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· Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSB.\Cll ( 107 Rue 01·d~ner ) te Parijs. 

- bonuements!irijs f' 'i'.50 per hnlt]a.ar 

bij vooruitbetaling. 

Postka:n:toor Solo. 

Dagelijks te verzenden postpnkketten. 

Met Tijd I onden·olgende 
trein \ 

• 'aar de 
den \11.Il 

1 

pbatsen. 
Xo. I vertrek 

1 S1Y. - C) Goendih, Poerwodadie, (Gro-1,-

bogan) Karangsono, Kruong-
djati en Semarang. 

4 SzV. 7 ,·13 Klatlen, Pjocdja. 
2 SzY. 10, Klattcn, Djocdja. 
9 S/Y. 2,16 GoP.mhh, Kcdongdjati, Se-

maraug. Salatiga, Ambarnwa 
(re~ulentiea Kedoe. Bagel en, 
Barjoeums.) 

12 Sz'. 3,3G J\ hlltt>n. Djor:dja. 
13 ::., ' 7 u. \) ~rn!!<'ll, :Uadiocn. (.Hagetan. 

Ponorog-u, Plltjitan, ~gan<1;00k, 
E.crtosono, Djornbung) Kdii-i, 
T1)Cllleng--agoeng. Blitar (\\' Ii-
ng~t~) )Jo,Jjokerto \ Prarnbon) 
Sidhoardjo (\\'aroe, Porrong) 
Soerabaja (residcnti en )[o!uk-
ken z. en 0. af,l. Borneo) 
Ban~il \Lawang, Si11gosc1rie, 

" 
)lalang) Pasoeroean (rcsitl<'ll-
t ien Prubolingo, Besoekie, Balie 
en Lombok). 

17 S(:l. 10,30 )(odjukerto, idhoardjo, oe-
rabaja. ... -gawi. 

21 ::.,s. ~ u. 25 . ~ragcn . ~gawi. "Jiadioen. 

Dagelijk!i te oi>tvan;;en postpakkette11. 

)fo t Tijd 
Yan de ondenolgende 

plaaben. den trein ,·an 

~o. aankomst 

3 S1Y. 
2 SzV. 

\) l \'. 
SzY. 

H SzY. 
2 SzS. , c: ' ~1 . 

10 SzS. 

9.:38 
9.47 

'-2.7 
5.4' 

5.39 
\).~6 

1.39 

4.:JO 

Klatten, Djocdja. 
-·emarang, .\mbarawa, s,1-

latiga, Kedongdjati, Goendih, 
Poenrnilaclie, \ L;l'Obogan.) 

Khtten. Dj11c lj a. 
Se1uarnng, l\e long1ljati. Ka-

.rang o 10, Goe 1dih. 
Kh. ,en, Djo1·1 lja. 
Sra;.:·cn. "Jiadioen. 
Tu -:oeag - agneng. Ke1lirie. 

)l.Hi.i ,, ·~rto . Si lhoariljo en Soe-
raha, ~ga 1\i. 

Sr:i_en, "Jfad uen, Blitar. Dan
:!-:d, l'a -uerocan. 

:'.\. B. )1..:t trt:in 1\' .• -o. Ii ten -1 11 .• )3 111. word1•n 
albier all1; •n pakkettrn ontn111g-en. wann1·cr tic \Ye,;tpo~t 
te 'amaran!!' niet tijdig genn°g aankomt. om nog 
met den trl!in nm Gu :>Om Le kunnf'n meegaan. 

Sz\'. :->.\~L\RA\'G YORSTE~L.\\'DE\'. 
SSL · L\.\TSSPOOR 

F e u i l I e t o n3 
TOl:\'ET'll"E 

Yill. 

TWEE LEUGENS. 

Vervolg. 

Monseigneur, ik heb u gezegd dat ik u niet me.er 
,fan driehonderd louis in haar geld kon geven. N1e
mand is toegreflijker dan ik. Dan nog ~~vet>hontlerd 
pond kaar~vet, van de beste svort, dat gu met voor
deel zult kunnen verkoopen; verder een kamee!, een 
zee1· zelclzaam dier, waarvoo1· de kermisgasten zij~ 
gewicht aan goud zullen betalen; dan nog een gal~r!J 
famiheportretten, die uwe voorkamer zullen ver~~e
ren en waarvan eenigen van de grootste meesters zun. 
Dat alles zal de gebeele som uitmaken. 

- En clan? 
- Monseigneur, Iaat ons optellen. 
- En ik moet een schuldbekentenis van zeshon-

derd ]ouis teekenen. 
- IJuede heme! ! ik zou u liever all~s in geld 

geven, als ik maar kon. Gij zult er meer bij winne1· 
dan ik. 

- Weet gij w~l dat de lust mij bekruipt om u 
te verworgen? 

- )lonseigneur, stotterde de g1·ijsaa1·d, ik wil u 
niet dwingen,; ik ga lieYer heen ....... . 

l De §.:>?ral;arta.,che Courant v 'r

sch~int tweenrn.a.l 's weeks : Din.'lttag en 

-,~,,.ij da g. uitgezonderd feestd11gen. 

So erakarta. 
Kommissarissen voor de maand Juli. 

Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 

Verzor;;in;;s#.;esticht 

de heer: P. W. G. GOUT-. 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en vermoe
delijke aankomst der brievenmalen van en naar Nede1·
lancl over de maanden Juli en Augu~tus ·1884. 

\' ermuedelijke aankom t 

te Bata1·ia. Vertrek van Batavia. 

x. 6 Juli. N. 5 Juli. 
F. \) id. E. 6 1d. 
E. 11' id. F. '14 id. 
\'. 17 iii. N. -1G i<l. 
F. 2:~ id. E. 20 itl. 
X. '27 iLI. \'. 2G it!. 
r:. 28 id . F. 28 id. 
s . 7 _\ugustus. E.. :3 "\ugustus. 

F. 6 id. N. 6 id. 
E. '11 id. F. ! l id. . 
X. '17 irl. x. '16 id. 
F. 20 itl . E. '17 id. 
E. <)-_o id. x. C) -_o id. 
x ~8 id. F. 27 irl. 

E. :31 id. 

X. B. De letters -:V. E. F. clniden respectievelijk de 
Y ederlandsclte. Engelsche en F1·c1nsche briel'enma
len aan. 

1'Iaanstnnd. 
Dinsdag 8 Juli V. :JI. , Woensdag 16 Juli L. K. 

DinsJag 22 foli X ~I. , Woensdag 30 E. K. 

R. K. E e r e d i e n s t . 
1' atechisatie. 

Vrijdag en Zaterdag den 23 en 26 dezer 
's morgens ten 7 ure. 

Ga1ls!lie':lsto2f'en ing. 
Op Zondag den 27 dezer 's morJeus teu 8 ure. 

Pu. 'tOOI', F. H. DE BRUIJN'. 

De voorstBllinO" cle1~ Bell rino·ers wercl crist~-
~ ~ ~ 

ren :i.von..l door een talrijk publi.ek bezocht. de 
z<1.11l der :::locieteit was bijkiins te klein 'oor het 
;tant.Ll toe'aoordPrs. 

Miss1,;hien dat ernstige muziekbeoefenaars 
1Lan dit klokkent;oncert den mmm v1in " ge
tjingel~ " zoullen geven en dut het afle;• aU 

- Xeen blijf, houd uwe prnllen zelf en tel mij 
de .om voor. 

To:m 1\e grij~aarrl heenging met een bedaardheid, 
rlie door bet ~chitteren van zijne blikken gelogen
straft werd, ontmoett£> hij in de voorkamer ee11 jonge 
hoer, die bij verdacht (de boer bail een \'J'eeselijke 
k.leur gekregen) van aan de deur geluisterd te beb· 
ben. De woekeraar, wi1m dit volstrekt niet aanging, 
ging zijns weegs. Wat den jongen hetreft, hi.J 11.wam 
bij den graaf met een soort van vrijrnoedigheid, die 
dadelijk voor hem deed innemen. Zijne zwarte ooger 
stonden droefgeestig, zijne wangen hadden wel niet 
hunne jeugdige rondheirl verloren, maar het Iijden had 
er t<•ch zijn stempel r£>eds op gedrukt, zooals een pe1'
zik die gevallen is en daardoo1· zijne friscbbeid ver
loren heeft. Hij scheen nog zeer jong te zijn, juist 
in dien ouderdom waarin de meer vrouwelijke vormen 
der kinrlschbeid worsteleu met de meer stevige van 
den jongeling. Hij was gekleed in ht>t grijs en zeer 
ne~jes. 

Het boertje gaf een brief aan den graaf ove1· en 
werd erg b!eck. 

- Wat moet die jonge lummel van mij hebben? 
Dat we! wat harcle gezegde scheen het boertje 

echte1· gerust te stellen. 
- Het schijnt mij toe dat uw gelaat mij niet ge

heel en al onbekend is, ve1 volgde de graaf de Langei. 
- Dat kan wel zoo wezen, monseigneu:, maar 

toch 11 ... bt gij mij nooit g'1zien. 
De g;·a:i.f open<!e den brief en riep uit: 
- llij Venus! ik bedroog mij niet. De broeder 

_.\.dvertentiekosten behn.lve hP: z '!el voor 

elke 10 woordcn voor J plita ·~ugen f 

elke volgernle ph111tsing de helft. 

' 1. -

slecbts een muziekaal kunstje was. Doch ook 
kunstjes iijn wel eens aardig, vooral wanneer 
ze ge4ik hier tevens zoo welluidend zijn. 

Het werd een ieder duidelijk clat <lit spel eene 
groote mate van oefening en snelvingerigheid 
vereischt zoodra men naar de ge'improviseer
de estni.de zag, waarachter vijf Britten, vijf 
slachtoffers vn.n de zwarte rok, verschillende 
opera-en andere aria's ten gehoore brachten. 
Het Come home fathel'! en Home! sweet home ! 
w1i.ren nu.ar onze rueening de glanspunten. 
Of eene helverlichte zu.ul, witarbinnen viif ge
rokte heeren met de arrnen staan te zwaaien, 
nu jui;;t de geschikte omgeving is om zulke 
muziek te hooren, valt te betwijfelen: in de o
pen lucht, of uit de g11hng1Lten van een kerkto
ren gehoord zou ze misschien beter voldoen en . 
men begrijpt waarom op een modeltheater als 
dat te Bayreuth b, v., zoowel instrumenten ah 
execntanten aan de oogen vnn het publiek 
onttrokken zijn. 

\Vnnneer ze niet tc lang gerekt of te veel 
in een drenn is, zoodat op 't laat;;t de ooren 
tuiten, (gelijk met een paar i.tummers 't geval 
wits), clan is cleze muziek uiterst melodieus en 
bij uitnememlheid Engelsch. H et is als eene 
mdJootsing van het carillon-spel, waarntn in 
Engeland zooveel meer werk worclt gemaakt 
d11n op het vasteland. 

De Chineesche zang Ching Chong Chow 
was eene welgelukte klucht. 

Drie pseudo-chineezen, aardig gegrimeerd en 
gecostumeerd, hielden eene chatterbox-conver
satie, die geheel het karakter droeg van de 
levendigheid en bewegelijkheid van taal en ge
baren John Chinaman eigen. Dit werd afge
wisseld door capriolen en pirouetten, waarvan 
we niet durven beweren d1Lt ze m ede nationa1Ll
chineesch m Lren. Daarop verwijtlerd1m zieh 
deze l\Iongolen op de wijze der k1mgoeroes. 

Inzending der _\dvertentii.;u tot op den 

d11g der uitgave v66r 10 uur. 

wikkelingen met Groot Brit11.nnie te waardee
ren is, nl. wimneet· men ons volksliecl hoort uit 
monden die meer gewoon zijn het ,,Rule! 
Brittannia ! 1·ule the waves" te zincren. 

Over 't algemeen heeft de voorstelling goed 
volJ11.an en niemand zich zijn entreeO"eld be
klangd; een r(jksdaalde1 wordt wel ee~s voor 
minder kunstgenot weggeworpen. 

De Bellringers-familie Lynch heeft Soerakar
ti~·~ publiek een koopje g~even. P~r strooi
bilJet werd aungekondigd, d<Lt zij DonderdaCY 
en V rijJag den :Men en 25en Juli een O"roote 
knm 3rvoorstelling zoutle geven; w1L1u· d~ zou 
geschieden werd ecbter niet bekencl gestelcl. 
Vele personen namen daarnaar infor.::n1.1tien, en 
inen verniLm d1tt de k<1.mervo0rst~llin0" in de 
S!Jcieteit de Harmonie zoude nlau.ts

0 

hv!::b;m 
H .ieren, die gisteren morgen op de g11reb3k
poeassa moesten compttreet·en, kw,tm3n een dag 
vroeger over. Ook dames haJJen voor het 
concert toilet gemitakt, doch toen zij des 
avonds voor de Societeit kw1Ltilen, Wits dat ge
bouw als naar gewoonte verlicht, maur er was 
geen spoor van eenige voJrstelling te zien. 
Denkencle diLt de artisten dan in de kome
die zouden opereeren ging men daarheen, maar 
ook deze wa.s gesloten, zoodut m Jn OJ.Vtlrrich
ter zake naar huis moest keeran. -; _Jliek 
kan o. i. op meer egards aanspraak ma.ken dan 
hier het geval was. 

De Gan beg-Poeassa liep gisteren als nnar 
gewoonte in de beste orde af. W egens den 
rouw ove!· bet overlijden v1m onzen Kroonprins, 
hiid er ditmaal geen dejeuner ten huize va.n 
den .Resident pbats. 

The ho1·11pipe was een vermakelijke lllntro-
zen•1a.ns en men bewondercle de VOO"elvluo·o·e be- De bombardier van een cler keiiflrlijke ka
wegingen, waarmede cl.it lllatroo".j~ zijue b~enen nonneu kreeg. bij hJt wcJer u de beds bren
door eu over ellmnder wist te werpen. In 't . g ~n tlu s:uiu ; n vo!Jr de JMe J ~g geHuikt, een 

· voltigercn en overs1,;henkelen h,L l de m :Lll 'het ll d ~r wielJ .l o: er l:u. voe", w.,u.do n- (k man 
ver g..:bracht. z..Jker ge.Lm~n le een pa~Li" wel{..Jn zjj...t bale bale 

D .. t de Lyne~ family rnede g-ued wist te ac- Z<•l nwet.;;.a h.rnden. 
teeren lJewe s de hoofdpers0on L1it the j' lqe's 
situ-;istute. Ondanks de moeielj-.. i0den dcr taal. I 
de dikwijls on1'erst1Lanbare gutt tr.Lie gelutJ.m I D e st erJOSt;•)pe me.;h:. l.iqu" vn.n 1len heer 
W•L•Lrin .liln6ak.:hen zich plt!ge i uittedrn'.(ken i D 1,>oJ.t 0 ".tat voo~·i, v..Jd bckij '. · te lo'.r.,rnn Voor 
waren nogums -~le fi1it:; et ge;;l•'' cler IL· "Ur~ ,1 '.L 'wis,;Jlin,.\· t~er be.!\Jen is"in rni.ue mn~e gezorgd 
zoo 1L;rnschouwel\J k, hun spd w i oµg<!we.d tLLt / 1-oo wa oas rnt 1,;,; • 1en eeua 1ummerki:q- mogen 
het velen Op de l1tch~p:e1"JJ. W ·\h veroorloven clan uOcl die ZJU, dat de wijze WIL!l.l'-

Het ,,Wien Seerl1.1,ws ;Jl.ie t" >d,;loot de voor- op de kijkglazen z!jn opgesteld, vrij onpracti~ch 
stelling, iets w11.t bij de h1LlJJU .e politieke ver- en oogvermoeiencl is. 

van Toinette ..... nu daar is niets VJ"eemds in. En 
gij \\'i!t bij 1uij in dienst komen, mijn jongen ! Als 
ik geen plaats open had, zou ik er " 1 1·.1 J · u schcp
pen, al zou bet alleen weam uit a i 11 . ..:· v..>u r· mijn 
gocde Toinette. l\Iaa1· ik heh tu•lval.1g ecn kamel'
dienaa:· noudig, dat treft juist goed. En hoe beet gij? 

- Jacques, monseigneur. 
- Gij zijt een knappe jongen. 
- Gij zijt wel goed, monseigneur. 
Jacques had op zijne reis het kast·~el van den ou

den g; aaf de Langei aangedaan ; bij vertelde aan 
zijn jongen meester, dat zijn achtingswaard:ge oom 
hem we! vergilfenis had geschonken, maar hem nog 
niet wilde terugzien. 

- Kunt gij sehl'ijven? vroeg de graaf aan den 
broeder van Toinette. 

- Ja monseig11eur. 
- Ga dan aan die tafe! zitten en schrijf voor 

mij. lk heb een kleine degenprik in den rechterarm 
gekregen en die hinde1t mij. 

- Goede hPtnel, monseigneur, zijt gij gewond? 
- Dat is niets, mijn vriend. Dat kind is ge-

voelig, dacht de graaf. 
- Maar de ha.nd van den jongen hoer beefde. 

Eindelijk herste!ue hij zich f:!n kon de pen vasthoudtl.ll. 
De aangei dicteerde: 
iiMijn waarde Reyna!, 
»Wat voel't gij daar in het hartje van Tour·aine 

»toch uit? Korn zoo gauw rnogclijk terug. Ik ge
»loof de duivel (die wij te vriend moeten hourl en, 
»want wij va!Jen toch eenmaal in zijne handen) ver-

>Jge,·e het mij, clat allc echtgeno0ten gernst z>tllen 
»slaptm, als gij niet fosschen b1~iden komt. Zonrler 
»n bezuipen wij ons bier als km•chten; wij kun
nnen ons niet eens me<lr behool'iijk bedrinken. 

,,zooals gij weet hebt. gij rnijne opvoeding begon
)Jnen: gij moct ze ook voleindig,m. Totln ik te Pa
»rij~ aau wal s:apte, als een jonge beer, die nog 
»voor alles bang was, hebt gij mij gevo;-mJ. Gij 
»hebt van mij gemaakt wat ik nu ben, en, op mijn 
J> wool'd van eer, g:j bebt hr.t goed gedaan ! Gij 
»zult u herinneren clat mevrouw cltl Bellefoncls, mijn 
J>geliefde preutsche peettante, mij met open armen 
»on(ving en clat de gevoelvolle weduwe mij een vrij 
»goe1l figuur in de wel'elcl liet maken. Voor deze 
»goedheicl moest ik ook zorg voor haar dragen. 
>Jonder ons, waarde omlenvijzer (ik. ben er volstrekt 
»niet p~dant op) ik geloof dat de eerwaarclige dame 
»jaloersch was. Ik verb<'eld mij zelt;:, dat voor gij 
»U naal' de weinig beschaafde provincie verbandet zij 
J>n U en dan wat koel was. Maar op een goeden 
J>dag gaf ik er den brui van, of, om mij duiclelij
» ker uit te drukken. ik heb Mioef, baar witte hond 
>Jvan mijn schoot afgejaagd, ik heb ter sluik.s haar 
J> h6tel ve!'laten, welke verblijfµlaats t en acbt ure als 
>Jt~en klooste1· gesloten werLI en mijne vrijheid her
Jll1o rnen . En hoe lrnt thans mHt mij gaat? we! 
»lll ijn goede Go,1, dank zij de goe·lhei~ rnn een 
»ecrlijke woekeraar, die mij bcsLeelt zoovecl hij 
J>maar kan, leer i.k als cen prin~. Ik ·eet in .d~n 
»vorm van klinkend e· Louis d'or enkele kl eine hoe
ken van de erfenis die mij eenmaal ten ~e~I moet 
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Omtrent qe begalpartij in de afdeeling Bo
djon~goro, wnarv1m wij bet eerst melding urnnk
ten m ans llUllllller ntn 1 dezer, bericht · het 
S. H. B. van 33 Juli, d11t de schuldiCYen reech 
des anderen n10rgeus vroeg door den Ass. Hes. 
Blume zijn opgev1J.t. 

.... Onze stadgenoot de heer L. beweert een 
wijziging beclacht te hebben. die op alle pn.tro
nen vn.n achterlader.' ka,n toegepast warden, Ulnar 
voornnmelijk bij repetitie geweren voor troepen 
te velde vn,n onberekenbu.1tr uut moet zijn. 

De beer 'L. heeft bet voornemen Olli zijne 
inventie aan het Frimsche of Eugelsche gou
vernement te lioop mm te biedeu. Men heeft 
hem aangeraden om zulks uan het Ne<lerlan,lsch 
~disch Gouvernement te .doen, orncfot te Atjuh 
z:gn systeem zou kunnen in praktijk gebmcht 
warden. De heer L. wil bier echter niet in 
tre<len; omdn.t hij voorziet dat men hem uiet 
daarvoor zou betalen man.r beloomm m·~t een 
t~vredenheidsbetuiging, wan.rmecle bij zich nM 
tevreclen zou willen stellen; ten tweede orudat 
bij vreest dat men hem, wegeno; het nitoefe
nen vnn het bedrijf v1in ., uitvinder," in de 
pntentbelasting zou 1u1nslnu.n. 

.4.a11geboden. 

V olgens de Ja ua-bode va,u den l 9en dezer 
i bij de h1Llre 'ljitjoerook op den l 7eu en den 
18en de Jocomotief van deu trein op dezelfde 
plan.ts ontspoord. Dit geeft stof tot nadenken. 

Een oud spoorbearnbte zeide daarorutrent 
bet 'Volgende. 

Deze ontsporing ligt Of aan verzakking van 
den weg. aan verplaatsing der rails, die op dat 
punt, door de eeu of amlere omstandigheid <lich
ter bij elk1mder gekomen ztin, of er is boos 
opzet iu het spel. Ik denk hier aan het hw.t
ste, daar bet te on vernutwoordelij k en ten 
hou~-tP strafbaitr Yoor bet personeel van de 
maatschappij zourle g<}weest z1jn. om de baan 
op bet punt, waar bet eerte dernillement plan.ts 
bad. niet cleug'1elijk te onderz.oeken en des noods 
de dienst te sti1ken als de her-telling te veel 
tijd vorderde. Het i nog gelukkig dat alleen 
de maatschapp!j, daar de besclrndiging zich tot 
een paar locornotieven bepaalt, • eeuig verlies 
Jijdt, maar hij die de gevolgen van een derail
leiµent heeft imnschouwd, zal bet met rnij eens 
zijn, ·dat die gevolgen bij een zoo zwanr gela
<len trein, zooals bier bet geval is geweest, veel, 
zeer veel erger had<len Jrunnen wezen. 

Het onderzoek in deze zaak zal nimrner te 
streng kunnen wezen. 

De great woi'ldci1·cus van ·Wilson is te R1ta
via aangekomen. Het p~rsoneel is wecler aan
gevuld met een paar ,ieug<lige ecuyeres uit bet 
Hippodrome van Pitrijs, die er heel lief moeten 
uitzien. 

Alhier werd een schrijven van den agent van 
V\'ilson ontvangen, behelzende bet verzoek om 
hem mede te deelen of bet nl of niet raadzaam 
zou wezen met den troep naar de Y orstenlan• 
den te komen. Dit is zeker met het oog op 
vroeger gebeurde zaken. 

\iVij weten niet tVat er geantwoonl werd, 
gelooven echter chtt als de troep van ·wilson 
goed in orde en een of meer bezoeken waard 
is, zij gerust hierheen lrn.n komen: vooral als 
zij bet van haren minister van finuntien kn.n 
gedaan krijgen om door bezuiniging een credit te 
creeeren, waarmecle naar men ans verzekert 
nag hangende finantieele llloeielijkheden nit den 
weg geruimd kunnen worden. 

In ecn goecl circu' kan el keen zich amusee
ren, iets wat bii een concert, opern of tooneel
voorstelling niet altij1l bet geml is. Bij con
cert en opern moet Ulen b\j voorkeur gevoel 
en kennis voor muziek hebben en bij tooneel
voorstellingen de tirnl machtig z1j n, waarin de 
stukken warden opgevoercl. Bij het bez1>ek van 

'>ivallen af, eYen alsof het ~tukje-; rn11 rnij11 boterham 
»Waren. ~Ien moct immer~ "·el !even. Tusschen 
•>twee haakjes, mijn oom hceft mij vergiileuis ge
»schonkeu: wat zecr mooi Yan hem is! 

>l~faar laat ons rnn iets brlangrijkcrs spreken. Gij 
»herinnert u mejufHouw de Ce~sac toch nog \WI. 

>l \Yelnu, mijn nienr:!, ik ben op bet punt gewee~t 
>lmet haar te bu wen. l!et is waarachlig waar ! Hail 
)) bet een uur langer grclu11nl, clan had g\j ecn Re-
11quiescat in pace o\·c1· mij kunnen uitspreken, il~ wa~ 
»gctrouwd gewee~t. Dat huwelijk is afge~prnngcn 
»Om de bespottelijk~te reden der werefd. . . . Ik zal 
»u dat later ve1tellen. ~laar ik zal mij op dien ouden 
>lmarquis de Cessac wreken, hij is een fotsoenlijke 
>l~churk ...... Ik geloof dat het meisje mij lief heeft; 
»ik hen dat op haar ..... , 

Hier volgden alle suorten van ontboezemingen, die 
den vel'!it~ftlen ten die11ste st.aan. 

To•m de brief klaar wa:;, ging de graaf, vermoeid 
van het nachtbraken, naar een koel pa\·iijo::!n, achte1· 
in den tuin gelegen en viel char wcldra in slaap. 

een circus is een en antler minder noodzakelijk. 
Komt Wilson naar Solo, dun zal bet in 

zijn belang zijn zoo hij zorge voor goede en 
fri 'sche costumes, dn,ar die bij zijn Jaatste be
zoek veel te weuschen overlieteu. 

Gemengde Berichten. 
E en nieu w com edie-geb ou w.-De Duit 

sche keizer heeft den eersten steen geleCYd voor 
bet nieuwe parlements-gebouw te Berlifn, be
stemd voor den Duitschen Rijksdag. De voor
zitter 'Vim den Rgksd1tg had gemeend zich te 
mocten steken in de monteering van een ma
ju.or. De leden v11n den Rgksclag werden ach
terge-teltl b~j de genera.11ls, die er geen deel 
van uitmaken. 

De Keizer en Bismarck sprttkt!n veel over 
God en eemlmcht. Zij zullen daarbg de hand 
wel gehouden hebben op bet gevest Vtm hun 
zwaard. Ind. Opm 

He ID e 1 rood. - De jongste aflevering van 
H u m b o l d t be vat eeu trigonom'.ltrisch bewijs 
dat het bekende hemelrood niet kan toegeschre
veu warden aan de a.sch van Krakatau. Deze zou
<le dim tot een hoogte van tweehonderd ze
venentwintig kilometers hebbeu moeten 
stijgen. De schrijver verklaart de dupliciteit 
van het rood door reflex. Ind. Opm. 

iiar wij uit goede bran verneIDen znlleu 
met de boot van 5 Augustus a. s. ongeveer 
een half doziju opzichters bij de StaH.tsspoor
weg n, vim Batavia na1tr bier vertrekken, daar 
zii van de Westerlijuen overgeph1atst zijn om 
bij de lijn Djokdja - Tjilatjap werkzaam ge
steld te warden. Behal ve de hoofd-Ingenieur 
en ven::heide:tte Ingenieurs bij dien ti1k: van 
dienst, wor,lt ons tevens gem ld da.t oak bet 
HoofJ.bureau va~1 Buitenzorg gedeeltelijk naar 
Djokdja zal war le.i overgebmcht. - Wij vree
zen d11t on:3 pl1mts door de aaukomst van zulk 
een groot personeel te klein zal warden, want 
over gebrek aan goede en goedkoope wonin
gen wurdt nu reeds geklaagd. 

V enler Yernemeu wij d1Lt het HoofdRtation 
naast bet Hotel Toegoe zal warden gebouwd, 

en het perceel van l\Ievronw de Braconier 
bereids is aangekocht voor de som van f 40,000. 

Mat. 

T aar wij vernernen hebben alleen de assi.stent
resident van de policie, en de officier van 
J ustitie te Padang eene ontevredenheidsbetui
ging van de regeering ontv1tngen, omtrent 
hunne handelingen in zake den beer Heilbutb. 

Het onderzoek in deze zaak gehouden, waar
in de heer Heilbuth zelf niet gebooid is, was 
opgedragen geweest aan den officier vim Jus-
titie te Padang zelven. A. D. 

Bij het departement van J ustitie is, hooren 
wij met genoegen, door de Regeering het vraag
stuk aanbangig gemaakt om er iets op te 
vinden, _dat de berechting der deserteurs op A
tjeh sneller in haar werk kan gaan, en de 
fatale iuvloed van bet lang traineren dam-van 
opboude. A. D. 

De Frnnsche Kamer beeft de beran,dslagingen 
bervat over de legerwet, die hoe langer zoo 
rninder sylllpathie wekt, ~oowel in a.ls buiten 
de Kamer. 'rhans drukken de eischen van tlen 
milit!Liren dienst reeds zw1iar op d~n handel 
en op de nijverheid; hoeveel te weer, als ieder
een, de pu.troons zoo wel nls de werklieden, 
drie ji1r2n in de kazerne moeten doorbrengen. 
Onlangs kwaru ik een vrienii. tegeu, die, zoo
als ieder Fmnschman binnen den Mngewezen 
leeftijcl, elk jaur dertien d<igeu moest opkomen. 
,, W elnu wat hebt gij geleerd van het kr!jgs
wezen in d}e dertien dagen't' vroeg ik. ,,0, 

der dragers, die met ge1>l Jaken gepassementeerd was. 
Twee vrouwen stegen er uit. Een van haar was jong 
en drneg een g1•oote kap die · 1mar gela:..t voor een 
gedeelte bedekte; de andere, die veel ouder was 
scheen de gouvernaute te zijn. 

Zij zeide tot hare gezellin : 
- Ach, mejufuouw, \\'at bJgaat gij toch een 

groote onvooi·tichtigheid. 

hem. 
\Vat wilt gij antwourdde het rneisje, ik bemin 

Een speler ! 
Maar die zomler zorg vediest. 
Een snoever ! 
Die mij bet !even heeft gered. 
Een gek ! . 
De wijzen zijn gewoonlijk zoo vervelend. 

- Eeu lichtmis ! 
- Slechts een lichtmis is beminnelijk. Gelooft gij 

daf, ik dom genoeg ben om er mij iets ~an aan te 
trckken, al~ hij een andere vrouw soms eens wat 
hct hof maakt? 

- Maar dat avo 1tuur van laatst 's avonds. 
-- Nel'Vois is eJ11 ezel van een Don Quichotte, 

Rltoos gelrnieU aw de voeten der schoonheid, 'die 
steeds tegen eJ11 iede1· een I ans wil • breken en zoo
danig dr.n cavalier servant speelt, dat we hem allen 
uitlachen. 

Alleen zijnde ging Jacques bij een tafel zitten ~n 
·verburg het hoofd in zijn handen. Daarna stond hij 
op: een paa1· grnote tranen 1·olden tangs zijne wan
gen llij J.iep toen de kamer dJor, betastte al!es wat 
z1jn meester toebehoorde met een kinrlernchtige nieuws
gierigheid, maar toch met eerbied. Toen hij alles 
aangeraakt had ging hij wede1· zitten weenen. 

Maar toen hield er een draagstoel op den weg 
du Maine stil, bij de eerste lindcboorneu van de Jaan. 
Het was huurspul dit wa~ te zien aan de liYery 

Onder diL gesprek wai·eu zij attn de stoep gekomen, 
rcen waar amphitheater van blocmen en b.ivonden zich 
;;onder eenig;~n hinderpaal te ontmoeten, spoedig in 
het vertrek waar de nieuwe kamerdienaal' van den 

ik ben. zeer gelukkig geweest," antwoordde 
bij, ,,want men heeft mii in deu ~el'vice au.ri
liai1·e geplaa,tst, en ik heb tlertien d1tgen lang 
de lanen in deu tuiu van het lllilitnire hos
pitaoJ mogen aanharken!" N. R. C. 

Bijdragen tot tie Taal-, Land· en 
Volkenkunde van N eerlan•lsch· 

In die. 
[Jleegedeeld doo1· het Soer. H. B.] 
Geen volk is waarschijnlijk. zoo onbeschaafd, rlat 

bet geheel weemd is aan allcs, wat zweemt. naar 
coquetterie. Bij eene jonge dame in de binnel'landen 
van Nieuw-Guinea openbaart zij zich waarschijnlijk 
we! eeaigszins anders clan bij eene Parisienne, ma:u· 
daarin komen beiden overeen: ze willen belmgen, zoo
veel hen ma,11· mogelijk is. 

Daarvoor getroosten zij zicb zelfs vrij wat !ced. 
De Cbineesche dames dulden grootH smarten om 

bunne voeten te verkleinen, de Parijsche verdragen 
hetzelfde, als ze hunne tailles jn tyrnnrtieke corset
ten sluiten. 

Hier vinden onze inlandsche meisjes en ook niet 
weinigc nonna's cen behagen in 't bezit van af"'e-
vijlde tariden. " 

De operatie, die daai·toe leidt, is van zeer pijnlij
ken aard, zwals ieder we] znl willen aarmemen die 
ooit met een tandmee ti!!' heeft te doen gehad.' 

Onze inlandsrhe rlentisten hebben voor dat vijlen 
bovendien zeer primitieve werktuigen. 
. Voordat de kunstbewerkrng begint, kauwt de pa

tl('nt wat curcuma [koenii', .Jav., koentjit, Mal.,Jwaar
aan beter slagenj en minder pijn wordt. toegeschre
ven; daarna gaat hij of zij languit liggen, terwijl 
tie ku11stenaar de formule djupu doi·o rapal prevelt. 
De moml wo1·ut opengehouden door een kurk, soms 

door een geldstuk. 
De tanden -worden op verschillende manieren ,,.evijld. 
Gelijlrniatig en ]mast tot op het tandvlee:;ch, bijna 

p 1·1tig en een weinig puntig. 
De el'rste ma.uier is de meest gebruikelijke en 

gem'tklrnlijkst•~. 

_De. tweefo heet wi1~ji krai (komkomme1·pit), of 
widJt semonglw (pit van de watermeloen), beide naar 
den \'Orm, dien de ta11den ve1·kregen hebben, natlat de 
operatie verricht is. 

Eenige gorL;dit>nstige of bij,geloovige b1>teekenis heeft 
bet afvijlen der tanden, voor zoover ons bekenrl, ni~t, 

Zelfo worJt rlaarbJ waarschijnlijk nit>t eens gcdacht 
dat me~1 op die wijzr minder g~vaar loopt, als iemand 
soms Z\)ne tandcn laat zien. S. II. B. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Yan Reuter, 22 Juli. Londen, 2·1 Juli. Engeland 

en Holland k wamPn tot een overeenkomst betrelfen
de gezamenlijk hantlelen in de Nlse1·0-q uaestie. 

Uit Batavia, 22 Juli. Eervol ontslagen, op verzoek, 
mevrouw Kroon, gewezen ondenvijzeres. 

Belast met de waarneming der betrekking van 
referendaris bij het departement van Onderwijs, 
Eeredienst ~n Nijverheid, Frank, gewezen eerste gou
vernementssec1·etaris. 

De ·eerste luitenant-plaatselijk-adjudant te Samarang. 
Bartels. en de eel'ste luitenant der infanterie ,·an 
Dam,. te Kota-Radja, zullen ond.erling van standplaats 
verw1~selen. 

De dirigeerende officieren van gezondheid der twee
de klasse Van Gee1· en van vVoeltderen, zullen even
eens van standplaats verwisselen. Eerstgenoemde gaat 
naar Atjeb en laa.-;tgenoemde naa1· Batavia. 

De eerste luitenant der artillerie Veenhuijzen heeft 
een eer~ol ontslag uit 's lanrls dienst aangevraagd. 
D~ lu1tenant-kolonel der infanterie Yssel de Schep

per 1s benoemd tot plaatselijk kommandant van Ba
tavia. 

De Prins van Oranje is gisteren te Suez aange
komen. 

De zeilschepen Galatola, Mataszas, Anniello, Arvio 
en Ma1·ie z\jn in Europa aangekomen. 

Particulier Tele;-ram 
VAN DE LOCJjIJl'lJ£!" 

itit Nddei'land 
, Am.ste;·dam, 'i'! Juni. 

JAVAKOFFIE, gewone bereicling, particulier 28 
Van Reuter, 'i:l Juli. Lonaen, ii Juli. Van de 

onderhi;ndelingen tus~ chen F• ankrijk en China wordt 
een gun~tige uitslag rnnvacht. 

graaf stond. 

. _.'... ls de graaf de Langei te Luis, vroeg het meisje 
met zonder een u!'koorlijke verle"'enheirl. 
.. ~ llij is juist naar Pa1·ijs ge~aan, mejufvrouw, u 

zut h~m on1lerw~g z•~ker teg!<ngekomen. 
l\Iejufuou.w de Ces~ac (want gij bebt zeker gera

de_~ dat ZlJ het was) brak bijna ba:tr waaier van 
sput. . r.faar haar schoon voorhoof<I Pntplooide zich 
spocdig; ZIJ w1erp een bem·s op de tafel zegg1•n!le: 

- Oaar kind dat is 'voJt' u, ik wil wat met u 
praten. Komt r:!e graaf dikwijls bier? 

- Hij woont er. 
- Alleen? 
Jacques antwoordde niet. 
Is h\j altoos alleen ? 
- Ja, als e1· niet zulke scboone dames komen 

zooals gij. 
- - Komen die clan we! eens hier? 
- Dag en nacht komen zij, zeide de kamerdie-

naar vastbesloten. 

- HJ i~ zo.> o.1beschaamd als zijn m.>ester, dacht 
de dame. En, zeg mg eens, zijn ze schoon ? 

- 0, Ja! 

Uit Batavia, 23 Juli. Overgeplaatst \\!Il Banjoewan~ 
gi bij het tlep:1ltement van Ilurgerlijke Openbare 
Werken de opzichter der eerste klasse bij den wa
ter$taat, Pasmnn; 

\·a n BataYia 11aa1· Singkawang, de opztchter de!' 
tweetle klas~e bij den waterstaat, Kroese; 

van Tjikoelak naar Sindanglaut, de opziehte1· der 
tweede klasse bij den waterstaat, Hillebmndt. 

Eervol ontslagen uit's lands diPnst de sectieopzich- • 
ter der tweede klasso bij de staatsspoonvegen, de la 
C1·oix. 

Bevorderd tot- luitenant-kolonel, de majoor der 
infante1·ie Boellaard; 

tot majoor, d<' kapitein der infanterie Sachse. 
G~plaatst bij de eskaclrons cavalerie te Batavia, 

de ntmeester Brass; 
als plaatselijk kommarnlant te Kot11Radja de lui

tenant-kolonel der infanterie Van Teijn; 
Overgeplaatst bij de escadrons cavalerie te Salati

·ga, de 1·itmflesler Oxenaar; 
naar Sam:u·ang, de oflicier van gezondbeid dcr twee

de klasse Kleinenhammans; 
naar de Zuider- en oo~terafdeelin<>' van Borneo, 

de officier van gezondheid der tweede klasse Kro
noue1·; 

naar Buitenzorg, de kapitein der infanterie van 
der Biijk. 

Heden zijn ,·an Batavia per Cheribon naar Sama
rang en Soerabaja Yel'trokkrn de heeren Liem Lion(7 
Hien, van der Linden, rnn de GeYel en Scltuler; 

0 

de dames: Beisser, Visser, van Gaasbeek en Soeters· 
naar Soerabaja: 
de beer Roelofs; 

• mevrouw Arntzenius . 
De ]\Tvo1~d Brabant is den 19den Juli 1:e Rotter

dam aangekPmen. 
Van Reuter, 23 Juli. Pm·ijs, 22 Juli. De Aziati

sche cholera is hier uitgebroken. Acht personen zijn 
gisteren aan die ziekte gestonen. 

Uit Batavia, 24 Juli. Eerl'Ol ontsla.gen op verzoek 
me1Touw van Seters, geboren Llageman, ondenvijzf'res. 

Uit Ilatavin. 25 Juli. Overgephtatst \'an Tjamis naar 
Boeleleng, de opzicht.e1· der tweede klasse bij den 
wathstaat, Hemm es. 

naa1· Atjeh, cl!' 1iw:joor-internlant Stutterheim en 
de tweed\! luitenant k\\'artiernlP.ester Carsten. 

Eervol ontslagt•n uit '~ lands dienst, Smits, zoutver
kooppakhuismcester te Tjitjalengka. 

\' ~rgunni11g \'erlecrnl om 11aar Nederlanrl terug te 
ket>re~ aan den ecrsten Juittlnant der gellie. Groo
tenbuL~. 

Geplaatst te Bata\'ia, rle hnlponderwijzer Detmar 
De ra1lja van Troemon is owrleden. 
Bij het te Batavia gehoud1'n examen voor hulp-

ond•~rwuzeres zun geslaagrt rle dames: Cramer, 
fansz, Yan rler Uengten, Munter en Hageman. 

Negen candidaten werden afgewezen, terw\jl ecn 
niet was opgekomcn. 

Het stoomschip P1·ins F1·ede1·ik is den 24sten Juli 
jl. te Amstei·dam aangekornen. 

Uit Singapore, 25 Juli. De Engebche mail, met 
berichten loopendc tot27 Juni, is· hier heden 
aa11ge komen. 
. Het voorstel fot uitvoeriug eener klassenbelasting 
1s verworpen met 4 7 tegen 35 stem men. 

In den 1·ijlmlag heeft vorst Bismarck verklaard, 
dat het Duitsche Rijk geen kolor11en wil. 

\Ye! ecbter zal men waar dit 
1

noodig is de 
Dmtschers besc hcrn1en in onbeheerrl gebiert. 

De mail brengt nacle1•c details betreffoude bet over
Jijden van den Kroonprins. 

Z M. de Koning zou onverwijld naar Nederland 
terugkeeren. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Maandag 28 dezer ten huize van tier Heer 
A. l>Lt te Poerbajan van Z&l. inboedel. 

Op Dinsdag 29 deze1· op het achtererf van '1en 
Heel' J. P. Schultz van Iloutwerken. 

Op Woensdag 30 dezer te Waroong-Pelem van de 
nagelaten go..,,lere11 van den · Chinees Sie Tiong Hong. 

Op Donilerdag 3 l dezer tP-n huize van den Heer 
A. He-;selink in de lle~renstraat van ZEJ. injoer:!el. 

Op Vrijdag 'l Augustus in het pandhuis te Tjo
ijoedan van onuitgeloste pandguederen. 

De Vendumeester, 

H. C. Fisse1·. 

gebracht. 
- Dat is te erg, riep het jonge meisje uit, geef 

mij ~laiel\jk papie1· en inkt. 
En o.>genblikkelijk s~h1·..,~r zij, m3t d.i snclhei1l tle-; 

wcerlichts een brie(jc, voawfo hPt dicbt en gaf het 
aan den bJdicn le, h~m zqgcn le: 

- \'ooc deu g•aaf, z,Jod1-;:i hij te !mis komt. 
Het mJi~je mi ikte een gebie le:J.tl gcb.i'tr tegen de 

gouvern.111Le; b"id.! ging.m nau· buiten, liep.!n lie la't!l 
zoo snel nIJg.·l:jTt duor en stegen 111 de d1·aag; toel, die 
we: .l:a m 't z1jn ir1h1J'.t.l v<Jr,l.venen w.t ;, 

To !11 de g«a'lf uit hct p'.lvilj >en terng kwam gaf 
Jac.ques hm1 hi.lt brief1e, ze;g.rn•le dat bet jonge 
me1s1e verg~zel.i wei·d duur !'en soort van gvuvernante. 
D" o .. hlc h d niet gewil,[ dat nu.1 dan g<'aaf waa1·
schuwJe. 1Iet biljet bevatte cl•) volgende w0orden, 
d1e hj hardop h~. 

>l IV J.artle g1·a'.tf, 

.- En !k rlie nog we! dacbt dat h\j gewon:l was; 
maar 1k z1e daar een degen, Heeft h 1j heJen mor
gen gcvochten? 

- Ja., nuar hij heeft slechts ee11 schram ontvan
gen, dat heeft hem echte1· niet belet om zooeven 
een lange b1·ief t.e schrijvcn. 

Jllk heb h·~t u b,~luJt'ci e!l ik zal ook woord bou
>Hlen. Ik 1vil d~ af~chu wel\jke timnnie van een vader 
>lniat !anger venlragen. llet is tegenwo.irdig reeds 
»vroeg clJnker. T<:ln negen ure van avo:1d zal ik de 
»rue du .1Ia.i11e lang; r\jden om mij naar Arcueil te 
»begJven bJ mjn.) oude vricndin Ruse de Nervois. 
»Laat uw.:? nw1:>ch.m ma>kers vo.irdoen. Mjn koeto>icr 
ii is zeer o..i l tl!l mj.i knee.it zecr jono-. GJ kunt er op 
• I [ . o HeKenen cit mpc g.>.1ve1·nn.ntc fl w1v ztl rnlltln. Dan 

Zoo! heeft hJ een brief geschreven en aan wie? 
Dat weet ik niet, want hij heeft ze zelf weg-

»cloe hen gcli!ll kw.ii!. Verg~JL vo~iral n:et oru mijne 
»liedtln uit tJ ~cl.tc1l1.n, oµ l t t rnJn dtl'l 1t~ C.trtonche in 
»het sp~l i ;. 1\J ~ vein avun I. o.1leu;J ! 

lYo;·dt ve1•volgd. »JULIE DE B •... ," 

I 
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Advert en tie n. I ~PECIALITElT 
,%:g.digo~:r~s'balla.'biin 

---- -- ~1.ror•ln!l '"Dl~ens de la:itste , ·er· 

G"OOt~ Vfit.'ndut~e I betel'inA·eu. StJOe(lig en solitle 
<!> ~ ~ 1- ~ uit~·e,·oe1·d . 

. l Beter km1liteit Indigo, toepassing van Stoom
Y aensda~ en Donderdag kooktoestellen. 
(j en ': An~·nstns as. Kleine Ii1stiilhtties warden in den tijd van 

eene manml gereed afgeleverd. •n 1rn ize van den \ \' elEdelen Heer 

n. P:. van uer Heijde, mesen 
van ZEtl's ndten inboedd, bij ~·trooibillet n11-
der te omi::chrij >en. 

(187) ROESMAN & Co. 

Wordt. ta koo·p gav,r~a.~d: 

Een gebrnikte, doch goed onderhouden en 
sterke Dogcart. 

Brie\'en franco uitgevers dezes. (185) 

Verkrijgbaar 
DIJ 

:~ h ,oft &, Buning -- Soerakarta 
PAPIElrn:N' IN DIYERSE-SOOR.TEK. 
ENYELOPPEN. ~ 
KA ''l'OOHBE~OODIGDHEDEN. 
INK'l'E~. IX ZEER YELE SOOUTEX. 
PRAC'HTALBUMJ3. 
DIVEH:'E ;:iPELLEN. enz. enz. (5) 

O"NTV ANGE:N: 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fie 8n 
zeer goedkoop. 

TH.UOFT d; liA..LFF. 
(1G2) 

Hierbij worCl.t hoegenaamd geen metselwerk 
1 gebruikt en lrnn men bet condens-w11ter bezi

gen tot het 11anmengen vnn de inrligQpap. 
W. l\IAXWEL. 

(150) EWGINEEG,-Djoeja. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
·wERK TU lGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partii 11.J. 'lr. W en Balk· 
ij ze1· in nlle ttfweting-en. 

§taaf en tllaat~jze1· van '11lle dikten, 
w1111rb~j \'an G' X :2' X 1 

.. " en 11
•" 

~ ·taaf en plaatkope1· en lioper
draad. 

Uroote-sorteering- Jlloerbonten en 
Jilinknagels. 

» » 1'ope1·en liranen 
en ~toon1af'slniters. 

J.ndia 1·11bber van af •1,." ~ot en met 
l" dik, 
GnStl~jtlen met hnlpstnkken tot 

en met -l" 
Geklonken pijtlen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche (}rijfrie· 

:men, enkel en dubbel. 
Hand, Ceutrifngaal, §too:rn• 

pOD'lpen en Brandspniten. 
§'.:aijg·ereedschap ''oor gas en 

"\'-' it h r..vo1·tlulr aad. 

--~a •••• ~ Alle oorten ,~ e1·f~varen. • St -Xicolaasfeest it . 
R 0 "U.' IL D:.;. E T ' I: 

Buor en. Pons1nachines, Draai· 
en §chaatbanlI.en. 

§tuu::m.Jnachines :rnetketels op een 
f n n da.tie ll laat. 

:n.o. Rue du ~--a1·e Royal, 1..0, PA.RI§ 1f 
BewPlt zich bijwnder aan rnor de lernrin~ v,rn 
_,Ie!ianieke en Iileweegbare '\-'oor- I 
~ve1·pen met en zonrler muziek, uitmuntend I 
rre<chikt Yoor ~t-Sicolaas-Eei·,;mis-en :Vieuw- iii .... . Ill' 
jaa1·~w'>che11kcn. 

lle~tellingen. gelievc men, Yergezelcl van 

1

• 
dekking tij1lig te <loen toekomen aan den Heer 
t.l91J.LLEI', 1-0. 1·ue da Pa1·c I_t:oyal_~ IM 
of tU'l E. EL!§::RACllll:, te ParaJs, blJ ,'II 
1~-i1'll, eYcnals bij onde!'staande firma op franco 
a:1111Tage, geillu~treerde Catalogussen en prijs- 'D 
couranten t e \"Cl'krijgen zijn. ·-----Te Soerakarta b~j THOOFT & KALFF. 

(148) 

.Rijpaard gevraagd 
boven de muat, circa zes jaren oud, fraai en 
st~rk en met gurantie tegen in- en uitwen
di<:re gebreken. 

0
Brieven ruet prijsopgave uitgevers dezes, num-

l!ler adverkntia. (186) 

TE- HUUR 
bet huh; te Poerbaijan, laatst be
woontl door den Heer OTT. 

'.!.'e be1 rngen bij 
G. VAX BECNIXGEX 'BS HELSD~GEX, 

(17 4) te Djebbres. 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot aanta,J personen, zoowel i11 

Frankrijk uls in vele andere la.nden 
genez ~n,. of wel zij hebhen lwnne 
gezo1wlie1d be)101ulen door liet gere
gelde gehruik de1• Bloedafieidende 
Pillen van CAUVI?'J, van de Faoulteit 
te Parijs. Dit geneesrmddel is e.ene 
zaol1te en aangename purgatie; 

gemakkelijk i11teneine11, stellig
werkend en zeer goedlcoop. 

Overal te koop en te PAqlJS 
147, Faubourg St-DeJi3 

H ... ,;,..a'~· • -ld.o-. C . U l..t Vc.i'I vol-
fHoaa·s l-EVEATRAAN) . 

Waarnn de heilzame uitwerking &edert 30 Jareu !:•'""~ 11 
Tt'"'en · Bor&tJ01cltten LongtC;ring, Broncht·ta, 

Ve1k0 •• dhe1d llardnekk1ae hoest.l{l erilchtlge 
r1a 1 dot:nmgen, Hurnz1eltten . iChe1 acht_ge 
qez.w-:-1\~n "' el':S.V\' kkma en vooral l~r ,.,.r!tPrkmg 
•an kinderendie l?'en zw.ik c.n teer ge1tel hebben ,, 

.Men ei'iche op bet eli1p1ct rl~o naam ''an HOGC- ii~!- ~ 1 

.VL ~n•e:t nn de1 tt· L t::SUu UR. chef itcr Clu· ~~C~ 
0,. t.e \H I kzaa.11h1•1le11 at111 1le med isrhc t1cnlte1L I tJJ: · 
l'allj$, en l ~t stemrel van den transcho1 ~f • 
F ta·· t in )Jl.,. uwe iukt. Ur le,·erll :nn , .. , 
HO · G wor .. i alh "" "''' korhl in cltielwehf(l ~ 
;1<ico,1s waan-:rn tit'l mo1if~l liier n:-asL i3 g~plaaLs 1 

1 

A• o!beek ROGG, 2, rue Casti~lione, P!RIJS. · 

Jiiezel,i.;u1.1r co:rnpositie, de beste 
bekleeding tegen warmte-uitstraling. 

Dinas ()ristall, een nieuw soort 
,·11111·klei. Van welke laatste artikelen zij 
eeniO'\l a(J'enten voor Java zijn. 

V~rde~ alle artilI.elen, benoodi~d 
voor landeHj ke onderneiningen. 

Hunne >;t1ak op grooten omzet gebaseerd zijn
de, heqben zij hunne prijze:n, zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaarne bel11sten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Jlachinerieen en 
repa1·aties· daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

I.NDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
• 

PASOEROEAN. 

8pecialiteilcn in Spaansche en Porlugeesche Wune1. 

•
~PA~Jten r~~rn~AL , .. 

belcroond met ROODE PORT 

ZILVEREN MEDAILLES. ~~....-

\'1 '""' ... 'f....- ......... "".,,"""~ ... • ua. 1. •• • •• I 1 v .. _-\ per. 
1'In.lu:;a, L'lu~ca tel en VinoD 11lee,, ·13.::iO (1 '.l fl 
1•ate-, Gold- en Dry-Sherry ,, I '1..-J aco •. t 

AGENTEN: 

A. N. KOLMUS. • . . . Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . ... P1·obolingo. 
VAN MUIJDEN & Co .. Soeraba,ja. 
KROON .... . .... Mo1Noke1·to. 
STECK . . . . . . . . . fl.falang. 
DENNINGER . . . . . . Kedil-ie. 

M.\ :'\ UEL . . . . . . . . U aclioeit . 
TllOOFT & KALFF. . . Soemcm·ta. 
\'A~ GORKml & Co .. DjocjacaPta. 
E. t' S.\S. . . . . . . . 'u.ma1•a1ig. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
SJ!EE~K . . . . . Che1·ibon. (107) 

SOEJRAB..i\ .. IJ _L\._. 

~o 
~ - ~ 

Horologie-JJfakers en Handelaren 
Hebben de eer bet geachte publiek te berichten, dat zii te §olo gearriveerd zijn, me

debrengende eene groote collectie Goud - Zih'e1· -1Di:nn1tntwe1·ken, alle soor ... 
ten Horologies en Handelsgue<leren: 

B1·aceletten, B1·oches, lJiedaiHans, Jt:i·nizen, (Colliers, Uaba;jah
lllanchet -- en andere J{nl)open. Heeren en D11mes ll:orologiekettingen, 
Oorbellen, Ringen enz. enz. 

Gouden en zil'\eren D11m~ en Heeren Horologies in (lif"ferente ·1•rijzen: 
voor bet goed loopen wordt gegnrnndeercl. 

Venlr::r alle scfot·ten JHDk!t(en, Na1\i:n1a1•hin.es, ~hrneldrw::~en, §c.b.ilde
rijen Galanterie 'Va1·en enz. enz. te veel om te specificeren. 

Ook warden bestellingen op nieuwe bijouterien en repumtien van goudwerken enz. 
aangenomen. 

Zullen slechfa 14 dagen alhier verblijven. 

hebben o~tp;\~d en ook. in detail , ·eduijgbaar: 
UNIVERSAL ~IETALL POETS POJ_\1ADE. 

Het te poetsen met1ial worclt nDt een z:teht lapje m~t eenige P0 ... \1A.D.E gewreven, waar
door zeer spoedig de zuivere glans te voorschijn komt. 

Groote doos f 0,20. 
Kleine » » 0, 10. -181-

Teercapsulen 
STEEDS MET SUCCES AANGEWEND 

• 
TEGEN 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en he! OPGEVEN rnn SLIJM; 

en ~-eriler legcn de mceste ZIEKTEN m de 
ADE1\1SHAT,.1NGSWERKTUIGEN en de LONGEN 1, 

• ;} 
Prij.• per fleschje inhoudende ZESTIG CAPSULEN TACIITIG CENTS. 

l\Ien eische de hierboven afgerl rukte rne,laiiles op de etikette en het 
prcgpedus, beide in de fr.ansche taal. II 

Bestellingen voor en gros te richten a.an E. ELSBACH, ~!· 
8, Rue Milton, te F>.A.~IJS 

Te 11erkrijqen 11oor JAVA, bi; \Vnrmce. en ""'" Anlst, le SAMA RANG; bij Iloutrljve • O, . 
te. BATA\'IA; bij G. lo:llinger, te SOERADAYA :. 

EN 1~ ALLE APOTIJEJ.:E:-< YAN Ned.-Indien IJ 
~_,..,,>W;f!l~"Citi~ ~.....JJ~"C7 '1P~ - ~ ~~ •:.- _ ~.• -f> "" ·P"'f ... ...,,)'~'I._: '-,4f ..J _JI ...J .. 

Victoria Water, 
Nat u u r 1 ij k Miner a a 1 w at er 

uit de 
--Victoria Bron. te Ohe1:•lahnstein.. aJcl. Ri.jn. 

Het r11inemalwater der »Victorin bronnen" wonlt gevuld zooals het uit den schoot der 
aarde ontspringt. 

De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekP,ncle vulkomen ijzervrije bron en is haar 
water daardoor beter geschikt tot vermenging met brnndij enz. dan eenig under mineraalwater. 

Verkrijgbttar pij: 

(81), 

FOWLE 1{S 

draa~barB ~nnnrwa~Bn, 
l\IET 

ST~i\ LEN RAILS en ST ALEN DW ARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMlNGEN, ENZ., 
word~n met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJ ATI, NUANDJOBK, MJ~H.I'l'JA.N, 
PAGONGAN, enz. 

Dit .janr zullen er bie1· te D.JOC· 
DJ.it... IDeer dan VIJli"" paal §1rnur 
in r;ebrnik gebracht wm·den. 

Eenig Agent voo;• de Vorstenlanden. 

MACHINbRlEN-, LOCOMOB!ELEN, KETELS, ENZ· 
VAN 

l1ston Pr~ct~r & Com t~ Lb~~~ln. 
BEKROO" D MET MEER DA:-l 200 l\IEDAILLES 

VOOR ZIJNE J\.L\.CUJNE!UEN 

STA.LEN ASSEN VOOR 1'IOLI~NS. 
ENZ. ENZ. 

(149) W. MAXWELL, E.'lGI~EElt. 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djorja 

en in alle Tokos. 

-V: erkri.jg·baar 
bij 

TBQOFT & HALFF ~ 
Avonturen 

van 

Baron von Mlinchhausen · 
(in het J11.vn.ansch) 

P1·ijs f 5.- (mnco pel' post f 5,50. 
(82) 

THO OFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrc~isters en Af'sta.ndsbepa• 
lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Ged1•ukte AunteekeningboekJes. 
Nan.mlijsten. 
Kleedin:;lijsten. 
§t1·aCboeken. 

~Iennc:;eboekt'~t met sterkte Rec:;ister. 
Proces-V{'1·bnnl. Getnic:;en Verhooren. 
ileklnagden Verhooren. 

Venduverantwoordinr;en, enz. em:. (4) 



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

ten behoeve vall 
De Gymnastiekschool tt" §o("rakarta 

l'll 

Dt" ''erecni~in~ tot , ·oorbt"rt"iflt"nd on
derricht aan Jcinderen' , ·:u1 Jiirn·er
mo~enden in Nederlandsch lndiC. 

·f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
r 20.000.1 prijs 

1 ({ 
·) prijzen 

10 
100 
200 

« 
({ 

« 
« 

320 prijzen 

van 

« ( 5.000.
« ({ ·1.000.-

500.-
100.-
50.-

« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
({ . ;).000.
" 10.000 . ....:. 
« 10.000.-

t 170.000.-

LOTF:-:\ zijn tegt'n f 10.- CU-:\T \-:\T vl'rkrijgbaar. 
te ,\111boina bij tie he1•ren .\ . T. Bou111a11 S.: Co. 
« Banda << (\en heer C. J. Blankert . 
« ilandjarmasin " • « .I .. \. .Tan,cn . 
« Ban1long " " C. (;, l kiliger, , 
1 llatavi<t " de ~ I K•co1nptu :\Iaat>chappij. 
,, <( " den hccr ll. J. :\lecrtcns. 

\( 

'\ « 
(( . 

\\ (.(. 

\( Bengkali 
Benkoelen 
BoPlt>leng 

" Buitenzorg 
({ (( 

« Cheribon 

" 
>/. 

1., 1.( G. Gehrung. 
" « F. II. 1\roon. 

« de heeron H. M. nm Dorp & Co. 
« « Ernst & Co. 

,, « 
\( 

\\ 

,, den 

l\ 

(( 

« 
(( 

\( 

(( Bruining Sc Cu 
" Ogih·ie & Co. 

Yi,ser L'· Co. 
« Dunlop :X Cu. 
hler Lua Po Seng. 
,, Thio Tjc11g- Soey. 
l< L. rnn Hutten. 

,, 

(( 

« 
l( 

C. .\ . .\eckerlin. 
::\jerinckx. 
Th .. lansz. 
.r .• \ . .:: ·hnssler. 
J. J. JI. Smet~nk . 
.\ J. \\.oh·ekamp. 

« Djember Bezoekic ll " 
.I. nm llobt Pellekaan. 
Bro ·x . 

,1 Ujucjacarta « .l . .I . 1l t' l1raa1I. 

(( « " « 11. Buuini:::. 
« l' 1r,,,]. l\ueken . 

, de liecren "oc:'lll:lll &: Cu 
« Intlramajoe « ,\en he er .T. ne, iub. 

11. « « Ch,. Pi110. 
( Kedirie « « « F. ::;toJt,,nhotr. 

Kota-Radja « .\.. \\'. T\ncefel. 
Laboean (Deli l « (1 « .J. F. IL 'an llemert. 

« :\foca~sar (( « « \\' . Eek!J.<111t. 
.. :\fndioen « « P. E. .\ndre~en . 
" :\Iagclang « ,'(. ,, P. I\oppenol. 

·r._.,\an « \( « '\Y. F. II. Leyting. 
, .\fonado « de hecren 1h• Ilorde. & C<> • 
.: Padang , « « \'anH0uten.Steffan&.Co. 
« Pad.-Pnncljang << (( " J '\\ .. \lting Siberg. 
J Palembang ~ « l;. II. Huhaak. 
~ Pa>oeroean « II. \.i. J(l11ndcr 

<( D. P. Erdbrink. 
Pattie 

~ Peculongan 
\( « 

« 
. Pocrworedjo 
« P1·oboli11go 
(( (( 

« Riouw 
< Tle111bang 

~•tlatiga 
~a1narang 

l( ii. 

« (( 

« 

(( 

(( 

« 

::ioekaboemi 
Soerabhia 

~oerakarta 

« CJ. 

•( « 
~(. Tanget·an.!!' 
< Tji.mdjuer 

<. Te~al 
< Temat1· 

Tjilatjap 

,, A. :\!. Y a1·ke\·is,;cr. • 
v: .\. '\\'. I. Bochardt. 

" « , S. :\ . .)farx. 
« de hel'ren l!aua 1Iullc111eister & Co. 
< dPn heer :\I. F. Stnet:. 
« (< C. G. vnn Slidrl.!eht. 
" « « R . S. Th:ll Lar8en . 

" « ~·. , a11 Zijp. 
« « P . L. van Boclcgorn . 
" <t Th. D. vau Soest. 
« .\gent ;\'. I. E,-cornptu :\Iij. 

de. lic1• ren G. C. '1'. mu llorp &: Co. 
<( •< Ra, cu ,;wa:11· ~ Co. 
« " .\rnold ~ Cu. 

« Soe-man • · Cu 
(( <<. Gril'el & Cu. 

deu heer \ . Bi,,-c]11•11. 
" <( Jl. J. II. Scl1<1f'er. 
(<. .\~ent ~. I. Escumpto :.\[ij. 

(( den beer Chs. Kockl'n. 
" " \. Cligrll'1t. 

1 de lweren l~cb·. <.i111h"r!! eu Co. 
« \'an :iI11idun c' Ct1. 
(( 

\( 

« den 

\( 

Thieme & Cn 
~ut"•111:111 .'.\:, Cu. 
Thouft. ~ Kalil . 

(( Yo~rnl 'an rlcr llei<le S.: Co. 
lwer L. Daier 

L. .\ )I. Li:ma n. 
Jhr. R. lfolz,cJrnhei· von 

Ilanfach. 
•< ]\. l!O\'Cn' (ol'l'\'C \\·z1I. 

C \Y. It. \llll He1w~e ,·an 
Duijveuboc!P. 

!. I. .\. \.i'itcuhage de 
:\list. 

, \\'onosobo <( D. J. nm Ophuijzeu. 
De trekking geschi1>tlt ten oYerstaan ,·an den :So

taris H. J; MEEflTE~S tc Bala1ia als bij aauplak
billet is bekend gcmaakt. 

D e Com1nis8ic ud hoc. 

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

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

VoOl'St!'((at-Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aaubevolen. 

Steeds 'VOorhanden: 
POSTTALUEVEK 
TE LEGlLi.Al?'l'A IUEVEN' voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorrlen. 
TAlUEVE voor KOELIELOONEN buiten 

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

ten behoeve van 

De G ylll1lastiekscbool te Soeralrnrta 

l'll 

De Y ereeniging tot voorbereiclend onderricht 
Mn kinderen van :\Iinvermogenclen 

in ~ ederlam1sch-Indie. 

lndien bet clebiet vm1 JljO'l.' E~ op den te
genwoordigen voet bhift voortgttan, zal de trek
king kunnen geschieden op een nader te be
palen dag in het begin va.n de ma.and 

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

(120) 
Mr. N. P. v AN DEL BERG. 
E. DOUWE::) DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Z11i,·eren !J.et blued en hcrstcllen ulle ongcregeldbeden 
Yllll de 

le,·er, nuta;-, nieren en ini;ewanden. 

Z1j /<CYen kracht en gezomlheid wetler aan vel'zwak
te Gcstellen, on zijn onwaardce1·baar ter genezing 
vtin alle KwalL'n t>iO'en a•tll het \l'Ouwclijk geslacht, 
onver -chillig' van wclken lccftijd. En onbetaalbaar 
voo1· Kimle .. ren van welkcn ouderdom. 

DE ZA.LF 
Is een onfeilbaar geneesmicldel 1·oor kwade Beenen, 
Z werende Bo1 :ten, verouderde \.' • ,Jllden, 7:weren en 
Etterbuilen. llet is beroemd tGr gcnezing 'an Jicht, 
Rhumntiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keel1•ijn, bronchitis, ve1·ko11dheid en 
ho est. 

Ter genezing van Kltergetwellen en alle soorten van 
Huirlziekten heeft 1.ij gcen mede.linger en geneest 

betoornren<l. :<a:1111getrokken en stijve Gewricl.Jten. 
_\Ileen bereid in Professor l!OLLOW.~Y's Etablissement, 

78, New Oxford street. Landen. 
Yoorheen ~33 Oxford street, 

En worden rnrkocht in Potten en Doozen mn ·J s. 1 '/,d .. 
~~. 9d .. i~. Uc!, 1 b., :!2s., eri 33,;. en verkrijgbaar 

bij allc merlicijnen-verkoopers door de geheelc wer·eld. 
Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 

Pot te onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 
niet staat, zoo is bet bedrog. 

(-130) 

A.n1sterda1usche Apotheek. 
Ontvangen: 

]{eatings Cough Lozen;;es. 

( l 0 5) 
:\licldel tegen de hoest. 

lrAOIDELSE. 

A1nsterdan1sche Apotheek. 

Bayruin. 
'vater. 

001) 

So er aklt rta. 
Alcoholisch "Wasch· 

:\IAOHIELSE. 

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

Djebbres. 
Inforrnaties bij den heer 

(19) A.. :\IAOHIELSE. 

Societe G1
e de Prodnits AlimentairBs 

K.\PIT.\.\L 3 Jl.rLLIOEX FR.\XCS 

• Di1·ectew·en DIXAST en ALLCARD 
Goi.:or::x MEDAILLE P.\IUJS ·J 878 

G o i_; D E X :\l E D .\J L L r:: A >IS T E R D .Ul 1 8 8 3 

LONDON PARIJS 
::28, R i cht• 1·, ::2:3 10 J, L eade11hallsil'eet. 

Boter van Normandie 
Zonder eenig mengsel, de lleste boter Yan Frnnkrijk. 

• Di\·er,;e grocutl'n, t1·1t/f'els, sct1•£li11es, pli/es ae 

f'uie u1·as, enz. 
ORDERS TE HICHTE\" _\.\~ .\LLE DIPORTEURS 

Y.\X .!.:UROP.\. 
.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLL.\-:\D::3Clll·: PRIJSCOUl:L\:'\TE, . \YORDE::-1 
OP .\.\:\ rn.u u TOE:UEZO-:\DE-:\ 

(14·1) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWMATERI.A.LEN 
SMEDEIUJ, KOPELWIE'l'J<Jl.UJ, W AGEN

:JIA.KELUJ en TE\L\IERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk. 

alsmede op : (29) 

Indi~o Installa, tien. 
warden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accurntesse geeffectueerd. 

D.EUREN en 11Al\IE.N, bouten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZE.N, FABIUEKEN 
en LOODSEN, wor<len solide en net afgewerkt, 
crelevercl en opgestekl. 
0 

Het bouwen v1m WOO.NHUIZEN en FA
BRIEKE~ , wor<lt op zeer billijke conditien 

I aangenomen en ti.itgevoe:rcl. 

Vim 11f beden clagel1ik~ versche Geba.kjes enz. Prijscournuten warden tegen fhtucol 
aauvrage fmnco toege:wmlen. I 

-1 

VAN R U IJ V E N & Go. 

1 a~N~~~ .. EN ~"~-~J~'r<EJJiaA:teKERS 

I SOLO 
§olo, den 23 ..ipril 1884. HEIERE~ST RA.A 'I.'. 

(127) • 

Zitturdags: Siiucijsbroocljes en geprepareerd Y s. Bestellingen worcleu m den 
kortst mogelijken tijcl afgelever<l. 

NBdBrl. IndisGhB LBVBilSVBfZBkBring 
EN 

L ij t r B Il t B M a a t s G h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. Y. K11pita1d bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLA.A.GD tarief voor WEE
/'.: EN FONDS, warden gaarne verstrekt door 

(17) 

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

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HA~DEL (";") 

in Panier-, Sch:1ijf- en Kantoorbehoeftn 
Spoeclige bec1ieuing en nette afie1ering ge

garnndeenl. 
PRIJSCOURA:NTE~ warden Hteeds grntis 

verstrekt. 

Dool' cont1·acte11 met mee;· dan 50 gl'oote 
f1·ansche fab1·ikanten, OjJ elk aebied van In
dustrie, ben ik in staat al/e ordel's p1·ompt en 
tot :eer vool'deelige p;·ij~en uil te voel'en. 

Even als vroege1· gelieve men de bestellingen 
voor tonibola's, en op St-Nicolaas
A..1·ti1£elen tijdi!J toe te :endcn. 

Gcene be;;tellingen, wo!'den uitgevoerd dan 
voo1·zien van dekkina mij dil'ect toe te ::.enden. 

E. ELS»ACH, 
Ve1·tcgenwool'dige1· del' -::Ved: Ind: Pe1·s 

vroeger S, Rue :Niiltou, S. 

Thans: 107, Rue Odener, 107, te PARIJS. 
(172) 
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1\ PAPETERIE COOPERATIVE D'ANGOULEME (France) 

i ~~"· t 
I ~ Q'*ll ~ 
I ~ ~11 ·- Q."<J~ '2 
:.) Que JJE FA»\\1 f 

I
<\) HORS-CONCOURS A L'EXPO~ITION UNIVERSELLE ~ 
• DE 1878, ., 

H ALS DEEL UITMAKENDF. VAN DE JURIJ a . --
R EERED!PLOMA GELIJK STAANDE met de GOUDEN g 
.,; MEDAILLE wegens hunne bemociingeu ~ 

• ter verbetering van de positle van bunne werk.Ueden ,.. 
H ~·· t 
~ WERKELIJK KAPITAM. : 4,500,000 FRANCS ~ 
a PAP/£RSOORTEN VAN TIEN f,18RIEKEN t 

~ ~AROCHE-iOUBERT ~~IE~ 
a Door de -geheele wereld bekend voor 1> 
41
• hun .qriefpapie1· ve~in, ~erge1 9uadrille, .S, 
~ bu tonne enz. Papiers a l' Etoile (ster--; 
iii papier )', E1welop11en, Vi3itelwa,·tj~~, ., 
0 

lie1Jisters, Cupieboehen, Svhoolschr~!f- ... 
"' bocl:en met of zonder lijnen, papier ::· 
~ voor d;·ukwet·k, carton, B1·istol en ivoor- ~ 

l
a papier, papie1• fit ~cru ('le qua.liteit), pe-" 
... lurepapier i.:n demi-pelure papier geyomd 1>1> 

" of ongeqomd (uit~·st fijn), pai•kement ~ 
~po pier. Oorspr~nkeliJk St~r's mill paper,~ 

I il Ci:1u1·etten:pa111er1 le smcere, le camelrn) t'l 

I
'" en andere merken. ~ 
~ ~ 
~ Beste llingen te richten direkt naar i:: 
~ ANGOULEME (France\ met cheque op Europa of aan ::;> 
~ ~ 

E. ELSBACH, 8 rue Milton, PARIJS. 
!:! EE:\ CA!l:'\E'f MET ~IOl'STEll8 BEVl:'\l!'f ZICH IllJ 
fol de Uecrl'n Ylannee & Co, TE D.1n1rn 'O. 
" 0 · 0--4-0 0- 0-..-0-0 -0- 0-0- 0- 0. 0-- 0 - 0- 0 °" 0--0- 0-0- 0- 0 0-~ 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN O.\L\1EREN. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor ;::ioemlrnrtu v~tn 

~a.a.pa~h.e Wijn~n ... 
(:25) A. :'IIAC.HIELSE. 

SOjj"'JS3J:: ... -\__~ <-tt Co 
belasten zich stea:Js met het houden van 
Huis- en Cmn1nissie-i·endutien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemka.rfat voor· de 

zoo gunstig bekende 'VIJ.:\i iE~: 
:Jlerk PLATO~ ~ Co. Bn.tavia. 

(70) A. :\IACHIELSE. 

Amsterdainsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvanaen: Eucalypsinthe. Jioorts
~verend liqnenr~ tevens eene zeer aan
gename drank. 

pOO) :\IACHIELSE. 

AGE~TSCHAP SoERAKARTA. 

der Bat~ viasche Zee- en Brand
Assurantie ~laatschappij. 

De onclergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
E~ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij bet Agentschap dezer Maatschap-
1•ijcn bestaat, op zeer aannemelijke voor
wa.nrden, gelegenheid tot verze.Kering 
tegeu brandgevaar, van a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe;·akarta, 

(16) 
:Y 

J. H. VAN OMMERE ~. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) _·L :\Li.UHIELSE. 

Stellen zich vcrantwoordelijk voor· de wet 

DE UITGEYEHS .. 

Snelcl.ru.k -Tu.oor-"r ~ !Lu.FF - Soerakarta. 
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