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:SERICHT. 
\ ran af" heden -ve1·schijnt deze 

conrant DBIEJlAA.L 's "'\Veeks, 
D?nsdng·s, Donch.•1·dag·s en Za
terdags. 
Nien~ve abonn~s ont-vangen de 

nnmme1·s tot nltilno Dece1nber 
a. s. tegen Yoornitbetaliug ' 'an 
c ':.50. 

§olo, -l Sept. S-l 
de nitge¥ers. 

De Landbonwschool te W a[enin[en. 
Het progru.mma van het ouderw~js, in het 

leerjaar 1 i:s-!, 5, te geveu aan de Rijksland
bouwschool te vVageningen, is door den druk 
openbaar gemaakt, en heeft de Directeur, de 
heer J ongkindt Coninck. dminmn eenige op
ruerkingen vim ulgemeenen aard toegevoegd, 
die, in verbaud gebrncht tot den particulieren 
.landbouw in Ned. Indie, zeer zeker van be
lang geacht lrnnnen worclen. 

Na gekonsfateercl te hebbeu, <lat het aantal 
leerlingen aan deze Rijksinstelling Yoortdurend 
toeneerut, boewel niet in die mate als in bet 
belang van den Nederlandschen landbouw mocht 
verwacht worden, en na de oorzaken daarn1n 
te hebben nagegaan, komt de heer J. C. tot de . 
konklusie, du.t noch de kosten, noch de inrich

De Soertik<Lrttuclie Co1trnnt ver5chijnt 

driemaal 's weeks: Dinsd<igs, Donderdag8 en 

' Znte1·dag1, uitgezo111!erd fecstdagcn. 

en over het algemeen grootendeels met koffie 
beplant. 

Deze pP.rceelen zullen nog veel meer kunnen 
en moeten voortbrengen. W eldra zullen zij de 
productie van de gouvernementskoffie overschrij
deu. 

Het komt er tbans op aan, de gronden niet 
uit te putteu ruaar duunaam te exploiteeren. 
De bodem moet zoo bewerkt worden, dat hij 
in waarde toeneemt. De beste soort van pro
ducteu moet gezocht worden. In u.lle opzichten 
is dus overleg noodig. 

Het is duidelijk, dat we met den ouden sleur 
niet verder voort kunneu. Elke groote kultuur 
heeft haar vii1mden en b1jzondere eischen, cH.1 

het gaat niet nan ons bij den voortgnng der 
wetenschappelijke hervormingen in andere lan
den aan dien onden sleur te bouclen. 

Br ·zijn nog vele andere belemmeringen voor 
de Indische kultures, en om deze te overwin
nen, daartoe kan genoemde Landbouwscbool 
veel bijdragen. 

Het WiLre wenscbelijk, dat zoowel hier als 
in ederland eene kommissie werd benoemd 
om aan oud- lt:"erlingen dier school, geneigd in 
Indie werkzaam te zijn, de noodige inlichtin
gen en hulp te ver chi ffen. 

Men beeft bier nog steeds goede elementen 
noodig. 

Komen er gescbikte goed onderleide jonge-
1ui van de Lnndbouwschool, dan is bier voor 
hen eene goede toekomst in 't vooruitzicht en 
met hen tevens eene toekomst voor Indie en 
zune cultures. E. 

ting vun het leerplan de redenen zijn w:i.arom ' -------------------
de Landbonwschool nog steeds niet vindt den 
onverdeel<len bijval van alle belanghebbenden, 
gelijk zij dat verdient, doch dat heiP>geruis aan 
een vaste overtuiging <lat voor de uitoefening 
van het landbouwbedrijf. evenals voor de nijver
hei<l, den handel of welk vnk men kiest, on
derwijs en wel vak-onderwijs n0odzakelijk is, 
nog te algemeen bestm1t. 

Van de 8:3 leerlingen zijn er 54, die in Indie 
later meest in particuliere ondernemingen, een 
bestemming hopen te vinden en het mag nu 
reeds geeonstateerd worden, dat velen goed g<i
slaagd zijn en zij met vrucht h!-lnne studie 
hebben volbrncht. 

Wij gelooren dat de particuliere landbouw
ondernemers hun welb,,grepen eigenbelang zul
len inzien door bij voorkeur oud-leerlingen 
der Rijkslandbouwscb.ool op hunne onderne
mingen te plaatsen. 

Vergissen wij ons niet, dan zijn er op Java 
reeds een 600 a 700 perceelen. in exploitatie 

BERICHT! 
Na ,,een kinderhand!' plaatsen w!j 

met vergunning van den schrijver 11.ls feuilleton, 

Beiinnering aan Wilhelm 
Meister's leerjaren. 

DOOR 

A. J. T E N B R I N K. 

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

IV 

Raoul venvijderde zic;r zoncler een word te spre
ken . Toen sloeg de Engelschman zijne beide ijzeren 
handschoenen tegen elkander en dadelijk kwam er 
een aantal gewapende mannen uit het bosch te voor
schijn. Zij wicrpen zich op Raoul en dcze verrast 
en daarbij allcen, zonder wapens tegenover mannen, 
in malienkolders gehuld, kon zich niet verdedigen. 
In n..inder dan vijf minuten was hij gckneveld en 
in de onmogelijkheid om ce.n enkele bew ... ging te maken. 

Uit zijne zakken haalde men de sleutels van het 
Qnderaardsche gewelf. De ridder die met hem ge-

So erakarta. 
Kommissarissen voor de maand September 

Plaatselijke Schaolkommissie 
de heer: N. VAN KL.AVEREN. 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzor;-in~s;;esticht 

de beer H. W. PISTORIUS. 

:Maanstand. 
V. l\I. 5 September Yrijdag. L. K. -12 September 

Yrijrlag. ~- :'.\I. '19 September Vrijdag. E. K. '),7 
September Zaterdag. 

Vertrekdagen 

TE S.nu.RA~G: 

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

der M: ails. 

TE B.a.'rA vu.: 
F. 10-24. 
E. 2-Hi-30. 
H. 5-15-26. 

sproken had, ging de anderen ,·oor naar den ingang, 
aan het hoofd va.n vijf der soldaten. Weldra ver
sclleen hij met den ouden Sire de Plougoman, die 
bedaard tusschen <le zes mannen voortschreed. 

- Sire de Plougoman, zeide de ridder met de 
zwarte wapenru:;ting, Raoul naderende, zweer mij bij 
uwe eer van edelman, dat gij geen poging zult aan
wenden om tc ontvluchten, dan zal ik u onn1tdde1tjk 
laten ontkluisteren. 

- Waar zult gij ons heenbrengen ? 
- Zulks kan ik u niet zeggen. 
Rauul had nit.>t Jang noodig na te denken. De 

vlucht was gehed onmogelijk door den toestand van 
zijn vader, dicn hij voor niets ter wcreld wilde ver
laten, en daarbij wat haclden zij op deze aarde nog 
tc vreezen. !Iij verpanclde zijn woord en zijne ban
den werden losgemaakt, onmidclelijk begaf men zich 
op weg. De bev!'lhebber van bet geleide deed aan 
den grijsaard een makke telganger geven, een dier 
wat gemakkelijk t!' besturen was. Voor Raoul. bracht 
men een prachtigen strijdhengst, wiens wedergade 
misschien in gehee! Bretagne niet te vinden was. 
De oogen van den jongen man schitterden. Een soort 
van bed welrriing greep hem aan toen het vurige ros 
ondcr hem sprong en steigerde. 

De reis duurde zeven dagen. Slechts des nachts 
ging men voorwaarts en de dagen bracht men door 
in de dichte bosschen die toenmaals een groot ge
deelte van Bretagne beclekten. In den zevenden nacht 
reed men een stad binncn. Hoewel bet in de stra
ten stikdonker was, had mc:>n "toch de voorzorg ge-

Advertentiekosten bebalve het zeael voor 
0 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.-
elke volgende plaatsing de helft. 

De Inlander Lino te Baki ontving dezer 
dagen van een bediende de boodschap, dat 
zijn boezem vriend SonRo::-<o hem graag wilde 
spreken. 

Hij kleec'lde zicb dadelijk aan en ging op 
weg. Bij Somw~o gekomen, verklaarde deze 
echter hem niet geroepen te hebben, miLar 
dat hij toch welkom wa.s. 

KARIO was n.lles behalve op ziju gemak en 
keerde spoeclig huiswaarts. l\1aar wie schetc;t 
z~jne verwoudering en ontsteltenis, toen hij bij 
zijne terugkomst z!jne vrouw uiet thuis vond, 
en zich zelfs van zijne goederen beroofd zng? 
Hij deed ijverige nasporingen arntrent !war 
en kwam eindelijk tot ontdekking vim de 
treurige waarheicl, dat zij met een J1wa1mschen 
Don J uau was weggeloopen, en alle voorwer
pen van waarden h11.d medegenolllen. 

In plaats der politie hiervan kennis te geven 
liet h.ij de zaak zooals zij was. 

· In den nacht van Donderdag op Vrijdag jl. 
sloop een dief in de hut van porro Bok TROE~O 
in de desa Kletjo, denkende, <lat zij in vasten 
slaap moest Yerkeeren daar hij haar 's mid
dags van Boijolalie thuis baJ zien komen en 
zij derhalve wel vermoeid zoude zijn. 

Hij had echter buiten den wnard gerekend, · 
want door het geraas, hetwelk het openmaken 
der deur veroorzitakte, ontwnakte zij spoedig 
Den vreemden indringer ziende, riep de vrouw 
luide om hnlp, op welk geroep echter niemand 
toeschoot, zooclat de dief zich ongehinderd uit 
de voeten kon make1t. 

Bok TROE::-lO herkende in hem denzelfden 
man, die hnar op de terugreis v,m Boijolalie 
naar Kletjo had vergezeld. 

Een jeugdige Inlander riep gisteren op de 
aloon-11.loon eea chineeschen kwee kwee verkoo
per a.an, om zijn geld ten bedrage van een 
rijkscfaalder te doen wisselen. 

De chinees dacht den Inlander te kunnen 
beet neruen en gaf slechts tweehonr!erd duiten 
terug. Zoo <lorn was de knaap echter niet of 
hij doorgrondde al dadelijk dit schelmstuk. 

Hij riep zijne karueraden bijeen. en bracbt 
door deze geholpen zijn Mongoolschen natuur
genoot een duchtig pakslager. toe, dat hem ver
moedelijk in den eersten tijd den lust tot der
gelijke praktijken wel zal benomen hebben. 

W egens ziekte van den stationschef van Solo
Djeb bres, werd deze achtereenvolgens verrnn 

nomen om de oogen van den riclder met een dikken 
doek te bedekken. 

Na verscbeidene straten doorgegaan te zijn reed 
men een plaats binnen, wat Raot.;l bespeurde aan het 
veranderde geluid der hoeftjzers op de keisteenen. 
Hij hoordc ook een ijzeren deur achter zich sluiten. 

Twee dier.a~en met fakkels gingen Yoornit. Raoul, 
wien men den blinddoek. ha<l afgenom!'n, nam zijn 
vader bij den arm en volgde den bevelbebber der 
soldaten. Aile drie bevonden zich weldra in een rui
me kamer, verlicht door de wolijke vlammen van 
een vuur en bijna onmidclelijk bracht men bet avond

'eten. 
Toen bet maal zwijgend genuttigd wa~, zeide de 

ridder in de zwarte wapenrusting tot Raoul: 
- Morgen, voor de zon zal ondergaan, geef ik 

u uw woord terug. Tot dien tijd blijf ik rekenen 
op de nakoming daarvan, dat gij .gcen enkele poging 
tot ontvluchting zult beproeven. 

Den volgenden morgen, omstl'eeks tien ure, bracht 
men voor Raoul en zijn vader kleederen, zooals de 
riclders van dien tijd onder hunne wapenrusting 
droegen. Twee knechten hielpen steeds zwijgende, 
den grijsaarcl en zijn zoon om zich te kleeclen. Zoo
dra die knechten hunne taak volbracht haddcn, zag 
Raoul den afgezant Yan den koning van Engeland 
terugkomen. 

- Wees zoo goed mij te volgen, zeide hij. 
En Raoul met zijn ,·ader daalden af naar de 

b innenplaats. Daar deed men hen te paard stijgen 
en zes mannen van wapenen omringden hen. 

• 

Inzeuding der Aclvertentien tot op den 

<bg der uitgitve voor 10 nur. 

ge_n door den onderkommie~ Lnurens en den 
klerk Breugnrnn. 

'l'h1i.ns echter i.;; de heer \\Taller Diemon 
t\jc'leltjk nangewezen tot w11.arnemiu0" der betrek-
king Vltll :::ltationschet. "' 

De rtaad V;Ltl J nstitie te Soeri~baih. sprnk 
onze gewezen st1tdgeuoote l\Ievrouw DOC{ GRTO'l' 

H\j. Hn.ar advoc1rnt WllS l\Ir. DJ<: BEUS, die 
ten beboev~ Vil.ll zijn Cliente, twee criJneesheeren 
als getuigen a declrnrge na.m. " . 

Dondenln.g jl. beh11nclelde de B.esidentieraad de 
strafz;1ak vim 'l\m Yoelie, Tan 'l'i1i.u w Kon", 
l\:wik Itiong en J\fongoou Soed,Lrmo, beschul
cligd van het oprichten vnn een aeheim <lob-
~~~- 0 

De c·erste en vierde bekl1i.11gde wimlen ie<ler 
tot 2 maanclen dwang1trbeid en f 600 boete, 
en de tweede en derdc beklaagde tot 2 maan
den idem en f 200 boete veroorcleeld. 

Door den ml. schout GoEST~ werden giste
ren nacht wecler zeven slapende gardoekerels 
opgepakt. W1i.nueer de Politie bij mi.cht en 
ontijcleu aanhoudend fl.ink hare ronde deed, dan 
zoucle zij h_onderclen van die lui knnnen inreke
nen, d1iar bier ter stede een w11kende O"ardoeman 
zeldzamer te vinden is clan een i;Japende. 

Door onzen Assistent-Resident werd gisteren 
op de Politierol de zaak berecht der klontong
Chineezen, die eenigen tijd geleden op Kepa.
tian een hunner rusgenooten duchtig toetu.kel
den en pogingen a11nwendden om een amfioen
kit in brand te steken. 

Het onclerzoek dunrde viu volle uren en 
waren een vijrtighi.l getuigen opgerocpen. 

De hootcl1tanleggers, twee in getal, werden 
respectievelijk tot clrie en een mnand dwnugnr
beid b. d. k. veroorcleeld, terwijl de tien an
deren er met twintig dagen afkwarnen. 

Als een bewijs van eensgezin"tlheid onder het 
J'\Iongoolschc ras deelcle men ons nog mede, 
dat door vrii willige bijdragen der klontong
chineezen, die plm. f 500 opbrnchten, de beklaag
den in staat waren gei'iteld een zm1kwaarne
mer te nemen. 

Htt zoogenaamcle Reboetanfeest zal a. s. 
Vrijdag voor de Chineesche tempel gevierd wor
den. 

Men reed naar buiten. Voorop was de ridder 
met de zwarte wapenrusting. Met klimmende ver
bazing zag Raoul om zich henen. Ilet scheen hem 
toe alsof hij de ~traten van Rennis h11rkende. Na 
verloJp van ecn k wartier kwam men aan een sterke 
omheining, omringd door palissaden en tentcn. Een 
dcur ontsloot zich en de manncn van wapenen biel
den bier sti l. De twee Sires de Pluugoman stegen 
af en Yo!gden nog er.nmaal hun gehelmzirrnigcn ge
leider. Weldra stonclen zij ''oor ecn soort van por
tiere, ge:;Joten door twee zware gordijnen, waar aan 
beide zijr!en ecn hellebardier stond, op wiens borst 
de wapenen \'Ull Bretagne prijkten. Op een teeken 
van den gt'leidcr ovenden zij de gordijnen. 

·- Gij zijt te Renncs en voot' clen Bertog van 
Bretagne, zeide de ridder tot den jongman. Mijne 
zending is hit'r afgeloopen. lk geef u, uw woord en 
uwe vrijheid terug. 

Raoul en zijn vader bevonden zich ;n een groote 
ruimte, omslotcn Joor amphiteaters op een verbeven
heid algezonderd van de andere zitplaatsen. Onder 
een heme! van goudlaken, bevond zich de Bertog 
''an Brctagne. De officieren van zijn huis en de 
beroemdsten zijner VP!dheeren stonden achter hem. 
Ridders en dames op het prachtigst geklee~ vulden 
r!e amphiteaters die bet naastc bij rte hertogelijke 
tribune stonden. Een rilling ,·oer Haoul door alle 
!eden. Bij dacht aan den noodlottigen dag waarop 
in een zelfde omhicning en in bet gezicht ,·an de
zelfde adcl van Bretagne, hij voor zijn teg1\nstander 
de vlucht had genomen. Het uitjouwen en de 



Zeker is een goede maatregel van bet Be
stnur, cln.t ter voorkoming van vechtpn.rtijen, 
even ii.ls het vorige jn.ur, men verboden heeft 
om n.mfioen onder wdken vorm ook te doeu 
ritmp1issen. 

Eeue Hollandsche Bestnnrs
vei·t;· ade1·in~. 

In de Amsterdarnmer beschrgft Aquarius in 
z!jn ,,Zate1;dag11vond-prn.atje" aldus de verga
dering eener mau.tsclrn.ppij tot het oprichten 
vn.n fobrieken van stofbrillen en aanverw1mte 
artikelen. 

In eene sierlijke redevoeriug deelt de voorzit
ter mecle dat de maatschappij in bloeienden toe
st.md verkeert, dat het niet noodig is geweest 
om het kt1pitaal aan te tasten ten einde de ver
schuldigde reuten te knnnen bet1ilen, dn.t com
missarissen en directeuren geene an.nleiding heb
ben gevonden. om zich te verwijderen en d11t ... 

De beer Snapg;·aag verzoekt het woord en 
wenscht te constateeren, dat w1mneer de maat
schappij in z66 goeclen toestand verkeert, het 
ook geheel onnoodig is geweest om den toe
gaug tot de vergt1dering te weigeren aau een 
journalist, dien hij zooeven tegen kwam. 

De l'oorzitter: .,Ik sommeer den beer Snap
gmag oru zich duiclelijker uit te drukken." 

De fleer Snapgl'llag: ,,V olg11arne, rnijnheer 
de voorzitter; de journalist deelde rnij mede dat 
een heer met een wit vest mm en een gouden 
lorgnet op den nens hem had afgesnauwd en 
de woorden had uitgesproken: ,,wij hebbeu met 
de ,,Pphherrss" niets te mnken." 

De Voo;·::ittu: ,,Mag ik de heeren doen op
merken dat ik een zwart vest en geen bril 
clmag." 

Nadat de heer Snapg1·aag nog verteld had 
dat de jonrnulist had gezegd, dat, wonderlij
kerw1j;::e steeds heeren met witte vesten en gou
den lorgnetten zich zoo onheusch gedroegen, 
was het incident afgeloopen. 

Het doet deu voorzitter recht leed om, ook 
uit naam zijner mede-directenren, te moeten 
verklaren dnt heeren conunissarissen zich wei
nig aan de zaken la ten gelegen liggen en, om 
eene term te gebruiken tlie burgerrecht heeft 
verkregen, Gods water over Gods itkker lateu 
loo pen." 

Een der aan wezenden maakt op dit oogen
blik de oiirnerking dat hij bet woord ,, water" 
in Amsterd11.m misplaats't acht. (Hilariteit.) 

De heei- Sekuw-, commissaris der nrnatschap
pij vat het woord op en betoogt dat de voor
zitter niet scbijut te weten m1t een commis
saris eener u:a1ttschappij is: ,,ik heh", zegt 
ZEd. ,,de benoerning vim coDlmissaris aange
nomen omdat het chic staat om zulk een baan
tje te bekleeden, omdat ik ook wel om eeu 
bu.antje verlegen was en omdat ik heel goed 
de toegesfane praesentie-gelden kan gebruiken." 

De heer Dwars, protesteert ten sterkste tegen 
de woorden van den vorigen spreker: een com
missaris rnoet iernand zijn wien men ten voile 
vertrouwen kan, di" het dagelljksch bestuur 
der maatschappij eoi:ttroleert, steeds een oogje 
in het zeil houdt, voor de belangen der aan
deelhouders wan.kt, en ..... 

De hee1· Sekttw·: » W11.nneer dat allemaal 
waar is zonde de duivcl gaen commissaris wil
len zij n ( gelacb) en ik voor mij zoude er dus 
voor passen ( daverende toejnichingen.") 

De heer 1-v revelig : »0nze gPacbte voorzitter 
rnlt commissu.risen hard, maar ik wensch ZEd. 
in ~taat van be.;chuldiging te stellen; ik had 
eenmaal zitting in een consortium, in den boe
zem w11arv11n eenige oueerlijlre handel wijzen 
pluats vonden ...... ·." 

De lieu Spits: >Ik da{jht dat een consortium 
altijd zoo iets van eene cliP.ven-bende weghu.d( 
( teekenen van afkeuring err gehich; de voor
zitter roept den spreker tot de orde. ) 

De heer Wrevelig: »De mededeeling van den 
vorigen spreker heeft mij doen vergeten wiit 

Yenloekingcn van de aunschouwers tintclden nog 1u 

zijne ooren. \Yat den grijsaard aanging, er scheen 
cen bijzondere werkzaamheid in zijn hoofd tc ont
kiemen. Een ueemde bewecglijkheid zag men op 
de anrle1·s zoo dolle trekken van zijn geJaat. Ieder 
oogcnblik hracht hij de hand aan zijn voorhoofd, 
als om de verwarde gedachten te verzamelen, om 
zijne herinneringen bijeen te roepen. 

Een prachtig gekleede page kwam de twee edel
lieden namens zijn meester uitnoodigen, om de tribune 
te bestijgen. De oucle Plougoman, geleid door zijn 
zoon, stapte lar.gzaam de trappen op, te midden rnu 
een doodsche stilte. i'-iiemand herkende hen. Beiden 
knielden voor Jaq V. De ontroering van den Hcr
tog was zichtbaar, hoewel hij aUes deed om ze te 
verbergen. Aanhoudend zag hij naa1· bet verstompte 
gelaat. va.n den grijsaard, waarin echter weder wat 
!even zichtbaar was. 

- Sta op, zeide hij aangedaan, maar toch op een 
vorstE'lijken toon, t.ot de twee edellieJen. Men brenge 
een zctel voor dezen armen grijsaard. En gij, Raoul 
de Plougoman lui~tcr naar mij ! God heeft vergund 
rlat uw bestaan en lll\'C on\·erdienrle ongelukken mij 
ont8luierd werden. Onmidclelijk heb ik gerechtelijk 
onderzoek bevolen en den uitslag daarvan is geheel 
in uw voordeel. Om rnij nog beter te overtuigen 
van loijaliteit van uw karakter, heb ik aan Sire de 
Torquedcc opgedragen om op alle hem ten ditJnste 
staande wijzen uwe getrouwheirl aan uwen Jeenheer 
te beproeven. Uwe antwoorden waren als die van 
een dapper en edel BretagntJ.r Men beeft mij ook 

ik eigeulgk zeggen wilde ( uitbuud\ge toejni- '! 

chingen, ) mtttil' · ik wen3ch toch de au.n l:tcht 
op het feit te vestigen lbt de clirn:;te::ir-voor- j 
~itter z[jn zoontje in een m~le-1it·ectenrschap · 
heeft ge lri111id ; ik o;vil niets ten nctdeele van 
den jongenheer Aquitrius zeggen, clien ik enkel 
als lui, pedimt en ziekel!jk ken ...•... " 

De heu A11uo·in; jnnio1· vmagii het woorcl 
voor een persoonl!jk feit. 

De Vool'~ilte;' wenscht eerst de venlere me
dedeelingen vim den heer 1V,·evelig, te hooren; 
de vergitdering vereenigt zich met dit denk
beeld. De beer I Vi·evelig alsnu op nieuw het 
woord erbngende zegt, dat hij het treurig vindt 
d1it steed~ zoontjes en neefjes maunen die wat 
geld en wat nmim heb!::en, allerlei vette ba1m
tjes bekomen, terw\jl nimmer naar verstand en 
c:1p11citcit gevrn11gd wordt. 

On·far gr0ote hilitritei t der verg11dering do et 
de h~er Wit::; opmerken dat bet altijJ zoo ge
weest is en wel altijLl zoo blij ven z111. 

De VoDl';;itter geen itlsnu het woord aun den 
heer Aqu1trius junior die, er echter van nfz.iet 
omdat hij aan zeker woord omtrent zure drui
ven beeft gedncht en bij de woonlen zweert : 
»Bea ti posRedentes." 

De heel' Kweslie zoucle gaarne willen weten 
of men heden1tvond enkel met het doel is b\i
eeugekomen oru hanrkloverijnen te debiteeren en 
als oude wgven te leuteren. 

De 1 oo;·:ilte;· verzoekt den spreker zich in 
zijne uitdrukkingen te 11J11tigen en doet opmer
ken, d1tt in elke verg11deriug ter wereld een 
schat van dingen wordt gezegd, die niets om 
het lij f en met de eigenlijke zitak niets te ma
ken hebben: cl11t is nu eenm1titl usance. 

De l1ee1· Kwestie zegt <lat dit antwoord bem 
koud 111at en hij nit den wensch, om thans 
eiudelijk te mogen weten met welk doel .deze 
vergadering is b\jeen geroepen. 

Du.ar de vergadering met deze woorden iu
stemt verklaart de voo1·::itte1· dat bet be:stuur 
een voorstel ter tafel wenscht te. brengen, om 

"het kapibrnl der nm1itschappij aiinzienlijk te 
vergrooten. 

Dcze rnededeeling oefeut z66 grooten indrnk 
uit dat de vergaderiug gernimen tijd ruoet gc
schorst worclen. -- - -

Gemengde B eric h ten. 
De Express geeft een verhaal van een Zuid

Afrikaanschen hoer, die bij den predikant kwam 
om te zeggen, dnt hij zijn kind den volgenden 
Zondag wilde laten doopen. De prediknnt vroeg 
hoe het kind heeten zon. en wu.t de voorna
men van vooer en moeder w11.ren. Oorn Piet 
wist zich te herinneren, dat hij Petrus Chris
toffel Johannes Wll.S gedoopt, miiar toen hij bij 
zijn vrou w kwam, wist hij uiet1i te zeggen clan 
,,l\lu.ria." De predik1mt, beel goed wetende, dat 
geen v rtjstaatscbe dame 1.l.11.n een doopnamn ge
noeg heeft, vroeg naar de andere numen, maitr 
hoe oom Piet zijn geheugen ook doorzocht, 
meer clan Mariu. kon hij niet vinden. ,, W eet 
je dan niet eens je vrouw's u1tam?" vroeg de 
prdiku.nt. , W el meneer," zei Piet, ,,as het nou 
een span osse was ku.n ik al de name onthou, 
maar die lu.nge vronwnu.me kan ik nie in mij 
kop krij nie." S. H. B. 

TE KE~nrnn.n..1.N zouden in de laatste dagen 
een tiental gev11llen van cholera. zijn voorge-. 
kumen. 

We geloven dat het bestuur goed zal doen 
da.arnaar te informeeren. S. H. B. 

»geheel heeft kunn.en vermjlen een!g bovenlijf 1 
»en f'rtce te l11b11 zien. Al da1.e Ny.ufou ]i,LJ_ 
»bu nchts en link> dcl o:i mttie kuun rn on
»d~rg1.1.an, wit11r1t1m mm ,;..il ens CJ'el3<1' l hel~ft 

0 ·~ ' 
»l Lt ll e A.unzJn:)n zich ,,onJenvier;ien, OJl te 
»beter m~t pijl eu bJoY te burnen schieten zon
»Ller da.t dcl~ bascho;wcJr dezer schilJerg' ~ul
» ke vermin king in bet oog zou kunn~n val
»len," 

Kiescher kan men bet wel niet zeg,;en. 

Thiins liggen er te Oleh-leh 5 oorlo,5sehe
pen op de r..i~ . le. Zg worclen door meer bre 
gevolgJ.-'.\Tu is het voor ie:lerean lluidelijk 
cbt voor stoomsJBp.m 11..iel steenlulen r,o:ichg 
zgn en cl1tt men die iu een steenkolen-dclpot, 
zOJ'•ls wij er een op Poeloe Beus bezitteu, in 
rnim en voormad voorhanden moet hebben. 

W cLt i. llll 't gev1Ll '? 
Poeloe Brns heeft ni.:ot meer dim 300 ton! 

Ouw oorlogsstoomers, die ze op dat eilandje 
teg«:m den prijs van /' 21 per ton moesteu knu
nen innenun, wnnron het Go11v. d1i.u nuo- 25 . r o 
pct, w1nt, moeten nu n11ar , ..... Penano·, een 
flinke reis been en terng, om daar kole~ in
tel:vlen tegen f 35 de ton ! ! 't Is schimde eu 
treurig tevens. 

's Lands geldcn warden ]Jier voortdnrend 
verspild ! ! 

De Riouw is op het oogeublik het ecnige 
schip V<Lll het e3kader, clat behoorlijk toeO"erust ' 
is voor de bloklrnde ! 11. 

0 

D. 

Het opera-gezelschu.p van den heer G. IlerD"a
mns.chi, ditt den leu October c. k. par Bii'1~a
nia uit Geuu11 herw11arts vertrekt, is siimenge
steltl nls volgt: 

Di1·ectew·, de beer G. Bergamaschi . 
01·kest-Di1·eclew., J\foe:>tro i\faffezzoli. 

R" Ji.~se111", J\lichele Battist1L . 

kw1LHl kitu, j1t goe l i~, mits fi\9n het kort hou
d;i 0.11 de plnni;:m niel; tJ ver.~tikken? 

lnd. Opm. 

0 ' .. teh/.' Re lllclettl'! 
Verw.ika b leJt'J voor on lerst1t1tntle re[J'els 

een pLmtsje in u w veelgalezen bl11d. 
0 

On ler de vele phil1rntropis-::lrn inrichtii:.wen 
0 ~ 

te Armted,im be>t1iat er efa~, die iu hoogtl 
m,tte de goeJkenring uiet 1tlle~n vim de par
ticuliere bewoner . .; van Nederliin.l, maar vobr
nrrnrnlijk v1.rn die vim den Militairen stn.nd -
weg lrntigt. 

Ziehier Witt ik bedoel. 
Op idle groote pleinen vim Am<iterdnm heeft 

ll'~t. ge.meentebe3tuur » bussen" lu.ten pb11t~en, 
eentg»>trns V1Ln anJere Yorrn clan de bestaand~ 
» brievenbussen." 

Ie.le.r conmntenlezer k11n thans in plaats 
v1111 zgn gelezen dw~·bl1td in een hoek te CJ'QO

jeu, of ter snippernrnnJ te verw~jzen, •lit door 
zgne cli<.)nstboden in die bus Ltten werpen. 

Eenmaal d1t11g3, warden die bussen, door de 
zorgcn v11n de ::nilitnire hospita1tl- of wel gast.
huis1idministrntie geledigtl, en deszelfs inhoud, 
in beJoelJe gestichten, aan de zieken en lgders 
rondgecLield. 

Dnizende du.gbl1tden krijgen op die wijze 
eene grootscher en w111trdiger bestemmin·g. 

Volgens ingewonnen berichten, worclen in 
geheel Ned.-] udie 11nn de zieke milit1tiren in 
hospititlen ( officieel) nimmer dngbhtden ver
stn>ld. 

Enkele malen z!jn het geestelijkeu, die zich 
bet lot van een l\jJer anntrekken en een cou
rnnt medebrengen, die dun v1tn hand tot hand 
vim znul tot ziml wordt ronclgegeven. 

Docb genoeg. 
Mijnheer de H.ecladeur, ik wensch hiermede 

in het belu.ng van ruijn stand eP.n beroep op 
Insulinde's burgerij te doen en naar ik l::oop ,\Juchi,nist, Ghezzi . 

\" oorts 14 artisten, een balletcorps 
]Jersoueu en drie Ohoryfeeen . 

v1m g nict te vergeefs. 
Anderm1t1tl zullen 

en zeem11.cht offeren 
N eerlands zonen v11n laud
op het altMr des Vader-perso-

B. lunds. 
Het geheele gezelsch1tp bestititt uit 36 

nen. B. II. 

lfit Solu schrijft men aan de Loe. 
In een pm1r 1mdere bbden heb ik gelezen, 

cl11t bet ., Wien Neerlaudsch bloed", wa:rnnecle 
de ku.pel bar concerten op J1mi steeds sch\jut 
te eindigen, door de aau wezigen nltijd stannde 
wercl aangehoord. Dit was ook hier het geviil, 
rnuar bet kornt ons eercler voor, clat bet pu
bliek opstaat om zich mtar huis te bcgeven, 
zoodm het volkslied :1,ich lua.t hooren, bij wijze 
van ,,slnmat ticlor". 

Het doodend klim1tat en 't moordend lood 
znlleu op Atjehs veltlen op nieuw hnnne offers 
eischen. 

De hospititlen te Kotta lfadja, Padang en 
W eltevre.len znllen evenals vroeger, weder 
spoedig overb3volkt zijn. 

vVelnu ! Burgers vm:;. fosnlinde, die in 1873 
n11 afloop d·:r le expeclitie tegen A~jeh, getoond 
hebt een warm hitrt den milit1tir toe te drn
gen, rnrgeet ook tbims den gekwetsten en zie
ken soldaat of zeemim niet- en sticht een blij-
vend asyl als gedachtenis voor een jonger ge-

Bij de herdenking van den sterfcbg van sl1tcbt en neem uls hierboveu gezegd, Amster-

'

" dnlll tot voorbeeld. hllem de Zwijger, den gronch-ester onzer dy-
. De » bussen" kunnen ter onderscheidinD" van 

nastJC, was onze Koning, ham· la1ttste manne- de » brievenbussen., wit met een rood kr11~ D"e-
ftjke~ telg, niet tegen woordig, ook niet verte- o 

schilderd worclen, met g1·oote openil.1
0
0', om ook genwoordigd. Prof. Tijs de Vries held een na-

re preek. De nltrnUJonbnen en citlvinisten bfa- tijdschrifteu en boekwerken in ontntngst te 
ven weg, ofschoon zii mm Willem de Zwijger n~men; te.n;ijl \\'ellicht) de go9sdie~stleeraren 
de vrij heid ViLU geloofsbeljjdenis te cbnken heh- of ~le co mites van het hooc~e l\.rus m de ver
ben. Z\jn leus: ,,Eendracbt nuwkt nrncht'" kon sch1llende garmzoensteden _z.rch ga11rne beurte
lwn niet verm urwen. H-et V 1Lderlaml zag in de 1· hugs ulv.vend i~et de -~ontrole zulle~ be~~st~n. 
houding van on:; volk een bewijs, chtt wij ge- Di1t het g!l.stvq1e Inclie i\I: de lL met b.g e
rust kunnen zijn. Begqjpe deze logica, wie kan! derland zu.l 11chterbl.gven, is de wensch 
Wat mij betreft, ik vind dat de Netlerlanders van U wen Dv. D. 
meer en rueer gel~ken op de Frnnsc.;hen, v11n E.mx KRIJGER.. 

wie reeds lllonteilquieu zeide: ,,Zet twee Fran- Oostp. 
schen in de Lybische woestijn en zij zullen begin
nen met elkander te ven,cbeuren." 

Den dag na de begrnfenis v1m 's Konings 
l1rntsten zoon was er groot diner ten Hove. 
Tirons l'echelle! Ji.. v. E. (Ind. Opm. ) 

Hoe is prof. Deherniu's stelling, dater geen 
beter humusvorrner is dim een gmsveld, te 
r~jwen met die van T. Ottolander (bk 49 van 
zij n boek over het euten), clnt niets den groei 

Een pijnlijkeu mdruk mnakt het volgend 
entre:filet in het S. H. B. 

>rEen geernp!oyeerde van eene naburige sui
» keronderneming deed, een ptmr nachten ge
» leden, de ronde door de fabriek en sn11pte 
»een koelie die, in stede var:. te werken, achter 
»een pil11ar Ing te slu.pen. 

In een kunstluitiek over de nienwe en op
zienb:irende schilderij v11n prof-J1q1ssens ,,De 
Kindsheid rnn Bacchus" zegt prof Alber<lingk 
Th\ju1 o. a: 

» J.lerkwaardig is de bizonderheid, dat ruen, 
»zoo vele spiernaakte Nymten schilderend zoo 

, van plitnten z66tea belemmert, uls zwnar on
kruid'? ~loet dit bat:ste ruis.scbien in dezen ziu 
opgeviit worden, ditt goeclttudig onkruid geen 

»In clrift gu.f h{j den koelie een pau.r klap
»pen, doch deze klaagde hem den volgenden 
»morgen bij den adruinistrateur der fabriek 
»a!Ln en de employe wenl niet alleen iu 't on
»gelijk gesteld, maitr moet nu, voor die kl11p
>»pen, met vrou w en kimlereIL zwaar boeten, 

gezegd dat gij op den dag rnn een gevecht met uw 
aankJagel' bet s]achtoffer Villi een J.iaghartig Vel'l'aad 
geweest zijt. Een giftige' drnnk had u alle krachten 
benomen. Op_ de rechtvaardig¥id van God Ye1trou
wende, wil ik u in de geh•genheid stellt>n om uwe 
nederlaag te wreken I'll uwe ec1· te heroveren: Ge
voelt gc u in staat om nog heden te str~den ? 

- Ja ! monseigneur, antwoonlde Raoul wiens man
nelijk gelaat van e~n edelen trots<.:h straalde. 

- Men zal u wapenen geven. Doe uw ]Jlicht en 
dat Goel aan den waa1·digsten de ovenvinning ~chenke ! 

l\Iet hijgPnde bol'st boog Raoul voor den Hertf!g 
om hem te danlu~n en knielde daarnp rnor zijn varier. 
Met een onwillekeurigc beweging legde de oude man 
zijn beenige hand O]J bP.t ontJekte huofd van zijn zoon . 
God alleen hoonle den zegen die de grijsaard nict 
kon uitspreken. 

Een Jevendige ontroering heerschte om hen been. 
Eenige oude krijgers naderden den ouden Simon, vat
ten hem bij de hand, hem bartelijk toe,p1·ekenrle. 
Hij z:ig 11''!11 verw ilderd aan, rnaar gaf gt3en ant
woord. Hij herkcnde niemand. Hij scheen wel he
vig bewogen en zocht met de oogen maar zijn zoon, 
die door een schildlrnaap van den He.rcog in een na
bijstaande tent ge!Pid wa,. 

De eerste die Raoul daar ba,peurde was de brave 
Jobie, die ernstig, met een siuk hertenleder de ver
schillende stukken van een ]Jrachtige wapenrus1ing 
blank wreef. 

floe komt gij hier? vroeg Raoul hem verwon-
derd. 

• 

- Monseigneur, heden zult gij alles weten. lk 
heb op een heilige · reliek mo3ten zweeren, dat ik 
niets zoude \'ertellen voor men mij -..an mijnen eed ont
slagt>n h::td. Dat God u, mijn waai·digen mcester in 
z!j.ne alrnrmog1mde bescbenning neme. 

Jobie hielp nu fl[ioul pm de wapenrnsting aaA te 
gorJen. Deze paste hem zoo gocd, dat ze rnor hem 
gelnaakt scheen. De schilclknaap van drn Bertog 
en t\\·ee inaunen \·an wapenen stonden den boer bij. 
Raoul was diep bewogt'n toeu hij gevoelde dat men 
een tang en zwaar slagzwaard aan zijne zijde bing. 
l\Ien b['[tcht een schoone stl'ijdheng:<t, , b'~dekt met 
ijzeren platen, zoo:118 toen alle paa1·den bij tournooien 
dro 1:\<;(·e1 1. l\Iet Vl'eugde herkende Raoul den hengst 
die hij gedurencle de re:s bere fen h'.td en waarvan 
bij de bewoncleren,;waardige eig•mschappen had lee
rcn waardeeren. 

Den rnad Yolgende der Ilecl'en de .\IalestroiL <'tl de 
Kcrmoi,;tm, he111 door den Ilcrtog als getuigen toege
voegd, reed Raoul tweL' of 1lrit~malcn het tournooived 
rond, 0111 zich vast in den zad»I te zetten en zich aan 
het cl1·agen der wapenrusting te gewtlnnen. Onderwijl 
wchteu zijnc oogen naa1· i\1arcellede Boloi'. maar hij zag 
haarniet. Een zucht rnn ontmoediging ontsnapte aan 
zijne borst. [-lij gevoelde iets beklcmtls er aan den
kcncle , dat te midden rnn die groote rnenigte, er 
geen eukel hart was, wat voor hem zuu bidden. 
Op het oogenblik rlat Raolll somber de hertogelijke 
tribune vuorbij rePcl, sprak een edelvrouw, die in de 
tweerle rri zat achter twee edellieden uit de naaste 
omgeving van den tlertog, een paar woo1·den. tot 

ecn aller:rn1·digst knaapje, nat op haar schoot zat. 
Het kind liet zich da,ldijk op den g1·ond gl ijden. 

- lk wi l hem ook zien, riep hij uit met . alle 
macht aan bet wambuis van cen der oude edellie
den trekken ,Je. Oom Ivan, licht mij op, laat mij 
op uwc armen zitten. 

Toen Raoul voorbij ging, riep het kind hem met 
zijne heldere ~ttJm, wat zijne _ moedcn· hem stellig ge· 
leerd ha 1, toe : 

- Dag ffi()ssire . Raoul, dat de goede God u in 
zijne hoeLle neme l'll zorge dat gij overwinnaar zijt ! 

Raoul schrikte, hij had rle stem van Lo"ic ber
kenrl. D,1delijk zag hij het kind <lat hem kus
lia11tlen toewierp, nm:1r Le gelijkertijrl Marcelle, wier 
ble·~k en ontroeril gelaat, hem liefolijk toelachte. 
Raoul en i\farcell0 wisselden ecn blik, die alleen zij 
zeh·cn bPgrepen en bij cliP. blik keerde al den moed 
en bet zelfvertruuwen in het bait \an den riddel' te
rug. Trotsch zette hij zich in den zadel en gaf zijn 
paard de sporen met zulk een kracht, rlat het edele 
cl ier opsprung en \'OOrmt s~oof, terwijl het zijn · sta
l~n pant~er clet>d kliuken. 

Op dit oogenblik kwam de baron de Coi'tmainguij 
in het strij1lpedc " 1a aan alle formaliteiten, in ge
bruik bij de Gudsgerichten, voldaan te hebben reden 
zij elk naar ecn 1ier uiteinden van bet strijdperk. 
foder ontring een Jans. De trompetten gaven het 
teeken tot den aauval. 

( Wordt vm1olgd,) 

,;.•• 
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S T A A T S S P 0 0 R W E G E N. 
S oI o . ~oio. 

-So i o 81V. 
Solo-Djebrcs 

» » 
Pal oer 
Kemirie 
Gron:ipol 
l\:t:odjo-SJ·agerr 
K ebon Flor:no 
Kedong Ba.nteng 

-VV-ali·~koekoen 
Gedong Gn.la1' 
:.-:» - I"O .ll1l 

» 
Geneng 
Foer~-od adie 
IUC-d.ioe .. 

>> 
Ba bad an 
Tjaroeban 

Sa1·ada:n 
''' i.h'lngan 
Bagor 
Nga.ndjoe k 
Soe komoro 
l3a1 ·on 
~e~oso..-a.o 

~> 

Sernboeng 
Dj o n :ibang 
Pete rong·an 
Tj o ernn.-:ialang 
1'.Iod._j oke:r~o 

» 
Ta.rik 
Prambon 
Toe langan 
S.i.d.blo ~:rd._jo 

» 
:iredangan 

°'V\7 aro e 
' ''• •n o kt·omo 
Gocbeng
S o era b -.i-. 

Se>I e> 

Dela:ngoe 
Tj e pper 
~·-~-.eIJL 

» 
S.xo~-ot 

Bramba.nan. 
Ka.la.ssan 
:K»_je>k_j -. 

:.>_je>k_ja.. 
Kalassan 
Bran.">. ban an 
Si·o-.. ... ·ot 
I6:Ia.•~eJDL 

» 
Tjepper 
Delangoe 

Poer-v-.·oda.d ie 
S«:>Io 
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Aankomst. 
"'\·ertrek. 
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>> 
» 
>> 
» 
» 

» 
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Aa.rJkornst. 
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>> 
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)) 
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» 
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,.erTrek. 

» 

" 
» 
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» 
» 

Aankornst. 
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» 
)) 

» 
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>> 
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» 
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doo1· 
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<loot· 
door 

door 
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d oor 
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d oo t· 
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dOOl" 
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door 
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I 
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V. ::\I. 
7, ·13 
7 .24 
7 , 50 
8.6 
8,24 
8.30 
8.44 
8 . 57 
9,8 
9,26 

'\T • :::\L 
7,-15 
7.38 
7 , 5-1 
8 6 
8 , 20 
8,26 
8,47 
9 , 3 

9,30 
9 38 

Y. ::\I. 
-10 , 
-10 7 

·10,26 
·.10.37 
·10,5-:L 
-10,56 

·1 ·1 ,7 
·1 -1 .-1 7 
-1-:I _':2 6 
·1 ·1,42 

Y. _ ..r. 
9,48 

-10. ·1-:1 
-1. 0 24 
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-1 0 , 53 
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\-1 -~:35 
N. ::.\.L 

-12,-1 
-12,9 

N. l\T. 
2,6 
2,23 
2,42 
3,3 
3,-12 
3.29 
3,50 

4,::1.0 
4 . 32 
4.50 
5,G 
5, l f) 

5~/l!~ 

5.56 

T _ 1\L. 
2,25 
2,30 
2,40 
2,5·1 
3,2 
3,-14 
3,38 
3,50 
4,3 

4,29 
4,47 
5,3 
5,5 
5.20 
5,36 
5,55 

Soe:r.nb.n.:i..all '\· crt1·e k. 
Guo l_1cng- » 
,,~o:nokron"J.o » 

''' a1·oe " 
Gedangan » 
Sid.be> Alio..:rd._j o .1\.. anl;;omst. 

» ""\Te r tt·ek .. 
Toelanga.rt » 
P1·arnbon » 
Tari.I;;. » 
1't.1Cod._j o:..i.: e:r~o ~'I. anko n:i s t. 

» "'-r e1·trek. 
rl..,joe1·t.1-rrtala11g ">:> 

Peterongan » 
Djon-:ibn.ng )> 
Sembo ~ ng >> 
~e:m.--t;o.s«>••«> ..i\. ankornst. 

» ""\Tert1·ek. 
Baro n » 
Soekon"J.01·0 >> 
:::-;:-gan<ljoe k >) 
Bagor » 
''"ilungan » 
Sa1~u.dar1 "> 
... rj~1roeban "> 

Bnbu~un » 
~.n.d :i.oe•• ankon1st. 

)> ""-Te1·trc-k 
P o er,vo<l.adie » 
Gene ng· 
.:--re> .._ 

>> 
Geclong· Gala1· 

» 
.. :\. n.nk on:i ~t. 

"\· e1·trek. 
» 

,,.alie k o ekoe n » 
I..:.e<long Bante ng >> 
I~ebon Ron:io » 
:::\Iod.i o -S1·uge n " 
G t·o 1T1pol >> 
Ken-liri e » 
Pnl o er » 
S o l o -1.) j e bre s _\..ankorn.:-<t. 

, . <>rt.-.:~ k . 
-"-an.l;;on"l.,.;t_ 

""'17. D'X. 
6,--
6,2·1 
6.37 
6,50 
6,52 
7, 10 

7 ,31 
7,53 
8 ,6 
8,-18 
8, 4 1 
8,53 
9, 4 
9, 13 
9 , ~ ·l 

9,26 

"V" - :l\IJ:. 
6, -1,... 
6,82 
6,54 
7.,7 
7.,22 
7,4-1 
8 -1 
s:23 

8,4·1 
8,56 

9,4 
9,28 
9,44 
9,57 

.-

,r_ I. 
6.20 
door 
door 
door 
doo1· 
7,--
7,2 
door 
door 
door 
7,5-1. 
7,57 
cloo1· 
doo't· 
8,34 
doo.-
8 ,59 

9,5 
door 
door 
9,39 
<loo.
door 
door 
door 

door 
-10,49 

10,55 
door 
doo1· 

·1-1 ,35 
1 ·1,36 

cloor 
:JSC. DZ. 

-12,-1. 0 
door 
tlOOL" 

·12,46 
d o or 
door 
doot· 
1 . 28 
1,34 
-1 39 

SPO.ORWE G- MAATSCHAPPIJ. 

I 

N. ~L 
·1.53 
2 . 2 
2.22 
2.33 
2,47 
2.52 
3.3 
3.-1 £ 

3,24 
3,40 

N. :\-I. 
-:12,25 
'12,42 
-12,5 '1 

-1 , -:1 
-1. . -1 -:1 
-1 ,-1. 6 
-1 3 ·1 
-1. , 42 

2,-1 
2,7 

I 

S o io. 

N. ::\I. 
3,36 
3.47 
4.-13 
.l'~,2.H 

4 . 47 
4,53 
5, -10 
5.25 
5,38 
5,58 

N. 1\-L 
3,55 
4 ,-15 
4,27 
4,41 
4,53 
4,59 
5, ·17 
5,3·1 

5,53 
5,59 

I S o i e> 
Kuli-O'"''"'o 
Sal c n:i 
D~enk.ilou 
La, .. vai'lg· 

~oe••d..i.h 

-...-ertre k. 
» 
)) 

.A .. n.uk.01n s t. 
'-' eJ ·t1·el;;,. 

Ka t·ungsono >) 

Teln.'1.YU. » 
Padns » 
::Iii:..e d.o••g d._j a. ~:i. A~Lnkomst 

» "\·e-rtre k. 
Tangoe ng· 
B1 ·oen"l. boe ng 

§~ ··· ----··;;-
S oio. 

.§H.•IllH.X-.H.I•~ 
Broe n-:i. boen.g 
Ta1')jZO C"r"l g 

» 
>.> 

_.\. ank o r:ust. 

..._ed.o .. g-d,_j ~ ~i. 
» 

Pad a s 
'I'ela'l.-Ya. 
I->:arung-so n o 
~OeI•d i. h 

» 
La--,.ya.ng 
Denkilon 
Salem 

Kali-Os so 
Se>Ie> 

V . L 
·10.30 
·10.53 
-11,-13 

Y. :\I. 
7,2 
7.25 
7.45 
7,59 
8,-10 

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

·i 1.. 27 ~ 

·1 ·1,37 ) 
N . .i.:1.. 
-12, 7 
-1 2, -15 

-10.2 
-1 0 .-1 -1 
'10.26 
-1 0:50 
-1 -1,-18 
l ·l_,45 

·12,37 
'12 56 

'1 , -1 9 
-1 ,28 
-1 , 43 
2,6 
2,26 
2,50 

""-' e1 ·trek. 
>> 
» 

~X.unko1nst. 

'-"e1·trek. 
» 
» 
» 

.t-'\...ankon1st. 
"'\-c1·t1·0l;;,. 

» 
» 
~> 

» 
Aankomst .. 

I 

~ • .1 ~ 
0,0.::> 
~,60 

0,~u 

v. L 
6 50 
doo1· 
7 27 
7,47 
7.,57 
doo r 
<loor 
d o or 
8 , 42 
8,47 
<loor 
door 
door 

door 
9,47 

-~a..:r•ef' oo:r SJ.>oo:r""'~e~-:rei.zige:rs. 

V. L 
G,30 
6,38 
6,47 
6,59 
7,8 
7,22 
7,30 
7,45 
8,3 
8,-15 
8,32 
8,38 
8,54 
9,-16 
9,28 
9,44 
9,50 

-10, 7 
-10, 2-1. 
1. 0,40 
·l 0,5 ·1 
-1 ·l ,4_ 
-1 ·1 ,2.2 
·1 -:1,28 
-1-1,55 

:JSC - :DII. 
-1':2,'10 
12,24 

-1 .-1 5 
-1,36 
-1,52 
9 -_,o 
2,-10 
2,28 

2,50 
3,-12 
3.25 
3 . 40 
4,3 
4,-1. 5 
4,26 
4 , 35 
4,45 
4,50 

l\L 
2,-16 
door 
door 
doot· 
door 

N. 1\-I . 
-:12,24 
'12,32 
'1 2,41. 
·1 2,53 

-:1, 2 
-:1, -1 6 
1. ,24 
... ,39 
-:1,5 7 
2 ,9 
2,26 
2,32 
2,50 
3,-1 0 
3,22 
3,38 
3,53 

4,-:l 
door 
d o o:i.· 
4,36 
4,49 
5,7 
5, 2 3 
5,39 

5·45 
6,8 

s-:37 r 

I 

. 

door 
door 
4,6 
4,-:16 
4,37 

<loor 
5,-13 

v. ::\I. 
8,31. 
8 , 58 
9,-1.8 
9,39 
9,52 

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

door 
-1 -1 ,53 

J.: l\:L 
-12 g 

!12:2 7 

N. M. 
-:1 , -:1 -:l 
-:1,3 6 
2,5 
2,26 
2,3 8 
2,5-:l 
3,-13 
3,40 
3,58 
4, 8 
4,41. 
4 , 52 
5,7 

5,27 
5,48 

s~--~2!u!tp«>o:r--..ve~e..-a. Lij n S amarang-Vorstenlanden-"YV'illem I -
V AN S 0 L 0 SzV NA AR Sama.ra n g naa.r 1e kL 2e. kL Se . kl. 

Solo-Djebres 
Pa.lo er 
1.-:cmi1·ie 
GrG>rnpol 
1'-Iodjos:i·a.gen 
I<:.ebon-Ro1.no 
K edong-Ba.nteng 
'\.'\-al iek oekoen 
Gedong-Gaia.
Paron 
Geneng 
Poervvc.-la.di.eo 
l\-Ia.d.!.oen. 
Ba.ba.da.n 
'I'ja.roeba.n 
Sara.dan 
V\Tilanga.n 
Bagor 
;N"goendjoek 
Soekomoro 
Baron 
Ke1-tosono 
Semboeng 
Djomba.ng 
Pete:i.·ongan 
Tj oera.mal a.n g 
1\Iodjokerto 
Tarik 
Pi-a.mbon 
Toeloenga.n 
Sidboa1·djo 
Gedanga.n 
Waroe 
Wonok1·omo 
Goebeng 
Soera.ba.i · a. 

-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 
6,30 
6,90 
7.30 
7,85 
8,30 
8,65 
8,95 
9,55 
9,95 

-1.0,45 
-1 0,90 
-:1 ·1 ,20 
1..1. ,90 
1..2,35 
-12,90 
-13,25 
-13,80 
-14.30 
-1.4,75 
1. 5,-
-1. 5,30 
-:15,60 
-:15,80 

2e kl. 

0.20 
0.30 
0,50 
0,70 
-1 ,1. 5 
1..,40 
-1 ,65 
2, -10 
2,50 
2 , 90 
3,-15 
3,50 
3,90 
4,20 
4,60 
4;90 
5,25 
5,50 
5,75 
5,95 
6,35 
6,65 
6,95 
7,30 
7,50 
7,90 
8,25 
8,60 
8,85 
9,20 
0,50 
0,85 

'10,-
-10,20 
-1 0,40 
-1 0,50 

3e kL 

0,-:10 
0.-15 
0,25 
0 , 35 
0,60 
0,70 
0,80 
-1,05 
·1,25 
·l ,40 
1. ,55 
-1,70 
-:1,00 
2,05 
2,20 
2 30 
2,50 
2,60 
2,70 
2,80 
2,95 
3,05 
3,20 
::-3,35 
3,40 
3,60 
3,70 
3,85 
3,95 
4,-:LO 
4,20 
4,30 
4,40 
4,45 
4,50 
4,55 

Broen1 b ocng 
Tangoe11g 
Kedong- Djati 
Pad as 
Tela , Ya 
Ka.rang Sono 
Goe ncfib 
La,Ynn p; 
~ ... 1, ~ n1 

li a l i e- O '"'so 
~olo 

Pve,,·o dn<lic 
Delang·o e 
' l ' jeppe 1· 
I~Jatt.en 
S1·ov .. ·ot 
I31·an.'l.banan 
li ala.:,;sa.n 
Djoc ja 
Ternpoc1·a:n 
Gog·orla l en:i 
l3ri1."1µ: i1i. 
'I"' ocI"rt ~L 11p: 

"'\ \. · i J l e n'l I 

Ver s:pre ide 

·l ,25 
2,25 
3,-15 
3.50 
4 . 30 
5.30 
5,95 
7,20 
8 . -
8,80 
9,80 

-1 0,--
-1 -1 ,05 
1. '1 , 70 
·12,50 
'13,1.5 
1.3,60 
'14,05 
-14. 95 

3,85 
4.75 
5,25 
0.2.J 
G,83 

0 ,85 
-:1,50 
2,-1.0 
2,35 
2 . 00 
3:55 
3,95 
4 80 
5,35 
5,90 
6,55 
6.65 
7~40 
7 ,80 
8,35 
8,75 
0,05 
9,35 
9.95 
2,60 
3,20 
3,55 
4,25 
4, 7 0 

0.28 
0,50 
0,70 
0,78 
0,96 
-1,-18 
-1,32 
-1,60 
1., 78 
1. ,96 
2,1..8 
2,22 
2,46 
2,60 
2, 7 8 
2,92 
3,02 
3,-12 
3,32 
0,84 
-1, 0 2 
-1., -1 2 
-1,32 
-1,44 

l3 e rich ten. 

Tc bC'ginnen JTH~ t 3 Oct:ober ·~· k , geeft d e firma. 
(_.;. I~olfl &. Co. tc T~ nta.via. een n:e 11,ve Conrant u.it 
in de Talcil"che i.aa l e n genDamd Din i hari . l s bet 
::'ITale i ,.- ch , zoo z• ·gt het ::::=:. 1 1 ., 'an den pro~pectus 
O Y c J" e c1 1knrnt, ll ,,t c~at ":: n h c 'L 11ic 11--,.ve b l arl, z:al bet 
g e loov c n. vvij op Java. algen-:ieen volrloen<le begr pen. 
'-''-'Olden . l-J <'i S. II . rnadt verder den rP-dakteur, de 
bee r Arnolcl Snakey aan om heel V\"einig Sumatrasche 
pn.ntoou<" , p11ntig e gezcg·den en spre ek-.,,,vijzen te ~it:e?-
1·c-n , om• l at <laa1·i1:i veJ c woorrlen voorkomen, c..li.e in 
Midden- en Oos t - Ja.va. niet vvorden vet·staan.--- De 



loods .J. die gedoodverfd '\.verd me het plan ,-an zijn. 
ont,,;log te zullen nemen, heef"t verzocht dit be1·i ·ht 
tege:n te sp1·ekcn.-- 1'1en verhaalt "Le Soen:l.l>a.ia dat. 
de begrnf"eni:s van den ka tein titulair cl i· Chineczcn 
eno1·m ''eel g·eld gekost heef't_ Zoo ZOU er allceu 
voor de ,·erg-unning om zes kanonschoten aa bet 
ste1-f'hu\s en op h~t ke:1·khof' te rn•:>gcn losst.~n. f 300 

Van Reuter. -t·t September. Londen, 1.0 Septem 
ber. Volgens het Parijsche blad Le N"at:ion.al vvordt 
door bet Fra.nsche gouvernen"J.cnt een oflicieele oorlogs 
verklaring nan China in over,,.veging genomen. 

Tot dat doel zullen de beide kamers hijeengeroe-
pen 'vorden. 

Het ,-oornernen om op l<'orrn-osa te la'nden zal 
;va.a.rschijnJijk verlaten 'vo1·den, om tot meer ge~ichof f" 500.-- pe1· scbot betnald zijn ge "~or en; bet 

v.ra.s ecl~te1· onbekend. nan '\.Vien <lat gelt.l 'va$ af'ge
dragen. I-J:ct is te hopen 'In 's L~ nds kas en -volge:ns 
velen is <lit een zeer l>illijke bclasting, 'vnnt <lie sn.
h .1u.tsch.otcn. bij een begra.f"cni.s. 'vii hebben, en zich 
ditts die ;veelde kan: - pei-mittee1·en, moet er clan ook. 
:n.~ao.1• voor ·beta Jen, te meer da.ar bet: zee1· goed zon
dcr k~ n. Aa.n champagne 'vcrcl er ,-oor f" 700.-
opgedi·onken en onl. Rlecbts ee:n voo1·beeld te geven, 
hoeveel er ge1·arnpast "'\.Verd, ,,-orrlt alleei-1 het f"eit ver
rneld .da.t een. jongebeer zes flessehen. mineraa.l'"vater, 
drie 'flesschen bier en t'\vee flesschen. cbampag-ne vvist 

tige operatien over tc kun:ncn gaan. 
Sin.gapo»e, -1-1 September. De uitslag 
als v0clgt. : 

der J."aces is 

Lan-..bkin. ,,..-inner, Leger en Sandi'l.uay no 2, Supe1·
r:.o 3. 

:Pa..r .-,•c·u1Ii.e-r "1il"'~•~"ra..m 
VAN DE LOKOM.Or.r.IEF 

Uit I'Vede1·lan,d. 
A1nste-rda:~, '1. 0 September. 

te bema.ch't:igen.-- Een beer·, rlie op Passar glap eenige 
ti.mmer·rna-nsgereed.schappen g;ekocbt bad, moest, toe:n. 
hij" °""'ilde betalen, ben.1erk..en da.t men zijne porte
:rnourtaie 'vaarin gelukkig niet veel geld vva.R, uit zijn. 

J.A.V.A..KOFFIE, ge~o::n..e bereiding, 
lier -27_ 

pn.rticu.-

• za k gerold bad_ 
De muor·d..,.,naar van de~ heer de la Brethonie

:re ·· -te Pa.ro-ng is reeds in confessie en zal sp0edig voor 
de. c R.echtbank -va..n Omga.ng terecht sta.an.-- Aanlei
ding ~as dat. de ve2-slagene de:n hoo1·ende doove met 
·~ bangsaf:,. a:anspra.k.-- In kampong Pontjol op Se
ma.1.-an.g brandd,, de -v..·oning van <"'en iHlander af', en 
i~ bet VJ.-en-idste dat de ga.rdoevvacbt het b1·andsigna.nl 
niet sloeg. Dus e-ven. als op Soerakarta. di :::S-ingrat. 

Een. in'landsch ambtenaar onder Bod.ja ontvangt 
-van een Java.ansohen a.mfioen Smokkelaar 's maandelijks 
een doucenrt:je van f' 200. -- on1 dien man.1· niet te 
a.~esteeren. -- Dat ziet me:n rncer. -- Een dos-a-dos 
koetsier kreeg van. een zijne.r collega.s ee:n f"lin ke slag 
~t ee-n stuk. ijzer nan bet li:nkeroog. De aa.nlei
d~ -v.·~s "-v<'"<lei.- de vi.·ou,v. -- In de geva:ngenis te 
B. bevindt zich eP1re ge,vezene :n1cnagere van een 
Europea.an-, diP- ha.ar hee1· met hE"t 'velbekende ve1·
gif"t,. ojot s engsang ,, reeds geruimPn tijrl geleden, 
moet 01n bet leven hebt>en gebracht. -- Dun.r die 
·vrou'\IV reeds 7 maa.nd..-.n la.ng p1·e,·entief"' zit, Yindt: de 
Locomotief" bet 'l.venschelijk <lat n::ien cind lijk eens 
eeri begin met de bebnrHleling dier moordzauk ma.akt. 
-- - Tusschen .Joa.nu e:n. Rem bang ma.a.kt een inlan
der' bet den: voor·bijga.ngers zeer la.stig, - door zoo .... veJ 
man:n 'H a.ls ,-..-ou "ven a.an den Jij-..·e te visitce1·en, 01n 
naa.r cla.n.dest.iene opium te zoeken. Dien he.n1 echter 
-v.-at ge'ld in de hand du,vt, laa.t hij ongest6ord pas
seeren. -- '\'ijf'tien glazen dakpannE"n zij n 's :nachts 
van bet gen1e-rnaga.zijn. in de Hecrenst.raat te Sema
rang gelieht en tot goeden buit Yerklaard. -- Het is 
nret allee:n. bruta.al, nYn:a·r ook een raadsel, dan.r ge
n.oemd gebouvv nan.st de Hoofd,va.cht gelegen is. -- De 
Loco1notl.ef' meldt dat:. het nieuv.re orgeJ ·voo1· de Pro
testantscbe kerk nldaa.r a . .s. zonda.g plechtig za.J '-YOr
den ingevvijd. -- Eenige dilet"Lanten :Lullen gedeelten 
va.rt !\-tendelsohn"s Paulus ten gchoore brengen. -- De 
-2.e L'.J.iten:aut Campen Yan bet 5 Bataillon is over
g<!pla•"t.tst na.ar !\<ragelaog. -- - :Ien betreurt dit zee1-, 
daa.r _die beer a.He pogingen in bet 've1·k stel<le om 
bet gezellige iu bet leven te helpen bevorderen. en o. a. 
de ziel vva.s van bet jo:nge l\Iusis Sacrum. 

De zout:verkooppakhuisrneest:er te Loemadja.ng, de 
heer Hoijer, die zo:nder verlof" de p1aa.ts ve1·]iet en in 
'viens af"'N"ezigll.eid een t.e "kort in kas van f" 970.~ 
'verd geconsta.teerd znl ,...-aa:.rscl.tijnlijk 'Yo1·den ontslagen. 
HeE"ren 'vach"fgeJde1·s, boudt dusu.v1.·e requesi.en kla.a.1·.-
De Go"t.:n:erneu1·-Genera.al Yindt bet onbillijk, ila.t a.Ile 
sigar ·en ,.,.,.aar,·an <le inkoopsprijR in Europa. f 40 per 
mille bedrna.gt, bij inYO<"r in ~edPrland,..ch Tndie, nls 
Hava.nn.h sigaren -.....·orden belast en heef't:. Z. E. den 
Uirect:-eur .,.-.a.n FinancieIJ. d~ua:1:01 gevvezen. Rool-.e1·s 

-aa.z-<. '~us v<.>aa.rscbijn1.ijk een. goe~~en tijd te gen:ioet:, 
oor .....,..-einig geld een goede siga.a1·. -- De inlanctsche 

meid ,·a.:n <len heer B. t:e 1.·ht.ta.vin, is doo.- het in 
brand ger·aken Yan een petroleurnlnmpje deerJijk ge
brand en n.aa.r be~ bospit:aal o,·e1·geb1·a.cht:. De bekcnde 
mu.sicus de beer Sa.uv1et zal in combina.tit:" m•-'!t n:i.e
vrou~ Spitzy concert~n in Sia1n geven.-- De Soera
baia~che Bank c.:n. Ha.ndelsvereenigi:ng dee]t over he.t 
boekjaar -1883 een di,'idend uit Yan 74/~0 pct .. -- Nabij 
Amoy is eene firma, die ,-001· duizenden dollars valscb 
kopergeld f"a.briceert, da.t oYer l.>johore nua1· Singapot·e 
--0.1--dt binnengesruokkeld, en , ·an duar ~el zijn 'veg 
vindt naar Ja.Ya en elders.-- De beer B. C. de Jong, 
ma1·i:ne super-intendent van de N. I. stoomvaa.1·tmaat
sc!rappij is benoemd tot agent Yan de Lloyrl.-- Et>ni
ge heeren "-·a:nde1aars · hebher:i. <len afi,;tanrl tusscben 
.Bata,·i.a. e:n. Euitenzorg. 53 kilo!fleters. in '.12 ure:n 
af"gelegd.- · Engel:sche hoofdofficieren van. 001·logsch<o>
pe:n bezoeken un en dan l\. tjeh. · 1\-Ien schij:ut :zich. 
V\.-el ,,·at te stc1 ·k voor o:ns te interesseeren.---- De 
beer 13. H. Holle te B:n.taYia he..,.,ft aan hct Parapat
tn:n -weezenges"t.icht een jaa.rlijksche subsidic toegekend 
,-an. f" 30-00.-- Roijaal ! --- Aan den inspecteur der 
kofTiekultuur lVlounier is Fort de Kock ah; stn.ndplaats 
aange""·ezen.--- De races te Buitenzo1·g bPloveu zeer 
geanimeerd t.e zullen ZlJn. De ha.ndel a.an de kalie 
.Besar droeg daa.rvoor f '.1200 bij.--- Een Chin~es 
bood. te Batavia. n1et het leukste gezicht der -v..·ereld 
een. post:-wissel ter u.itbeta.ling aan, ''"elks bedrag van 
f" '.:l .'.10 in f" '.:I. '.:I. 0 -v..·as vet·a.nderd. 1\I"en deed hem ech
ter a.ch"t.er slot en g1·e:ndel zetten.--- De beer Berga.
maschi za.l tegen. bet begin van. November op Ja.ya. 
terugkeeren, met een gezelschap u.itstekende o.pera.
zan.ge:i-s e:n. za.nge1·essen.. Als hij da.n. Solo me.a.r niet 
ve.-geet. 

Teleg~a:m.znen van de Locol'n:otief. 

Uit Batavia, 1.1. SeptembE"r. Eervol onthe,·en van. 

bet ' '·ervulJe:n der bE"trekking van. directeur der la.nd
bouwschool te Buitenzo1·g, 'Treub ; 

der betrekking ..... -an Jeeraa.r aan de Ja:ndbouw:,;chool 
~e Buitenzo1·g, l'Vfa.ssink, ,-an Nooten, Rijken, Coenen 
en Soet'nowisostro ; 

der bf'!t:rekking van ondervvijzer bij de Jandbouw
school te Duitenzorg. '\-Vigman, Lang en van der Veen. 

Eer,·ol ontslagen uit 's lands dien.,;t, op ''erzoek, 
de a.rcbit:Pe.t bij den vvu.terstaat, Gatzen. 

Benoell:ld tot kapitein-kommanda.:nt der dienstdoen.
cle sc.huUerij t:.e Makasser. l'Vlor ·a.ux. _ 

Ingedeeld bij het t-.....-eene depotuataillon, de tvvee
<le luitena.nt der mf"a.nterie, , -a.n 'Wa.chtendonk. 

bij bet: '.:I. Se ba.ta.iJJon inf"a.nterie, de tvvcede luite
nan1:. de:r ~nf"an.terie, Muller. 

Ove:r~eplaatst naa.r Atjeh, de ee.rste lui'tenan.t der 
genie, Krol van. <ler Hoek, 

D0o1.· den. officier van gezondheid Ca.nnc-gieter is 
een . t.v.reejarig verlof" vvegehs ziekte naar Europa 
:aangevraagd. 

Uit Batavia., -12. Septen1ber. Pena?-1..[7, "11. Septen1-
ber. Volgens een briet· ,.a~ den heer Ma.x"'\.vell, ge
da.teerd 8 Septe1nber, is de radjah met <le beman.
n.ing or1de_r"\""\>"Cg. 

De beer ]!,-.lax'"vcll zou. hen tegen1oetgaan. 
'\.rolge~"J.s ee:i1 teleg:rRrn . a.an d"" Su:rn.a.-t1·a-cot.t.ran.t 

stelt de radjah vnn Tenom de uitlevering .. de1· geYa.•:i
ge:nen. nfh.a.nkelijk Ya.:n de schadeloosstelling die he1n 
u.itbetn.alrl zaJ 'vorden en van dc>n vrijh,andel zijner 
l~ave:i1"', onde1· °""'·a.a.rboi·g van Engcla:od. 

Ee1·vol ontsla.gen, op verzoek, Pelt., .laa.tstelijk 
zicl:iter bij <len. "\vat..-rstna.t. 

op-

Ovei·gep1aatst Yan Soerabaja naa1· Pet•missan, de 
opzichter de1· eer:,;te kla.Rse bij den 'vatei-staat de 'Vink: 

van Bandong nna1· Tassikma]aja, de oµzicbter der 
eerste kla.sse bij den 'l.vate1·staa t, vnn "\ ?\'ijk; 

van Bodjon.egoro naa.r I{: e1·djo de opzich te1· der ee1·
ste k lasRe bij dPn ''·a.tersta.n. t, Jiart8tecn. 

van Ke1·djo naar Bodjoncgot·o, de opzicl1ter de1-
t'\veede klasse bij den 'vn.tersta.at, Yan. de Pol. 

De opening cter lijn. lCramat- IeeRter- Co1·.nelis , ·an 
rl<>n stoo1.ntran1 za.l clen. ·l 4clen Sept. a.. s. plaa.ts 
hebt-,en. 

De con>-<ul rlPr :::S-ederla.nd.en te Pena.no· n-ieldt <lat 
doo1· den gou.ve1·neu.r de1· St:raits Settlements een 
brief ontvang-en is · ...-an den beer rax,vell, geschrc
ven den 8:,;tet1 SPpternber "t:e Ketapang Pa.sir. 

De heer 1.\-:Iax'\vell Yer ,,..-a.c-l1tte Toekoe Irna.n Moecla 
nog <lien zelf'den. <lag met a.Ile gev.ange..n.en. 

Toegerio. (?) (•) ~-as den Sen reeds uitgelever·d. 
Het gouvet·nen:i.e:ntsstoomsch'ip Arend bra.cbt den 

b.-ief :na.a.r Oleblch. 

(.) Een der schepeli11gen h .!.ef"t 
deze zijn? 

Teso1·ic1·0, kan bet 

Van Reuter, ·l 2 Sept mber. 
ber Lo1·d Dufre1·in is benoemcl 
Indie. 

Lon den, 1. ·I Septen-i
tot Onderkoning van 

I 

:\I"et .-
den 

4 
2 
9 

12 
15 

trein 

SzV. 

S7Y. 
S7'\y. 
SzV. 

.SzY. 
SzS. 

I 

~ 

' 

1. 7 S1S. - ,_ 

Tijd 
van 

vertrek 

7,2 

7 , ·13 
1 <: 
~ -l6 

3,36 
7 u. 9 

·10 30 

2-t· SzS- I 
Per_ postil- 1 

25 \ 80 

J~~ \ 30 

1\.Iet 
den · trein 

~0-

3 

9 
8 

2 

SzV. 
SzV. 

S7V
Sz"'l.r_ 

8 

SzV. 
SzS. 
SzS. 

10 SzS. 

Per post 
jon 
id. 

I 
Tijd 
van 

aank .. omst 

9.38 
9.47 

5..59 
9.26 
'1.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

\ 

fS ·c:>J.e>-

"Kaai· de ond·~rvolgen.de 
plaatsen. 

Goendih, Poer,;,·oda.die, (G1·0-
uog-a.n) Ka 1·a.ngsono, KPdong
djati en Sen- a. a.ng. 

J..:Jntten, Djocdja. 
Klatten, Djocdja.. 
G0Rnd1h, l'edongdjati, Se

i:nn.1·~-.._ng Sc.l..latiga., Amba.1~a,·,;a 

(residentien. K edo"e, Ba.gel en, 
Ba..njoema.s.) 

1.;: la.tten. Djo<.:dja. 
S1·...i.gen, 1\Ia.dioen, (~I" a.getan, 

Pono~·ogu, Pa.tjitan, ~gn.nd_joek, 
Kertosono, Djon"J.bong) l{:edi1·i, 
"Toeloeng-agoeng, Blitar (vVJi
ngie) 1\Jodjoke1·to (Pra1nbon) 
Sidhoa1·djo ("-:'\-a.roe, Po1-rong) _ 
Soeru.baja (residentien 1\:Ioluk
ken Z _ en O. n.f"d. Borneo) 
Bangil (I~a,vang, Singosari.e, 
::\-Ialang) Pasoeroean (residen
tien Probolingo, I3esoek.ie, Ea.lie 
en. Lombok). 

nlodjol;:e1·to, Sirlhoa.1·djo, Soe-
1·a.baja. ::::-;;-ga'"vi. 

S1.·-agen, Xga.."'"" i, 1adioe1-i~ 
B.o:;olalie, dagelijks behalve 

des Zone.lags 
,,-.. .,nogil'i, 1\-Iaa..n.dag, '\"\.'oen.s

dn.g en '\'rijctag, 

de onde1·volgende 
pla.atsen . 

Kla.tten, Djocdja.. 
Semarang, Ambara"-·a, Sa

Ja.tiga., Kedongdja.ti, Goendih, 
Poer~odadie, (Groboga.n.) 

Klatten, Dj<>cdja.. 
Sema.1·ang, Kerion.grljati, Ka.-

ra.ngsono, G?endl.h. 
Kla.tten, Djocdja.. 
Sruge:n, 1\Iadioen .. 
ToeJoeng- agoeng, Kedirie, 

D.-t:odjol~erto, Sidhoa.rnjo en Soe-
ra baj a, Tga,vi. .. 

S1·ngen, Madioen, Blitar;Ban
g1l, Pasoeroea.n. 

I3ojolalie, clagelijks 
des Zon.dags 

l>ehal ve 

'"\Vonogi1·i, Iaandag W@ens
.::lag en V1·ijda.g 

N. D. l'VI-.~t trei.n s,v. Ne-. 6 ten '1 u. 53 n-:i. 'vorden. 
a.lhier alleen pnkketten ont,·angen, "'7nnnee1· <le vvestp<;>st 
te Sarna.rang niet t:ijclig geno<o"g aa.nkon-:it, om nog 
rn.et den t1·e~n van Bu 50m te k un:nP-n meegaan. 

Sz'\l. SAMARANG ORSTENLA.i.. DE T 

SzS S'r AA TSSPOOR. 

Door den eersten. luitena.nt 
is een eervol 
gevraagd. 

ontslag uit den 
<ler i:nf.a.nteriE" Vee:rr:na.n. 
militairen dienst aan.-

De luitena.nt.. der inf'antE"O.rie Landege:nt t:e At:jeb 
za.J. naa.r aanleiding -..-n:n bet o' e1·...-aJJen ,-an zijn t 1a1"," _ 
port. dooL' de Atjehers op den. 27sten Juli j. J., -vve 
gens plicht:"'\.·erzuirn voor een raad van onderzoek te 
:recht st.a.an. 

Het: stoo-znscbip .Noord-.Brci ban.d is gisteren 
gep1t-sisee;t-d. 

Aden 

- THC>OFT & KALFF, -- Solo. 



'>daar bij op staamlen voct uit zijue betrekking 
>ontshtgen werd. '' · ·· 

Zoo. zijn er! - ender de 1t1lministmtenrs, 
Javi.nopbilen, die 11iet s~Lrolllen een J!juro
peaim met vrouw eu killll op stmat te zetten, 
ter wille v1tn een wuilpcer u.im een bmven 
Krome! 

Bet gouvernement sehaft den rotting n.f: 
sommige p11rticulieren nu ook bet surrogu.at 
daarvoor. 

Of bet prc:stige er beter door wonlt "? 

Een UL~lEB.DOG, ;\1UfoYAAL. 

Een NEWFOUNDLANDER, zw1trt, teef. 

Bei<len nog zeer jong, zmtar gebouwd en boog. 
\T erder~ 

Ben DOG (terrier). 
Te bevragen bij ENGERS. 

Y..,T erfstraat. 

Bij een concert der Berlijn ehe symfonie- (~50) Soerabaja. 

kapel in de open lucht, b,gon het te onweren, '----. ---------------
juiiilt toen Beetho1'en's :::lymfouie Pastornle wenl I ,-<.. ·""- , . 
uitgevoer<l, waiu·iu z~Mls men_ weet ook een ·Jihut ;JJ-{, "'!;gz,~udetr {Jf~'eda!f(e 
onweder wordt gesclulclenl. h.unst en n11tunr ' ·" ~~- ;r 

schenen nu met elk1mder te wedijYeren en bet Melbourne 1881, Jstc Prijs, Zurich 1883 
publiek had gelegenhei<l om de schoonheJen - -~--
van Beethovens hymne aau de natuur onder 
zeker zeldzuam voorkomende omstnn<ligheden 
te bewonderen. Toch wenl ook bier de !must 
door de nu.tuur overtroffen, want toen in de 
toonscbepping bet ou wed er reeds weder in hef
tigheid afn1m1, sloeg de bliksem in de nu.bij
heid in en volgde er zulk een vervaitrlijke s'.11.5, 
<lat het publiek heYig ont::itdd in dez1t1d vlncbt
te en voor den phtsr gen ging seltuilen, terw~jl 
da.arbuiten het orkest juist met <le limtste uf
deeling ,, vroolij ke en daukbare geyoelens rnt 
het onweder" een imn mug 1rnu1kte. :::>. ll. B. 

Als een staaltje vim het gehalte vnn den 
inlander in onze groote plaatsen (Soeni.bajnJ 
publiceert de Oostpost dat deier dngen een in
lander die bij de zoogeuaamde moe<ler S1ts rnt, 
tusschen een troep j1tvar1.nsche meiden in euro
pesche kleP.deren, eenen d1tar voorbij w1mde
lenden enropeau.n heeft uitgenoodigd de dame 
die hij geleidde m1tur even bij hem, inl1mder, 
binnen i;e brengen wu.nt alle hollundsche vrou
wen zijn toch ..... 

Bij bet Departement vn.n J rrstitie is een Eu
ropeesche jon~eling als klerk aaugesteld op 
een m1mdelijksch tmctement van ......... . 
f 10.-zeggen tien gulden. 

Aa11 o·esla o·en 0 0 Yendutien. 

Op )faandag. Dinsdag en \Yoensd11g den 15, 16 
1.m. ·I 7 Srptcmbe1· 1884 in Jtpt chincesche karnp al
hier van onuitl!el iste pa11dg 1en~n. 

Op Donderdr g dPn ·18 Septr.m ber 1884 te Balong 
,·an onuitgeloste p::tndgoe.len•n afaomstig Yan bet 
pandhuis te Kart11socra. 

Op Zaterdag den 20en Septem bcr 1884 te Blor
rong. execntie bij den Heer J. Coblijn . 
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~ 
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De Ycndumeestcr, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Ontpakt 
IX HE'l' HOTEL 

SLIER. 
tot mo r g c n (Zonda g.) 

EBii urachti[e factuur modeartikelen: 
lnxe•al'tikelen. 
taf elkleeden. 
hal'monica's. 
Ol'gels. 
echt zil~er ta:felsel'-i·ies. 
gonduTerken. 
bloen1en. 
satin in dh·e•·se klen1·en. 

enz. enz. 

Alles zeer goedkoop! 

Atl~s !~ute Nauve~ute~ 

z 
w 
~ 

0::: 
w 
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t
w 
w 
_J 
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-248- Hm1drik §choijmer. 

1'-.Io de In a g· az ijn 
SOERABAJA. 

Steeds voo1·1tanden: 
Jn.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigclheden, enz. 

H.ecomurnndeert zich verder voor bet aan-
maken van juponnen , etc. etc. *(252) 

S 0 E S ~I A N & C o. 
KOOP EN OP 

Zwarte koffi~ 
en 

Zwa:-t met wit vermengde koffie. 
-253-

Speelwerken 
)let -i - 200 n rias met C'n zond('r Exprcs

!!lic. ;,In~:doline, T1·ommen. iltcllcn, Cns
ta~nctten, llcmclschcstemmt'n ( Yoix 
C1'le,;te,;) Hnq>s11cl, enz. 

Spee doozen 
~let ~ - l G aria,;: rnort~ N et•cssa h·cs, 

§i~a1·cn l!!tarula:n·ds, ~w itl!!l"r!ifc•hc Huis
jcs, l"hoto~u·a!icalbum!il, sclli'ijf~c1·ccd
scha11pcn. I and!!lchoenendoo1.1:en, J:::lr ic
,·enwe~c1:c. nlocnn·a:r;cn, !!li:.:;nrcn~tuis 
'.l'abnk!!ldoozl.'n, ~'c1·lt:tafc1t_;es. J<,lcs
scllcn. Jraier~·lazcn, stoclcn er!:'.. A.Iles 
111et -~11:::i~k. 

St!'ctl~ het nieuwste en 7ebruik,,lijk5te: bijzon
rlcr g-e,chikt 1oor Kerstgeschcnkcn rnor
handen bij: 

J.-H, HELLER, Bern (Zwits·erland) 
,\Ileen bij direkte bestellingen "ort!t de 

echthcid g0gt11·1rndecrd, geillL1streenle prijslij~icn 

worllen (1·at1co tocgezon,Jen. 

-211-

Op nleuw ontvanyen: 

GLAGE HANDSGHOENEN. 
voor HEEREX en D_DmS 

allc 1u11nme1·s. 

-230- YLASBLOM. 

Schoenen· Laarzen· ma[azijn en Atelier 

V L A S B L 0 M. 
\22G) Hee~·enst,.ati,t -Solo. 

Voute & Richard. 
Bloe1niste~ en Za.adhar1dela.ars, 

Zeist- ~ededa!l1d, 

Kistjes inhoudende volleJige collecties groen
tenzaden. f 18.-

50 ·wortel-echte rozen in 50snorten. » 50.-

LEn:n.Ex DE AGE"TEX 

H. H. DE L:\.:\'GE & Co.·- Batavia. 
A. G. BO.::lCH & Co. - Bnitenzorg. 
L. C. SCHALKWIJK. - Searnrnug. 
C. DA:::l:)J£L. - Soemb,ijn. · 

Inhouclsopg1wen cler groentenzaden verkrijgbaar. 
-235-

GEV.llAAGD: 
Eene Enropeesche I~ ind e r,i n f. 

,- I' 0 U ,...,... tot oppassing V!Lll twee kleine 
kinderen vn.n 1 en ~ jaren. 

Heflecteerenclen gelieven zich te wenden tot 
de administrntie VtLD de Locomotief ender let-
ter § - Saurnrn.ng. (234) 

Amsterdan1sche Apotheek. I 
Ontvangen: 

Jieatiug·s Cough Lvzcn~es. 
"Jfol1l0 l tegen de hoest. 

( 1 O ~i) "JIAC'HIELSE. 

TE:\' BEHOEYE YA:;{ 

8c ~lJ t\11lC1.>ticbcl1.ooC te SoctaftMta 
E:;{ 

8c 6:l)eicc11.i9 it.t.'} tot vooi&c.ic.idcnd 011.det

r-icFi.t aa.11 .J{i116ci.:.n llCl.~t. ~lt.inllctmo

CJClt.d.?-n iii. ~:n:.c.3.:.z:Cane.>cfi-.~~hi8ie. 

·rrekkin g 
Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 

-225-
• 

in Ta.a.tje;a T~~ e at~ka .. 
( 251 )* 

FO,VLEI-tS 

draa~barB ~poorwB~Bn, 
:\IET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSL!GGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gebruikt op. de fa
brieken DJATI, NGANDJOEK, MElUlf'JA.N, 
PAGOXGAN', enz. 

Dit .jaar znlle~• er hier te D.JOC· 
D.J-'"'- 1neel" da.~a \rIJF J)aa.l §tu.un· 
h~ .. ~ehrnik gcbracht -iwurden. 

Ee11iu Agent voo1· cle Vo1'ste11lamle11. 

MAGHlNER!EN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 

Y.\~ 

iuston Proctor & Co\ te Lincolt1. 
BEKROC\:--:fl .\[ET )£EE:n DA:\ 200 )lEO.\ILLES 

YOOR ZIJ:\E JI.\.CHI.'\ERJE::\ 

STA.LEN S§EN "1'00Il. UOLENS. 
ENZ. ENZ. 

(1-!9) W. l\IAX\VELL, E.w:cmER. 

§ P E CI A IL I 'I' E I 'I'. 

:~a.JgQ ~In~ta,lla. ti ~n 
~Yorden ,~u1g·e!lS 'le laatste ,·er· 

betel"ing·e!1. spuedi~· en salide 
nitg·e,·om·d. 

Beter kwn.liteit Indigo, toepnssing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Insti1llaties worden in den tijd vn.n 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wonlt hoegenaarnd geen metselwerk 
gebruikt en kan men bet condens-water bezi
gen tot het aamnengen van de indigopn.p. 
. W. l\IA:X\VELL. 

(150) 

De ondergeteekende, 
belast zicb met den in- en verkoop van pro
dukten te Sernarnng. 

Verschaft werkkapitaal aan Lanclbouwon
dernerningen en verleent voorschotten op pro
dnkten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(203) L. C. SCHALKWIJK. 

Volontair gevraag~: 
Ter opleiding in eene TOKO -ZA.AK albier 

kan terstond geplaatst worden als VOLONTAIR 

( 1Det go~de ,·oornitzichten) een 
JO TG~IIDNSCH van beschaafde opvoecling, 
( liefst eleve H. B. §. ) o. ru. zeer goed met 
de Hollanclsche taal bekend. 

Eigenhanclige brieven lett. 

dezes. 

§. uitgevers 
(231) 

SOES~IAN & Co. 

jIEERENSTRAAT TEGENOVER j::ERSTESCHOOL. 

Ont,·angen nit Enrni>a, zeel' 
gesvhilit , ·our HJtels, 

COMMENSALEN--HUIZEN 
DAGELIJKS HUISSELIJK GE:BRU IK. 

Brnisch -Limonade Bonbons, 
voorzien uitstekeud in alle verfrichingsbeboef
ten en z\jn cLmrom voort1i /tier in. Indii! 
in bet bijzomler op reis, op jncht. li\j manoeu
vers everrnh 0p BA.LS, OO.\C'ELt'l'1£~, KO
MEDIE enz, z8er n1111 te bevelen; zij warden 
Yerkocht in doosjes van tien stuks met ge
brniksa.an wijzing. 

Eet-, Thee- en Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atj1trstelletjes; Messenleggers en Zoutvuat
jes v11.n kristalglas; TinstiL1t! Lepels-, Vorken
en ~lessen; Gins- eu vV1tschser iezeu; Am pels; 
'V ijn- en \V11terbmiffen; Trechters; Liter
maatglazen; Porceleinen- zeeften-, Afschuimle
pels-, ~le;;senslijpers-, neeschklO!Jpera-, Melk
kokers- en l\lelklepels, StiLmpers, W rijv-ers 
en cleegrolleu. 

Eau de Cologne. 
J\:eus en Keur in vV eenern::..eubels, m Ta-

baks-, Cig1mm- en Cig11retten pijpen . 
in fijne 0Yerhemden. 
rn Heeren en 011.meshandscboenen. 
rn Fantaisie Colliers en A1'.rub1mden. 
m Alpn.cc1L-, l'biwt- eu P!Lcfoud- Zilverwaren. 
in Poudre-de-riz- H1mr-, Kleeren-, Billard-, 

Tafel-, Pwtrden- en St~tlborstehi. 
in VVagenluntnrens. 
in Inktkokers en 
in diverse G1tla.nteriewaren. 
Fijne Presentkopjes en schoteltjes met daar

toe passemle borden. 

(241) HARLOFF. 

e ondergeteekende, voorneruens naar Ne
derland te vertrekken, biedt gelegen
heid aan tot algeheele verzorging van 
kinderen. 

Foo1·wan1·den zeer billijk. 
Arnrns: POlUWNU. 
(227) K. NANNING. 

Verkrijgbaar bij 

1JrN~@JlW1F ~ [~Al~f ~ 
Hanto01·-Agentla' s :J.{j~5. 
Spoo1·weg,qitlsen. 
Netle1·ta ntls Gescltietlenis en JTolksleven 

( 1n·1whttf'el'k in 4 Y'" octavo tleelen) 
fie Geueslet-Al'lnHn in 111·achtb1i,nd. 

Itcdie, dom· Ge,.tu·d .8lelle,. >> >> 
./&en schilde1·do1u, com.pleet (voo1· di-

lettant-schittlel's.) (249) 

:n::>e "'7"eloutin.e 
is eene speci(l/e POUDRE DE RIZ 

bereid 1.1it Bism11th, /Ji.JIJ"Volg van ee11e11 lieilzri.mcn invl0 ed, voor de huicl. 
Z1j lwwil o," lret cw11<1e:ichl e11 is 011zirlitb1wr: 

:ij gee(t d<'s aan de lwid ee11e naltwrl1jke fnscliheicl. 
CH. FAV 

PARIS - 0, me <le z,, P11i.r, 0 - PARIS 

lt!en neme ~ich in achl t·onr wimaak en verualsching. 
(Oordccl uilgesprokcu door hct Tribuuaal de la Sciuc tlc:n 8 !llai 1875) 



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

ten behoeve van 
De Gymnastieksehool te Soerakarta 

en 
De Vereeni~ing tot voorbereidend 011-

derrieht aan kinderen van Miuver
mogenden in Nederla.nd!jeb Indie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 < 

van 
< 

f 20.000.
< 10.000.

2 pnJzen « f 5.000.-
5 

10 
100 
200 

« « < 1.000.-
< « < 500.-
< < « 100.-
« < < 50.-

< 10.000.
< 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
<_ 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTE. zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar . 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin « « « J. A. Jansen. 
" Bandong « « « C. G. Heiligers. 
c< Batavia « de N I Escompto Maatschappij. 
~ « « den heer H. J. Meei·tens. 
<( cc c< c< c< G. Gehrung~ 
• << « « « F. H. Kroon. 
"' c< de heeren H. M. van Dorp & Co. 
~ « « c< c< Ernst & Co. 
I( ~ <c « « Bruining & Co. 

<c « « Ogilvie & Co. 
« « Visser & Co. 

(/. « c< C< Dunlop & Co. 
« den hter Loa Po Seng. 

« (( c< « « Thio Tjeng Socy. 
cc 13engkalis 
<< Benkoelen 
v. Bol'leleng 
" Buitenzorg 

<c c< L. \'an Hutten. 
c< <c << C. A. Aeckerlin. 

(( 

(( 

(( 

<< Niei·inckx. 
« Th. Jansz. 
c< J. A. Sc huss\er. 

~ Cheribon 
« (( 

(( 

(( 

(( 

((' 

« 
« J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \\'olvekamp. 

« « « I 

« Djember Bezoek ie « 
« J. van Holst Pelkkaan. 
« Brocx. 
<< J. J. de Graalf. -« Djocjacarta c< 

« « << H. Buning. 
(( << « « \\'ed. Kocken. 

« « de heeren Soesman & Co. 
<< Indr::imajoe « den beer J. Revius. 
« Ked irie « - «. « F. Stol tenhofT. 
« Kota-Radja « « « A. \V. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« « « J. F. 11. van Hemert. 
« l\Iaca sar « « « \V. Eekhout. 
« Madioen « « « J. A. Mamrnl. 
« Magelang « c< « P. Koppenol. 
« Medan « « « \\'. F. H. Leyting. 
« Menado « de heeren de Bordes & Co. 
, Padang « « « Yan Houten,Steffan&Co. 
<< Pacl.-Pandjang« « « J. W. Alting Siberg. 
« Palembang « « << G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « II. G. Klunder. 
« « c< « cc D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. M. Varkevisser. 
« Pecalongan « « « A. \\'. I. Bochardt. 
« « c< c< c< S. N. Marx. 
,, cc « de heeren Hana Mullerneister & Co. 
« Poerworedjo cc den beer M. F. Srnets. 
« Probolingo « « « C. G. van Sliedrecht. 
c< cc « c< <c R. S. Thal Larsen. 
c< Riouw cc « « C. van Zijp. 
« Rerobang cc « « P. L. ,·an Bodegom. 
« Saiatiga « « <c Th. B. van Soest. 
« Samarang << « A"'ent N. I. Escompto Mij. 
« « « de he~ren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « cc « <C Ravenswaay & Co. 
r: « c< c< « Arnold & Co. 
« cc « « cc Soesman & Co. 
« c< <c cc « GriYel & Co. 
« « «.den beer A. Bisschop. 
« Soekaboemi <c « c< D. J. H. Schafer. 

<< « Aaent N. I. Escompto Mij. 
« den heer Chs. Kocken. 

« Soerabaia 
« 
r: « cc c< c< Y. Clignett. 
, « c< de heeren Geb. Gimberg en Co. 
cc c< c< « « E. Fuhri & Co. 
« c< « « « '\'an '.l[uyden & Co. 
« « c< c< c< Thieme·&. Co. 
« Soerakarta « cc « Soesman & Co. 
(( « 
(( (( 

( ({ 

« Tangerang 
« Tjiancljoer 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

c< « Thooft & Kalil. 
« <c « Y ogel van der Heyde & Co. 
c< den heer C. L. Baier. 

« cc L. A. M. Leman. 
cc c< « Jhr. R. Holzschuher vcn 

!Iarrlach. 
<c « K. Hovens Greve \Vzn. 

c< « c< C. \V. R. van Renesse van 
Duijvenbode. 

<t c< c< I. I. A. Uitenhage de 
Mist. 

, 'Vonosobo « <c « D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschiedt ten overstaan va:i den No

taris H. J. MEERTENS te Batavia als btJ aanplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VaN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voorstraat-Solo (35) 
Steeds bcleefdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN. 
'fELGRA.AF'fARIEVEN voor 3 kringen be

end tot 200 woorden. 
1'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bui\,tn 

de lijn. 
(6) T!IOOF'r & KALFF. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TUIGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I.\ 1-1 en Hall~
ij zer in alle afmetingen. 

§taaf en t)laat,jzer van iille dikten, 
waarbij van 6' :?< 2' X •;,." en ''•" 

§taaf en plaatkoper en .Ko1)er
draad. 

Groote- sorteering-Moerbonten en 
Jilin knagels. 

, > 1'ope1·en Jil'anen 
en ~tooJnaf'slniters. 

I1ulia l'nbber van af •; .. " tot en met 
l" dik. 
GaS{)~jpen met bnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geldonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drij frie• 

1nen, enkel en dubbel. 
Hantl, Centrifngaal, §too1u-

po1n11en en Hrandspniten. 
§nijgereedschap voor gas en 

With l.VOrthdraad. 
Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai

en Schaafbanken. 
§toomn1achines met ketels op een 

fnndatieplaat. 
Uiezel~nhr coJnpositie, de beste 

bekleedin(J' te(J'en warrote-uitstmling. 
Din;s CI'istall, een nieuw soort 

' ' nnrJdei. Van welke faatste itrtikelen zij 
eeni(J'e a(J'enten voor Java zijn. 

V~rde~ alle artikelen, beuoodi~d 
voo1· landelij Ire onde1·ne1ningen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aannrn.ak van llacltinerieen en 
reparaties daarvo.n, en nernen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

rnmscm: BOllEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P ASO:E: H.O.ll-<..:J'\..N. 

Specialiteiten in Spaaasd1e Pn Porl11gewhe \\' IJnen. 

Wi ttc en Uoodc Port . . . . . f ·15.-l per 
l'tialaga,JluscatelenVinoDulce,, ·t 3.50(1:l 11 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, '12.-J aco .. t. 

Eeni~e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Societe G1
e de Prodnits Alimentaires 

E.APJTAAL 3 MlLLIOEN FRANCS 

Di1·ecten1'en DLVA~T en ALLCARD 
GouoEN MED.\ILLE PARJJS 1878 

GouDEN ?tiEDAJLLE AMSTEllDAM ·188 3 

PA RI JS II LON DON 
23, Richer, 23 II 101, L eade11hallst1·eet. 

Boter van N,orma.ndie 
Zonder cenig mengsel, de beste boter van Frankrijk 

· Diverse groentrn, t1·ulfel.•, sardines, piites de 

(oie grns, enz. 

. 

ORDERS TE RICIITEN AAN ALLE IMPOUTEURS 
VAN EUROPA. 

.Men ei 5che op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PIUJSCOURANTEN WORDEN 
OP AA TYRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Yan af heden diigelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten warden tegeri. ·rranco~ 
aan vrage frnnco toegezonden. I 

~- ~--~~~-

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. lIEEBE~ST RAA.T. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes ·en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dnn 
k_ortst 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 t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K11.pit11.al bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLA.AGD tn.rief voor ·wEE
ZEN"FONDS, worden gaarne verstrekt door 

( 17) 

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

Djehbres. 

Iuforroaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A1nsterdams~be Apotheek. 
So eri.kll rta. 

Bayrnm. A.lcoholiscb wasch

'\Vater. 
( 10 l) MA CHIELSE. 

Gezondheid voor iedereen. 

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

luiveren t.et bloed PT! herstellen alle ongeregeldheden 
van de 

J-c::ver, nut.:\g, i.leren en in;;ewanden. 

Z1j l!"".'i!n kracht en gezonrl~.eid weder aan ve!'zwak
te Ccstcllen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van alle Kwalen eigen aan het vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van wclken leeftijrl . En onbetaalbaar 
voor K.inderen van welken ouderdom. 

DE Z .~LF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel rnor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouderde v.·c1nden, '~wercn en 
Etterbuilen. Ilet is beroemd br genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, t>n onvergelijkbaar voo1· Aamborstigheid, 

keelpijn, •bronchitis, verkoudheid en 
boest. 

Ter gem'zing van Kliergclwellen en al!e soorten van 
Huidliekten heP.ft zij geen medc,lingt~r en genees.t 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor H OLLOW.\ Y'S Etablissement, 

78, New Oxfot'd stPeet, Londen 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van- 1s. 1 '/,d ., 
2~. 9d .. 4s. 6d, 11s., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle 1~iedicijnen-ve1·koopers door de gebeele wereld. 
ifJIE"" Kooper5 geljeven het Etiqllet van iedere Doo5 en 
Pot te onderzoeken. lndien het adre5, 533, Oxford Street, er 

niet 5taat, zoo is het bedrog 

Verl~rijg·ba ar 
bij 

('130) 

THQOFirJ & !ALr·r. 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- f'ranco per· post f' 5,50. 
(82) 

Verkr\jgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·agen tot geleicle· 
billet voor vervoer van koffi,j, 
met ontvangstbewijs voor liof'· 

. fijpas. (193) 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soeralrnrta van 

Eaapa~he ~i];c.e~. 
(25) A. i\IAOHIELSE. 

SOjj-:JS1'.IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- eu Comrnissievendutienl 

(28) 

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

zo~ gunstig bekende 'VJJlVEN: 
Merk PLATO & Co. Batavia. 

(70) A. · MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soernkarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe • .Koorts

'verend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

llOO) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarden. ~ 

(14) A. MACHIEJ;,SE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas.'' 
Bij bet i\.gcntscha.p dezer Man.tschAp

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenbeid tot verzekerinA" 
tegen brandgevaar, van alle soorten ~e
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakm·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en e~f thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoord.elijk voor de wet 
DE UITG::VERS. 

Sneldruk - THOOFT ~ KALFF - Soerakar ta, 
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