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NIEUWS- en · ADVERTENTIE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Bue Ordener ) te Parij s. 

Abonnement.sprijs f 7.50 per he.lfjaar 

bij vooruitbetaling. 

Postkan:toor Solo. 

Dagelijks te verzenden postpakketten. 

Met 
den tt'ein 

TO, 

1 SzV. 

4 SzV. 
2 SzV. 
9 SzV. 

12 SzV. 
f 5 SzS. 

21 SzS, 
Per postil

jon 
id. 

Tijd 
van 

vertrek 

7,2 

7,13 
rn, 

2,16 

3,36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 25 
11u. 30 

11u. 30 

Naar de ondervolgende 
plaatsen. 

Goendih, Poerwodadie, (Gro
bogan) Karangsono, Kedong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten, Djocdja. 
Goendih, Kedongdjati, Se

marang, Salatiga, Ambarawa 
(residentien Kedoe, Bagelen, 
Banj oema.s.) 

Klatten, Djocdja. 
Sragen, Madioen, (Magetan, 

Ponnrogu, Patjitan, Ngandjoek, 
Kertosono, Djombong) Kediri, 
Toeloeng-agoeng, Blitru· (Wli
ngie) Modjokerto (Prambon) 
Sidhoardjo (Waroe, Porrong) 
Soerabaja (residentien l\foluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
Malang) Pasoeroean (residen
tien Probolingo, Besoekie, Balie 
en Lombok). 

Modjokerto, Sidhoardjo, Soe
rabaja, Ngawi. 

Sragen, Ngawi, Madioen. 
Bojolalie, dagelijks behalve 

des Zondags 
Wonogiri, Maandag, Woens

dag en Vrijdag, 

Dagelijks te ontvangen postpakketten. 

Met 
den trein 

No. 

3 SzV. 
2 SzV. 

9 SzV· 
8 SzV. 

11 SzV. 
2 .SzS. 
8 SzS. 

Tijd l 
van 

aankomst 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
-1.39 

' 4.50 

Per postil 3u. 30 
jon 
id. 4u. 

Van de ondervolgende 
plaatsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarnng,' Ambarawa, Sa

latiga, Kedongdjati, Goendih, 
Poerwodadie, (Grobogan:) 

Klatten, Djncdja. 
Semarang, Ketlongrtjati, Ka-

rangsono, Goendih. 
KJatten Djocdja. • 
Sragen, Madioen. 
Toeloeng - agoeng, Kedirie, 

l\Iodjokerto, Sidhoardjo en Soe
rabaja, Ngawi. 

Sragen, ,M:adioen, Blitar, Ban
g1l, Pasoeroean. 

Bojolalie, d~gelijks beha!ve 
des Zondags 

Wonogiri, l\faandag Woens
dag en Vrijdag 

. F e u i.11 et o n. , 
Zonderlinge huwelijks· 

Onder de hertogen van Engeland neemt de her
tog van Grafton geen eereplaats in. Wellicbt heeft 
men niets tegen den persoon van dezen pair, maar 
men herinnert zi~ al te zeer de wijze van ontstaan 
zijns bertogdoms, dat zijnen oorsprongo te danken 
heeft gehad aan de uitspattingen van Karel den 
Tweede. De eerste hertog was de spruit van een 
van'$ Konings maitressen. Langen tijd heeft de na
tie gezucht, voor een .~~el zucht ze nog, onder den 
druk der lichtvaanlig doo1· gcmelden vorst aan de 
Fitzroys vcrstrekte gunstbewijzen in den vorm van 
sinecuren en jaargelden, die in het geschrift van 
»Junius" zijn doorgehaaJd, gelijk zij dat verdienden. 

Het heeft den schijn alsof de ondeugden, waar
voor Karel de Tweede berucht is geworden in de 
Er.zel. che geschiedboeken, nog voortleven in zijne 
onwettige nazaten. Was de voorlaatste Stuart van 
.mesalliances niet afkee1'ig, hij, die tegenwoordig Lord 
Euston beet en later hertog van Grafton zal worden , 
.ziet, of 'althans zag ook geen kwaad daarin. l\faar 
,de gevolgen in beide gevallen zijn anders geheel 
werschillend. 

ln 1870 ontmoette Lord Euston zekere Kate 

De Soerakartasche Oourant ve.r·· 
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag Im 

Yrijdag, uitgezonderd feestdagen. 

N. B. M~t trein SzV. No. 6 ten 1 u. 53 m, worden 
alhier alleen pakketten ontvangen, wanneer de westpost 
te Saruarang niet tijdig genoeg aankorot, om nog 
met den trein van 6u 50m te kunnen meegaan, 

SzV, SAMARA.NG VORSTENLANDEN. 
SzS STAATSSPOOR. 

InQ'ezonden Stuk. 
Geachte Redacteur ! 

Als een bewijs van onoplettendbeid van een 
der conducteurs der Staatsspoorwegen albier, 
client het Tolgende. 

Op den 3e Augustus jL bij gelegenheid der 
begrafenis van den Ohinees uit Djocja reed een 
Europeaan met den trein No. 2 van Solo
Djebbres naar Solo SzV. Zijn k~artje, waarop 
de datnm ,,3 Augustus" en het nummer 
,,059" waren afgedrukt, verleende hem toe
gang tot het 2e klasse compartiment. 

Doch wat gebeurde er? 
De Oonducteur knipte de kaartjes der rei

zigers, behalve dat van den bedoelden Euro
peaan, misschien wel omdat hij dezen niet zag. 

Bij d~ aankomst te Solo SiV, wilde de heer 
zijn kaartje a.an den conducteur afgeven doch 
kon dezen wegens de drukte en bet gewoel, 
die op dien morgen op het station heersehten 
niet vinden. 

De heer, die afkomstig was uit Djowana, 
heeft mij het kaartje gegeven en mij verzocht 
het gebeurde ter uwer kennisse te brengen. 

Hierb.ij hied ik U het kaartje aan. 
V oor de plaatsing dezer letteren dankende 

teeken ik mij met alle achting. 
UEd. dienstw. dienaar. 

H. S. 

Soerakarta. 
Kommissarissen voor de me.and Augustus. 

Plaatselijke Scboolkommiss.ie 

de heer: H. K, H. WILKENS. 
Verzorgiugsgesticht 

de heer Ds, N VAN KLA VEREN, 

ltlaaustand. 

V. M. 7 Augustus Donclerdag L. K. -14 Angustus 
Donderdag N, M. 2'1 Augustus Donderdag E. K. 28 
Augustus Donderdag. 

Xog een grot, In het ravijn ter zjjde 
van de desa Djatie-nom gelegen bevindt. zich 

Walsh, eene jonge vrouw, die groote bekoringen 
moet hebben gehad, te oordeelen naar ae wijze waar
op zij ze te ontginnen wist. Kate Walsh erkende, 
dat zij de maitresse was geweest van zekeren Cook, 
den eigenaar van een circus, reden waarom ze ook 
voor Kate Cook doorging. 

Dadelijk verstond zij het, een grooten invloed te 
verwen-en op den jeugdigen lord. Zijne verwanten 
en vrinden merkten dat, en traahtten de inniger 
wordende betrekkingen met de lorette te doen af
hreken, rnaar te vergeefs. Hoe meer zij zich beijver
dert, .des te sterker scheen de band tusschen haar 
en Lord Euston te worden. Eindelijk b1•acht zij bet 
zoover, da'.t hij haar ten huwelijk vr oeg. en werke
lijk voerde hij haa1: in Mei 1871 naar het echtaltaar. 

Nog meer. Nauwelijks gehuwd, schonk Mylord 
aan de nieuwe Mylady een kapitaal van p. st, 10,000, 
dat voor caar in zekere fondsen werd belegd. Wel 
ongelukkig voor haar was de trustee van dit fonds 
zekere procureur, Froggatt genaamd, die als getui
gc fungcerde bij bet huwe!ijk, Hij was dezelfde pro
cureur, die oetrokken bleek bij de berucbte turf
fraudes, en die om zijne medeplichtigheid daaraan 
veroordeeld werd tot eene tweejarige kerkerstraf. 
Froggatt was wat men bier nocmt racing man. Hij 
verdobbelde de p. st 10.000 van Lady Euston. N'au
>velijks uit de gevangenis gekomen, waar hij zijnen 
straftijd hacl uitgediend, WJll'd hij andermaal gegre-• 
pen, voo1· den magistra:1it en voor de centrale cri
mineele rechtbank gebracht1 doo1· de jury schuldig 
verk.laard, en ditmaal tot langere tuchthuissraf ver-

Advertentiekosten beh11.Ive het zegel voor 

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

ook een grot. Als men daar den vrij mn wen 
ingang is doorgekropen, komt men m een 
soort van kamer, die ongeveer vier voeten 
hoog is. Achter in deze kamer zijn twee gan
gen. De een loopt inet een kromming naar 
een a.nder punt vnn bet ravijn, van de andere 
is de uitgang niet bekend. 

Deze grot heeft den naam van den Pange
ran Dipo Negoro. Oude desamenschen vertellen 
dat deze prins zich daar ophield en boete deed. 
Anderen zeggen dat hij van deze en dergel\jke 
grotten gebruik maakte om in eens te ve't
d wijnen en op een andere plaats te voor:>ch\jn 
t.e komen. Het ontstaan van dergelijke grotten 
moet echter worqen toegeschreven aa'n uitgra
vingen om zand weg te halen en te benutten. 

Heden morgen zou een staljongen het paard 
van zijn meester, die in de Achterstraat woont, 
naar de rivier brengen. Inplaats van, zooals 
hem gelast was het a.an den teugel te leiden, 
vond hij bet beter om er op te gaan zitten 
en ventre a terre de straat door te hollen. Deze 
stoutmoedigheid is gelukkig goed afgelcopen, 
me.ar het he.d weinig gescheeld of een Euro
peesch knaapje was overreden, 

Tweemaal 's weeks. kan men dien jongen 
door de straat zien rennen, zeker zon het goeri 
wezen ten einde ongelukken te voorkomen, 
zoo de politie hem eenige dagen liet krakallen, 
om hem zijn rijlust wat af te leeren, 

Zooeven vernemen wij, dat in desa Kedong 
Goedel op den 6en dezer vier karbouwen zijn 
gestorven ae.n een ziekte die men sakit deng
kel noemt. Ook 'in de de5a Bang-m.atie heeft 
zich een geval voorgedaan, eveneens met doo
delijken afioop. 

Er loopt hier weder een vrouw rond, vol
gens haar beweeren afkomstig van Djokja, die 
allerlei soort van medicijnen verkoopt, alsook 
djimats en dergelijke .aardigheden. Het vreemd
ste is dat hare waa.r, zelfs bij Europeanen die 
voor beschaafd doorgaan, aftrek vindt. Nog 
gisteren verkocht zij voor f 10.- wat haar 
aan inkoop misscbien nog geen 'tien centen 
gekost heeft. 

De S~reoscope M~chanique is van de stand
plaats voor de Societeit verhuisd naar de Ohinee
sche kamp, tegenover de toko >an MQh11.mad 
Akoan, W aarschijnlijk zal de eigenaar aldaar be
tere zaken maken, dan tot dusverre het geval is 
geweest. 

oordeeld. 
Inmiddels vie! het huwelijk van Lord Euston met 

Kate Cook, alias Walsh, gelijk te verwachten was, 
zeer ongelukkig uit. Vier jaren hield hij ,t nog met 
haar uit, maar nam. toen de vlucht naa1' Au~tralie. 

Terwijl hij daar werkzaam was in eene gouverne
rnents-betrekking, zon bij op middelPn om weer van 
zijn dierbaar vrouwtje, het circus-dametje, verlost te 
raken. Hij eincligde met datgene, waarmee hij had 
moeten beginnen : hij gaf last aan zijne p1·ocureurs, 
een onderzoek in te stellen naa\· de a11tecedenten 
van Mylady. 

Het. onderzoek werd ingesteld, en vocrde tot den 
uitslag, dat Kate Walsh, alias Cook, eene getrouwdA 
vrouw bleek te zijn. Zij kon dit niet ontkennen; zij 
beweerde zelfs, dat zij Lord Euston, alvorens met hem 
te huwen, verteld had, dat zij we<luwe was, Immers 
haar man, zekere George Manley Smith, met wien 
zij op 1 Juli 1863 in den echt getreden was, had, 
volgens haar, het ongeluk gehad in de afgrijselijke 
schipbreuk der London in de baai van Biskaye (1866) 
om te komen. Inderdaad bleek het, dat zekere Ge
orge Smith met bet genoemde schip naar Australie 
vertrokken-, en d.tis verdl'onken was. 

·bl:aar Lord lEusto'n's· procw·eurs hoorden, dat de 
George Smith, die zich op de London bevond, niet was 
de George Smith.. waarmee Lady Euston in 1863 in 
den echt trad. Ook vernamen zij, dat laatstgenoem
de gezond en we! op Nieuw-Zeeland verblijf hield. 

•Nu we1;d hij door hen uitgenoodigd naar hier over 
te komen,· eene invi1tatie, waaraan hij ten spoedigste 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Heden morgen ciirambolt,erde een huurwa
gen met een melkverkooper, met het gevolg 
ditt hoewel de la.atste ongedeerd bleef, al ztjne 
fl.esschen braken eu ziju koopwa.ar over den 
grond stroomde. De koetsier van den huur
witgen legde de zweep over de paarden e'n 
111an.kte dat hij zoo spoedig mogelijk wegkwam; 
wel een bewijs <lat hij en niet de melkver
kooper schuld had. Intusschen heeft de laatste, 
volgens zijn zeggim eeen schade van f 4.
die hem zeker niet zullen vergoed warden. 

lleerscbuim. Menigeen rookt zijne si:. 
garen uit fijne meerschuiruen pijpjes of dampt 
uit een fraai gesneden kop, zonder te weten 
hoe zij bewerkt worden of van waar het meer-
schuim korut. • 

Men vindt het in Klein Azie, niet ver van 
het dorp Killtschik, gelegen in de nabijheid 
van het stadje Eski Streher, aan de nvier 
Snkaria. Ook in de Krim, in 'Bohemen, Spanje 
en Griekenland treft men het aan. Het wordt 
uitgegraven, van steentjes en aarde gezuiverd 
en gemakkelyk gesneden tot den verlangden 
vorm. Dan wordt het langzaam gedroogd, in 
vloeipapier gewikkeld en verkocht ~an de fo
briekanten, die er de laatste hand aanleggen 
en bet poltjsten, waarna bet in den handel 
komt. Slechte stukken wcden in olie gekookt, 
dan verwerkt en hebben dan den naam van 
oliekoppen, die echter veel minder waard zijn 
dan h.et geelachtig witte meerschuim. 

In Duitschland is het volstreltj; geen zeld
zaamheid, als er voor een fraaie kop van hon
derd tot honderdvijftig gulden betaald wordt. 

De weg van Bakie tot Solo . is voor rijtui
gen zoo goed als onbruikbaar. Vooral op de 
hoogte van Tandiong an6m is het zeer erg. 
Ook de bruggen zijn in een deplorabelen staat 
en is het gevaarlijk die in het donker te pas
seeren, omdat er nu en clan dekplanken van 
zijn afgenomen, misschien wel om rijst te 
kooken. 

Ook IDoet de weg naar lfara.ng Pandan, vooral 
van n.f Karnug Anjar zeer slecht zijn, Iemand 
die eergisteren van boven kwani, had den 
boom van zijne ameri~aine gebroken door de 
groote steenen, die rechts en links verspreid 
liggen. 

V oornamelijk is het gedeelte wat onder den 
reg-ent van Srngen staat slecht. Aan hetgeen 
onder Mangkoe Negaran staat wordt iets be
ter de hand gehouden, maar toch verlangen 
de landhuurders in die streek er naar, dat de 

gevolg gaf. Men wist ham' smakelijk voor hem te 
rnaken. 

Hij herkend1i Lady Euston dadelij~ als de vrouw; 
die hij in 1863 getrouwd had. 

Lord Euston, inmiddels ook weer thuis gekonien, 
meende nu eindelijk bet middel te hebben gevonden, 
om zich van Mylady te ontdoen. Hij stelde voor de 
Probate Coui·t eene rechtsvordering in, om zijn hu
welijk met Kate Walsh,' alias Cook, nietig te doen 
verklaren, op gl'ond, dat toen hij haar trouwde, zij 
reeds wettig gehuwd was met George Manley Smith. 

Deze zank is verleden week behandeld. en oogen
schijnlijk zou Lord Euston zijn pleit winnen, Mam', 
tot zijne verbazing, hielden Mylady's procureurs eene 
ontknooping in petto, die al zijne combinaties in dui
gen ZOU doen vallen. Zij toch wisten bet bewijs te 
Jeveren, dat, toen George Manley Smith in den echt 
trad met Kate Walsh, hij zelf nog eene gade had. 
Mitsdien was zijn huwelijk met Kate onwettig, en 
dientengevolge verviel het rechtsmiddel van lord Eus
ton. Zijn echt met juffrouw Cook is ,,volkomen geldig, 
want ten onrechte werd zij voor mevrouw Smith" 
gehouden. De jury aarzelde geen oogenblik in 'dien 
zin te beslissen. 

Zelden is een zeldzamer geval, eene zonderlinge1· 
aaneenschakeling van verwikkelingen, in de P;·obate 
Court of elders, aan, het Iicht gekomen. Las men zoo 
iets in een roman, dan zou men zeggen : dat is on
mogelijk ! 
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P1tngernu adip:itiL' wctler e2ns tlieu kaut uit
g:nut, ·tlanr er dan olllUtthleliik zorg 1u1n we
n- ·u en hrn•l'"'t'll besteed wonll. 

Op tl1• h~~~',lpbats zelrl' i., en de wegeu ook 
n:d te. WeU,.;i.:hc•n ll\'l!t'. 11..i \.i.:htcr~b\L:tt l:4 Yul 
gntPn on gonlen t'll tles ll\'Olhls itls er gc~:>ie
rnuul is. heeft llll'll hicr 1m tl:tar er g-lijb:tuu
tje,;, wattr icman<l. tlic niet Kt1'vi.~ ter been i.\ 
'l ·er gem:tkkeliik op eeu 011z1whte wijze met 
d,' u g"t'tmd km h'uuis mn ken. 

De m:~g nanr het st.itiou van de ~eder
Jrmcl:>rh Indisdie , 'poorweg nrnittsclmppij op de 
lwogte mu Bulnp:m. ligt vol groote steenen en 
kli,g •u do wagt'll 1·L'rhnunlers er OYer, <lat zii 
nu tlriemanl zoorcel nan repnrn.tie uitgeven 
moett•Jt als crn paar j:mr gelcdcu. 

He1 is un den jnisten t\jd om grint te ver
znuwlen. o)u dnt laug;; de wegen te bcwnreu 

• t,lt tl rc~rcu:-: invallen, rn om dun hct nit tc 
• 11rt i Jen. 'Dit zon voor de kettino·o·i11wers zoo-

t:>t"' t°') ' 

a! .t£een nangenarne dun toch ceu uuttige be-
zid1eitl ziju. 

_\nn een pn~·ticulier :<chr\j,·eu Y•tn ecn jo11g
'i:1 'cl ·li,. vroeg~r op Java. tlwns in Austmlie 
( .' d11ey) woonnt:htig, ontleeueu \rij het nnvol
~ wlt: 

D,• km1scn om hier in het binuenlaml eene 
gt· ':tbrieenle jl\lsitie te kr\jgcn op eeu slm'Jl
( 1 ·111 nb arnlcrszin,; zjjn zeer mag-er en (le Eu
~ ·'~t· h • j,111!.!t:lni '.ljjn tlikwjjh al bl1j<le. w1~nneer 
Zt· nls rol 111del'I' w;e111.iat:;t kunnL•n wonleu. 

Vt• JUOlls-.:hl'll Lzjf n bier zoo stij r niet als in 
Eng·t~lawl en s ,,J!t,n !nm lmis ganrne voor 
'/ ,.ffl'111e11 open: het \rorclt al;: ee~e heele ou
t! r .. d1eicling besehouwd vail tot de 11111wr ten 
te IPl10oreu. die zieh 1th tie el ite YILll de stad 
be~chouweu en et:n vrii wel gesloten kring 
nwmeu. Overigens is tl e geest cler maatschnp
Pii hier zcer µlutormtisch. 

"Jiet Java wor•len bier weimg zakeu gedann. 
::\let :-;,Flney be 'fa ,t geene directe stoomge
llleen~dmp. zooclnt all.;s over Brisbane moet 
!;aau J't'l' Brit. Intl. 8. X ( 'oy " ·ier stoomers 
dim llll!.; alleen Hat1n-ia anndoen t Yolgens ruail
t•onirat't J. De vrad1t 1s ;~ poucl st. per ton en 
t'<'UE' kist .\.11.·tmli 'che wjjn b. v. komt te B.ttavin 
up c:irrn 1 pi1rnl :st. tP :-;faum, tenv\jl men dnar 
tlikwijb 01·e1·sfo«k•''I i;; van goedkoope frnu-
:chP wijueu. . 

Em. 

Y olgem een lleutertelegram zouden vijf Aus-
rali :che kolouicn :um het moederland 13000 

1•ornl st. hebben nangeboden, als bijdrnge voor 
r1,. kosten nm eene Yerdere nitbreiding der 
En.rel,; ·he heersclrnppij in bet westellik gedeelte 
><i11 deu ~tille.:i O.:e:wn. Zoude Engeland in~tetle 
van on:r .\.tjeh of Teuom nu over Xieuw-Guinen 
onzcn An::hipel willen binuenkomen '? Trouwens, 
f'~n~elschen zij11 er reeds geuoeg. In het Koor
tlen mu Borneo ornler de vlengelen der X orth 
BriLh Borneo l'ornpany, in f!en1;\Vak rcgeert 
een Lhiedvenrnut van James Brooke als radja, 
nun Poeloe Kfappa is de nnaru van James Hoss 
Yerbonden, tenvijl hunne nazaten in de resi
dentif· Benkoelen en langs Sumntm 's westkust 
vrij talriik >erspreicl ziju.- Ook hier zou men 
de vraag kunrien stelkn : wat leert gij uit dit 
nlle,' ~ Zeker niet veel goeds. wanneer men ver
neemt hoe in bet Britsche pnrlem~nt kortelings 
et-n ~p:reker "\\erd toegejuicbt, die zeide <lat bet 
de grnwzn.am:>te en onverstandigste handeling 
e ·ner lih~rale Hegeeriug was geweest een eilrrncl 
•'Uri 1/p :<t1·ur1/ r1111 Jlalukfill d~n Xederlanders 
overtcla.ten . 

G e me n g de B e r i ch t e n. 
Ecn gecli&ht in de cadetten-almannk 

van llit ja1Lr lui1lt al:< Yolgt: 
Tot de Amui.emf"ntzanl ( 1. ). 

( 1egroct. gii zaal Yol blikken p~jp'en, (~.) 
\r ol helden t 0.f nit rerle<len t1jd . 

Een nnrdige rf"t>htsqnaestie. 

I!et Gerechtshof tt' .\rnhem 1rces ren bclangrijk 
a1Te't iii rle nnolgcllllc hcla.-tiugzaak: 

Op 3 Dccern '1el· jl. ontdckte11 .. de mubtcnarcn ,·an 
de 1 cla,tiuge11 te J[irl1lelaar iu Limburg een Yerbo
' ,..n uc lerla:li:, Yau spiritu~. niet 111inde1· dan YCPr
L"ll anker~. opgeshigen in een tijclclijk buitcn p:r.
hl'llik zijnrlen )'HllO\.cn. gelegrll ornuitldelijk aan de 
ri1ier rle .:\laas en Lirmen de zoogerrnarncle eerste 
liuie l•lll dr grens. De fostcn "·erden opgebracht 

· naa1 Gcnnqi en de Haag was nu: \\'ie i~ hier de 
schuld igr? De eigenaar mu den tm~n heweerrle prr
tinent. dai hem van dir »ncdcrlaag·' uir.ts bt:'kcnd 
was cu dat dczc open en onp:ebrnikte m·eu gehcel 
bnitc11 zijn wet<'ll wa~ rnishruikt. \,oor di~ ongeoor
luol't~ bcdrijf. IJesuiettemin " ·erd tcgen hrm gel'cr
hali,-.'crd en vrneg de adrninistratie tcgcn hem niet 
nllecn de vcrbennlwrkJar;ng van het ge1onclcne. maar 
hu1·ewlien e••n lioetr rnn nirt rninclPr <lan f 633':1 30, 
zij ncle het ticn rnw I Yau de waarde rnn het geslo
kcur. IJ" ,\rrornli"c1J1<'ntsrec hthank te Arnhem nam 
de 1cnledigi11g nrn den bcklangde 11iet aan, en wees 
<len hich rnn de ,\dministratic toe. 

!Je eigenaar rnn den Ol'en brnm rnn dit 1onnis 
in hoog_cr lwrocp en 'rrschcen ter forechtzitting van 
het llof. gewapend met ce11ige zeer cluirlelijke pho
tographien. ecn platlegfoudteekening van den 01en 
en ce11 sit11atietccke11ing, tenl'ijl eenige getuigen tot 
ontJa,ti11g waren gedagrnarrl. UL. anibtenaren, die 
dP bckcmi1,1g hadclen gednan, waren door cle .Admi-
11i~trntie als getuigen opgeroepen .. De Rijksadvocaat 

Vol ta'fels, rniru voorzieu vnu vlekken, ( 4.) 
Dcw\j1.en onzer noeste vlijt. 
ltij za:tl. g.etuige onzer vreugde, 
l!Plaas! nrnk ouzer droefenis, 
'\V1tar 'k menig unrtje heb gesleten, 
lletwelk rnor mij verloren is. 
'\Vitrir ik heb zitten lachen, pmten, 
\V1mr ik de kaarten heb O'eschnd; 
\\-aar ik 11ls bn.nr ( 5.) heb

0 

moeten zin()'en, 
Wa11l' ik geYost (6.) heb - en gedut; 

0 

\Vitar 'k nmk den strijd (7.) heb moeteu strijden, 
Die ieder j11ar ons nllen w11cht; 
Doch nooit een volle overwinnin<Y, 
Heb ik vim U naar huis -gebrncht. (8.) 
'k :.\loe,;t dan (9.) bij U den strijd hemieuwen 
Met ver,;che kraeht en nieu wen mo ed. 
Cfodtlituk nog eenmnal 't zwaard getrokken, 
Dan ben ik waar ik. wezen moet. 
Q zanl.! help gij mij t.riompheereu, 
Werk mee dat ik de ster verdien, 
Bene1'el 't oog der hooge Heeren, (10.) 
Dat zij geen font meer kunnen zien. 

( l ) der miJ-.\.cademie - ~- tot ventilators - 3 
lerc•nsgrot>te ~childerijen - 4. van inkt - 5. in bet 
Perstc verl.Jlijtjaa1· - 6. gestudcerd - 7. het jaar
lijksch ex:1 men - 8. Tengevolg.e van herexamen -
n. :\n. dt' n ,·erloftijd - 10. Der examen commissie. 

"\ls een af,;chuwelijke Eng. politiek, gesteund 
door Eugelsdrn hnndels-smonseu op Penang 
en ehlers. uiet steeds den _\tjeher Yan kruit en 
lood hml voorzien-wanrdoor deze in den wnan 
van stil verleeude hulp verkeerde-dan zou de 
gansche Arjeh-oorlog wellicht reeds tot het ver
leLlene behooren. Oostp 

Op Tjot Be. etoel is de jnvnansche hnishoudster 
h\j eeu officier nanr de passer gannde niet te
ruggekecnl en dus vermoetlelijk door de A~je
hers. geschaakt. Of zij d.ientengevolge door ha
re javit1msche znsteren erg benijd is geworden, 
rnlt te behvijfelen, in aanmerking genomen, 
dnt de Atjeher geen beoefeunnr is van over
dre,-eu courtoi ie tegenover het zwakkere ge
lacht. voornl als dit geen atjehsch bloed door 
de aderen Yloeit. S. H. B. 

Te Probolinggo alleen-dns bniten Kraksaii.n 
en Loenrndjang-zijn nu succl'lssievelijk 68, zeg
gen iicht eu-zestig, bnhoe riet verbrand. 

Yan slechts :2 brn.nden kou door het B. B. 
rnoed wil gecon tuteerd warden. Oostp. 

V olg-cns bet Rott. Nbl, is te Gorinchem een 
brieflrnnrt ontrnngen van den volgenden inhoud. 

\Yanrde 'l'eun en Aartje! bij deze doe ik U we
ten dnt wii allen frisch en gezond zijn. behal ve Va
d er die is gisteren avond gestorven. Hii is 82 jaar 
geworrlen, oud genoeg. W oensdng wordt hij 
begrnven: als gij komt kan je een zak knollen 
me~nernen. 

Uw broer, 
enz. 

P. S. We hebbeu de zwarte geit goed verkocht. 

Loe. 

-Tu schen R.otterdnm en IJselmonde viel on
lang:i een knaapje nit den rijdenden spoortrein. 
Het kind lennde teo·en het portier der waO'on 0 0 , 

dat zekerlijk riiet goed gesloten. opensprong. 
llin stelle zich de· ontsteltenis vnn. den va

der v?or. die oogenhlikke}ijk zijn kind wilde 
naspnngeu. mnnr hierin door ztju medereizigers 
wer1l verhi:u.clercL Toen de trein. te Barendrecht 
stil hield. stn.pte de rnclelooze vnder uit en 
keenle met den cerstvolcreucl Pu trein mmr IJsel-
• 0 
monclen trrug-. Ynu nit deze pluat ' ,.;erd nu 
met den stationschef een ouder1.oek ingesteld 
fougs de spoorbaan, en eindel1jk werd bet kind 

mr. de Kempenaer hield den Pi>'ch dcr _\drninistratic 
vol: de Ye1·clediging was in rl<'ZP instantie ogedragen 
aan rnr van Cappe!lc . ::u!l·ocaat te .\.rnhem. 

Of.,choon de 1wurnreur-gcncrnal na de clebatten 
had gcconcludecrd tot bcrn>ti<"incr 1an het ,·eroor
cleelenrl Yo11ni" h•~<·ft hct Gcre~ht~hof dit Yanni' vcr
nictig1l, den eisch ont;rgd . den bcklaagrle nijge
sp 1·oken en <le .\dff,ini.,tratie »croordeelrl in de kos
tcn Yan de bekeurini:; en Yan het recbtsgeding in 
beide instantii;. IIet Hof zag in een p<1no1·en ab 
cleze geeu HOO i' afaluiting Yatbarc plaats," gclijk de 
'mt "·ii. Een clcurtje Yan GO centimeter hoogtc, be
neden den bcganP11 grand aangebracht en waaron•r 
men met het 111eeste gemak heen kan stappen. kon 
aan deze plaats dit karaktcr niet gcren. <>rnnmin als 
de lo,~e ijzereh plaat, die tijdclijk was aangebracht, 
en allcrniinst bestriod was om den 01en af te slui
ten. 

Maar bovenclien was het Ilof "an, oordecl, dat de 
beklaagcle hct, om een woo1·d van de .\.lgemeer e Wet te 
hezigcn, alleszins »geloofbaar" had gemaakt, dat hij 
rnn de ncrlerlaag niet had geweten. De 01en wa 
reeds gernimcn tij<l buiten gebruik, ligt op eenigen af
stand rnn he.l woonhni;; , en is vanclaar uit niet te 
zien; daarenboYen was het 4 en 5 December onstui
mig en zcer rlonker weder. zoocl,tt er geen reden 
was om te twijfelcn aan Lcklaagcle 's verzckering, dat 
de nederlaag buiten zijn medeweten had plaats ge-
had. · 

\Vat nu intusschen met den spiritns te doen? Het 
Hof was rnn oorcleel, dat de gewaagde verueurclver
klaring ia dit geding tegen dezen beklaagcle niet kon 

• 

gevoHdeu. W el was de knaap in bewusteloo
zen toestnJLd, m11ar hij scheen overigens geen 
letsel te hebben bekomen, en was gelukkig on
cler aan den weg in 't gras gevallen. 

0.'l's YonsTEXlIUIS. De Ziil'ichel' F1·eilags-Zei-. 
tung behelst bet bericht-wanrvan verwonder
lijk geuoeg in de Hollandsche bhttlen geen spoor 
te vinden is - dat wij Nederfanders weder nit
zicht hebben op vermeerdering vnn de Oranje
lot~m. H. M. ouze Koningin, zoo verzekert dnt 
bfad, bevindt z1ch wederom in gezegeude om
stam1igheden. 

Wii laten dit bericht voor wat het is, een 
nieuwtie van de z. Freitags Z. die aan cle 
eerste canard niet gestikt is J. B. 

'l'en gevolge van het dreigende choleraO'evaar, 
is te Berlijn op Inst van vorst ;Bisnmrclc eene 
cholerncommissie ~evormd onder Jeiding van 
de hoogleeraren Koch en Pettenkofer. Voor 
zoover men weet, houden de leden der commis
sie de ziekte, welke te Toulon is uit()'ebroken, 
allen voor Aziatische cholera. 

0 

A. D. 

CEaRA RUBBER wordt meer en meer de hoop 
der toekornst, de held van den dag oncler de 
cultures. 

'l'en minste tot cbt oorcleel komt lflen, als 
men de groote verwnchtingen hoort en de 111-
gemeene sterke befo.ngstelling ziet, waarmee die 
plnnt elders wordt gadegeshigen. 

'William Brothers, mel'chants, te Heneral
goda, Ceylon. die ons voortdurend getrouw op de 
hoogte houden, schreven ons dezer dngen dat 
de Ueara Rubber clnar zeer veel belovende re
s::ilt11ten kan aanwijzen. 

In den Ceylon Observel' van 21 Juli , zoo 
schrijven zij ous, staat het feit verrueld, dat 
vnn een boom 10'/, O!I. India J'tlbbel' WllS ver
kregeu en vnn 2 andere boomen 8'1• oz. In 
Ceylon beschouwt men clit als vel'y e11coitl'a-
ging. J.B. 

Verspreide Berichten. 
In het S. IL Ill. cloet i\foriturus duistere voorspel

lingen omtrent de toekomst Yan vele koffielanden in 
bet Blitar, che, "·aarrnn enkele zelfs op een lager 
niYeau liggen clan de kotta Blital' .- De Semerqe 
werkt in den laatsten tijd zoo e1·g, dat men er zich 
te l\Ialang ongerust OYer begint te makcn. Op den 
·1 en we rel daar eeoe lichte aardbeving waargeno
men.- In ?\ew York bczoeken groote dames sommige 
voornarne modewinkel~. niet on1 er japonnen te pas
sen, maar om er in een achtenel'trek grogjes te 
dl'inken en aan de pharo-bank te dobbelen.- Bij de 
installatie van den 'rnclono Yan Toempang ats regent 
Yan llfalang zullen schitterende inlandsche feesten 
plaats hebbep.- In het S. IT. B. wordt een straatjonker, 
die te Soerabaja de honte hond speelt, gesignaleerd 
als een soort Yan Tijl Uilenspiegel.- Een inzender 
in het Incl. \'ad. geeft het denkbeeld aan de hand 
om ter Yerbetering der inlandsche landbouwwerktui
gen een premie~telsel inte'foeren, waarbij .de Regeering 
belooningen toekent aan die inlanders, welke zooda
nige verbeteringen zelrn uih·inden.- Blijkens het 
Kolon. Yerslag rnn ·1883 was de feite!ijke sterkte Yan 
bet Indisch leger ·1252 officiel'en en 29.030 onder
officieren en n;an chappcn ("·aarrnn '13.578 Emope
aneu). De ~terkte der Yloot in rle Indische wateren 
beclroeg 26 bodems, bemand met 3760 koppen, on
gerekend de officieren.- Een fransch zeeofOcier heeft 
de hand n.an zichzehcn geslagim om aan de cholera 
te ontsnappen. llerhn h·e nm Scylla naar Chary lx li ·. 

Eene mei1l tc Arnli•'m heeft. op aandrang rnn haar 
uijcr hare clicn~t opgezegrl, omclat e1· een ~aslnntaarn 
op de ~toep was anngcuracht.- 011ze koning moet 
tegen crn der kurga~tcn te Karl~ba<l gezegrl :hchhcn 
als ik mijn 1locht•~rljP wcerzie. zal ik in haar dr lue
komstige koningin rnn :\e•lerland bt>groeten. 

In dt'!: Gi1ls rnii Ji.Ii !weft prnf. Buys ccn al'tikel 
gcsd1re1rn Ol'e1· den do0d rnn clen Prins rnn OrJnje
De ven11narrlc hippopotamu~ Herman In den Am-

ward en gehandhaafrl. Ilet gesloken gocd blijft nu 
Yoorloopig ligg-en te Gennep en er zal rnrmoecldijk 
proce<-Ycrbaal tegen >Jonbekenclen" moeten " ·onlen 
opgemaakt. 

De lwklaagde clie door het min1le1· juist ge"·ezen 
rnnnis met financieelen onrlergang " ·erd beclreigd, 
komt th,rns uij met eenige maanden van zorg, en 
met rlr zijnerzijds gemaakte kosten. Dit een en 
ande1· worclt hem door niemand wrgoed. 

BI adv n I Ii n g. 
E•~n ricl met hinclernissen had dezer dagen cen beer 

te Landen die van een Cab gcbruik wilde rnaken. Bij het 
instijgen wikle hij den koebier het vrachtgeld Ol'er
hancligen. toen een vlugge gauwclief haastig torschoot, 
Jen koetsil'r het geld uit <le hamlnam en \jlings wegiiep. 
Onmiddelijk de koetsier hem na en de passagier, die in
middcls ingestegen was, wachtte nu gedul<lig de terug
lwmst \'il.n den koet~ier af. Niet Jang daarna spi·ingt 
cen vr~emde man op den bok, legt de zweep over 
het paard en voort ging bet, zoo war.st, rlat de wa
gen weinige oogenblikken later tegen cen ander rij
tuig reed en met paard, reiziger en koetsier omsloeg. 
Deze laatste was zoo beschonken, dat hij ternauwer
noocl staan kon en wi lde zijn passagier het ongeval 
wijten clat bijna op een kl~ppartij was uitgeloopen, al~ 

niet cle rcchte koetsier tusschcnbeiden gc\komen ware. 
Tom rle beer vel'Volgens eens zien wilde hoelang dit 
ongeval hem opg~houden had, ontdekte hij tot zijn 
schrik, dat men hE!m in de opscht1dcling zijn botloge 
nog even ontstolen had 

sterdamschen cliercntuin is in den voor een nylpaard 
aanvalligen lceftijd van zenmcnHvintig jaren vver
leden - De nieuwe llfilitaire en Chicle gouvernem 
van Atjeh, Kolonel Dcmmeni, is voor den generaals
rang voorgcdragen- De gronclen te Tandjoog Priok 
noodig vooi· particuliere docleinclen zuJJen nadcr p..i
bliek worden opgel'eild. De clil'ectem· B. B. is be
reids aungc~clweven om meetbrieven optemaken en 
tijclstip en vool'waarclcn vool' de ven<lutie te bcpnlen-
Door een Chinee~rhe tolk te Soerabaia werd voor 
een arlvies gerrnagd f :~000-drie duizencl gttlden-. 
tel'wijl een anderf' te Batavia voo!' hetze!fde aclvies 
teweclen was met f ·15 (vijftion gulden).- De g:-aaf 
van Vlaanderen en Prins Albert van Pruisen zullen 
de begrafenis van den Kroonprins bijwonen. De 
Engelsche gezant Stn~rt vertegenwoorcligt het hof 
van St. James, de Chmeesche gezant nit Bcrlijn clat 
van het Ilemelsche rijk. Ook te Pasoeroean is jl. 
Zaterdag een schok ' 'an aarclbeving gevoelcl- Te 
Djokja zijn wonclerlijke zaken te zien, o. a. aene koe 
met een vijfde poot aau den hats, een groote vogel 

die de kunst verstaat om een hoed af te nemen en 
een zuigeling zonrler armen en teenen- Alclaar zal 
eene Algemcene Yergadering van landhuurders ge
houden woi·dcn op u. s. Zondag, tot bet nitbrengen 
rnn advies omtl'ent art. 23 van bet Landhuurreo-Je
ment- Op Donderdag 7 Augustus a. s. zal te Sid
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ho
ardjo een afscheiclsfcest ter eere van den benoemrlen 
Resident van l.3anjocmaas, den beer mr. SeUegger 
door de ingezetenen gegeven worden. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Batavia, 5 Augustus. Overgeplaatst, van Peka

longan naar de Bataviasehe havenwerken, .de ingenieur 
der twee le k lasse bij den waterstaat, Meijer; 

van ~Ienad.o naar Soerabaja,.de ingenieur der twee
de klasse bij den waterstaat, Verdam; 

van Batavia nar Bandong, de ingenteur <ler twee
de klasse bij den waterstaat, Nieuwenhuijs; 

van Demik naa1· de directie, rle ingenieur der 
tweede klasse bij den waterstaat Mensinga; 

van Sitoebondo naar Demak, de ingenieur der der
de klasse bij den waterstaat, van Es; 

van Sumatra's oostkust naar Bezoeki, de aspirant 
ingenieur bij den waterstaa.t, Cambier; 

Yan l\Iodjokerto naar Menado, de architect der 
tweede klasse, van BePk. 

De Ko,iingin Emma is den 4den Augustus te 
Padang aangekomen en worclt den 7den Augustus 
te Batavia verwacht. 

Een heclen alhier aano-ebracht nummer van de 
Straits Ttmes behelst de ~fficieele medecleeliog, rlat 
de heer l\Iaxwell den 28 sten Juli met het Britsche 
oorlogsstoomschip Pegasus naar Tenom vertrokken 
is, om in overleg met de Nederlandscbe Regeering 
voorstellen te cloen aan den racljah. 

De heer Laging Tobias is in persoon naar Tenom 
vertrokken. 

Bijzonclerheclen betreffende dezen tocht worden 
angstvallig geheim gehouden. 

De kapitein 'der infanterie ,·an IIeerde is op non
activiteit gestelcl. 

De Johnson geladen met steenkc..len. en komende 
van Stavanger, is voor orders te Anj'er , aangekomen. 

De Ridgway, gela<len met petroleum, is eveneens 
te Anjer aangekomen. 

Van Reute1·, 5 Augw;tus. Londen 4 .\.ngustus. In 
een hoofdai'tikel konrligt de Times aan, dat de toe
bereirlselen voor een hedstcampagne Jangs den Nijl, 
gestaakt warden. 

llet rnaterieel zal men ,·erkoopen. 
Aan het rapport van den gouverneur van Atjeh, 

loopencle tot 24 Juli, ontleenen wij het volgende: 
Volgens spionnenbericht rnoet Toekoe Imam Mae

da aan elk zijner onclergeschikte hoofden aan de Te
nomrivier, twee man ,·an de Nise1·0 bebben toever
trouwd, om bun bevrijding te bemoeilijken. 

De cholera is te Groot-Atjeh epidemisch verklaard. 
Tdekoe Oemar heeft den door hem gevangen ge

houden inlandscbe matroos, Kasimin, van de Berikre
len zijn uijheid hergm·en. 

De radja Yan Gedong heeft vredesonderhandelingen 
aangeknoopt. 

De benoeming van den koloncl Demmeni ·tot gou
verneur 1an .~~jeh heeft zicb oflicieel niet betestigd. 

Ingederld. b\i het 16e bataillon infanterie, de eer
ste Iuitenant :\ie11wlanrl: 

bij bet ·ie rl•'po t -1.Jataillon, de tweede luitennnt 
Ilanscn. 

Uit Bata1ia, 6 Aug ustus. Een PPllJarig verlof is
verleend aan den Hesirlent Yan 7.utphen. 

Een twe~jarig verlof naar Europa is verleend 
aan den ingenieur der twee<le klasse hij den water
staat Hein. 

Eenol ontslagen, op verzoek, uit 's lands die11st, 
de kapitein der infantl'ric, Blaamvenoord. 

Een·o] ont;:lagt•n uit 's land s dienst, Gerrits o!l
clercomrnies bij rJc hcJasiingen te Batavia. 

Benoemcl t ot ondercommies bij de belastingen te 
Bata1ia, Yen et. 

De exploitatic Yan het boschperceel Delik , district 
Singenlor. residentic Semarang. is geguncl aan den 
Juitenant-Chinees Ho Tjiaa ·wing to Semarang, voor 
'11 :1500 gulden. 

De afloop rnn de gouvcrnernentswis~elinschrijving, 
herlen alhie1· gcho11de11, is als volgt: 

ingeschrevcn voor f 14.:), 95.'l 00 
gt•gnnd: l 000 tegcn ·1 0 '1.3 

215.700 id. 101.4 
7H.300 id. 10-1.5 

Den 20sten .\.ugustus zal weder een inschrijving 
gchonclen ll'Orden tot een bedrag van een milJioen. 

Uit Singapore, cY.\.ugnstns. lleclen is hier aange
komen de Engelsche mail, met berichten loopende 
tot ·11 Juli. !Iet kiesdistrict Zevenbergen koos tot 
lid van de t1\7ecde kamer den heer van tler Borch 
van \'erwolrle, calvinist. 

De eerste karner nam de Suikerwet aan. 
Z. M. clc Koning zou aan de begrafenis van den 

Prins van Ornnje deelnemen en venolgtns den 1 Oen 
Juli naar bet Loo Ycrtrdkken. 

Het dcnle eeuwf,,egt v;-111 rlen sterfdag van Wil
lem den Zwijger is in ?\ederlancl plechtig gevierd. 

Ifot kapitaal bcnoodigd voor clea Transvaalschen 
spoonveg is door vertichillende maatochappijen reeds 
voo1· een tiende geclekt. 



o,·ergeplaat t ,·an Benkoelen naar Atjeb, de op
,,ichter der tweede klasse van den waterstaat, Does
borg; 

, ·an Bandoug naar Tjian<ljocr, de opziehter der 
tweede klasse bij den waterstaat, van Balgooij; 

naar La!mt, de kapitein der inf!1Jlterie, Kalshoven; 
naar 13atavia, de eerste luitenant der gcuie, Swart

bol. 
Een tweejarig ' 'erlof naar Europa is verleend aan 

den commies der tweede klasse bij clen post- eu te
legraafdienst, Wiggers en nan den tweeden luitenant 
kwartiermeestei· van Gendei·en. 

Benoem.i tot contl'6leur tier ecrste klasse, Hogenraad: 
tot contr6leur der tweed-:l klasse, Termeul!:'n. 
Aan de -ederlands" h Indische stoomvaart-maaLchap

pij is vergunning verleend tot bet in de vaart brengen 
van het stoomschip Celebes, dat van Java cp China 
zal varnn. ' 

Engeland beeft het protectoraat over oostelijk N. 
Guinea aanvaard. . 

Kapitein Bosboom woeg een tweejarig verlof naar 
Eur0pa aan. 

Heden is bier aangekomen een Uollandscbe mail 
per stoomschip Koningin Emmet, met o a. de vol
gende berichten: 

De minister van Kolonien zal voortnan de Indische 
depeches, voorzoover zij niet geheim zijn, in de Staats
coin·ant doen opnemcn. 

De luitenant ter zee Ferguson is eenol ontslagen 
uit Z. M. zeedienst. 

De eigcnaars van de Nisero protcsteeren heftig 
tegen gebrek aan rnort1·arrndhe1d bij de Engel~che 
en H1.Jlandsche Regceringen in het beYJ'ijclen der ge
vangen gehonden bemanning. 

Het stoomschip Sumall'a is den 5den Augustus 
te Suez aangPkornen, met bestemming naar Batavia 
..,.ia Padang. 

Amste1'clam, G Augustus. 
JAYAKOFFIE, gewone berciding, particulier 2Stt. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandag den 11 Augustus 1884 des voorruid

dags ten 10 ure in bet locaal rnn het vendukan
toor alhier Yan een erf met stcenen huis en bijge
bouwen gelegen en staanrle in de Europeesche kamp 
te Soerakarta in blok La F . .No. 76. 

Op Dinsdag den 12 Augustus in bet Chincesche 
kamp alhier van onuitgeloste pandgoE>deren. 

Op ·w oen dag den 13 Augustus 1884 ten buize 
,·an den Heer J. CH. ASJL\.." van ZEd. inboedel. 

Op Donderdag den 14 Augn tus 1884 in het Chi
nee che kamp alhier van onuitgPloste pandgoederen. 

Op Yrij.dag den 15 Augu tus 1884 te Wonogirie 
van den mboedel van den Heer W. H. S. Y Ai"f 
Wllli1NG. 

De Vendu.meester, 

H. C. FISSER. 

Adv e rte n ti e n. 
V oorspoedig -bevallen van een zoon Mevrouw 

W. Ch. A. SAROLEA geb. n~ W AES
BERGE. 

(194) Djokja, 1 Augustus 1884. 

Ve~d.i~tie!' 
·~egens vertrek 

Op Vrijdag, 15 Augu tus as. 
ten huize van den "\VelEdelGestrencren Heer 

0 

van ZEG's 
(197) 

"W. H. S ,·an 'Vaning, 
.A.ssisten Resident van W onogiri, 

netten en compleeten inboe<lel. 
SOE§JIAN & Co. 

Ve~d. ~ 'bie!' 
~egens vertrek 

Op Woensdag, 13 Augustus as. 
ten huize van den WelEdelen Heer 

J. C. Asman., 
Mes en 

van ZEd.'s goed onderhouden en compleeten 
inboedel, bij Strooibillet nader te omschrij;:-en. 

(1'99) SOESMAN & Co: 

Op bovenstaande V endutie 
zullen wij nog verkoopen: 

Een gouden GESP. 
Drie do. KNOOPJES en 
Een paar do. OORRI.KGEN met brillanten 

afkomstig van den boedel van wijlen den He~r 
G. H. VAN Rossmr. 

(200) SOESMAN & Co. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

k.ai hooft & Ka.lff -- Soera.ka.rta 

PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
EN""/ELOPPEN. 
KAN'l~OORBENOODIGDHEDEN. 

INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

FOWLERS 

draa[barB ~DOOfWB[Bil; 
l\IET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
VOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gebruikt op de fo
brieken DJAI'I, NGAl"\TDJOEK, MERITJAN, 
P AGONGAN, enz. 

Dit jaar znllen er hie1· te DJOC· 
DJA meei· dan VIJF paal Spoor 
in gebrnik geb1·acht "\.VOrden. 

Eenig Agent voo1· de Voi·stenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
VAi"l" 

Bu~ton ~ra~ta~ & c;o. ta LinQoln. 
BEKROO~D MET MEER D.'\.N 200 MED.ULLES 

VOOR ZIJNE MACHINERIEN 

STA.LEN ASSEN VOOR HOLENS. 
ENZ. "ENZ. 

(149_), w. MAXWELL, ENGINEER. 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Sehijfsehietregisters en Afstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte Aanteekeuingboekjes. 
N namlijsten. 
Kleedinglij!!lten. 
StratDoeken. 
1'Ienageboeken met sterkte Register. 
Proecs-Vcrbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 
Venduyerantwoordingen, enz. enz. (4) 

~··••aaaa•••••••~ II St -Nicolaasfeest ~ 
= ROfilLET I 
• 10, Rue du Pare Royal, 10, PARIS • 
• Beveelt zich bijzonder aan voor de levering van • 
• 1'Iekanieke eI). Beweegbare Voor-
• werpeu met en zonder muziek, uitmuntend • 
• ?eschikt Yoor St-Nicolaas-Ke1·smis-en Nieuw- • 

;aai·sgeschenken. 
I Bestellingen, gelieYe men, vergezeld vari • 
• dekking tijLlig te doen toekomen nan den Heer ,. 
I ROULLET, 1.0. rue du Pare Royal, • 

of nan E. ELSBi\.CH, te Parijs, bij 
• wien. evenals bij onderstaande firma op franco • 
• aanvrage, geillustreercle Catalogussen en prijs-1· 
• couranten te verkrijgen zijn. • 

~ ................. , 
Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groat a,a,ntal personen, zoowel in 

Frankrijk Etls in vele a,ndere fanden 
genezen, of wel zij hebben hunne 
gezondheid behozzden door het gere
gelde gebruik der Bloedafl eidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faculteit 
te pa,rijs. Dit geneesmiddel is eene 
za,chte en a,a,ngename purgatie · 
gemakkelijk intenemen, stellig-' 

werkend en zeer gaedkoop. 
Overal te koop en te PARIJS 

147, Faubourg St-De11is 

ONTVANGEN: 

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

TllOOFT & JiALFF. 
(162) 

HontaankaD Ma~enan[ 
A[ent te Solo C. ER X 1 EB EN 

(we;; naar Beton.) 
Bezoekt elke onderneming op verzoek. ( l89) 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanv1·ag·en tot gelei•le· 
billet ,-001· , -e1·voe1· v~n koffij, 
met ontvang·stbel.vijs '·001· kof'· 
fij pas. (193) 

V erkri,jgbaar 
bij 

TBOQF~ & KALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtlnchhanson 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- f1wico pu post f 5,50. 
(82) 

w• De heer GAAL -.i 
gepens. Kapitein is gemachtigd voor het incas
seren der pretentien betreffencle de zaken J. U. 
HOFP & E. t. SAS te Solo. 

E. t' SAS 
(95) SAMARAN.G 

Sxploifatie=Oo.sfeJJlijnen. 

QP alle Stations en Halten is thans verkrijg-
baar de bundel tarieven, klas~ificatie enz ; 

met de Bijzondere Bepalingen op het vervoer, 
goedgekeurd bij Gouverneruents Besluit van 
7 11E1 1884 No. 4. Het publiek wordt in
dachtig gemaakt, dat bij datzelfde besluit bui
ten werking is gesteld de dienstregeling M. 
(Gids voor reizigers en handelaren) en de nu. 
geldende Bijzondere Bepaling.en in vele opzich
ten sfw:ijken van de vorige. 

De prijs van den nieuwen bundel is f 0,50 

(198) CHEF EXPLOITATIE 01L. 

~ nmusm des PROCEDES RAOUL PICTET 
15 tot 1500 K" ijs per Uur 

Nieuw klein ijs :Maohine 
VAN 5 K'• PER UUR 

Bij tqezending gereed om te 
werken.PrijsFRANCoBatavia 
tegen Wissel op Europa. ---
Zonder drijver .... 1500 Gulden 
Met drijver ....... 1000 Gulden 
Met drijver (me~ 

gaz of Stooro) .. 2500 Gulden 

ACRES: 

rue Grammont 
PARIS 

I:>e '7"elou.tine 
is eene speciale POUDRE DE R!Z 

bereid uit Bismuth, /Jijfje"l:ol') van eenen heil :rimen invloed, voor de huid. 
Zlj holult op het aan;1e'zicht en is 011:if'lttbaat·: 

zij gee(t dus aan de /mid eene nalr.wrlijke frischheid. 
. CH. FAY 

PARIS - 0, rlle de la Pai.~, g - PARIS 

Men. neme zich in acht t•onr nam,aak en vervolsching. 
(Oordcel u1tgesprokcn door llet Tribunaal de la Sciue den 8 ma! 1875) 

N a t u u r 1 ij k Minera.alwater 
uit de 

Victoria Bron te Oberlahnstcin. a'd. Ri.jn. 

Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwateren, aanbevolen door vele meclische au
iioriteiten. 

(77j 

Verlnijgbaar bii 
SO ESMAN & Co. 

Semarang, Solo, Djocdja; 

en ill alle Toko's. 

• 

SPECIALITEI T. 
!n~igo..,:~sit~ll~tie:D.i 

wo1·den ,-ol~cns •le laatste vcr· 
betel'ingen. spoedi~ en solitle 

u it~·e,·oei·•I. 
Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stooru

kooktoestellen. 
Kleine Installa.ties worclen iu den tijd van 

eene maancl gereed 11fgelevenl. 
Hierbij worrlt hoege1rnamd geen metselwerk 

gebruikt en lam men het cornlens-water bezi
gen tot het arrmncugen vn.n tle indigopap. 

W. i\iA.XWETt. 
(150) EXGIXEER,-Djocja. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
·wERKTUIGKUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 

Een groote partij J'_,, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afruetingen. 

§taaf en plaat.,jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'><2'>< '/1•" en 11•" 

§taaf en plaatkope1· en J{oper• 
draa.d. 

Groote- sorteering- J[oe1·bouten en 
Jilinknagels. 

» » Jiope1·en .K1·anen 
en §too1nafslniters. 

India 1·11bber vu.n af '/1," tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met lullpstnkken tot 
en met -±" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op l 0 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifng·aal, §tOOHl• 
po1npen en B1·andspuiten. 

§nijgereedschap voor gas en 
'Vith w01·thdra.ad. 

Alle soorten 'r erfwaren. 
Boo1· en Pons1nachines, Draai· 

en §cbaaf banlien. 
§toollllnachines met ketels op een 

fundadeplaat. 
Jiiezel~·ub1· compositie, de beste 

bekleecling tegen warrute-uitstruJ.ing. 
Dinas C1·istall, een nieuw soort 

vunrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

V erder alle a1·tikelen, benoodi;;d 
-voo1· landelij ke ondei·nemingen. 

Hunne :mak 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 aanmaak van illachinerieen en 
reparaties daarvn.n, en nernen bestel· 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P .A.SOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesche Wijnen. 

•
~~~~J[enr~~n~~l . ,, .... , .... · ,~ 

bekroond met ROODE PORT 

ZILVEREN MEDAILLES. 

Witte en Uoo1le Port ..... ("15.-) pel'. 
1'Ialaga, 1'Iuscatel en lo'inoDulce,1 J3.50 /·1 ~ fl 
Pale-, Gold- eu D1·y-She1-ry ,,·12.-)acont 

AGENTEN: 

A. N. KOL:\IUS ..... Banjoewangie. 
LARSE:N & Co. . ... Pi'obolingo. 
\'Ai MUIJDEN & Co .. Soembc~ja. 
KROON . . . . . . . . . Moc(joke1·to. 
STECK ......... Malang. 
DENNINGER . . . . . . Kedi>'ie. 
MANUEL . . . . . . . . Madioen. 
TIIOOFT & KALFF. , . Souacm•ta. 
VAN GORKmI & Co .. Diocjaccu·la. 
E. t' SAS. . . . . . . . Samai·an.g. 
LE CLERCQ . . .... Toeban. 
SMEENK • • • • • • • • Chel'ibon. ('107) 



• 

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

ten behoc'c v:m 
~e Gym1rn!!ltit'lo1chool te Soerakarta 

en 
D t• ''N·eeni~in~ tot ,·001·bereideu~ 011-

d e1Tic."ht nan kiuderen vnn M.hn'er
mo;:;eude1i. in ..'Wf"df"rJnrui!!leb indii:. 

f 300,000. 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
l prijs vm.i r 30.000.
1 « « (( 10.000.

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

2 prijzen « r 5.000.-
1.DOO.-

500.-
100.-
50.-

~) « « ~ 

10 « « « 
100 tl (( 

~00 « « « 

;J~O prijzen f" ·170.000.-
LOTE>: zijn tegen f 10.- CO~T.\i\T verkrijghunr. 

te \1nboi11<l b\j de hee1·cn A. '1' . Bouman & Co . 
« Randa· « don heer 0. J. Blankert. 
« lbndjar1ua.-in " « « J .. \ . Jansen. 
" Thndong « « << C. G. Heiliger~. 
" Rat~nia " de ~ I Escompto l\Iaat~clrnppij. 
c< Mn heer ll. J. ~Ieertens. 

(< 

" 

(I. (( 

, B<.!11gkali:; 
Ilc11koek11 

« Bol'lelc11g 
<" Buitenzorg 

(( 

, .cheriht111 
(( . " 

« « (( G. Gehn lllg. 
" (< F. lI. Kroon. 

« 1\\' hecren II . M. rnn Dorp & Co. 
<< « Ernst .'\:; Co. 
c< Brpining & Co. 

<< " « Ogilde & Co. 
« Yisser & Co. 

« Dun!op & Co. 
\, d1•1J hce1' LO<L Po Seng. 

« Thio 1'.jeng SoL'Y· 
,, L. van llnttt'n. 

'' C ,\ . • \ eckerlin. 

~ 
« 
« 

(( 

(( 

i\i1.:rinckx. 
Th . .lan~z. 
J .. \ . Schussler. 
J. J. 11. Smeenk. 
A . .T. \ 1.'oh-ekamp . 
J. 1an Ilobt Pellekaan. 

<<. D.i<'tuber llt•zu,•ki<J « 
er llj111'j:1c:1rt:1 

" Drucx. 
« .J . .I. de G.rnall'. 

11. Bunn1g. 
(< 

(( tic 
lnd rarnaj ;"ic << den 

« \Yeti. l\ocken. 
heeren Soc><tnan S:: Co. 
heer J. H.e,ius. · 

Chs. Pino. \ ~ 

Kt'diri<:> ,, " « • F. Stoltenhoff. 
.\ . \Y. Kneefe!. l\01a-R11lja ' <( 

L.1lioe:.u1 (Peli ) cc <t J. F. H. van Hf;)mert. 
« :w. Eekhout. )la,·a:-;~ar •1 « 

.\fadio~n << c< P. E. Andresen . 
« P . Koppenol. .\b;::elang << « 

illedan «' « « \Y. F. H. Leyting. 
lieeren de Bonle & Co. " • lL'11aLiv " de 

< Padang << « Yan Houten. Steffan& Co. 
cc J. \Y. Alting Siberg. « P:1d.-Pantlja11g 1 « 

I \llern ban:: · « « G. H. Ruhaak. 
'\ H. G. Klunder . . 
c< D. P. Erdbrink. 

u P:i_"orroean « f 

Patti•' . 
PN·alonga11 

« 
« 

, Poerworedjo 
Pruboiingo 

(( 

<< Riouw 
Hern bang 
"al<ltig-a 
~~unar;-it.g 

" (< 

(( 

({ 

« 
. · '""kaboerni 
:-;c1erabaia 

« ~oerakarta 
" « 
u. (\ 

« " 
« Tangerang 
Cl Tji:rndjoer 

« Tega! 
c< Ternate 

Tjibtjap 

(( A. )l. r arkeYissei". 
cc A. IV. I. Bochanlt. 

« << S. N. )farx. 
" du l1eL'ren Ilana )follemei ' ter & Co. 
<< lkn !Jeer jf. F. S111cts. 

C. G. \Un Slidred1t. 
• " « « R. S. Thal Larsen. 

« C. Yan Zijp. 
<l \< P . L. Yan lloi,iegorn. 
« u. Th. B. Yan ;3oest. 

_\.gent ~. I: E~compto )JU. 
" .de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co . 

« << Rarnnswaay & Co. 
,, « Arnold & Co. 
« « Soesman & Co. 

<< cc Grivel & Co. 
" den heer .\. . Bi"schop. 
er « D . .I. IL Schafer . 

« .\gent N. I. Esconipto jfij. 
c< den heer Chs. J\ockcn. 

({ 

• 11." « \'. Clignrtt. 
de heeren i}eb. Gimberg en Co. 

« \'an Jfni,fon & Co. 
« Thieme & Co. 

« « Soesman & Co. 
" . « Thooft & Kalil. 
« « Vogel van d~r Heide & Co. 

« den heer L. Baier. 
c< << « L .. \. . )I. Le1J1an. 

,, << cc Jhr. R. Holzsclmher Yon 

(( 

(( 

Ha.rrlach. 
c< K. Ilovens Greve \Yzn. 
« C. IV. R. van Rene·e van 

Duij 1·enbodc. 
cc << « I. I. A. l;°ilenhage de 

)fist. 
a \\'onosobo " '' « D. J. van Ophuijzen. 
D1' trekk ing e"cltietlt ten ovcrntaan ' 'an den .'i!o

tari~ II . J. ?IIEE!tTE:-;-S tc Bata1ia ab bLJ aa uplak
hill<'t i~ bckenLl gemaakt. 

De Commiss1r> flrl hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEXXER. 

Handels· en Commissiehuis. 
B. W. V A.N HOGEZAND. 

l'oorst1·au.t-·0olo (35) 
S tee d !! bclcefdelijk irnnbe'\·olen. 

Steeds voorhanden: 
P.OS'l'TAlUEVEN. 
TELEG-lUAFTARIEYE ... voor 3 b ingen be

rekend tot :lOO woorden. 
TA1tIEVE ... T voor K OELIBLOONE N 1 niten 

de lijn . 

(u) THOOF'r & KALFF. 

• 

ten behoe1e van 

De ( i ymr,i.astiekschool t e Soerakarta 

en 

De V ereeniging tot vooii>ereidend onderricht 
mm kinderen van Minvermogenden 

in Nederlt-mdsch-Indie. 

Imlien het debiet van LOTEN op den te
genwoordi()'en voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op (:len nader t e be
palen dag in het begin van de maand 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(120) E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuirnmn het bloed en hel'stcllen alle ongeregeldheden 
van de 

Ie,·er, 1naag, nieren en ingewanden. 

Z1j geYen kracht en gezondhcid weder aan verzwak
t e Gestc llcn, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
Ylln allc Kwalen eigen nan bet v!'ouwelijk geslacht, 
onver$chillig mn welken leeftijd. En onbetaalbaar 
rno1'- E.in<lcrcn van welken ouderdom. 

DEZ~F 

Is een onfe il buar genees111iddel voor kwade Beenen, 
Zll'erencle Borsten, veroudercle V.\111den, ?;were11 en 
Etterbuikn. !Iet is beroerncl t e:r genezing Yan Jicht, 
Rhumatiek . l'n onv.ergelijkbaar ,·oor Aarnborstigheid, 

•.keel11ij11, broncbitis, ver.koudheid en 
lloest. 

Tel' geneiing van Kliergezwellen en alle soorten van 
llui1lz iekten heeft zij geen mededinger en geneest 

betuo1·erend. ~aamgetrokken en stijve Gewl'ichten. 
.l.J leen bereid in Professor HC7LLown 's Etablissement, 

78, New Oxford stree t, La nden. 
rnorlieen 533 Ox1'ord street, 

En WOl'den ' erkocht in Potten en Doozen van '1 s. 'l 1/2d. , 
':2s. DLI .. -1s. ud, '11 s., ~2s,, en 33s. en verkrijgbaar 

bij al le rncclic ijnen-verkoopers door de gebeele wereld. 
~ Koo pers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is bet h,edrog. 
("130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen;.;es. 
l\liddel tegen de hoest. 

( 1 O 5) MACHIELSE. 

A:n1sterdamsche Apotheek. 
S o ernkar t a. 

Bayruin. Alcoholisch wasch· 
-wate1-. 

( 101) MACHIELSE. 

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

Djebbr es . 
Informaties bij den h eel.' 

(19) A. MACHIELSE. 

Societe G10 de Prodnits Aiirnentaires 
!\.,\.PIT.UL 3 :tl1rLLJOEN FRANCS 

Di1·ectett1'en DLSA:VT en ALLCARD 

GouoEx l\IE o.ULLE PARIJS 1878 
G o U D E X 111 1::0 ..\. I L LE A l t S 'I' E R D .UI 1 8 8 3 

LONDON P A RI JS 
2~~, J{iche1-. ':23 ·] 01, Leaden hallsfreet. 

Boter van Normandie 
Zonclcr Penig rneng~e l , rte be~tc boter Y•tn Frankrijk. 

Dh·er:;e groemcn, l l'ti{/el~, 8al'dines, p lites de 
f'oie [J l'as, em:. 

ORDERS TE IUCflTE.'i! A.\ ~ A.LLE nIPORTEURS 
Y.\~ EUilOP.\. 

.Men eiscbe op elk btik het merk met de twee boerinnetjes • 

IIOLL.\.);'OSCHE PRlJSCOUilAi\TEN \YORDEN 
OP AA::\\'R.\.AG TOEGEZONOEN 

(14'1) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Heindel in HOUT en BOUVVMA.T.fi·mrALEN 

S.MEDE LU.J, KOPEBJHE'l'ElUJ, WA.G.fiJN'

:JIAKELUJ en 'l'l;\IW!J LUVIANS WINKEL

Bestellingen op bovengen o.emd werk, 

idsmede op: (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meeste l spqed, t egen billijke 
prijzen en met accuratesse g eeffectneerd ... 

DE UHEN en RAMg~, houten en :uzeren 
K APPEN voor WOONHUIZE~, FABBJ.rnKEN 
en LOOD8E N, worclen solide en n et afgewf)rkt, 
geleverd en opgesteld. 

H et bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op ze~r billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Van af heden dn,geJ.ijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

VAN RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, .den 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags. Saucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellihgel'.). worden in den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook 01µ.trent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tariefvoor . WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier·, Schrijf· en Kantoorbehoeften: 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

garandeerd. 

PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

• .) 0 -o--0 0 0 0 0 -0 0 -o--o .0· -0--0 0-0-0- 0 -0 0 +--0-0-0--0 

~ PAPETERIE COOPERATIVE D"!NGOULEl!!E (Frme) 

~ S.'l.D .L.1: l'4-

~ :a 
= 
~ -tiliau: DE F All\\\<l~ i 
~ HORS·CONCOURS A L'EXPOSITION UKIVERSELLE t 

• DE 1878, .S 
t.!I ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ a 
R EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOODEN ~ 
~ MEDAJLLE wegens hunne bemoeiingen s;., 
~ ter verbetering van de positie van hunne werklleden t 
~ 0 

~ 0 
~ · WERKELIJK KAPITAAL : 4 1500,000 FRANCS • 

a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 

; mAROCHE-!OUBERT & 1~"~ 
r:t Door de geheele wereld bekend voor 1> 
~ hun briefpapier velin, verge, quadrille,.= 
~ batonne enz. P ap iers a l' Etoile (ster- i 
Ui pa pier)' Envelo p71en, Visitekaartjes , 
., Jleg istei·~, Copieboeken , Schoolschi·~jf- :l 
<:t boehen met of zonder lijnen, papier :::
~ voor d;·ukwerk , carton, Bristol_ e~ ivom·- ~ 
a papie1-, papie1· fil ~cru (1 e qua.1tte1t), pe- 't:I 
.. l 1ll'epapie1· en demi-pelure p apier gegomd bll 

~ of ongegomd (tiitei·.~t fijn)1 p~rkement ~ ., papier. Oorspronl\eltjk Ster s mill paper, .. 
~ Cigaretten-papied,le sincere, le camelin) : 
O!l en andere merken. ~ 

... • 1111 

i, Bestellingen ta richten direkt naar . = 
~ A!IGOULtlllE (France) met cheque op Europa of llan :::;i 

111 E. ELSBACH, B, rue Milton, PARIJS. 14 

~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH BIJ 
Iii de Heeren Wannee &: Co, TE Drn1rnrn. 

o- o--0--0--0---0--0-0-0~ o-o-+~o-o- o-o--o-o- .o-.+ o--o -o 

1: [II IM' .J;; [I Ictd 
HOGG'S PURI:: coo· LIVER OIL 

. ( HOGG'S LEVERTRAAN) 
Waam1 de heilzf.ille uitwerking sedert 30 Jaren bekend ii 

Teg•n: Borstziekten . Longterlng, BronchitJa, 
Verk.oudheid,Hardnekk.ige boeat,Klieracbtige 
aandoeningen, Huid:iiek.ten , Klieracbt1ge 
ge:i;wellen Ver:iwakking en vooral ter venterking 
1'an k.in.deren di• un zwak en teer geatel bebben. 

Alen eiscbe op bet eliquct den naam van HOGG 
bet allest no den H' LESUEUR, chef der Che· 
mische werkzaamheden aan de mefache !aculleil l : 
Parijs, en het stempel van den1ransohen 
Staat in blauwe inkt. De leverlraal! "" 
HOGG wordt alleen Terkoeht in dtrielLoeMut 
flacons waanao bet model bier naa&t is 'eplaatsl 

Apotheet HOGG, 2, rue Castiglione, P.llUJS. 

r~·····~···••++••~·.q.q.~ MAAGZIEKTEN + 

1 
!!ocijelijke Spljmrlering . l!laag-ontsteking . Mng·en buikpijn 

VVORDEN SNEL GENEZCN COOR HET 

ELIXER TROUETTE·PERRET 
+ •Ia P.A.P.A.~E · + (Plantaardig, de spijsverteering bevordoren d midde/J 

Generaal Depot : 163 & 165. Rue St-Anto ine, PARIJS 
en in tn die in a.Il e J\.pQ l heke n \·erkr i1 ~ h e&.ar. 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERA KA RT A_ 

Eenig depot 'voor Soerakarta van 

xa~p~~h.e '\Vi~~en ... 
(25) A. MAOHIELSE. 

SOESMAN&Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Rois- en Commissi.evendutien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig b!lkende 'VIJN,EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

. 
Amsterdamsche Apµtheek. 

Soerakarta. 

Onivangen: Eocalypsintlte. Koorts
werend liqueur~ tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te

gen brandgev1111r, op de gebrulkelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij llet Ar;entscllap dezer ,1'1a,atschap-
11ijen bestaat, op zeer aannemeJijke voor
waard-en, r;eler;enlleid tot verze.kerinr; 
ter;en brandgevaar, van alle soorten Gt"
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1·akai·ta, 

(16) 
/ 

J . H . VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeercl door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heez: 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEV.lj;RS. 

Sneldruk -THOOFT §" KALF: - Soeraoo1-ta. 
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