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E E- A TENTIE-BLAD. 
J.,, J H ( 137 Rue 01·dener) te Parijs. 

Abounem e n ts !J qis ( 'i.00 i1cr hal(ia.n.r 

b~j voornitlJehtling. 

=--< 
·- 0 o . 

Dagelijks te ' 'erzen dt•n 1w~t:m!t:~ccttcn . 

Met Tijd 
clen trein van 

No. vertrek 

1 81V. 7,2 

4 S1V. 7,13 
2 87V. 10. 
9 S1V. 2,16 

12 87V. 3,36 
15 818. 7 u. 9 

I 

.'I 

17 87S. 10,30 

21 878. 2 u. 25 

~l11 I' dC' Oil l"r\'OL!;e111le 
p!ant<en. 

Gne11 I h. Pei ·nvo "1 lie. (l1ro
bog-an) l\a1·nni!''O,h•, l\ t"tlo11g
rl,;nti 1rn S1•111:1.-<lll!!:. 

l\ htten. Dk1' l <l. 
Kl:ltll'il. llj11c I a. 
Gut> 1d1h, Ke Ion'..! l;nti .. c'

marn ng-, :-; :1 l:i t i.'.!:l . . \. m 'ia1·:1 w;l 
(rc:.:i len• iL'll l\1• \,i '. lln,,relen, 
Ba 11j tit' 1 ua ·<.) 

I\ lntt1•n. f) or· lja. 
s.-. t'..!:l!'l, ~ [ 1Ii1e11. ()h'.!t'!:in . 

Ponorn-.:u. !l;itjit<lll .. ·g-·111 I OJk . 
Ke1·to<11110. 11;~111b i·1:.!) J\,~ liri. 
Tt1l' locn_;-n!!o"n!!. ll itar ( \\'li
ngie) ~l o I o!'''"tl• (Pr:1111bon) , 
Si lho:inljo (\\'nroe. Po:···on_;) 
Soernbaja lre,; clemil'n . I i!t1tt 
ke11 Z. en 0 . nfd. I301·ne0) 
Bangil (Lrwang-. Sinz0>:1rie, 
Ilfalan.!!) Pa»ic•roe;\JI l J'<)~i.l1•n 

tien Prub.iiingo, \Je,;ollk ic, Halie 
en Lom !mk ). 

l\I o liokerto. Sitlhoard.;o. Soe
rab:ijn. ~gn \\'i. 

S1-agen. ~ga wi. :Hn1 lioen. 

Dl\:;el ijks te ontvan:.;~n p1H1t11'.l ~cxett;,n. 

Met 
den frein 

No. 

3 S7 \'. 
2 87 v. 

9 87Y· 
8 Sz\'. 

11 

Tijd 
\·an 

aankom~t 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 

Y:in d, on len·o!gen le 
plaat:.:t!n. 

E la.te:i. Lljoc l:a. 
Sen1ara11.!!. .\ mb:u·awn. 'l 

latig-a. l\ 1' 1,1 1g I <lti. L+o,~n li h, 
Pnenrn 1,1 Ii'. \ i obo..;an.) 

l\l<t. l''J . [)_; .. .: lj:l. 
Sem·i:·:t'i!!. l\l' 11111~ ljati. Ka-

De §:>:>rttl•::r2 .f clle Oo n·:r:8: 1er

c'1~int t\\eemaal 's week;; : JWi:Url !lfJ en 

·rU1l:1g. uirgezonden l feesdtq·en. 

Soc r a k a rt a, 
Komm i ·snri:<~en voor de mMml J nl i. 

J:>la ~ht• ll.:~u· §~h onlli1>m .nis.!!lii:

de he·r : IL K. H. \\.'TLKE.~S. 

de heer: P. \Y. Li. UOUT. 

Tahel a:u1t01i1w:1 I" de tbt1 11n > n11 \·ert.rek nn vPrrnoe
d !l:jk · .1.u!' 111J ·l 1\ • · b:ieve·111nl !1 1 \-:rn e·1 11:ur _y ·de1·
laJ1•I 01\• · l•! nit t 1 I ·n Juli •'il . \. ·1~ 1;t1,; l '3 L 

\"~:'lll•lC Hi. 1k1~ a:Jirlw11J:.:t 

te ll:Jt:l' ia. Yt>rtrek \:lll Bata\'in. 

\' . G .T11li. 5 .Jrili. 
r. !) iii. E. G i l. 
1:. 1 j. ill. F. H i1l. 
~- J, itl. :\". IG it l. 
l-'. :l:l iii . !:.. :lO i1 \. 
\'. ~J i·I. ~- :.. () ic\. 
1:. '.:8 i1l. F. ~8 i l. 
:\". 7 .\. ug-u:;tns. E. 3 .\.n~ustus. 

F. li i1l ~- G iii. 
E. 11 id. F. l l id. 
~- I i i l. ~- JG id. 
l". ::20 id. E. 17 ;, l. 
E. 2,) i i. ~- 25 icl. 
~- ~8 id. F. ::.7 id, 

F:. 3 1 irl. 

~- n. Di:! letter> S . E. F. d11iil•'n 1·c:.:1u~ct i cn'iij k de 
S e-/el'lo11r/:rhe, Enyelsche en F1·ansche hrie,·en11ia
len aan. 

Jia.a nstn nd. 

Din<lng 8 Ju li Y. jI., Wo~n,,bit IG Ju li L. K. 
Din·<. L1g n Juli ~- JI. , WotJn> h g L3{) E. K. 

r1·t>testa.::its c~1e Eei·e 1Ue:~st. 

God dienstoefening op Zondag 3 Augustus ·1884 

· des morgPns 8"' me. 

De P1:e lika•1t . 

Y.\.\' KU. YE REX. 

Ad, ertemiel, 0>1ten behnlve het zegel voor 

elke 10 wooden voor 3 plitn.tsingen f' I . -
elke Vlllg-e111le plaatsing de helft. 

Het bn.nkbiljot van f 1000 is hier op Lle 
plaats g ewisseld , cloch kmrnen w!j slechts ten 
nansteb!j bet nummer opgeven. Het moet zijn 
H B no 89G, 98t0, 5346 of 1157. In hetbe
lu.ng v11n den bestulene verzoeken wij mits de
z:m beleefdelijk kennisgave bij eventueele aan
bieJing van een dezer nummers. 

H et perceel te Poerbaj11n tot dusver rloor 
deu h~er A. Ott geoccupeet'll, is tbans b·>t.-o~;:
ken door heil com:nissie-en expeditie1;:.tnt Jor 
van den heer White en de horlogerie 11rn d ~ n 
beer Fritschi, twee iurichtingen die tJ t g Jriet" 
vitn de bnrgerii kunneu dienen. · 

LIJK . Heien morgen bij het opkouien der 
zou, werd v66r de kerk in zittende h·rnding 
tegeo de muur gevonden het l~jk v11.n een iu
liLn h r. - Kenteekenen vu.n g cwall w1tren n!et 
te bo3p:mr~n; men vermoeclt dat de man door 
uitp utting bazweek. 

V erleden Zonflag morgen werd door een 
lj1LU Vdrkooper in de Achterstra11t a.an een jonlf 
meisje h11ar selendimg ontrukt, dien hij hau.s': 

• t ig bij het komfoor v11.n zijn d1·1L1Lgbare restnu
r1t•ie w egborg. De heer, bij wien het kind in 
dienst was, kw1trn nog juist bij tijcls om de 

1 
selendu.ng te duen teruggeveu. De ~jtLU verkoo
per stwit bekend voor het uitoefeneu v1to der-

• g Jlij ke pra.ktijken en zijne » merkb1Lre teekenen" 
best,L1tn in een groote tabakspr::iim, dieu hij 
n ooit aflegt en in groote driestheid. 

Icmand, die nog al vcel g11ederen ontvangt 
van den kant vun Soernbaia klii.agt er over, 
tfat dctitrbij geen vmchtbrief aan den ge1tdres
se<:!r -Ie wordt gezunden, maur slechts eene ken
nisgttve van het anntal collies en de verschuldigde 
som voor het tmnsport. 

De ~ T . I. Sp. Mii· geeft vrachtbrieven u,f 
w cmrop vermeld staat niet alleen het anntiLl 

1 collies d<.1.t de ge11dresseerde te ontvimgen heett 87Y. 
2 Sz8. 
8 SzS. 

I 

10 SzS. 

9.26 
1.39 

4.50 

ra ig o 10 . Gue 1 1,1; . ~ 
Ii:ln. 1~!1, 1>.;o· 1·a. 
Sm'... '11. Jb l oen. 
To ~ .... u:tu- - a.-),~ l!! . I\:e liri1~, 

>lo lj•h '1to. Si 111:11 ,!_ o en ::3 1 '

rnlnj·1. :\:.r::i wi. 
Sra -~n. ~[ ul o . .m, l3lilnr. Da11-

grl, Pa 1eroe.rn. 

~nr wij rnrnemen is de dnder ntn den clief- en Witt h!j betiden .w.oet, ma11.r ook het gewicht 
,;;Lnl bii den h.~er K. te N,,pwi, ver.nel<l i:q. ons en de iu hou l lbarv1i.n, de wijze van verpak
n u:nmer 1.m 18 de7. ;>r, op tmn wijling vitn ge- king en wie do ttfaender is. D o gea.dres3eerde 
no31.i 1en heer o1J: .. :evat. di.mt zulks t e weten, om t11 kun nen beo1irdee-

D ! :n1m is do'1,· zj i ei~"n zoo·1 vcrk1npt, Jen ov '.' weL:e t rnnsportruitldeleu hij zal moe- , 
die h 't \·erLu1'.;en mt.Lt' c1e uitgdo Jile f>l\)J..llie oe.1 be;.J1ikken en ook omlu.t er b3zen<li ngen ' 
V;tn f .1 0;) Ilil<ll' 't s,;\Jj jnt he ft Ll.tJn boven- kuunen zij ;J , di0 direct V1Lll bet station ll1L!l.l' 
~1·ij l"en h;j cb k; derl,jke lief! . Do pr •cio.;1t ee.ie 1L.1 lcre bc»t:m J1ing d,m zgn e ig.m fl.omicilie . 
i'.jn 'IO..(' in ht:t b 1sch l>egr.,ven . doJ1 f.,;·i3ter ·u lllJcteu !S"cJi1·i . .ScJer l woden. H et station vim 
is tL poli.:ie m~t tlen a.1rnl>r.• iger en l'O!lle ;;e- 11~ sht:L .;~p0or li;t te ver vim de stad, om 
~-.~itn om den sd1:.t optedel ven. tel'..::eus eens even een kijkj e te g1Lan nemen en 

N. B. :\Iet trein S1V. _ · ' · fit "1 1 1i. .)1 •n. ' rn1· l ''l 
alhier alletin p'.l!d;ett '11 0:1 o\-a Jr! . 1. \\':lll'i. ,, "; \\'~'tp.l·t 
te Samara 1g uiet t .i lig: ~'I''·~ :un - J n'. o·n n 1;.: 
met den trnin Yan li11 "10111 c• k11,11Jt' i 1;1 ··~~.1,1:1 . 

S7\". s UL\ 11A~ :l y.msr.:. "L.\.:\'1),~:\'. 
8StS l'.L\. l'.:3SP Oc>n. 

Fe u i • 

Gedurenrle de lektuur nn ,1·t h ·1:ct . \nt ze~r ret 
gesteld was, bloo>de en ve:l,' '. •\ e .L1i:: 1•1··< b1Jurte
l\ngs. Zeke1· had h'j niet ,·e.-w irh 1L1 z.1r•' g.'tnige
nis tegen zijn meester zul kc g .. mJl;tJu zu 1 l • hebbJ.1. 

IX. 

DE scu.u u_ ·Q. 

. 
m de rlui>< en i:.: P11 ter z.~ l f'iler lij l ln 1 ·.le mm het 
g.)trap,>el rn.1 pa H· 1·'11 in hdt ,['\k,, z'l.11 !. 

far; !lie~ ~p:·o.1g uaar <le ko~,s en rit~p zol'I hard 
hj ko 1: 

- h ·, h 'llle1'n:11m houd op: mm !weft het op 
ern l1"Yen t1k~\}ll~g l ! 

jfa:u nf cl0 k.i ',,ie1· lnlf en lnlf . J: •ii. lhn wel of 
h j tl 1f' '' t . h j -'o·'_>; •p h •, g·e:O.!j; ho3;,;- -.1an1n l 
,:-!'·!C 11 a·· lit t~n ,.'-~ ·vo _. l1.1 z".inen ,,. ·g· . 

\\ ,,• lra t '!:!:·' ~·e'1 n1 l~n rlo >:· dc~n g"naf Pl< zijne 
\'i';e 1 I !'.l, '"'' l 11j' o 1!;. h»cr\1!•1'1:11n I ge:' 1 w1i l~<,ta n rl. 
Ile h' · · ,,,, , , 1,.!; ·i 1100 l ill' h:1 1 I nan 1•e·1 dallle, 1lie 
h H'\\'d h · 1 .1 Ii " ,, to ·,1 r e•1 1;n,kc1· hrd v- 11rge-
1bnn. La:1u u:l h c · Wllllll •rke11, rla~ st> l•' rt hort de 
mo le rl~1· I J 1p; Y•J 11·b:j w.L< e11 nl · m'_j11 fv101 1w de 

Ten acht ure zaten alle \'J'ic 1 !.J.l \"l'.l 1hn graaf. C !.;,nc diL' 111J I ' n h n · gro 1 n1J.l l .,. n1lg le, wlks 
jongeliedPn elen do! als h .J. ''ll eJn Ln.d \\-,1,i.·011 \\"\" •';':'\ b •111 ! 1111· l'ld rn 11· ii t1\! ><t'.!J 1.J 1! 1 ~i I e11 ten 
een vorstelijk avo!1'1maal gM0 · l soi I. twe! l.~ n 1>' Ii t c e ·:, w,u bj de v.-o 1w.1.1 to.· h ook 

Tegen het einie ~an h ~~ 1111 ti \'C: l.v" l rh kn- cen sc'1.JJ 1'1!; I i» 
menlienaar, die he t. ecen m!l' ilt l u,.;·l•1-'1J1 , :J.1- 011•.'\\ "P: >pl·1k cl·jonge mn:idnize11i!zocle woorrl-
der dat iem:md hct bemerk ,e. jc; tot h' jc'IU' 1n •i ,j1!. 

Uit de eetz.lal komenle, w.1; .he 11 •; 1l1• l:l·P1 d1n1· Jh'.1' Ill!; 11'v:o.1 v de C1!'~ac a•1twoJ ·1! le ~l rchts 
gegaan en b.ivo id zich o,.i tl • 1 b:,·~ I' 1 s'rn 1 .v,';{, d JO«. <'' t ;,·i-·h J t · lli11!5 v;tn h u·e n~ch C<'h tn l, 1lie 
die op dat uur zoo go·~d al; '"d 1 .J 1 w \'- D.t IL ' w 1.; t.~'.!,'J 1 a:1., g.JWJJ.lLC in Oi l <1 ~11 linkun1.-111 van den 
hij in bet zand gaan Jigge:1 om te h ll ·e,1 o" hj hHt. g•,11' rn<:tl'. 
geluid van een naderen l r jtui!:!; k ),l w u1·n ·m )fl ; ildll s o 'JI oy,·1·1 1 IJ b~: nerkte <111 gra lf'tw 'e scha
maar hU hJ01·Je niiits dan h ~·, '.t J ;· 1 ; 1· 11 l ' i w, 1 l cf11w 'n, 1lie a :.1 ,,, .. 10 >tr 1 ik.~ 1 1 Yt! ·, I ,\?:1 ·n, m m1· rl ·n
door het gras en bet gekr,n'.t tl.!r ta'.t!\.!11 v.tn c[ r) k1~·1 l • It b' t.v" · du g 1.·Hen w,1:e11 :;lo~g bj 1[a'.l t' 

om te zitJn1 11Je nujnfvrou w de Ce>sac, die va11 natui:e 
zoo trot ·!'h e11 7:n g.·ill ig wa,, in hare11 bizo11 iere11 
.o' ta i I. de blik:;e·1 zo u v~rrlragen v;111 een aantal 
jun'.! ~:i,, l 'n, waa;·r,t!l zij de m.•c-;ten vcr~ 111aad had. 

11.it 111~i~;1~, g' v:kkd J in h·1:.i1· g.-uote rn'.t ll te l e11 
h:t:ir n1i111e lrnp, kwn m bevallig e11 coquet bi1rnen 
J 111'1' tl 'n l11t:li'< ·rk1·oo ll, gekomen na1n zij darlelijk 

e»1 1htpp ,,. iJ ~;-luit. \VpJ ziende dat zij h.irkcnd was, 
wi l le z1j gPen prc utschei<l voonvenden en bracht hare 
h:'tnd1'n :rn11 h1~t m:i.<;ker om het los te maken; maar 
de k.uai·den di e heL vasthielden wa1·en in den knoop 
geraakt en zij kon daal'in niet slage11. De graaf 
greep toen et!n mes wat op de tafel lag en snced 
ze doJ1'. 

Het masker vie!. 

~Ien hoorde· in de zaal van alle gasten slechts een 
kreet va11 schl'ik en van afgrijzan 

Dll vrouw die men gescha:.ikt had \las . . .. 
Fri ro i . . . . 1le gl'oote aap van den markies de 
Ces<ac. 

Op rlat oogenblik hoorde men halfwag in de laan 
een biw11der gefluit. Feroe hief het hoofd op Pn 
zon !Pr zich t.a11 iets te storeri, of zond.ir dat zj111~ 
ldee td1·en hern hinrterlijk w.iren, sprong hij over de 
ijzel'Cll balu.;trade 'en verd ween on ii er di! boorrrnn. 

Inzending cler Advertentien tot op den 

dng tler uitg1t ve voor 10 uur. 

daarom f zul de administrntie wel doen om 
vrnchtbrieven in te voeren, zooals die bij de 

Ma:(t>ch1Lppg in g <Jbruik zjn. 

Solo is eea nieuwa sl11chteri1' r r1'ker crewor-• • b 

tLm. In hoeverre d1i1trn1m dirti Jt3 be u )ft~ ba-
s tonll zullen w\j d1LcLrl1Lt:m, zaktir is het d ett 
concutTtintie, ook bg vtirkoop van vlees!!h, aan 
het publiek niet nn ler3 d1tn ten er Je le ku.n 
!co:..uea. Of;ch >on er zja die bJt·.~ jfden of 
L'Jdjie W0e1·oon.1 L·d a'• wJl d ~ jui;;~a pl Lats 
wits voor dit etitbli-is ; m~ut, OJl l1tt j~ist op die 
phtt3 g)en SGroouun1 w11tar is, z30 be:tocft o. 
i. dit eu vel zoJ gr J .it nie~ te 11j 1, 1tls et· sle.;hts 
voor de ba_h ~o rlglrn ,reinigiag V1Lll Je sl1tcl.1tphnts 
en het t~J h,.s weg1rcu3.m vim oabratk).Lrau 
1tfrnl g .'!z Jr.; ·l wor It. 111 vel.J gt«JJ~e sti.ien, 
W1t11r g.len a 'Jattoir.> z ~jn, wudt oo'c iu ze~t· 
bevolkte \"'U '.rnn g.~sl1t ~ ht eu h:JJrC mm d-t1tt•
over_ slecht3 :r. Jllti..i kb,;m. Al:> l.J .:ulitiJ rnherp 
toezaet, z1Ll JU .:ln VtLU dJ sbchterj o;l Loljie 
Wve1·oong Ledok wcll g .Jeu las ~ h .JbJeu. 

Gisteren avon1 vial iu J.i ! t:n n )Il'l' ac'..ibr 
TjJj .nJan het z 10ntje vnn Bi:.: 1-'- L-'a' in eeu 

l l . . " p..i u, \ViL1L1'VtLll ( e o,J .J ntO j g ii.] ( W.LS ru.it den 
baJ<LU.ln grou l, m LILL' wed er 11.J ,H· d~ b:it·en 
s pod lig uit.; .Jh,L,tlJ; hot kw.u1 Ill Jt eellJ lie.i tc 
verwou ling vr~j. 'L'!i bas d .:i he .J r LL u.uen vn.u 
'roorenburJ hitJ r 1'- .:J3i.lcnt 1v LS, hJa;'t ll ~ l{jlo
bcls tuurJ.:ir eeu ke.it· ui tJ .l V.L1Lr liJ l, d,tt alle 
putteu ommuurJ of m et een V1Jl l.1en l.Jn p11.r
ger moest:-in 1tfg ;slot.m w0: l.i ..i, l> .i ,_,. !Ol' J.u w L~r 
vim zij geJe1u pt zou1Jn w Jr.lea. ~W dll>clul.jk 
ware het o.n c.lie keur w .JI .i t· ea:.H V•t:.i kr L;.1t. 
te verkl1tren. Oi;;choon 1l.iJ'.1a re::i er n:i w..J l niet 

. • . h " vnu gestorven is, zo:> is Jt t•)J \ bJttir om Jen 
put te dempen voorJ,.t . • • • e::iz. 

Zooa.ls de blwlen bcric . tt~..:J..l is de heer Rui
tenbach, de ge wti:r.n lt;.;i l.Jnt vim l:hnj (Jem,Ls, 
ernstig ziek n<LiLr .b.:u :op•L v Jr t ro:c:{t:! n. bm1L:id 
alhier ontving beri..:ht d Lt er :r.e lt'o> twjfd ba
s t.int of hij, na zijn herstJl wode1· in 's bnJs 
rlienst z,~[ optf.d.iu. Wj hJ ,> Ja v.m h1Lrte cl.Lt 
<lit overl rcven znl bl \j ccn. D) b ~er lt iit~n 1Jach 
heeft zich t e S tag en en t ~ B ii ,,J,die, W<Li~r hij 
i•tren lan:j as3i;tc.1t n.;i l.o! a t, oa1.!r mocidij:ce 
OillSt1m li.;hel.m W.LS, d.! ,, ;;,1ti:iJ i'ILU l1a-i, Jie wtit 
hem t~ do.m b d l ..:J n, we~an te ve r.v ~Nen, zoo
<l. tt zij n vadies vu Jr clc11 LLn1.! OJk LluarJ,u te 
betreuren zou :r.ijn. 

De viering van den kroou bg vnu Z. H. 
P1mgemn Adipl.l.ti Ario Pmbo .J Prnngwedono 
zid op 4 Au,; .1stus e. k. p!it1tts he]ban· 

x. 
Een brief van den N otaris • 

Veertien dagen na rleze nie11w~o ::H'tigc sch<t.kinrr 
kwam ee11 bejaarde vrouw a:i r1 hd~ k<t<~ .·1 rlu .\Iai;.; 
en vroeg naal' Jacque". dtm k:tlll iJ<'dienaar va•1 l\Ion
s~ignem-, aan wien zij een brid' ter ha11d stelde nrnt 
den uitroep : 

- M~ar wat ziet gij er lief uit ! Gij ziet et• 
uit a)s een knappe jongen, mijn lief kind! Is u op 
~lien avond niets onaa11genaarns orn.-komen? 

- Nee11, tante, en daarbij op.!11c.l<J hij 1ien b1·ief, 
die tot opschrift had: ,,Aan rnejufvrouw Antoinette 
Musrnier." 

De notaris van * • • schreef haar dat de grnaf de 
Langei erg ziek wa<, dat zijn eten niet mee<' ver
tee!'cn wilde. dat hij naal' z\jn·~ jorige gJuVel'na•1te 
verlang1le en ierler ooge11bl;k 11aar ha'lr vroe.{. Oat 
men zelfs voo1· zijn !even vrecs.le en hdt g.>:>. I zou Je 
zijn als zij terug kwam. bj hem, die ha:tr ah; ee11 
vad tJ1· lieflnd, ten minste al~ de zielle ta11 -.e die h'.lar 
g~l'oepen had hare hulp niet m !er b,! !JJe f.l·~ . 

· - Hebt. gij da11 g.JtegJ dat ik z.e~t was, vroeg 
de outle vrouw. 

--;- l\f 1j~. God, 'ja, ta'lte ! ~ei Toi11ett<l 0·1gedulilig. 
- ~Ljn waade, wetJ> vo.>1·zichtig, gij k1mt re.).is 

liegen als eP- n page. G: Je It! h~m :l ! Wlldt gj w:\1 dat 
gj doJr bet rlrng<Jn van die !Uans:dec.lere;1 reeJs cen 

groote boomen. ' 11iet vc · lllt' :i1.:'1t op. 
E~rst was Jacques ontmn Lg l; hj I 1i-;le1· l.~ e~h'ec Za 'h j '' n 1 1 11· 1 "'11 rle vr:rm le:1 van de'l grnaf 

steeds angstig. Eindelijk zag men een zwarle m:1.;:;a ; w.dur tot rdd g.ilrn111en; allen w.iren uiemv~gierig 

TwJe seconden late!' hoorde m~n het mllen van 
e~·1 lu.ils, die cloor twee paa1•den in galop werd 
voortgetrokk.en. 

g1·0Jte zo11 le beg . .iat ? · 
J Toinette· h:1.! de g~b<J urteni~'C'l w:llwt dwing1m, 
( maar "zJoa.15 het in die gevalleu gewoJ.1lJk ga;tt, had-



,, 

Dn.artoe uitgeuoodigden zgn verzocht zich 
des morgens ten I 0 ure ten Re,,identiehuize 
te verz.truelen, ten einde bet Hoofd van Ge
westeljj k Bestuur nn.ar den dalem te vergezel
len en alduar het dejeuner bijtewonen. 

Bij gelegenheid d11t de Prins Gondo Ha.t
modjo van den Lo.woe terng keerde kreeg Z. 
H. van den Regent van K1mL11g Anjar een 
kii.rbouwenfoetus met twee koppen. Het is door 
de z lrgen van d~n h3er M. op spiritus gezet en 
thans voor bezoekers van den prins te zien. 

In kn.mpoong S~n.belnn, achter Mangkoene
gn.rnn is zekere J11va11usche vrouw verleden 
m:iand bev11llen van een zoon. 'Tot niet geringe 
venv Ja l~ria ~ br fa:nilie bwiel zg eergisteren 
weer vim een zoon, zoodat zg binnen eene 
m1111nd tw 3e kinderen heeft gekregen. Beide 
zijn tot heden in welstand. 

Op Slomprettan is op dit oogenblik eene 
koe, nan een Ara.bier behoorende, met vijf 
pooten t~ zien. De vijfde poot hangt aan den 
rug, 

G e me n g de B er i ch t en. 
Op J1wa bestaii.t momeutanuel een overflow 

ntn artisten, nl bet echtpn.ar Grn:is-Troost, het 
ho!l !en-en npe11t.he11ter Klaer en Olman. · het 
Oost~nrijksch muziekgezelschap Siegl, de Bcll
ringerstroep, bet pns ge11rriveerde fransche ter
iet vim C0lombo en Wilsons circus, terwijl de 
impras>ii.rio B~rg11m11schi in October verwacht 
wodt met een operette-gezelschap. 

Over bet concert Siegl bev11.t bet S. H. B. 
een vleiend artikel: het wodt" in alle opzich
ten m1tgnit'iek " genoemd, zooditt we hopen 
willen d:it !tet ook te Solo eenige voorstellin
geu zal geve11. 

De S;:iectator behelst de volgende satire op 
kuustcritiek~n. 

D.:J kun t i de groot<>te leven hefboom Hors 
I' art point de saJ.ut! Daarom toog ik naa.r 
..,chierm0nnikoog, nan.r de driejaarlijksche ten
toonstelling vii.n schilder~jen. 

Ziehier eene korte beschrijving: 
"N"o. 1 Varkenstal. Is een aardig groepje. 

~ 2 Een bond. Te 'l'eel gelikt. 
» J M.:it c.'iic gapenseeld en gesmeerd 

geniital. 
, 4 Eenden. Smn.kelijk en malsch. 
~ 5 Een botervlootje; smeltend en vet 

van toets, meesterlijk van gedachte. 
~ 6 E:m doo le musch: vol leven en gloed. 
~ 7 De verveling. Uitnmntend weerg&-

geven. J. B. 

ln verbaud met wat 'vij in ons vorig num
mer schreven betrefr'ende bet spoorweg1iccident 
in de Preanger nemen wij het volgende over 
uit bet B. H. B. 

Nau.r wu uit goede bron vernemen moet 
het demilleeren van den treiu op de hoogte 
van Tji-Tjoero3k op 17 en 18 dezer geenszins 
a.an kwitadwilligheid worden toegeschreven, 
m1i1i.r de oorz1iak d11.arvan gezocht worden in 
de groote lengte van den trein, die een gedeel
te d~r berg-h.1.tterg had opgenomen; eene leng
te, waarop bij de krommingen der ha.an niet 
gerekend is. 

De bewoners van bet W aterlooplein bewe
ren eenige dagen geledeu een schok van aa.rd
beving en een vreemd onderaardsch geromruel 
vemornen te hebben. Bij een ingP.steld onder
zo~k is gebleken, cl11t de monumental~ leeuw, op 
bet oo.~enblik dat bet voorstel tot _joint-action 
tegen dtln mlja van Tenom ged!L!l.n werd, een 

dr.n dezP. haat' ge::lwongen. Toch geloo~de zij nu aan 
haar g1•luk. Op een onwaardige wijze was de graaf 
be 1tg.!.10men; zj gelooftle dat woede en haat thans 
de liefJe m 1e.;t 11itgtlrloofJ hebben. Zelf met een 
;:terke gee;;t begaafii, vermoedde zij niet aan de laag
lnrtige vergillenis, die zwakke zielen altoos gereed 
hebl.en. Het scbeen haar toe dat als zij haar hart 
Yovr hem openleg,le, om hem de schatten rnn den wa
ren b:irtstocht te doen geHielen, de graaf verblind 
zou wezcn en zich laten mede.'!eepcn als een schraap
zuchtige. aan wien men een kist met goud laat zien. 

Om kort te gaan zij was vol hoop en de liefde 
~chenkt hoop. foist nu k warn die brief die baar 
terugriep. Gcplaatst tu;;schen haren hartstocht en 
bare lief de aan:elrle zij nict I'll nam afscheid van den 
graaf. 

Het is onnoodig te vermr.ldrn hoe zij ontvangen 
werd. Hare ecrste woorden behelsdcn het 'verzoek 
om vergillcnis voor haar jongen meester en dat ver
ki·eeg zij ook. Zij schreef hem oogcnblikkelijk om 
m-!t den mecsten spoeJ terug te komen. daar zijn 
oom b,JJcnkclijk ziek was. 

XI. 

Verklarlngen. 

door woede en wanhoop ingegeven gebrul heeft 
aa.ngeheven, dat ziju voetstuk en de ua.burige 
huizen trillen deed. B. H. B. 

ZEKERE SPOORWEGbeambte te Soerabaja ont
ving op zijn werk bezoek van een heer, die 
een vreeslijk ka.baal ma.akte, om reden hij [ ne
derig employe] de bruta.liteit zou gehad hebben 
hem (zich noemende groote beer) bij brief om 
de hand zijner dochter te vra(J'en. 

Hoewel die be1Lmbte zwoe~ den bewusten 
brief niet geschreven te hebben en ook niet 
op mgnheer's dochter gecharmeerd te zijn, bleef 
die beer bij zijne verklaring, wat den nuder 
zoo boos ma.a.kte, dat hij geholpen door z[jne 
medeemployes, die op het rumoer waren komen 
toeschieten, den grooten mjjnheer van de plaats 
verjoeg, tot hila.riteit van cle vele nontonnende 
inlanders. S. H. B. 

Door M. E. Bervoets en H. E. Dorrepaal 
te Klatten is gevraagd prioriteit van concessie 
voor een secundairen spoorweg van Setjang 
OTer Tem11nggoeng naar Kendal, met een zijtak 
van Nga.diredjo of Parnkan naar W onosobo. 

Naar wig· vernemen is door de reU'eerinCI' aan 
0 0 

adressa.nten te kennen gegeven, dat het ver-
leenen van de door hen beoo(J'de conces~ie af
hankelijk moet worden gesteld ~an verschillende 
omstandigheden, waaromtrent eerst in een be
trekkelijk verwgderde toekomst kan worden 
geoordeeld en dat mitsdien hun verzoek vor
alsnog voor inwilliging niet vatbaar is. 

B. H.B. 

Te Schwedt a.ld OJer wilde een ritmeester 
bij het regiment dragonders het onzinnige WlLli.g

stuk ondernemen om driemaal achtereen tus 
schen de wieken van een snel in <Tan<T ziinden 

I:> 0 " 
windmolen door te r!jden. Tweemaleil gelukte 
het hem doch de derJe maal werden paard en 
ruiter door een wiek gegrepen en voortgesliu
gerd. De ruiter werd uit bet zadel gelicht en 
kwam met zware verwondingen op den groncl 
terecht. Het paard is ongeloofigker wijze zon-
der letsel er af gekomen. A. D. 

Verspreide berich ten. 
Het oude paleis van Karel de Groote doet thans 

dienst als .... , sigarenfal.11·iek. Sic transit enz -
Eene dame te Pesth is <•m het !even gekomen door
dien bij een val haar losgeraakt valsch gebit haar 
in de keel scboot en deed stikken - In een hoofd 
artikel van het Berliner Tageblatt wordt de aarr
dacht gevestigd op de zielenronselaars, zoowel Duit
sche als Hollandsche, die in Duikchland en Zwitser
land jongelieden voor lfarderwijk wcrven, terwijl in 
Luik handel in valsche papieren voor de indiensttre
ding benoodigd, wordt gedreven - Op bet inlandsch 
onderwijs (voorstel Verkerk Pistorius) zal misschien 
twee ton 's jaars bezuinigd kunnen wvrden - Wil
sons circus wo1·.lt in de Java Bode zeer geroerud· 
Er is o. a. een artist die deuntjes op een kotliekan 
blaast, een ander die het geschreeuw van een zuige
ling met bedriegelijke jui&t.heid weergeeft, enz - In 
de afdeeling Soekaboerni zullen proeven genomen war
den met dtln aanplant van getah-pertjah boomen
VolgPns bet B. H. B. werken sommige krasse toeren 
van W Jsons acrobaten den toeschouwer .op zijn "be
wonderingsknobb,,l " - Te Batavia wordt voortge
gaan met de overbrenging dar-Algemecne Secretarie 
naar Buitenzorg - Eene eigenaardige plaats heeft 
men in Holland gegeven aan een gedeelte van den 
kampong welke op de Amsterdamsche tentoonstelling 
te zien was, nl. de sterrewacht te Leiden - Een op
ziene1· van den Parijschen Ja-rdin des Ptantes. welke 
door uitglipping in den beerenkuil vie! op den rug 
van een kwaadnardig mannetje, is er minder onge
schonden weer uitgekomen dan Daniel uit den leeu
wenkuil. Zijne kwetsuren doo1· den val en de tanden 
en klauwen van het dier, zijn van vrij ernstigrn aard; 

In Mei a. s. zal te Antwerp<>n eene Exposition 
Universelle warden gehouden. De inzem!ingstennijn 
voo1· overzeesche exposanten zal met 1 Sept. a. s. 

ne gouvernante, onder het loozen van zware zuchten. 
Toen Toinette hem dit lalle geneesmiddd aanb~od, 

greep hij de kom en wierp ze wodden•I op den vloer. 
- Ik zie wat bet is . Men wil mij van hanger 

laten sterven, Men liceft zich verstaan met den ge
neesher.r aan wien een goed dee! van mijne kronen 
zal uitgekeerd worde'l. Hum! i\Iaar dat zal "niet ge
be11ren. ~u nog mooier ! Gij den kt zeker dat ik zoo 
dam hen. M:irton ! ~farton ! geef mij tla<lelijk een 
goed avondmaal. Ik heb wede1· eetlust gekregen, 
en (hier 1naakte h;j ee:1 buiging voor zijn neef en 
voor Toinette) ik zal ook zonder uw goedvinden 110g 
lang !even. A! A! hum! hum ! 

Toinette maakte tegenwerpingen, werd boo.>, maar 
te vergeefs. 

Mart-On was altoo~ klaar om aan deze uaatzuch
tige grillen te voldoen en die maar al te dikwijls 
terugkwamen. Zij bracht clan ook spoedig een ge
braden ossenhaas, goed gelanleerrl met een fijnc ma
derasaus, genankeerd door patl'ijzen, en gebak; alles 
zag er mee1· dan smakelijk uit. 

De grijsaard deed zijne blikken over alles gaan, 
wapende zich met cen mes en vork en begon zijn 
ve1·slindingswerk. 

Toen hij de helft van den scholel verorberd had, 
werd hij purper, als naar gewoonte, vie! in zijn wij-

Op een schoonen achtermiddag, roerde Toinette I den leuningstoel neder en bleef liggen als een slang, 
tiuiker door ePn rnim met water aangrlengde kom met half bedwclmd, half ingeslaprn. 
melk, b~~1cm:.l voor den ourten graaf d~ Langei, die Het was de Perste maal na hun terugkecr op het kas-
gcen ander voedse.l meer tot zich kon nemen. teel,dat de graaf en Toinette zoo goed alti alleen waren. 

Met. de oogen volgde deze alle bewegingen van zij- -- Waarlijk Toinette! riep de jonge man uit, weet 

gesloten worden. De Br.lgische consul te Batavia heeft 
vel'lenging aangevraagd- Aan M W .r Jut zijn in 
erfpacht afgestaan 400 bouws woestr. gronden, uit· 
makende de 1·eeds nitgekapte perceelen der ltoutaan
kn p Gondang, aftleeling Ilerbek en 500 bouws tot 
uitbreiding van het r.erste pcrcecl, tPgen f 2,50 pet· 
bouw - ne OYerlerlen transportnanneme1·. Oei Sioe 
Hai te Djokja moet een vel'lnogen nagelaten hebben 
van ongeveer zes ton - !Ict. oostenrijksch muziekcorps 
s·fcgl is voornrmens de Vorstenlanden te bezoeken 
- Aan mr. lllounier te Soerabaja wor,lt het voorne
men toegcschreven om te Pasoe1·opan een centraal 
pel-en bercirlingsetablissement voo1· koffie opterichteri 
- Namens de ingezctenen van Pasoeroean is a<Ul 
den regent aldaa1· een fraai gedenhtuk aangeboclen 
bij gelegenheid van bet inlanrlsch nieuwjaar. De in
scriptie verrncldt o. a. " ingetan dari orang " ( orong
erong = andjing tanah, ecn met knijpscharen gewa
penrl insect, dat holen in den grond graa!'t) 

Het huwelijk van 1len g1·ootherlog ''an llessen is 
ontbonden de facto en zal dit ook eerlan" de j1we 
zijn, omtlat volgens vcrklaring in de K.t~er" eene 
betreuren'waardige misleiJing " beeft plaats gehad 
van de zijrle van de bruirl, omtl'ent wier 1·erleden wei
nig stichtelijke zaken op,mbaar zijn geworden. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 

Uit Batavia, 26 Juli. Er worden toebereidselen ge
maakt voor rte aanstaanrie cxpeditie naar Tenom. 

Herle1~ is hier e~n Ilollandsche ~ail aangekomen 
met bel'lchtr.n, loopenrle tot 24 J um. 

De invoering van een pakketpost op lndie is aan
staande. 

De hefwcn van der Wyck en Pruys van det· Hoe
ven zijn den 20sten Juni te Londen aangekomen. 

Den 2·lsten Juni hadden zij een confernntie met 
graaf van Bylandt die daarop graaf Granville be-
1.0cht. 

De begrafrnis van Z. K. I-I. den Prins van Oranje 
zou plaats hebben op 8 Juli. 

I Luitenant Haver Drocze, thans met verlof in Ne
derland, is gepen;;ionneerd. 

De Britsch Indische Rege\)ring heeft bij de Engel
sche Regee1·ing voor een eventueele l\xpeditic naar 
Tenom aanbevolen kolonel Lockhart van het intel
ligence department, die A~jeh twee malen bezocht. 

Een twet>jarig verlof naar Europa is verleend a:m 
den et:>rsten substituut-grilfier bij den raad van Jus-
titie te Batavia, Penniuk. -

Benoemd tot vasten werkman-ketelmaker bij het 
marine-etabli~sement te Soeraba,ja. van Halving . 

Den 25sten Juli is de Ditke of Westminste1· ' ·an 
Cuoktown naar Lon<len vertrokken 

De New Castle is den 1 Oden Juli van Aden naar 
Queensland vertrokken. 

De Chyebassa is den 22sten Juli van Arlen naar 
Queensland vertrokken. 

De Willem III is heden te Pad.ang aangekomen. 
De Burgemeeste1· Den Tex ;s eergisteren van Suez 

vertrok ken. 

Uit Batavia, 28 Jul!. Het stoomschip Penang is 
24 dezer van Southampton henva'.lrts vertrokkr1n. 

Ingedeeld bij het tweet.le bataillon infanteric, de 
kapitein vnn Leeuwen; 

bij het derde bataillon infanterie, de eerste luitenant 
Rocker; 

Overgeplaatst naar Padang de 0Uicic1· van gezond
bcid der eersLe klasse, Theunissen; 

de apotheker der eerste kla~se, Erkelens; 
de eel'ste luitenant-kwartiermee~t.ers van Wijhe en 

Caminha; 
naar Fort de Kock, de twcede luitenant kwartier

meester, van der Loeff: 
na:i.r Atjeh, de tweede iuitenant kwartiermeesters, 

Luderus, Geurken en Rieman; 
de kapitein kwartierrneester, Le Rutte; 
de dirigeernnd officier van gezondheid der tweede 

klasse, van Geer; 
de dirigeerend officier van gezondheid der eerste 

klasse, \I an der Leeu w; -
naat· Weltevreden, de dirigeerenrl officier van ge

zondheid der tweede klasse, van \Voelderen; 
de apotheker der eerste kla.~se Rolff. 
Een tweejarig verlof naar Europa is verleend aan 

rlen hoofdonderwijzer, Bommel. 
Eerrol ontslag•m uit 's lands dienst, de Kock van 

Leeuwen, zoutverkoop pakhuismee.;te1· t.e Ba1~lja1·; 
de militaire apotheker der tweede klasse, van Lecr

sum; 
de eerste luitenant der infanterie, Ovink; 

gij wel dat gij coque; woi•dt en ik van vrrveling zou 
sterven, als uw "rnolijk gelaat deze sombere woon
plaats niet draaglijk maakte. 

-:\u eerst had de graaf opgemerkt dat ToinettP, 
zr.er mooi was en niet wetendc hoc zijn tij1l te Joo
den, maakte hij haar het. hof. 

Bij het hooren van deze Jang verwachte verklaring, 
drnigJe To~nette bet bt!wustzijn te verliezen; hare 
oogt1n , waaruit rle hartstocht schitterde, op hem ves
tigPnJe. zeide zij met ecn he\·ende stem: 

J,; ltet rlan waar dat gij mij lief heht? 
Zoovcr rlacht rle graaf nog niet. gegaan te zijn; 

lll3<ll' hij tra l niet terug eh Vt~rzekerde zijne lielUe. 
- Zoo bcmint gij mij dan ! En, voegde zij er 

schalks bij: Zult gij v00,·taan op straat de eer te de 
beste nouw niet meer vl'rvolgen? 

- Wat be lol'lt gij? stottcrdP de grnaf. 
-- En beloof't gij mij van ni•}t weer tc zullen den-

ken :tan die onbe;;cheiden jufvrouw, die een VL1ilc aap 
met hare l.Joodschappen belast? 

- Hoe nu, riep de jo11gman uit, dat is al te erg! 
Of uw brneller is hier, of hj heeft u geschreven. 

- Koch het een, noch het ander, antwoordrle 
Toinette. Ik ook bemin u, vervolgde zij de oogcn 
nederslaande, ik bemin ·U en rr.eds lang;. Ik weet niet 
hoe dat zoo in zijn werk i;; gegaan. Gij waart nog 
een kind, met uwe blondo krulle1> en ik had u lief 
als een moeder. !k W•lS toen slechts twaalf jaren; 
rnaar opgevoed m dit oude kasteel, waar de dageu 
zoo clon~er en zo.> lang zijn, scheen het mij toe dat 
ik veel ouder was, Toen zijt gij grooter geworden 
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de nrnjoor der infauterie, Iloelaard, militair kom
mandant tc Banka. 

lleuuemcl tot mililair kommandant van Banka, tie 
majoo1· der infanieric Segov; 

lot. zo~tverkoop~akhuisrne.ester te Bandjar, Yeugen; 
tot a~~1stent-res1dcnt te Sidhoardjo, de controleur 

der ccrstr. klasse v:tn Laning; 
tot n~8istent-1·esirlt>nt van Wonogil'ie, de controleur 

dcr cerste klas~e, Schepper; 
tot adjunct-directcur der gouvernements kinaon

derneminb in de Preangerregentschappen, van Leer
sum; 

tot ingenieur dcr !'e1·~t.e kla~se bij de staatsspoor
wegen, Spanjaard. 

Bevo1·derd tot eel'sten luitenant de1· artillerit:>, 
Bangert en Smit~. 

ontbonrlen onder dankbctuiging voor de in die be
tl'ckking hewezen diensten de commissie belast met 
bet. afnemen van het gl'Ootambten:rn.rsexamen. 

Heclen is hi<\l' aangekomen de Engelscbe mail met 
berichten, loopende tot 27 Juni. 

De Duitsche Hegeering hceft de havens van Deli 
en geheel Sumatra verklaal'CI voor besmet door de 
cholera. 

.Luitenant van t!ci· Meer Mohr is overgeplaatst 
naar lndie. 

Z. l\L de Koning zou den 2en Juli van Carlsbad 
naar Kreutz vertrekken. 

Yolgens berichtcn die van de hee1·en Pruijs van 
t.ler lloeven en van der Wijck ontvaugen zijn, ver
langt de radjah van Tenom tbans uitl.Jreiding van 
grondgebierl, een aanzienlijk losgflld 1~n een vrijhaven 

Op die vo0rw:1arden wil hij rle bemanning vrijlaten'. 
Aan den Sultan van Pontianak is de zilveren me-

daille tocgekcnd. 
De Uti·echl is gistPren 1·nn Suez vertrokken. 
De D1·enthe is gisteren Arlen gepasseerd. 
De Semamng i;; den 24stcn Juli van Southamp

ton vertrokken. 
Van Reuter, 28 Juli. Londcn 25 Juli. In antwoord 

op een tot hem gerichte vraag, zeide dtt premier 
dat de Egyptiscl1e conferentie a. s. Maandag (dat is
hedcn) weder hueen zou kome11. 

Daarna hcopte hij de verklaring af te leggen dir 
van hem verwacht wc1·d. 

Londen 26 Juli. D() cholera is te Marseille en 
Toulon aan het afnemcn. 
Londen."27 Juli. De cholera is uitgebroken in Spezzia. 

De Strrnclai·d publiceert !'en telegram waarin 
wordt medegr.deeld. d•tt de Hova's den 27en Juni 
een aanval rnn de Franschen afgeslagen hebben. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Woensdag 30 dezer te \\"aroong-Pelem van de 

nagelaten goerleren van den Chinees Sie Tiong Hong·. 
Op DondP.nlag 31 dezer ten huize van den Heer 

A. Hesselink in de lleeren,traat rnn ZEd. inboedcl. 
Op Vrijdag -1 Augustus in het pandhuis te Tjo· 

ijoedan rnn onuitgeloste pandgoederen. 
De Vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

--------------~ ti St -Nicolaasfeest It . - . t BO~LLET t 
• 1.0, Rue du Pare Royal, 1.0, P,\.l\IS • 

•
• Ileveelt zich bijzonde1· aan voo1· de lererin(J" vdn • 

M:ekanieke en Beweegbare V~or- • t werpen met en zonder muziek, uitmuntend It 

~ 
geschikt voo1· St-Nicolcias-Kei·smis-en Nieuw- i 
jaarogeschenken. 

Be~tellingen, gelieYe men, vergczeld van 
• dekking tu.Jig le doen toekomen aan den Heer ' 
M IUHJLLEI', 10. rue du Pare Royal, a 
• of aan E. ELS]I \CB, te Parijs, bij I' t wiPn, ernnal,; 1.J;j onder:;taancle Jirnia op franco 9 •1 aanl'rage, g. eill11streerde Catalugussen en prijs- • G cournntcn te verkrtJgen zun. t 
)' .................... , 

Te SoePaKttrttl. bij T-i\JOFT & KALFF. 
(148) 

en u we oogcn wa.ren zoo swut, dat 1wm u niet mcer 
k'ln aanzien zooals rnorhcen. En terwijl gij ee1i 
jongrn:rn wer·dt kecrrlP ik tot den staat van jong
mei;.je t<Jrug. Toen 1.Jegreep ik onbeslem1i dat ik de 
b»schermt>nde rol van moe.Ier niet me.Jr kon vervul
lcn. lk ha l u echter steed:; lief. . . . . . . maar an
del's clan V-l'Ot"!gel'. 

Die ontdekking was t>en stl'aal die overal licht 
bracht in h!lt verltlrl<Jne en den graaf zaken deed 
begrijpen, die tot n >g toe rno1· hem duistrr waren 
p-.ib!t'rcn; m:ia1· die strnal verl"l'oolijkte zijn hart niet. 

- Lui,t.er, luist.er nog m"er. ToP.n gij vertrok
keu waart, ko·1 ik hier niet la1~ger lt:>Yen. Ziet, ik 
was doo1· de herinnering aan u terrwderge>lagen, 
m\jn liart werd al~ vaneengcreten. Ik vond een 
voorwendsel om heen te gaan. De oude gmaf ween
de. Wat. mij aanging, ik weende reeds Jang nict 
meer. Te Parijs lteb ik een bl:ljaarde tantc. 

De graaf ''iel haar in de 1-ede. 
- Woont zij niet op de quai des Celestins? 
Ja, monseignem'. _ 

Wol'dt ve1·volgd. 

[ 



~~~~Tt ~t~~~Tlt 
OU Vrijda[ TIB!l I•'ll An[mtm 18~4 
VOOlt HET 00:\1.\1IS3IEHUI3 VAL : 

~~ W ~ \\JAJI ~ij~~~J1rlID~ 
van eene belangrijke partij Lijn wad en, 
Dames en Heeren Mode-artikelen, Tri
cots, flanel, Thibet, Chitzen, enz. enz. 
alles nader per strooibiUet te om
schrijven. 

Donderdag a. s. voor een ieder te 
bezichtigen. 

Met commissien belast zich 
(190) B. w. Y.L~ HOGE;',AND. 

Groote . Vendutie 
op 'Voenstla;; e~ IDu:ulm·tlag 

6 en ~ 1'a.u~·u:§tu :§ a §. 
ten huize van den \ V el li; Llelen Heer 

B. A van der Heijde, Mese:i 
van ZErl 's netten inboeJel, bij d r o0ibilll)t nn.
der te omschrij ven. 

(187) 80ESlI.L T ,·Co. 

a. S~ FINK H 0 ~\ 
TA ND-A ltT 

Zal van af den 28en Juli tot den ~O n Augus
tus te .:;e1na1"ang Horn nc PH1 r.r.o~ en 
van den 25en Augustus tut '.20 8l:'pte111b_.r te 
Soerabaij a HoTEL Brwr;KJIA~ te comrnlte, ren 

.. [ 1 g l] zyn. 

Met toestemming van den Resident. 

Societeit Harmonie Solo 
Dinsdag 2} Juli 1Sii1 

BEPAALD 

de laatste v~~!~tell:ng 
LYNCH FAMILY BELLRINGERS 

Instrurnentn.listen eu i .mg,n·s 
opgericht in l 67. 

.... Geheele veranierin~ va.n I'rogr;i.mma.. 
Loges f :d ,50. 

Aanvang ten 9 ure. 
D~ Di.J·pcteur, 

(191 ) H.\.RhY LY.\'CH. 

Houtaankan Madj Bnan~ 
![~nt te Solo C. ER XL E B EN 

(we~ naar I:Wcton.) 

Bezoekt P-lke ondernerning op verzoek . ( 189) 

Verkrijgbaar 
bij .THOOFT & !\:ALFF 

blancu aa!lY1·a~e:i tut. ~eleicle· 
bittet voa1· , ·er,·oer , ·a:i i>fiij, 
met onh·angstl>e\.wijs 'our liof· 
fij pas. ( l 9 ~ ) 

·~ 
!andeelen Ned. Iml. Handelsbank 

Offerten ruet koersopgu.ve lmretLU dezes. num-
mer advertentie. ( 1 8) 

w~rdt ·te ~cop gevr1agd~ 
. Een gebrnikte, doch goed onc1er houden en 

sterke Dogciut. 
Brieven frnnco uitgevers c~ezes. (185) 

TE HUU1l 
bet buis te Poei·bnijan , la.itst be
woond dom· den Heer OT 1'. 

'.!.'e bevrngen bij 
G. YA."1 BEUXIXGE)i Y A.X HELSDI)iGE~, 

(174) te Djeubres. 

Rijpaard gevraagd 
boven de- man.t, circa zes jnl'en oud, frnn.i en 
11terk en met gu.rnntie tegen in- eu nit wen
dige gebreken. 

Brieve11 met prijsopgave uitgev.ers dezes, nt1m-
mer advertcµtie. (1 8ti) 

§PE~ I A l..1 IT EI T. 
Indig~·!nstalla.tien., 

'T..~· 01·d en , ·nl .. e~ as d e la 1tt ste \ 'er· . 
beteri~a ~·e .a . s1rn e11i.~ e :! s •Ihle 

uH .~·e,·aeircl. 
Beter kw.Llit.eit. In'1igo, toepttssing vm1 Stoorn

kooktne,.:;tel1en. 
Kleine I 11,:;Lllnties worclen in den t!j'1 vn.n 

een' nma11 l g·ere' l afg·el l"ed. 
Ifo•rbij "·odt h iege:1;uund geen mr>tselwerk 

o-ebr ,1ikt en kau 111cn liet c1n lens-w.Ltel' bczi
gen tot hct u.inm<:mgen v:m tle in liri:opnp. 

\V. :\I.L' W l·~L . . 
(HiO) ~~<!ill:\lEE~ .-Tij a~ja. 

BEC KER & Co. SOERAB AIJA. 
·w1E :-; :- 'II.' i ll.Q J~ X ~ 11.<D- ~Y. 

H1:1ieb.:'e:1 in 1:1::..ohbede ~:1 e:1 fab rie!\sbe
nool~g:l.:1e in. 

HEBBEN l"J VOORRAAD: 

Een g-rooi • p:trt\j IL. TI'. l...,.j cu :Balli• 
\j o;;-:; •1· in ;,\le ;t '111 ·ti ig·en. 
~Ha a r L'n ,?l 1:•J~j:; •r 1:m alle dikten, 

\Vaarb!j ra11 Li'/,~' 1 1 " el 1 
... " 

. t~rn r en llL; i:.c>~•.:.•r ea ili a1,ei·· 
1 
d 1·a n1I . · 

L;root.e- sortcei'ing· - -;'J :h•rb oute~D. en 
( n:~ :i:~ll.t4't•ls. 

» 1) <n,r ·1· ·:D. lit1·a ::1en 
en ~Hun::~ ;:=i~uj .. ,.~. 

I:~ H:t 1· 1..Ju~1· >•m ,,f '.i•" tot en met 
l ' ' dik. 

G.a!ti~raL1~:~ met ~mn ?:stu .. .i ... re::D._ tot 
en 1Jt~r -J" 

G-t.•~ib:~~a·:~ p1J .> •:D. tot 1:2" tl inrneter 
rrep ·r::;t op l I .~till >S[> .e:e·i. 
0 

Prillrn k11-.,liceit J~:q;· ·l~:·3w dr~Jfrle• 
n1e:~ . e:tkd ea dnl>b ·I. 

l a~~tl . u.· •:tt r lrn~·a a l . §toa:ln• 
iw::ap.e:t L'll ~~1 a .. d~~wiie:a. 

~- ~u;~·~'i' •.:.• l:>i,· •• a l• ,·uar ~·as en 
'\)'H~o.."";; >~ ,_dra.• 1. 

_1lle so. li'ten 
u.)nr en ( ill l'aai· 

en·..J ... ·~ aa.ba:Lr~:h . 
§ina~.L~n.i.·L i:~ •!§::: .1ethetclsopeen 

fu ~~c au • L: 1L1t. 

.i< a .. ::;._• ,...-.1.t:.1· (' l>:::n:>nsHi e, de. beste 
bekleetiin.2: te..; ·n w.m.uk- uir; -rr.di;1g. 

IlH:t~l · - 1 Li!illl. e~n nieuw soorl 
, . ll ttJ' ... ~a...•j . \';L 1 wdke b.,tst~ <trtikelen zij 
eeni<>·• H •e11t.m ru0r J'"'' zijn. 
Y~r le; a! "' ;L·tLi •L·:~ . b~:wucll~d 

, -uur ia:~i ~l:iJ.i • ·•=~-1~1· :~ ·:~u=~ . ..-·e.~1. 
HuuLL:l ::,L;L!\. oe grout-!11 UtUfet gcb<LS~erJ zuu

de, hebbm zj i11t:..LUJ prij;,m zejr billijk en 
beueJen cun1.:urremie gcstdJ. 

Ga1Lrne b~L:;t.:n zij zicli met toezidit hou
den op iutntun•d~ V<Lll Ii.I. a.~:n. i:~e1· i~~ :h en 
1·ep a.rat ics tl<t«~'l"«n , en nenieu bestel· 
lirL; ·erB 1um op d1v-.:rse Wl:lrktuigen. (90) 

I.\TJSCJT Ff l~OJ)fGA 

van o Ve poel & Comp. 
PASOEROE.AN. 

I 

Specialileitrn in ~paansrh c en Porl11~rwhc \\'ijnen. 

,..\} 1..11.... .. ... ,. - .. .. • •• ' • I ' ,, I Jll ' 1" 

iTl. : 1 i.1~a • .J 1;•.1t•l"1 :inu;::/ukt>., t:1..iu; 1:! 11 
Pale- , . 11.1- C.l ~;l;·~·-::J~1e. i'Y ., , _,-, 3, CJ t 

.\ li 1; '.:TE'.:: 

.\ . \'. rn;,\[ ·~ ..... n 111io" vrrn.1ie. 
L.\ ll:-4 .. ,\' _ _.. l'<J. . . . p,-./111!1 If/·'· 
·\' A\ .\ [ I Id.·:.\-\: Cu . . S.1111·•i'11i,a. 
J\. ll<) ). • .... , , .. . J{ I fj0.

1
o' l!l'(O. 

SL".·: ' ( ...... ... . . 1f:1!11•1y. 
J J.~:\\[ · i.~l[ . . . . . l\.' li1•ie . 

M \ '\ ·j.;, ........ .II i 1;,,., 1. 

TlI J JI-' t' ,'\:. 1.; \ f.lo'i" . s, "w1u·tr1. 
\' .\. - :o l ~ I -\: Co .. ]) o ·j1i .,11·t,1. 
E. t' S \:-' ........ S 1 1111 ·u 1.J . 

LI-: l'l.1-:lt 'J ...... T.w 11l·t. 

S.\IEl.::.\'l\. . . . ....• G/ie1·ibon. ( 107) 

0-i D:JaBQEa ~ Oo-
SOERABAIJ_.t\_. 

H o '1: o l o g i e - M a k e 1· s e n ll a n d e I a 1· e n 
Hebben de eer het ge11chte publiek te berichten, dnt z~j te §alo ge.1rr ivcerd z[ju, rue

debrengende eene groote collectie Goud - Zihrer - Di1nn 1i~1h•·n•rli:en, alle soor
ten D101·olo~ies en Ha.ndels;-oecle1·en: 

Braceletten, B1·oches, lledailluns, ltl'nizen, Cullie1·s. liabajah
Jla::achet - - en andere 1'.nOO[len. Heeren en Dnmes lt:m·olo,:;-h•Ji:ettiugen, 
Oorl>ellen, Ring·en enz. enz. 

Gouclen en zilveren Dames en Heeren Hol'Ologies in •Hffen-ente pl"~jzen ~ 
voor het goed loo pen wordt gegn.mncleercl . 

Yen1er nlle soorten JHalt.ken, Nn.aimitchiues, §pe~ldaoze.n. §childe-
1·ijeil Galanterie 'Val'en enz. enz. te veel om te specificeren. 

Ook warden bestellingen op nieuwe bijouterien en repttratien v11n goud werken enz. 
a1111genomen. 

iullen slechts U dn.geu alhier verblijven. 

~ 
{). + 

hebben o:atirn,jd e7! oa1t. in •letail ,-.erJrrij~baa1·: 

UNIVE1{SAL ~IETALL POETS POMADE. 
Het te poetsen m3t:L1Ll wod t m it een z1tcht l1L;ij e m ;t eenige PO.\Li.DE gewreven, waar

rloor zeer spoedig r!e zuivere glans te 1·oorsch\ju komt . 
Groote doos f 0,20. 
Kleine » » 0.10. - 181 -

T eercapsulen 
STEEDS MET SUCCES AANGEWEND 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en hel OPGEVEN van SLIJM; 

en icr<ler l ~rirn de mrrsle ZIEKTEN rnn de 
ADEMSHAT ... 1NG3'\VER!{TUIGEN en de LONGEN 

Prij.• per f/eschje inhoudende zi,:<;TJG CAPS ULE'.'< TACilTIG CENTS. 

Men eische de bicl'~OYen ~ fgl'ilrukte mr. ~ ~ ili e :> op de etikette en het 
pro"lJectus, beide in de fransche la:il. 

Eestellingen voor en gros te richten aan E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te P.A.Ft.IJS 

Te 111rMijt111t voor JA \'A, l;i; \\':umee ea \'nn .tnlst. le SAMA RANG; bij Doutrl}•e & C', 
le BATA\'IA; bij G. l>llingcr, te SOERABAYA 

EN IN ALLE APOTHEKF.~ VA~ Ned.-Indien 

N a, t u u r l ij k :Minar,_a,lwa,ter 
uit de 

Victoria Bron. te Ober•lahn.stein. a 1d. Rijn. 

Het beste der tot nu toe bekende Miner11alwL1ternn, an.nbevolen door vele meJische au

tori teiten. 
Verkrijgban.r bij 

SO FS~IAN & Co. 

(77) 

F 0 WLE1{S 

draa[bare ~Dnnrwa[Bn, 
MET 

SY.."..LEN RA ILS en ST.\LEN D'N ,\RSLlG:JE::\S 
\'0 011 

I/.! Ill GO -0 ND ZfVJ E .i, l!J G '.:N, ENZ., 

Semarang, Solo, Djocdju. ; 

en in n.lle 'J'oko 's. 

V erkrijg·baa.r 

bij 

TBOQFlJ & KAL!1. 
Avonturen 

vn.n 

Baron von Miinchhausan 
l .vor len met veel sncces gel1rnikt op 'ae fa-

irie'.ren DJ lTI, NU.l.NDJOEl\:. i\rnl{ i'l'.JA:\T, ( in het .fovaansch) 
'1i' J "f11AN I'1·ijs f' .). - f'1·aitcrJ pe1· post f :J,:JO. •~"l. .J" .~u , enz. 

:>it jaar zullen er hier te ~JOC· -----~----------I 
( 82) 

U.J ...:t.. ineel" dan \l'l,J.i' {)an.I §1rnor THOOFT & KALFF . S k t i~• ~eb1·11i1{ geb1·ac31t warden. . . . - . oera ar a. 
Eenig Agent voo1· de Vo1·ste11landen. 

MACH INER!EN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
VAN . 

l1J ~11 Ptloi?Jr & Co. tl L\ncoln. 
BJ<;'.\. llJ()_Nf) i\IET )!E i!: l1 DA.N 200 1IEDAILLES 

· VOOll ZIJ.NI<.: i\IACllI.NERIE~ 

§T.~LEN A.SSEY voax 1'13LE::WS. 
ENti. E'.WZ. · 

(149) w. MAXWELL, El{(HNEER. 

leveren op aanvr1111g dadelijk 

Sch ljfscl1ie~rc:;ister!!I en Afst1uulsbepa• 
lha;;en, afzonclerlijk gcbonrlen. 

Ge1lr1t!Ue A.:uateekenlngboekjcs. 
N aamlijstcn. 
IUeedin:;lijsten. 
Stra.fboeken. 

:rticrrn:;cboeken met sterkte llc:;ister. 
Proccs-Vcrbanl. Gctui:;en Verhooren. 
lileJda11;;den· Verhoore11. 
Vendave'rautw~ordin~en; euz. enz. (4) 



GELD-LOTERIJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymnastiekscbool te Soerakarta 

en 

De Vereeni~inA" tot voorbereidend on
derrieht nan kinderen van Minver
mo~enden in Nederland!!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

· Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
~ prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- ({ 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.- • 

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 'l 0.- CON'I'A.NT verk1·ijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
(< Banda « den beer C. J. Blankert. 
« Bamljam1asin « « « J. A. Jansen. 
< Bandong « « « C. G. Heiligers. 
< Bata\ia « de N I Escompto i\faatschappij. 

,< « den beer H. J. Meertens. 
(( ,< « « G. Gehl'Ung. 

((, (( (< « « F. H. Kroon. 
(( 

(( 

<< de heeren H. M. van Dorp & Co, 

(( 

(( 

(( 

(( 

\\ 

« « « Ernst & Co. 
(( 

\( 

(( 

(( 

(( 

(( 

\( (( 

(< den 

« Bn1ining & Co. 
« Ogilvie & Co. 
t Visse1 & Co. 
« Dunlop & Co. 
hter I::oa Po Seng. 

(( 

\( Bengkalis 
« Benkoelen 
« Bo•'leleng 

(( « 
(( 

(( 

« Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten. 
« C. A. Aeckerlin. 

« « « Nierinckx. 
•< Buiteuzorg « « « Th. Jansz. 
(( « « « , << J. A. Schussler. 
' Cheribon « .« « J. J. H. Smeenk. 

(( « « A. J. Wolvekamp. 
« « « « « J. rnn Holst Pellekaan. 
« Djember Bezoekie « « Brocx. 
« Djocjacarta « « << J. J. de Graalf. 
1 « « « <' H. Buning. 
~ « ,< « « 'Ved. Kocken. 
·< << « de heeren Soe. man & Co. 
,< Imlramajoe « den heer J. Rel'ius. 

o « « Chs. Pino. 
~ I\ erlirie << « « F. Stoltenholf. 

l\ota· lladja « « « A. W. Kneefe!. 
1< Lnboeau (Deli)« « « J. F. H. van Hemert. 
< :.\faca~~ar (( « « \V. Eekhout. 
« :\Tndioen << « « P. E. Andresen. 

!\fagelang « « « P. Koppenol. 
« :.\ledan « « « "'· F. H. Leyting. 
•< :\[enado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Van Houten,Steffan&Co. 
, p,.,1.-Panrljang« « << J. W. Alling Siberg. 
" Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
~ Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 

« « « « D. P. Erdhink. 
" Pattie « « « A. M. Varkevisser. 
,< PPcalongan « « 11. A. ,V. I. Bochardt. 
« « << « « S. N. Marx. 
« « « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« I'oenvoredjo « den heer M. F. Srnets. 
« Probolingo « « C. G. van Slidrecht. 
.« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Rio11w « « « C. van Zijp. 
• n'e111bang « « « P. L. rnn Bodegorn. 
< Salatiga « « << Th. B. van Soest. 
« Samarang << « Agent ~. I. Escompto 1Iij. 
'< « lie heeren G. C. T. l'an Dorp & Co. 
, << 11: << « Raveuswaay & Co. 
~ « « « « Arnold & Co. 
•! (( « « « Soesman & Co. 
« « « .« « Grivel & Co. 

« « den beer A. Bisschop. 
~ SoC'kaboemi « << << D. J. H. Schafer. 
, Suerabaia « << Agent N. I. Escompto i\Iij. 

« « den beer Cbs. Kocken. 
« « « « Y. Clignett. 
" « « de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« << « « Van Muiden & Co. 
,, « « << « Thieme &. Co. 
<< Soernkarta « << « Soesman & Co. 
« << << « c< Thooft & Kallf. 
<t « << « « Vogel van der Heide & Co. 
'< « « den beer L. Baier. 
" Tangerang << r< « L. A. l\I. Leman. 

Tjiandjuer « « « Jhr. R. Holzschuher von 
Bardach. 

« « K. Hovens Greve Wzn. 
« « C. 'V~ R. van Renese van 

r Tega! 
" Ternate 

Duijvenbode. 
« Tjilatjap « « I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
rt "\Vono~obo « « « D. J. van Ophuijzen. 
De trekking ge~chiedt ten overstaan van den No

tari~ II. J. Mb:ER.TE1 S te Batavia als bij aauplak
biJl>'t is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEXXER. 

Hand els· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vo01·stmat-Solo (35) 
Steeds beleefdelljk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAHIEVEN. 
TELJWH.AAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be

rt!kend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de !ljn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De V ereeniging tot voorbereii.lend onderricht 
nan kinderen van Min vermogenden 

in Nederlandsch-Indie. 

Indien het debiet van L'{)TEN op den te
genwoordigen voet bli,jft voortg1ian, zal de trek
king kunnen geschieden op een nader te be
palen dug in het begin van de mannd 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

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

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuiveren bet bloed en hel'8tellen alle ongeregeldheden 
van de 

lever, mang, nieren en ingewanden. 

Zij geven kracht en gezondheid wede1· aan vel'zwak
te Gestellen, en zijn onwarmleel'baar ter genezing 
van alle Kwalen f'igen aan het vrouwelijk g.islacht, 
onverschillig van welken lceftijrl. En onbetaalbaar 
voor Kinderen van welken oude1·dom. 

DE Z.\.LF 
Is een onfeilbaar geneesmirldel voor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, verouderde v:c111den, ":we1·en en 
Etterbuilen. Het is beroemd t0r genezing \an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheld en 
ho est. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
Huidziekten beP.ft zij geen medeilinger en geneest 

betooYerend, saamgetrokken en stijve Gewricbten. 
Alleen bereid in Pl'ofessor Ho11ow.\Y'S t!:tablissement, 

78, New Oxford street. Londen. 
voo!'heen 533 Oxford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozen van 1s. 11/•d., 
2s. 9d., 4s, 6d, 11s., 22s., en 33s. en verkrijgbanr 

bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wel'eld. 
.. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onder1oeken. lndien he! adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is hel bedroq. 
('130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough Lozen~es. 
l\fiddel tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 

Ba yr nm. 
water. 

( 101) 

So erakarta. 
A.lcoholisch wasch· 

MACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACIDELSE. 

SocietB G1
e de Prodnits Aiimentaires 

KAPJTAAL 3 i\lILLIOEN FRANCS 

Dfrectew·en DINJ,VT en ALLCARD 

Gouor::N MEDAILLE P..1.RJJS 1878 
GouoEN MEDAJLLI> AMSTERDAM -1883 

PARIJS I 

23, Richc1·. 23 I/ 
LONDOl'..r 

'I 0 l, Leadenhallsti·eet. 

Boter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diverse groenten, fru/f'els, sa1·clines, pcUes de 

{oie gms, enz. 

ORDERS TE RICIITEN AA':\ ALLE Ii\IPORTEURS 

VAN !WROI'A. 
.Men eische op elk blik hel merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
OP Afu"\/ \'It\AG TOEGEZONDEN · 

(141) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATER.IALEN 

SMEDElUJ, KOPEH.GIE'l'ERIJ, W AGEN

MAKElUJ en '.l'IMMERMANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : (29) 

Indigo Installa ti en. 
warden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUiiE , FABRIEKEN 
en LOODSEN, warden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgl;lsteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer bill\jke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Van af hedeu dagelijks verscrh Gebitkjes enz. Prijscournnten warden tegen franco 
an.nvrage frnnco toegt:lzonden. 

I 

·I 

VAN RU UV EN & Go. 

I s.&i~EmT~ EN PAS~E:c:aa~KERe 
I SOLO 

Solo, den 23 April 1884. HEEBE~STBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. B~stellingen warden m den 
kortst mogelijken tiicl afgeleverd. 

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

.Lijtr0nt0 MaatsGhauuij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. K1ipitaal bij overlij"len. lmmer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD fatriefvoor WEE
ZENFONDS, warden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk a.an voor hnnne 

IlrukkBrti en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette a.flevering ge

gamndeerd. 
PlUJSCOURANTEN warden Hteeds gratis 

verstrekt. 

. . 
J.~ -~~ ...........,.~ir 

1'\E ECllTE •"i\ • • l . h 1:J f".AtlSCRE "1 ~ -~ 1 n a a roe e 
~~ige die ee11e belooning verworven 
ll cc!'t Yan het fra11sche Go11ve~·ne111e11t van 
l'J.GC:.. 1'1'. Pn de eenig-e die de gouden 
medaille verkregeu hceH. 

i.et•fl r•p ue \\'ee11er teutoonstelli11g van 
1'!!:11 ,n ;1 cc11tisehe prOdllCl!'TI gehouden in 1883 
, , elic·1·0111 de gouden medaille verkregen. 

r~ r. · !!TE f!UN~r.HE QUINA-LAR'1CHE 
T,;'""~0edend, krachtherstellend en 
; ~ ')01 t =.vverend 11 ,i.Jdel omdat hPt alleen 
Ld P ~ l l'ad bernl dt'l' urie kinasoorten. 

n rr'1T~ Ftl.MFC1E QUINA-LAROCHE 
i; 1;1· L 1·1· 11igt• 1u11ldt~ I L c~ge11 verz"\vakking, 
]J; ~. ·.» z :icllt. lo.ngzame . c>n moeijelijke 
rm ! ,vertering,gebreknan eetlust,gevol
cr-c:; van het krn.ambetl, vroegtijdige 
3 fm ::i tting, kritische leeftijd, tering, 
l~ ·1q•· P ll boosaardige koorsten zooa.ls door 
ce •. · ·neniJt.e Certiiicaten bevvezeJ;l is. 

n: t 'HTE fil.~NS fl~ QUINA-LAROOHE 
j.;,j"; tdl Iia:;is e~n krncl11ige11 spaansche11 wijn, 
die no:; zij11e herstellingskracht verhoogt· 

l E rnm: 'rRH:SCHE QUINA-LAROCH_E 
;;-,;,. ,•ral "'~"111:1;1kt i1etzij duo1· de Apotl\e
l ers d !r• nl •i j.i !1111 1 eigen preparaat aanl.JeYelen 
l f , •A :t C goedKOOFel'e SQOl't d(l(ll'\'001' aaulJie
dell; 11 1·· 11 111 .. el Ll : t~ ~lecc!s de echte fr~sche 

t. 'JUA-LAP .•. J. CHE ('~·,;el . en .~ 
11p. 1i; ·\'.•·11..:.i;1: u 1d1 • -. ---~,(), 
•:. ll• l' " ! ll ' fll,\\":lil" ,,.-; ~ 

I! and t e" I; 111 µ "---:;.·7;:>-----..,.,, 
. .1: ~ '. " ' ~1111•d" Lict rnaatglaasi~ nagen, iv~l 
c._ ·11 na : 1n l:,Al iUC /IE 111 een woo rd. 

L WITT. I'RANSCHE QUINA 1..A:ROCHE 
i:'.~ ... t · 11,j it:rlne nc~ch ee11e cornplllle ge-
1 : •;," .11 \I i,zi11g iu negen lalen die franco 
1u .. ,,e:· 1111d 1 ~11 wordl uan ieder. 

HE E~HTE FRhNSCHE QUINA-l.AROCHE 
""·rdt i11 lll"t!e S•JrH'lt'n vcrkucl1t de cenrnudige 
\::.i1.,plcJ EOll Jc Staaliwudentle (ferrugiueux). 

i'E :.~rm FRA~SCHE QUIN-A-LAROCHE 
·~7, nii···i" l·' ra1rl\ riJ I\ 1·crtrncht legen GI. 2. 50 
de 1.culu lk~dl. 

iJE WiTE TRANSCH: QUINA-LAROCHE 
i,- l>i1 all" ,\p11ll11·kers i11 de geheele wereld ver. 
k1·iJµ!)<tar e11 tc Parijs, Rue Drouot, no 22· 
•.....:r4t# :· p4£1·M' F 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN 01\IMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor :::loemkaita van 

~~a.pa@he Wij~en •. 
(25) A. MACHIELSE . 

SO .. l::D S :\.I.L-\._N & Co 
beJasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Co1nmissie\.·endutien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor de 

zoo gunstig bekencle 'Vl,J ~EN: 
Merk PLATON & Co. B1tt11via. 

(70) A. i\IACRlELSE. 

A1nsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. Uoorts• 
~verend liquenr, tevens eene zeer aan-
gemmie drunk. . 

l 100) il:t:ACHIELS:m. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

dei· Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteeken<le sluit verzekeringen te

gen brnndgevnar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPtJ 

"Veritas.'~ 
Bij het i\.5;entscbap dezer Maatschap

' p9en bestaat, op zeer aannemelijl.:e voor
~ · wanrden, gelege1aheid tot verzekerin:; 

tegen brand~evaii.r, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen •. 

(16) 
De Agent te Soemkarta, 

J._Jl. VAN OMMEREK. · 

TE KOOP. 
Het huis en ' erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stf'llen zich verantwoonlelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldnik - THOOFT ~ KALI<'F - Soerakarta. 

.. 

• 

• 
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