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Dij dit bind behoort een bij,·oegsel. 

Ingezonden Stuk. 
Dupliek op een ingezonclen stuk ge
geteekend S. YOorkomend in de 

N. Yorstenl:mden dd. '15 Aug. 1884. 
en wat niet voo1· overname ge rhikt 

te achten is. 

'foen Diogenes zijnen leerlingen eens de stel
ling verkondigde, dtLt de mensch IS »een on
gevederd tweebeenig wezen" wierp een spot
ziek Athener te midden der klasse een gepluk
ten haan, met den uitroep: daar hebt ge den 
memch van Diogenes! 

Zulk een geplukten haan nu is S. 
Van zijne veeren beroofd stmit hij nog te 

kraaien, maar het zijn zijne laatste toonen -
hij verklaitrt bet _ zelf. 

Erg zwakjes intusschen IS S' repliek i. z. 
den bewusten ,, :£later." Er moet toch •vat ge
zegd worJen. pour sauver les apparences ! 
Scbeldwoorden ( ik tart s. er mij een aantewij
zen) en de kazerne hebben bet nu gedaan. En 

So erakarta. 

Korumissaris 'en voor de maand Augustus. 
Plal\.tselijke Schoolkommissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 
Verzorgin;;·sgesticbt 

de beer Ds. N VAN KLA VEREN. 

1'1aanstand. 

Y. M. 7 Aug11~tus Donderdag L. K. 14 Augustus 
DondPrdag N. :\f. 2t AuguBtus Donclerdag E. IL 28 
Augustus Donrlerdng. 

R. K. Eeredienst. 
.Katechisatie. 

Vrijdag en Zaterdag den 22e en 23e dezer des mor
gens 7 ure . 

GODSDIE;\ST-OEFE JSG. 

Zondag den 24e dezer des morgens ten 8 w·e. 
Past-0or F. H. DE BRULL . 

de land- en volkenkunde die er bij te pas ko- De Engelsche bladen hebben vermeld dat 
men! tusschen Engelnnd en Frankrijk eene diploma-

s. zal geen notitie meer van m~j nemen!- tieke gedachten wisselingbeeft plaats gebad over 
't gaat op een goedkoopje ! Ik weet nu echter de troonsopvolging in Nederland. Men zou eene 
dat ik hem niet boos kan maken. - een top- overeenkomst beramen, waardoor Belgie en e
punt van kalrute, ditt nog geen wusgeer ver- derland weder onder een regeering konden 
mocht te bereiken en dat het deel is van S. • worden vereeillad. 
Hij scbij~~ mij toe een 111_1? van zacht::noedig- 1 Duit.-;chland. 

0

zou dan met Luxemburg wor-
heid te znn. Maar als h~J eens met tanden den tevreden gesteld. 
en klauwen ter wereld witre g-ekomen en met H ft d" d ht · 1· k i ··k I ts 

h lJ
. ,, ee ie ge 11c -en wisse mg wer ·e tj p i.HL 

een orgnan om ZOO te »SC e en - wa.ar ZOU j h d d tdt ·· b t · t 1° . £ "t ' 
dat wel naar rieken? l ge a , _an s. zu e me onaarr ig e1 Ill 

. .. . . de geschiedems daitr, cbt de twee mogendheden 
W a~ die. kazerne er b~J. doet 1s al weer dm~- Frnnkr~k en Engeland, die in 1830 het hardst 

ter, misschien een rhetonsch beeld, eene kleI- hebben samenaewerkt om Nederland en Belo-ie 
ne redekunstige versiering van S. lntusschen vau elkander t: scheuren thans nu Duitschh~d 
zou men hem 't woorrl van Beaumarchais ter zoo machtio- is rreworde~ wed

1

er samenwerken 
. k ' f 0 0 , overwegmg une": geven, _toen men aan -~ rnn- om ze op nieuw te vereenigen. 

sche hof dezen h1~lp hermneren. dat hu vroe- Ziedaar de politiek ! 
ger slechts horlogienmker was geweest. Ja ! N" t t I t · d 'l' ll d E 
was 't ant woo rd maar indien aii nrnrkies' in . ~e en onrec .1 e zeI e a _e~an : ,, en 

·· l ts ' t t d 0 ::i' t d eerluk man ml nooit een groot politikus worden." 
mljne p aa waar gewees , an waar ge en-
ke4jk rwg borlogienmker ! 

Het »lucbtje'' van S. schrikt mij niet af. Bij 
iemand die uit zijn graf is opgestaan en thans 
met zijne beenderen begint te ramrnelen, is 
1.00 iets te verwachten. Maar wanneer de mo
tieven tot zijn geschrijf eens bloot kwamen te 
liggen, voorzeker zou men iets ontwaren» qui 
sent pire que la caserne." 

Een lezer. 

F e u i 11 et o n. 
1'1 A..RIN A... 

IV. 
Toen ik de herberg weder binnen trad hadden 

David en de paardcn hunne siesta geeind igd: voor 
de eerstP. maal was bet op mij geweest dat lllen gc
wacbt had. Marina, die in Sinigaglia een YrienClin 
ge°l'onden had, even arm als zij, bracht uit de stacl 
een voo1 raad gekookte kastanjes merle. Het kleine 
meisje bad er zich dadelijk van meestcl' gemaakt, zon
der te begrijpen , <lat hetgeen zij vermurste Yoor rle 
ItaliaanFcb~ ht>t man! vool' den gehcelcn dag was. 
Marina lachte om rle gcklrnden van het kind, zij had 
we! tien malen bani· middagmaal willen geven om 
het een oogenhlik op den FChoot te hebhen en te 
vermaken. Toen wij wecler op weg •varen hervatte 
zij haar vcrhaal. 

Na de reis naar Lorette Yel'liepen er drie jaren 
zonder clat er iets bijzonders vooniel. There!'a had aan 
haar man nicts vertcld Yan hetgeen zij gezien had, 
bang zijnde <lat hij boos zou wezen over bet stilz,,·ij
gen cla~ zij bewaard had en ook om haar zoon geen 
verdriet aan te doen. Daarbij mishaagde haar de gc
dachte, van ons te zamen te zien trouwen, volstrekt 
niet; zij verbecldde zich <lat zij Danielo genocgen deed 
door rnij dam· aan huis tc houden en daardoor zou 

De heer L. v. B. te Djebbres is voor de 
zesde maal bestolen. De di.wen schijnen slecht in 
hun g:trderoLe gezeten .te bebben, want zij an
nexeenlen hemden, broeken, nachtbrcreken, ka
bajas ·en ook een nieu we lakensche jas. 

De heer L. v. B. heeft Yan den diefstnl aan 
het bestnur kennis gegeven, met de bijvoeging 
dat hij dit deed omdat het zoo beboorde, maar 

zij Giuseppe p'weuncn om rnij als zijne dochter te 
be~chouwen. In 'rnarhcid gevoelde Giuseppe voor mij 
een bartelijke niendschap en daar ik geen slechte 
werkster wa~ en er altoos in bet magazijn &wat te 
naaijen Yiel, was juist hij het die aan mijn vader 
verzocht orn rnij te Ancona te laten, waartoe gaarne 
de vergunning gegeven werd. 

- \Yat een geluk voor een huurkoetsier, riep 
hij nan vroolijk uit, om aan ieder einde van den weg 
een hui~gezin te vinden; aan de eene mijne vrouw 
en kintlcrc11 en aan cl~ anclere peetemoei en Marina. 
Jk ben toch Ynn plan om mijne dochter in deze 
streek 1 e laten tronwen en clan zoo sprekendc keek 
hij Daniela ter sluiks aan. 

Wat den laatsten aanging, hij was geen mooi pra
ter, maar bad een ernstigen wil; hij sprak nooit van 
zijne belofte, maar dikwijs vatte hij mijne band om 
zijn ring te bckijken, dan schitterden zijne oogen en 
ging hij genoeglijk glimlachendc weg. Zoo leefde 
ik half bij mijne pcettante en half bij ons te huis, 
zoo gelukkig, dat ik naar niets verlangde, tocn op een 
;woncl, men mijn vader erg ziek te huis bracht. De 
Apenijnen ovcrtreldrnnde, was hij in een onwerler 
kletsnat gcworden, hij had de koorts gckregen en 
was aan bet ijlen. Toen men zag, clat hij vet'lorcn 
was, werden de dokters geroepen; maar of ze hem 
al bet bloed wat hij in cle ader~ had aftapten, kon
clen ze hem niettegenstaanrle al hunne geleerdheirl 
niet redden. Het ecnige waar wij ons mede troo~
ten konden was, dat hij alvorens te sterven nog bij 
kennis kwam en na gebiecht te hebben en voorzien 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de belft. 

dat hij verzekerd was, niet alleen <lat de croe
deren niet zouden terecht komen, maar 

0

ook 
dat de U.ieven niet zouden o-evanO'en worden 0 0 , 

daar van de zes diefstallen die er achtereen
volgens bij hem plaats gehad hcbben tot nog 
toe niets is uitgelekt. 

Het zal ons '7olstrekt niet verwonderen zoo 
wij in het volgend nummer een zevenden 'dief
stal bij den beer L. v. B. te vennelden heb
ben. 

De dobbelaars bebben hunne speelpbnts m 
de laan tusschen het h6tel Slier en de socie
teit verlaten en hebben zich thans o-eyestio-cl . d 0 ,,.. 
m e onmiddelijke nabijheid van bet H.esi<lcntie 
kantoor, bij den ingang van den kraton. 

Wnt wij voor den Stationschef te Madioen 
vreesden, heeft zich bewaarheid : hij IS m 
zijne betrekking geschorst en zal zicb te ver
antwoorden hebben voor den H.aad van J us,_ 
ti tie. 

Daar er bij het ongeluk twee menschen zijn 
omgekomen, of liever aan daarbij bekomen 
wonden later zijn overleden is de straf teaen 
hem bedreigd Tan drie maanden tot drie ja~·en 
gevangenis. 

Het is te verwachten dat echter de zwaarste 
straf niet op hem zal toegepast, ruaar ver
zachtende orustandigbeden in aanmerking zul
len genomen worden. 

De trekking van de loterij voor de Soera
kartascbe Gymnastiebchool en voorbereidend 
onderwijs voor minvermogenden is toch uit
gesteld en wel tot 3 I Dt!cember van dit jaar. 
Het is jammer dat andere loterijen nu hierdoor 
benadeelcl worden. W ensche4jk ware het, zoo de 
loterije;:i a tour de role en niet tegelijk nan de 
orde waren en de tijd haar gegeven om de 
loten te debiteeren op een of anderhalf jaar 
gesteld werd, waarna de trekking onhcrroepelijk 
moest plaats vinden. 

De Uommiezen der 3e kl. bij den nost- en 
Telegniafclienst, A. H. Hess ie Banjoemas en 
J. F. Kussy te Soerakarta zijn op hun eigen ver
zoek en clns buiten bezwaar van den hmde, 
overgeplaatst de eerste naar Soerakarta en de 
2e naar Banjoemas. 

Inzending der Adverten~ien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

SDoorwe[en rn N ederlandsch. IndiB. 
(Ver volg.) 

De lijn Soerabaia-Probolingo loopt ln.no-s de 
kust, zoo dicht bij zee .soms, dat men va~ uit 
clen trein de scbepen kan zien. 

De lijn Bangil - i\falang loopt zuidwaarts 
op een bergachtig terrein ; d~ laatste balte n. l. 
'l'oempang werd eerst in 1883 gebouwd. 

De paraboolbruggen bij Kertosono over de 
Brantas, bij lVIaclioen over de Madioenrivier en 
b~j Solo over_ de Bengawan, zoomede de Tje
piple~brug, che over de Pegirian ( bij Soera
bai1i) en die over de kali Porong zijn reus
achtige kunstwerken van permanente constructie: 

Omtrent het ni'l"eau waarop de W esterlijnen 
zijn aangelegd verkrijgt men een denkbeeld, 
wetende dat de oude hoofdplaats Tjiandjoer 1450 
voet boven <le oppervlakte der zee o-eleaen is. 

Bij Gouv. besluit dd. 18 Febr' jl~ w~nl aan 
de Factorij der K H. 11. conce~ie verleend 
voor den aanleg en de exploitatie vnn een 
spoorweg van Batavia oY..-r passar Senin en 
Meester-Cornelis naar Bekassie. 

Dientengevolge heeft zicb te Amsterdam de 
Ooster Sp. Maat.Jch. gevormd, welke een ka
pitaal benoodigt van f 1.700.000. 

Met den aanleg der lijn Samarang- Cheri
bon zou men reed;; zijn armgevari.gen. 

Te Biitavia en Samarang zijn locale tram
waij 's in exploifaLtie, zoomede een van Samarang 
naar Djowana over Demak en Koedoes. 

Die van Goenclih naar Poewodadie ( Gro
bogan) is in aanieg. 

Gelijk bekend is de concessie aan den Heer 
G. W. Winter voor den aanleg van een stoom
tram te Solo, en verder naar de halte Poer
wodadie der Ned. Ind. Sp. i\faatscb. oYerge
gaan op de fir ma de Lange & Oo. te RLta via. 

ioo gaat Jiwa door den aanleg van Spoor
:vegen eene schoone toekomst tegellloet, en bet 
Is te hopen, diLt ook de andere eilanden van 
den Archipel eerlang in dat voorrecht zullen 
deelen en ald ns in bloei en wel vaart toenemen. 

(Aangeuodcn .) H. S. 

G e me n g de B e r i c ht en. 
~tJll8 hollandschc Oourant vermeldt: 
Volgens gerucht zouden drie der vermoede-

4jke daders van den kerkdiefstal te Bakel 
gearr ~steerJ zijn Onder dit <lrietal wordt de or
ganist <lier kerk genoemd. 

te zijn van de laatSte sacrementen, hij ons nog een- op voorkwamrn, ecn mengelmoes van alles, wat nie
rnaal kun omhelzen en zegenen. Ik was er erg be- mand kon lczen, maar toch door alle kadraaijers van 
clroefd onder, maar ik zou tranen van bloed geweend rle Lernnt ge~·FokP.n wordt. Gij weet dat te Livorno 
hcbben, als ik geweten bad wat ik aan mijn Yacler de Joden en de Turken te zaruen komen; :nen zegt 
,·erloor. clan ook dat als een heiden zijn geloof verloren had, 

Na ,-er!oop van een paar dagen werden de paar- hij bet tc LiYorno we! zou terugvinrlen. Al die- on
den die oud en het rijtuig <lat versleten was ver- gedoopten gingen bij den broeder van Giuseppo en 
kocbt en toen de onkosten voor de zickte van mijn verteerdcn daar meer kroonen in een dag, dan Giu
vader gemaakt en eenige schulden betaald waren, seppu zclf c1· in cen geheele werk zag. De koopman 
bleef ons niets over. lk ging met mijne zusters in- wa s rijk, maar hij werd oud en had slechts een 
clienst in cen zijdespinnerij die een Fr:i.nschman te rlocli ter: hij dacht toen in eens om <lien brocder, dien 
Rimino opgericht had; wat rnijne moeder aangaat, hij in geen twintig jaren gezien had en nu zocht hij 
zij kon leven van haar spinrokken en van hetgecn de van clien lrnnt stcun . Ilij had daarop naar Ancona 
kleine tuin opbracht. Het is daarbij geen schandc om geschrercn om hem Daniela toetezenclen; belovende 
arm te wezen ; bet brood wat men eet maakt niet dat als ze het te zamen konden vinden, hij hem tot 
vroolijk, maar het grootste van alle el!enden is bet ver- schoonzoon zoude nemen en hij hem de geheele zaak 
driet. lk kreeg er spoedig ondervinding vnn; het reizen zoude ovedaten. Dat was nu bet fortuin <lat uit den 
was gedaan en men vcrzocht mij niet meer om na~r heme! neclerdaalde . Ik weet niet wat Giuseppo zou 
Ancona te komen. Ik kreeg er heimwee Yan Daniela gcclaan hebben, als mijn vadcr nog leefde. Di11 zoude 
niet meer te zien en van zijn kant stoncl hem hem we! herinnerd hebben <lat een oude, beproefde 
ook niets meer aan. Zijne moeder bemerkte we!, vriendschap meet· waard is clan een versleten broeder
dat hij Yerdrietig was, zij wist zeer goed waarom; schap, maar rn~n had hem niets gezegd, hij had niets 
maar wilde niets zeggen, want Giuseppe bad nu plan- beloofd en ik bracbt aan zijn zoon slechts armoede. 
nen die volstrekt niet met onze wenschen overeen- Zoo dacht hij nan zelfs niet aan mij toen hij Danielo 
stemden en Theresa, die mij zoo lief bad, was nu bij zich liet komen en hem vroolijk de tijdingen, die 
bang voor mij. Ziehier de reden er van. hij uit Livorno had ontvangen, mededeelde, hem een 

Daniela had in Livorno een oom, die hetzelfde be- maand tijd gevende om zich gereed te maken der
drijf uitoefendc als Giuseppe, maar met br.ter gcvolg. waarts te vertrekken. Daniela was zoo verrast, dat 
Als men de schippers van <lien kant uit mocht geloo- bij zijn vacler geen syllabe dul'fde antwoorden; zijn 
ven, dan had hij een prachtig magazijn met een mooi vader was daarbij ()en streng en heerschzuchtig m.an, 
uithangbord, waar alle talen tot zelfa het Grieksch , maar toen hij weder buiten kwam was hij diep ter 



De gemeente zal <ln eerl11ng herinnerd war-
den nan het. 

Yv o du nicht hist 
Herr Orcmnist 
Dit chw~igen nlle Pfoiten 

'l'e Boston is eene mitchine in den lrnudel 
gebrucbt om ... , coupons te knippen. 

Onwaardeerbuur voor onze l!tndgenooten in 
't moederlancl 

1'e Am terdam, is tum den voorgevel van 
het Rijks-musewn op de Stadhoudershde het 
met!Llen vrouwebeelcl gepla11tst, dat den hoofd
ingang kroont. Het is eene Victoria met uit
gespreide vleugel en met krnnsen in de h11n
den, die zij op de overwinnnars in het strijd
perk der kunst schijnt uittestrooien. 

Sedert eenige dugen is men ook bezig het 
gesmeed ijzeren bek, dat het park afp1111.lt, 
waurmei;l.e het l\Iusenrn omgeven zal zij n, op 
de steenen grondslngen te platttsen. 

Behal ve cle21e bijzonderheden, die een wan
delaar opmerken b.n, staat het gebouw nog 
als eene sfinx, die hare schutten onzichtbaar 
houclt. Een aantal werklieclen verschijnen er 
dagelijks in, v1tn zoo verschillenclen volksaard, 
1fat het is alsof er een toren van B1tbel gebouwcl 
wordt. In hun midden zal echter de bouw
meester Cuypers wel de nooclige eenheid weten 
te bewaren, die de voltooiing verzekert. Er ziin 
Itali11.J1en voor bet leggen v11n steenen rnozaiek 
vJoeren. Engelschen voor het aanbrengen van 
ge childerde glazen, schilders van iederen volks
a11rd, beeldhouwers uit Limburg en uit Bel
gie. Wie men te spreken krijgen kan, weten 
wonderen te verhalen, en indien lle helft claar
Yan slechts wnar is, belooft bet Museum ,een
maal afgewerkt, een v1tn de gro•itste auntrek
kelijkheclen der hoofdstad te warden. 

S. R. C. 

Te Ba tit via hadtlen n.cht nvierroover:-; een 
petroleumpmuw overrorupeld en W;tren door een 
1ler luiken nttitr hinnPn~ckropcn. 

Zoo ~jverig \rnren zij . om ge'n tijcl te ver
liezen. met all h111ul.~ be'.l.ig. tie olie overte;;chep
pen clnt z\j niet bemerkteu, tl,tt de opvarenden . 
die weggeloopen w;m~n. e.m mandoor tegenge
komen en meegebri1cht Jmrlden; tleze wist we! 
mad. eu eer de dievcn het wisten, wercl bet 
Juik, mianloor zfi mrnr binnei:g<:!kropen waren. 
ge.~Ioten en gegrendeld. 

~ T n ging het in triomf nn.ar den schout waar 
zij met de krer>t van todn11!f toelong mmkwa
meu. De schout "l'"roeg. wnt hun deercle om 
zoo te roepen en wilde een luik open"en. om 
te zien, wat er !erkeerd was, toen hij van de 
d11ppere chnitevoerders, die nog niet van den 
:;chrik bekomen waren, vernam, ditt er acht 
dieven in een pln.s petroleum onder de luikeu 
gernngen zaten. Behoedzaam wenlen zij een 
voor een aan het tlaglicht gebracht. afgedroogd 
en in bemll'ing gesteld. A. D. 

~let zekerheid kunnen wij mededeelen d1Lt 
<le Gouvermrnr nm A.tjeh. de Heer P. F. La
giug Tobias, tegcn den 2 >en dezer ma.and lo
gies heeft hesproken in het Hotel der ;:-.,-eJ.erl<m-
dPn. A. D. 

In de rubriek » D<rnu~kout'" v11n het B. H. B. 
schrijft ;\farie o. a. : 

::itelt u voor een Iicht gee!. of crJme mons
Relinen ]deed. w111trop 1tls ornament donkerblau
we of donkerroode vmngtcekens, ongeveer ter 
grootte rnn twee t;entimeters; echte, duiclelijke 
vrnn.gteekcns, met een zeer dui.lelijkc punt er 
ouder. 

\\T:mneer men e=n t;tof van chit patroon ziet 
uitgt: htltl, clan Vl«tagt men on willekeurig wie 

..-
/li'drr geslagen. echter 1a~tbr;;!oten orn zijne nicht 
riict tc huwcn. 

\Yij waren tocn in Juli, in den tijd rnn de groote 
kennis van Sinigaglia en daar was de eenige gele
g•'nheid om elkanrler terug te zien. Daar wij in onz!' 
familie reel koopl!e.fcn hadden. die nooit zulk een 
belangrijke markt zullen verwimcn bracht mijne moe
Jer ons elk jaar daarhecn om onze l>loed\"envan
ten bebulpz:rnm te zijn. \\'ij 'rnren daar ook zeer 
welkom \1·:111t de \Vinke!, die door mij111) zusters be
~tierrl wer•I. was <le lie~t iugerichtc en de meest be
klante. De heme! weet hoe gelukkig ik was van 
llaniclo tcrug tc Yinden en met ,rnJk erm ongerluld 
ik hem afwachttP ! llij kwam rerrls met rlrn dag der 
O]'cning: aan z\jne houding zag ik dadelijk, dat er 
i1!t:-: gesrhied \1·a~. Ilij verlchlc 111ij al het gcbrurde. 
zonde1· mijn oonl~cl tc \l"ag-t'n en hetgecn er nu moest 
gcdaan worden. Ik i<ffie~kle hem om e1· mijnc moe
der ornr t.:- ~prekrn, zij zou g1Mien raact kunncn ge
ven, tenvijl zij allcen ons gcl11k b.!oo;i:d1'. Yoor bet 
ccr:;l was ik bang voo1· llauiclo. wet wetende, dat 
hoe zachtzinnig hij ook in het gewone lcrnn mocht 
wezen, 1.Jij gemarl~jk werrl al5 men hem ten mijnen 
opticht~ tegenwerktc. 

,\lijn moedt~r hoorcle hem aan ho_c lang hij ook 
prantte; m"er dun eens zng ik haar van Idem· ver
:rnderen. Tor.i hij g-eeindigd was met te rnrkJaren, 
dat hij niet naar Lirnrno z ill gaan en nooit een 
andere vrouw hebiJ»n dan ik, antwoordde zij dat zij 
ztin gedrag niet guedkeurcle e11 hij moest vertrekken. 

--)IVn zoon. zij noemrle hem zoo omdat zij hem 

ter wereltl zulk een toilet zou kmmen kiezen. 
en toch zn.gen w1i onl11ngs op i::ichereuingen 
twee jouge diunei-:;, die er niet tegen op lrnclden 
gezieu, en er blijkb1t1n· zelfs iets an.ntrekkel~jks 
in vomleu 1tl::i zulk een levenrl v rnagteeken rond 
te waudelen. 'Vitt die dames wel te vragen 
lllochten hebben, thw.rover wnren de opinies 
onder do voorbijganger::; zeer venleel<l, en de 
hecren maakten, nls gewoonl~jk in een Llerge
lijk gentl, c11mr?mtrent 11.llerlei dwnze gissiu
geu. die, zoo de zedige vmngteekcn-dm1igsters 
ze hadclen kunuen hooren, 1111m- stellig zouden 
hebben doen besluiten om in bet venolg eeu 
minder zonderling pntroon voor haar wn.ndel
toiletten te kiezeo. 

Verspreide :Seri ch ten. 

-- tlie tns,chcn twee hattkjes p.ezcgil op een cxpc1li
ti<' tijdl'lijk Yo.Jr kok hail gefungeenl - hct krnis zon 
verdiend hehhen mot p:rnnekoel<L'll te ktkken vuor drn 
k•)lllp:tgnic~-lw1111\lantl:rnt, wnarop Lcid,•11 ecn oogcn
blik han igC'me1'•t '.ntakt.e11.- Ook 1e Batavia zijn de 1 
JrnnrJiuiRjes, nabij dr hydrnnt,r•n ge J1~g1'n, met (" ~. -
's m:iands opgeslngen.-;-- Te Sarnarang zijn allc da
mes, di!) het exnmt'll voor hoofdonderwijzeres d1'den , 
geslang I. Dt• rpnigo he,1r, die liet onrlerzoeken of hij 
vour hoo1ilrm1knvijzer l.iekwaam wa8. i~ afg..iweze11. 
Mml e111oiscl le Dornw11il, die wij bij tl1! operettentrol'p 
de Grl'e!I', ook te Solo leeri•n kcnnen 1·l'stigt zich te 
RitnYia al-< rnnz!ekondenvijzeres <'n de politie aldan1· 
zoe.kt naar ec11 :'rkL're ma,huue Ribcrpl'e, 1Tuegc1· 
opcra-z:rn:,rel'e~, die nu ncl'gens te vi111len is. - !let 
Bani;jirkanrwl van Sitoebondo i~ gc1·eed en met verl 
plechtighrid geopcnrl. E1· zijn ;van rle toegcslane gcldcn 
f ·10,0no owrgeblevcn.- Tc Soerabaia nmuseel'en 
zich de kcttingg-::rngers steeds met hct spellet.ie: 
»tc gaan <lrossen." - In het rlistrict Djedjeran (f\a
lassa11) z\jn ·l 1;, houw riet afgcbrnnrl \'an de onder
neming- Kedaton Ple1·et.- :\ria1· de fllat. vemeemt 

---- hebben kctjnc:-; nan de DjokJjasche politie doen 'vetcn, 
• \Is eeu biwnderbcid in vPrkmtl met. de plechtig- chit ze plan hebben ee1·stdnags de Pakc.c Alaman te 

Anders volgt ern gl'Znmenlijk optreden mn Holland 
en l~ng1'lan<I om ht'm tr t nrhtigcn. 

T11.;:;chen de htJeren Jae. Dnijvis en J. Kappeijne 
V>tll LIL' Capp•lo, beiden c,tnilidaten YOor de twcNIL' kn
mer. rno•!t l'C11 he1·~te1111ning plaats heblren. 

Uit l3:1tavia, 1 () Augustus. De ingenieurs Kennis, 
Roeland en \'crsclrnc1·en zullen waarschijnlijk spoec\ig 
's lnncl~ tlicnst vcrlaten met pcnsioen. 

On!1·ste van )foriun heeft pensiorn gcvraa/!tl. 
De heer Lnging Tobias wonlt cerstdaag te Bata

via ten1gYcrwacht. 
O\"erg<'pl<t:tl!;t \"<111 flnntlong uaar Sumechng, de op

zichtr.r der t wcede klasse bij den wnterstaat, Leembuis. 
l3e1101'md tot contr6lenr der t weede klasse op Java, 

Schueider; 
tot lid in het beM1111r rnn het civiel weduwen- en 

weezenfonds, Gonggrijp; 
tot !eden V<Lll de kamer van koophandel tr Batavia, 

Falk en van lleukelom. 
Eerl'ol ont~Jagen uit 's lauds dienst, de gewezen 

machinist bij tie gou,·emementsmarine, 1·an !Iaastert. 
De P1·i11ses Marie is gisteren rnn Suez vertrokken 

en de Ut1·echt k wam hetlen· te Padang aan . 

WISSELKOERS 'l'E BATAVIA. 
heid, die <kn 1 Oen Juli te Defft heeft plaat~ gehaLl. bezoelrnn.- Uet le gedeelte ~ ,an lrnt. Yer~l:lo" van den 

lt ht D bl d ' l ll l t I 1 Necle1·l. bank·. Gim clato f lOl't' 'a 101'/, \\"01'1 aan e aq a me tegeL eel, ca re 1eeren rnijningenieur YPrbe"k over de uituarsting rnn !\m-
en 1hlmes, die zoo welwillenrl tot de zanguitvoering in katau is" ter Lamlsdrnkkl'rij Yerkrijgb:pr ad t30 cts.· - id. factor!j Gzm ,, 101 
de kerk (in de koren) hebben me.legewerkt, daar door De heer Pie~. gcwczen dirccteur V<lll B. n. Jieeft id. partic. G1m ., 10 l '/, 
het gemeentebestuu1· zijn gerecipieerd met ..... een LlJJ de reis naa1· Eu1·opa door een val a:rn boorcl zijn id. partie. Gzm ., 1001/, 
glaasje water. Youral de wijze, wa.u·op deze 1·crfri - arm ved.>riJ"zolLL E b ] 12 ng. an L ,, ,, .-
sching wcl'l1 voorgediend is vermelding:;waanl. Een ·cl t. 11.92 • l l .91'.. 
l I 

,_ I h · I l . par IC. ,, ., a .., 
u1ec it. untc 1t aar rn een sta em mer, waaruit de la- T l d L t, f Sin

0
o·apore bank zicht · 

fenis met Yier giaasjes Werd ge~chept en rondgedeeid, e egrammen van e ocomo le 1 " 

2
·
29 

die lhn ua op nieuw volge,chept te zijn, rniai· andere Hongkong id. id. ,, 2.29 
mon1len overgingen. Als de em111e1· ledig wi:t8 ging Uit [Jitavia, 13 .\.ngltstus. B1joluli, 15 Augustus. Amoy id. id. ,. 2.31 
de knecltt, zonder van ecRigc karigheirl te doen blij- De k1·c1ter van 1len )ferapi heeft zwa:1r gerookt. Uit. Ilanjoemas ·16 Augustus. De heer Sellege1·, 
ken, cli<'u op nieuw vullen. .\fon is hierover \\):·ont- Door de R<!ge.~ring is de oprichtmg bcvolen van l nieuw bcnoe111d nrsidcnt \'8n dit gewest, is bier gis-
waardigll in ~ederlanrl, maar roen vetgeet 1.bt de een post-en telegraat1rnntoor te T.indjong Priok en te ~ teren aangekomen. 
~icuwc kerk geen ve 1'g11n1iiny hail en er dtt:l uiet I Trenggelek. I .\Iorgen beeft de in$tallatie plaats. 
getapt mucht worden. - Op djenze'fden dag i-; te ~e11 twrej:trig rnrlof naar Europa is rnrl~en •i aan ' Besoeki, ·t 5 Augustus. llet band.iir-kanaal naa1· Si-
.\ fad rid di) _\rmeria, de beruemde W<1penverzameling drn commies der tweec\e kla~se bij den p0s• en tcle- I toebondo we1'd met veel plechtigheid geopend. 
Y<lll 8p<wje rnrbrand. grnardien;t, rnn Ibeften. i Van de voor riit werk toegt>stane gelden is ticn 
De sclrnrle i:; zeei· aanzienlijk en gl'ootentlccls onher~tel- ,: Be?nemrl tot hoofd tier D0Jgi11C'e en te Samarang, l mille overgebleven. 

bnar want de verzameling Levatte een mcnigLe 1111/ic.1 111 •t, den titPl van kapitein, Abdnl Rachman; ~ Uit Batavia, 18 Augustus. D<! landbouw.>chool te 
Jlt)n voutl rr cle 1wtpenru~ting Yan Kci£er l\arel Y, . tot hu\p.)nderw\jzercs, rnejuffrouw At'1Hlt. ! Buitenzorg is afgebrand. 
het. zwaard van den laatstc~ koning de1: i\fooren.13o- i GeplaaLst, te Meester Cornelis, de hulpondenvijzer i TijJclijk belast met de betrekking rnt1 boJtsman bU 
abdtl. liet zwaard van den Cid, don Rodrigo de Rirar, ~ der rlcrile klassi'. Dondons. n de marinemag:uijnen t0 Batavia., Hille; 

bus en een menigte geclamasccrrde kun~t werl<en. ~ doera, de controleu1· dcr twcede klasse bij h»t 13in- gnzijnen tt1 Soernbaja, Jensen. 
den dcgcn van Cortez, de wapenrnsting van Colum- '- GestelLI tel' bcschikking van den. R·.~sideat \"an '.lla-1 met de betrckkin van bootsman bij rle mariuema-

llet is opmerkclijk dat, op denzelfden <lag wa;i:\J, j nenl:rn l,;ch TI1\.>tu11r, dt' \'ogel. Door de Re,re.}rinµ; i~ bewilligiug rerleend in· de 
de bcvrijding nn :\ederlanrl uit Spanjes m:1cht n~ fogetrokken. de on•rplantsing van 13anjncwangi vel'l t'nging va11 d,•n duur en de wijziging der statu
driclrn1denl jaren te Delft herdaeht wcrd, rit'n 1 Oe naar tie ciil'e~tie rnn clen opzichter cler e~rste klasse ! ten van het. T ,unia\"C)r tl' Batavia. 
Juli, le .\LlJrid ~prekemle ornrblijf:;ell'n Yan Spanjes van dJn watel'~taat, p,18111<111. ft ~c Fran-;che md i' hir1· h~ L~:1 a:tn_5Jkome:1 ll1t\t 
glans-periotle ee;1 prooi der vhunmen ;1,ijn geworden.- Inge ledd, b:j het 1 Se bataillon infanterie, de ka- ~ bencbteu, looprnde tot '19 J11l1. 
lfot Nie aw Pwiang,;ch JL111dels'1larl stelt YO'Jr om pitein Stevek ~ l..le Engd<che voorstellen b •trrffonJe de ~iserozaak, 
den \fa,Jja rnn Tenorn te pmponeeren rle Engelsche bij het 7e b:tbillo11 i11fa:1te.-ic. de kapitein Buis. ~ die dool' ons aangeno1nen zijn, bP.pc1len tevens, dat 
gern11gi!11cn te ruilen tegen den beer Pruijs nin tier na 11··,\.tjeh, de tw.:t• le Juit~uant der infauteri~, ~ na de· uitlern.-ii1g d~r gernngenen de havens van Te-
Hoe\·c11.- Het Soembaiasch Ha11delsblad zegt i11 zUne I\ ramer. ~ 110111 open wllen ?liJven, wanneel' altbans cle radjah 
Batavi<1srhe brieren, dat e1· op de hoofdp!aats rnn Geplactt~t lei' Smuat:-a"s \Vesl"kust de officier van i rnrt weder Y1Jirnd1g optreedt. 
ln~ulimle een \·ijfwl Residente1\ dulen ab wandelemle gezondbeirl der twp,~de klasse Borchert. I De .Vie1~we RottP1·damsche Courant herhaalt. dat 
jo ten.-- Een bl1k gcoe:1teLaden 1·er\"o,~rd doJ1· een In- Overgepla:1tst naa1· oerakarta, de eerste luitenant l menschenroof niet met bandelsvrijheid beloond moest 
lander in het bezit van een rol~briefje YOOr een Eurn- adjud:1nl, van \\'icheren: ~ worden. 
pet•sch ingczi•tcne te Oenga1·an 1 W<\rJ do I' de politie naar de tweede militaire afJeeling, de ecrste Juite- '- Uit 13uitenzorg, 18 Augustus. In den nacht van 
te DJomblang anngehou len en n .. ·~ e,•n a1·it, openge- nant tier inf,rnte1 ifl Stufk.~ns; ~ Zaterdag op Zon·!ag orustreeks een uur, ontstonJ 
k~onl\l om de?1 inb?ull te onderzoeken. IIet bltk was I · naar _Sun:atra's oo>tk11st. de tweedJ Juitcnant tl<!i· I brand in de landbouw:;chool en wel in de uiterste 
dLCht~plakL 1neL een ge1lrukt adrrs van cle firma 111fanten~ \ or~tcrman mn Ouen: & kame:· Yan de woni11g rler leerlingen. 
Soe~man & Cu. te Samarang en was een zend111g I 1:1n Serang- naar Ra·1kas Becong. de r1pzichtei· rlei· I Deze stoncl spoedig in lirhtc lnaie. 
v,rn een Europeaan aan een dito. Die aanhaling is eerste kht -;e b j den w,1ter,t:itlt, Pic'.ei·s, 1· De Ylam '!veg O\"e1· op de scho0llocalen. 
dus onwettig En daarrnor betaalt men nu nog He•len zun per llfOJm,chip Twnbom 1a:-i B.itavia :regen clrie uur, wcnl men het VllUJ' meester 
pt>rsoneele belasting en pat~ntr11-:G1'.- Den 15e Au - · naa1· S rn1ararig vectrokke?1: vier zusters Fi·:vici,;c_vie>- Zoo het Yerbl1Jf der l·~erl111geu, als de s.choolloca-
gustus wenl te Soerabaia vlak '001· rlc kompagnies sen. ! !en zij~1 gehePl uitgcbraml.. 
kazerne, een sergeant m:tjoor cler Artillerie. door een .Hed~n zijn per st.oom~chip Goiivei·new·-Genei·aal I De .nventans der school is echter nagenoeg geheel 
kannonnier onwnrnchts aangevallen en vcrwond met s Jacob van Batavia naar Sainarang en Soerabaja ver- gered. . .. 
twee steken in het hoofd, twee in den Jinkerann 'trokken: I D.e goe_deren tier l earltng~n ZIJn alle verbrand, 
en een in de link:erzijdr. Een korpornal die den de hccren: rna Dean. Yan Drooge, Buijs. Breuer, I ZiJ zelf waren alien afwez1g op een feest, dat in de 
aanvaller wilde arresteeren, kreeg bij die gelegenbeid ~ieuwland, l30t\l'S, van Ge"nep e'.1 de Boer: buurt gegeren werd: .. · 
ook·. ecn paar stekr .. n. Toen m~ de. k,ann.onnirn· z\Jne de da(lles: Be_huneet, G1>clin. Buijs en Yermeulcn; Mensc_h~nlevens ,zlJn. ''."'.t. te b.ct_rew·_en .. 
wJr le g.!beld ha1.. w1!de hlJ z1clizelf van kant naar Sc1eraba.1a: .\fen 'et moedt d,tt h1e1 kwandw1l11ghetd 111 het spel 
makcn en l.iracht zich m<'t het mes vijf steken ti>e de he~ren: Pa-;. Derlauwt, rnn Alplll'n, Harmsen, • ''"a~._ . 
in de linkerbor<t, zonder ecbter h~t Jnrt te rakcn. Mac Lainan en Kueger: f Utt Batana, ·18 Augustus. De heer 1\fa:nVPll is 5 

E~ne liefJe-pJrk:lra w:1~ Lie o:::i1·z:i:1k \"a!l all·!~. .\.lie de dames: rn!t Dijken, SLr.llcr en Coutrier. I Augustus aan blurJ rnn rif' Pegas1ts te Penang terug-
drie zijn opgenomen in het ho.> pitaal, geen h•rn?1c1· is Yan He 1:er, •[5 Augustus. Landen, ·14 Augustus. gek;-erd .en den Gen weder v~n daar vcrtrokken. 
doodelijk gewonrl.- Te Gemert (. oord Braband) is Het Chineeschc gourcrnement protesteerde bij de mo- \ eno:g van de Lenchten mt de Fransche mail tot 
in de R. K. kerk. ea pJ.stxie i11geb1·ok.~ 11. B.:!halve gendhe ien die bPt tractaat (rnn Tientsin, ·1858J on- 15 .Jult. 
1·er,chil lenrlc siera !en Yan zih·er. hebbr.:1 de di cwn derteekenden. tegen h'\t bomb:.wdernent van Kcclung. Alie eischen van den 
ook een Liem Yrouw.~nbc.+l en de-1 1·owh::in ten zijntle Ter zelf<h'r tijrl verkla:nde het dat China vastbe- gewilli5d wor.lcn, zoo 

r.:i,djah Yan Tenom zullen in
hij sleclits de· geyangenl'n 

wijn m..:rfo;.;cnome•1. D~ laat,te:1 h 'b'J~n zij on l<'r . sloten is de oi>ch~n v:rn l"rank1·ijk niet in te willigcn. uitlevert. 
elk-111der \"Cl'llceld. Op d~ k .~rk lt':i1· ~:un•I ge 'Chrerca: l Uit SingapJ1\t, ·J 5 Angn-;ttl'. De Frnn-;cbe mail is Alleen wil EngPland hem ge\ln waarborg zijn te-

\\'1j zijn met 0:1~ achte •1 , l hier aa1 met bcrichten, lo:lpcnrb tot ·f(j Juli. genoYct· i\ede dam!. 
En g<t'.tll nlle nncllten: ! :\erlerland h 'eft fie \\lo:·.>tellen van I~ngelanrl in de Bij weigering zullen beide mogendheden gezamen-
\\'ij zijn te Jui om te wa:·ken: \' .Visei·o-zaak aangenomen. lyhe mactti·egel~n nemrn om hem en '.:ijn volk te 
Ji:n .h111·0:u bJ<t 'le 1 wij de k.er \•)il . - Te fhta\'i::t Den r:Hljah van Te110111 1011 een ultim·1tum gestel<i stmffen (proceed jointly to puni~h him and his people). 

kregen twrJ<' flankenr~, waanan de ecn ge,Jekoreerd worden. Kapircin Bosboom en de luitenant der genie Mul-
wa~ met cle Militai1.·e \\"illem,onle in e !n t:ipperij ' Al-; Linnen e·'n. zekeren termijn de hemanning worrlt ler, gedetacheerrl bij den triangulatiecul'sus te Utrecht, 
ruz1e. De met gc,lekoreerrle bewrl1!rde daL de antler Josgelaten, kan hiJ aanspraak maken op een losgeld . keeren in Septembi~r terug. 

als haar kind beschJnw,1e, uw eerste plicht is uw I die kooplieden \'fill Macera ta had gebracht, terug was ongernstheid; ik wachtte altoos op Danielo; een deur 
rnder te gehoorz:imen: gij moet gaan wa,trbeen hij gekom,·n, vroPg hij ons wat Danie!o scheelrle, llij die geopend werd, een paard dat voorbij ging deden 
u beveelt en ai!es docn om u1re ni1·bt lief te krijgen. harl hem den 1origcn clag te Ancona ontmoet en toen mij sidderen. Des morgens verbeeldde ik mij hem 
Kunt gij daar niet tol\ gcrnilen, als na verloop van hij il'Jn1 de hand had geboden, had Danielo hem zoo met mijne moeder te hooren spreken, voor hij binnen
een jaar gij nog afkeer rnJr lrnar gevo3Jt, huw hnar nerrnd nangezien alsof hij hem iets geheims had kwam; des avonds liep ik den weg op om hem eer
dan niet. want gj zourlt rlan reu onschuldige bedrie- 111c.i1't'"ll'elen en was daarop in een;; weggeloopen, rler te zien aankomen. Ik kon niet meer stilzitten, 
gen, m:mr gij behoeft niet bij ons te komen: zo!lller zonder zijne vriendschap tc beantwoorden. Wij dee]- noch werken, noch slapen; ik moest Danielo hebben. 
de toestemrning rnn uw va.Jer krijgt gij l\Ia,.inette den d..i goedt~ David alles mede en rlczc bcgo:i Giu- Op eens kr<'eg ik t:en inval en dte was om mij te 
nooit. seppo ,, 11 zijn gierigheid te vervloeken en dat deed wenden tot de Madonna, daar op aarde mij alles 

Onc\er dat · ge;;prek stikte Danielo van woerle en ik n1ij go.~. J, maar toen hij over de zwakheid Yan Da- ontbrak. Gij wect dat wij destijds te Rimino een 
sloeg de oogen ne.le:·, daar ik ~iju blik niet Yerdrn- nielo b•lJOn deed ik hem ophonden. llij was dr. schul- Marlonna harld~n die weenen kon en dat was zeker 
gen kon. rlige niet; al zou hij zijn varier geho'orzaarnd en zijne waar, want er wal'en kardinalen in een rooden sa-

- Z\jt gij mijne verloofde? zei<ln bij Mt mij met nicflt gdrnwd hehben, rlan had ik hem toch nog te maar gek.omen om haar te aanbidden en onze llei-
een clo!fe stem. Jl ebt gij gedurencle vier jar1~ 11 miju li1'f ou1 hem te YP1·oordeclen. lige Vader had haar een prachtige diadeem van zilver, 
ring aan uw vingcr? Zoudt gij mijiw uouw niet meer met paarlen versierd ten geschenke gegeven. Ik be-
willen worden? En daarop reikte hij mij de band, V. gon dade!Uk een rnsten van negen dagen. Op een 
maar na de woorden van mijne moec!Pr dm-fde ik lk was te Sinigaglia verdrie t ig, maar te Rimino avond, dat ik alleen in de kel'k was en er als naar ge-
de rnijne rlaar nier. in te !eggen. wcrd dnt veel erger, daar ik gceu afleiding meer door woonte slechts twee waskaarsen, die het beeld maar 

- Jict is wel ,\fat"i <.a, rnegde hij er hij zijne vuis- de zakcn had en mecr ann mijr.e!l·e overgelaten hleef. flaauw verlichtten;bran(lden, gevoelde ilt, dat de oogen 
ten ballende, het is wcl, ul~ g-ij denkt ab uwe. moedcr, Mij11c mstern hadden lrnnne genoegens en ook bun van de maagd op rnij gevestigd waren. Toen ik al 
als gij alleu tegen rnij Z!jt, dan zal ik naar Li\'Orno vcrdqPt en zij gewenden zich aan mijne neerslachtig- wee.nende vier tientallen van mijn rozenkrans had af
gaan en men zal zien wat e1· gebeurt. heid, zoo:1ls men zich gewent aan bet zien Jijden ·van gebeden, bfl'd ik haar om hem dien ik. lief had aan 

En hij liep weg al~ een ijlhuo~"dige die een dolle een zieke, of het strompelen van een kreupele. llfijne mij te schenken · Ilet scheen mij toe dat rle Ma
streek. gaat uitvoernn; maar na ticn passen ver ge- mol'der volgrle mij echter met hare oogen; ho() zij donna mij stl"eng aanzag en in mijn hart gevoelde 
kom en te zijn, \Yc\11k1'ld~ hij als ccn dronke11 man, bet ook poogde te verbcrgen, zag ik toch trancn "in ik dat zij antwoordde: 
wiens beencn hem dienst weigere!l; ik. wilcle hem hare oogcn. Zij had geen spijt van zoo gehandeld - Verlangt gij clat ik een zoon a.an zijn vader 
toeroepen om terug tc komen, tocn mijne rnoeder mij te h1)bi.Jen, Jmar biechtvader had gczegcl dat zij zich ontroof, en dat van mij, wiens zoon tot aan den dood 
zoo et'ntitig aanzag, rlat ik in trancn uitbacstte. a,s een ware Christin gedragen bad, maar zij had toe gehoorzaam gewrest is ? 

Toen liij bet huis uitgeluop0n was, zag men hem D,wiclo ook liefgehad en op hem gerekenrl om mijn 
niet meer in de stad terug: gcdurende acht dagen, gehtk te verzekeren. Een, twee maanden vcrskeken, 
kreeg ik van hem geen enkele tijding. Toen David, maar geen tijding. Ik kreeg toen als een koorts van 

( Wordt ve1·vol9d.) 
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Annkon1st. 
Yt>1·trek. 

)) 

}) 

)) 

I) 

» 
Aankon1st. 

Yertrek. 
)) 

)) 

)) 

)) 

.\ankornst. 
Yertrek. 

)) 

)) 

Aankon1. t. 
,-,,,·tn•k. 

" 
" 
>• 

r> 
Aankornst. 

Naar 

Ye1·trek. 
)) 

)) 

!) 

ARnkomsL 
YPrtrek. 

)) 

I) 

» 
Aankom<:t. 

Y . ::\1. I Y. M. 
10.30 
·10,35 
10 4·1 

7.D 
7, ·14 
7.22 
7 ,~-3:i 
7,44 

I 7.56 
8,22 
8.33 
8,4n 

~), 1 5 
n.3i 
~).50 

9,58 
10,1:-3 
1 o.~~) 
10.48 
11,2:> 
1 ·l 40 
11,56 
~, ~I. 

12,1'2 

1
·12,3'2 
·12.46 

·1,-
·1 ·10 
·1 '"2 ~l 
1,41 
·1,49 
2,5 
2:20 
2.81 
2,51 
3.5 
3,1 ·1 
3.29 
3,41 
3.59 
4.·l :2 
4.20 
4.:-35 
4-44 
-~ . 56 

doo1:
doo1· 
donr 

11,24 
door 
door 
~ ~. ::\L 
12,5 

door 
1 2,:-33 

·12,34 
doo1· 
door 
1, 14 
·1,34 
doo1· 
doo1· 

doo1· 
dooi
doo1· 
2 45 
doo1· 
door 
3 18 
3 - ·i 
door 
3,50 
doo1· 
door 
4.26 
4.31 
door 
d(.'01' 
door 
- .10 
~l.2 l 
doo1· 
<loor 
<loo1· 
door 

.s,-12 I 6.--

~-::\I. 
2,6 
2,23 
2,4-
3,3 
3,·12 
3 29 
3,50 

4;10 
4,3~ 
4,30 
5,6 
5.19 
5,-'i,2 
5 .36 

N. ::\I. 
2.25 
2,:w 
2,40 
2.51 
3.2 
3 14 
3.:38 
3,30 
4.'.3 

1,, ':29 
4,47 
5,3 
5,3 
G.20 
5.36 
5 .55 

§oe-a.·abnin 
G-ucbcng 
\Y onok ro rno 
\Yarne 

Yertrek. 
)) 

)) 

Ged n ngan >> _ 
Sidho Ardjo Aankomst. 

)) 

Toelungan 
Pra111hon 
Tarik 
l1 odjoker-to 

)) 

Tjoeni_rnalnng 
Peterongan 
Djom bang 
Sernhocng 
Kertosono 

)\ 

Bn1·on 
So1!kornot·o 
• 'gandjoek 
Bagor 
\Yilangan 
Saradan 
Tjarneban 

Babadan 
l'tiadioen 

)) 

PoPrwo< lad ie 
Geneng 
Paron 

)) 

Gedoug l{a!a1· 

\Yaliekockoen 
Kcdong Banteug 
Kebon Romo 
.lodjo-.___ragen 
Groin pol 
KemiriC" 
Paloe1· 
SoJo-Djebres 

)) - )) 

Solo S{\-

Ve1·trek. 
)) 

)) 

» 
Aankornst. 

Ye1·trek. 
"\) 

)) 

)) 

)) 

Aankomst. 

Yerhek. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Aankom~t. 

Vedrek 
)) 

l) 

,\ankon1>'t. 
Yedrek. 

)l 

)l 

)) 

)) 

)) 

.:\ankon1st. 
Yt'rtt·ek. 

.\ankom.t. 

V. M. 
6,-
6,21 
6,37 
6,50 
6,52 
7,10 

7,3 ·1 
7,53 
8,6 
8;18 
8,4-1 
8,53 
9,4 
9,'13 
9,21 
9,26 

V. M. 
6,15 
6 32 
6,54 
7,7 
7,22 
7,41 
8,'1 
8,23 

8,4·1 
8,56 

9,4 
9,28 
9,44 
9.57 

NED. IND. SPOORWEG MA.ATSCHAPPIJ. 

Dj okj a. 

Y. M . 
7.13 
7,24 
7,50 
8,6 
8.24 
8.30 
8.44 
8,57 
9,8 
9.26 

Y. ~I. 
-10, 
10 ,7 

10,26 
10,37 
10,51 

, 10,56 
11,7 

11,17 
1-1 ,26 
11 ,4'2 

Van So Io. 
Xaa,r Sa Ill a rang. 

N.M. 
1.53 
2.2 
2,22 
2.33 
2 47 
'-) -C) 
-·0-

3, :-3 
:-i,14 
3,24 
3.40 

~ T. - I. 
3 36 
3.47 
4 ·18 
4,29 
4,47 
4 .53 
5,lO 
3.25 
3.38 
5,58 

Solo 
Kali-Osso 
Salein 
Djenkilou 
Lawaug 

Goendih 
)) 

Yertrek. 

)) 

Aankomst. 
Yertrek. 

Ka1·angsono » 
Tela·wa )) 
Pad a~ » 
Kedon;,;djat;i Aankomst 

» Y <'1·t1·ek. 
Tangoeng 
BroP1nboeng 
Sa11nnr.ang 

)) 

)) 

Aankomst. 

Na a-.· ~ o Io. 

v. :\I. I v. M. I 
7,2 10,30 I 
7 ,25 ·10,53 
7.45 111 13 
7 ,59 '11,27 1 
8,-10 1-1,37 

8,40 
8,50 
9,13 
9,33 

'10,2 
10 -1 t 

1
10'.26 

I 'J 0 50 

~.M. , 
12,7 
12,15 

1

-12,37 
'12,56 

1,19 
·1,28 
1,43 

11 ·1,18 
11,45 / 

2,6 
2 26 
2,50 

,. an. Dj o kj a Van §amarang. 

Yertrek. 
)) 

)) 

)) 

Aankomst. 
Yertrek. 

)) 

)) 

)) 

Aank.omst. 

v. M. I y. I. I N. 1\1. I N. M. 
7 ,15 9,48 12,25 ' 3,55 
7 ,38 ·10, 11 ·12,42 4 15 
7,5 ·1 ·10,24 1-12,51 4,27 
8,6 110,39 1,1 4.41 
8,20 10,53 I 1,11 4,53 
8,26 10,58 1,16 4,-9 
8, 4 7 ·1 ·1 '1 9 1 '3 l 5 1 7 
9,3 11,35 1,42 I 5,31 

N. ~I. 
9,30 12;1 
938 12,9 

• 

2,1 
2,7 

5,53 
5,59 

.Sa:1narang 
Bro(~m boPn,g: 
Tango<'ng 
Kedong-djat;i 

}) 

Pad as 
TeJa-.,va. 
Karang-sono 
Goendih 

Lawang 
Denkilon 
Salem 

Kali-0 . ..:~o 
Solo 

Ve1·trck. 
>r 
)) 

Aankomst. 
Ve1·trek. 

)) 

1) 

)) 

Aankomst. 
Ve1·trP.k. 

).) 

)) 

}) 

)) 

Aankon1st. 

V.M. 
6,20 
door 
door 
door 
door 
7-
7 2 
door 
door 
door 
7,51 
7,37 
door 
doo1· 
8 34 
doo1· 
8,59 

9.5 
rloor 
door 
9 39 
door 
door 

- door 
door 

door 
·10,49 

10,55 
door 
door 

t ·1,35 
•1 ·1,36 

door 
N. M. 

·12,10 
door 
door 

12,46 
door 
doo1· 
door 
1,28 
L34 
·1 39 

8,12 
8,35 
8,56 
9,20 

v. l\1. 
6,50 
door 
7,27 
7,47 
7,57 
duo1· 
<loor 
dooe 
8,42 
8,47 
do0t· 
door 
door 

door 
9,47 

;:::=:==========================================================~-=-=-~-

""'neldn.1.k- TIJ OFT & E..\ Ll•'F, - .._·v to . 

V. M. 
6,30 
6,38 
6,47 
6,59 
7,8 
7.22 
7,30 
7,45 
8,3 
8,15 
8,32 
8,38 
8,54 
9,16 
9,28 
9,44 
9,50 

·10,7 
10,2·L 
10,40 
·10,51 
11,4 
·1 ·1,22 
·1-1,28 
11,55 
N. M. 

-12,10 
12,24 

1,15 
t,36 
·1 52 
2,5 
2,10 
2,28 

2,50 
3 12 
3,25 
3 40 
43 
4;15 
4,26 
4 35 
4,45 
4,50 

N". M. 
2;16 
doo1· 
doo1· 
doo1· 

1 door 

3,16 
3 2 ·1 
3,37 
door 
door 1 

4,6 
4,16 
4,37 

<loor 
5,13 

V. M. 
8,31 
8,58 
9,18 
9,39 
9,52 

-10,2 
10,23 
·10,39 
10,59 
1 ·1 4 
11,35 

<loor 
1 ·1,53 
N. M. 
·12 9 
I 1 2:27 

N. l\I. 
12,24 
12,32 
12,41 
12,53 

·1,2 
·1 ;16 
1,24 
1,39 
1,57 
2,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,-10 
3,22 
3,38 
3,53 

4,1 
do01· 
door 
4,36 
4,49 
5,7 
5,23 
5,39 

5,54 
6,8 

N". M. 
1,11 
1,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,51 
3,13 
3,40 
3,58 
4,8 
4,41 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 



• 

.. 

• 



• 

Het schroefstoC>mschip Atjch wordt te \Yillemsoord 
met spoed gereparecnl Pl\ l'l•rtrekt in October naar 
Indie (Atjeh.) 

Te Am. terdnm is ren "erierlandsch Indische cnl
tui1rmaatschappij opgerieht 1uet een knpitaal van elf 
ton, waan·!IJ1 acht volteeken<l zijn. 

Zoohrng ·in Zuid-Europa de cholera woedt, zullen 
de booten Lier HotLerdamsche Lloyd rcchtstreeks van 
Southampton n:1nr Port Said stoomen. 

DP bouten vau <le m:rntschappij :;e<lerland rloen 
zoohmg ~npels nan, in plnnts 'an l\farscille. 

Tu schen Shrffiehl en :O.Iar.chester hceft weder cen 
groote spoon1·egranip plants gehad. 

De zeilschepen Bowus, Kcmagd.wa, Cape St. Vin
cent, Jen11ie P(l1•ker c>n R1•inn .\Jri,·yhm·ita zijn in 
Europa a::rngelwmen. . 

\"an Heut<'I'. I~ .1u1gnstus. 
Londe11 , 17 Augustu'. D<! ool"iogsverkl'.l.1·ing rnn 

China aan Frnnl rijk , is niet officieel bL'vcstig•l. 
Yan Reuter. 18 .\.ugustus. 

Landen, 16 Augustus. Het parlerncnt is nader 
verdaagd tot ·15 September. 

De F1·am:che kamt>t' 1·an afgeva::u·digdL'n ~tond met 
groote meer<lerhcid een Crediet van 48000.000 fcs toe 
voor de Tonking zakcn. 

De Times imhliccert een tel<!gra::un wn:u·in medr
gedeeld wonlt, dat China den oorlog verklaard heeft 
aan Franhijk. 

AanO'eslao·en vendutien. 
~ ~ 

Op ·woensdag den 20 Augnstus te Poerbaijan 
van de nagelaten goL'dt>rcn van den Heer J. C. van 
Sti·alcndo1 ff. 

Op Domlerdag den 2 f _\.ugustus in bet fort » Yas
tenburg alhicr rnn den inbocdel rnn den 1 e Luite
nant der Infanterie IL Q. Stnfkens. 

1 Op Yrijdag den 2~ August11s des rnormirfLl,1gs ter 
1. 0 ure in het locaal van het ''Pntlukanloor alhic>1· van 

·J e een. stukje l ~digc g-ronrl gclegcn aan den 
groote11 po~t weg van ... oerakarta ove1· Djt'.•bbres naa1 
"gawiP 

2e een stuk ledige grond gelegen te Dj ebbre 
op cen halve paal afstand benoordl'n de hoofdplaat 
Soerakarta en 

s 
s 

3e e<'n erf met daarop staande steenen gebou wen 
gelcgen aan den grootcn po·tweg van Socrakarta 
naar • ·gawie alien tochehoo i·ende aan den Hee l' 
A. U. I3oonemmer. 

en dnnrnn : 
van afgekeurde meubilaire. goetlerPn nfkomstig 1·:l n 
het re~idcntie kantoo1· alhicr. 

De Yendu111ee~ter, 
IT. C. FIS'ER. 

Advert e n tie n. 
'T endutie ·wegens Yertrek 

op Donderdag 21 A..ngustns a. s 
ten buize van den \VelEdGestr. Heer 

. 

H. C. STUFKENSJ 
1en Luitenant dcr lnfanterie, Atljudnn t 

van ZEdGs. netten inboedel, bij strooi
billet te omschrijven. 

(208) SOES.MAN & C'o. 

op 'Voensdag ~7 A.ugnstos a. s 
ZULliE~ WTJ OP \EXDUTJE V'ERKOOPEN: 

. 
41 prach-tige 

~@)~]~~~ EN ljll ~~Jl~~ 
van Europeescb, Australiscb, Bengaalsch e 
gekruist Europeesch- Bengaalsch Ras, waa 
onder vele ruim malkgevende en bezette Koeien 

n 
r-

De vendutie zal worden gehouden op 

m e .sen. 
voor bet huis van den W e1Ed. Heer H_ F 
V .AN DER, HEIJDE, bij wien de koeien g 
durende 4 dagen voor de vendutie te bezich 

e-
-

tigen zullen zijn. 

.-.signalement-Staten 
n zijn op aanvrage verlniigbnar bij de Heere 

SOESM.AN & Co te Samarang, Solo en Djoc 
zoomede aan bet Bureau dezer Courant, e 

aa 

. worden frnnco toegezonden. 
Met Commissien belasten ::;ich 

(207) SOESMAN & Co,-Sow. 

VERZORGINGS- GESTICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

flt' dee ling= ff 1nbochfschool. 
Op bestelling worden aangemaakt a 

le onderdeelen van gebouwen ab1: 

Il 

1-

KOZIJNEN; RAMEN, DEUREN, KAP -
PEN, TH.APPEN enz. 

RUIS en KAN'.!.'OORMEUBELEN. 
Alle soorten van SMIDSWE8.KEN. 
Herstellincren aan VOER'frTIGB.;N. 
He~ SOHILDEREN van DECORATIE Te n 

UITHANGBORDEN in alleletters enz en z. 
n 
n 

Voor inlichtingen zoowel als bestellinge 
gelieve men zich te vervoegen tot de 
Heer .A. COOMANS, zijnde L':Ed. a-an h et 
hoofd dezer school geplaatst. (209) 

,. 

TE 

SOERAKARTA. 

WORDT GEVllAAGD VOOR DEZE Ii RIGHTING 

BB n Binnenre[ent en Re[entes, [Bhuwde lieden. 
z 

Zij, die vroeger bij het onderwijs werkzaam 
!in geweest bebben de voorkeur. 

v 
Hoof"dv-oorw-aarden zijn: 

riie woning in bet gesticht, voeding; vuur 
n .. licht, geneeskundige behandeling en me-
1c:gnen. 

e 
a· 

s 
s 

Trnctement nader overeen te komen. 
Refl.ectanten wenden zich uiterlijk tot ulto. 

epteruber a. s . . schriftelijk en franco tot den 
ecretm·is van het V erzorgings-Gesticht. 

(210) 

SOLO, 19 Augustus 1884. 
Na.mens bet Bestuur van het 

Y erzorgings-Gesticht: 
De President, 

.A. M.AOHIELSE. 
De Seaetai·is, 

H. V .AN GROLL. 

ONTVANGEN: 

ST ALEN ASSEN VOOJll l'tIO:J ... EN§. 
ENZ. ENZ. 

(149) w. MAXWELL, E~GI"'El-:IL 

Pracht i ~ e o 1 Bo~ r a fie Bn 1 

V erkri.jg·baar 
bij 

~!OOFT & EALFF. 
Avonturen 

zeer goedkoop. 
'Jl'HOOFT & liALFF. 

(162) 

,,BAZAR." 
Onder bovengenoem<l.e benam'ing opent de 

onclergeteekende eerstclaags in bet buis tegen
over de eerste school, luatst bewoond door 
den Heer HESSELINK, - Heerenstrnat, een 

C01\1~1ISSIE-HANDEL 
i n Europeesche goederen en b'=veelt bij die 
zaak minzn.am in de gunst van het Soerakar
ta'sch publiek aan 

H. :UABLOFF 
(205) Commissionair. 

Boleh dapet beli pada 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ & ~ ~. 
J{,\l\IPOE.\'G TJJN.\. -- SOER.\K.\RTA. 

Djoewnlan knin soetra 1:oepa-roepa. 
§roetoe Ninnilla. 
J.•idni; knjoe dari Djepang. 
Maliannn Coerocng Kenari. 

dau roepa-roe1Ja bnraug. -206-

van 

Baron von Miinchhansen 
(in het J a vaansch ) _ 

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

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvrang daclelijk 

§cbijfschietrc~isters en AfstnndslJepn-
lin;;en, afzonclerlijk gebonrlen. 

Gedrulite J\.auteekeuin;;boelijes. 
Nnamlijsten. 
Kleedin;;lij!!ltcn. 
§traCboeken. 
1'Ierrn•reboeken met sterktc Ue;;ister. 
Proce~-T'erbaaJ. Getui;;en ~·erbooren. 
ntelilna;;den "l'erhooren. 
V cndu '"'rnnt"lvoordin!i;·eu, enz. enz. ( 4) 

Jongens.school fe P:r.ige11. 
Aan cleze inricbtincr kunnen tegen 1 Sep

tember a. s. twee i~terne leed.D.ngen 
gepfoatst worden. 

.. Adres: POB.ROKG-SOERABAIA. (202) 

Nat u u r l ij k Mineraalwater 
uit cle 

Victoria Bron -te Oberlahustein .. a/d. Rijn. . 

Het besbe der tot nu toe bekende Min.eraalwateren, aanbevolen door vele medische au-
toriteiten. 

(77) 

Verkrijgbaar bij 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdj11; 

en in · alle Toko's. 

Het Victoria Natuurlijk Uineraal Water, 
op Midden-Java. 

uitsloitend door m\j geimporteerd i-s en gros en en detail, Ter .. 
k1·ijgba al" ~estelcl bi.j de heeren 

SOESMAN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo; Djocja, 
en door bun intennediair ook in alle 

andere bekende 'l'oko's . 

De Agent van de· Internationale 
Crediet- en Handelsvereenu!15! 

"Rotterdam'' te Semarangg. 

Victoria Water, 
Natuurlijk Mineraalwater 

uit de 

Victoria Bron 1..e Oberlahn.stein. a /d. Rijn.. 
Het minernalwater der »Victoria bronnen" worclt gevuld zooals het uit den schoot der 

aarde ontspringt. .. . . . 
De Victoriu. bron is tot no()' toe de eeniO'e bekende vulkomen :gzervrue bron en is haar 

water claardoor beter creschikt° tot vermengi'ng met brnndij em:. clan eenig antler miner,mlwater. 
0 

Verkrijgbaar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djocja 

en in. alle Tokos. 

B E C KER & Co. S 0 E R A B A I J A. 
WERU. TUIGK UNDIGEN. 

Handela.ren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'J.', 1--1 en Balk• 
ij zer, in alle afmetingen. 

§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X 1'1•" en 'Is" 

§ taat· en plaatkoper en J{oper• 
d1·aad. 

Groote- sorteering- l'floerbonten en 
JOiul.:nagels. 

» » Jiope1·en .Kranen 
en §too1nafslnite1·s. 

Inclia 1·ubber van af •1,." tot en met 
1" dik. 

GaS}lijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 .Atmospheren. 

Prima kwaliteit Elllgelsche drijfrie· 
1nen, enkel en dubbel. 

Haud, Centrifngaal, §toom
pon11len en B1·andspniten. 

§niJgei·eeclschap , ·001· gas en 
'\Vi.th ~vorthch·aatl. 

Alle soorten .,_T e1·fwa1·en. 
Boo1· en Ponsn1achines, Draai· 

en §cha.atbanlren. · 
§toonunachines met ketels op een 

fundatieplaat. 
Jiiezel~nhr co1n1>ositie, de beste 

bekleeding tegen wu.rmte-uitstraling. 
Dinas Cristall. een nieuw soort 

,-n•n·klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn, zijn. 

Vercler aUe artakeleo, benoodi~d 
,-001· landelij Ore ondernemiogen. 

Hunne ,;aak op grooten omzet gebaseercl zijn
de,· hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
berieden concurrentie gesteld. 

Gan.me belasten zij zich met toezicht hou
den op ail.mnaak van J[achinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
linge.n aan op diverse werktuigen. (90) 

Hontaankan Ma~enan~ 
A[ent te Solo C. ER XL EB EN 

(we;- nnar lileton.) 
Bezoekt elke onderneming op verzoek. (189) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P ASOEROEAN. 

' 
Specialiteiten in Spaansclie en Porlugecsche Wi;aen. 

Witte en Roode I"o1:t ..... f '15.-) per. 
.Nialaga, Hu!!lcatelenVinoD'ulce,, '[3.50(12 fl 
Pale-, Gold- en D1·y-Sllerry ,, ·12.-J aco1.t 

Eeni[e a[enten voor Solo
THO O Fr & KALFF 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B ATAV I A, 

ten behoeYe van 
De Gymnastiekscbool te Soern:karta 

en 
De Vereeniging tot voorbe1·eidend on

derricl1t aan :kinderen van i1Iinver-
111or;enden in Nederl.1uub1ch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.

« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

1 « « 

2 p rijzen « f 5.000.-
5 « « « 1.000.-

10 « « « 500.-
100 « « « 100.-
200 « « « 50.-

320 prijzen f ·170.000.-
LOTE zijn tegen f 10.- CONTA T verkrijgbaar 

t e Amboina b~ de heeren A. T . Bouman & Co. 
cc Banda cc den he.er C. J. Blankert . 
cc Bandjarma in « cc « J. A. Jansen. 
« Bandong « « « C. G. Heiligers. 
cc Bata,·ia cc de i I E compto l\faatschappij. 
cc cc cc den heer H. J. l\Ieertens. 
c1 « cc cc « G. Gebrung. 
cc c1 « « « F . H . Kroon. 
c1 « « de heeren H. M. van Dorp & Co. 
c1 « « cc cc Ern t & Co. 
(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(\ 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(\ (( 

c1 den 

cc Bruining & Co. 
cc Ogilvie & Co. 

Yisser & Co. 
C< Dunlop & Co. 
h~er Loa Po Seng. 

(( (( (( {( cc Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten . « Bengkalis cc cc 

c< Benkoelen C< << « C. 1\ . Aeckel'lin. 
« Boeleleng cc « ' ierinckx . 
« Buitenzorg « <1 cc Th. Jansz. 
(( ({ << J. A. Schussler. 
cc Cheribon 11 « « J . J. H. Smeenk . 

cc A. J. l'."o!Yekamp. (( (( (( (\ 

(( (( (( (( 

« Djember Bezockie cc 
« Djocjacarta « « 

cc J. van Holtit Pellekaan. 
« Brocx. 
« J. J. de Graa1T. 

« « « cc cc H. Burring. 
« « « « « IVed. Kock.en. 
« « « de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den beer J . Revius. 
« Kedirie « cc « F. Stoltenholf. 
<< Kota-Radja « « « A. IV. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) oc « « J. F. H. van Hemert. 
« 1\Iacas ar « « « I \'. Eek hout. 
« l\fadioen « « « J. A. l\fanuel. 
a l\Iagelang « cc P. Koppenol. 
« Medan « « « '\Y. F. H. Leyting. 
« 1\Ienado cc de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « cc c< Yan Houten,Steffan&Co. 
a Pad. -Pandjangcc « cc J. IV. Alting Siberg . 
a P alembang " (( G. II. Ruhaak. 
« Pa.oeroean (< « « H. G. Kl under. 

cc « c1 D. P. Erclbrink. 
ex Pattie " ,.. A. M. YarkeYisser. 
" Pecalonga n <1 « A. IY . I. Bochardt. 
" « c< c< cc S. N'. Marx. 

c, « de li eere.n Hana l\Iullemeiste1· & Co. 
« Poerworedjo c< den hee1· ?I I. F . Smet;;. 
it Probolingo (< cc c< C. G. rnn Sliedrecht. 
« « « « « R . S. Thal Larsen. 
«. Riouw ~ « C. va n Zijp . 
« Rembang « c< C' P. L. Yan Ilodegom. 
« Salatiga « T h . Il. van Soest. 
a: Samarang " (< Agent X. I. E$compto :Jiij. 
« « cc de heeren G. C. T. Yan Dorp & Co. 
;< « « c< « R>wenswaay & Co. 
a « « « cc Arnold & Co. 
« « 
« (( 
(I (( 

« Soekaboem i 
« Soerabaia 
« (( 
« 
(( (( 

(( (< 

« « 
«. Soerakarta 
« (< 

(( (( 

(( (( 

cc Tangc rang 
« Tjianrljoer 

oc Tega! 
« Ternate 

« Tjilatja p 

« « « Soesman & Co. 
« « « GriYel & Co. 
« den heer ,\. Ilisscbop. 
« « (< D. J . H. Schafer. 
c< « Agent N'. I. Escompto Mij. 
« den heer Chs. E.ockcn. 

cc cc Y. Clignctt. 
« de he.e ren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Yan J\Iunlen & Co. 
« c< « Thieme·& Co. 
<< cc « Soesman & Co. 
« c< << Thooft & Kalil. 

« (< Y ogel van der Heyde & Co. 
<< den hPer C. L. Baier. 
« cc cc L .• \ . :'IL Leman. 

cc cc « Jhr. R. Holzsclrnl1er Yon 
Harr!ac h. 

~ cc <I E. . HoYens Gre\'e IYzn. 
<< cc « C. \Y. R. van Renesse van 

DuijYenbode. 
« cc « I. I. A . Uitenhage de 

Mist. 
c< IVonosobo c< « « D. J. Yan Ophuijzen. 
De t rekking geschiedt ten ovcrstaan van den No

taris H. J . MEERTE~S te Flata\·ia als bij aanplak
bill et is bekend gemaakt . 

D e Com m issie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo l'slmal--Solo (35) 
Steeds belecCdelijk aaubevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'r'l'AlUEVEN. 
TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen b e

r ek end tot 200 w oordeu. 
TARIEVEN voor KOELIELOON E N buiten 

de lijn. 

• (6) THOOF'r & KALFF. 

erkrijgbaar 
Bl.T 

1 hooft & Ka.lff - - Soera.ka.rta. 
PAPIEREN I N DI\' EHSE t:\OOH/I'EK . 
E NELOPPE r. 
K ANTOORB!!i OODIGDHl~DEN . 
I K1'E I, IN Zl~E R VEL E 001.t'l'E N . 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & !{ALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor ver,'oer van koffij, 
Inet ontvang·stbe~v~js , ·001· kot·-
fij pas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holll)wa.y's ZaJf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuiveren het bloed e•1 herstellen a lle ongeregeklb eden 
van de 

l e ver, 11u1ag, 1al:eren en iu;;ewa.nden. 

ZG gt'ven kracht en gezond!J.eid weder aan ,e ,·zwak
t e Ge tellen, en zijn onwaardeerbaar t er genezing 
van alle Kwalen eigen aan bet vl'Ouwelijk geslacht, 
onverschillig van welken lcef'tijd. En onbetaalbnar 
YOOr Kincleren van welken ouderdom . 

DE ZA.LF 
Is een onfe il baar geneesmiddel rnor k wade Beenen. 
Zweremle Borsten, verourlerde v ·,Jll tlen, 'l'.weren en 
Ettcrbuilen . II et is beroemd t (;r genezing ' an Jicht, 
Rlrnmatiek, en om ergelijkbaai· voor Aambor~tigheid, 

:keelpijn, broncllitis , ver:koudheid en 
hoest. 

Tel' genezing van Kliergezwellen t'n alle soorten van 
Huitlziekten hePft zij geen mede,1 inger en geneest 

be.toornrend, saamgetrokken en stijve Gew1· ichten. 
.\.Ileen bereid in Profc~sor I!OLLO\\'.\ Y's Etablissement, 

78, New Oxford street. Londen 
voorl.ieen ~33 Oxford st1·eet, 

En " ·orden verkocht in Potten en Doozen van 1~. l '/,d., 
2s. 9d .. 4 . Gd, H ., 22s., en 33s. en verkrijgbaa r 

bij nlle medicijnen-\'Crkoopc1·s door de ge heele wereld. 
I..- Ko opers ge lieven het Etiq uet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. ln d ien het adres , 533, Oxford Street, e r 

niel slaat, zoo is h e! bedrog . 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

n:eatings Cough I ... ozen~es. 
iUidrl. <>l teg eu de h oest. 

( 1 0 5) }LH 1IUE L SE. 

A1nsterda111sDhe Apotheek. 
So e r i.kv rta. 

BayrnJD. .L\\..lcuholisch ·~1n1§ch
'vater. 

( 101) M AUH1ELSE. 

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

Djebbres . 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Sociste G1
e de Prodnits Alimentaires 

l:\..\PJT.\AL 3 ~[JLL!OE:\ FR.\XCS 

Dil'ectew·en DT:Y.D 'T en A.LL CARD 
G0t;m:x M1rnA1L1. 1: P.\111.1s ·J R78 

G o u o E x M 1rn .\ r r. LE A )Ls 'l' r,; ll o .\ ;,i 'i 8 8 3 

P A RI JS L ONDON 
2:1, Ric h e ,. , ~;~ 1 ·101, Leaden lwllsl 1·eet. 

Boter van Norm andie 
Zonrle1· eenig meng,;el, de beste botE>r Yan Frankrijk. 

D i1·er~e gl'Oenten, tl'ii/f"els . sw·llines, pciles de 

(oie g1·as, enz. 

ORDERS TE RICI IT E:\ ,\..\:\ ALLE I\IPORTEU l1S 
Y.\X EUROP,\. 

.Men eische op e lk b!i:. he! merk m e t d e twee boerinnetj es 

IIOLLAN'DSCIIE PfUJSCOU R,\ :\TEN' WORDEN 
OP AA);\"R\AG TOJ.;;GEZO. DE:\ 

('141) 

-----a AAf:i!IHilti.A& a&A/ 

~ls• -Nic:::_asf<><,s L I~ 

i R8TLLET I 
:n.o, Rue du n.•a1·c Royal, :n.o, !•A.Jill§ 
Bewf!lt zich bijzomler aan voo1· de lrrerin!:\ Yan 

••• i1Ickanie lie en illcwcc;;bare Voo1·-1 
• we1·pen met en zondrr muziek, uitmuntend 

gesc hikt YOO!' St-:Vico/aas-Kl'1·sm is-en Nieuw
jaa1·sueschenken . 

41 Bestellingen, gel iel'e men. , c .. gezel1l Yan i 
dekk ing t ijdig tP doen tockornen aan den Heer 
H.OULLET, n.o. rue du Pare .iloynl, 
of aan E. EJ ... § HA.Cll, te J.•inij s , b1j ' 
wien, evenals hij ondertitaanrl e fi rm ::i. op franco 
aam rage, geillu~trre rrl e (;utalogu. ~~en en prijs- \D G courantcn te vel'krijp-en zijn . 

~-•9VVVUWVV9VWWV' 
Te Soerakarta b ij T HOOFT & KALFF. 

(148) 

Yn,n af hedeu d11~el \j ks versc h Ueb11,kj es em. Pr\jscournntan w orden 
ct1rnvm ge frnnco toege,,;ouden . 

VA R, UV E & Co. 

SOLO 
I §olo. den 23 April 1884. 
I 

L__~~=-~~~~~~(1-2-7)~~~~~~--~~~__J 
Zat urdags: Sauc\jsbr oodj es en gep repareerd Y s . Bestellingen worden m den 

k or tst· m ogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. Ind ischB LBVBilSYBfZBkBrin~ 
EK 

LijtrBntB Maatschappij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b . \'. K api t11nl bij overlijden. I mmer-t rekk eude verzeJ 

k ering:- oo k om t reut die volgens het on langs am1genom en VERLA.A.G D tnrief VOOl" vVEE
ZE. l"O'N"D S, w or den gan.rue verstr ekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
be>eleu z ieh beleefdebj k aan voor hunne 

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HA JD EL (7) 

in Panier-J Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedieuing en n ette afievering ge

garan d eel'd . 
PRIJSCO URANTEX w or den Hteeds gratis 

verstr ek t . 

DE ECHTEn • L h FRANSCHE ~.u 1 na • a roe e 
is de eenige die eeue belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
h eeft op de Weene r ten toonstellin g van 
phmmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e)l 
koortswerend middel omda t hP.t alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het een ige middel tegen verzwakking, 
hleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het k.raambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingsk.racht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagem aakt hetzij door de Apothe
kers d ie altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den ; m en moet dus steeds de echte franscho 
QUINA-LAROCHE e~· schen 
met prosp ec tus waa r- ~ ~ & .I 
op nevenstaande _ ~ LOMt,( 
handteeking -----
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE m een woord. 

E: ECHTE FRANSCHE QUINA- 'LAROCHE 
b eva t bij iedere flesch eene complete ge-
1.Jrui ksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux) . 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen Gl. 2.50 
de heele .flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apotheke rs in de geheele wereld ver. 
krfjgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

den A gen t te Soerakarta 

J. H. V A N OMME REN. 

A1nsterda1nsche Apotheek 
SOERAKA RT A . 

Eenig depot voor Soeni.lmrt a van 

Ka.a.~~ohe V\Tij~e~ .. 
(25) A. i\IAOHIELSE. 

SO]j"JS~L .. A .. N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis - en Co.rnmis sie,-endutien 

(28) 

A.~sterdamsche .Apotheek. 
E em g A gen t u ur voor Soernkarta voor de 

zoo g unstig bekende ' VIJ ~El\' : 
Mer.k P LA 'l'O-:--- S· ( • B 

" ' c'O .,o. 11.ta viu. . 

(70) -·L ~U .. l'HIELSK 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Soe r ak11rt11. 

Ontvangen: .Encalypsi 21 t he • .llt.oorts
'llW'e1·e nd Hqnenr, teven s een e zeer aan
genn.m e d rnn k. 

l l 00) i\.I A.CHIELSE. 

AGBNTSCHAP S oERAK ARTA. 

der Bat a viasche Zee- en Brand
Ass urantie ~1aatschappij. 

-
D e ondergeteekende sluit ver zekerinaen t e-

"' gen bm n dgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarden. 

( 1-t) A. M AOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\' 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas.'' 
Bij het Age ntschap d c zer Maatschap

IJijen bestnat, op zeer aanuemelijke vooi·
waarden, ;;cler;cnheid tot verzekerin;; 
t e gen brandge van.r, van alle soorten Ge
bouwen en Goedcrcn. 

De Agent te Soer·akada, · 
(16) J. J;I. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans g eoccupeerd door de 

loge. T e bevragen bij den Heer 

(20) A. MACIIDJLSE. 

Stellen zich verantwoordeJijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldrn.k - THOOFT §' KALFF Soerakarta. 

• 
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