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Abonnementsprijs ( 7.GO per hitlfin.nr 

bij vooruitbetaling. 

Pos-tkan.t'oor ~olo. 

Dagelijks te ' 'ei·zcnden post1mkkctten. 

:)let 

den trein 
No. I 
l SzV. 

4 SzY. 
2 Sz\'. 
9 zY. 

12 '27Y. 

I 15 SzS. 

Tijd 
Yan 

Yertrek 

7~2 

7,13 
10, 
2,16 

3.36 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 25 

:\a~1 r de ondo>rrnlgende 
plaatsen. 

Uoendih. Pot>nYodndie, (Gl'O
bogan) Karang:;ono, Krdong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten. Djocdjn. 
G0Pnd1h, J\:edol)gdjati, Se

marang, Sahtil!a, .\mbamwa 
(n•sillenlii'n E:cdoe. Bageltrn, ' 
Banjoe11p1s.) 

Klutten. Djocdja. 
Srngen, :\fadioen, (.'lfaget:rn, 

Ponorogu, Pa~jitan, i\gandjoek, 
Kerto:;ono, Djombong) Keiliri, 

I 
Toeloeng-agoeng, Blitar (IYli
ngie) Jlorljokerto (Prambon) 
Sidhoardjo (\Yarcie, Porrong) 
Soernbaja (re:;iden1.ien .Jloluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie. 
:'lfalang) Pasoeroean (1·esiden
tien Probolingo, I3esoekie. I3alie 
en Lombok). 

Modjokerto, Sidhoardjo, Soe
rabaja, :\gawi. 

Sragen, Xgawi. Jfadioen. 

Dagelijks te ontvangen postpakketteu. 

d 
Met 

en trein 
No. 

3 SzY. 
2 SzV. 

9 SzY· 
8 s1r. , 

I Tijd 
I Yan de onderrnlgende 

varr 
aankomst I phi.atsen. 

9.38 
9.47 

2.i 
5.48 

l(Jatten , Djocdja. 
emarang, Arnbarawa, Sa

latiga. Keclongdjati , Goendih, 
Poerwoclaclie, (Gl'Obogan.) 

1 
KlattPn. Djocclja. 
Semarang, Kedongrljati, Ka-

, rangsono, Goendih. 
H S7V. 

2 S1S. 
5.59 
9.26 
1.39 

Klatten. Djocrlja. 
Srag-en. )fadioen. 

8 SzS. ! 

10 SzS. 4.50 

Toelceng- agoeng. Kedirie, 
..\Iodjokerto, Sidhoarcljo en Soe
rabaja, Xga wi. 

I Sragen, :\fadioen. !;31itar, Ban-
gd. Pasoeroean. 

i . B . . )fot trein Szl'. X0. G ten 1 u. 5~ m. worrlcn 
alhier allren pakkelten ont,·angen. wan,,er \lr westpo>t 
te Samarnng niet tijclig geno<'g aankomt, om nog 
met den trnin rnn 611 .)Om le kunnen mecgaan. 

SzY. S,DL\.RASG YORSTE:\L.\:\DEX. 
SSlSTA.\. TSSPOO R. 

F e u i 11 et o n. 
TOINETTE 

I. 

DE VJ<JRZ,UIELPLA.A.TS. 

De kreten Yan de jagers en het hoorngeschal had
den den geheelen dag door het bosch van Chat-noii· 
geklonken. De zon, die hct bladergewelf niet bad 
kunnen doordringen, was reeds tot op de blauwe 
heuvelen gedaald, haar iets onbcstcmd licht owr bet 
lagere hout in de velden zen,Iende. 

Het hailali (t) ~was reeds Lang g<'bl<izrn; rlejagers 
en de paanlen gehoorzaamrlen, vermoeid als z\j waren 
langzaarn aan de oproepino-. De Yerecniging begon 
echter voltallig te raken, toen men nan het einde 
van cen sombere laan eeu kocts zag aankomcn. Zij 
hield een 01genhlik (•p, een kncchL steeg af, om dfl 
paal waaraan lien wcgwijzer gr.klonkcn wa~, te raad
plegen 

- \Vat drommel ! ziedaar cle markies de Cessac 
die de OJtknooping van het stuk komt bijwonen, zei 
een der jagers. J\Iaar het is reeds afgeloopen, het 
slachtoffer is gevallen. \'Prvolgde hij, het hert met den 
voet aanstootemle en hij voegde er bij, naar de on
dergaande zon wijzende, cle lamp ga.at uit. 

Men lachte over de vergelijking en alle jachthoorns 

(f) De dood van het <lier. 

De Soeraka1·fa,sche ()ourant ver

schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 

rrUdt1g • uitgezonderd feestdagen. I 

Soerakart a. 
Jinnnstnnd. 

Ditmlap: 8 Juli \". "JI.. \Yocnsdag 16 Juli L. K. 
Din~tlag 'J'J Juli ~. )I., \Yoensdag 30 E. K. 

Konrn1issarissen voor de nmand Juli. 

Plaatsclijkc Schoolkommissic 

de heer: H. K. H. WILKENS. 

,-e1·zorgingsgesticht 

de heer: P. W. G. GOU'l'. 

Tabel aantoonemlc de datums v:in verLrek en vermoe
clclijkc aankorn;:t der brievenmalen vau en naar Sede1·
la11d o,·er de llHHlllLlen Juli en Augutitus 1884. 

\'ermoedelijke aankomst 

te I3at.nia. Yerlrek van I3ataYia. 

X. 6 Juli. .N. 5 Juli. 
F. 9 id. E. 6 1rl. 
E. 14 id. F. ·14 id. 
:\. -17 id. x. -J6 id. 
F. 23 id. E. 20 id. 
:\. 27 id. N. 26 id. 
E. 28 id. F. 28 id. 
x. 7 Augustus. E. 3 Augustus. 

F. 6 id. x. 6 id. 
E. H id. F. H id. 
N. 17 id. x. 16 id. 
F. 20 id. E. 17 id. 
E. 25 id. x. C)-

_;) id. 
N. 28 id. F. 27 id. 

E. 3·1 id. 

x B. De letters • v. E . F. duiden respectievelijk de 
:Vedalcmd~che, Engelsche en F1·ansthe brieYenma-
!en nan. 

De dragonder paardenstal is gisteren mor
gen verkocht voor f 501.- en het daarbij be
hoorend houten hek voor f 301.- De koopers 
waren de Pangerans Ario 1'jokro Jegoro en 
Ario Gondhv Siwoijo. De stal en het hek heb
ben bij de daarstelling gekost meer dan f 4000, 
zooclat men niet kan zeggen dat het Gouver
nement in deze goede zaken gemaakt heeft. 

Er waren voor den stal meer liefhebbers, maar 
de onzekerheid of er al clan niet zieke paarden 
hadden ingestaan, heeft velen afgescbrikt. Wij 
weten met zekerheid dat er iemand was die 
f 1500.- er voor had willen geven, indien 
hem gegamndeerd ware chit er nooit zieke 
paarden op gestaan hadden. 

De koopers zijn verplicht het gekochte bin
nen den tijd van vijfenveertig dagen weg 
te halen en het terrein waarop het gestaan 

deden bet geboom1.e weder trillen. Dat geluid sche9n 
den aankomenden voldoende, want de !mets kwarn 
weder in beweging. 

Toen het zware Yehiculum op bet midden Yan den 
krnisweg was opgehouden, drongen alle jonge liedcn 
om den markies en allen beijverden zich om hem op 
het verhaal van het op <lien dag gebeurde te ont
halen. Als men met al die \'OOrkomcnheicl rekenschap 
hielcl, zoude men den oude11 markies voor een zeer 
belangrijk persoon gaan houden. Niets echter min
der dan dat. Als geschiedschrijrcr, die de waarheid 
buldigt moct ik Yerbalen, clat in het rijluig ren mei~je 
zat 111 het bezit van een licbaam, zoo schoon, dat 
men het niet nan kon zien, zonder er oogenblikke
lijk op te verlieven. Over lmar gelaat kon men vol
strekt geen oorcleel >cllen, tenz\j men alleen op een 
paar pra~htige oogt>n wilde afgaan, die oogen schiL
tenlen door de gaten rnn een zwarte loup (t) als 
twee st1•JTcn tusschnn de wolkcn. 

'.\laar op een nithock van clen Yierspl'Ong, hadt gij 
de volgende samenspraak kunnen hooren: 

- Zoutlt gij, mijn zeer waardo mij ook kunnen zeggen 
"aarom mej ufvrou w de Cessac een lo up clraagt? \Vaar
\'OOr al die geheimzinnigheid ab 111en naar de ~acht gaa t? 

- llof', markies wect gij rlan niet wat haar 
overkomen is? 

- Maar, mijn heme!, neen ! Ik kom uit de an
rlere werelrl. rlat wil zeggen van Parijs. 

- Z\j lreeft de pokken gehacl. 

(f) Een half masker. 

• 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 

elke 10 woordon voor 2 plaatsingen f' 1 . -

elke volgende plaatsing de helft . 

heeft gelijk te nmken met den daarlangs loo-
penden weg. Het weghalen binnen den be
paalden termijn zal nog wel go.an, maar het 
gelijkmnken van het terrein waarschijnlijk 
eenige bezwaren oplernren. 

Te Pamottau is heden morgen een biljet 
gevonden tegen een boom aan gehangen met 
een eindje bindgaren. Het was in zeer slecht 
J avaansch, en zeer onduiclelijk geschreven. Y oor 
zoover onze berichtgever het kon nag:tau, be
vntte het eene aansporing tot de geloovigc i\fo
homedanen, om de vasten streng te houdcn, 
daar er groote zaken op til zijn. Het wns niet 
met inkt maar met eene oplossing van kemba11u 
hesoemba geschreven. 

Eergisteren, ongeveer ten zes ure 's avonds 
had er tusschen IV aroe dalem en Assem 1egi 
eene brutale aanranding phmts door twee be
gals, die een bode van de hoofdplaats komende 
en bestemd eene som van f 100 naar een na
burig indigoland te brengen overvielen, van zijn 
geld beroofden en den man bijkans doodsloe
gen. 
· Dit is in korten t.ijd reeds de tweede of der
de begalpartij in die buurt. Ook worden daar ge
stolen karbouwen geslacht, nog wel in de na
bijheid van het huis des landheers. 

De nummers der gestolen bankbiljetten vindt 
men in ommestaande advertentie. 

Dat de wijzigmg van No. 27 van Artikel 
II van het politiestrafreglement voor Inlanders 
steeds zijne, helaas wrange, vruchten draagt 
moest een industrieel te Solo wederom-en na
tuurlijk tot zijn nadeel-ondeninden. 

Er meldde zich een zekere Troeno di Medjo 
bij hem aan om kopergieter te worden. De 
mau verklaarde zeer bekwaam in dat vak te 
zijn en geen voorschot te verlangen maar slechts 
f 7 .- ter leen om zijne kleederen, die verpand 
waren, intelossen. De heer C. de 1. gaf hem 
de f 7 .- en den volgenden morgen kwa:::n 
Troeno di Mecljo op het werk. Het bleek echter 
dadelijk dat hij van het kopergieten hoege
naamd geen ver8iand had en toen hem daar
over annrnerking gemaakt werd, gmg en bleef 
hij weg. De heer de 1. diende een aanklacht 
in, de man werd toevallig gevonden en door 
de politie teruggezonden met een mondelinge 
boodschap aan den heer de 1., <lat Troeno di 
Medjo moest werken. Doch aan een kopergie
ter die geen koper kan gieten had de heer de 
L. niets. Hij vroeg daarom zijne f 7.- terug, 

- Heilige barmhartigheid ! wat een ongeluk! Zulk 
een pracbtig fortuin ! 

- En voeg en bij : Zulke prachtige oogen ! 
- Zoo! zoo, maar vrienden, spreekt gij Yan de 

prachtige oogen rnn hare geldkast of wel van .... 
- Yan beiden, heel'; Maar is zij clan zoo erg 

veranderd? 
- 01iherkenbaar geworden. 
- Zoo erg dat zij een masker moet rlragcn? 
- l\Iaar niettegcnstaande al die geruchten, heeft 

nog nicmand baar gezien. 
- Toch wel, ikzclf, riep een der sprekers. 
- En welnu? riepen al de anderen. 
- Ilet is de cleugd, onder de gedaante der erf-

zonrlc. Men wil verzek.eren dat het arme meisje in 
een klooster wil gaan. 

- Recbtrnardige lwmel ! en dat met haur br:uid
schat? 

- Anne Julie! Zij zoo coquet en zoo bekool'lijk. 
Zij hectt nu wd icts van den man met het ijzeren 
masker; want zij zal liever dat akelige zwarte flu
weel voor bet gelaat houden, dan tc laten zien dat 
zij zoo rnranderd is. 

- Nn, gntaf, ecm schoonc gelegenhcid om hct 
b!auwtje rlat gij geloopen hebt te bersteilen. 

- lk clacht er al nan. 
- vVaar loopt gij heen? 
- lk wil beginnen mf't mijn bof te makcn. 
Toen rle jonge losb0l bij de koets kwam, was een 

der jagers reeds half over het portier heengebogen 
en zeidc tot mejufvrouw rle Cessac. 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

waarop 'l'roeno di l\1edjo zich wederom »ver
wijderde" ielfH zoncler de belofte van ze ooit 
te zullen restitueeren. 

Kerta di Kromo, alias Singojoedo (zijne an
der~ nameu zijn niet bekend) was in hetzelfde 
atelier verver en werkte bii aannemincr. Ten 
e~:id~ verf en lijnolie te koopen, om e:n paar 
rutm

1
gen te kunuen scbilderen, vroeg hij aan 

den 1eer de L. een voorschot, wat hem gege
ven werd. Kerto di Kromo toog aan het werk 
verfde de rijtuigen, rnisschien heel mooi, maa; 
had een bizonclere soort van olie crebruikt die 
1 . h b , 
le elgensc ap hezat van niet te willen droogen. 
De heer de 1. ?racht hem dit onder het oog 
waarop Kerto cu Kromo naar huis ging en niet 
terug kwam, De beer de 1. diende weder eene 
aanklacht in met het verzoek hem te straffen . , 
ruaar ontving een schrijven waarin gemeld 
werd, dat Kerto di Medjo niet kon gestraft 
worden, daar de zaak geheel van civielen aard 
was. 

Kerto di Kromo woont rn de kamponcr 
vlak tegenover bet atelier van den beer de L'. 
Komt d~ laatste nu voor zyn deur, clan staat 
Kerto d1 Krot~o ~an den overkant en groet 
beleefd maar iromsch, met een gezicht alsof hij 
zeggen wilde: daar kan de Konir~ ~: .. +" a.an 
do en! 

Er kwam nu een andere verver m dienst 
natuurlijk met V:?ors_chot. anders kon hij niet 
werken. Toen hu d1t ontvangen had en hij 
naar huis ging om ziin gereedschappen te gaan 
halen, stond Kromo di Medjo jnist aan den 
weg. De twee ververs maakten een praatje, 
waarvan de juiste inhoud niet bekend is, 
maar waarvan de quintessens geweest is, <lat 
werkgevers geen .. voorschot be~oeft teruggegeven 
te worden en zu tegcnwoord1g niet het minste 
verhaal hebben. Het gevolg van een en antler was 
<lat de tweecle verver ook weg bleef en de heer 
de 1. geen aanklacht indiende, omdat het toch 
boter aan de galg is. 

De heer de 1. heeft nu zijn wacrenmakerij 
er aan gegeven. Hii ziet er geen k~ns toe om 
met J avann~che oplichters langer door te werken. 

V erdere commentaren zijn overbodig. 

( Aangeboden} 

Indien dit werkelijk de feiten zijn, dat c1oo1· teraende 
>Yillekeur van inlandsch werkvolk en door best~ande 
wetteloosheid cen burger zijn brood verliest en er 
ziJne nering aan geYen moet, clan zou men oppervlak
k1g zeggen, clat de honden in den Haag, onder 't 
patl'Onaat van dierenbeschermende dames, beter van 
bun bestaan Yerzekerd zijn clan de Europeaan in 
lnclie. Red. 

- Julie, zult gij eindelijk bt'kennen <lat gij bang 
zijt? 

- Dat zal ik niet cloen, sprak het jonae meisie. 
-- Gij durft niet op mijn paard te rijd

0

en. • 
- Het is schichtig. 
- lk zat bet vasthouden. 
- Komaan ! laat ons wedden dat ik er op ta 

zitten. 
- Gaarne. 
- Maar waarom ? 
- Als gij wl'liest, zei de jonge man, zult gij 

gerlurende acht dagen u door rlen nddcr de Nervois 
bet hof laten maken, zonrler snibbig tegen hem te 
wezen en telkens .. zult gij een rliepe buiging voor 
hem maken als h\) zegt: Toen 'ik nog jong was. 

· - Kijk eens, Papa, sprnk hct meisje zich tot 
haar vader kcerende, kijk eens hoe ondeugend mijn 
broer is, hij wil mij ecn verlamming in de Jendenen 
bezorgen. En gij, mijnbeer, als gij verliest zult gij 
mij den naarn zeggen van de dame van het me
daillon . ... gij weet we!. .... 

De jonge man bloosdc, maar zeide : 
- Het zij zoo, maar gij wint toch nict. 
- Doc toch zulke gckheden niet, sprak dc grijs-

aard. 
- Maat', papa, ik wil mijn wedclenschap winnen. 
En vlug $prong het meisje uit de !mets · op den 

grond en van daar op het paard. 
- Ik laat het paard los, zeirle graaf rte Oessac, 

werkelijk den tcugel loslatende. 
- Ga uw gang, ik hen niet bang l 

0 



0 

lu (le Oo~f p.1.~l vim 9 dezer wordeu zende
liugen en de zending 11iet weinig 1r fi1i1·e ge
nomen. Inzondt'rhei,l broe1ler [\_,·e1•n11'1', (de nrnn 
van 'ewaroe en Kcrnhtlp1~j1tk) moet !wt ontgel
tlcn. Y erJer heet het : " d1tt de Z•'ndin« een 
treurige. w1rnhopeml treurige boetlel is, ~vaar
van niets goe b te wachten is zool1mg ze uiet 
v:m riehting vernndert. 

\Yelk een poppespel, lezers, welk eeu pop
pespel ! De geschiedeni.-· cler evnngefomtie in 
onzen A.rchipel is niet dan eene reeks verhalen 
hoe cle menschen an.n den 1mgel dier ernnge
li:mtie gevangen werJen, e1· weder afsp11rtelden 
en welke moeite d1tu werd aangewend, om we
der •·beet" te krijgen. 

Het volgeude bericht vim de Jfatwwn ILiLll 

zijne lezers is uiet vrij suaak:schheid. 
"Tot ous leetl wezen is het plaatselijk nieu ws 

in den hrnt'ten tijd zoo chaarsch, dut wij op 
<len dag der uitgifte onzer Counrnt dikwijls niet 
weten waarmede clie te vullen. or het komt dat 
011ztt tegemvoordige reporters minder viuding
rijk z~jn dim de vroegere weteu wij niet, maar 
t'l'll foit schijnt het te zijn dat er zeHs geen dolle 
bnbouwen rucer in de dess1t' s worden aange
trotlen en kimleren het verdrnaijen Olli in een 
put te v1Lllen; ouderwcrpen die onze vori~e re
porter met· een zeker ti1lent wist te varieenm. 

Ook van riet-bnmden. -- opstootjes - ke
tjoep<Lrtjjeu - hoonlen wij in den l1t11faten tijd 
niet<: meer, maar hebben streuge orders aim 
ouze j1trnansche berichtgernr' gegeven te zorgen 
dat er wat levcn in cle brouwerij kowt. Wii 
twijfelen dus uiet of binnen kort zullen wij 
wc1ler in de gelegenheid ziju eeuige interes:>n.n
tc roofpartijen en brnn•lstiehtingen te kunuen 
mededcelen. · · 

In een tlamesdi:·puut over de w11.arde van 
het Bafaviaasch Hn.ndelsbltul en die van de 
.font Bode wordt ait11 de eerste cournnt de su
perioriteit toegekend " omd<tt de· J. 13. af ve1'f't 
op tle botcrhammen der kintleren. en de letters 
er feitelijk op worven afge,<lrukt ... 

Den '\'erborgcn zin en paedagogi che strek
king om die kirnleren aldus " geletterd •· te ma
ken. schijnen die cl1•llle derhal ve niet gevat te 
hebben. 

\Yij ge\·en letterlijk · terug het volgeud en
trefilet: 

Mtin broedergroet aan den Bijlooper in den 
\Yijng1rnrd des Heeren te 8oerabaia. (Niet de 
w~irnmanl te Soerabaia, ecloch de Bijlooper! Ge
ze ;e uw werk zijn, broeder! Oo.~tp. 

Een slnchter te Pa oeroean heeft boven de 
opr:ningsadvertentie zijner instelliug eene ge
tlaunte cloen afclrukken. die rueer op een icht
h yost1 lt n1s of syrische klip<las gel ij kt clan op 
er>n Indisch vnrken: 

W einig aaulok.keliik. voor 't pfibliek. dM van 
de nakomelingen of de gelijken van zoo' n ge
drocht moet eten. 

In het Soenib. Hands. Blnd zal eerlang een 
artikel verschijnen O'l'er spoortarieven door t. 
H. (ten Hones'?) 

Alsdan iemand die · t weten kan. 

De Jam Bode, de verhoogde werkzaamheid 
nm 'meroe en llernpi bespr~kende. weuscht 
iets van hun gloed op de H.egeeringsbureaux -
en het Incl, Yad. OYer de Tepom-zaak schrij
vende, spreekt nm . Teuomiana. '' 

Bet eerste is eene stou te vergelijking - - het 
· tweede eene niet rnin.der stoute terminologie. 

Het S. H. B. vu.n 8 Juli telt terecht de 
rijmttlende net:rologen aitn de kaak, die in de 
S .mrntra-Cournnt hun smart over den dood 
rles Kropnprinsen in ulevel-poezie lucht geven. 
IIet doet dit niet door kriiiek, maar eenvoudig 

Ot! j11no-e ,graaf. om zijne zu~ter be\Tc~e~d te ma
kcn. lieetl al~of hij het paard wilrle slaan. Dij die 
hewef!in.« raakti' hij'de flank \·an het ge\·oeligc dicr, 
tl<•t zidt aangezet gernelende, in galop sprong en 
met het iuri,Je. dat toe11 wel angstig was, in de 
struiken Yerdween. • 

, De jtf!Jers Ylogen liaar ar hterna, maar <I•' p:rnr
den. hoe ook ge--poord. steigerdc11 en doo1· de hin-

• dPrpalrn afg-effhrikt weigenlen roo1t te gnan. 
Jlaar Yoor bet pannl. d:i.t j ufrro11 w de Ce:"ac 

ber<'irl bestonden f;CP!1 lll'il'IU!l1!'1'C!lde takkPll of ra
\ ijnen. Het 111eHe h:ul de manen gcgrnpen en 
11wcr door! dn11 le\'l'n•I W::t$ zij op hct ros voororne
l!"IJn,gPn, tenvijf zij cl,, boorurn rnorbij rP11de. Zij 
zag niets dnn in dt> ver1e gn101.c wilte wolken. 

llet hosch ml! C!Ja!-noir ligt op de Jaatste ron
ding van een he11vel, waal'Vun clc helling naar het 
rlal bij11a it pie i~ en hc:IPkl met rol~!ec:nen, waa1·
tus~chr11 men hier en daar hremmcn met g-eele 
bl0Pm1m ziet. 

'fot nn toe had Juli<' di' hoop· gevoerl dat de 
Lt·aam,!ruiken, dil' op son.rnige plnatscn cen rloPrn
ll ht!grn wal \Orm<IPn, hr;t paarrl zourlen tegcnhou
dPn. <'ll ()enig-e kneuzingrn nict rnPrlc gcrr~kencl was 
z1J, IJ~sclu~r)l).! door liaar ma,ker en har~ hamlschoe
nen. er nU g0etl afgekomril Inwendig bernl zij hare 
zicl aan God. In lnren angst had zij er niet eens 
aan gerlacht om zich op l!e11 gron1l 1.e laten glijrlen, 
rnaar de snelbcid an den ren zou h.iar toch gecn 
~1•cpndl' gelaten ltehben om dat plan !Cl :·olvoeren. 

Op ccn. werd het creheel helrler. 1'IeJufvrouw de 

door hunne verzen overtedrukkeu. Dat IS dau 
ook voldoende. Deze Padaugsche vernnftelin
gen z\jn wM1:sch\jnlijk slechts de voorhoede 
vim 11uteurs. wier g11ven wij in de eerstrnlgell'
de Hollnndsche bhtden zullen hebbeu te ge
nieteu - of te vercluwen. Niet f'nkel rhap
so<len als Dr. W ap, een der vaste levemuciers 
v11.n gelegenhoicls poezie, maar zelfs not11beler 
auteurs kolllen bij zoo'n sterfgeval wel eens 
rnn den pathos in den bombast terecht. 

Zoo b. v . .J. J. L. ten Cate, die in zijn 
treurdicht op den dood van Koningin Sophia 
spmk van een ,,:wchtende telegrnafdmad." 
(De telegraafdraad zuchtte op 't woorrl, 

(En 't klonk van Zuid naar 't verste Koord,) 
enz. 

Aan het laatste Bataviasche marktbericht 

Als bijtlrngc tot cla reclame in Holland moge de 
volgentlc arlvertrntie dicnen van den haarkunstcnaar 
Throphile te Amqtcrdam : 

Menonw ! Mejuffrouw ! .Tongejnffrouw ! DienstJnaagd ! 
Uw beslellingsbrief ontvangt u terng. De veqmkking 
is zoo . .lat men niet vermocden kan wnt u ouh·angt. 

Ziehier ne11 gcltiigschrift: 
M! 

~fot. tlezc hcb ik htlt genoegen u mcde te dec
len 't mijn wen~ch is, dat ook antl1•rcn den liaM
ontwik.lwlings-balscm mogen aanwenden. claar ik btl
reit! ben a:i.n iecler, die er mij naar vraagt, cle mile 
waarheid ti; zeggcn wegens uw prcparnat. Ik moet 
ecrlijk belijden, dat ik u, naast God, die dit haar
middel beliefcle te zegenen, de eer van zoo een spoe
dige genezing moet geven. 

Jfeli'>ke1·ke bij Mid€lelburg. Met cille achting, 
(is get.) Mej. M. Sonius. 

(van 5 dezer) ontleenen wij het volgende: Urr FlU.XSCHE bfaden is het volgende over de 
SUIKl£R. Nad11t men nog enkele eerste verbreerling van 't Suez - kann.al op.tleer..d. 

leveringen tot f 10.50 gekocht had is de Men weet, <lat eerst het plan is gemaakt, 
stemming weder fiauwer geworden, zood1tt om een tweede k11naal te graven, .doch daar
men onlangs f 10.~ voor midden Java- eu van is wegens de kosten 11fgezien. 
f 10. 25 voor westhoek Suiker bested heeft. . Boveudien zou dat aan hetzelfde eu vel l~j-

KOFFIJ. Er is slechts weinig verbetering den als bet eerste, r~at nl. de schepen er dik:
te bespeuren; de omzet heeft zich tot kleinig- wijls aan den· grond raken en clan het ver
heden W. I. B. in hoornschil tot geheimen keer gedurende korteren of langeren tijd strem
prijs bepaald. men; cbt zij er slechts zeer langrnam mogen 

Pungool op de Zuidkust van J av11 is voor cloorstoomen en des nachts moeteu stil liggen, 
den algemeeuen handel gesloten. V oorta1tn wannloor zij voor het traject twee etrnalen noo
wordt daar geen Koffij meer afgescheept, om- dig hebben. 
dat die naar Soerabaija en Pasoeroean per In een breeder kauaal worden die zwarigbe-
spoor vervoercl zal warden ter venlere ver- i rlen geheel of gedeeltelijk overwonnen. 
zending. ~ Men zal er ook des nnchts kunnen doorgaan. 

~ . . ~ Het lrnnnnl zal, na dti verbetering, 68 M, breed 
De beer :\._'l•. Il~rrmann, chef der Jirnu ll~m 1~ I zijn OiJ den bodem en de witterlinie 116 M zoo-

Goodwm en ~raft, IS door ;\fr. Schemenng Heelfs d t t l b d' lk k . . 
l l I .. R 1 . . .t ussc rnn sc epen ie e 1111r rmsen noa 

aange u1agl wegens hoon bu den aad nrn . ust1t1e ,. . . te r:: 9 'M. ·bl .. ft ' 0 

te Soerabaja.- e· ne J mm. van 0.... over .g . . 
Een .,In ~Iemoriam" in dichm,1at in de S11nutrn l lJ.it knusen lrnn al stoo1:1iende. ge~?hieden, wat 

Cournnt op het overlijden van den Kroonprins luitlt <11.!11': S '.' · t ze ·~ groot. voorcleel IS, clu1del.gk voor een 
0 ja. ik weet, dat onzen Vorst M Itltler, die getuige was van het opo:r;.thoud op 
Een waanlig Yorst mag beeten~ de stations, in afwachtiug d11t eeue tegenk0-
En wen! hem rnak de breede borst mencle boot zou zijn gepasseercl. 
DoM 't leed van een geretcn; En eindelijk worden de kosten v1m ouderhoud 
De Koning staat nog immer daar, vnu eea breeder kannal slechts weiuig hooger; 
Gerecrl op zijnen po t.... een tweedo kanaal zou ze verdubbele11. 
Gcev' God aan hem nog menig jaar, 
Dan i ons Land verlo. t ! S. H. B. 
Verlost, van vreemd'ling en barb,iar: 
Tyran of dwingeh'rnd, 
En levtln wij nog al te gaer 
\'om· Yorst en Vaderland ! 

\\'ie is hier mecr te beklagen, de fabl'iekant rnn 
zulke ko t of het publiek dat clien moet wrd1t1\·en? 

:N'1t de laatste 011tploft'ingen te Londeu, het 
werk van den beruchteu Ierscheu dynamietm11n 
O' Donovan Rossa, kornen er bij dezen voort
durend giften in, om het werk der vernieling 
voortezetten. 

O! tempo;·a, o mol'esl 

angs ziju gepubliceerd voor de hoofdlij n Se
marang-Solo-Djokja, zij u thitns ook van toe
passing verklaard op den zijt11k van die lijn, 
Kee.long Djati-Willeru I. 

Atm particulieren is vergunniug verleend tot" 
het op slaan van een petroleurupakhuis te Tan
djong-Priok. 

Batavia, 8 Juli. Het stoomschip No01·d 
B1·aband is gist~ren t Marseille aangekomen. 

Uit Bittavia, 9 Juli. Weder zijn op Atjeh 
vier militairen gedeserteerd. 

De heer H.uitenbach, Resident van Banjoe
mas, heett een tweej11rig verlof naar Nederland 
gevraagd. 

Het stoomschip P1·ins Frederik is gisteren 
te Suez aangekomen. 

Het zeilschip Papa Oliva1·i met 
steenkolen, is heden Nieuw .Anjer 
op weg naar Semarang. 

een lading 
gepasseerd, 

Batnvin, 9 Juli. De firma Waldeck en Co. 
le Padang heeft haar betalingen gestaakt. 

Eervol ontslagen op verzoek, de eerste luite
nant der infonterie., Rojer; 

de commies der derde klasse bij het depar
tement van Justitie, Leidelmeijer. 

Benoemd tot commies der derde klasse bij 
het departement van Justtitie. Brinkman; 

tot ttssistent-resident van Malang, van der 
Palm. 

Orergeplaatst naar Atjeh de tweede luitenant
kwn.rtiermeester, V erwijnen. 

Butnvia, 10 Juli. Geslaagd in het grootamb 
tenn.arsexamen veertien der candidaten t. w: 

Schrok, Schiller tot Peursum, von Freyburg, 
Holl. Steend11m, van Drongelen, Douwes Dek
ker, Schiff, <le Bie, Wiggers, Bakhuijs, Meijer, 
van Yleuten. · 

Ingetrokken: de benoeming v1tn den heer 
Boesch, tot 1Lssistent-opzichter bij de waterwer
ken te Soernbajit. 

Benoemd: tot assistent-opzichter bij de wa
terwerken te Soerabaja, Kreeche. 

tot bootsruan bij het marine-etablissement te 
Onrust, v11n der Ati. 

tot waterschout te Semarang, Vernig. 
Bervol ontslagen, de bootsman bij het mari

ne- etablissemant te Onrust, van de Putte. 
Heden ziju per stoomschip Che1·ibon van Ba

tnvia naar Semamng en Soerabaja vertrokken: 
de heeren Oouperus, He!jligers lfovers, Leijds, 

Fmmberg, Jung, Tollenaar, Lapery, Peake en 
mejuffrouw Loonen; 

naar Soernbnju: 
de heeren: Harthoorn. Landberg, Brodett. 

De landbouwer v. D., te Arnhem plaatste Greichen, Groen en Desormee; 
De Gil Blas heeft verklikt-of zoo men wil voor eenigen tijll een vogelverschrikker op zijn de dmi:..es Jacobs en Sprentels; 

Gemengde Berich ten. 

aan de kaak gesteld den heer George Ohnet, land· toen hij bed.en -0chtend derwa.nrts aina de troep va11 Olurnns en Chier. 
pseudo-schrijver van den geruchtm11kenden ro- zag 

1

hij tot zijne verbazing, dat een roodb
0

ors~ . De luitenant de~· infanterie So~.ters die den 
man Le 11/ci it1·e de Forges, die nu bl ii kt ge- tje zijn nest in den VO<Tel verschrikker had ge- 1 mtenclance-cur~u m N ederlund b.gwoonde, zal 

·stolen te zijn uit een werk van n1evr. Emile bou wd. 
0 

(' overgaan bij de militaire administratie en eerst-
Oarlen, getiteld "U>i an de mai·iage ! ti daags tot kwartierJ1eester benoemd worden. 

Dit eerst~ boek werd int' Hollandsch vertaald Bij den Parijschen uitgever Calmann Levy I De kapiteiu d~r genie I?ullloulin zal bin-
als " de ll1clustrieel van Pont Avesnfls " en hrnt- v~r~chtjnt een ~ieu w w~rk vnn H.euan: Etudcs nenkort met pens.~o~~ de.n dienst v:erlaten. 
stelijk onder <lien titel ook als komedie in d histoi1·e religieu . .;e. Drt werk kirn als een . lJI~ Smo•1P01 e, 10 Juh. 
Holland opgevoerd, wij vermeenen in den Haag. vervolg worJen be~chouwd van het boek, d11t I:Ie<len IS ~ier aiingekomen -de, Eng~lsche 

Dii zan.k herinnert aan een soortgel~jk <loch de beroernde schrijver in 1857 onder denzelf- mm] met benchten, loopende tot 13 Juh. 
bescheidener incident, toen een der Batnviasche den titel heeft uitgegeven, Het. aut':oorcl. v:an den hee1: van der Does 
bladen wist uittepluizen, dat een uitvoerig 111'- I . I de vV1lleb01s, r:iums.tcr van b.mteulandscbe za-
tikel in het Soer Hands blad - aetitelcl "Uit ~ T lo"' , ~' 'I' • d~ L ,.. - + 'of ken, op de .I\ isei·o-mterpellatie van het kamer-

d l tte k d .. f b · k" 1 ' 0 

1 h . - e "'o"'ra,m\n..,it 7'1.ll "' j ... Om~.l ..... 

1 

fal Brn.ntsen van de Zijpe kwaminhoofdzaak e e r un Ige <L ne as we ons we enn- . . . · . ' 
n~reu-en vn.n de hand (naar 't heette) van Batil.vlll.,. 8 Juli. Eervol ontslag:~n ,de gewe- hierop neder, dat over de zaak nop- ste:ds on-
Gerard Keller door dien steunpilaar van 't S. zep comm1?s. · der derde klasse bu den post- derbandeld wordt tusschen Lord lhanville en 
K. B. was gemijnd uit een antler blu.d, en 't en telegmafdienst, Laudouw: . gra11f ~an ~yla.nd~.' onzen .,,gezant te Londe~. 
aeheele stuk een riempje gesneden van ander- Eervol ontslagen van de mtoe femng van den Lord Granvil~e blJ.1ft op Engelsche tusschen-
~ans leer. geneeskuncligen dienst te Trengalek, Neeb. komst a11nclrmgen .. 

Op den eersten Pinksterdag spQPrde een echtpaar van 
Hoorn naar A:mstenlnm om bl'lcclverwanten te bezoeken. 
De reeds bejaard ... wouw, die nimmer in een spoor
trein had grzeten,, wrrd zoo be\Teesd, dat ze 't be
stierf. Bij aankom,;t te "\ mstcrd,im zat de wouw dood 
in den waggon. 

Naar het Vadel'land 1·erneemt1 is er recht:singang 
met dagvaarding in persoon verleend tegen den heer 
Tobias te Amsterdam, 'den vader van de b.!ide voort
vluchtige Am~terdam:ners. 

Ce~$ac gernelde het shun en het scheuren van de 
takkrn niet mee:·: dncht in de vlakte te zijn en 
opende de oogen. . . . . Een afgroncl opende zich voor 
haar, de meL rolstcenen bezaaide, gevrei\sde steilte. 
llet paard rnet bl,iedcndc neusgaten, llo flank.en ge
zweept door de tloorntakken, bad zijn ren uiet ver
fraagd. Vcrschr·ikt s!oot bet rneiaje weder de oogen. 
Reeds hoorde zij de hocwn Yan Cten klepper op de 
keien en gevoeldcze up de rotsen glijdcn; het zcrnd woelde 
op, de stcenen rolden ..... Het was gedaan ! ..... 
tocn op eens bet woedcnde dir.r een onovrrkomelijke 
hinderpaal onlruoctte, een a;·m door de wanhoop ge
spannen hielrl bet bij dt.:n met schuim en bloed be
dekten teugel rnst. Een weeselijke worst.cling ont
stond nu tusschtln het paar(!, waarvan de horven den 
groncl doorploeg.len Pn hem die bet zoo kntchtig ha<! 
tegengehouden. !kt JnJisje, dat zich recrls vcrluren 
geacht had, opemle de samengeldemdc handcn, gleed 
in het grns en blecf bewustcloos liggen. Ifot paarrl, 
weder op,:pringende, bt'nijtlde zich van hem, tlie het 
tegcnhie!d, wierp dm lP\'enden hinderpaal omYer, 
nam wed~r den wuedenden n'n aan, raakte van de 
beenen en rokl<!, t~ 111i1lc!Pn van groote rotsblokken 
in den afgrond, waar het verdween. 

Jfaar hij, .die lwt leH~n rnn mejufvromv de Cessac 
geretl had, wa~ spoedig upgcslaan en kwam bij het 
meisje, clat p:een terken van !even gaf. Zijn eers!.p 
zorg was om het zwarl fluweclen masker at' tc rnk
kcn en ltij hlcef Ycl'iilind door de schoonheid van haar 
gelaat. ofachoon het mPt een doodelijke bleekheicl 
overtogen was. 

Benoemrl tot advocaat en procureur bij het De heer Sprenger van Euk heeft de libem-
HooaCJ'erechtshof, Klein. len ontstemcl door den weerzin <lien hi1· toont 
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Hersteld in activiteit, boven de formatie van om het voorstel van den heer Groll, betreffen-
het leger, de kapitein der infanterie Heeres. d~ den nrkoop der staatsspoorwegen in overwe-

Geplaatst te Tegal, mejuffrouw van Holst gmg te nemen. 
Pellekaan, hulponderwijzeres; De heer van Dedem wil een wetsV"oorstel)n 

te S'..lerabaja, de hulponderwijzer der derde dienen tot regeling der financieele verhouding 
klasse, de Rooi. tusschen Nederland en Indi~. Keizer Wilhelm 

De t11rieven en classificatie der Nederlandsch heeft·de Transvalers te Berlijn op minzame 
In disc he spoorwegmaatschappij, zooals die on wijze ontvungen. 

Een der .;agers, die met groote moeite aan den 
rancl van bet bosch gekomen waF, bemerkte hen en 
blies op den hoorn, zonrlat binnen weinige oogenblik
ken alien om het jonge meisje verzatueld waren, wel
dra kwam zij wedtl<' bij en de k.leur keerde op hare 
wangen terng. 

Toen de onbekendc zag, dat zijne tegenwoordigheid 
ten rninste zondet· nHt was, wildtl hij zich vcrwijcle
!'t'n, maal' een rler jagers grecp hem bij den arm en 
hiP!rl hem terug 

D~ reddtlr van mejufvrouw dP CP-ssac was een ldein 
jongman, gehecl vel'lorcn in zijne b1·eede, grove 
kleederen, waaronder men slecbts hier en daar 
enkele hoekige punten bcspeurclc. Zijn donkerblauw 
oo;r was somber en zwaarmoedig; aan zijn gelaat ont
brak ccn zckeren adel niet: maar hij had toch iets 
ruws in zijne mani~ren. Zijne wangcn, waarop nog 
gccn b:tard zichtbaar was, waren mager en zijne 
haaren, ongepoederd, hingen in wanorde op zijne 
schourler~. 

- ·wacbt even mijn vriend, zeidc de jager die 
!Jl'rn tegenhiclrl, aldus zult gij nie(, van bier gaan. 
.Jiijnc heeren Yervolgdc hij, zich tot zijne makkers 
riclttPnrlc, zijt gij niet van oordeel dat wij een col
lccte YOO~ delen jon9en boel' rnoesten oouclen. 

- Mijnheer, antwoordde de onbekernle zich Jo;;ruk
!\ende, ~ij kunt uw geld behouden. De graaf de 
Langei iH niemands knecht en ontrnng'L als zoorlanig 
ook geen bctaling. 

Na dit gezegcl te hebben, wilde de jonge man 
zich trotsch verwijdercn, toen mejufvrouw de Cessac 

op hem toetrad en een hand zoo blank en fijn als 
gepolijst albast op zijn arm leggende, zeicle zij : 

- Mijnheer de graaf, vergeef ons clcze onwille
keurige bcleccliging. De markies de Cessac en ik, • 
zijne dochter zullen u ten eeuwigen dage dankbaar 
blijven. 

De jonge man beefde; een traan ontrolde zijn ovg; 
bloze11de kon hij a!leen die schoone hand nog aan 
zijne lippen brengen, waarna hij zich snel verwijclerde. 

J\laar des avonds hoorde men bij alle ver·halen om
trent het gebeurdc, slechts een uitroep : 

·- Zij is nog veel schooner dan woeger. 

II. 

O.yathankelijkheids verklaring. 

In ·17 . . kon men boven de berkenboomen uit 
de punlige daken van hei kastcet' van Langtli zien 
steken, gelegen op de helling van ecn heuvel, te 
mirlden van weelde•·igc velden. 

Het kas(,eel gebouwd op cle overblijfse!Cln van Clen 
ourle vesting, was omringd door muren, waar dr. 
kl imop vrcedzaam tegen groeidtl en. die de ttjcl met 
hal'en onzichtbaren stonnram s!oJpte Zijn voorgevcl 
verloonde zich tusschen twee lanen van not~nboomen, 
die puntig gesnoeid wal'en, Het was een groot ge
Louw, waar de winrl in cloordrong, waarvan alle 
hoeken door het mo~ opgcvreten werden en de stof 
fige vensters een roode en paarsche kleur haclden 
aangenomen. 

(Wordt vm·volgd.) 



Aangeslagen Yendutien. 
Op Maandag den 14 Juli des voorrniddag-s ten tien 

tu-e in het locaal \nu het w11d11irnnt0or alhier \ ';111 <le . . 
onderneming Terban. 

Op Dinsdal? den 15 Juli rlcn voo1·midda.gs ten tien 
nre in het locnnl 1·un het. YCll<lukalltoor alhier van 
l)et pcrccel in blok La P. no 80 toebuhoorende aan 
wijlen den chinees :Si Ti<111 !long e11 d:1arna in het 
Hotel Slier rnn tokogoeden'n. 

Op 'Voen~dag d1'n 1 G .fnli ten huize rnn den heer 
G. I-I. Lucnrdi1• te KebalPn "fan tokogoeden'n. 

Op Donderdag d.~n 1 7 Juli in h<'t IfotC'I ::;tier \'fill 
tokogoederen. 

Op Vrijdag dM 18 Juli in bet yc111lulocaal Yall de 
Heeren Eduarrl 'Vhite & CO Poerbajm1 van Commis
sie goederen. 

De \"endumeester, 
ll. C. Fi$~er. 

Adverten ti en. 

Overleden te Soernb11ljf1 in clen ouderdorn van 
45 jaren ruijn geliet'de broeder Di I" k, 

in leven militnir apotheker l e klas.se. 
8oLO, 29 Juni 1884. 

G. YAX B1'l"?<IXGEC< YA~ HELSDINGE~. 

vVegens buih·nl1mclsche familiebetrekkingen 
eerst heden geplaatst. t 173) 

TE HUUl{ 
het hnis te Poei·ba.i.jan. la11.tst be
woond door den Heer OTT. 

'.t'e benagen bli 
G. YA~ BEFXIXGE:N IA" HELSDIXGEX, 

(17 4) te Djebbres. 

~ lemand, grondig bekend met 
administratie, zoekt eene plaatsing 
als boekhouder op eene landelijke 
onderneming. 

lnformatien intewinnen bij den 
Heer B. A. van der Heijde te Solo 

(17G) 

~GE STOLEN 
de navolgende bankbiljetten 

c. o. 
c. o. 
c. o. 
c. o. 

09566 
02967 
03103 
08692 

f <>--o 
f25 
f25 
f25 

Men wordt beleeftl verzocht om e.ventueele 

aanhouding en kennisgave aan he~ Policie-
kantoor. (177) 

Handels-& Commissiehuis 

~~ W ~ ~ ~~~ OO®~~~iml~Y) 
Toorstraat- Solo. 

Op nieuw ontYangen: 
Prachtige wit porseleinen 

VOOI' 12 personen gruOt compleet a f 55.- per steJ. 

Echt En[elsch ijzeren Ledikanten 
voor 2 personen ~ f 65.- per stuk. 

Solide en fraaije 

RI~DER,V:ll.GEr TJE§ 
met draaijende ~ ... K ii. f 42. - per stuk. 

Fijne Ell woods grijs fll ten 
HELMHOEDEN 

it f 10.- per stuk. ( 178) 

Handels-& Commissiehuis 
lB~ WI~ '&,~ 00®~~~&\~i~~ 

Toorstraat-Solo. 
Ontvnngen: 

x~~il~ aig~~eDi 
prima kwaliteit in kistjes van 500 en 50 stuks. 

pr. kistje van 500 stuks f 32,50. 
)) )) )) 50 )) )) 3,75. 

Id Niet goed terug! 
("179) 

Handels- & Gflmmissieh uis 
v 

lil~ fl~ 'fl~ ·~~®~ ~~~1\~@}0 
To01·straat- Solo. 

Wederom ontvangen: 
. Overheerlijke 

Z. M. KAAS. 
(180) 

Openbare Verkoop 
Op Zaterdag 12 Juli 1884 des morgens 10 

ure ten Jrnntore van den 'r endnmeestcr 
te DjokdJokarta van: 

Een perceel, ill.et d1tarop aanwezige gebou
wen, gelegen ter hoofdplaats Djokdjokarta, in 
Blik Lettei: 'r numrner 53, staamle ten n11me 
vt1n wijlen Be'rnha.1·cl Fncl,ls. 

Mr. VAN OOS1'EHZEE. 

(153) qq. 
- - --------------

Open'ba~ei Ve~koop: 
01• Zaterdag 19 Jnli 188-l 

des voormidd1igs te tien uren, ten 
overstaan en in het locaal van 

bet V endudep11.rtement te 
Semarang, van: 

H et een de1°lle bnverdeeld aancleel in 
de hn n1Techteu op het complex van 

gronden gelegen deels in de Residentie Djok
ji&arta, Hcgentschap Ki1lnss11.n. en bekend onder 
den naalll vitn R.J.\._N\DO E GO IEWTING, 
en deels in de residentie Soernkarta, o.fdeeling 
Kfatten, en bekend onder den namn van 
'i.'JA~Dl!:E §E,VOE. bebbende die 
gronden eene gesamentlijke uitgcstrekt.heid van 
14911' .. djonken of ~181 '/, Gouvernements bouws, 
waarop gedrevPn wordt de §nili.eroncler
ne1nin.~· bekend onder de bovenstaande 
gecornbineerde namen rnn RANDO E 
GOE "TIXG en TJANDIE §E
'VOE. en bet een derde onverdeeld aandeel 
in de gebouwen, de vaste en losse inventaris 
en al witt die onderneming uitrnaakt en dmutoe 
behoort, <le oogst viiu het loopend jaar daaron 
der begrapen. 

Nadere inform11tien te bekornen bij den ad
ministmteur en Qi.j den ondergeteekende. 

~lr. M. JI. c VA" OOS'l'ERZEE qq. 

(15G) 

Doo1· contracten met meer dan 50 gl'oole 

{l'ansche (ub1·ikcmten, op elk gebied van In
dustrie, ben ik in staat alle orders ptompt en 

1.tot zeu voordeelige prij:en uit le voeren. 

Even als vroege1· gclieve rnen de bestellingen 

voo1· tombola's, en op St-Nicola as
A..rtikelen tijdig toe te zendcn. 

Geene bestellingen, wo1·den uitgevoel'd dan 
voorzien van clekking mij dfrect toe te zenden. 

E. ELSBACH, 
Ve1·tegemuoo1·digel' de1· Ned: Ind : Pers 

>Toeger S, Rue 1'Iiltou, S. 

Thans: 107, Rue Ordener, 107, te l' ARIJS 
(172) 

Openb~~e v~~ko~p: 
Op Zate1·dag 19 Juli 188-l 

des voorrnidd11gs te b11lf tien uren, • 
ten overstaan en in bet locaal 

van bet V endudeparteruent 
te Semarang, van: 

ne hnnrrecbten op de gronden gele-
gen in de 11tdeeling Boijolalie, residentie 

Soerakart!t, hebbende eene uitgestrektheicl van 
31 2'/a, djonken, wa11rop gedreven wordt de 
Hoffieonllerneining bekend ondi!r den 
naam van Ji:ABANG, met.de aanplanting 
en, gebouwen en inventaris, die onderneming 
uitmakend. 

N adere infonnatien te bekomen bij den 
administrnteur en bij den ondergeteekende. 

Mr. M. H. C. vAi""f OOS'l'ERZEE. 
qq. de Erven H. W. J. A. GAS'l'EB,. 

(155) 

§PECIALITEIT. 

I~~i~Q..,J:n~t~llalbie~ 
Worden ,·nJ~·ens de laatste ver
- beteringen, spoetlig en solide 

uit.ge,·oe1·d. 
Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom

kooktoestellen. 
Kleine Installaties worden iu den tij<l vnn 

eene maand gereed ufgeleverd. 
Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 

gebruikt en kan men het condens-water bezi
gen tot bet aanmengen v11n de indigopap. 

W. M:AXWEL. 
(150) ENGINEEB,-Djocja. 

FOWLERS 

draa~bare Spoorwe~Bn, 
MET 

STALEN RAlLS en $TALEN DWARSLIGG ERS 
Yoon 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJA1'l, NGANDJOEK, MERITJAN, 
PAGONGAN, enz. 

Dit jaa1· znllen e1· ltier te DJOC· 
DJA lneer dan VIJF pa.al §poor 

in geb1·nik geb1·acht urorden. 
Eenig Agent voor de Vorstenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
Yfu.\I 

Eu~ton iroi~toir & CoiM \1 Ltnc01ln~ 
BEKROOND .l\IET MEER DAN 200 MEDAILLES 

YOOR ZIJNE MACHINEIDE:;\ 

STA.LEN ASSEN VOOB UOLENS. 
ENZ. ENZ. 

w. MAXWELL, ENGINEER. 

B, Rue Milton, te. Parijs 

Vertegcnwoorrlip;er voor Emqpa van de ::\ederlanclsch-Indische Pers en voor 
Inclie van de \'oornaam ste fabriekanten van _Frnnkrijk, beveelt zich aan 

1° Voor bet uitvoeren van alle Commissien en Incas§o's op de hi11ijkste 
voorwaal'den. 

2° Den verkoop voor de mar~kt te Parijs van Hollandsche en IncJ!.sche 
produkten. 

3° Voor a,Jfes wat Jn het hefang ligt' van den Hollandschen of Indlschen 
handel te Parijs. 

Jn mijnc Bureaux ligg0u de voornaa~m;le JJollandsclHJ eu alle lndi~che Couranten. Alie 
lulichling011 worden er vcrslrckl zc z1j11 hd vLI\:011i;rrngspunt van lndicrs en Hollanders. 

TEt.EGRA'hlllnJ:S: ELSBACH-PARIJS 

-~~~::::::;;;;--~-:::;;~-.Oiiii;;::=~--~::::::;;;;;;o-~-1 

I:>e "7"elou.tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uil Bism1~lh, /Jijgevolo van eenei• heil:n.men invloed, voor de huicl. 
Z11 houclt op het aan11e:ieht en is 011zil'hlbaar: 

zij geeft dus aaii de hmd eene naluurlijke f1·ischheid. 
CH. FAY 

PARIS' - 9, rne de fo Faix, 9 - PARIS 

Men. neme zich in acht t·oor 11amaak en ve1·valsching. 
(Oordcel u1tgusprokcn door llcl Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

Ret Victoria Natuurlijk Uineraal Water, 
op Midden-Java. 

uitsluitend door Ill~j geiillporteerd is en gros en en detail, ver
lu,jgbaar gesteld bij de 1,eeren 

• 

(78) 

SOESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocja, 

en door huit intermediair ook in alle 
andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 

Aandeelen N. I. Has ielsbank. 
( f 250 no~inaal) te koop 
Adres uitgevers dezes, nummer advertentie. 

(166) 

ONTVANGEN: 

Pr a ch ti [ B o 1 e o ~ r a fi Bon 
zeer goedkoop. 

'J.'llOOFT & U.~LFF. 
(162) 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN • . 

Specialiteiten in Spaansclte en Porlugeesche WiJnen. 

Witte en :U.oode Port ..... f 15.-) per. 
Ualaga,UnscatelenVinoDulce,, 13.50~12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-Jacont 

AGEN'fEN: 
A. N. KOLMUS. . . . . Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . . P1·obolingo. 
VAN l\IUIJDEN & Co. . Soe1·abaja. 
KROON . . . , . . . . . JJiodjokerto. 
STECK . . . . . . . . . JJialang. 
DENNINGER. . . . . . . Kedirie. 

MANUE'L· . . . . . . . . JJiadioen. 
THOOFT & KALFF . . . Soemcai·ta. 
VAN GORKmI & Co .. Djocjacarta. 
E. t' SAS. . . . . . . . Samarang. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
SMEENK . . . Che1·ibon. (107) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERK TU IGK UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, L.J el! Balk• 
ijzer in a.Ile 11fmetingen. · 

§ta.a.f en plaat,jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 'Im" en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en .Koper• 
draad. 

Groote- sorteering - Moerbonten en 

IHinlI.nagels. 
» » 1'operen Kranen 

en §toomafslniters. 
India rubber van af •1,." tot en met 

l" dik. 
Gas1>ijpen met hnlpstukken tot 

en met 4" 
Geklonlien pijpen tot 12" diameter 

geperst op ~ 0 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 

men, enkel ep. dubbel. 
Ha.nd, · Centrifngaal, §toom• 

pompen en Bra.ndspniten. 
§nijgereedscbap voor gas en 

Withwol'tlub·aad. 
Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai• 

en §chaa.f banli.en. 
Stoo:nuna.chines met ketels op een 

fnndatiepla.a.t. 
1'i~zel~nlu- co1npositie, de beste 

bekleedmg tegen warmte-uitstralin<T. 
Dinas Cristall, een cieuw soort 

Vt~ nr klei. Van welke laatste artikelen zij 
eemge agenten voor Java zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voor lan(.lelij ke ondernemin"°en. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .!Uach,inerieen en 
reparaties daa.rvan, en nemen bestel• 
lingen aa.n., op diverse werktuigen. 

(90) 



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

!I'll lieli!k'H' ,·:111 

Uc Gymm•stiek!ilehool te §oeral,nrta 
f\Il 

De ~· ereeni;:;iu;:; tot ,·oorbe1·eirle11d 011-

de1·l'ieht ann ki11de1·e11 ,·:u• l'lir"·t·r
mo~euden in Xedf'1rland!'lch ludH:. 

f 300,000. 320 prijzen. 

Een pn.Js f 100.000.-
1 pr:gs 
1 « 
2 prijzeu 
5 « 

10 (( 
100 « 
'.200 « 

ntn 
« 

(( /' 
« (( 

« « 
« « 
« (( 

5.000. -
1.000.

i>00.-
100.-
50.-

r ~o.ooo.
« 10.000.
(( 10.000.
« 5.000.
« 0.000.
(( 10.000.
« 10.000.-

ten behoeve vu.n 

De Uynnrnstiekschool te Soera1rnrta 
en 

De \' ereeniging tot voorbereidend onderricht 
aan kincleren rnn :\Iin vennogenden 

in ?\ederlimdsch-Iudii'. 

Imlieu het llebiet vim LOT EN op den te
l genwoorcligen voet blijft voortg1L11n, za1 de trek

king kunnen geschietlen op een nacler te be
:1 pnlen dag in het begin van de nrnnnd 

(120) 

Augustus a. s. 
De Comruissie ad hoc. 

J\Ir. N. P. VAN DEN BERG. 
K DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 
3~0 pnjzen 

LUTE~ zijn 
te ,\u1lJui11a 
" nalllla 

,. 170.000.~ I 

lP~•'ll f 10.- CO);T.\~T \'Prkl'ijg-baar. ~ 
liij ile hPt> ren .\. T. l3ou111:111 & Co. ~ 

· " il<'n hC'CL' ( ' . .l. Dlnnkrrt. 

Holloway's Zalf en Pillen 
UE PILLEN 

Zuirnren bet blo01l en her~i«llen nllc ongen'gcklbetlen 
Ynn de 

i Hawlo11_~ 
\( Batrniu 

(( 

Bengknli' 
1lenkoelr11 
BoPll'leng 

(( 

C'. li. Heiliger,. 
ril' ~ ] f•:>('OlllplO :\[aat>chapµij. 

., ikn hecr IL .I. J[e1't'll'n~ . 

1.1. u \~. GL\hntng. 
" F. ll. Eroun. 

" 1k hcl'r•'ll JI. ~[. rnn Ourp ,'\:' Cll. 
" Ernst & C'n. 

llruiuin!:! & l'o. 
,.. Uµ:ih·ie l\: 'o 

\' i~'CL' & Co. 
" ., 1 hmlup & l'o. 

dt•11 hle1· Con Po ::3e11g. 
Thio 'l'jeng . oe~ 
L. Y:ln Hutt en. 
C. 1\. \eckel'ii11. 
);ieriiwkx. 

Huilenzorg \~ Th . .lun,z. 
•( 

' 

.I .• \. !"d1u"Ie1-. 

.l . .T. ll. S1neenk. 
\ . .T. \l'ohekamp. 

1 D.iL' lll her l3l'zLwl, i1• 
.I. 1·an llolst I>ell1•kn1lll. 
llroo. 

!1j o~jn 1' :lrt;1 

Indra nrnj <R' 

(( 

Kedirie 

.I. J. cit• l ;r:t:ill ~ 
IL llunint:. 
\\'ed 1\od'""· 

dt> hPeren Soe,man ,' · C11. 

" den hel'l' .[. ne\ius . 
Ch~. Pino. 

« F. Stoltcuholl'. 
, Kota- lb<l.ia u « .\. I\._ Kneefel. 

Laboeau ( Dt•li l ,, « J. F. JI. Yan Herne rt. 
Y1'. Eekhout. .. ~faca~~~u· 

" Jfa<lioen 
:\Iagelang 

" " P. E . • \nd1·e>en. 
P. Koppenol. 

:\IPdnn (\ « \\'. F. II. Le.1·ting. 
:\[enaclo < di> heer1•11 d1• Tlur<le< & Co. 

< Pa1lnng << « << Yan llouten. Steffan&. Co. 
« J. \\._ "\!ting- Sibera. Pad.-Panrljan!! « " 

a Pnleml" u1g •< <' G. II. TI11htrnk. 
Pa<1w1·oe:rn 

< Pattie 
« PPcalonaan 

II. G. Elunder. 
« « D. P. E'n\hink. 

(( 

' 

,, .\. :\1. \'arke1·i"er. 
. \. \\._ I. Ilochar<lt. 
c:. :\ . .C\Ia.n . 

« , rle l1ePren lhurn ){11\lenlt'i,ter & Co. 
Po~rworedjo ' <11>11 hee1· )[. F. S1n et ~. 
Probolingo « l '. G. rnn Slidrecht. 

« R. S. Thal Lnr:';PtJ. 
nionw « l'. Yun Zijp. 
neulballg J'. L. ''3]] [kH k~·orll. 

:S:tbtiga Th. B. rnn Soe<t. 
S;imarang " .\gl'nt );. I. E>cornpto :\fij. 

. (( 

(( 

(< 

(( 

< .... Of'kal1oerui 
, f-!uerabaia 

(( 

~ L1eraka 1·ta 

(\ 

" 
(( Ta n rrf' ran~ 

'['jian1lj11t> r 

Te!!al 
fenw t" 

d1• h·~e rPn G. C'. T. rnn llorp & Co. 
,. « « Han~11:-:.wa<1Y & c.-. . 

<< .\mold &: Co. 
" Soe~mnn & Co. 

\,\ f{riY~\l "') ~ Co. 
" U<'ll heer .\. 13i,,chop. 

« << ll . .f. IT .. l'lrnfor. 
" ,\gent :\. I. E'curnplo :\Iij. 

"d ·n heer Ch,. l\nckf.11 
« \. Clig-ill'tt. 

dt\ 11t' Pn'n G1_1h. GiiniJ,\r.t; t\ 11 Co. 
\'an ~[11i1i<'n ,'· Co. 
'J'liie111c ,'· (\) . 
~ u~:-;111·. tn & Cu. 
Thooft :\: T\nlll. 
\'o.~c i Ynn dt•r lleirlc. ·Co. 

o d1'll lu1
.-

1 r L. l~ai e r. 
,, « L . . \. ,\l. L1'111an. 

(( (( .lhr. H. Holz,eh11h0r YOD 
lla1Tlach. 

t\.. llol'en' l;,.,,,·e ·wzn. 
c. \\'. n. 'an [knese \'fill 

D11ijl'1'nhodr. 
I. I. .\. rit<'nhage de 

:\[i~t. 

\\'onosolin Tl. .I. rnn Oph11ijzc1l. 
D1~ trckk111µ- !!«~>1 · lti1• \[t 1t'll IJ\' \' ·~taan \'Hll dPll :\o

rnfr; fl. J. )[l·:l·: llTl·::\8 te ll:tta1 i11 :ii' hij a:111plnk
hil!1•t i' hPkr»11I lft'lll:tilkt. 

])<> <:0111111/.,.<ii• 111/ /1oc. 

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

Ie,·er, m11n~, nie1reu en iuge,vanden. 

Zij gcrnn kracht en gczonclheirl wed1w aan vel'zwak
te Gi>~telll'n. en zijn onwaanleerbaar ter genezing 
vDn alle K 1rnlen c>igen aan het wouwelijk ge~lacht, 

omcrschillig nt.n wl'lkrn leef'tijrl. En onbetaa\baar 
rno1· Ki111lere11 van welkcn ou1\erclom. 

DE Z . .\.f~F 
fo t'en onf<'ilbaar geneesrnidilel voor kwade Bl'enen, 
Zwerendl' Bo1·,icn, H'l'ul!llerde v·Jndcn, '~wercn en 
Etterbnil«n. llet is beroemtl Lr gcnezing- 'an Jicht, 
Rhumatick, Pn omergelijk.hanr \'Oor .\ambor>tigheid, 

keeltJijn, broncbitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter g1'nczing Yan Kliergezwellen rn alle ~oortcn rnn 
Hnirl1,iekten bePft zij g-een 111e1le,l inger en g•'neest 

hetooYerend, saamgl~trokken en stijYe (~ewrichfrn. 
.\llccn bereicl in Prnfe,sor lfo1.r.011-.1 •'s Et<thlis$ru1e11t. 

78. New Oxford street. Londen . 
\'Oorlicen 533 Oxford 11treet, 

En worclcn Yerkodit in Pol ten en Doozcn rnn l ~- ·I' ,d .. 
':!~. !)cl .. 4,_ Gil. 11, .. ':!'.!~.,en ~~3,_ rn Yerkrijgbanr 

hij alle mcclicij11rn-1·crkoopers door de geheele werclcl. 
... Koopers gelieven het Etiquel van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

.Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

«eatings Cough LozenJ;;"eS. 
}lidrlel tegen de hoest. 

( 10 5) . 1IACHIELSE. 

A111sterdainsche A po th eek. 
SoernJrnrta. 

Hayrn:rn. A lcoh.olisch "'asch· 
~vatei· . 

( 101 ) :.\IA UHTELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(191 A. MA.CHIELSE. 

Soci8t8 G1
e de Produits Alinrnntaires 

Ii.A.PJT.1.\L ~{ :\lrLLIOE~ FR.\~C ' 

Di»ecte111·e11 DJ.Y.l).T en .ALLCARD 

Goum·::-; '.\IED.ILLLc P .1RIJS '18i8 
GO l' DJ·::-; :\[ F ft A J Lu; .\" . TE HD DI t '8 8 3 

LONDON PARIJS 
2~. JU ch e 1'. 2:l I 0 I. Lectdenhall8t1·ect. 

Doter van Normandie 
, Zonder ceuig me11g:,el, clc IH~stc lioter van Fmnkrijk. 

Dil'er~c g-rornt.>n. /1•11//'e/s, scu·di11es, ]Hites de 

fi1/P fll'ClS, l'l)Z. 

ORJ)F.RS n: GICllTE .. _\.\\' A.LLE L\IPORTEURS 

\'.\\' SCHOP.\. 
.Men eische op ell< blik hel merk met de twee boerinneljes 

IIOLL\\'DSCI ll-; Plll.ISCOCfL\.:\TE~ \YORDE:"-: 
OP .\ .\\'\H.\.\(-\ TOimEZO:\OE); 

('141) 

Atelier d)Industrie. 
0. DJ-1~ I__JI.TN. 

Handel in H(JUT Pll BOlTWMATERIALEN 
Sill.PJDEIU.7. KOPJ~ltl~ !Kl'.EltI.J, WAGEX

:.\1A.KhB1.J en TL\DrnlUIANSWir KEL
Bestdliug;'n op ho1engenoemd werk. 

itlsme1le op: (2!-1) Handels- en Commissieh uis. 
B. ~:00~~·~u 18~g~,zANn. <~~;)) Indigo Installa tien. 

Steetl!! bf'lcefdclijJ( a.:rn_b_e_.,·_o_h_~·_11_· _ _ wocclen met dc11 meesLen spoed, tegen billijke 
prijzen en met :1crurntesse gee±fecttrnerd. 

DEUlfIBX e11 HA1rn:\. honten en ijzeren 
POSTTAHilffEX. KA.PPBX voor \rOOXHtTJZEX, FABRIBKEN 
TELEWL~AFTAB LK\'K" voor !1 kringen be- en LOOD:::JE;\. wonlen solide en n~t nfgewerkt, 

Steeds roorhanden: 

rekend tot :!00 woordeu. rreleverd en opa:e,,tel1l. 
T.AlUEVEX rnor l\Ol~LIELOOXE~ buiten i I"> Uet bo~wen . yan \\'OOXH~~~EN en !.A-

de l!jn . BIUEKEi\, wordt op zcer billiJke cond1tien 
(G) 1'HOOF'r & KALFF. aangenomen en uitgevoerd. 

Yan af hedeu cln.gel!jks verse he Gebakjes enz. Prijscournnten worclen tcgen franco 
iumvragc frn,nco toegezonden. 

• 

.VAN RUIJVEN&Go. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAA'J.'. 

(127) • 

Zatmdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden. Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onhings aangenomen VERLA.A.GD tariefvoor WEE
/; !<;:\FONDS. worden gall.me verstrekt door 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
be\·elen zich beleeftlelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HA KDE L (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette itfievering ge-

ga.randeenl. 
PHIJSCOURANTEK worden :-;teeds grntis 

verstrekt. 

'-AAAAAA&A&AAAAA.-.... . - - -,. t[ St -Nicolaasfcest 
1

9 

• 1 BO 'l.'L:a-,ET D f.I fl :!.O, RltC du Pare Royal, l.O, PA.Kl§ If I 
4111 

Be1·erlt zieh bijzondcr aan rnor de lel'crin!!,· Yan 
• ~IeliauieJ(e en Jllew egbnre ''oort we1·pen 111\'t en zondcr muziek. u!tmunlend D 
• ge,c:hikt YOOL' :·•t-Sil:ulrr11;;-l-le»sJ11is-e11 Si1' 1l/I'
~ jrrw·;;geschenk.!11. 
fl l Beskllingen, gelil',~e 111e11. \'Crgezel1l rnn 

rlekking- tijdig t1~ doen toeko111en aan den Ilt>cr 

i 
nou.J,LET, :n.@. i.·ue du Pa1·c :&oyal, 
of ann E. EJA§ll . .\.CH, te Pa1·ijs, bij 
wiPn, eYenals bij onder~tnande firnia op franco t aanHagc, geillu. treerde Catalogus>cn en prijs

tl couranten te wrkrijgen zijn. • 

~---------------' Te Soorakarta bij THOOFT & KALFF'. 

(148) 

SIP~IJLlCS 
Verkregcn of wel overgee! fd._pas onlstane ?f v~r

ouderde, vloeingen, hu1dziekten, hu1du1t
slag,en and ere bloeds veranderingen die er door 
ontslaan, mond en keeluitslag, beenontste
king.klieren Rhumatisme Zweeren: e11z.cnz, 

Jeja~Wf41j,ii4~r 
Zekere en radicale g;;11czing rn11de1nPesl vero11derde> 

~n aan alle behandeli11<t, weerspannige Ziekten,door de 

B!SGUITS DEPURATIFS va~ Dr OLLIVIER 
DE EEN!Gt GOFOGtKEURDE .1""' de Academie ne ~ledecine van Parlja. 
DE EENlGE GEAUTOR SEERDE duor het fransche Couvernement. 
DE EENlGE AANGENOMENEN "' tie hospitalen van Parijs. 

Na,tiona,Je beloo11i11g va,n Frs 24.000 
Dit rni'dica111ent,sPtl1'1 I GO.i:ircn door de roornaamste 

f!Clle<'sheeren geltr11ild, ab het kraclttdadigst.e van 
~de Z11iveri11gsn11ddelen 1s het cernqc•11t _de gehee_le 
werdd dat zijnc eere en ondcrsche1drngsl1tels bcz1t. 
A 1.r:1:MEEIS EJSTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jedere doos bevat eene brochure die Ziekw1 betreff'wdt 
\ioor JAVA bij Wannee & van AtJ.lst teSamarang 

Te DJOKDJO, bij W ANNEE & C'. 

Geen AS 1 H;·,. ' ... o~ar 
noch BORSTB.:rn:LEr.IMING 

noc:1 II08;;>T 
DOOR A ,1:-;w1;;<;1>f\r; \'IN JJET 

anti-asthm~tiel;: i c2dcr 
VA:> ll• Cl.EllY 

Voor gelieel J A V l: b11 W ANNE:: 
fl: Van ALU.ST, le Sau1aralla. 

den Agent te Soera1rnrta 
J. H. VA r OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakartn, van 

~~aF~0;he ~ilne;e. .. 
(~5) A. i\IACHIELSE . 

SO]j"JS~IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Com1nissie,·enclutien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor di:: 

zoo goostig bekeucle "\VIJ~ ER: 
Merk PLATOX & Co. Bfitavia.. 

(70) A. MACHIELSE. 

' 
A1nsterda1nsche .A .. pohteek. 

cloerakfirtn. 

Ontrnngen: Eucalypsinthe. Jioorts
"\Veren(l liqnen1·, tevens eene zeer n.an
genn.me drank. 

llOO) .MACHIELS:F. 

AGENTSCHAP SoERAKAR'rA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekeringen ie
gen branclgevmir, op de gebruikelijke voor
waarclen. 

(14) A. nlAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;Verita.s.'~ 

Bij het A;;entscJrnp dezer .JUaatschap-
1•ijen bestaat, op zeer nanuemelij.ke voor· 
wan1·den, ;;ele;;enheid tot verze.kering 
tei;en brand;;evnar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De ,lgent te Soeraka1·ta. 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. M:ACHIELSE. 

Stellen zich verantwoorclelijk YOOr de wet 

DE UITGEVEitS. 

Sne!rlruk - THOOFT ~· KALFF - Soerakarta, 

• 
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