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Postkan.t:oor Solo. 

Dagelijks te ,·erze1ulcu J!OSt(Jitkkctten. 

:\let Tijd 
den trein van 

Xo. vprfrek ' 

::\anr de ond1~rrolge11dc 

plaatsen. 

I 
4 s,v. 
2 SJY. 
9 S1I". I 

12 •/Y. 
15 S/:3. 

I 

r 

7,"1. 

1:13 
10, 
2,16 

3.3G 
7 ll. 9 

10,30 

21 SzS. 2 11. 25 
Per postil- 11 u. 30 

I Goendih. Poerwotladie, (G1·0-
' boif.111) E.ara11gsonu, I\.t>dong-

djati e11 Se11ia1·a11g. 
E.latle11, Iljocdja. 
E.l:lttl'll. J ljocdja. 
Gueml1h, Ke,Jungdjali, L'

nutrang, Salati~a, .. .\1ubarawa 
(resi1\t>mi1'11 l\edoe. Bagelen, 

~ 
IlcllljOt'llllls.) 

l\httrn. ll.1orrlja. 
Srngcn. :\Luliot~n. (~!agetan, 

Ponorogt•. l'atjit:m. ::\gan1ljoek, 
Krrtosono. Djhmbong) Ke1liri. 
Tocloeng-agocng. Blitar <_\Yli
ngie) :\Jodjtike1·to (Pra1nbon) 
Sitlhoanljo (\\"aroe, Porrong) 
Soerabaja (rc~identil'n :\[oluk
ken Z. 1~11 0. af1l. Borneo) 
Dangil (Lawang i::lingosarie, 
:lfalang) Pasocroearr ( residen
tien Prqbolingo. Besoekle. Balie 
en Lo111bokJ. 

:\lo1ljokeno. Sidl.J.o::mljo, Soe
\ rabaja. ::\gawi. 

Sra.gf'n. ::\ga,Yi. :lfadioen. 

j~; 11-lu. 30 I 
Bojolalic. dagelijks behalrn 

des Zoudag~ 
\Y(lnugiri, }faandag, \Yoens

dag en \'rijrtag, 

D a;oelijks te ont,'an;;-en post(Jakketten. 

Met 
den trein 

No. 

3 SiV. 
2 SJV. 

9 S{V· 
8 SzV. 

H S/V. 
2 SzS. 
8 S/S. 

10 S1S. 

Per postil 
jon 
id. 

Tijd 
van 

aankomst 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.:Jfl 
D.26 
1.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

I Yan de ondervolgende 
plaatsen. 

Khltten, Djocclja. 
Semarang, .\mbarawa, S~

Jatiga. Kedongdjati, Goendih . 
Poerwodaclie, (Grobogan.) 

Klattcn. D.i"cdja. 
Semarang, Ke•longdjatj, Ka-

rangsono. lloernlih. 
Khltten. Djucdja. 
Sragen, :\Ia1li0Pn. 
To(-.Jueng- a.!!'oi>ng. l\.cdil'ie, 

:\[orljuk.•~rto. Si1lhoanljo en So1'
rah::ija, :\ga,Yi. 

Sragen, Madioen, I3lilar, Ban
g1l, Pasoe1'oean. 

Dojolalic. dagelijks bclmlre 
des Zondags 

Wonogiri, '.\Iaandag ·woens
dag en Yrijdag 

F e u i 11 et o n. 
MABIN A. 

II. 

lllk ben te Rimino, waar mijn vader voenuan 
wa~, geboren; hij was een handig man en zoo goed 
op de hoogte van zijn Yak, dal zelfs zijne collegas 
hem nooit anders dan cl<'n rnennan van Rimino noem
den, zooals men zijn vriend David als den voennan 
van Macarata aansprak. Yan al z\jne docht.ers, en 
h\j had geen andere soort kinderen, was ik degene, 
die hij bet Jiefat had, omdat zooals hij zeirle. ik 
dapper en onrer. chrokken "·as. Ilet was voor hem 
dan ot•k een genot on. mij op den rug van cen zij
ner paarc\en te Iaten iiiten, als hij ze des morgens 
naar het wed bracht, en mij dan zoo alle buren 
liet voorbij rijrle-n. Hoe jammer, zeide hij dan dat 
Marina geen jnngen is. lk begin oucl te warden 
en voor ik sterf zoude ik hem clan de zweep hebben 
ivergegeven. llDikwij\s als hij naar Ancona of naar 

Lorette ging, nam h\j mij mede en ik hield clan de 
teugels va~t, terwijl llij de reizigc1·s hielp uitsta~en. 
Ik vofgc\e hem overnl, zelf~ tot m de kroegen, waar 
hij met allerlci soort van beunhazen omging, waar 
hIJ mij uit zijn glas liet ,!rinken en mij dan aan 
zijne vriende?: toonencle sprak hij : Kijk eens of r.r 
m geheel Italie e~n meisje is zooals mijne dochter?" 

n~ S<Jrrakf!·!'t~sclie 00Ul'f1 nt Y•~r
schiint tweeman.l 's weel~s: Dinsdag en 

Trijda g ~ uitgezonderl~ feestdagen. 

X. n. :\fot trcin S1Y. Xo. G ten ·1 u. ;);5 m. wordrn · 
11\hier aJl,;,;n pakkctfC'll ontvang1•11, wannrer 1\e westpost 
te Snrnarang nict tijdig genO('g nanko1nt. oi~l nog 
lllt}t den frcin van t.lu 50111 te kunnen meegaa'l. 

1Y. S.\:\L\fUXG YORSTE\"LAXDC:\. 
sis STA.\. TSSPOOTI. 

Soerakart a. 

Kommissn.ris. en voor de mmtnd Augustus. 

l .. lnntselijke §choolkommi~sie 

de heer: H. K. H. \VILKE:\8. 
~, et·zoi:;;-in;;-s:;esticht 

de heer Ds. ~ VA.N KLA. YEltEN. 

Maa nstn nd. 

Y. :\I. 7 Augustus Donclcrdag L. K. -14 A11guslu:; 
Donderdng X. :\I. 'l) Augustu~ Domlcnlag E. K. :!8 
Augustus Dondenlag. 

Een bewoner van Djebbres klaagt over de 
aanhoudende onveiligheid in die streek. Voor 
eeu paar dagen gelastte de-heer L. v. B. zijn 
bediende om een americitine in te spannen, 
maar de jongen kwam weldra terug met de 
boodschap dat zulks onmogelijk wa , daar in. 
den nacht de dieven de pagger had<len open
geknipt en al het tuig, zelfs de zweep hadden 
gestol~n. Toen de heer L. v . . B. zich daarrnn 
ging overtnigen moest hij ook nog ontwaren, 
dat men de kl}ssens v1tn de americaine niet 
had laten liggen . Dit is de vijfde diefstal, die 
in een zeer korten tijd bij den heer L. v. B. 
plaats heeft. 

De weg naar Djebbres moet op de hoogte 
van den overweg v11.u den staatsspoor, des 
avonds zeer onveilig zijn voor voorbijgangers. 
Men behoeft er wel niet bang te zijn voor 
struikroovers, garotters of dergelijken maar ee
nige Javaansche meisjes wier bakermat Soera
baia is, zouden daar. hunne penaten gevestigd 
hebben en schijnen het voornl op eerzame 
heeren gemunt te hebben. De lar.tsten be
klagen zich bij ons over deze onveiligheid, doch 
verstandiger zoude bet zijn zoo zij zicl1 tot de po
litie wenden; rn issch ien cfat zij clan verder 
rnstig den overweg zullen kunnen passceren. 

Ook zouden de Djebbre hew.oner:; gaarne zien, 
dat er eens een oog van politie 111inr den weg, 
die du.ar langs loopt geslagen werd. Het ge
declte wat dour Jarnnen moet onderhouden 
worden vooral is zeer slecht en daar er op het 
oogcnlJlik geen grint wordt aangevoenl, znl 
wanneer de regens invallen, .er geen materiaal 

en dan antwo0rddPn zij, dat er stellig geen geluk-
kiger vader kon be~iaan, dan hij was. · 

Dij d-e zwaklwiJ. die h\j voor zijne dochters ge
voelde, ,·erlirt de oude man zijn huis niet gaarne om 
Jang weg te blijven; maar als hij te Ancona zijn 
kameraad, die de reizigers van hem moest overne
men, niet voncl en hij daarom door moest rijden, 
of ll~ hij pas~agiers had voor Rome of Flo
rrncl'. dan·was hij wd \·erplicht om mij onderweg ic la
tcn, want hij wilde niet dat ik de Apenijnen over
ging. vrl'Pzcndc voor vermueijenis en de slechto lucht, 
die daat· h•~crschte. Gelukkig bozat hij te Ancona 
een o'..ld Hicllll Giuseppo genaamd, die, na Jang ge
varen tc htibben, in deze stad een flink magazijn had 
opgericht waar touwen, takels, zeilen enz. voor de 
schepen verkocht wcrden. Ilct wa~ aan dien vriend, 
dat mijn vader mij tot zijne terugkomst toever
trouwde. De zoon des huizes was bijna van mijn 
lceftijcl, hij was slechts drie jaron ouder dan ik; zijnA 
moeder was mijne peettante, ik was daar rlus als te 
huis en zelfs nog hr.tel', want te Rimino had ikgeen 
broeder en daar had ik Danielo. }let was voor mij 
a\too:; een feest van hem temg te zien en bet was 
hem ook niet onaangenaarn van mij bij zich te heb
ben, want naar zeggeil vq.n zijne nioeder kon men, 
als hij alleen tehuis was hem geen woonl uit de 
keel halen ; bij spaarde zijn tong en zijne vreugcle 
voor den dag dat zijne Marinette terugkwam. 
Wij· waren altoos te zamen, ha.lden elkander 
steeds wat ta verhalen en waren immer goed 
gehumeurd; maar als er bij toeval andere kincle!'en 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 

elke 10 woonlcn voor 2 plaatsingen r 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

voorhanden zijn, om de noodige rE:parnti" te 
bewerkstelligen : 

De politie, Djebbres wat meer in hare bescher
ming uemende, zou daar veel goecl kunnen doen, 
ook al is er misschien geen opium te vinden. 

E1 Bchijnt hier zeerveel wang tembelan aange
voerd e:i in omloop te zijn; wij zagen gul
dens. h1ilve .guldens, kwartjes en dubbel~jes 
met dichtgeso!de!O!'de gn.ten. Of ze van S:Llllll

mug of Soernbaia ko1u~.o. valt niet te ze• rgen. 
:\Ien zij voorzichtig met het 9ntvang~u v1Lll 

geld, van waar het ook komen ruoge. 

Gisteren kregen twee kooplieden het te 
sal)ien te kwaacl . De een was een kodj::!·~ cle 
ancler een Chinees.-- Het geschil liep over 
de lengte der ellen, waarmedez!j hunne clien
ten de verkochte goederen toematen. Zij waren 
bijna slaags gernakt, toen een heer, door het 
rumoer ge\Yaurschuwd, er zich mede bemoeide. 
Hij hu.~lde zijn maat stok voor den <lag en 
vergeleek de beide ellen. Het spreekt van zelve 
dat beiJen te kort waren, maar die van den 
Cbinees was nog een halveduim korter clan 
clie van zijn tegenst.ander. 

De heer deelde hen zijne bcvincl iug mede, 
verzekerde ni111mer iets bij hen te zullen koo
pen en verzocht de twee eerlijke kooplieden 
om, als zij rusie wilden maken, zulks in een 
anclere wijk te doen, daar <lit in ecn zoo nau~ 
we straat als claar zeer onaangenaam voor de 
bewoners was. / 

Zonder in bet minste beHchaamd te zijn, 
gmgen kodja en chinees elk huns weegs. 

Heden morgen werd een der paardenbe
zitters van Mt!sen of Djebbres onuangenaam 
verrast toen zijn staljongen zijn pn.ard, aan 
beide knieen gewond te huis brncht. De brave 
bediende had goeclgevondep., om in ren miar 
de rivier te willen rijden maar was, ougeveer 
op de hoogte van dv groote moorsche toko 
met het paard gestort. Het paard was aan 

, lJeide knieen verwond en de jongen aan het 
boofrl. Zouder <lat hij het tot de rivier had 
kunneu brengen moest ·hij terugkeeren. 

Het spijt ons voor het paard, maa1· de stal
jongen hceft het verdiend. Zulk een val zal 
hem den renlust vooreerst we! afleeren, wat 
des te beter is, omdat de politie zich met zulke 
kleinigheden niet schijnt te kunnen bemoeien. 

Wij maken van d.eze gelegenheid gebruik 

met ons waren en een van hen zich wat veel met 
mij bezig hield, ging Daniela brommig in een hoek, 
waaruit hij cchter weldra wPder te voorschijn k warn 
met gcbalde vuisten waarmede hij hem. die zijn on
gcnocgen opgewekt hatf, dreigde. -- Wat scheelt 
u toch mijn vriend, vroeg ik hem clan, waarop hij 
blaasde en snikte; en als ik beproefde zijne boosheid 
te bcdaren, zcide bij ~net zijn voet stampencle : 

- Gij zijt mijne vrouw en gij zult niemand an
ders annzien clan mij. 

Zijne moeder kcurde z\jn gedrag af, maar ik 
troostte hem, want ik verbeeldde mij a!Loos dat hij 
gelijk had, zelfs als hij mij verclriet aancleed. Ik ge
voel1le dat ik geboren was om zijnc slavin te wezcn, 
ik vond alles goed wat hij wilde. 

Iloe verder wij opgrueiden, hoe meer ik hem lief 
had. Het muet ook gezegcl wurden, dat er onrler 
de jonge lieden van Ancona geen enkele was, 
die met hem iu bedrevenbeid kon wedijvC'ren. De 
zeelieden, die bij zijn vader kwamen inkoopen, zei
den allen dat hij een uitstekend werkman en een 
volmaakt matroos was. Als h\j den geheelen dag 
gewerkt had, vond bij er een gen oegen in, om met 
zijne moeder ·en mij te gaan spelevaren en dat soms 
zoover buiten de haven, dat zijne moeder bang were\. 
Wat mij aanging, als hij mij het roer iu handen 
had gegeven, zou ik hem tot het einde der wereld 
gevolgrl hebben. Een wolk maakte hem volstrekt 
niet ongernst ; k warn er so ms een bui opzetten, dan 
Zt}tte Daniela mij lachend zijn visschersmuts op, wikkelde 
mij in zijn groflakenschen mantel en dan, zonder zich 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

van paardcnbezitters optemerken, <lat het 
in d~z~m t!jd niet goecl is om de paarden in 
de nvier te laten baden. De waterstand is zeer 
~nag en de massa aftlrijvende fo,ecalien· zeer groot; 
iets _wat op de gezondheid der paarden die 
daarm gebaad worclen van zeer nadeeligen 
invloed kan wezen, 

Er is vroeger beweerd, <lat er onder de 
jongelieden aim de Hoogere Burcrerschool te 
' l ~ 0 :::himarnng, tengevo ge van de slechte crezond-
heirlstoestand op die plaats, zooveel zieken wa
rcn. Men l~eeft <lit bericht overdr~ven gevon
den en de ziekte der Solosche jongelieden toe
geschreven aan hunne huisvestincr en oncrezonde 
wijken. Doch thans valt medecl;E:len, d~t in het 
begin dezer week weder een hunner die te Sama
rang stucleerde en daar in een der gezondste wij
ke.il gehuisvest was, door den doctor naar Solo 
is teruggezonden. Hij is geheel uitgeput door 
Samarangsche koortsen en zal na zijne genezing 
zeker een m~and noodig hebben, om weder op 
zijn verhaal te kome.l'I.. 

Dit is nu Teeds de derde, alleen van Solo. 
Van een van he11 is het reeds zeker, dat hij 
door die Samarangsche koortsen een jaar in zijne 
studien ten achteren b!nt. Y !.11! •fa twe0 a.u
deren is het te vreezen, want ·drie maanclen 
de lessen niet bijwonen is voldoende om hen 
bij het eincl'e van het studiejaar onvoldoende 
te doen hebben. Drie maanden warden niet 
gemakkelijk ingehaald. 

Het is te hopen <lat er niet eerst sterfte 
moet ingetreden 7'jn, voor men het noodicr acht 

"' om de Hoogere Burgerschool naar een gezond 
oord over te brengen. 

Het feit, dat op het oogeublik alle Sama
rangsche wedhonos, op een na, door ae koorts 
voor hun dienst on bekwaam zijn, zou wcllicht 
alleen reeds voldoende wezen om Samu.mug 
voor een ongezonde· plaats te verklaren, 

( Aangeboden. ) 

Spoorwe[en in N ederlandsch. IndiB. 
Art 1 igebollen. 

De uitvinding van den stoom is voorzeker 
eene der gewichtig~te van de wereld. De toe
passmg daarvan in het dage4jksch !even is 
een ~.rroot gerief voor de menschheid, nu 
Mn werken op allerlei gcbiecl, die door micl
clel va,u stoom kuunen worden verricht, zooveel 
minder t!jd en arbeiclskrncht worden besteed 
clan ITueger. :::>toombooten, tramways locomo
bielen, spoorwegen en vele duizenden 'fabrieken 

aan bet weder 1 r storen, stuurde hij de boot zoo 
zeker, alsof hij den weg tus chcn de golven kende. 
Soms keerde hij bet land den rug toe, alsof hij bet 
wilde ontvluchten; maar op eens wendde hij dan 
het roer, trok de schoot van het zeil a'.ln en clan 
liep de boot recht de haven binnen, waa1· wij met 
gejuich ontvangen wenlcn. Men zou1le gezegd heb
ben <lat de zee hem kende en rlat hij de winden 
on<h!r zijne be1·elen had. Een iecler prees zijn moed 
en zijn behencligheid; dat was de goede tijd ! 

Op ccu dag, het is nu zes jaren gelcden, kwam 
mijn vatlc1· van Pcrouse om naar huis te gaan, toen 
de moerler rnn Danielo hem verzor.ht om haar en 
haai· zoon naar Lorette te brengen. Zij had een 
gelofte aan de Madonna gedaan, die. vervuld moest 
"" als Daniela zestien was geworden en wat 
z1j gaarne wilde doen op het feest -van Therese haar 
patrones. Mijn vader, die haar niets kon weigeren, 
omdat zij mijn peetemoei was, wilde daclelijk de be
devaart beginnen, en zP•te zijn beste beentje voor, 
om ons allen aangenaam te zijn. Ilet was den ae
heelen weg over feest, wij k wamcn alleen bevrie;de 
geziohten tegen. Hct was in den oogsttijd, de weg 
naar Lorette waR bezaairl met groote met druiven 
gevulde karren, zij behoorden aan tie pachters v~n 
bet klooster, die hunne schatting kwamen opbren
gen; u moet wetcn, mijnheer, clat er in bet klooster 
een groote kelder is, waar wijn genoeg en voorraad 
is om aan de armen elken clag tweehonderd maten_ 

( *) Een paol. is ongeveer 261/1 cent. 

• 



wordeu door midde1 nm stoom m bewegiug 
gebrachl. 

» ImlieH Prins :\Jn,nrits' leer meest er" ~imon 
'tt;viu'' thans nog li>et'tle. hoe wu hii verwon

dewl ziin. ovPr tlen vooruitgimg op het gebieu • 
vim niiverlteitl .eu knnst in de negeutiende eenw. 
» Wnarschii1il\il~ zou "hii in Yergclijkinp: met het 
stoomp1t1ml ziju zPilmig-en uietig en oubJdui
deml dud 'n-en te?echt. 

De na~eu nm J,unes 'Vn.tt Ueoro·p Ste
phenson, ~alomon de naus, Hobert B\tlton en 
nnderen ziiu onafacheidelijk verbouden aan de 

' geschiedenis vim d<!n stooru eu het mtgeslitc ht 
behoort die irntunen uiet te >ergeten. 

De zeilschepen \rnrden meer en meer ver
drongeil door stoombooten en in >ele lttnden, 
wiuu· men vroeger ruet postwn.geu,; of omni
lrussen op reis moest gMm, spoort rneu t1ums 
iu weiuig tijth >nn dor11 tot dorp en \'1m stud 
tot stad. 

}jven11L vele amlere b.nden, declt ook ons 
schoc>U Insulinde iu (lien vooruitgaug op Nii
verheiclscrebied. ofschoon vn.n al de eilanden 
nm ~ Tetlerlnmlsch Iuclie ·Java, en Snmatrn de 
eenigste. zijn die in dat rnorrecht tleelen: 

Zichier een kort overzicht. 

Yijftien iaren U<l. het tot stand komerr der 
wet, 1Vnarbii de <"mnleg nm ·stmitsspootwegen 
went bepauld, kwnm iu. het br:ein rnn hen. die 
het roer van den St1111t in lrnnden hiiddcu, 
het denkbeeld op. om tle lmmlelsstwl ::foernbaiit 
met Pa ·oeroe11n en Jfohtng te verbimlen. Dit 
plan kwam tot riipheitl 'en werrl itl i'lpoedig 
ten nitvoer gelegd. 

. Ln.ter i · het project nitgebreid gcwonleu, en 
thans ziin de ondcHolgende J.ijuen in '.\Iidden
en Oo:;t .farn in exploihttic. 

L!jn 'ocrnbaia~ Probolingo. 
Si·lhoimlju -Solo. 
Kerto:mno- Blitar. 

» Bangil ~fabng. 

Y eel vroeger echter tl1m tle Oosterljj uen ge
.~·whie<l~le de aanJeg· tler pnrticnliert' l~jncn :-,a
rnamnO'-Y or><teulantlen Willem [ en Bati1vi1t 
·Buite1Dor•r. . ' 

Z1jne Excellentie dl' Uonvernenr Genemal :\Ir. 
Bu. loet mu de 131,ele. 1-;bik den 1 7 en .J nli I 6;) 
de eer:ste :-:padc in d~n µ;rornl van llen spo;"· -
weu·, die tle gemeenschap tusschen do \ or-

"' l ~ l -..::arnaraucr steulanden en iet mm zee ge egen • ,., , _ . o 

daarstelt. De eerste sectie wenl ? ;1 l <:lo I. m 
. . b "'l' l i·· .u. tot DJok-explmb.he gebrn.c t. terwu le ~· ., . B . 

. k t I d ·poor·wetr B ,.i..,tn.i- urten-Jl1 -ar rt evena e "' . o " . 

zorcr iu 1 7~ wed >oltoo1d. 
X no· zi" hit>· vermeld. rlP nn.nleg der \\:e -

terl1jnen t m de .nennger-Reg·entschapen. ) I au 
Bnitenzorg tot Baudong is die spoorweg reeds 
in exploitati.e. de opening mu h~t lijnvak 
Bandong Tjitja1engkn nior den publieken dien t 
zal eerlang ge:-chiellen. 

'rhan:< heeft de Hegeering in ~ "ederb.ml uog 
goedgekeunl den aanleg >an een spoorweg vim 
Djokjalrnrht nnar Tjilatj1tp .over U1Lloor, Poer
worecljo. Koeto-anljo. Keboemen en Karnng
anjar. vim 'l'.ji.l<ttjap rnwr 'l~jitjalengkn. met een. 
zijtak naar varoet ·en van ~oernbaia naar den 
Oedjong ( deze- htatste onder toezicht >an den 
bquwkundigen · A.mbtenanr lste kh·se J_. Bou

wens. ) 
.»De annleg van de liin :::ioeraba;it· Oedjong 

bevreellldt on:;,.. heb ik :omrnigen hooren zeg
gen. ) \Velk voonleel toeh bm de exploitatie 
van clit lijntje het Gouvernement titmbrengen." 

liet het oog op de drukte en het gewoel iu 
<le traten vim J,lVa·s t·weede bandelstnd. de 
uitgebreide hundel en 11ijverheid alclaar i. deze 
uitroep zeker bevreem1leud. 

• Eerlang zal cle tijcl komen. thtt een reis van 
··oerabaitt nmir Batavia niet over zee behoeft 

te ge:-ichieden. 
"T1it nu b"t annlegg-e11 nm t-:poorwe~en be

treft op , 'uurntrn. zn<> !. · llit eibnd minder 
bevoorrecht d.m .hva. 

te ver trekken. DiL i~ 11.)k <le rerl-en. 1hl liinneu "l"ijf en 
t wintig- mijlcn in tkn 0111trek geen anrler klooster bij 
cle al'llien zoo gezien is ab rl it. 

);°nnwelijk~ w,11·e11 wij mtngekomen of rniJn 'a.de1· 
hracht on~ in een goecl rnorzil"m'n wink.el ; . hij bood 
ThfrP~u ccn rozenknrns aan Yan glazeu kmlen, die 
echter ais sielfare11 schitterden en mi j gaf hij vier 
pa ob ( ·) waan·uor ik een fi an;e 1iiedaii1,, koch~. Illt)t 
net heeld van ell! heili;1:c ::Uaagd er op. j11ist zuu:tl~ ze 
voor het nltaar was atgcbceld, inct het lteiligr kind 
i11 de nl'luen. een diauiauten kroon op en gekleed in 
Pt'!! japon \'all sat\jn. p:ehCt'l stijf dOOl' het {~Ouclen 
borduursel. lk wisL zee1· got)cl rnor wi,~n ik deze 
medaillc beste1mle L'll [);111ido had ook zijn pl:.in ge
maakt. 

Tot'n wij onzP mkoopen geilaan liacldcn. giugcn wij 
111 de tc11t, die men zegt cht even mooi is als rle 
~int PietPr rnn Romo>, niellcgcn~taandc er toch maar 
e1m !";iui. J'i,•t 1•r j;,, .lk heh 1101< nuoit zom-eel kapel
l1rn rn. zo11\·l'el p:o11d hij 1•lka11dc1· trczien. maar meet· 
11:!11 dat. alles trot' 111[j of,~ anne nis die 1l" hc·ilige 
'.laap-1! hrwoottrk llll'l rl1•1,1 goi;1len hi;iligen ,Jo,,cph en 
d;., de Pt1gelen \;Ul :\':1z:it·l'lh naar ons l:tml gebra.cht 
he!JIJL•n. Tuen "ij gebedPn hatldcn bracht m\Jn va- · 
er 011~ uij t we" priP,tcr<. die on lei· 1'cn r od. zijden 

tr1.1011 hc1uel zat<'u. Zi.i rn11tten onze rozcnkr:rn~en en 
Ir! u1cdaille en ::;·ingl'n tn<'11 met on~ hd heiligdom 

1Jinn .. 1t. Ter·.vi,il ik rla:-11· niigmaals "mijn gebct! deed 
zag ik hen <ll' kast \all de mocder Gods o_p1m rua
hcu. Zij haaloleu er ecn gli11w1endc schaal uit, z\j 
plaabteu ailes wat \ViJ mcdegcbracht hadden daarop 

111 Atjeh is· een f;jlOOrweg- reedf; in exploi
tntie, terw!jl men het Ombilien steenko1envehl 
mPt Padang· wil Ye)·himlen. 

H. 8. 

G e m e n g de B er i c h t e n. 
· 'l'e )._rnhem, aim een ga:;;tnuml ter eere der 
Ti·11nsvaalsche DPpnfatie, toen de kouunissn.ris 
des konings in Gelderlaml een toast op de 
1~eeren Kruger, Dutoit, en Smit zou uitbrengen, 
bleek ZHEclG. niet bekencl te zijn dat er twee 
zui.d-afrilrnansche republieken bestan.n, waarvan 
de• eene 'l'rnnsvnal heet, de audere Omnje-Vrij
stn:tt. Hij begou met krnchtige stern. zich tot 
de heeren der 'rrnnsvti<Ll wendend: .,Edele mn.n-
11e11 vitn den Ornnje- \' rijstant, gii die onlangs 
in den strijcl met Engeliind getoond hebt dat 
het hloed ouzer vn.deren nog nltijd on>erbas
terd" .... :Jien trok 's koningti kommissaris aau de 
panden vim zijn role men trad hem op de tee
nen. men schuifeltle, men weukte. nlles te ve1·
geefs. ,,Edele mannen vnn den Omnje-Yrijstaat" 
,be~on ZHEdG. op niellw; en een kwartierlang 
moesten de edele nmnnen dcr 'l'ransva"H.l aan
hooren d!Lt de Oranje-V rijshvtt zich onsterfe
liik gernaakt had. /\. D. 

--HeLlen (Dondenbg) avornl om 7 ure zul1en zid1 
de increzete'nen v1111 Djokcli11 in de Societeit vet·z1L
mele~ en ~ich onde{· nmr.iek in optoc:ht nniLr 
den nieuw beuoeruden Ridder de Lllit. 1\:011-" 
begeven ten eirnle deze teu zijnen huize ee· .a 
gerc-rnibel a·in te bieden die ·peci1ial voO"· cJe
ze gelegenheid in· Europ11 is a1ingemnnHt. 

Dit pr11.chtstuk is geleverd en ,15efobriceercl 
door de firnm P. }J,~-:-;<:YEJ.'1' ",'I: Zn. te 's H1tge; 
het U"e\'e~t i, virn Iv -uor en Zil ver, de sch cede 
geh~~l nrn Zilver-' en lH'\jkt hierop een sierl\jk 
monocrram me~- de letters J. P. K. De kliuk 
i~ rijl~ gedm·ill:tss_e~rd en drnagt mm de eeu0 
z~jLle het .0p,;clintt: 

.lfit/11 "1lijk 1•u11 Djof<tUakw·/rt' ~ i11y1':1'll'11e11 
,. ,i J. P. Koll' Ko11111wndu11t l'rllt d1' Lijf-
wac/11 vu11 tle11 811/11111. ' 
en •Hin de andere zijde: 

.lei· 9edai·hleni~ cwn lwt Hddenfeit l'<ll! den 
;; Ap,.il 1883. 

Wij hopen in ons volgend nummer hierop 
terug t.e ko:ueu . 

J[at. 

OP SoEMB.l is eeu opstand uitgebarsten, nnar 
aanleiding van een verschil o rer de troonsop · 
vo1ging. 

Om de w11rboel <laar in orde te brengen, 
z\jn ~000 man troepeu vim <Joa [Jfalrnsser] 
omler geleide vim den 11ssistent-resident Dins~ 
b11e:h naar d1Lt eibud vertrokken. 

Het is te hopen voor de bevolking. die cfam· 
·nagenoeg in een toe"tanrl. van sbvernij verkeert, 
dat het inlamlsch te'tuiir er thans zoo worde 
geregel<l. dat de tee1t van pnanlen Pn vee, 
woorvoor Soemba zoo geschikt is, tot weh'•tlLrt 
van de inwoners kunn~ worden uitgebreid en 
verbeterd. Th1tns is ze niets n.nders clan e2n 
Yerwaarloosd monopolie vn.n den vorst en de 
tijksgrooten. 8. IT. B: 

\Ve hebbtll hooren spreken va.n een plan. 
om het , Oostenr\jksch urnziekgezelscbap hier 
te houden. 

Duartoe zoude.u Concorclin en Apollo hunne 
contributie met f 1. de { 'lub de hnre met f :2, 
en de ~tadstuin de zijue met f 0.50 verhoogeu. 

Op die wijze z n men het ge;wlschn.p GOO 
plu ·. :300 plus. :.!00 plus .. 400 of fl-WO ·s 
mit<tud:-i kunnen tmnbieden. S. II. 13. 

en zcgenclen ze, hct teeken des kruises makemle. 
Dat ik gehcel ontroerd W<lS toen ik het hui~ der 

:'lfadonna ver!ict kuilt u begrijpcn. \Yij zwegen alien 
en kregen in d1' loerbcrg een;t het sprnahennogcn 
terug. , 

- F:n 1111 mei~je. zci mijn varier, is ht>t voor· Thc
n'sa of Yoo1· mij tlat gij de medaille hcbt Jatcn ze
genen 7 

Tot antm)Drd n:im ik de mcrlaille, waa.n1an ik 
een zijdrn koordji• verbonden had en bing ze aan den 
lials van Danielo, die 1·an !!'enot bl,10 ·olc. 

- Arme jong .. n, zei Th~;1·csa en gij hebt niets 
om haar wrug le ge1·cn. 

- Toch wel, moe. lcr, ant1rnorddc hij en schoof 
aan mijn vinger t'en zilrnrPn ring tlien hij had mc
degebrncht en latcn zrgcncn . zonder er iema.nd lJ\'Cl' te 
spr'lken 

- ;.\farina, riep hij toen ui!, rno1· Gotl necm ik 
11 tot n•rfoofde en zwcer u te Zlllien hu1Ycn a.ls 1k 
twintig ja.:u· oucl hen. 

- 8mYo 1 kin:lc1·en. spi;ak mijn vaclcr schntcr
lachend, dat huwo~li,ik is in nrd•J: als er alleen maa.r 
mijn zcgom aan ontbreekt, dan gecf ik zc. u Y.an 
gan,rhf!r· hat"te. 

Yenvondertl W\!S cchter Thfr,)~a. lloewel z\j nicts 
teg<'ll zLtlk een 1'crccnigi11g harl. was het nooit b\j 
haar opgekomPn, dat Da.nielo zoo jong op zoo iets 
zo1t gekomen zijn: Zij was zoo Yerwal'd door de 
woorden Yan haar zoon en de uitgrJaten woolijk
heid rnn mijn va1ler, tlat zij nieto durfcle te zeggen. 
Zij had groot ongelijk ; het geluk van dien dag hfleft 

.,l..,:-; )<;I!):\ 1rn mi-· un• 'l'1m.'l.L 1~m1 cle · .lrn'. B. 
ontleenen w\j tle vo]gernle btjzomlerheLl1•11 : 

De werkznnmheLlen Yoor ilen 1-<puorweg zijn 
1mngev1Lllgeu. 

'De suikerl'abrieken ma ken dit jaiLr minl"ten>i 
100 piG ls; er z\jn er tlie 1 ~O en f-l-0 picols 
per bouw miLken. Men is. zeHs bij tlt> sb:hte 
prjj1.cn, nift l>euee,;tl voor vcrlies. 

\tlll Nl'tl. Intl. Cnltuu1· Mnat,rhappij. lle gcwczen 
~:unarnngsehe bo1·khamlL'l<1a1· II. .1. Prins i~ ccn oler 
c1J111111i»;:11 issen. - llchah·e mn rholern hl'bbcn zirh 
t ht111s in Znidelijk Frankrijk ook twee gcn11len mn 
g1•elc ko"tirls Yoorg1."l<tau. ·· Dt' cholera-spi;cialitPit prof. 
Koeh ll' lkdijn hl'el'c verklnanr. tlat dti br,mettings
b:tl"LeriL'n nicl door de ingca.clemde lucht mam· wel 
clnor lwt eteH en Yoornl door het clr·inken in het men
,-cl11.' lijl. lichaam koinl,'n.·- l'l' :'llar~eille heeft clc cho· 

De' gouv. kollieoog~t won!t op 100.000 
cols, 100"·• boven de rnrniug, gul"ch1Lt. 

p1- lent zieh in alle wijkcn vrrtocllld. behalve in het kwar-
tier ~lumpenti, wa.ar de zwarnlfabriekcn z\jn.- \Yedl"r 
i:; •C Bata\'i:t cl.i hnnd gelegd op ePn bl'ieYenbcsteller, 

Yi1u. 1len overleden Krnonprins zliu de vol- liij wicn et'll groot aant.nl onbestelcle hrievcu ge\'on-
µ;ernle woonlen afkomtitig: DnJ; w!j priusen drn zijn.- 13ij eene behoorlijk.1• cnntmle muest zooiet." 
tlikwerf v1Llsche deukbeeldeu hebb211 is te ver- toch niet kunnen g1.•schierlen. 

1 l · 1 • l ·· \'mw de T1·;111"·a:l'l>ehe ]l)e;1ing-, hL·~!.em1l n1or 1le 
kbreu. Yau oµze kim s l~ll a± won ·~il WlJ van oprichtiug rnn een b:111k l'll 1le1t aanleg Ya.u een 
de ovcri\5e meuschheid !Lfgese_heitlen gehouden; spoorwl'g, bcp:r0ot op Yijftien milliocn is in :\"edl'rhrnol 
wg hoort:Jn de W<Litrheitl 1Lllee11 1'er:.oet, ver- sierbls and<'rk1lf" 111illioen ingl'tel'irnnd. '.\[,~rt zoekt 
zacht en verdrn11id. Nooit lrnnst tlriugt ee11 e:..:1t vcrbaml tn,;schen de schrnle inteekrni1w en de 
openh;utige verkhtriug tou onze oor:..:n door. luistel"rijke 011L1:)11gst rler atgernanligden.- "op clcn 
Aile:> yestigt bij ow:: het iLlee. tlat wij vim '!1eltn·in v;u ~fa:1g,fonlrnr~· uaar llcdijn staptcn cenigi' 
11mlen.l bewegiug zijn d1tn alle au<lero.l sterve- dames op ec1t t11,schcnsL1tion nit. Ecn van hnar 
liu<ren. en ste0ds wordt de zoo ge1veuschte en Yergat liaar P<1r:ipluie. \"an een p<rn1· hecren die ook 
o·e~"Lanle0nle itanntkinu met (>llZe o·elijk.eu ous in rlen w:iggou wten zag de eun het.: hij pant de p:1ra-
"" th' l lk h ·b t ,..,L. · l t "'1 · l ·k 'i filuic lot z1cl1 en lrnalde cen • ntloo1l uit zijn zak om on otuen. e e eHenges uteen, en1 t·. . 1,.. r·, Tll .. ,,.., _ 

b 
't t 1 t ,_ L' 'en 113,1111 l ..,, dame o11tl!teekenc. "t \! i ,,. ''IJ1·onor ¥1 no 11 s tll en 1rewee:>c. .c.in7. · . · ' - ~-·" "'o ·' ..., 

o 
1 

Zljll 01crD1111r111nn 1.>p, opencle het portier en liep 
Aimi UiriLnl heeft o llnnu·,; nan de .1cwh'mie ov_er de loopplnnk naar tit' dicht-tbijzijnolc 1·011pc, wan1· 

· p ·· l 0 l 11 l 1' illj de nfazpu 11Jsloeor I'll bi11nc11rlru1w 0·1ai· 011 t ·t > [ Ile ·c:11:1ices tt:l itrlJS i.11eL eo·0c ec t, tat de 10e- "' . .-. . ,... - '' ·' 1 m 
. , . . 

0 ~ groote rnrwa1Tmg, 11111!1 lrnddL' de nhl'lllhel rlc ti-C'in 
veelheht :;mker. <L1L .nwez1g m de bliideren vim w ~toiitl ··t1·1 ,,11 1 tt. IJI ,,I. 1 t 1 t 1· 1 ' 'l' 1 h . . , . ...J ~ ., . ~ · .... 1 u ' 10 ' a 1 ie 11:.er, ecn ur \~c 
het smkernet, \Tersdult nan.r gelaug . vu.u cle 1 ofliciL"r, Lict polluo1l Yan ziju o1p1·1.Jnunnan voor e•HJ 

, krncht V!Lll h .et zonhcht. Hoe sterker dat is des te ', dolk had aa11gezien, en weesdt' \"~nnooiTI tc zullen 
meer suik· crgehalte be:ntten de b!tule1:en; nacht \1·onkn. Iu :rngst h:1d hij maar geuwakt. zoo spoe· 
en tlag lmn ecn h1Llt pert:ent ver~chil geYen. dig 111ogelijk wrg- tc kornen.- .\an het litemrisrh 
Yercl»· c zegt hii 1m11 te nemen, thtt de snikervur- e\allJtofl dL'r th,~nlngischt~ school le Ka111prn, nameu 

l m;nJ.g uit glucose in Lfo bl.ttlercn plant:; liceft, 1 dit pa~ ,-Jechts t1e11 stmlentcn dt;cl. De chef Yan 
i ;Joo:: den invloed viin het zonlicht. X. R. l'. 1'.1't IJekeritle klGl'dingniagaziJn .. De Jlutado1·,'· in de 

Ee11 wclbekend H1rngsch beer. Yoonunlig 
!1000· r\!chterlijk ambtenMr in eene Xed.,rland
,,; li~..., kolouie, <lie echter hier ter stetl1~ meer 
.ui:>ter ontleende aim de zeer gcnpprecicenle 
schoonhcitl vltn rnevroll\V da11 aitn eigen ver
tliewiten, hatl tle hofatml yerbten 111et zijne 
scl'ioone geumlin en met de X oonlerwu, ge
lij k men d1Lt noemt. Zl~{~Acl:itb. wits tl<uLrop 
yerkl1L1ml iu st.mLt v1rn kennelij k on Yerlllogen, 
en dezer dngen .i>:: de boetlelredderi11g nfgelbo
pen met eene uitkeering v1111 00 ,pct. 1wu de 
schultlci 'ehers. Dmtrontler bevond zich cen 
lrnpper. die niet rnincler chm f .JOUO O}J het 
»zi.e:h verwijolenl hebbeml'" echtpaar te pre
temleeren bad. Wa11rsehijnlijk betrof clit allecn 
kftp}Jersdienst n IL<LU mevrou w, want het is 
iLlgemeeu bekend clat wijnheer's coiffure i11 
lwis bezorgd wenl. Amh. Ct. 

\Yij moesten beginneu met Borneo, Celebes 
en \\' estel\jk Sieuw-(:i-.uine:t te verkoopen :um 
groote mogendheden en met de koopsom niet 
1ille'en onze sc:hultl uan Ja•n delgen. JJJmir te
vens de omiehemlb1w.rheid rnn bet moederlandsch 
grornlgebi.~tl beding:en. \ \ ·a,trom die eilamleu 
niet nij genmakt ·~ zal wissc:hien een enkele 
vrngen. Omrlitt wij niet moeten Yerrnllen iu 
onnoozele :;;ensiblerie. \Y~j hebben het 
beloop der n11tmulijke ontwikkeliug van de in
heern~-:he bevolking· ge<:toonl. 

Wij hebben li\jw1 niets anders gedaan tlnn 
venleelen om te ht·ersche11. ::\'a on:> vertrek 
zoudeu bloeclige biuneubml -che oorlogen uit
barstcn. <-lruotc mogemlhetlen zouden om niet 
uemen. wnt om; homlerdtnllen van mi!lioenen 

g hn.d kuunJn opbrengen. Zg zouden ons terecht 
uitlacheu. 

AlClus de heer IL v. K in de Intl. Opmerker. 

Verspreide Eerichten. 
Zelf,; in hcl rnn Yenuaken oYenoenle Socrnbaja 

hebbeu de Hellringers rnlgoms het S. U. B. go<'de za
ken Q'C111aakt - .\ldaar · uefenrn Yerschridene wecuw
tjrs 'heL loonerid hedrijf uit. Yan chnde,;tienc pand
jeshui~houtbtcr,;.- Prof. Buijs wij1lt in het laabte 
Gi isnun1111~1· een waardeerend artikel aan den O\'N

lerl!.'n Kroonprins. - T~ .\msto:>nla!ll is eenc nieuwe 
YellllOclt .chap OJl,!.(<)l'icht, llll'L lll't doe! om ccn zestal 
koffielanden in exploitatie te 1.Jrengcn, ondcr tlcn naam 

ons al!t•u in lict ougcluk g-ebracht. 
]JI 

- I Iulo' Ile' Yrii;nd ! l!ola ! lie! riep Dmitl op 
dit oo:rcnbiik di" -.or•r cen ltoogte stilhield, ga.u,w, 
gau w, de as~en ! 

DP 111nn rlil'n hij zoo aanl'Ocpt en hem met eeil 
hoofdkuikkcn nnt\Yourclt, is cen grijsaard met een 
wittc IJ.iaro l. rlie zond ~r 1)Cl1 igc ontl'OP.ri ng- or YCl'
wo11cli;ri11g- zijn pijp rooktc o:n er uitz;JI! nls e~n 
patria:.,·h. oncl<'r zijn wijnga;inl en zijn \ijgPnhoom. 
Eeu o 1~·cnblik rlnnrna kwnmen er twee g-rnotr gc
lteel wittc l"•-,;en uit den stal met h:rt jnk aan het 
rnnrhoof([ en omkranst nwt fri,;sche i11a'riercn. Zij 
worrlen geleicl cloo,r ceit kind, 1lat rnn zijntJ 111eer
rlcdrnirl bcwust, hoem~I hij hen no&; nict lot aan 
rlf.!n schouclcr reikt, ze ~el-.il11t en slaat, zonclcr chtt 
zuiks in iets hun erns~ of lrnn gang .vcrandert. Da
Yicl, dil' er alloos op nit \V!ls om zijnc paard•~n te 
~paren. spa.nde ic uit en Jaat bun tle "n-\jlieid, waar
van de armc lwcstcn Yols.trekt gl'en mis.brnik ma
kl'!l. Ingcspannen o( niet. of zij het rijtuig trckken 
of lwt rnlg1ir1, zij zijn altoos in eo~n gang die het 
midden Lns,clh)ll den stap Pn een zeer korten c)rn.f 
honrlt.. ~farina is met den omlen wiend rnn hare 
familie gaan kenrnlcn. ru ik rnaak rlat ik wcg ko111, 
bang zijnrle om rnor de· \'icnle mnal de g•~~chieclcnis 
n111 <le Ferrarnsche rna.nncn tc. moeten hooren, 
menschcn zoo Yerschilltrncl rnn kar::ikte1· met hunne 
rleup:drnme broedcrs in Parijs. :\u Yl'ij zijmle, maak 
ik gebruik van het grootstc genot dat h"t karretje 
~1anb1'!dt en ik ga tc voet. 

hal wrst rnat tt' .\ 1t1stcnl:11t1. is 111o>t de noorderzon 
'cl"!r0kken. E1· zijn unn'g•'iluatighPden in het doo1· 
he111 gchunolen ·f!·Pldelijk bo.:hcer u11tdl'kt.- Te :'llanrn, 
\mar· tot llll toe g1•en kerk ll"as ht~Pl'l :'lfmT011w de 
wctluwe H!ok gebore11 rln Bois l'I' !'1'11 cadcq,u g1!daan; 
zij 'loml clcn grontl al c11 heL1alrl1' het g·rbonw 
f l fl.000. !lit. k:\11 men Ol'rst l'l'Cht goris;[irnstig 
11oen1,·11.·- Ile prijs d1'1' aardappel•'!I en Yan dcl boter 
rlaalt in );°erkrlarnl hd111grijk. :\it'n ziet daarin l't•n 
t1·e11rig rcrschijwl'I. Op .Jaya acht 111 ... n zich gclnk
kig als de p1·ijzl'11 der rijst en klapperolie dalen.
Te lljokclj11 he.l.!Jl"u d,, ,cJ111tlei·,.;, instede van de 
parnd1• IJ::\:11' dcrl g"l''IL'l'1)r·c1•rde11 i11it1•nant J\.o]Jll uij te 
11·u11t·n. t11ogen exi•1Teeren. Zi,i W:.11\'ll •JYer di1~ bL•
gun,tiging al!Ps ht'lui1·e 1.rc»ticht. Tc Rita1·ia hePfi 
1l•! \\"ilso11-lro11p grnot s~rCCP< en 111<1akL gueoie zaken 
da:1r de tent :die ;tron.Jen flmk hl'zL'L is. Jle dri;,. 
snur det· p:tardC'n i,.; 11itm1111tend, alleen maakt ecn 
d,•1· alrl:rn1· n•r,chij1rC'11di; ula•ll)u de aanmerl;i11g, dat 
de 111•er :'lladig:rn, als hij zijne Yos-1111•1Tie berijdt, we! 
hctnd,.;ehoencn I'll een minder h1ii~clijken pautalon kon 
11antrekken. _.\di-lt> i,.; ~leer!~ cit! licrcliug \'Un iH'i pu
bliek eil :'lfadlle. Lo11isi; mislrnagt YOistrekt niPt. -
IJe \\"allmlf,1-trorp maakt tc S:unarnng gecn goede 
zaken, omd;1t hl'tgceu zi.i oprnt>1·t 11·el f:·aai, rnaar 
niet nie1iw genocg is.- Te Soernb:1ja zal er wedero111 
een bal masque gegcw~n \1·orrlcn. - Up de 1Taag: \\'elk 
onrlersc heicl be,ht<lt c1· tussclwn rlen 1 uurbcro- cle i\lera
pi rn ct'n Jarn·rn,ch kind ? wa,.; hct an two.ml~ Bij de ~[e
rapi ko1nt rle prnp er 1·a11z<'if nit en bij ern .Jarnan:<ch 
kind mmlt zij er i11gerlu11-.I ( n!. hij do• 1·0,.di11g.) -.\an 
dr'n 2en g·cnccshr•'r aau het krnukzinlligengcstichL tc 
l\11itenwr!l' i" C<'ll trnctc111e11tswrlrnogiug Yau fl 00.-· 
toPgck•!nd.- ll~· gL'nei'ital-rnajo:ir. kommanrlant dr,r 
:2e 111ilitairr. afifl'1'li11g op forn lwell zijne in~peclie· 
01·i;r hct .)P b:itaillon infanteric besloten door di.it 
knrps op den I le11 in Yolf,i m,11·schlcnut' en met h,,t 
\'ll<llld1•l, Op di' UIO•lll·a]oon tl! Stllllal'illlg te Jaten 
cxc1-c»crcn en ddilL'Cren. 

Teleg;;a.mmen van de Locomotief: 
):fot stuomschip D1·e11lhe is gisteren te i\Ia.rseille 

H8.ntrekou1en. 
Het stoomschip .Yooi'Cl-Holhrncl is d~n 7 den Au

gu,.;tus Yan Southnmpton Yertrokkcn. 
Uit BataYia, l ~ A11gust11s. Tot Hesident der Wes~ 

teraf\leeJ;ng Yan Borneo is b1'1J0,:11Hl de heer C. Kater. 
Geplaatst t.c C'hcribon. de hoof<londerwijzer \'echt

ma n; 
te D,jok,jakartn. de lrnlpondern·ijzcr rle1· eerste· klasse 

Delmar. 
Gcplaat't te Pasoerocnn, de contr61cur tlcr tweede 

klas,.;e TPrmeulen. 
Ornrgcplaatst Yfln ocrnbaja naa1· Pasoerocan, de 

hoofdondern·ijler rnn der IIeijden; 

Ecn wij steile helling brengt ons te Sinigaglia. 
}farin<t gnaCI <le stad in om eenigc vreemden te be
zoeken, met baa1· mijnc droomen van we!dadigheid 
medenemcnde. \' olgcns rie gewoonte urengt David 
ons buiten de statl in een afgelcgen herberg, de ge
wone verblijfplaats rler huurkoetsiers. Ditman! lieeft 
het toernl ons g-e•lientl. De hei·berg ligt nog gcen 
vijf't.ig passen mu rle Adriatische zee af. lk ben spoe
dig aan het strand en beschut door een huis, rlat 
P.Pn wcinig scha.duw gecft, geniet 1k van e'"n scbouw
~p'I. wat men nooit moedP. wordt om tc besd1ouwen. 
JJe lncht is zuiver, rle zec tintelt in rle zon; te mid
den rnn schitterenr!e voren ziet men zeilen, die 11aa1·. 
den gczichteinclerglijrli;n, als Yogel~ die ht•t water met cle 
punten Ya.n hun witte Yledcen aanrakcn. Owrnl is 
licht, oYeral stilte en hccrscht de luister van het on
eindigc. 0 ! srhoone en goecl'() 1l'atu11r ! g\j zijt het 
die de ecnz::mmhcicl va.n deo rciziger hcvo:kt en hem 
de verveling clragelijk maa.kt. Ee1)ige vricndin, die 
ons nooit in clen ~teek laat, g\j plooit u naar al onzr 
behoeften. gij lacht i:Jet de geltikkigen, gij snikt met 
hen die \VCenen cit al~ gij ons 1lc menschcn doct 
YergetCll clan is het niet om O!IS OVet' tc geYell llilll 
h·iogmoed, zelfzucht of wanhoop, rnnar om ons beter 
te ma.ken en onzc zicl tot God optevoeren ! -

• 
( .TVo~·dt ve;·volgd. ) 



rnn Clwl'ihon 11:1;1r :::;oemh;1jn. de hoofdonderwijzer 
Ol~. 

'l'rocpen ntn Unnd,iaroe, Huli liclihen A'soenn unn
µentllt'll, 111;1n1· 1ij11 :d~~!'1':-:l:t;..?'t 1 n en tenigµ:t)trokken. 

Hij dl'll a ftoc ht zng~n tJ,• I ;,u1tlj:m•ezen t>ige11 lie
tlen ''ll'I' Yij:rnd,•n ;1n11. wu;11·d11ur <'<'ll \TCe,elijkL' shich-
ling- llll[SILHlti. • 

Er 'i1•!1•11 tl!'iel1nrnl1'rd dood,•n 

Advert en tie n. . . I . Bolr/1 dflpet heli pada 

} p~~~~!~~~~~~~~~~!~!~~ .. I ~ ~J~~'.'~~~~'.'.N:~~:~Ef ~~~!~~~~~ , 
I ~frot"toe !tlanilla. D1•n 1l1·1t .\11µ·ust11s k\\'11111 Pcn trl' ill 11:1:11· ::;,>Pn1Ull-

p in hot siug llll'. Cl'll h:1llnstt1·l•i11. G. ZeYen inlander.- zijn gew,n1.t gt'l'11aln 
Twet' tL1"1·yu11 z;_p"1 1"'•'tl' o,·1·ri1'ii<'n 
llet stuo111schip Bul'[/l' ill'•'·'''''' 111·11 Tc.1· w:is om 

t'en uu1· nnn lw: 1 ·pstoou1c11. 

ten buize rn11. dt' \\'eJE<lelGe::;trenge · Tfoereu 

I PirinA· Jrnjoe dari Dje111H1~. 
lllaknnan Roeroen~ Henari. 

clan I'Ot'IUl•t•oC"pa bnran~. - 206-

Ynn J:,•ute1", I~ .\ugust11s. Lor11fe11 . 11 Augustus.' 
::lfon mn.nk t h· K:nrn ijwi·i~· t0Pl1orei1belcn tot ecn 
Nijle~pcclitie. 

Adn.iranl Courbet blijft tc }\1ochuw. 
\'ier o,11'1ogscbepen nnrnen ecn ptisilie in voo1· 

\Yoo~ung. 
l\Ien beweert dnt de indcnmikit, door Frnnkrijk 

geeischt, teruggebracht is tot 80.000.000 frs. 
Uit Bnt:Hin, l 3 .'.ugustt1s. Eerrnl ontsl:igrn uit 's 

lands dienst, de gem;zen machiuist bij tit~ gouYerne 
mentsmnrine,• Trn11penl.i111·w 

,, . ·11 
,ti, 

'" [ I . . -iJ ~.r . \',1 \ p11 i;wr i:11 ::, (, J'.!( o 1t llt.!J 
0FFIClEREN DER fNFANTERIE. 

van HEclli. goed onclerhouden inboedels. 

(20 l) SOE::>MAN & ( 'o. 

THOOFT & KALFF- Soerakarta. 
leveren op <tanvmng dadeli.ik 

§c.•hijf!ilchiC"trt";;isters en Afst1111d!ilbe1Ja-

()NTV_Al. "'GE:.,.: 

PrachtigB oleo~rafieen 
zeer goodkoop. 

'.l.'HOOFT & kA..i...iFF. 
(1U2) 

Benoe1ml tnt \iii in dL·u rarHI \an J u~t itic tc Soe
rab:;jn. mr. IJouriciu~. · 

li n;:;e11. afzond~rlijk gehondP1i. I 
Houtaankap Madj0nan~ 
A[ent te Solo C. ER XL EB EN De uit~hlg: rnn de heclen alhier gehoudcn Yeiling 

van gouv.ernen1cut~ k01l'iu, i ~ nl~ ,·olgt: ~ 
l 4.oOO pikols ~tmrnrnug ( ~V. 1 l. 
·11.000 id I\ edoe .. ~9.~D. 

De Reo-eeri1w heeft h:iar bP\\·illi•ri11" Yel'lel'lld tot de ~ e o r ~ a 

opl'ichting \1111 CL'n nieuw pramv~11,·e•'r tP BataYia. 
Overgepl:lat"t mrnr Palembang. ell! tweede luitenant 

der infant1'l'tL', Ua:tde: 
nnar :)nlatiga. de tw<.>ede IL!itenant der c:rn1lerie. 

de Lannov. , 
Bier is. anngt•komen een llol~111clsche mail per 

stoom~chip B1u·ye1111•1•~/e,· de11 Te.c, lllC't berichten 
loopemlc tot 1:; Juli. 

Tot tm·1'den luitenant bij de Imli~ehe infanterie 
zijn liei.ol'lllti: 

rnn Dorssen. Yan Dloemen \\'t1amle1-s. Brijnn, ~rnits, 
Grandjt•a11, To111ir. Spirk't. I lelclering. lhrl, Srhilham, 
\\'egcrs, llrig1'lll:111, Brugcl, Y:l!l Holthe. de Gnne. 
en Le11ti11ck. hij de Jndische c:walerie, llnppi>, l1ij de J 

lndisi he artilleril': )folclt>l', \:lll llijk. \Yafolbakkcr, 
Rnmhor~t. · lfattl'11 , 13nrc!t. Zon. (~rill, Tennijlelen Pn 
rnn Doon: Lij de I1itli,l·lw !!""Ilic. li.lcrks, ::ltl'inbuch 
Rochenrnnt' )leer en n c11t'''C. .\lien \"Un t\(' militnire 
acaclemie te llreda. 

lfot antwounl op clc Engel,clir .\ ... <i i·o \OOrstellen 
werd d1'n Juen Juli te Londen \ enrnrht. 

Fitzmaurice weigerde in ht'! L:1gel'hui~ clienaan
gaamle ophelderingrn te gt•wn. 

Ook in )\ederlancl wonlen oprnepingen gerbian. om 
giften vour th> f;unil ieledt!n dt'I' \erongt>l11ktc bernan
ning bijeen te zarnf'!t'n. 

De heeren Yan drr \Yijck en Pl'uy;; Yan cli>r Hoe
Yen kwamen 1le11 I :!en Juli uit I.onden terng. 

De detnchPering in lndil' Yan luitenant 011dshoorn 
i,; ingetrokkeu. 

Tot ofiicieren rnn gezondheitl l>ij hct lnclisclie le
grr zijn benoe1ml Don1inicu;; en \Yin,cr. 

Tot ledrn Yan Let .BalaYia,;che comit•; YOO!' \]en 
nan te leggt'n oo ters!)Qorweg ziju benocmcl de her
ren Boi"e,·ain. )Jeertem: en Yan Heukelom. 

Up den 13 Juli hadden te Hnarlem ,ocinli$tische 
ongeregeldbeden pim1ts, ,,·aal'11U de herr Dornela 
Nieuwenhui~ cen eerste viool sp,•el1le. 

uit lhita,·iu. 14 .\ug-1htt1~. De te\n~tlt>nheicl der 
Rege•!ring i~ bl'luig<l aan de ondet'volgentle an1btena 
ren bij den dieust d<.>r Batnvia,che haYenm!rken: 

ingenieur rnn Bcrckel. met ee11 pratilicatic ,·an 
l 2300;. 

ingeni-'lll' d<' Rooy. met een grntit'iratie rnn l 1000: 
huofrl-opzichtcrs Born111cl en l:lnr111. met een grn

tificatic Yan f" ':!50: 
opzicht<'r de Rooy. met ren gratificntie \'Ull r j 00. 
BnC"'llld tot luitenant dt'r Chiueezcn te lJjokdja

kart~, llo Tjinuw Hoen; 
tot t\\·ceden luitcnant bij <le ,ch11ttcrij te Djok-

djak.l1ta, Soesmnn. 
Bernrderd tot eer~ten luitenant: 
bij het wnpen der inl'ant<'rie, !Iollenbuch: 
bij het wapen der artillerie. tlL) Hann. 
Een tw.~ejarig- 'verlof nnar Europa i: wrkend aan 

<len ritmee5ter <ler carn\erie, Gernutl . 
.\an de11 Yceart< rnn ...;t;rn i" wrgunning- \'Crtcend 

m1"r • "edcrlallll tcr11g te kccren. 
DP 13alat•ia is gi~teren .\den gcpa$sl'enl. 
De Jladne,·a i~ gi;teren te ~u.·z aan!;"ekouwn. 
l.:it .\mhnnnn1, l 'J, .\11g11,tus. De Perste luitrnant 

der iuf:rnterir Feith i< te \\"illem I uan een zonnc-
. teek OYerleclen. 

P a rticnlie1· Tele~rain 
Yi\:\ DE LOCmIOTlEF 

11it Sede!'/wul. 
Amslel'da11z. 13 Augustus. 
KOFFIE. goed ordinuir. ·reiling Xederlandsche Han

delmaatschuppij, ~:· '· 

Aangeslagen venclutien. 
Op ,\Iaandag den ·J 8 Augustus ·1884 in liet fort 

» Yastenburg"' al bier rnn de inboetlels vnn de Heeren 
H. Kotting ·en C. J. OJ;.huijzru. 
. Op Dinsdag den ·I 9 c'.ngustus te Tjoijocdan vnn 

onuitgelostc panclgoederen. 
Op ·woen5dag den 20 Angustps te Poerbaijan 

ran de nagelaten goederPn rnn den Heer J, C. van 
Strnlenrlc:il'lf, , 

Op Domlerdng clen '.H Augu!'<ti.:;; te 'l'.ioijocdan Yan P 
onnitgelo~tc pandgoerlcren. 

Op Yrijdag den ~~ Augustus rlos rno1'midciags ton 
10 urC' in h,1t locnnl rnn het vrmh1kantoor alhier 
HlJ1 la een stukje lcdige groncl gclegen ~an den 
g-1·ooten postm?g rnn Soerakarta ovr1· Dji•bbri•s naar 
Nga wit> 2e l'C'll ~tnk lerligc grond gl'lcgen te lljebbrcs 
op een J1alve paal afstancl benoorclen de hoofrlpl11ats 
Saenikarta en 3e een el'f n:ict d;iarop staande stee
nen gebou wen gelegen nan den grqoten µostweg 
!'an Soerakmta naar Kgawie al!en toebehoorende 
~;m den Heer A. U. BJt.memmcr. 

• De Venclumeester, i 
H. C. FISSER. 

Gcdrnlite .\.antet>lieni11;:;boelijes. 
~anmlijsten. 

Ji. leedin~lij!'lte.11. 
Stirn fboe lien. 
Jiena~·e-boelit"n 1111'1 st.erkte Ue;:;istc1·. 
Proees-'1' 4f.•rbaal. Getni~·en ~-t'1.·hooi.· t>11. 

Iilt"Jilaa;:;d.("11 "1" t>rhool.'cn. 
·1:;e11d11,·eranhvoo1·din;:;<"11. c11z. l'nz. ( 'i) 

R iH ll' L ...i E '1r 
U.ue du Pa•«~ Royal. 1.0. 

He\·p1•l t zirll hijzondl'I' aan Y001· t!L' k"·cri ng \', lll 

Jlf'knnit'Jie. l'll Bewt>e;:;ba1·e Voo1·-' 
\Vt"tq1en 111l't l'll zontler rn11zi~·k. 11il1uume11tl 
gesl'ltikt \'Olli' ,S:./-Sicolaus-l\.1'J'S111is-e11 Si1•1111•-
j11rr1·s!/'':;che11!..1•11. ' 

Be·:tl'lli1i,!:!e11, gelit'\l' lllt'n. YPrg<i:zPld v~111 
tl.•:,~;iM" tijdig tP 1h>t'n h>ckonwn :ltlll dt>u I ll'<'I' 
!30i'LLET. 1l.O. 1·ue du P:nt• J.loynl, 
of a:111 I<~. l<~L§!ilACH. te Parij"' . hij 
,,·ie11. l'\·1·11:1ls hij 011Ller~la>tnd1• fir111a op frnnn> 
aall\Ta;.!P, geillu~tn'el'de l'atalugu~:-;l'll Pll prij~

ro11r:111te11 tt' wrkrijgl'll zijn. 

9 • \ 
Te Soerakarta b1j T -OOFT &. -KALFF. 

(HS) 

,,BAZAR." 
Onder boveng_enoemdf:l benaming opent de 

ondergeteekende eerstdaa.gs in bet hui tegen
over de eerste i:;cbool, laa.tsc bewoond door 
den Heer HESSELIKK. - Heerenstrnat, een 

CO)f~IISSIE-HANDEL 
in Europeesche goecleren en b~z~elt hij die 
znak minzaam in de gunst va.n het Soerakar
ta'sch publiek aa.n 

H. HARLOFF 
(~05) ComMissionaii·. 

(Wt"~· muu· ~et on.) 
Bezoekt elke onderneming op verzoek. ( 189) 

"'\..,.. < ~1~lu•ij ~· baa1 · 
bii 

T'ROOFJT & KA!LPF'. 
Avonturen 

va.11 

Baron von MlinchhansBn 
(in het .fa V1lll11SCh) 

l'1·ij., / d. - (1·n 11cn pe1• pus! f' ,),.JO. 
(8~) 

:FO,YLEllS 

firaa[bars Spoorw0~en, 
m:T 

SBLEN RAILS en ST.\LEN DWARSLIGGERS 
YOUH 

INDIGO- ONDER •EMINGEN, ENZ., 
warden met n~el sucee.:; gebruikt op de fa.
brieken DJA.TL i\l..L\.'NDJO.BJK. ;mmI'l'JA.N, 
PAUO. "GAX. en~. 

Dit .ja:u· znll(':n (l'r hlei· te lllJOC
D.J.A .. 1neer dan '6-1.JF )Jaal"" poor 

in ~·eb1·nik ~·eJJ.·ach.t "llvt'"a1·d.en. 
l:l'll i!/ .l[/l'ld l'UU1' r/1• ru1•d1.•1t/wu/en. 

MACHfNERit:N-, LOCOMOBfELEN, KETELS, ENZ· 
Y.\X 

R.1u~ton. Proctor ~Co. te Linooln.J 
BEKROP:'\D 1IET m:En Tl.\.:\ 200 )IED.\.lLLES 

YOOlt ZlJ:\F: 1L\Clll:\EHI!i::\ 

§TALE:X ,\.§§.l<}X ~-ooR. .MOLEIWS. 
EXZ. EXZ. . . , 

(l-Hl) \'\, :\L\ .. X.\YELL. E~GTXEER. 

CQ);STRCCTEC tS BREYETES 

Paris, 121, r~kampf, Paris ~· 

Pompeu voor alle dr clciuden : Hesproeiing, 
Bran.I, (Jrnrgie~ing van \\ijn·· . Spiri tualieu, Oti!in, enz. 

4 Zilveren medailles op de Wereldtentoonstelling 1878 
Ftaiico toe;;e1ul ,iv .. ,,, rTe c,1tr11t,rrns 

EXPEDITIE '.'\,\AH _\I.LE LA:\'fJE'.'\ 

Vertegenwoordigd doo· .a:. r.r. van D ORP 
te HAA3LEr I. 

8, Rt~e Milton, te Parijs 

Vertegcnwoordiger voor Europa van d1' .'edel'land;:;ch-InrlischP, Pers en voor 
l11die van de 1'oornaamsle fahrickanten vcn Frankrijk. hcvcell zich aan 

1" Voo1' het uitvoel'lim van alle Co111111issie11 en I11casso's op de lJj]]ijkste 
voo1'waarden. -

2" Den verkoop voor de mru'k:t te Parijs va,n Hollanclsche en Indische 
prnd11kte11. 

:; .. Voor alles wa,t in het belcrag llgt van den Hollandschen of Indischen 

~ 
handel te Parijs, 

ln . mi,lne. Bureaux llggen de vnornaarnstc llnllnn<l~clJCJ en allc lndif'chc Courauten. Aile 
mheh(mgcn wordc:n er ~~rst_rckl Zc zU. •_ lll'I rerl!cui.•rngspl1!1l van lmliers en Hollanders. 

• lHF.£&\\1-.\ljRb. ELSBACH-PARIJS 

1~~ ~~~~:::::::;~~>:::=~--~;;=:;~ ...... ~~--~_I 

· .. v.icto.ria ater; 
Nat u u r l ij k )line l' a al \Ya t e r 

uit de 
Vi<•toria Bron t0 Obe1. .. la.h.u.:a;tcin. a'd. Ri.jn. 

Het rninernnlw11ter der » Vietoria brouneu" WOJ'llt gevulcl zoon.ls het nit den schoot ~ler 
nnnle 011tsp1·ingt. 

De Vidorin b1011 i1:1 ·tot nog to<:: do eeuige bekende vulkomen ijzervrije bron en is hiwr 
water daarcloor beter geschikt tot vermenging met bm~dij en:.\. chm eenig ancler minenmlwater. 

Verkrijgbfl.ar bij: 

(81) 

• 

SOES~IAN & . Co. 
Samaning, Solo, Djo~ja 

en in alle Tokos. 

I 
I 
~ 

I 

~ P E CI A. J-' U ""' El T. 
!ndigo~Ins'ba.:..l~tie~ 

" r•n·den ,-01~·ea1s ch• Iaat.ste 'Ter• 
bete1·iu~en. l"lIUWdi~ en solitle 

uit~·e,·o.•J'd. 
Heter kmiliteit Irnligo, t >epnssing van Stoom-

kooktoestelleii. · 
Kleine Insblhtties wol'ileu in deu tijd van 

eene maanil ,,.ereed iifo·eleverd. 
Hierbij \\"O;tlt h-1e1 .. ~~l:L!llllll o·een metsclwerk 

gebruikf en lorn me~ het cnn~Pns-wiiter bezi
gen tot het mmmeug-en mu t1,• indigopap. 

\V. :\IAXWEL. 
(130) E. 'GI:\' EEll\3,-lD,joc._la. 
~ --.-

BE C KER & Co. S 0 E RA B A I J A. 
W J<~ Rli. 'I.' U l GK UN DIG EN. 

Ha.ndelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groote partij :!...i, 'I', 1-1 eu Balk• 
\j ze1· in alle nfmeting-en. 

.;taaf eu plaat~jzer vn.n alle dikten, 
waarbij van 6' X :.l' X 1 

'"" en '•" 
l!; taa:f en plaatkopcr en J{oper• 

dl'aa.d. 
Groote- sorteering- Jloerbonten en 

· Jilinknagels. 
» » J{opel'en .Kranen 

en §toon1afslnite1·s. 
Intlia l'nbber \'11n af •:,." tot en met 

l" clik. 

Gasp~jpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken p~jpen tot 12" diameter 
geperst op l 0 Atmosplieren. 
· Prim1i kw1tliteit Eug·elsche dl'ijfl'ie• 
1nen, enkel eu dnbbel. 

Hand. Ceuh·ifngaal. §toom
po1npe11 en Drandspuiten. 

""'nijg·e1·eedschap , ·001· ~·as en 
''rith ~-~;ortlub·aad. 

.Alle ::;oorten ~ e1·f~Val'ell. 

Boor en Pons11nachines, Draai
en .;'chaatbault:en. 

§too1nJnac tines 1uet ketels op een 
fn1ulatieplaat. 

Jiiezel;;'nhr •01nposit.ie, de beste 
bekleeding tegen mmute-uitstraling. 

Dinas Cristall. een nieuw soort 
,-nnl'1deJ:. Yan wclke laatste artikelen zij 
eenige n.genten voor Jn.vn zijn. 

Y enler alle a1·tikelen, benoodi~d 
, ·oor landelijke onderne:mingen •. 

Hunne zank op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gestelcl. . 

Gaarile belasten zij zich met toezicht hou
den op a.n.nm1t11k v1tn J[achinerieen en 
re1Ja;t·aties danrvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

r•~••~••ot•~~~·~~• fif:l A A GZ g 5:i'"'"ii EN 
+ llloeijelijke ~p:jmrtering. Maag-ontsteking. Maag-en baikpijn 

1 ELIXER .. TsifoffETTE~PRERRET 
+ a la P.A.P.A.I.N'E 
+ IP/antaardig, d• s11ijsverteering bevorderend middel) 

Generaal Depot:_ 1_63 & 165, Rue St-Antorne, PARIJS 
r 11 111 11 rh· 111 allt> Apotheken \f':·1,.-~-z'1:tnr. 

~··••++••~~+<> 

INDISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

8pecialiteilen in Spaansche en Porlugeesche WiJnen. 

• 

•
~rA~J[en r~~rn~~l "' ·'·· 

bskroond met ROODE PORT 

ZILVEREN MEDAILLES. l....,.1_~~ 
\Vitte en Roode 11."ort .... . ( J 5.-l per. 
l9Inla;;-a,Museatt>lu11Vinon11lce,, l3.30(E! fl 
1.·~tle-, Gold- en D1·y-Sf1erl'y ,, 12.-1 acoi.t 

Eeni[e a[enten voor Solo 
TROOFT & KALFF 



G E L D - L 0 r·E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeYe van 
De Gymnastiekschool te Soet·akarta. 

en 

De Vereenlgin~ tot ' 'oorbereidend on
derricht aan kinderen van .M.i1n·er-
111o~enden in NederJandsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van r 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 prijzell « l 5.000.- « 10.000.
5 

10 
100 
200 

« 
« 
« 

« « 1.000.- « 5.000.
« « 500.- (( 5.000.
« « 100.- « 10.000.-

50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTEl zijn tegen f ·I 0.- CONTANT verkrijgbaar · 

te Aruboina bij de heereu A. T. Bouman & Co. • 
<< Banda « den beer C. J. Blankert. 
« Bancljarmasin « « « J. A. Jmven. 
« Bandong « « « C. G. lleiligers. 
« Batm·ia « de N I Escompto Maatschappij. 
« « « den h eer ll. J. l\Ieertens. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

(( (( . 
(( (( 

(( « 

(( (( 

<1 Bengkali~ 

« Benkoelen 
« Boeleleng 
« Buitenzorg 

« « G. Gehrung. 
« << " F. lI. Kroon. 
<< de heeren H. l\I. van Dorp & Co. 
« c< « Ernst & Co. 
« <c << Bruining- , - Co. 
c< c< Ogilvie & Co. 
<c cc Yisser & Co. 
<1 <c " Dunlop & Co. 
<1 den ht er Loa Po Seng. 
<< cc « 'l'hio Tjeng Soey. 
« <c « L. Yan Hutten. 
(\ << << C. ,\ .• \ eckedin. 
<< << c< . ·ierinckx. 
« (\ (\ Th. Jansz. 

(( (( (( << J .• \.. Schussler. 
cc Cheribon « « << J. J. H. Smeenk. 

(( .\. J. \Yoh·ekarnp. (( (( (( (( 

(( (\ (( « 
« Dj ember Bezoekie cc 
c< Djocjacarta << << 

cc J. rnn Hobt Pellekaan. 
" Brocx. 
<< J. J. de Graaff. 

« « « ll. Bunini;. 
« cc << {( \C \Yell. Kocken. 

« « de h~eren "oem1an & Co. 
Indramajoe « den beer J. Revius. 

(( Kedirie c< ·• << « F. Stortenholf. 
<< Kota-Radja << cc « A. \\'. Kneefe!. 
« Laboeuu (Deli) cc << << J. F. H. Yan Hemert. 
<< :\Iacassar « << ·w. Eekhout. 
« ,\fadioen c< (( cc J .. \. :'.\Ianuel. 
« 1\Iagelang << « << P. E.oppen;il. 

:'.\Iedan cc « << \Y. F. H. Leyting. 
:'.\Ienado ci de beeren de Bordes & Co. 

« Padang « cc cc Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pacl.-Pandjangcc « « J. IY. ,\!ting Siberg. 
« Palembang « 11: « G. H. Ruhaak. 
« Pa oeroean « « cc H. G. lllunder. 
<< cc « cc D. P. Erdbrink. 
c< Pattie « cc cc A. hl. Yarkevisser. 
t< Pecalongan « . << « A. \\'. I. Bochardt. 
« « ct << << S. N. l\Iarx. 
« « « de heeren Hana :Mullemeister & Co. 
<c Poerworedjo c< den beer ,\I. F. SroeL 
<< Probolingo « « cc C. G. 'an Slieclrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw << c< cc C. Yan Zijp. 
« Rernbang << cc << P. L. , ·an Bodegom. 
« Salatiga cc << << Th. B. Yan Soest. 
« amarang cc << .\gent ::\. I. Escompto ,\Jij. 
;c c< « de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« cc « << (\ Raven waay & Co. 
« cc « « << Arnold & Co. 
« cc « « « Soesman & Co. 
<< cc « << « GriYel & Co. 
« « « den beer ,\. Bisschop. 
'C Soekuboemi << << D . .T. H. :;;chafer. 
<< Soerabaia « c< ,\gent ::\. I. E'compto i'1ij. 
« cc « den heer Chs. Kocken. 
« « cc cc « Y. C)ignctt. 
(( « « de heerC'n Geb. Gimberg en Co. 
« cc <t << << \'an ,\Iuyr\en .'· Co. 
cc cc « << Thieme. c'· Co. 
« oemka1-ta 

(( 

(( (( 

(( (( 

« Tangrrang 
cc 'J'.jiancljoer 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

« cc (( Soesman &; Co. 
<< « « Thoon & KallT. 
<< « << Yogel van der Heyde & Co. 
cc den heer C. L. Baier. 
« « « L .• \.. ::IL Leman. 
« cc << Jhr. R. IIolzschuher Yon 

Bardach. 
C< cc « K. HoYens GreYe \\'zn. 
« « tc C. IY. R. ,-an Rrne~se Yan 

Duijvenbode. 
« « cc I. I. A. Uitc>nhage de 

::\list. 
cc \Yonosobo « cc « D . .J. Yan Ophuijzen. 

De trekking geschiedt ten ove1·staan van den ~o
taris lI. J. MEERTE~S te BataYia al' bij aanplak-
billet is bekend gemaakt. • 

· De Commissic orl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handeis· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstraat-.Solo (35) 
Steeds beleet'delijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVE r. 
TELEGRAAF'fAlUEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorclen. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) 'rHOOF'r & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

'fhooft &, Kalff- Soer?.ika.rta 
PA.PIEHEN I Dl\'EUSE ~OOH'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
K,.\.NTOOHBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN ZEEB, YELB 'OOH'l'EK 
PH.ACHTALBUi\IS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. euz. (5) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvra~·en tot. gelei•le· 
billet , ·oor , ·er,'oer ,~an koffij, 
met ontYangstbe~vijs ,·001· kof'-
fijpas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

ltli1·eren bet. bloeli P>l herstellen alle ongeregeldbeden 
van de 

Jever, 1u1utg, i.l'.eren en in;;ewanden. 

Z\J .g0-.·en kracht en gezondheid wcdc1· <1Ull verzwak
te G.,stellen, en zij n onwaardeerbaar ter genezing 
vrin a lle KwalL'n eigen mm l1et vrouwelijk geshtcht, 
onverschillig van welken lceftij(I. F:n onbetaalbaa1· 
voot Kinderen van welkcn omlcrdom. 

DE Z,.\,LF 

Is cen onfeilbanr genecsmicldel 1·oor Invade Beenen, 
Zll'ei·ende Borsten, vel'oudorlle l' '..1nden, 7:weren en 
EtterbuilPn. net is beroe1ml t0r genezing \an Jicht, 
Rhumatiek, Pll omergelijkbaa1· vooi· .\ambo1·,tighcid. 

keel1>ij11, b1·011chitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter gcnezing van Kliel'gez wellen Pn alle soorten van 
IIuiclziekten hePfL zij geen mede,linger en genee~t 

betooYel'encl, ~aarngetrokken en ~tijrn Gewrichten. 
.\lleen bereicl in Professo1· lIOLLOW.1 y',; Etabfosement, 

78, New Oxford street, Londen 
YOOl'heen 533 Oxfo1·d street, 

En w0t·den Wl'kocht in PottPn en Doozen rnn ·1 s. ·1 '/,d., 
~s. 9cl .. 4s. Gd, 11 s., 22s., en 33,, en verhijgbaar 

b~i alle rnedicijnen-vcrkoopers dool' de geheele werelcl. 
Dir" Koopers gelieven he! Eliquel van iedere Doos en 
Pol le onderzoeken. lndien he! adres, 533, Oxford Street, er 

niel slaal, zoo is het bedrog. 
( 130) 

Amsterdamsche A potheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough t""ozen~es. 

(105) 
l\lidd<\l tegen de 110est. 

i\IACIDELSE. 

Amsterdan1scb e Apotheek. 

Bayrum. 
-water. 

(101) 

Soer1.ku rta. 

Alcoholisch 'vasch-

MACHIELSE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groot e1f, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Soci8tB G1

e de Produits Alimentaires 
KAP IT.\AL 3 :\lrLL!OE:\ FRAXCS 

Di1·ectew·e11 DIS.l"YT en ALLCARD 
Gov or.:'\ jJErn lLLE P.1 HIJ:> ·1878 

GOUDE:'\ hl ED AILL E ~MSTERDAM 188 3 
PA RI JS 

23, Riche1-. 23 
LONl;)ON 

·101 , Leaden halls/ Peet. 

Boter van Normandie 
Zoncler eenig meng~el, de beste bot<'r van Frankrijk. 

Diverse grocnten, lnt/J'ek sal'(/i11es, pcites de 

f'oie g1 ·os. em. 
ORDERS TE RJCl!TE:\' .\...\::\ ALLE DIPORTEURS 

\"AX EURQP.\. 
. Men eische op elk b\ik he! merk me! de twee boerinneljes 

IIOLLANDSC!rn PRIJSCOURA:--rTEX \\'ORDEr 
OP AA:\'\'R.\AG TOmEZOXDEN 

('14 1) 

Door contraclen met 11ier'1' dun 50 ai·oote 
f1wi~che fetbl' i krwll'Jl, op elk rrb ied van ln
d11st1·ie, ben ik in. stnal alle 01·de1·:; ]HOmpt en 
tot zeu rnol'cleel iae pi·ij~e'll 11il le voeJ'eH. 

Even als v1·oe:;e1· aelieve mm de bestell inaen, 
VOOI" tombolll, ·.,, en OJI St-Nicolaas
A..1·tikelen tijcliu toe le :ewlcn. 

Geene bestelli11uen, wo1·clen 11itaevoei-d dun 
vooi·zien van deftki11g mij clir1~cl toe te ::,enden. 

E. ELSBACH, 
Vcrtege11wo0Nligcl' de1· S r!rl: Ind: Pe1·s 

w Oeger S, Rue l'tlilton, §. 

Tha.ns: 107, Rue Ordener, 107, te P ARIJS. 
(172) 

, 

Vnn 11f heclen dagelljks ver,;ch e Uebakjes enz. Pr~jscournnten worclen tegen francol 
aan vmge frnnco toegezonclen. I 

------~----

VAN RU UV EN & Co: 

SOLO 
Solo. <len 2!) April 18 -!. HE EREN"§'J.'RAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroocl.ies en. geprepareerd Y s. Bestelliugen warden m den ' 
ko.rtst mogeltiken tijd afgelever<l. 

N B d B r 1. I n d i s G h B L B v B n s v B r z B k B r i n ~ 
EN 

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn,pit11al bij overl~jclen. lmmer-trekkencle verze 

kering;- ook omtrent die vol gens het onbngs aangenomen VEL~LAAGD fatrief voor \VEE
/;.8:'\FOXDS . worden gaarne verstrekt tloor 

(17) 
-----~-

THOOFT & KALFF Soerakarta 
be1ele11 zich beleefdelijk aau voor lrnnne 

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

H_.\.XDE L (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette af!evering ge

ganmdeerd. 

PRIJSCOURA~TE~ warden Hteeds gratis 

verstrekt. 

- '".;Oo o o o o 0+0 o-o-o o o o ·o o o- o o o o- o o-o-o 

., 
;:I 
OS .. 

PAPLTERIE COOPERATlVE D'ANGOULE!IE (France) 

~,j. D : L . ~ l'~ 

I
! 

QI • 

0 "~11Que .'JE FA1l\\\~~ '3 
<'1 RORS·CONCOURS A L'EXPOSlTlON UNIVERSELLE ~ 

• DE 1878, .a 
~ ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ 8 

~ EEREDIPLOMA GELl~NDE met de GOODEN ~ 
..; MEDAILLE wcgens hunne bemoeiingen ;> 
• ter verbetering van de positie van hunne werk.lieden ~ 

~ ---===--- ~ 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4 1500,000 FRANCS ~ 
S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 

; ~ AROCHE-~OUBERT & fcIE~ 
~ -~ CV ~ ~ 
= Door de l<eheele wereld bekend voor 1> 
".bun briefpa~picr velin, vel'ge, qiwd1·ille, .= 
~ batonne, enz. P apie1·s a l' Etoile (ster- ~ 
!ii papier), Enveloppen , Visitekaartje~, 

0 
0 ll eu iste1·;,, Copieboeken, ?_choolschi·\!f- .., 
'tl boehen, met of zonder hJnen, papier ::::> 
"" voo1· dl'ttkwei·k, ca 1·toii, B1·istol en ivool'- ~ 
S />UJJie1•, papie1• fil ecl'U (18 qualitein, pe-
"" lw·epapier en demi-pelttre papier gegomd 'g, 
~ of ongeuomd (u iterst fijn}, parkement ~ 
;: papie1-. Oorspronkelijk Stei·'s mill paper,~ 
g Cigal'etten-papie1•(le sincere, le camelm) ~ 
"'en andere merken. ~ 
s.. ~ ~ a Bestellingep te richten direkt naar i:: 
<11 !NGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ::' 

111 
E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. 111 

~ EEN CAR:SET MET MONSTERS DEV!NDT ZICH DIJ 
1'l de ll ccre n Wannee &: Co, TE D.ro1rn.10 • 
• O· O O -0 0 -0--0--0- 0- 0-0--0- 0-0- Oi-0--0- 0-0--0-0--0-0- 0--0 ··0 ·0 

HOG;;;o'S PUA~ COD LIVER OIL 
f l-IOGG'S LEVERTRAAN) 

Waarvan de hcilzame uitwerking sedert 30 Jaren lfekend is 
Trc-eo : Bor.st!:.iekten. Longtering, Bronchitis, 

Verkoudh eid.Hardnekki q e hoest,Klierachtige 
aandoenmgen , Hmctz1ekten . Klieracbtige 
gezwcllen Verzw.ikkinq ru \'ooral ter ''~r~~rki11g 
van klnderen die een zwa k en teer gestel hebbcn. 

Men eisrhe op het eliqu•l den naam van HOGG 
hel ollesl van 1le11 W LESUEUR, chef der Chc'-
1111 srhe werhaamheile11 11;111 de medischc facu!LeiL l: 
Patijs. en het stempel van denfranschen 
Btn ;: t in blauvve jnkt. De le\·erlraan \';11 

~ HOGG worol l allecn veikoch l in dr'ielweki(Jr 
fl aeons waarvan he t model liier naast is £e pla:nst. 

A-otheek HOGG, 2, rue Castiglione, PARIJS. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEJ\IMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN I!ET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor geheel JAVA: bij W ANNtE: 
" Viw AALST, ,, SamarlWllo 

• 

den Agent te Soerakarfa 

J. H. YAN OMl\IEH.EN. 

A1nsterdainsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot Yoor Soernlrnrta van 

~aap~ohe Wijne~8 
(~5) A .. i\IAQHIELSK 

SO]j'JS~:IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- eu Co1n1nissie,·endntien 

(2 ) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernknrtn. voor de 

zoo gunstig bekeucle Wl.JXE~: 

Merk PLATON & Co. Batavia . 

(70) A. i\IAUHIELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek. 
Soera-karta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Jioorts
wel'end liqnenr, tevens een e zeer aan
.gename drnnk. 

tlOO) MAUHIELSE. 

AGEN'rSCHAP SoER<\KAR'rA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

D e ondergeteekencle sluit verzekerinO'en te-
o 

gen branclgevMr, op de \J'ebruikelijke voor
wnanlen. 

(14) A. l\IACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas." 
Bij het Agentschap dezer ]Jaatschap· 

pijen bestaat, 01> zeer annncmelijke voor
wa.arden, ;;elc;;cnheid tot verzekering 
te;;en bra.nd;;evan.r, van alle soo1·ten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta, 

(16) J. R. VAN 01\11\IEREK. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

SLellen zich verantwoordelijk voor cle wet 

DK UITGEVERS. 

Snelclruk - TnooFT go KALFP - Soerakarta. 
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