: 9 mi
nutPn ·verschi l met Solo; ·12 uur Soerabaja ;::: ·1 ·1.5'1 
Solo.) 

W egens het bezit van clandestiene opium 
werden op de politierol van gisteren gestraft 
met 2 maanden krakal Tan Tin en Singodi
kromo, met eene maand id. Resowidjojo, met 
15 dagen id Ong Diaru djoe, terwijl ter zake 
werden vrijgesproken Potrodronc• en J adie. 

Ong Ke Bo, Ong Hoe en Go1•i Hie Sing 
werden ieder met f 10 beboet, wegens bet 
toebrengen van slagen. 

Wij vernemen dat spoedig op lllesen in het 
l0caal vroeger als toko geoccupeerd door de 
firma 't S1LS & Hoff, door den welbekenden 
Chinees Pok Hay een kvffiehuis met biljart zal 
geopend worden. 

Of het t~Jstip daartoe gunstig is, blijft de 
vrn.ag, rnaar, dnar er i·eP.ds lang aan eene 
dergel~jke uitspanning voor de mingegoede bur
gerii behoefte bestond, is het te hopen dat 
aan deze teue duurza111er existentie zij bescho
ren dim het paduP.stoel-beshiau, 't welk zulke 
inrichtingen zoo dikw~ils te beurt valt. 

»Zwrnte buitengewoon dikke wenkbrauwen," zei de 
politie-:igent, terwijl hij bet portreL met O:<cars V<'l'

wroni:ren g-claat wrgeleck, >>d iepligi:rcnde, zwarte oogen, 
licht~ebogen neu , dik zwa1·t krnlluar, mooie, zwa1te 
baard ... " 

»Di<' ri heh ik nirt!" 1·iep Oscar. 
>> U ht>el't h,~111 afge. churf'n. rnijnheer. en de kleur 

van de hui<i Y•'l'rnalit h~t, " antwoorclde de man, leg
de de hand op rlen schouder van zijn gast en zPi 
Jangt:inm op clroe\'igcn, einstigen tonn: •>Osr.a1· ~fohl

bach, ka~lt0ucle r nrn de Orma cle En·en Frans .\nton 
Liebrecht te \\"ePnen, 00stenrijke1· van gebot·itc, ik 
neem u in naam rle1· wet gevangeTL" 

Oscar slaakte een doffon kreet, sprong op en trok 
ee11 rev11l \'er uit zijn zak. lle ijzeren vmst Yan den 
forschen politieagent liield zijn pol;; nls in ePn iluim
chroef geknel1t, in et'n 0111mezien was bij ontwapend. 

»lk ben onschuldig'" riep Oscar in vertwijfoli11g. 
»TI;: hoop van ganscher ha1te <lat ik mij vergist 

hcb," zei cle man. >10p hct bureau van politic zal 
uw sch1;! I of onschnlrl aan hct licht komcn. Ga voor
uit, mijnhecr." llij wee:> nnar de clclll'. 

Verstijfd rnn schrik Imel.Jen moccler en kin1leren 
bet n-eeselijk tooncel bijgewoond . .i\u de redder van 
haar kind cchter wegge\·oercl zou worden, ontwaakte 
in het hart van vrouw Sara de rnoederlijke dankbaar
heid. 

llfa kub!" l'iep zij bevencl , terwijl zij voor de elem· 
ging staan: ll ik weet niet, wat voo1· kwaarl dczc beer 
gedaan heeft. ~faar wat !Jet ook zij, moord of brand, 

Godslastering of kerkroof, ik bczwcer ltet je, bij 
het geluk van ons en onze kinderen ,op aarde en in 

Een verscbil, dat wel geen diplomatieke ver
wikkelingen ten gevolge zal bnbben, moet be
stan.n over efme werkloods, die Pn,ngernn Ha
rio Gondo Siwojo aan de overz~jde van zijne 
woning t.e Kn,dipolo, in de kampong Penoela
ran beeft doen opshtan, en welke het inlandsch 
bestuur, wegens het twijfelnchtig bezitrecht op 
den grond, thans weer van bet aarclr\ik wil 
doen verdwijnen. Om clezelfde reclen, meldt men 
ons, zouden alstlan vele van 's Keizers onder
d1tnen uit de wijken der Mangkoenegaran moeten 
verhuizer.i. 

Oncler reserve deelen wij mede, dat de nieuwe 
°J avaan che drnkkerij geopend zal 1vorclen in 
het-claartoe uitnemend gelegen- huis, vroeger 
geoccupeerd <loor wijlen den heer Hogezand en 
de daarov betrekkelijke circulaires, ook wat de 
J av annsche Courant betreft, spoedig onder de 
inln,ndsche gemeente rondgezonden zullen Wl)r
den. 

Een wenk voor mingegoede Europeanen. 
De prijs van tafelrijst lste kwaliteit is te Poer

wodntlie (Grobogan) tegenwoordig slecbts f2.75 
a f 3. V oegt men nu daiirbij voor · trnnsport 
tram en spoor, had- en losloon per picol f 1.50, 
dan znl er, bij verlrnop bier ter ste<le, nog wel 
een tabaksstui ver op overschieten. 

In de kampoug Djiijengan werden op rene 
nacht vier inlandsche woningen ondergraven 
(dns ruisschien door eene co-operatieve veree
niging.) Bij drie vonden de dif'>en niets van 
hnnne gading en bij de vierde sl~hts eenige 
kleinigheden. Men verdenkt hiervan eeu boe
venkorps dat zich b~j de brug van kali Larau
gan alle namiddagen ophoudt en uit een vijf
tiental schavuiten bestant, die zich des nachts 
tils de kn.longs naar alle windstreken verspreiden 

De politie van 'l'joijoedan heeft hen van 
daar ve1:jaagd, dus verplaatsin·g, geen weg
neming van bet euvel. 

Thn.ns moeten zij zich op den grooten. weg 
van Soniten ophouden. 

Met ingenomenheid heeft men gez1en, dat 
de Raden Adipatie Sosro N agoro, na eene 
ontstentenis van 2 1/ 2 jnar, weder het laatste feest 
van Z. H. Panggeran Praboe heeft bijgewoond, 
hetwelk voor ,den toestand zijner gezondbeid 
pleit. 

Door den gastbeer werd die auallce blgk
baar gewaardeerd; toen de Rijksbestuurder zich 
te gel~jk met onzen Resident huiswaarts wilde 
begeven, werd hem zulks op hoffelijke wijze 
door Pang. Praboe belet, die den zeldzamen 
gast verzocht tot het einde te willen blijven, 
waaraan ook gaarne voldaan werd. 

Men meent hierin_ den. weldadigen inv 1- 1. 

van ous iioofd van bestuur te onderkennen, 
terwijl de Rijksbestierder, bij den scbriftelijken 
last aan zijne onderhebbende '\Vadono's om hem 
op dat feest te vergezellen, tevens bet verzoek 
had gevoegd om door hunr!e houding geen 
wanklank in de entente cordiale te doen ontstaan. 

(Aangeboden.) 

Een wagen-accident hn,d gisteren plaats voor 
de kazerne der lijfwacht, waar de paarden 
voor het rijtuig van den knpitein Ohiuees schrik
ten voor een kar met witte zakken beladen. 
Een der dieren stortte, in het tuig verward 
neder, terwijl de eigenaar te voet huiswaar~s 
moe t keeren. 

Zoo 'n wit gevaarte midden op den weg 
maakt dan ook allicht het effect van een "kaar
semakerskat in den manescbij u"(*) en deed 
beter zich "tt>r zijde" te houden. 

(*):\fol ta tuli. 

In vervolg op bet bericht in ons vorig 
nulllmer omtreut de roofpartij bij den beer de 
J ongh op Kebon- H.6m6, ku nu en wii medede1i
len dut reeds drie der vennoeclelijke ketjsies op
ge rnt zij n. 

den hcmel, b\i God en de nagedachtenis van mijn 
orcrleclen 1ro.!der,-rleze beer heeft ims :ms 11.ind terug
gegeveu en je znlt hem geen haar op zijn hoofd kren
ken, - deze lwer hee!t mij mijn Tom weergebracbt, 
Goil zeg<'ne .hem clanrvoor en daarom zal hij dit huis 
:ondei· joii \'erlaten." 

De politieagent schntlde treurig bet hoofd en zei: 
».Je begrijpt dat niet, ::Sara, ik moet dien heer naar 
bet bureau bf·engen, ook al bloedt mij het hart." 

»le wit bet niet rloen, Jakob!" riep de · vrouw, ter
wijl zij haat· gebalde vuist tl.reigend tegen hem op
hief'. ll DP reuder rnn mijn kind zal vrij hrengaa11, al 
had hij rle koningin ver .... " 

»Zwijg, Sam" vie! haal' man haar in de rede, 
ll mijn plicht ga'lt boveu alles en ik moet <lien blin
clelings ,·ervnllcn. Yo rwaarts, mijnheer! " 

llij greep O,:cal' bij rltm arm en clrong hem naar 
de dcur. terwijl hij zijn vrouw op zijde trachtt~ te schui
ven. 

To'm barstten de kinrl eren eensklaps in trnnen uit 
en klemden zich aan den wccmrleling rast, alsof zij 
hem niet wilden laten gaan en de kleine Tom ~meek
te sclweiend: 

ll Ach vadcr, be;;te vadcr, duP- mijnhec1· gt'en kwaad. 
l\Iijnheer was zoo goed voo1· Tom, tocn Tom honger 
had en koud was. Lief vadertje, doe hem voor de
zen eencn keer geen kwaad." 

Zelfs voor rlen ijzeren man der wet was de 
beproeving te sterk. llij nam den kleinen jongen 
op, kuste hem met \'Ochtige oogen en trachtte hem 
gerust te stellen. De kleine Tom weende echter nog 
luicler en wilde met geweld met den goeden, vrien-

Voor een paar dagen nl. zag de Politie van 
l\Iasarnn nabij de brug Glongong, in de strni
ken een jongetje, dat met een pakje gekookte 
rijst clnar de wacht scheeu te bouden. 

De jongen zei dat die rijst voor zijn vader 
in de gevangenis te Srngen bestemd wiis, mmir 
de politie voud in ilijne nabijhei<l een der ge
roofde geweren, terwijl ten huiz~ van den 
knao.p een onbekeud in lander logeerde: Behal
ve dezen zijn er nog twee auderP., wr.arvan 
eeu aan 't voorhoofcl een brnndwond en een 
buil heeft, hem waarschijulijk door den beer 
de J ongh toegebracht, in verzekerde bewaring 
genomen. Tot beden blijven zij alle mede
plichtigheid ontkennen. 

Eeuige lezers van <lit blad verzoeken ons 
de aanclacbt der Politie te vestigen op twee iu
landsche jonge vrouweu vnn de "Fortscht·itts
pai·tei" die zich dag un nacht om de benteng 
ophouden, en de voorbijgnngers met zedekwet
serde n.11.nsprnken enz. ruolesteeren. 

vVii voldoen. dnaman mit.; dezen, m11ar als 
men "de aaudncht moest vestigen" op 111le 
ju:ffers van dat soort en al wat er in het 
wmre voorvalt "ce que vierge ne peut lire"' 
clan ware ons fornrnat te kleiu. 

Een 111.ndhuurder onder bet zuidergebergte 
dee Ide ons mede, dat aldaar in_ den nacht vnu Don
derdag op vrijrlag ilWare onderaardsche O'eluiden 
gehoord zijn, komende van kant van °de l\Ie
rnpi, echter van geeu anrclbeving vergezeld. 

Die vulka1tn schi.jnt dus niet 7.00 rusti()' te 
zijn, als hij uiterlgic sch!Jnt. Wat er van °het 
avontuurlijk plan geworden is den befoamden 
»prop" met tienduizend kilo dynamiet netjes . 
te laten opvliegen? 

De Chinees 'l'jan Kie Swie, bandar van het 
pandjeshuis op Kepatian, heeft zic~ Vrijdag 
nacht in de badkamer van zijn huis aan zijn 
buikband opgehangen. 

Als de reden wordt opgegeven het kort 
opeenvolgend overlijden zijner vrouw, twee kin
deren en schoonollllers. 

1\Ien vond een brief aan zijn patroon en 
bloedverwant den Ohinees Tjan Goan Lie, waar
in hij zijn kinderen aan diens hoede aanbe
val, en verder inhoudencle clat het tekort in 
ziju kas 11.d f 500 te wijten was aan de kosten, 
hem door de begrafenis zijner familieleden ver
oorzaakt. Voor zijne eigene had hij beschei
denlijk niets uitgetrokken. 

Volgens een anderP.n berichtgever had hij, 
voor t geval de hennipkoorts hP.m niet deed 
sneven, nog vooraf vergif ingenomen. 

Het op Donderdag avond gegevene Vauxhall 
in de Societeit alhier was zeer goecl bezocht 
en duurde tot laat in den nacht. voor som
rnigen zelfs tot iu den morgenst~nd. Van de 
gewone afgezaagcl,e commentaren over llkeuriD"e 
toitetjes" enz onthouden we ons, ook voo~
zic:htigbeidsbal ve. 

Door de verschillende ijsclebitanten worclen 
bier thans dagelijks ongeveer 2500 ponclen 
gesleten; de prijs blijft echter het dubbele van 
dien der nieuwe ijsfabriek te Soerabaja, die 
het voor 2 1

/ 2 cent slijt. Bedenkt men dat iis 
bier voor enkele jaren nog eeHe zelclzaamheid 
was, en men het bij ziekten als anderszins met 
moeite en kosten van Samarang ruoest laten 
komen, dun behoeft men iu dit opzicht al
thans niet terug te verlangen naar de » goeie 
ouwe tijd." 

W ij lezen in ht B. H. B: 
De Gouverneur Genernal heeft 's Konings 

,,mnchti.'!ing gevraagd om aan elk der inln.ncl
,,scbe officieren rnn J ustitie met den ti tel van 
,,Djaksa te Ambamwa en Demiik (Semarang) 

delijken heer meegann. 
»:'\erm den jongen bij je, Sara," zei de agent 

zacltt en ging met for~chc $Chreden bet vertrek op 
en neer. Zwar_e zuchten stegen 11it zijn borst op en 
hij drnkte zijn gfoote handen tegen de slapen, alsof 
zij dreigJen te b1\r ten. 

Eensklaps bleef hij voor (•scar staan, zag hem mC't 
een doorclringenden blik aan en zei met heesche 
stem: 

>lDe duivel hale mij, mijnheer, ik kan u niet on
gelukkig maken. U heeft mijn Tom, mijn lieven 
Tom geholpen. Ik heh een uitweg geYonclt!n, mijn
heer - cen slf'chten voor ons beiden, maar toch 
cen uitweg. U kunt naar Amerika vertrekken .... " 

Ilet ge7.in juichte van vreugde. De vrouw omhc[s
de en kuste haar man, die haar zacht afweerde. 

>l lk heb ecn kaar~je genomen," zei Oscar. 
>lDes te beter, want het gestol~n geld, voor zoo

ver u het nog heeft, blijft hie:'," ging de politie
agcnt vonrt. 

Een dnizeling overviel Oscar. De kamer draaide 
met ])cm rond. Zoo dicht bij het doel en nu op het 
laatste, hct alledaatste oogenblik nog alles mislukt ! 
Hij zonk op een stoel neer en verborg zijn gezicht 
in beicle handen. Daarvoor was hij dus dief, bedrie
gcr, undankbare, misdadiger. Onwi:lekeurig g1·eep 
hij naar den revolver, dicn hij niet meer had. 

>> \Vanneer u bet geld met uitlevert, moet ik u 
aan het gerccht overgeven," zei de man ernstig, »en 
clan zijt ge voor ecuwig verloren. Doe dus afstand 
van het onrechtmatig vcrkrcgen geld, ga naar Ame
rika en wees een eerlijk man." 

,,een tweetal opp&sser toe te voegen op eene 
,, bezoldiging van f 10 's rnMnds iecler. 

uoed clat zoo 'n bericbt niet tot het bni
tenland doordringt. 

GEMENGDE EERICHTEN. 
----------

Wij ontviugen per liiii.tste Frnnsche mail 
van Scheltema's en Holkemn's boekhandel te 
Amsterchm1 de rne<ledeeling, dnt met 1 Juli a. 
s. een nieu w Koloniaal 'l'ijdschrift zal ,-er
sch\.j nen, cle11 nnaui drngende van Rev11e colo
niule intenwtionale en zooah de nunm het 
reeds aanduiclt, gewijd zal zijn aan de bespre
kiug en de bevorderiug van de Koloniale be
langen der verschillende volken, waarom de 
Revue hare artikelen niet alleen in de Hol
htndsche maar ook in de Engelsche, Fransche 
en Dnitsche taal zal opnemen. 

De redactie bevindt zich in goede handen. 
De » Nederlandsche Koloninle Vereeniging" te 
Amsterdnm, welke de uitgnve onderneemt, heeft 
ha:ir opgedrngen ann d6 heeren prof, dr. Kan 
te Amsterclnm en Dr. P. A. van der Lith te 
Leiden, die zicb verzekerd hebben van zeer vele 
bekende specinliteiten op koloni1tal gebied, wier 
namen een ELiropeesche verm11.ardbeid hebben. 

De uitgave geschiedt in maandelijksche afle
veringen en de prijs is per jaargang, franco 
voor Indie, bepttald op f 15. 

B. H.B. 

Dank zij de groote rijstaanvoer van vele 
plaatsen zooals van Poerwodadie, Samars.ng, 
Magelaug, enz. enz. zoo ook dat de oogst 
te Djokdj11. zel ve als uitstekend geslaagd kan 
beschouwd worden, bespeurt m;in op de passer 
alhier eene groote daling in de rljl'tprijzen. 
Terwijl vroeger de picol rijst van f 9- tot 
f 10.- kostte, lrnn men nu goede witte tafel
rijst voor f 5.- de pico! bekom~n. Voor min
dere kwaliteit beta.alt men bier f 4.- en f 4.50 
de picol. 

Mat. 

Het Nieuws van den Dag wijdt een nrtikel 
aan bet jongste Indische verzoekschrift om 
opheffing van uitvoerrechten, cijns, verlaging 
van spoorwegtarieven, enz. en preekt tegen de 
suiker-kontraktanten, die te veel geleund heb
ben op de Regeering. Zeer waar, maar, zeer 
onvoegzaam in een kraut van het moederland, 
dat aan geheel de wereld bet schandelijkste 
voorheeld gaf van leunen op anderen. 

H~t is minder te doen om twee honderd 
veertig fabrikanten dan om honderd duizenden 
J avanen, die dood-onschuldig zijn aa11 de kri!!is 
en in verlegenheid zouden rnken, zoo de beta
ling van tientallen millioenen guldens tijdelijk 
gestaakt werd. Het geldt ook de vraag, of vele 
<lier twee honderd en veertig ondernemingen 
in handen van vreemden moeten komen. Helpt 
eerst en ueemt dan maatregelen om herhaling 
van het kwaad te voorkomen. 

R. v. E. (Ind. Opm.) 

Een dronkaard vroeg aan Prof Robin: 
>Wat dunkt U van den absint? 
Jiet veel goeds. 

J a, maar htj opent den appetijt. 
't Is wel mogelijk, man.r ruen moet nooit iets 

openen met valsche sleutels." 

N.uR WIJ VER~E)CE::-f is de mymngenieur 
Fennema thans bezig nn de zijde van Malang 
den Smeroe te beklimmen, ten einde zoo moge
lijk, den top te bereiken om van daar uit zijne 
waarnemingen voort te zetten. 

P1·ob. N. A. Bl. 

Een Amerikaansche meelkoopers-firma wordt 
door een werkmansbhid beschuldigd, een kat 
te bezitten, die zij geleerd heeft op de schalen 
te springen en daarop te blijven zitten tot ·bet 
rneel gewogen is! 

O,;ca1· tl'ok werktuigelijk de dikke brieventasch uit 
haar veiligen . ch11ilh0Pk en legde haar met afgewend 
gelaat op· de tafel. De agent telcle den inhoud, er 
ontbrakcn slechts duizf'nd gulden aan de ronde ~om. 

»Een vd dik schrijfpapier, Sara," zei hij, »en lak!" 
De vrouw ging heen en keerde spoerlig terug. 
De man pakte de tnsr.h zorgvuldig in het papier. 
>> U herft een zegcll'iug mijnhee1·?" zei hij. 
Zwijgend trok Oscar den ring van den vinger en 

reikte hem over. 
>>0. l\I.," zei de agent, llOscar MLihlbach; mijn oog 

heeft mij du niet b~cll'ogen"' 

l\Iet Oscars ring zegelde hij bet kostbare pakket; 
daal'na zei hij tot zijn gast, die als verlamd bli>ef 
zitten: 

»Let wel op. mijnheer; ik heh dit pakket gevon
den; ik "'eet niet, wat de inhoud el' van is; ik zal 
het van nacht om half ee11 naar bet politieburea11 
brengen. De Amerikaansche stoomboot licht klokslag 
twaalf bet anker; u is dus op dien tijd reeds in 
zekerheicl. l\Iorgen vroeg zal er in Liverpool te ver
geef.~ naat• u gezocht worden." 

Il\j zag op de k.lvk. 
»Half twaalf; u heeft juist nog tijd met uw rij

tuig de hav,'n te bereikcn. Goede reis, mijnheer P.n 
moge uw g-oede daad op kerstav0nd voor u ook in 
de toekomst goede vruchten opleveren. Vaal'wel." 

Hij reikte hem droevig de hand, vrouw Sara snik
te, de kinderen kr'.lpen verschrikt in een huek, Oscar 
ging been . 

Een uw· latei· dl'eef zijn lijk in de Mersey den 
Oceaan tegemoet. 



"\Yat in de Java .:he Ct. van gisteren uit da 
rapporten vnn den Gouverneur rnn Atjeh me
degedeeld is, is een h~jna aaneengesch11.keld ver
hu.al vi.n moord, doodsliw ell die£-tal, te h otta
Ht1.dja en Mel11boe gepleegd· en vim aauvnJ.len 
op onze sold1tten en (le C'hineesche wegwer
kers. Zoo erg is het tlrnns met de on veiligbeid 
biunen onze hoofd vestiging gesteld, dater gcen 
enkele redAn i mwrom wii 11iet eerl1wg het 
bericht zullen kunnen lezcu, dat cle milit11ire 
gou verneur aangevallen of onze ve tiging over-, 
rompeld is. B. H. B. 

Van den Resident der Lam pongsche Distric
ten is het bericht <•ntvnngeu, dat op 3 dezer 
des nvonds te 10 uur -10 minuteu ter hoofd
plaats 1'elok:-Betong een schok vall aardbeving 
i!l gevoeld. terwijl den dag daarop tegen G uur 
40 minuten des ochtends ahlitar en te T1m
djong-Karang drie kort op ellrnuder volgende 
scbokken zijn waargenomen, w11arvau een on
geveer 5 seconden dunrde. 

Deze aardbevingen, die eene golvencle be
wegmg haddeu en vrii hevig wnren, plitulten 
zich in Noord-K oord-Westelijke ri ·hting voort. 

Ja v. Ct. 

Het Zweed;;chip Jlil<1a, geiagvoenler Hog
lnnd de ltaliaansclrn bark Gin, gezagvoenler 
Cesare Poggi, en de Duitsche bark \l'eser, ge
zagvoerder Harder, hebben op hunne reis door 
straat 1,;undn, duidelijk dikke rookkolomlllcn 
uit di<>n vullrnan zien opstiJgen. De gezngvoer
der der Hilda ht>eft, op een af-t11ucl vnn 28 
mijlen vr.n Krn1rntau, zelf cbokken al van 
een nardbeviug gevoeld. Deze scbokken cleden 
bet schip hevig trillen en been en weer sliu
geren. Genoemde schepen pn . eerden Krnkahi.u 
tu scben den 3en en Gen dezer. 

J. B. 

Ver~ p reicle Berich ten. 

met een geuroken arm en andere Z\l'Ure wonden, 
naar ltet hospittl<ll wer1l Yer\'Ornl.- Jn dtl Pakoe
nl:irnnn 1. het ~treng wrbotlL'n zich met !marten of 
amle1 e rlobbt'l~pelen tt' Ycrnrnken. Dit vcrbod schijnt 
echtf.'t' allec!n van toepassing 1·oor de kleine mnn. al
th:rns de Prynj1es worden daarin doo1· de Politie niet 
bemociel\jkt. Oat dit 11ntm1rlijk ], wa:td \Jloed zPt, is 
wcl te begrijpen:- DI.' herr E. ETsbach te Pal'ijs, 
gePft ann rrpatrieerenclen den ernstigcn rand om bij 
t.unkomst tc Marneille direct nan hem le schrijven 
ot te telegrnfecl'en, znllcnde hij Jan zorgen dat bij 
a:111kornst te Parijs, zich ccn zijner cmployc!s aan het 
station be1·indt, en men zich dnn eenige dagcn iu 
rlat t weede Babel knn ophouden zondL'l' op P.etH.' Da
brlrrniscbe ll'ijze bcetgenornen te \YOl'den. 
-Te Utrecht is opgerir-ht cene Mantschapp\j, wier doel is 
de uitgal'e en exploitatie 1·an ePn dagblad, voorloopig 
011cler den naam yan »!let 1:e11/1·1w1", en strt'kkcnrie 
tot be1·orclrring tier Katholieke belangen op sociaal 
c>n politiek geliied .-. Te Bata1·in i~ renc inlandsche 
vi onw rnn drielingcrn bcrnllen twee dochtrrs en e1•n 
zoon, die allrn in bbkenrlen welstaud 1·e1·kee1·en. De 
V<lller scheen echtPt' weinig ingenomen te zijn 1net 
die vermeerdel'ing 1·an zijn kroost, ten minste hij is 
n1n nf den dag tier benilling spool'loos geeclipse~rd . 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Bat:ivia, I 3 Jlei. 01'e1·gt!plnatst l'an Drzoeki 
n:1:1t· Sitoelio111lo de upzichter tlt'r eer8te khis-e bij 
den \\'ater,hint A .. \. Pa~nian: 

rnn Gondanglogi 11aa1· Pn,orroean, de opzichter 
(Ter tweede kla;;;;e bij den water,taat J. Yis;;er; 

rnn SPmarnng naar Poerwodadi, de opzichler der 
denle kl:l,,e hij de11 waterstaat T. \Yinf. 

Twe,.ja1 ig verlof' nnar Euro11a verlPcnd aan mej . 
G. B. rnn I Ie11ckelurn, ondcrwijzere'; 

all.11 \\'. F. Staarganrd, opzicner bij !.et marine
etabfi,;;ernent tt> Soerabaja: 

nan P. \\'. ll. ])11 Pon, luitenan!-kolonel der in
fanterie, adjudant ran den Gotmirne11r-Generaal. 

Ontslagen, eeivol, C. Bemond, admini tratent· bij 
rle Billiwnm:tat~chapp~j; 

Benoe1nd tot adminislratem· bij rle Billitonmaat
schappij D. II. JI. rnn Le' en than. 1tdjunct-admi-

Te Tangerang ve1·1·;1egde zich bij een 'l·elgesteld nistratenr; 
inlander een Jandgenoot, die 1·ourgaf Pangernn te tot sub tituut-ofiicirr bij drn raad van Justitie te 
zijn, claa1· eenige d:1aen verulcef en met rle meest emarang mr. A. "" rnn den Dran.fi-ler; 
mogelijke onder~cheiding uehan1lcld werd. Ilij woeg tot sub,tituut-officier b\j den Raad van Justitie te 
en verkreeg ook tie hand dcr dochtcr rnn zijne11 Padang mr. P. P. ,\nclreas: 
gastheer, doch voor Je witte brooc!;;weken tl)n einde tot !eden der commis~ie rnn toezicht ,·001· de bur-
wa.ren, kw;un men tot de ontdckking dat schoon- ' geral'Ondschool te Soerabaja de hreren C. ~r. Garle, 
zoon een wate1:jongen wa~, pas uit di> gerangenis 11. .\. Sirk· en J. Schalij; 
te B<tta\·ia ontslagen. Daarmede minrler gcdieud, tot assistcnt-re. ident van de Ranaudistricten, de 
ging srhoonpapa zich bij de Politie beklagen, die controleur der eerstc klas~e J. F. II. Schultz. 
aanleiding vond den pseudo pangeran te doen inre- Ontslagen . ecnol, de tweecte Juitenant bij de Batn-
kenen. - Bata1ia behoeft nog niet te wanhopen. viasche schutterij J. Luijten. 
.:Sauwelijks is de Italiaansche Opera vertrokken, of llel stoomschip P1·i11s Ile11d1·ik is den '13en dezer 
et' nadert een Honden- en Apen$pel, en bovenclien te Amsterrla!'!'.! aangekomen. 
nog voor dejeugd een YelocipCde-circns, of Yelocipcde- Heclen zijn per stoomschip B1·omo rnn bier ve1·-
mallemolen op het Koning>plein. - De Majoor-titu- trokken : 
lair de1· Chineezen te Semarang Beh Bi~u Tjoan, naar Semarang: de heeren Stt'.eilf, van Lijnden, 
schonk nnn het kmnkzin"igengesticbt te Buitenzorg rnn \\'insen, Tianjoel. van Sprnog, Nering Boge! 
eeii volfe<lige en flinke gamelan ten behoern der Block, nn Bronckhorst en Droeshout. 
r:i.tienten van Chinee. che en inlancLche afkoru ·t. Een naar Soerabaja: de herrl'n Goetz, Sereh, Kraft van 
1•oorbeeld, dat na1·olging wrdient. - De Redactie rnn Ermel. l'On Schmidt auf Altenstadt, Kemp, Rovers, 
de Ind. Me}·cuw· rnrzoekt de aandacht Yan belang- w111 den Broeck, Liser de ::\Iorsain, Kreme1·, (frond-
hebbenden te vestigcn op de artikelen 01er de c;;I- berg, Brandt en Forbe . 
tuur en het gebruik rnn Coca en Cocaine, die in De schout Yoor de politic te '.\lalang C. \V Boom-
dat tijdscbrift zijn opgenomen en wehlra zullen wor- bergen heeft pco~ioen gew:1agd. 
den venclgd. Dit product is in den laatsten tijcl Ab zijn plaatsvet'l'anger is voorgedragcn de heer 
ongeveer 600° .0 in waarde g<'stegen en verdient d:.;s l\Ioorrees. 
de aandacht der planter~. - Te illitar 1vordt eene De contr61eur dcr tweede klas e Horst is voor con-
lotl'rij georganiseenl ten behoeve van de acht kinde- tr61eur der eer~te klasse l'OoqzedragPn . 
ren van wijlen den beer Stoerhaan . De A ~istent- De contrOlenr 1'ler ee1·ste klasse I-I. E. D. Engel-
Re ident en zijne echtgenoote hebben hunne mede- hard is aan den Resident ·van Ilata1ia toege\'Oegd 
werking toegezegd. - In Deli liep liet gerucht dat ,·oor het innen der bedrijfsbelasting. 
de heer Yalck, de assistent-resident die de afdeeling De Resident rnn Japara telegrapheert dat de sa-
aan den rand van rlen afgrond gevot>t'll heeft en wah's veel overla~t vaa sprinkhanen hebben. 
sedert Wl'gen totale ongeschiktheid als a,:i. tent- Heclen is bier aangckomen de Engelsche mail .met 
resident van Ambarawa gPpensionncercl is, de op- berichten loopencle tot ·J 7 April. 
•;olaer van den resident Kroesen zou zijn ! - Op De niaileclitie l'an de . • Yieuwe Rotte1·clamsche Cou-
kampong Bindje te Deli schijnt een fatum te 1·11 ten. l'ant bernt o. a. een regeling 1·oor den overgang van 
Ongeveer drie maanrlen geleden brandde rle geheeie bet communaal in individueel bezit. 
Chineesche wijk af, en Maandag was het ::\Ialeische llet aclvies rnn den Indi,·chen hanclel zal gewaagd 
gedeelte aan de beurt, zooclat met uitzondrring rnn \Vorden 01otrent een wijziging in de hf.'ffing cler ~n
eene toko, die gespaard bJeef. de geheefe kampong, en Uitl'OC!J'!'eclnen. 
die 200 buizen telde, bij den gru11d gi'!razeerd is. --- Gen1!raal-majoor E. J. van Bel, komman<leur der 
Orutrent den toestand der moordenares van dt>n fa- Orde rnn den • ·ederlandscbe!J Lreuw, arlj11dant van 
panschen zaakgela tigdc wurdt gemeld, dat die zel't' Z. :\I. den Koning in buitengewonen dienst, kom
ongun-tig i . De wond. welke zij zich tocbracht, mandant der eerste divisie infanterie, is gepension
moet veel verergerd zijn, z0odat de daderes in bet neerd. 
gasthuis is opgenoml'n. Haar rncle1· heefL door zijn Uit :\Io<ljokerto, 15 Mei. Tiendu izcnd picols suiker 
advornat doen protestreren tegen den verkoop harer zijn afgedaan tegen f ·1 O.-
port1·etten, daa1 hij de handelingen cler photografen 
als on1·echtmatig beschouwt. --- I:en waaischijnlijk 
kranl;zinnig persuon, wierp zicb op het rijtuig- rnn 
den Graaf van \laan1lere11, waarin zich de Gra1·in 
en de 1\ l'Oonprins Rudolf van Oostenrijk bevonden, en 
brak een der portie1·en. Dit had plaats toen men 
zich naar de Kerk begaf, waar bij gtllegenheid van 
·s Konings veijaardag ten »Te Deum" werd ge
zongen --- Een onzer be1oemdste langenootf.'n, Dr. J. 
H. Scholten, oucl hooglecraar te Lr.iden, is overlcclen. 

Onder de vele genee.skrncbti'ge planten die Jam's 
rijke bodem oplevert, zoo spreekt de Heer \V. G. 
Looink in de Indische Opmerker, verd:ent de Ortosi
pl.on Stamineus we! genoemd te worden. Hier in 
Indie is dezelve onder de naam van Koemic~ Koetjing 
bekend, en lel'ert een heilzaam middel tegen de 
steen. De bladerer gedroogd en als thee aangewend, 
moeten uitstekrnde diensten bewijzcn, terwijl de kweek
wijze zeer cenvouclig en gcmak~elijk i~.- De :'.lfata
ram van Donderdag jl. b~spreekt in een hoofdartikel 
,,De Lach" en worden daarnan door den schrij1·er, 
Gambir-Anom van Tegal-Sarie Klaten, eenige mensch
kt.ndige beschouwingen rnstgeknoopt.- De groote 
postweg .tus~chen Pengoong en voorhij de bnw van 
\Vongo (Klaten) moet z66 slecht zijn, als men zich 
maar met mogelijkheid kan voorstellen. Zoo scbrijft 
H. in d~ Mataram, en voegt er te1·eus bij dat hij 
steeds met zijn eigen wagen reist, omdat hij een 
antipathie tegen het spoor heeft.-- Een Inlander 
werkte aan den spoorwegbrug over de Prog6 te Djocja; 
poen de steenen muur waarbij hij stond te werken, 
pbtseling ineenstortte, en hij mee1· dood clan levencl, 
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MUZIEKUIT\'OERING 

Op hed<>n avond. 
in de Societeit. 

PROGrL\~IMA: 

(de vorige Zaterdag uitge teld.) 

Allrgro JI iii ta ire 
Poete et l'ay~an 
l.es Roses, rnlse 
Le Cheval de Bronze (fant:) 
Fl'st ·Marsch 
La Priere cl'une vierge. 
:\Iarche Turquc 
Irma. chofti .. ch 

Gurtner. 
. Jacquart. 
Jacquart. 
Auber. 

Ja.cquart. 
Mozart. 
Bonnal. 

Aangeslagen vendutien. 

()p !\Iaanrlag en Dinsdag '18 en 19 dezer in bet 
Chinee~che kamp (Ketanrlan) alhier van mcubilaire 
goederen van den Chinees InO' Soen !ling. 

Op \Voensdag en Donclerdag 20 er. 21 dezer in 
het pandbuis te Tjoijoedan van onui.geloste pand
goPCleren. 

Op Yrijclag 22 clezer cies voormidclags ten 10 me 
in bet' lokaal mn het vendukantoor albie1, van het 
perceel staande ten name van den Chinees Kwik Ho. 

De vendumeesttr, 

H. C. Fisser. 

A d v er ten ti en. 
V endutie 'Yegens vertrek 

op DINSDAG, 26 Mei 1885 
ten lwize rnn den TVelEclel Gestrengen lleer 

V A:aitEVISS:S:a .. 
AssrnTE.' T-HESIDEN T 

TE 

SRAGEN. 
(111) SOESMAN & Co. 

Openbare Verkoop 
OP VRIJDA.G, 22 MEI 18 5. 

des 1no1·i;ens :n.o uren ten Vendukantore 

TE SOERAKARTA, 

van: 

Een erf met daarop stn11nde steenen gebou
wen, gelegen in de l'hineeRclie Irnmp te Soe

. 1·ukul'lu, iu Dlok Lett ... r L. Xnmller :2?), stmrnde 
ten name van li:\\'IK 11£ 130. 

SALON DE COIFFURE 
IIeerenst raat-Solo. 

Beeft pas 011tvangen: 
Extra kwnliteit zwnrte vilten hoeclen 

van nf f' 7. -; G!'ijze vilten zonnehoe
clen; zwarte en fanfaisie clas ·en, kragen, 
hemden, sokken, hnll(ldocken van aff 12.
tot f 1-1.-- sponsen, 1rnmmen, wandel
stokken,. heeren-clnmes en kinclerschoenen 
in a1le ::;oorten. 

Parfumcrien val'! Eel. Pinaud, Veloutine 
Cles, Faie, Oriza lac tee, Heeren glace hand
schoenen enz, 

Alle soorten van 'Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTHIER. 

De onclergeteekende, 
helnst zich 111et den in- en verkoop van pro
dn ktPn te Sernanrng. 

\' erscliaft wel'kknpit11.11l an,n Landbouwon
tlernemi11gen en verleeut voorschotten op pro
dn kteu. 

Geschiedende deze verkoop door den eersten 1 
verbnndhouder, kmchte11s onlierroepel\jke vol
macht. I Ben en 11.ll<ler 

Ulen contl i tien. 
(233) 

tegen nn.tler overeen te ko-
l'\Ir. SLOET YA r HAGEN'SDORP. 

(97) 

o~~vangen9J 
Kopercn libel1 n 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiche::; 
Pren teboeken 
Ti mm er ki st en 
Passerdoozen 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar= 
Loten voor de Geldloterii te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch · Katholiek W eeshuis 
en van bet H ulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samnmng groot f 300,000. 

DE PRIJZEN ZIJN: 
1 pqJS van f 100.000 
l > » » 20.000 
2 pr:gzen .. » 10.000 
3 » > » 5.000 

10 ) >' » 1.000 
] 0 ) » » 500 

100 » » 100 
iOO > > » 50 
Loten zijn tegen contante betaling en op 

franco uanvrage a f' 10 het lot verkrijgbaar, 
bij uanvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frank:eering. 

De dag der trekking znl nader worden aan
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 

(57) SOES:.\IAN & Co. 

Am~t~rda,ms~he Ap~th~kt. 

LeveJJwateJJ 
(296)* A. i\IA. CHIELSE. 

SOES~LAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
Jlnis- en Conunissie"·endntien 

(28) 

263 

in vate11, blikken en fiesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESiVIAN & Co. 

llee1·en.,t1·11at Solo, 
Beveelt zich beleef d aan tot het ma

ken van Bruids- Wa.ndel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTHlER. 

L. C. SCHALKWIJK. 

Toko- Authier 
IIEETIE:XS'TRA.AT- SOLO, 

ltee/1 ontvan.r;en: 
Een factnnr damesartikelen bestaande nit: 

Afgepaste wollen - en zephir japon
nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in a1le kleuren, de nieuwste soort 
clameshoeden, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
glace-hanclschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) ltfodiste. 

Eeniga uren ha~chikb~air 
tot het geven van onclerricht in het 

HAND_TEEKENE.rJ _ 
Ge1·:utls. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

~~~~m1 

ATELIER nE PHoToGRAPHlE m 
~~ i ~l~~!~~ll~ ~ 

HOTEL SLIER. 326 

INDISCHE-BODEGA 
Onh· angen: 
Een partijtje exquise 'l.Vitte 

po1·t1).Vijn, minder zoet van smu.ak clan de 

tot nu toe aa.ngevoerde. 
(286).* 

Verl~rijg·baa.r: 

Djatibrandhont le soort en 
fab1·ielisbrandhont. 

Bestellingen op Lalken, clil:kribben, pan
latten en sirappen warden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedig8te af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K UiD Br Kebalen. 
Beleefd aanbevolen voor het repareeren 

van NAAE\1ACI1INES. 
(95) 

MET 

voor 1~85 
Slee/its eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT & KALFF. 



Gezondheid voor iedereen. 

H~llf)way's Z"Jf en · Pillen 
DJ<J PILLEN 

/.11il'cren I.et bloL'1l t'ri hel'stcllen alle ongel'egeldlteden 
van de 

1 ~,·e1·, uuu\~. i.•eren en in;;ewanden. 
Z1.i f'"'" en kracht L'11 g·c•zonrE1eid WL'llel' nan \'Crz wak 
te U"stLllt'n, •'11 zijn on wnanlcel'banr ter genezing 
1«n1 :til t, 1\ walL'l1 t'i!!•'ll nan het vrouwelijk geslacht, 
omersrhillig \:lrl 1wlk en lceftijct. f~n onbetaalbaal' 
1oor J\i11tleren Y:tn 1 ···lken oudel'dorn. 

DE ZALF 
l s ccn Ollfcilbaar gcueesmiddel 1·oor kwade Beenen, 
zll'e!'l'!Hl•' Bor.-ten . \'l'l 'O Uclcrde V '. .. nden, r~weren en 
Etterhuill'll. Ih>t is beroemd t <:r genezing \fin Jicht 
Hl111111;1tiek, I'll Llt ve1µel\i khaar Yoor A:m1bor$tigheid 
keel11ijn, brorll'hitis, ' 'erlioudheid en 

hoest. 
T t:r ge1wzinµ Yan J\licrgezwellen en alle soorten van 
ll11id ziekt 1•11 lt"•'ft zij gcen mecled ingcr en gencest 

betouYerencl . ~aamg'<'trokken en s1ij r" Gewrichten. 
Alleen bcreicl in Profc,-~or HOLLOW.\ y 's Etabli,sement, 

78. New 0 ·ford st.reet. Londen 
\Oorhecn 53:1 Oxf'ord st1·eet, 

En wonll'll Yerkod1t in Pott en en Doozen Yan ·1 s. ·1 'f,d., 
:!.$.!:lit .. }s. lid, l J ,; .. :!.2s., rn 33~. rn verkrijgbaar 

bij a1le lll l'tlicijnc11-Yet·koopers door de e heele w e reld. 
Koopers gelieven he t Etiquet van edere Doos en 

Pot le ondo1·zoeken . lndien he! adres, 533, Oxford Street, re 
niet staat, zoo is het bedrog 

( 130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soendrnrtn voor 

zoo gu11 tig bekende 'VIJXEX: 
.Jlerk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHrnLSE. 

BORST· ZlEKTEN 
Alleu die aan zfekten van de borst, van de 

luchLpljpen, of de Iougen llj<.leu; zooals catarreu, 
tcrtui;. verkhoud h.l cu hardnekkige hoest moe-
teu gcbru1k cnakeu van de ' 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
welke s i1·oop se,Jcrt jaren door de voruaamste 
genee hccreu lier i;eheele wereld steeds met 
het bc·te gcvolg wordt voorgescl.lreven. 

Door het "'""'ldur.•nd gebruik b edaart de 
hoes t. houdt hct nacbtzvveet op, verbetert de 
voeding PpOed1g. hetgeen weldra merkbaar is 
aan toeneming 1n gew-icht en gezonder uitzicht. 

Onze S iroop d'Hypophosphite de Chaux ts rose 
van kleur. De 1Mco11s /1F/Jben een piatten, ovalen 
vi>rm 1v"arop lie! fu/1t"iekmerk met de llandtee>..e
nt1117 van GRt~!AuLT ET c•, /Jevesti(ld is, benevens 
het mer>..teeken va11 llet fransclle Gouvernement. 

Te mkrijeen t1 Parijs, liaison GRillAULTe C•, I, r. TiTi1u1. 
EN VEROER 1:-1 ALLE \'OORlUll& APOTH£U1'. 

GOUDEN MEDAILLE 

DE STROOP YAN D ' ZED is een koslbau' 
kaJmerend middel voor kinderen. 
DE ST.BOOP YAN D· ZED is onfeilbaar te
gen Kinkhoest. 
DE STROOP YAN D· ZED is een radicaal 
middel tegen de hoes\ van teringlijders. 
DE STROOP y AND· ZED is een zeker mid
del legen hoest verkoudheid. 
DE ST.BOOP JlAN D' ZED is uitstekend te· 
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EH OVERAL IN GEHEEL NEOERLANOSCH INOIE 

O.i!AT PER BEKIN KOEWAT dan BAJIK GIGI ELIY.1:1 
DARI , 

TOEAN TOEAN PENDITA BE1L~D!crr· 
nama Obat "OLIVE.TA/NS" 

PAKE 11rJ.a.. --Toe:\llg 
baran~ njang sal1)C ada1Jja 
lililc:; <.lari iloe ol)al tli 
dalam satoG pra1lat gia;: 
ajcr lajcr ~tcu~a han!=!.;t 
b:tjik salrnlil. B1l,i11 1Jasal1 
boc .d~r gi~i cu gr1 ... :-:nk 
bajik gigi. Tjo..:lji m "toe; 
sama iloeaJ..:1 Lja111poera11, 
!au.a. mcr,t-<a Loeloengau 
dari iloe obal. 

fl"c oJ)al gos~ok gJgi per 11 .. l-111 koc\\·at tla11 i'aJi k 
_ iµ1 dari toean-Joea11 pe11 d1La ll u111 .. ukli.i11 a.la J1L!hi10 
--a111a, sama dJoega beki11an. luing lJ;ij I' saka!1 <1.u1 
\Jl!lcin aloc.s. Na Hoc dia. dia ada ::;a1n:1 c.1•\l 0 ~a ro1_•pa 
lrnja 0bal Elix ir dau orang 001e:1 J•ftke sa11;<t saliali 

ORANG NJANG FOENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Uuguerie, BOf·Pf.i_U::S 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
·wEBR 'l.' U lGK UND lGEN. N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v B r z e k B r i Il [ 

EN Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden, 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ij zer in alle afrnetingen. 

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

Staaf" en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en '/," 

" taa"f en plaatkoper en Jioper
(}raad. 

lulichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, lmmer-trekkernle verzt" 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEH.LAA.(:;-0 tnrief voor vVEE
ZENFONDS, worden gnarne verstrekt door 

Groote- sorteering-1'1oerbouten en 
Jilinknagels. 

> » Jioperen Jiranen 
en Stoomafslniters. 

)n(lia rubber van af •1 •• " tot en met 
l " dik. 
Gasp~jpen met hulpstukken tot 

en met 4" 
GeJdonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelscbe drij frie· 

men, enk:el en dubbel. 
Hand, Centrif"ugaal, Stoom

pompen en Drandspniteu. 
Snijge1·eedschap ' ' OOr gas en 

'Vith~vo1·thdraad. 
Alle soorten Verfwaren. 
Door en Ponsmachines, Draai

en Schaafbanli:en. 
§too1runachines net ketels npern 

fnndatieplaat • 
.Uiezel~·uhr comvositie, de beste 

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

, ·uurklei. Van welke lnatste artikelen zij 
eenige agenten voor Jn.vn z~jn. 

Verder alle artili:elen, benoodi~d 
, ·oor landelijke onde1·neiningen. 

Hunne zaak op grootcu oruzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie ge teld. 

Ganrne belnsten zij zich met toezicht hou
den op aannrnitk van Jlachinerieen en 
re1,araties diuLrvitn, en nelllen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

tft 
6 ~ 

~ 
~ 

Iii Cl) ,.0 
...c OD 
Q 

.,......., 
n ........ 

l.-" ~ 

H CL) ~ ~ CL) ~ 

0 
,.... Q.i ,...... O') > r- -i 
Q) ~ 
~ ::s 

fQ ~ .....- ~ 8 """' r.... 
~ 0 ._. 

0 '> ~ 0 ,..... 
~ ~ ~ ,...... 

Pl ~ ~ ~ = ~ t- ~ 0 ~ - ~ r-o 

tEt 
Q) 't" CL) 

r---1 CJ -.+-i 1J Q 
CL) es= ~ Q.) 

0 ~ ..s::::: .......... 0 ....... 
Q 

~ 

A ,..... 

m tn - ~ ,... 
s:: . ... 

~ 
~ > 

H ~ . 
Q... t'l"I 

A -(/) . 

~ 
~ 

H °" ~ 
':\) 

" ' i ttc en .Uoodc Port ..... f 15.-\ p t! r 

iJinlai.;a, ~.l uscntel en Vino Dulce,, ·l :3.50 /t 2 fl 

Pale-, Golcl- en :Dry-Sherry ,, 12.-J a.cont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

An1sterdamsche Apotheek 
I'oeder tegen miltvuur 

f J.50 per pond. (311)* 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvran,g dn.delijk 

SchijCschietrc;;isters en A.Cstandsbepa-
lingen, afzondedijk geboncten . 

Gedrnkte A.anteekenin;:;boekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedin;,;lijsten. 
StraCboeken. 
1':lenar;eboeken met sterkte Begister. 
P1·oces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklaai;den Verhooren. 
Venduvera.ntwoording-en, enz. enz. (4) 

Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
rropograph.Ka1Lrt V!Lll Soenilrnrtn 

Id. » Djokjalrnrfat 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 

. Rimdschrift pennen 
Prachtbijbel Gn!'ltave Dore 
B11Jboekjes 
Gou pil-gra vu res 
I voren duirnsto k ken 
Pe1·1·y-scharen 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige alwauakken 
Signretten papier 
Fnber's boodsclrnpleitjes 

Enz. 
(3) '!'HOO.FT & l\ALl•'F. 

An1ste~:dan1sebe Apotheek. 
Soen.ku r tn. 

Ua:n·uni. Alcoholisch u ·asch-

wate1·. 
(101) :.\IACHTELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soernlrnrta vnn 

H:aapseae '\Vijna:=. .. 
(2!1) A. MAORTELSE . 

A msterdamsche Apotheek 
S o e 1· n k n r t n. 

Gl,'lt:aHne. middel teg-en dP. hoeRt in 
~I P,J1 J /2 flescJi_ies ft f 4. - en { 2.-
1'1JD~raine ~tiften r 2.- per stuk. 

356 A. i\IAC'HIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

.,de Oosterling," 

BRA ND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

., ~T er it.as.,. .,,. 
llij het -'A'cntschap dezer Maatschap

pijen bestnat, op zcer annnemelijke ' ' 001·

waarden, :;clc:;enheid tot l 'erzeJcering 
te:;cn brnnd:;ev:~a.r, ' ' an nlle ~ioort,f"n Ge
bou wen en Goederen. 

( 16) 

De Agent te Soemka1'ta. 

.J. H. V AK 0 J'.1.ME Lrn.K. 

Tjat ramboet dari toean DD RICHARDS 
8AKA"AN\la DJOKOA 

Roema To~n A. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara hnj1t lebi bui per tj1t laku 
ramboet du djeDggoet 

Tida otuh tjoetji ka/oe maoe pAU, djo•t• , 
tld• tingal noda di koelit. , 

.&toe tjat darl toean doekoen · 
:aicbards ujang lantas kardja orang boleh :, 
pake sama djoega per ramboet, kaJil djoega ._ 
per djeaggoet dan tiada sadja kasih Jan tas ' ·. 
dan slamauja njang inlero sakali, tapeh djoega •· 
pengabisaan o!,iog trada sakali l..ier-oebah. c .~ . . ·, ~ 

:rtoe t j at darl toean doekoen :aicbard• tida bekin sakit, sekali dia poerja koewaL'. nja l' ~r pe.kaHIJa-au dari hekiukoewat 
soeda pariksa dari banjak roepa tanda dan pa>iksa-a11 : itoe bekin ramboet lemas ri an _k1Ja p, 1toe p1ara sama d>a, orang d1a bekm 
koewat dia poenja akar dan hassi koewat bidoep. lloe .tjat tiogal slamanja seper:1 Jebt doeloe sakah. 
Dari ie~ala bmng bmug njang liaai sakali dari roema nja toean A . SEGUIN, 3, rue Huguerie~ di_ kotta Bordeaux 

Kita ujoeva taroli i1117ata11 sama Aita orano poenp toean toeun n)an11 batJa 
lloe obat nama Cephaline dari toean doekoen :aou11seau njang takan ramhoet djatoh dan silban boewat toemboe. . . 
!toe obat Arnicaline dari toean doekoen Kons•eau ajer war~i per tjoe1j1 baai sakali ada banjak sakali ob.tt arn1ca d1 

dalam. ohat koewat sakah per 1aha" l<aloc orang bakar ataue di (ig1t, enz - !toe bedak _dari tabore baai sakali dad segalla roepa 
hedak. kalok s. ban di pake roepa moeka f'l;iuun1a tin al bagoe1 dan nioedt uma dJOC •.1 kau> ruepa segar dau aloes sapert> orang moeda. 

den Agent te Soernlrnrtn 
J. H. VAN O.Ml\IEnEK 

Steeds voorhanden: 
POSTTAHIEVEN. 
TELEGRAA.FT·ARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'rARIEVEN voor KOELlELOONEN buhb.o. 

de lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

blanco aanv1·agen tot geleide
billet , ·001· , ·e1·,·oe1· Tan kof"fij, 
niet onh·angstbewijs Too1· kof-
fijpas. (193) 

V erkr.i.jg·ba.ar 

bij 

TBOOF T & KALFl I 

Avonturen 
van 

Baron von Miinchhausen 
(in het Javaansch) 

Pl'ijs f 5.- franco pel' post f 5,50. 
(82) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ont van/Jen: 

lien tings ('ongh f_,ozen~es. 
.Jfid1l 0 l tegen de hoest. 

( I 0 5) .JIAC'HIELSK 

A1nst0rdamsche ApothBek. 
Ontcangen 

ROODE KRUIS PILLEN 
E :-\ 

~I1~0]_."> Yau Dr. ZED. 
('.28) A . .\LH'HIELSE. 

A a 1~ N Tse HAP So ER AK All TA. 

der BataviascheZee-en Brand
Assurantie ~Iaatschappij . 

De 011clergeteek<>11 cle sln it. ver;1,ekerin gen te
gen brnudgPvirnr. op 1le gebruikelijke voor
wnanlen. 

(14) --\. i\1AC'HIELSK 

Verkrijg·baar 
rn.i 

Thooft & Kalff- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DI\'~Jl~SE SOOLrI'EK. 
ENVELOPPEK. 
KAN'l'OORBE~OODIGDHEDEK. 

INK'lEN, IN ZEEB, VELE SOOHTKK. 
PRACH'rALBU.\1S. 
DIVERSE SPELL.KN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleeft!elijk aan voor hmme 

IlrukkBrij en Bindarij 
en 

HANDEL 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbeh~eften. 
Spoedige bediening en nette .-.fievering ge

gnmndeerd. 
P BTJ:S( '0 U HAN'J'IflK worden steeds· gratis 

verstrekt. (7) 

Slell l'11 zit:h vern11t1rnorrlelijk l'OOr de we; 

DE UlTGE\'ERS. 

Sneldn1k -THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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