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~~ERICHT. 
, .,.an af heden ,·erschijnt deze 

conrant DRIElllAAL 's '\.veeks, 
Dinsdags, Donde1·dags en Za· 
terdags. 

Nienw-e a.bonnes ontvangen de 
nninmers tot ultimo December 
a. s. tegen voo1·nitbetaling ,-an 
f 7.50. 

Solo, -! Sept. S-1 
de uitge,·ers. 

Soerakarta. 

Kommissarissen voor de maand September 
Plaatselijke Schoolkommissie 
de heer: N. V A.N KLA VEREN. 
Cle heer: J. G. 1\1. A. CARLIER. 

Verzor;;in~s;;esticht 

de heer H. W. PISTORIUS. 

M:nanstnnd. 

V. M. 5 Septembel' Vrijdag. L. K. ·12 Septem her 
Vi·ij,lag. N. M. 19 September Yrijdag. E. K. 27 
September Zaterdag. 

Vertrekdagen 

TE S .. UU.IU..NG : 

F 7-21. 
E 13-27. 
H 2-12-23. 

Protestantsche 

d er .Mails. 

TE BAT.A.VU: 

F. 10-24. 
E. 2-16--30. 
H. 5-15-26. 

Eeredienst. 
Godsdienstoef ening. 

Op Zondag 7 September 1884 des morgens 8'/, uur. 

Cat e ch i s a ti e. 
Maandag en Dingsdag. 

De Predikant, 

YAX KLWF.REN. 

De residentieraad bier ter stede veroordeelde 
Donderdag jl. Boh Petrodipo tot 6 maanden 
dwangarbeid en f 1000 boete en Boh Kerto
semito tot 3 rnnanden dwangarbeid en f 1000 
boete, wegens het onwettig m bezit hebben 

F e u i 11 e t o n. 
EEN .KINDEBHAND. 

II. 

- Mama, mama! riep bet kind, met den eenen 
arm om den hals van den Ve1·vloekte geslagen, den 
anderen haar het lijk uitsfrekkenrle. 

F.en flauwe krect als in den doodstrijd, antwoordde 
op zijn roep. De vrouw die de Ve1·vloekte doodge· 
waand bad, opende de oogcn en ging op hare ge· 
wondc knicen liggen. 

- Mijn kind, mijn kine[! riep de moeder, opspl'in
gende. 

De moederliefde gaf ha9r voor een oogenblik hare 
krachten terug. Geleid door de kinclerstem, die de 
wind in hare oorendeed klinken, snelde zij den weg 
op, op hct spoor van hem die haar lieveling ont
voerde. 

Arme vrouw ! Hare gekneuscle en gewonde voeten 
iieten bloedige teekenen achter zich. In haren krank
zinnigen loop, te midden dcr duisternis, stootte zij 
telkens hare pijnlijke ledematen tegen de rotsen. 
lfa&r dat deerde haa1• niet, zij ging steeds voort. 
Wei gevoclde zij zich elk oogenblik verzwakkcn, maar 
ieen kreet van bet kind deerl hare krachtt'n berle
ven. Tocb bleef de man der arme moeder eenige 
passen voor ; hti emcltgde met den to1 en bmnen te 

De Soe1"<tk<t1•f<tsclte Co111·<u1t rnr~r.li ijnt 

dl'iemaa\ ·~ weeks: Dinsdtt.fJS. Donrlel"lltt,qs en 

Zatenlugs, uitgezonrlerd fee><tilagen. 

van 17 .13 katties arufioeu; Sodrono alias So
widjojo tot 1 man.ml dwimgarbeid en f 1000 
boete wegens het on wettig in bezit bebbeu vau 
20 matas amfioeu; de Chinees Tio oen Ing 
tot 4 jaren dw11.ngarbeid b. d. k. wegens cliefatal 
bij nacht in een bewoond huis door milldel 
van binnenbraak. 

In de kampoong vVidoeran nabij KeptLtian 
kregen Donderdag avond een Singkeh en een 
hier geboren Chinees twist over een amfoen
pijp en pakten elkander daarop bij den staart. 

Op bet hulpgeschreenw van den klontong
chinees kwamen oogenblikkeJijk ruim ~00 zijner 
rasgenooten opdagen die niet veel goeds in den 
zin schenen te bebben, maar aamtalten maak
ten om het buis te verbrnnden. Zij rekeuden 
echter buiten onzen actieven Djitksa R. N. 
JoedhO Sepoetro, die oogenblikkelijk met twee 
oppassers kwam opdagen en het oproer dempte. 

'l'oen onze Assisent-Resident met de rnili
taire macht verscheen, was alles 1vede1 tot <le 
gewone rust teruggekeerd. 

A.ls een kleine bijdra~e over den wilde1i 
eclit, waarover Ferragus in het S. H. B. \an 
den 25 jl. schre.ef, kan bet volgencle dienen. 

Een inboorling hier ter stede, die reeds ge
huwd maar later van zune vrou w gescheiden 
was, mag zich in het bezit van een achttal kin
deren verheugen, bij drie verschillende moederil 
verwekt. Hij deed zyn kroost be.snijden en 
Mahomedaan worden, maar scheen later daar
over berouw te hebbeu, want eenige dagen gele~ 
den deed hij zijne spruiten dnor een zyner 
zoons uit zijn wettig hu welii k, die echter een 
achttal jaren in 's lands gevangenis cloorbracht, 
bij notarieele acte adopteeren, zood11t die per
soon vader, tevens stief broer is. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand 
weigert echter de kinderen inteschrijven, en 
heeft zicb in dit zonderlinge geval om inlich
tingen tot den Raad van J ustitie geweud. 

De opvoering van het Oostenrijksch Muziek
gezelschap (zeven dames en acht heeren) had 
eergisteren in de Societeit alhier plaats voor een 
betrekkelijk klein pnbliek. Ongetwijfeid droegen 
toevallige omstandigheden er toe bij om het 
getal toehoorders van d ~ >Bellringer~", eene 
muziek van zooveel minder allooi, zooveel groo
ter te doen zijn clan bij dit voortreffelijk strijk
orkest; wellicht een honderdtal toehoorders 
(nontonnrrs niet medegerelrend) waren bijeen. 

Over de uitvoering was maar een stem -
nl. zeldzaam fraai. 

gaan. Door middrl van zijn mr.t ijzer beslagen ;:tok 
lichtte hij de >truiken, cite tegcn den wand waren 
gestapeld, op: hij trok cen grooten ~lcutel uit zijn 
gordel en 5t::ik .lie tusscben twee steenen. Een dc
zer stee11cn draaide rond en maaktc cen ijzeren deur 
vrij. Een andrre slentel opende deze en gaf toegang 
tot C'en wij steile helling, ougctwijfeld den ingang 
van e<'ll p-cwelf. Op bet oogenblik clat de Ve1·vloekte, 
diP er ree,l,; binn•'ngegaan was. zich omkeerde om 
de tweP stePnPn weder bij elkandPr te brengen en 
de dt>ur te ~111itcn, wierp ell' uitgeputte nweder zich 
hijge nd op helll. 

- Mijn kind! snikie zij, mijn kind! 
De kleine jongen strekte de armen naar zijne moe

dPr uit, maar de strandvonder stootte haar terug. 
- Ongelukkige sprak hij bet is den dood, dien gij 

tusscben clczc vervloekte muren komt zoeken ! Geen 
mensche!ijk wezen kan ze levend vel'iaten. 

- Geef mij mijn zoon terug ! kreet de arme vrouw, 
zich vastklemmende aan de kleederen van den strand
vonder. 

Dcze hief zijn knods op boven het hoofd der moe
der. Zij vouwdc de handen en wachtte den slag af. 

- Venvenscht ! bromde de stranc!vondcr, die zijn 
knods liet zakken ; ik zal nooit den moed hebben 
van een vrouw te dooden .... ... Tt!rug ! voegde hij er 
bij , de vreemdelinge terug rluwende, 

Zij struikelde en vie! neder. De Ve1·vloekte haastte 
zich om de twr.e steenen bij. elkander te brengen. 
Op dat oogenblik uitte bet kind een kreet van smart. 
Ilet arme scbepseltjc, dat de armen naa1· zijne moe-

Ad1·ertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 1 D woordcn voor 2 plaatsiugen f 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

De Assistent Resident man.Ide zich tot talk 
van het publiek, toen ZEdG. na afl.oop den 
kapelmeester SIEGL hnlde toebrncht voor bet ge
notene. 

De muziek herinnerde in vele opzicbten aan 
die der uitnemende Bihe-kapel, welke bij de 
Amsterdammers, op het terrein der Koloniale 
Tentoonstelling, zulk een schitterend succes bP.
haalde.- Allen speelden met eene verwonder
lijke maatvastheid, zekerheid en gemakkelijk
heid vim streek en vooral met een en
frai11, een brio, waaraan men het Wie11p1· blut 
kon herkennen. Inzonderheid de Homanm 
Quanto io t'Amo was wegsleepend. Dach ook 
de Walzer vom Rhein ::ur Donau en de fantaisie 
das Blwnenmddchen waren pru.chtig: het laatste 
werd voor bet levendig toejuichend publiek nog 
eens herhaald. 

Het Nederlansche volkslied werd door het 
auditorium staanile aangehoord en de kapel toon
de zich ten slotte gansch niet karig met hare 
muziekale gaven, door nog een extra-nummer 
(Tiirkische Schaarwache?) ten gehoore te bren
gen. 

Ook van den Witlzerkiinig( Strauss) werJ 
eene ouverture uit de Fledermaus gegeven 
en zoowel deze muziek als de Walzer aits dem 
Bohmenuald en de andere nutnmers maken 
het begrijpelijk, clat het Soerabajasch publiek 
getracht heeft <lit kunstenaarsgezelschap in hun 
midden te behouclen, zelfs waar het reeds een 
Italiaansch quintet bezit. V oor geheel Java is 
het verijdelen van dat plan te bejammeren. 

Te bejammeren is het mede, dat het succes 
1oor het gezelschap zelve uit een geldelijk 
oogpunt, w~arschijnlijk zeer geriug en de recette 
pover is geweest; ware kunst als deze - en 
ieder weet hoe zeldzaam die nog in Indie is
verdiende meer waardeering. 

Doch ook in zijn eigen belang sporen wij 
ieder die vatbaar voor kunstgenot is, aan de twee
de en laatste uitvoering op heden avond bij
tewonen. ten einde duar indrukken te ontvan
gen, waarn1ede het indisch leven anders niet 
kwistig is en muziek te hooren, waarvll.n men 
nog laugen, langen tijd gespeend kan blijven. 

E enige oogenblikken werd de aanditcht afga
leid doorda.t de Ass. Re'sident plotseling het con
cert rnoest verlaten om een groot aanta.l Chi
neesche r11stverstoorders tot de onle te brengen, 
die in het Chineesche kamp hnn arnnd wilden 
opvrolijken o. a. door het m br<tnd steken 
eener wonmg. 

De verschijning van ons politiehoofd echter 
was voldoende hen uiteen te doen gaan en de 
orde te herstellen. 

der uitstak was met een zijner vingers tusschen de 
twee granietblokken gek lemd. Door een onwillekeu
rige be,rnging haastte cle Ve1·vloekte zich de twee 
steenen van elkandc1· tc verwijdercn. Daar zij niet her
metisch sloten, was rle vinger niet geheel en al verbrij
zelrl. Hij bloadde cchte1· sterk. !Iet arme kind schrei
de hartvcrscheurend . Z1jne moeder wierp zich al~ 

een ll'euwin op den strr.11dvondl'r, en ontrukte hem 
het kind. De Yervlocktc hood geen wederstand, hij 
was ontroercl door het weenen van den kleinen jon()'en. 

-- Arm kind! bromclc hij aangec!aan, ik g:ioof 
dat ik zijn vinger verbrijzeld beb. 

- Ik kan bet niet zicn, stamelde de moeder, het 
is hicr zoo clonk.er. 

Zij waren juist aan den ingang van een galli.rij, 
zoo donker, dat de stranrlvonder en de jonge vrouw 
elkander ter nauwernoocl konden onderscheiden, of
schoon zij slechts twee passen van ellmnder verWij· 
dercl waren. Er was een oogenblik van stilte, maar 
vol angst. 

- Volg mij, mevrouw, zeide de Vervloekte einrle· 
lijk somber maar zonder ruwheid; vat mij bij de hand. 

De arme vrouw aarzelcle. Iloewel bevende nam 
zij toch de hand, die cl~ strandvonder naar haar uit· 
stak en zij volgde hem in de duisternis, 

Het ge,;moorde sni~l\en van het kind brak alleen 
de diepe stilte van het gewelf af. 

- Bedaar, mijn lief kind, bedaar, mijn arme Loie, 
zeide de vreemdelinge zacht. 

Uet arme kind dead zijn best om zijne moecler te 
gchoorzamen, n1aar dezc gevoelde dat het nict ms tig 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v60r 10 uur. 

Een Europeesch fuselier trnchtte eercristeren
midd11g te Kebalen informatien te bekomen 
omtrent zijne dulcinea, die eenige weken ge
leden van Salatiga naar Bojolalie _ was wegge
loopen en thans blijkens de · verklarincr der 
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ruoe er, ier is. 
. Hij wilde haar weer naar de echtelijke wo

mng doen terugkeeren, niet zoozeer uit liefde 
voor haar, rnaar wel, omdat zij kostbare bijou
terien had medegenomen, die een aanzienlijk 
beclrag vertegen woordigen. 

Op den kruisweg t.e W aroong Pelem kan 
man elken avond JMaansohe dandies zien die 
ann de aldttar zijnde prostituee's het hof ~a
ken. pez.e vrou wen nemen den schijn aan, 
alsof zu tJOa verkoopen, doch zijn door haar 
houding en uiterlijk gemakkelijk van de an_. 
dere meer zedelijke koopvrouwen te onder
scbeiden. Het is te hopen dat dit onderscheid 
ook der politie eens in het oog valle. 

Eenige dagen geleden werd op Djebbres in 
hechtenis genomen eeu zekeren Raden Mas 
Sosro Widjaja met eenige volgelingen, die zich 
voor onkwetsbaar uitgaf, een nieuwe elmoe 
verkondigde en reeds eeu zekeren aanhana 
verworven had. 

0 

Het bovenstaande lazen we oncreveer met 
dezelfde woorden in verschillende 

0 

dacrblu.den 
maar daar dit minder juist is, willen ° wij het 
berichtje met eenige woorden releveeren. 

Genoemd sujet is evenmin Raden Mas of 
inlander als de welbekende Hadjie Soeboe die 
onlangs door den Hinken A.ssistent-Resident 
van Klaten onschadelijk werd gemaakt. 

Beiden zijn Chineezen en bezit eerstcrenoemde 
hier ter sterle zelfa nog fa.milie. Onde~ de lund
huurJers van het Zuidergebergte is hij reeds 
jaren als een gevaarlijk sujet bekend en gaf 
een dier Heeren reeds tijdens het bestuur van 
den Resident Keucbenius 111m den onderre()'ent 
van Soek6 Hardjo van een en ander kennis

0 
die 

naar het schijnt, dau.rvu.n geen nota heeft 'wil
len nemen. 

Tijdeus zijne inhecbtenisname, wa11rtoe een 
Administ~ateur en eeu op~iener eener landelijke 
onrl<irnemmg aan de Pohtie de noodicre inlich
ting0n verstrekten, bevond zich in zJn crevolg 
behalve een inlander van Jogja, die

0 
door 

hem ree1!s met de functie van Rijksbestierder 
of Pendiengan bedacht was, nog een zeke· 
ren Sewu.ndi, zoon van den wijd en zijd ge
vreesden Pontjo Dali, ook niet te vertrouwen 

' 
was .aan het ze;w wachtig trillen van zijn lichaam. 
De .1 e1·~loekl c bemerkte dat de ongelukkige vrouw 
moe1te had hem te volgen. 

- Geef m'j hct kind, zeide hij, ik zal bet dra<Yen. 
i\Iaar zj tnu\ terug, Loie tegen haar boezem d~uk

kend.;. 
- Vrees niets, ging hij voort, ik za\ hrm geen 

\eed docn. 
~a een half uur in hct donkere gewelf geloopen 

tr. hebben, .8tond de arme vrouw plotseling, geheel 
mtgeput, std. 

- 0 God ! ik kan niet meer, krcunde zij uitge· 
put, tegen rlen muur aanleunencle. 

Tranen Ycrstikten hare stem. 
· - Arme vrouw ! bromde hij weder, welnu ik zal 

u ook clragen. 
Zij Iurl geer, kracht meer om zich te verzetten 

als zij hP.t ~.I gewild h~d. Hij nam haar in zijn: 
a1·me1 abof ZIJ ook een kmd was en droeg haar een 
tweecle half uur verder. Met eer, vasten en snellen 
pJ.s schreerl hij voonvaarts. Hoewel hij geen woord 
tot ctr:. ,1ong<! vrouw sprak, gevoelde deze zee1· goed, 
<lat hlJ met zorg en een soort van eerbied over haar 
en haar zoon waakte. 
.. -- Wij zijn er, zeide de strandvonder ein<lelijk, 

zun dubbelen last voorzichtig nederzettende. 
I iet~egcnstaande zijne smart, was het kind zo:> 

vermoe1cl, dat het was inge-;JapJn. Terwijl de moe
der het in hare a1·men wiegde, op~n:ie de VerQloek
te achtereenvolgens twee zwJ.re deu1·en· vervol"'ens 
deed hij de jonge vrouw een klein vierkant vertrek 



die echter naar wij vernemen, door de Politie 
op vrije voeten gesteld werd en zich thnns in 
de kampong Adikesoeumn ophoudt. 

Ook in de deS11 Nglar6g, be,;uiden Taman, 
moet zich mede zoo'n onkwetsbaar persoon 
bevinden, die zich de na11m vttn goeroe aan
matigt en ook veel toeloop li.eeft. 

Door onzen ijverigen Djn.ksa Raden gnbehi 
YoedhO Sapoetro werd gisteren nzoucl omstreeks 
ten 9 ure h11iszoeking gedttan bij den Cbinees 
Sow Soen Kiat woonachtig op Soe pan, en al
danr een httlf lmtti amfi.oen benevens een weeg
schaal enz., an.ngehaald. 

Bij het afdrukken dezes vernemen wij, <lat 
door de wd. schout Goestee bijgesta11.u door 
den Dj1tksa reetls 6 belh11mels, die debet zij u 
n.itu de vechtpartij op l\1idoer11n zijn opgep11kt 
en zich thnns in voorloopige hechtenis bevinden. 
Bij onderzoek is gebleken, d11t vier vttn die 
personen niet i.n het b zit zijn van eeue itcte 
van vergunning om zich op Jttva te mogen 
vestigen en "zullen zij mede zicb daarover te 
venmtwoorden hebbeu. 

Het tweede Concert van het Oosteur~jksch 
~Iuziekgezel 'chap zal heden a vond niet iu de 
>::locieteit, doch in het Nieuwe Logegebouw 
plr.atc; hebben, waarvan heden midrliig aa.a de 
ingezetenen per strooibiljet wercl kennisgegeven, 

Blijkens achterstnande tid vertentie zal het 
Honden- en A.pen:>pel van de Heeren Klaer en 
Olman , albier zijne eerste voorstelling geven 
O!" Dinsdag 9 September e. k. 

Zoals die Heeren ons verzekerclen zal de 
voorstellinO' niet alleen <loch ook de inrichting 
der tent, g~heel aan de eischen van bet publiek 
voldoeu. 

Gemengde Be rich ten. 

mo Djemiko in de clessa T1thoenan, district Pla
jen (Wonosarie). Der oovers nrnakteu eeu fliuke 
buit mm di verae goederen. 

De policie die van bet gebeunle gernppor
teenl werJ, deed in loco onderzoek, docb is hct 
haar tot heden nog uiet mogen gelukkeu een 
der deelnemers n.1111 deze kPtjoepartij op te spa-
r~ M~ 

OP DEV ERGADEimw cler Nederhtndscbe :\l1mt
sd1appij tot bevordering der Geueeskunst den 
7 en Juli te Leeuwanlen gehomlen, wnren in 
bet geheel 31 Afdeelingen vertegen 11'01mligd 
en ongeveer 80 geneesknndigen n.n,n wezig-. De 
Voorzitter, Prof. Stokvis, g1tfin z\jne opening~
recle eene nieuwe theorie omtrent de be,'m••t
ting Volgens spreker behoeft men: niet te zoe
ken naar de vergiftcm, die bacterien onderst,.]d 
wonlen te produceeren. omd11t tlie vergiftl'Il 
aanwezig zijn in vele smnengestehle moleouL·n, 
die tot de uormale be,,tarnl<leelen rnn het llleu
scheJijk lichan,m behporeu. i\Ien behoeft slechts 
aan te nemen, cl1it de bacterien h t vermn~en 
bezitten om enkele dier snmengestelde lid1;tmen 
uiteen te doen vnllen, en door dis~oci11tie knn
nen chm de vergifteu, die tot hiertoe gebollll 'n 
waren, vrijgenrnn,kt worden en bnrrn~ sc:lvt l '
lijke eigen c.;h1Lppeu ontwikkelen. Door t:Llrjk:e 
voorbeelden betoogcle de spreker de aannerne
lijkheid zijner geniale hypotbese. S. II. ZJ. 

<lie van R.0°11 Bonheur. De eeuige niet-F1;1m
sche vrouwel\jke ridder is bJy Pigott, die het 
krui;:; ontvi11g vnn 'J'hiers in 1872, wegeus ha
re di1msten in den oorlog bewezen. 

» ln Duitscblaud," zegt d13 he3r J. J. Weis:> 
in :t.ijne rcisinclrukken gezonden m1ar bet ]0111·

wd cl,•.-.: 1Je 1u1t~, ,»schijnen vele actrices een 
fotsoonl!jk leveu te leiLlen, te trouwen, en ha11r 
t\j•l t, .. venleelen tusschen het tooneel en hare 
lmisdijk:e plichten." De critic us was verwon
Llt'nl. toen hij e.~ne jonge Beiersche actrice b\j 
dP oprnering viin -een stuk in den grooten 
foyer mg w1rnclelen »in de kleed\j cler onschnhl: 
c.K'n k<ttoentje en een strooien hoed vim niet 
meer rl:tn eirn paar frnnk." Het i~ belangr\jk 
V<L'.l een !!,"Uil:tgbebbernl m1m te vernemen, dat 
de »onscllulcl" in deze cbgen zich 1Lltl11s kleedt. 

lijk; zij behoort meer te huis b\j eeu keizer 
vn.n Rusland dan bij ouzen geeerbiedigden ko
ning, tlie van zijn volk toch waarlijk niets te 
vreezen heeft. 

'l'erwgl bet muziekkorps van de grenndier& 
en jagers geene uitvoeringt3n mocbt geven met 
het oog op het nationaal verlies, werde:n die 
strnn.tmuzikanten overal toegeliiten, zoodnt de
ze zelfs voor het po.leis. waarin het l\jk van 
den vorstelijken doode ter neder lag, lustig er
op .Jos draniclen en de vroolijkste en opgewekt
ste deuntJes ten gehoore bmchten. 

Over het verzenden van groenten-eu bloem
zaden schr\jft de heer 'r. 0. (Ottoln,nder) in de 
Ind. Opm. het volgende: 

Iudien de zaden niet kurkdroog in de kist 
g1tun, dan is juist luchtdichte verpakking ver
derfelijk. De zaJen kunnen clan niet uitwase-

EK~' xrnmn: KOFErnsooRT. men, spoedig onstaat er schirnmel, men krijgt 
Iu den jongsten tijLl worclt uit · Brnzilie ge- d1Ln zij u wortel-en sla-zaden Mn een koek ge-

ffi t b:tkken aan en boonen en erwten z\ju yol gee-wag geill:tnkt vnu een nieu we ko esoor on-
tle~· d 'U JJ;mw V<tll > \forngogipe, ., zeker de iu- le vlekken. Bgna niets kornt er van op. Men 
htn,bdlM. b"wtming. Er werd een commissie beschulLligt den zan.rlhandeltmr van slecht zaad 
beuvezml O'll de hoetlituigheclen viin dit gewas te hebben geleverd en de z1titclhandeh1.ar gooit 
en zi.iu protluct te omlerzoeken. De uit<bg van het op ous indisch kliumat of op de onhandig-

heid van de indische tuinlieden. 
d1t1. n•t brzook moet verms3eml gew est Zljn. Nit"t 
nil .,, 11 is de opbreng.;;t (bzer nieu we svort veel -u heeft de zaatlhandelaar gelijk indien hij 

- beweert d11t het w11rrne indische klimaat slecht r,1; m 'r <lnn die van deu gewouen koffi.eboom, 
m:br ook de boon is groot8 r, zij beeft een zij- voor europeesche groenten is, mt1ar het berg
Ll ':tchtigo oppervbkte, <le smaak en qnaliteit klim1w,t op Java is vooml voor bbdgroenten 

- Op een der departementen te Batavi11 zit- tle.: •r koffi>JLlrnnk zeo;t rn·~11 uitsteke:i.d t zljn. zoo go ·l itls men zich maar d nken kan. En 
ten in twee kttmers vln.k na.ast ellrnndcr twee De boom sl1t1tgt uitmnnbn l op hooge gron- al is in de lnaglirnclen het klimaat nog zoo 
autoriteitjes. die gezitmenl\jk onder ein direc- don en de e r:te plitnters. die hem in c11ltuur sl'lcht voor <le .eurnpeesche groenten geschikt, 

l a l l opkomen n10et het zaatl toch, al wits het kli-teur dienen, doch ieder een :itzonclerlijk onder- br1tt·,1ten. zijn z<.)5 ten-e en over e c 1t11nne, e 
·· · 1 1 f' m1tat no0cr tieu ma1Ll ou

0
creschikter. Blijven leven deel te behandelen hebben. verkro;ren resultiiten, cht Z\J hnnne oa, e rn -

~ is eene andere kwastie. Deze twee heeren houden er iecler een npart fib" 1men uitrocicleu om deze nien we verscbei-
arcbief op nn en scill:ijven elkiuor iederen d11.g <l '·1 '-:•ill in 't <•-root uau te plnnten. De tijd Veel nrn.g tusscheJLbeide op onze tuinlieden 
officieele brieven, som over zulke vem~.~:1:i.wl i ! _t,, re uitk~nsten zullen hicromtrent zeker verba:i.ld warden; want och ! behalve een en-

b d ·a d l l t I 1 I , .. nirit•tl' iiioeteii doPn. kele chinees ztn er weinigen, die den nan.m 
on e 111 en e one erwerpen, la a 5 t e een iet --- ' ' van tuinrnan verclienen. M LiH w111u men zich 
hoofd binnen de kamer van den antler st1t~;:. Junge pl1Lnt·m d·ir .Marngogipe-vnrietsit die 

b · met groenten- en b!oementeelt als liefhebberij de vrna
0
cr in tien seconden zou z\jn beantwoorc1. wjj rnor oogen hebben. ie,Ien vooral,;nog m 

bezig houdt, wordt zeer weinig nan den eigen Het !!rappig-ste is. dnt de nct-brieven mu bnbitus en groeiwii-> weinig of geen kenmer-
c· ~ wil <lier nnsbakken tuinlieden overgelaten. weerszig"den op dezelfde kitmer worden geschre- b•11d owlers.;bei l a:m met gewone koffieplnnt-

Onze indische <lames occupeeren zich ge-ven je:':, <loch biernm rnlt nog niets te zeggen, 
coscEssrn. Door den resident van Djokdja- · van bureaucratie. o,)k de vers\;hillentle zuigelingen g lijken elk- woonlijk veel met die liefhebberijen, veel meer 

karta is na bekomen macbtiging der Regec- Wat efln .A.ugiasstal Ct. dan in Holl11.nd. Men kan gerust zeggen d~t 
· d H F A. E kl G Jlidd. a~:ller . Semq. d 1 i· fh bb ·· h " t · d rmg, aan en eer 1

• , n · anr van ue- e a gemeene 1e b eqi ier groo .er is an 
ricke, .A.dmi.ni'trateur van Bedojo, eene conces- \ olu;t>ns den heer Keuchenius heeft God der- in Europa. Dat hier de bloemen en groenten-
sie v~rleend voor den n.anleg en de exploitatie B~jkens een telegram _van het post'.rnntoor ti ; ~ot v"'.:rtig cluitend lhubmmers en Lam- teelt niet grootscher ontwikkeling toont, ligt 
van een zoogenaamde paarden-spoorbaan tot , te Smgapore heeft- de Cbmeeche regeenng be- Ji0!1gers door den Krnlrntn.u doen omkomen om ,J voorn~:nelfik daarnan, <lat wij lndie slechts als 
verv-oer van producten croederen en personen kend gemaakt, <lat telegrammen van Frnnsche tl•• .:\eJerlitmlers tc strnffen. De arme menscben '- eene tgcleluke woonpln.nts beschouwen en dus 
van een twaalftal suike;fabrieken (en pasar Ge- ambtenaren en van .. all: vreemde kooplieden sdrijneu door <Joel gebruikt te zijn geworden, geen kostbare inrichtingen nrnken of <lure proef
deh) naar de spoorwegstatiom, in het geheel · geschreven moeten zun m het E1~:geh;.;h en dfl.t u-elijk rlejon~en die de kl1Lppen ontviug welke de nemingen doen. 
loopende over een afstand van circa 75 ki- zii niets moge~_be':"atten betrekkeltik den 001}0~ En,..;dsche. Koning Jakob I in zijn jeugd ver- Het geregeld slecht opkomen der zaden ligt 
lometers (30 paal). of wnt schadeluk is voor het belang der Ch1-1 diemle. Incl. Opm. dos rueestal wel nan bet zaad en toch is onze 

Ah; men let op den slechten toestand van neesche regeering. bollandsche zn.adhanclelanr w\jd en zijd beroemd 
vele wegen in <lit gewest en de onmogelijk- Yan 1le begr11,fenis van wijlen Z. H. den Kroon- om bet goe le zaad ditt hij aflevert. 
heid om daarin duurzaam ver!:Jetering te bren- Eene Thoolsche cremeente telt onder hare prin;; mel le •Li .ll t l l. Ut. o. a. Laten zij echter den raad ter harte nemen, 
gen, dan springt het groote nut van den aan- schoolcr1tnnde kinclere: een meisje, dat 1Lan hnn- De begrn.fenis hid op de gewone voor11f vast- die ik bun bier geef. Droog de zaden zoo sterk 
leg Tan zulk een ijzeren baan duidelijk in het den e;; voeten bm is. en toch goad schrift gesHde wijze plaats. Het plechtige werd dnn.r- als mogel1ik is, zonder dat zij hun kiemkracht 
oog. De thans, bii de !age suikerprijzen, op voort kan brencren. Zij crebruikt tluartoe cleu ~ b;j wel cenigszlns weggenomen door de houding verliezen. Pak ze daarna in gewone po.pieren 
de fobriekanten zwaar drukkende kosten van mond, waarmerl~ zij zoo 

0
:6.ink crriffel en pot- nm schutt.~rij en grenadiers en j1i.gers, die cleel zakken. Wikkel kleine zaden, fijne bloemzaden, 

'ven-oei· zullen hierdoor allicht met 10 of 13 lood weet te besturen. d11t bet ieders verwon- ui~maakten van den stoet. In officieele militai- nog apart in geolied papier. Doe de pttkjes dan 
cents per pikol kunnen dalen en bun ILlzoo dering- wekt. · re taal heet dit wellicht l>f!ink," doch gezien direct in een blikken kist en soldeer die dicht. 
eenige duizenden guldens 's janrs doen bespnren. mt:t leeken-oogen als de m\jne moet zij schan- Dan zullen de kli.tebten over slecht opkomen 

De g-econcessionneerde spoorbaan zal loopen: D L- 1 · deli.). · wor.Ien genoem1l. In cirkelbogen bewo- der zaden ophonden. 
·~ - e jon.;e vrouw van een U<iog eeraar m ~ 

I. Y nu af het station te Djokdjnkarta naar de scbeikunde tracbtte haar gemitn.l door trn- gen de geled~ren zich voorwatirts; V<Ln loo pen ==================== 
Post Tempel, met een iiitak naar de fabric- D 1 1 hte h 1'l in de pas was geen sprake, van afstaucl bou-" nen ~:! >onu:.u·wen. e ge eer, e zei ec r 001t -
ken :llelati, TJ"ebong-an, Kasoeran, Klutji en h t den evenrniu, terwiil zelfs sommige militairen 

·~ schuddend: ,,Hou toe op met weenen; ra- " Verspreide Berich ten1 
Rewoeloe, aansluitende bij de naastbijg-elegen J h b 1 zoo lnsteloo.:; en soezend erbij liepen, <lat zij 

~ nen deugen uec,;e:i.s voor. k e ze one er-
halte van den aan te leggen Staatsspoorweg. zocut. Zij b ;fa:m nit een ideetje phosphorzure geen acht g1tven op de kommando's. Het wns Te Sam:.lrang heeft men op het kerkbof voor 
2: Yan nf het station Djok<ljakarta via Ban- kalk en w· ·· ch!oorrnitruw; de re.st is onnnt in eeu wood treurig om aan te zien, en men dwangarbei•le1·s een gewoon inlander, die dam· niet 
toel naar de fobrieken Gesikan, Lipoero, Ban- · moost zich scbaruen voor de vree::rrde vor.sten behoorde, zoo begraven, dat het lijk weder groo-

water." · D toe!, Barongan, Pacloknn en Poemloeug. en· verte6·eu woorcligers Yan buitenltrndsche mo- tendeels bornn den grnnd ligt. e onaangename 
3. Van af het sttttion Djokdjakartn naar Bin- »'1.m lbed-'n. die wellicht eens een blik op onze reuk, di'! het lijk verspreidt wijst van zelf de plek 

I' l J · F k "k e i·J·S,_ "' aan waar mrn het vinclen lmn.- Een beschonken ta.ran en verder lungs Pasar Gedeh naar de fo- - ·ec:qr l .L;;e:.i. wer m rnn rH - en t'" troepeu h~bb~n geworpen. 
l K d Pl l openbuar o

0
\:!;u.t:th.-t van de -vrouwen die ridtlers T l 1. l · l · verban<l solrlaat in de kampong Merk.am te Samarang, zocht 

n·iek e a ton erec · • o.; eeu :n · ere oms tan ig lelt · rn twist met een gewezen Boegineesch soldaat. Dit 
\ r·· t d t 1 t d H Enklnnr ziin vnn het Le1.'}ioen von E,!J'. Er zijn er ze;- L I l f · ] ft J d cl t otr·ok ·v U ver .rouweu, a le en eer '""' " me l tJ J ·~r, t!lll5 , lµe e n.an n 1 g. - 1 bekwam hem cchtet· slecht, clam· hij door den ex-

van ltuerieke nan de noodige meclewerking van tien, ea jci.:it de I el ft '-iin wsters van eene gods- ke·i. Zoo<Ll:> gew0onlijk reJd Z . .l\.1. na den af- landsverr!edi O'e" met een stuk hout zocclanig teO'en 
1le zijde der lamlhuurders en lrnpifalisten niPt diemtige or k .Een der jongsteu, de nouw mu l'.np L1it DellG terug in een gewoon h >fr~jtuig. het rechte1:;,cheenbeen werd geslagen, clat hij° de 
z11l ontbreken. Mat. een prn 7 in ;i:.:tl g-ouverneur, yerdiende i1e on- D: . .ivtl ee'.1btr ree·l c~n politiettgeut te pan.rd I wijk moest nemen naar het Jiuis van Pak Sodin .-:, 

KETJOES. In den nacht van 26.Augustus heeft 
een fonneele ketjoepartij plaats geha<l bij Kro-

binnengaan. Ecn soort mn luchtgat, van buiten on
zichtbaar door de struiken en boomt.akken, liet ecn 
weinig Yan het schijnsel der maan indringen. 

De weemdelinge naderde onrniddelijk het luch,gat 
om de band rnn den kleinen jongen te onderzoekcn. 
De wijsvinger nog bloedende, was gekneusd en ve1·
~chew·d tot op het been toe, maar het been zelf was 
onbescbadigd, maar die wrwonding wa~ toch pijn
lijk zelfs om aan t.e zien. 

- Arm kind, zeidc de strandvonder zacht, zich 
bukkende om zijne lippen op de hand rnn het sla
pende jongetje te drukken. 

Verrast. door die zachte, toegenegen toon, sloeg de 
jonge vrouw hare groote oogen op den Vervloekte. 
Zij zag een traan tusschen zijne wimpers schitteren 
en over zijne wang rollen. Hij greep een vaas met 
water, die in een hoek stond en ook een stuk linnen 
en brae ht ze aan de vreemclelinge, zeggend(': 

-- Ziehicr iets om hem te verbinclen. llebt gij 
noo- icts anders noodig? 

Tenvijl zij de hand wascbte van het kind, wat 
wakker ge\\·orden was en wctlm· weencle, kwam ecns
klaps c>?n g1 o<ltc grijsaard uit een ~oek rnn het ver
trck tc voo1·schijn en tracl op liaar t.oe. Zij werd 
bang, naderde onwillekeurig den Ve1·vloekte terwijl 
zij Loie aan hare borst drukte. 

Vrees niets zeide de stranrlvonder met zachtheirl, 
het is mijn vatler. God heeft hem bet verstand ont
nomen, m:.iar hij is niet k waad en hij zal u geen 
Jeed doen. 

Pc grijsaard liep langzaam. Men zoude gezegd 

dJrscheiling- door hare verdediging V1tn de m 11 i- VuJruit. t.Twijl het koninklijk r\jtuig zelf door ! Tegen een aannemc1· is doo~· 23 koelies een klacht 
l'ie t"'.! 'rl cen !!C'V.lll'l!ld'"'n nn.n V1Ll. Een be ken- drie bei·.~ len militairen werd begeleid. '\Vaar_ 1ngedtend, wegcns _noubetalrng Yoo1· hct Yervoeren 
de kunstenaars~rn1t~ komt ook op de lijst voor: voor (lie bewitking ditmde is niet recbt duide_ van zand. De koehcs pretendeeren f 30 te moeten 

hebben, dat hij zich rekensrlrn.p trachtte te g-e\·en 
v:.ln het nieuwe W<tt zich ::u:1 hem YO )J'tlce l. Zijn 
zoon naderde hem en sprnk Ykjend ecn p·nll' \\"Oo:·
den. · Het gehut YMl den otdcn man ont-:1J.111dc zich; 
hij glimlachte met dien glirnlach w11der nit.lrukkin:;'.. 
die men vedal bij krankzinnigcn w..1,u·nc:ctnt en boJg 
zich ,·oorornr om h·'t kiwi tc be:.:chomy,):J. 

Yorschamt in de armen zijtPr moe ler. n:11n h,~t 

kind den ourleu ma11 met omustige OO,SPll op. Ein
delijk schepte hct n10ed, ston l op, stak een h~rnd 
uit, trok ze wedr>r tcrug, stak ze mlrle1· uit en ein
digde met die zachtjes aan dt~n grooten witten b~1anl 
Yan den kraukzinnige te brC'ngen. Een soort Yan 
kimlsche ueugde schoot nit de weze11loo1.e oogen Yan 
den grijsaarr!. Langzaam hief hij zijne beenif!·e gc
rimpcillc hand op en strcek daarmede orn1· bet hooftl 
van den kleinen jongen. ."a Yijf minuten spreltlen 
die twee reeds tc zamen, terwijl de jongc vrouw 1le 
gewoncle vinger -..·Llt'bo11CI. De Ve;·ulocktc zag r!it al
lcs met cen rlroeven glimlach aan. Toen het Jpggen 
\'Ull bet rnrbancl was afg<'loopcn bemcl'ktp hij cht 
de al'llrn vrouw, lot dusvcrre allecn bczig gel10url,~n 
rloor de zo1·gen voJ1· haa1· kind, ondC't' ha l'e natte 
klecdcrcn Yan koude beL•ftlc. Spocdig haal1lc hij, on
der vcrschillende anrlcre stukken goer!. t\rne of tlrir 
lappen laken, die hij aan !mar gaf om zich in te 
wikkelcn. Zij legrle bet kin<l wat wt>ch~l'Om ingesla
pcn was nedel'. Dt:: g1·ijsaanl grccp lid lhlelijk en 
wiegde het met die onuitspl'ekelijke got'dheicl op hct 
gclaat, Jie Gori soms aan hen beeft geschonkcn, clie 
het verstand verloren hebben. 

- Liij hcbt :.ck er honger? noeg de strand vonder " 
aan 11·· jon;;e wouw. Biel' is alles wat ik u kan aan- l 
bit::rl·'Il. 

Hj pLlatste \'OOt' haar een stuk recbout en een 
, :;oott \'<lll broo.l Yau 1·0 . .;ge en zcmc!en bcreid. 

."ietcc:;·,~nstaande alle ang:;ten rloot' !Ja,1r uitgestaan, 
In I k arm·~ vrouw hJn.;er. Zij ri"P Loie. liet kind. 
np»n l) de oogcn en uitte ecn kt·cet, Y:l!1 vrcug:le. 

0

pJL»li;~· m:rnkt" hij zich mecstcr v:m ecn snecle 
Yi et'" ·It en c n stnk bl'o.Jd, waa1·in hij gn~ti~ lwet. 
.\.1 et1',d·~ wa-< hij dL'n gt·ij-:iard ge1~·hier,l en bcf!"Oll 
\\.··I·· 11wt h-'m Le spelen. Yan tij1l tut tijtl brncht 

~ l1i.i ceu hrok n·rnr den. nnnd van drn 01tde•1 nun en 
'I jnt-<t al.-< rl<'zc er m but•·n wtldc, trnk hlJ hct tnl'llg; 

sotrt< gaf hij het he111 1 al kenl'elen•le zooals aarrlige 
kkitH' jong1~n:; dat cloen kLnrncn. Dit sche.~n den 
011.ll)n nun goed tc bPrnll1~n; bj leendc er zich van 
g.lll'-'l'lff~r liartc toe. Som' l'icp Loic ook zijne 111o~der, 
111.1.tr 1L• \t'ottw ::rntwoot'd le hem slt::chts ;1fgetrokkcn. Al 
h tt"l) aa ulacltt w.ts op cl'!! Vci'1J/od>lc gevestigrl, zij 
f!L'\' l.'i [,, dat gdwel haar lot van rli•rn man afh!ng. 
I Iij hkl't' in e,~11 hoek zit.ten met bet hoofrl op de 
h1n len gcleuml en door hem stl'er l;; aan tc zien ont
rlL'~\t<' zij d 1t 0111ler d:e zware we:1 kbrnnwcn e~n paar 
n:l'!"ll g1~l1'g611 waren. hlat1w Yan klettt", dir. dikwijls 
rn<'t cen IJizonder·c z:ichtlrnid ~traal !en. De Ve1·vloekte 
kt l z1j t l10t1 fi lde';,sel. den wolf<lrnp afgcl1>gd; zijne 
J;1t1g0 ka-;tanjC'brninc hairen en z;jn g.:ilvenden baard 
o.iilij LLen een krnchtvol gelaat. \Yat zijn leeftijd 
a tnging, hij nwcst t11s"clw11 de vijf en twintig en vijf 
en rlertig jaren oud zijn. 

Deze opmet·kingcn makende, werd cie jonge. vrouw 
door de \·ermoeienis overmand en geen wonder na 
zulk een htngen en wreeden dag. Haar schoon hoofd 
zonk op de borst. l\Iet een natuudijke beweging 
zocht zij naar haar kinrl. De Vervloehte nam het 
rnn den grijsaard af en gaf het aan de moeder en 
vervolgens brncht hij, of liever rlroeg hij haar naar 
een rustbed, besta:inde uit hrJoi en drooge bladeren. 
llal'e bei,le annen slaanrle om den hals Yan het kind, 
·wat' reeLls in het rijk der droomen waarrle, viel zij 
in een diepPn slaap, een gevolg vr.n geierlen vermoeie
nissen en hel"ige ontroeringen. De Vei·vloekle nam 
nog eenigtl lappep laken, spreiclde die over de rnoe
dcr en hP.t kind Hit, en nadel'rle toen den grijsaard. 

_ Korn varier, gij mod gaan slapen, zeide hij hem 
met ePn zachLcn aanclrang. · 

De krnnkzin11ige strekte zicb uit op een ander bed 
van drooge bladeren en was, onder het stamelen van 
eenige ouverstaaubare woorden. weldra ingeslapen. 

( Wo1·dt vervolgd ) 
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rloor 
doot· 
doo.
~.43 
cloor 
doot· 
3,18 
3.2'i
duot• 
:-3 . 30 
cloot· 
door 
4,2G 
4,31 
door 
do i · 

doo1· 
5,10 
s.~1 
doo1· 
door 
door 
d ">01.' 

ti.--

N. :'..\I. 
2.G 
2.2:~ 

2,42 
:3.3 
;~, ·1 2 
;~.2n 

3,50 

4 ·10 
4.32 
4,50 
5,6 
3, -1 D 
34>4~ 
3,3G 

N. ~ I. 

2,~J 
2.~JO 
~.40 
2.31 
~3,2 

;_~, l 4 
,38 

3.30 
4.8 

4.20 
4.47 
3.3 
J,oi:.J 

3.20 
3,:.~G 
3,33 

Soe:a·.o. ba11.-i.
Guol.")e11g· 
\'.-.-n1ok i·o1-:i10 

Get l nngntl. 
Si.d.lhl«> · '-•-d...Jo 

")) 

Toelnngnn 
I">1·n1-...-1bon. 
T~u·ik 
1t.1CodJ o kerco 

Tj oe1·a1-r1 n.ln.ng· 
Pcte1~or-i~c._--i.11 

Ojotnbnng 
S .._~rl"\ l"lOC~t)g· 

JEii;:._e•-COSOIULO 

Baron 
Soeko1x1oeo 
. ~gn.nc1joek 
Bagoi
Y\"ifang-an 
Sn.i-ach:..n 
'I'ju i·o ban 

B:Lbarl.an 
~.11:.a.d..i.oe.-.. 

)) 

Poe r'vorladie 
Genen.g 
..--.roia 

» 
Gcclong Ga.lar 

V\Taliekockoen 
I~cdong Bn.nteng· 
Kebon Romo 
::\Iodj o-Sragen 
Gt·ompol 
Ke1niri 
P:..1.loer 
Solo-Djebres 

')> >> I So:t. .. s,,T 

)) 

» 
n.nkornst. 
"ertrek. 

)) 

}) 

)) 

./\. ankomst. 
'\"ertrek .. 

)) 

)) 

ankomst. 

'\-ert1·ek. 
» 
}) 

» 
» 
)) 

)) 

)) 

» 
ankomst. 

Vertrek 
» 
~> 

Aankomst. 
'\-e1·trek. 

)) 

)) 

)) 

)) 

,... 
» 
)) 

n.nkomst . 
, - <'1·trek. 

._ n.nkorn.st. 

-V-. DI. 
6,--
6,21 
6.37 
6,50 
6,52 
7, ·10 

7,31 
7.33 
8,6 
8, ·18 
8,41 
8.53 
9,4 
9,13 
9.21 
9.2G 

!lii o Io. 

-v-- ::ft!IC. 
6 ·15 
5:32 
6,54 
7,7 
7,22 
7,41 
8 ·1 
8:23 

8,41. 
8,56 

9,4 
9,28 
9,44 
9,~7 

v. '.L 
6.20 
door 
door 
door 
d001· 
7.--
7,2 
door 
door 
door 
7,51 
7,57 
doot· 
door 
8,34 
door 
8,59 

9,5 
door 
door 
9,39 
door 
door 
door 
door 

door 
1. 0,49 

·10,55 
door 
door 

1. ·l 35 
11. ,36 

door 
1'T. :nm:. 

·12,1. 0 
door 
d.001" 

1. 2,46 
door 
door 
<loot· 

·1,28 
-t .:34 
1. .30 

NED. IND. SPOORWEG MAATSCHAPPIJ. 

I 

Y. ~L 
7.13 
7 .'24 
7.30 
8.6 
8.2 -1: 
8 . 30 
0.44 
<...: .. 57 
o.~ 

?. 26 

Y. ::\I. 
7 .1 5 
7.38 
7,.3 ·1 
8.G 
8. 20 
8.26 
8.47 
0.8 

0.30 
n.:~8 

I 

,- . ::\L 
-1 o. 
'10 7 

1o.20 
·10.37 
·10.51 
10.3 > 

1 l .7 
1 1 .1. 7 
1 ·1 . ':2U 
·l ·1 .42 

,-_ ::\.L 
n.48 

·l 0.11 
10.24 
-10.30 
10,•33 
10 . 58 
·l 1 . ·10 

' J .~.5 
x. ::\L 

·l ':2 . l 
12,0 

~-::\.I. 
1. .53 
2.2 
~ .. ~':2 
2.33 
2.47 
2_5';.2 
3.3 
3.14 
3,:24 
3.40 

::--;: . :;\L 
12.25 
.l 2.42 
-12,51 

·1 . 1 
·1. l ·1 
-1 :-10 
·1 .31 
·1,42 

2.1 
2.7 

I 

>-= o Io. 

X. :i.\L 
3,30 
3.47 
4. ·13 
4,20 
/o,.47 
4.33 
5. L 0 
5 . 23 
5.38 
3.38 

x. ::\L 
3.53 
4,-15 
4 . 27 
4, :1el 
4.33 
4.50 
5.·l 7 
.3.31 

3 .. 33 
3,50 

s ..... 
Kali-Osso 
Salen-:i 
Djcnkilon 
La.,,~a11g-

>:• 

-» 

.A .. ank.on:::ist. 
"'i."ertrek .. 

I~ai. .. ung::;onu >=> 

'.ee1a,-...-a » 
Pad as » 
JIA:..ed.oIJtgd._j L-. -f:;-i. Aanl.-omst 

>:- Verteek . 
Tang·oeng 
Broemboeng 
.S.o.-..-.-ni.Ill.g 

§oI o. 

.s-. .... - r a_][Jlg 
B1·oen1boeng 
Tar1g0Png 

» 
)'.) 

Aankomst. 

~ed.e>.-..g-d,J na. -f:;-i. 
)) 

Pudas 
'TeJa-,.vn 
I~aiT1 .. np;-sono 
~oe.-a.di.•i 

)) 

La,-vaT1g 
Denkiion 
Salen:::i. 

I..;::n.li-Osso 
.So Io 

-~a.:r •~C ,-.. or S pour~r~g-r~.:i.2:i.i.g~:rs. 

,,. . ::\.I. 
7,2 
7.23 
7,45 
7.39 
8.10 

'\r_ ::\I. 
·10,30 i 

1. 0,53 
-1 1 . ·13 
l ·l . 27 

8,40 
8,50 
g 13 
9,33 

-10,2 
1. o. ·11. 
1. 0,26 
·1 0,50 
-1. ~1 ,-1 8 
1-1. ,45 

·l ·l 37 
~. ::\L 
·12,7 
'12,1. 5 
·12,37 
-12,56 

'l ,·19 
'.:1 28 
1. ,43 
2,6 
2,26 
2,50 

"'\.·ertrck. 
)) 

» 
Aa.nkomst. 

""\-ertrek . 
>:> 
» 
)) 

Aankomst. 
'\.Terti-ck. 

I >:> 
:» 
>:> 

)) 

Aankomst. 

I 

' 

8,-1. ~ 
~.~5 

8,5ti 
!d,~u 

,._ .;\L 
6,50 
door 
7,27 
7,47 
7,57 
door 
<looi· 
door 
8,42 
8,47 
door 
rloor 
door 

door 
9,47 

V. L 
6,30 
G,38 
6,47 
6,59 
7,8 
7,22 
7,30 
7,43 
8,3 
8,.15 
8,32 
8,38 
8,54 
9,-16 
9,28 
9,44 
9,50 

·10,7 
•10,21. 
1. 0,40 
·t 0,5-1 
-f-1,4 
1.1.,22 
-1-1,28 
-1-1 ,55 
.. - l!lllt. 

-12,1.0 
·L 2,24 

-1 ,-15 
1.,36 
1. ,52 
2,5 
2,1.0 
2,28 

2,50 
3,1. 2 
3,25 
3,40 
4,3 
4,1. 5 
4,26 
4,35 
4,45 
4.50 

N. ::\L 
2,1.6 
door 
door 
door 
door 

N.M. 
·12,24 
·12,32 
·12,41 
•12,53 

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. 
dOOL" 
door 
4,36 
4,49 
5,7 
5,23 
5,39 

5·45 
6,8 

3,-16 
3,21 
3,3 7 
door · · 
door 
4,6 
4,1.6 
4,37 
door 
5,1.3 

V. M. 
8,31 
8,58 
9,-1.8 
9,39 
9,52 

-10,2 
1.0,23 
·10,39 
1. 0,59 
1. -1 ,4 
·1 ·1,35 

door 
-:t'.:1,53 
N. 1\-L 

1. 2,9 
1. 2,27 

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

5,27 
5,48 

Sc.o..a..-f:;sspoo:rwegen Lij n Samarang-Vorstenlanden-VV'ille:rn I. 
"\.TAN S 0 L 0 SzV NA~.\.. R. Sama.rang naar 1e kL 2e. kl. 3e. kl. 

Soio-Dj ebres 
Palo er 
I~crni1·ie 

Grom pol 
Ioclj osragen 
I~ebon-Romo 

K edong-13anteng 
'\."\.aliekoekoen 
Gedong-Ga.Iar 
Paron. 
Ger-ie1"lg 
Pocr'•'-·Gdad!e 
1\Ind ~oen 
I3abudan 
rrjaroeba.n 
Su.r·a,_lan 
""\'\.,. ila.ngan 
Dngor 
Ngoendjock 
Soekon'l.oro 
Daron 
I~crto""ono 
,...c::;errrJJoe7-ip; 
Djon·1hang 
Pci.,,c1~or1g·a_n. 

'rj oerarn al ang 
J'-locljokcrto 
'l.'a.rik 
I>rnmbon 
'J.,oclor,ng.rt11. 
Sidl1oardjn 
(;pc.fnngn11 
'\ -a.1·oc· 
""\"\"onnkroino 
Ciocbcnp: 
Bocrnhuija 

".le kl. 

0,30 
0,40 
0.70 
'l ,-
'.:1,75 
2,10 
2,45 
3.20 
3,70 
4,30 

_ 4.75 
3.20 
3.!JO 
6.:-30 
0,no 
7 .:~o 
7 83 
8.30 
8.G3 
8,95 
9,-3:5 
0,0.3 

·10.43 
·1 o ,no 
·1 •J • 20 
1. ·1 .no 
·12,:3,3 
·12.no 
•l 3. 23 
·1 3.kO 
·I 4.:30 
·1 ..-L 7 ;-, 
·1.--:.. -
-1 :>.:Jo 
·l .>,UO 
1;3.80 

2e kl. 

0.20 
0:30 
0,50 
0,70 
•l , ·15 
·1,40 
1. ,63 
2, -10 
2,50 
2,00 
3, -15 
3,30 
3,UO 
4..20 
L«,,60 
./1-,DO 
5,25 
5,50 
5.73 
5,05 
G.3.3 

- G.G
G,!J.3 
7.:30 
7 ,.30 
7.00 
8.~-'3 
8.00 
8.8?°> 
0.20 
0~50 
0,8.-:> 

·10.-· 
·l () '20 
-1 0.40 
10 .. 30 

j 3e kl. 

0,-:t 0 
o. ·13 
0,25 
0.33 
o;eo 
0 70 
0:80 
·1,03 
·1,25 
".l,40 
·1 ,53 
·1,70 
".l ,00 
2,03 
2,20 
2,30 
2,50 
2,60 
2,70 
·2.80 
2,03 
3,0.3 
3,20 
3,3.3 
3,40 
:-3 ,GO 
:~. 70 
3,8.3 
3,03 
4, ·10 
4,20 
4-.30 
4 ·.4-0 
4.,4-.> 
4,,-:.o 
4.33 

Broem bocng 
Tangoe?"lg 
Kedong-Dja.ti 
Pa.dn.s 
Tefa.~a. 

Kara.nrr So:no 
Goendih 
La. ... vang 
Sah~m 
I..;::alie-Osso 
Solo 
Poe-,.vodadie 
Delangoe 
Tjepper 
Klatten 
S1·0,vot 
n1·ambanan 
I-{:a. lassnn 
Djocja 
Te:n::ipoe1·a.n 
Gogorlalcm 
B1·ingin 
'J'oe.ntang 
"\Vilfen1 I 

'1,25 
2,25 
3,1. 5 
3,50 
4,30 
5,30 
5,95 
7,20 
8.--
8,80 
0,80 

1. 0,-
-:t '1,05 
'l ·l , 70 
:12,50 
".13, -1 5 
1. 3 , 60 
1. 4,05 
'14,95 

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

0,85 
1. ,50 
2,1. 0 
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 
9,35 
9.95 
2,60 
3,20 
3 55 
4,23 
4,70 

0,28 
. 0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
'.:l ,1. 8 
'.:l ,32 
".l,60 
1. ,78 
-:t,96 
2,1. 8 
2,22 
2,46 
2,60 
2,78 
2,92 
3,02 
3,1. 2 
3,32 
0,84 
-:t,02 
-1,".l 2 
".l ,32 
".l,44 

Telegra.ni:rnen van de Loconiotief; 
Uit Ba.ta.via, 4 September. Pena.ng, 3 

De ra.dja.h van Tenom heeft b e l o ofd den 
tember de gevarrgen bernanning van de 
zulleu uitleveren. 

September, 
1. sten Sep
.Nisero te 

Een tweeja.i-ig verlof naar Eu1·opn. is verleend aa.n 
den ka.pitein der infi.i:nterie, BarteJcf ; 

a.an den officier Yan gezon<lheid dei- tweede klasse, 
1\-I:ohr ; 

u.n.:n den tweede.n luitenant der infanterie, Voogt. 
Dela.st met de betrckking van meesterknecht bij 

den n.rtillcrie-const1·u.ctievvinkcl te Soeraba.ja., Tellier. 
Bij bet Se bataillon zijn geplaa.tst. kapitein Ou:wens 



en de tweede luit.enant Kraft. 
Van A:tjeh is "'8..l" bet depa.rt.ement va.n oorlog 

o•ergepla.a:t.st, de luitena.nt der genie Scha£....,r. 
De booten der N. I. stoomva.a.a.·t.ma.a.tscha.ppij zullen 

~ "beginneri met een ee:rstkornenden Westmoesson, 
ta Tandjong Priok la.den en loso,;en _ 

Het Alge:rneeri. .Dayblad van. Z'V. I . en de Java.bo
de gelooven niet u.an de oprecbtheid der belof"te van 
den s-acljab, dat hij na.n:ielijk de gevangenen zou 
uWeve•·en. 

Uit Sing.a.pore, 4 September. Hier is de mail a.an, 
tnet bericht.en loopende tot S Augustus. 

Er zijn nieu.,,ve- st.ukker'I gepubliceerd, bet.a.·effende 
de Z'V~o-

De inte:rpellat.ie van den heea.· Bra.n.tzen van de 
Zijpe (.Ni.sero-za.ak) had pla.a.ts. 

De beer Rutgers van Roozenburg hield ee:n hex
tige :rede bij die gelegenheid. 

ln de vereenigde zitting der beide ka.mers van de 
st.a~n genera.a.I~ waarin bet wetsont.,vea.·p tot bet 
benoe01en van H, M, a.ls regent.es 'verd be"ban.deld, 
•teznden - t:eg~ o. a.. de beeren Keucben.ius, Va.Ii Eck. 
en Viru1y. _ 

In bet. -kiesdistrict Ha.a.rlem is de beer Duyvis ge
ko.zen in de plaa.ts va.n d~n beer Mira.ndolle. 

Genera.a.I van -Willes is ove:rleden. 
Te Brussel beerscht groote agitatie over bet ver

gsa.n van_ een stoon-ieI-. 
Van Reuter, Sin..gapore, 4 S""'ptember. Ja.pa.n hee:f"t 

-van China. de souvereiniteits.:recbten over de LoeTsjve- I 
eila.nden geeischt_ 

Uit Ba.ta.via., 5 September. De g1·if'Iier bij den la.:nd
raad te Sidhoa.rdjo, Middleton, is u.it zijn. a.mbt out
set; en ontsla.gen.. · 

K.apitein Sch wa.b - heeft een ve1·zoek in.gediend om 
~wee ID.a.a."Yl.den - nona.ctiviteit. 

Overgepla..a:tst- van Ma:ra.baba.n. na.ar Ternate, de 
c;,pzicbter der eerste kla.sse bij den -vv-a.terstaa.t vVilbel
DJt-u.s ; 

van Te.1-nate na.ar Soe.i-a.baja, de opzichter d~r tV'9"ee-
de kJa..«Se bij rlen wate1·sta.at, F.1·eijta.or 

Gepla.at:st te Sepai·oea., de boofdond.;I.vvijze1· Stok 
_:t.e "Sciet-aba.ja., de hulpo1tderwijzer Leclerq ; 
't.e~rai:2g, - mejuff1·ouw van Loon, bulpondeI·vvijzea.·; 
te Bali, de .._-a.a,••nemend contr61eur der tvveede 

ls.lasse Hisgen. 
~ <>ft'icieeJe At:jehra.pport, loopende tot. 20 ~-"Lu

~nis,. l:>evat <>- a. bet volgende. 
Op m ilita.ir gebied is niets van groot belang 

--.roorgeva.l1en-
De k.ampong La.mble Lamblang is -gct.ucbtigd tot 

stra.C van bet verra.ad den 29st.en Juli gepleegd op 
een det.a.chement van Tjot Goe onder luiterra.nt Lan -
degent· 
Tongk~ di Ti.roe hield ve:rblij:f" i.n de missigit: van. 

Boengtj a.Ha. 
De a.a:nToer -van levensmiddeJen en geld, dien hij 

da.ar ontvi:ng, moet bela.ngrijk zijn. 
De beer Kroes.en, Resident van Sumat1-a. •s Oost

kust~ heeft ee-n. tvveejarig verlof na.ar Japan gevr-aa.gd. 
De stoomschepen Felli-n.ge>· en .Noor-cl Bra.ban..-t zijn 

gisteren Suez gepa.sseerd. 
Bericfll-t.en u.it. de mail, loopende tot 8 Augustus_ 
De cholera. is in het zuiden. van. Fra.nkrijk aa:n bet 

verminde:ren. 
Te St. Petersburg is echter bij de cholera :n.og de 

pest gekomen_ 
Het debat over de join.t-a.ct.io:n., den 31. en J"ul'i in 

de tweede ka.I-ner gebourlen, n.a.ar a.anleiding der i:n.
terpellatie va.n den. beer Bra.ntzen van de Zijpe, is 
met 35 tege:n 26 stemmen. voor gesloten. verk..l-a.3-:rd. 

Het """etS:Ont:.VY'e.1.-p t.er :reVI-sie va.n de Fi-a.nscbe con
stitutie I8 a.a.tigenomen. 

""Dui:t.schla.Iid en Engela.nd zijn bet n.og steeds o:neens 
over de Angra. Peq uena q ~a.estie. 

A d~v er t e n ti en. 

~~x-::i::i;;:_ x-i._j g;;-"l::>~~x
bij 

TBOOlt T & KAL7lr. 
Avonturen 

va::n. 

-Baron vo11- Mfinchhansen 
(in. het Ja.vaa.::n.sch) 

P-rijs T 5.-- rrarl.CO per post; r fi,50. 
(82) 

TH01JFT -& KALFF- Soerakarta. 
leve:reri op aa.:n.vrau.g dadelijk: 

Se:a.•J~elta-1.e.r;:rc,;a.s~ers en .....__:Cs-t;-..-adsbep-.-
I...._.~;. a:f"zonde1-Iijk gebonrlen. 

~.-w.iLllil:-te -_...._-.n-t;ee:ke.-a.i. .. gb-ek_jes. 
~-..mo..IaJs-C:-e.-a-
:iy;:_Ieed.•.-..grlJs-t;-e••-
S"C;r--cbc.e.ke--
:IUl:e---~eb-e:k:e-- met s-t;er~-t;e :I&.-ei;•s-te-r. 
~:r-ee8--.:>""erb..,..,1..~ c;;;-e-t;VLi.ge•a "'7"erh--re.-a. 
-.elk:I---.gde:DL "'llVerh--re.-... 
-w-e-d..aver-.il~-W---rd_i_Iage .. , enz. enz. (4) 

~ wu .. ~ 
~ PEPSISCHe:-rPEPTON 
rC van C.:EI.A.POTE.A..UT 
Fabriekrnerk Apoeeker 1° kias ee Par1Js 
1:-Iet. hoof"ddoel van dezen aangenan'len. 

"'°'"IJD is de ziekexi en he:rste11erid.exi te 
voeden, zo:iider den ma.ap; te verrn.oeien. 
Elk bordeaux-glas van dezen heeriiJken 
-..vijn hevat -1.0 gram vanzelf" verteerbaar 
rundvle -:!sch, zonuor eenige onverteerbare 
l>esta nddeelen. 11 ij 'verkt als hers tellings 
midctcl in alle ma.agk""VV'"a.le:ri en ziektexi 
, -an 1e-ver of irigeV\-a.r.t<le:ri, bij :J"Yie>eie
l. i j loi;:_e spijs-v-ertee:ririg,gebrek an.xi eet-
1Lt.st,bloe0-a.rmoetle ,-v-erz-vv-akki:i:i.g. het.
zij t.e11 ge,·olge van worideri, kariker, 
dysei:tte:rie, koo:rts Of" S"U.ikerteeri:ng, 
eu in al le gevall<.~n waar bet noodig is zie
ken uC terin~lijders t.e voeden en hunnc 
krachten staande te houden door een ver
st.erkend voedsel dat. n-:ien te ver~eers in 
vleesch-ex tr-act en.bouillon of rauw vJ eesch 
Z•->Ude z.uek.e11. De "W"jj:ri ·-v-a:i:i Cha.potea."t.:J.t 
1s bet. voedsel bij uitnon-:iendllei..:l voor 
l.><c>jaar.Jen en kinderen; hij verbet. ... rt. aan
zicrdijk_ bet zog der miunen. 

Depot cle Par.ijs, S, Rue V1v1enne. 

-237--

BORST~ZIEI<TE 
Allon die aan ziekten van. de borst, va:n de 

ll"ICllll>l jp...!11.. of<.lc lo11ger1 lij<...lcn; zooa.l s cat..c.t.rrc1_1, 
tcriug_ "'·...:!rl..:ltc>t..:1 t lCi<..i en hard.::L.l.ck.k..ige hocsl, J.l.i.oe-
lcu g.e !)rl..-4.l~ t.ll.akcl..l.. van de _ 

Sirop <l'H:nrnp~osphite de Chaux da Grimault & Cie 
,, ... cl 1..:c si 1-c...H >J._) scLle1·t ja.ren <Joor de vori:·1aa1nstc 
gcr1 ... -e$ll~t....!rc 1.i <.1'-.,;r l.-c11c~lc 'YCrt..!'ld stce<..ls .nicL . 
11-· t.. bc.=:;tc gcYolg ,,-orUt ·voor~c.:-.;cl1rcven. -

D<)or l1ct ,_.-,->"-.1i-lt..lur ..... ·J.1U. g....:lJrtl.ik ~eda-a..rt de 
h.ae .... t. bo-t..:i. <l t het ~a..cl-..1.tz.""'9V'"eet op. 'V"'e:rbetert d.e 
"V"oecli.rig -fip - cclig. h.ctgecii we1d..:ra. YT'l~rl-c.ba.a.r is 
a.a.rl. tccneri~irl..g 1::1.'l. gew.icl-:i._t eri. gezo.x:i.cler "U... i t.z.icbt. 

Ori.-:c S.1. roop cl •:Eiy1:><>pl1osph1-t..e tle C:l::J..a"l.2.x. t.S ro~~ 
vrl'J'"?. /;l .::: t~1· .. ...LJe fi t"..l.CO>L-' /1~~ube11- ee1z.. plc...-...&&e11, ova.len 
vor111- "'J!/anrnp he~ r t(,1,· ·ie.I. >71er ll "l?te~ de ha71aeeek..e-
7l-l?l{7 v~ cn G .H.12'1:A c...;1.-r E"["' c·,. Oevest:i.·oa. t...s, l/e>?.-eVeJlS -
n.ee nierJce~el..en vu.ri hee rJ·un.;;che &ouvern-e?nen&. 

Te Terkrij;-en te Parijs. Uaiaon GBUllAULTe C•. a. r. ~i"ll'ieune. 
EN , - Enr a:_R J:"< .ALLE VOOR-:"otA•E .APOT'HE.KE!'C". 
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m=s:~Al:LL.E 
TEN roONSTELL·NG IN'EENEN .,as~. 

:#>.JEE .S •.A~<> 0 Jl> lJ ' Al_,,_- J:>• 
k:al1nercucl in!dd<-.:l v oor 
J>.,JE; SII~<>-<->L> Y ' AIJ!V .L>· 
g-~-n l"-inkhoe-t_ 

.z1..: r.> is ee:n. koslbaa.r 
k ; t l< tcrc-n_ 
:Z.l~CJ :is on!"cilb.:iar te-

I>:Et: ~Cl!C.-<><>r• -.-·.-•.ZW- JI>• :;;t:;1£Jt> :is een r a clicaa.l 
mtdd.:!l legen de l"l.<>ust v..au terinKlijders. 
.I>~ .SC.I~ <><>JI> -.--_ _. ~ .L>• z; JE,;.LJ is e--=:n. zek.:r mid
d.c.i tegcr1 l1<"">e::-t vc1·1~0L1 cll"l.e1< 1. 
JC>F;; • ..,.JC~!C."40.i• -.-Al-'-'~ JD>• :Z.EJI> :is uitstekend te
geu Slapeloosllc:id_ 

lP.A.~::CJS. 22, R.u.e I>:ro~ot, 22, P.A.R.IJS 
EN OVERA L IN GE HEEL NEDERLANDSCH IN ::HE 

~l:et 

den trein 
No. 

-:1 SzV. 

4 SzV. 
2 SzV. 
9 SzV. 

12 SzV. 
15 SzS. 

Tijd 
van 

vertrek 

7,2 

7,-1 3 
1__ 0, 

2~1__ 6 

3,36 
7 u. 9 

1. 0,30 
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Na.a.r 

~<>1<>-

de ondervolgende 
plaa.tsen. 

Goendih, l?oervvodadie, (Gro
boga:n.) Kara.ngsono, Kedong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten, Djocdja.. 
GoP-ndih, Kedongdja.ti, Se

ma1-ang, Sala.tiga., A.1.IIba1·a.-vva 
(resiclentien Kedoe, Ba.gelen, 
Bn.nj oen-::i_as.) 

Klatten . Djocdja. 
Sragen, ::>.Iadioen (~Iagetan, 

Ponot·ogu, Pa-t,jitan, =::-;;gancl_joek, 
Kcrto,_o;ono, Djon-::i_bopg) Kedii-i, 
ToC"l oeng-agoeng, Blitar (vVli
ngie) ::<.-Todjokerto (l?r::unbon) 
Sidho~u-djo C\"Varoc, l?or-rong) 
Soet·abaja (residentien 1\1:oluk
ken Z. en 0. a.rd. Borneo) 
Ba.ngil (La.-...vang, Singosarie, 
~Ialang) Pasoeroean (residen
tien J?robolingo, Besoekie, Ba.lie 
en Lombok). 

bij 

Verl~ijgbaar 

TELOOF"T & :K_A_LF'F 
I 2-t SzS. 

Pei- postil
j o:n 

2 u. 
-:1-tu. 

25 
30 

fiJ:orljoke1·to, Sidhoa.1-djo, Soe-
1·abaja, Xg-a..vvi. 

Sragen, Kga.~vi, ::\-1auioen. 
13ojolalie, dagelijks behalve 

des Zonda.gs 

biaa.Illcc:> ~-.'7"rag~~ -..o-.. g~I~:i.d~
b.i.II~C:. '7"«>b... -v--~r-..vo~.- '7"~IJL k.offi~i~ 
m~e:. oIJlC:.vabg~ti~~•.Js ""oo:r k.of-
rupa.s- (193) 

ONTV A_NGEN: 

Prachlli!B OlB OJif HfiBBil 
.zeer goedl~oop. 

r_c'SOO:JF"'.I" &- 11..: ...&..I...I<' .JF -
(162) 

THOOFT -& --KALFF Soerakarta 
bevelen. zich beleefdelijk: a.a.II. voor _hu.rme 

nrnttorij -on Binclerij 
e::n. 

HANDEL (7) 

in Papier-, -Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedie:nin.g en. :n.ette afieveri:ng ge

ga.ran.deerd. 
PRLTSCOURANTEN vvorde::n. steeds gratis 

verstrekt. 

id. 

:1\-Iet 
den trein 

No. 

3 
2 

9 
s 

1. 1. 
2 
8 

-1. 0 

SzV. 
SzV. 

SzV· 
SzV. 

SzV. 
SzS. 
SzS. 

post 
jon 
id. 

-1.-1.u. 30 

I Tijd 
van 

aankomst 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
·l.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

"'\.'\-Tonogiri, l'v:1a.andag, 'Voens
dag en Vrijcta.g, 

Van de onclervolgende 
plu.a.tsen. 

Klatten, Djocdja. 
Sema1·ang, n-ibar<-"L"'-va, Sa-

_Jatiga, Kedongcljati, Goendih, 
l?oe1--,vodaclic, (Grobogan.) 

Klatten, Dj<>cdja. 
Semarang, Keclong<lja.ti, Ka-

rangsono, Goendih . .. 
I-CJatten, Djocclja.. 
Sragen, 1\Ia.dioen. 
Toeloeng - a.goeng, Kedirie,

Jl>.I-ocljokerto, Siclbo,·u·cljo en Soe-
1~a.baja., ...,..ga"V\-·i. 

S1·agen, 1\'Iaclioen, I3lita.r, Ba.n
g1I, l?a.soeroean. 

I3oj olalie, dage lij ks 
des Zonda.gs 

behalve 

vVonogi1·i, Maanda.g VVoens
clag en V.-i.jdag 

~- 13. l\.Iet trei:n SzV. :N"o. 6 ten -1. u. 53 n'l, vvorderi 
a.lbier alleen pakketten ontvangen, -..vanncer <le -vvestpost 
te Sarna.rang :niet tijclig ge.:noeg aankomt, om :nog
n-..et den trein van 6u 50tIJ te kunnen rne.ega.an. 

Sz SA1\'.l RANG ORSTENLANDEN. 
SzS STAATSSPOOR. 

Sn.eldruk ·-- THOOFT & KALFF, -- Solo. 



hebben. Een contra civiele actie.- Van het feest 
door <le ingezetenen van Samarang dLm vertrekken
den Hesident Wegene1· aangebotlen is f 440,89 
Ol'ergebleven. De comrnis~ie liceft danrrnn f 390 
nan de beide wce,;huizen en f 50,89 n:in het lcpro
zen p:csticht te Sompok ge~chonken, welke gift.en in 
dank zijn untvangcn.- In de deBa Tuegoenn zijn 
twee katten, die in onmin leefden, slaags geweest 
Pn werd dartrbij een pPfroleum lamp omgeworpen, 
waardoo!' de woning van Pak Towongoo C'en lJl'Ooi 
der vlamrnen ·wel'd.- In de desa Pla111ong:rn heeft 
een rat, die zich met een stuk b~n·lcnd hout arnu
secrdc, bet huis v;tn Pak J\a!'toclawinah in braml
gestoken, wanrnit nwn ziPt dat het even gcrnarlijk 
is om raUen a\,; kinderen met rnur te l:iten spelen.
Uit Tehuan wordt gl'~eintl tLlt de bc,·olking aan de 
Fmnsche authoriteit wrgunning p:cHangd lit:dt om 
een koniug to kiezen. Dit wen! toegt•staan. De 
bcnocming werd getlaan en de kroning l1Pcft plants 
gehad. Dt> Resident-Generaal hecft de kroning bij
gewooncl en in zijnc aanspmak den koning ei· nan 
herinnerd, dat hij zal rcg<'eren omk1· fransch 
protcctornat en geen sch'pbreukclingcn mag ge,·an
gen nl'nrnn daal' hij andel's geen geld maal' wet 
slaag zou krijg:en. De koning heet Ham i\ghi.-, 
Er is wedcr een nieuwe pennenhourlcr nitgPvonclen, 
bestaancle uit cen soort Yan vernikkclrlen ,·inge1hoed 
met rnn Yoren een ;:plcct, die aan den wijsvinger 
gestoken worclt. De agent ,·nn den uil\·inrler is 
voo1· ~cderlanrl de he•'!' P. Simons te 's Grarnnhnge, 
die ganrne bestellingen annnel'rnt.- l)e Bertog ,·an 
Chartres hceft met behulp Yan cen oom en cen neet 
:0,000 franc bijrcngebracht en die gcgr.rnn aan 
de commissie in Frnnkrijk, die de chol.!1·a mt•ct be
strijdcn.- Henrij Bavard ziet daarin een politiekc 
streek om de nandacht op zich te Ycstigcn en ''intlt 
de som zoo heel groot niet. Yolgens hem bezit de 
familie rnn Bourbon.- Orleans. 1rPt inbep:rip van 
de 40 mil!iocn wclke haar in 1870 7\jn teruggegm rn 
en de 10 millioen die ha:i1· tot 1 G ~Iei zijn to .. gekcnd, 
niet minder dan 200 millioen, tlu;: 20 millioen aan 
rente. Die 10 rnillioen staan gt'iijk met 800,000 
francs per maand of 25,000 francs per dag. Die 
familie hecft dus twee dagerr van hanr inkomen op
geolford en !Lv·ard vindt het volstrekt der moeite 
niet waard orn e1· zaovecl ophef van te maken. -
De Transvaal~che leening is voor de tweede man] 
erg tegcngernl\e11, niettegen~tnantln de d1·ie afgezan
ten Krligcl', Smit en Dutoit gt>heel iets andel's 
' 'Cl'wacht hadden. Er is nu slechts voor CPD mi\
lioen en negenhondenl duizend gulden ingetcekend 
Duitschl::mrl zal waarschijnlijk en Engchtnd zeker 
niets geven,_ zoodat de transrnalsche Spoorwcg we] 
tot de vroorrll' wenschen zal gaa11 behooren.- Te 
Soerabaia heeft een ~chatrijkc Chinees een zaakwaar
nemer, (het S. II. noe1nt hem zakwaarnemer) 
beetgehad. De Chinees had ern pcl'knra, maar wil
de op ecn gol"dkoopje JoopeP.. Hij klec,Jde zich ar
moedig aan, legcle zijne zaak aan den z:rnkwaarne
mer bloot en zeide dat hij niet vPcl betnlen kon. 
De zaakwaarnemer accepteerdP cchter en won de 
male Doch wie bescbrijft zijne ,·envonrlering toen 
hij den vo~genden <lag zijn clieut kranig uitgedoscht 
en met eon kostbaar horlogr. op zak in een eerste 
klasse waggon aantrof.-

llet A.lgemeen Dag/,la.l van :\. I. en ook de Ja
va-Bode gelooven niet aan de oprechtheid van den 
Radjah van Tenom. namelijk dat hij de gernngenen 
zou uitlc1·pren op den le September. Bet is ten minste 
zecr onwaarschijnlijk . Als de Rarlj.ih zulks gewilrl had, 
had h;j het reeds een halfjaar geleden ku;inen docn en 
zich clan de kosten be~paard hebben nm de schip
breukclingen gedm·ende dicn tijd te rneden en de 
gi•storvcnen te laten brgraven. - Tc Batavia is cen 
bal masque gegeven. w;tt bijzonder rnldann !weft. 
Men had Pl' alirrliefste co~turnrs en een der Tiatil\'ia
S('he bladen rnaakt rnoral melding van cen herder- I 
innPtje met hagelwit geitje, er echte1· rl;, opmcrking 
bij,·oegendc. dat bet laat$te zich van alle gastcn "·el 
het minste zal gcamuseerd hebben. - De ~oach Y 
is te Banjo1rn·angie aangekomen met een lacling steen
kolen bestemd 11aar Soerabaia. De kolr.n wDren ,·an 
~ew-Cm•tlc en niet van rl1~- Ombilil:'nrnijnen . - Ilet • 
$paarbankboekje ):o. ::!()50 Yan drn beer A.\\'. P. Yer
ke1·k Pistorius is \'Crloren geraakt. De Ba ta' iasche 
spaarbank maakt zulks bekend. - Yoor Tandjong 
Priok zullen w·~de r 8 1·erificateu1·s brno1nr:cl worde11. Ouk 
zullen hij dPn tak van clienst der in- en uitl'OCl'l'Cchten 
en nccijnsen, eenige orn1Tijpe amlitcnnrl'n gepen~illn
neerd wonlen, waanlovr ci· bij dat korps wt:>dPr ec
nige prornotie znl komen. - Yoor China begint ccn 
onaangename tijd aan te breken. Is het nu reeds 
in oorlog met Frankrijk. Jap:m begl'ijpt dat bet in 
troPbel water goe1l Yisschen is en rnnakt nanspraak 
op de ~ouvereiniteit o,·er de Yoo-schoo cilanden. -
De kolonel Homswinkcl zal, als hij niet spoerlig pro
motie maakt, den dienst met pcns1oen verlaten. De 
benoerning van den koloncl Demmeni tot Gouwrnr11r 
rnn Atjeh schijnt op dat br~luit grnoten invloed uit
geoefenrl tc helibl'n. - Ecn woeger reeds tot dwang
arbeid \'Croordeeh\e Chinee;; hccft ,·an een sta[]J·tge
noot f 300 gestolen en is betmpt . 

Corresi>ondentie. 
Bet stuk over Solo'sche schoonen ligt ter bcschik

king rnn den inzender. 

Advert en tie n. 

Vendutie 
op den lOen §epteinbe1· a. §. 

ten overstnan van den Agent cler Weeslrnrner 
in bet h6tel SCHOL'I'EN. van de nagelatene 

goederen van wijlen den Heer 
HJ 

Handels· en Con1missieh uis 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoo1·st1"1111t-- Soto. 
0 n tv'1rngen 

Overheerlijke 

l'\'.lanilla Poiu t..n.!'i; 
uit Europn geimporteer,L 

_... Voor de goede kwii.liteit worJt geg1tmn-
cleerd. 224 

·CONCERT I 
~o~t~nrijK~cn Muzi~K~ml~cna~ I 

oudc1· directie , ·1111 den kllJ)f'lme1•J>ilter 

fi· PIE G L .1 

op Dondercln.g avoml den 4 e~1 Zn.r.er 111.g
den G September. 

• 

draa[bare S~norwe[en, 
.\!FT 

ST.·\J.Er·i RAlLS e'1 ';T. 1 '.C: i '.'l'NAR';1JGGERS 
\ ' I).) ·; 

INDIGO-Or1DE8N~f~1iNGEN, ENZ .. 
worJen met veel s1H.:l:e'l ~· •lirnlld 0 ;1 !le fo
brieken DTATI, ;\1G.\ ~D fO' ·~: \. l\rn:~ITJAN, 
PAGO \'U .'1.i'\. em. ' 

Handels· en Commissiahuis 
B. W. VAN HOGEZAND. 

1E11tree f 3 per per!foon.. , ~ .miat. jnar :;t;nH~~~ e.·;;· ea.a ;_• ;- te J!JOC· 
Pln.n.tsen kmme11 besproken worden rn ne] ll.J.tt-n1eerdnu °' " J,j~i' pa,al§poo1· 

Yoo,.11t,.ti11t - - !!iolo. 

Ontvungen 
per steamer Zuid-Hollan:l I Socicteit op den dag vu.u het ConcP.rt. \:2:29) '.1 ha ;,;·ebrnik gebradll.~ ..... wu .. tlen. 

- - - I /';l'IWJ Aaent voo1· de \'01·;;te11l<m~lc11. 
Op nieuu· onh'angen: ~ 

-Een groot foctuur 

P R 0 ,- I S I :r.1 ~J ~ 

merk J. (;. VISSBR AmsterJn.ru 

GLAGn HANJJSGHOENEN ! .M •.CH!NERIEN· , 10co~~J'ELEN. KET~Ls. ENZ· 

- t f · ~ 1~,u,s~o1n Pro1oto11: & Cc. te Lincoln. 
w1iaronder: voer HEElrnX eu DA}rnS ~ Hl•:J \ llOP\ Jl JfET ~m1·;r~ ll.\ >< ':WO ~mll .\ILLE::l 

\ OOR ZT.J\E .\l.\l'lll'.\EllTE:\' Kettingsaucijs 
Holpeus 
Rookworst 
Bloemkool 

I 
nHt• lllHilll'lCi"lll. ~ 

'l'n in boon tjes 
Anmndelen 

I 

I 
SGho;;;n~ Laamn- .. -~~!__a[aiu: ' '·::m~ ;~;ie1 I.. 1§,··~~ .. ~):r.~N A~;:. ~~:~l 1

IOLENs. 
, ~ _, • \\'. ..\1,\_ . W.B;LL, .b;~Gnmw. 

i 11 fl e ~ :,; c· li e JI. 

'l'afelrozijnen 

' Uerookte Ossenlrn.as in 
Zwezerikken > 

Kalfs- en Ossengebakt 
.K1tlfs- en Oi>senschij f 
Kal fsrollmle 

blik. 
)) 

in 11
? en 11 e !J!. 

» I :l en I I l 

V L A S B.· L 0 rur. 
Hemn>t..a:~-Soto. I J:na:;~;:~~:i~~:iQ~ 

&i ~ L n .. 1 0 ~r ]! Jl 1 J ~ \.',;Ol'flen ~-3Jgmns ·de laatst.e Tel'• 
TEX BEl!OEn; YAX ' tn·t· ~riE~g·e~1. §pt>edi~ e:n salifle 

ct si11111fto.)ticrucr1 . .:-0C t.:. S0.:.iL1(iuita. f nitg-e,·oei·d. 
' > 

\~20) ;• 
-- -~ 

enz. cnz. 

ltan~el~·e: Co1n~i~sie~uis j 
}: s I Heter kw;Lliteit Inrli!;\'n. toepassing van Stoom-

2.: 62.\:z.z~aigi11<J ·tot· t'00ii.:.i.ci2<.11.3 <'!t?~i- ( kooktoestellen. 

B. ''. v A'N H{)o-EZ .. -i_'ND. 
i:.icf1t 0011- ;;Jf.i112~r.<11 tJetn ~)[1.1wei·11_,_ ~ Kleine Inst1dl1Ltiet> worJen iu den tij.l van 

"}.:.n2.:.n iti 0l..:.2~i:IL111 2.,cfi-da2 . . . ~ eene mn.n.nd gere"d nfgelevenl. 
~ Jiierbij ,,..ordt hoegeun.11.mci geen metsel werk 

-,:~001·st,.aat -- ,,;~fn. 

ontvtingen: 

E:EN .FACT lJ!{ T 
I ~ . t gebrnikt en kan men het coudens-water bezi-r e K a< I n g ~ gen tot h,,t 11n.nme11ge11 vn.n de indigopap. 

B \V. :\fAXWEL. 

Maa~Uay ~~ ~~c~m~~r rnM. I ~(1-50) · -;-~;-re;-;·~Djotja. 
HAKDELS- !l~

22

~~m!ISSIEHUIS I " . 
~ij n~ Qdeu~-s~ 

H.X \VILHEL)[ ll.u:c1m 
m uiterst nette fiacons en p1tli 'S;,uderhonten 

kistjes. (2~2) 

:Eandels"' en Co1nniissiehuis 

J3· JI· VAN floGEZAND. 
'JT001·.Jt1"tint - S'<Jlo . 

YERKRIJGBAAR: 
prnchtige eclit Engelsche 

RIJTUIGLA~TA_.\HNS 
E)f 

~a.g~~~'VV'~ep $~., 
p21) 

Jfet toestemm.ing van den Resident. 

De groote attra{ .. tir 
HET DOOR 

B. W. VAN HOGEZAND. 
VooR TR.HT - Sor.o. 

Ontvangen: 

Californische Vruchten 1-____ o_p_u_a_t_e_r_i~n_b_lik. (~32) 

i De ondergeteekend.e, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semanmg. 

Verschaft werkk11pitaal 11an Landbouwon
dernerningeu en verleent voorschotten op pro
dnkteu. 

tegen nader overeen te ko-

geheel Java met den meesten bijva.l ontvangen ~ 

J~en en n.u rler 
men col!ditien. 

(23'.3) L. C. SCHALKWIJK. 

GEVllAAGD: 
~ Bene Enro1>ee§cbe li.in(lerj n f'· 
~ ~ r 3111 -r.w tot oppassing van twee kleine 

Miniatuur-Circus ~ kinderen vnu I en ~ jn.ren. 

it1;.1!1~ EN u1~1Arr~ 1 
HONDEN~ en APENS:PEL 

en g e z e I s c b a p v a n " lteflecteerenden gelie>en zich te wenclen tot 
ACUL-WR-'1.Ti~\", c+Y.\I\"A~frEX, .JO\'- e <le admini~trntie vnn de Locomot.ief on~e.r let-
GLEUH.S, PA\fT0}1I. TI::lTE~ em:. eu1.. ~ ter §- :::iii.marnng. p;H) 

is te ;:)olo g e11.rrivee1-.l en zn.l eenige vuorst.el- ,~ - - - _" __ _ 
1ingen in de frnai in~ariehte . goa·l verlichte · Voute & Richard. 
tent op het plein acbtar het Port geven. • 

E?Yf-l~>' ~r41 otc opcn:in~s,·oorstcHi!~i:o Bloe:irnu!iten en Zaa{lhandelaar§, 
Zeist - ~ederland, Dinsdag !J Septen1bcr 1884. 

PH.I.T/;E:\ DER PLAA'D:lEN. Kistjes inhoudemle volleJige co llecties groen-

1 R f ·• )l{ lf . t .' ~ , .. d . teuzaden. f 18.-e ang ·>. - 1 1L e.1 iev voor t\.m eren 

1

.0 ·n r t l i.t · ·o t ·o 
; omlcr I o j:mr en }1ilitn.iren 0 n or .e -ecu e rozeu m 0 so or en. > ;, . -

2e :. » :.: .-- i beneden den. nrng ·ni.n officier L8\ETIEX DE AGEXTE::-< 

3e » » i . - . H. H. DE LANGE & Co. - Batnvia. 
Pla.a.tseu t• bespreken mm de tent op den ! A. G. B03C'H & Co. - Buitcnzorg. 

dag der voorstelling. (236) I~. C. ~9,~ALK\VIJK. - 8em.1l.~·u~g. 
_ -- --- --- (. DAS::;.B,L. -- SoernoaJii. 

D
e 0 11'1 e r~ 'teekcmle, VPorncmc"ns nrtn.r Ne-1 Inhoudsopgaven der groentenm<len verkrijgbaar. 

clnL11cl te vertrekken, biedt g elegen- -235 -

•·o!:;·~.::r:e::g:;:: :::,;;~:g van I-~anU~I~- ~n-~~·11 mi~~i~~ui~-
Amrns: POIUWNG. 

(227) I\. ~ANNING. B w H . . VAN OGEZAND. 
Yoot·st1·a<1t- Solo. 

ONTPAKT: Vcrkrijgbaar 
BIJ GOUDEN FOUl{AGEB.ES 2e luitenant. 

id. id. 1 e id. 
id. id. kapitein. ·~ hooft & Kalff -- Soerakarta 

Heerenstraat te[enover Eerste school. 
Re~htstreeks nit Enro1>a ont-
11angen ; vrnren zeer gcschikt voor Hotels 

COMMENSALEN - HUIZEN 
EN 

dage1ijksch h·~fa:3lijlt gabruik 
,4 is: 

Eet-, Thee- eu Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atj1Lrstelle~jes; ~fe;;sen-legg3r3 en ZoutvaatjeR 
van Kristnlgl1ts; 'l'instaal- Lepels, V orken en 
Messen; Glas- en vVn.schserviezen, Aane!R: 
Wijn- en W aterkarnffen ~ 'l'rechters; Liter
man.tglazen. 

GroDte hezending , ·an 'Vee
ner • numbels van Gebriider 

Tonet als: 
Hanken. :-ltoelen ; Pinnotabourets; Y oetbank

jes; F,mt-!u ils: Kantoorstoele11 ; 'l'1ifels met 
Marm"ren blM1en en ook Kirnlermeubehi: 

It.ens e~i Jt.ena· i~i 'll.'abaks•. 
Ci~a.ren° en Cig-aret

tm"Di>ijpen, 
zoowel vnn W ortelhout nls VlLll meerschuim; 

.~rai:·h.i jg~ iD'i"~rhc1nrlen in diverse 
pqJZ"ll: 

lfleeren - en Daines pl"iina 
li:'"'aliteit Handschoenen van ~ tot 6 
knoopen. . 
Jieuke:t~e:reed!!ichap ook voor kin

der<'n . 
I<'antai~le-Colliers enBmcelets nieuw

ste smaak. 
A.lplH'Caa, China- en racf'ond

zil ·t;:<:;.J.'11·Men afa: 
Servettenringen, Messenbankies. Bekers, Mes
sen eu \ -orken . Olie- en Azijnstellen, Bloemen
vazcu, V rucl1 hmschalen, Brooclmandjes, Zout
vantje:-;, BrM~d ii- en J enever em: Karaffen
schilcljP.s. How iemes (A merilrnansch), I.J semruer
tjes, \' J<.:H.DE B. : 
All~ Sllf>1·Ce.n borstels. Wagenlantarens. 

Likeurstelietjes cm:. 
(219) H. HABLOF~' 

Volon tair gevraagd : 

~~~· -~ · PAPimmN IK DIYERSE SOOR'l'E~. 
~~~Q,'~~~ E NELOPPE -. I 

id. Schouderbedekkingen. 
/:ilveren Krnagsterren. 

Ter opleiding in eene TOKO - ZAAK alhier 
kan terstond geplaatst worden als VOLONAIR 

( Inet goede "'OOrnitzichten) een 
JONGMENSOH van beschaafde opvoeding, 
( liefst eleve H. H. §. ) o. ru. zeer goed met 
de Hollandsche taal bekend. 

waaronder een zoo goed als meuw 
struruent compleet. 

waterpas-in ~ KANTOOlW1D.N"OODIGDH1'mEK. 
l INKTEX, IX ZEEB. VELE SOOH'I'EK. 

I PRACH'l'ALBU;\-IS. 
DIVEH.SE SPELLEN, enz. enz. 

De Executeur testamentaii-, 
H. J. SCHOLTEN. (228) (5) 

. 011anje zijden Sjerpen. 

I O:fficiers :::labels met verguld gevest. 
Officiers id. cavallerie. 
Sabelclragons voor luitenants en kapiteins. 

(220) 
Eigenhandige brieven lett. 

dezes. 
S. uitgevers 

(231) 



• 

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

ten behoeve van 
De Gymnastieksc hool te S oerakarta 

en 

D e VereeniA"in~ tot ' 'oorbe reitlend on· 
d err icht nan kinderen ' 'an l'Iinver

mogenden in N e derland!'lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 prijzen « 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.-

LOTE. zijn tegen f 10.- CONTANT vcrkl'ijgbaal'. 
te ,\mboina bij de heeJ"en A. T . Bouman & Co. 
« Ba nda « den beer ('. J. Illankert . 
« Band,jarmasin <( <( <( J. A. Jansen. 
(( Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« Batal'ia « de N I Escompto Iaat$chappij. 
« << « den heer H. J. l\lecrtens. 
« 
( 

« 
« 

(( 

(\ 

(( 

(( 

« « « G. Gehrung . 
cc cc F. H. Kroon . 

<< de heeren II. M. van Dol'p & Co. 
<< « « Ernst & Co. 

« « (( << Bruining , - Co. 
<< Ogi!\'ie & Co. ,.. (( « 

(\ (( l'isser & Co. 
« (( « (( « Dunlop & Co. 

htel' Loa Po Seng. (\ << den 
(( (( (( 

« Bengkalis 
« Ilenkoelen 
~ BoP!eleng 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten. 
« C. A. Aeckel'lin . 
« Nie1·tnckx. 

« Buitenzorg 
(( 

(( « 
(( 

« Th . Jansz. 
<< J. A. Schussler. 

« Cheribon « « J. J. H. Smeenk. 
« A. J . \Yolvekamp. K I I 

(\ « (( 
« Djembe1· Ilezoekie « 
« Dj ocjacarta « 

(< J . van Holst Pellekaan. 
(( Bl'OCX. 
« J. J. de GrnaJT. 

« « « « II. Buning . 
« <1 « « cc \ \" ed. Kocken. 
« << « de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den heer J . Rel'ius. 
~ Ked irie « « F. Stoltenhoff. 
« J;: ota-Radj a « << « .~. \\'. Kneefe!. 
cc Laboean (Deli)« « « J. F. H. Yan Hemel't. 
« ;\Iaca~ al' « « « \\". Eekhout. 
<< )Iadioen 1( << « J . • \. ;\Ianuel. 

)fagelang « « P . Koppenol. 
« )fedan « « « W. F . II. Leyting. 
« :Jlenado « de heel'en de Bol'des & Co. 
« Padang « « << Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pad. -Pandjang « << « J. W. Alting Siberg. 
« Palembang << « G. H. Ruhaak. 
« Pasorroean « Ci « H. G. Klunder. 
~ « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. )l. Yarkel'isser. 
« Pecalongan << « « A. \Y. 1. Bochardt. 

<1 « « << S. K. Marx . 
, « cc de lleeren Hana Iullemeister & Co. 
« PoeJ"woredjo « den heer M. F. Smets. 
« Probolingo « « « C. G. ,·an Sliedrecbt. 

« « « « R. S. Thal La!'Sen. 
« Ricuw « « << C. ,·an Zijp. 
« Rembang « « « P . L. ,·an Bodegom. 
« Sa la tiga << « << Tb. B. van Soest. 
« Sama rang « « Agent N. I. Escompto i\Iij . 
« << de heeren G. C. T . rnn Dorp & Co . 
« « « « << Ral'enswaay & Co. 

« « « << Arnold & Co. 
a: « « Soesman & Co. 
« « « « Grivel & Co. 
« « « den beer A. Bis~cbop . 
« Soekaboemi « « « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia 

(( 

« « 
« 
(( 

« « Agent ~. I. Escompto l\Iij. 
« den heer Ch~. Kocken . 
« « « V. Clig nett. 
« de hee ren Geb. Gimbcrg en Co. 
« « « Yan .\foyden & Co. 
« « « Thieme'& Co. 

« Socrnkarta << « « Soe. man & Co. 
« « « « Thooft & Knill. 
« « c< « Yogel van der Heyde & Co. 

(( << den heel' C. L. Baier. 
« Tangerang « « « L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoer « « « Jhr. R. Holzsclrnhel' vcn 

Tei!al 
« Ternate 

« Tjila tjap 

a: (( 
(( 

(( « 

Ilarrlach. 
« K. IIornns Greve \\"zn. 
« C. \\". R. Yan Renesse van 

Du~j,· cnbodc. 
<< 1. I. A. Uitenhage de 

~Iist. 

« \\"ono~obo « « << D. J. van Ophuijzcn . 
De trekking gesch ieclt t en ovel'staan van den No

taris II. J. l\IEERTE~S te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. l?. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels· en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vo01·s l1·aat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevole11. 

Steeds voorhanden: 
POST1'ABIEVEN. 
TELGRAAF'r ARIEVEN voor 3 kringen be

end tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui'Lt.n 

de lijn. 
(6) THOOFT & KALFF. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WERKTU IGKU NDlGJ<JN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORR AA D: 

Een groote partij L. T , L! en B alli:.• 
ij zer in alle afmetingen. 

§taaf en 1llaat,jze1· van alle dikten, 
waarbij van 6' X2'X "••" eu 'ts" 

§ taaf en plaatko 1•er en J{oper
d1·aatl. 

Groote- sorteering-1'fQ:oe1·b onten en 
Jilin 11:.na~·e ls . 

» » Ji 01•eren .li1·anen 
en §toomafs lniters. 

I rulia rnbbe1· van af •1,. " tot en met 
1" dik . 

Gas 1•, j pen met h nlpstnld1:.en tot 
en met 4" 

G eklonlien 1•ij1•en tot l~" diameter 
geperst op 10 Atrnospheren. 

Prima kwaliteit Eng·elsche <lrijfrie· 
m en. eukel en clubbel. 

Hand, Ceutl'ifn .~·aal. §tomn· 
pon1 1>en en llr andspuiten. 

§nijge1·eedsclHtt• , -oar gas en 
'Vith~'i-To1·t hd1·aad. 

Alle soorten °'T erf~vai·en. 
Boor en Pousinachines, D1·aai· 

en Schaaf bauken. 
§too1nIU.achines met li.ctels op een 

fondatieplaat . 
:U:iezel;;-uhr co1n1•ositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstn1hng. 
Dinas Cl'istall, een nieuw soort 

, ·unrklei. Yan welke htatste artikelen zij • 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artike l en, benoodi~d 
T001· Iantlelij ke onderne1ning~~·. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd ZlJn 
de, hebben zij hunne prijien zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelJ. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
clen op aanmaak van JQ:achine1·ieen en 
reparaties daarv1in, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCIIE BOD.EGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P ASOEROJ"~AN. 

Specialileilen in Spaanschr en P1 ; r!11~emh r \\'1Jnen. 

Witte e n l.loode Por t . . . .. f 15.-( pel' 
l'Iala ~a , iUuscntel en Tino :Dulce,, 13 .3011':2 n 
Pale - , G o ld- en Dry-§hen·y , I ':2.-J aco..t. 

Eeni[B a[enten vo~r Solo 
THOOFT & J(ALFF 

SociBte G1
e de Pro duits Alimentaires 

K . .\.PJT.\ .\ I. 3 )[11.1.TOE:'\ FR \:'\CS 

Di1·eclettl'e11 DIS.!ST ell .-1LDCARD 
GOUDEN ~IlW\lLl.I ; P .IRl.IS ·18 78 

G o u n E x M E D .1 r L L E A )! s T E n n .ur ·l 8 8 3 

PA R I J S 
23, Richer, 23 

LONDON 
101 , Leaclenhallst1·eet. 

Boter van Normandie 
Zonder cenig jllengsel, de beste boter van Frankrij k. 

Diverse g rocnten, li'n/f'els, .~ai· cli11 es, p dles de 
f uic gl'Cls, enz. 

ORDE RS TE H.ICHTE:N A.\ :\ ALLE DIPORTEURS 

YAN EUROP.\ . 
.Men eische op elk blik het m2rk met de twee boerinnel!jes 

IIOLLANDSCIIE PRIJSCO UR.\:\TE:\ WORDE:\ 

OP AANVRAAG TO~GEZONDEN 

(-141) 

Yan af heden d11gelijks versche Geb11kjes enz. Prijscouranten warden tegen 
aan vrage franco toegezonden. 

francol 

----~I 

VAN RU IJ V EN & Co. 
• 

SOLO 
§olo, ~len 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Sauc\jsbroodjes en ·geprepareerd Y s. Bestellingen warden m dP.n 
kortst mogelijken tijd afgeleverd . 

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

L ij tr B n t B Ma at sch a DD ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze! 
keriug;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VE RLAAGD tarief voor -WEE-
7, E. TFO [ DS, warden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

Djebbres. 
Infonnaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

An1sterdamsDbe Apotheek. 
So en. kv rta. 

Bayrnm. A l c o h olisc h was ch· 
urater. 

(101) i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen;;-es. 
1lic1d~l tegen de hoest. 

( 1O5) i\.IACHIELSE. 

'),-----·--------~ St - Nicol aasfeest 

BO ll'JLL E T 
:n.o, Rue d u Pare Royal , :n.o, PARIS 
Bel'enlt zich bijzonder nan voor de levering van 
Nle.kanieke en fillewee;;b n 1·e V oor
"\Ver 11c n met en zonder muziek, uitmuntend 
gc;:chikt Yoor St-:Vicolaas-Ke1·smis-en .Vieuw
jaa 1·sgeschenken. 

Ilcstellingen, gelieYe men. vergezeld van 
dekking tijdig t e docn toekomen aan den Heer 
ii.OiJLLE1', :n.o. 1.·ue dt1 P a i.·c Roynl, 

t • • • • • 
of aan E . ELS.3 ' Cll, t e Parijs, bij 
wi<' n, ernnals bij onderstaande fi rma op franco 
aannage, geillustreerd e Catalog us. en en prij s- I' 
cournnten t e verknJgen zun. 

·······--·-··' Te Soerakarta bij T HOOFT & KALFF. 

(148) 

S I P:H:IJ L:J:S 
\"erkregen of we! 01•ergeerfd , pas ontstane of ver

ood erde , vlo eingen, hui d ziekt en , ,huiduit· 
s lag, en and ere bloeds veranderingen die er doo r 
ont 1;tann, mond en keeluitslag , beenontste
king.k lieren Rhuma t isrne Zvveeren ; enu::nz, 

Aij 3; I~ I l'1 If~ I~~ i@ ~ r 
Zekere en rad icil le genezingvande meest vel'ouderde• 

<!11 aan alle behandeliug, weel'spannige Ziekten ,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GO EUGEKEURDE <ioor de Academie rl e Medeclnevan Parlj1. 
DE EEN IGE GEAUTOR ISEERDE door hel transche Gouvcrnement. 
DE EENIGE AANGENOll!ENEN in de hospilalen van Parijs. 

Na.tiona,Je belooning va.n Frs 24.000 
Dit m i'tlicam ~n t,sedert 60 jar en door rte voo rnaamste 

gcn ecsli eeren gebru ikt, als het krachtdadi gste van 
~ l i e Zaiveringsmiddelen is het een ige in de geheele 
we,.dd dat ziJne eere en onderscheidin;:rstitels bezit . 
ALGE llEE!\ ENTREPOT : 62,rue de Rivoli , te Parijs 

ledere doos bevnt eene brochure die Ziekten betreffendt 
Voor JAVA bij Wannee &. van Aalst te Samarang 
Te DJOKDJO, bij WANNEE I< C-. 

den Agent te Soerakarta 
J . H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche · Apotheek 
S O ER AKAR T A . 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K;a,a,p~@he ewijnen. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOE S 1'1 AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1n1nissievendutienl 

(28) 

~msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJN EN: 
Merk PL.A.TON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

A.msterdamsche Apotheek. 
Soe r aka r ta . 

Ontvangen: Eucalypsinthe. :Koorts
-werend liqueur, tevens eene zeer aan
genn.me drank. 

l lOO) MACRIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAK ARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,V eri t as.'' 

Dij het Agentschap dezer l'Iaatsebap

pijen bestn.at, 011 z e er aanne1neliJke voor

wanrden, g e legenheid tot verzekel"lnr; 

teg en brandgevaar, van n.lle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta, 

(16) J . H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf -ihans geoccupeerd door deo 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sn°eld..t·uk - TaooFT §- KALFF - Soerakarta. 
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