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lets over Solo. 
(Ve1·1•olg.J 

Als · ncidenten in de geschiedenis van Soe
rakarta na den Java-oorlog mogen nog ge
noemd warden de oprichtiug <ler reeds genoemde 
Kweekschool voor iulandsche ouderwijzers in 
1852, de opstand van Mangkoe Widjojo te 
Kia.ten in 1865, de opening van de spoorweg
lgn Sarnarang-Vorstenlanden den 1 Oden Aug. 
18o7, de oprakeling der profetien van Djaja 
Baja in 1870, het eerste Laudbouwkundig con
gres in 1873, de verbetering u~r rechtsbeclee
ling in 187 4, enz. De executie der dood von
nissen van den Pradoto geschiedde echter reeds 
sinds 1868 door den strop instede van door de 
kris. 

De h,.rdoop van Sil.la in Soera.karta, waarb!j 
de titel van Adiningrat ( » het puik der wereld") 
werd geToegd, dateert van het traktaat tusschen 
de Compagnie en den Soesoehoenau Pakoe Brrn
wono II (bijgena1J.md Lawejan) in 17 43, toeu de 
zetel des rijks vim Kartasoera no.ar hier werd 
overgebracht. Drie jaren later ontving de Gou
verneur Generaal van Imhoff te Samarang in 
plechtig gehoor het Solosche hof en bracht 
da.arop in den Kraton een tegenbezoek. H~j 
was een der weiuige landvoogden die z.ich hier 
vertoonden. Eene vred1die?"ende demoustratie, die 
eene bemoedigende tegenstelling vormtle met 
den tijd, wa.arin het nog tot de consignes be
hoorde van de schild wachten van het kasteel 
te Batavia, om geene Javanen uit dit gewest 
na.ar binuen te la.ten g11.an tenziJ vergezeld van 
den Ontva.nger, >na bekomen licentie van den 
»Gouverneur-Genera.el en sulcx uit vreese voor 
>aemlagen ende quaede practijken van onsen 
>grimmigen -rya.nt den Mattaram. "(*) 

Omtrent den oorsprong van het thans regee
rend vorstenhuis brengen wu m heriunering 
do.t,.. voor :r::oo-rer de dikwijls tegenstrijdige be
richten der Javaa.nsche geschiedboeken met el
ka.a.r in OTereenstemming ztjn te brengen, de 
Torst van Djiipara en Pa<ljang (denke4jk sy
noniem met den sultan van Demak) de diensteu 
van een zijner rijksgrooten beloonde met de 
schenking -ran de 111.ndstreek l\fataram. Deze 
vestigde zich daarop als >Kjia.i Gedeh Mata.ram" 
te Pa.sar Gedeh in het Djokju.sche. Zijn opvol
ger en zoon, Mas Ngabehi Soeta Widjaja, 
werd door zijn lee~beer aangesteld tot Sena
pa.ti ing ngalaga, d. i. opperbevelhebber in den 
oorlog, -ran wa.ar deze vorst in de geschiedenis 

, (*) N. I. Pla'Kaatboek. 

Fe u i 11 et o n. 
B A L G E S P R E K KE N. 

NAAR HET DUITSCH. 

In een onzer groote steden had een jonge man, 
mr. L., die een partijtje bijwoonde en druk in ge
sprek met een ouueren heer scheen, gelegenheid 
eenigc jonge dames te beluisteren, die geheimzinnig 

.._Jllet elkander fiuisicrLlen. Op hun gezicbt stond vcr
ontwaardiging en vaslberadenheid te lezen. Het be
vallig groepje spande de vicrschaar over de mannen 
n het algcmeen i:..1 de dansende heeren in bet bij

zonder. Zij spraken over de verwaandheid en de 
oppervlakkigheid dezer ongeluk!tigen en schenen het 
op dat punt volkomen eens te zijn, want rr verhief 
zicb geen enkele stem te1· verdcrliging der zwaar 
beschuldigden. De jonge beldinnen waren vertoornd 
o>er de onbeduidendheid der balgesprekken; zij za
gen daarin een beleerliging voor vrouwenontwikkeling 
en vrouwengeest. De' onbeduidendheid was een ge
volg Of van traagheid en oppervJakkigheid Of van de 
onbeschrijfelijke venvaandheid de1· mannen, die het 
niet de moei~ waard vonden, met vrouwen ofjonge 
meisjes iets belangrijks te bcspreken, omdat zij ver
onderstP.lden, dat deze hen toch niet zouden begl'ij
pen. Deze beleediging mocht men niet !anger du!-

De Soerakartasche Co11,ra11~ ve1"&chijn: 
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Zaterdaga, uitgezonrlerd feestdagen. 

bekend is onder den naam van Senopati. De 
titel, MD hem en z~ine opvolgers toegekend, 
wns die ntn Pi1nemb11.l:an en eerst na.de vero
vering van Madura schijnt, in plechtige verga
dering vau idle grooten des rijks, de vorst 
uitgeroepen te :r::ijn tot Soesoehoenan. 

Het geestelijk: gezag door den vorst bekleed 
en wnarop doelt de titel: Panata. gama, d. i. 
regelnar van den godsdienst, wercl van uit de 
heilige stu.d Mekka verleend, na den val van 
de priestervorsten (radja pandita) van Giri (bij 
Grissee). Bekend is het rerder d11.t, althans door 
den orthodoxen )'Iuzelman, de sultan van Roem 
(Turkge) a.ls Hoofd van den Islam wordt be
schouwd, d~w!il bij de verovering van Egypte 
m 1516 de lau.tste der ku.lif'-'n, opvolgers van 
den profeet, zijue waardigheid had overgedragen 
op den -reroveraar, sultan Selim I van Turkije. 

Heden ten dage is het der bevolking van 
den Kraton moeielijk meer aan te zien, dat zij 
geenszins tot denzelfden stu.m behoort en dat 
onder hMr voortleven de 11.fstammelingen val! 
verwij<lerde rassen. Zoo werden door sultan 
Ageng of de Groote ( ziju eigenlijke naam was 
Tjakra Koesoerna) 11a de verovering van Bali 
een groat aantal der eilanders naar Mata.ram 
overgebracht, waar zij met den naam Pinggir 
werden aangeduid en zich a.ls hu.ndwerkslieden 
om den Kraton vestigden. 

Van anderen oorsprong zijn de Kalll.ugs, die 
veelal - en thans wellicht nog - dienst ver
richtten als houthakkers in de keizerlijke bos
schen. Meer d11.n eens is dit volk m weten
scbappelilke tijdschriften ter sprake gebracht. 
Winter, l\founier, Hagemnn, Ketjen enz. hebben 
over hen geschreven. Volgens pref. Veth(*) be
wonen zy hier ter stecle afzonderlijke wij'ken. 
De naum, wong kalang (ook: wong kambeng) 
wordt afgeleid van ,,aln.ng" en zou beteekenen 
iemand die v~rhinderd (tegengehouden) wordt, 
nl. om tot een boogeren rang te stijgen dan 
dieu van Panewoe, hetgeen van ouds eene wet 
Wll.S rn Mata.ram. Wat de schrijver omtrent 
deze onderdanen va.n keizer en sultan mede
deelt, ontleent hij aan de inlichtingen van Dr. 
Groueman, die ze op zune beurt bekwam vu.n 
Mas Ngabehi Br§.dja Denta, arcbitekt van 
pangeran J oeda Negara en kleinzoon van een 
voormalig hoofd der kalangs. Onder de fabel
achtige verhalen omtreut hen in omloop be
hoort ook cl.it, du.t zij een rudimentairen staart 
zouden bezitten, evenaL<i dit van sommige Da
jakstammen op Borneo werd verteld. De Duit-

(*) Java III Bl. 579. 

den; de vrouwelijke waardigheid en de behoefte aan 
verhevener gPdachtenwisseling geboden rlaarin een 
verandering te brengcn. Daarom vormden de meisjes 
een soort van bond, oat zich ten doe! stelde, alle 
gewone balgeFprekken, als over de bitte in df' zaal, 
het bezoek van bet een of ander bal, de voorliefdc 
voor bet dansen, enz. onbarmhartig af te snijden 
en in plaats daarvan vragen Yan huoger orde en 
wetenschappelijken inhoud ter sprake te brengen. 

s:echts een der jonge meisjes bield zich uij kalm 
bij tie bebandeling de1· quaestie en scheen zeJfs eeni
ge bezwaren te willen opperen, maar zij werd on
middelijk door alle anderen overstemd en moest de 
plechtige gelofte doen, niets te verraden. Haar laf
heid zou, zooals haar vriendinnen bet noemden, wan
trouwen opwekken. De hervormsters besloten twee 
dagen later op het bal van mevrouw Van A. bet 
vuu1· te oprnen. 

De aardige samenzweersters waren zoozeer vervuld 
van bun plannen, dat zij niet letten op de beide 
heeren, of misscbien meenden, dat het drnkke ge
sprek over den politieken toestand van Frankrijk en 
clen oodog met Tonkin hun zacht gefluister geheel 
overstemde. De Juisteraar vond bet geraclen, zicb 
z10 ~i-ioedig mogelijk uit de voeten te maken, toen 
de dames zich weer eenig8zins met hun Jmgeving 
begonnen te bemocien. Hij nam zich echter vast 
voor, bet bedoelde bal, waarvoor hij ook ge!nvitee1·d 
waF, te bezoeken. Hoewel hij anders niet druk danste, 
trad hij de elegani.e salons van mevrouw Van A. 
binnen met het vaste voornemen geen dans over te 
slaan en den strijdlust de1· schoone kampioenen op 

.Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
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sche reiziger Carl Bock, met wien wij imlertijd 
een onderhoud h11.clclen te Soerabitja, heeft d11.1tr
na11r toenmaals een onderzoek ingesteld - wat 
niet gemakkel~jk en nog minder aangenaam 
moet zijn geweest - en verzekerde ons dat hij 
b!j geen eukel individu een abnormanl ont
wikkelde stuit had waargenomen, ofschoon een 
nasporing hem deswegen wel was opgedragen. 
Wa11rschijnlijk is dit bericht een der ca1ia1·ds 
geweest, zooals ze van tijd tot tijd onder de 
mannen der wetenschap opduiken. 

Oudtijds schijnen zoowel Pinggirs als Kalangs 
eene afzonderlijke kaste gevormd te hebben, 
met gebruiken van de nationnle J avaansche 
afwijkende en wier leden slechts onder elkau
der huwden. 'J'hans zijn zij vrij wel in de 
groote massa des volks opgegaan en daarmede 
onder den nivelleerenden invloed van den Is
la.m versmolten. 

Sch.otters ,, in ef.figie." 
De beer van Sorneren Brand, luitenant der 

dd: schutterij te Amstercla.m, heeft een bistori
sche verzameling aangelegd van de schutter
kleeding, enz. Tegen den tijd dat ,,de door de 
straten wandelende heldenstoet," gelijk de School
meestu zingt, in een goed georganiseerd, bruik
baar en geoefend korps is veranderd, zullen we 
dan kunnen zien hoe het uoeger gew~est is . 

De luitenant Brand is .:r reeds in geslaagd 
drie volledige ,,schutters" in elkander te zetten, 
t. w, een majoor nit 1860 (de uniform die on
middelijk v66r de tegenwoordige model was), 
een schntter uit denzelfden tijd en een hoog
gemutst tamboer. 

Een belangrijke reeks boofddeksels is in <le 
onmiddellijke nabijheicl geplaatst: een st eek van 
een generaal die over de schutterij bevel voer
de; de schako v11.n 1815, bijgenuamd »teerputs"; 
die van 1830 gezegd »de schako met de ha
ringen," omdat de versierselen veel op die 
visc~soorten geleken; een steek ·zooals vroeger 
de o:ffir.ieren buiten dienst mochten dragen en 
eindelijk een vierta.l schako's van lateren tijd. 

Dezelfde kn.st, waarin deze curiositeiten een 
plu.ats vonden, bevat de vaandels van de twee 
mobiele bataljons, die deelnamen 11.an den tieu
dan.gscben veldtocht en het va11.nc1el van het 
opgeheven 5e bataljon iufanterie-schutterij te 

Amsterdam. 
V oorts een verzarueling scbouderbedekselen, 

zwaluwnesten, wingsen en dergel!ike en einde
lijk enkele equipementstukken, die ge".lragen 
zijn door de rij<lende schutterij van den rit
meester Warrin (1830.) 

de proef te stellen. Juist klonk er een uitlokkende 
wals en hij snelde op een der dames, julfrouw Ger
trude, toe. '\\'ie' zou van de7.e bt'koorlijke blondinP 
met haar zacht gezicb1je en verge'etrnijnietoogen ge
dacht bebben, dat zij een der voornaamsle rollen 
bij de samenzwering had geFpee.ld? Onze ondeugen
de jonge advocaat nam de eP.rste pauze waar, om 
aan zijn tlanseres dP. zeer oorspronkeJijke vraag te 
doen of zij bet niet erg warm von<l? Een blik van 
veracbting uit de blauwe oogen trof hem en bet 
antwoord lui<lde: »Wat beduidt dat, vergeleken bij 
de temperatuur van Cameroen en Angra Pequena of 
l\Iidden-Afrika? Weet u niets nieuws van luitenant 
Wissman en zijn tochten? Het. schijnt mij toe dat 
een onderzoek naar de bronnen van den Nijl toch 
noo- meer moeilijkheden oplevert. Niet dat ik bang 
be~ voor krokodillen, maar ik vind het verschrikke
lijk dat alle drank.en van de Nijlreizigers vermengd 
worden met kinine om hen voor koorts te behoe
den. Hoe Jang wordt de kinabast reeds als genees
rniddel gebruikt ?" De advocaat vreesde door zijn 
onwetendbeid te bekennen, zijn meuebroeclers schan
de aan te doen, hij sloeg daarom zijn arm om de 
slanke taille .zijner dame en .-oerde baar mee in de 
rijen der dansenclen. Maar zij konden niet eeuwig 
door dansen en ju!lrouw Gertrude was onverbiddelijk ;. 
zij herhaaJde baar vraag nog voordat zij bij adem 
was gekomen. Op de opmerkir.g van haar danser, 
dat de pharmacie nooit zooveel aantrekkelijkheid voor 
hem had bezeten om er een bijzondere studie van 
te maken, antwoo1·dde zij : »zonder in zulke' bijzon
derheden te vervallen, kan u mij zeker we! zeggen, 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Een groot wapenrek is gevuld met s11.bels, 
degSlns, sapeurs-gereedscbap en kleedingstukken, 
geweren, trommen en verscbillende werktuigen. 
Een histori!che sabel, die een werkzaam aan
deel had in den 10-daagsc:hen veldtocht, be
kleedt de eereplants. 

Ook bet houten kanon, waarmede in vroe
geren tijd door de compagnieen artilleristen 
werd gemanoeuvreerd, is present. Het is een 
stuk, d11t in zijn tijd bij de Amsterdammers 
welbekend wa$, zoo zelfs, daf het in een liedja 
werd bezongen. De artillerie-schutters toch kon
den natuurlijk met dit bouten gevaarte niets 
doen dan zich theoretisch oefenen: een enkele 
m11.al trok het metle op ter parade. W anneer 
zii echter, wat ook wel eens gebeurde, saluut
schoten moesten lossen, kregen zij een wezen
lijk kanon ter leen. 

(Amst.) 

Iioning JY.lt~sa. 

De Church Missionary Society heeft bericbt 
ontvangen van den dood Tan Koning Mtel!a, 
wiens naam in de jaarboeken tler zending met 
lof genoemd wordt. Negen jaren geleden vroeg 
en verkreeg hij door bemiddeling van Stanley 
het zenden eener godsdienstige missie in het 
gebied van Victoria N yanza. Sedert ging bij 
met bondf'rden zijner onderdanen tot het cb.ris
teudom over. 

Stanley, door een redacteur van Pall Mall 
aangezocht om eemge inlichtingen omtrent 
hem te geven, deelde mede, dat de hulp va.n 
den machtigen Koning van Uganda. voor En
gela:nd van 1.eer veel belang zou geweest ziju 
en men zijn opvolger moet te vriend houden. 
Zijne legermacht beheerscht den bovenloop 
van den Nijl; hij kan 150,000 krijgers in het 
v~ld brengen ; om Khartoem te bereiken en 
Soedan te annexeeren, zou hij a.ls bondgenoot 
niet te ontberen zu-u. 

Stanley schatte de bevolking van Uganda 
m 1875 op 2775,000 menschen; het land, in 
den vorm van eene halve maan, is 300 geo
graphische mijlen lang en 60 breed. Hij ver
telde ook, hoe hij koning Mtesa bekeerd had. 
De bekeering was het gevolg van eindelooze 
theologische gesprekken. ,,Nu, Stamlee", :r::eide 
de koning, ,,vertel nu aan mij en mijne stam
hoofden eens, wat gij van de engelen weet." 
,,Dat was nog al lastig voor ruij ", vervolgue 
Stanley knipoogend, ,,maa.r met behulp van 
Dore, Milton en Ezechiel, gaf ik er eene leven
dige beschrijving van, die wel scheen te vol
doen. Dan wierp de koning begeerige blikken 

wrlk der oudP. volken bet vPrst in de geneeskunde 
was? Neen, laten wij niet dade'lijk weer dansen, bet 
onderwerp interes8eert mij bijzonder. V\Tat is uw 
1reening ovt>r de Assyrische en Medische geneeskun
digen ?" Het was niet uit ondeugendbeid dat de 
advocaat het weetgierige dametje ee'iiige wunderlijke 
begl'ippen over de Assyrische artsenijkunde verkon
digde, maar hij moest zich toch zoo goed en zoo 
kwaad bet ging uit de verlegenheid redden, om de 
eer van zijn geslacht op te houden. 

Juffrouw Hilda, met wie onze held daarna de 
eerste quadrille danste, was niet minder schoon en 
strijdlustig als haar vriendin Gertrude. Het balboek
je, waarin reeds een aantal heeren bun naam had
den geschreven, 'l>iel eenige malen uit haar kleine 
hande'n en haar clanser ried haar den ring van het 
fJjne kettingje, dat er aan was vastgemaakt, aan 
baar vinger te steken. Zij volgde zijn raad en riep 
uit: ))De ring is het symbool der E'euwigheid. Hoe 
denkt u over de onsterfeJijJ1 btid der ziel? U gelooft 
er tocb zeker aan ?" De tweede tou1· der quadrille 
gaf hem gelegenheid zich op bet antwoord voor te 
bereiden en hij knoopte daaraan l zijn be- en ver
wondering over zulk een ernstige gedachtenloop 
vast. Hierover was de jonge dame niet weinig ge
raakt. «U vergist zicb zeer, wanneer u meent, dat 
dP. opvoetling der vrouw tegenwoorclig nog zoozeer 
wordt verwaarloosd aJs vroeger en zooals menigeen 
wenscht. Op onze school werd driemaal in de week 
metaphysica geleerd ; de boogere wetenscbap werd 
daar volstrekt niet verwaarloosd. '\\'ij moesten over 
alles opstellen maken en gevoelen nu in gezelschap· 



naar mijn bijbel en gebedenboeken, en wan
neer er niets te vechten wns, kon men ons
den koning, de hoofden, Dallington en rnij -
bezig zien met bet maken van een uittrel sel uit de 
Heilige Schritt. Ik had veel schrijfpapier bij 
mij en maakte een groot Loek voor hem, 
waarin ae vertitliugen wenlen overgi;schre
ven. 'foen de verkorte bijbel klnar was riep hii 
de hoofden bijeen. en spr1tk hen toe: StatUlee," zei
cle hij, ,,is naar Uganda gckomen met een boek, 
ouder dan de Kornn van Molrnlllmed, en Starulee 
zegt, dat Mohammed een leugenliar was. Nu 
wenscb ik, diit gij, mijue hoofden en soldiiten, mii 
zult zeggen, wnt wij moeten doen. zullen wii 
in Jezus en Mozes of in Mohammed gelooveu?" 
Eene stetu nntwoordde: :.Laat ons den besteu 
nemen." Het hof besliste d1tnrop 1 <lat de eersten 
de besten wnren, en zoo zwoer .Mtesa den Is
lam af en werd ebn Christen." 

Ziin opvolger, die nls 1\1 wn.ngn. opgegeven 
wordt, zal nall.r Stanley meeqt, J\fo'iindit hee
ten; althans zoo heette l\lte,;a's meest gelieftle 
zoon. Hij bud acbt zonen en zes dochters, mnitr 
de zeven andere zonen zullen wel bij · Mtesa's 
dood omgebrncbt zijn. Viiu Mtesit's broeders 
werden bij zijne troonsbeklimming twee ver
brn.nd en <le . overige negen geworgd: toen 
Mtesa's vader nan de regeering was gekotuen, 
had deze al zijn broede1•:; doen verbrnmlen. 

Soerak.arta. 
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TE S.UUR .. CW : 

de r JI ails. 
T.E BATA vu.: 

Fr. 14-28. 
Eng. 5-19. 
Holl. 2-12-23. 

Fr. 17-31. 
Eng. 8-22. 
Holl. :J-15-'26. 

Vert11ek der T·reinen 

Seinarang-Solo 

Solo-Semarang 

G.50 v. m. snelti'ein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tre;n, di~ om '10.30 v. rn. 
\'an daar naa1· Soeraba:ja. ver
trekt. Yenler 8.31 v. m. 1.1'1 
n. m. 
7.2 v. m. '10.30 v. m. 2:16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sne .... -: :.11 1 d,~ 

om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-KerlongDjati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang8.l2 v. rn. 
Semarang-Djokja 6.50 v. rn. 8.::H v. m. 
Djokja.-Semarang 7.'15 v. rn. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1 L.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Sol~ -Djokja 7 :13 v. m. '10 v m. '1.53 

n. m. 3.36 n. m. 
"\Yillem 1--Kedong-Djali 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-\Yillem I. ·s.5 v. m. 4:11 n. m. 

·10.41 (sneltrein) aank. Soe
• rabaja G.-

2.35-aank. llladioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Djebrcs 6.20 (sneltrein) a·rnk. Solo 

Vj. '1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.-
H .57 aank. Ma<lioen 5.51 

(Tijdsopgaven volgen< midl!Plb. tijd Soerabaja: 9 mi
nut<'n 1·erschil met Solo; ·12 uur Soerabaja = H .51 
Solo.) 

Op de politierol vu.n heden werden gestraft 
wegens bet bezit vau clirndestiene opiuw met 
twee munnckn krnkul l::latinem, l\ertosemiro, 

pm dikwijls het grmis aan d1•rgt>lijke g<>sprekk1•n. 
die ee11 belioefte zijn \"001' dt>n o 1twikkeldeu g<>e~t." 
Bier 111uesten z\j ee11 ooge11blik 111111 ge,prek ~taken, 
maar toen de rnlge111fo Jig1rnr he11 weer H11J1P.11bracht, 
sprnke11 zij sam"n orer h~t !e\·~11 na dit l~r·~a;· Lij 
d0 slotfiguur ke11den Zi.J el1;;t11d •rs g~luJf,[J ·ltjd.,ni< ; 
de jonge dame legde de hare u11ge1lwu1Jgcn 011der 
een toll!' dt'-mai11 af. 

Zooal. 011ze juitge 1·echt~gel1't>n]1) kon bem.•rkcr1, 
kw>:men de samc11t\\"1"•r,;ters !la ell,t.:n da11~ 1•t>n oogt~11-

blik b1j1·en om elkander op de hoo,!!te tc brengc11 van 
!tun we1lcrrnre11, he11t terrein d;1t zij l1a1l1leCJ vcr·oH'rd 
en de nPrlerlagen der oppenlakkige rnaunen - kort
om alb', wat zij voo1· de goede za<1k hatlJen gedaan, 
gcleden eu ge~tl'eden. 

De ingewijlle beschouwde d1~ze allcdief~te, jengdi
ge groep met .een gernel van \"!"Ce~, want nrnn kun 
nan de gloeicndP gezi\l~tjes zien, clat er otl\'erbidtlc
lijk gericht werd gehoudcn over 1le clan~N,. ::\'n en 
dan trof hc:on ecn spotteude blik \an ecn der strijd
lustige clnmcs. 

Ilij ging eindelijk zijn troo't. zorkcn bij het buftet. 
Toen hij bemerkte, daL jnllronw Lilly, cen ijverig 
aanhangster der hervorming, l1etzclf1lc <l•)el bad, hood 
h\j haar zijn arm en bracht haar voot· ecn pyrami
dc van sinaasappelen. Tcnvijl zij de ~appige vrucht 
van lie schil ontrleed, maakte hij eenige eeuw1g nieuw 
hlijvcnde opmerkingen over bet droogwordcn van de 
kceJ b1j het dansen, het genOt rnn CC:n Yerfrissching 
enz. l!et jouge mcisjc schudcle onge<luldig de don
kere lokken en maakte ccn einde aan zijn zeer ge
paste woorden met den uitroep: «0, wat zijn wij 
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Sokromo en Tomengolo, met 1 ruaand id. Djo
gosernito, llesosemito, 'fjitrotjoencloko, Kario
sernito, SoJikromo, 'l'osemito en Honosetiko, 
terwijl Sornito, Djoclikromo en Kertodikromo 
ter zitke wer<len vrijgesproken en vier anderen 
rnrnr den Hesidentieraau vervvezen. 

·w egens het toebrengen van slagen werd 
beboet· 'l'oh '1'.jing GwM met f 10. 

De telegram van de Iioc. dat de Boa1·d of 
ti-ade het onderzoek van de Nisero- zaak ge
Stttakt heeft, geeft stof tot nndenken. 

·Bednidt d11t soms diit de zaak getoetoept 
wordt? 

- Het kan ecbtf'r ook in verband staan met 
den zelfmoord van den kn.pitein (W oodbouse) 
wa.arvan bet·;). H. B. welding maakte, althans 
wiinneer du.t bericht zich bevestigt. 

Pas is de duitenphtag eeuigszins aan het 
afnemen of er komt weer een vloed van vul
sche guldens en bu.l ve guldens opzetten. Het 
is een ramp qat mtn de p.olitie bier zoo wei
n ig wegen openstaan om dat werk der duister-
nis uitteroeien. • 

WMen we hier in een micldeneeuwsch Kam
pm instede van te Solo, duu zou de groote 
soepketel op bet stndbuis aldaar, wimrin de 
valsche munters itls kreeften a la mayonnaise 
gezoden wertlen, bier ook nog wel eens over
kooken. 

Een inlander bier ter stede, die slech"ts de 
rijkdorumen van Croesus bozitten wilde, riep 
de hnlp in van .Kjni Blorong, de godin nn het 
geld. 

Hij overnachtte daartoe op vrijdag legi in 
eene grot aan het zuiderstrand onder Jogj11 
:vaar cle godin zich beet op te houden, ruaar 
is stapelgek van Jaar terug gekomen. 

Denk.el~ k beeft hij als Schillers jongeling, 
bet gesluierde beeld van Sni:s gezien. 

Om een paard goetl in het vleesch te krijgen 
noemt men ons de oeler wokang, een soort van 
rupsen, die zich in de wortels en stanunen der 
toerieboomen ophouden. Men mengt daarvan 
acht dagen acht&een, telkens een tiental onder 
het voeder. 

Verder moet bet aftreksel der bladeren van 
de Semboengstruik in vele hardnekkige geval
len de chinine als koortsmiddel overtreffen. 

De heer H. albier werd eergisteren zijn zil
veren horloge met dito ketting ontvreemd door 
een bediende, die n. b. reeds 5 jaren bij hem 
in dienst was. De kleptomanie gaat er , bij den 
iubnder niet licht uit. 

Een remmer op trein XII vergat dat hij te 
W uliekoekon te bukken had voor de ijzeren 
goot, die de zijwanden langs de baan da!l.r 
overspap.t, met het ongelukkig gevolg, dat zijn 
achterhoofd daarmede in botsing kwam. 

. Bij aankomst bier werd hii voor dood naar 
bet bospitaal vervoerd. 

Nabij tle dessa 'friti>! onder Serang bevindt 
zich een groote grot, die uitkomt nabij de de
sa Trewili op drie palen afstand, en daarbij 
nog vele zijgangen bezit. 

l\Iet vliegerspel op den aloon-aloon moet 
Zonditg avond een Hofgroote in weinig tijds 
f 1000 verloreu hebben. IU7.etten. V!Lll r 10 tot 
r 50 onder de miugegoeden zijn volstrekt gee
ne zeldzaarnheid. 

Nam· wij vernernen is de padiea.anplaut on
der Deruak voor een grnot gedeelte rriolnkt, 
voorn.l ouder SediLdi, Karnug-S6u6 en· ~1~raug. 

'foen men bij bet in vallen cler eerste regens 
polowit1jo begon te planten, ging die door te 
veel wnter te niet, terwijl de hitere rijstnan
pln.nt door te weinig regen zoo achterlijk is 
gebleven, d11t dnarvan weinig.terecht znl komen. 

Met verlangen verbeidt rucn rlnn ook bet 
g-ereeclkomen der Demaksche bevloeijingswer
ken, teueinde ·niet meer van het · regenw1Lter 
afhankelijk te zijn. 

Een Cbinees op rjoiioedan heeft achter zii
ne woning een fobriekje npirtricbt ~vitn made
r,., poi:twijn, bier. enz. W au neer men weet tfot 
bij het laittste. verrn1trdigt uit de vrucbten van 
de Lerakboorn, dnn is hP.t niet te verwnndereu 
dat 'snrnns fabrielrnat eeu nasinn;dc op de tong 
- en stof tot nadenken op den bodem van het 
glas achterlaat. 

Gisteren ochtend had bij gelegenbeid rnn de 
SeneJ.l legie, de installatie plant;; v1Ln den nieu w 
benoemclen twecden C<•Dllll1Ltldant over het M. 
N. legioen, Pangentn Gonc16 S1>poetro en tevens 
de· overgave van bet kommando over d!tt le
gioen. 'l'en 8 ure des ochtends. stond <lat corps 
in carre Olli de pendopp6 in groot tenue op
gestelcl, w!l.arna het Vaandel door de Vaa.nclel
wacht uit den Dalem naar de gelecleren werd 

.gebracht. . 
Z. H. Pang~ran Praboe verscheen ten 9 ure 

en liet de ufficieren met het vaandel benevens 
zijne ambtenaren onder de pendopp6 plaats 
nemen. 

De nieuwbenoemde commandant, die zich 
~ij den staf van bet legioen bevond, ging ver
volgens onder bet vaandel staan en werd de 
v~ta.hng yan het Besluit door den Mnjoor
Adjudant van de staf voorgelezen. 

Onc1er bet ledigen van een glas Champagne 
feliciteerde Z. H. den titularis met zijne aan
stelling, waarvoor deze zijn clank uitspra.k. 

De officieren en het vaandel gingen terug 
niiar de gelederen, waarna voor den nieuwbe
noemcle wercl gedefileerd. 

Na afloop hiervan ging Z. H. Pangeran 
Praboe, vergezeld. van H. D. sta.f naar bet 
Residentiehuis, oru den gei:nstalleercle aan den 
Reaident voortestellen. 

Bij zijn terugkomst werd het feest voort
g.:;zet f'll na afloop daarvan gingen de officie
ren, bet kader en de ambtenaren naar de wo
ning van den nieuwen k~mrnandaut, om hun
ne gelukwenschen aantebieden. 

Een nieuw exercitieveld voor boverigenoemd 
legioen zal spoedig gemaakt worden op de 
open plek voor de woning van P!l.ngeran Gon
clo Sepoetro, waar men reeds sedert eenige 
dagen met een paar honderd soldaten aan bet 
corveeeu is. 

Te Keparen, nabij P11noe1aran, ·beeft een tii
delijk aldaar woonacbtig chinees vier potros 
voor eene waarde van vierclnizend gulden op
gelicht, om dMrna met de noorderzon te ver
trekkei:l. Porro's en hare lastgevers behooren 
DU eenroaal tot ,,de wereld die bedrogen wil 
worden". 

In een blad van Mid en Java werd korte· 
lings den Rijksbestierder het voorneruen aan
gewreven om het recht van dornicilie der Eu
ropeitnen zooveel cloenlgk te beperke:i. 

In verbaml wellicht claarmede beeft de J\s
sistent Resident, vcrgezeld Tan Regenten de 
beide wd. scbouten enz. verleden Zaterdag eene 
tonrnee gemaakt, wiiarbij ZEclG geconsta
teercl heeft, dat Panoefornn, behoord hebbende 
it.an wijlen den Pangernn Penoelar die nog 
vervangen moet worden. »tnnah poetro" is, 
( d us in l~en aim den ti tul!l.ris) en als zoodaTI"ig 
geen stuk daarvan verhuurd mag worden zon
der vergunning vitn den tijdelijken eigenaar, 
welke vergnnning door bet Be~tuur client be
kr1tchtigcl te wonlen. 

Kitmponggronden, nan .s' keizer's gepensio
neerde of bevoorrechte onderdanen (orang gi
donug) enz. in eigernlom geschonkeu, mogen 
ook 11.1Ln EuropeiLnen verbuunl worden, voor 
z?olang de eigenMr het verkiest. 

(Aangeboden.) 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Te So~nkim heerscl1t er evenveel spijt en 

knarsentitnden !Lls te Calcuttit en te Rawoel 
Pindi, WN.ll' Lord Dufferin en de Emir van 
AfgbaniRtnn dngelijks gebeime samenkomsten 
hebben, in afwnchttng der groote durbar op 
moro-en. De oormken zijn dezelfde. tlet te-" . ruo-trekken van Osman Digna maakt vechten 
vo~r1oopig tot eene onmoge1ijkheid en noc;pt 
de Engelschen tot eene even verdrietige als 
afmattende, ja doodende werkeloosheid in h~t 
koortsenrijke Soenkim. Zelfs d&. corresponden
ten zijn woedend, want instede van ·effende 
krijo-s-en bloedtafereelen te leveren, die de ba.
ren °ten berge doen rijzen bijjben, die nog eenig 
scbedelo-ewas rijk zijn, moeten zij zich verge
noegen" met bet overseinen van waardelooze 
praatjes ·nopens de d-emoralisatie ;nn den vij
and, bet uiteengaau der ,,rebrllen ',bet ,,vluch
ten" van Osman Digna, ,, met weinige getrou
wen" en zoo meer. Mge,visseld worclen deze 
verbalen door mededeelingen, welke even zon
dedin~ als onverkwikkelijk klinken, en -geen 
hoog begrip geven van Engelsche tucbt en 
krijcrsoro-nnisatie. 

0°nla;..,.s moesten wij lezen, d!l.t eene bende 
kameele; in een zarieba aankwam, met ledige 
waterv-aten, in plaats vnn de gevulde, welke 
·verwacht werden ! Nu vermeldt de correspon
dent der Daily News te Soeakim. een nauwe
lijks minder scbanclelijk feit. Bij .eene t.ijdelij
ke afwezio-heid der Engelscben mt de zet1'ieba 
no. 1, zii~ daaruit gestolen . eene .. menigte ~en
ten en eene o-roote boeveelhe1d kr.ggsto~rustmg. 
Een · onderzo~k is ingesteld, en dit was ouk 
booo- noodio- Het toezicbt kan niet bijste o o· 
o-root of o-oed wezen, wanneer tenten en oor-
loo-smateri'aal weggehaald kuunen worden uit 
ee~ kamp, zonder clat iemand het merkt! 

N, R. C. 

Java-Spoonveg-Maatschappij. Ofschoon een 
groot gedeelte der aarden baan reeds ruw is op
geworpen, vorderen de werkzaambeden toch 
niet zoo goed als nanvankelijk verwacht werd 
De hoop dat de suikers van dezen oogst nog 
per spoor zouden vervoerd kunnen worden, 
bestn.at dan ook niet meer. 

Een paar Semarangscbe heeren die, van :flam
bouwen en lampen verzeld, die grot wilden 
onderzoeken, stuitten daarbij op eene enorm 
groote slang die, waarscbijnlijk door het scbel- Men is thans bezig de bosscben van Loo 
le licht· verblind, haastig verdween. Doijong, (Lodojo?) in bet W onogiriscbe, onder 

Eindeltjk is nu de concessie voor den aan
leo- van den spoorbaan ook voor bet geaeelte 
T~gnl-Kedjn.mbon, V!l.n Batavia afgekomen. 

Adv. Bl. v. Tegal. 

Ook in bet district l\fonggar nabij de desa bbt ~Lrngkoenegarnnsche grondgebied, uit te 
KH.rnng~Sono (Delllak) bevindt zich een grot 

1 
.. roeien, ten eincle den grond voor "de koffiecul

door ont0 lbnre vleerrnuizen bevolkt, en waar- , tuur gescbikt te maken. Dit heeft bet onge
vnn de grond, tot eene annmerkelijke hoogte rief d11t vele ,, matjnn gombitng", welke zic:h 
met hnnnc uitwerpselen bedekt, teu surrogaat in die bossclien <:chuil hidrlen, thans de om-
voor Peru- en '.!.'i1uorguano zoude opleveren. liggende clessa's on veilig ruuken. 

Uit H.enknm melclt men aan de N. R. C.: 
Dat er ge1lurende de Panschdagen een bui

tengewoon gebrnik van de sedert e .... nige dngen 
in Pxploitntie gehrn.cht ziinde stoomtram Oos
terb,..ek-ltenknm-vV ngeningen zou worden ge-

oppPt'\'lakkig- en onda11khnar jP!!ens de oude volken ! 
111 het groote en hPt kltJine mahn wij gebruik van 
de k1111st en de wij,Jrnid clez1•r uitve1 koren1~n, znndrr 
hf'll. zrlf8 e1•11 ongenblik te hl'rdenken. Hue ~choon is 
clt•zP pyrarnide \un vrnchte11. maar hut' wPi11ig<\11 z11f· 
li>11 chiarbij denkl'n aan de grareu der .E1--'"ypt1schl' 
ku.1i11g••11! lk b,•grijp nitJt .lat llH''l rni>t het lt•zen de1· 
liien•glyphe11 zu.J wei11ig vorclt•1·iuge11 n1tiakt. H.ieft u 
zich wel ei·n~ met bet ontcijfrren er van bezig ge
houckn? Ee·n man heel't orer~li 1;e It-gen Ile id rnor." 

))Tot nu toe hebbr11 mij de lcvenctc hieroglyphen 
nog zoozeer in hesJag genomen, dat ik \'001' de slee
neu geen tijcl over bad.'" 

J> lid iti unbeg1·ijpc·lijk. dat iets vnn zoo veel be
teekcnis zoo weinig t~c algen1ePn•) belango<tcliiug op
wekt! Gelooft u, dat rle pyramiden, die kolossale 
bouwwerken, die ik ee11s zeer eigenaanlig een stuk 
verste0ndc geschiedenis rlcr beschavi11g hoorde noe
men, nllcr.n ab p!'aalgrnvcn wcrden opgcricht? U zoudt 
mij een rlienst cloen, wanneer ·u hieroYel' uw mce
ning wilcle zegge11 1 tcnvijl u rlit nnrrlbeienijs r.ct." 

De .tonen \an een po.Jka nit de nieuwste operette 
Yan :t.1illocker bcvrijdde den jongw man van de pyra
miden, wal!t een antler kw::un rle aru:dige oudhf'id
kenster halen en ooze. held rnocst zich haasten om 
juflronw Marg-aretlia,- ook een Jirl dct· Yierschaar, ten 
rlans te geleiclen. 

J uffrou w Margaretha danste uitstekend en onze jon
ge arlrncaat uitte zijn bewondering door haar \Tien
rlelijk toe tr fluisteren: ))Met u schijnt men als in 
cen droom rond te zweven!" 

» Uehoort u dan tot de school df'l' Eleaten," ant-

• -maakt, wn.s wel te verwitchten. Bij aankomst 
woordde .zij al danscncl~, ))die dll geheele wercld ' en vertrek der trei11P11 stonden in de bet.rok
slcchts als oen drooltlheeld bt>scho11\w11?» ' ken gemeenten honderclen -personen voor de 

Op deze wij!.r ging bet voort e11 tie dame~ met , hot1>ls en wachtplitntsen. Dit- met de tr11 m mee 
wie onze held da11,:tp, overstelpten hem en de ande- , wi]rl1>, wns l11ii dnnrop een plnnts rnacbtig te 
re· he1•rt>n t11Pt ren 'cnat van ge•)-<t. Pn k1•11ni.;. Ilet worrlen. De zucht tot ,,trnmmeli" was zelfa z66 
wa:> echtt>r z·~~1· wa;.r,.ch\jn!\jk, •ht rle po_gi11g1•n dP.r ~ groot., dnt onden van ditQ;en, die nog nooit in 
,-r.h0011<' s:nue11zwel!rster. niel hel geweri;;chte g1•v0lg een r\jtni!! ge7.etrn h>t<lrlen, ook eemi ruoesten 
zoude11 lwbu~n, mta1· 1ni,:,:chien eeu strike dP.r rlan- ' ( l ·· d t 
. en; zourlen ' 'erooi zaken. · ,,rijen. in de tn1mmelw1tni' Z•)OIL s z~J e rnmway 

"\'our rll'n cotillon koos m1·. L. voorzichtig de nien- noemen). Zij waren ,.beduisd" dat ,,het ding 
deliJke Anna, .die haar stem tegen de hen·orrnings- zoo snel kon loo pen." 
plannen had verheven en om clie reden door de an-
deren strnng berispt was. Ilij vond het een welda . .li
ge 011tspanniug na al de vermoeiende ge~pl'rkken 
van dien avond, met Anna woolijk.. te praten over 
bet schaatsenrijden en de ver,;chlllcnde avonturen, die 
hij up het ijs had gcbacl, zonder dat zij cle laatste 
Noorclpool-cxpeditie en Nordenskjold'~ untddikingen 
er b\j haaldc. 

llet vroolijke, bcschcidPn mci,;je vir.l zoozcer in tijn 
smaak, tint hij zich voornam, in bet vcrvolg meer 
llaar gezclschnp tc zoeken. IIet eindc laat r.1ch gis
sen, ze l>ki'cs-cn elkaar!' 

Dfn volgenclen morgen rnn de bruiloft kon hij z'ch 
het g<rnoegcn niet ontzeggen een d~r hoofdaanvoer
sters cl er znmcnzwering een anoniem briefje te zenden 
met bet adrcs: 

)>Aan rlc Jcdcn Yan het I3algesprekllenbond;" van 
den volgenden, korten inboud: 

»Elk ding heeft zijn tijd; dit zei reeds koning Sa
lomo, zaliger nagedacbtcnis. '' 

Een muzilrnal versbggever te Boston gaf 
onlangs z~in ontevredenbeid over bet snelle 
tempo, waarin men het begin var.. Beethoven 
's »Syillphonie Pii:;torale" h •.cl gespeeld, in cle 
volgende aanschou welijke bewoordingen te ken-
nen: 

»Over bet geheel wercl de symphonie zeer 
croecl uito·evoerd. Alleen werd de aanhef zoo 
~ncl gespeeld, alsof »het in de landelijke stilte 
aankomencle gezelscbap'" niet aan bet wan e
len was, maar door een clollen stier werd ach
tervolgcl - een onders~elling, waarin men door 
de overdreven kracht1ge hoornpassages nog 
versterkt kon worden. 11 

De uitgever van zeker we~kblad in een 
Fransche provinciestad van den tweeden rang 

• 



plaatst~ ~nlan~s l~e V?lgendP. mededeeling: ~ ben.oodigde gelden zijn nagenoeg verzekerd. \Yaar- I 
~De w.unkoope1? d~~ mu verleden week een flesch I sch\1nhJk w1.mlt de bijdr:tge niet meer clan f ~.- ~ 
hmona~e met ~itnool v?o~· eh1~.rup~tgne ve.rkocht \er ~J·o·"·"'· Oo" Pelrnlongan zal zijn. steun verlee1:en 
he~:ft,, vordt mtgenood1gtl lllll bwnen vier-en- < ;1 l»_ ~t.1.1t ltct plan orn cte gewezen s:.akernndcrnemmg 
twrntig nur een flesch echte chmnpiv.,.nP. te zell- ~;et1,1nmbot_1. voor Jat Joel aan te koopen.- Ook te 
den, anders zul ik in het vo1crende n~llli1ler zijn legal schLJllt bet_ 1·an vliegentl1.' p1·ocureur~ te weme-
nan.m en· ad:es l""lilk•tlio· bck~ud nrnken .. , i<'n, rlaar ee11 Ch_i!iees al11uar, die <loot· de ontlrage-

Den volrrenden ochte~d ontving h.. fl , ·l liJke F;tauk van z1Jn stroopsrnket· ongt>t•ief aan de in-
prachtiO"e ;halUpitcrue I' ·//' , .. lJkeen :i:;~ 1 gt•z~tenen vero0rzaakte, door de spitsvon1.ligheid van 

o . o an t .en \l!Jll oopet 111 zoo n r1ersoon werd vriJ."epleit 
de stad. o • 

In een Fransc:h blad las men onlanO's 
d_e. volg~~de annonCl': ».b:en jonge vrouw, ze~-' 
tien muhoen bezitteude, beD'f~ert een man te 
vinden, tot i.le hcioge ari to~·ntie b hoorende. 
l\len melde zicb !Htn, frnnco met eeu o·esloteu 

. b b 
postzegel voor et . autwoord, 11.1rn mevr. L .... , 
poste res tan te." Zestien mi II ioen bezi tteu en 
dan een postzegeltje voor bet 1tntwoord, d11 t 

• moet een spnurzitme vrouw ztjn ! znl 1m·niffeen 
geducht hebben en hij znl zij~ stuiver hebbeu 
bewiiard. 

Naur w1j vernemen hebben reeds verscbei
dene fo.bri~ken tdhier een begin gema•tkt met 
het verwerkeu vim hclt riet, o. a. de fobrie
ken Ges1ekn.n. Gandjoernn en ~ewoe<Yaloor. De 
inee:,,te overige fabrieken beuinuen ~oo· in den 
1 ' 0 ,b 
oop vun ueze maand of in het begin vn.n J uui. 

Mat. 

Berich ten. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 16 ;\Tei. Benocmd tot T\Psideut ,·an 

13ali en Lornbok, de beer H. G. J. Vriesman, assis
tent-1·esident van Banjot'wangi. 

Het stoornschip Bu1·yemeester rien Tex is bier 
heden aangekomen. 

Z1j Lracht. een Ilollandsche mail ann met berich
tcn. -loopende tot. 14 April. 

De >> b,mrd of trade" llPeft hut onderzoek in de 
Ni~e1'0-zaak gesta:1kt. 

lJe kost\'ll der voorge~telrle wrbreecling van het 
SutJz-k:ttLial, \\"Ol'll<'n YUlgens cle opgemaa)tte begroo
tinii: op "::.03 111illi0Pn frnncs gera:iml. 

ln llnit ·chland is de wet op de overzeesehe. toom
Yrtnrtlijlll~ti af;;eirnndigct. 

Te Hrn~"·I i~ 111et pracht en prnal de vijftigste 
geboorte1la~ Vtll1 l\oning Leop1.ilJ gevicni. 

,\rn1nncl Peltzer is in cle gt>1angenis oveJ·leden. 
!kt stooiw<ch1p Lirn.bw•g is gistcren Suez gepas

seenl. 
. Ovl•1·gppfuat:;1 van Semnrnr.g naar Sumatra's 'V0sl.
kust de dirigeereml oflicier van gezondheid Jer eer-· 
ste k\a,.;~e, A. J. R. 0:atan. 

Twc1'jarig verlof naar Europa Yerleend aan den 

l 
ingeuieur <ler eer~te klasse bij 13. 0. W., J. E. de 
).foijier. 

--------------------- Bt>noemd tot lit! in den raact van . Jnstitie te Soe-
t·a baja ml'. H. C. Joosten, than:; lid m den raad Jus-

Verspreide 

De sportclub te :\Iacas ·ni· stcltle hare ledf'n rc('dS 
in de gelegt·nheicl, 'an Itel. roeivel'IJiaak te genieten. 
Eenige sierlijke whalebooten en giekcn waren te di~u 
e'•1de tE~poribel gesteld. )let bet verrnardigen van 
een ba3sltl zal welura een aam·ang worden gemaakt, 
waartoe een paal" Heeren door l'Oorschotten in geld 
hunne. zeer te waanleen.m n1edewerking hebben toe
gezPgd. - Ook le >lacassar zijn kn:11lt•11 cu .onder
aard~che geluiden gehoonl, welke 'uij velen de her
innering aan de tle~t1jtls gchoorde geluiden 1·an de 
Krakatau \veder opwekten, gepaanl met -~hokken 
rnn aan!beving. - \"olgens de Celebes Cour::mt beeft 
een inhnd~cb_e nouw ·getracht haar kind te ver
moorden, en Ye!'\"Olgens zich-zelf Van het ]even te 
beI"Ooven. De politie kwam echter tusschenbeiden. 
rnaa1: zij had baar kind en zich zelf reeds ernstig 
verwond. Echtelijk leed en jalouzie,. hactden haar 
tot deze uitersten ged1·even. - Een Malei><ch meisjc 
te Patlang, s\oeg na een twist met ha!!r ondere 
zuster den inhoud van een flescbje koningswaternaar 
~innen, met bet gevolg dat zij onder hevige pijnen 
1~eenz::.kte. - De Raad van Justitie te Padang deei.l 
i;1ti::praak in de strafaaak. rnn Priestel', 1lie zijne me
nagere I_llet een rel'o1'·el' neerschoot,. en veroonlee\de 
hem tot een j::mr gevangenis, f 8.- boet~ en 1le 
kosten van bet geding. Yet 0. ~I. heeft .-an dit 
vonnis onmiddelijk revisie geHaagd. - Een Euro
peesch meisje van goeden buize, heeft zich te Padang 
tloo1· den Kiassrr Si Shara In.ten schaken, en is niet 
te bewegen om naar de ouclerlijke wonino- wederte
keereii. Toen een politic beambte haar ~ilde mee
trooneo, stak de .jullrouw de twee vo•H'ste \·illgers 
,·an de recilterhand omboog, en zwoer plechti<', ter
wijl zij de blonde lokken sclrndtle: ))Eeuwio- z~I mijn 
liefde blijven !'' Aan de lietde vnn vi Sh~ra dacht 
zij blijkbaar niet. --- Bij de Regeering be taat het 
plan om den titel van cipier Yan 's lands'gevangenis 
te Semarang te doen veranderen. in tlien van Onder
Directeur, daar de naam van »cipie1'" bij de mees
te, en vooral gepensioneerde officieren, een steen dPs 
aanstoots moet zijn. --- Mr. P, Brooshooft wrklaart 
in de Tijdspiegel, onder meer ethnologiscbe wijsheid, 
dat ketan eene soort van boonen i;c<. --- Het Bata
viaasch Handelsblad maclt den Redacteur rnn bet 
Soerab. Han<lelsblad aan, om eerst het antwoord wn 
Z. E. den G. G. af ~e wachten; hij mocht anders bij 
aankomst 1e Buitenzorg. instede rnn tot z. E. toe
gelaten te worden, naa!' eeu daar aanwezig gesticht 
wor<lt"n overgebracln. 

Den 20en tl•~z ~t· zal het T~:::al.;ch liefbebbP1·ij-too
neelgezelsehap een~ 91.•nefit-t-vc,orsteliing geven ten 
vooirfe,.Je van den heer K11ijlf, 111<'clt"spt·le11d ti.I ,·a1t 
genoernct gezPlsch::!r' , eerste kl••rk b\j bd re~i.Jt"ntie

kantoor, die door ziekte g<'110od1.aakt i~ nanr Europa 
te wrtrekken, en hirrin, dmu· hij gern verlof buit"n 
bezwaar vnn den lande kon vc>rwerven, tcleurgt•steld 
is, zooctnt· men beslout hem op rleze wijze te ht'lpe11. 
Ook zijne v1. .. ndutie werd !link •)[J~ejaagd e11 was de 
opbreng t zeei· naa1· wen,.ch. 0. a. wenl 'oor een 
paar etageres ruim f 300 b.~ste·~d.- De lwer '.\L 
Th. J. A. Keus, co11trolenr 1·a11 Pro.ljot. Tagal. gi11g 
naar Batavia om bet wrei,.;chte notaris-exa men te 
tloen, en kwam als bt>11oeuid assi!'tent-1·e,.;id1'nt van 
Toeban terug. Eene aangename tehuisko111sL.- 1270 
picols koflie van 's landsveiling te Tega! wcrden ge
gund aan ~en heer Johannes, tegen f 18.30 per pi-. 
kol. Het Gouvernement kan met die opbrencrst te -
vreden zijn, temeer daar de geveild.e kofiie v~n vrij 
infel'ieure kwaliteit is.- \'olc-ens hct nchertentieblatl 
voor Tegal en omstreke1J, w~s de ovcrlcdene regent 
van Brebes reeds geruimen tijt.l ongeste~d, en leecl 
hij aan ernstige Jongontsteking.- In r\en morgen 
van d':ln 6en Mei gevoelde hij dat het ten emde liep. 
llij stond op, maakte eenige korte beschik.kiug('rt, 
legde zich op een rustbank . drukte zich zelf de oogen 
toe, Youwde de hancten op de borst en ontsliep zacht 
De wecluwe Raden Adipatie Ario Reks6 ~eg6ro, moa
der van den 1egenwoordigen regent van Tega!, is al
daar den 1 Oen i\Iei in hoogen oucterdom overleden. -
De bouw van de Frobelscliool te Tegal wordt met 
kl'acbt voortgezet; het huis schijnt Rink en ruim 
te zullen worden. Ilet terrein is uitmuntend gf\lc
gen voor het doel. Ilet aantal leel'lingen klom reeds 

_tot 30.- Het Proefstation te Tega! zal spoedig tot 
stand. komen. In Cheribon wm. de stemming aller
gunstigst1 zoo ook in bovengenoemde residentie. De 

titie te Semtwang; 
tot lid in den raad van Jnstitie te Semarang. mr. B. 

Xijman, tlwns gril!ler bij den landraad te Kota Ra
ctjn; 

tot griflier bij <Jen hlndraad te Kota Radja, mr. 
F. Gatsonides, thans grillier bij de \andrnden te Ba
langnipa, Kajang. Bikeren, Doeloekoemba en Saleijer; 

tot coutr6leur der eerste klasse op Java en Mad!t-
1'(1, J. lI. C. ~laau w. thans contr6\enr der tweede 
Jdas«;e; 

tot contr61eur cter eerste klasse. op de Buitenbezit
tingen, .J. F. \Veslij, onlangs van verlof teruggekeerd, 
woeger die be trek king bekleed hebbende; 

tot contr61eur der tweede klasse op Java en Ma
·dura, H. Engelken, thans aspirant-contr61eur: 

tot aopinrnt-contr61eur Feijtes. 
Overgcplaatst naar Bam!jermasm <le commies der 

tweede klasse bij den po~t- en telegraafdienst \\'. G. 
A. Rogge; 

yan \Yono. obo naar Poerworedjo de hoofdonder
wijzer 1.ler tweecle klasse P. \'een; 

bij bet zesde bataillon de tweet.le luitenant der in-
fanterie G. A. Platt. · 

Geplaatst te \\' onosobo de boofdomlerwUzer der 
tweecte kbsse F. J. lfanjoel, onlangs 1an verlofterug-
gekeerd. . · 

Benoemd tot onderopzichter der eerste klasse bij 
de staatsspoorwegen B. Hall thans onderopzlchter der 
tweede klasse. 

Uit B:1fa\ ia, -18 Mei. Hel. &toornschip Conrad is 
den ·15en dezer Suez gepasseerd. 

Uit Soernbaja. 18 l\Iei. Heden is per stoomschip 
Boi'neo, voor Semnrang en Batavia bestemd, van 
hier vertrokken de beer Gobee. 

Uit Batavia, ·18 ~lei. Ter beschikking gesteld van 
den . Resident rnn Teinate de contl'oleu1· der eerst<! 
klasse, dr. D. \Y. Horst. 

Ingetrokken de benoeming tot lid der commissie 
tot bet afnemen van het groot-ambtenaarsexamen van 
mr. A. ~uhout van der \'een, referendaris bij het 
ctep::i rtement van Justitie. 

Benoemd tot lid der commissie tot bet afnemen 
van het groot-ambtenaarsexamen, mr. Netlerburgh; 

tot \icl tler commissie tot het afnemen van bet 
eincle:rnmen der hoogere burgerscbolen cir: J. C. C. 
van ·Nootrn, benoemtl leeraar in de wis-en natuur-. 
kunde aan de boogere burger~chnol te Soerabaja. 

De eerst<' luitenants der artil!.'rie H. J. \Rn Heutsz 
en \\': ~I. van den Broek zijn tot kapitein voor
gerlragen. 

D .. kaµitein der i11fanterie P. Hrioge~teger te Pa
dang-, het•ft cen tweejarig verlof na;\r Europa aange
\Ta:1gd. 

Lo11rle11, 17 :\Tei. Gladstone zeirle in nntwoot·rl op 
een tot lwm g~richte Vi'<\Ug dnt ver~cheirlene dag"n 
k11nne11 verloop1'n alvol'ens h•~t beslissende antwool'd 
van Ru~land in de A fghaansche grensq uaestie ont-
vang-e11 zal zijn. · 

De Cw 1· heeft nan Komaroll geschrevrn om dezen 
zljn 1fa11k te bet11igen. (?) 

Ingr·le·~ld tc Atjeh de majoor drr infanterie J. F. 
Snchse: 

de kapitt•in der intanterie J. van den Bosch, thans 
op 1;onactiviteit; 

bij het vijftienrle bataillorr de eerste fuitenant-adju
dant K. van Erpecum. 

Overgeplaatst bij het vijf.Je ba1aillon de eerste lui
tenant der infanterie G. IV. L. IIolJenbach. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Dinsdag 1 G dezer Len huize van den Chinees 
Ing SoPn Bing te .Ketanclan, van meubilaire goederen. 

Op \\'oensdag en Donderdag 20 en 21 dezer in 
het pandhuis te Tjoijoeclan van onuitgeloste pancl
gor.deren. 

Op Yrijdag 22. dezer des voormiddags ten 10 ure 
in bet lokaal van het vendukantoor alhier, van het 

perceel staande Len name van den Chinees Kwik Ie-Bo. 
Op Zaterdag 23 dezer in de Voorstraat alhier, van 

de nagelatene goederen van .Mejuffrnuw C. J. Senstius. 

De vendumeester, 

II. C. Fisse1·. 

A d v er tent i en. 
Vendutie wegens Yertrek 

op DINSDAG, 26 Mei l8S5 
ten lwizt i~w1 den lVelEdel Gestrengen Heer .. 

v A2~sv:rse:aa .. 
AssrsTENT-HESIDENT 

'fE 

SRAGEN. 
SOESMAN & Co. 

Qpenbare Verkoop 
·OP VIUJDAG, 22 MEI 1885. 

des morgens 1.0 u1·en ten Vendu.knutore 

TE SOERAKARTA, 

van: 

Een erf met dimrop sbumc'le t<>enen gebou
wen, gel~gt>n in de ~hinee!::che Immµ te SoP-
1·al•a1·t11, m Blok Lettl.'r L. L\ ommer 25, staande 
ten· llttlllt' van K\\'IK IE BO. 

Uescliiedende deze verkoop door den eersten 
verbandhouder, kmchtens onherroepelkjke vol
i;uacht. 

Mr. SLOET VAN HAGENSDORP. 
(97) 

Qntva~gen~ 
Koperen libellen . 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

Yoet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmer kisten 
Passenloozcn 
Gezelscha psspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

V ei .. krijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roomsch Katholiek W eeshuis 
en van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Paulo te Samarnng "groot f 300,000. 

. DE PRIJZEN ZIJN :' 

1 pr:gs van f 100.000 
1 » )) )) 20.000 
2 pr:i,Jzen :. 10.000 
3 > > » 5.000 

10 ) ) )) 1.000 
10 ) > » 500 

100 .) » 100 
100 » » » 50 
I...1oten zijn tegen contante betaling en op 

fi:~nco aanvrage a f 10 het lot nrkrijgbaar, 
b:g aanvrage per post onder inzendinO' van een 
postzegel a 10 cents voor frankee1~~g. 

De dag der trekking zal nade~· worden aan
gekondi_gd. 

THOOFT & KA.LFF en 

SOEStl-IAN & Co. (57) 

Amstardaims~h1 Apothaaa. 

LeveFwafetr 
(296)* A. :MA.CHIELSE. 

SOES3L~'-\....N . ~~ <_Jo. 

belasten zich steeds met het houden van 
Jlnis- en Cmn.Jnissie,·endutien 

(28) 
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in vaten, blikken en t1esschen 

verkrijgbaar b~j 

SOESMAN & Co. 

IIeerenst1·aat Solo, 
Beveelt zich beleef cl aan tot hot ma

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(~9). J. B. A UTIIlER. 

SALON DE GOIFFURE 
-

Heeren::;t1·aat-Solo. 

Heeft pas ontvangen: 
Extra kwaliteit zwartc vilten hocden 

van af f 7. -; G rij ze vilten zonnchoe
den; zwarte en fantnisie dassen · kmo·en 

' b ' hemden, sokken, hamllloe ken Ytlll af f 12. -
tot f 14.-- sponsen, kammen, wandel
stokken, hcercn-clames en kinderschoenen 
in alle soorten. 

Parfumcrien Yan Ed. Pinaud, Veloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle s'oorten van Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTIIIER. 

De ondergeteekende, 
helnst zich met dep. in- en verkoop vitn pro-

1 
dukten te 8em1mi.110· o· 

Vers~lrnft werkk1tpittt1tl nnn Lnndbou wou
dernelllrngen en vcrleent voorschotten op pro

! dukten. 

i Een en nnder teg-en nader overeen te ko
men couaitien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Toko- Authier 
HEERENSTRAAT-SOLO 

' hee/l ontvangen: 

Een f actuur damesartikel8n bestaande nit l 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachcmiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
?<:tmeshooden, bloemen, ruoh~s, corsetten, 
JOngens- en meisjesk_tmsen, dames witte 
glace-handschoenen enz. · 

A. AUTHIER 
(47) Jfodisfo . . 

uran 
tot het geven van onderricht in het 

HANDTEEKENEN 
G~1·a1·ds. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
~~ m A~~l!:~~ll~ 

HOTEL SLIER. 

INDISCHE-BODEGA 
Ont,'angen: 
Een pal'ti.jtje exquhm 'vitte 

po1·twijn,.minder zoet viin smaak dan de 

tot nu toe aimgevoerde. 
( 286 ).* 

V crkrijg·baa1": 
Djatib1·anclhout le sool't en 

fabl'ielu~b1·andhont. 

Bestellingcn op balken, dakribben 1• pan
latten en sirappen wordcn tegen billijke 
prijzen aangenornen en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

Kuin0r Kebalen. 
Bcleefcl aanbevolen voor het repareeren 

van NAAIMAC.HINES. 
(95) 

~D(;:S:aJDl~Q~~AL~ANAK:B~N 
MET 

voo1· 1SS5 

Slechts e' nige Exemplaren ontvangen door 
(32) THOOFT & KALFF. 



Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's ZaJf en l'illen 
DE PILLEN 

l.uirnren het bloe(l i>11 hel'stcllen n He ongeregeldheden 
nm de 

•e,ter, 1nnng, i.te1·en en ingewanden •. 

Z1j f""':en kracht en gczoncl!Jeid wedel' nnn Yerzwak
te Ccstellen, en zijn Oll\\nardec!'baal' ter genezing 
van alh~ I\walcu l'igen aan het vrouwel\jk geslacht, 
omerRchillig van welken lceftijrl. En onbetanlbaar 
voor Kinderen van wclken omlerdom. 

DE ZA.I.It, 

Is een onfeilbaar geneesmiddel vool' kwade Beeneh, 
zwerende Bor;;ten, vcromlenle 1''0nden. ·~weren en 
Etterbuill'n. Ilet is beroemcl t(;1· genezing Yan Jicht 
Rhumatiek, en 01 ver~clijkbaar voor Aarnbor~tigheid 

lreelpijn, broncbitis, ''erkoudheid en 
ho est. 

'fer genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Iluidziekten heP.ft zij geen mede,iinger en ireneest 

betooverend. saamgetrokken en tijv·~ Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe,$Ot' IIOLLO\YA >'s Etabli:;sement 

78, New Oxford street, Londen ' 
\'Oorheen @33 Oxfo1·d !!ltreet, 

En worden verkocht i.n Pottcn en Doozen van 'ls. 'l' •d., 
2s. \)d .. 4s. Gd, 11 s., 2~s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle mcrlicijnen-rnrkooper door de eheele werekl. 
,_... Koopers gelieven het Etiquet van edere Doos en 
Pol te onderzoeken. lndien het ad res, 533, Ox ford street, re 

niet staat, zoo is het bedrog 

(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernlrnrt.a voor 

zoo gunstig bekencle ""\'irlJXEI\': 
lf erk PLA'l'O_ T & Co. Batnvin. 

(70) -·L ;.\IACHIELSE. 

WEENEN fllt. 

DE SIBOOP rAN D· ZED is een kostbau 
kalmerend middel voor kinderen. 
DE srl.l.OOP y AND· ZED is onre!lbaar te
gen Kinkhoest. 
DE SLROOP YAN D· ZED is een radicaal 
ml<ldel tegen de hoes\ van teringlijders. 
DE SLROOP YAN D· ZED!seenzekermid· 
del legen l10est verkoudheid. 
DE SIBOOP YAN D· ZED is uitstekend te· 
gen Slapeloosheid. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARI.JS 

EN OVERAL IN 6EHEEL NEDERLANDSCf{ /NDIE 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERK TUIGK UN D IGEN. NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZHkBrin~ 

EN Handela.ren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij I-', T, 1-1 en Balk· 
iJzer in alle afmetingen. 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TJi: BATAVIA. 

§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 't,." en 'Jg" 

§taaf en plaatkoper en :Koper
d:taa•l. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapiti1nl bij overltjden, Immer-trekkende verzt 
kering;- ook omtrent die volgens het onlimgs aangenoinen VERLAAGD tarief voor vVEF.
ZENFONDS. worden g111ime v<wstrekt, door 

Groote- sorteering-Jloerbouten en 
:Klinli.nagels. 

> i> Jioperen liranen 
en §toomafsluit.ers. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstukli.en tot 

en met 4" · 
Geklonken p~j1)en tot 12" diam~ter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kw11Jiteit Engelsche drijtrie

men, enkel en dubbel. 
Han•l, Centri-fngaal, Stoolll• 

pollnt•en en B1·andspniten. 
§nijge1·eedschap voor 

"With '\Vorthdraad. 
Alle soorten Verf,varen. 
Boor en Ponsmachines, 

gas · en I 
Draai-

en :;chaafbanken. 
§toommach.h1es net J.:etels op em 

fundatieplaat. 
:kiezelguhr coinpositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-nitstraling. 
Dinas Cristall, een nienw soort 

''unrldei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor J n;rn zijn. 

V erder alle :utikelen, benoodigd 
,·oor·Iandeli,jke ondernemingen. 

Hunne rnak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne bela ten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .lllachinerieen en 
reparatie~ daarv11n, en nernen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

ScbiJC!!!chietrcr.;isters en i\.fstandsbepa-
lini;eu, afzonderlijk gebonnen. 

Gedrukte An.nteekeninr;boekjes. 

Naamlijsten. 
Kleedin(,;lijsten. 
StraCboeJcen. 
1'.lerut.geboeken met sterkte Uer;it1ter. 
Proces-Verbaal. Getuir.;en Verhooren. 
.Beklnar;den VerlloureR. 
Veuduverautwoordiugen, enz. enz. (4) 

------~--~------------------------~ 
Verkrijgbaar 
Etappe-Kaart van Java 
Topograph.Kaart van Soeralrnrta 

Id. » Djokjalrnrta 
Prachtalbums 
Merk-en stempelinkt 
Rundschi·ift pennen 
Prachtbijbel Gustave Dore 
B1Llboekjes 
Gou piZ-gra vures 
Ivoren duimstokken 
Pei· r y-scb aren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Honderdjarige alwanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz . 
(3) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

Amsterdamsch e Apotheek . 
S o e n. k a r ta. 

Bayrn:na. Ucoholisch wasch
u ... ater. 

(101) i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

H:~a~a~he '\Vijne~. 
(25) A. MAOHIELSE . 

Amsterdamsche Apotheek 

d.en Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voor·handen: 
POST1'A RIEVEN. 
TE LEG RAAF'f'ARIEVEN voor 3 ~ringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bui'l.t.a. 

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

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor "\.'er,'oer van koffi,j, 
m.et ontvangstbeur~js ,·oor kof-
fijpas. (193) 

Verkrijgbaar 
bij 

TH001lT & KALP 
Avonturen 

van 

.Baron van Mfinchhausen 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- franco pe1· post f 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cough I..iozen~es. 
Midd'll tegen de hoest. 

( 1 0 5) MAOHIELSE. 

AmstBrdamschB ApothBBk. 
Ontvangen 

ROODE KRUIS l'ILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACRIELSE. 
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Soerakart~ I 

GlyliaJine, middel tegen dA hoest in 
1
/1 llll 

1
/2 fieschjes a f 4.- en f 2.

'.migraine §tiften f 2.- per stuk. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand -
Assurantie Maatschappij. 
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356 A. MACHIELSE. 
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BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 
,,de Oosterling," 

Witte en Roode Port ..... f -15.-) per 
Nialag:a, lt.luscatelen'lri110Dulce,, '13.50 }12 fl 
l"ale-, (~old- en Dry-Sherry ,,·J2 .-J 11,cont. 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eri tas. '~ 
Eeni[e a[enten voor Solo 

THOOFT & KALFF 

Amsterdan1sche Apotheek 
Peed.er tegen miltvuur 

f'J.30 per pond. (311)* 

lllij het A:;entschap dezer 1'Iaa tschap
pijen best.a at, op zeer aannemelij.ke voor
wnn.rden, :;ele:;enheid tot ''erzekerin;
te~en brandr.;e"·n.ar, "'an alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Tjat ramboet dari toean DD RICHARDS 
8AKA ... ANQ DJOEOA 

Roem& Toean .A. SEGUJ:N 
3, Rue Huguerle, BORDEAUX 

Tjara llanjat lebi bui per tjat l1h1 
ra.mboet dan djeDQQOet 

Tld• ouah tjoetji ka/oe maoe p4kd, djoeta 
" t/da tinga/ noda di koe/it. 
1 1toe tjat dart toean doekoen 

"\" , •!/ '( Richards ujang lanlas kardja, oran~ boleh · • :i! ,?,1 pake sama dJoega per ramboet, UJa djoega • 
"'~\'1/ per djen~goet dan 11a4a sadja kas1h Jantas ' 

( ·~ _ dan slamaoja ojaog iotero ol<ali, tapeh dJOega •· 1 · _ • • - 1~ ) peogabi11an oj;mg lrada 1akali ber-oebah. •• . ·, ~ 
J:toe tjat dart toean doekoen Richards Iida bekio sakit, sekali dia poenja koewat'. nja per perkardja-~n darlbckin koe,w~i 

1oeda pariksa dari baojak roe pa taoda dan pa1 iksa-ao : itoe bekio camboet le mas dao k1lap, 1toe p1lra sama d1a, orang d1a beklll 
koewat dia poeoja akar dao ka"i koewal hidoep. !toe ljat tiogal slamanja seperti lebi doeloe sakali. 
!ari segala bmng bara11g njaug llaai sakali dari roema nja toeau A. SEGUIN, 3, rue Hug1:1erie~ di_kotta Bordeaux 

Kita a;oeqa taroli inqatan sama Mta oran17 poen)a toean toean n;anq bat;a 
lloe obit namt Cepballne dari toean doekoen Rou••eau ojaog t1kan nmboel dj1toh dan slbao bonvat loemboe. 
!toe ohat Arnlcallne dari toean doekoen aon••eau ajer wansi rer tjoelji baai nkali ada banjak sakali obal arnica di 

dalam, obat koewat sakali per tahan kaloe oranr bakar &taut di ric11, en1. - Ito• bedall. _d1ri lthore baai aall.tli dari ae1alla rotpl 
bedak, kalok nban di pake roe a moeka Slamaoja tin al ba oea dan motda nma d"oe • kau1 roe a ae ar dan aloea 11 erll onn11Doed1. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor• 
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DI\'EH.SE SOORTEN. 
ENVELOPPEK. 
KAN'l'OOH.BENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN .ZEER VELE SOOR'.1.'EN. 

I PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF -- - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrnkkBrti en BindBrti 
en 

HANDED 

rn Papier-, · Schrijf- en Kantoorbehoeft~n. 
Spoeclige bediening en nette ~.flevering ge

gnrandeerd . 
PlUJSOOURAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TnooFT & KALFF - Soerakarta. 
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