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Bij dit blad behoo1·t een bijvoegsel. 

Onze Schutterijen. 
(Slot) 

Vergissen wu ons niet, dim worden bij het 
corps civique m Frnnkrijk, dd officieren bui
ten bemoeienis van het Gou vernerneut, door de 
burgerwacht gekozeu. 

Dit fa een goed begimiel. 
Pe.-sonen die voor 's Lands welzijn stao.u te 

zorgen en daarbij geen solclij genieten, moeten 
het recht bebben zelve hunne aanvoerders te 
kiezen, onder me zg dienen zullen. 

Wimt wie kennen beter de behoPften vn.n 
het corps? 

Immers niemand, en dn.n.rom moest aan het 
corps d;LU ook de zorg overgeliLten wor<len door 
ste!Ilmin<Y n.ls anders1.in , in de 0pengevallen 

0 ' vaoalures te voorzien, behouJen3 n1Lder<! goet.. • 
keuring van het Gou verneruent. 

In de meeste gevallen zouden ZlJ dnn wel 
zorgen »the rig-ht men on the right place" te 
kiezen en zou le het gehe~l in zijn onderdeelen 
beter werken dan tot heden bet gern, is. 

Maar de grootste kwestie is m de oefeniug 
der Schutterij gelegen, en dient d11.1trin geheele 
onmekeer fR koruen, om ha.ar geschikt te ma
ken voor de taak die op haiu· rust. 

De exercitien zouden onder :Hinke leiding, 
liefst van bepaalde daa.rtoe aangewezen en be
taalde iustructeurs, behouclen moeten blijven, 
maar tot het strikt noodige beperkt worclen. 

Exercities uit de recruten- of compagnie
school zouden minder op den voorgrond moe
ten staan dan het onderwijs m het tirnillee
ren en ditt met het oog op den iu1andschen 
vijand, waartegen den schutterij elken dag ge
roepen Jrnn wortlen 0111 optetreclen. 

De grootste zorg wonle echter aan het schijf
sohieten besteed, daar dit. met het tirailleeren, 
iuzonderheid den schutter te velde te st<i.de korut. 

En jui. t die oefening lan.t nog zooveel te 
wenschen over, oncler den iuvloed van het in 
Indie wel bekende .. apa boleh boeat''. 

Soms gaan er op verschillende plaatsen iaren 
voorbij, dat daaraan niets gedaan wordt en ge
beurt dit eens een enkele maal, clan ruag dit 
met een kruisje in de schutterkaltnder aange
teekend worden. 

Het is clan ook niet te verwon<leren, clat bij 
zoo'n zelclzame gelegenheid, men de treurige 
ondervinding opdoet, dat het gros der Schut
ters, die dikwijls jaren gediend hebben, uog 

Fe u i 11 e t o n. 
Een Oorveeg en hare gevolgen. 

(Slot.) 

YI. 

De bankier deed een stap achteruit. 
- Hoe nu! nooit? wat is dit nu voor een grit? 

Waar is de eerlijke man, die ten minste niet een
maal in zijn !even is belecdigct? 

-- Gij gelooft zelf niet aan hetgeen gij daar zegt ! 
zeide Juliette. 

- Maar ikzelf, voegde Piganel er zacht spreken
de bij, ik die tot u ~prnek, heb een oo .. veeg ont
vang-en. . en ik heb rlaar nooit op gebluft maar 
gij ziet toch dat ik er niet minder gezond om ben. 

-- GU, di~ zoo goed zijt. 
- \\'at, ik zoo goP.d ! lk zat Q dat eens vertel-

len. Hel was op een schoon~u !Pntemorgen <lat er 
een pi.rnde op het Champ- de- l\Iars was. 
Bedaa1-. I verrnlgde ik mijnen weg, wen aan den hoek 
van de quai de Voltaire mijn stok t.usscht•n twee 
keien der strnat beklemrl rnakte; ik sta plotseling stil 
en bij mijne poging om mijn stok weder vrij te ma
ken, geef ik. met mijn cl!eboog een stomp in den 

De Soer<£kt£rf<£Sclie Oo1u·ant ver5chijnt 

driemaal 's weeks : Dinstlf£,f/I. Don1ln·dags en 

Zltterda.qs, uitgezonrlerd fee,ttlugen. 

niet bet minste idee van schieten hebben, en 
somruigen zelfs nog- niet laden kunnen. 

Op een op 30 a 40 passen 11.fst1md geplan.tste 
schijf, worrlt herhan.ldel\jk mis geschoten en 
rua<Y bet wel verwonderin<Y baren, d1i.t men 

0 0 

geene poD"in<Yen a•mwendt om vim de reels 
eenige j1Lr~n geleden ann die korpsen verstrekte 
acbterfoad"'eweeren meercler nut te trekken. 

Aan het schij fscLieten en de voorbereidenrle 
oef<inincreu benevens het timilleeren moet be
ter de 

0 

hand gehonclen en de officieren 
, moet~m verantwoor,~elijk gesteld W1)rden, voor de 

geoefendheid hunner ouderhebbenden in die 
twee gewi:;htige zi1ken. 

Tevens IS het van het grootste belang, 
dii.t de schutter geoefen<l w,>dt om vim z\jn 
geweer als sto:)tw11.peu gebmik te lll 1~en, _d11.11r 
an li~rs de h 1jouet voor hem een ondrng 1s. 

D111Lt"voor client hem het b11jouetvechten 
geleerd te worden, w1int zouder rl1Lt st11.1L~ hii 
achter b\j den inlander, die ruet li~_ns, kns of 
snbel op hem instormt, en wordt hg itlsd1m het 
kind van de rekening. 

Ziedaar een en ttnder wat er gedaau lrnn wor
den om onze schutterijen uit den stai1t vu.n hun 
verval opteheffen, en d1ui.rvan een korp:. te vor
men, dii.t geschikt is om den vijand het hoofd te 
bieden en w11.arop ten allen tijde kan gerekend 
worden.-

E. 
• 
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maag van een persoon, die achter mij loopt: »Let 
beter op, !om pert 1" roept rnij een vlegel, een groote 
duivel, die veel van een militnil' had, toe. »Let zelf 
beter op," zeide ik en met rerlen. Weet gij wat hij mij 
antwoontde? Ilij antwoordde: »Paf !" juist zoouls die 
Spanjuard, rlie in de komedie van den Cid zooveP-1 
spektaket maakt. lk wilde mij op hem wcwpen, maar 
de menigte scheidde ons van elkantler en daar ik 
harcl. schreeuwde gaf men mij ong.-Jijk . l\Ien sprnk 
er reeds van om mij naa1· Vincennes te b1·engcn .. _ 

-Anne vader. 
- Gij ziet nu dat ik er YOO!' betaald ·ben, om die 

heeth Dofden lief te hebben ! 
- En hebt gij dien man nooit terug gezien? 
Piganel loosde een di1•pen zucht. 
- In het tegendeel ! lk heb hem terug gezien ..... . 

Hier! Hier"! in huis ! Raarl. gij bet Piot wie het io? 
Het is een vriend, uw helrl ! de kolunel de Lauriere! 

- Is het mogelijk? 
- lk heb hllm dacl.etUk herkenrl Hn hijzelf hij 

scheen zich van tijd tot tijcl mijne gelaatstrekken te 
herinnc1·cn. . .. Nu is mij dat alles onverschillig: 
zijn neef zal wel rnor mij ~preken als hij mij he1._ 
kl'nt; d11s gij kunt gerust met E:11gene trouwen. 

Op dit ooge11bltk kondigd~ een be.Jiende den ko
lonel aan. 

- i\I\jn waurrle bankier, zeide hij, ik heb een 
paar woorrlen met u te spreken. 

Piganlll verrast liet den l: eer de Lauriere in zijn 
kabinet gaan. 

- Gij moet mij ecn dienst bewijzen, sprak de ko 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordon voor 3 plan.tsingen f 1.
elke volgenrle phin.tsing de helft. 

Eenige dngen geleden vermiste Z. H. de 
P1mg.mm Ngabehi, eemge preciosas en con
tanten fa~r w1tiirde vim ongeveer f 1500 .. en 
bleek het bij ingesteld ouderzoek, d,Lf, eene 
zijner jeugdige vrouwelijke bedienden de dief
eg~e w1i.s. 

Zij verk:litn.rde de goederen verkocht en de 
opbrengst d111it·mn m3 t dn~J!Jelen vedoren te 
hebben, en toen men hit1tr met de Politie be
dreigde, m1t1Llde z\j V1Lll een onbewMkt oogen
blik gebmik, om zich, door rn een put te 
springen, vu.n het !even te benemen. 

Naar wii vernn.men is de inlnndsche post
looper mn de onderneming vV onos<irie, die 
ruet f 100.- a11n contanten, benevens bt·ieven 
en andere stukken, niL1Lr hier werd gestu 11rd, 
met de N oorJerzon vertrokken, zonder eenig 
spo::>r n.chterteliiten. 

Ofschoon de Politie oogen blikkel\jk vim een 
en antler in wetenschap werd gestel-1, is bet 
baar nog niet mogen gelukken dien scbavuit 
optesporen. 

.A.ls eene bizonderheid deelde men ons me
de du.t zich m k11mpong P11loegoennn onder 
de Kn.dip1tten Anom, een twaalfj1trige inl11.nd
sche knaa.p be"°indt, de zoon van Hadjie Ab
dul Rii.dja, die den geheelen korau woo1·delijk 
van buiten kent, en reeds eenige malen een 
staaltje van znn wonderbaar geheugen in te
get..woordigheid van Z. H. den Soesoehoenan 
heeft afgelegd. Z. H. was met dien knaap zoo 
ingenomen, dat hij levenslang met een djoonk 
Sawah begiftigd is geworden, en behalve dat, 
nog maandelijks kleederen en geld ontvangt. 

Sints jaren bevindt zich bier ter stede een 
verificateur der in- en uitvoerrechten, die hoofd
zakelijk belast is met het toezicht op de eene 
alhier bestaancle arakstoketjj, hetwalk gemak
kelijk door een opzichter bij dien tak vim dienst 
op eene bezoldiging van f 75. 's 111aunds kon
de waargenomen worden, en wan.rdoor 'sLands
kas weder met zooveel bevoorcleeld zou zun 

W el is hij tevens belast met den tegengang 
van den smokkelhandel in amfiotm, maar dmi.r 
hem geene gelden voor spionnen noch oppas
sers worden te goed geda1l.n, en hij natuurl\jk 
niet genegen is die uit zij u eigen zak te be
talen, zoo IS het resulta>tt den ook nihil. Bij 
eventueel te doene aanha~ingen, wendt de am
fioenpacter zich dan ook liever tot de inlandscbe 
politie. 

lone!. Eugene duellecrt morgen. 
- lk darht. . stotterde de hunkier, dat de 

zaak. . geen ge.volge11 had. 
- Zijt gij krankzinnig, mijn waal'cle, Eugene vecht 

morgen, maa1· alles moet zoo geheim gt>houclen wor
deh als mogelijk-is. . lk houd U vool' een 
braafman. Uwnaam, uw positiezijn een waarborg te 
meer iu ,de publieke opinie; ik heb op u gerekend om 
den Secondant vnn Eugene te wezen. vVij zullen hem 
te ;1amen bijstaan. 

P1ganel wist niet wat er van hem worden moe t. 
- Ik zie u heden avond terug, vervolgde de ko

tonel, wij rnoeten de getuigen van de tegenpartij 
ontmoetPn PO mogPn, gij begrijpt m\j. . En 
nu, tot werlerzien~; ontrang voorloopig mijnr.n clank. 

Zuodra de kulont'l vertrokken wa~. kwarn m1:juf
v1·ouw Piganlll schuchter rn bet kabinet van den 
banki!'r. 

- Het huwelijk is onmogelijk geworden, sprak 
deze, Eugene z .. tl morgen vechten. 

- Maar, vader, gij wet't niet <tiles. 
- \\'at is er dan nu nog meer? 
Juliette vcrhaalde nu aan Piganel hoe de Labar

the !mar ve .. volgd had. 
- En ik ben de oorzaak van dat ongeluk, voeg 

de zij er bij, !k zal e1· rnij nooit ove1· kunn,1n troos
ten. 

- Zit de zaak zoo in elkancler, clrnog uwe tra
nen, rnijn kinrl, alles zal goed afloopen. 

- Ho~ bedoelt gij clat? 
Piganel trok een lade van zijn schrijftafot open, 

Inzending cler Ad vertentien tot op den 

d1tg cler uitgave v65r 10 uur. 

•I 

j Een Inlander te Djoeroek wer 1 dez '3.r 1litgeu 
door een Oeler Bromo gebeten, en st;e1f Mn 
de gevolgen. 

Hetzelftle lot ouderging bijna een Ja 
vn.ausc:h knaitpjo.\ vim omstree!~:> tien j1Lren te 
Ngo~ter. Gelukkig was de m de n1tb(jheid 
wonemla doekoen tijdig op cla pLi11t3 des on 
\leil>, eu wi.;t cl~~e d ~. t p Lti~n~ t~ nJ Im 
du:.n· het a1Ln wenden van hetzelfde genees 
micldel, 't welk Wl] vroJger bij e2n d:H"g" :I;jk 
geml m k1tmpong Atliwidj11jan vermehlden 
nl. bet bewerk:en der huid m ~t pis11ngbu.::it en 
het mwrijven der wonde met roet. 

Een zeker M11as Ng11.b::ihi wormachtig op 
Pns1tr Kliwon, verkocht eemg-e j1u·en ge 
le1en een hem toebehoorend huis Mn drie ver 
schillende personen tegel~j'r, wa1u-.111der een 
E1rope1i1rn. en g-11f ar.n hea b::ihoorlij!i:e kwi 
tirnties met zgn zegel voorz,i:m, n.f. 

<Ltuurl\jk, dat die koop~ril over deze op 
licbterii hun bekbg b\j de bevoegde inl1mdsche 
rechtb1tnk in 1ienJen, die tot heden clie ZiLak 
nog niet tot khi11rheid heeft kunneu brengen 

Eene frnu.ie recht&pmu.k ! 

Nitast de wonmg van den Ohinees Siong 
Pik op de groote piLS1Lr nlhier, beproefden 
eenige cadets des avoncls om3treeks 7 urn de 
sluiting van een huis te verbreken, n.lhoewel 
lang.> dieu weg steeds eene clrukke pitssage is 

'foen de huisgenooten op het d1tardoor ver 
oorzaakte gp,raas de voodeur openden, kozen 
de dieven het hazenpad en wa.ren spoedig mt 
het gez1cbt. 

Dit brengt van zelve tot de vrnag, waarom 
in de ~amp .. alhier geene behoorlijke garcloes 
attnwez1g zun. 

De wu.kers moetan zich thans bebelpen met 
de voorgnanderij v1in den een of ancleren 
Chiue 'S, waartoe de meesten ougaitrne hunne 
toestemming geveu. 

Wii weten met zekerheid, dat de Obineesche 
gemeente g-aarne genegen :wu,le zijn. om voor 
gezaruentl(jke rekening op de verschillende 
punten dier wijk wu.chtbuisjes te bouwan, wan 
neer tle Ohineesche officieren daartoe het initia 
tief wi !den nenrnu,_ 

De nog onvetkochte loten van de loterij voor 
de gijurnastiekscbool te Soemkarta en voor 
het sturliefonds voor minvermogenden te Batu 
vm, beginnen door het naderen der thn.ns de 

greep een rol papieren met een L geteekencl. en 
Ii ep har"cl. de deur uit. 

Y. 

To ':1 cle.; avonr!s rle secondrinten vereenigd wareu 
om hel gevecht te regelen m iest Giganlrl 1•:rn tijrl to 
tijd h1~t hoofd 0111!\eeren, om e1m glirnlach vl,ln zelfrol 
doening T>! wrbergen. 

l\Ien b'p:tal.le h ~t bo~ch nm VesinPt :II~ de pl.rnts 
rler ontmo,•ting. Ten elf 11re was de twe1· de Labar 
the nog niet gekomen en zijne gtltu1gen verwijrle1 
den zich, hu1111e 1·ero nt~c huldigingen aanbiedenrle. 

- \\\it dnirnl heeft hem teruggehoudtiu ? v1oeg 
de kolunel. 

- Jk g<-•loof te weten, antwoorr!de de hankie 
clat hj hede11 moi·gen wegens schulrlen in gijzeling 
is geurach t. 

- Zit liij voor tang? 
- Voor vijf jaren. 
- vV nt ll!Oet er nu gPdaan worrl.en? vroeg Eugene. 
- Dut is zeer eenvoudig, antwoord,le cl.e kolorHJI, 

ik zal u dat wel zeggen als wij te huis zijn . 
Tuen zij daar bij elkancler waren, de kotouel. me

vwuw de i\farsan en Eugene te .. eenn•, de h~er Pi
ganet en zijnc dochter Juliette ter andere zijde, vroeg 
Eugene: 

- w~t nu te doen? 
Laat ons zien, zeide de bt'er de Lauriere, de La

barthe wilde vechten om een buweJijk te heletten .. 
Welnu laat d:it huwelijk vultrukkPn worden, dan zu!
len wij later zien wat ons te doen staat. 



finitief vastgestelde trekking. belangrijk te ver
minderen. Te Soera.baia z\jn er op vendutie 
loten verkocht voor f 12,50 bet stuk. W1iar
scbijnlijk zal de pq]s op andere plaatsen tbans 
ook opslaan. 

Officieele lichting der brievenbus te Solo des 
voormiddags ten: 6 ure 

De bus is gelicbt: 

op W oensd'ag den 15 October juist ten 6 ure 
Donderdag » 16 » 2 min over 6.
vVtj gelooven tbans tot ons doel gekomen 

te zijn en dat bet niet meer noodig zal wezeu 
om telkenl' te bericbten, op welk ioogenblik de 
kelijke buslichting bee.ft plaats gehad, daar het 
nu juist op zijn tijd geschiedt. 

M~jufvrouw der Kinderen, bnlponderwiizeres 
an.n de meiajesschool albier, is benoemd tot 
hoofdonderwijzeres te Cheribon .en mejufvrouw 
N arrtn zal haar· verv1mgen te Soerakarta. 

Maandagavond omstreeks 5 ure, deed onze 
s"tieve pjaksa H. N. Joedho Sapoetro, biigestan.n 
door den wd. schout Guerin, huiszoekii•g bii 
den Cbineee 'l'jioe Lam ~ing, wonende in de 
kamnong Goerawan (Guding), en d11t naar 
aan1eiding van eene gepleegde diefstn.l met 
inbmnk bij den r.binees Liem Boen Iug op 
Soniteu. DP gestoleu goederen, wn.aronder zes 
stuks wit katoen en eenige kleeding~tukken, 
allen van de tj11.p van den eigenn.ar voorzien 
werden aldunr terug gevonden, en de b~zitter 
onmiddelijk in hechteuis genomen, om zich 
duo.rover te verantwoorden. 

Dinsdng nucbt omstreeks ten 12•;, ure, wer
den drie huizen ten Oosten van bet stntion der 
S.S. ulhier, een prooi der vlarnmen, en wordt 
de sclrnde op f 250 gesch11.t. 

Een dier buizen wa bewoond door een werk
baus bij den dienst der Stmitsspoorwegen, en 
d<1 beide anderen door eenige inlandsche be-

ambten. 
Poging tot diefstal was weder de oorzaak 

van dit onheil. 

Y olgens een onzer inlitndsche reporters heeft 
zich eeuige ·dagen geleden, eene chineesche 
vrouw, ten _baize va.n B1Lbah Kisi te Sragen, 
door opbll.Ilgmg van het leven beroofd. 

De eigenaar 1:.ier woning was juist naar de 
pasar Bimaran gegaan, en van bet onheil onkun
dig. 

De oorzaak van die wanhopige daad is on
bekend. 

:J.foakten w!j eenigen tgd geleden melding 
van eene Indo-Europeesche dnme aan vlagen 
van krankzinnigheid lijdende, wij kunnen thans 
mededeelen, dat zij ter verpl~ging in bet st'.:.ds
verband iilhier is opgerromen. 

Herhanldelijk maakte zij zich aan allerlei bal
dadigheden schuldig,_ en beschadigde nog on
langs des nacht.s eemge bloempotten enz. toe
beboorende aan den Pangeran Tjok:r6-Nag6r6 
waarop de hulp der politie ingeroepen werd. 

N aar wij vernemen, zal met 1 J anuari 1885 
de zoogenaamde huisbelasting voor vreemde 
0Jsterlingen worden ingevoerd, en is men reeds 
druk met. de regeling dnarvan bezig. 

iij, die dus niet in de personeele bela.sting 
kunnen worden naugesliigen, moeten op boven
genoemde wijze huu offer nan 's Land hat 
~ist brenge~. 

- Ik begrijp u kolonel, zeirle de bankil'r, bet boofd 
schu,\1\ende, m-iar wat gij vedangt is onmogelijk. 

Bij voorbeeld 1 riep de kolond, kom mr.t mij me
de, mjnheer Piganel, ik heb uog een paar woJrden 
met · u te ·preken. 

D~ ba'lk er stonJ .op en volgde den hcer de Lau-
ricn! in l'Pn Yensternis. 

- Geef mij Je ·hand, sprnk de kolonel. 
Piganel gehoorzaam II'. 
Gij hebt <len beer de Labarthe te Clichy doen 

gijzelen. 
- fa kolonel, ik had een rnnnis tot lijfa1lwang 

tegcn hem. 
- En tds hij er uitkomt moet hij Juliette g.ehuwd 

vinrlen, de zaak verrnlt clan van zelve. 
lk zou het wel willen ..... maar ..... 
- Zin.laar, zeide de heer rle Lau1:iere, gij zijt een 

bra\·e kerel en ik geloof dat gij even dapper zijt als 
ieder a11der. 

- Wat drommel ! toen mijn arme broeder, de 
kapitein Theodore Piganel m Algerie gesneuveld is, 
wilde ik dienst nemen orn hem te wreken. . . , .. . 
en zonder een zaak die rn j teruggt>houden heeft ..... . 
een vervloe!<te zaak ....... . 

- Zoudt gij een geducht man wezen, bet is 
mogelijk. Welnu, ik bied u mijne excust?s aan ..... 
Ziedaar ! Zijt gij tovreden? 

Piganel kleurde, stottenle en begon te Jachen. 
Ha,{ gij mij dan herkend? 
WP! zeker ! 
G?qdank ! riep de bankie1· vroolijk uit. Wij 

Gemengde Berichten. 
Toen de ex-Raad van fodie, de heer van De

venter, . . . 't is reeds· vele jaren geleden, ... 
aftmd nls asst-resident van Buitenzorg werd 
h\j in die betrekking opgevolgd door den heer 
Keucbenius. · 

Qua a:nbtenaar veroordeelde de heer v. De
venter tot de rotting, maar hij was te goed
hartig om toe te zien dat de straf behoorlijk 
werd geappliceerd. 

De heer Keuchenius danrentegen zag zee1· 
streng daarop toe, en eens stond een zijner 
bekenden er bij dat hij tot den Oppasser-exe
cutant zeide, - ,,Goed toeslaan of ge ki·ijgt 
,,zelf een do:-ijn!" ,-en de op passer deed zijn 
best. 

,,He!" merkte de vriend op ...... ,,ik dacht 
dat gij mee1· philantroop wam·t" 

- ,,Zeg eens, amice!" -antwoordcle de beer 
Keuchenius, - ,,gij zijt als zoo velen; gij be 
,,grij pt de philanfropie vi!rkeerd. Onder van 
,,Deventer ging er geen dag voo1·bij zonder dat 
,,de rotting zwoaide; de ke1·el die vandaag ge
,,liad- had, was binnen eene maand wefr te1·ug 
,,om een riieuw rantsoen; maar hij die een keel' 
,,onder mijn.e handen is geweest, w1·gt wel d'at 
,,hij niet voo1· de tweede keer te1·t1g komt-het 
,,gevolg is dat er nu veel minder wordt gesla
,,gen clan vroeger". 

En wij voegen er bij - ,,dat de orde veel 
betel' 1uo1·dt oehandhaafd." 

Dit is hi:storisch. 
De beide genoerni:l.e heeren leven nog, en kan 

dit dns worden onderzocht. 
Oostp. 

Niet steeds is een order bestendig van duur 
Hoe snel die den boezem deed blaken; 
Nog steeds ruuken gliiduks in 't nachtelijk uur, 
Dat 'n eers1mm persoon niet kan slapen. 
Een knuppel, een sl11g en ... de ziel vun zoo'n 

bond 
Vaiirt jankend ten hemel en men slaapt weer 

gezond. 
Tollens van verro:; nagevolgd door 

den naneef van een honderuepper. 
Oostp. 

Een ijselijk verhaiil van de zee wordt uit 
Plymouth aan de Londensche bladen gemeld. 

Te l!'almquth werden Zaterdag door de brik 
Montezuma drie mannen aangebracht, Dudley, 
Stephens en Brooks, die met nog eenen scheeps
jongen, Parker, in Mei jl. uit Southampton ver
trokken met een jacht,. dat zii naar Sydney 
moesten brengen. Na de Linie gepa.sseerd te 
z1jn, ging bet kleine vall.rtuig te gronde, en de 
vier schepelingen moest-en zich bergen in de 
sloep, met geen ander voedsel dan twee blik
ken met knollen. Water ontbru.k bun volsla
gen. De knollenvoorraad strekte vijf dagen, en 
vreeselijk leden de ongelukkigen middelerwijl 
aan dorst. Zij vingen eene schildpad en t-eerden 
eene poos op hanr vleesch; doch na achttien 
dagen :i;wu.lkens was bun lijden z66 hevig ge
worden, dat Dudley voorstelde den scheepsjongen 
die in een delirium lag, te slachten. Dit denk
beeld vond aanvankelijk bij de anderen nog 
tegenkanting; na wederom twee dagen echter 
ging men tot. de uitvoering er van over. Den 
knaap werd eenen slagader geopend, en gre
tig leschten de drie anderen zich met het bloed; 
vervolgens stilden zij ook, op eene wijze die 
in de Daily News met onnoodige uitvoerigheid 
beschreveu werd, met bet vleesch van <len ar
ruen jongen hunnen honger. Men vond hen 
nog zwelgen van dit akelige gerecht, toen zij! 
levende geraamten nog slechts, vier dagen la
ter duor de Jfo1tte:-t1ma werJen opgevischt. 
B\j hunnp annkomst te Falmouth werden zij 
terstond gevat, onder beschuldiging van Par
ker vermoord te hebben. 

kunnen de huwdijksafkondiging publiek rnakeu ! 
EINDE. 

EEN GBDENL.~ND§CHE 
PCSTB3DE 

Geen lustig zweepgeklap, geen opwekkend schel 
boorngeluid en voo.-al gem orverdoovend gefluit ee-_ 
ner locomotief, ko11Lligt op Groeuland de natlering 
aan van de brievenpost, die ook in dat barre land 
met even groute belangstelling wol'dt te gemoet ge
zien als bij on:>. 

Het is ongeveer tegen bet tijdstip, waarop de 
aankomst van de hrievenmaal iu een kustplaatsje te 
gemoet mag wor<len gezien. Een groot aantal be
w J11ers der plaats begeeft zich uaar een of andel' 
boog gelegt>n punt der naburige rotsen, van waar 
men een ruim en Vl'ij uitzicht heeft op den veela.I 
met ijsbcrgen be1.aai<len oceaan. De <lrijvende ijs
bt'1·gen teekeni>n zich scherp af tegeu tl<m blauwen 
h·!111d, die zich ove1· den ocenan w!'lft, uergens eclner 
ontdukken wij eemg punt, ee11 do1H~rf stip, die 
011s doet vel'lll ,eJen dat de venvachte bo le het 
hn.l nadert. lntusschen w inlt hier en t!aar ecn 
sn•!I geuite kla11k vernumen; de uit.g~strekte arm 
va11 rnenig Groenlander duidt met den wijsvingef' naar 
een stip1e, clat nr•g alle1•n vo<•r zijn geoefend oog 
zichtbaar is. Ht>rhaaldelijk vediest hij bet uit 't ge
zieht, want het nietige, donkel·kleurige plekje wordt ' 
telkens bedekt door cle blinkeride mussa van een drij
vend ijsgcvaa1·te. 't Komt telkenti werler in 't oog, 

Onder bijna de geheele bevolking van het 
zuiden vim Italie inzonderheid in Ciilabrie, 
heerscht een zon<lerling bijgeloof ten opzichte van 
de cholera, die men niet beschouwt als eene 
m1tuurlijke ziekte, maa1: als een duivels(;h mid
del WMrvnn de galantuomini (diit zijn hier de 
rijken), geholpen door de clokters, zich bedie
nen om zich van bet nn.ar bunnen zin al te 
sterk toenemende ceto basso (arme volk) te out
slaan. De cholern heeft niets te m11ken met 
bet slechte water dat zij drinken, ni0ts met de 
onrijpe vruchten die zij verslinden, niets met 
de vuilheid en vochtigheid viin de ellendige 
krotte:p. waarin zij (mnn, vrouw, kroost, ezel, 
varkeus en kippen) liggen opeengehoopt, nicts 
ook met de uitwerpselen der zieken, 11an wel
ke zij de meest onbelerumerde verspreiding gun
nen - niets met dat ulles. De cholera wordt 
hun eenvoudig ,,aangeblazen". Vaudmtr de woe
de en de geweldd1tdigheden dezer zuil.elijke be
volking tegen 11lle personen, die bet ongeluk 
hebben bij haar 11ls ,,nil.nblazers" or.tier ver
denkmg te vu.Ihm - vreemdelingen in het al
gemeen, en geneesheden in het bijzonder. Uit 
<le honderden stmLltjes, die ik van de uitwer
king vim dit even b.:Jtreurensw,tiirlige 1ils zon..1 
derlinge volk;.geloof zou knnnen mecd.:Jelen, mo
gen er enkeleu volst,tun. 

'l'e Candino bliezen twee boschwachters, die 
zich wilden wreken op den syndil)us, een paur 
boeren in het oor, d11t cleze iunbt-inniir bezig 
wus ,,te zii nent cholera te fabriceeren". l!:en 
kw11rtier l,tter wist de g.mscbe gemeente viin 
de zu.11k, en een viernondenltul dorpelingen, 
met geweren en stokken gewnpend, ouisingel
den flaks des burgemeesters lrnis, rnet het luid
ruclitig kenbimr gerun,Lkte vooruernen, Le.n 
en zijnen ganschen inboedel te verbrun<len. l)e 
man ontsnitpte nog tgdig- door een achterdeiir, 
en toen de troepen uunrukten, wier ·hulp h!j 
was gimn inroepen, l1igen er werkelijk reeds 
br.i.n<lende tukkebossen rondom tegen het huis. 

'l'e Herento moesten twee artsen, die beschul
digd werden de cholera in huune meJicijnflesch
jes te ,,colporteeren", lmnne huitl niG de han
<len van het wuunz:innige gepeupel redden door 
een overijlde en 1tvontuurluke vlucht. 

'l'e Qunrnusotto predikta de dorpsp11stoor open
lijk tegen de ,,cholem-fobrilrnnten", die hij na
der aanduidde a.ls Piemonteezen; en hij wuar
scbu wde eeu iegelijk, op str1Lffe van hellepijn, 
tegen bet in huis outvangen vim personen uit 
'l'urijn, zelfs ul ware ht:t iemands eigen zoon, 
broeder of echtgenoot. 

Te Corehi1L stelcte de beYolking a!l.n haren 
een.igen arts de volgende kens: of oogenblik
kelijk de plaats te ruimen, Of eenen kogel voor 
den kop te onkangen-: eene handelwijze die 
door de Osservatote Cattolico ten zeer:Ste werd 
toegejuicht, aangezien ook volgens <lit orgtiun 
de cholera niets is clan een fobrikaat van hee
ren doktoren. 

Een visschersbuitenkansje. Uit Lebach wordt 
bericht ds.t onlnngs een jongen ·n die plunts 
een even belangr.ijk als voordeehge vangst deed. 
Tot uit.'lpa.nning ging bij in de Dulbeek visschen. 
Als loknas had hij een klein buarsje nan den 
angel gestoken; wel<lra is duar een buars van 
ongeveer twee pond komen aanzwemrnen en 
hftpt naar bet kleine vischje en terwijl hii aan 
den angel zwalkte werpt een snoek vu.n 8 pond 1 

zich op hem en slokt in een ornruezien de baars · 
in. De jongen ziet de groote visch en wilde 
daar hij er bang voor werd, wegloopen. De · 
snoek evenwel bleef heel rustig liggen. Demoed : 
van den kna1tp herleefde. Dau.r de snoek te 
zwak was om de vangst in veiligbeid te breen 
ngen, pakte de jongen de snoek heel stevig ach
ter den kop vust en smeet hPm op bet land. 
Zoo had hij drie eetbare visscben tegelijk. Een 
baarsje, de bimrs en tevens nog een snoek vitn 
acht pond. Dit was geen jagers buitenkunsjse, 
maar een visschers buitenkansje. 

Een w.·elderi11 1l11tbUt. :f1}>n luitennnt, die 
'sruorgens vroe6 ui~ · s;;hijfschieteu moest gaan, 
tot zijn opru.sser: Gerri !;, ik heb v1md1L11g twee 
van miju Hi9r.rl"n gwrnngrl. ori1 met mij te gaan 
ontbijten . .Te zult WJl voor 1illes, wa.t noodig is, 
zorgen. Ei 'ren, boter, Imm, sanl\jnen en k11.as. 
'l'hee heb je git;tenm ]lits een pond gehaald
hier is zij--Orn 1d1t uur moet alles klu.ar z\jn, 
zoodiit de tb:J"'.l tln1lelijk kan worden gebrui.kt. 
Begrepen? 

Gerri.t: Tot n we onlers, luitenunt! 
Tegen n~gan uur kumt de offieier met twee 

zijn"r kam irnden uitgehong-enl, rnn het terrei.n.; 
thuis:-Al !es in orde! -- In orcle, luitena.nt!- De 
krijgslieden gespen hunne zw,iardeu n.f en neruen 
plaats. De tn,f.>] is gerlekt. Dnnr gwit de ka
merdeur open en Gerrit treedt binnen met een 
dampenden schotel. 

-Hoe! ook een schotel roode kool. Hoe kom 
je dnartoe? roept vroolijk verru.st door dien aan
blik een der hongerige gasten. H\j hnd slechts 
gerekend op een uimgekleeden boterham. Den 
huisheer werd bet augstig te moede. Hii wierp 
een on<lerzoekenden blik op den schotel, die 
werkelijk er uit zag uls roode kool, met de 
nooJige toespijzen voorzien. ,. Witt beteekent 
dat? lk sprn~ slechts van thee?" - ,,D11.t is 
bet ook," antwoordde op zegevierenden toon 
Gerrit, op den scbotel wijzende. 

H\j lrn.d het pond tliee na1ir den eisch . der 
kuust als groente gekookt en met schijven h1im, 
spiegeleieren en simlij nen sierlijk bekrnnst. 

A d v e r t e n ti e n. 

J. B. A UTHIE R 
Successeur de la maison Euziere & c1e· 

Coiffeur Posticheur 
Solo. 

Parfomerie-nrtikelen, biicl- en toiletzeep, dus
sen, hewden, hoeclen, beeren-, 'dames- en kin
derHchoenen. 

Ravanna cigaren 
Wijn in drie soorten van f 11 tot f · 14 pP-r 

doz~jn. 
Boter 
Bier 
G01Lssorteerde likeuren 
lilerstdaa~s verwacht eene r;roote Cae

tu.ur hoeden en heerensch.oenen. 
-. (294)* 

Gezondheid voor iedereen. 

Holll)Wa.~'s z~Jf en Pillen 
DE PILLEN 

luiveren tei: bloed e•1 herstellen alle ongeregeldbeden 
van de 

J~ver, 1na.ag, a.l.eren en ingewanden. 

Z1j !.""·:en kracht en gezonrl3.eid weder aan verzwak
te Ccstdlen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
v~n alle Kwalen Pigen aan het vrnuwelijk geslacht, 
onverscbillig van welken leeft.ijd. En onbetaalbaar 
rnor Kinrleren van well.en ouderclom. 

DE Z..\.LF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel VOOl' kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouclerde v .-vnden, '1'.weren en 
Etterbuilen. Het iti bel'Oemd t01· genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergeiwellen en alle soorten van 
Huidziekten beeft zij geen mededinge1· en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
.\lleen bereid in Pl'Ofessor HOLLOW1\Y ' s Etablissement, 

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

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1 s. 1 '/,d., 
2s. 9d., 4s. 6d, Hs., 2~s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij ulle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Eliquet van iedere D.oos en 
Pot le onderzoeken. Indien het adres, 533, O><ford Street, er 

niet slaat, zoo is hel bedrog, 
(130) 

't wordt duid1il\jke1: rnor de geoefende blikken der meter per dag af, er zijn voorbeelden, dat zij in 24 
strandbewoners en na manige wisselende kar.s van uren we! ongeveer 30 Kilometer afleggen, zonder 
schijnbare zekerheid en vrees voor verglss111g, ''er· dat zij zich onderweg eenig-e rust gunnPn. Behalve 
11eemt men ccnsklaps uit alter mond op juichenden bet vroeger vennelde flinke stuk sch,•epsworst, wordt 
toon: >> Paorlok !' »Pao1·tok !" (De post! De po;;t !) hun o:ik nug een stuk spek van een zeehond in de 

Nauwdijks darnrt rlie kreet dO<Jr rle lucht of jong hand gedrukt en daarenhow~n worden zij op elk sta-
~en · oud, mannen en wouwen snellen alien uit hun- tion dour de bevolking op dt' bartelijkste wijze ont
ne woningen naar het strand en ook wij 011twaren baald, want hunne kornst ve1·wekt een algemeene 
eei1 JJka,jak" of sioep waarin een m:w is g>'zeten, vreugde. 't Is een waar foest in elite plaats, waar 
dle al pagaaii·ude het land nadert. llij verbeft zich ' zij lanrlen. 
eindelijk in zijn kajak, dit is het teeken, dat hij wil Onrlervinden zij tegenspoed op hnn tocht, de mo
landen en nu !weft men voile zekerheid1 rlat de vu- gelijkbeid daarvan hebben zij voorzien en hunne maat
rig verwachte brievPnpo-;t nab\j is. Met groote sneJ- regelen zijn met bet oog dnarop genomen. Hun ka
heirl 1mderende, i8 hij weldra naliij en hondPrden • jak bergt de vereischte wapen~n en harpoen, boog 
handen zijn gereecl om hem behulpzaam te r.ijn. \Vel- en scherpe pijlen en wee de gans of anrl<'reu vogel, 
dra is de bode op den vasten wal, de kajak wordt die binnen schot kornt, want hun bedrevenheid in 
door de bdanghebbf'nde vriende11 hoog op hi;t strn1.1d l 't handte_~re~ va.n hun wapen ·is voorbeeldeloos. Vuur 
gehaald, het po4pakket te voorsch•Jn g,,bra~ht. en ter leggm1 ZiJ met aan, om dl.'n b11it voor de tafel te 
hand gesteld rum cte. li.·vo0gde autoriteit, die \·oor rlc bereiden, <le gans wo1·clt eenvonrlig zonder verderen 
richtige be .orging rler brie\'en W<takt. Op die wijz11 · omslag ongebraden, maar toch met srrwak genuttigd. 
worden de pakketten aan rle vcrschillende statio is Zijn zij te vermoeid om den tocht n:rnr het t'crst
langs de ku11t bewrgLI or01· een uitge-trek the id rnn · volgende station voort te zetten; valt de nacbt in, dan 
ruim 300 [(ilornete1· met gelijke stiptheict als g1)-;chiedt wenden zij 1fon steven naa1· r.en of andt.>r eiland, men 
bet dour mid lel nm e<•n geregdde stoomverbinding. stapt daar op den va-;ten wal en haalt de kajak hoog 

De vcrschille11r!e stntious liggen zoowat op 00 a op het strand, zootiat de vloed haar niet kan berei-
35 kilometer afatands rnn elkaucler. De po>tbode ken. Om zeker te zijn, dat een plotseling oprijzen
o.ntrnngt voor clergelijken tocht in geld ruim eeu de storm, ziju ligt vaartuigje niet w11gblaast, legt hij 
gulden, een flink stuk scheiep-;worst en zooveel drink- bet np een veilige plek, laadt er zware stenen in, 
waler als liij noodig acht om onderweg zijn dortit te want hij is reddeloos verloren, indien hij in die een-
lesscht>n. zaamheid zijn sloep van zeehondenvel verlietit. 

Bij goed weder legt bij gemiddeld 16 a 19 Kilo- Zoo weinig kieskeurig als om:e Groenlandsche post· 
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_.,'\__anko1Tl.st. 

v-- l.VI. 
6,--
6,2·1 
6,37 
6,50 
6,52 
7 , -10 

7,31 
7,53 
8,6 
8, ·18 
8,41 
8.53 
£),4 
9. ·13 
9 21. 
9,26 

v-- l.VI . 
6. ·15 
6,82 
6,54 
7,7 
7,22 
7,41 
8,-1. 
8,23 

8,4·1 
8,56 

9,4 
9,28 
g_44 
0,57 

NED. IND. SPOO R WEG- MAATS CHAPPIJ. 

I 

Y. _L 
7 , '13 
7.24 
7,50 
8,G 
8.24 
8.30 
8,44 
8.57 
9,8 
9,26 

v. ::.\I. 
7 . '1 5 
7;38 
7,5 -1 
8.6 
8,20 
8,26 
8,47 
9,3 

9,30 
9,38 

Y. :;\-1. 
-10, 
1. o . 7 

I ~-?.I. 
·1.53 
2.2 
c;.> <,;)- c:> -,--

{

1.0.26 

·J 0.37 1 1.0,51 
1. 0.56 

1. 1, 7 
-1 -1 , ·1 7 
1. '1 .26 

2,33 
2,47 
2.52 
3.3 
3, ·14 
3.24 
3,40 1. ·1 ,42 

v. 1\L I N. :;\-L 
9,48 11.2,25 

1.0,1.1. •12.42 
1. 0,24 ·12,51. 

110,39 I 1. , 1. 
·10,53 1.,1.1. 
-10,58 ·J , 1. 6 
•11. '1. 0 '1 ,3 .l 

11. -1 .35 1. ,42 
~- nI. 

1.2,-1 2, ·1 
•12,9 2,7 

I 
I 

§ oio. 

~- ~.1. 
3,36 
3.47 
4.13 
4,':29 
4,..r_..7 
4,53 
5.10 
5.25 
5,38 
5.58 

N. l\L 
3,55 
4,1. 5 
4.27 
4.41 
4;53 
4 59 
5.-17 
5.31 

5.53 
5,59 

-

\ 

~:i~-~sso 
Saler n 
Djenkilo n 
La.,,~ang 

«:;;-oe•ad.:i.b 

,.ertrek. 

_l\..n.nko1nst. 
""'\-ertrek. 

I~ ai-angsono » 
Tcla.~a :>:> 
Parlns » 
116..ed.oi:agd..j-.-C;":i. _,,'\..._..L1komst 

» ,,.e1·t1·ek. 
Ta.ngoeng » 
Eroemboeng » I s-m-.r-. .. g Aankomst. 

sa .... -.:r-. ... g 
Bt"oern.boen.g 
Tan.~o<>og 
.IA:.ed.oia g - d_j.a.-C;-1. 

» 
Pada.s 
Tcla,va 
I<Carai'lg-sono 
G-oe••d.i.h 

)) 

La,va.ng 
Denkilon -
Salem 

Kali-Osso 
§o:J.o 

- - - -"JC'~:raef' oo:r S pou:rwe;:;;--:rea74age :rs. 

Y. -L 
7,2 
7 ,25 
7 .4:-
--c 

8,40 
8,50 
9, ·13 
9,33 

-10,2 
-10. -1 -1 
•10,26 
·J 0,50 
1. -1 ,-1 8 
11. ,45 

·v. l.\I . 
·10.30 
·10.53 
1.1.,1.3 
•11. .2 7 
1. -1 ,37 
~- L 
1. 2, 7 
1.2, -15 
·12,37 
-12 56 

1.,1.9 
1. ,28 
1. ,43 
2,6 
2,26 
2,50 

Vertrek. 
» 
» 

Aa.nkomst. 
Vertrek. -)) 

» 
» 

Aa.nko1nst.. 
Vertrek. 

» 
l> 

» 

» 
Aankomst. 

v. 1\I. 
6.20 
door 
door 
door 
door 
7,--
7,2 
door 
door 
doo1· 
7 ,51. 
7,57 
<loo.
door 
8,34 
door 
8,59 

9,5 
doo1· 
door 
9,39 
door 
door 
door 
doo1· 

doo1· 
·10,49 

·10,55 
dooL" 
doo1· 

1. ·1 ,35 
11. ,36 

doo.
:N". 1\'X. 

'12,10 
door 
dooL" 

12,46 
doo1· 
door 
door 
·1,28 
1.. :34 
·1,30 

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

v. L 
6,50 
door 
7,27 
7,47 
7,57 
door 
doo1· 
door 
8,42 
8,47 
door 
door 
door 

door 
9,47 
-

v. 1\'.L 
6,30 
6,38 
6,47 
6;59 
7,8_ 
7,22 
7,30 
7,45 
8,3 
8,1. 5 
8.82 
8,38 
8,54 
9, ·16 
9,28 
9,44 
9,50 

1. 0,7 
1.0,21. 
·10,40 
l 0,5·1 
1.1.,4 
11.,22 
•11. .28 
•11. ,55 

N" - 1'11. 
1.. 2, '1 0 
·12,24 

1.,1.5 
'1,36 
1.. ,52 
2,5 
2,1.0 
2,28 

2,50 
3,-12 
3.25 
3.40 
4,3 
4,-15 
4,26 
4,35 
4,45 
4,50 

\ N.M. 
2,1. 6 
door· 
doo1· 
door 
door 

3,1. 6 
3,21. 
3,37 
door 
door 
4,6 

- 4,1. 6 
4,37 
door 
5,1.3 

v. l\L 
8,3-1 
8,58 
9,1. 8 
9,39 
9,52 

1.0 2 -
1.0$3 
1. 0~39 
1. 0,59 
1.1. ,4 
1. '1 ,35 

door 
1.1. ,53 
N. M. 

1. 2,9 
l'.12,27 

N.M. 
1. 2,24 
1. 2,32 
1. 2,4'.l 
1. 2,53 

1. ,2 
1.,1.6 
1. ,24 
1. ,39 
1. ,57 
2,9 
2.26 
2:32 
2,50 
3,1.0 
3,22 
3,38 
3,53 

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

5-45 
6~8 

N. l\ L 
1.,1.1. 
1. ,36 
2,5 
2,26 
2,38 
2,51. 
3,-13 
2,40 
3,58 
4,8 
4,41.. 
4,52 
5,7 

5,27 
5,48 

s-c;a. _ _.,819poo:rw ege.-.. Lij n Sa.ma.ra.ng- Vorst enla.nden - "Willem :I. 

VA. N SOLO SzV NA AR Sa.ma.-r a.ng na.a.r 1e k l. 2e . k l. 3e. k l. 

Solo-Djebres 
Palo<"'r 
Kemi1·ie 
Grom pol 
~Iodj osragen 
I<-ebon-Romo 
K edong-Banteng 
'-"\.""ali.ekoekoen 
Gedong-Ga.Iar 
Pa.ron. 
Geneng 
Poe1·-..-vccladie 
1\-lad·,oen. 
Baba.da.n 
•rja.roeban 
Sar ad an 
"'\."'-"ila.ngan 
Bagor 
Ngoendjoek 
Soekomoro 
Baron 
K.e1·tosono 
Semboeng 
Djomba.ng 
Pete1·ongan 
·rjoeramalang 
1\lo<ljoke•·to 
Tarik 
P.i·ambon 
'1'oeloengan. 
Sid hoa.rdjo 
G~<langan 

;'\-a1·oe 
:Vonok1·on.10 

<ioebcnp:
Socrabaija 

1.e. kl. 

0,30 
0.40 
0,70 
1. ,--
1. ,75 
2,-10 
2,45 
3.20 
3.70 
4,30 
4.75 
5,20 
5.90 
t<00 
6,90 
7,30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,U5 
9.35 
9,05 

-10.43 
1. O.DO 
-1 -1 20 
-i -1 ,no 
-i 2.:~5 
·12.00 
1. 3.2.> 
-1 3.~0 
14.:~o 
-1 4.7.) 
·i 3. 
· I :>.:JO 
1. 3 , 00 
1.5,80 

2e kl. 

0,20 
0,30 
0,50 
0,70 
1.,-15 
-1,40 
1. ,65 
2,-1 0 
2,50 
2,90 
3.'15 
3,50 
3.90 
4,20 
4,60 
4,90 
5,25 
5,50 
5,73 
5,£):-5 
6.35 
6,€55 
(3 9,3 
7,30 
7 .:50 
7.DO 
R,2:> 
8.60 
H~83 
f} ~ 2() 

H,GO 
n.H.> 

1 <>. 
10.'2.0 
·1 0,4-0 
·I 0,50 

3e kl. 

0,1.0 
0.1. 5 
0,25 
0,35 
0.60 
0 70 
0,80 
1,05 
-1,25 
'1,40 
1. ,55 
1.,70 
'.1. .90 
2,0·5 
2,20 
2,30 
2,50 
2,60 
2~70 
2,80 
2,95 
3,03 
3,20 
3,35 
3.40 
3.60 
:~.70 
3.85 
:~.95 
/i , ·l () 
4 -.20 
4.~o 

·1. 1 () 
-'I .-1-:> 
4.50 
4.3!"> 

.· 

Bro em boeng 
Tangoet'lg 
Kedong-Dja.ti 
Padn.s 
Tela,va. 
J<::.arang Sono 
Goendih 
La"vang 
Sa 1'·1= 
I\: a lie-Osso 
Solo 
Poe,vod a.die 
Delang·oe 
Tjepper 
Klatten 
Srovvot 
Bi·ambanan 
Ka.Jassan 
Djocja. 
Ten.-ipoe1·a.:n 
Gogo<lalem 
Brii:1g·in 
·roentang 
''\rillen."l I 

V erspr e id e 

'1,25 
2,~5 

3,1. 5 
3.50 
4,30 
5,30 
5,95 
7,20 
8. --
8,80 
9,80 

1. 0,--
1. 1. ,05 
1.1.,70 
1. 2,50 
1. 3,1. 5 
1. 3.60 
1. 4,05 
1. 4.95 

3 . 85 
4,75 
5,25 
6,25 
6.8.'"'> 

0,85 
1. ,50 
2,1.0 
2,35 
2,90 
3,55 
3,U5 
4,80 
5.35 
5,90 
6,55 
6,65 
7,40 
7,80 
8,35 
8 . 75 
9~05 
9,35 
9.95 
2,60 
3,20 
3,55 
4,25 
4 . 70 

B erichten. 

0.28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
-1,1.8 
1. .32 
1. ,60 
1. ,78 
1. ,96 
2,-18 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,92 
3,02 
3,1..2 
3,32 
0,84 
'.1. ,02 
1.,1.2 
-1.32 
' l .44 

Bij h t jongsi.e ond,·rzoek naa1· de l>ek,vaa.mheid 
van a.'"'pirant-ondervvijzers 1.c Z-..voll<•, hehl>en eenigcll 
ccn akte , ·e1·k•·c>gen a.ls oricl<"L""vijz<>t·<>-<. lhta.1· zij e..:h -
1:<"1· als zoo<lanig nict kondcn geplaa t>'l t 'vor·d c n. lH:>cf"t 1ne11 
dit ,,~rn-iakelijk. n.hui"' he•· ,._ 1, ~ ld. - I·• 1 ~70 'V<'1"<1 het. 
krllirlmagc-t.zijn te '--li:-;sit1ge1-1 ovt~1·~t~g- -.!ver1 a .. tl.ll. li. .. t <lc...> -
1nein. dni. hct g0houvv vo1·hnurde aan de "vinkelver
·ec11ip;ing· Eiur· n hul1>- ' l'hans na 1 'f. ja1·cn an n de gto-
1nP<'tl1 .P " 1·koch1,, vve1·d li<>L p:<•bo11v,_· voo•· af"bi·aal- l.H~ -
stc1nd <'11 ...- >lld -rncn bij een irH<pcct.ic cert kist sta.:in 
vol hus1'.r11it. - l·:cn l•-ran•· ch.P vi,.,,_,chct·slogger, d<' Cai.ha-



i·itH.\. ;..t 11 U0Ltf..~g11e, ll~t..~l ·L "'lll llc11 vi ::>c.LuJ.· ::::>p;..l11je .c~-
berg nett.en on visch-tuig g-cku.vt en gestol<'IL Een 
Necierl<uHlsch 001·JogO"chip. een dric1na"t, lKtrkje ·voc 1· 
<laar tot t,,-,,e1nalen voorl>ij, .t:uanr g·ar op de seinou 
Y.:t.n Spanjcrsbr..~rg orn dun ko1n.tn::i.11dant. "Le spi-ckcu gcen. 
acht en Yoet· door. Ien hncf 11et. zekcr tc cl1·uk 
met Tcn.on:i..-- II et I<Con.inklijk. ger.in h;; naa.1· Co! ruar
Be1·g· in Luxeruburg en zal da~"l.t" t.ot 1.nedio Nove1nbe1· 
blijven .-- De her-tog van Edinburg is te Dublin 
tegen Yer,vuchi.ing· goed oni.vangen.-- Toen hij ccns I 
ging -wa.ncleJcn had de -poll.tie hen"l. cloen o:n:u-ingen 
van die:nn.1·en, mau.r tcoen de Ilc1·tog zag· dut nie1nanc.l 
he1.n 'Yilde .ruolestec-ren, liet hij de c1 ienders heenga::. n 
en. -vvandclde allcen Yoort.-- Op het I-Iygienisch con
g·res 'in den Ila::ig is een .. ede g·ehoudell over het ,,licht: 
op school'' en 'vel door p1·of'"essor Ilcrrounn Conn uit 
BrieJau. Hij sch1·ijf't de toencmencle kortzichtighei<l 
·van de :.-ne11sch.eI~ toe ann. onvoldoen.c.l licl<t op school, 
men bemerkt <lit Yoo1·nan•c-lijk bij de a:i.nbten.aren..-
Te "\,\.Tarscbau -.;vorden groote · toel.Ye1·eidselen gemaakt 
voo1· de ontvang-st van -de I-Ceizers -..-an Rus!and, Cos
t:enrijk en Duitscbland. A1le ve1·dachte personen zijn 
' ' e:r,vijderd en de "'i.vijkrn.eeste1·s zijn aangescbreve11 orn. 
even a]s 1:e Solo, kennis a.an het bestuur te gcven, 
als <"r Yrcemdelingen zich in hunne "vijk vPstigen, 
alsook -van. ietle1·e ver.huizing. 

Bij de o.nthulling ,-an bet standbeel<i. van Thie1·s 
hee:f"t Be!f'"ort, de eenige belege1·de Fra.nsche stud die 
niet door de Pru1ssen v.·e1·d ing-eno1:ne•1, f'"eest gevie.1·d. 
Thiers bad ruet Den>-<ert Rochereau (een af'"st:an<me
ling van Colligny) Belfo1·t voo1· .F1·ank1·ijk be'i.vaard.-
.Joseph Fabt·e heeft bij de 1'~1-an:--ch<>; ka.1ner e0n 
,-oorstel :inge<iiend ot:u de geboo1·te<iag van Johanna, 
de J'l..Iaagd van Orlenn~, 1:-ot cen nationale f"eestd .. ~g· 
te sten"lpelen. Dit rnag 'vel voo1· zulk een 1\.Iaagd. al f 
is zij ook ret>ds la."g gelccten ve1·brund. -- Jn Pa1·ijs 
is n""l.en d1·uk bezig orn p1·oe-,;en te nPmPn. on-:i de 
Ji.rcht, die 'VtJ inadlo'rn.en in eeu Yloeiba1·Pn toeRt:a.nci l.
te bt·engen.-- In I3e1giP del : b •!reei·en d~ kame1·s over · 
een ont~·erp ..-an ~-1c•t , ·oc11· rle invoering- van e.en nieu"\.ve ! 
'vet op den gedi:sTilleeni-nccijns en cle su1-t:axe Yan 
vreemde :suike.-s. ()fscl1oon lTH•n daa.1· geen ge1 ekten 
Atjehoorlog- Yoe1·t: :-<ebijnt rnen tuch ook geb.-ek aan 
geld te bt--bben . -- De Pa.us h ••ef'"c:, e en nie11V1.-·e enc:y
k.liPk uit.ge' aa1·digd, 'v::ia1 bij bet bidden van den 1·0-

.zen~-<. :. · t. · -i...; 'VJ· Lt. ·""l. t. i t.>~v..Jl~ t . -- .... 0 .:>r d~ h.c_t..i.·cl l:.·a~: eJ."ijen 
bij _l\..n-i.s1..c1·dam 'varen pr·ijz~:n uitg•~loo1."d van f' ·100. -
tot f ·1000.-- 'Te Oel:f"t heet"t: de gyrnnastiek,·erec ni
ging L;chaa,n_sontLvikkeling ..-eu ;rro~•te Yoor,,telling 
gegeven tu.,.g·ankelijk Y•:>o.- h e er·en en rlarnes.-- Zijne 
l\.la · e,..teit de Koning de1· Nede1 · lan clen '-VU,._ ,·erhindPrd 
o.rn .. de on.thulling- '"-:-an bet gedenk t <"..,ken van Leidens 
ont·.cet bij te vv ._; nen.-- I-I ~t Socia.al rlP£nolu·at1sch. 01·
gaan R e cht ·voor allen , ·indt hot '\"'\-e1·k.lieden,·e1·bond 
uitgedr ·oogd.. - - In de huf:--chou."\.vbu1·g- te l\I.inch e n i,,; 
gedurende de op,·oe1·ing , ·an <le Gotterdt..'irnrneru.ng, 
de keizerlijk~ a1 ·chitect uit '\'\-e en <.~:n plot,,;eling k.rank
zinnig ge,,·orde.n. Een pnar cian:1es ...-ielen van s c h1·ik 
in on.rnacht eo. zes beeren '>V::lren et· noodig c-m den. 
:razenden rnau te o,·p1·mPestei-en en buit<""'n de zaal te 
b1-engen.-- In de ma.and _.i\.ugustus ZIJil. er op de lij:n 
's G1·avenhage en '--oorbu1·g 24000 pe1 ·sunen per F<poor
t1·ein ve1 ·voe1·d.-- Te Keulen is een passa.gierstrein 
met een range ert1·ein iu a.a.n1·ab..ing gekomcn, ecn 
conducteur "'i.Ve1·d er gedood en een stooker zv..·aar 

- ge~·ond. 

Telegrammen.van de Locomotief. 
Uit ~I:a.la.ng, ·1 4 October. :IIct gen.iemagazijn. 

ter plaa:tse is af'"gebra.nd. 
hi er 

Gelukkio· ''"O.$ de "Vind gunsi:-\g. anders zou ,-lj':"D. 
he.t gel"Jeele l~n. :.-pement :niet.s te1·ecbt gekoc.nen. :zij _ . 

Uit Batavia. 4 October. E e n tv•,·eeja.rig ve:rlof na.. ;. · 
Europa is ve1·leencl aa.n den hoofdonder"'l.vijzer Bakker. 

O.ntslagen, e e rvol, op ,-erzoek, de kapitein der in
f"a.:n.terie De '-'--ijs. 

Bepaald, <lat bet ontsla.g uit ' s lands dien s t ·. Ye1·
leend a.an den ge,vezen vendurneester te Pekaiongan 
Stoltma., alsnog beschou,Yd zal te zijn eervol, met 
beboud van recbt op pensioen. 

Benoemd tot notaris te Serang, Bloch. 
Geplaa.tst 1:e Soerabaja, mejuflrou~ van. <ler ""\"\-erff, 

bulponder'i.'Vijzeres ; 
t:e Soer-a.ka.rta, n :1eju.flrou"'i.v :Nauta., 

r-e.s der ecrste klasse ; 
bulpondcr~vijze-

te Grissee, de hnlponder"\.vijzer v""\.-ouda.. 
Ove1·geplaatst van ::\-Ia.gelang naar Djokja, de hulp

onder,vijzeres ''an Gansv.·ijk ; 
,-an. Soera.ka.1·ta. naar Cheribon de:r 

.Kinderen, hoof'"donderV1.·ijzc1·es. 
naar Soerabaja, de •najoor der artillerie Stave1·man; 
naa1·-'\..tjeh, de majoor der artillea-ie Derks. 
Uit de res1dentie _Lampong:""che-ctist1·icten is bet 

bericht ontvange.n dat t:e Sen"Jangka den 1. 2 Octobei
J- L hevige reg-ens z1Jn gevallen, gepaa.r·<l in et 'vo lk
·breuk en 'vi1"ldl1oos, v.·aardoor -..·ele 'voningen en een 
pa.sse:rloods gehee.] zijn -..·ernieJd. 

Uit Batavia.., -1 5 Octobc1·. Het 
is- hie~- gi:--teren a.angekomen. 

stoomschip Limburg 

Ont,.;lagPn eet·vol, ·op ,-e1·zoek,-9e co1.nmies de1-tvvee.
tle klasse op net politiebureau. te Semarang. Tage Roije; 

de machinist der eerste k.1a.sse bij di> gouvernements-
ma.rinP., Butteling. 

BenoPmd tot corn mies der kla8se op bet 
po)itiebur·eau te S• marang, Ha1·1.rTia.n 

tot aspit-ant-cont1·oleur o.p Java <>n ~1 arlo•""r·a. va1T Ende ""i 
tot op'.' ichter bij de l\Iettc!nta.ng--'>vaterleidillg in 

Chei·ibon, Stee.ndan:i. 
tot rnachinist det· ee1 ste k1a8se bij de €!:OUv~·ne-

men-tsma1·ine. l\luHP1·, 
Het :stoomschip Pada>1r1 is dP.n ·13en Octo bPr 

Pouillac. bet"'-' aa.1 ts ve1·t1 ·okke11 . 
vVISSELKOEflS 

~ ~ede1·L bank. Gzn:i 
i<l. :f"ncto1·ij ti1m 
id. pa1·tic. 6zrn 

Eng. ba1-:.k. ,, 
id. partic. 

Singn po.-e bankzicht 
Hor_J_gl-io1tg id. id. 
Amoy id_. id. 

clato 

TE B_\.T.AYIA. 

,, 

r -io1· .. 
·101 . , .. 
10 l ' / , 
·l ·l .U5 

-1 -1. 8 75 
2.27 
2.27 
2.29 

·1 ·1 O'f,, 

f -1 ·1.90 

Van RP.uter, 1. 5 Octobe1·. Singapbre, 1. 5 Octobe1·. 
De Fra.nschPn lancl.-len d e n 8e11 <.Jc to bet· bij Tarnsu.i. 

Na een p;evecht , -un vier uu1· trokken Z\J treug. 
De (Eu1·opPe"-'chP) irt"\.vone1·s zijn a.Hen in ' ' eiligheid. 

A d v e r t e n t i e n~ 

OBAT PER BEKIN KOEWAT dan BA.JIK GIGI ELIXIR 

naflla 
JP~E 1'1T:T.A...-Toeang 

baraug njang sat0e adanja 
tiLil<:s .dari itoe ot>at di 
dalat:n satoe prapat glas 
a.jet• <ajer sLenga haugat 
bajil<: sakali). I3ikin basal"l 
boe11der gigi eri. gossol-c 
l:>ajil<: gigi. Tjoctji moeloel 
sa1i1a itoeaJer lj<..l.111poeran, 
lan 1 as merasa toeloeugau 
dari 1 toe ol:>at. 

1"'31: :E: ::asr-c:=-• <>:a A-
,,~- :faxg%•g gig{~ac!_g~ 

lctubeq dan sa
nJ.<">c~a gi_gi ada 
ler:na,,; orang rni,,;ti 
ling.al barau~ 11ja1_-1g 
satue aaanja rni
n it sat< >e send.o.k 
kcljil do,va1'lg drlri 
i toe ob at di Lia lam 
inoeloet(<>.taoe sa-
11crtiga ~at'l:l.a $a
tc11ga ajcri sak:it 
lantas koera.og. 

H. a I o e sa<1j a ti 
-<aloe gigi ada sa-
1-cit oraug la11 Las 
a11gka:"t sa.1....:it l~a-
1« >e <-'>ra11g l.><>c,vat 
, 1 i da la.rr1 ~i gi ~a.kit 
-.;.aloe \JOC.<>11g lcu
lj il l:>oc11<.1.<.:r <.lari 
' <:a1.>as r:jat)g di ue
"<eiu basal1 sa1r1a 
toe oba L. 

ltoe Ol.>at, g"08"°0k gig~ µe1· l.> .--kiu k:OC"'<'Vat dan ba.]ik 
igi dart toean.-toean pe11<l' ta Beuc<iict ijll ada l>ekiu 

.=-;at11a, sal'l.J.a t.ljoega bek.i1•a1.l.. kritl:.I bi.1j!l< sal...:ali \l<ttl 
lH3kin aloe::::;. Na iloc dia .. dia ad.a sa1r1a c.l"- c- ~ga roel--la 
kajd. c:>bat ~11.::El.:rr <tau ora1Jp- oolch \.)al<:e :satua :3<al<eali 

ORANG No1ANG FOENJA: 

Toean SEG-"1:.J"IN", 3, Rue Hu.guerie. DORPEAUX 

Fa.brtdkn1 -:;: rk 

PEPSISCl-I PEPTur~ 
va , 0~~.._.J o·.r~~~urr 

Apocc:ke.i.· -I. <: .k, a.s ce .Pa.1.ijs 
I:Iet. hoofudoel va11 ciez. • ·ll <.t.• n,...!· t·11a11"Je11 

,..-ij 11 is de z:;.ek.e:ri en b.e L·stel~e:i.:i.cteri le 
vuec..Je11, zuttd.er Lie11 111e:...t...:t ~ le vet·1.J1u ~ ie-11_ 
Elk burt..le.i11x.-glas , · an d v z e 11 lt tc· e.-1i J ke11 
,,·1J11 l.>e'>·at 1.0 µ;ran~ v~111ze 1r ...-e1·Le e1·ua .... .
ru11d.vle ·sell, zu11d. e 1· een i ;...!:e un.,,· e L·Leet·lnu·e 
be:-".t.a11dcteelen. Llij v,· e1·kt a.ls he1·sLe l li11g::;; 
middel iu alle ma..a.gk.wa..l.eri en zi.ek.te:n. 
van :I.e-v-e:r of irigeV"'ra..n.deri, l>ij :1.-rl.e>eie
l.ijk.e spijs-v-erteer-i:n.g,gebr-ek aa..ri. eet-
1-..ist,bl.oecta.rmoed.e, -v-e:.. .zwa kk:i:ri. g. het
zij ten ge,· o1ge van -vv-orid.e:n., ka..r::i.ke:r, 
d.ysexiterie, koo:rts o1 :s-..iik.e:r"t::ee_r~ri_g, 
e11 iu aJle gevallen 'vaa:r het noo..:irg is zie
ken of teriugl ijders te ...-oeden en hu.nne 
krachten staande te houden door een ver
sterkend voedsel dat n:ien te vergeefs in 
vleesch-ext.racten. boui!lo11 ::>f rauw vleesch 
zoude zoeker1. De Wi.j:n. -v-a..:n. C::hapotea.."t.it 
is het voedsel bij uitnemendheid voor 
beja.arden en kinderen; h::j verbe'.ert a.a.n
zienlijk het zog der rniunen . 

.Depot; de Par.fjs, 8, Rue V.Ivienne. 

.11>--5"eI i.J .ks 

::".I et Tijd 

,..rerz;e•a.de.-.a. 

den trein 

Ko. 

4 
2 
9 

12 
15 

1. 7 

SzV. 

S7Y. 
SiY. 
S7Y. 

SzV. 
SzS. 

SzS. 

2 ·1 SzS. 
PP1· postil

jon 

8 

8 

-10 

id. 

SzV. 
SzS. 
SzS. 

SzS. 

Per_ post I 
.JOl"l 
id. 

van 
Yertrek. 

7,2 

7 , ·t 3 
·10, 

2,16 

3,30 
7 l.1- 9 

·I0,30 

2 u. 
1 ·1 u. 

25 
BO 

'1 •1 u. 30 

T ijd 
v .a .. r"l. 

"-" n.kotn -<t 

5.48 

5.59 
Q.26 
·1.39 

4.50 

3u. 80 

411. 

de onder~·olgende 
p1aat"'-en, 

Goendih, Poer'"voda.die, (Gro
bogan) 1..:.a1·angsono, Kedong
djati en Sema1·ang. 

1..;:_1a.tte :n, D_jocdja. 
I.;:.Jat..L e n, Djocdja. 
Goend1h, I<.:.edongdjati, Se

:n1a1·ang. Salatiga, Amba.t·a.-wa. 
(resi.clentien I< cdoe, Bagelen, 
Barr_joen"ln.s.) 

I~latten~ Djoc<ija. 
Srage n, i\Iadioen. (.i\Iageta.n, 

.Ponot·og u, Pat,jitan, Ngn.nd.ioek, 
1..;:_e1·to,.;ono, D j o n 1bong·) Kediri, 
rroeloeng-agoeng, Blita.r (""\.VJi
ngi e ) .i\lodjoke1·to (Pra1nbon) 
S.idhoa1·djo ('\'\aroe, Po1Tong) 
Soe.-abaja (re::; : cient,ien '.\"foluk
kcn Z. en 0. af'"cl. Borneo) 
Bangil (T~a,vang·, Si1lgosarie, 
J\.Iala.ng) Pasoe.-oean (1·e,.,iden
tien Probn1ingo, I3e,,;oe.kie, Ba.lie 
en Lorribok). 

~lo;ijoket·t.o, Sicihoard.~o, Soe
r·abaja., ~g·n.,vi. 

SL·ager1, ~g-:.:L'\·vi .. l\1a.<l ioen~ 
Bo_o!alie, da.gelijk:,; behalve 

des Zu11dags · -- · ~---
\.'-- t1 r1 ogi1·i, ~In..ar1 c lag, \'"oens

dRg e.11 -\~ r~jc_ta g·, 

cl '-"! o r1 1 t.~ :·vc_-.,J g·e 11 .. Je 
plaa ~:o;et l. 

I~la ~ert . l l_joc d. n. 
!:::5er1-'- c. t1· ;__1:1p: , .. \.t11l.> ~lt";.:t.''. <-'-, S:::t-

ln.t :g:.l_ l ~c.~c 1 <.. l Z1~{1~ .. a~ i., _ (-:io0t1 <lih, 
I-><> <--":t"'-'-'U la < lil~- (Lit o l>og-~111.) 

I lat; t. p 11. Dj<>crlja. 
Setr1::11·'!"1..ng· , l~e < io11g«lja.ti~ l~a.-

rangsono , Go e nd ih. · 
E.Ja"t,ten, l>jucdja. 
Srap;en , 1\Ja, l ioen. 
r1_~oeloe11g - a.g<"..Jeng·., Kedirie, 

Iodjokerto, Si<lhua.1·rljo en Soe
i.·a.baj a~ Kg·a '1Vi . 

Sragen, ~Iaclioen, Blit:a1-, Ban
g11, Pasoe1·oea.n. 

Bojolalie, dagelijks 
des Zond ag:o; 

bebalve 

'Yonogi1·i. .:\Iaandag ""\v-oens-
~lag c-r1 , .... ,·i.jc.lag I CR-llVIAU LT CO'S 

- A.....- I ~ C> · Preparaten. 
Dit geneesmiddel geef"~ de g-un.

stigste .-esultaren bij de behandeling 
der Gonorrhee; het l>estaat. in. twee 
vorme1"l.: 

-J.o GR.X:l.\II.A. U"LT 8c c:o•a ~atlco 
X:n..,.p-..:iiti:n.g; js in 'l.veinige jareu 
'""er .. Id be1·oernd ge"\.vo.-dei-.; btnnen 
enkele dagen 'vorden de hardnek
kr~ste •1itvloeir1g<"t"l ... erdoo1 ~enezen -

::-:;- . lL :\l'-'"t i:1·ei11 St'T. :::-..;-<'. U tt!n ·l ll. 0:-3 Tn. 'Varden 
alhit.•1· allr..~ <'·u p<tkkettc>n. ont.v;.1.11gc-n_ 'vnnn.eer de 'vest.post 
"'Le ~;)Jtlfl.1·a11p· 1.1.i•"L ti.._ictig gcJH .. """l( "g :..i::111J~o111t., <J1r1 J1og 

J n1 t. t. cfe11 t1 ·L"ir1 y;111 (ita .;J.()r11 t,._ ... _ krJ1111en 1'l.J:ecg-c."1.at1. 

::-: 1 \ -. :::'L\::\f _"\H , \::--::<=< YOH!-'TE0:"i.A0::TJE:::--;;-. 

20 GR.IDd.A. "U"LT 8c C<>'• JWa.t.ico 
C:a.ps-u.1es; onfeilbaar bij de be
ha11deli11~ val'l uitvloeingen.,, en 
hebben ooven Copaive en andere 
cansnles het voordeel dat. zij de 
maag niet ver1noeien. 
GRIMA ULT & C 0 B r. Vivienne,Parijs 
Depots in alle goede Bederlau .. sche apl)thekea. 

:-.::,~ :-.:: · t- . \ . \ ' i · ;-;:-.::J><> : >I{. 

'l"f I( ) (_)j · 1· 



.,... Een Hollander 
32 jiiar .oud. ongehuwd, vroeger bij de koffie 
daarna 111 den h an de l werkzaam <Yeweest en 
th&ns nog in betrekking, bekend m~t talen 
bo~ldu~!HliUA"· enz. en voorzieu van goed; 
get111g~chnft.en zoeld plaatsing in het landelij
ke ah1 nrnlersz.ins. 

Br1eve:i bureau van dit bln.il No. 
ten tie. 

der adver
(290)* 

K~olteer en Zwee~sche te1r 
in vateu. blikken en flesschen 

~63 
verkrijgbaar btj 

SOESMAN & Co. 

ffEEREN:STRAAT TEGENOVER FERSTE-SCHOOL. 

't Hoofda[entschaD over [eheel Java 
van de welbekende firm!L H1~P-\' HICH TERLI~DEJ" 
get'enommee1·d door h1~re Rijn- en iJlue
zehvijnen is aau ondergeteekende opge
drngen. ~lonsters in aautocht. Bestellin
gen wordeu indien pressant, \ler tele· 
g1·a.a.f ontboden. H. HARLOFF. 

VERDER NOG VOORHANDEN' IN ,,BAZAR" 
Groot assortiment in Eetserviezen viu:1 di-

verse prijzen. Barden, Sclli)tels, cnz. 
ook per stuk verkrijgbaat·; 

Professor Dr. J a EGER gerenommeerda ge• 
zondheiclsbueden: 

Zw1trte prima kwnliteit 'Tilte:n-hueden 
voor Heeren en Jongeheeren; 

Meerschuimeu, Veilchenholz en\'¥' ortelhouten 

Sigaren, Sigaretten en •rabaks1,ij llen; 
Marmeren K!uta.tljes en 'J.'a.Cels;. 

°'Veen er Jlen be ls ; 
Diverse superf\jne 'lTl"nen en ''"azen: 
Planten in potte:n ook op standaards 
Photografie·albnJns, Sigiuen-

en §ig-aJ'etten etnis; 
Dasjes voor D1tmes en Heeren; 
Zijden· en Glace-Handscboe

neu. 
Japonstuffen. (269) 

De ondergeteekende, 
befost zich met den in- en verkoop van pro-
dukten te Semarang. · 

V erschaft werkkapita.al aan Landbouwon
derneruingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
meu couditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

TE~ BEHOEVE \A~ 

2c §1;-m1~a.,ti,di..,cf,,00C te Soeia.lta.r:-ta 
E'S 

d<- 61).:.i..:.l'-1i.i'J'ilA-'1 tot vooi:&eieide~d o»dei-

i:.ic ht a.a11' .;J{i11-dtt.:,1i. oa.1i. ~R.inoeimo

'1eade11- in ~)[.i-'3eifa11'd.)C 11.-~11-d ii. 

Trekking 

Maanda~ ~~ O~c~mil~r rn~4. 
-225-

bode is op zijn maal. even we1mg omslag maakt hij 
bij het kiezen van een lege1·8tede, in den zomertijd 
is hij in een oogenblik daarmee gereed. Een scheur 
of spleet in de rots is sp:iedig gevonden; hij vleit 
zich ne<ler en zwaar ,·ermoeid, maar licht als een 
veer van gemoed, slaapt de eenvourlige, aan zijn 
plicbt getrouwe postbode weldra in den letterlijken 
zin des woords den slaap des recbtvaardigen. 

Des winters heeft bet zoeken rnn een geschikte 
plek voor het nachtleger en bet gereed maken, ei
genlijk bet opstellen van zijn overdekt Jedikant wat 
meer moeite in. Heeft bij een gunstige plants ont
dekt, dan graaft hij een langwerpig vierkant gat 
in de sneeuw, ter <liepta van ruim een voet, of zijn 
er vele Josse en zware st<'enbrokken in de nabijbeiJ, 
dan huuwt hij zich paanan een muurtje, ter boog
te van e••n a anderbalven voet, een langwerpig vier
kant rnrmende; de opPningen tusschen de steenbrok
ken worden goetl dicbt gestopt met mos en kruiden, 
welke de overigens b<trre rotsen onder de sneeuwlaag 
bcdl'kken. Bovenop wordt nu d1! kajak gclegd en 
fiink bevestigd nan de zwaarste steenklompen. De 
noodige l101:reelheid snet\uw worrlt ter zijde van de 
muren P.n de knjak vnstgest<uupt en alleen aan bet 
boveneinde blijft een opening, wijd gc'loeg om den 
postbocle gclt'gen!1eirl te gercn met een weinig in~pan
ning in zijn beerlijk toebereide s!anpplaats te kruipen, 
't l\ost moeite om de bouwsLolfon voor zulk een weel
derjg \edikant btj .... en te krijgen, maar is <lit eenm~al 
gereetl, l1an zwelgt hij van een genot, dat hem met 
dageli.iks te beurt valt. 

Voo1· het land 

a~ke:1;\d:~e\.~i:c.g 
01) lYlaandag den 20 October 

lS~-l. zal door den Resident van Soerakar
~a de~ morgens ten 9 ure ten zijnen kantore 
m het openb\1-ar eene heraanbesteedin<Y wor-
den gehouden1 ° 

van den bouw van eene gevangeuis voor 
60 hoofden te Kai·tasoet'Ct ( rei;:identie Soerakm·
ta ). maximum aannemingsom f' 26,488, 

En bij mislukking da1Lrvan, 
~an, de levering der voor dat werk benoodigde 

en m s lands voorni.ad ontbrekende materi11.len, 
Bestek en voorw1tarden liO'<Yen van af heden 00 

van des rnorgens 8 tot des midcla<YS een thfr 
ter inzage op het waterstaats bure~iu alhier, 
alwnar verdere inlichtingen hieromtrent te be
kornen zijn. 

(289) 

Soe1·qkai·ta 11 October 1 884 
Namens den Resident voornoemd 

De Secretaris. 
Tb. VAN DISSEL. 

ondergeteelienden betuigen, ook narnens- hun 
ouders, hurtelijken d1Lnk voor de vele be

wijzen vim behmgstelling bij de geboorte vun 
hun dochter ondervonden. 

P. JO:\'CKHEER. 
A. J. JO.NCKHEER. 

Sal1ttiga, 11 October 188.!. 
SoESllAN. 

293 

ONTV ANGEN": 

P r a ch ti [ B o 1 B o [ r a fi B en 
zeer goedkoop. 

'J.'HOOFT & .KALFF. 
(162) 

1'-'.l:o dem a g az ij n 
SOERABAJA. 

Steeds voorhanden: 
Jn.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

Recolllmundeert zich verder voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

bet aan
*(252) 

VERZOitG INGS·G ES TI CHT 
TE 

SOERAKARTA

f{ffdeeling=fl1nbochfssch001. . 
Op bestelling worden aangemaakt al· 

le onderdeelen van gebouwen als: 
KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, KAPPEN, 
TRA.PPEN enz. 

RUIS en KANTOOR;\lEUBELEN. 
Allen soorten van SMIDSWERKEN. 

Herstellingen aan VOEB.TUIGEN. 
Het SCHILD EK.EN van DECOB.ATIE.N enUIT
HANGBORDEN in alle }etters enz enz. 

.VENDUTIE 
in het 

Beaid.ein~ie'"'b~i~ tei Sol~ 
OP DINSDAG, WOENSDAG en DONDERDAG 

21, 22 en 23 October a. s. 

De Catalogus zal eerstdaags worden verspreid. 
.KIJ.KDAGE~: Zondag en 1'1aandag, 19 en ~O Octobe1·, des 

voormiddags van acht tot twaalf en des ;n·onds van 
vijf tot aclit ure. 

(291) Soesman. & Co. 

Q .~tTaongein: 
ZADELS a f 85 en hooger. 
HK\!DEN fyM soort ruet kmag. 
SoKKEN zonder naud van f 3 tot f 5 per dz. 

' 0DKURS {1Ln f 2 tot f 3 per fl. 
EAU DE Cologne H. s. a f 4.50 per k. 
lNKT. 
KAPLEDER. 
V ERL.\KT leder voor Slikborden. 
ZEILDOEK in soorten. 
Mi1.cHI~EGARE~ 700 el a f 2 per dz. klossen 

alle nummers. 
Fr~E VILTE..N" HOEDE~. 
V LOERMATTE~ in rol!en van 85 meters a f 20 

-277-
per rol. 

\'LASBLOM. 

ONTVANGEN: 
Uit de Leewuen Apotheek. 

van 

te 

S a1n a1· ang. 
m door ZEd. verzegelde flesehjes en doosjes 

Castor olie· 
Chinine. 
idem en purgeerpillen. 
Leverwater. 
Dubbel koolzure soda. 
Wijnsteenzuur. 
Rh a barber 
Kajoepoetie olie. 
V enkel olie. 
Pepennunt o1ie. 
Farine lactee. 
Engelsch zout. 
Cholera droppels. 
Levertraan gezuiverde. 
Kina wijn. 
Amerikaansch haarwater. 
J odoform enz. 
Prijzen billijk. 

-278- . 
VLASBLOl\f. 
Schoenmaker. 

311cutcri&!1 V1rko~p 
in het landhuis op de ondernemin[ Bloron[ 

Verkrijgbaar bij 

iOO~K~7i ~ l~~fr ~ 
Hanto01··.Agnult1!s J.§§~. 
SpoOl"U'l'flflitlsen. 

1 

Netlel"l(l,n,tl ~ Ceschiedenis en Yolksleven 
( P'"'"<;ht·wel'k in 4o q,.. octa,vt> tleelen) 
tie Genestet·Allnirn in 1n·1iahllniJid. 

Ittdie, tluo,. tlel"tird KJ>lter » >> 

Ben schU.derll:J()J, c[)1npleet (vaor dl· 
lettcint-schilde1·s.) (249) 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Jiceft op de \\'eener tentoo11stelli11g van 
pha1 maceutische producten gehouden in 1883 
wetlerom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAR')CHE 
is ceu voedend, krachtherstellend en 
koortswerend miudel omdat hflt alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSClIE QUINA-LAROCHE 
is het eenige miduel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftij d, tering 
lange en l>oosaardige koorsten zooals doo; 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRANSi'HE QUINA-LAROCHE 
hecfl tot basis een krachLigen spaanscheu wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is O\'eral nagemaakt hetzij door .de Apothe· 
kers rlie allijd hun eigen preparaat aanbe1'elen 
of ce11e goedkoopere soort daarvoor aanbie
dcn; llH!n mnet dus steeds de echte fransche 
QU!NA.-LAROCHE eische~n 
met pr11sp cl11s waar-
op nc1'ensL;la11L\e ~@ 

Voortzetting op Dinsdag 14 dezer en zoo
noodig op Maandag 20 dezer, tel kens des 

IEMAND gehuwd, grondig be-1 morgens te 9 uren precies, van den op Vrij
kend met kuffiecnltonr dag, drie dezer, op Blorong aSingevo.ngen ver

eu bereiding zoekt plaatsing als Hoofdop- I koop van de ten verzoeke der firmii DOH.
zicht~r, liefst 8uitenbezitiugen. REPAAL & Co. ten laste van JULIUS CO-

Brieven franco, Letter P, bureau Locomo- BLIJN in executoriaal beslag genomen roeren-

V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge
lieve men zich te vervoegen tot den Heer 

A. OOOMAN8, zijnde Z~.i. aan het 
hoofd dezer school geplaatst. (209) handleeki11g c=: ;;::;. · 

slaat, alsmede het maatglaasje vragen me' 
de 11 1:aam LAlWCllE m een woord. 

berat Lij iedere flesch eeue complete ge
lir ::ik ·,aamdjzing in negen talen die franco 
lul·.,t:zondcu wordt aan ieder. 

tief. ( 292) de goederen, nader aangeduid in numero 82 
vun dit blad. 

DE EP,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 

Gebeurt het dat twee kajakroeiers te zamen den
zelfden weg opgaan, dan geb<'urt het zelden dat zij 
dt>;; nachts een edantl opzoeken om aan !amt te 
stappen, met !wt dod om er den nacht door te bren
gen. Is het weder zacht, dan leggeu zij de riemen 
dwars over de kajaks, binden ze daaraan vast, laten 
zich met den wind op het getijlle drijven waarheen 
het toeval wil en in d;en tus~chentiju genieten zij 
de aangPnaamste, zoetste rust. · 

Het lichte vaal'tuigje, de k~~jak eens Groenlanders, 
is gebo~; wtl van eene giowinge hoeveelheil material en, 
lichte spanten en e"n lrnid, niet rnn plauken, maar 
,-an zeehonclenrnl ; de langgestrekte vorm i8 recht. 
sierl~k te heeten. Zit in dergelijk vaartuigje een 
bekwame pagaaier, .iie zijn harP',en of zijn boog op
vatte11rle, in de snebte vaart zijn doel uooit mist, 
met den felsten wind en hoogst stijgende baren 

speelt, nu op den s~hui~iemlen kau1 dac1rboven zit, 
dan pijlsuel er afgllJ'lt rn de d1epte tu,;schen twee 
hoogrijzen<le golven, dan staart te Eur1i1~eaan van het 
dek eens loggen driemastern met verbazrng op . den 
notendop, dansPnde op den verbolgcu oceaan en 011-

willekeurig komt bij Item \mt vcrlangen op om den 
zilteu v!o0d met gelijke snelheirl ~ ku119e11 doorklie
ven als die onbescliaafde Gr!le11land,;che pagaaier ! 

De buitengew: deurw: ti! W onogirie 
(282) C. B. BARl:tJND. 

wr-l'il tin twee suonen verkocltt de eenvoudige 
(::;1u11.lle; en de Staalhoudende (fenugineux). 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvan~en: . 

~~;HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wort.It iu Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de liecle fleseh. . 

Een partijtje exquise witte 
purtwijn, minder zoet van smaak dlLil de 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 

tot nu -toe aangevoerde. 
( 286 ). * 

is li.i j nl i1) ,\ potl1ekers in de geheele wereld v»r. 
k !· ;i;.!lu:.:.r e11 te Parijs, Rue Drouot, no 22-

iiat ramboet dari toean Dn fU !tIARDS 
•-KARAt.N\;t D.JOEGA 

Roema Toean A. s EG UJ:N 
3, Rue Huguerie, BORDEA.UX 

Tjart bujat libi baai per tj at laka3 
ramboet 411 djenggoet 

Tidll oeuh tjostji ka/oe maoe µak6, djoega 
tlda tinga/ noda di koelit. 

J:toe tjat darl toean doekoen 
:&lcbard• ujaug (.1n1a• kardja, 01a11g lioleh :,, 
pake sama dj»<'lf• per ramhoel. ka1a djoega · 
per djeuggoet da11 Lia1la s..111ja kas1h lawas ·.-.. 
dan slamanJa njaug iolero sakah, lapeh 1IJO ·ga •· \ ~ 
pen~ab1asau uj tu~ trada aakah her-oehah. ".(_ ·~ 

J:toe tjat dari toean doekoen :&lcbardf Iida !Jekiu sak1t. sekali dia pocuja koewaL: uia 1• ~ 1•0 ka "J"-·"' dan l>ckiu koewal 
goeda pariksa da:i baujak roeoa ~;Hula dan 1~a iksa-an : ~tuP. .nekrn rambo1'.l Jem<ts .ll~n .k1lap, Ito~ ~1~rn sama d1a, orau~ dta bek10 
k•>elVal dia p<>ellJa akar rlan kasSJ koewal b1 .ioe11. lioe LJ•t trngal 1la11tania se 1>ert1 leb1 doeloe o.tkall. . . 
Dari oeyala barang barng njang ~ui sakali dari roemanja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, d1_kotta Bordeau:z 

Ktw ,11oe(J" t11rul1 itl(l•ttaii $amu kitu oru.nq poen;rt toer1n toeu.rt tl,l•tll(J /Jat;a· · 
hoe obal nama CephaUne dari toean doekoen :aoa••ea'll ujang tak:rn rami. •. et cljaLOb dan >~hou hu~wat toemboe • , 
hoe obat Arnicalinc dari toeaa doekoen aouss.eau ajer waogl 11P.r ljoeljt b:w1 ::iakah ;1Ja 1Ja11J;1k s 1kah 11U.1t :1r111ca dt 

dalam. ohat kuewat sakali per 1nha11 katoe orang lmkar ataoe di iig1f, euz. - llue hell<1k dari l .. h1Jre ha:li sakali dari. scg;1l1n ·oepa 
rietlak. kaluk s~l.tao di p.i kc roe11:i mueka ~lam 1111a tiugal ba 11e& d.111 moeda !2ma t1JO' 'l!;1 kass1 ruepa ~ci;-ar rlau alues s;1pert1 ur;lllC' moeJa. 

-



GELD-LOTERIJ 
TE BATAVI A , 

ten behoern v::tn 
D~ Gy1nnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenlsr;ln~ tot voo1·bereidend on

derrlcht aan kiruleren , ·an Mln\•er
mo(r;enden in Nederland~ch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « (( 10.000.-
2 pr.1.Jzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 (( (( (( 1.000.- (( 5.000.-

10 (( ({ « 500.- « 5.000.-
100 (( (( « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen f •170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- C.:ONTANTverkrijgbaar. 

te Amboina bij rle heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer 0 . J. Blankert. 
« Bandjarmasin « « « J. A . .Jansen. 
« Bnndong « « « C. G. Heiligers. 
« 13atal' ia « de N I E~comµLo Maatschappij. 
.. « « den heer ll. .r . i\foertens. 
(( (( « « « G. Gehl'Uug. 
« « « << « F . II. l\ roo 11 . 
« « « de h.ieren H. M. van Dorp & Co . . 
(( (( 

(( I( 

« (( 
« (( 
(( « 
(( ~ 

« « 
« 13engkalis 
« Be11koelen 

(< « « Ernst & Co. 
« (( « Bl'llining & Co. 
« « « Ogilvie & Co. 
« « ' \' is'<er & Co. 
« « « Dun lop & Co. 
« den htcr Loa Po Seng. 
« << « 'l'hio 'lje11g Soey. 
« « « L. \''1 11 lllttLen. 

« C. ,\. ,'tecked in. 
« Bo1' l1•leng « « <( );ieri nckx. 

« Th . .l ansz. « Buiteuwrg << « 
(( (( « J . A . Sc h11 ~l .i r . 

« Chel'i bon « « .I . .I . ll . S111 eenk . 
(( (( (( « A. J. \l 'o lvelrnrnp. 

(( « (( « 
« Djemher Bezoelde « 
<< DJocjacarta « « 

« J . 1·a 11 llolst l:'ellekaan. 
<( Urocx. 
« .r . .I . d ~ Granff. 

({ (( « « II. 1!1 1n1ng. 
« c< « « \\'eel. l\ ocken. 
« <1 de hl'e t·en Soe<1n ll1 & Co. 
<< ln ·frn majtJe « den hel' r .I . Tievi us. 
« I< eclirie « « « F. Stofte11holf. 
« Kot.a· Hadja « « « .\ . \\" . l\ ne 11'1. 
<< Laboeau (Deli)« _ (( « J. F. II. vaenll emert. 
<< i\ laca~sar « « « \\', Eekho11 t. 
« Jladioen « << cc J . A. Manuel. 
« i\Iagelang « « c< P . l\oppcnol. 
« ;\lellan « c< << \V. F. II. Leyting. 
« Menado c< de heeren tl e 1l1J rdes & C.:o . 
« Padang « <c « \'an Houten , Steffan & Co. 
« Parf.-Pandjang « « « J. \\'. :\ltinjj Siberg. 
« Palembang « « « G. IL Ruhaak. 
« PasoC'roean « « c< ll . G. Jt"lunder. 
« « « << (( D. P. E1·llbrink . 
« Pattie « « cc A. l\1 . Ynrkevisse1-. 
« Pecalongan c< If. A . \Y. I. 13ochardt. 
« « « << « S. N. l\Ia rx . 
f( « « de heeren Hana ;\lnllerncister & Co. 
« Poerworedjo << rlen heei· l\1. F. Srnets. 
« Probolingo « cc « C. G. rnn Sliedrecht. 

« _ <( « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « c< C. van Zijp. 
« Rembang « « « P. L. Yan Bodcgom . 
« Salatiga « « Th. 13. rnn Soest. 
« Samarang << <c Agent :N. I. Escompto ;\fij . 
« <' « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
cc « « c< « Ra"enswaay & Co. 
'< « <c « « Arnold & Co. 
« <c « « Soesman & Co. 
« cc << « « Grivel & Co. 
« « « den heC-'1· A. nisschop. 
« Soekaboemi cc cc « D. J. IL Schafer. 
cc SoPrabaia « « Agent K. I. F..scompto l\Iij. 
« « c< den heer Chs. l\ ocken. 
« « « « Y. Clig1iett. 
c< « << de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« c< « « « E. Fuhri & Co . 
<< " « « « Yan MuYden & Co. 
« c< « c< cc Thieme .& Co. 
cc Soerakarta « « « Soesman & Co. 
« « cc « Thooft & Kalil. 
« « « <c « \' ogcl van der Heyde & Co. 
a « <c den hee r C. L. Baier. 
« Tangerang « <c L . ,\ . ~I. Leman. 
« Tjiancljoer « « « Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
<< « c< K. Hovens Greve Wzn. 
« « « C. \\ .. R. van Renesse van 

« Tega! 
« Ternatc 

Duijvenbode. 
« « I. I. A. Uiten hage de 

:\list. 
« Tjih1lja p 

« \\'onosobo « « « D. J. rnn Ophuijzen. 
De t rekkino- geschiedt ten O \' e r~ t aan van den No

taris ll. J. i\I~~RTEl\S te I3ata,·ia als bij aanplak
billet is bekend gemaallt. 

De Commissie ad hoc. 
:Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

V 001·st l'aa t-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aiuabevolen. 

Steeds 'voorltanden: 
POS'l'T A LUEV EK. 
'f[iJLG R.AAF'l'ALUEVEN voor 3 kringen he

end tot 200 woorden. 
TARlEVEN voor KOELIELOONEN buii.t.n 

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

BECKER & Co. SOERABAIJ.A. 
WEil KT U lGK UND lGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groote partg L, T, !_! en Balk· 
ijzer in alle nfmetingen . 

Staaf' en plaatiJze1· viin alle dikten, 
waarbij van G'X2'X ',•" en ' '," 

l§taaf' en plaatkoper en Koper
draafl. 

Groote- sorteering - Jloerbonten en 
Jilin knagels. 

)> » Jioperen liranen 
en ~toomaf'slniters. 
~ Intlia rubber van af 1/16" tot en met 
l)) dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geldonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospberen. 
Prim1• kwali teit Engelsche drij frie

men. enkel en dubbel. 
Jla,ml. Ce~itrifngaal, §too1n

ptnn 1•en en Hrantlspuiten. 
§nij~e1·e~tlscirn. i• ,·oor gas en 

"7'ith ~vnrthdnt1td. 
.Aile soorten '\-' e a·fwa.ren. 
Boor en Po:as1n1tehines, Draai

en §c!uuitba!alI.en. 
StoumJn:tt'Bliues metketel!S opeen 

fnndat ie1•la1it. 
k.iezel~·nhr cmnpositie, de beste f 

bekleecling t egen Witrmte-uitstraling:. 
Dinas ()ri~taU, eeu meuw soort 

, ·uurklei. \r11n welke limtste itrtikelenzij i 
eenige agenten vo:ff J11v1t ziju. • I 

V enler itlle ~~rtikelen. be!l ·t?Udl~cl 
vnor la.~Hlei.l.j ]I.e o:ulenaeJn1aj{~.:a. 

Hunne ::1utk op grooten omzet geb1ts~enl zgn ; 
de, bebben zij hunne prij4.en zeer billijk en 
beueden coueurrentie gesteld . . 

Gmtrne belnsten zij zich met toezicht hou
den ou a1rnm1tak va.n nin.vhinerie"n e:1 1 

• l I re iut.r ati es dnarv1m, en uernen beste • l 
liu~·en au.n op diverse werktuigen. (90) ! 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesche W~nea. 

•
~r!NJfenr~m~!L 1' ·· ·· ··· 

bekroond me t ROODE PORT 

I I ZILVEREN MEDAILLES. ~ 

Witte en Uoode Port ..... f ·15.-\ per 
1'In.la;;n, :tiu!!lcatel en Vino D ulce,, ·13.50 (l 2 fl 
Pait>-, Gold- en Dry-Sherry ,,·12.-Jacoi.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garnndeerd. 

PltlJ:::lUOU.RANTEK wonlen Hteeds grntis 

verstrekt. (7) 

A1nsterda1nsche Apotheek. 
Ont-van.Jen: 

Jieatin~~ {;ougb J,ozen~es. 
.Mid<l._,l t egen de l10est. 

( l O 5) :YIACHrnLSE. 

I 

Van af heden tfa~elijks versche Gebakje;; enz. Prijscouranten worden teg en fmnco 
aanvrage franco toegezonden. 

1-· 
I 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBELVS'I'BAA'I'. 

(127) 

Zaturdags: Snucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m df1n 
kort&.t mogelijlren t\jd ufgeleverd. 

N B d 0 r 1. I Il d i s ~ h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 

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

Inlicbting-en omtt-en t verzekerin~en b. v. Knpit111d by overlijden. Imrner-trekkende verze 

keri~1g:- ook om trent die volgens hot onhmgs iin.ngenomen VERLAA.GD tu.rief voor \VEE
ZE. FOND:::>. worden gnarne verstrek:t door 

(17) 

U it de hand te koop. 
E en steenen huis m et g root erf, gelegen te 

Djebbres. 

~u formnties by den beer 
( I 9) A. :.u CHIELSE. 

Arnsterdameehe Apotheek. 
So e i .. i. k u rt a. 

Bayrn1n. .A.lcoholisch " 'asch
'vate ... 

( 10 l) i\:IA CHIELSE. 

THOOFT & KALFF - -Soerakarta. 
leveren op aanvrattg dadelijk 

Schijfitchietrc:;isters en Afstandsbepa-
lin~en, afaonderlijk gebonden. 

Gedrukte Aanteekenin:;boekjes. 
Nnamlijsten. 
Ii leedin;;lijitten. 
Stra Cboeken. 
iUena:;eboeken met sterkte Ue;;i!;1ter. 
Proces-'' erbnnl. Getui:;en Verhooren. 
Beklaa;;den Verhooren. 
, . endu\'t'rantwoordi n:;en, enz. enz. ( 4) 

Schoenen· Laarzen· Ma[azijn en Atelier 

(226) 

V LAS BL 0 M. 
Heerenstraat -Soto. 

Verkrl,jg·baar 
bij 

TBOOFT & KAI.Fl. 
Avonturen 

van 

Baron von Mitnchhanson 
(in het Jn. vaansch ) 

P1·ijs f 5.- f1·an co pe1' post f 5,50. 
(82 ) 

Ver krijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor ' 'er,·oer 'l' an li.offi.j, 
met outl•a.ngstbewi,js voor Ii.of"· 
fijpas. (190) 

V crkrijgbaar 
!HJ 

r1. hooft &, Ka.lff- Soerakarta 
PAPIEREN IK DI\' ERSE SOOR'l'EN. 
E~VELOPPRK. 
KA~TOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN'. IN /,BfElt VELE; 800RTEN. 
P ltACHTA.LBUMiS . 
DIVEaS.E SP.ELLEN, enz. enz. (5) 

den Agent te Soeralrnrta 

J. H. VAN O:VIMElrEK. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SO E R A KARTA. 

Eenig depot voor Soeni.lrnrta vu.n 

x~ap~~h~ Wijrn~~-
(~5) A. i\LHJHIELSE. 

SOJ::DS:.\.CAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
llnhi· en Cmn1nissie,·endntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeraku.rta voor de 

zoo gunstig bekende "'VIJ N EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE . . 

Amsterdamsche Apotheek. 
So erakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. fioorts
werend liqueur~ tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO) MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eri tas. '' 
Blj het .t.;;entschap dezer 1'.laatschap

pijen bestaat, op zeer n.anneanelijke voor
waarden, :;ele:;enheid tot verzekerin~ 

te;;en brand;;evaar, van alle soorten G ... 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemka;·ta , 

(16) J. H. VAN OMMEHEK. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thuns geoccupeerd door de 

loge. Te bevmgen bii den Heer 

(20) _.\. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 

DE UlTGEVERS. 

Sneldruk - TuoOFT & KALFF - Socraka.•·ta. 


	0383
	0384
	0385
	0386
	0387
	0388

