
• 

A_0
• 188-i. No. 53. Dinsdag 8 Juli. I e J aargang. 

• 

NIEUWS EN ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener ) te Parij s. 

Ab onn e;i~en ts prij s f 7 .50 per hal~iaar 

bij vooruitbetaling. 

So er aka rt a. 
Haanstnnd. 

Dinsuag- 8 Juli Y. M., 'i\'oensuag ·IG Juli L. K. 
Dinsdag 22 Juli X. :\I., Woensdag 30 E. I\. 

Kommissarissen voor de mrtand Juli. 
Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: H. K. H. WILKEXS. 
". erzorgini;s;-esticbt 

de heer: P. W. G. GOUT. 

Tabel aantoonentle de datums van vertrek en vcrmoe
rlelijke aankomst dcr brieYenmalen van en naar Nede1·
land over de maanLl<'n Juli en Augustus 1884. 

Vermoedelij ke aankomst 

te Batavia. \' ertrek van Bata,·ia. 

~. fr Juli. N. 5 Juli. 
F. 9 id. E. 6 irl. 
E. 14 id. F. 14 id. 
N. 17 id. N '16 id. 
F. 23 id. E. 20 id. 
N. 27 iu. X. 26 id. 
K 28 id. F. 28 id. 
N. 7 Augustus . E. 3 Augu tus. 

F. 6 id. x. 6 id. 
E. 11 id. F. 11 id. 
N. 17 id. N. '16 id. 
F. 20 iu. E. -17 id. 
E. 25 id. x 25 id. 
N. 28 id. F. 27 id. 

E. 3·1 id. 

•. B. De letters N. E. F. duiclen respectievclijk de 
.Vederlandsche, Engelsche en F1·ansche brie1·enma
len aan. 

Te Samarang is een voertuig aangehouden 
dat een vrij groote Jading doewit aJam aan 
boord had. 

In het Soerakartasche zijn die duiten zeer 
goed gangbaar, vooral in de streken waar nog 
geen spoorweg loopt, zooa1s in het Zuiclerge
bergte. Thans nog gaan die duiten soms op 
pikolpaarden, soms in prauwen naar Keclong
Goedel aan de Bengawau, van waar ze verder 
in het binnenland worden verspreid. Op de 
passars in die streek kan men er zeker van 
zijn, dat a.ls men geld \visselt, of bij een rn
koop koper terugkrijgt ~r minstens voor een 
vierde doewit ajarn bij is. Daar deze munt 
veel miqder waarde heeft clan audere, moet de 
ontvangst daarvan ten slotte aan de11 desaman 
verlies berokkenen. 

Te Taman is een Chinees pandjeshc11der, 

F e u i 11 e t o n. 
SP A i\.NSCJIE SHOKKELA.A.RS. 

_ (Ve1·volg en slot/ 

De officier ging naar de haven, alwaar de balan
celle lag. en gebood den schipper zich zoo spoeclig 
doenlijk gereed te houden om te vertrekk.en. 

In een half uur waren alle toebereirlselen gemaakt 
en het vaartuigje was zoo goed als klaar om de ba
,·en te verlaten, toen de schipper plotseling in luicle 
verwenschingen uitbrnk. 

Dood en duivel, schreeuwcle hij, terwijl hij 't zeil 
wilde uitspannen. Luitenant, zie eens ..... 

Het zeil "aH in flanlen gesneclen. 
Hoe is dat mogelijk.? riep hij. 
Dat weet de drnes, buldercle de schipper. Ik heb 

mij heden avond met ecn paar muilezeldrijvers in de 
Venta opgehonden, en die moeten mij dien streek 
hebben gespeeld. Verwenscht gesp11is ! 

\Vat te cloen? hernam de o!Tlcier. 't Is haast ticn 
me en gij kunt u ihans geen anclcr zeil vcrschallen .... 

Niets, antwoordde de schippcl', tcnvijl hij nu de 
hand aan het stuur legde en dan weder clam· va1t 
daan liep. :Maar ik ·zal naar de Venta gaan, die 
muilezeldrijvers opzoeken. ... en die honden, zij zullen 
t betalen .... 

De luitenant was plotse.ling nadenkend geworden. 
Pc mededecling van ·den kommandant en nu die on-
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De Soernkartasche Oouranf ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
T1· ijdag, uitgezonderd feestdagen. 

(wij weten niet ofhij tot clat bedrijf gerecbtigcl 
is,) die als er goederen bij hem verpand wor
den, in ko11er betaalt waaronder stellig meer 
clan 11, doewit ~jam, en clan tevens de cond.i
tie maakt, dat hij m zilver of bankpapier, 
bij de inlossing ruoet voldaan worden. Behalve 
z~jn winst op de panden, schraapt hij alclus 
op de geldtransactie ook nog tien a twaalf 
procent, wat almede eene bijdrnge levert tot 
de financiers-bekwaamheden van John Chi
naman. 

Reizigers hebben zich beklaagd dat men bij 
groote drukte aan het station der N. I. Spoorw. 
Mij (zooals gepasseerde Zondag door 't vertrek 
van een detachement militairen en van ve]e 
civiele pas agiers het g1wal was) verplicht is 
reeds op den weg bniten het station uitte
stijgen, tloordien de marquise voor het uitstctppen 
bestemd, met ledige wagens geblokkeerd was. 
Oe stationspolitie zou goed doen er op te letten 
dat huurkoetsiers, van bewust afdak geen re
mise maken voor hunne vaak droesige paar
den. 

Omtrent bovengenoemde voor Atjeh bestemde 
militairen liet zich met een geijkten term 
zeggen dat »de geest der troepen was uitmun
tend". N oorclelijk Sumatra schijnt voor den sol
daat een goed garnizoen. De l\Iatararu vermeldt 
b. v. clat, toen een twintigtal militairen ll. Zater
dtw naar Atjeh zoude vertrekken !ich boven-

o . 
dien nog eene geheele Europeesche kompagme 
aanbood. 

Te dezer plaatse, waar geen enkele Gouver
nements veearts is, Joopen veel droesige paarden 
voor wagens vim Chlneesche verhuurders, die 
zoo lang nog moeten loopen tot zij er bij neder 
vallen; die puarden komen ook aan de stations, 
waar bij vertrek en aankomst cler treinen een 
groot aantal van die viervoeters aanwezig is. 

Er is voorts een tijd geweest dat de paar
clen der dragonderlijfwacht alhier meer dan 
gedecimeerd werden en onder flie van de ka
valerie en artillerie van het Mangkoe Nega
ransche Jegioen erg de kwade droes heerschte. 
Het constiiteeren van de ziekte m den au.n
vang is niet gemakkelijk en daarom ware in
spectie door een deskundige, b. v. door een 
Gouvernements veearts, in commisie naar hier 
gezonden en op onbepaalde tijdstippen, zeer 
gewenscht. De paarclen der wagenverhuurder
ijen zonclen clan tevens eene beurt krijgen, 
waartoe art. 6 van het Regl. op het verhuren 
van paarden en voertuigen den veearts het 
recht geeft. 

venvachte vertraging van zrjne afreis .... Ilij woeg zich 
of het niet mogelijk was dat de smokkelaars, die hem 
zt!rnr sinrls zijn bezoek te Santander nauw lieten 
bewa"en, hem nu clezen streek hadden gespeeld, om 
zijn v,'rtrek te verhinderen. De waarschijnlijkheid hier
rnn maai.te hem zoo venvoed,· dat hij besloot alles 
te zullen aan~venden, om eene andere balancelle te 
vinden, waarmee hij' dezen nacht nog te Llanes zou 
kunnen terugkomen. Tcr nauwe\·noocl had hij 't 
vaartuigje verlaten, of hij liep de clokken langs om 
allerwcge te vragen, of er geen antler scheepje te 
krijgen w!t.: maar overal wcrd hij afgewezen, daar 
toevallig a\lc balancellen eene of andere bestemming 
hadden. De jonge oflicier verbeeldcle zich dat dit 
alles )let gevolg was van de zamcnzwering, die de smok
kelaars tegen zijn vertrek haclden gesmeed, en werct 
clnal'door nog te meer aangeprikkeld om bij zijn opzet 
te blijven. Reeds was hij aan 't einde der dokken 
genadcrd, toen hem ten Jaatstc een slapendc en door 
heui gewcktc schipper antwoordde, dat zijn vaartuigje 
vrij was. 

Wilt ge mij naar Llanes brengen? 1•roeg de lui
tenant. 

Ik tlenk er niet aan ! antwoordde de schippcr, 
tenvijl hij zich weder op zijn schaapshuid neer!cgde. 

En waarom niet? woeg tie ofr1cier. Gij bckomt 
goerle. betaling. 

Pah ! antwoordde de &chi ppm·, en van <lat nest 
van rn,meH naar hicr terug?..... daar kan ik weken 
wachtcn ecr ik vracht of passagiers bekom.... Goe
den nachti caballero . 

Advertentiekosten behalve bet zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen r 1.

elke v'olgende plaatsing de helft. 

Aanstaande Donderdag den 10 en dezer 
zullen voor het' fort V astenburg alhier verkocht 
worclen de tijdelijke stallingtm van dragoncler 
paarden, voor afbraak. Het is te vreezen dat 
die weinig zullen. opbrengen, dA.ar het gcrucht 
loopt dat daarin vele paarden ziek zijn gewor
den en daA.rna gestorven. Wij kunnen niet 
constateeren of dat gerucht wMrheicl bevat, 
maar het was toch goed gewee~t als in de 
geplaatste advertentie bekencl g nrnakt was of 
dit al of niet het geval is, te rneer daar de 
stA.llen Gou vernements eigendom zij n. 

rAangeboden.) 

\Vij maken den inzender opmerkzaam dat de tekst 
cler anwrnce lJ voo1· afbl'aak" de aan. prakelijkhcitl van 
bet bestuur ten dczc vrij twijfelachtig maakt en dat 
men iemand mocielijk in mom kan stellen wanneer 
hij in zijne annoncc geene geruchten weerspreekt, 
die eerst naar aanleiding dier annonce geboren wer-
den. Reel. 

De Regeering heeft een voor de ambtenaren 
bij het Binnenlandsch Bestuur zeer belangrijk 
besluit genomen. 

Het was gewoonte geworelen om geen kon
troleurs tot assistenten Resident te bevorde
ren, tenzij zy het zoogenaamcl klein notnris 
examen hadd'en afgelegd. Dit wa zeer be
zwarend, omdat op het programma van hun 
P.xamen tot ambtenaar dit examen niet voor
komt. Hiertegen is in den laatsten tijd door 
eemge kontroleurs le klasse geprotesteerd en 
thans is besiist, dat de bevordering tot assis
tent-Resident ruoet plaats hebben, ook al is 
bedoeld examen niet afgelegd. 

Ook is er bepaald, dut voortaan aan elk 
ambtenaar de gelegenheid tot reclame zal wor
den geschonken, voordat de straf van ont
slag op hem wordt toegepast, wat mede eene 
verbetering is; althans zoo er van zoodanige 
zelfverdediging nota genomen wordt. 

Als bewijs dat het thans ernst is, de wacbt
gelders "Successievelijk opteruimen en dat er te
gen woordig niet veel medelijden wordt gewekt 
door geneeskundige certificaten vernemen wy, 
dat aan den onlangs uit zijne betrekking ont
dagen 2en kommies bij B. B., M., geen wacht
geld wordt toegeliend, niettegenstaande hij een 
zoodanig certificaat heeft overgelegd. V erder 
vernemen w~J, dat m diens plaats door den 
Directeur van B. B. wn.s voorgedragen zyn 
zoon, tbans ambtenaar ter beschikking bij dat 
Departement, doch de regeering heeft, geJ.:i.jk 
gisteren bekend gemaakt werd, een wachtgel-
der benoemd. AJg. Dgbl. 

Wilt' gij bet voor zes duro's do1n? vroeg de lui-
tenant dringend. 

Goeden nacht...... caballero. 
Tien .... 
Slaap wel. 
De officier sprong in 't vaartuig. . .. hij had een 

ontwerp opgevat, dat met de geestkracht van zijn 
karakter overeenkwam. Den ontblooten clegen in de 
eene ' en een ons goucl in de andere hand, ging hij 
onverscbrokken naar den schipper toe. 

Kies! riep hij, hier is vijfrnaal de prijs voot· den 
overtocht, en hier ... 

Hij liet hem een geladen pistool zien. 
De schipper nam het ons goud, bezag het bij 't 

licht van zijn lantaarn, en wicrp bet om de.,n klank 
te toetsen, op <le bank. 

Wanncer 't heerschap clat dadelijk gezegd had, 
merkte bij aan, terwijl hij 't goucl pij zich stak, 
dan waren wij alreeds de haven uit. 

Hij J;r,btte het. zeil van 't scheepje en stak in zee. 
De officie1· wenscbte zich geluk, dat hij den smok
kelaars bewczen had, dat al huI)ne kunstgrepen hem 
niet hacltlen lrnnnen verhinderen op zijn post terug 
te keeren, en hij s/;.;P in, terwijl hij zich van de 
smokkeljacht, in den vroes-en morgen de belangwek
kendste avonturen voorspiegclde. Omstrccks vier ure 
in den ochtend kwam het va;i.rtuig in de erbarme
lijke haven van Llanes aan. De luitenant ontwaakte, 
gaf den bootsman een d.rinkr,'enning en, zich ter 
nauwemood den tijd gunnende )n zijne woning van 
kleederen te verwisselen, snelcle hij naar de kazeme 

Inzending del' Advertentien tot op den 

dag der uitgavc v66r 10 uur. 

Het Lynchen van een dame. In het land
stadje i;v-arrenton m midden Georgie kwam 
onlangs eene bevallige jonge vrouw aan, die 
zich. Mary Williams noemde en aanvankelijk 
zoo mgetogen scheen te leven, dat zij toegang 
kreeg tot de geachtste kringen Toen zij even
wel begon de landelijke jongelieden in haar 
netten te lo~~en, hielden oudere burgers een 
verontwam·d1gmgsvergadering. Daarin werd 
een corumissie benoemd, die tegelijk de opdracht 
bekwam het gevaarlijke vrou wspersoon uit de 
stad te verjagen, en haar, opdat zij niet teruD" 
ZOU komen, ee:i ~oede herinnering mee te ge~ 
ven. De comm1ssie drong te rniddernacht Ma
ry's kamer binnen, sleurde haar het bed uit 
liet haar nauwelijks den ttjd zich aan te klee~ 
den, sl~~pte baar op straat, joeg haar daar spijt 
haar geJalllmer, door een goede vracht zweep
slagen voort en liet haar eerst ontloopen na
dat zij beloofcl had nooit meer teraD" te zullen 
komen. 

0 

EEN TREURIG ongeval wordt ons heden ge
rueld. 

In den ouderclom van 54 jaren overleed gis
teren te Salatiga de heer Mr. G. F. · E., oud
Raadsheer in het Hooggerechtshof. 

Door een pistoolschot heeft de heer E. een 
einde gemaakt aan zijn leven. . 

Een gescbrift, indertijd te Batn.via versnreid. 
en waarin hij en zijn farniJie door het 
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slijk 
werden gesleurd, doch waarvan hij den scbrij
ver met den arm der wet niet kon bereiken 
heeft een noodlottigen invloed op hem uitD"e~ 
oefend; htj verviel sedert in vlagen van zwa~r
moecligheid en in een daarvan sloeD" hij de hand 
aan zichzelf. 

0

Ind. V ad. 

De Di.recteur van Finan.cien heeft beslist, 
dat honden bij invoer uit Nederland onder levend 
vee ;:noeten worden begrepen, zoodat daarvan 
geen invoerrechten verschuldigd zijn. 

1 Tr 

De firma Ernst & Co. annonceert de »Sot..ve
mrs Litteraire;;" van l\faxime du Camp. Dit 
is dezelfde schrijv8i; die zoolanD" no()' niet ge
leden in de Revue des Dwx ~Vl~nde;' de Com
mune en de Parijsche communanls zoodaniD" 
uitkleedde, dat hij btj wijze van repliek ette~ 
lijke uitdagingen ontving. 

Een inzencler m het B. H. B. vestigt de 
aandncht op de exploitatie van het Prinsen 
Eiland m straat Sanda voor boschproducten 
en waa.rover eenige autoriteiten, ook de rnili-

en beraamde een plan, volg_ens hP,twelk de sluikers 
met al hunne waren onfeilbaar in zijne handen 
moesten vallen. IIij liet slechts weinige soldaten in 
't stadje en rukte met de overigen 't gebergte in. 

Zes dagen eo zes nachten had hij op den loer 
gelegen, zonder <lat, hem ook hct geringste teeken 
van den doortocht cler smokkelaars was voorgekomen 
- toen een soldaat een uit Santander ontvangen 
depeche bracht. 

De kommandant had vemomen clat de smokkela
ren goed in Valladolid wa1·cn aangekomen en richtte 
tot den luitenant, over zijn gebrek aan waakzaam
heicl cle--scherpste ·rnrwijten! 

Men kan denken hoe cle jonge officicr te moede 
was toen hij met zijne soldaten te !:.lanes terugkwam. 
Hij was zecr gevoelig, en 't scheen hem a]sof op de 
lippen der lieden; die op straat stilstonden, toen zij 
door marcheerclen, een spottenrle glimlach zweefde ! 

Wat moest hij cchter gevoelen toen hem, bij zijne 
terugkomst in zijne woning, een knaap meldde, dat 
een onbekende cen groote kist met sigaren en een 
brief geb~·acht had, en toen hij dezen had openge
broken, cl1t las : 

Hect· luitenant ! Wij waren in de grootste verlegen
heid, op welke wijs wij eenige balcn zijden goederen 
naar Valladolid zouden expedieren, daar uwe waak
zaamheid het ons zeer bezwarcnd maakte. U! heer
schap, hebt waarschijnlijk me~elijclen met arme lieden 
zoo als wij gehacl, en hebt de balancelle, waarin de 
waren verborgen wa,ren, onder uw · eigen steun en 
bescherming naa1· Llanes bezorgd, een ons goud daar-



tnirL', imlertiid werden gehoord. Yooreer t ech-
'l' i. door de Krakn.tau-uitbarsting itl bet ge

b)omte hmgs de kust geraseerd, dan is door 
tlezdftle oorzaak eene des81L vim circn. 60 zie
l0n >enlwenen en eindelijk heeft de Regeering 
L'f'll p11cbter met kapitaitl noodig, daar vroe
gt>re lamlontginningen op eil11ntlen in de 
Liuupougbmti uit gebrek aan fondsen werden 
opgegeven. 

Hoeveel van cle -1.114.015 Nederlanders 
rneen't men wel, r1at meer clan f 2000 inko
meu hebben? Niet meer dan 44.000, of iets 
mP.er d1tn 1 pct. Daarentegen moeten 265.000 
het !loeu met f 600 U. f 1200 's jitars, en 
t0.000 hebben f 1200 a f 2000 te verteeren. 
ln het gebeol zijn er vii.n de ruim 4 millioer.. 
slechts :.!50.000, of minder ditu '/rn. die wegens 
e"u · eigeu inkomen van meer clan f 600 in 
!111.mlen nin 'den fucus vallen. Een ambtenaar 
\ 11.n finn.ncieu heeft ruij dit verzekerd; 1aj . 
\ oegde er bij, dat de drie rijkste N ederlanders, 
tlie n~spect. voor een inkornen van f 300,000, 
f -1~0,000 en r 450.000 te boek stann, te Am
~tt.~r(fam wonen. Er moeten echter in het geheel, 
\ oor zoover de fiscus weet, slechts 32 »stein
reiche" Hollanders bestaan, die meer clan een 
tnn 's ia!Lrs te verteeren hebben. Utr. Dagbl. 

Dvor Z. .M. den Koning is bepaald dat, 
wt>gens bet overlijden van Z. K. H. den Prins 
'a 'l Omnjc. de zeeoffoieren gedurende vier weken 
op ile gebruikelijke wtjze den rouwbancl zullen 
drag-cu, met ingang van 29 Juni j. 1. 

De r0geering heeft. zoo schrijft men ons, toe
ges teuul in de overdmcht van de aan G. "\V. 
Winter te Soerakarta verleende vergunniug tot 
tlen mtnleg en de exploitatie van een Stoom
t ·iunweg ter hoofdplaa.ts Soen~karta en van 
11 '11' nirn.r de hulte Poerwotlad1e ( amarang), 
'an de Xetlerln.udsch-Indische Spoorwegmaat
·c·lmpp!j op de firma de Liinge & Go .. te Ba-
hvia. (B. H. B.) 

Verspreide berich ten. 
Tc S.unarang is men benieuwd welke straf 

.tan 1le Jarnansche vrouw zal opgelegd worden, die 
"•nr Europeescb.e zonder reden hceft uitgescholden.
Ald:l•lr heeft een beschonken pcrsoon op de laatste 
111or~tellin!!" van \Yillards-gezel chap, (die volgens bet 
btdi.,ch radcJ'lund niet veel bizonders was) stoornis 
\' •roorzaakt.-· Te Petersburg i~ de COl'l'espondent 
1 an d1• Sieu we Rotte/'(lamsclte Cow·an t in berhtenis 
_1•n0men. vecrtien dagen gernngen gehouden en toen 
ove1· 1le g-renzen gezet, met bevel om niet terug te 
kmuc:n <~c1lurende zijne gernngenschap was hij op
ge,lutl'll in ecn vochtig, dompig ho! en leed veel van 
hn11g•" ten koude. 11\j had het bij de Rw<sen onge-
1·( 't' als de bemanning van de ' isero bij den rarlja 
,au Tenom, met dit onderscheid <lat hijj last had van 
c1c koudc en de laatsten van de warmte.- Te Se-

. nw·;rn"' is de betrekking van kapitein der Boegi
neez •n vacant gekomen.- Er zal een boekbinder be
no •mrl w0rden bij het gernngenbuis te \Veltevreden, 
t"n cimlc de. gernngenen in !nm ledigen tijd in dat 
\ak ti' undcnl'ijzen. Yoor die betrekking wordt naa.i· 
l"ll gc~chikt mititair omgezien.- Dezer dagen wordt 
•'l' ecn aa111·ang gemaakt met den aanlcg van den 

oomtm111 van Batavia naar .:\lee. ter - Comelis. -
!• ~oc:'<lbaia rij1len enkele jonge dames rond met 
( n nu•zcn in een mooie rnylod. Een van hen maakte 

·, mPt haar galant ergcns een visite. llien wil 
die Chinee- de Hoogcre Burgerschool bezoekt.

'\· •1 rlen a~~istent resident van Bandong is verzocht 
H"rfa:rn z~ne handteekening rluidelijker te schrijrnn 

, lat men wete met wien men te doen heeft.- De 
h •e1· Oiil.!rh ek, hoofdonderwijzer te Oengarang beeft 
he< on~clnk gehad ,.an bet paard te vallen en den 
red1 erarm te breken.- Tc \Yecnen en te Berlijn 
kla l!!t lll•)il over de pianoplaag. maar te Socrabaia 
m Jet h"t no::r erger wezen. 

Den al)!etrcden G. G. is a:~ vergoeding der kosten 
m (Ct 1grris CCllC SOlll ,·an ( 3000 toegckend, ter

\ ul VOdl' <li·n uieuw benoetrnlcn n. G. op ti<~ begroo
t ·'J van l H8 'i f U0.000 wegens kosten van uitrus
ti w en ( '.20.000 rnor rei~ko~ten naar Indie en trac-

n ir bl)•aaltl, en . om ons de heerbaan ,·an Castillie 
\ LJ ti) Jakn, alle soJdatcn mec in ' t gcbergte gtlnO
lllCn. \\'ij bctuigen u onzeu innigen dank en zenden 
1 f'r11 kbt llarnunab ~igarcn ,·an de eerste kwaliteit, 
t nvijl wij u ,·erzoeken on:; verder uwe goetlgunstige 
hnlp eu rncde1rnrking te vel'leenen. \\'ij dringen er 
"~tcr op aan dat u voortaan geen onko. ten daanoor 

m«clkt - "·ij zijn rijk g<>nocg om alle zelf te beta.
IP 1. De brief was 'onderteekencl: El l'i~jo (,,de Oude"), 
en in cen hoek stond: R euancha de la Venta del 
lle11 Jfo,·o ! 

De lnitl•nant stamproette rnn woede .... hij was ver
I lid1t den brief en de ~igaren naar zijn kommandant 
t ::-antawl1•t', op tr zenden, en toen hij er aan dacbt, 
h 1e men zid1 clam· over hem vcrrnaken zou, - raakte 
b J huitcn ziehzelf van gramschap. 

( lok tc Llanes scheen alles bekend te zijn. 
7.ijn dat echte llavannah's die gP- daar rookt, vroeg 

Ji Ill eenc jonge dame op de wandelplaats, terwijl zij 
r 11 ~potz i ek Jachje niet onde!'drukkPn kon . 

D<' luitcnant beet zich op de lippen, en antwoord
•l•· nict. 

Een maancl hiter vertrok hij op zijn dringend ver
zot>k uit Llanes en moest erkennen: ,,Daar is niets 

' a·m te doen, ofhet mochten mcttertijcl de spoorwegen 
.lijn.'' 

Eu die zijn gekomen - maar men kan tocb geen 
poorbanen aanltlggen langs alle paden van de Py-

1 •nl'ei;n' 

tem1•nt gedul'encle bet tijdperk tnsschen zijn vet·trek 
uit , ede1faml en zijn aankomst in Indie is uitge
trokken. - De resi<lenfon van .Mmlioen en Rembang 
zijn mn 00t·deel, dat dr betaling, die de bcvolking 
ontvangt voor haren arbeid bij de gouv'lrnements 
snikerknltuur, onvolcloende is in verhouding tot den 
le vet'l'ichton arbcitl. Naar de juistheid daat·van wordt 
een onderzoek door de regeering bevolen.- Uit vcr
trouwbare bron wot•dt ons geschreven, dat van de 
zoogrnarumle bewcgingen op godsdienstig gebied op 
verscbillrnde plaatsen van Java thans niets meer ver
nomen wurdt. Wij hebben niets anders verwacht. 
bedoelde bewegingen zijn van die periodiek terngkee
rende verschijnselen, die men het b.est doet zoo veel 
mogclijk ongehinderd te laten uitbloeden, daar bij be
trachting van waakzaamheid door bet Europeesch 
be tum·, op Java daarvan niets te \Teezen is. 

B. I-I. B. 

35 blad. 

Sprokkelbloemen.. 
De v1·ouw bezit dikwijls mee1· geduld en bekwaam

heid om zich in omstandigheden te schikken dan de 
man. 

• Een enkel goed boek te kennen, en dit grondig 
tekennen, weegt clikwijls op tegen al de oppervlakkige 
kennis van heel de oppervlakkige litteratuur der wereld. 

Armoede en leelijkheid zijn wreedaardige rampen; 
maar grooter ramp is, ontevredenheid met zijn lot.- · 
(Het laatste kan echtcr een gevolg zijn van het eerste.) 

't Genot duwt, al het bl9empje kort 
Gij plukt bet af en 't is verdord. 

Ik geloof dat wij dikwijls wijs en dwaas zijn, 
zonder het ze!f te vermoeden. 

Ik geloof ook, dat wij dikwijls dwaas handelen 
als wij uitsluitend ons verstand raadplegen, en dik
wijls vcrstancl1g als wij ons gevoel - als dit ten 
minste in den goeden z~n spreetd- gehoor geven. 

Bind nooit den kouseband te vast. 
Yoor bloeds-omloop geeft dit veel last. 

Esse non ·vede1·i. 

G em e n g de B er i ch t e n. 
De tooneeldichter Hugo Muller was iemand 

die steeds onmiddellijk een snedig antwoord 
ter hand had, en ten bewijze daarvan vertelt 
cf e Post het volgende: 

'regelijkertijd met hem was een jongmensch 
aan zeker tooneel geengageerd, waar men 
eens »de Roovers" zoude opvoeren. 

Het was op den dag voor den grooten Ver-: 
zoendag dat de jonge man, die zelf Jood was, 
de rol van llFrauz Moor" zoude vervullen. 

>Wat zullen de J oden het land hebben 
zeide bij onder het aankleeden lachend tot zijn 
collega, »dat ik van daag als Franz optreed." 

»De Christenen ook!" was het antwoord. 

're Parijs is een nieuw soort revolver uitge
vonden door den heer Enjalbert, photograaf 
aldaar. Het is geen moordtuig maar een pbo
torevolver, voor het uitwendige volkomen ge
qjkende op het bekende wapen. In den loop be
vindt zich het objectief en in de kamer zijn 
tien droge ontvangbare plaatjes geborgen, die 
stuk voor stuk door den loop konien als men 
op den trekker drukt. Binnen ll50 deel eener 
seconde zijn de beelden, waarop de revolver 
is gericht, behoorlijk gefixeerd, welke later 
worden vergroot. Onschatbare diensten zal dit 
wapen in velerlei richtingen kunnen bewijzen. 

De opziener Day, van 't Gezondheids-De
partement te New-York heeft, ten opzichte 
cler groene koffie, schrikbarende ontdekkingen 
gedaan. Hij trof groengekleurde koffie aan 
en had vernomen, dat men rau we Guatemala 

BLAD,~ULLING 

Een reclame. 
De Duitsche correspondent der Echo schrijft: 
\Vij zijn monarchaal. Locrt daarom de Berlijnsche 

politie zoo op alle verdacht uitziende personen, die 
maar eenigszins in aanmerking knnuen komen om als 
kandidaat-vorstenmoorciers te wortlen gestempeld! Hoe 
dit zij, zeker is dat zij in dit opzicht we! eens wat 
ver gaat. Dezer dagen bijv. liep ecn heer vreedzaam 
met een langwerpig pakket onder den arm,. uit het 
palei8 van prins Plesz komend, door de Wilbelmstrasse, 
toen hij door een chic geklee1! heer werd aangesproken. 

,,\Vat draagt u daar, mijnheer?" 
Met uw vcrlof, mijnheer, maar met wien heb ik het 

gen~egen ... ..' ' 
,,Ik \Taag wat u daar draagt?" 
,,En ik vraag met wien ik de eer heb te spreken1 en 

meen et· thans bij te mogen voegen de vraag;, wat 
u het recht geeft om u op dezc minder ""ebruikelijke en 
hoogst onbelecfde manier te bcmoeien metmUne zaken?" 

De ,,hoogst onbeleefde" hee1· maak.te den antler 
duidelijk. dat deze hem zou mocten Y0lgen, indien de 
inhoud van het paket niet %rtoonrt wcrd, .... . . 
hij was .... nu ja, hij wa~ zoo iemanrl, die vragen 
kon stellen en een antler tot beantwoording dwingen. 

AJsnu werd het pakket losgemaakt, en wat kwam 
voor den dag? Eer, - sch rik niet, lezers ! - een .... 
spuit voor insektanpoeder. Wat uitsluitend dienen 
moest om aan lm;tige insekten - wij zullen ze maar 
niet bij name n11emen -dood en verderfte bereiden, 

en Maracaibo-koffie nnar twee molens in Brook
lyn zond, waar ze gekleurd werd om op Ja
va-koffie te gelijken. Dit bedrog heeft men 
al jaren uitgevoerd. Het bureau heeft de koffie 
scheikundig doen onderzoeken, en men heeft 
allerlei zware vergiften gevonden, die deJava
koffiekleur zoo juist gaven, dat het 't oog 
der handelaars zelven onsnapt. Men heLbe dus 
uit te zien, te meer daar men met thee en 
a.lie specerijen dezelfde vervalsching pleegt. 

Prinses Dolgourouki, de morganatische ge
malin van Keizer Alexander II, heeft in het 
Oranje-hOtel te Scheveningen voor zich en 
haar kinderen een aantal apartementen ge
huurd, welke voor J:\jtre rekf>ning opnieuw 
worden gemeubileerd eu verandercl. In de 
eerste dagen van Juni zou de prinses te Sche
veningeh aankomen. 

Tele grammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 4 Juli. 

Officieel. 
E e r v o l o n t s l a g e n de burgerlijke op

nemers te Celebes, Kloifr en von Drabizius~ 
de gewezen commies op het residentie bu

reau te Magelang. W esterkamp. 

De luitenant-kolanel der infanterie Eijken, 
heeft pensioen aangevraagd; 

Door den officier van gezondheid Weinber
ger is een tweejarig verlof naar Europa aan
gevraagd, wegens ziekte. 

Door den leeraar aan de hoogere burger
school te B.1tavia, Gerth van Wijck. is een 
tweejari;.; verlof naar Europa aangevma5J. 
wegens langdurigen dienst. 

Officieel. 
Inge cl e e 1 d bij het garnizoen te Djokja

karta, de kapitein der infanterie van .Meel. 
0 v erg e p 1 a a ts t naar Djokjakarta, de 

kapitein der infanterie van Kempen; 
naar Klaten, de eerste luitenant Gordinau 

de Gouberville; 
naar Amboinia, de eerste luitenant der in

fant.erie Luijke. 
naar Riouw, de eerste lnitenant der artille

rie, Schippers; 
naar Semarang, de ee:i:ste luitennnt der :ill

fanterie Klerk de Reus. 

Uit Singapore. 4 Juli. 
De Fransche mail is hier heden aangeko

men, met berichten, loopende tot 6 J uni. 
Tot inspecte11r van den geneeskundigen dienst 

bij de marine is benoemd dr. Sachse. 

Van Reuter, 4 Juli. 
Parijs, 3 Juli. Fmnkrijk vroeg voor de Lang

su~zaak, een schadeloostelling van twmtig 
millioen (?) pond sterling. 

's Gravenhage, 4 Juli. 
Het bericht dat d~ heer Michielsen, oud di

recteur van financien, benoemd is tot lid m 
den Raad van Indie, heeft zich beTestigd. 

Uit Batavia, 5 Juli. 
Heclen zijn per stoomschip Japara van Ba

t.a.via naar Samarang en Soerabaja vertrokken: 
de heeren Martens, Julius, van Sandijck, 

vun Braam Morris, Ntst, Bezoet de Bie; 
Kruijmel, van Vloten en Vance; 
de dames Coster van V oorhout, Kilian, Meijer 
Cluwen, van Bosstmten en van Hemert; naar 
Snerabaja, de heeren Sickens, Kraijenhoff van 
de Leur, Meertens, Monfils, Bakker en de troep 
van Olmans en Klaer. 

Het Stoomschip Zeeland is te Padang aan 
gekomen. 

Officieel. 
E e r v o 1 o n t s l a g e n o p verzoek, di:i c1-

had de politiebeambte aangezien voor een •dynamiet
projektiel, b!"stemd om het hart van onzen Keizer te 
doorboren, en den achtbaren heer Carl Stiiwer zelven, 
hoofd van de bekende ,,reinigingslirma J. Zacherl 
Nachfolger," had hij aangezien voor een Attentii.ter ! 
Dwalen is men8chelijk, maar zoo'n dwaling gaat 
wel wat ver. 

Een zonderlin~ testament. 
Te Saint Mand~ stied onlangs een oud genees

heet\ die er setlert 1870 stil leefde. Als ui~vimler van 
de »electrische ringen.'' tegcn schele hoofdpijn l'n 
rhumatiek, was zijn naam indertijd op aller lippen 
geweest; maar nu had hij se.lert lange jaren reeds 
de praktijk neergelegd. Ilij scheen zelfs in de laats
te jaren elk verkeer met de buitenwereld te hebben 
afgebroken; den ganschen dag sloot hij zich in zijn 
kamer op en hoogstens een paar malen in de maand 
zagen de bcwoners van Saint-Mantle hem in het sche
mcruw· op straat. Toen hij gestorven was kwamen 
zijn erfgenamen, alien achterneven, opdagen <Jm. de 
erfenis in ontvangst te nemen, maar zij vonden in 
den boedel een testament dat luidde: 

)) Den 8 Januari 1882. 
>iDit is mijn testament. 
»Op hot oogenbli_\t dat ik het opstel meen ik te 

kunnetJ verzekeren, dat ik gezond van lichaam ben, 
maar ik zou er geen eed op dw·ven doen fiat ik ge
zond ben naar den geest; ik laat bet aan anderea 
over, de tlwaasheid te begaan om daa1·op a.ansprmtk 
te maken. 

viele concierge van het paleis te Weltevieden, 
tevens bode bij de algemeene secretarie, Beer
horst. 

B e n o e m cl tot ·concierge aan het paleis 
te W eltevreden, tevens bode bij de algemeene 
secretarie, Beerhorst (junior) 

WISSELKOERS TE BATAVIA. 
Nederl. bank. 61m dato f 101'!' a 101'/, 

id. faotorij 61m " 
101 

id. partic. 67m ,, l 0 l '1. 
id. partic. 6zm ,, 100'/, 

Eng. bank. ,, ,, 12.-
id. partic. ,, ,, 11.92 I a. 11.95 

Singapone bank zioht ,, 2.29 
Hongkong id. id. 

" 2.29 
Amoy id. id. ,. 2.31 

Van Reuter 5 Juli. 
s' Gravenhage, 3 Juli. De Tweede Kamer 

der Staten-Generaal heeft een wetsontwerp 
aangenomen voor een leening van zestig mil
lioen. 

_Parijs, 4 Juli: De heer Ferry deelde aan 
het ministerie mede <lat de Chineesche Regee
ring haar bekendheid met de Langsunzaak 
niet geloochend heeft. 

Hij erkent dat er bevel was gegeven om de 
tro!:lpen aan· te houden, terwijl de evacuatie 
werd uitgesteld tot er een definitief verdrag 
met China zou geslote.n zijn. 

De kamer van afgevaardigden nam een wet 
aan tot verandering der constitutie. 

Uit Batavia, 6 Juli. 

De mail is aan tot 3 J uni. 
De Barents is naar de Noordpool. 
De Koning is naar Karlsbad. 
De Koningin is te Kissingen. 
De maatschappij Atlas liquideert. 
Te Louden hadden vier dynamiet-ontploffin

gen door Fenians plaats; groote schade. 
Den 7 J uni is overleden Generaal Duicker. 

B e n o e m d tot officier van gezondheid 2e 
kl. Borchert; 

tot predikant Rogge ; 
tot Assistent Hortulanus te Buitenzorg Le

vink. 

De Koning heeft nierziekte, maar is bete
rende. 

Uit Batavia, 7 Juli. 
Hier zijn twee mails aangekomen: 
een. Hollandsche, met berichten loopende tot 

3 Juru en een Engelsche loopende tot 7 Juni. 
Eenige Engelsche geestelijken roepen de 

h.ulp der openbare lief<ladigheid in voor de ge
zmnen der schipbreukelingen van de Nisero .. 

Sornmige der achtergebleven betrekkinO'en 
lijden volslagen gebrek. 

0 

Een moest reeds naar het werkhuis gebracht 
worden. · 

De Hollandsche bladen bevattei;i nadere be
richten omtrent de ziekte, waaraan de Kroon
prins overleden is. 

De_ in Nederland teruggekeerde kapitein ter 
zee Jhr. von Schmidt auf Altenstadt is op 
nona:ctiviteit gesteld. 

Tot predikant in Indie is benoemd de heer 
Rogge; 

tot officieren van gezondheid in Indie, St.erk 
en Rouffoer. 

0fficiee1. 
B e v o r cl e r d tot kapitein, de eerste luite

nants der genie de Voort, de Haan, Muller 
Tielenius Kruythoff en Ruempol; . ' 

tot magazijm:heester der genie der eerste 
klasse (kapitein), de magazijnmeester der genie 
der tweede klasse (eerste iuit.enant) Ormel. 

De Pr·ins Hendi·ik. is den 5den ·Juli t.e Am
sterdam aangekomen. 

Eergist.eren is van Suez herwaarts vertrok
ken de P1·ins Alexander. 

»lk bezit een kapitaal van 70,000 francs. Hoeveel 
tranen, leugens en ontrouw had ik daarmede kun
nen koopenl Ik heb er eerst over gedacht, die 
70,000 francs te vermaken aan het burgerlijk arm
bestuur. Maar ik ben te rade gegaan: ))Welk 
nut zou ik daarmee doen?', De eenige weldoeners van 
de menscbheid zijn de ool'log en de cholem. En bo
vendien, ik heb een schuld der clankbaarheid te vol
doen jegens mijn dierbare echtgenoote Celestine Me
lanie, die woont, ik weet niet waar .... 
. >>Zij heeft mij het grootste; genoegen gedaan, dat 
ik van haar verwachten kon: namelijk van op een 
goeden dag de plaat te poetsen en nimmermeer eenig 
teeken van ]even te geven. 

»Tot aandenken aan de goede daad maak ik haar 
tot mijn universeele erfgename. Echter stel ik bij le
gaa: tot stellige voorwaarde, dat zij zal moeten hei.t
trouwen, zoodra de wettelijke termijn van den wedu
wenstaat zal zijn verstreken. Dan 1 ben ik verzekerd, 
dat altbans een man mijn dood zal betrew·en, 

(Get) Doctor VINCENT L ... 
))Nil. Die zich, niet heeft te verwijten, ooit een 

zijner zieken in het !even te hebben gespaard." 
De teleurstelling van de erfgenamen was Mtuw·lijk 

groot. Een troost zochten zij bij het gerecht, waar
bij zij een eisch aanhangig maakten. om het testa· 
~ent · nietig te verklaren, op grond dat de werkelijk 
met alledaagsche inhoud de blijken draagt, dat de 
erflater niet wel bij zijn zinnen is geweest toen hij 
he~ opstelde. De rechtbank bij het departement der 
Seme zal omtrent die eisch een beslissing nemen, 

• 



Gisteren vertrok nm Suez hermuirts de Ko
ning Willem lll. 

--- - -
Van Henter, 7 Juli. 

'.s Gi·avenJwyP, 5 Juli. In Augustus van dit 
jaar zal in beide karner;:; cler vertegenwoordi
ging een wet betreffende het regentschap inge
dieµd warden (1 ). 

Londen, 9 Jnli. In Toulon en Marseille is 
de aziiitische cholern nitgebroken. 

Zij neemt in hevigheid toe. 
De Chineesche gezaut had een onderhoud 

met Ferry en ontkende n.lle v:ijandschap tegen 
Franktjjk. 

(1) Grondwet. AfJceling. JY nrt. 41. 

Soeralrnrta, 8 Juli. 
Yan nacht verbrimdde te Pekalongan het 

petrolenmpQ.khui'! van den Reer BARUCH met 
vijfduizend kisten petroleum. Oorzaak onbekend. 

N. V. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \Yoensdag den \) Juli voor het residentie-kan

too1· alhier, van verbeurd wrklaarcle ~rak. 
Op Donclerdag den ·J 0 Juli voor het fort Ya. ten

burg ''an tijdelijkr stallingen van dragonclerpaarden 
voor afbraak en daarna tc Lodjie \Yoerqong van 
den inboedel van men. rlc wed: Bach, geb. Alex
ander. 

Op Yrijdag den ·H Juli ·1881, des voormiddags ten 
·J 0 ure in bet locaal ,·an het vendukantoor alhier, 
van het percePl La. R no. 97 sta,mde in het chinee
.. che kamp te Soerakarta, Pn toebehoort)nde aan den 
chinees Beh Sia;,;w Koen, en daarna voo1· het Hotel 
,,Scholten" do01· de firma Soesman & Co. van losse 
goederen. 

De Yendumeester, 
H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Overleden te Soerabaija in den ouclerdom van 
45 jaren mijn geliefde broeder Dirk. 

in leven militair apotheker le klasse. 
OLO, 29 Juni 1884. 

G. YA~ 13Em<n;GE~ ns IlELSDI~GEN. 
W egens buit(-nlanclscbe familiebetreltkingen 

eerst heden geplaatst. (173) 

Zek~~d.~~ki~g.., 
De· Resident van Soerakarta maakt bekend, 

dat op Donderdag den lOe Juli 1884 des voor
middags ten negen ure in bet openbaar voor 
afbraak .:ullen worden verkocht de oude stal
len der lijfwachtdrngonders staande op het ter
rein van het fort » rastenbttl'g" te Soerakal'ta. 

(170) 

Soerakarta 2e Juli 1884. 
N amens den Resident; 

De Sec1·etai·is, 

T. H. VA DISSEL. 

Vool' het Land. 

Op Zaterdag den 19den Juli 1884 zal door 
d~ Resident van Soerakarta des morgens ten 
9 ure ten zijnen kantore in het openba::.r 
worden aanbesteed de bouw van eene gevan
genis voor 60 hoofden te Kartasoera en eei:e 
gevangenis voor 40 hoofde~ te Soeko-Ar?10 
(residentie Soerakarta) maxmrnm aannemmg 
sommen respectievelijk f 26488.- en f 21684.-

En bij mislukking daarvan: 
De levering cler voor die werken benoo.digde 

en in 'slancls voormad ontbrekende matenalen. 
Be tek en voorwaarden liggen van af he

den van des morcrens 8 tot des middags 1 
uur ter inzage op h~t waterstaatsbureau alhier, 
alwaar verdere inlichtingen hieromtrent te be
komen zijn. 

Soerak:arta, 2 Juli 1884. 

(169) 

Namens den Resident voornoemd; 
De ;:,ecretm•is, 

'r. H. VAN DISSEL. 

Ve~dl~~ie 
op Vrijdag 11 Juli as., 

in het Lo[ement van ·uen Heer Scholten, 
VAN: ' 

Eenc collectie prachtige Crotons. 
Eene id. mooie rozen, waaronder: .Mal-

maison, Prince Arthur, Madame Mo
reau, enz., enz. 

Een zwarte Arabische Merrie. 
Een zwart en een bruin Siclney-paard, zoo

wel gesamenlijk als afzonclerlijk voor .~len wagen 
gedresseerd; het zwarte ook voor r:gpaard ge-
schikt. . 

Een Sandelwood paard, schimruel, vijf ,Jaren 
oud, hoog 4 voet 2 cluim. . 

Een Sandehvood rijpaard, zwart met vier 
witte sokken. 

Een bruin Savoeneesch dogcart-paard. 
Een zwaar bezette Bengaalsche koe, pas van 

Calcutta aangevoerd. 
Een blinde 'Vink, pas uit Holland ont~artgen. 
Een mylord, Europeesch fabricaat, mt de fa

briek van J. SMITH & Co., Birmingham. 
(175) SOES~ & Co. Solo. 

Openbaii'e Ve;['k~~p 
Op Dinsdag 15 Juli 1884 des voorm:iddags 

ten tien ure, ten overstaan en in bet locaal 
vtm het Y endudepartement te Soeraka.rta, ten 
behoeve van den eersten Verbandhonder, 
krachtens onherroepelijke volmacht, van: 

Een steenen huis ruet bijgebouwen en erf, 
gelegen in het C'hineesche lrnmp te Soera.karta. 
in Blokletter P. numero tachtig, staande ten 
nn.me van wijlen den Chinees Sie 1'iong Hong. 

Boonellllller qq. 

Solo, 30 Juni 1884. (167) 

Openba1~e Verkoop 
Op ·Zaterdag 12 Juli 1884 des morgens 10 

ure ten lrnntore van den Veudumeeste1· 
te Djokdjokarta van: 

Een perceel, met daarop aanwezige gebou
wen, gelegen ter hoofdplaats Djokdjokarta, in 
Blok Letter T nummer 53, stannde ten name 
van wijlen Be1·nha1·d Fuchs. 

Mr. VA OOSTERZEE. 
(153) qq. 

Ope:c. 'ba.~e Ve~kioop: 
Op Zaterdag 19 .Juli 188-l 

des voormiddags te tien uren, ten 
overstaan en in bet locaal van 

het V endudepartement te 
Semarang, van: 

Het een de1·de onverdeeld aandeel in 
de hnnrrechten op bet complex van 

gronden gelegen deels in de Residentie Djok
jakarta, Regentschap Kala san. en bekend onder 
dennaam van BANDOE GOENTING, 
en deels in de residentie Soeralrnrta, afdeeling 
Klatten, en bekend onder den naam van 
'I'JANDIE SEWOE, hebbende die 
gronden eene gesamentlijke uitgcstrektheid van 
149'/,., djonken of 218 l '/, Gouvernements bouws, 
waarop gedreven wordt de Snike1·onder• 
ne:rning bekend onder de bovenstaande 
gecombineerde 'namen van RANDO E 
GOENlTING en 'I'JANDIE SE· 
'VOE, en het een derde onverdeeld aandeel 
in de gebouwen, de vaste en losse inventaris 
en al wat die onderneming uitmaakt en daartoe 
behoort, de oogst van het loopend jaar daaron 
der begrepen. 

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

Mr. M. H. 0 VA.~ OOSTERZEE qq. 

(156) 

aan de 
karta. 

TE HUUR 
het hnis te Poerbaijan, laatst be
woond door den Heer O'rT. 

'l'e bevragen bij 
G. VAN BEUNINGEN VAN HELSDINGEN, 

(17 4) te Djebbres. 

Doo1· confracten met meel' dan 50 g1·oote 

fransche fabl'ikanten, op elk gebied van In

dusfrie, ben ik in staat alle orders prompt en 

tot zeer vool'deelige p1·ijzen uit te voeren. 

Even als vroege1' gclieve men de bestellingen 

VOOI' tombola's, en op St-Nicolaas-
1 

A.1•tikelen tijdig toe te zendcn. 

Geene bestellingen, warden uitgevoerd dan 

voo1·zien van dekking mij di1·ect toe te zenden. 

E. ELSB*CH, 
Vel'tegenwoq1·dige1· der Ned: Ind: Pe1·s. 

vroeger S, Rue Milton, S. 

Tha.ns : 107, Rue Ordener, 107, te P ARIJS 
(172) 

• 

Open'ba.~e Ve~~Qop: 
Op Zaterdag 19 .Juli 188-l 

Ides voormiddags te half tien uren, 
ten oversfatan en in het locaal 

van het Venducleparteruent 
te Semamng, v11n: 

ne hnn1·rechten op de gronden gele-
gen in de afdeeling Boijolnlie, residentie 

Soerakarta, hebbende eene uitgestrektheid van 
31 211,, djonken, waarop gedreven wordt de 
Koffieondei·ne:rning bekend onder den 
naam van J{ABANG, met de aanplanting 
en, gebouwen en inventaris, ~e onde:mem:ing 
uitmak:end. 

N adere infonnatien te bekomen bii den 
administrateur en bij den ondergeteekende. 

Mr. M. H. C. vA~ OOSTERZEE. 
qq. de Erven H. W. J. A. GAS'l'EB .. 

(155) 

S PECIAI-'ITEIT. 

:c~Cli80"'l~~t~lla. tii~ 
'vo1·den volgens de laatste ver

beteringen, spoedig en solhle 
nitge,·oe1·d. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installaties warden in den tijd van 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wo1xl.t hoegenaamd geen metsel werk 
gebruikt en kan men het condens-water bezi
gen tot het aanmengen van de indigopap. 

W. MAXWEL. 
(150) ENGINEEB,-Djocja. 

FOWLEl{S 

draa[barB SpoorwB[Bn, 
~1ET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INOIGO-ONOERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJAI'I, NGANDJOEK, MERITJAN, 
P AGONGAN, enz. 

Dit jaar znllen erhierteD60C· 
DJA 1neer dan ''IJF paal Spoor 

in gebrnik geb1·acht worden. 
Eenig Agent voo1· d~ Vorstenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ. 
VAi'\! 

BEKROO?\D MET MEER DAN 200 l\-1EDAILLES 
VOOR ZIJNE MACHINERIEN 

STALEN ASSEN VOOR MOLENS. 
ENZ. ENZ. 

(149) w. MAXWELL, ENGINEER. 

Aandeelen N. I. Handelsbank. 

( f 250 nominaal) te koop 
Adres nitgevers dezes, nummer advertentie. 

(166) 

ONTVANGEN: 

Prachti[B oleo[rafiBBn 
zeer goedkoop. 

THOOFT & RALFF. 
(162) 

W AARSCHUWING 
VOOR 

~JJOJJOaMJTO 
zich uitgevende voor 

HOBLOGEMAKEB 
Woonplaats naast Pangeran Gondho-Hadmodjo. 

Informatien bij 
(168) LEHNKERING. 

Viot~riai Wei.ite:1:~ 
Natuurlijk :Mineraalwater 

uit de 

Victoria Bronte Oberlahnstei:n atd. Rijn. 

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

toriteiten. 

. . 

(77) 

Verkrijgbaar bij 

SO ESMAN & Co . 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's~ 

Sr u t t ~ · P e r ~ h ~ ~ ~ ' ~., 
Ceara-Rubbcr (Manihot Gla
ziovii) 1000 stuks a f 10-
contant. 

!-'. (". R. IJOEBS. 
H.EPAKING. 

Halte Kedongdjatie. 
(161) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaanscl1e en Porlugeesd1e Wynen. 

. 
Witte en Roode Port ..... f ·15.-, per. 
~Ia Inga, 1'Iuscatel en Vino Dulce,, ·13.50 112 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sberry ,, 12.-;aco .. t 

AGEN'fEN: 

A. N. KOL:IIUS. . . . . Banj6ewangie. 
LARSE:N & Co. . ... P1·obolingo. 
VAN l\IUIJDE~ & Co .. Soe1•abaja. 
KROON . . . . . . . . . Modjoke1•to. 
STECK. . . . . . . . . . Malang. 
DENNINGER . . . . . . Kedi1·ie. 
l\fANUE.L . . . . . . . . l\Iadioen. 
THOOFT & KALFF. , . Soemcarta. 
VA GORKU1I & Co .. Djocjacarta. 
E. t' SAS. . . . . . .. Samarang. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
j)l\IEENK . . . . . Cheribon. ('107) 

BECKER & Co. ~o ERABAIJ A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Handela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEB BEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, W en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

Staaf en plaat\jzer van alle dikten,' 
waarbij van 6'X2'X '!,." en 'Is" 

§taat· en plaatkoper en Ko11er· 
draa,l. 

Groote- sorteering-1'.loerbouten en 

lilinknagels. 

» » ]{op~ren n.ranen 
en Stoo:rnafslniters. 

India r(\bbe1· van af 1/16" tot en met 
l" dik. 

Gasp\jpen met llnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoo1n
po1npen en Brandspuiten. 

Snijg·e1·eedschap voor gas en 
With worthd1·aad. 

Alle soorten V erCwaren. 
Boor en Pons:rnacllines, Draai· 

en Schaaf bank en. 
Stoomrnachines metketels op een 

fnndatieplaat. 
IHt:zel~nlu· compositie, de beste 

bekle.eding tegen warmte-ui tstralin er. 

Dinas Cd.stall, een cieuw soort 
v1~nrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eemge agenten voor .lava zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi;;d 
vof)r landelij ke ondernemin~en. 

Hunrle zaak op grooten omzet gebuseera zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer bi1lijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanma!\k van iflacbinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aun op diverse werktuigen-. 

(90) 



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

h'll 11t'ht>t'Yt' 1·:111 
s~.. :J'lllllft~tiek~ehool tl' SOC"l'lll{at•tn . . 

t• • C"reeni~in~ tot ,·001·bt•t•t•idt'lul on
dt•1·1·it-ht nan kir11le1·C"n , ·an :tli1u·e1·
mo~·t•uden in Nt"derln11tb1ch lndit•. 

f 300.000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000. -
prJ,JS 'l'"fLil f' :20.000.

(( 10.000.
(( 10.000.
(( 5.000.
(( .).000.
« 10.000.
(( 10.000.-

" prijzen « f' 5.000. 
.) (( (( « 1.000.-

10 « (( (( 000.-
!0ll « (( « 100.-
:!00 (( « '.°'>0.-

.l:!O prijzl'n ( li0.000.-
·LUTC' zijn tcg<'n / Ill. l'O:\T.\.:\T wrkrijglm::u-. 

tP \111huina bij tle ht'•'ren \. 'J:. llot11nan & Co. 
Bancl.t , den het'I' l ' . .I. Bl:rnl,,,rt. 
I i:1wlj,1r111a,;in « " " .J .• \. Jansen. 
lkt11t\011µ- « « C'. 0. lleiii!!Cl'S. 
1::1t:1Yi:t « Llt.' '\ I Escompto ~Iaatsclrnppij. 

" den l1t'e1· I!. .T. jfc,'rtl'n,. 

[,1 Lit.th>' 
!ho 1koel•'n 

(( « l.~. Uehrnng. 
c1 " " F. II. T\roou. 
" de bt>t'l'•'ll LI. ~J. inn Dorp & Co. 

« Ern,.t & Co. 
\\. 11_ 

« den 

llrninin!! ~- LIJ. 
Ogihi1• .& Co. 
\'isser , · Co. 

" llun!np :\.: Co 
l1t t.'I' l.11a Po Stt11~. 

l'hiu Tjt'll~ Soey. 
1 . 1:111 I 1 utt.•n. 
L. \. \.eckerli11. 

Bo··klenc:: :\ierin<'b. 
Lni •'llZ•lrg Th . .lansz. 

l1 riL1111 
« .I. \. :c;rh11ssler. 
« .1 . .J. JI. ~llll'L'llli. 

\ . .I. \l ',1h·clrnrnp. 
" .I. rnn Holst l't>l11•l,:in11. 

D 111 11, • Jl,,zol'lii•' < llnJl' . 

I 1 neart.t .I • .J. d1• 1;ra:11l 

II. I ;t111i11![. 
\\ed. J\oekrn, 

6 i:lc h1·t'n'll S1ll"lll<11l & Cu. 
In lmi.w.11w « t!ell h1'1'r .l. HeYiw<. 

« C'hs. Pino. 
,, F. Stoltenhotr. 

.\. \\'. Knee fol. 
.J. F. H. Yan Hcmer-t. 

« \\'. Ecldwut. 
r. E. .\111lresi>n. 
r. }~11ppcnol. 

« \\. F. ll. L•'_I ting. 
ti• h••er"n dt' lk•rcles ~ Co. 

i ~t .LI.!... 

I .1 J.-I~.i,1 lj:tn;.c, 
, I. I 11Jl .111,: 

\'au ll 111frn. :c-;1ctfon & Cci. 
.f. \\'. .\!Ling- ~ihPl'f!'. 

\.. II. llnhaak. 

P:i.- ·• oean 

I , ttit 
l r" lo11.za11 

I 1 enY , ct1.i•) 
I 01'11zo 

101 II 

helllb.t :_ 
,,.\ l!:':'l 
,\111:1 1'!1 ll.Q' 

11. (;. J\l1tn1ler. 
ll. P. Enlh·i11k. 
\ . .\t." \'arke1·i'>'e1-. 

(( .\. \\ l. lloch:mit. 
:,;_ :\ .. \Ian. 

'' de lrl'"l'l'll l la11a )lt1!1e111t•istPr & Co. 
tlen hc't'I' .\r. r. ~111ets. 

t . \,. 1:rn :-;1iclrccl1t. 
It. ~- Tkil L1rs.'11. 
.. :. 'a11 Zijp. 
I' I.. 1an llo,Ji.zc•rn. 
Th. n. Y<lil ;o:;oest. 

" .\!!I'll .• · l. E"·,1111ptn .\IU. 
tie ]1 •1·n•11 ( '. (. T. rn11 fluq1 & Co. 

<.' l:ltH'll:-'Wna.'· S: Co. 
« .\ rnold •·. Cu. 

!< (! :,;tlC>ltHln & ('11 

1;rin•I .X Co. 
~ cl•'ll ht><'I' .\. lfo"chop. 

.... 1ek.1ho•tlli " Ir . .I. II. :c;ch:11'er. 

. "tnlia1a • " .\!.:'tilt :\. I. l·:-c11mpto .\[i_i. 
tkn h1·1'r l'b. l\ork• 11. 

T:rn_1•r:t11!..:' 

!'ii 1n•li•,..r 

f, ,:al 
T1 rnat • 

\ . ('li!!lll'l t. 
~ 1le l11•t·n·n l~i>h. ( Ti11d11 1 1·µ- Pll ( 'o. 

\'nn .\lrtidl'n .'\: ('o. 

(( 

(( 

,, 
·,, 

Thie111l' & l'o. • 
~111\:-=111:111 .X lu. 
Thf.111'1 & f\alil. 

111'<'1' l.. nail'l'. 
r ... \ . )L LL·rn:u1. 

.lltr'. IL llnlz,l'l111!1t?r nrn 
I lnrrlacl1. 

l\. llornns l •l'<'l'e \\'z11. 
l'. \\'. ll. rnn l{p1~'~"· rnn 

llt1i_j 1·1 ·11l1ou1'. 
I. I. \ . lit,.nha;re t.le 

J[i ~l. 

\\'.mo nbo ll. .I. rnn Opilllijze11. 
n,, lrt>kkin:,:- P:•'>'diietlt l<'ll t1\'l'l'~ta:111 \'all ril'll ::\o

t:u·i · 11. .!. >lEE11TE~S t i• J: :1t:11i:t •lls hij ;1;111plak
liilll'l is IJP,k1•11d gernnakt. 

Jk r:o1111111ssi1• (11/ /1111'. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(1 :!) E. DOUWES DEKKER. 

Handels- en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

iroOl'Sfi'llftf- ·'-'u/o (:35) 
Stefldt>l beleefdelijli nanbe~·olt"n. 

Steed.~ toorhanden: 
PO:-l'l'T \ InEY EX. 
'J'ELMW \..AFTAlUErl:\ >our ~; krillgell be-

ri'l-Pnd tot :'WO woorclen. 
l'.\IUE\"K T yoor KOELillLOOJ.TEX buiten 

(1 · liju. 
(liJ · THOOJ<"I' , KALFF. 

ten behoeve van 

De U ynurn.sticksc hool te Soeralrnrtn. 

t'n 
I )p Y ereeuiging tot voorbereillend ondenicht 

mlll ki.mleren 'l'"il.ll :Jiin vermog-emlen 
in Se<lerbnd8ch-Imlie. 

lrnlien het tlebiet va.n l.10'1.'EX op den te
genwoonligen 'l'"oet blijft voortgaan. zitl de trek
king kuunen geschieden op een nader te be
pnlen tlitg in het begin van de mannd 

A.ugustus a. s. 
De Cornlllissie ad hoc. 

l\Ir. . P. VAN D.!i:N BERG. 
(120) E. DOU\VES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuin~ren bet bloed en berstellen alle ongeregeldlrcden 
rnn de 

le~· e1·, uuu1~. nie1·en en inge,vanden. 

Z1j geYen kracltt en gezondheicl we1lr.r aan ve1·zwak
te UPstellen, en zijn onwaarclecrbaar ter gcnezing 
YLlll alle Kwltleu Pigen aan het vro11welijk geslacht, 
ome1·,:chillig van welken leeflijd. En onbetanlbaar 
Yonr l\inderen van welken outlcrdom. 

DE ZALF 
b t'en onfcilbaar gcnee~micld el 1·oor kwade Beenen, 
Z\\'eremle Borsten, Ycronclcrde \",Jt1de11, '~wcrcn en 
Etterbni!1•11. llet j,: bcrol'md t ·r p-enezing 'an Jicht, 
H1111111:1tiek. Pll tlll l'er·geiijkbaa1· YOOr .\.amborstigheid, 

Jieel1lij11. bronchitis, verkoudhei•l en 
hoest. 

Ter genczi ng van Klic1·gczwellen en allc soortenyu1 
!Iuir!zicklen he·~fL zij gcen mede.Jinger en geneest 

hett'oYe1·e1HI. 'aalllgt~f rokken en stijYe Ge11Tichten. 
.\ll t'<'ll hereid in Profe,:sor lloLLt1\\'.\ \"8 Etabli,sPment. 

78. New Oxfot>d stPeet, Landen. 
' oorlteeu 533 Oxi'o1·d stt·eet, 

En Wl\l'cll'll wrkochl in Pott<'n en no,1zen \'Ull 1 s. l ';,d .. 
'.!>- \hi. . }s. Ud, 1 b .. 2~s .. en 3:~"- en verkrijgbaar 

bij allc meclil'ijne1t-Yerkoopers door de geheele wereltl. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pol le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is hel bedrog. 
(130) 

- ~~~---------------

,A.Justerdainsche Apotheek. 
Ontvangen: 

lieatin;;s Cough Lozen~es. 
:Jlicl1lel tegen de hoest. 

( I 0 5) :.\IA( 'HrnLSE. 

I .\_1nstercl~i!:~.:~~1~r t~potheek. 
Ba:J·1·nu1 .. A.Jcolwlisch ~vasch

~iTatel'. 
t l 01 ) :\IA UHIELSE. 

U it de hand te koop. 
Eeu steeuen lmis met groot erf. gelegen te 

Dj,.,bhres. 
Informaties bij clen heer 

(19) A. :JL\C'HIELSE. 

Societe G'e de Produits Alimentaires 
J\.1PJT.\.lf. 3 Jl!LLIOE:\ Ftl.\:\C:>' 

Di1·eclew·e11 DISA.ST en . IT..Lr:,11rn 
C:-11LlllEX >IEll.111.L.I: P.\Hl.JS J 878 

( ~ o 1· ll EX ){I·: fl.\ I LL E . \ )l STE ll l> .\ )l 1 8 8 :l 

PARIJS 
~n. llich1•1·. 2:i 

LONDON 
101. Lewlr-11 /11d/ .~/1 ·e1'/ . 

Doter van N orma.ndie 
Zoni'er !'enip; rncngsel, de heste bo1C't' Y.m Frankrijk. 

IJiYl'i'~e grornt1'n. /1·11//'l'is. sai ·rli1w'. 111ifrs dP 
f'oie g)'((.~. t'nz. 

OH!lEP.S 'l'~ nlCHTE:\ .\.\ \' ,\.LLE l.\ll'ORTEUl1S 

\'.\:\ .~CHOP \. 

.Men eische op elk blik hel merk met de twee boerinneljes 

JlOLL.\ .. n:-;c11E Pl'U.l:)l'()L'lt\ :\TE:\ \\'OIWE:\ 
UP .\ .\:-1\'fL\.\.G TOI-~· d::ZO:\DE:\. 

(l 11 ) 

Atelier d'Industrie. 
C. DID I_.I.T~. 

llantlel in HOUT eu BOUWMATELUA.Ll!IN. 
S:UEDEIUJ, l\:OPEli:;rnn~m.J, WAUE:\

:JIAI\ EtnJ en 'l'C\I.\IEIL\L\X:-3 \ \' J.X f\g L
Bestclliugen op bovcngenoemd werk:. 

alsmede op: (~fl) 

Iridigo Install a ti en. 
worden met den rneesten 1-liJOecl, tegeu biiljjke 
prijzeu en met accurnksse gee.ffoctueenl. 

l)g lJHKK en ILUIE:\. boutl:'n en ijzeren 
KA.PPG:\ voor WOO~HOIZE:\. F.\frn I I•:l\K(\ 
en L000'3E~, worden ::;ofole en net <tfgewerkt, 
crelevenl en opge::;teld. 
'° Het bouwen van WOO:NHUIZEN en FA.
BJ .\EX, worclt op zeer hillijke conditien 
aanL nomen en uitge'l'"oerd. 

Yan 1tf heden ditgel!jks versche Ueb)tkjes cnz. Prtjscoumnten wordeu tegen franco 
n.1tmT1tge frnnco toegezonden. 

l 
VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
HEEREN§'J.,BAA'J.'. 

~o_l_o_,~d-en~2-J~A-p-ri_l_1_8_8_~._ 
(127) 

iatui·dags: Saucijsbroodjes en gepreparcerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst rnogeljjken tijd afgeleverd. 

N B d B r 1. I n d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i n ~ 
El\ 

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

lnlic~itiugen orntrent verzekeringen b. 'I'". Kapitmtl bli overl~jden. Imrner-trekkende verze 
kerin,J;:- ook omt.rent die volgens het unhmg. anngenornen YE RLA.A.GD titrief voor ~WEE
ZEN'lj 0~D~. worden gaarne verstrekt door 

THODFT & KALFF - Soerakarta 
bevelen zi1.;h beleefdelijk aitn 'l'"OOr hunne 

IlrukkBrij Bn Bind0rij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrjjf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette n.flevering ge-

gara.ndeerd . 
PRIJSCOURA...\'l'EK worclen steeds gratis 

verstrekt. 

..... 71::~ 

DEECHTEI'\ • L h FRANSCHE ~1.u1na- aroc e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft Yan het frans che Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \\'eener tentoonstelling van 
phmmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koortswerend middel omdat hflt alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
i het eenige midt.lel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetl ust, gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Oertificaten bewezen is. 

DE EP,HTE FRANS.CHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot IJusis een krnchtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is oreral nagemaakt hetzij door de Apothe· 
kers die altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of een goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men mnet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eischen 

· metprosp cct11swaar- ~..LJ • ,/ 

op neYensLaande ~ LOMt. . 
handteeki11g 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den 11aam L11lWCHE m een \Voord. 

L: fCHTE FRANSCHE QUINA· 1...AROCHE 
bernt ~Jij iedere flesch eene complete ge· 
llruiksaan wijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
wordt in frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de hcele flcsch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

den Agent te Soemlrnrta 
J. H. VAN O:JI.l\IEREK. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig tlep6t >oor Soemlrnrta van 

~~~p~ohe "'WVijne~ .. 
(25) -·L i\IACHIELSE. 

SOJ::1-:JS1'LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Kn.is- en Conunissie,·endntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor :::>oernlrnrta. voor de 

zoo guustig bekentle 'VIJ~E~: 
Merk PLATOK & Uo. Ba.tn.via. 

(70) A. :JIAUHIELSE. 

.A .. n1sterdamsche Apohteek. 
Soernkarta. 

01ttvw1ue11.· Encalypsinthe. Jiotnts
~ve1·end liqueur. tevens eene zeer nnn
gename drnnk. 

( 100) :J1ACH1ELSE. 

AGEN'rSCHAP SoERAKAR'rA. 

der Ba ta ' 'iasche Zee- en Brand
Assurantie 1\Iaatschappij . 

De ondergeteekende sluit 'l'"erzekeri.ngen te
gen brnntlgevaiir, op de gebruikelijke voor
waurde:µ. 

(14) A. l\1ACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSOOA PPIJ 

,,de Oosterling," 
E:\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,, Veritas." 

Rij het Age11tscha1> dezer J1Iaatschap• 
pijen bestaat, op zeer aannemelij.ke voor
wanrden, gelegenheid tot verzekerin;

tc,:;en b1·a1ul~evn111-. ' ' 1t1a alle soo1·ten Ge
bou wen en Goederen. 

De Auenl le Soemkarfa. 

{Hi) J. Ii. VA OMMJDREN 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MACIDELSE. 

Slellen zich verantwool'clelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneld.ruk - T1100FT 9• KALFF - Soerakarta. 
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