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K httten, Djocdja. 
Semanrng, .\mbarawa. Sa

latiga. Ketlongtljati, Goendih, 
Poerwodadie, (Urobogan.) 

K!atte11. Dj11cdja. 
Semarang, Kerlongdjati, Ka-

rang~ono, Goendih. 
KJutten, Djocdja. 
Sragen, :\Iadioen. 
ToC'loeng- agoeug. Ke1lirie, 

.\[odjokerto. :Sitllioardjo en Soe
rabaj:i, .:\ga\\'i. 

Sragen. :\Iadioen. 131itar, Ban
g-11, Pusoeroean. 

l:\. B. :\fot trein s,r. )fo. 0 ten ·1 II. .i:~ 111. wonlt>n 
alhici· alIPl;n pakketten onh·:rngcn. \\'<Jneer de westpost. 
te Samarang niet tijtlig g1'1\0eg aa11komt. om nog 
net clen trcin van 6u ;JOm te kumwn n1cegua1t. 

S1Y. S:\:\L\R\);G \'ORSTE~L.\.XDEN. 
SSZST.\..\.TSSPOOrL 

Fe u i·l I et o n. 
SPAANS(;JIE S.1'IOKKELAARS. 

r \ · e1'1'oly .) 
Ter naauwernood waren de soldaten onder de 

Jeiding van den sergeant van den landweg afge"':e
ken, toen cle luitcn:,i.nt bet Jicht opnam en de stmle 
houten trappen opklom, die naar het kamertje voer
den, waarin Pepe's doc ht er sliep. Men kan zich de 
verbazing voorstelJen, welke l1aar beving. toen zij 
clienzelfden man, dicn zij eenige uren te voren 
in ,·ersleten kleeren hacl gezien, plotsPling in officiers
uniforrn - dien de soldaten haddcn merlegebracht-· 
1·oor zich zag. ' 

De argumenien, welke rle oflicier bij de Asturische 
deed gclclen, moeten van 1ec1· geldigen aaJ'd zijn 
"'eweest. want toen ongcveer een lialf uur late1· op 
~ieuw aan <le deur geklopt werd, ging zij even dom
meliO' van den slaap als de eersi.e rnaal naar be
nede~, opende de kameJ'tleur en liet den cen na 
den amlc1· wel twintig smokkehla1·s binnen, die zich 
rond de tafel nederzei.t~n en aan de heldedlikkerencle 
lamp hunne sigaretten aanstaken. 

Niets nieuws muchaclw (meiske),'' woeg bij, die 
t hooftl van de bende schcen te zijn, >>waar is ll'l\

vader ?" 
Hij moe~ Pedrilla een eind wccgs begeleid heb

ben antwoordde 't meis 'e omervaard want ik heb 

De Soe 1·aka,,.tfl sell e Co ura nt ver
schijnt tweenrnal 's weeb;: Di11sdag en 

• J ·,,". ijdt1 g, uitgezonclenl feestc.lngsn. 

So er aka rt a. 
Kommissnrissen voor tle m1rnnd Juli. 
... lantselijkc Schooll{ommi!'lsie 

de heer: H. K. H. \.VILKEXS. 
Verzorgin~s~esticht 

t!e heer: P. W. G. GOU'l'. 

~Inau~taud. 

Din,;ilng 8 Juli Y. :\I., Wocn:;tlng 'l U .Juli L. K., 
Diusdng ~~ J11li X :'If., \\"oensdag 3ll E. K. 

Verleclen Dinsdag was jtri 't Kli won de pa><
sanbg, wat door de Javanen Go1·ok ka.~seg 
genan.md wordt en beschouwcl als een bijzon
cler goede dng, waarop alles wat men d<t11 o_n
derneemt gelukken nwet. Het gebeurt wel met 
altoos, maar het behoort toch zoo. Diensvol
gens wordt het pasgeboren kindje, diit verleclen 
Dinsdag aau den oever van de nv1er gevon
den is en daar door de moecler verlateu stierf, 
niet alleen gelukkig maar ook geluk n.an
brengencl geacht voor allen, die iets bezitten 
wat er mecle m aanrnking is geweest. D<tarop 
bouwencle kocht een ja.vaau. voor eemgd dui
ten bloemen, strooide die op het lijkje en clekte 
alles met een lap . .Menschen die hunne nieuws 
gierigheicl wilden bevredigen, kochten van de
zen Javaanschen Barnum de blaadjes der bloe
men voor een duit het stuk en toen het lijkje 
begraven wa.s werd de lap waarmede het be
dekt was geweest aan Jr' .;llle stukjes gesneden, 
mede voor geld afgestaan. .Men berekent dat de 
vindingrijke Javaau op <lien dag f 5.- a f 6.
verdiend beeft, als een instrooiseltje voor de 
poeasa:. 

De venclutie van zeven Bengaalsche koeijen 
en vier Sandelwoodpaarden heeft niet aan de 
verwachting beantwoorrl. Onder de koeijen 
waren wel prachtige dieren, maar het aantal 
liefhebbers was bizonder klein. Dit zal de 
Bentraal~che handelaren wel niet aanmoecligen 

0 ... 1 om huu vee geregelcl naar de :So lose ie nmrkt te 
brengen . 

Gisteren lui<ldag lS er een ferme regenbui 
gevallen, wat Solo's bewoners m het alge
meen zeer welkom was; de bewoners der ach
terstrn.at ruoesten echter ondervinden cln.t deze 
op enkele plaatsen een halve voet hoog ouder 
water stond, doorclien de roosters, waarover 
reeds meermalen werd geschreven, den afloop 
vu.n bet water beletteden. Ofscboou de waa.r-

hem met ,ieclen uit uwe voorl.ioecle hooren spreken ... 
Zoo, antwoordde de antler, clan schijnt toch Riles 

rustig te zijn. De oude heeft toch nnia1· altijd ge
lijk. Maar - hij zal wel een duizend uncen goud 

1 naar Llanes gezonden hebben, zoo begrijp ik 't ! Ga, 
Irenillo, ga maar zeggen dat bet transport rnstig 
voorbij kan 1.rekken. Alles is in orclc ! 13rcng ons 
wijn, muchaclia I 

De smukkclaars dronken genoeg•}lijk een kwarticr
tje Jang rll·n wijn, die bun door '1, meiske gcbracht 
was: midrlelerwijl was bet tmmport met contra
bande rustig lanp:s de Venta IienePgctrokken ...... 

Brave jongens ! ·iep 't opperhooftl uit, geen hun
ner beeft zclfs zijn muilezel veda1..cn. 0111 ecn teug 
wijn te nemcn, zoo moet gij het ook maken, als 
gij ze aan de Cu cm St. Innis aflost ...... 

Ecn smokkelaar was het venster genadenl en zag 
bet transport na. 

Dood en Dui1·ell riep hij plol$eling, de blaauwe 
honden geleiden onze dieren .... ve!'l'aarl ! wij ..... 

Ilij kon 11iet voortgaan.... Een ~oklaat verhief 
zich plotseling van den grond en siirt hem met 
den kolf van zijn karabijn zoo onzacht op de borst, 
dat hij bewnstel0os nerlertnimelde. 

In allerijl gn~pen de Bmokkelaars naar huune wa
pcncn en snelden n::im· het venste1· toe; rnaar reeds 
schitterden bun een half clozijn bajonnctten tegen: 
zij zocbten uitwcgen door de deuren ; overal soldatcn, 

Geeft u over! ricp de jeugdige ofiicier rnet don~ 
dercnde stem, terwijl hij, m!.}t ecn rcvoh-cr in elke 
hand, in de lmmer sprong. 

Aclvertentiekosten behalve het r.egel voor 
elke 10 woordcn voor 2 pla:itsingen r 1.

elkc volgen<le plaatsing do holft. 

nem1mcle schout alles cloet om te zorgen dat 
de g<tteu nict door allerlei vuil ver perd r:Lken, 
zal zune moeite toch wel te vergeefs :q]n, 
zoolnng c1e roosters niet worden weggenomeu 
en hij van hooger hand 111 ztine verrichtiµgen 
wordt gesteund. 

Ornstreeks twee maancleu gcletlen wits bet 
dochtertje van een waschman n p 1 >as.'r11· [(li
won bcsneclen; daarna netjes naugekleed en 
met een paar kraboes getooicl, mtarop het 
niet weinig trotsch was. Zii grng dmmuede 
naar de passer, om wat koek te koopen, doch 
keerde niet tcrug, waarcloor de ouders m den 
grootsten ang t verkeerden en overal zochten 
tot op Kalitan en Bekonang toe. Thn.ns is 
bet ternggevonden m den kraton, man.r ont
daan viin hare mo01e kleeren en kraboes. Van 
het gebeurde is aau de politie kennis gegeven. 

Een zekere Radhen Mas, die voor gecivili
seerd doorgiui.t, omdat hij kan lezen en schrij
ven, vertelde heden morgen dat hem een wonclel.' 
overkomen was. V oor een paar r1agen, niet
tegenstaande de Poeasa reeds ingetrc:cleL. was, 
op de jacht zijnde, zag hij op een kerkhof een 
berkoetoet zitten, die zoo fraai sloeg, da.t hij 
het jammer vond om het beest te schieten. 
Hij wilde het echter gaa.rne hezitten en laa.dcle 
daarom zijn geweer op rneuw, maar met een 
'half schot. Hij mikte nauwkeurig, drukte los 
en zag het volgend oogenblik geen berkoetoet, 
maar een djalak oe.ret aan zijne voeten liggen. 
Dit nu wm; een straf voor eene dubbele zonde. 
'.!.len eerste was hij gaan Jagen 111 de Poeasa 
en ten tweecle op den grond van een kerkhof. 
Den berkoetoet had hij niet alleen duidelijk ge
zien, maar dien ook goed gehoord; na zun 
schot was er een cljalak oeret uit den boom 
gevallen en de berkoetoet bovendien niet weg
gev logen. Er had dus geen vergissing, maar 
een wonder plaats gehacl. De Radhen raapte 
den cljalak oeret clan ook niet op, maar liet 
het cloocle beest liggen en maakte clat hij weg
kwam. 

Door het gebeurde is de Radhen Mas m 
eens een rechtgeloovig i\Iahoruedaan geworden. 
Hij heeft nu een gelofte geclaan om de vasten 
geregeld te houden en gedurende een gelijk 
.aantal rlagen als hij nu m dit jaar reeds ver
zuimd heeft over dag niet te eten W annecr 
J a van en van eemge opvoeding aan dergelij ke 
stukjes geloof hechten, hoe moet bet clan wel 
staan met Jen dessaman en waar blijven dE; 
vrnchten van het inlanclsch onderwijs! 

Uwe waren zijn in onze handen, en iedere clroppel 
bloeds, rlifj gij rnrgiet, strekt ni~t meer tot \'erdedi
ging van uwe goederen, maar is moord en brengt 
u op h('t schavot. In naam der koningin, geef't u 
over! 

De ontsteld~ smokkelaars zagen naar bun opper
hoofd om, dat besluiteloos stone!., 

Nu, riep rle offlcicr nogmaab, wat kiest gij, een 
paar maamlen gcvangenis of uw ]even? .... 

San ,\ntonio l3endito ! schrceuwtle 't hoofcl eincle
lijk, te1·wijl hij zijn trabuco wegwicrp, 't is toch 
een ellcndig h::tndwerk, dat ge clrijft, caballero, dat 
gij anne menschen, die een eel'lijk stukje brood zoc
ken te verdicncm, als wilde diernn vcn·o lgt ! 

De offlcier ::intwoordde niet. De soltlaten tradcn 
binnen en ontwapenden de smokkelaars, knevelclcn 
ze en brachten ze naar de overigrn, welke de an
dere soldat.en onder sergeant Ramirez reecls bij cle 
overrompeling van bet tran~port gevai1gen hadden 
genomen. 

Vivn ki T'i1·gc1i ! riep de korporaal Antonio Go
mez, uwc heht een prachtige vangst gehacl, hr!()\' 
luitcnant, maar ncem u in acht, ga 's arnndii. JJiet 
mcer alleen door de ~fratcn van Lla1w , claar ~ijn 
ge1·aatl~jJ;,p hoeken ! 

's .i\nderdaag~, in don WQl'geu, werdeu twee· en
dertig smokkejaars, twee wagens en clertien bebden 
muilezels naar Llanes overgevoerd en de grens:oolda
ten waren buiten zich zelve Van vreugde, want zij 
bekwamen een aancleel van den buit. 

Dit was de eerste dnad des luitenants1 die, zoo 

Inzending cler Aclv~rteutien tot op den 

clag der uitgavc v66r 10 uur. 

In 11,~ Locomolief van Woensdag den 2<.leu 
Juli wordt door 1\1. gewezen op de wanverhoi.1-
ding tusscheu de pens10enen van ambteuaren 
en officier::m. Nn evenveei jaren dienst out
vangt de ambtenaar b~j een gelijkgestelde.u 
rang een veel geringer pensioeu clan de officier. 
Zijn wensch uaar vemnclering is zeker billijk. 

Iemn.ud had 111 de Chineesche kamp eeu 
stuk tricot gekocht en zulks aan een Javaan 
gegeven om er j<tssen, broekeu en vesten voor 
zijn zoon van te makeu. Toen nu de poeasa, 
beginneu zomle kwam de kleedermaker met 
een beclr~ld gezicht bij den besteller, zeggen
de dat hu den vongen nacht bestoleu was en 
de chef ook het stuk tricot had meclegenomen. 
Tevens zeitle h!i z~1 ne a>mklacht bij de politie 
reeds ingediend te hebben. '11oevallig op cJ ~ 
kliti1m kolllende zag de heer claar zun f!r 
reeds getleeltel~jk veruurnkt, liggen bij ep· 
nees, die rl·ideljjk bekende het voor 
kocht te hebben. Eet is jammer fl 
er m bewilligde bet goed voor clenzeh 
weder oYertenemen op conditie van 
niet a:mtegeven, daar nu de <lief, cli.r 
Chinea.3 logcart;, ongemoeid worclt ge 

In het eerst lag de kleermaker z 
verdenkiug, maar h\j onuerzoek is geuie1u:.u 
clat bij werkelij k bestolen is, zoowel van het 
tricot als van anclere hem zelven toebehooren
de goecleren. 

De inlandsche vrouw Soerodiwirio kampooug 
Tjarian alhier, die zich met een mes een wond 
toebracht aan den hals ter leno-te van een 

0 

halve voet en een duim diep, is m het hospi-
taal eenigszins aan cle betere hand. Het feit 
staat wellicht in verband met tle omstandio·
heicl, dat haar zoon die 111 een zaak bctroE 
ken is voor de Pradhoto van den Pangen 
adipatie Pni.ug W edhono, in de gevangenis zit. 

Door het stoomschip Soembaija, kapitein ( ·~o 
werden dezer dagen, voor rekening van de 
ma M. vr.11 Engers & Co., handela:ars in l· 
tenlanclsche vogels en andere dieren, te Scl 
dam, van Soera.baija aangebracht: een zeldza 
groote olifant, 16 verschillende kroonduiv• 
een orang-oetan en een langa.rm-aap of G 
hon van M1Llakka. 

De olifant werd gretig door een buiter: 
lanclsch huis aangekocht,terwijl de orang-oeta 
en de laugarm.aap te Marseille ontscheept 
aldaar voor eene Diergaarde in het buitenli 
g.ekocht werden. 

I 

als Tio I'epe zcide, noch Spanjaard noch Catalonier, 
maar een Aleman was, die claar acbter Barcelona 
thuis ZOU be 100l'C!1 ! 

Eer wij verrler gaan met het verhaal van dezc 
schets uit !tet leveu der Spaanscbe smokkelaars, 
willen wij den lczcr met eenige algemeene bijzon
rlerheden der la ndsi.rePk bekend maken. 

'Men w1~ct rtat. rle bcidc hellingen cler Pyrence11, 
zoowcl aan fie Spaansche als aan cie Fransche zijdc, 
clool' een cigenaardig- volk, de Baskiers, bewoond 
wortlen, el'n volk, dat nog verre van algemeen be
kend is en clat, uithoofdc van zijne wezenlijke oor
spronkelijk heid, cenc plnat~ in de geschiedenis der 
hedcncl:rngsche rolkcn alleszins vertlient in te ncmen. 
~eeds bij tlcn eerstcn b_lik ontwaart men, clat liet 
.iut 111ensehen bestaat, die van een geheel andercn 
slam zijn clan die hunner naburen '--- de Franschen 
en Spanjaarden. De ta.al der Ba.skiers is geen ge
wijzigdc tongva:, rmmr cene volkomen eigen faal, 
en misRchion eene elm· moeijelijkste ter werelcl. De 
l3aski i!1'S, onwunkelh!lar aan hnnne onafhankelijkheid 
gehecht, bewonen in Spanje drie gewesten, dat ' '::tll 
Guipuzcoa, Vittoria en Aiava. " 

Tocn, bij rle troonsbestijging van Koningin Isabel
la, Don C~rlos ze te wapen riep, sloten zich de 
Baskicrs met onwrikbare trouw bij hem aan, eu 
door hunnen bcroemdcn generaal Zumala Carregui 
geleid, bevochten zij menige overwinning totdat een 
kogel dezcn onverschrokken aanvoerder wegrukte en 
zij in het legcr van den Pretemlent versmoltcn wer
dcn. Na den vrede van Bergara onderwierpen zij 



Om een bewijs te geven van de nitgebreid- ·q den bey van Algiers, toen zijn zonderlinge brief 
heid v1tn dezen h11ndel, Lloor b,)veugenoemde fit'llltl. eimldijk aan zijn adres kwarn. Zijn familie 
g-edreYen wordende, kit'l <lienen, dnt iu de lii.n.t- en keuuisseu wai~uden hem sinds 111.ng dood. 
s•e ·1· nuinmleu door h·111r wenleu ge'importeenl Het gelukte z~ju broeder met behulp der Eu
uiep minder d1tu 50,900 kleine. vogels van Jil.- gelsche autoriteiten hem tegen een losgeld vrij 
n1 (diverse soorten) enkele soorten casu11rissen te krijgeu en naar Engeland over te breugen, 
(gewoue en casuaris-W esterm11n); alsmede ondtlr- waar hij echter zii n terug gekregen vrijlieid 
scheidene soorfam apen. niet fang overleefde. Zijn gestel was door de 
Voor zoover ons bekend is, bestaat in geheel langdurige outberingen en den .zw11ren arbeid 
ons hmd geen enkele fir ma, doo1·. wie zulk :een op de g11leien v1in den Bey onherstelbaar ge1.-uakt. 
uitgebreide handel in vr~emde dieren gedreven 

te Samai·ang als sclmttel'officieren beeedigd.- Ilet 
vaanmter in stl'a,tt 8anka, nabij het Luciparnlicht 
heeft aanmerkelijk vcmndering onrlel'gaan. 

34e blad. 

S prokl~el bloemen. 
De gierigheid, lief kind, wordt overal gewraakt, 

En om te kunnen rollcn, is 't geld juist rond geniaakt. 

Daar is geen grooter smart clan de heri11nering 
aan onbewolkte dagen, bij armoede en verdriet. 

wordt. (S. 0.) 

LONDEN, 27 Mei. Gisteren a\'ond zijn de 
~tukken betreft'ende de z1mk der Xisel'o (te za
men 109, loopende tot ultimo April) bij het 
Parleme:llt inO"ediend. De bundel bevat bel11ng
rijke rnpport~n Y11.n :\hxwell, die door cle Brit
sche Hegeering was uitgezouden!. ~m met den 
r.ij11h• van Teno.:n over de bevr:gdmg der ge
vmweu <Tenolllen beurn.nning te 011derlumclelen. 

zijn 1~11tste rapport is geLlagteekend nit 'in
g-:tpore ~~ ilfaart. D:ia.rin wordt bet gebeurde 
met de .Yi,e1·0 door hem voorgestelcl a.ls een 
incident in den strijct tnsscheu Atjeh en Ne
derhtml, t erwijl hij zijw~ lbgeering 11clviseert, 
nver te o·a1m tot eene bemidclelernle tusschen
komst, o

0
m door onder,lrnmleljngen met <len ti

t.ula ireu sulbu en de 11.anrnerclers der Atjeh
s •he oorlngspartij te Yerkrijgen d11t de ~trijcl 
wordt geeiudigd. 

Den :29 April zo:i l L )l' l Grim ville an.n den 
_ ·~.ierbrnlscben gemnt te Louden eene notii, 
die blijkbn.n.r op tb ~ r. tp~ldrt wits gegron~. 
Ltml Ur:mville cbr~j."t . tht n iiar betgee'n mt 
de door hem verkre6 J:1 inli t:htingtlu volgt, de 
w11n' retlen van de gtlvim_s·eunemiug der sche-

Jwliur~en lio-t in de lh.llitieJ: der Netlerlaudsche 
~ ~ . 

l' '"Ccrin<T. Zii tocb heeft tle AtJehsche peper-
~ 0 

" cl . I lrnvens gesloteu, en ditttrcloor aan en n~p11 
en de b evolking- vnn Ten . .lm zware onvercheu
cl,• verliezvu toegebrneht. Xititr de meening v11.Il 
lord Granville stimt hct v1tst, tht de gernnge
n en nict zulleu wor.len lo ~ h1ten voord,1t de 
<T ._:schi!leu tusscheu ::\ ~ k•rlrn<l en _.\tjeh op 
bill\jke wijze zijn ver .:)tl'<:!n ·1. D,i.t~rom_ biedt hij 
Engelamls bemicllding ti ·n, die met alleen 
·uoet , trekkeu om d..: sd1eepsbenrnnning te be-

">tli;n, mil.ar ook ee ue pat:ificatie van Suma
') billijken growlshig te verkrijgen. H_iJ 

zich t en clez ·~ o ,J de de :.::f..r;>.t.ttten, die 
_n 1 71 tm;>c]1c;LL Engeland en Ne

ziju ..reslot.s.a m et oo.;merk Olli de be
>an ,~·ede en hanrlel in den Indischen 

te bevorderen. en welke belangen 
.or den hmgdnrigcn strijd tegen Atjeh 
. r worden gebrncbt. N. R. C. 

~Tiet lan<T O'eleden Wl}rd een verzamelaar van 
zPldza.n.mhede~ te Parjjs, die bclangrijke sommen 
h 1,1 b:ist~c l o:n V.:)r.:1v'.1illn le bimknoten uit 
n.lle la:i.l n bijeen te krj~Jn, bJzitbr v11n e .m 
EnO"elsch b:i~kbiljet v:.tu vii f pond - sterlling, 
w,1~rntm een zouderlinge ge3..;hiedenis verbon
de n w 1i.::;. Dit biljet W<L3 een-en zestig jaren 
gdden in betaling 11.fgrlgeven op ee~ handel~
kantoor te Liverpool, en dtl man die het m 
ontvmwst nam-de kassier >an de firma-be
rnerkte 

0 
toen hii 't tegen het licht h~eld om de 

• ·btheid er >an te o:i..Jan:oJken, eemge :fiauwe 
roocle t eekens welke bii n:tder onderzoek bleken 
h 1ilf uitgewischte letters te zijn, met bloed tus
schen de gedrukte regels en op het blank ge
, iven papier gescbreYen. 'N' a ontzetter:.d ' :veel 

• 0 eite kw11m men tot de volgencle on kg fermg: 
Im.lien clit biljet in hanLlen mocht komen van 
ohn Dean te l]arlisle, z11.l hij hieruit verne
ten dat zijn broeder te Algiers in slavenke

e:ien zncht".- Den heer Dean werd mede-
,welirw van de7.e ontJ.ikking gelaan en hij riep 
te rstm~d de medewerkiag vim de H.egeering iu 
om z!jn broeder te helpen bevrijclen. De ge
v1mcreue had zooals vervolgens bleek, met een 

.J 

m'tspli.nter, 'gedoopt in :1.ij 1~ ?loed, <lit bericbt 
~sd1reven en was. rtle ls elr .1arcn slaaf van 

zi li \:rijwillig, na. eene •rnr~teling die bijkans. negcn 
jan~n !ia.l aangel1ouden. aan de tegemvoord1ge re
g.~.!:-i. ig-. n:.igcan" alleen oudPr voonvaarde, dat hun, 
,,,•, :ti~ Spaansche onil~rdaiwn. de re~hten der Bas
l;i-rht• 11;1tionaliteit zonclen blij\·en gewaarborgd. DE)ze 
ri': li ,en. f'1w1·os gcheet.eu. zijn sectel't bijna twintig 
j:11Tn iqnaangeha~t geblevcn. . 

!Jezc (1tel'OS vezekercn ecn volkomen e1gene heer
sdh·ipij der drie gewe~te11 . De r~geenng rnrd_ert 
Ii. v. eenc liepaalde ~om aan .icutrliJ~'sche schattmg 

_ dt.> K,1,; dcr p1·ovinci('n brengt d1e op, rnaar de 
1 "'" '• 'rinrr macr zich da;u·over 11iet bckreunen, op welk:,-\;.ijze
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tlez; so1n over rle inwoners •VOL'tlt omgesla
rrcn. !let vcreischte conli11gent rnn k>ugsl1cclen wordt 
~''"dnulig ter lieschikking van de_ regee1·ing gest_eld, 
""' h zij mag gecnc !Jantl steken '1:1 de recrutenng. 
Ji. drit' Ba~ki~che gewesten k1ezen z1ch volksafgevaar
dig. kn. di<' zirh mrt cfo rcg1~cring in de betrckking 
.,1 ,!!l"n CH over allcs, wat ht>t lanrl. betrcft, met haa1.' 
ond i! rlnnrlelt'll; ab Spaan,rhe onr\crdancn k1ezen ZIJ 

d.1;:u·enlm\e11 vertt'genwoo1·d;ger;: in het Spaansche 
riar1., 111rnt. Ke11s,·l1etscnd is hct, dat de volksaf
,,., .... 1.1rrli·,den del' drie o-0westen jaarlijks eene voile 
r '' ~ ,J !:"" • 
,, ... ,.iderin'" "eilnl'endc een gehecle w~ek m de open 
J:H:h; ho1ttle~ in cl>! vbkte \°llll c+uernica, onder e_en 
zi·.-:tr••n eik, die mi,;scliien v\1fi1onrlrrd .1aar ond 1s; 
i 1 dc t:J n~r g;1dcring w.)1 dt allcs wat de wclvaart 

4 J 1 ~r provirn.:i1;n bdreft in 't openbaar bespro-

.. , · ~.<il ctens hunnc cigenaanlige gebruiken hcbbcn 
Jez<' ,"trie gewesten ecn geheel verschillend en in 

Verspreide be rich ten. 
De Messageries Maritimes keert een dividend uit 

van 30 fr. pc1· aandecl, tegen 35 fr. over 1882. De 
achtcruitgang wordt verklaard door den ongunstigcn 
toe:>tan1l dcr sch('cpvami. en de steeds toencmencle 
concw-rentie.- Nadat Darwin op het boog belang 
dei· ' aanlwonnen opmerkzaam heeft gemaakt zijn de 
oogen van velen op dit onderwerp gevcstigd. In 
The N"atio·e wordt tha.ns oncler anderen gemcld, dat 
men in Some1·set het alp de grootste ramp bcschouwt, 
dat de zee de •iagere weilandeu 01•erstroomt, omt!at 
tlaardoor de wormen warden gedood; dcze liggcn dan 
bij duizenden buiten hunne gaten te stenen, en hct 
duurt Jang cer de OYedercnden zich weder in 1·0Jdocnrle 
mate bcbbcn voortgeplant.- Ten geschenk.e zijn ont
rnngen voor den 7den tocht met de Willem Barents 
rnn den heer G· J, Boele en Zonen te Kampen siga
nm en van de firnia Trip & Co. een mand cham
pagne wijn.- Onder het motto ,,waarschuwing" be

·vnt de . H.. C. de volgende advcrtentin: De Nedcr-
land~che \' rquwenbond tot verhooging van het .z1~de
Jijk bewnstzijn waarschuwt allf' ouders hunne }{.inde
rf'n en Yooral hunne Dochters niet naar anderc plan.t
sen te zenden op schoonschijnende ad 1·ertentien, zon
der vooraf de noodige informatien te hebben inge
wonnen. Achter zulke advertentien schuilt zoo di~wijls 
bedrog.- In dt• Yijzelstraat te l\ieuweLlicp ontstond 
in de broodbakkerij van C. Breet AZll, een brantl 
met belangrijke schade tloor hct onvoorzichtig omgaau 
met petroleum. Kaar rncn verneemt, was ccn en 
an1le1· wegens gemoetlsbczwarcn (?) van den bewouer, 

Wij worden liever niet aan ons ongeluk herinnerd. . 
Armoede ontzenuwt en maakt iemand spijtig. .. 

De moedige van harte gaat voort tot den einde, 
de lafhartige blijft voor den drempel staan. . 

De kunst duldt geen vei·deelde toewijding of ver
eering. Men moet haar zijn geheele ziel wijden, al 
zijn tijd, al zijn gaven van opmerking, van herinne
ring, van vergelijking, van studie. 

Dit ter ''oorkoming van een ijdel najag1m, van een 
onbereikbaar ideaal. 

Liefde is het ]even der nouw - het begin en hct 
eimle van al haar hopen en vreezen; maar de roeping 
van rlen man, .zijn eerzucht, is hem meer dan liefde. 

Ik viud niets ter wereld zoo droevig als oude brie
ven; main· bet toppuut van droefgcestigh ... id wordt 
bereikt., wanneer zij zijn van overledenen aan over
ledenen. 

.Titi~t tc zien is een onwaardeerbare kunst, een 
knns~ di t• de meeste men~chen zich verbeelden te 
bezitten, maa1· die in waarheid even zeldzaam is als 
die om j uist te der;rken. 

Esse non vedei·i. 

niet verzekerd.- Bij tic Yeiling van kunstwerken G d 
en oudheden, die in Picln1·a te Amsterdam plaats e m en g e B er i ch t en. 
vond, is het marmereu borstbeeltl Du.yfjc, van prof.. IJ t 1 h bb cl ht l d · 
F. Strack<', YOOr f 1350 verkocht nan d<>n hcer De zer en_s aa ~ en ge uc e mec e m~ers 
L. te Delft. De buste van Byron. door Thonvaldsen, g~kregen m het meuw~ delta.m,etanl. Pro~fne
werd opo-ehouclen.- Marie Colom bier, die ecn srnaa1!- nungen hebben doen zien, <lat t veel mmder 
schrift had uitgegeven tegen Sarah Bernhardt, een arm roest onclerhevig is clan zijn beide concur
n1il ge<chrift, getitelcl. Samit Ba1·mim, is door het I renten, claarentegen eeu veel schooner gla.ns 
hof van a-<s,ses der Semc veroonleeld tot cene gevau- aannemen kan: het kan meer weerstancl bie
genisstrat van dl'ie rnaanc\cn en tot ·1000 fr. boete. den. ::uet ande~·e woorden: het is veel vaster 
De vervolging had plaats wegens aanranding der g~e.de dan staal, 't zij o-esmeed of gewalst lllam· is 't 
zeden en wcgens het srnaden van de groote arti te. crecroten d&n 'm

0
oet het d11arvoor ' onderdoen 

IIet proces had plaats met gesloten c\eul'en. 'ii 0 
' h .. • 

Te Bata\·ia is een zekere S., Indo-Eu«opeaan, tot Hien lrnn et smede;n en ~oldeeren als :gzer, daar-
het ?.Iohamcdani,:;me overgcgcwn. Hij heeft zich Jaten entegen laat bet zich met nan elkander wel
besnijden, t!raagt th::i.'ns den naam rnn Abt!ul Rach- len zooals laatstgenoem~ metaal._ 
man en is chrijver bij een del' distrikskommandan- Delta-rnetaal smelt bl) een h1ttegraad van 
ten geworden.- Te ~1otljoke1·to kosten, rnlgens de 9500 Celsius: tot op 700 a 8000 verhit, is bet 
'lomp1·et ~\[elajoe de cen.leneiernn slechts een cent buitengewoou Sllleed- en buiO'baar, zoodat bet 

en ruepen de eer~den ~:c~, wek-wek., Dit lan.tsteis nict zeer geschikt is om gepel'st t~ worclen, zoome
bepaald eene meuwtudmg.- Te h.enclal worden ar- de voor stempelwerk. Het la.at zich ook crie
tesi~che putten geboord.- Te Buit_enzorg hebben de ten, hoewel bet voor clergelijk werk minder t~in-
honden en apen van Ollmann en Klaer groot succes b 1. cl' t 'I' t h l · .1 .. . d h eve in()' ver ien o ec en is ue pn1s no()' en zegt een .l:hta1·m~che Col!J·ant, at et Pen ver- . o ' ::i o 
blijde;1tl verschijnsel is clat er aldaar toch iets succes iets hooger .. clan ~<Lil geel koper. . 
heeft.- Het paard Siap van de wedhono kotta van In de nuverhe1J .zal het spoethg een_groote 
Soekaboemie heeft bij den wedren een prijs gewon- rol vervullen. Men IS thans reeds bez1g om 
nen. De wedhono beeft daal'op een slamattan gege- het aan te wenden voor den bouw van kleine 
ven en bet paard, door zijn joekey bere ten en met stoomschepen, ten behoeve van onderzoekinO"S-
bloemen getooid door de stad doen rondleiden, ge- tochten in het binnenland van Afrika. 
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volgrl door een staat iewagen, waarin gezeten waren 
. . . . . . . de g1·a,5snijcler en de <;taljongen ' 'an Siap.
Te Djokdjakarta heeft men het bJren van een arte
sische put achte1· het f9rt gestaakt. In de Yo1·sten
landen _schijnen deze kunstwei·ken maar niet te wil
len gelukken. Et is er s!echts een die wat water 
geeft, op het erf van den Pangeran Gondhosiwoja.
Te ::\ew York uefenen do dames zich in hct fluiten, 
omdat dit een middel zon zijn tegen ,,een gl'Ootc 
mond"- Adeline Patti heeft eens (lCn reisje gemaakt 
van · zes maande.n, rlaarbij 24000 kilometer afgelegd, 
anderha!ve ton verteerd en vijf ton verdiend.- In 
Amcrika zoekt men naar ,,electnsche eenheden. "
De Gouverneur Gencraal heeft het beschermheerschap 
over de jongenswcezeninrichting te Soerabaia welwil
lencl aanvaanl.-- De voorgenomen partij mP.t voor
stclling op de :Jiilitaire school te ~Ieester Cornelis is 
1loor den dood van den Kroonprins der Nededantlen 
in duigcn gevallen.- Te Batavia loopr,n Grieken te 
bedeleu.- De heeren Nieuwenhuizen r.n Alsdorf zijn 

verhouding aanmerkelijk lager toltarief clan de ove
rigc provincicn van het koninkrijk, en men kan be
grijpen, dat het smokkelhandwerk bier al te scbit
tcrende voon1itzichten biedt, om niet met eene- stand
vastigheid, waai·van de weArgade in gcen ande1· land 
wordt gt:vonclen, te worden uitgeoefeml; en ofscboon 
bet hier met rlulibe\ gevaar gcpaard gaat, daar de 
waren eerst van Frankrijk. over tle Pyreneen naar 
de Baskisc.he provincien, en van daar ten tweeden 
male over bet Kantabriscbc gebergte naar Span~e 
moetcn warden gevocrd, is geene regeeriug er tot 
dusver in geslaagd dit kwaad, dat de schatkist zoo 
zeer benadeelt, te beteugelcn. Men heeft alle llloge
lijke miclclelcn aangewend, om cl<tt rloC\l te bereiken, 
en na jaren langc pogiugcu is men Wt~der tot de 
oorspronkelijke tolkantoren en grcnssoldatca tcrug
gekeerd. 

\i'al cir, taak van deze nu zoo uiterst moeijelijk 
maakt, is vooreerst de ongelworcle winst die 't hanrl
werk: afwerpt, ten anderc de volksopvatting, dat h·;t 
gern oneerlijk bedrijf is, rlnt alle klassen der maat
scbappij daaraan dee! nemen, en eindclijk de mees
terlijkc organisatie van den slniklmndel; de belang
l:ebbendcn daarin kunnen over ontzachelJke kapita
len beschikken en hebben hunne vertakkingcn over 
't gllnsche land. 

Gewoonlijk, . wannecr een Fransch fabrikant be
siellingen op nam· Spanje te leveren waren heeft', 
zer,dt hij ze slechts naar Bayonne of Perpignan aan 
een of antler commissionnair af. De Spaansche koop
man krijgt van <le:.:en kennis, dat de waren bij hem 

Een 25 jaren geleden-zoo scbrijft ons een 
ooggetuige, die bet Gerard Keller-antwoorcl ge
lezen had - werden, bij gelegenheid van een 
inspectie van een der korpsen van het leger, 
dour den kolonel, op last van den inspecteur
generaal, eenige vragen tot de officieren gericbt. 
V r: ,,Mijheer X, wat noemt men strategie?" 
Antw: ,,Men weet niet waa.r zij aanvanat of 
. d' ~ " " e1n 1g~. 

ve~~a't,1?e vmag is, wat men onder strategie 

Antw: ,,0 zoo, koloneJ! Ja, hm! strategie dat 
is eigenlijk ..... menage- boekbouclen." 
Mt-n weet niet - voegt onze berichtO"eYer 
er bij - wanneer de officieren meer gel~chen 
hebben, na <lat antwoord of toen deze strateeg 
later . . . . . hoofdofRcier werd 

zijn aangebracht, en vra'lgt v'oo1·u.itbetaling voo1· de 
de transportko~ten tot op de bestemmingspla<its, en 
1/,. 1/ 3 of 1/ , pct. - al naarmatc der goerleren - voor 
de onkosten. Gemeenlijk worden rleze letli'es d'ctuis 
op dezc wijze he;:loten: » :\Iocht de aangeduide wa .. 
ren ten gevolge rler ::,Jccbte wegen 1°f andcre onvoor
zierre omstandighedcn, averij lijc\en of gebeel reifomn 
gaan, zoo nr.emt 1c ondergeteekende llrma ook tegcn 
1/ 3 premie de veranl.woonlelijkbeic.l. vau clic'legen~poe
den op zich en vergoeclt binnen de vijftig chtgcn na 
de experlitie cler goederen de op de factuur daarvan 
vermelde waardc." -- Met antlere woorden: ,,nloch
ten deze go1}r[riren, bij bet liinnensmo~kelen geconfis
q1tecrd word• n, zoo betalen LI• commissiqnnai.i·s de 
waarda er van, indien men ze bij hen verzckert." 
\Vo rd t die ornreenkomst door de belanghebbenclen 
aangenon'en, zoo verdwijnen de waren des nachts uit 
de magazijn"n van den commissionnair, wortlen in 
kleine balen op cle schouclcrs der smokkelaars Jangs 
paden, die voo1· des menschen voet ontoegankelijk 
schijnen. ove1· de Pyrcneen gedrngcn, daarna op muil
ezels geladen eu verder binnen 's.lancls gevocrd, alwaar 
zij clagen, ja dikwerf weken lung OJ.l plaalsen, welkc 
den douanie1' meestal onbekcrid zijn, en welke zeer 
dik wijls vcnvisscl1l wortlen, vc1·borgen, en daarna van 
lieverlec\e vcrcler worclen gcexpedieerd, tot zij de plaats 
In nner bestemming hebben.bereikt. In elkc aanzienlijkc 
st:tcl, z6oals Bilb:io, Santander, Vittoria, Pampeluna 
enz. hecft een gcmachtigcle van de smokkelmaat
schappij zijn verblijf, die het ondergeschikte personcel 
bewaakt, betaalt, best.raft en voor hunne gezinnen 

Telegrammen. van de Locomotief. 
Uit B11tavia, 1 Juni. 

In Nederland worden voorstellen overwogen 
tot uitbreiding van bet Inclische leger. 

De trekking der premieleening van den Ba
ta viascben planten- en dierentuin is uitgesteld 
tot 6 Januari 1885. 

De Stoomer • Voo1·wam·ts 1s gisteren te Suez 
aangekomen. 

0 f fi c i e e 1. 
B en o e m d tot commies der tweede klasse 

bij het departement van Binnenlanclscb Be-
stuur, de Roo van Aldewereit. ' 

V e r l e e n d een tweejarig• verlof naar Ne
clerland aan den magazijnmeester der tweede 
klasse van het wapen der genie, van Assen. 

0 ffi c i e e J. 
Overgeplaatst naar Batavia, mejuffrouw 

Heijneman, onderwijzeres. 
van Batavia naar Semarang, mejuffrouw Ki

lian, onderwijzeres. 
G e p 1 a a t s t in de residentie Bantam de 

ambtenaar bij het Binnenland~ch-Bestuur Van 
der Dussen. 

in de residentie Preanger-regentschappen de 
alllbtenaar bij het Binnenlandsch-Bestuur, Joe
kim. 

Een officieel A~jehbericht lnidt als volgt: 
26 Jnni. V erscheidene trunsporten van Tjot 

Basetoel naar Gle Kambing hebbeu ongehin-
Clerd da.t traject afgelegd. . 

De vijand zoekt geen ontmoeting met onze 
troepen meer. 

Bij het beschi~ten van 'roengkoep werden 
aan onze z~jde drie minderen gewond. 

'l'e Samalangan en te Kota Radja komen 
nog sporadische gevallen van cholera voor. 

De internationale tentoonstelling te New
Orleans zal den eersten December a. s. geopend 
wordeu. 

Particulier Telegram 
VA.N DE LOOO.\WI'IEF 

uit Nedel'land 
A1nstel'dam,, 30 Juni. 

JAVAKOFFIE, gewone bereiding, parti
c.ulier 29. 

Uit Batavia, 2 Juli . 
Officieel. 

Ee r v o 1 on ts 1 age n, op verzoek, de com
mies der dPrde klasse bij de algemeene reken
k<tmer, Joseph. 

de commies der derde klasse bij d:'en post
en telegraafclienst, van Loon; 

de militaire ambtenaren, von Maijerbofer 
en Nijst. 

Hersteld in 
tie van het leger \ 
nie, Vlasblolll. 

activiteit; boven de forma
de eerste luitenant der ge-

Het nieuwe stoomschip Jacatra is heden van 
Padang naar Batavia vertrokken. 

Eergisteren vertrok de ZuidHolland van 
Suez herwaarts. 

Luitenant R., die onlangs door een raad 
van onderzoek vrijge~proken werd, ,heeft vrij
w.'illig pensioen gevraagd. 

De kapitein-kw1i.rtiermeester Jung is van 
Batavia overgeplaatst naar Willem I. 

G e p 1 a a t s t te Banka, de officier van ge
zondheirl Fischer. 

Ingedeeld bij het garnizoen te Banjoebiroe, 
de tweede luitenant Rudolf; 

zorg draagt, wanneer zij in de gcvangenis raken. Ten 
einde a\le verraad te verhoeden, kennen de sluikhan
delaars hen slechts onrler den naam van ,,de Ou<le," 
en zien din gemacbtigden nooit; slechts eenige hun
ner hoofclcn korncn met hen in persoonlijke aanraking. 

't Geen dezer zoo wel gedisciplineerde smokkel
maatschappij z11lk cen buitengewonen invloed geeft, 
zijn de geringe toelagen die de regeering aan de 
grenssoldatcn en hunne officieren toekent. Zeer wei
nigen biedcn wecrstand aan verlokkingen; zij weten 
dat de beurs van den Oude ,,ruim voorzien is en 
gaarnc gcopend wordt." IIct bestuur van generaal 
O'Donnel wilde na den slag van Vicalvaro in hetjaar 
'1834 aan die misbruiken cen einde maken, en ver
mecrderde bijk.ans het geheele hDogere grenspersoneel; 
tloch dat bewin1l · werd alr,eeds in 1856 omvergewor
pen, en alles kwam toen wcder in den ouden sleur. 

Om,;trceks eene week na de vangst, welke de lui
tcnant in de Ventat de1· Rey Moro bad gedaan, 
mqcst hij zich naar zijne supe1·ieuren, te Santander, 
begeven, en om tijd tc winnen, nam hij eene balan
celle, cen scheepjc, waal'in hij bij goeden wind in 
slechts zes uren den wcg · kon afleggen die over land 
wd twee dagen had kuunen clurcn. H\j had zich voor
genornf'n, nog eenige dagen in die stacl te vcrwijlen, toen 
de kommantlant hem den avond na _zijne aankomst in 
allcrijl liet ontbieden en hem mededceldc, dat volgens 
zekcrc berichten, door verspiedei·s bekom,en, eene tame
lijk aanzicnlijke hoeveclheid Fransche zijde naar Valla
dolid zou worden gevocrcl, en hem beval, zoo snel rnoge
lijk. nuar zij u post terug te kecren. ( l-Vord~ vervolgd.) 



bij bet garnizoen te Magelang, van Vloten; 
bij de vijfde afdeeling van bet uepartement 

van oorlog te Bata~a, de kapitein intendant 
Hasselaar; 

de eerste luitenant-kwartierrneester Cberiex. 
0 v e r g e p 1 a 11 t s t niiar Atjeh, de o:fficier 

van ~ezondheid Kobke; 
naar Weltevreden, de o:fficier van gezondbeid 

Erni; 
01'1.aar Padang, de o:fficier van gezondheid 

Bijleveld; 
nsar Semarang, luit.-kwartiermeester van 

der Bent; 
naar Buitenzorg, de luit.-kwartierrneester 

V os:{llaer; 
naar Batavia, de luit.-kw1trtiermeester van 

der W a.art van Gulik; 
naar 'l:iilatjap, de luitenant-kwartiermeester 

De Jeer, 
Van Reuter, 2 Juli. 

Kairo, , 30 Juni. Een gezelschap pelgrims 
bracbt bet bericht, dat Khartoum den 23sten 
Mei nog in veiligheid was. 

Uit Batavia. 3 Juli. 
Officieel. 

Be n o e m d tot lid in de wees en boedel
kamer te Soembaja, Siruon; 
tot secretaris der wees en boedelk:amer te Soe
rabaja, Burgemeestre; 
tot lid in de wees- en boedelkamer te }fokus
ser, Wiebers; 
tot tweeden assistent bij het hydrogtaphisch 
bureau te Bn.tavia, Ferguson. 

'l'e Rotterdam is gisteren aangekomen de 
NoorJ. Holland. 
Van l;louthampton is herwaarts verotrkken op 
29 Juni de Soembaja. 

De Tweede Kamer hield eene gebeime zit
ting ter bes preking der l\' ise1·0 q uaestie, waaruit 
bekend werd, dat anclerhalf millioen voor die 
aangelegenheid werden toege.staan. 

Van Heuter, 3 Juli. 
ingapore, 2 Juli. Het Chineescbe gouver

neruent loochent alle kennis mm het gebeurde 
te Lang~un. 

A.angeslagen vendutien. 
Op "'oenstlag den 9 Juli in liet tokolokaal wn 

den Heer B. \Y. van .Hogezand van cornmissie goe
de1·en en daarria van verbeurd Yerklar _ ~e arak. 

Op Donderdag den ·10 Juli voor bet fort Yasten
bmg ,·an tijdelijke stallingen Yan dragonderpaarden 
voor afbraak en daarna te Lodjie \Yoeroong van 
den inboedel v;m men. de wed: tach, geb. Alex
ander. 

De Yendurueester, 
H. C. Fisser . 

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

De Resident van Soerakarta maakt bekend, 
dat op Donderdag den lOe ;Juli 188-i des voor
middags ten negen ure in bet openbaar v'oor 
afbraak zullen worden verkocht de oude stal
len der lijfwachtdragonders staande op het ter
rein van bet fort > Vastenbw·g" te Soe1·akm·ta, 

Soerakarta 2e Juli 1884. 
N amens den Resident; 

De Secretm·is, 

(170) T. H. VAN DISSEL. 

Voor het Land. 

Op Zaterdag den 19den Juli 1884 zal door 
den Resident van Soerakarta des morgens ten 
9 ure ten zijnen kantore in het openbattr 
worden aanbesteed de bouw van eene gevan
genis vooi: 60 hoofden te . Kartasoera en eene 
gevangenis voor 40 hoofden te Soeko-Ardjo 
(residentie Soerakarta) maximum aanneming 
sommen respectievelijk f 26488.- en f 21684.-

En bij ruislukking daarvan: 
De levering der voor die werken benoodigde 

en.in 'slands voormad ontbrekende materialen. 
Bestek en voorwaarden liggen van af he

den van des morgens 8 tot des middags 1 
uur ter inzage op het waterstaatsbureau alhier, 
alwaar verdere inlichtingen hieromtrent te be
komen zijn. 

(169) 

Soerakarta, 2 Juli 1884. 
amens den Resident voornoemd; 

De ;:,eCl'etm·is, 

'l'. H. VAN DISSEL. 

Op~~'b~~e Ve~~oop 
Op Dinsdag 15 Juli 1884- des_ voormiddn,gs 

ten tien ure, ten overstaan en m het loca,al 
van het V endudepartem.ent te Soerakarta, ten 
behoeve van den eersten Verbandhouder, 
kmchtens onherro~pelijke volm.acht, van: 

Een steimen huis met hijgebou wen en erf, 
gelegen in het Chineesche kainp te Soerakarta 
in Blokletter P. numero tacht1g, staande ten 
name van wijlen den. Chinees Sie Tiong Hong. 

Boonerumer qq. 

Solo,. 30 Juni 1884. (167) 

Open bare ve.rkoop 
Op Zaterdag 12 Juli 18 ' l des morgens 10 

ure ten kantore van den '' c1uhuneeste1· 
te Djokdjoka1·ta van: 

Openba~e. Ve~koop: J Gu .ttaJ-· PerohaiZi~eod~ 
. 01J Za.terdag 19 .Juli l~S-1 .. • · 

Ides voormiddags te half tien ureu, Ceara-1-luhtHW (Manihot Gla-

Eeu perceel, met da1Lrop aanwezige gebou_ 
wen, gelegen ter hoofdplm1ts Djokdjolmrta, in 
Blok Letter T nUlllmer 53, sfat1rnde ten name 
van wijlen Be1·11ha1·d l<"'nehs. 

[ten oversta111n en in het locrrnl • 1. lOOO · 
van het VendudepiLrtement ZlOV 1) Stuks a f 10-

te Semarang, van: contant. 
oe hnnrrecllten op de gro11den gele-

Mr. VAN OO:STEH.ZEE. 
(153) qq. 

~penb~~e Ve~kioop: 
Op Zaterdag 19 Juli tSS-! 

des voormiddags te tien ureu, ten • 
overstaan en in het locaal van 

het V endudepartement te 
Semarang,· van: 

Het een derde onverdeel<l aandeel in 
de hnnrrechten op het complex van 

gron<len gelegen deels in de Hesi<leutie Djok
jakarta, H.egentscnap I{alassan, en beken<l onder 
dennaaru vim BANJlOE GOENTING, 
en deels in de resident1e Soemlrnrta, n,fdeeling 
Klatten, en bekend onder den naam vnn 
'l.'JANDIE §E,VOE, hebbende die 
gronden eene ge~amentlijke uitgcstrektheid van 
1491/:1, djonken. of 2181 1

/ , Gou vernements bouws, 
waarop gedreven wordt de §nikeronder-
11e1ning· bekend onder de bovenstaande 
aecorubineerde namen van BA.NDOE 
~ . ~ 

GOEX'l.,I~G en TJA.NDIE ~E-
'VOE, en het een derde onvenleeld aundeel 
in de gebouwen, de vaste en los e inventaris 
en al wat die onderneming uitmaakt en daartoe 
behoort, de oogst van het loopend jaar da,aron 
der begrepen. 

J adere informatien te bekomen bij den ad
ministrateur en bij den ondergeteekende. 

1\Ir. l\I. H. C vn OOS'rEl~ZEE qq. 

(15G) 

ONTVANGE T: 

Prachti[B OlBO[rafiBBil 
zeer goedkoop. 

THOOFT & liALFF. 
(162) 

\iV AARSCHUWING 
VOOR 

b~O~OSJM:~O 
zich uitgevende voor 

HOHL OGElJJ:AKER 
W oonplaats naast Pangeran Gondho-Hadmo11jo. 

Informatien bij 
(168) LEHNKERING. 

~ev~~~g4:; 
Een ervaren opziener 

volbloed Europeaau op een kof
fieland salaris f 150.

Brieven met afschrift - certificaten onder La. D 
aan de firma THOOF'l' & KALFF - Soera-
karta. (171) 

gen in de afdeeling Boijolnlie, residentie 
Soerakarta, hebbende eene uitgestrektheid van 
31 27/,. djonken, wa11rop gedreven wordt de 
Koffieonderneining bekend 6nder den 
naam van HARANG, met de aanplnnting 
en, gebouwen en inventaris, die onderneming 
uitmakend. 

Nadere informatien te bekomen bij den 
administrateur en bij den ondergeteekende. 

l\Ir. M. H . . C. VA~ OOSTERZEE. 
qq. de Erven H. W. J. A. GAS'l'ER. 

(155) 

§PECIALITEIT. 
tnCligQ~I~~t~ll~~~ie~ 
~vo1·den volgens de laatste ver

beteringen, spoedi~· eu solide 
uitge,·oe1·d. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installaties wor<len iu den tijd van 
eene maancl gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 
gebruikt en kan men het condens-water bezi
gen tot het aanmengen van de indigopap. 

W.MAXWLL. 
(150) ENGINEEB,-D.jucja. 

FOWLERS 

draa~barB SDOOf\¥B~Bil, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
,V.orden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJATI, NGANDJOEK, MEJU'l'JAN, 
PAGO GAN, enz. 

Dit jaa1· zollen er bier te DJOC· 
DJ.A.. mei.· dan 'TIJF paal §poor 
in gebrnik gebracltt --w-01·den. 

Eenia Agent vo01· de Vorstenlcmden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
, VA:'.\i 

BEKOOO;:\D l\IET l\IEER DAN 200 MEDA.ILLES 
VOOR ZIJNE l\IACHINERIEN 

STA.LEN ASSEN VOOR :MOLENS. 
ENZ. ENZ. 

(U.9) w. MAXWELL, ENGINEER. 

Aandeelen N. I. Handelsbank. 

( f 250 nominaal) te koop 
ad 115°(0 inclusief dividend 

Adi·es uitgevers dezes, nununer advertentie. 
(166) 

~elo1..1tiJr1e 
fa eene weciale J'OUDHE VE RIZ 

bereid uit Bism11th, l1i.11 mlu van ee11e11 heil:n.men invloed, vool' de huid. 
Z1j how.It o liet aan•1ezicltt en 1~ onzirhtbaa1·: 

zij geeft dus aon de h11id ee11e natu.11rlijke f1·ischheid. 
CH. FAV 

PARIS - 9, 1·ne de la Faix, 9 - PARIS 

Men rieme zic'h in acht t•oor naman.k en 1•ervalsching. 
(Oordeel uilgesproken door bet Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) • 

llf.iIOJR,ET ~ 1BJROQ.1D"ET 
CO:S::;'l'H1Jc'n:c1<:; BRF.YE'r:,;::; . 

Paris, 12:1, rue Oberka.mpf, Paris·!· 

Pompen voor alle doe!eimhm: Re<proeiing, 
Brand, U\'Cr~ic~ing vt1n \\ij11e1i, ~piritm.1!it•11, Olii!n, euz . 

4 Zilveren medailles 0p de Wereldtentoonstelling 1878 
J?runco toewnd1n{f ou11 cle catu.lfJ(IUS 

h'.\Pl-:UITJE i\,\,\H \LLf-~ LANDEN 

Vertegenwoordigd doo1· H . M. van DORP 
· te HAARLEM. 

Victoria Water, 
Nat u url.ij k Mineraalwater 

uit de 
Victoria Bron. te Obcrlahn.steiu a/cl. Ri.jn. 

Het minernalwater der »Victoria bronnen" wonlt gevuld zooals het uit den schoot der 
aarde ontspri.ngt. · 

De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekencle vulkomen ijzervrije bron en is haar 
water daardoor beter geschikt tot vermenging met..brnnclg em:. dan eenig ancler mineraalwater. 

Verkrijgbaar bij; 

• 
(81) 

SOESMA.N & ·Co. 
Sama.rang, Solo, Djocja 

en in alle 'l'okos. 

If~. C\ B: BOERS. 
lrnPAKINU. 

Halte Keclongdjn.tie. 

(lGl) 

INDISOEE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansclie en Portugeesche Wunen. 

Witte en :Uoode ~·ort ..... f ·15._:_\ pel'. 
Malaga, Ni:ut;catel en ViuoDulcc,, ·13.50 (12. fl 
Fale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-Ja cont 

AGENTEN: 
A. '.'\. KOL~HUS. . . . Banjoewangie. 
LARSE~ & Co. . . . P1·obolingo. 
\'.\.:\f '.\[UIJnEX & Co. Soembaja. 
KIWO:\'. . . . . .. . . Modjoke1•to. 
STECK . ... • .... Malang. 
m:;:sXI~CmR . . . . . . Kedi?-ie. 
,1L\.i\'UEL . . . . . . . . llladioen. 
THOOFT & KALFF ... Soeracat•ta. 
VA:N GORKU:.'II & Co .. Djocjacai·tet. 
E. t' SAS ........ Samai·ang. 
LE CLERCQ ...... Toeban. 
S~IEENK . . . Che1·ibon. ('l 07) 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WEU.K TU lGK UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAC 

Een groote partij I~, T, W en :t 
ijzer in alle afmetingen. 

§taaf en plaat~jzer van alle d 
waarbij van 6'X2'X 'I .. " en 'la" 

§taaf" en plaatkoper en Ko) 
draad. 
Groote~ sorteering- llioerbonte1 

Klinkn~gels. 

» » I{operen Ib· 
en §tooinafslniters. 

India rubber van af '/10" tot 
l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstukk 

en met 4" 
Geldonken p~jpen tot 12" d1 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima km1liteit Engelsche drijfr. 

Illen, enkel en du,Jbel. 
Hand, ()entrifngaal, Stoo1n

pompen en Drandspniten. 
Snijg·ce:n:eetlschap voor gas en 

"With~wort&ulraad. 
Alle soorten 11r erfw-aren. 
Boor en Ponsmachines, D1·aai

en §chaafbanken. 
§toom11nacbines J'lletketels op een 

fnndatieplaat. . 
1'.iezel;i;'nh.11.· co1npositie, de beste 

beklceding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristali. een nieuw soort 

vnnrkJei. Vnn welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder a.He a1·Hkelen, beno.odi~d 
voor landcl~j Ui.e onderneinin~en. 

Ilunne zm1k op grooten omzet gebaseera zijn_. 
de, hebben ;r,[j huuue prijzen zeer billijk en 
beneP.en coneurreutie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van nachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten !Jcl 10l'\'<' Y:1 n 
Ue Gymnnstieklilehool te Soe1•nkn1·ta 

en 
Ue Vereenigin~ tot , ·oorbc-reidend on

derricht aan kindc1·(•n , ·an 1'Iinyer
n1or;ende11 in Ncderlnndsch lndit=. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een pr1JS f 100.000.-
1 pru. 
1 (( 
2 prijzen 
5 « 

10 « 
100 « 
200 (( 

van 
< 
« /' 5.000.
(( « 1.000.
(( « 50"0.
« « 100.
(( « 50.-

r 20.000.
« 10.000.
(( 10.000.
« 5.000.
« .5.000.
« 10.000.
(( 10.000.-

3~0 prijzen r l 70.000.-
LOTE~ zijn tegen f 10.- CO:\T.\.l\T verkrijgliaat'. 

tc .\mboina lJij de hPercn .\. T. Bouman & Co. 
" Banda « d<'ll ht>cr ( '. J. Blankert. 
« lkuHlj;Jt'masin « « « .J .. \. Jansen. 
" Bandong <t « C. G. Heiliger~. 
" Batavia << de ~ 1 E~rompto :Uiaabch>tppij. 
« « « den heer LI. J. :Jieel'teus. 
(( 

,, 
\\ 

(( 

(( 

« « « <~ . Gehrung. 
« « « F. II. I\roon. 
<< de l1 eere11 ll. '.\I. rnn Dorp & Co. 
« « << Ernst & Co. 

(\ {\ « <1 « Bruining & Co. 
\.\ (C.. « « llgih·ie & Co. 

(( (( \'il'l'e1· ~'· CQ . 
« « « Dunl op & Co. 
« den hLe1· Ln,1 Po Seng. 

(( (( « << " Thio Tjeng Socy. 
« Bcngkalis 
(< HcnkoelPn 

<< << " L. Ynn Hut!Pn. 
« C . . \. ,\eckedin. 

" rloPleleng « << :\ierinckx. 
lluitcnwrg « « Th . .Janl'Z. 

" << << " « .I .. \. :"-cllu~,;ler. 
" Cheribon << <1 .I . .J. II. Smeenk. 
<( (t. (< (( . \. J. \l 'oh ckarnp. 
« t\ ~ (( (( .J . ran Holl't l'e llelrnan . 

Brocx. , Djember Bczqekic « 
" Djot·.iacarta « « 

l( 

(\ .I . .I. de G raatr. 
1c « « « 11. Buning-. 
« . « << (( " \Y eil. li: oc ken. 
« a: << de h1•eren Soesman & Co. 
" Indrum ajoe c den heer J. Revius. 
" « « « << Chs. Pino. 
< Kedirie « « << F. Stoltenholf. 
, 1\ota-RaJja « « <' .\. \\'. Kneefe I. 
, Laboeau (Deli) (( « « J. F. II. Ym1 Hemert. 
(i JI!lcas~ar tc « \Y. Eekhout. 

:Jiadiocn « « « P . E. Andresen. 
<< :Jiagclang « « << P. I\ oppenol. 
(( :J[edan << « << \\'. F. H. Lryt ing. 
« :Jfonado « de heeren de Bordes & Co. 
« Pnclang << « Yan Hout en, Steffan & Co. 
.. Pad.-Pandjang« « << .r. \\'. Alling Siberg. 
" Palembang « « « G. ll. Ruhaak. 
<< Pa~ocrocan « « « ll. (i . XI under . 

« << " « I>. P. E1·rll::rink. 
" I'attir cc « « .\ . .\1. Yarkevisser. 
« I'Pcalongrm t( « .\. \Y. I. Ilochardt. 
« « << << S. ;.;: . .\Iarx. 

« « de Li et' l'en llanu ;\Iullem eister & Co. 
Poerworedjo cc drn hrt>r .\T. F. Smets. 

" Probqlingo « << C. G. Yan Slidred1t. 

f( 

« « « « R. S. Thal Lm·sf'n. 
)ll \\' (( (( (( c. Yilll Zijp. 
inbang << « << P. L . ,·an lloclegorh. 
atiga (( (( (( Th. n. ,·an Soe t. 
urnl'ilng « cc Agent X. I. Escompto :Jiij. 
<< cc de hee ren G. C. T. van Dorp & Co. 
\< << « << Rnenswaay & Co. 
cc cc « « _\ rnoltl & Co. 
(( « cc « Soesrnan & Co. 
« << cc « Gri,·el & Co. 
« << den hef' r ,\. Bisschop. 

ockal.Joemi · « « << D. J . IL Schafer. 
·oerabaia « << .\gent X. I. E:;eompto .\Iij . 

<< cc den heer Chs. E.ocken. 
<< c< << « \'. Clignett. 
« << de llleen •n Geb. Gimherg en C-0. 
« « << « \'an .\Iuiden & ·co. 

·rnknrta 

.. nngrrang 
'J:'.jiandjoer 

« « « Thieme & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

<< de11 
(( (( 

(( (( 

(( Soe~nrnn .'\:; Co. 
cc Thooft & E.allt. 
« \'ogcl Yan der Heide & Co. 
h ecr L. Baier. 
« L. ,\. l\I. Leman. 

cc Jhl'. R. llolzselrnher von 
llan·Lach. 

,, Tcgnl « « << h. Hovens Greve l\'zn. 
« " '' C. "" R. ,·an Renese van « T ernate 

Duijvenbode. 
c< c< cc I. I. A. Uitenhage de 

.\fist. 
'" Tjilatjnp 

" "·ono~obo << « « D. J . vnn Ophuijzen. 
Ile trekking gc~chi1~1 \L ten overstaan van den No

t.ll'i" II. J. MEERTENS Le llata1·i•t al~ bij aa11plak
hill l't is bekend gemaakt. 

D e Commis.<ie ad lior . 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

'Voo1·stmat- Solo (35) 
Steedit beleefdelijk na.nbe,·olen. 

-------,-------------- --

Steeds voorhanden: 
P08'TT A RIEVE r. 
TgLEGRAAFTAJUEYE'.\ voor 3 kringen be

rekend tot 200 woonlen. 
'1'ARIEVEN . voor KOELIELOONEN buiten 

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

ten behoeve van 

De Gymnastiekschool te Soerakarta 
en 

De Y ereeniging tot voorbereidend onderricht 
aan kinderen van Minvermogenclen 

in N etlerlamlsch-Indie. 

Iuclien bet debiet van LO'I.~ EN op den te
gen woordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
king knnnen geschieden op een nader te be
p11len dag iu het begin van de n111and 

(120) 

Augustus a. s. 
De Comruissie ad hoc. 

;irr. N. P. VAN DEN BERG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Za.lf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren bet lJ!oe1l en he1·tite llen alle ongeregeldlieden 
van de 

le\' er, nu1n;;, rlieren en ingewanden. 

Z1j geven kl'acht en gezondheid wcder aan YC!'zwak
te GPstellt>n, en zijn onwam·dee1·baar ter genezing 
vnn alle Kwalen t>igcn aan het vrouwelijk geslacht, 
on1·erschillig Yan welken lecftijd. En onbetaalbnar 
voo1· Kinderen ' 'nn welken ouclcl'dorn. 

DE Z'-LF 
Is cen onfe ilbam· gcneesmirldel 1·001· kwade Beenen, 
Z\\·erende Borsten, verouc\cl'(le V.',J1Jclen, ~wel'en en 
Etterbuilcn. JI ct is beroemrl t ~ 1· genezing \an .lie ht, 
Rhumatiek, <'ll onvergelijkbaar voor .\ttmborstigheid, 

l<eclpijn, bronchitis, \'Crkoudheid en 
hocst. 

T er genezing van Kliergezwell en en alle soo1ten van 
lluidziekten Jiceft zij geen merle,Iinger en g-eneest 

be tooverend, saamgetrokken en stijve C\ewrichten. 
All een !Jereid in Profc:<sor llllLLOW.\\"t> Etablissement . 

78. New Oxford street, Londen . 
YOorheen ~33 Oxi"ord street, 

En wonle.n verkocht in Potten en Doozen \"<\11 ·l s. ·l '/2d., 
2s. 9d .. 4s. Gd, Hs., 22s., en 33s. e11 verkrijgb:iar 

l.Jij :tile medicijnen-verkooµe 1·s door de geheele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet slaat , zoo is het bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheelc 
Ontvangen: 

Jieatings Cough Lozen~es. 

(I 0 5) 
Middel tegen de hoest. 

;\fAUHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek. 

Ba yr um. 
'vater. 

(101) 

S o er 1t k n r t n. 
Alcoholisch urasch-

MACHTELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) .A. • .MA.CHIELSE. 

Societe G1
e de Prodnits AlilllBntaires 

K . .\PJTAAL 3 :JlILLIOE.'i FH.\NCS 

Di1·ectew·e11 DIN.AST en ALLCA.RD 

Got.toE:-i lllEo.\ILLE P.\HJJS ·! 878 

U O UDE:-; ~I F: DA l LL E .\. )! S TE H 0 .\ ~I ·1 8 8 3 

PARIJS 
23, Rich e I', 23 

LONDON 
101 , Leade11hallst1·eet. 

Doter van Normandie 
Zoncier eenig mengsel, de beste bote.r ''~lll Frankrijk. 

Dirn1 e groentcn, t1·nffcls, sa1·di11es, pates de 

f oie gl'Cis, enz. 

ORDERS TE RICIITEi'\ .\ .\:\ ALLE nIPORTEURS 
VAX EUROP.\. 

.Men eische op elk blik hel merk met de twee boerinnetjes . . 
llOLLAl\DSCllE PRI.ISCOURA.:\"f!~:\ \\'ORDE:\ 

OP r\A:\\'R.L\.G TOEGEZO:\DEX 
('14•1) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWMA'l'El:UALEN 
Si\'IEDERTJ, KOPErWrn'l'ELU.J, WAGE~

MAKERIJ en 'l'lM.\rnLUIANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoernd werk. 

ulsnu!de op : (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met 11ccumt.esse geeffectueerd. 

DJ£UllEN en RAMl~N, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONlllHZEN, FABllIE~li;N 
en LOODSEN, worden solide en net n.fgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKE:N', wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Van af heden dagelijks versche Gebitkjes enz. Prijscournntcn wortlen tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

l'.;aturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst ruogelijken 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 n ~ 
EN 

L ij f r. e n t e M a a t s c h a p p i j 
TE BATAVIA. 

Tnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. 1\:11piti1nl bij overltjtlen, Irumer-trekkende verze 
kering: - ook omtrent die volgens het onlangs an.ngenomen VERLA.A.GD tn.rief voor WEE
ZENFON'D::l, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDiBr·, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURA. TEN worclen steeds gratis 

verstrekt. 

iaaaa-..aaaaa & ..ti St -Nicol;.,asfees't I ~ 

a~ 10, Rne d~P~::: ~:;!.'!'o. PHIS I. 
Beveelt zich bijzonder aan voor de levering van 
Me:kanieke en Dewee;;bare Voor-

i 
werpen met en zonder muziek, uitmuntend !. 
geschikt voor Sk:Vicolaas-Kevsmis-en Nieuw.- • 
jaarsgeschenken. 

Bestellingen, gelieYe men, Yergezel<l van 
dekking tijdig te doen toekomen aan den Heer D 

I 
ROULLET, 1.0. rue du Pare Royal, • 
of aan E. ELSBr\.CH, te Parijs, bij I 
wien, evenals bij onder~taande firma op franco t 
aanvrage, geillust1·ee1·d e Catalogussen en prijs- • t couranten te verkrijgen zijn. , • , _______________ , 
Te Soerakarta bij THOOF'T & KALF'F'. 

(148) 

- · ,--;-o-o 0 .. · 0 0 o -o o --o-o -o- 0 --0- -0-0---0 o -o--o -o- o -0-0--0 

PAP1.Ti:Rl£ COOPERATIVE D'ANGOULtME (France) 

~11-J.D 0L •: ! 
;Q Que DE FAil\\\~ al 

'6 HORS -CONCOURS A L'EXPOSITION UNIVERSELLE ~ 
II a DE 1878, 

ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURJJ 

R EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOUDEN ~ 
~ MEDAILLE wegens hunne bemoeiingen sii 

• ter verheter1ng van de positie van bunne werk.lJed.eo ~ 
i-1 ---.==-.,,___ ~ 
.. 0 ! WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ., 

S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 
~ ~ 

i filAROCHE-~OUBERT & }~1E; 
>t Door de gehee\e wcreld bekend voor 1> 
: hun l.Jriel"papier velin, ve1·gf>, quacll'ille, i:i 
!; buto 1111 a, enz. Papiers a l' Etoile (stcr- ~ 
Qi p:1pi f'r), Envelop11en, Visitekaartje~, ~ 
,, n1uistc1·s, Copieboeken, Schoolschr~1f- .. 

·<J lme/;en, met of zonder lijnen, papier ::::;> 

~ vom• <i1·uhwet·k, ca1·ton, Bristol. e~ ivoor- ~ 
e 1•«11ier, />«pier fit ecru (1• quallte1t), pe-
.. l111·e11a11ier en demi-peliire papier gegomd 1:, 

! ~ of 011ycr1omcl (u iterst fijn), pa1·kement !;
S 11u/1ier. Oorspr~nkelijk Ster's mill paper, -1: 
,. Ci ;urellen-pupiert le smcere, le camel111) : 
'°en' andcre merken. Ii 
.. Q> 

i Bestelli.ngen te richten direkt naar : 
" ANGOULtlilE (France) met cheque op Europa of aan ~ 
Ill E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. N 

~ EEN CARl\ET MET MONSTl.;J\$ DEVINUT ZICH UIJ 

fol de llccrcn Wannee & Co, TE D.ro1rn.ro. 
et o- o- o- o-o-o o-o- f>. 0-0.-0--0--0- o-o-+ 0--0--0-0- o-+ o--o-.o-

den Agent te Soerakarta 
J. H. YAN 0?111\lEREN. 

An1sterdamsche Apotheek. 
SOER AKA RTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~~Q.p~oh~ V\Tijnen .. 
(25) A. MACHIELSE. 

S0]::1"JSI\LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Comlllissie,·entln.tien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerak11rta voor de 

zoo gunstig bekencl e °'Vl.J~·EN: 

Merk PLA'l'ON & Uo . Batavia. 
(70) A.. ~L:i.CHIELSE. 

Amsterdamsche Apohteek. 
So er ak art a.. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts• 
w-erend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

t 100) i\.IA.UHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voo~·
waarclen. 

(14) A. MA.CHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
J,;N 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

• 

Bij het A.geutschn.p dezer 1'In.atsehn.p
tJijen bestnat, op zeer an.nnemelijke voo1·
waarden, &;Clegenheid tot verzekerin;;
tei;en braud;;evnar, , ·an alle soorten Ge
bonwen en Goederen. 

De AgerbJ: te Soe1·akarla, 

(16) J. H. VAN OMMEH.EK. 

TE KOOP. 
Het huis en er.f thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) ~q_· MA.C)IlELSE. 

Ste11en zich verantwoorclelijk voor de wet 

DE UJTGEVERS. 

Snel<lruk - TuooFT if- KA.LFF - Soerakarta. 

• 
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