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Pos-tkantoor Solo. 

Dagelijks te verzeJl(len postpakketten. 

Met 
den trein 

No. 

1 SzY. 

4 $7V. 
2 S1V. 
9 SzV. 

12 Si\'. 
15 SzS. 

17 SzS. 

21 SzS. 
p er postil-

jon 
id. 

Tijd 
van 

vertrek 

7.2 

7 13 
10, 

2,16 

3,36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 25 
11u. 30 

11u. 30 

I 
I 

Naor de onderrnlgende 
plaatsen. 

Goendih, Poenvodadie, (Gro
bogan) Knrangsono. Kedong
djati en Semarang. 

Klatten, D,iocdja. 
Klntten, Djocdja. 
GuPnd1h, Kedongdjati, Se

marang, "alatiga, Ambamwa 
(resiclentien J\ edoe, Bagelen, 
Banjoemas.) 

I\ latten. I\jordja. 
Srugen, C\fa1liuen, (jfogetan, 

Ponol'Ogu. Patjitan. l\ganrl;oek, 
Kertosono, Djombong) Kediri , 
Tneloeng-agOf~ng, Blitar (\\'li
ngie) ~lodjokerto (Prarnbon) 
Sidhoardjo ('.\"nroe, Porrong) 
Soerabaja (re~:dentien :\[oluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawan·g, Singo~arie, 

~falang) Pasoeruean (re•iden
tien Probolingo, Besoekie. Balie 
en Lombok). 

~Iodjokerto, idboardjo, Soe
rabaja. :\gawi. 

~ragen, :\gawi, l\ladioen. 
Bo.;olalie, dagelijks behalve 

des ZuncJags 
\Y11nogiri, Jlaandag, \Voens

dng en Yrijdag, 

D agelij ks te 011tva11gen postpak..ketten. 

Met I Tijd I 
den .trein van 

No. 
1 
aankomst 

3 S1V, 
2 S1V. 

9 S1V· 
8 SzV. 

11 S1V. 
'l 8'zS, 
8 SzS. 

10 SzS. 

p er postil 
jon 
id. 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
1.39 

4.50 

3u. 30 

. 4u. 

Yan de onclenolgende 
pla.at en. 

Klatten . Djocdja. 
Semarang, Amba!'awa, Sa

latiga, Kedongdjati, Goendib, 
Poerwodadie, (Grobogan.) 

Klatten, Djricdja. 
Semarang, Kerlpngdjati, Ka-

rangsono, Goendih. 
Klatten, Djocclja. 
Sragen, Madioen. 
Toeloeng- agoeng. Kedirie, 

l\lodjokerto, Sidboarrljo en Soe
rabaja. :\ga wi. 

Sragen, Madioen, Blital', Ban
gil, Pasoeroean. 

B~jolnlie, dagelijk~ behalve 
des Zondags 

Wonogiri, l\Innndag \Voens
dag en Vr\jdag 

Fe u i 11 et o n. 
MA. B IN A.. 

I. 

-- Wie i$ daar? Wie loopt daar zoo midden in 
den nacht mijn kamer binnen? 

- Pardol\i n\ijnbeer, zei de eerlijke David tenvijl 
hij de hand, die bij voor de lamp hield wegnam en 
mij daardoor v~rblindde; zij hebben vergctea om bun 
ellendigen koekkoekklok OQtctrekken en ik kwam eens 
kijken hoelaat bet op uw prachtig horloge is. Half 
drie, bij drieen, mijnbeer, u kunt dus nog twee uren 
slapen. Het spijt mij dat ik u gestoord heb ... , . 
Ecbt11r als mijnheer lust had om r.•1 op reis te gaan? 
Het is een lange weg van Ancona naar Pesaro en 
tegen bt>t einJe van October zijn de dagen al kort, 
Het is van morgen mooi weer; de paard~n worden 
gevoederd en als mijnheei· bet vcrkiest is alles in 
twintig minuten klaar. 

- Ik begrijp je, brave David en ik zie met ge
noegen dat er m Italie ook nog Normandiers zijn. 
Maar de vrouw, die wij gisteren te Macerata heb
ben opgenomen? 

- Die vrouw uit Ferrnra? Ik zal eens 1.wen zicn 
of zij net als mijnh·~er, soms al wakke1· is. 

- Doe dat, mijn vriend: als gij het zoo beschei
den en voorzichtig aanlegt als bij mij, zult gij stel-

De Soerakarta•che Courant ver

schijnt tweemaal 's we~ks: Din•dag en 

.,,~rijdag, uitgezonderd feestdagen. 

N. B. Met trein S7V. No. 6 ten 1 u. 53 m. wordcn 
ulhier alleen pakketten ontvangen, wanneer de westpost 
te Samar:rng niet tijdig genoeg aankomt, om nog 
met den 1;rein van Gu 50m te kunnen meegaan. 

S7V. S:\1'1IARANG VORSTENLANDEN. 
S1S STA.ATSSPOOR. 

Ingez onden Stuk. 
A.an de B edactie 

van de S oerakartasche Conrant. 
M. HJ 

In de IEUWE VoRSTEi\"L.-1.NDEN van 8 de'Zer 
komt het navolgend artikel voor van zekeren S. 

Verledcn Zondag morgen had ik niet.s te doeu en 
was de kans van mij te zullen moetcn vervelen zeP.r 
groot. Gelukkig herinnerde ik mij, nug juist te1· elf
de1· ure, dat er een Chineescbe begrafenis zou plaat.s 
hebben en ging ik naar bet Station van deu NedP.r
landsch Indischen Spoorweg om den claemirn der 
verveling te bezweeren. lk kwam wat te vroeg, rnaar 
had daardoor ook de gelegenheid om alles te zien 
en op te merken. 

Verbaasd was ik dus van in de Soerakartasche 
Cout·ant van den 6den Augustus te lezen dat: Mang
koe Negoro (1•erbeeld u, zoo maar Mangkoe Tegoro 
zonder eenige titulatuur) een kijkje was komen ne
men. Nu had ik alles goed gezien, ik was overal 
geweest, maar had geen spoor gevonden van Pange
ran Adipati Ario l\Iang~oe Kegoro en dat ·kan ook 
met best, om de eenvoudige reden, dat er geen be
staat. 

De berichtgevcr, misschien is bet de redactew· 
zelf van de Soerakm·tasche Courant, ziet dus perso
nPn die niet bestaan, of wel ~taat ;n connectie met 
de geestenwereld, wat een eigenschap daarstelt, voor 
een berichtgever ofredactew· van onbetaalbaar belang. 
Hij zal echter, in bet belang van bet blad wat hij 
dient, wel doen om in den venolge bij dergelijke me
dedePlingen, ten ee1·ste: bij bet noernen van personen, 
die tot den hoogsten Javaanschen adel behooren, de 
belellfdheid van bun titels te citeeren niet uit het 
oog te vediezen en ten tweede om, ali; hij roms af
gestorvenen ziet ze in de courant duidelijker te om
sch1·ijven, want uit het bericht in No. 61 van de 
Soerakartasche Co111·ant, is bet niet op te maken 

·of de reeds overledene (Pangeran Adi pa ti Ario) Mang
koe Negoro den I, den II, den III of rlen IV bedoeld 
wonlt. · 

Zeer eigenaardig begint bet door mij bedoelde be
richt met bet met vette letters gedrukte woord: 
Biji;eloof. 

Dit geeft mu als trouw lezer van u.w blad 
het navolgende in de pen. 

S. begint het publiek te vertellen, dat hij 
dien Zonda<T niets te doen had en kans had 
zich te vervelen. 

Deze belangrijke kennisgave geslikt hebben-

Jig ~ven gelukkig zijn. 
Heerlijk om met een k:tiTetje te reizen. Het is 

of men dan honderd jal'en jongel' wordt, men keert 
dan terug tit de tijden van onze vool'Vaders t0en 
men mee1· dan dertien clagrn noorlig had om te Bor
deaux te kom 'n en we! in de diligence. Voor den 
dageraad ve1trekken, tot den middag voortkrnipcn, 
O!Jhou1len in een logement waar alles slaapt, zelf.5 de 
hond, L\W gestoofde visch, dat eeuwig pl'Oduct van 
de Italiaa11schc keuken, tegen de bonrlen te moeten 
verdedigen: drie of vier uren in rte warmte geroos
terd te worLlcn en nieb te doen te heliben, clan de 
op de rnitrn. gckraRte namen te ontcijfe;·en, 11m ein
delijk bij heL ondergaan der z·in in een nog lediger 
e11 nog afgelegener buis, dan dat van den vorigPn 
dag, aan te kornen en rlan bet be&°te bed te krijgen, 
wu.t mUuurlijk vuil, bard en vol vlooijen is. Welk 
een geno~ ! 

Er zijn mcnschen, die zich over de Spool'wegen 
b1~klagen; men kornt er we!, zeggcn zij, maal' men 
l'eist met. Aan die pruttelaars zal ik een goeden 
raad gevcn. Laten ze 'a 1 een ka.retje in cit> Apenijne1r 
gebruik ma.ken en ik beloof hun dat ze zestig mij
len in de week zullen maken, en een gevoel beijben, 
alsof ze altoos reizen en nooit aankomen. 

Maal' zoo rcizen hef'ft ook zijne bekoorl ijke zijde 
Als bet !ichaam zicb vermoeit, dan rust de gP.est en 
het °hal't wordt kalm. Te Parijs wordt men gekwdd 
door rle koorts der bartstochten en cler verlang.rn~; 

alleen in rle vreem ie en vooral in eei1 karre~j e ziet 
men het !even voorbij ~aan, zooals een visscher het 

Advertentiekosten behlllve bet zegel voor 

elke 10 woordon voor 3 pl!1Jttsingen f 1 . -

elke volgenrle plaatsing de helft . 

de komt 'lllen te weten dat S. alsnu ove rgaat 
tot :.> het bezweeren van den daemon der ver-
veling." 

Brrr ! ! 
Dit gelukt hem dan ook op verrassende 

wijze. Hij gan.t nl. bij eene Chineesche be
grafenis "Ilontonnen en constateert litter, dn.t 
hij daar iemand niet gezien heeft, dien d,~ 
berichtgever der SoEIUKA.RT.<1.SCHE CouRa::-i·r er 
wel zag., nl. Mangkoe Negoro. 

» Verheeld u," schrijft S. »ZOO maar l\Lng
koe Negoro ! " 

Hol'ribile dictu ! Ja ! dat loopt ook de 
spuigaten · uit! zoo maar, mi1· nichts clir 11 ichts 
Mangkoe Negoro. 

Alsof men niet in de grootste Europee che 
blaclen spreekt van Bism11rek, l}ladstone-zoo 
nmar ! - en niet van Seine Dili·c1ilai1cht of 
the Right Honoumble. 

En sinds wanneer is bet een manque d'egards 
du.t men een Javaanschen Prins een hoogeren 
titel geeft (die dan toch voor hem weggelegd 
is) dan dien welken hij clraagt? Dat ware enkel 
van ht:t omgekeerde gev11l te zeggen. Geen enkel 
lid van den beschaaf<len Jnvau.nschen adel, die 
zich aan zulk eene gezochte beuzeling zal 
s.tooten en van berichtstellers als S. heeft men 
zeker .allerminst een Cursus in beleefdheid bij
tewonen, wil men niet tot arnrechtsche resul
taten komen. 

De spitsvindigheid van den scbrijver dat hij 
trots al zijn z::>eken ge~n spool' van pa.ngemu 
Adipati Ario Mangkoe Negoro gevonden heeft, 
maakt een jamnierlijk :figuur, wanneer ieder 
lezer, die verder in 't zoeken is du.n S., op 
dezelfde bladzijde een entrefilet kan lezen 
(»de verjaring," enz.,) waann aan genoemden• 
dignitaris de juiste hem toekomeude titels wor
den gegeven 

Ook die vette letter van het woord » Bijge
loof" kittelt S'. kritisch v~rnuft. Hii vindt 
dat zeer eigonu.ardig. Niet minder eigenaar
dig is het intusschen, wanneer men ::.ulke vex
zwu.rende omstu.ndigheden er als met de haren 
bij sleept en clausules uitvindt, die kant noch 
wal rakcn. 

Connecties met de geestenwereld komt:n niet 
alleen berichtgevers en redacteurs wel eens te 
pas, maar ook inzenders als S. Men kan dan 
b. v. na eene rci.clee ontvangen te· hebben, 
spoorslags verdwijnen en zich achter een letter 
van 't alphabet onzichtbaar nrnken. Dat 
is voor een inzender ook wel eens »van onbe
taalbaai: belang " 

Ten slobte, door spijkers op laag water te 
zoeken, plus royaliste que le roi te zun, zich 

stroomen van de rivier. 
- Mijnheer, hier is' de k0ffie! De paarden staan 

voor bet rijtuig. De dame was wakker. 
- Dat dacht ik wel, mijn goede Davie! en ik ben 

darlelijk tot uwen dienst. 
Op bet gevoel gaan wij naar beneden; niemand in 

het log~ment bcrnoeit zich met ons. Reizigers die 
van cen karretje gebruik maken, zijn nooit gevers 
van grnote fooien. En dan waarvoo1· bun goede reis 
te wensd1en? 

Met groote moeite en dLtizenrl excuses besluit dr 
Fenarasche dame er toe om e~rst in te stijgen. ter
wijl dat de koet.sier baar slapend kinU ~asthouclt. 
Nauwelijks in bet r ijtuig, scbrceuwde de dame het 
uit. 

- Wat is dat, David? wat is er in het rijtnig? 
- Let er maar niet op, mevrouw. Kom marsch 

jij; ga op de voorbank. Jij neemt de plaats van de 
reizigcrs in. 

Tot wien warcn die woorden gericbt? Tbt een 
bond of tot cen menscbelijk wr.zen? Ik weet heL 
niet, bet is zoo donker, dat m"'n niets onderscheiden. 
km J.laar men is niet erg nieuwsgierig als men nog half 
slaapt; de el!nige wensoh van een reiziger, die plot
seling uit zljn dut gewekt wordt, is om zoo spoe(lig 
mogelijk d1·n afgebr:iken nacht voort te zetten. Ik 
15.t uip in dell hoek en de beenen uitstrP.kkende, met 
gesloten oogen, beproef ik weder, met in te slapen . 

Men gevoelt zich zoo heel slecht niet, gewikkeld 
in zijn m:J.ntel, tenvijl de fris~che lucht u in bet ge
Jaat waait,. in een toestantl, die noch waken, noch 

Inzending der Adve1•tentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

als , kampioen te stellen voor Javaa11sche eti
quette (die in niets vetlet is), door de mixtuur 
van valsch veruuft en serviliteit en het 1111n
blaffon van mnjesteifachennero:, die nlleen in 
's mans verhitte verbeeldin.g bestaan, 1imdt S. 
den schiin op zich vim te hengeleu nanr eea 
plasd11nkje van Javannsche grooten, die den 
hemel mogen bidden d11t zij bewaard worden 
voor ::.nlke vi·iuden. 

1'evens den schijn dat hij behoort tot die 
klasse van Europeanen, <lie als. advokaten van 
iedere kwade zaak en pluimstrijkers v11n de 
grooten der a:i.rde m .A.merilrn hE1stempeld 
worden met den na.am v11n »lhe mean white.s.'' 

Hoe men ze bier noemt, H:..et een goed hol
lnndsch nmar minder oirbaar woord, vermeeL 
ik veilig aan S.' eigene scherpzinnigheid te 
kunnen overlaten. 

EE::; LEZER, 

P. S. Wanneer ik nu soms afgemnnkten ... 
ik be: 'storvenen zi~ ro11dw1Lren, d11n 
vlei ik n..H niet duidelijker te b.:!hoeven om-
schrii ven, m111,r w111tn~er ik 1tl1wel S' geest weer 
eens zie spoken ~11 co::imuten, dim wil ik z~Jn 
C•Ld1tver nog wd ee::i.~ bii de ooren schuc1den, 
om te z1en of hg wel goe l dJo l is. • 

So erak art a. 

.Kommissu.rissen voor de m11ancl AugiJstus. 

Plaatselijke §choom:ommissie 

de heer: H. K. H. WILKE~S. 
Vet·zor;;in:,;s;;csticht 

de heer Ds. N V .A.~ KLA VEREN. 

l'IIaanstand. 

V. J.I. 7 i\ugustus Donrlerrlag L. K. ·14 .\ugu>tus 
Donderrlag X :\I. 21 Augustus DonderJag E. K. 28 
Augu,;tus Donden!ng. , 

l\Iiin schrijft uit B1Ltavia, dat cle Gouverneur 
Genera[Ll van den Minister vnn Koloaien een 
aa.nschrij'ving ZOl} hebben nntvangen, wanrm 
hem verwcht wercl, om met het oog op cle 
zoo noodige bezuiniging:m, voorloopig door 
ambtenaren vim welken rnng ook, geen nut
telooze' en doellooze reisjes over Java met hun
ne eclttgenooten te laten maken voor rekening 
van rlcn Lande. 

Als het bbvenstaande waarheid bevat, zal 
men dien m:iatregel ten hoogste moeten toe
juicben. daar reisjes zooal& door den H~er 
SPRE:\"GER YA:-1" EIJK gemaakt zun, dan tot het" 
verledene zullen behooren. 

slapen is. Mr11 rlroomt, en toch kan men zijne ge
Ll.icbten rtigelen; men ziet bet n:i.rlerb:vid, wat men 
verlaten heeft terog,· misscbicn zelfs rlat men tll' 

naar verlangt. ~iets fieeft nan de ziel zo3 veel rust, 
zouveel frischheirl, nls die blikke11 m bet veHP.dene, 
tenvijl •le hartstocbten zwijg1m en de. tij I, die men 
door het reizen verliest, is niisschien het eeni"e 
oogenblik, clat men waarlijk Jeeft. 

0 

De ~ter1·en schitterden aan den heme!, maar men 
gevoelrl•~ rlat de dag rneds aanbrak. \Vij besl<'gen 
langzaam rlt~ henvi>len , die zich l<tngs de . . \.rlt·iati
schc zee nitstrckken; er is geen wind en slechts 
ter nauwernoocl lwort men !wt geklots de1· golven, 
die op het strand komen uitrollcn. Rechts vah ons 
zirn wij een roodachtig ve~tddc lucht, die de nacht 
voo1· zich schijnt been te jagen en acbter zich •een 
blauwr. glJed Jaat, vermengrl met gl'Oote grijrn 
wolken, die men voor de kusten van Diilruatie ~ou 
kunnen hour.Jen. Van tijd tot tijrl komen er Jangs 
hP.t rijtuig een soorl van s1ij1kc11, m lijkwaden ge
wikkelcl, die met David een vrienclsclrnppelijken mCll'
gengroet wisselen; dat zijn de boercq uit la Ma1·
cbe. gekleer.l in langc witte kielen, die tot aan de 
enkels reiken. Zij ~turen voor zjfh de ossen, die de 
omgeworperi ploeg voortslepen. Naa~t den lanrlbou-' 
wcr loopt zijnc vrouw, die hem naar het werk volgt. 
Met een kruik of een rnand op hct hoofd, • eQ ii,! 
voortgltnnde, >"pin nencle, ti-ekt zij een kind voort, dat 
nan de slippen van liaar rok hangt. De aa1·de i:; ais 
een tuin-, beJ.ikt met b.1omen en vrnchten ~m overal 
ziet ru~n den wer:tman. Het is het Italie van VirgJius. 

\ 

• 



• 

E eu voorbij hct Stiition i\fodioen had ver- Niet n.lleen hebben de groote jongens, in het 
1mlen Y rijdag lllQrgeu, wederom ~en :Spoor- \r imzotwL ·Js-GESTICHT verpleeg<l, blijken gege
wegongeluk pltiats. ven vitn ln-;t om een n.mbttcht te kennen, uui.nr 

De beric)iten, die w\j <l1t1i.rorntreut ontvin- hebbeu zij O.)k b wezen vn.n, zoo zjj onder ge
gt'll, zij1r zoo uiteenluopernl, tlat wg w111trlgk sehikte leitling zgn, goed werk te kunnen 
uiet weteu i·u11r1um ous te 'homlen. :1fle\·eren. Ren en ander heeft het dagelijksch 

llet berieht wnt den meesteu schijn van bestnnr llocn beslniten, bet wehen dier mubnchts-
wanrhei,l heeft is bet volgemle. school met dit nieuwe werkj11t1r uittebreiden, 

De eerste trein van Solo nwest ten 11 ure eu deie school n.ls het ware te doen wordeu 
2:J minuten viw Mndioen vertrekkeu. Een een gehed afgescheiden onrlerdeel vim het VER

werktrein, die b1tll11st lrnd ~veggebracht en ZOR H~Gs-UESTICH'r. An.n het hoofd dier Am
ree-ls weder binnen h1td moeten wezen wii.s, b11chtsschool is door het D11.gelgk ch bestnur 
om welke redeh 'is ~nb,-~kend, te litnt en men de Heer A. C00J1AN 3 gepl11ntst, die de jonge
was die b1ilfosttrein ver,geten. ·De Stittionschd' lingen onderwijst in Je door hen te kiezen 
gnf op tij I het sein vim vertr k en de perso- ambn.chten, welke zich voorloopig n.llePn bepa
nentrein stoonde het>n. Yl1tk b\j het st11tion Ln tot het v1Lk vitn Smid, Timme»man en 
11l1t lio-in urnakt de weg ~en vrii scherpe bocht JJe11/Jelmakf•1'.-
en j li'3t kw nm de werktrein n,1Ln, 17erluwd door Dit onderw\js zal niet alleen prnctisch doch • 
tl,. Joeomotief. J~en botsing ha· l daarop pl11ttts. ook theoretisch phtats hebben en zich ook 

. wnarb\j de locomotief nm. de pf;lr..;ouentrein nitstrckk:en tot teekenen. en de theorien der 
zoo goe l :tls uit het spoor geworpen wenl. eene !tlllb:tchteu.-
be;;..:lwdiging ouclerg1umde. die zeer veel geld Wil echter <lit beslnit der Directie gelukkea, 
ntm re[liLl .. ,itie Zill rnr.leren. zoo i LT w steun in deze hoogst nooclig.-

DJ bJhng zou .heri.ger g~ weest zijn als zii Deze stenn worllt niet gevr11agd in fino.n-
wnt v-e1·der V"1LU ~fa lioen had pl1mts.5egrepen. tieelcn ,.;in. m1t1tr in het Yerschafien van werk 
mnar nu had ,gelukkig de personeutrein nog arm de mnb1Lchtsschool.-
zgn voile v1uirt uiet en w1t:.i de werktrein reeds Het doen vim bestelliugen aan de ambachts-
1t1m het nitluopen. ten'."\jl de l1t<ttste ncht r- 1d10ol herft. bebalve bovengenoemcl voordeel 
uitli p en de lo..:olllJtiel' de trein niet trok ( onderw\js der jongeus) ook die lichtzijtle, ditt 
lll1t:tr d111nl1·. Dus ulweer een geluk bij een ll'n werkgever zoo min mogdijk vd'or het be
onrreluk:. stet.le en itfgeleven1e werk wonlt in rekening 
· ll~t eer, te gerneht sprnk van zcve~ rlooden o-~brncht, d1i~1r niet het cloel is groote winsten 

en n.~r gekwet:;ten. het twe~de vnn vier doo- te bdhalen, doe;h slechts voLloende winst te 
den en zes gel, wetst u. bet der<lu mu geen hebb.>n ter beskgding d6r onkosten.-
dooden en een panr onbeJniclend gekwets.ten. Steull' ons dus, ook in U w .belitng, in deze 
Deze O'eruchten kmtmen van den ::)tiatsspoor- moe\jel\jke Mngeleg ... nheid, op1lat we fangs 
weg. (*) Het is zeker ditt bij een ongeluk de dezen weg eene krnchtige schrede nader komen 
z:iken gewoonl\jk vergroot woden e~ cl'.t<tr?m tot het zoo wenschelgk cloel »dat de lndische 
is het zich hullen in een zekere gehe1mzmrng- jo11geli11g :ich nief mee1· schame l'OOI' het lee
heid ze~r afteli:euren. · Komen er ongeluk.- »en van een ambacht."-
ken voor, chm z1tl iedere i\fo11tschappij of SOEH.A.KAH.TA, ........... Au_gustus J 88 
-'t111i.tspoor verstandig en plichbnatig handelen. ne P1·csitlent van liet Da;rlijksc.I; Bestmo·, 
door oocrenblikkelijk den waren toestund be-
kend te 

0 

stellen, niet n.lleen door juiste mede- A. ::\IACHIELSE. 
deeliuo-en aan de hen.rubteu te doen manr ook De Si-ereta;·is' 
door berichten t.e zenden nnn de nan.i?thij ver- H. \'~_LT GROLL. 

. r hijuemle coumnten. y ooral mo et er zorg De weg door het best.uur van het V erzor-
rred~·n.~en worden. dat er ireen tegen, triidige · · d · · " ~ gmgsgesticht ingeslagen, is nai:.r ons i.nzien. e 
tijdingen in de :wereld korneu, iet Witt h?egP- jui "te. Enkel knutselen zon voor de iongelie-
ll!ti1md geen nut lrnn hebben. ,i een den van de ambn:chtsschool geen prikkel we-
scbromelijke verwarring doen 01 _,.u. zen om werknmn te worclen, maar het daar-

y ol6ens het laat-te gerucht Z~Jn er zes per- tellen vn,n een besteld iets, het afleveren van 
sonen gewond, twee claarn,n overleden en werk wat een cloel heeft, wat nuttig is, zal ze
zijn er nog twee andereJ~, wier !even niet bui- ker de spes [lltf i·iar aanmoedigen en dit te meer 
ten geV"aar i · Allen :varen w·erkers op den omdat alle bedrijven. die daar onclerwezen wor
balla ·ttrein. den, ten n.lle t\jcle in het leven nuttig moeten 

H'ie de s.;1.ul,~ige in deze zaak is moet nog zijn. Hoe dikwijls zagen wij iemand, die een 
nitgemnnkt worden: men vree t echter <lat zij spgker in den muur wilJe sfaan zich gevoelig 
uiet in het voordeel van den ,"'tation chef te qp de vingers tikken, wat hem niet zou ge-
:Jlndioen zal n,floopen. b:mrcl zijn. als hij den hnmer had leeren han-

(*J Zie achterstaand telegram Loe. teeren. Verder te wijzen op het nut der in-

Het verzoek van het Bestuur cler Gymnas- richtinO' zn.l wel onnoodig wezen, alleen willen 
tiekschool te 'oerakarfa en <lat der v ereeni- wg bii° het publiek nog an.udringen om eell:e 
crino- tot onderricht aan kinderen van min- <lergel\jke school krachtd1Lclig te steunen en dit 
~ "' <l l I d. l kan n.lleen door het geven van werk. Dit zal vermocrenden in .._ T e<lerlan sc 1- n 1e, om c e 

• 
0 h 1 1 t ·· ·t des te rrernakkelii.ker gaan omclitt het werk trekkino- cler door hen te ouc en o ery m o 

0 
• rroedkoop z1d wezen, claar er geen winstbej11g te stellen tot :\foart 1 85.• is door de Regee~ ,., 

h cl bedoelJ worJt en htt dus om die reden met nng gewezen Vltll de an · h h k 
D · · k t niet vreemd voor. noo•lirr zal wezen. pm naarde C ineesc e amp te 

cze ~eigerrng -om om . 1 °. voor rroecl o-elcl slechte waar te koo-
De lotery w,is reed' eenmaal een 1aar verdaagd oopenfom J 0 . 0 cl. t t a· 

cl t ·· t ·h lf · !l.l' te pen. o een . itvaau m iens e nemen, 1e 
en 

1
nu nog en ~rtmylnl met een d'L 1 .]tL<n n - nie• werkt of hij moet voorschot hebben, 0111 

ver eno-en. zou nie a een an na ee.e vn a - .. · l . d' 
cl lot ·· J • t · h t d;tn clitnk Zl] de beschermenc e bep1tlmgen Jen-

b
e1j·e o elryentk wle~en, ruHaar O? ~ ndrn cl:~ dee'" MU~•t,tn-1.:i ;."s te loopen. fan eirde u in de 
e 1tno- c er re - ;:1no-. oe meer e "o • .., . - : · 

1 
i.: 

trekkGig nadert, hoe meer cle loten gewilcl gele
1
genhe1d te •stellan hem een c.vrn e ac~.e aan 

zijn. Er bestitan voorbeel.len dat ew lot v1Ln te De o-in. ll h ft b.. b t JI' 
( 10 ·- den dao- v;ior de opera.tie >oor f 50.- iit a es ee m~n H een es e mg aan 

1 • 1 t cl 0 de A.mbachbss.:11001 met te vreezen, maitr daaren-
ver -OCil ..-ver · _ ho·en heet't m~u het voorcleel van verzekerd te 

H,et bestuur van het \ Ettz.JP.GL''-;s-GE~TICIIT k~nen zgu v,u1 goed, solied.:i werk te ontvangen, 
te oernkar~'.t, verzoud 

1 
de volgende ( 'ir~nbire. lhar het aan de Amhnchtsschool op den voor 

i'lluue Heeren.. "'rornl zal stnan g-.)ed fabriebat, genrnakt van de 
De pro~ven het vonQ; dieu ·tjaar met de J;,dP m1tterinlen. <tf te leveren. 

Amha~ht.sschool genumen, h~bben tot alle zius \\' ij w<msehen ann de Ambnchts chool ver-
bevred1gencle resultaten "'e!eHl.- · 

• -u zci~ ik in bet rijtuig rorirl. Ylak Ynor mij, in 
het mi<11Len Yan bet bankje, zit ccn in \wt zwart ge
kJe,•,ie norrn·. on;r het IJJof I h1°ft zij eeu sjaal. die 
ta1r h1~t gelaat g~heel be t~kt. !let was ccbter ge ~n 
::f<!•"'L1•] Jlie zn~tel', O,n·id ZOU haa1· dan 1net mecr CCL'-

' bie l to ·~·!sprokc t bebb,..n, daarbij zal mr.n aan de 
;:jofi•lhci•l rnn hare !deeding zien, 1iat zij arm· wa~. 
de tc • kort•' mou'\wn, die >lechts ten halve de, 
doir het werk verharcle armen verbergcn. bedl'iegen 
niet, ,\ 1~ :uen rle gcloftc van arn10crlc in ccn goad 
klooster heeft gedaan zict men er zoo nict nit. l\laar 
het is toch ook geen bedcluar,ter, want h1re ldee1lc
re11 zijn zi111lelijk en met wrg hersleL!; niets vcr
raaclt de verlatenhci1l e,1 de wanorcle der ellcnde. 

De n•izigstcr heet't op liaar schuot cen pak gewik
keld ,in een roorl en hla111v9 geruiten katoenen doek, 
waar:;chijnlijk al hare ldccdingstukkea hevattenrle. Zij 
~lic•p niet wa!lt mu tijd tot iij1\ stak zi.i baar hand 
in clC'n zakrloek en men hoonlc rlan ecn geluirl alsof 
r1· met keisteencn gerammeld wer.J; zij haalde er dan 
icts uit, wat ik niet zie~1 km1, maa1· zij hrncht bet 
aan haar ruond en dan kraakte het tusschen hare 
tandcn. )\'at JiE!t zij daar ,·allen? Ifot is een gcdroog
de boon. Arme wouw, welk een armoede. en ik had 
.i'uist gecn brood o~haar aan te bicclen. Ik vor1Ilde 
bet plan om e1· David over te spreken. zoodra WIJ te 
Sinigaglia zijn gekomen 

De~ dame uit. Ferrara werd wakker door het 
schreeuwen ,·an haar kind, dat zij fr wrgeefs trar.ht
te te sus;,~n. Ilet was een m~i;:je van vijf of zes 
jaren, rnager en door de ~nge!tiche ziekte gckweld. 

...................... ---~..,,..., ....................................................... ~ 
,\J;; zij bedaal'd 11·as, blPef zij onbcwreglijk op den 
scho:it h:1rer moeclcr-. rncL star·ewlc oogcn zonder uit
drukk:ngo. .\let hal'e inccngcclrongen borst en hare 
im:u· bJH'n gelrun~·,•n scl:oude1·,, geltikt zij op een 
stt>l'\•'n1ll' rn_:.?;el, die ckn kop ~n,l~r de \leugds stcekt. 
Yan lnrPn lu11t geeft ile weernJelinge ieekcnen Yan 
Je\·en en plaatst de sjaal, die zij tegcn de morgen 
k~u l.' ovel' h:rnr hvJftl g,•trokken ha I, wcdel' op de 
schuu:lcrs. Het i' een jonge 1Touw, lang, stank, met 
Pen aang1!naa111, maar trnurig C'll 1•ermocid uiterlijk. 
!bar gclaat<kle11r i; doot· de zon gebrniml en sebijnt 
v1!d1it door ve• drie~ en lijrlcn. E•m lwornen karn hou1lt 
het rijk 11.olrnnrl, rnaar \-erward zwarta hair. slechts 
ter nau wen1001 bij ellmnrler. O\·erigens !weft zij een 
klein voorhoo 'd. etm rechte neus, welg1~boog-de wenk
i)f'auwen en fljnc rc7elmat.ige trekken. Op hel eerste 
gezicht, was het cen a!lerlaagse!w 1·erschijning; mis
schien zou C'f'n sr.hilllcr er CPn mn:lel rn vmtlen. llet 
opme1·king. waardi;:rst zijn hare. groote. zwarte oogen, 
.tiC' c>Pn ~·erwonrlcrlijk zachte u1td1·ukking beuben. 

IIet is duidl'lijk. dat onze gezellin zich we1n1g aan 
onze t ~genwoord1gheirl stoorde: ha1·e gedachten (al.~ 
too; a;ls zij denkt.) zijn YetTe xan ons Maar ~ls .zu 
wenscht, oat men haar vergeet, d;in he~fL Z\J met 
op onze bunrvrouw ge1·ckend en die kan niet !even 
zonder te babbelen, Wij moesten een verbaal aan
hooren, waarop ik clen wrigen dag reeds ~wecmalen 
vcrgast was. Jk wist toen reeds, dat in Ferrara de· 
mnnnen hardvochtig en zelfzuchtig d1' kit1deren on
clankbaar en de 1Touwen dcugrlzaam en ongelukkig 
zijn; ik naiu dan ook een boek oni de ver chillende 

der een groot succes toe en hopen dat het pu
bliek, hn,re wn.1mle sclmttende h1mr steuuen ,.;al, 
zooals zg het 1'erdient. 

Een woonl vn.n lot' n.n.n hen die de Am
bachtsschool te olo hebben. diinrgt~stelcl en in
stund gebour!en, znl hier niet misplMtst zijn. 
Eere cleu nrnnuen die door hnn toewij ling, hun 
orgimiseeren,l tnleut en hun in vloed e·~n clergelijke 
zoo hoogst nuttige inrichbing in het leveu hebben 
geroepen! 

Wij ontvnn~en . een pro.~ntmllln. vnu het h
STrTUUT N.lxxrxa, gelegen in de l-1 esidentie I'u
sue1·oeun, a1rn <le Noordel\jke 11elling vim de 
:.frdjoeno, op een hoogte van bgnn. ~000 voet 
te Pri1en. 

P1·i1en lag vrneger erg g3isoleercl nmnr til.rnns 
nu er een begrinte rijweg virn Pol'011g (Stu
tiou ljjn SJerabuia- Pasoe1'0Pc:n) rnrnr het In
stituut loopt, lrnn men het per as fangs dien 
weg in amlerhnlf unr bereiken, terwijl lrnrre
tjes in ov ·vloeJ te verkrijgen zijn. 

De gelijkuMtigheid van bet klimnnt is oor
zn.11k geweJst, d11t er zich reeds e~n 14 bLI fa
milies !11~bben gevestig l en z~j n een pMr jj ve 
rige heeren ree.ls bJzig om er een grnot g-ebon w 
voor comuwn;;alenhuis opterichten. 

De kirnleren geuieten te P1·iJe11 eene m11te 
van vrijheid, die 111en op zeer·w2inige inrichti11-
gen vim di en a:L rd zal n.n.n treffen. Eensdeels 
brengen dit de locule omstirndigheden rne.le; 
anderdeels is clit een gevolg van bet streven 
van den heer NJ.XXIXG om de kinderen buiten 
de scbooluren niet onder de strenge tnchb mu 
eeu surveilleerend onderwijzer te plnatsen, 
mnar ze geheel en al in het huisselijke leven 
optenemen, voornl door hen aan tninitrbeicl te 
gewennen en ;,e ditgel\jks £link te docn wan
delen op geacciJenteercl terrein. 

De jongelui staan om half zes op en gaan 
·n negen ure of half tien nn.iir bed. Aan de 
'lgereu wonlt ook nog eenige michlagrust 

g..,guncl. 
Het onderwijs heeft ten doe!: 

a. Opleiding voor het examen voor de le _2e. 
en 3a klnsse van de Hoogere Bllrgerschool. 

b. ide1.n le, 2e en :.le kla1'se van het gymna
smm. 

c. idem voor den hanclel, de telegrafie, bet kn. 
da ter. 

d. idem voor de Militaire Akademie te B1·eclu 
e. idem voor het Instituut voor de ;\'Iarine te 

1 ~·i llemsoo1·cl. 
De leer- en kostgelclen zijn geregeld als >olgt: 

a. \'oor ·l leediug f 100.- 'smaands. 
b. n 2 id. uit ecn buisgezin « 160.- » 
c. )) 3 id. id. i( 225.- ') 
d. >' ell~ eerling meer « I :5.- >> 

Onder c. ie gelden zgn begrepen, bewasschin!!, 
becld~goed en reparntie van kleeren. Leerruid
deleu, geneeskunclige hulp, meclic!jnen, bene
vens reiskosten, nieuwe kleeren en zakgeld 
voor n~kening <ler ollclers. 

Dagleerlingen betalen f 30.- 's mannds, cloch 
indien zij niet litnger clan 6 maanden cle school 
bezoeken f' 50.- 's run.ands. 

Dat het hsTJl'UUT NA);XIXG zich thnus reeds 
in bloei m1ig verheugeu zou men kunnen op
maken nit itchterstaandd advert~n~.ie, W<tarin 
geannonce~d wordt, cl1Lt er nog slechts voor 
tw<-Je jongelieden plaa,tsing is. 

Verdere i11lit.:htingen zi,jn te verluijgen bij 
den heer G. HE1rne:;;, hooiJonJenv iizer wm de 
Uoll ver,ieinents le l1tgere school te ::ioe1·uk111·ta 
eri te P1·iJen bii den eigena.ur van bet Insti
tuut, den heer K . .N.n.-rxG. 

EJn reiziger die V!LU den kiLnt van Bakkie 
te Bolo kw,Lm, verbeLle ons cl.Lt men op de 
hoo,ste vu.n Tan ljnHJ-anom een nie11we wijze 
heeft uitgdvonJen. om den w !g te rep.iraeren. 
De weg wodt d11ar opgehuogd met 1110J,[er, 
zooditt de p;mden er tot ~ver de kootnn en 
het hoornvae er nog veel di::Jper iuZ<Lkken. l)e 

~ 

Y?tnata's op dtit te n lgeme.,1n baken le them::t ni.;t a rn 
te ho lJ'en, tocn ik uit mij•1e orerpainzingt>n w.ii·d ge
\rnkt door· een ongewone UJtbar$llng va 1 tntnen rl1e 
in dit g.ival zcker re !en van bcstuan hadilea. 

-- :.\Ien IDL'et daarbj rn 'gen. zeide d~ moe;ier 
snikkc'll If', dat die kli~ille mJ bdro:•fL en mij te gron- 1 

de richt. ZoJH!"I do'.;ters. zoJreel wo~ite en uacht- · 
wakl·n Pn all es YO.)!' nif't;' :\ u kome.t wij t<-rng Y~rn 

de h~ilig~ bron Mace1·ata, na cen mwnil, rliL' ons 
OOP,l.'1' gekost lteeft chin w .j ::t.ll Jers in een jarrr ver
teeren en wij zijn •!mil rnr· g•!rorderd rrls rlc1) cersten 
dag .• \.ch kindje zei le zij. he• nu ook we•'n1'1ul m ~isjc 
kuss 'nd~, Go[. h 'el t u ve1·001·,leeld en al~ w J de .\h- ' 
donna niet ha<Irlc11! • . . . 

In Italie is hct altoos de :\Iocdernrnagil, die de 
goddelijke toorn ont1\apci1t en de clwalingen der voor
zienigh<'id ,·erbetert. 

In hct verdrirt rnn CPll rnocdcr ligt alloos irts 
wat hct hart van alLe vrouwen aandoct, de' vreem
d~linge was ree [, bezig om het klein.J m~isje fo 
troo~tcn en alleiding tc ge\·en. Zij riced bet zoo 
gocd, met zoovecl bartelijkheid en geYoel, dat na 
verloop van eellige oogenblikken bet kind op haar 
schoot zat. De klein~ z:eke lachte bij de zoete taal 
der YMetiaanschc; zij sperlde 1111>t de boonen in den 
zakdoek, zij stak hare magcrc vingertjes in bet hair 
van bare nieuwe Vl'ienrlin, waarcloor rl~ kam afviel 
en mij aanzienrle, lacht!J zij <;chatcrend OYer rle Wlln
orde, die zij had aangericht. De moedet· beknort 
llaar. maar er straalt een glimlacl;i door de tranen 
heen. 

reiziger vond deze werkwijze zeer iugenieu~ en 
,.;eer strookende met de heerscbende bezuinigi..igs
woede, omd1tt te Tanc~jong-anom modeler goed
kooper dim griJ:it is, maar hij betwijfelt ofhet 
goeJkoop hier wel voordeel zal aanbreugen, 
omdnt de w g, die nu al zeer slecht is, in den 
regenmoesson in het geheel niet meer be0'1t11J1-
bn~Lr zal zgn. 

0 

K aar wij vei:nemen znl de luitenn.ut der in
fanterie Okhnijzen eerstdnugs nnnr B1mda Nei
ra en dP, lnitennnt cler inLnterie KottinO' 7er
moedelgk mwr Atjeh worden overgei;lantst. 

Yerleden Yrijdao- is er te Balono- een wa-
1 • 0 "' 

gen 11us ingesf;ort. Drie Jnvnnen gernnkten er 
oncler en een vim hen is ann de gevolgen Za.., 
terJng morgen overle.len. 

G e m e n g de :S e r i c h t e n . 
HoE MOET DIES 'rIJGEl:tVELLEX TEGEX BEDERF 

BEW.:1.REX? 
Onmiclclelijk nn. bet dooden van den tijger 

stroopt men de hnid nf, witscht en krabt n.l 
het vleesch en vet goecl nf en wrijft ditn de 
biunenzij le der lrnid goed in met eeu lllCUO'-

l '1 . 0 se v1m n um en keukenz.ont. Hierop pakt men 
de lmid in een blikkeu tromrnel of iets derge
iii ks. om ze bgen insecten euz, volkomen te 
beveiligen, mt een dng of acht wascht men 
ze weder zorgvuldig <Lf, wrijft ze met Fen doek 
zoo g:ocd mogel\jk droog en besmeert rle bin
nenzijtl~ nnuwkeurig i;uet een meng»P.I be»tnan
de uit: witte zeep 1 kilogram, water 2 kilo
gram. bij kookhitte oplossen en er d11n bij'foe
gen: nrsenigwre nntron 1 kilogrnm, geblnsch
te lrnlk O,iJ kilogrnm, poeder van ka:nfer 0,5 
kilogrnrn, wnarna. men het mengsel goed om
roert. D1::ze zalf is zeer giftig 'l'eu slotte be
vestigt meu de huicl op een pl,mk om het 
ineenkrimpen te voorkomen en litnt haar dro
gen. 'l'ijgervellen, die tot hnardkleedjes. enz. 
dieuen, worden ook wel eenvolldig gelooid, 
evena.ls runderbuiden, m1tar clan zijn zij ni!;lt 
beveiligd tegeli insecten, vooritl als zii niet in 
gebruik zijn, want bet is bekeud, cliit bout. 
zoolang het geclmgen wordt, niet van insecten 
te lijden heeft, mnar des zomers, nls het in 
doozen of lrnsten bewttard wordt, wel. De bont
werkers 1ouden er chm de insecten uit door 
het minstens eenmaal per week goed uit te 
kloppen. Ind. Opm. 

TE); BEWIJZE hoe vreesnchtig de burgerij, mnar 
vooral de schoone sekse, voor den soldaat is, 
moge clieneu, dat gisteren avond e~n groot ge
zelschnp van dames en heeren uiteenstoof, om
dat een pan.r Europeesche wiliti.iren een der hee
ren nn.nspmken en hem beleefd om inlichting 
verzocbten, of zij op den weg uaar de cnntine 
waren. 

Met dat al wnren zij oorzaak,· dat een panr 
dame~ bet op hare zenu wen kregeu en zich 
ijlings uit de voeten lllMkten. 

Beicle milihiireu ven olgcen intusschen hnn 
weg, en dat zii hier niet bekend wc,ren, bleek 
duideliik uit de omst:mdigheiJ, diit zij, den
kt:ncle einilel\}k terecht te zijn, bet komediege
bou w binnentr,Lden, vim wimr men hun de pl1Jiats 
hunner bestemrHing n:mwees. ::-J. H. B. 

Te S:1marang h:1 l Il:lsie1·,,e11 h~t to! opp'.l.sset· bij 
den schJut g.;b1"<lc!L e 1 mJ.JtiL nls zoo Ian g d.;s nachts 
o;> zjne b •urt de ron le do.rn. llij \·011 i h>!t t•chter 
wd zoJ gezelli~ nm den nacht h\J 1'gtt,iah, op wic 
h.j doo lel\jk 1el'iiefl w.t<, doJr te breng.,11. Dit ging 
e;n tij.l !ang go~ I, 1rna1· te.l slotte wcrJ die minne
han lei o rtdekt en Ba>ie,.,~.in tengerolg<" va11 ,.,Jechte 
plich:,betntchting uit zjne b •ti·eklting als politie-op
p~s:;t>1· 1t,Jngen. To ·n hij dit b:tan~je k wijt 
w.1s Yon l :\ga,iah ht!" niPt gep:tst hem !anger in 
lnrn diens• t~ hJu,len, ZOJ lat hj nu gdied bui•en 

- :.\fjne doch~e1·, s,intk zij tot dt> vreemlelinge, 
ik ben Pr zeke1· rnn. dat gij oo!\ ki 1 1.~ren bebt. 

- :'\e,!n, mcl'!'ouw, da• g.!!uk hct>ft God mij niet 
g~!'cho:ike·n. 

En dat zegg0n le znchtte zij. 
:\faal' toe:i w~,·d Z<' met nage:i besto1 md. Is zij 

w?. i<tWd of is zj gel111w I? \Va.1rom is zij in den 
r 111 w? \Vaar ko:nt zj rnn la 111? 'vVaar ga1t zij heen? 
[fo,) is zij in dat r·ijtuig g11komd11? _\I die vragen ko
lll 'll mj o ibd<cl1ei<k1 \'O:>r; zij ~chene'J ri1ij toe den 
er•·bi•· l ditln lllJll aan il1rn i·ouw en aan de armoede 
w.-,;i.;h 1Llig l is te bded lig~n: maa1" bij de ,•erste 
\\JJ;·tlen, rli1i tl,1 ltnlia:v1sche sprak, luisterde ik. zcJf 
met d.e nieuw~gierigh.iid van een kinrt en heden 11u 
ik tw~.~ ja1·en na h~t g~ lol!unle deze geschicdenis 
ne.Jp1·,ch1·ijf hJor ik die crnstige en zachte stP-m, die 
m.is,;chi~n de bekoorlijkht•i1l van het verhaal uitmaak
le en W:.\,'lrvan ik helaa~ den k!ank niet aan den 
lezer· lrnn tel'llgge<e'n. 

- Ilet is zeker gcen wondct'schoone geschiedenis, 
van cen wouw die door God bezocht is; maar als 
gij ze aannooren wilt en als zij rnijnbeer nict ver
vcelt, rlan is zij de volgende. 

... {W01•dt ve1•volgd.) 
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betrrkking i~.- Op rliczelfde plnals permitteert de 
politic niet dat de groote weg tot vuiJnisbnk gt•pro
moveenl wordt." \'ier vrouwen di<» daar ande!'s Ol'el' 
narhten zijn opgep:1kt en rnor tlen rljaksa geb1·acht.
Toen Toekoe OC'm;11· nwt l'en ~h•ep Y:tn de Be ikoe
len nn:11· wal gcb110cht Wt'1·tl. hail nwn dl' voorzich
tigheitl grb1·n:kL \Hll de klewnng,; 1H1tler het bert'ik 
tt' legg1'11 nrn hem en z\j!ie rnlgdingen. etl lie be;tn
mont gewcl'en omk1· de roeihanke~ tc stoppt~n. De 
klewa11g~ lwbben de B1':ll!mont gcweren dan o.ik buit 
gemaakt.- De HegP~1 ing he1'ft pa-1001· Y1•rba:1k, die 
uit t1igen rni1hlck'n et'n Kntholi t•ke kerk bouwt. tle•1 

~ grond 1banotJ1· benootligd lntrn hctalen; niet ten on
rechte ~telt men hiertege1101·1•r ilPn bouw n1n de '.lfissi
git, waar de Rrg-Pering niet ailefln de11 gron i kostl'loos 
afstonrl, maar ook het bouwen \'oor h1re reke11:ng 
n::irn. llet is wa:u· dnt de Kat holidrn krrk voo1· 
vriendrn, dt> l\Iissigit echter vo:)r 1ij·1111len bestern1l 

• was.- In het p:ileis te \\ 'eltcl'!"eden zal et'rLrng •~en 
nieuw portrct van Jhr. Mt'. JHme< Lou 10•1 een plaat< 
krijge11, wijl rlat door wijlen de.1 lrnn<t>"c hilder R1 len 
Saleh ,;C'schilde1·d, \erkleur.I en onkP11ba:!1· is grwol'
den. Bornn hct nieUIYP po1·tret zal •'en Jonkhc1·r~
kr0ootje prijkPn. l\lis>chien zal hct o ,de portn~t nl> 
carleau aan neu Raolja van Tenom gczonrlcn W1.ll'llen. 

Telegrammen van de Locomotief, 
Uit Batavia. 8 Aui-t'u· tu!'. Bt>n.iemd tot architect 

der eP1">'te kJa,sc bij den watc1-st,tat. 13ruinl'. 
(hergcplaatst, van ,Jo:ina naar Tt.!lok Detong, de 

opzichter der derde kla~'e bij den wate1·~taat, Lu~kl'; 
van Solo nan1· Djokja. de opzichter de1· dcrde klas

~c bij 1len watcr,tnat. Stt'J kenburcr. 
Ook 'L. 111. oorlow,toornschepen Lee IC wa rde11 en 

Po11lw11ak vrrtrekkcn 111orgP11 1mn1· .\t eh. 
Te Tanrljong Priok worden dr·e h ]ljlJI barg1•s b:1rnpcn1I, 

Te lH.'Z zU11 gis1en'n nangektJ111e11 rle ~toom,cbe

pen GPldel'land, X edcl'/(lnd en 01·a11je en Pada119. 
Ba11dje1·masi;i. 4 A11gu~tu~. De bnrn l in de ko

lenmijn 01•ai(je Sassau te Pengaron " ·crd geblu~cht: 
~8 d1rnngnrbeider. zi~n daarbij omg1'lrnmen. 

Yan Rt>uter, 8 Augus~us . Lo11Clen. 7 Augu~tu~. 
De premier (Gladstone) dee! le meJ•', dat Grnaf North
brooke met een tijdelijkczending belast, naar Egypte 
vertr~kken zal. 

itBatavi<t, 6 .\ugustus. Door hct hd in den mad 
van Ju!ft.itic te ~oerabaja, mr. Tobia . . is een tm~rja
l'ig verlof naar 1 ·ededand aange11angrl. 

De Prins YanOrnnjc is g:stcren 1c Amsterdam aan-
gekomen. · 
Een tweejarig vcrlof naar Europa is wrleend aan den 
hulpondf'rwijzcr der eerste klas.<.:-, ZiP:k. Ilt>noemd tot 
hulponderwijzer der eer,te klas~e, Ycchtman, tot hulp
onderwijzer der tweede klasse. Dct1uar. 

naar Soernbaja: · 
Overg1•plaaLt 'an Telok Beh•ng naar ,\tjeh, de op
zichter der tweede klasse bij de!1 waterstaat. Graichen. 

Overgeplaatst naar H.embang. de twccde luitenant 
der infanterie, Bodernijer: 

naar Banka, de tweedc luitenant rler infanterie. 
Mathou!; 

naar Dost-Sumatra. de tweede luitcmrnt der infan
terie, Yun Xeukirchen; 

rniar de ~·m,ter-afllerling Yan forneo, de tweede 
luitenant der infante1·ie. Scheurer. 

WIS,·ELKOERS TE BAT.\. YIA. 
::\ederl, bank. 6zm rlato f ·101 '', 

id. factorij 61m ,, 101 '/, 
id. partic. 61m ,, -J 01 '/, 

Eng. hank. ,, ,. '1 ~.-
id. partic. ,, ,, '1 l.62" a H .95 

Singapore bank zicht ., 2.:. 7 
l'ongkong irf. id. ,, :' .2i 
Amoy id. id. ., z.:.9 
IJet stoomschip Samarang is gisteren van Suez 

vertrokken. 
H.-den zijn per stf'Olli~cl ip G1 w·e1·nem· Ge11eraal 

Mije1· rnn 1.:atavia naar ~e11ial"[t11g en S eraba.a wr
trokken: 

de hef'ren Schmirlt, \Yittf':1roorl: \\'oe~thofi, Yan 
B1oernen Waandcr,, I i)rn .nn . ...:tu ck, [-Je.lbutb, Gt a
wndnal en .1:'1 unrt de Rochel;rui.P; 

mewo1.w Fi~big: 

Uit l3a:ari:1. l U .\.ngu;;tu<. Ge/n1t't te Pn111 eka ·
san, de arch[tect der et'.~-tc k!a.,,e bij den water~ .aat. 
I:lruir:F. 

Overg:eplaat~t 1an PaniPkaF,an nnar flC'mak, nc 
arrh t .·e t dert1we.le kh,,e b\1 de n w:tte.s a: t. (;atz1'11. 
Een twee~arig 1erlof 11anr Eurnl'a i~ 1t!1·lct> 11'1. aan 
het Ii I in den 1 anrl rnn .lu;;t :tie tc oe, aim a. mr. 
Tob:as en aan rlen lrnpitein der info r.t•ri•'. llo-boot11. 

Ecnol 011t-lage11 uit ·, lands i1·r11,t . rlt> inFl'll.1'11r 
<jer eer,te kl1s~e bij rlen m1 ·er·t:iat, 1n11 d1•r Pl<1eg 
en de i• g1•11ie11r der twerde klas~c i.Jij den water-

De onclerko1iing \•an Canton laat torpc1lo's leggen 
in alle toegangcn tot de stat! en breugt ook een 
ve1·sperring in de rivici· natl. 

Yan R~ut••r, I l Aug11slu.;. Ilon.?'w •1g, 11 .\11:.tu~
tns. Daar Chin<L nict aan de g1>stelde voonvuanlen 
nilrlaan lleeft, wenl Kecluni!" doo1· de Frnusrhea ge
bom. banlct)1·d en bezct. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \roensclag den -13 Aug11st11s 1884 ten l111iz1· 

v:in c!tl11 lleer J. Ccr. AS.\l.\N te Mesen van ZEd. 
inboll lcl.. 

Op Donderdag den '14 Aug11stn~ ·1834 ten huize 
van de·1 llec1· H. H. \\'. SE~FF te l\Iescn rnn ZEJ. 
inboc,Jel. 

Op \'r:jrlag den ·15 Augustus 1884 te Wonogi1·ir> 
vnn den inb..iedel van den Heer \V. H. S. VAN 
WANLNG. 

De Vendumec~ter, 

H. C. FI~BER. 

Advert en tie n. 
H eden overleed te Solo de Heer Richard 

de lllij. 
6 Augu~tus 1834. 
vV egens bnitenl1mdscbe f11miliebetrekkingen 

eerst lieden geplimtst. 
(200) 

''""-<."'o·en.8 '""~crtrck >!'!"! 

Op Woensdag, 13 Augustus as. 
ten huize van den WelEdelen Heer 

J. C. Asman, 
Mes en 

van ZEd. ·s goed onderhoutlen en compleeten 
inboede1, bij ~trooibillet rn4der te omsclirijrnn. 

(190) SOE~i\IAN & Co. 

Op bovenstaande ·v endutie 
zullen wii nog verkoopen : 

Een gciuden GE~P. 
Drie do. KNOOPJES en 
:b.en pirnr do. OOlUUNGE1 r met brillanten, 

afkomstig van den boedel van wijlen den Heer 
G. H. nx Hoss cu. 

(200) OESillA.N" & Co. 

Vendutie wegens vertrek. 
op Donderdng, !.-1 Augustus as. 

ten hui:=e van den TT'elEdelen Ileer 

hlESE r. 
van dh·erse 1D.eabiln.ire r;oederen als: 

Tafels, Bauken, gewone, vVip- en Luier
stoelen, Lu.m pen, ochilderij ~ n, IJ zeren 

K.inderlediknnten, Kleer- en Dis
penslrnsten, een Div1m, Klok-

ken, een '1t1tirunch.ine 
en Muziek<loozen, 

G l ns we r k, 
~ervies, 

enu. enz. 

(201) SOES}IA..N" & Cu. 

'"'\V. _~~-.~n.3 v.~1 ... trek 
Op Y rij 1,,g-, 1.-> A :1 .~us•ns as. 

ten huize v1L11 deu \\'el.Kle!cLs ' r..!11gdn H~er 

.,.W. «. Q -i·n:n ;tY;t:1J:1,;·, 
Assis~cnt l{esi1.lent Mn W onugiri, 

nm Z8G's uetten eu com,Jleeten i.ibo .~ lel. 

(197) §~E§ 711.1\\.~ & <Vu. 
------------- -------

V ·IlUUtlB Wd~3IlS VBflTBk 
staat, Ilikkers. . 01) Jilaa!:1dag, !~ Ai_u~·u§tus a. s. 

Eenoenid tot 1irP-corr.mandP111· bij den ~chcepsbut.w l 
te Soe1ali:ija, Log,P<, P1 nt Pn 1n11 ·t Hof! . 

01ergeplaat.<t, naar ltet YiJfcte' \,atail!on infuntcrie, 
de knpite111 Yet liePk: 

I~ DE 

BE~TE.1. "'G. 
n:iur het tweed" bataillon in~antc1 ie, de eerste Ju:- ten buize rnn de W e1Ede1Gestreoge Heeren 

tenant ·Platt. fl~ -,1 ri1 r f · · 'iJ '1;;. 
De E11gel~rhe rnail,rnetberichtcn, luopende tot11 '-!./· ~r. V{•iilIIp!ttt tlt l.(· c-,lcrlting 

Juli. is hier aarg1 kon1en. 
!let :\erlcrlancbeh Gt oot- Oosten rirhtte op rlcn 

gedcnkf.ag ,·an de11 do0r! rles Z11ijg-ers ecn op11ekkend 
manifest tot het :\er:l1?1'11111rlsche vo!k. 

P FFICIEREN 

van HJ~<l(~. goetl 

( :20.J) 

DER jNFANTERIE, 

onderhouden iuboedels. 

SOESMAN & <.;o. 

§PECI.A\.lL i 'Ir El 'JI\ . ONTVANGEN: I 
P h · 1 fi .. !~c\iO"J:>..,!n~ta.11.,~:bi~n 
fa G t~~ B 0 B 0 g fa B Bil ~w~~~~:~:';~\;.~~~~~)~·~i~i~~:~1:i 1:~:r-

. zeer goe:lkoop. . ·~H~·~ ·nH·1·d.. , 
'.D.'H.l.H}FT &: Ji.A\ -1FF. Beter kw;Ll1te1t InJ1go, t0epn:mng vnn Stoom-

lG'>) kooktoe.:> tel!e:i. 
( ~ Kleine Ins t,tllnties wonle~1 in den tij.l van 

· H~~na1n~(a] Madjanan~ 
A[nt tB SJl3 C. ER'XLEBEN 

(we~ 111ut1· :Jetun.) 
Bezoekt elke on l~rae :uiag op v0rzoek. (l39) 

Verki:i_j_u;baar 
. bij 

~~HQQFJ!J & K~t!F. 
Avonturan 

van 

Baron von Mlinchhausen 
(in het J;LVIL1Ll1SCh) 

P1·ijs f 5.- /'1'11111·1> p e1· post f' 5,00. 
( 8~) . 

De heer GAAL 
gepens. Kn.piteiu is genrncl: tigd voor het inrns
seren cler pretentien betreff-:nJe de z!Lken J. 0. 
HOFP & E. t. SAS te Solo. 

l-1J. t,~ SAS 
(95) SA.i\JAHAKG. 

8xploifafic=Oostcr.lijn en. 

QP idle Sb,tions en Hal ten is thn.ns verkrijg- j 
bnn.r de buuclel farieven, klits~ificn.tie enz ; 

met de Bijzomlere Bepulingen op bet vervoer, 

goe<lgekeurd bij Gouvernerneuts B eslui.t van 

7 .i\IEr ] 004 yo. 4-. Het pu hliek wortlt in

du.chtig gemaakt, clat bij datzeH1le besluit bni

ten werking is gesteld de <lienstregeling l\.l. 
(Gicls voor reizigers eu hantle~nren) en de nu 

geldende Bijzondere Bepalingeu in vele opzich

ten afwijken van de vorige. 
........ .. - -
Ue pqjs van cleu nieuwen buudel is f 0,l}O 

(198) CHEF EXPLOITATIE 01L. 

~n~titi;.~'\e1.t N~~ni~~"' 

Jongensschool fo P1•igen. 
Ann de7,e inricbting kunnen tegen 1 Sep- · 

tember IL. s. twee i:1t~i Ue l~e1· 1l:_~g· e:L 
gepl..i.tst wurcl n. 

Aires: POLUWXU::::lOEllAU.AJA. (~0:2J 

1? 0 'y L E .ti S 

firaa[baro Spmwa~un, 
~!ET 

ST' TD! RAfLS en ST.'.LE:'f DW.\RSLIGGE1S 
Ylhl lt 

INDIGG-0~ DEl1. EJl:.J1EN. ENZ .. 
wor '.en met v ~el sut:ce~ !!·el1r•1ikt op d • fa
brieken IJJ .\J'I. ~ . .1.L'DJJEK. ~l lm TJA.\. 
l' Ali 0.\ GA:\, c:uz. 

MACH!NE~!EN·, LO::JM)BfELEN, KETELS, ENZ· 
\'.\;\ 

Ru3~~l l?i~Jc~~~ & Co. t1 L~,ncol\l. 
BEl\1:0<.l\;D ~I:~T :lfE '.·: 11 ll.\ :\ ''Oil :\ltmAILLES 

YOO;i ZJJ::\ E :\I.\.Cill;\ El ,rn:--; 

§"1'.il..LX::W A§§:.E~ \VD{):.! .:iiOL'.EX2J. 
JESZ. EXiZ. 

(1.J9) \\'. i\IAX\\' BLL, ExGI:-11mn. 

I 

een::! m1L1L11 l ge1·03 l 1tfg-dever1l. 
Hierb!j wor.lt lue.~e:J;L1L111 l gaen m ·••.sJlwerk 

gebraikt en km !llen het c·rn hu~-W;Lter bezi
g0u tot h~t annme;1ge 11 Vf!o ' l ell! in li~J 'J1 Lp. 

W. ,\IA.X\\' l~L. 
(150) iE ~ ~ ![ ~ li ]~ :a . - ;1 J !) c j ll. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 

Hn:bbre:l in m:i.::'.lbn·ie ):.1 e:.1 f..i,:,rleb'Je
n)) lig i'.D ln. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groots [i;Lt·t[j IT-1, '.Il.'. l-=-1 eu llalk• 
lj:l.ie1· in ;die <Lr'111 ·ti:i . ..\"e11. 

:§taa.l" eu lll:laqj:.r;t•r vnn alle clilden, 
WtL<Ll'bjj V;Lll tj' ,, :_r 1<.. ',}' e:.i '·•" 

". t.a.af ea pLt:tl Ja::n ~n·1· e::.i Ii 1) 1>er· 
dra i11t. 

liruutJ- surteering - 7D. lll'1'b an te:1 en 
Jt H:b .. Cb a~· els. 

~ ) llinpere:b. iu·a:ae:1 
eu ~inDJn:tf!!iluii.t~rs. 

1::~1lla ;·uob~r vim id' •;,." tot en met 
l" tlik, 
Ga~11~j1•e~ met hnl1)stn~di:.e~1 tot 

en met -±" 
<@~:da!:l~i~:n. p5J1u°':n. tot 12" diameter 

geperst op l 0 Atwosp .ieren. 
.Pri11rn kw1tliteit .E:l~·e1sr.~he ()l'ij frie· 

1n~::a, enkel eu dubb~l. 
lil.a:ul. <L'e:~trifng;ial, §toa::rn

pa:npru1 en Ura:uls1>uite~1. 
§:qj~·ei·ceils<ma1• , ·uar gas en 

'Wan .~:n1·trluh·ait1t. 
Aile soorteu ~·er fr,w arei:i. 
llau;r eu Pu:~sJn;te~li':leS, Draa.i

en g.c~1aidoa:1.a . .e~b. 
§tau~n~n.t.._!eu~u~s .:metlietels ope:m 

fu~ulai J~~pJ.aaJ:. 
.iiie..r..s~.t.~·o:.1r l'OJlll)USiti.e, de beste 

bekleeding teg011 wM:ut<J-uit.:>tr.tli11g. 
ID..1:1.its 1t-:rb.taH, e~n nieuw soort 

,. II lll'~Hel. \"an wdke httsts 11rtikelen zij 
eenige <tgemen vuur J1tvn ziju. 

Yenler a He a.rlL~·~ 1.e:a, r.n~:n !) Dtll;;;-(1 
-T4 ........... " .... ~- ... • l.:" - #.. • •• .• • --
'u !H" UL.li.l~il.lj -~~ lLbU~i·:1 C-"Ul:n,;·c~a. 

Hunn~ ~tL1Ll>. op grootJu u:ui1d g'JJ•L:S..JerJ zj:.J.
. de, ilebb.m z\j llui.lnJ 1mj~.~11 :i:e-:r b"illdk en 

beneJen co:.icun\:-'lltie g0std.L • 
UiLM~e b~l.,:;t~u L.J i1it!u met to:i1.id1t hoa

den Ut> 1LIL1lill1L<Lu": v,.:1 ,J,t,!_).Lb<'!.il'l-'"'"'21 c:l 
r.epa,~· ,Ul ... ,~ d,t,.rv.,u, en 11em<J.1 u~~L~i· 
il:~~·~~L a;rn Ut> lltYvl'd<:l wc:r:;:i;ui<Sell. l·'U) 

J.\I r:-:rnr ffl 'IfiA 

van Vogefpoel ·st Comp. 
lPASOEH<)EA.~. 

De luitenant :\ijenhuis rler ~11difche artillPrie is 
gedetarheerd bij het l\edr1 la11d;che lcgl'r en geplaatst 
te Delft. 

Dl• •ongunstige af!oop der .\ffilrnansche spoorweg
Jeenirg wurr't tocge, cl11 e1·e11 ann de Arne1 iknan~che 
spoon,:egcri~is. 

Het Victoria Natuudijk Minaraal Water, ZfLllEREN MEDA!LLES. 

\Vi ttr- e;1 ~1 crn:1 e I? urt ..... f I 3. -) p './'· 
.NI ih;;ll .. i.ii nc:stcle 1 "Yi11()'J.1lce11 1:3.o"iJ: I:! II 
P;1,lc-, Oulli· en Dry-jJ1erry ,,l:!..-,acJ .. t 

Bet stoomsch1p lVilhcl11,:na is wrleden Zaterdag 
te Napels aangekomt?n. 

Uit Madioen, ·11 .\ugu~tuB. Drn 8sten dezer heeft 
hicr een spoorwcgongeluk plants i:,eharl. 

'frein no. Hi en cen terngkeerenrle ba!lasttrein 
kwamen met ellrnndt'r (n bot'.~ing, nabij het f; tation. 

Vier koeli's wenlen gewonrl. 
Twe" da'l.l'l'an zijn reerls ovel'!eden. 
Van Reuter, 11 Augustus. Lonrj.en, 9 Auo-ustus. 

De laatstf' berichten uit Ch~i.a derlen mede, dat in 
de verschillende ha1enplaat8en de opgcwondenhrid 
,qvcl· de Franco-Chi11ee>che moeilt3kheden voortduurt 

/ ~n dat j1len ijverig bc~ig is oorlogszuchtige toebereid
s.elen ~e waken, 

op 'Jli~den-Jova. 
nitsluitend door Inij geim1>ort~erd is en 
kl'ijgbaar gesteld bij de heeren 

gI"oS en en •letaH, "Ve1·-

(78) 

• 

SOES}fAN & Co. 
Ssmarnng, Solo, Djocjn, 

en door hun .interrne.li1iir ook .in alle 
au~lere b~lond~ "'l'o!rn's. 

De Agent van de Iuternation::t1e 
Crediet- en Handelsvereenio·ino· ' .'.".) .'.".) 

,,Rotterdam" te Semarang. 

AGJ::NTEN: 

A. ~. KOL~[ J.3 .... 
L.\ ll 'l:~;-; & U.J. . .. 
Y.'iS ~[Jif,>...:.'I & C.i. 
KtU )5; ....... . 
sr.~J- .. . 
D.~.'/.'/[~ E:l ..... 

n tnio ~1 uin;1ie. 
Pi·a 'n!in11 J. 

S 1 ~1· t'1 i ·ct. 

J[ 1 ljo '; 11·to. 
J[ 1,I t t:/. 
/{' lii'ie. 

;"II \_ 'l JI~\ . . . . . . . JI t ti i 1 •i. 

Ti! lJfl' & K.\LFI<' .•. S1•i·a·rtl'l<t. 
\'.\.\' G01 \.J .. I & Uo .. D.v ·,ia 'ltl'tct. 
E.; t' S \_') ........ 8 l II t/'.t IJ. 

LI~ CLlrn.J ~ ..... 'J'.,e'm•i. 
SjlEIJ:NK . . . . .... C:he1·iuon. ( l 07) 



GELD-LOTERIJ 
TE SAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymnaatlek&chool te Soera.ka.rta 

en 
De Vereenliring tot voorbereidend on• 

derrlcht aan kindereu van :lflinver
mogenden in lWederlandsch lndle. 

f ~00,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs v~ f 20.000.-
1 c c « 10.000.-
2 prijzen c: f 5.000.,- c 10.000.-
5 c < < 1.000.~ < 5.000.-

10 c « « 500.- < 5.000.-
100 < < « 100.- < 10.000.-
200 c < < 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar-

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. • 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin « « « J. A. Jansen. 
« Bandong « « « C. G. IIeiligers. 
« Batavia « de N I Escompto Maatschappij. 
« « « den heer H. J. Meertens. 
« « « « ·« G. Gehrung. 
« << « cc « F. H. Kroon. 
« « « de heeren I-I. M. van Dorp & Co. 
« • « « « « Ernst & Co. 
« E< « « « Bruining & Co. 
« « « « « Ogilvie & Co. 
" « « « l Vi, ser & Co. 
« « « « « Dunlop & Co. 
« « « den hter Loa Po Seng. 
« « << « « Thio Tjeng Soey. 
<< BengkaUs « ct « L. van Hutten. 
« Benkoelen « « « C. ·A. Aeckerlin. 
« Bol'leleng cc « « Nierinckx. 
« Buitenzorg « « Th. Jansz. 
cc « « « « J. A. Schussler. 
" Cheribon << « « J. J. H. Smeenk. 

« << « A. J. \Yolvekarnp. 
<< « « « J. van Holst l'ellekaan. 

<< Djembe1· Bezoekie « « Brocx. 
« Djocjacarta « « « J . .J. de Graalf. 

« « « « H. Buning. 
,, « (< « « \Ved. Kock.en. 
< « « de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den heer J. Revius. 
« Kedirie << « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. W. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) « « « J. F. II. van Hemert. 
« Macassar « « « \V. Eekhout. 
« Madioen « « « J. A. Manuel. 
« l\Iagelang « « « P . Koppenol. 
« ~1edan « « « W . F. H. Leyting. 
« Menado « de beeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten,Steffan&Co. 

« Pad.-Pandjang« « « J. W . Alting Siberg. 
q Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P-. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. M. Varkevisser. 
« Pec~longan (( « cr A. W. I. Bochardt. 
« c< « « « S. N. Mal·x. 
c< cc « de beeren Hana l\follemeister & Co. 
« Poerworedjo c< den beer M. F. Smets. 
(( Probolingo « cc « C. G. van Sliedrecbt. 
« cc « « « R. S. Thal Larsen . 
« Riouw (( « « C. van Zijp. 
« Rembang cc « « P. L. van Bodegom. 
« Salatiga « « « Tb. B. ,·an Soest. 

•«. Samarang « « Agent N. I. Escompto Mij. 
« « « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
<l « « « « Ravenswaay & Co. 
« « « << c< Arnold & Co. 
« << « « « Soesrnan & Co. 
<c « « << « Grivel & Co. 
« « « den heer A. Bisschop. 
« Soekaboemi « « « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia « « Agent N. I. Escompto Mij. 
« « cc' den beer Chs. Kocken. 
" " « « « V. Clignett. 
« « « de beeren Geb. Gimberg en Co. 

cc « « « Van Muyden & Co. 
<t « « « « Thieme & Co. 
c< Soerakarta « « « Soesman & Co. 
'< cr <' • « « Thooft & Kl\UT, 
« <c « « cc Vogel van der Heyde& Co. 
re c< cc den beer C. L. Baier. 
I( Tangerang « « « L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoer « « « nu" R. Holzschuher von 

Harrlach . 
« Tega! K (C (< K . Hovens Greve Wzn. 
~ 'fernate << « « C. \V. R. van Renesse van 

Duijvenl;iode. 
c: Tjilatjap « • · « « I. I. A. Uit enbage de 

Mist. 
<< Wonosobo « « cc D. J. van Ophuijzen. 
De trekkinO' geschiedt tel'I overstaan van den No

taris H. J. MEERTENS te Batavia . als bij aanplak
'billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ~d hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Hand els· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstraat-.Solo (35) 
Steed& beleefdelljk aanbevolen. 

Steeds voorha;nden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'fARlEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) THOOFT & KA4FF. 

Ver krij gbaar 
BIJ 

'fhooft &, Kalff- Soerakarta 
P APIEltE IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN iEER VELE SOOHTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

V.erlu~ijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blauco aanvragen tot geleide
billet voor vervoer van koCfl.j, 
met outvangstbewijs voor koC-
fijpas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLElW 

Zuiveren het bloed en herstellen alle ongeregeldheden 
van de 

lever, 1nna;;, nieren en ini;ewanden. 

Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwak
te Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van alle Kwalen eigcn aan h~t vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar 
voor Kinderen Yan welken ouderdom. 

DE Z.UF 
Is een onfeilbanr geneesmiddel voor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouderde V."<.1nden, 7.weren en 
Etterbuilen. Het is beroemd t<:r genezing 'an Jicbt, 
Rhumat iek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoe&t. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten heeft zij creen mededinger en geneest 

betooverend, sanmgetrokken en stijve Gewrichten. 
All een bereid in Professor HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorheen 533 OxCord street, 

En worden >erkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 'f,d., 
2s. 9d., 4s. 6cl, ·! f s., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij aile )lledicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
.. Koopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. In di en het adres, 533, Ox ford Street, er 

niet staat, zoo is het hedro11. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen"°es. 

. Mlddel tegen de hoest. 

(10 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
So erakarta. 

Bayrnm. A.lcoholisch wasch· 
water. 

(101) MACHIELSE. 

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

DjebJ;>res. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Societe G1
e de Prodnits Alimentaires 

KAPl'l'AAL 3 MrLLIOEN FRANCS 

Di1·ecteu1·en DINANT en ALLCARJJ 
GOUDE~. MEDA.ILLE PARIJS 1878 

G o UDE 1' 1\1 ED A ILLE AMSTERDAM 1 8 8·3 

PA RI JS ii LONDON 
23, Rich e r , 23 II 101, Leadenhallst,.fet. 

Boter van Normandie 
Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, truffels, sardines, pates de 
f oie gms, enz. 

ORDERS TE RICHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA. 

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

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
OP AA \'RA.AG TOEGEZONDEN 

(141) 

Atelier d'Industrie. 
O. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BO UWMA'l'ERIALEN 
SMEDERIJ, KOPE.RGIETERIJ, W AGEN-
. MAKEaIJ en 'flMMERMANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op: (29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met uccuratesse geeffectueerd. • 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN -voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen vaJJ. WQONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Van af heden dagelijks verse he Gebakjes enz. Prijscburanten worden . tegen francol 
aan\rrQ.ge fr11.nco tbegezonden. I 

• 

V A N ·~ U· IJ V E· N & Co.· 

SOLO 
Solo9 den 23 April 1884. HEEBENSTBA.A.T. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen warden in den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

L ijt r B n t B M a a t s ch a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. -v. Kapitanl bij overlifden, Immer-trekkende verze1 

kering;- ook omtrent die -volgens het onlangs aangenomen VE.RLAAGD tarief voor WEE: 
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier·, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
S~oedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 

PRIJSCO URANTEN worden steeds gratis 
verstrekt. 

\~ 

• D~ ECHTE n · • l I... 
f PANSCHE ' :i~lHna arocrie 

i.; de ee11ige die eeue belooning verworven 
Ii ee ft van het fl'ansche Gouvern ment van 
1'.LGOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
J1eefL op de Weener te11Loonstelli11g van 
p li a1 maceutische producten gehouden in 1883 
wcdc rom de gouden medaille verkregen. 

DE ErHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is ee11 voedend, krachtherstellend en 
koo~·tsvverend n1iduel omdat hP.t alleen 
het extract bcrnt de 1· drie kinasoorten. 

D~ ECIITE FRAN~CHE QUINA-LAROCHE 
is li c t ee11ige nrnldel tegeu verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aau eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, k.ritische leeftijd, tering, 
h :t! • :Je en b oosaarciige koorsten zooals door 
cu1 menigte Certificaten bewezen is. 

D~ Er.HTE fRANS ' HE QUINA-LAROCHE 
~I tut lrn:;is esn luachligen spaanschen wijn, 
die uog zijne herstellingskracht verhoogt· 

CE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
15 "'·eral 11 a~c 11rna kt ll e tzij door de Apothe
kc rF- die al lijd 111111 e igen prcparaat aanbevelen 
p f Ct' llC goedkoopere soort daarvoor aanbie
d1·n · 1111'11 111 ne l dLtS steeds de echte fransche 
QUl ~l A-1.1.R D CHE e i =>c~llcn 
i::et p 1 ·11s.· p · cl.11 f' ll'a~a1·- - ~~-·ck 
op 11 e1·e11 :-: tan11dl' -- <-c,,l 
11a11dt e eki1q; -
s1u n', alsn1 erle het maatglaasje vragen met 
dt·11 11aum LAlWCliE m een woord. 

C ICHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
t,:., .. t l11J iedere fie sch ee11c comple te ge
l1 1 · 11 ik~aa111.,.ijzing in negen talen die franco 
tuc.;ezondcn wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
\\unit in tw1.1e soorten vcrkoclit de cenvoudige 
(<>i111pleJ en ue Staalhoudende (ferrugiueux). 

DE Et;HTE FRANSCHE QUINA ... LAROCHE 
wordt in Fra11krijlc verkocht tegen GI. 2.50 
de l1eelc nesch. 

DE tr.IITE FRANSCHE. QUINA-LAROCHE 
i:-; liij alle A potilekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar eu te Parijs, Rue Drouot, n° 22-
Mt' *AA*\AA* ! 4 

den Agent te Soerakn.rta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soer11.karta van 

K~~pa~he W1ij~e~ ... 
(25) A. MACHIELSE. 

SOES~.I:AN' & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis- en Commissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur -voor Soerakarta -voor de 

zoo gunstig bekende "\VIJ NEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Hoorts· 
werend liq nenr, te.vens eene zeer aan
gename drank. 

{100) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij . . -De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de g ebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

'BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPTJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;v ~ritas." 

Dij bet Ageutschap dezer .Maatschap
pijen bestaat, op zeer ~anuemelijke voor
waarden, i;elegeuheid tot verzekering 
tei;en braudgevaar, van alle soorten Ge
bouwt:n en Goederen. 

De Agent te Soerakai·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf th~ns geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoortlelijk voor de wet 

· DE UITGEVERS. .. 

Sneldruk. - THOOFT 9" !Lu.FF - Soerakarta. 

• 

• 
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