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Fe u i 11 et o na 
De laa-t:ste abt. 

YOOR\YOORD. 

01·e1· bet algemeen denkt men bij het hooren van 
de kwalificatie van abt, aao een prior ·mn een ldoo~
ter, een l!eestelijk hee1-, die bet opperhoofd i$ van 
een vcrrnrneling andere gecstelijke hecren en diena
ren en die kippenvel krijgt ltls bij soms, en dan nog 
door ecn toe val, in de nabijlleid van r en jongc vrouw 
komt. 

Zckcr zijn er znlke ger~telijke hecrrn , m:rnr in der 
tijd warcn er nog een anrlerc ~oort Yan a btcn van 
ecn g-checl and cr g-enrc. Zij die te Soc rakart a de 
,·oor~telling van L es mo11 .~rzueloirPS mi co11 i:ent. Joo!' 
het ge1,ebchap van den beer de (freell p-<'gevcn, heb
bcn bijgewoonrl, zullen in den abb1' Briclairc zt.lk een 
hecrtjc gczien hebben. I oor hen nan \Vien :mlks 
niet mogelijk was, zal het volgeml vcrhaal tot onder
nchting en, naar wij hopcn ook tot gcnocgcn strckken. 

Dit gezegd hebbende laten wij hct woord aan 
PAUL DE MussET, de Yertalcr 

I. 

De abten van de vorige eeuw wai·en wonderlijke 
en vermakclijke typen, die het jaar 1 789 mededoo-

Zonclag 1 Juni E. K.. ~foamlag fl Juni Y. >I., 
Dinsdag- 1 7 .Tnni L. K., )faamlag ~3 Juni X. M., ~Iaan
tlag 30 Juni E. K . 

Korumissarissen voor de maand J uni. 
Plnatselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. HALK\VIJN. 
de heer: J. SPH.CTIJT L . .\..NDSKH.00 

"\'erzorgings~esticht 

de heer: J. U. ~1. A. CARLIER. 

T,1bel a<rntoo11 ,• 1 I , de datmns van vertrek en vcr
moeclelijke aanko n1~t tl ~ r brievenma len van en naa!' 
S t!del'laml ovc1· de maand Juni ·1884. 

\' ermoedclijke aankomst 
I te Batavia. Yertrek van Batavia. 

E. 2 Juni. }'. 2 Juni. 

:N. 5 id. N. 4 id. 

F. H id . E. 8 id. 
. 

13 id. x. 14 itl. l 

E. rn id. F. '16 id. 

K 26 id. E. 22 id. 

F. 25 id. N'. 25 id. 

E. 30 id. F. 30 id. 

N. B. De letters N. E. F. duidcn respectievclijk de 
.Vedei·lctnclsche, Engelsche en Fransche brievenma-
Jen aan. 

Y erleden \Voensdag verzocht een Europee
sche dame aan een Chinees om een bankbiljet 
van f 100.- te wisselen. De laatste toonde 
zich daartoe dadelijk bereid, zonder eemge 
korting. Eerst wilde hij alleen b.lvP. guldens 
geven, maar, na dringend verzoek. zouden er 
van die munt nmar voor f 25.- wezen en 
de rest groat geld. De som werd uitgeteld 
en zich herinnerende, dat er onder de halve 
g uldens sorus veel valsche waren, wiltle de 
rlame den klank van de liaar anngebo·lenen 
onderzoeken. Hiertegen kwam dtJ Uhinees op. 
~i.Is mevrouw hem ni.et vertrouwde en het 
o:ckl niet zouder onderzoek wikle aannemun , 
~lan wisseltle hij niet . 

De dame liet het getelde geld Eggen en 
gmg m1ar een antler. <lie evcu bereid was. 
Hij s tond ook toe dat de klank van het geld 

gen]o(>s vernietigd beeft en waan an de wedcrgade 
in onzen t ij rl niet meer bestaat. Die gelnkkigc. kleinc 
stervelingen deden van den morgen t ot den arnnd 
ni('ts, " ·ounden op dakkamertj cs. liepen door de stad 
om het nienw:> r ond t e babbelcn, de nieuw;;te lied
jes zingencle en daardoo1· cen plaats in cen rijtuig of 
in een loge Y::tll de opera machtig wordende. 

Zij middagmaalden niet elken dag , maar het sou
per ontbrnk hen nooit, dank zij hunne liederen en 
grappen, waarl'an zij een g ebeel repertoi1·e be
zaten en li et wil veel zr.ggen : er van verzekerd te 
kunnen :r,ijn van niet met een lcdige maag nam· bed 
tn zullen gaan. Zij hadden geen maitrei;sen , maar 
door bunuc getrouwheid bij de dames kregcn 
zij bij geicgenheicl ook hun g unstige beurt: zij maak
t en gebruik rnn een twi:;t tu~scben verliefden, van 
cen afwezig hcid of van een scheicling en waren altoos 
gerced om de ruimtc aan tc vullcn lusscllen ccn 
wijerij die eindig rle en een andcrc die zou beginneu. 

In 1770 was er clan m Parij s, op een goedcn dag, 
een jonge abt, die men wi,;t eig6nlijk. niet van waar 
kwam, rlic vatler noch moerlcr had en evcnmin cen 
andere bro{~r ; hij was familie van niemanrl ter wcreld 
en droeg den cenYoudigen naam van Cordic1·. IIij was 
niet mecr abt clan gij of ik, dat wil zcgge11 dat hij 
zijn gctijdeboek nog nict bacl opengcsneden, maar hij 
had zich den kruin laten scheeren en drocg de bef 
a!s een berniligend pa. poort, die hem overal zou 
brengcn. De abt Cordier was twintig jaren oud, zijn 

~\.dvertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woonlcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgenrle plan.tsing de helft. 

onderzocht werd. Alles was in orde. De dame 
gmg naiH huis, wan.r zij dadeJijk eenige uit
befatli.ngeu wilde doen, waarvvor het geld we
deroru geteld werd en nu bleek het dat er 
to ch een vn.lsche hltl ve gulden onder was. 
Dat stuk werd den Chinees ter railing 
<tangeboden, mnar, zooals te verwachten was, 
wilcle hij daarin niet treden, daar hij beweer
de good geld gegeven te hebben, wat door de 
dame zelf onderzocht was. 

Men kan niet te voorzichtig zyn, om bij 
den ontvaugst van geld zulks goed na te 
kijken, want er is veel valsche specie in omloop. 

Aangeboden. 

OxGELUK. "\Voensdag jL tegen 4 's namid
dags li.et Radhen Pandjie vV erio A.tmodjo zyn 
bendij rnspannen, terwijl eeruae Java11nsche 
kinderen daarbij toekeken en ~et de zweep 
speelden. Door 't geklap van de zweep schrok 
het paard en sloeg met de bendij op hoL 
lladhen Pandjie zond- zijne bedienden uit, om 
paard en bendij terug te halen <loch zonder 
g·evolg. De bendij was met een lantaarnpaal 
i l botsing gekomen en bet paard daardoor los 
geraakt. Het verschrikte <lier rende over de 
:asser en kwetste eenige passergangers. Ein
aolijb.. lliu..:ht hd, <lt:u kapitein Chiutoes geluk
ken het paard te doen vangen en naar den 
stal terugbrengen. 

Onlangs bracht een re1z1ger van Soerabaia 
komende, zeer onrustbarende berichten mede, 
omtrent het heerschen der Cholera. aldaar. Daar 
echter de Soerabaiasche bladen daarvan geen. 
melding maken, moeten WlJ aannemen dat die 
berichten m.instens overdreven z.yn. 

De klok van het fort T astenburg was ver
leden week 16 minuten v66r en werd op eens 
een kwartier achteruit gezet (bij den juisten tijd), 
doordien de wachthebbende, die naar het tele
graafkantoor was gezonden, daar op den regu
lateur, den Bataviaschen tijd aanwijzende, en 
ten dienste der telegrafisten - had gekeken, 
instede van op die bij het loket voor het puhliek 
hangernle en die den Soloschen ttjd aE.ngeeft. 

Daar.loor kwnru eene familie die naar ~oe
rabaia moest vertrekken, te laat aan den trein. 
Thans is de klok van het fort weder v66r. 
\Vellicht wn,re het doenlijk om door het plan.t
sen van een klok bij het telegraafkantoor , die 
van daar steeds den waren tijd aimgaf en waar
uaar de ttndere klokken zich zouden kunnen 

oog was amandel vormig gespleten, zijn gelaat had 
crn ro~c " "1as. was openhaitig. zun karak
tcr zachtannlig, zijne woolijkbeid onuitputtelijk; hij 
was beleefd , had zucht om te behagen en \\"<lS bij 
dat alles zedig. \Yij weten nict \rie hem gerneLl had 
en hem gelei1l tot aan dien schoonen leeft\jd van 
twintig jaren, want de jonge abt sprak niet over 
zichzelven en wie zou e1· aan gedacht hebben om hem 
naar de geschiedenis zijner kinrlschheid te vragen? 
uit vrees van iets aan de ware gescbiedenis 1 e ver-, 
anderen, zullen wij hem nemen op het oogenblik dat 
hij bet eerst voor den dag komt. 

De abt Cordier bctrad bet tooneel de.o:cr wercld t!oo1· 
een onbekenden nauwen ingang; zeker is bet dat 
rlan 2G Ja,nuari 1 770 hij zich bevond in de coulisse11 
cler Opera, waar hij cigenlijk geen toegang had, 
dom· aan den clirccteur, den heer Berton, dien hij nict 
kendc een 5nuifjc geprcsenteenl te hcbben. Hct wa~ 

op den dag dcr opening van de nieuwc zaal en de 
trageclic van Zoroast;·o werd opgcvoel'd. Men be
wondenle het houwwerk, de vet'sicringen en de ge
beeldhouwde stnkken; het publiek applauclissccrde; 
de acteurs waren op hun dreef, rlq ve1·gnldscls wa
ren nog frisch en alle harten stonden open; hct was 
waarlijk geen dag om het iemancl k.wulijk te ne
men, dat hij zich achtcr de coulissen bel'Ond. 

Nauwelijks had de hee1· Berton zijne vingers in 
den snuifrloos van onzen abt gestoken of er ontstond 
tusschen hen darlelijk een aangcname gemeem:aam
heid. De beer Moreau, koninkijk architect en de 
beer Vasse, de schilder, voegden zich bij hem om 

Inzending Llcr Adver tentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

regelen, verdere vergissingen te voorkomen. Dit 
zoUL1e zeker in het algemeen beln.ng zoowel van 
burger.ij als van garnizoen wezen. 

De agenten der Samarn.nasche Wees en 
Boedelkamer zijn zeer karig b~zoldigd, z.ij krij
gen zelf~ geen restitutie voor gedan uitgaven 
voor bnefporto 's, vitn daar dat zij .in den 
regel geen ongefrankeerde brieven aannemen 
en zelve niet 11.rnlers clan zoodauige verzenden. 

In het fo.atst vitn Mei ontvina de aaent van 
0 0 

Solo van de lrnmer te Samarancr een som aelds 
d . h 0 0 ' om le aan verse illende persbnen uit te be-

talen, als surplus van renten, die zij te ont
vangen lmdden. Een gedeelte daarvan was voor 
iem:md, die onder Kln.tten sorteert, bestemd 
en daarom zond de agent de so!ll van f 3,90 
nn.ar zun collegit op laatstgenoemde plaats, 
met verzoek om ze aan zijn adres te willen 
bezorgen, Het bedrag was eigenlijk slechts 
f 3,89, maar negen centen zouden den brief 
te veel bezwaard hebben, daarom werd er t 3,90 
gezonden. 

De agent te Klatten behield het geld, maar 
schreef aan zyn collega te Solo <lat de persoon, 
aan wien de betaling geschieden moest, dichter 
bij Solo dan Kln.tten woonde en het daatom 
beter was dat o de betaling deed. Solo sclu:eef 
t~rug zulks verwarring zou geven en daarom 
Klatten heb moest doen. De acrent te Klatten 
deed <lit clan ook, maar zond ~an den aaent 
te Solo een lijvig aangeteekend pakket, wa~rin 
een geleide brief aan den persoon die het geld 
te ontvangen had, en waarbij een kwitantie 
waarop geplakt. EEN CENT. 

De ai:rent te Solo ontvina de kennisaave 
~ 0 0 

van een voor hem 11.angekomen gerecomman-
deerden brief. Niet wetende wat die bevatten 
zoude, begnf hij zich onverwijld nn.ar het post
kautoor en ontvi:r:.g de mededeeling dat hij voor 
den brief dertig centen te betalen had. Hij 
nam het document in bezit en zal zich, over 
deze behandeling volstrekt niet tevreden, nu 
wenden tot de kamer te Samarang, verzoekende, 
onder mededeeling van het gebeurde, maatre
gelen te willen nemen, dn.t <1ergelijke zaken 
niet meer plaats kunnen hebben. 

Aangeboclen. 

Eene dame die verleden Zaterdag een bank
biljet van f 100. lit verzilveren, trof onder 
dat klein hedrag niet minder dan een gulden
en drie halvegnldenstuk k:en aan, die bij een 
nn.uwkenrig onderzoek bleken van loocl ver
vau.rdigd te zyn. 

den direeteur geluk te weuschen. Dejonge abt was 
erg ingenomen met de gel11kkige verdeeling van bet 
inwemlige der zeyen gel ijke ornnl ekte zuilengangen 
van de ronde gale1·ij , die! zoodoende een groot aantal 
uitgangen aanbood: hij wist da L het voorste van bet 
t ooneel zes en dertigvoeten breed op twee en dertig hoog 
vvas; hij bewonderde bet schoonc ovaal van het plafond, 
het schilde!'stuk, clat de wcezcn Yoorstelde verzameld 
door den genius dcr kunstcn. Apollo op zijn vlam
menden wagen deed de Onwetenheid en den Nijd 
vluchten; Vrouwen, de faam voorstellende, stcunden 
azuren bollen met lelicn bezaaid en daaromheen 
vormde een rei van kinderen ecn keten doorstren
gelcl met guidandcs. J)e zaal kon twee duizend 
vijfhonderd personen bevatten. Men had de palen, 
die loges verdecldcn en hinderlijk waren, weggebro
ken. De abt Dorclier had dJ.t alles juist opgemerkt. 
Men kon we! zien dat de heer Moreau zijn model
len m Italic gewcht had. De acoustiek van het ge
bou w was uitstekend; allcs scheen berekend te zijn, 
in alles voorzien en geplaatst voor het gemak van 
bet publiek en bet welzijn van den schouwburg. Het 
was aldus dat de abt zich uitliet, tot verrukking 
van zijne drie toehoordcrs, die hem dadelijk moch
ten lijden. Inplaats Yan hem tc vragen hoe hij 
daar eigcnlijK gekomen was, gaf Berton hem dade
lijk vnjen tocgang; Moreau bracbt hem in zijne lo
ge om hem aan zijne vrouw voo1· te stellen en Vas
sc vepzocht hem den volgcnden dag bij zich te di
nerren. 

Geloof nu niet dat de abt Corclier de gehcelc we· 



:Jh::\ YERTEL'r. dat toen het lijk vau den 
tlt•zer tlngen overlcden gepen ·iouneerden n'gcnt 
van 0itlho-.11·(ljo van h t tlnotlhctl geh~rn.hl 
wcnl, om gekist te wordeu, de vele in het 
, terfhui,,; nnnwezigen cllrnmler om en bii het 
ledilrnut 'e1"Llrongeu, Olli een 14tukje of lapj 
v1111 tk betlfourniturcu 11me htig to wonleu, tot 
ILitllllenk •n nan huu eenwanl zoo o·eeer l ell 
berniml lwoftl en tlii.t toen Vall de gonlijnen 
geen stukje i,,; overgebleYcn, jn., tln.t men zelfs 
eenige ijzeren deeleu rnn het letlilmnt afbrak 
en die ontlerling venleelde. 

Soe1'. Ilwul. 

~ECRET.\.lUE. Er sc!iiinen te Bn.favin, groote 
verandcringeu op til te ziju . die n.an een ge
deelt<' Yan het ambtenaar1'korps lnng niet wel
g vnJlig zulleu zijn. Zoo \"ernemen wij uit 
zeer betrou w bare bron, dat het vooruewen 
bestirnt het persone9l bij de algemeene secre
tarie cen bebugrijke vennindering te doen 
ondergnan en in de plan.ts dan.rv1m een knbi
net nm tlen Gonverneur-Genern.al te Buiten
zor•>· in to • tclien. Ook het leven vein de be
trekkiuo· Ynn eersten O'Ouvcrneweuts- ecretaris ,.... C'> 

worllt bedreigt1. evennls tlat YiLU het bn.an~je 
Yan expediteur ter algemeene secretarie. De 
heer Lu,tuperisn., de tegenwoordige titnlaris, 
zal clan als overcompleet, worclen gepension-
ueercl. Loe. 

DB F1u.xscnB re1z1gers Breon en Korthals 
zijn ua eeu 'erbltjf nm acht dagen op Kra
katau. op de andere eilanden en te Telok-Be
toug hier wecler teruggekeercl en van plan ook 
cle :Jiernpi te gaau bezoeken. 

De uieuwe eihmden Steers en Calmijer zijn 
reeds 'Yetler venlwenen. 

Op ,'ebesi begint de asch uit de ravijnen 
uitgespoehl te wordeu en verzn.melcn zich in 
cleze tle skeletten va.n de ongelnkkige omgeko
men bewoners Vim tlit eilancl, die in grooten 
getale zichtbnn.r worden. 'l'reurig is het, hier en 
claar uit cle w .. ~gespoeltle asch huisrnatl en 
zelfs iulitul1 'ch kimler"peelgoetl te zien te voor
·ch~jn komen. 

Op .fo.rn's le punt hebben tle b'-'ide reizigers 
een droevige tiiak te vervullen g;thad. 

Toen zii chutr aau bud waren gcgaan kwam 
lrnn eeu inlarnler Yertellen. tlat de lichtopzich
ter van het ku:'tlicht altlaar gestorven was. _._ ~iet 
dadelijk begrijpende, waarom huu clit bericbt 
gebracht werd. vernn.men zij chit deze beambte 
de eeniO'e Europeaau aldaar, wieus vromv te 
Pa oero~an wns. acht dagen geleden aan he
vige koorr-en gestorven en zijn lijk nog altijd 
niet bezorgcl wa . 

De inhmclsche man doer hn.1 t wel een bode 
naar Serang gezoncleu, doch nog geen berigt 
terng ontvnngen en· durfcle het lijk niet doen 
verdwiiuen . 

De treurige taak om hierop orde te tellen 
kw1w1 op de beide vreemdelingen neer, die ze
ker een zomlerlingen indruk geluegen hebben 
van het feit, dat een licht-opziehter le kL in 
O"eheele eenzaambeid den doocl kon viuden. zon
der dn.t na acht dagen dit aan eenige autori
teit bekend wa~. 

Alleen reeds de >eihg;heid rnn een licht van 
die arootte zou dunkt ons voorclu:ij1eu. clat 
zulk~ pnnten met het telegraafnet in verbiu-
dino· wnren. A. D. 

0 

\V J..~DEL BOYE~ LEERLIXG. Eenige jaren ge
leileu was er aan de hoogeschool te Oxford 
een leentar in de goclgeleerdheid, die lllank 
hep. Eens wenl h1j aan eeu spoonvegstatiou 
herkeml door een welbekencl staatsman, die 
hem a.an prnk en hem vroeg of hij in dit of 
dat .ia.ar, dat hij noemde, uiet hulpprediker 
van tlitt collecric was. De dokter in de theo
loo·ie bem1twoorJclc die vraa00· beve hgcnd. 

M '· 
»lk ben tlaar ook geweest." zeide de ander. 
»en ik hcrkemle u an,n uw hinkende gang." 

»Het Sl:hijnt wel'" sprak de theologant, 

rcld prees uit Ylcijer~j of uit eigenbelang. llij zou 
nuoit tegen z\jne oYcrtuig-iog gesprnken hebben. Ilij 
was genrnkkC'lijk teHedcn te stellen en Yerrukt over 
zaken die waarlijk schoon ''"aren en van nature zoo 
"·dwillend, dut hij er rno1· zichzelf genoegen in vond 
om rrn iede1· 1.e prijzcn, als bij het zonde1· onwaar
hcicl te spreken kon doen. 

Op den dag rlat deze geschiedeni:; een aanvang 
neemt, was de im·entaris de1· goederen Yan onzen abt 
nict zecr bclangrijk. . llij bezat in het gehcel Yier 
krovrn~n van zes pond, waarvan c1· t'vee in den zak 
van zijn vest zaten: de twee amleren, die in ecn pa.
pier gcwikkcld 'varcn, hestemde hij voo1· zijnc por
tic1·stcr. Zijn ganl<'robc beston<l uit een rok en ccn 
hrock, nit een hoc•l en cen pam· schocncn, wat. wil 
zeggcn, dat hij nirt,.; dubbel bew.t. Strikt g•momen 
kon men dat voklocnde noernen. Des morgens had 
liij gcgctcn; maar wij weten uiet mwr. \\"at zijnc 
kamerhuur a:rnging, die was voornit bctaald: ma.ar 
z\j was over twee maanden ,·crf'tl'ckcn. llet was aan 
Cordier dus onbckenrl waar hij hij het eindc rnn 
1.Iaart zou slapen en hij maaktc zich daarornr nict 
ongcrnst; zulk een goed vcrtromvcn had hij in de 
'vrldndcn van den heme!, die hem toch niet als een 
be<lonen kindjc bebandeltlc. 

l len rnlgenclcn dag, aan tafel bij den he~1· \'a~ 
Rr, bcvonrlen zich wecler de direcleur en tle architect, 
met de raarlgevcr~ van den Franschen Schomvburg. 
allPn liedcn. die ·wetemchapprn en kun:stcn nict al
len hcocfenen, maar ze ook liefhaddcn. De abt 
~prn k als iemaml. die zuowat van a Iles \'e1·stand harl, 

»llnt m(jn mnnk looprn meer iudruk op u 
heeft geurnakt dan mijn preken." 

Ue\'11.t nntwoonlda de Bta1Ltsm ·in daarop: 
» "i\foar ik ku.n .ceu predikant immers geeu 
grooter, compliment nmken lhtn door hem te 
zeggcu tlnt men hem aan ziiu w1tndel beter 
keut dan zijue aim leerliugen." 

Mat. 

IIet klein n.mbtenaars ex11men wortlt 0·1t1m

deweg rnoeijelijker, of wel, er wordt dri~1geu
der de hand aan gehouden dnu vroeo-er. Ten be-

.. 0 

WlJZe daarvitn kan clienen, clat op bet laatste 
exiimen te Smuarang slechts twee v1in de twin
tig kandilhtten gesfaao·d zijn. 

Zijn tle eischcn werkeli1·k hooo·er o·eworclcn 
' 0 0 ' 

clan zou dit de schaduwzijlle hebben chit aau 
prnc~isch geschikte lieden wegens theorethische 
vere1schten den weo· worat n.fo·esneclcn om tler 

"' 0 l\In.atschnppij en Regeering nnttig te wezeu. 

Reke st van de Soerabaiasche 
Suikerfabrikanten. 

Hel rolge11d 1·eke~t is doo1· de Soe}'(lbaiasche 
l'e;·eenigi11g van Suike1'(ub1·ikanten ue:omlen: 

AAX 

ZIJ~rn ExcELLEXTrn DEX 

GouvERXEUR GEXEIUAL YAN 

NEDHRLA.::rn cn-Ixnrn. 

Geeft met verschuldigden eerbied to kenuen 
de Soerabaia che V ereeniging van Suikerfa
brikanten, 

clat zij in December vn.n het vori~ :' jaar heeft 
vernomen, dat door het opperbestuur Llezer kolo
nicn bevelen z~in gegeven Mn de Imli.;che H.egee
riug om de tarieven vim de :N". L t:lt1t11ts.'poorwe
gen te wijzigen in libernlen zin doch met nitslui
ting van chtt voor, uikertrnnsport, w,uLnToor het 
fatrief wenl verhoogd met p.m. :.rn pd. rnn den 
p1ijs, die clanrvoor tot dusverre gehlen 1 wus. 

clitt onze Yere uiging, dankbiia.r cr'.rnuuende, 
dat door verlagi.ng van tarieven vo n· pcrsonen-
1ervoer, ook al komt die in Euro pee che :::ltaten 
e l"t in aanmerking na die voor het proclncteu
Yervoer, tloor het opperbestunr een stitp in tle 
goetle rich ting is ged11an. te vergccfa zoekt nnar 
motieven, die de Hegeering hebben kunuen doen 
besluiten tot cen zwaanlere belasting Y<m cen 
product, dnt door wereldconcurrentie st eds in 
wan.rde dn.nlt op de EnTOpeesche en Amerilrnn.11-
sche marlden, vn.n een product waarvan de cul
tunr en de fabricatie door alle Regeeringen be
schermd en gesteund wordt, van een product ein
delijk waarvan de cultuur, b6ven alle andere cul
tures op Java, welvaart verspreitlt onder de be
volking en bestemd is, om door nitbreiding lang.,. 
de Staatsspoorwegen welvaart te ,.brengen'' in 
etreken, die v66r den aanleg dier spoorwegen 
daarvoor niet in aanmerking kon<len komen juist 
o:ndat het product geen zware tran portkosten 
dragen kan; 

dat onze Y ereeniging vermeent, dat bij de 
exploitatie van spoorwegen door den Staat, 
twee hoofLltlenkbeelden, twee richtingen kunneu 
>oorzitten; 

ten ecr. te: 
de grootsehe gedachte van, door middel de

zer spoorwegen, het grondgebied van den Staat, 
dat langs waterwegen en limgs de gewone 
bndwegeu zijn producten voor de Europeesche 
markt niet met >oordeel naar de afscheepplaat
sen kan afvoeren, in de gelegenheid te stellen 
clnt wel te cloeu en met voordeel; niet uitslui
tend om de proclucenten te bevoorcfoelen, doch 
om lrnpitaal te brengen in landstreken die tot 
dus>erre on-ontwikkeld bleven en clieutenge
volge bstposten warl!n voor den Staat. en zoo
doen<le wel ntart te scheppen, waarvau ' · lands 
kas den terngslng iu den vorm van Laudrnn
te, P1whteu. Betlrijfs, persoueele-en patenu Be
lastiug onvermijdelijk moet gevoelen: zouder 
clanrom nog prijs te geven een behoorlijke ge
umtigde iukolllst of rente van het kapit1tal, chit 

zon,ler wnvaanrlheirl en met eon ovcl'tuiging en een 
oprechtheitl. <Iii' gewirht aatt zijn 001·11.iel hijteite. 
Daar 11\j onder vcrlichte liedcn was, bevicl hij aan 
hct gczelschap z1'c1· goed. Ilij deed cc1· aao alle 
go" l(~ sclwtcl,-. rnnd den wijn uitf'tckcnd. ~prnk al
lcen op zijn beurt en vertehle eon vroolijke gc,;chie
deui~, rlie nict nl te Jang duurde. De hecr Berton 
verzoclit hem dadelijk voor den volgencten rlag en 
c!P hce1· .)forcau voor den claal'Op volgenden. Ecn 
andcr van het gczelschap, die in een gaarkcuken 
een pal'tij gaf, nootligclc hem uit daaraan decl te ne
mcn. Cordier brviel ornrnl even goccl en zijne 
ga ·tbecrcn bo<lcn hem, den cen na rkn anrlcr aan 
om cens in de week bij hem tc taft>lcn, waanloor 
hij zekrr van vier diners in de wcrk wa~. Er blen•n
nn nog \" rijrlag en Z<lLc1·.Jag Ol'e1·. maar tl.1 t w.trcn 
vasl1~n•ht .<:?:en en hij troosttc zich, dat als liij \'ll''ttc, de 
heawl hem <lat bier narnaals in rrkcning zonde 
brr11ge11. \\.at den Zondag aang·ing, diP11 licL hij 
aan ;r.ijn goc1l ~Pstcrntc ow1-, jnist r0<lence1·e1·1lc ilat 
men toclt 1et-; daarnan moct oYcrlaten. 

Ilct was in hrt huis rnn 's konings architect, dat 
men rlc:1 aht gr.1olc g•)nrgenheid toP.dl'ocg. Et· waren 
dam· twee snaak,;chc mci-jcs. die Cortlict· cen gehee
len n1·01ul in toom hielllcn clool' kuns~je;; met kaarten 
te maken. Toen mcw0uw }fol'cau zag clat hij de 
kill lercn l'ermaakte, vPrzocbt zij helll om zoo dikwijls 
te komen al;; bet hem mogclijk was. De aht mun 
zulks met rle rnceste wclwillenclhcid aan. IIij ont
f'l1f!JH" op hl'i. jnist<' oo;.i;<'nblik van de plantsen ·waar 

d~ Sbtnt 1ta11 llen :i.:tnleg en de exploitatie vitn 
zun spoorwegeu ten koste legt; 

tcu tweet1e: 
. tlat d~ :::\butt, kr 'ICl'lllCCl'<lering . YILll ZlJll 

threct.e rnkom:,;ten. zekel'e sonunen rn Stn.ats
spoorwcgen :::teekt, die door hPmulf wonku 
gel!xploiteenl om, tl11nrv1tn do hoog;;t mo gel 1i ke 
renteu te trekkeu, zonLlel' tLclit te geven op de 
hoogerc hel1tngen vn.n bet 111.rnl en rnlk, tlat 
hij bestu nrt; 

cbt c\reuwel tleze litatste stelling, bl~jken~ 
1le onzes inzi.ens pmemiiture en ougemoti 1'eer
de verlaging· van het brief voot· persouen->er
voer, wnardoor de :::ltn.at, voomlsnog geheel 
n~otleloos, een an.nzienlijke iukornst prtjsgaf, 
bu tle hooge l~ geering niet op den voorgroml 
kan hebben gestmm; 

d1tt deswege onze Vereenigiug 7,i.ch tot hc
den heeft onthornlcn van eenig petitioueweut 
tot Uwe Excellcntie, in de verw11chting, d1Lt de 
lnclische Hco·eerino-, de Hooo·e Ueo·periwr iu 0 ,, o ~7' n 
het vntlerlnn-1 wel zou wijzen op het gcv:L<L1', 
<lat onze imln,1tric en cl1t:trmc11e <lP hcvolking 
van lllenig gewest bedreigtl, door verhooging 
nin het htrief op het Yervoer vn.n eeu pro
duct, dat slel:bts daitr met voonlcel geteeld 
kan wortleu wmi.r goedkoope af voermidtlclen 
aanwez1g zuu; 

Dn.t zij evenwel, nu de man.ltijd n.anbreekt, 
en de J avasche suiker-indL1strie door fiskale 
omstn.udighetlen en bescherrniug en dan.rdoor 
overprod uctie in Europa een zwarcu str~j<l z11l 
te strljden hebben, vooral d,l.(ir w1u1.r onder
nemingen verrezen z1jn, wier bestnan gd1eel 
afhnngt van een goe<lkoop vervoer langs de 
Staatsspoorbn.an. en uog geen wijziging in het 
verhoogde tarief gcmMkt is, zich tot Uwe Bx
ceJlenti•) wendt met het eerbiedig verzoek : 

dat het Uwe Bxcellentie behagen moge als
nog dergel~jke urnatregeleu te uemcn als hct 
U we ExceUentie z11l oirb1tar achteu, in het 
bijzonder om die omlernemi.ngeu voor oncler
gn.ng te behoeclen, die, in het vertrouweu op 
een niet t~ ko,tbnar vervoer, zich ve.5tigden 
laugs de 8tan.ts-spoorbaau, op plmi.tscu wnar 
zoncler die bmm en hanr uoeger vigeereml 
t.irief, zich nimmer suiker-onclernewingen zou
den gevestigJ hebbeu, en in het algemeen om 
de suiker-inclustrie op J n.vn, te doen dcelen in 
de liberale begiuselcn. die voorz11.ten toen hij 
besluit van 3 November 1883 No. 14 cle ta
neven van vervoar Yoor personen en goederen 
werden verln.agd . 

't Welk doende 
De Soernbaiasche Vereeniging van Suiker-

fobrikanten, D. JuT. 

Soemb1tia 28 ::\lei 1884-. President. 

Ver.spreide be rich ten. 
Te ~\.mbon d.1·Pigt een \vitte ja8sen YC!'l'olging uit 

te b1·eken.- Op den 28sten ~Iei omslrccks drie 
u111· kon men te ·Batavia, achte1· de weeslrnmer een 
mijnheer geherl in het zwart geklecd, met hoed en 
al op, onder de kraan van hct reservoir uldaar op 
zijn burken zittcnrlc, ecn 8tortbacl zien nemcn. De 
heer verkeerclc in k.ennelijkrn staat.- De Gouverneur 
Generaal heeft een groote hocYcelhcitl stnkkcn, van de 
algemeene Sekretaric, die zij hoopte met hct woorcl 
deponeeren c1· op weder te k.rijgen, terng gczonden, 
met verzoek om spoedige behandcling en afcloening. 
Ooli:. een stortbad.- .i. 'aar aanleiding van de keur 
van den Hc~i1lcnt van DataYia. waai·bifbcpaald wordt, 
dat men cetwarcn, dranke.1 en goederen Lloot· tus
schenkomst rn.n den cipie1· mag koopen van de ver
oordeelden tot dwangarbeid en aan hen mag Yer
koopen, levert h•.'t Algemecn Dagblarl cen hoofdar
tikel getitel1l: Ecn nieuw hamlelshuis tc B<tt<wia. -

De Belgcn hcbbcn lrnn cigen koning gebo11dee1·d, 
omrlat hij een jas rll'Oeg die niet in hun smaak Yicl.
Toen in het .\mc1 ilrnan~ch Pal'!emcnt bckeml gemaak t 
wet'(!, <lat, Bismarck den brief van rom,·beklag over 
het stcrvcn van Laskar aan Duitscltlan1l h:1cl tcrug 
gezondr.n, riPp een rle1· afgevaarcligden uit: Bismarck, 
toen hij dat dre l was zoo dronken als een Eng-•'bche 
Lord." Zeer vlcijend en voor Bismnrck en voJr t!e 
Engelschc Lorrls.- ln datzelfdc parlcment wonlt 
jaarlijk:; ecn som van f 2000.- u.itgetrokken voor 

het hem niet mCCl' beYiCl en alie arnnden, Olllsfreeks 
negen me kwam hij om de kindercn naar becl tc 
brcngen: hij plaatste zc op zijn ~choot en vcrtcldc ze 
sprookjes. die tic kindcr•'ll wel van huitcn ke111len, 
maar die hij zoo bizonder aanlig wi~t tc vc1·tcllcn. 

· Hij was ook nog zoo hcscheidcn vnn rlaarom niet 
drnkke1· te komen di.neeren, ten minstc ah; hij niet 
door de nootlzakclijkheicl rlaartoe gcdrongen was. 

De wicntlschap VOLH' onzcn abt 'nis allc dagcn 
grnoter geworden l'n hij W<lS zece tewerlen nwt zijn 
lot, maar de maantl ~Iaart liep weldra ten c!rirlc ~n 
Cordier, die getm duit bemt om ~ijn hnishu11r tc he
tnlcn, had in hct YCrschiet van gecn ouderkornen 
meet· te hchben. "·at een zccr betlcnkclijk gcrnl "·as. 

Op cen arnncl haalcle mevrouw Moreau uit haar 
zak ecn portcfettill•', waaria zij de arlresscn Y:lll al 
haar bckcnrle11 op"chrcef en vroeg loPn lache1ult' ltoe 
ltet mog:elijk was, rht ;r.ij no;s uicL wist waar haai· 
rriend Cordier woonrle. 

- Dat naagt u mij nog juist bij l\jd~, antwoo1·dde 
de abt. want orc1· drie dagcn zou het tc laat gc
wce:;t zijn. Ik had bet u clan niet mecr tc kunncn 
zeggen. 

Gaat gij dan verhuizen? woeg mcwomv l\Iorcau, 
in dat gcval bck laag ik u want r.r i,.; nicts vene
Jc11Jc1· <Ian clat. 

- IIct vcrhnizcn is zoo moeielijk nict, cvenmin hct 
vinrlen ran ccn antler rlak, maar hct crnslige van 1le 
zaak is de voornithetaling van de lmur, tem:ij men 
tl,1ai·voor geld hceft. 

Zornler cen woorfl te i'lll'cken, stornl men·ouw i\Io-

' k IYi"[lt'l1lclcJl'S. - [)p neg"t'ering; hecrt 1le fit'lll:l L. Pla
ton te ll:tt.tvia, a:11rn1)etnster rnn tl1' leYering- van 
1·00.fou wijn tl'n heho1'YP van heL deµal'tement Y:lll 

lJ01·lo0:, de It.tar opg1'll'gde hoctc. wrgens h•'t le hlat 
pro . lu cce1·c~n rnn llc'll nienwen l.>org. kwijtgescholdcn. 

Tc Soct«tbaia Wcll'llcn tt•genwoortlig- gestolcn c1·0-
tonstckkc11 op monster ,·crkocht.- De kgerkomman
d<rnt lwef't bcnindcn, 1!:tt hard loodcn gewce1·kogt>ls 
niet aan 1le 1·oor infa11tc1·iennu1itic g'<l><tcldc ci~cllC'11 
wldocn en d:t:lrom den annrnt1ak dtwrvau ti.. :Socra
baia docn sbken.- lfot. plan bc"taat ook om de 
daggclders of zoog('llrta1JHle tij1lclijlrn hoofdopzicuers 
bij de in t•n nit•·ocn·echten ,1f tL' ~ch,1ffon.- E1· 
wonlen in dt'n lantslen tijtl vcle vnlschc mnrnlaten 
bij de linnntien ontdekt. Bet totct;.ll hed1·.iagt nu 
rce1b f 70.000.- ZckPrc dame tc SL'ernbaia die dtcp 
in schuhlcn zit, onhing voor eer, pnar d.1gcn een 
bezock rnn bijnn al hare cretliteuren; de con na tlcn 
antler kwam ltaar mancn. Ecn grappenmakcr, be
kentl met hare omstarnlig-he1len, had narnelijk hare 
sclrnltleischers per hricf rnedegedeeltl, dat haar iu 
hct begin Yan 1lc week, ccn legaat van \'iP1·rluizen<l. 
gulden \\'<ls nitgd;.eenl. Men is er nict zekcr van 
of de gr<lppr.nmnkcl' nict Hoe~·e1· een bl:rnuwtje op 
rl e d:1111e gelt)Open lnd. In de Tl'::tnsrnal nucmen de 
Boc!'s hc L kol'tgcknipte bair, dat ~ornmige dames 
01·e1· hct YOO!'hoofd kammeu, niet ten onrcchte iclio
tenj"1·a11jl'. omtlat bet g<'la:lt en de oogcn cen slapcrigc, 
onwijzc en dik,,·ijl;; ook onlinaire uitclrukking krijgcn. 
Door rlen komrn:uulnnt Yau de Zecmacht zijn aan 
de kommnrulecrcnde officicren van Zijnl' llfajestcit 's 
schcpcn, tcr recde van Batavia en Onrnst bcvclen 
gegeven, om l1et passagicrcn hunne1· cquipugicn 
te beperken, met hct. oog op f"porndische gcvnl!Pn 
vnn cholera te Dut:wia. Tc 11jokclja is onl,rngs ecn 
kind Yetfot·L'B en thans is · te Gasik::rn crn kind 
gevo!lllen. De Jfolw·am heeft zicb daarmecle be
rnoeid, manr nu is gebleken d::it l1et vcrloren kind 
ccn jongetjc en hPt gernndene een meisje is, zoodat, 
bewrert. cen wij:::gcer, zij onmogelijk hctzelfdc kind 
kunncn wczrn. 

Yolgcns clc • '. R. C. is in Drenthe de biggenhan
rlel in vollen gang. Yoor bee;;:tjcs van ecn week 011d 
bctaald men f 1.- pe1· stuk, die bijna alien naar 
Pn1is:::en vcno<'nl Wl11· le .i. In de vis;;chrrij van 
den hei>r Fontijn te Bergen op Zou1 i1 i;; een pa
ling- gcrauge11 ntn ·1,73 ~l. bij een lliktc rnn 
0,3<) ~[. Deze paling is per spoo1· nanr .\.ntwc1·
pen gczondcu. - Ern schoenpoet-:cr g•l1' nun 
de bcurs tP .\111stenlau1 a.Jreskaarten af. in het 
Fmn<:ch g·cstcld wanrop o. a: Dei:rotteur .\.rtislitiuc, 
)[,,mhrc honol'ain' de l'.\catlemie tles Decrolt .. urs.
Dl' heel' SchlPijrr heert ccn "·ereldtaal uilgrvornlcn, 
die hLj \"olapiik no1'mt. \"olgcns den nit1·indcr kan 
nwn ze in weinige dagen lccn.m lezen en ~chrijYen, 
mits men eenigc andcrc talrn rec!" h'zcn en sch1·ij rca 
kan.- De Jil'l!rn Fi.,k Efatch te .;cw-York hecft haar 
betalingcn hern1t.- Een chinccs tc Smnarang, van 
berncp b,1rhier, hccft zijn ta1·icf vcrlaagd . Een vijf
tal landgenooten van hem, die hetzelfde vak uitocfe
nen, ornr die concnrrentie zeer ontstemd . brnchten 
hem een bezoek en onthaaltlen hem in zijn eigen 
woning, op zulk cen dracht slagen, clat hij rnoreer,,;t 
hct scheercn •ml zal moeten staken. Ten gcrnlge 
rnn ccn door hem ingcdicnclc klacht, zittcn zijn vijf 
conc11ITenten achter slut, zooclat, of><choon er gccn 
strike onder de Figaros hecrscht. bet toch menigcen 
mocitc zal ko;:tcn, zich 1.c docn ontbartl'Llen.- Dnit~ch
land is 'verier ecn hoogc:::cbool rijket· gcworden en 
wcl ccn . . . . . . . . schoorstec1wcgcrs. 

30e blad. 

Sprol~kcl bloeme:u. 
Het vc1·eischt eYcn goetl kunst. en is even Yc1·clien 

stclijk, c 'n gedachte tlie men c!'gens Yindt, bchool'lijk 
toe tc passen. dan e1· de valler van te zijn. 

\\"ijsbegeerte g.Tenst aau luarklo1·erij. 

Xamvkemigheirl. is een dcugd. Haar beoefcnd. 

J> De omstanrlighcden hehbrn Yan U gP.m,iakt, wat 
ge zijt, en zullen ook Yerde1· uw lot bcpa!cn:" zeggen 
sommigcn: - cilievc g-ij die zoo Fpreckt, zij11 wije wil 
en zelfbeheersching voo1· U onbekcn<le zaken? 

De ijverzncht van clcn hcrninde is een !wide; de 
jnlorrschheid van den cchtgcnoot is ecn beleediging. 

De mensch is als ee;1 Yiool; eerst als de laatstc 
maar is gesprongen, wordt hij eeu stuk hout. 

rean op en riep haar man in de zijkamcr. Xa vcr
loop Yan een oogcnhlik kwam zij terug en aa cun weinig 
stilgezwcgen tc hehhrn, zciile zij, antler het 'verken 
aan haar borduun·aam: 

- )Iijnheer de abt, wij hebbr.n bornn nag een 
kleir,c kamer, die doo1· nicmand gebruikt wordt, als 
g-ij bij ons wilt komen "·oncn, clan bicclt mijn man u 
die kleine verblijfplaals van harte aan. 

- Dat acceptccr ik gaarne, rnevrouw, zonder mij 
te latC'n bidden en dan nog nn ganscher hartc. 

- Ik zal :wrgen dat uw betl morgen kla.a1· is, gij 
kunt dan koruen wannccr ge wilt. 

Tocn Menouw Moreau zag clat bet genoegen en 
de dankhaarhcitl den ahL getrnffen had<len, ~tak zij 
hem 0Yc1· lmar hord;;11nwrk de han1l toe en zcide, 
tcrwijl hi.i daar cen eerhicrlig-cn kus op drukte. 

-De ki11clercn wllen stellig tevreden zijn rnn hun 
niernl in huis te hclibcn. 

Den volgcndcu tlag kwam Cordier met cen klcin, 
in een zaluloek gewikkcl1l pakje en dat stcllig geen 
rl1·ie pon.J woog. Men bracht hem op de vienle vcr
dieping in ceu zccr ncttc kamer en zijnc vcrhui
zing ~·as afgeloopcn. 

("Wo1·dt vc1•volgi.) 



Iem:rnd" goe1le cig'n. chapp0n \Yaal'dcp:·t m0n met 
het hal't. 1n·t·1r er i~ vcl':<t:rnd noo lig om zijne g,,_ 
lneken te lt>e1·cn Yc1·1li·ag-cn. 

Zornlc1· C'i i;; Cl' gcen kip 
En zondl•t· kip is 1'1· gi'en c•i ! 
J,; hct Pi L'en ki1ul dt't' kip: 
Of is de kip e1·11 kind YUll 't ei? 
\\'as d' kip el' 't allel'PCl'"t, of 
\Ya· er 't allt>n'cr"t lwt ei ? 
Zeg gclecnl1~ pliilnsofrn, 
8taak ma::i.1· dez,, drnomerij 1 
DoP als ik en ~t't rccht :<1n.1kelijk 
En do kip op, En hct ei ! 

\Yilt ge een trouwcloos \Tien·! kwijt zijn, zo:·g tlan 
dat g~j zijn scbnldcischel' wordt. 

De wouw Yan de werelrl blijft zclden de wouw 
vai1 lrnren man. 

Esse non t•ede1·i. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 3 Juni. 

Officiee 1 
Ee r v o 1 on ts 1 age n op verzoek, mojuf

frouw Jakobs. tijdelijk leernres a.an de Hoo
gere Burgersehool voor meisje te Batnvia. 

B en o em cl, tot tweeden a sistent bij bet 
hydrogrnphisch bureau te Batavia, Y os. 

Yer lee n cl een tweejarig verlof aan Hen
tedt. opzichter der eerste klasse bij den W a-

terstnat; , 
Eervol ontslagen Teijs, substitunt 

griH:ier bij den nmcl •an J ustitie to Samarang. 
B e n o e m d. tot president bij den ra.ad 

"\'"an J nstitie te :\Iacassar, Kramer. 
T e r b e , c ~ i k k i u g g e s t o 1 d rnn den 

assistent resident nm Billiton. tot teO'eDO'anO' 
. ~ 0 0 

van den opmmsmokke11iandel aldaar, de verifi-
cateur der •ijfde klasse. ~ -ie ten. 

0 ffi c i o e J. 
E e r ' o 1 o n t h c v e n van de leiding der 

opmeting:'. ·ectie in Ketliri, de landmeter der 
3e klusse. Droop. 

B e 1 as t met idem YViemans. 
0 > e r g e p 1 a a t s t, van t:;amaraug naar 

Bata>ia, de tweede luitenant Veenstra. 

De D,·e11the 
vertrokken. 

is den ~ :i.\Iei van Colombo 

De Batavia. is 
trokken. 

den 1 hlei van Suez ver-

Het stoomschip B111·gemeesler den Te.v is 
gisteren te Hotterdam aangekomen. 

De P1·i11,es H'il71eli11ina wordt morgen te 
Batavia verwacht. 

Uit Batavia, 3 Juni. 
Y olgens bet officieele rapport van don mijn

ingeuieur Stoop, gedateerd 30 .Mei, is de prop 
in den krater van den Merapi zes meter hoo
ger, clan bij de vorige waarneming. 

De rook maakt haar dikwijls onzichtbaar. 
Hommeliugen en aanlbevi.ugen zijn niet 

waargenomen. 

Yan Renter 3 J uni. 
's-Gl'ClL'enlwge. 3 Juni. Z . .K. H. de Prins 

van Oranie is ziek. 
Hij lijdt aan gastrische koortsen. 

liit Bata•ia, 4 Juni. 
Op het t'rf rnn de firma de Lange en Co. 

te Kotaradja is in het bediendenverbliif een 
werkplads van >alsche nmnters ontdekt. 

Officieel. 
B e n o e m d tot hooftl der A.rabieren te Ba

ta •ia. met den titel van kapitein, Sech :\Io
hammud bin Hasan Babaheer: 

tot gezwo1~11 tolk voor de Chinecsche taal 
te Batavia, met den rang van luitenant, Tan At 
Tiitn. 

Y e r g u n d aan den beer 
kalongau het stoomschip 
vaart te hrengon: 

Yan Oven te Pe
Pelwlongan in de 

i de m aan deu heer Reckers te Batavia het 
:stoomschip Filly m de vaart te brengen. 

Y e r 1 e e n d een tweeja9g verlof aan de 
Jongh Swemer verificiiteur der 4e klasse. 

D e w i 11 i g d in de oprichting der naam
looze vennootschap .,Toegoewr~ngi" te :::loera
baja. 

Officieel. 
G e p 1 a a t s t bij het ze•ende bataillon, de 

cersfo luitenant der infanterie van Veen: 
to Atjeh, de eerste luitemmt der geuie Hurcke; 
to W eltevreclen, <le officier van gezondheid 

Kessler. 
0 v erg e p 1 a at st naar Atjeh, de otlic;ier 

van gezondheid .F'ock; 
naar Sn.httiga, do paanlenarts der derde kbs

se, Y ernmst: 
naar Banjoebiroe, de paardenarts der dercle 

klasse, Schil:stra. 

Luitenant Heurhoff heeft een tweejarig ver
Iof naar T eclerhmd aangevraagcl, wogem. ziekte. 

In Europa zijn aangokomen <le zoilschepen 
~1Jisissippi, K.e1·bei·aen en Jason. 

Yan Henter, 4 Jnui 
Lnwlen, ;~ .Tuni. D..} gouverneur van Berber 

heeft de rebellen vers1n.g\!IL 
DieutenQ"cWulo·e i' het bel1w ¥1111 de "'t11d op-

'...J 0 C' ..... 

gehe•en. 
Gen 'raal (: onlon houdt z.ich noo· voorttlu-

rend ::;taande. 
0 

De finu •t I!'isk Hatch t" New York heeft 
h1tn.r beta1ingeu hervat. 

Uit Uafavia, 5 Juni. 
De heer Joekel, nieuwbenoemd Re-:ident van 

'l'eg1tl. heeft ontslng nit 's lanch dienst gevra.n.gd. 

Officieel. 
Y o r 1 eon d een tweejnrig verlof aan den 

aspirant-controlcur der buitenbezittingen, Stuur
mau ; 

13 e n o e m <l tot aspirnut-coutrolenr voor 
de buiten-bezittingen Jleij boom. 

Het \erzoek om herpln.atsing van den ge
wezen Uesident Altheer. is gewezen van de 
hand. 

Het stoomschip _Yoonl-Hollund is gisteren 
te Aden aangekomen. 

Het stoomschip Jlaclm1u is heden van Pa
dang naar BiLtavia vertrokken. 

In Europa zijn aangekomen de zeilschepen 
l'enemtu en Revolvi11uli1j1"t. 

Het di vidcncl der X ederlnndsch- Im1ische 
Handelsbank is vastge teld op lG, 2.J pct. 

Yan Reuter, :5 Jnni. 
Ea i ,·o 4 J uni. De re bell en vielen Suakim 

verscheiclene malen aan, doch werden telkens 
terngge, lagen. 

'.~ (;1·01·e11!wue, 4 Juni. De toestarnl van 
clen Prins >an Oranje is uiet v@rbeterd. 

Er ziiu kwaadaanlige koortsen bijgel-omen. 
Y oor bet oogenblik is er echter geen reclen 

om zich ongernst te maken. 

Partieulier Telegran1. 
YAX DE LOCO:\IOTIEF, 

uit Xederfancl. 

Am>:le1·clam, 4 Juni. 

JAVAKOF.F'IE, gewone bereiding, particulier, 
~9· 4 

Aangeslagen vendutien. 
Op "Jhrnndag den fll'n Jnni in de .\.chierstra::i.t al

hicr. ten lmize rnn :.Icn·ouw de \\'etl, C .• \.. de \Yit 
geb. Kolmus Yan HE1l. inbo,'del. 

Op Din~rlag den ·10.~n Jnni in de Yoot"stra::i.t alliier, 
in het tt1kolocaal Yan den Heel' B. \V. v~rn Hogezand, 
van Jo;::sc goeclercn. 

Op \Yoensdag den ·1 len Juni in het Ohineesche 
k::i.mp tc E:epatian rnn onuitgeloste pandgoe1le1·en. 

Op Donilel'tlt1g den ·12en J uni te Klaton, ten buize 
Yan :\Icjuflrnuw :\I, von 1\.rie,Qcnbet'gli. van cornmissie 
goederen en van de nagelaten gocderen Yan den 
Hect· C. E. Th. Abadi. 

Op Y1·ijdag den 13en Juni in het Chineesehc karnp 
te Kepatian, van onuitgelo te pandgoederen. 

De Yendumcc~tcr, 
II. 0. Fisser. 

Advert e n tie n. 
PilOCURATIE 

verleend aan den Heer L. D. A . .F'O~TEIN 
§OE§Jl.A .. ~ T & Co. 

(135) Solo. 

I Handels- & Commissiehuis 
E. W. VAN HOGEZAND, 

Toorstratit- Solo. 

Oe goannoncce1rdc VENDUTIE 
mcll~e uifgesfeld was. zal als= 

nu. plaats hebben op 
DINSDAG 10 DEZER 

en bestaan uif eene nienigfe 

ditJct:sc goede1:e11. nadcr. pc1r 

sfirooibiltet fe 0111sch1djoe11. 
(137) 

in alle mijne IJshuisjes verkrijgbaar 
tegen Scents per amst. pond. 
[138] LYON. 

IJskaartjes aanbevolen. 

~E~~:YO~E:RIJ1 
ten behoeve van 

De Gynrnastiekschool te Soemkarta 
en 

De Y ereeniging tot voorbereidend on<lerricht 
aan k0-dereu van Minverrnogenden 

m .i T ederla.ndsch-Indie. 

Imlien het clebiet v1111 Jr.,O'Jr EY op den te
gomyoordigen voet bJijft voortgaan. zal de trek
king knnuon g·eschieclen op een nader te be
palen dag in het begin van de immnd 

(120) 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. \TAN DEN BERG. 
E. DOUWEtl DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PlLLEN 

Zu_irnren bet bloe11 en benstellen allc ongeregeldheden 
van de 

Ie,·er, 111aa;;, nic1·en en inge"tvanden. 

Zij gcYcn kracht en gezondheid wctler aan Yerzwak
te Gestcllen. en zijn ° nwaardeerbaar tm· gcnezing 
vnn allc Kw.1len eigen aan bet \"l'Ouwclijk geslacht, 
onrnrschillig Y:ln welken lceftijrl. En onbetaalbaar 
Yoo1· Kimleren van welkcn ouderclom. 

DE Z..\.LF 

IR een onfeilbaar gelrncsmirldel 1·oor kwade Beencn, 
7.wel'ende Borsten, verouclcrde \\'onden, Zweren en 
Etterbuilcn. IIet is bcrocmd ter genezing van Jicht, 
Rhumatick, en onvergelijkbaar Yoor Aamborstighcicl, 

.keelpijn, b1·ouchiti~;""' verkoudheid en 
ho est. 

Ter gcnczing van Kliergczwellen en allc soorten van 
Huirlziektcn beeft zij gcen mede,linger en geneest 

betoovci·enrl, i;aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe~sor Houow.\1's Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen. 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden Yerkocht in Pottcn en Doozen van 'ls. ·l '/,tJ., 
':2s. fld., 4,_, od, '11~., 2':2~., Otl 33s. en YCrkrijgbaar 

bij alle medicijnrrn-vcrkoopers door de gehecle wereld. 
fDll1"" Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 

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

(130) 

Yertegenwoorciigor voor Europa van de Nederlandsch-Indische Pers en voor 
Inclie van do voomaamste fabriekanten van Frankrijk, beveelt zich aan 

1° Voor het uitvoernn van a.lle Q.()111missien en Inca.sso's op de billijkste 
voorwa.a,rden. 

2° Den verkoop voor de ma,rkt te Parijs va.n Holla.nclsclie en Indisclw 
pl'Odukten. 

3° Voor aJles wa.t Jn llet bela,ng ligt va,n den Hollandschen of Indischen 
ha,11 del te P a.1•ij s. 

In mijne Bureaux Jig-gen <le voornnamstc Jiollanrt,:che en allc Indische Couranten. Alie 
inlichliugcn wordcn er vcrslrckl Ze zij11 lwl vc·reeni,:mgspunt van lndHirs cu Hollanders. 

TEI.EGRAM-AORES: ELSBACH-PARIJS 

ViQ'bo~·ia W~t~~~ 

N a t u u r 1 ij k :M i n e r a a l w a t e r 
uit de 

Vict:oria Bron_ t.e Oberlah..J.1stei.n. aid. Rijn. 
Het beste cler tot nu toe bekende Minernalwateren, aanbevolen door vele meclische au

toriteiten. 

(77) 

Verkrijgbaar bij 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdjn.; 

en in a.Ile Toko's. 

Brand- Assurantte rdaatschappij Insulindc. 
0. J. Zee- en Brand-Assurantie Maat

schappij. 
~ De onclergete kentle Agent te S 11na;·ang 

van bovengenoeirnle ~fant;.;chappijen sl11it risi
cos tegen br.tllll- en zoe geva.ar (w,w.rondor 
Petroleum en a.tap risicos) op de gc 1Jrnikelijke 
premieu en conditien. 

(119) P. ZWEER'l'S. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
P.A.SOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugcesche Wijnen. 

ZILVEREN MCDAli.LES. 

'Vitte en Roode Port ..... f '15.-) per 
Itialag-a, Ninscntel en ''inoDulce,, 13.50 ( l '212 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, '12.-J a cont. 

AGE~TEX: 

A. N. KOLJIUS. . . . Banjoewcmgie. 
LARSEN & Co. . . . P1·oboli11go. 
YA1 MUTJDE:\' & Co. SoeNtbc~ja. 
KROON . . . . Jloc(ioke1·to. 
STECK. . . . Jlalcmg. 
DEN:'.'lINGI~R . Kecli1·ie. 

llL\ XUEL . . . Jfadioen. 
TIIOOFT & BU~IXG. Soe1·acw·ta. 
II. BUNING. Djocjacctrta. 
E. t' SAS. . . . . . . Samm·cuig. 
LE CLERCQ ...... Toeban. 
S;\IEENK . . . . Chaibon. ('l 07) 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WEH.K'1'UlGii.UNDIGEN. 

Hand.elaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigd.hed.en. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partg .i'L, T, 1-~ en Balk• 
ijzer in alle afmetingen. 

§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij va.n 6'X2'X '1•" en '1•" 

§taaf e:q illaatli.oper en J{oper
dl'aa<l. 

lh-oote- sorteering- J[oerbonten en 
J(liuknagels. 

» » ioperen Iil'anen 
en §too1naf'sluiters. 

India 1·nbber van af 'Im" tot en met 
l" clik. 

Gasp:i_jtle:n met hnlpstukl.:en tot 
en met 4-" 

Geldonken pijpen tot 13'' diameter 
geperst op 10 Atruospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche <ll'~jfrie
lllen, enkel eu dubbel. 

Ha1ul, Ceutrif"ugaal, §toOJU• 
polll}len en Hi'ands1u1iten. 

§nijgel'eedschap "\-'OOr gas en 
°'Vi th ~worth.di' aad. 

A.Ile soorten ~'"crt'w-aren. 
Boor en Pons.nuichincs, Draai

en ~d1aaf bnnken. 
§too1n1nachine§ :anetli.etels opeen 

"fnn•laticplaa.t. 
Jiiezel;;uhr COlll}tOsitie, de beste 

heldeeding tegen wn.rmte-nitstmling. 
IDinas ~ristaU, een nienw soort 

''U nrJdei. Yau welke laatsto artikelen zij 
cenige agenteu voor Java zijn. 

Verder alle arHli.elen, bcnoodi~d 
-voo1· Iandel~j~i.e ondernc1ningen. 

Hunne zaak op grooteu omzet gebaseera zijn
de, hobben z1j hunne pr.ijzen zeer billijk en 
beneden concnrrcntio gesteld. 

Gitame belasten zij zich met toezicht hou
don op an.nnrnak van llllacbinerieen en 
1·epara.ties dn.arvnn, en nemen bcstel
ling·eu aau op diverse werktuigen. 

(90) 



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

ten behoevc van 
De Gymnastiekschool te Soerakartn. 

en 
De Veret"nigin~ tot ' 'OOrbt"reidt"JHI on

derricht aan kinderen , ·an JJiin,'er
inogenden in Nede•·landi,;ich lndi(•. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.
1 « « 
2 pr:!jzen « f 
5 « « « 

10 « « « 
100 « « « 
200 « « « 

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

« 10.000.
({ 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

3~0 prijzen f 170.000.-
LOTE:\ zijn tegl'n f ·10.- CONTA.;\T wrkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren ,\. T. Bouman , · Co. 
« Randa « den heei· C. J. Blankert. 
« B::rndjarmasin « « << J. A. Jan~en. 
« Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« Il;1taYia << de :N I E compto Maatschappij. 
« << « den heer H. J. l\Ieei'ten . 
« « « « << G. Gehnmg. 
« « « << << F. H. Kroon. 
« « « de heeren H. l\I. van Dorp & Co. 
« « (( cc (( ErMt & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (\ 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« clen 

« Bruining & Co. 
« Ogilvie & Co. 
' Yi~ser & Co. 
« Dunlop & Co. 

ht er Loa Po Seng. 
(( (( 

« Bengknlis 
(( (( 

(( (( 

« Thio Tjeng Soey. 
« L. van Hutten. 

<( Benkoelrn 
« Bof'leleng 
« Buitenzo1·g 

(\ (t 

(( (( 

« (( 
(( (( (( ' 

« C. A. Aeckerlin. 
« Kieri:nckx. 
« Th. Jansz. 
\( J. A. ~chus~ler. 

« Cheribon << 

(( (( (( (( 

(( J. J. II. Smeenk. 
A. J. ''"ohekarnp. 

(( (( (( (( 

« Djember Bezoekie " 
« Djocjacarta « << 

(( 

(( 

J. van Holst Pelkkaan. 
Brocx. 
J. J. de GraafT. 

<< cc « << << H. Buning. 
« « « c, "'ed. Kocken. 
« « « de lll'eren oesman , - Co. 
« Indramajoe <i den heer J. Revius. 
« « « « Ch,·. Pino. 
« Kedirie « << « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « << « A. 'V. Kneefel. 
cc Laboean (Deli)« (( « J. F. H. van Hemert. 
« ~Iaca~sar << << << "'· Eekhout. 
« 1Iaclioen « « « P. E. And1·esen. 
« Magelang « « « P. Koppenol. 
« ~Iednn « « « "'- F. H. Leyting. 
« )Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « \Yaldeck & Co. 
« Pad.-Pandjang« « <' J. \\'. A.I.ting Si.berg. 
« Palembang (( « << G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « c\ « H. G. Kltmder. 
<< « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. l'II. Yarkevisser. 
« Peculongan « « « A. W. I. Bochardt. 
« « « « « S. N. Marx. 
« « « de heeren Hana ~Iullemeister & Co. 
re Poerworedjo c< den heer l\I. F. Srnets. 
« Probolingo <c « « C. G. ,·an Slidrecht. 
« « « « <' R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « << C. ,·an Zijp. 
« Rernbang « « « P. L. ,·an Bodegorn. 
« Salatiaa « « « Th. B. van Soest. 
<c Samarnng « « Agent .;\'. I. Escompto ~fij. 
<c « « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « <( << « R:neuswaay & Co. 
« « « « « .Arnold & Co. 
(( (( 

« (( 
(( « 
<< Soekal>oemi 

Soernhaia 
(( (( 

(( (\ 

(( 

(( ({ 

(( (( 

« Soei·akarta 

(( (( 

(( (( 

« TangPranp; 
« Tjiandjoer 

« Tega! 
« Ternate 

« TjiJatjap 

« « « Soernmn & Co. 
cc << « Grim! & Co. 
cc den heer A. Bis~chop. 
(( <' « D. J. H. Schafer. 
c( « .\gent _ -. I. E~compto :\Iij. 
« den heer Chs. E:ocken. 

« <' Y. Clignett. 
cc de lw<'ren Geh. fiimherg en Co. 
« « Yan ~IuidPn & Co. 
c< « « Thieme & Co. 
c< « « Soe~man & Co. 
« « <r Thooft & Buning. 
er « cc Yogel van elm· Heide & Co. 
« den heer L. Baier. 
« « « L .• \. M. Leman. 
cc « « Jhr. R. Ilolz~chnher Yon 

IIanfach. 
« « <' K. Havens Greve \Yzn. 
« <' << C. \Y. R. van TIPnese Yan 

Duijvenhode. 
« << « I. I. A. Uitenhage de 

:\list. 
« \Yonosobo « « « D. J. Yan Ophuijzcn. 
De trekking gesrhirdt trn oYCrstaan 1·an den No

taris IJ. J. ~IEE11TE:\S te Bata1·ia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 
----

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

Voo1·~tN1al- Solo (30) 
Steeds beleeCdelijk 1u1.nbcvolen. 

Steeds voorltanden: 
POSTTAlUEV EN. 
'fELEGRA.AFTARIEYEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVE voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOP'l' & BU:NING. 

aroche 
· is de eenige die ee11e belooning verworven 

heefL Yan het fransche Gouvcrnement van 
16.GOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCiIE QUINA-LAROCHE 
hocft op de \\' eene t· tentoonstelling van 
pharmaceuLische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdat !mt alleen 
het ex tract beYat der drie kinasoorten. 

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

DE Er,HTE FRANS"HE QUINA-LAROCHE 
heefL toL basis een krachLige11 spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is oYeral 11agl•111aakt iletzij door de Apothe
kcrs die altijtl ilun eigen prcl'araat aanbevelen 
of ecne goedkoopere soort daarvoor aanbie
dcn; m<·n 111neL dns steeds de echte fransche 
QUINA-U.ROCilE ei:;c:lien 
met prosp 0tus \\'aar- ~~A& • ,I 
op ne,·enstaande ~ L-OM1.-( 
!J a 11 d tee k i 11 g c===::~,.__ ____ ..;;-
st aat, alsmede het maatglaasje wagen met 
den 11aam LAl!OCllE 111 een woord. 

I:: fCHTE FRANSCHE QUINA 1..AROCHE 
be1«tt lliJ ietlere flcsch eene complete ge
lirn i k~aa1n1 ijzi11g in negcn talen die franco 
Loegezonden wordt aan ieder. 

DE E~IITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wurd tin t \\'ee soorlen vcrkocht de een voudige 
(;,imple) en de Staall10uuende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk rnrkocht tegen GI. 2.50 
de !Jcele flesch. 

D2 ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
iO' liiJ alle ,\potliekers in de geheele wereld ver. 
krijgl.Jaar e11 te Parijs, Rue Drouot, no 22-

(136) 

Amsterdamsche ·Apotheek. 
Soerakarta. 

Ban·nJn. Alcoholisch ''i-'aSch· 
-water. 

( 101) MACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A . .1\IACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - - Soerakarta 
bevelen zicb. beleeft1elijk uan voor hunne 

Ilrukkerij Bn Binderij 
en 

HA X DEL (7) 

in Pauier-, Schrijf- en Kantoorbehoefte11. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garn.ndeen1. 
PHIJ>:::>l'O lf RA.:N'TEN word en Hteeds grntis 

verstrckt. 

Atelier d' Ind ustrie. 
C. DE L][J~. 

li<mlel in HOU'l' en BOUWJ.IATJDIUA..LIDN' 

S:\IEDERIJ. KOPEIVHl~TJ1JlU.J, W.\.C:.HD. T -

1\IAKEIUJ en 'rDDIERMA.1. SWI1 KEL-

1Jestellingc11 op bovengenoemd werk. 

nlsmcclc op: (~fl) 

Indigo Install a tienl 
warden met den meesten spoe<l, tege11 billljke 
prfr.-:en cu met accurntesse geeffectueerd. 

DBUHEK en H,A.jil{~", houten en ~izeren 
KAPPBX voor WOO~HUlZ.J:i~N', FABIU.J:i..;KJ,;N 
en LOODSl~X, worden solide eu uet. afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Uet bouwen van WOOXHUIZEN en FA
BRIEKEX, wordt op zeer bill:!jke comlitien 
aangenornen en uitgevoercl. 

Yitn at' heden chtgeljjks versche Gebakjes enz. Prijscournnten warden tegen franco 
ann vmge frnnco toegezonclen. 

VA-. U lj VE & Co. 

SOLO 
§olo, den 33 April 1884. HEEBEN§'I.~D_A.AT. 

(127) 

Zatur~lags: Saucijsbroofljes en geprepareerd Y s. Bestellingen warden m den 
kortst mogelijken tijd afgelevercl. 

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

L ij fr B n t B Ma at s ch a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapifo,nl bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLA.A.GD tariefvoor vVEE

ZENFONDS, warden gaarne verstrekt door 

(17) 

An1sterda111sche A_potheek. 
Ontvangen: 

Ji.eatings Cough I ... ozen~·es. 
Midrlel tegen de hoest. 

( 1O5) :;\IA.UIDELSE. 

V e1 ... kri.jg·baar 
bij 

THOOF?J & B"OiNINGm 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausen 
(in het J a vaansch ) 

Pl'ijs f 5.- fi·q,nco pel' post f 5,50. 
(82) 

An1sterdan1sche A pohteek:. 
So erakarta. 

Ontvangen: Eucalypsintbe. Ii.oorts
-w-erend liqueur~ tevens eene zeer aan

gename drank. 

llOO) :MA CHIELSE. 

.-2:-~ ~~';'.:.:~ 
S:l:P~IJ LIS 
Verkrerren of wel oYergeerfil, pas ontstane of vcr

ouderde, "vloeingen, huidziek~en , h.uiduit
slag en and ere bloeds verandenngen die er door 
ontst~an, mond en keeluitslag, beenontste
king.klieren Rhumatisme Zweeren: enz.enz, 

Ae3a~1:,1141~~1~:v 
Zekereenradicale genezing...an de me est \'eroudcrde• 

"n aan alle behandeling, \\eerspannige Ziekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENJGE GOEUGEKEURDE <loor de Academie rle Medecine van Parija. 
DE EENIGE GEAUTORISEERDE door hel fransche Goul'ernement. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in de hospitalen van Parij1. 

Nationale belooning van Frs 24.000 
Dit medicament,sedert 60 jar en door de voornaamste 

geneesheeren gebruikt, als het kraclttdacligste van 
itlle Zuive1·ingsmiddelen 1s het ecm~c in .de gehee.le 
we1·eld dat zijne eere en ondersche1d111~st1tels bcz1t. 
ALGEMEEN ENTREPOT; 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jeclere ciaos bevat eene brochure clie Ziekten betreffende 
'ioor JAVA blj Wannee 8c van Aalst te Samarang 

Te D1oxo10, bij w ANNEE &. c•. 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot aantal perso11en, zoowel in 

Frankrijk a,Js i11 vele andere fan den 
genezen, of wel zij hebben hunne 
gezondheid bel10uden door liet gere
gelde gebruik der Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faoulteit 
te Parijs. Dit ge11eesmiddel is eene 

zachte en aangename purgatie ,· 
gemakkelijk intenemen, stellig

werkencl en zeer goedkoop. 
Overal te koop en te PARIJS 

147, Faabourg St-Denis 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OM.1\lEREN. 

A111sterda1nsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka~p~oh~ "Wiinen.., 
(%) A. :\IA_CHIELSE. 

SOl-1iS~LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en COinillissieT"endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekemle 'VIJN EN: 
Merk PLA'l'OX & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

A TTENTIE. 
De Agentuur der Onclerneming 

~e;~'bj~k; ~il~tOC~8 
te Solo, is op l }fan.rt jl. overgegaan vn.n 

den Heer GUSTA.AF \VI~TEH., op 

(83) M.J. THOOFT. 

AGE~TSCHAP SoERAKA.R'rA. 

der Ba ta Yiasche Zee- en Brand
.A.ssurantie ~iaatschappij . 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruihlijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij het Agen1;schap tleze•· Maatschn.p
pijen bestaat, op zeer aanne111elijJce voor
waai.·den, gelcgcnheid tot verzekerin;; 
tcgen bruntJge,·nai.·, ''an alle soorten Ge
bou,ven en Goederen. 

De Aycnl te So<'1·akm·la, 

(16.) J. H. v AN' OMl\rnmEN. 

TE KOOP. 
Hot huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MAOHIELSE. 

Stellen zich verantwoonlelijk voor de wet 

DE UITGE VERS. 

Sneld.ruk - TuOOFT §-· BUNING - Soerakarta. 


	0175
	0176
	0177
	0178

