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EERLIJKHEID. '\ erledeu Y r+jrlitg avond zaten 
twee heeren voor de woning v1iu evn huuuer te 
3Ian()'koeneg1ti·1m toen een infanterist bij hen 
kwam en verzocht den heer Y. te mogen ont
moeten. 

Op de vran.g des eenen, Witt h[j >an then 
heer hebben moest. antwoon1de de man, dat 
h:g vroeger v\jf gulden van den heer V. had
geleend en thans z\jne schuld wilde uttnzuiverP.n, 
daar hij den volgenden morgen naar Atjeh 
vertrekken moest. Ofschoon geen geld bebbende, 
wilde hg nu Z\Jll gouden horloge verkoopen. 

De heer verwees hem naar eeu geltlschieter 
wa11rop de soJd,mt zich onmiddelijk bij clezen 
vervoegde. om zijn uurwerk te gelde te run.
ken. Danrna. begaf bij zich naar de w-0011plaats 
van den heer Y. teneinde de geleende som terug 
te betalen. Yoor dit bewtjs van nau\\gezetheid 
onder onze Marszonen mn,g wel eene » bonne 
marque" worden gegeven. 

Te Kebalen hebben de jongelieden het plan 
opO'evat, om een avondp11rtij, cene soiree amu
sa,;;te te orgamseeren. Dam·toe l~eeft zich een 
commis. ie gevorllld. besfaande mt zes leden, 
en die nu bezig is <le dnarvoor benoodigde gel
den in te zame1en. Het voorgenomen feest zal op 
een nader fo bepalen dag m het begin van 
September te Ke!Jalen of Kedong Koppie plnats 
hebben. 

F e u i 11 et o n. 
~lABIX .A .. 

\'. 
Acht dagen Jang ging ik op hetzclfde uu1· mijn 

rozenki·an$ afbidden. om de )fadonna te vcrmurwen: 
boemeer ik bad, hoemeer ZIJ medelijnen met mij 
~cheen te krijgen. Einrlelijk op hct laalslc oogen
blik wicrp ik mij met bet gelaat op den groncl en 
ik riep sn ikkende : 

- Gezegende )fadonn<l. wrlaat mij nict ! geef mij 
mijn vrienrl, rnijn Daniela tcrug. Laat 111ij twcejaren 
gelukkig met hem wezen, slechts twee jnren cu rlat 
God clan met rnij hamlele zooal~ hct hem zal goed 
dunk.en! 

Dat crezernl hebbendc ~tone! ik op c>ll, mijnheer, te 
midden °van° mijne trnnen. dacht ik de )fangd ook te 
zien wrcnen en ik hoorcle inwenclig cen :,;Lem die zeide: 

- Ilet zij zoo, hct zal gesrhirden zoo::il~ gij ve1·. 

Jangt. 
!let wa: een krankzinnig verzock, dat ik aan de 

M:aagrl gericht hMI; misschien wtC~ het wet God ve1·
zoeken; maar ik wist niet meer wat ik zeide; ik 
verlangde Danielo. Alleen 0111 cen u11r md hem te 
zijn zou ik. mijn lernn gcgewn hebbcn. 

lk kwam zoo tevreden, zoo luchthartig te lrnis, dat 
mijne moeder. rlie al spinnende voor de tle111· zat het 

De §op ra kfl rtasche Co 1u·a nt ver
sch~int tweemn.ttl s weelrn: Din.fdag en 
"l-1·Utlag. uitgezomlerd feei;tdagen. 

De prndjoerits vnn de keizerlijk<i en M:aug
ko u gnrnnsche legioeueu veroorloven zich 
somtijds ten opzichte vnn Europeanen eene 
vrijpostighei<l, die aan oubeschoftheitl grenst. 
Aztn tlcze ornstandigheid is het te wijten, <litt 
er wel eens vccbtpitrt!jen tusschen Europeanen 
en lnhindsche soldn.ten pla11ts bebb n, waarbij 
de lnatsten gPmeenlijk het on<lerspit delt·1•11. 

H et geveu van fooien aan de koetsiers van 
huurwngens 1s bier ter stede hclans eene ge
wooute met krncht van wet geworcle11. Euro
peanen zoowel alt; Inlanders schromen die heer
t.ie' clan.rvau te outhouclen. De keerzij dier mc
thorle is dat, 11ls ieruaud bet preseutje niet geeft 
de koet ier hem gewoonlijk cheldwoorden naar 
bet ho0ft1 werpt of wel z66 luid mnrmureert, 
dat men het hooren moet. 

Hoeluug zullen we ons nog door de inland
sche Automedons laten ringelooren! 

Zijn er van Solo alleen drie jo!'.gelieden, nan 
de Hoogere Burgerschool te Samarang studee
rende, die door de malaria koorts aanget1ist 
en tijdelijk rnutr hunne ourlers terug gezonden 
znn. thans is een jongrnensch van Djokdja ook 
te Snmarang door de koorts aangegrepen. Het 
1s op het oogeubiik nog niet z66 erg dat hij 
geenicueerd moet worden, maar heeft men 
eenomal de 'amarangsche koorts, dan weet 
men wel wanueer zij begonnen ls, maar vol
strekt niet wanneer zij eiudigen zal. 

( Acmyeboden. ) 

V erleden Dinstlag was er aan het station 
vnn het sbtttsspoor alhier een porro in sm·ongs, 
slendangs en kains, om hare koopwaar te slij
ten. 'foen z~J zich even verwijderd en hare 
goederen onbewaakt achtergelaten had vond 
ean reeds bejaard J a vaan eeu pak sarongs zoo 
zeer van zijue gacliug. die hij er mede op den 
loop ging. De porro. die juist terug kwam, 
zag het en zette Pen vervaarlijke keel op. waar
na eenige omstanders den <lief mizetten. De onde 
uum WtlS ui.et zoo snelvoetig als zijne vervolgers, 
die hem spoedig ingehaald hadden. Zij namen 
hem het gestoleu pak af en gaven hem een 
ander pak in de pfaats, dat -zoo aankwam, <.fat 
hij een uur later nog aan den kant vim den 
weg zat te kreunen. De porro die haar goed 
teru .;~e!\:regen had. was zoo daukbii<ir, da.t 
z:g de vervolgers op een glaasje tjaoe en p1-
sa,ng goreng trnkteerde. 

Zooeven vernemen WlJ dat er bij de on.der-

van verre 1·Pcd' b•m1erkte en tot mij zeide : 
- )lei~je. Jid1t gij hem clan gezien, weet gij dat 

hij hie1· is? 
Danielo. cl'..> zich achtcr de deur verscholen had, 

kwam nu in t'•'!lS 1e rnorschijn, en, door de tegen
woordighe:rl rn11 rnijne moecler bemoecligcl, sloeg hij 
zijn arm om rnijn midclel en omhe!scle mij voor de 
eerstf' m:inl. 

- ZC'g hil<ll' niet~, riepen mijne zusters hem toe, 
zcg haar niPt.:, ze is een ondankbare meicl, die niet 
meer uan 11 rlo'11k.t. 

~Iaar bij . m:j de hand reikencle, zcicle: 
- Jk \\'ii nu zirn of gij mij weder uwe hand 

zult \Vt)igPre:1 ! 
- Zult gij e1· mij minder om Jicfhebben, omclat 

ik aan mijne moecler gelworzaam gem~est ben? ant
woonlde ik mijne hancl in de zijne leggencle. 

IIij was tc \Oet vnn Ancona gekornen, hij Imel een 
dug en een nacht cloorgeloopen en zonk. Yan afgemat
!JCid en hunger clan ook bijna nerlel'. Zander ons te 
kort te dorn konrlen wij hem gcmnkkelijk cen stl'OO
zak Yan nrn.i~hla,leren bczo1·gen, rnnar het cten was 
moeielijker, want er was .niets in ]mis. Gclukkig 
kende ik ecn goede buurnOll\\', die mij op crediet 
ecn goecle sncclc gcrooktc zahu en ccn flesch w\jn 
gaf: uit den tuin kregen wij wat salacle en pcel'en en 
toen Daniela aan de tnfcl gezeten was. blcef ik ach
ter hem staan om hem tc bedienen. 'Vat was die 
bcste jongen in zijn schik. 

-- Kijk, zeirle hij tot mijne moeder. wat znllen 
wij cen gelukkig huisgczin vornrnn ! 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
el -e 10 woonlcn voor 3 pln.atsingen f 1.

elke volgende plan.tsing de helft. 

~eming Y'Veroe ditlem m bet zuidergeh2rgte 
wederom een begalpartij op eeu Ohinees heaft 
plants gehad. Het bericht vereiscbt nadere be
vestigiug, want bizonclerheden konden ons niet 
gegeveu wordeu. Het is rn die buurt echter 
alles b h11lve veilig en zal de politie wel doen 
Olli een zekere P1Lk Timoes, die te vVeroe dtt
lem onder een anderen aaugenomen naam huist, 
in het oog te houden. 

Gi teren morgen heeft een staljonp; ~u die 
een ongez;.deld pnard nanr de nvier b1';wht 
voor de desa Kahoetuan een oude vrou w om
ver gereden. Het spreekt van zelve ctit het 
pitarcl iu vollen ren. de politie abs:mt, de cla
der niet gevat, dus zonder straf is en hij mor
gen of over.:.norgen zijne kunsten wel herhalen 
zal. 

De ongelukken door het onbesuis d rijden 
van jongens op piinrden die uanr bet wed ge
bracht won1eu, zgn zoo talrijk, dat het wnRrlijk 
noodig is een keur in het leven te roepen (en 
voornl te hn.udlmven) waarbij gelast wordt dat 
die pnnrden niet bereden maar aan den toom 
moeten geleid word en. 

Verleden }fo.an<lag avond is te Djokdja over
leden DR. P. L. B~K!IUIJS m den ouderdom 
v1m 64 jnar. 

De Jfata1·am van den 21e dezer wijdt aan 
hem een artikel waarin hulde gebrucht wordt 
nan de nagedachtenis Yan den brnven outsla
pene, een nrtikel WillLl'mede de J[atai·am niet 
~Llleen zelf eer inlegil, maar ook, als het 
mogelijk is, eemge balsem legt op de wonde 
door zijn verlies nan de familie toegebracht. 

Toch heeft de Jfatw·am niet genoeg gezegd. 
W el spreekt zij vnn B.1.KHUIJS' groote praktijk, 
wcl zegt zij dnt hij een man was, zooals men 
er m de maatschappij slechts weinige aantreft, 
wel zegt zij dat hij altoos dadelijk tot hulp 
bereid was en zich niet afvroeg of de hulp
behoevende rijk of arm, aanzienlijk of gering 
was, miLar de Jfatw·wn heeft verzuimd te spre
ken over de uiterst kiesche wijze, waarop BAK
HUIJS wist wel te doen. 

\Vij beriuneren ons een feit daarvan. Iemancl 
vttn goede familie, maar nlles behal ve door 
fortuin gezegem1, leed atin een slepende ziekte. 
Hij was huiverig om den dokter te lateu 
komen, want hoe moest hij hem betalen? 
BA.KIIUIJS hoort bet en zonder zich een oo
genblik te be<lenken gaat hij naar den zieke en 
komt bij hem informatie nemen nanr het plan-

- Ja, antwoordcle zij, geloof dat gerust, maar gij 
zult spoedig leeren, clat ~r geen huis geluk.kig blijft. 
als de ellende er in komt. 

- \\"ees gernst moecler, vocgde hij er bij, ik heb 
armen voor twee en gij hebt van i\Iarinette geen 
luije mcid of ecn princes gemaakt. 

Mijn mocder knikte mij met hct hoofd toe, ik zag we! 
clat allcs niet toeging zooals zij bet gaarne zoude ge
had hebben, maar ik durfde niets te zeggen. Ik gaf 
mijne zusters een tceken om Jieen te gaan en toen 
wij met ons clrieen waren, vernam ik de waarheicl. 

Scrlert ome schcirling was er veel gebeurcl. Da
niela had met allerlri tegenspoeden tc worsteJen gc
had, tot op bet oogcnblik, clat de i\Iarlonna alles 
cllen had gemaakt. Tiij zijn Yacler komende, had hij 
hem vrrklaarcl, •l:it hij niet naai· Livorno zou gaan, 
naar het hem omnogelijk \\'a~, om met zijne 11icht 
tc huwen. Giuseppo was woedencl opgevlogen en had 
gellreigrl zijn zoon weg te jagen als hij aan mij durf
clc te clenken ; l\Ia::tr Daniela was er de man niet 
naar om zich door een windvlaag omver te laten 
werpen : eerliieclig had hij geantwoord: 

- Yacler gij behoeft nict bcvreesrl te zijn, dat ik 
u ongehoorzaam zal wczen, noch dat ik ouit ondcr 
nw clak een schoond•ichtcr zal brengen, die u niet 
welkorn is; maar ik zal ni~t tromven, want ik lmn 
andere vrouw clan l\Iarina nemcn. 

Hei i> goecl I had Giuseppo geantwool'Cl en bij had 
zich \'erwondHrd. 

Maai· hij was geen koelblocclig man, zooals Da
ij nielo, die de bcdaarclheid van zijne moeder bezat. 

Iuzen<ling der .Advertentieu tot op den 

dag der ui.tg11ve v66r 10 uur. 

ten vnn djohn.r boomen. De zieke loopt m 
den val. . _Zachtjes arm kwmn B.1.KJIUIJS die geen 
docters ns1te kwam nrnk:eu, op het chnpitre der 
ziektc, mad de ee1 L pnnr lmismiddel~jes aan en ver
telde tbt zij11e vrou w nog een recept had, wat ook 
ui.tstekem1 was en t11it htj den lijder eeus zou 
zenden om te probeeren. Kwade tongen ver
tellen nu dat de doktor toen naar de apotheek 
gegaan is en daar een recept heeft laten klaar 
maken, znlks in een antler ~eschje heefb overge
goten en toen aan den z1eke heeft D"ezonden 
lllfi!lr dit zijn zakrm die minder afcl°oen. D~ 
lioofdzaak ii:: dnt de medicijn van mevrouw door 
den dokter gezonden werd en dnt de lijder ge
mts. De man leeft 01) het OOO'enbli.k no()' en 

"' " vertelde het gebeurde, wam· hij later JS ach-
tergekomen, mt lezing vnn de l\Iatamm van 
gisteren, met iunige dankbaarheid. 

Zeker heeft Djok.djalrnrta aan B.1.KHUIJS veel, 
zeerveel verloren. Zeker ook ruste zijne asch rn 
vrede. wtint h!i beeft het wel verdiend ! 

( Aangebodew ) 

Een A.ustralisch Verzorgings
gesticht. 

De Sydney Morning Herald publiceert het 
volgencle relaas omtrent eene iurichtin()' ver
want met die te Solo, schoon op besch~idener 
voet en waaruit wij het volgende overnemen. 

In Camden street staat een klein. verweerd huis 
met een klei.nen tuin er voor, uiterlijk op de 
womng vnn een gezeten werkman gelijkende. 
De kleine stichting is het resultaat van de 
rnenschlievende pogingen eener predikants
vrou w, mevr. Iefferis die vijf jaren geleden bij
kans geheel zonder steun van anderen het 
lang gekoesterd denkbeelcl verwezenlij Ide om 
verlaten kinderen een thuis te bezorrren w~mr 
zooals zij m een brief aan de redactie ~egt zij 
eene verzorging vinden zooveel mogelijk die 
eener moeder nabijkomende en waar zij, als 
broeders en zusters samenwonende, iets van dat 
gezellige hui.ssel!jke leven vinden, 't welk onze 
eigene kindereu genieten. 

Er zijn slechts vijf kamers, wnnrvan een 
bewoond wordt door een bedaagd echtpnar, 
waaman het belieer is toevertrouwd. Het huis
raad is ordiuair maar zindelijk. Op het erf 
bevimLn zich eene speelkamer en badkamer, 
zoomede eenige kooien met vogels en andere 
dieren, welke den kleinen tot afl.eiding strek
ken. Er z~j n thans negen kinderen van 3 tot 
11 jaar oud; zij maken met hunne heldere op-

Giuseppo was hevig; we! twintig malen per dao
zocht hij de [!.elegenlrnid om kwaacl te wooden e~ 
zijnc nflllw e;1 zijn zoon tc beschuldigen. Danielo 
antwoorclde nicts en ging zoo spoedig uit als het hem 
mogelijk wa<;: There;;a zag haar man bevende aan 
en wee~ 0,1 lrn::tr zoon, die met den clag verbleekte. 
Daar hij geoe:n sl.!cht hart had leed hijzelf onder bet 
kwaad, wat hij anrleren aandeerl; maar den volgen
den clag was bet loch wede1· hetzelfde. 

Jn hrt huis \Yas heL YOot· allc drie clroevig en 
ondrngelijk gewordrn; toen door een ingaye des He
mels, Juist op d•'n dug dat ik mijn 'vasten began, 
Theresa aan · cen heilige capucijner monnik, door een 
ieder IJemin<.l en geeenl, raad ging vragen. Die ee1·
bierl was 11iet ongegroncl, wat hij was even streng tegen 
de rijken ab goetl en zucht tegen armcn. Toen Pa
ter An,lrc vemomen had, wat er te Lorette gebeurd 
was. hekuorde hij Theresa, maar ging toch naar 
Gi11seppo om hem rede te dorm Yerstaan. 

-- E:cn br.lofte rnn aanstaanden, zeide hij, is geen 
verbimltcnis die men zoo mam· Ye1'ht·eekt. Uw zoon 
Wtts zestien jaren oud, zijne moedcr i.s niet tussl·hen 
beiden gPkomen, hct is dus een contract dat voor 
God ges loten is. Het meisje is fatsoenlijk, gij zijt aan 
ham· gewenrl en gij bcmint ham· mee!' clan gij denkt; 
waarom trekt gij cen Vl'OUW die gij in het geheel 
niet kent, voor? Dat is omclat rli~ vreemdelinge geld 
rncdebrengt, misschicn op oneerlijke wijze gewonnen. 
God heeft geluk. en rijkclom nict onafscheidl'lijk aar. 
elkander vcrbonden, maar de wede in een huisgezin 
komt van een goed geweten en wederkeerige gene-



gen, roode wangen, zindelijke klee<ling en ver
standig voorkomen een aan"genamen prettigen 
indruk. Zij hadden allen iets ingetogens over 
zich 't welk op eene zorgvuldige leiding duid
de en nogtn.l).S viel aau de houdiug· <ler jon
gens die ontkiemenr!e ueiging tot ver..;et tegen 
iedere gestelde nrncht, te bespeuren, die eenmaal 
u.an alle kmtpen eigen is behalve missehien aan 

hen, wier geest gebroken iH door de strenge rege
len der gewone weldadigbeidsinstellingen. 

De bejn.arde regentes wordt door de kinrle
rPn »moeder" genoemd en voor zoover gedu
renJ.e een bezoek a11n het huis vnlt optemer
klein en van andere per'onen, die er bekend 
zijn te vernemen is, dnmgt zij ware moeder
zorg voor de kinderen onder hnre hoede. Een 
klein meisje vooral, dat door kindercu van de 
buren van school wenJ thuis gebrncht, scheen 
aller lieveling. Op den schoot der moecler ge
zeten zeide zij versjes op, die men h1u1r van bui
ten had geleerd en wmmeer de andere kin
deren ha~r als om strijd vroegen wie en wat ze 
was, dan klonk het antwoonl: »lk ben groot
pa's schootkindje !'" of ook wel »moe<lers le
lietje vn.n d11len. 

( ~"Vo··dt t•e1·volgd. ) 

G e m e n g de B er i c ht e n. 
TIECWE l\JP.. 'l'STOFFE~. 

De heer "'erpin te Clichy (Seine l heeft een 
meststof in den handel gebnwht. die bewezen 
heeft te voldoen aan het doe] wii.armee zij ge
bruikt wordt, namelijk bet dooden van df' in
secten. 

Niet alleen is deze mesh;t.of zeer vrucbtbaar
makeml, maar zti doodt insecten. kleine dier
tjes eu verschillende onkruiden, zonder dat de 
planten er onder lijtlen. 

Zii wordt als guano gezaaid en behouclt 
langen tijd lrnar werkkmcht en venlelgings
vermogeu. Dit laatste wordt waarschij nlijk ver
kregen door ecn daarin aau wezige mi:rrerale 
tof. 

Zij wordt gebruikt op· gronden die half met 
tahnest z~jn gemest, terwijl rnn 200 tot 400 

K.G. per H.A. gevon1enl worclt, naar gelang 
van den an.nl va:il grond en vrucbt. De 100 
K.G. kosten ongeveer f 15.-. De proef is licht 
te nemen. Ind. Opm. 

Er Zljn in den jongsten qjd meerdere ge
,·allen van rnisdadige en plichtvergetene b!tn
deloosbeid ouder bet Ittiliaanscbe leger voor
gekornen. Zoo zijn een sergeant en een kor
poraal van eeu infanterie-regiment gevangen 
genomen. -de eerste omdat hii 0p den korten 
march rnn Rome nanr bet Kamp vn.n Hanni
bal, bov<'n Rocca di Papn., barl geroepeu: Le
ve de Repnbliek ! de antler omd11t hij bet vaan
del met woorden b(lleedigd en, naar men zegt, 
er op gespu wd had. V olgens somruigen '\\as 
bet een berar..md plan >an oproer; volgens de 
Po polo Romano echter had het een geval niets 
met het andere te maken en had men bier 
slecbts te doen met twee dTonken militairen. 

Het Bat. H. Blad schrijft bet volgende naar 
aanleiding n111 bet nieuw opgerichte priLmvenveer 
(bet vierde te Batn.vin) Het doel van dit veer bet 
zoogenaam<lc Gel<lersche Prauwenveer is de 
oorspronlrnJ.ijke oprichters. waartoe de heer de 
Gelder behoorde. tegen een behoorlijke winst 
a.f te helpen mu de op aanw~jzing van den 
beer de Uel(ler geboumle ijzeren prnuwen. Men 
is thn.ns bezig met de plaat,;;ing der aandeelen. 
~11.ar men beweert zijn er fictieve a.an<leelhou
der:::. wier emplooi i:> den opricbters bet spuien 
gemukkelijk te makcn vim de anndcelen, waar
voor zjj bnn nrnterinal hebben ingebracht. Naa.r 

genheid. Gij zijt onteHl'tlen en gi.i lijdt omdat gij 
drie personeu duet lijden; hcb zc lief e11 laat ze elk
ande1· lief hebben; door hen gelukkig te maken znlt 
gij zelf gelukkig worden.-· 

Giu~eppo was overwonncn, maar hoewel hij tr;,e
gaf harl hij gPzeg1l: 

- Ik gernel rlat ik d;c schoondochter met een 
gernst h::tti kan ontrnngen ea in mijn beJrijf is er 
geen plaats ,-oor twee. Laut Damelo zijn liefste hu
wen. ik zal er mij niet tcgen verzctten. rnaar ruijn 
hnis zal het zijnr. niet meer wezcn en ik kan · hem 
geen bedrijf bezorgen. 

Danielo was darfclijk naar Himino vertrokkcn. IIet 
geluk rnn mij zijne Homv tc zullen noemen. ''er
dnofde allc vcrrfriet. 

- Yrecs niet zeidc hij. wij zullcn vadc1· wel ter 
neder zcttcn. \Vat et'n uC'drijfaangaat, dat weet ge 
we!, cbarom brn ik niet vcrlPgen. lk hP.h een plnn 
gevonnd, \'Pt'irouw op mijn moerl en 11 zal ni<'ts ont
brekcn. 

VI. 

On::. huwelijk wenl tc nimino gesloten op den rnr
jaardag van 8int Theresa en van de bedcrnart naar 
Lorette. Giuscppo wilde er niet bij tcgcnwoordig z\jn. 
Thcref'a durfde h:iar man nir.t te verlaten en zond 
ons haai· zPgen. David · was de getuige van rnijn 
echtgenoot, die zijn karretjP gehuunl had, en den dag 
na de bruiloft. bracbt hij ons weg. vroolijk en opge
rnimil als jon11e licden, die nog niet wetcn wat of 
h•!l" ]P,·en Pigcnlijk is. Wij hleven niet in hct rijtuig, 

veler oorclee.l heeft deze onderneming, hoe 
Geldersch vim oorsprong, een echt Amerikaansch 
knrnkter. 

Mempie. Door een onzer .ia.vaansche bericht
gevers werd ons rnedegedeeld dat de eruptie
kegel van den berg l\1ern.pie, aan de zuidzijde 
bij de dessa Djambon (Kalassa.n) gedeeltelijk: 
is ingestort. Wij verwachten echter nog nadere 
bevestiging van dit bericbt. Mat. 

Overeenkomstig art, 3 der resolutie van 18 
.Mei 1827 No. IO zullen de door algemeene 
ontvangers van de trnctementen van ambtena
ren ten behoeve van particuliere scbnldeischers 
ingehouclen gelden geheel bniten tusschenkomst 
vnn 's Lands kas worden verhandeld en behoo
reu schuldeischers zicb omtrent de ontvu.ngst 
dier gelden, tegen korting van 2•1. te verstaan 
met den betrokken kashouder. 

aar men mededeelt is aan de Regeering voor
gestelcl om aan de schuldeischers in Indie ge-
1\jke rechteu toe te kennen a.ls aan die in Ne
derland, d. i. de ingehouden gelden moeten bij 
kas worden verhandeld, de betrokken ordon
nateur bewerkstelligt de inl;iouding op den 
trnctementstaat en de algerneene ontvangers 
mogen geen 2°/o provisie rneer in rekening bren
gen, die alzoo ten voordeele komt van de 
belanghebbende ~chuldeischers. Door dezen 
maatrtlgel stelt bet Land zich borg voor de rig
tige uitbetaling van gelden aan de schultleiscbers. 
zoodat moeielijkheden, zooals zich thans wel 
eens voordoen, niet meer zullen voork;omen. 

A. D. 

Het gerncht loopt, <lat dezer tlagen naar A.tjeh 
zullen worden opgezonden drie onderofficieren 
van de militaire school te Mr. Cornelis, voor 
wie Atjeh, naar het beet, als strafpl1iats zouJe 
dienen. - Aanleiding hiertoe moet worden ge
:wcht in de orustancliglteid, dat zij kortelings 
inbrnak hebben gepleegtl door middel van over
klimming bij den groot.ma.joor, uit wiens ka.
mer zij gegeveu zouden hebben willen bemacb
tigen welke hen in staat moeten stellen om 
het officiersexn.men met glans te kunnen afleg
gen. 

J.B. 

Wat nog mmmer voorviel, waarna11.r vele 
millioenen gedurende Yele jaren als smacht
ten. moest op de reede van Pasoeroean plaats 
vinclen: Koning Willem IIT, l\oningin Emma 
en P1·ins ~lle.:rcmder waren eendrachtig4jk te 
zamen. ( Oost p) 

Het voorstel 1s ill behancleling om de trac
tementen der onderwijzers en onderwijzeressen 
te verhoogen, met intrekking van het recbt op 
vrije woning dan wel huishuurindemniteit, 
i11 dien z_in, dat de schatkist er door zou wor
deu gebaat. 

B. H. B. 

Dat het bijgeloof niet enkel onder Ja.vanen 
tiert bewijst het volgende recente geval uit 
Hunsingo, (provincie Drenthe) Zekere weduwe 
werd seclert eenigen tijd geweldig mager, zon
der dat ze zich ziek gevoelde. D11nrenboven was 
het a.lsof zich in de eene zijde van ha.ar hoofd 
een menigte zangvogels badden gevestigd, die 
onophoudelijk aan hu·n lust tot zingen toegaven 

Na eeuig nadenken herinnerde zij zich, d11t 
ze verleden voorjaar bij een vrouw was ge
weest, die op 't stuk van tooverij in een kwa
den reuk stone!. B\j die gelegenheid had te 
een nienwe muts op gebnd en 't oude mensch 
had het mutsje 1111.ngernakt, zeggende: >He wat 
heb je daar een mooi mutsje op,> en wel nan 
de zijde, van waar nu het gezaug kwarn. Nu 

meeu<le men den cluivclbanner van. Zw11rtveeu 
ii: Frieshmd tc moe.ten.}1u~dple9en en s1.rne:lig 
gmg d11n ook een famrnebJ op weg, met zrnh 
nemende het bedoelde mutsje en een we1111g 
urine van de patiente. De duivdb,mner ver
kbanle, diit bier werkelgk tooverjj iu 't :;pel 
was en diLt er zich in 't hoofdkussen v1111 "t bed, 
w11arop tle zieke sliep, wel een krnns zou he
virnlen. In dnt geV1tl moest de krnn.' iu eeu 
doofpot met gloeien<le kolen wordeu ge<bnn en 
doOl' het sluiten van den pot wonleu versi ueuld. 
Geclurende deze h1mdeli.ng moest men voora.l 
zorgen, <lat de deuren en vensters goed gPslo
ten waren. Met deze boodschap kwam de man 
't buis. Nu.clat men bet kussen h11d onrler:wcht, 
werd werkelijk de krnns gevonden. Men deed 
zooals de cluivelbanuer gezegtl hud en hoopt 
dat nu spoedig de gevolgen vnn de kwn:1d wil
lige aanraking zullen verdwijnen! » Zw. Ct. 

Eene scboone passage uit domine v11J1 Koets
velds lijkrede op den kroonprius is de volgende: 

V orsten en grooten uit den vreemcle! Dirnk 
voor uwe belangstelting in Oranje en Neder
l11n<l ..... Zegt bet ten u went. dat wn.ar de 
takken worden afgebro ken, wii ons te w1u wer 
scbnren om den stiim van Oran.ie Nas;:;n.u, en 
bidt met ons, d11t God hem beware, zooals hij 
cliep zijne wortels beeft in de graven cler doo
clen en in de harten der levemlen. 

Het herinnert 111mde woonll!n van ten Kate 
bij de begrafenis van koningiu Sopbi1L: 

Want nimmer dreigde een wolk vim wee 
Eeu dierbre Oranjebloem te kniikken. 
Of Hollands boom bewoog zijn takken 
En trilde tot den \vortel mee. 

Eene interessa.nte bijdrage tot de kosten
vrnag van bet electrisch licht is de voor 1882 
samengestelde berekening van kosten dtr ver
lii;bting in de Jfagasins dn Lo1w1·e. w11ar e
lectrische kar.rsen, booglam pen en gloeilicht
lam pen gelijktijclig gebruikt worden. In dat 
jaar werclen in 204.578 uren 133,2-W .Lbloch
koffscbc k11a.rsen verbruikt en tle ko~teu be
droegen per unr en per kaars 0, 12.J. fr:i. voor 
tlrijflmwht. 0,12-i frs. voor onclerboud en 0,1+5 
frs. voor amortisn.tie, te zamen 0,393 fr. De 
Berjot'sche booglampen brandden 2402 uren, 
waarbij de uitgaven per uur bedroegen : voor 
kool 0,221., voor drijfkrncht en o"nderhoud 
0,620, en voor muortisatie 1,001, te znmen 
1,8+2 fr. Van de Edison ·scbe gloeil:Lmpen, 
die slechts in November en December ea wel 
gednrende 26.205 uren in gebruik geweest 
waren, was de pr\js (de lamp op een gemid
delden duur van 800 bmuduren berekPnd) per 
uur 0,0191 fr., te z11men 0,0533 frcs. D,mreategen 
kw am de M • gas, waarvoor !L!l.D. de g11smaat
schapp!j 0,3 frcs. betaald moest worden. met 
inbegrip van onderhoULl en amortisat,e. op 
0 39-t. fcs. Neemt men nu, om met rornle 
cijfers te rekenen, aan. du.t eena · hhloch
koffsche kaars 10, ecne Bu~jotsche booglamp 
50 en eene Edisonsche gloeilamp l g•1::1vl11m 
vervangt, dan V<:"rkrijgt men de volgeude uit
korust: eene .J ablochkoffsche kaa.r;; kost per 
uur o.~393, de claanw.n g13lijkstaa.ndc gasvlam
men 0.709:2, eene booglamp 1.8.J.S, 50 g1LS
vlammen 3,;)460. eene Edisonlamp 0,0533, 
eene gasvl11Tu 0,0709 frcs. 

'reg en woordig worden de .11aga~i ns du J,oiw1·e 
door 150 Ja.blocbkoff;:;che lm11.rsen. 4 H'.j1jot
sche booglampen en 58 Edisonsche gl·Jeibm-
peo verlicht. X. n. C. 

Verspreide Eerichten. 
Licfhebbcrs van ,,gcl'cnummeerde'· sigarcn knnnen 

terec!Jt bij ecn Z"·olschc11 fabriekant, die in de Tho
mas-ii-Kernpi~straat Hencl1·ik Concienee - ~ii:rnl'en ex 
stoomschip .. Paul Kruger" debitee1't.- Il ct ln•l. \"ad. 
betitelt een der twee echtgenooten van zckercn ~las 
Soeto di l\.1·omo als ccne jaloersche ,,halv~ wedcrhelft. " 

meest liepen "·ij er naast a!toos lachende en grappen ons gewetcn was ~oo gernst, <lat de arrnocde ons 
makende. Het wa.<; prnchtig weder, ik zag enkel niet af~chrikte 
woolijke gezichtcn. het ~cheen rnij toe dat ik het par- v\'eldra wist ik rnij ook nuttig te maken. Danielo 
mrlijf' binnentrad. lee1·de m\j om de netten te herstellen; ik was hct 

1\Iaar hoe dichter dat wij bij Ancona kwamen hoe ook die de visch naar de stad brncht om te ver
clroeviger ik werd en ik beefde toen ik bet huis van Giu- koopen, alle mcnschcn wilden ons wcldoen , zoodat ik 
seppo inging. Jlij ontving mij als cen vrecm<lelinge dikwijls meer visch beloofde clan de \"::tngst opleTerde. 
in hetzelfc!e vertrnk mw1· hij mij vrocger zijne <loch- Des 111orgens ging ik naar boord, hielp ncttrn plaat
ter genoemrl ha.I . Wat Theresa aanging, als haar ~en Pn de visch aan wal brengen; als dt> ~c'rnitcn 

gelaat al koel blecf clan was het uit angst rnor haa1· b;nn Jn dt' haven moesten komen en bet zwaa,· we
man, maar uiet uit om·crschilligheid, want tocn ik de1· \vas, ging ik met de anrlere vro11wen nm cl·~ tou
haar omhelsde drukte zij mij tec.!er de· hanrl. Toen wen optevangcn die de mannen ons t@C!wicrprn en 
ik naa1· b11itr11 ging was ik overkr<>pt. muar hct ver- de bootcn te he:pen vastl"ggen. 
driet duurt niet lang b:fel!n jonggehuwde en ik had -- Gij zijt een warn zct>mans\TOJW' z ·ide mijn 
mijne noolijklwid 1·ccds terug~ekrl'gen toen Danielo man dikwijls terwijl hij mij omhclsde: rnaa: wat 
mij ons eigen huis binnenleidde en mij zijne plannen 1.011 mij met hem ook mo.iielijk gevalleu :ijn ! Da
blootlag. uiclo had geen aanstelling al' loods. 111a.tr a'' hct 

Hij h:l/l el'n niend. een oud ~tuurman, die door noodig was zette hij den ouden u1an. die no . .!" ,aar11e 
ziektc nit:t mecr naar zee kon g,tan en die, nicts eens op zec was i11 de boot en hij boJd zijn • dicn~
anclcrs bezittendc clan zijn boot, groote mocite had ten a,rn de scLE'pen, die de haven zochten. ;\i ·mane! 
0111 in het len'n te blijvcn. Danielo had hem voo1·- kendc den ingang beter en er was g'Cen rnts in de 
gcsLelcl om met de boot te rn1·en en clan de opbrnngst · nabijhc.id, die hij ni<·t duikendc h'ld ondcrzotcllt. Soms 
rnn de visschcn en de loorlsgelden te zamPn te dee- ging hij er alleen op uit, dat niet in <lt'n il'1a!l was 
len, iets wat dadelijk aangcnomen wercl, want het was en de oudere loodsen wat jaloersch maaktc, maar 
genocg bekend wat ecn !link m:-tLroos f!1ijn man was. men hielcl te veel van hem om hem aan tc klagen en 
Met ecn becijc gc!d, <lat Therc:<a voor de l\\vade da- de kapitein die de haven kommandeerde en aan -wien 
gen trr zijde gPlcgd had, en waarrnn ze nooit aan ·1 ik van tijd tot tijr! ecn groote schoone visch. hracht, 
Giusrppo gesprvkcn harl, was door Danielo een kleine wildc het ook. wel door de vingers zien. IIet ge
woning, bij · de h:-trc gl'huurr! en deze voorzien van de beurdt> ook we! eens dat er neemdelingen :i.an strand 
boogst noodige menbels. Jiet was er gcen konink- wandelden, Danielo ging dan nallr hen toe. met zijn 
lijke inhoedel , maar wij haddcn clkander zoo lief en rnuts in (le hand en als hij dan vroeg : 

Dnt is cl us zoowat eer.c vronw in vieren. - Tc Mar
seille zijn, ~e.lel't h<!t uitbrnkcn der cholera, circa 
(j )000 pcrsonen (v[ln de 270.000) de stud 011tducht.
Een leeding nan een dcr hooge1·e burgerscliolcn in 
on~ bml vcrzonrl clezer clagnn zijn gctuigschrift als ... 
m..in~ter zonde1· waardP.. 

Oaar vo11 1· de 20 vakken niPt ecn enkel praedicaat 
al~ Yo\doend e rlaarop venni~il! stond, meende hij, naar 
de Stand. melcli, hiertoe gel'echtigd tc zijn. - Uit 
~ew-Yol'k :neldt men den dood van den krankzinnigen, 
eenmaal ah schaakspelt>t" zoo gevierden, Paul Morphy. 
llij speelde acht partijen tegelijk op de grootc scltaak
congressen van B;rmingham e11 Pa1·ijs en won ze allen .. -

O,tt !lontonnen gevaarlijk kan :1.ijn blijkt uit ~1et 
foit, dat eenige personcn tc Elberfeld, die in een 
boom wareu gcklommen om alrlu~ g1·atis een wcdren 
in een circus bUtcwonen, bij een opkomend onwedcr 
alien clool' dl'n blibem werdcn getrolfeo. Yim· wer
rletl gerloocl - In eenc hollandschc provinciestad 
heeft de bewone1· van cen bovenhuis op den gcclenk
dag van den moord op Pr ins \Yillem l, vlag en wim
pel uitgestoken, en maakt de bewoner van het be
ncdcnhuis de go(' gerLeente nu per advertentie be
kcnrl. <lat niemand e1· hem op behoeft aantE'zien-· 
De beer C. Bngae1·clt heeft vergunn;ng gevraagd tot 
aunleg en C\ploilaLic van cen tclephuoncliensL te So
lo. Djokja Pn Padang - \.\'il~ons circus ~chijnt de
zelfde route te willcn volgcn als het oostenrijksch 
muziekgezel :=:c hap, 11!, niet via maa1· voorbij Solo, naa1· 
den ooslhoek. - De inspekteu!' c[,.r maatsch. Neder
land te "!lla1·seille, de bij Vl'len bcke11rl(' kapt. n. Or
dcman, over den toestand daar ( ten opzichte der 
cholera) geraadpleegcl, hceft per telcgraaf gcant
woo1·d: lk blijf op mijn post, mijne v1·ouw ook ! -
In hct jaar '1882 wcrden in Engi>isch Inrlie 22.000 
nwn:=:chen en 4G.OOO stuks vec door wilde diercn ge
dood. Onde1· rle menschen tclde men 193 l 9 pe1·so
nen, die_ door slangen gebetcn waren.- De Keizer 
rnn China !weft een bevelsclirift openbaar gcmaakt 
luidenr!e: »Ingemi er een oorlog tusschen on., en Frank
»rijk uitbreekt, zullen het !even en de eigendommen 
l>de1· buitenlanders geeerbiedig<l worden. Slechts van 
>lde Franschcn wordt clan verwacht, dat ziJ het land 
»zullen verlatl'n." Zeker een ongedacht mild edict 
van den alleenheersche1· alle1· Chincczen, die we! eens 
van deze gelegenhcid had kunnen gebl'uik maken, om 
all·~ gehate Heemdelingcn ecn kop kleiner te maken.
Ecn Leid~ch rrpclitor heeft voor bet kantonge1'.echt 
ee11 onlang: bC\·orderden ~Tce~ter in de rechien, doen 
dagrnardcn vo_ol' de som ~an [ 100, welke gedaag
de aan den eische1· zoudc ~chuldig zijn voo1· hct op
maken r!er disse1·talie. waarop hij gepromovee1·d is.
I-Jet ~oe1·abaiasch !Ia11delsblad p;.;bliceert.»visioenen." 
De Java Bode ~telt in Los en Vast den >trijd tus
::-chen de Buonaparte' vermakelijk voor.- Et>n extra 
bij,·oegsel van de Javasche-Co111·ant bevat het nieuw 
reglPment voor de Europeesche wijkmeesters in de 
residentie Batavia. llet bevat 18 artikelen alien in 
bet nadeel van de personen, die in de termen vallen 
om wijkmeester te worr!en, terwijl e1· niets in hun 
voonlcel in rnorkomt, behalve rnisschien h<>t dragen 
rnn een oranjcsjcrp, die zij zelf koopen en betalen 
rnogen.- Te ~1unchen heeft een onderofficier der ar
til\erie zich van het ]even bernofd, door middel van 
een kanon:- De schipbreukclingen van de Nise1·0 
hebbPn 0111 wollen hernden gen·aagil.- In den stads
tuin t e Sotirabaia hcbben ccnige jongehcereo met 
b1·anrlende luc1fer~ naar jongejuf\"l'ouwen gesmeten en 
bij die ge!egt>nh"iJ een krnl van een <ler schoorien 
,-. .. 1·brand. - Ook te Soerabaia ve~tigen de Cbineezen 
zich bij voork eu r in de Europeesche wijken, wat vol
gens de Soel'IJ Ct. het geYolg is van hunne liaisons 
met Enropeesche mdsjes, die in den laatstrn tijd hand 
ornr hanrl toenemcn.- Op hct jong;;t.e m·edisch con
gres te \Veenen is het uitgemaakt, cht de papaja 
ee!l heilzaam geneesmirldel Jewrt tegen diphtheritis 
en dyspepsie.- De volgenclc week vertrekt" \Vilsons 
circus Yan Batavia nua1· Buitcnzol'g om Yan daar Sa
marang atm te do()n en verde1· Soerabaia te bezoe
ken. Yan Solo of Djokdja is vool'eerst nog geen sprake. 
Oftichoon de Bataviasche bhlrlen eenstemmig waren 
in den lof ow~1· de voorstellingen mocten ditruaal de 
ontrnngstcn vecl minder bedragen hebben dan bij 
YOrige gelegenheden.- Yoor de inschrijving te Solo 
voor de ]eYcring van legmatjes rnor het garnizo"u 
is geen enkcl biljet ingekome11.- Aan den heer des 
Am0rie van der lloe,·en lid de1· tweedc kamer i~ aan 
het station van den Hollandschen ~poorweg tc 's Hage, 
bij het instappen van een coupe, door een Engelsch 
hePr uit den binm:nzak van zijn jas een portefeuille, 
waarin cen bankbiljet van f 100.- ontstolen. Het 
mce~t hinrlerdc den beer van (lei' Iloeven, beweeren 
sommigen, aat de clief ge~n .Tavaan, .een .,in stilte 
(weg) dragendc" >ms.- In de wijk Gedong Banger 
te Soerabaia eten de bewoners de kippen op, die zij 

- Mijnheer, verlangt gij een boot? dan had hij 
zulk een eerlijk en zachtaal'dig voorkomen, <lat men 
hem gewoonlijk de voorkeur gaf. Gebeurde dat, dan 
verdiende bij in een paar urcn meer dan in twee da
gen hard werk, maar daardoor kwam er ook een 
weinig betcr doen in huis. 

Dien da.g na ons huwelijk, toen alle schulden be
taald waren bcstond onze fortuio uit: een Romein
sche kroon; ons meubilair bcstond uit E'en slecht 
rnorzil'n ledikant, tafol en twee stoelcn. a ver
loop van een jaar hadden wij een goede matras ge
kocht, wij haddcn nette gordijnen voor ven~ters, twee 
fr<taic mattcn stoel,.,n voor onze bezoekers en een 
groote kotfer met half rondcn deksel. In hcl !mis 
oulhrak geen gelrl, twee malen in de week aten wij 
vlcesch en alle zomlagen dronken wij wijn. De 
Zondagen waren heeriijk voo1· ons vVij gingen eerst 
naar de mis, want Danielo was vroom zooals ieder 
goed zecman en -nls hij de een of andere dolkop zon
der eerbied over heilige zaken hoorilc sprcken, voegde 
hij hen toe: 

- Ga -op zee, clan zult gij wel leeren bidden. 

( 1'Vo1·dt ve»volgd. 
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8,'2'2 
8.:35 
8.49 

9,-15 
D.34 
9.;";0 

D,38 
·10. -10 
·10,2D 
·10,48 
•11.23 
·l ·l .40 
·11 .. >G 

I ~- ~I. 
1 ":2. ·1 2 
-J. 2.32 l i 2.4.6 

1,--
1. J. 0 
-1.2u 
·l .41 
·l,40 

2. ':20 
'2.B 1 
2.31 
3_,:; 
:-3. 1 1 
;3. '2 u 
3.41 
:'3,3n 
4 . -1 '2 
4, ':20 
4.35 

-4. .. 44 
4.3G 
3.3 

I 5 . ·1 =2. 

s T A A T S S P 0 0 R W E G E N. 

""- - ::.\I. 
10 30 
1.0,35 
1 0,4·1 

door 
doot· 
cloni-

·1 ·1 ,24 
cloo1· 
door 
~- ::.\L 

12.G 
<1001· 

·12.33 

-12.34 

I 

\ 

cl<.•01" 
du<.>r 
·l . -14 
-1,34 
doo1· 
doot· 

door 
doot· 
<.loo1· 
2,43 
door 
door 
3. ·18 
3,24 
du or 
3,,-,o 
<.loot· 
doo1· 
.-.,_ ':2.(J 

4.31 
door 
doot· 
dooe 
.3.19 
::-:..21 
cioo1· 
<loor 
door 
door 
6.--

~- :\L 
2,G 
2.23 
2 .. 4'2 
B, 3 
~~- ·12 
3.':29 
J,;o,o 

4,10 
4.32 
4 .->o 
5.G 
~ .. , 10 
3 .. 4':2 
5.5G 

~- L 
2,25 
2 . 30 
2:40 
2,5-1. 
~3,2 

:~, ·14 

3,38 
3,50 
4-,:~ 

4.29 
4,47 
5,3 
5,3 
3.20 
5.36 
3,33 

.Soe:1r ... b ... :i..-. 
Guebeng 
,,~onol"-romo 

"\'\."a1·oe 
C-}ecl n 1-igan 
§i.dbo .A..-d._jo 

L.,oeln-i1ga·r1 
Pra1nl>on 

""\·ertrek . 
)) 

>') 

)) 

)) 

.ll. ankomst_ 
""\~ertrek. 

}) 

)) 

)) Tarik 
:rtio~<>:l1'.:e-.:--..<> 

>) 

Tjoe1·au1aJang· 
Pctc1·ong-art 
Djo1uuang 
Sen:i.uocng 

..t'-a n.ko n> st. 
"'-· ert rek. 

~ ~11.--t;o so ••ct> 
>> 

13n 1·01-i 
Soc~L'-.01_1101·0 

~gandjoek 
B;._1go1· 
"-'"i la.ng·an 
S.;."l.. i·ac-i a r1 
Tjn1·oel>a1.i 

llabarlan 
~-~d.i.o-ira. 

PoPc,Yo<1<.l.die 
Gei1c11µ: 
~-lrOTll 

~) 

Gedong (-}aln 1· 

,,.a lickockoen 
I.Z c<lo11g; l3auteug 
Kcbon. Ro1no 
~Io'--lj o-::::-r-ap:e1.i 
c.;.t·on.ipol -
I~erl.•i_t·ie 

PnJoc.i · 
Solo-Djebre,,-

>> - >> I s~:a.o s,,~ 

>) 

)') 

)) 

}) 

1'\ a:nkorust_ 

,-e..-1.rek. 
)) 

)) 

~'-ankon1st. 

'"\-e1·i:.1·ck 
» 
» 

.. \.a.nkon1:-<t. 
'"\·c1·i.rck _ 

>) 

» 
-'~ankorn.s 

""\"<>rt1·ck. 
An.T1kOlll.St. 

'V"- Ea. 
G,
G.2·1 
6,37 
G.30 
G,32 
7,10 

7 ,:~ l 
7 ,53 
8,6 
8,·18 
8.41 
8.53 
9.4 
9. -13 
9 21 
9,2G 

"V" - :ra::. 
G, ·15 
G.32 
6,54 
7,7 
7~22 
7.41 
8,-1 
8,23 

8,41 
8,5G 

9,4 
0.'28 
9,44 
9.57 

"\,T • t: • 
6,20 
door 
door 
.-lo or 
door 
7,--
7,2 
door 
door 
dOOL" 
7,5 "'.l 
7,57 
door 
door 
8,34 
door 
8,59 

9,5 
door 
<.lo or 
9~39 
cloor 
door 
door 
doo1· 

door 
-10,49 

·1 0,55 
door 
<loot· 

·11.35 
-1 -1 .36 

doo1· 
:ISi' - n'%. 

·1 ":2' 1 0 
<.lo or 
<lOOi" 

1":2,4U 
cloo1· 
<loo1· 
dOt.)l" 

-1 .28 
-1 , :-34 
·1.39 

v. :L 
G,30 
6,38 
6,47 
G,59 
7,8 
7.22 
7,30 
7,45 
8,3 
8,·15 
8,82 
8,38 
8,54 
9,-16 
9,2.8 
9,44 
9,50 

·10,7 
-10,2-1 
·10,40 
10,5·1 

·1 -1 ,4 
·l ·l ,22 
·1 ·1 ,28 
·1 ·1 ,55 

:r.T - :1lf1. 
-12,·1 0 
.-12,24 

·l ,-1 5 
·1,30 
-1 5'Z 
25 
2,-10 
2,28 

2.30 
3. -12 
3.25 
3.40 
4.3 
4.·15 
4.2U 
4,33 
4,45 
4,50 

N. J\IL 
·1 2,24 
".12,32 
-1.2,4-:l 
-:1 "2,53 

-1 ,2 
·1,-16 
·1,24 
·1,39 
·J. ,57 
2,9 
2,26 
~,32 
2,50 
3,-1.0 
3,22 
3,38 
3,53 

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

5,54 
6,8 

NED. IND. SPOORWEG- ft'IAA TS CHAPPIJ. 

\ -. ~L 
_. .13 
7,24 
7,50 
8,6 
8,24 
8 . ~0 

8 .. --1- 1-
~ .. 57 
9.8 
0.2G 

I
....._-_ ~L 

-I 0. 
-1.0,7 

-10,26 
·10.37 
-1.0.51 
·10.3(5 

I 

,- . .:\I. 
7. 1 .::; 
7 .38 
7 ,5·1 
8,G 
8.20 
~.':2C 
8.47 
o.,:-3 

D . 30 · 
0.38 

,_ 

·1 i . 7 
l 1, 1 7 
-1 ·1 . ~(j 
·1 j .42 

,-_ ::.\f. 
9,48 

·l 0. l ·l 
·1 o.~,,"" 
1 0. :-3 D 
·l O.P>B 
10.38 
1.1,·lD 
1 ·1.35 
~--::.\.I_ 

·1 ':2. -1 
-12,0 

X.-:-.L 
-1.53 
2.2 
2,22 
2.33 
2,47 
~.,52 

3.3 
~-{ . ·1 4 
3.:24 
3. -'iO 

~- :;,\L 
1-':2~~5 
·12.42 
-12 . .>1 

-1 , 1 
-1 . ·1 ·1 
·1 .,;.I. G 
·1 ,3 J_ 

;1 ~4':2 

2. -1 
2.7 

X_ 1\L 
3.~·; 

3 .-.,. 
4 -13 
4,29 
4.47 
4.53 
5,-10 
3 .. 23 
5.38 
3.58 

~- l\L 
3."53 
4,-15 
1.-,2.7 
4.41 
4,53 
4,59 
5,-17 
5,31 

5,53 
5,59 

' 3.a.I ~ 

i..;:.ali-Osso 
Sa.lorn. 
Djenkilon 
La~-....-ang-

Ka 1·ecl..-ngsot~c> 
'I'ela,,·a 

_.,\..a11kou.1st. 
'-·ert1·el<:.. 

>) 

Parln~ » 
~~d .. .Illg"d_jj LIL 'lt;I .. '\ aukornst 

')) ,. Pl'tL·ek. 
Ta.nn·oe:ncr = -= J31·oc1..:1boeng-
S -=~ :s__!li ..._ •- Sl:- •.:a. g 

S ~ 11-. all •-~ ia_ ;;;, ... 

13roen.iboeng· 
'l~a Tlp:oc~1,g· 

)) 

)) 

.. '\..a.n.kon'.l st. 

l!EtiO:. e d o 1a ;:;.·-d_j - ~ i. 

Pad a,.: 
r-rcJa ,,-<"l.. 

)) 

I~ ai.·ang-f::Ot"lo 
~ .. ~.J<J>d.Ih 

» 
La_,,-nng 
Denkilon 
Sale.in 

I;;::nli-Osso 
Soio 

7,2 
7,25 
7,45 
7 •• "'>D 
8, -10 

8.~o 

8J>O 

I 
u , ·1 :3 
U.38 

·1 o. ':2 
-10,-1 1 
10,26 
·J 0,50 
-:1 •1 ,-1 8 I 

1 ·1,45 

V. ~L 
-:10,3 
•10,53 
·1-1 . -13 
-1 -1.27 
-1 ·1,37 
~-::.\I. 
·12.7 
12,·l 5 
·12,37 
·12.5C 

·1 . ·19 
·1,'28 
·1,43 
2,6 
2, ":2 G 
2,50 

'\·e.-1:t"<.'k. 

)) 

.. \.ankotnst. 
\" et·i:i·ek. 

Ull.kC>r.1_"1St... 

,. C L"t1·0k. 

8, -1 ":2 
8 :-33 
8,56 
9,':Z.O 

y_ ..:\J. 

6.30 
.-loot· 
7.-::.7 
7 . 4 7 
7.,?S.7 
doo1· 
door 
c.loor 
8,42 
8 47 
door 
cloo1· 
door 

~-::\I_ 
2 ,-J. (; 

.-1001· 
<.lo or 
d•:>Ol' 
dooi· 

;~_ -1 G 
;3_2-1 
~l .37 
doo1· 
t!OOt" 
4.u 
4,-16 
4.::37 
ctoor 
;-,_ ·13 

Y . .:\L 
t.~ - :3 1 
8 .58 
0.1"8 
n.:30 
0,5':2 

·10,2 
·10 .23 
·1 0,:.39 
·10.3D 
-1 -1 ,4 

,-J. ·1,35 
dOOl" 

·1. ·1 ,53 
K ... I. 

>~ door i ·1 2,9 
_.,\._ankon.•st:.. , 9,47 ·12,27 

~- L 
-1 ' ·1-1. 
·1,36 
2,5 
2 20 
2,38 
2.5 -1 
3,-13 
£,40 
3,58 
4,8 
4,4"1 
4,52.. 
5,7 

5,27 
5,48 

':ll.., .a..r:i. <eC .,.,-<> «:»:..- § P<> .. :r~ ~ ;;;--:r~:i.z;;I g~:r S-

§~-.--•ssp<O -.Jl"'-_-..-ge...... Lij n Sama.rang-Vo rs tenfanden-"""N'illem I-
V A N S 0 L 0 SzV N _L\.. A R Sama.rang na.a.r 1e kl. 2e. kl. Se. kl. 

Solo-Dj eb1·e:s 
Pa.lo er 
Kemi.-ie 
Urompol 
~:loclj osragen. 
Ke bon.-Rom o 
K edong-Ila.n teng 
vv-a.l iekoekoen 
Gedong-Ga.Iar 
Paron. 
Geneng 
Poer-vvGrla.di.e 
lVIa.di.oen 
Ba.bad an 
'.I'jaroeba.n. 
Sa.ra.da.n 
-Y ila.nga.n 
Ba.gor 
Ngoen.cljoek 
Soekomoro 
Ba..i.·on 
IZertosono 
Semboeng 
Djomba.ng 
Peterongan. 
Tj oera.ma.1 ang 
1.odjokerto 

Ta.rik 
Pra.mbon 
Toeloenga.n 
Sidhoa.rdjo 
Gedangan. 
Waroe 
"V\Tonok..i·orno 
Goebeng 
s.,e.-a.bai.i a 

·le kl. 

0,30 
0,40 
0,70 
"1,-
-1.,75 
2,-10 
2,43 
3,:LO 
3,70 
4,30 
4,75 
5,20 
5,00 
G,30 
6,90 
7,30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,D5 
9,55 
9,93 

"10,45 
-1.0,90 
"1·1,20 
-1."1,90 
'.1.2,35 
-:12,90 
'.1.3,25 
-1.3,80 
-1. 4,30 
"14,75 
"15,-
-1.5.:{0 
•15,(j() 

- "15,80 

2e kl. 

0,20 
0,30 
0,50 
0,70 
".l,-1.5 
·1,40 
'1.65 
2,-:10 
2,50 
2,00 
3, '15 
3,50 
3,90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,95 
6,35 
6,65 
6,95 
7,30 
7,50 
7,90 
8,2.5 
8,60 
8,85 
9,20 
9,50 
9,85 

-1.0,--
-1. 0,20 
'.1.0,40 
-1.0,50 

3c kl. 

o,·1 o 
0.-15 
0,25 
0,35 
0,60 
0,70 
0,80 
-1.,05 
·1,25 
•.1 ,40 
·l ,55 
-:1,70 
"1,90 
2.05 
2;20 
2,30 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,D5 
3,05 
3,20 
3,35 
3,40 
3,60 
3,70 
3,85 
8,95 
4,-1. 0 
4,20 
4,30 
4,40 
4,45 
4,50 
4 55 

Broem bocng 
,..ra."J'lgoeI'lg 
J:<:edong-Djati 
Pa.ct as 
~rela."Wa 

Ka.rang Sono 
Goendih 
La.vva.ng 
Salem 
Kalie-Osso 
Solo 
Poe,vodadie 
Dela.ngoe 
'.I'jepper 
KJatten 
Sro,vot 
B1·a.mba.nan 
Ka.lassa.n. 
Djocja 
Tempoera.n 
Gogoda.lern 
Bring in 
Toe:ntang 
Willem I 

I 

I 
I 
I 

-1,25 
2,25 
3, -15 
3,50 
4,30 
5,30 
5,05 
7,20 
8.--
8,80 
9,80 

-:10,-
"1".l,05 
'.1"1,70 
-1.2,50 
-1.3,'15. 
-:13,60 
".14,05 
".14,95 

3,85 
4,75 
5,25 
6,25 
6,85 

0,85 
".l,50 
2,-:10 
2,35 
2,90 
3,55 
3,95 
4,80 
5,35 
5,90 
6,55 
6,65 
7,40 
7,80 
8,35 
8,75 
9,05 
D,35 
9,95 
2,60 
3,20 
3,55 
4,25 
4,70 

0,28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
'.1,".18 
-1.,32 
"1,60 
-1. ,78 
-1 ~90 
2,-18 
2,22 
2,46 
2,60 
2 78 
2:92 
3,02 
3,-:12 
3,32 
0,84 
"1,02 
-1.,"12 
'.1.,32 
".l,44 

Telegra.:rnmen va.n de Locomotief. 
Van. Reuter, "18 -Augustus. Lon.den. , "1 7 Augustus_ 

De 001-logsverl~laring van China. a.an F"ra.nkrijk, is 
niet officiecl bevest.igd. 

Uit Batavia, ".l 9 A.ugu;,;tus. Een 
n.aa.r Eu.1·opa. is verleen.d a.an. den 
gouvernernentsn"l.arin.e, I'Ia.genziek.e1·. 

On.tsla.gen uit 's lands dienst de 
vierde kla.sse, Demmink. 

tvveej a1·ig 
:ina.chinist 

verlor 
bij de 

verifica. i.eur der 

13enoemd tot cornru.ies op bet. resiclentieka.n.toor te 
'Ma.la ng, Joseph. 

Ontslagen, bij de ba.rissun te Soemenep, de ka
pitein Soe1·a.ba.na. en de eerste lu.itenant Trocnodjojo. 

~- 13. .;\f<!n 'vordt nti.c-ni. ger.unak L dat de 
s1aaud•.! opga,·cn. ..-oJge:n:-; den .~oc»rtbajc~-tijd 

J.>,JVCll

zi_j n. 
Doo1· opheffing der betrekking van. ka.pitcin. a.dju

cia.nt Yan den grooten. stat, is de ka.pitein Ba.ta.lik ro-



rno 'vetler teruggeplaatst bij het korps. 
ne ..... ordercl tot eer~ten luitenant bij de barissan te 

l\Iadoe1·a, de t'vecde luit ~:nan Djojoturoono; 

en 
tot 'veed ~n luite.nunt bij cle barissan, Toedjana 
Koesoemo. 

Overgeplant;;<t, van he1·ibon 
haven' ·erke:n, <le opzichter cler 
vvaterstaat, I<.rom; 

naar de Bata.vin.sche 
derde kla.sse van den 

· .. in Poer' ·oreUjo i:iaa1· Che1·ibon, de opzichter 
t'veede klas,,; van <len 'vate•·st, at, Buikun.k. 

cl er 

Gepluatst e Batavia, de opzichter der derde kla.sse 
,-an den '·at.erstaat, Beekl:ie.irier. 

A.an den sGcretaris van den raad van lndie, den 
her van llasselt, is Yei-gunn.ing verleend 1 ot bet a.a.n
nemen en dragen der orde van den Za.hringer Leel.:1vv 
h.em doo1· <.le 13adensche Regeering geschonken. 

.Benoe1nd tot controleur der t'veede klasse bij bet 
13inneulansch Ilestuur op Java. o,·erduijn; 

tot adj u:nct-inspccteur bij den post en 
dienst. ·oigt en Bogaardt; 

teleg1·aaf"-

tot comrriies der tv1,·eede klasse bij den post en te
leg1·aafdienst Donl. en '\'ersteegh; 

tot 'vaarr1err.::1.end corn.rn.ies <lei- t'veede 
den post: en teleg1·aaf: lienst' ua1·tero; 

tot cornn1ies der de1·de l' lasse bij 
teJeg1·aafclien.'4t, Cornelius. 

den 

klas::;e bij 

post en 

tot t.ijrlelijk ccnu.n.ies der cle1·cle k ln.sse bij den post 
en telegraa1"dienst, llornburg. 

Bevorcle1·d tot n:ia.;001·, de kapitein G.~net dP-r in.ran -
terie. 

tot ee1·ste luitennnt. de luitenunts 
Geuu.s en Jeer. 

De leera1·en. Te1-,v n, '\'an d •1· I<.olk. en van Ruij
ven zijn be last .n::i. ~t ll.et geYen. van oncler,vijs aan de 
hoog 'L·e bi._u·g •rscl:iool ''001· iuei><jes te Batavia.. 

it 13nta.via, ·19 .;-\..ugustus. Ook de- h..-ofdingenie"l.l.r 
der ty1,·eedc klas::ce Sch.1lij zal uinnen ko1·t 's lands 
dj nst verlaten. inc-t pcnsjoen. 

llt>t. -schip I-:Iechcanooye i::;: i-\..nje1· 
besteriltl."li1Jg i .u:'l.a1· Sa111 ·-•1-!...l..ng. 

i:net 

it Bat.a Yin., 2.<) _.:\ .. ugustu--<. l3enoemd tot con:i n-iies 
bij d ~ u-..ariHc -..ungazijnen tc Bnt~Yi::t. 'l.'oorop 

B •last 11.let. d,> 'vaa1·11e1:i-:1ing <.ler u<.0 l·ck.k:.ing Yau 
on.dl'l."lllSpCCt ~l.ll" der· UCl_)::tkc-ning· CH ki._l.S"tVerJichting 
en , · ,1n. 11ct lo ds ... vczc11. de lui t.enaut t.cr zee Dit.tlo.t1 
Tja,,_,..;cn. 

Ge1>ht.atst 
~ti.·ielc...-i..11<..l. 

t.e Sn.ln:tiga .. l11..1l 1 >ondct·-..vijzet· 

o ... ·e1·p:eplaa.tst Yan :\Iag-elarig naar _\..11-..l>a1·a . ... va. d e 
}1 u]p<"'nder,vijzcr de1· derde kla"'-<c. DoeY ~. 

, er·geplaal:,._l: iu.l.a1· Suu.::1.at1·a ',..; '\"\-c:-<t.ku,..;t. de 
tl:i.ckt.~.L· cl, .. 1· Pc-1·~-r.e l'-.ln~~e~ , -ail. l~:..-.,- .._:i.11:::;v\·:..l.aij: 

a1>0-

11 ;.l.:.\.1.' , - clt:evreri e t"J._ ({e :.._t1)otl1ek.Pt" <.lei- eerste k .. l:..t."se .. 
Erkel~·n'4. 

I.le<len. zijn per "'t• <.Hl.l!-<Ch1p Japa.ra Yan 
i."l.a<.l..1· Set:t.l.::l 1·:..l.l.lg" en. ~Ol.,.J " t\_ l.>aja ,- e1-crokl~c11: 

l3uta...-iu 

<.l ,. l-iee1 c.11: ' 1 1i. Uerl.t::;cll... t.i:. '"'"1-ee.. D~ttnar., 
Delden , _Ia1·;;<. :::-;;-ahapict. l3ron.ckl101·,,;t, Ta.n l3oe 

, .. cl.n 

~ie, 

K"·e :::;,vie -~U1. en K"· Ki Be-ng: 
cle c.la1-ici•~,,_: 1 - otn n-ien, :3chi-enel. Pi,,.tor·ins. IInbeck 

en den Dieu :St.ierling. 
naa.r Soe rab:.ija.: 
d•~ heer. v n Stietz: 
n .iej u [f1-ol.l. ''". Derues"ij. 
De P,-inst:>s i:~-ilhcl1>?.iria is gil'<teren. te 

da1l.-i ua.nge]..;..011-ien. 
e Gel c.lerlan .. z i:-s gi::"tercn te ::\Ia.1·s:eille aangeko1nen. 

Het zeilschip Fiu. >n.e is i1::1. El.1ropa aangekon1en. 
-001" d< }1ederci gefl:Ouden gOllYCL"r:tez::t:ientS'\.Vi:>' elin

sc1:n·ijYin.g '--" Bata,·ia. ,,-a,,,. ingegc"\.l.t"eVCI::I. v 01· r l 30~< 7 4'2. 
Hie1-,· a.ri. ,, .... crc..len gep:urtd: 
1· 2 -'iO tot t' ·101 

000() ,... » 101 .3 
87':2.°> ( >2 >> 1()1 .4 

» l':.!:1:2 t ;) '> " 101.~"5 
,-ee. l ~ t- .._": izl. ' t.~ ll.1·:j,- ir1.g-,~ ~ 1 z .Jtl. ,- t > -,t·lt11 i'ig gcs-r.aal-..;._t_ 
1) -.! ko i ntH :tn i. l.nt Y:-t.!t ll. e t. l'<~!.rin. HC!r::tt Jn.li:-<cll.e ca...,·n

Jet·ie. d •"- lui.t •nant-k lonel van 13.>1.l.li t..-"ll.. is vo i· 1_)en 
~ioe 1l. Y O :J 'i ·,p; ~ 1:.. -.t.~e. ci.. 

_"--..l s z.ij :. -i , . ... ~ t ·v.._l.r"l!..!..- ~~1- ,,-,:>i-Ll t. g ~ rl. ern. l ( l t..~ t1""1 :.""t.:jo0 1· De),._ 
k •C!i·h~•f1. , -n.n 1l ,n_ ~ ~net·;.-i.len '4 t.Lt·. die. <.Li ."l.1·b:j e~ : l. bni
t-er-i_g~,,~ n.e 1-.z-or1.-:t .:> t. i~ tot o\.-ct-~te :z ..> l l.. rJ..:l. ;..'"l.k~.i1 . 

~it J?ad~"t.ng· 'vo1·<.lL on lei· c.la tu.n-i Ya. n -16 c.i.ezc1· l_)e-
1·ic hr. •l ~ t.t <.le 7~r.£la>ig aan l::t •C! t v1,·01·ken. i-". 

""\-n11 R e nt.et·: ~\.) .\.uµ:ustn>'. .L"co·ijs. l U _9.._ugu,,.,tus. 
Te ' I'uulo !l. n ~e:in.t de ch.olera toe . 

Ouk Yerbrei<lt zij zich in Jt.alie. 
Uit Bnt.avi.n., ':! 1 .\.U_,.(Uo-'tU-<. ·rh:ins is vrf"i c i eel bcke nd 

ge,,-orrter1~ l:.et eerYol ontslag , -a.ri dct-:i lJ.ecL- Laging 
~robins . al:-< g o uYet·nel.11· Yan _\.tjc-l::i. en oncle.-hoo1·ig;be
<ler::1.. onder daukb<~tuigin .u- Y001· de ....-ele clooL· ll.en::i. in 
cliP , 1 ualitcit aau den. lande IH~,v~zcn <lien,,;ten. 

Tot civiel c11 n:iilitail" µ-ouv.-1·ne1.1t· van. ~\..tjch en 
oncl.-1·hou1·iµ:11cderl. i.s b ~-no e.uHl k .oloDL'-1 n,•n1111cni. op 
cen tr n c t ••tnc11.t vn.n t ':?.O.OlH) ·,._ jna1·"°'· 

Zij11 .1tl.ilitc.l..i1·e ir11'.011l~t ... ~tl. l>lij,~ t...-..,'\ g,~,lt11·c11cl0 ll.. e t vt .'"-t·-
-Yt1lle11 ,-:..'\.Tl ..._lt.'Z t ,. 1->·~t L·Pl'-k.i11g ~t..i.\~ta :._-i 11. 

13enoe 1 n<l t.ot as:-<isl: •11t-1·e'4id.ent in <.i1·oot.- _"\..tjcl1. van 
La1-iger-i. 

EervoJ out ..... h.ge11 op ,-e1·zoel-.. l.1.it "" !a11ds d ienst 
<le 1najoo1·s: de1· inf,-i.rrt<~ 1·ie van -:\Iar-ion en I,;:_a.akebeen. 

""\-e1·guncl 011i. uanr ~ederland te1··ug tc keercn. aa.n 
clen. eerste Juitena1-it-l.;..,vu .. rtie1·11.-ieestc1·, 1,;:.eukerueeste1· . 

Een. t've<:>jai--ig vc1·Jof naar Europa is -...·erleend aan 
den .ina.c.hinis1., T<.:>rllnden. 

e stoon-i>"cl::i.epen P.-in .. ses -4.>nalia, en Batavia, zijn 
gi$te1·e.i"l. 1:c Sl.tt.?z a . t1_r1gekonJ.en. 

Orn 11.a.::u· .. :\.tjeh te ve1 ·trekkc:n. zijn door cle Regee
~-ir:ig c_le ,·olgen<le 001·Jog~:--;t..0011"ll~1·s ~l.3..1"lge,vezc1:1: 

1':01zin.y rle» _:-..-ecle1·lct-n .. de1z, .Pri>?-S IIen,clril;:, der 
~-ede»lrt-n<lcn. I~o>l inrti >1- E>n->1?..a cle>· ~ede>·la??-cler~ 
J~ecLt-tva;·den . .Bro>n-o • .Banh:cL, Born.co, Riou,Lv .Ben,
k.oel&>?-' Bu.Ii . .Po:n .. tian.ak, ;t..IaclvercL, Batavia, San'l-
bas. BaHdjcr1nasz'.ng, 1::.alen-,,bct-11..g, <"fl Bancla. 

""\.-o.~rts: z•'S "'cl-iepen Yan de 
<lrie hopperba.i·ges. 

g·ol..t ,·crn.<~J. 1-i ci.1ts r.c-1a.1·ine; 

stOOL-Ylb>LL"kassen, sloepen en. a.nde1·e va.at·tuigen, die 
vercteelcl 'vor<len ovc1· d1·ie s a.tio11s 

a.an ecn an.Tl. cle noot·d. eer1. a.an de oost- en et~n 
cl ,vcstl..;..nst van ::::S-oord-Snr:na.tra. 

I)e zcndjng van de hee1·en I~nging Tobias en 1\-Ia.x-
'vell is 1::1.::1.i>-<luk . 

De ra.clja.h 'veige•·t stan.dvastig rnet, 
onde1·h>.l..ndehng te treden. 

~edcr1a.nd in. 

be-Da.a.1·.i-ri.ecle staat c.lc off"icieelc a.ankondiging de• 
noerning ,·an koJonel Den:uu.eni in vc1·ba.11cl. 

it Singa.po1·e, 2. -1 ~\..ug·ustus. De. Engelsche 1-ri.ail is 
hier aano-ckomen 1u.et bet·ichten loopende tot 25 Juli. 

I-let E~gelsche pa.1·len-i.ent la.at a.He stukken, die op 
de ~ ise)'o-qu.ae:";1.ie bct1·ekking hebben, pn.bliceere_•?· 

De :::-;;-ecleelandsc.he st.aatscou1·a.nt daarent.egen z"Vt.)gt, 
In de J:lollanclsche pers zij n de r:neeningen ve1·deelcl 

over cle gepastheid. van het aannem•~n der· Engelsche 
voorstellen in clczc zaak .. 

]? 1 ·ii-is ~\..lexander la.at. a.c.ht millioen na 
z . .J\.I. de Koning 11eeft deze geb.eclc :nalatenscha.p 

geschon.ken aa.n J::>rinses >.'\.~ilhelmiua . 

Iet 

den trein 
No . 

Tijd 
, .. a1.~ 

ve1·trek. 

~au i· de oncle1· olgeude 
plautsen. 

1 s1 r 7,2 C.'<ocndih, Po r"roda.die, (Gro
bogn n) 1-Carangsono, 1,;:_Pdong
dja1.i c1:i Scnu.t.rang. 

4 SzV. 
Sz 
Sz'-T. 

7 , -13 
-1.0, 

2, -16 

E.:. hl.tt..en, Djuccljn. 
1,;:.1at· en, Djocdja.. 2 

9 

12 
15 

S7V. 
SzS. 

3,36 
7 u. 9 

Goend1h, 1.;:.edong·djati, Se
:rna.1-... l..11g, Sc.."l.Jatiga, 1~n.-iba1-~t.,va. 

(residentien. I.;::c<.loc, Ba.gelen, 
.Banjoen::i.as.) 

I.->: latten~ Djo<.;dja. 
Sea.gen, Ia<..lioen, (.'.\.lagetan, 

Pono1·ogu, Pntjitau, Ngan<ljoek, 
l~e1·Cosono, Djo1nbong) 1.;:.ediri, 
'I'oclueng-a.gocng, l3lita.r ('\ li
ngic) l\Jocljoker1.o (Pc::un bon) 
Sidhoa.i-djo ( '1.'\-a i·oe, Po1Tong) 
Soer·abn.ja (residcnticn £ [oluk
ken Z. en 0. a.Cd. Borneo) 
Bac1gil (J...J(:.l.. ,, .. u i:ig-, Si i1g<....~sa1 .. ie, 
::\Inlang) Pasue1·oean (rcsiden
tien Proboliugo, 13esoeki ~, Jlalie 
en Loinl>ok). 

-17 S7S. 

21 SzS. 

10,30 

2 u. 
1 11._l.. 

25 
BO 

:\Io<lj ket·to, Sidhoa1·djo, Soe
rabaj;.l., ~gc..l..,vi. 

S1·ng·c1-i, ~ga,,vi, l\la<lioer1. 
no.;olal1e. dngelijk'"' hehal ~e 

de~ Zu11<.l4"l..gs 
PPr postil-

jon 
i<l. 

- [ec 
den tL·cin 

::.::-;;-o. 

3 S.zY. 
2 S1 T~. 

n s 1 ,--
8 Sz'.~. 

·11 S1Y. 
2 s,s. 
8 SzS. 

-1 0 SzS. 

Pct· po"' il 
jon 
id. 

·l lu. 30 

Tijd. 

n .ankot1.-ist 

0.88 
9.47 

'--2.7 
5.48 

.">.59 
D.26 
·l .:39 

4.50 

3u. 30 

4n. 

"'l.'1. ' un.og·iri, i\Ina.ndag·, '\"'l.'oens
clng c1-i , .. .t·ijc1<.l..g., 

\. " :111 cl,, or1Lle1·,- t..lJg ltcle 

pl:t,l t'"'<'ll. 

1-..:Ll..ttcn, L>joc,lja . 
Ser11a1·ar1g-.. ...\..111ba1·;;l.,,. ,..._ .. S-i."l-

Jat.iµ.·a, l..::.edougclja. i, <.'<oenclih, 
Poer,Yodadi<•, (_Grobogn11.) 

1.;:: latte1 . L\j<>Clljn. 
~e 1l.1:..:l.1·:..-..11p:., I~c . longclj;._t ti, l-Ca.-

:r:..-..rig-~0110_ Uoe11c] ili.. 
l.;: la te11, Djoc<lja. 
Srngeu ::\Ia<lioen. 
rl.'oeloer"tg- - ... -..goet-ig.. l~ed i1-ie .. 

:\[od.i kecto, ~idhoa1·djo en Soe
rnuaj a. :::-;;-ga 'vi. 

S1·ug ~n, ::\Iaclioen. I31ilar·, I3an.
g·1l. I.·>:.:t.:soe1·oea1i. 

I3ojoln.Jie, da<,.clijk"' 
de>-< Zondag'4 

l>ehalve 

\'\-onogiri, ::\Ianndag \.'\-oens
;:lag en ""\~1-ijda.g 

~- B. ::\Ict trein Sz'\~. :::-;;-0. G ten ·1 ''- 53 rn. 'vorden 
alhier l~llel'>n pakketten ont.vangen, 'va.nneer de 'Yestpost 
te San::i.arang nie-c tijdi.g gcnoeg aunkornt, on-i nog 
n-iet den trcin Yan Gu 50t"! tc kunnen. n-i.ecgaa.n. 

I 

S.1""\-. s -"'\L..\...R_\.~ .,.G "\-on TEXL.·\..~DE>.- . 

SzS ... :'>. ... \..TSSPOOH. 

-mna-
is cl e ee11ige die eer • c l:>el.oc:.-=irig vcr..,vo1·ven 
l::i.eef"t. van 1-ict :f't·a11$cllc Gouvernement van 
IS.600 1L·. en de ecuige die de go~d.ezi 

med.a.il.l.e v-erk•·egen hecft.. 

DE ECIITE FRANSCHE QUIN.A.-LAROC~E 
11ce1t. op de ,,-ee11c1· t.e11toon:stelli11g van 
plla., n:iaecutisclle p1·oducte11 µ; e l1011U.en in -1883 
'vudcL·on-i de go=.d..e:r:i._ med.a.ill.a verkregen. 

DE E'HTE FUANSCHE QTJI"N A.-L A.RO C~E 
is <.:.:•~ 11 "V"e>ed..erict, k :ra.cl-::i. therstel.l.eritl en. 
koortswe:re:r.ttl 11ii.Idel orn<l"t hPt a.ll.eez:i 
liet exlr-.u..;t 1.Je..,·at <.l e i· d1·ie ki11a~uorten. 

DE ECU:TE FR.ANSCHE QTJIN.A-LA.ROC~E 

is l1c'L <°! (~11 .i ~e r11i<J 1. lc.~l Lt.. ... ;..,;e1J. -v"'erzwa..k. c.ir.i..cr,. 
bleek.zPcht, I.=r:tg.za.me <:>11 moeijelijke 
spij s-v-erterir1g ,.gel:>:rek aa11 eetlLJ.st,ge-v-ol
ge:::.1 "V"a:i:-i. l::::t.et k.:ra.a.mbe d , -v-::i:·oegtij d ige 
a.:f:n:::i.a.tti:n.g. 1->:.ri tisclie lee:ftij a' te:rir:t g. 
la11ge e11 boosa.a.rtlige koorste:ri zoo:.11~ door 
ce:n. me:n.igt.e Certi.fica.:teri bewezexi is-

DE Er:HTE FR:'i..NS - 1n: Q-U-IN .A-LARO C:E1E 
l::teL'ft to L I >as is een k t "<Lc.l 11 i ge 11 spa" 11:-"Ghe11 ''" ij 11, 

die no:;;; zij 11.e l.ie:rstel.li:r.t.gsk.:ra..cl:it verlloogt.-

DE ECHTE FRA:NSCHE c;n:JIN" A.-L..A.ROC~E 
is 0"·01·;.d ""g.-111aakt iieLzij dooL· de Apothe
kct·s die ailijd l1u11 eigc11 p.-e1•a1·-.1.at aanbevelen 
of ee11 e goed.k.oope:re soo ,. t. daa1·voor a.an bie
dcn; t11c·ri. 111••el c..J.11,.; steeds de• ecJ:ite £ra.:risch.o 
QUINA-LAROCIIE cisel1e1 

r.:: fCHTE FRANSCHE Q-U-IN".A. ~ROC~E 
be,-~, t hij ieclcre flcsch cene con-iple.t.e ge
b1·u i k'"'a.an,Yijzing in negen talen die f'"rattCO 
loe0 ezonde11 'vordt a.an ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUIN"..A-LA.ROGH.E 
-..-.·oL·d t it1 t 'vee sooeten ve1·kocht de eenvou.ctige 
(sin"lple) en de SLaa.lhou.dentle (ferruginellx). 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN".A.-L.A.ROC~E 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de lleele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN".A.-L.A.ROCF.IE 
is lJij alle Apotliekers in de geheele wereld ver. 
k1·ijgbaar en te Pa.:rijs, R.~e I>:ro~ot, xi<> 22-

• ..:::neldrH .. k -- TIJOOFT &. KAT,FF, -- .C::.:.olo. 



van Plkanrler . trlen en e1~n dame, rlie ccn hood~chap 
ging doen lwrft een Japansch hun·lje n•rlol"en . Zij is 
daarovcr tl'oo~tt>loos en heeft tl•'ll ee l'lijkrn vinder eene 
rnimP h1'h)l)lli 01g :1:rngrl") ''''l. Jarnm~r 1ht dP rPrl ij · 
ke vi11der nieL ti' vinrl1'11 j,,. - 0 1k t l' So,•rn baia 
is Pen p:1s h1'su,•rll'n .l :n:t:rnt :,. Y;l!l zijn J><Hll·,[ g-etui
meltl en i11 1'•'11 ,1u,n te11•cht gc·kn111Pn, wanr•i11 hij , 
nnder 11tl'1'r. ""k ecn prnclt t igl' CL1lli1•r n•1·lorcu lwt•fL. 
Ile C"ll!l:c•1· w:1' ,·oor rlc p!t'L·litighc•itl µ·,,lc•P11d I'll zal de 
p:1p:1 rli~n it' vt•r·gJe•kn ltehhP11. In dt• :\lat. he-

,,BAZAR." 
Onder boveugenoemde benn.ming heeft de 

ondergeteckende geopend in het huis tegen
over <le eorste school, hrnt t bewoond door 
den Heer HE~SELINK, - H eerenstmat, een 

CO~iMISSIE-HANDE L 
in Europeesche goederen en b~veelt hij die 
znak minzan.lll in de guust van het 8oerakar
ta'sch publiek nan 

FOWLEl{S 

draa~barB SnoorwB~Bn, 
MET 

ST.II.LEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met veel sncces gebruikt op de fo
brieken DJAI'I, NGANDJOBK. l\fl~fn'I'.JAN, 
PAGO NGAN, euz. 

I ~fr E c 1 A:-;, a ;r E 1 'J!'. 
1 lne\i go.~ ?r.t st.~, .;.l~ tiii:a. 
! ~vorden '\'Hi~·e1ras de lants•e ' 'el'• 
~ b~tp1·in~·e~~. splH"!H~ en ~mtitle 
R 11Ut~~(h"\"')r!."P.·d. 

Heter kwnliteit lncligo. t • .iep1Lssing van Stoom
kooktoestelleu. 

Kleiul' Iufltidln.tit'N ,.; ,mle11 iu <lt'n tijd vnn 
eene m1umd o·ereetl afu·t-lt•1·p1-.1. 

Hic•rl.Jti wn;dt hoeg~~11w m:i g-een metselwerk 
gebruikt e11 lrnn l!ll'll het 1· 1·1<lern1-wnter bezi
gen tot het n1u1m1•11gen v1o;1 ,]l:) incligopap. 

~p1·el'kt F. Y. l;. dr qu:!•~>tit' of l'Cll l:1ndh1 111rrl p1· al 
dnn nil't gPrl'ch•i.gd i ~ e1'11 lit•kel l'ig1•nrr n11to1·iteit 1.P 
ontsban en ecn antler i11 ;-ijn plnats ll' hl'noernPn. 
ne C1•h>brs-eo1m111t ~ la akt Cl'!I j11ichtoon bij dt' ope· 
ning dcr H!ert i1•11daag,che stuoni!JO•)tdienst 01> de :\l o
lukiten. L t'Yi> a lie stoomlmotmaatsch:1ppijPn, ·Leve de 
communic:nj1• ! Lt'\"l' de r0m·t11TP11ti,• 1 - Tc• :\[iinrbcn 
is een kabinet Yoor l.Jactcriologisclw om!Przockingcn 
geopend. 

Zoo even [earriveeru rechtstreeks nit Europa: 
Jh11tt:ai.fie Collie1·.r en Bracelet.r 

'1tieuu,st:e 'lllOde. 

Dit jaar znllen er bier te ID.JOC· ~ 
D.JA n1eer tlan VIJF paal §IlOOr 

in ~ebrnili: gebracht -.;.wor(len. 

(150) 
W. 11A. X. WEL. 

~<.-:~ G "S :-.; ET :R ,- :,UJ o~.l a. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
Aan o·es la o·en ;:., ;:., Yendutien. 

Op l\b:imfog rlPn :15 A ugustu ·188 + rles YOOt mid· 
<lags ten I 0 .me i11 het loka:i.I van het n•mlukantoor 
alhie1· van de pet"CPClcn La. E. :::\o. 40 en n . . 'n. 3 I 
t oPbe hoor»ndP nan wijlen rfen Il cP1· U. 11. rnn Ros
sum. 

Op Dinsd::ig den ~6 ,\ngnsius te 1\ Pbalt.m van den 
inboedcl rnn den H1•er Srhoondenva l. 

Op \\'ocnsrlag den 27 Augustus te :\Icsen 
koeien. 

Op Donde1·chg- den 28 Augn~tus in llf't c hineesc hc 
kamp alhicr van onuitgelo,;tc panrlgo,•dercn. 

Op Vrijdag dt.!n 29 .\ 11 gn~t11,; te 1\latrn ten huizc 
van mewouw rle wed: Otlrnwalde1· Hln tokoguedcren. 

J)p Ycnrlutnl'P'ter. 
II. C. FISSER 

Advertentien. 
B~vnllen ·van ~en Jleisje Mevrouw P. J. 

ST!<JRH.E:NBURG. 
BEE .. I. 

(2 i::~) i::lolo ~ 1 Augustus 18 4. 

,DIVERSE NIEUWSTE ZILVERWAREN ALS : 

Messenbankjes , Theezeeften. Menuhouders, Ser
vettenbamlen . Bekers, /;il veren deksels voor 
Wijn- en Likeurglazan. Etiquettes voor Jeue
ver. Port, Bn.1.nclii enz kaniffen. Broodruandjes, 
Eetserviezen in Elegante Cassetten, Bloemen
v azen. V ruchtschalen, Boterv loo~jes, Suiker
doozen enz. 

Galante1·ie~~aren als: 
Blad wij~ers. TN ~~lclen en Ocleurkussens, Post- I 
zeaeletms, i'\ otitieblo kken, Inktkokers, Pho- \ 
to~rafie - Albums, l'iaarenkoker~, Albums, 

0 

Scbr~jfportefeuilles euz. 
H. HA.BLOFF 

(205) 
-- -- -- - ------------

TE 

SOERAKARTA. 

Eenig Agent voor de Vorstenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
YA:'\ 

Ruston Proetor ~ Ooi. ti· LinQOJ!ll. 
HEI\ROO~D l\IET ~rEER DA?\' 200 MEDAILLES 

YOOR 7.IJXE llUCHIXEnIE:l" 

ST-"LEN A.§§EN VOOR MOLHN§. 
ENZ. ENZ. 

(l-l9) 

../JI]' ·'~ ~'f/' ~pz.sa 1884, !_<tJo udett ~~edattle 

Melbourne 1881, Jste Prijs, Zurich 1883 

Speelwerken 

ff ed:n i"ie~-~~ed te :Solo de Heer Richard \YORO.'l' GEYR.\AGD YOOR DEZE Ji\'RICUTING 

0 :A~gustL~J·.1 884. , . . . . I een Binnenre[ent en Re[entes, [ehnwde lie den. 

~let 4- 200 Arias met en zonrlcr Expl!."es
sie, M:u:doline, '.l'ro1nu1en, Jraclle n . Cas
ta;;netten, Hemelschestemmen . ( Yoix 
Celestes·) Harpspel, enz. 

Speeldoozen \\ egen bmt~nland::;cbe fomihebetrekkmgen '..ltj , die vroeger bij het onderwijs werkzamu 
eerst heden gep.aats~ . zijn gew~est hebben de voorkeur. Met 2 - '16 arias : , ·oorts N ecessaires, 

Sir;aren staudaards, Zwitsersche Huis
jes, Photo;;rafiealbums, schrijf";;ereed
seha1•11en, Jlandschoenendoozeu. Hrie
, ·enwe;.oere, Illoenn'nzen, sio;ar.;nctuis 
Tabaksdoozen, Wcr.ktaf"eltjes, J:<"'les
schen, Eie:q.;·lazeu, stoeJen enz. .Alle• 
'lnet .Jil.u~iek. 

(-03) Boot·d,·001·~w-a.1utlen zijn: 
---:;;._ ~. - • Vrije woning in bet gesticht, voeding. vuur 

'3e.~Q~~~a.k.~n~. en licht, geneesknndige behandeling en rne-
\Y egen;; reparntie 'lln e<>n riool. is de pas- dicijnen. 

sage over een g-edeelte rler Koe-stnrnt voor Trnctement nader overeen te komen. 
voertuigen tijdelijk afQ"e.'1oten. Reflectanten wenden zir,h uiterlijk tot ulto. 

Soemkarfo :20 Augustus l 8:2 "'eptember a. s. scbriftelijk en frnnco tot den Steeds het nieuwste en gebruikelijk. te; bij.zon
der ge~cbikt Yoor Herstgescheuken voor
handen 1.Jij : 

De Ail>:iswut RPsident, I Secretn.ris vim het Verzurgings-Gesticht. 
HALE\VIJX. SOLO, 19 Augm;tus 1884. 

Tameus bet Bestuur van het 

BelanyrijKe K~eien- ~enUutie foo,gings~~,~~:~, .... 

(~ 12) 

J.-H. HELLER, Bern (Zwitserland) 

op 'Voe:nsclag 21 1\\_ngnstus a. s. 
ZuLLEX WJJ OP YEXD"CTJE YERKOOPEX: 

41 prach·tig~e 

van Europeesch. A ustrnlisch. Bengaalsch en 
gekruist Europeesch- Beugaalsch Ras. waat
onder vele ruim malkgernnde en bezette Koeien. 

De vendutie zal worden gehouden op 
m e s e 11. 

voor het huis van deu \VelEd. H eer H. F. 
VAN DER HEIJDE. bij wien de koeien ge
durende 4 dagen voor de vendutie te bezich
tigen zullen zijn. 

M-.Signalement ... Staten 
zijn op anmrnge verkriigb11.ar bij de Heeren 
SOE8~1A.X & l'o te Salll:Lrnng, Solo en Djo~ja 
zoomede mm het Bureau clezer Courant. en 
worden frnnco toegezon<len. 

Jfet Co111111 issie, i belasten zich 

(207) SOES:.\1AN & Co,-SoLO. 

VERZORGINGS- GESTICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

fif.deeling = fl1nbachfschool. 
Op bestelling worden ann;;emaakt a.l

ie ouderdeelen ' "an gebonweu als: 

KOZIJNEN. HAl\IEN, DEUREN, KAP-
PEN, TRAPPE1 enz. 

HUIS en KAN'.!.'001L\1EUBELE T. 

Alle soorten van S:\1IDSW:B.JHKEN. 
Her~tellingen aim VOEl-tTriIGEN. 
Het SCHILDEHEN van DEUORATIE T en 

UITHA JGBORDEN in n.lleletters enz enz. 
Y oor inlichtingen zoowel als bestellingen 

gelieve men zich te vervoegen tot den 
H eer A. UOOMA Ii:), zijude ZEd. 111111 het 
hoofd dezer school gepltrntst. (209) 

ONTVANGE1T: 

Pracht i ~ B o 1 B o ~ r a fi Ben 
zeer goedkoop. 

THOOFT & :UA.LFF. 
(162) 

(210) 

A. MACHIELSE. 
De Secretaris, 

H. VAN GROLL. 

_.. Alleen bij direkte bestellingen "ordt de 
cchtheicl gegarandeerd, geillustreerde prijslijsten 
worden f1·anco toegezonden. 
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~ 

Te"r""S)j i;f"il ("Y ~~non t v ~ L; iJi \Y ~ tU; ~ \J ~ H I :t 
£ 1 
( STEEDS MET succts - AANGE\VEND TEGEN I'~ 

·1 VEFtKOUDHEID, BHOI,TC~'.!ITES 11 } 
HARDNEI:KIGE HOEST e11 hel O?GEVEN ran SLIJM; !: en 1errii'I" ln,: .. 1'11 1li• 1::rPs!P ZI:CF;: 1 EI'-i rnn de I !D 

~ !') 

~ 
ADEI1SHAJ. .. 1NG3VJER!-:TUIGEN c11 Jc LONGEN 

. li·.1:,•.~ Prij.o per f!esc!!je inhouc!ende ZE':TIG CAPSULI:::\ TACiiTIG CENTS. >.; 

( :1ien ei.gc/Je de l1i crli01"e11 ~1f;:_f'd n1l;tc me.: 1iiies op de etike tte en het ,
1
/t:J 

~ii prc-.;!_1cetu;;, heid . .; in de fra11:-;d1e taal. 1·~ 
I 1· ! I?-~-: 1 Eedc:lingen voor en gros te r:chten aan E. ELSBACH, 1'~ 
~ • 8, R ue Milton, t e P.A..~IJS I,., 

~I· r,1 verkri)!Jen voor JAVA , bi; 'ii.\':umcc ea 't'<m .'l.nlsi. te ~A)IAP.ANG; bij Uoutrlj,·e AC·, :.1~ ... ': 
.r .' tJ D.1TAY IA ; bi) c;; . 1;,;;,.!Jc'" 10 :)orn.1ll.\ l"A , " 

~ ; "'" ;:-; ALLI ·: ,\l'•)Tll;·. lif.'\ \".\'\ T·Jec1.-!ndien !'" 
• J i i 
'JJ!."'" ~ --: .. t ..... ........ ~-·-""".:f-,,__,~-. .:. t...J ... -.. ~ !._.: .• :~-:.,--:._~-.·.~~~--=-- ---·~-;;;_,~--:;;:;;....:....;,..;..;;;;:;.;_-;:;;::;;;: .,._ .... ~-- ... - j 

,_,.... - ._. ~- "'- ~ ~::...-- -!:-~ ~..::. ~ -· ,,, _...1 .... ~ ·:...· .... _ _;;- .... ~ ~ ,;-:~ ~- ... • ~ ... 

"'7" el o 1L-"! tin. e 
i.s eene speciale f'()(J[)HE IJl~' RlZ 

liereid uit Bismuth, b i.1 r1,·i:vly van ee11e" /1eil:rw11m inl'lned, voor de huid. 
Z1j ltowlt 01; Itel nan•11·:11:/it en " 011~iclilbaar: 

iij gee(t dtl.s aall de h1wt e<J"e 11nt1w>'l1jke (1 ·iscli heid. 
CB-i . v:'AY 

PARIS - 9. ,.11e de la Pui.r, !J - P.4RIS 

Men neme d ch in acltt 1·n»r 1w111aak en 1•e1·1·alscliinry. 
(Oordccl uitgcsprokeu door lleL Tribunaal de la Seiuc den 8 ma! 1875) 

-=-·· .. 

WERiii.TIU!GK iUNDl.GEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

H2BBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij IL, 'Ji\ I~~ en Balk• 
ijze1· in n.Jle 1tf111etingen. 

§taat· en 1,Ia.at~jzer van alle dikten, 
waarbij :van 6'X~'X '1 .. " en '," 

i:::;ta.at" en i}aaaiBi.O[)Cl" en !lt.oper• 
d1·a.a.d. 

Grook-- sorteering- 3inerbonten en 
Jilin !nnag·eJs. 

» • » J~oi,eren .1i1·anen 
en §ltomnai"sJ niters. 

l.ntlia 1.·ubber v:m af '••" tot en met 
1" dik. 
GM~I•ijpen met hulpstnkken tot 

en met -t." 
Geld:on ken p~j pen tot l 2" diameter 

geperst q:i 10 Atmospheren. 
Prima kwnliteit Eabg·elsche tll'ijfrie· 

nteu. enkel en dubbel. 
Haaul. ('eirttl'ifn~·iutl, §too1n· 

pon1pen en Hrandspniten. 
.;;;·ei~j~·ereedscha1, ,·001· gas en 

"With ~vo1·t htlra.a.d. 
Alle soorten ~T e1·t·~va1·en. 
:Boor en Pon1§Jlnachines, 01·aai• 

en §chaa.1.baeaBi.en. 
§tomnnu.achiaes imet ~~etels op een 

fn:ntlatieplaat. 
Jiiezei~·u.Bu- compositie, de beste 

bekleecling tegen witrmte-uitstraling. 
Dhuas ('1·il!!ltaU. een nieuw soort 

, · 111111·..klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn zijn. 

Y erder a.He ~u-ti.ii:elellil., benootli~d 
Toor iandel~j ke onderlileDling·en. 

Hunne rnttk op grocten omzet ge1aseerd zijn
cle, hebben zij hunne prijzen zeer bill~jk en 
hen.eden concurrentie gesteltl. 

G1L1une belasten zij zich met toezicht hou
den op n.anmaak vnn llllachinerieen en 
re1laraties danrnm, en nemen bestel
linge:n an.n op diverse werh."iuigen. (90) 

Hontaankap· Madj Bnan~ 
A[ent te Solo C. ER XL EB EN 

(we,; naar liBcton.) 
Bezoekt elke onclerneming op verzoek. (189) 

INDISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaanscl1e en Porlugmche WiJnen. 

Witte en Roode Port . . . . . f ·J 5.-\ per 
.Nialui;a, .Niuscatel en Vino Dulce,, ·13.50 (12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 'l 2.-J a cont 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 



GELD-LOTERIJ 
TE BA T AV I A, 

ten behoevc v::tn 
De Gymnnstiekschool te S oe1·aJ{arta 

en 

De ' ' ereeni;:;in;:; tot ' '001·bereille11d on• 
derrieht nun .kinderen , ·nn 1'Iinver

mogenden in Nede1·lnndsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 p r ijs 
1 « 

v an f' 20.000.

2 prijzen « f 5.000.
« « 1.000 .-

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

;; 
10 

100 
200 

« 
« 
« 
« 

3~0 prijzen 

LOTEN zijn 
te .\ mboin::t 

Banda 

« « 
« « 
« « 

500.-
100.-
50.-

/' •170.000.
tegrn f ·10.- CON'L \ NT w rkrijgbaar 
bij de heeren J\. T. Bouman & Co. 

" <Len heer C'. J. Blankert. 
Bandjar1rn1sin « cc " J . .\.. Jansen . 

" Bandong « << C. G. Heiligers . 
« Bat:wia c< de N 1 E>compfo ;,raatschappij . 

cc den heer ll. .l . i>[eertens. 

(( 

(( 

B-e ngkali~ 

« Benkoel•'n 
« Boi>leleng 
" Buitenzorg 

« 
« Cherihon 

« l'. Gehrung. 
« F. LI. I\roon. 

~ cle hN'J'<)ll II. ) 1. ' 'an Dorp ,· Co . 
<< Ernst & Co. 

(( 

{( 

" den 

Bruining & Co. 
« Ogih ie & Co. 

Yi~ . er & Co . 
« Dunlop S.: Co. 
hter Loa P o Se11g. 

Thio Tjeng Soc.'" 
L . van Hutten. 
C. ,\ . Aeckel'lin. 

« Nierinckx . 
Th. Jan~z. 

« .r . • \ . Schtw:Jer. 
<< .J . .J. II. Smeenk . 
cc ,\ . .J. \ l 'olvekamp. 

(< « " .J . van Ilobt l'ell~kaan. 
•< Dj ember J~ezoek ie « 
« DjorjacMta « 

" Brncx. 
.J . J. clc Urnaff. 

(( 

,, 
(( Indrnmajoe 
(( Keclirie 
" l\ota- Hadja 

« ll. lluning. 
~ <c " _ \\'ed. E: ocken. 
<< de heeren ~oe~man & Co. 
<c den heer J. Re,iu~. 

« F. Stoltenholf. 
A. \\'. l\ nee fol. 

« Laboen11 ( fle li) « « « J. F. H. rnn JJemert. 
« )facassar « \ \ ' . Eekhout. 

J . . \ . .)fanuP!. 
<< P. Koppenol. 

« Madioen « « 
" .)fagelang 
« ~Uedan 

" .Menado 
« Padang 

(( (( 

" de 

« \\'. F. H. Leyting. 
heeren de Bord es & Co. 

" P'1 rl.-Pandjang « (( 
u Palembang 

Yan Houten, Steflbn& Co. 
.r. '\\" . Altinp: Siberg. 

<< G. H . Ruhaak. 
« Pa~oeroean 
(\ (( 

« Patti•' 
" PPcalongan 

« H. G. Klunder . 
« D. P. Erdbrink. 

« (( 

(( 

« .\ . )1. Yark e l'i,~e r . 

.\ . \Y. I. Boclrnrclt. 
8. ~. ~Iarx. (( (( (( 

" « de Ji et>ren llaua .)Iullenwi~IPI' & Co. 
' Poerworedjo « den lwer .\I. F. S111e ts. 
" Prnbolingo « « << C. G. rnn li1~ clrec;ht. 

« Riouw 
« Rembang 
« Salatiga 
« San1a1·ang-
(( C( 

(( 

(( 

(( 

« Sol:'kahoemi 
<c Sor rahaia 
(( 

(( 

« (< R. S. Thal Larsen . 
« (' . van Zijp. 

« P. L. rnn Boclcgom . 
« << Th. 13. Yan Soest. 
« « Agent ~. I. E;compto :lfij . 
« de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« cc « Rarnnswany & Co . 
« « ,\mold & Co. 

« « Soesman Sc Co. 
« (( Gril'el & Co. 

« den het' r ,\. Bisschop. 
« « D . .J. IL Schafer. 
c< ,\ gent :\. I. E;cornpto Mij. 

« den hcer Chs. Kockrn . 
« <( \ . Clignett. 

« de he~n' n (fob. t;imlwrg en Co. 
« \'an ~[u,,·<l en & Co. 

« « « Thi eme &. Co . 
« " 0Prak a rt:1 « « Soe~man & L'o. 

(( (\ 

•( Tan~t_-)rang· 

« Tjianrljoer 

" Tegal 
« Tel'llatc 

« Tji laljap 

Thooft &. Kalil. 
<c « Yogel van cl e r lleyde&Co. 

" rlen h1'<> 1· C. L. Baier. 
« « L . . \ . .)[. Leman. 
" .!hr. R. Tl olz,;chuher van 

ll arrlach. 
« « E. . Hoven~ Gre,·e '\Yzn. 
(( (( c. \\'. n. van HC' t)CS e van 

D11ijYenbocle. 
« « I. J. .\. Uitt'nhage de 

.)list. 
« '\Yono,obo << D. J. l'llll Ophnijzen. 
JJe trekking- /,!esc lii l'tll l<' ll on'r~taan rnn den Ko

tari~ IL .J. :\H: EltTE:\S le llataY i<i als hij aanplak
bi ll<-'t is IJPkl' nd gemaakl. 

De C:ommissir• ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

( 12) E. DOUWES DEKKER 

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

"\.'001-.~tmal- Solo (35) 
§ tecd1o1 beleefdclijk aanbc,·olen. 

Steeds ·voorhanden: 
P OSTT A IUEV E K. 
'l'ELGRAAF'r A.RIBVEN voor 3 kringen h e

end ~ot 200 woor den. 
TARIEVE ~ voor KOEL IELOOSEK b m tcn. 

d e lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BI.T 

l·hooft &, Ka.Hf - Soerakarta. 
PAP IEHEN IN DIYE R SE S OOR'l'E 1 

ENY E LOPPE r. 
KAN'l'OORBE OODIGDHJWJiiN. 
INKTEN, IN h EE L{, Y E L E S OO RT EN. 
PRACH'l'ALB Ui\'113. 
DIVE R SE SPELLEN, en z . en z. (5) 

Ver krijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aann·ag·en tot g·elehle· 
billet voo1· ' 'el'''oer ' 'an koffij, 
1net onh·angstbe~v~js YOOI' kot·-
fijpas. (193) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's Z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

l uiYeren het bloetl Pll herstellen alle ongeregeldhcden 
Y::tll tfC 

Js , ·er, 1naag, i.tei.·en en ingewanflen. 

Z1j g·'·:en kracht en gezonc\~eicl wctlel' aan verzwak
te Ocstellen, en zijn onwaarcleerbaar ter genezing 
YDn nllc Kwalen Pigen aan het wouweLijk geslacht, 
omer~chillig Yan welken leef'tijd. En onbetaalhaa1· 
l'OOr Kinderen van welken oudenlom. 

DE ZALF 
Is een onfeilbaar geneesmiddcl 1·oor Invade Beenen, 
Z"·crenclc Bor,ten, ,·e1·oudenle V« ... 1Hlen, '1,wcren en 
Etterhuilcn . Ifot is bcroemrl t ·_, r g enczing \an Jicht, 
Tihumatiek, en onvcrgelijkbaa1· ,·oor ,\ amborstigheid, 

keel1>ijn, bronchitis, , ·el'.koudheid cn 
hoest. 

Tcr g enczing rnn Kliergcl wellen en a lle soorten va n 
Tlniclziekten heP.ft zij geen mededinge1· en geneest 

betoornrend saam" etrokk en en stijve Gewrichten. 
A llecn hereid 'in Pr~fe,; or IloLLO\I'.\ y's Etablissrment. 

78, New Oxford stree t. L onde n 
Yoorheen i'Paa Oxfor1l s tl'eet, 

En word en ' 'erkocht in Pottrn en Doozen rnn 'ls. ·1 '/,d ., 
2$. fld .. 4s. Gd. · L I ~ .. 22s., en 33~. en verkrijgbanr 

b~i alle rnedicijnetH'erkoopers door de gebeele wereld. 
~ Koo pers gelieven h et Etiquet van iedere Doos en 
Po t te ond erzoeken. Ind ien het adres , 533, Oxford Street, er 

ni et staat, zoo is he t bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieating-s Cong-h Lozen~es. 

( 10 5) 
.Jlidrl~l tegen de h oest . 

i\I ACHIELSE. 

Amsterdan1sDbe Apotheek. 

Ba yr nm. 
~¥ate1·. 

(101) 

Soeri. ku r ta. 
.A .. koholiscb u 'asch· 

MACHIELSE. 

Uit de hand te k.oop. 
Een steenen lrn is m et g r oot erf, gelegen te 

Djebbres . 
Informaties bij den heer 

(19) A. i\IA.CHIEL SE. 

Societe G1
e de Produits Alimentaires 

K.IPIT.\AL :1 )lJLLIOE:\ FR.\:\CS 

Di1·ectew·e11 DISAXT en ALLCARD 
G OUDE:\ ~IEll .\ILLE: P .\ HIJS 1878 

(lot; DE:-; ?II Ell .\ l LL E A ) I S TE R 0 AM ·1 8 8 3 

P A R I JS 
23, Ri c he1-. ~3 

LO ND O N 
·10 I . Leaden hall sll'eet. 

Boter van Normandie 
Zonrl er eenig rneng;el. de hc~te hoter van Frankrijk . 

Diverse grnenten, ll'tt/{el.~. scwdines, pi:ltes de 
(oie f!l'l!S , enz. 

ORDERS TE RlCII rn~ A.\ :\ ALLE I.\IPORTEU HS 

Y.\ ~ EUROP.\ . 
.Men e ische op elk blik he t m erk m et de tw ee boerinnetj e s 

l!OLLANDSCUE PHI.JSCOU l'L\ :\TE.N '\YORDEN 
OP AAi\ \' HA.\ G TOl!:GEZO.NDE.N 

~~~,t.MQ• S.O:~lili.::~£:.JM~D .-el St -Nicolaa~.fe<f "St: 

R ~} 1r IL :u., E 'I_' ti 
• 1l.O, Ruc d 11 l"n l'c Jloyal, :n.o, P.\.U l§ 
• llel'l' P. lt zich hij wnd c1· aan rnor rh~ 1 .. 1cri 11!,\' \',L11 • 

• Nl eknnieke •'11 JIBc wce;.,luu·c Voo1·- p 
lVe q •en rnl'l t'11 zondel' muziek, uilnnmtend I 

.a ge~tliikt voor S! -Si1•olr111s- l\r•1·.rn1i8-Cll .Yicuw- , 
• jaa r·sgesche11/;c11. G Bestel linge11 , gelicrc 111en. \'Cq.(ezclrl van • e <lekk ing tijdig l« t!ocn !0Pko111e1L ,1an dl'll !leer • 

ROU LJ,J<J'.l'. ltO. 1·11c fin !l."ul'c Roy al, It 
G of aan E. J<JJ,§aACll, te t•a1·ijs, IJij t "-ir n, eYenals IJij on1 Lel'staancl « fi rm :< op franco ~ t ::tanuage, geill11strPerrle l'a t a l og 1 <'~en en prijs- I 
C com:inte11 t e \C'rkrijgPn zijn. ___ It 

~---------·· ... , T e Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

Yan af h eden dagel ljks versche llebn.kj es em:. Pr~jscournnten worden tegen 
a1tnvmge frn.n co toegezonde n . 

i--
VAN RU UV EN & Co. 

SOLO 
§olo, den 3~~ A pril 188·L HEEBEN§TBA.A'I.'. 

l __ _ . (127) 

h n.turdags : Sn.ucij sbrooclj es en gepr epareercl Y s . B estellingen worden m cl11n 
kor tst m ogel ijken t~j cl it l'geleverd . 

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

L ij f r B n t B M a a t s G h a D D ti 
TE BATAVIA. 

Inlicbtingen o m trent verzekeringen b. Y. Kapitanl b~j 0 1' e rlijden. lmmer-t r ekk ende ver ze) 

kering ;- ook omtrent <lie ''olgens h et onbngs aan genomen VERLA.A.GD tarief voor WEE
/,EXFO~DS. wor deu guarne verstrekt rlo or 

(17) 

THOOFT & KALFF Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk n.an voor hunne 

IlrukkBrij Bn BinfiBrij 
en 

H .ANDEL (7) 

in papier-, Schrijf- en Kantoorbelloeften. 
Sp oedige bediening en nette afiever ing ge

g a randeer cl . 
P RIJSCOURAN TEX wor den steeds gratis 

ver str ekt. 

I : 
j 

} 
J ,, ~ 

11 ~ 
jl. ".if/ • o.-ofo ~ 
1 .) Qui,; ''" FAn\\

1 ~ 
I' J >: ORS -CONCOURS A L ' EX ?USiTION UN!VJ:::F.SELLE ., 
ll , DE ! 878, ,!3 
: -l ALS DEEL U!Tr.lJ\.!{ENDE VAN DE JUR!J a 
~I . ._._._._ 

!1 !=1 EE::1ED!PT.OMJ\. GEL IJK STAANDE met de GOUDEN ~ 
~ l-; I\: llJ., I LLE wcg ens. h unne bemoeiinge n i:i
; • ler v t-rhe te 1·ing van de µos1t1e vau h unne werk li eden ~ 

li;-1 ---='>.~ ~ 
. .. 0 
I ~ WEr.KELIJK KAPITAAL : 4 ,500,000 FRANCS Ill 

I~ P-1P1=.RsooR rEN vAN r1EN r AsRtEKEN e 
l\i ..11 ARO CHE- ITOUBERT & ;Pf IE ~ 

y '..!'<" '"-' ~ ~ 
::i Door d e !l'eheele wer eld bekend voo r :> 
: l1nn b ricfpapi ei· vl'lin, vergf-, quad1·ille, s:: 
t botow u; e nz. Papie1·s a l'Etoile (st.er- 1i' 
~ l'apier )', Ent'clo1•1>en, 1'isitehaartje~, e 

I ., J :,•.1islr1·s, Cupie/Joehen, ?_clwolschn1(- .. 
"' l• oc/;en, met of zonder ltJn e n, papicr :::; t\"' r 111r <il'llkwei·h, 9al'lon, Bristol . en i voor- !; 

I " r11 1iel' , ]Hl}>te l' jtl eCJ' li ('] e qual1te1l), pe-
11 ~ /11i·~1 •« 1 1 ie r en demi-pelw'.~papiel' geyomd ~ 
' ~ ' r 011yrr10 111d (1alerst f1.1n) ' pai·hement 0 

i' ~ /" '/ •ic1'. Out'f'pl'onk e li jk St~1·'s mill paper,~ 

I ~ C i:J<ll'cl/en-11a1nc 1· r le smcere , le camel111) (( 
"'ell andere merke.n . ~ 

: " - .. 
'1 ·d Bestellingen te richten direkt naar s:: 
J AllGOULEME (France) met cheque op Europa of aa n ::;-
J: E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. N 
; .J r.1 :1> c .11L:<;l-:T MET M01' Sn :us UJ::\'l;\UT ZI CH Ill.I 

/ .:i de 11«<"" '" YJ a nnee &: Co, n: D.1 01;ru o. 
' '" () o o o o o~ o -o- o,, o o_o-~o~~~fl 

. ... =·.. I J p·~ · - :-, 4 

~ ' "" I ~ - ::'! 

, 11...1..:....a' .S t"'lJ~E COD L I VER OIL. 
<HOr:::iG'B L.EVERTRAAN ) 

1 Waa:·vau de heiizame uilwerkiug sederl 30 Jaren bekend is 
~ 1 ;.: 1·11 : Borsuiek te n Longtertng, Bronch1Us1 
~ v e1 k1H• cth~10.Hanl n ekkta e hoest.Kllerachtlge 

:1 .~;~ 2~~::~j~\',1 g\~~, ·~w~~1~~~~Je~nt~~o~al t~:ivee~~~e~~1i~ : 
;1 \·au kmJ e r e11 die een zw ak en teer geatelhebben. 
~ r ~1, ,. ei;rhe op bet eliqncl drn naam van HOGG 
,--: hf' t ·lf ' f'~ l \':111 den II' L ESU EUR, chef der Ciu» 
,, 1111,... ,, \\ Ctl\ za arnt1rde11 aau de mcdisr.he faculteit l ~ 
li :11 iJ "' en hrt s t empel v a n den fransoher 
l ... ! t :1 t i n b b u vve inkt. Dl' leverl raan v;11 

'· 'f-!n G \\'Ornt alleen \'e1koch l in drielioekto, 
~ 1/. 1 t·u11 ~ waa1 \•au het model flier naas t is ;-eplaatst 

B \ o hrei HOGG, 2, roe Castiglione, PJ.RIJS. 
L u· 

t 
........................ •.......O 

MAAGZIEKTEN 
Moeijelijke Spijsverleriag , Maag-outsteking, Maag·en buikpijn 

t eui0eirYliofffrT.e:PREiirET t a la PAP .A. X ::N' E + (Plantaar dig, de spijsverteering bevorduend middel) 
Generaa l Depot : 163 & 165. R u e S t-Anto ine, P ARIJS 

en in l nd iti in a ll e Apot heken \'Crkr ij ~haar. 

den Agent te Soerakar ta 

J. H. VAN OMME REK. 

A111sterda111sche Apotheek 
SOERAKA R TA. 

Eenig depot voor Soernlrnrta van 

Ka.a.p@Qhe Wij~e~. 
(25) A . .MA.CHIELSE. 

SO.I:LSJ-'-LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissie,'endntien 

(28) 

A.~sterdamsche Apotheek. 
Eemg Agentunr voor Soerak a r ta voor d e 

zoo gunstig bekencle "'\Vl.JS E N : 
M er k P LA'l'ON & Co. B n.tavia. 

(70) A . i\IACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
Soeraka r ta. 

Ontvangen: E ncalypsinthe. J{oorts· 
've1·end liqne nr, tevens een e zeer aan
genam e drnnk. 

l l 00) M ACHIELSE. 

AGENTSCH AP SoERAK ARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

D e ondergeteekende sluit ver zek eringen t e

gen brandgev1tar, op de gebruikelijke voor -
waar den. · 

(14) A. M ACHIELSE . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHA PPIJ 

,,de Oosterling," 
EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Ve ritas." 
.~ij het .\gc ntschap dezcr .Itlaatschn.p

p iJen bcstaat, op zeer na.nnemelij.ke voor
l 'l'n :n·dc n , i;elc;;enhe id tot verzekerin~ 
te;;en b1·and;;;-e,·1u1.1-, , ·an alle soorten Ge
bouwcn en Goederen. 

(1<3) 
De Agent te Soe1·akai·ta. 

.J. H. VAK 0 1\IMEl1EK . 

TE KOOP. 
Het huis en er f thans geoccupeerd d oor d e 

l oge. Te bevragen b ij den Heer 

(20) A. M ACHIELSE . 

Stellen zich verantwoordelijk rnor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk -T1100FT <$" KALFF - Soerakar t a . 
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