
A 0
• 1884. No. 45. Dinsdag-10 Juni. 

n 

. ...Ji-.. 

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

-

Abonnementsprijs f 7.50 per hal~jaar 

bij vooruitbetaling. 

Po~tkan:toor Solo. 

Dagelijks te verzenden postpakketten. 

Met Tijd 
ilen trein van !\aar de ondervolgendc 

I pbatsen. 
• ·o. 

1 S7V. 

I 
4 S7V. 

I 2 SzY. 
9 SzY. 

I 
·12 zY. 
l5 81'2-. 

17 ::.z . 

21 SzS. 

ve1irek 

7,2 

7,13 
10. 

2,16 

:~.36 
7 u. 9 

10 30 

2 u. 25 

Uoendih, Poenvodaclie, (Gro
bogan) Karangsono, Kedong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten Djocclja. 
Goend1h, Kedongdjati, Se-

marang. Salatiga, Ambarawa 

l 
(1·esiclentii;n Kedoe, Bagelen, 
Banjoemas.) 

Klatten. Djoedja. 
Smgen, .}forlioen. (.}fagetan, 

Ponorogu, Patjitan, Xgancljoek, 
Kertosono. Djombon/?) Kedi1·i, 
Toeloeng-agoeng, Illitar \Wli
ngic) M0tl.~okerto (Prambon) 

idhoardjo (\Yaroc, Pol'l"ong) 
Soembaja (residcntii.'n Moluk
ken Z. en 0. aft!. Borneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
:'.\-lalang) Pasoeroean (1·c~iclen

tien Probolingo, Besoekie, Batie 

I en Lombok). 
:'.\-Iodjoke11.o, Sidhoardjo, Soe

rabaja Ngawi. 
ragen .1. 'gawi, Madioen. 

Dagelijks te ontvan~en postpakketten. 

Met Tijd 

den Ttrein / van 
:No. aankomst 

I 3 SzV. 
2 SzV. 

9 SzV· 
8 SzV. 

11 SzV. 
2 SzS. I 

8 SzS. 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.39 
9.26 
1.39 

~.50 

\"an de ondervolgende 
plaatsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Ambarawa, Sa

Jatiga, Kedongdjati. Goendih, 
Poenvodadie, (Grobogan.) 

Klatten, Dj"cdja. 
emarang, Keiongdjati, Ka-

rangsono, Goendib. 
Klatten, Djoc lja. 
Sragen, Madioen. 
To"loeng - agoeng. Kedi1-ie. 

Morljokcrto, Sidboardjo en Soe
rabaja. !\gawi. 

Sragen, ::'ifadioen, Blitar, Ban
g1l, Pa,;oeroean. 

N. B. l\fot trein SzV. ~(1. 6 ten 1 u. 53 m. worden 
albier a!leen pakketten ontvangen. wmwer de westpost 
te Samarang niet tijdig genoeg aankomt, om nog 
met den trein van 6u 50m te kunnen meegaan. 

S1Y. S.\.M.\.R.\.NG VOR. TEXLANDEN. 
S1S. STAAT POOR. 

F e u i 11 e t o n. 
De laatste abt. 

(Vervolg.) 

In bet YOORWOORD van het feuilleton in het iaatste 
nummer, staat, dat Paul de .).fussf't de vertaler is 
van de laatste abt. Dit is een vei·gissing van den 
zetter. Paul de ~Iu~set is de schrijve1· maar het voo1·-
woord is van : 

den Ve1·taler. 

lI 

De menschen van de vorige eeuw, die niet goed 
bij moedet· Fortuna stonden aangeschl'even, hadden 
m zichzelf een steun en dat was het gebrek aan eerzuct.~. 
Toen Cordier bij de eerste stralen van de zon de 
oogen opende en hij zag dat hij in een fraai ge
schilderd, houten ledikant met ,~rnllen gordijnen lag, 
<lat er vier rnatten ~toelen langs den muur stonden 
en er een notenboomen latafel was, dacht hij ccn 
Oostel'sch Keizer te zijn. IIet was nog heel wat 
anders toen de lijfctienaar van den heer Moreau hem 
chocolade en een krentenbooclje bracht en men 
hem panto!fels gaf om te gebruiken tijdens zijne 
scboenen gepoetst werden: het was hem te moedc 

De Soerakartasche Oourant ver
schijnt tweemaal s weeks: Dinsdag en 
-,~1·ijdag9 uitgezonderd feestdagen. 

I ngezo n den. 

Geachte Redakteur! 

Deed het mij genoegen dat u mijn stuk in 
No. 31 vtm uw blacl hebt opgenomen, met 
nog meer voldoening zag ik dat daarvan door 
andere indigoplanters nota is genomen en zij 
in uwe Coumnt wel hebben willen bekend 
tellen, wat naar hunne zienswijze, de oorzaak 

is van het overmatig schuimeu van het fer
meuteerse] in de klopbakken. Ik betuig daarom 
lll!Jn dank aan de heeren L. K. en N. die 
in No. 33, als mede aan v. B. die in No. 41 
van de Soerakarta che Courant, zoo welwillend 
geweest zijn hunne inlichtingen ten beste te 
geven. 

V oornamelijk heh ik baat gevonden bij het 
door v. B. aanbevolene. Ik heh mijne bakken 
beter gevuld, dat wil zeggen: ik heb er meer 
indigoblacleren in gedaan en sedert dien ttjd 
heh ik geen overmatig schuim gekregen en 
zijn de uitkomsten, met betrekking tot het 
geha!te der verkregen indigo, zeer bevredigend. 

Het kan misschien den lezers van dit blad 
interesseeren, dat W{J hier een paar malen een 
flinke bui gehad hebben, die wel veel goed 
aan den aanplant gedaan heeft, maar niet vol
doende geweest is om den gezondheidstoestand 
te verbeteren. Het is hier dag en nacht on
dragelijk warm, met nu en clan een windvlaag, 
die ecbter meer kwaad dan goed doet. De be
volking heeft ten gevolge daarvan veel last 
van koortsen en ik .hoor dat op sommige plaat
sen · onder de kedjawan, de sterfte groot i~. Ik 
schrijf clit voor een zeer groot gedeelte toe aan 
het gebrek aan Europeesche medicijnen, want 
bij hevige koortsen hebben de Inlandsche al 
zeer weinig uitwerking. 

Met de koffie ziet het er heel slecht uit. 
Vele ondernemingen in deze streek verkrijgen 
nog geen twintigste van het product van •er
leden jaar; voegt men daar nu nog bij de slech
te prijzen, die voorloopig geen uitzicht op ver
betering hebben, dan is de toekomst voor hen, 
die nog nid tot een andere kultuur zijn over
gegaan, duister. 

\Vij hooren hier af en toe een dof onder
aardsch gerommel en wel voornamelijk in den 
voormiddag. Over het algemeen denkt men aan 
de Merapi, hoewel het lang niet zeker is clat 
die in het spel moet wezen daar het zuifler
gebergte al even vulkanisch is, ten bewijze waar
van de bestaande modderwellen kunnen strekken. 

alrnf hij zich in een betooverd paleis bevond. Ilij 
deed zijn ochtendgebed en kleedde zich woolijk aan, 
ter~ijl hij een deuntje uit een opera van den beroem
den Rameau neuriedi>. 

Gedurende dien gelukkigen dag was de abt vroo
lijker gestemd clan ooit te voren. Yoor hij het huis 
uitging om den heer Berton te bezoeken ging hij in de 
salon, waar :J.1oreau en zijne vrou w met hun kleine 
meisjcs speclden. Mevrouw :J.loreau, die een van 
de kinderen op haar schoot liet dansen, zong daar
bij het rnlgende liedje, dat geen andere verdienste 
heeft dan van door de geheele wereld bekend te 
zijn. 

Daar was eens een meisje, 
Een meisje, een meisje 

Dat had slechts, dat had slechts, 
Een hemp,je, een hempje 

En in dat hempje 
\.Vas een gaatje, een gaatjc. 

Een wolk trnk. voorbij de oogen van Cordier en 
een weinig b!oed stceg hem naar het gelaat. Hij 
opemle zijne snuifc.loos en sloot ze weder zonder er 
iets uit te nemen; teen stond hij op en na verlegen 
de kamer ronclgegaan te zijn, trok hij den heer 
Moreau aa.n den mouw van zijn rok. 

- Mijnheer, zeide hij aarzelend, ik kan me niet 
verbeelclen, dat Me\Tuuw Moreau, die de goedheid 
ze!Te is, het voornemen kan gehad hebben, om icmand 
die haar geheel is toegedaan te bespotten. En dan 
nog zoude het een zeer onschuldige aardigheirl zijn ..... 

- vVat OVel'komt u, mijn beste vriend, zci de 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

Zou het niet goed zijn als ook deze eens 
door een deskundige onderzocht werden? 

A ch tend: 
UEd. Dw. dienaar, 

EEN INDIGOPLA.NTER IN HET 

Z UIDERGEBERGTE. 

Soerakarta. 

1'1aansta nd. 
Zonclag 1 Jnni E. K., Maandag 9 Juni V. M., 

Dinsdag 17 .Juni L. K., Maandag 23 Juni N. M., Maan
dag 30 Juni E. K. 

Kommissarissen voor de maand Juni. 
Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. HALEWIJN. 
de heer: J. SPRUIJT LA.NDSKROON 

Verzorgingsgesticht 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

""abel aantoonende de datums van vert!'ek en ver-
mof'delijke aankomst der b1·ievcnmalen van en naar 
Nede1·land over de maand Juni 1884. 

Vermoedelijke aankomst 

te Batavia. Vertrek van Batavia. 

E. 2 Juni. F. 2 Juni. 

N. 5 id. N. 4 id. 

F. 11 id. E. 8 id. 

N. 15 id. N. 14 id. 

E. 16 id. F. 16 id. 

N. 26 id. E. 22 id. 

F. 25 id. 

I 
N. 25 id. 

E. 30 id. F. 30 id. 

N. B. De letters N E. F. duiden respectievelijk de 
:Vede1·landsche, Engelsche en Fransche brievenma
Ien aan. 

Te Soerabaia verkoopen de Chineezen de 
manilla. sign.ren goedkooper dan ze de Euro
peesche tokohouders aan kosten, vracht en in
komeude rechten te staan komen. Het Soe
rabaiasch Httndelsblad geeft daarvan de vol
gende verklaring. 

Die sigaren zijn door Chineezen ingevoerd 
van Batavia, Gheribon, Samarang, althans van 
elders, gedekt door een consent. Het tolkan
toor te Soerabaia heeft ze derhalve laten pas-

koninklijke architect, ik begrijp u.. niet. 
- Het is maai-, dat ik slechts een hemd bezit en 

dat daarin, even als in bet lieclje een gaatje is. 
- Komaan stel u gerust, zeide Moreau, wees ver

zekerd dat mijne vrouw geen boos opzet bad en dat 
zij niet eens weet dat gij geen hemden genoeg hebt. 
Uw vest is tot aan den hals dichtgeknoopt en, wat 
mij aangaat, ik vincl u zeer goed gekleed. Maar ik 
zal aan mijn vrouw zeggen om beter te passen op 
hetgeen zij zingt. 

De abt drukte de hand van den beer Moreau en 
ging naar den direct.cur der Opera. Hij vond hem 
in gesprek met Mejufvrouw Daligny van de Fmnscbe 
schouwbw·g, die een beneflce-voorstelling van hem 
verlangde. Deze jonge actrice, die bewonderenswaar
dig de ingenue speelde, was bij het publiek zeer 
gezien, maar de jaloesie van hare kamP.raden berok.
kende haar veel zorg, wat dikwijls plaats beeft bij 
menschen, die talent hebben. Men nam haar rollen 
af onder voonvenrlsel dat ze boven haar bereik waren. 
Op den avond van haar benefice wilden hare vrien
den hebben, dat zij op het tooneel van de Academie, 
de pastorale van Endymion van wijlen Fontenelle 
zoude spelen. De heel' Berton maakte zwarigheden; 
hij gaf echter toe, dank zij de overredingshacht van 
Cordier, die voor Mejufvrouw Daligny in de bres 
sprong. Zonder nu juist een schoonbeid te wezen, 
harl deze jonge act1·ice een belangwekkencl gezichtje, 
een lieve stem, die tot in hot hart duordrong, zij 
was vroolijk en bezat iets in hare manie1·1~n wat da
delijk voor h>tar innam. Dat lieve meisje bedankte 

Inzending der Aclvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

'\ 
seeren, zonder :el"' ,rechten van te heffen. 

N aar !'1lle wa"!r·schijnlijkheid z\jn ze op een 
andere plaats binnengesmokkeld en daarna on
der consent weer uitgevoerd. 

Deze kwestie herinnert aan een lastige wij -
ze van sigaren smokkelen, welke in der tijd 
te Samarang ontclekt is.-

Daar voerde een Chinees b. v. nominatief 
40 kisten lucifers in van Singapore, maar 20 
er van waren gevuld met manilla sigaren. 
Alle veertig waren echter gelijk van voorko
men. Hij vervoegt zich met 20 kisten lucifers 
bij den verificateur, die een kist ter opening 
aanwijst en, ma. bevonden te hebben, dat er 
inderdaad lucifers in zijn, verlof voor den in
voer geeft. 

Nu verwisselt hij aan den boom in de drukte, 
(hij kiest met opzet een moment dat er veel 
hurrie is) de lucifers met de sigaren, die hij 
met succes naar binnen laat brengen en waar
van hij dus de hooge rechten heeft ontdoken. 

Den volgenden dag, of wat later, voert hij 
weer 20 kisten lucifers, maar thans de ven
tabele, in. 

Het staat vast dat geene sigaren in ruassa 
eerst te Batavia worden ingevoerd, om ze la
ter weer uit te voeren naar Soembaia; dit zou 
een mijl op zeven en zeer schadelijk wezen. 

Die goedkoope manilla sigaren moeten der
halve gesmokkeld wezen. 

R. v. E. verhaalt m een P. S. van zune 
strooptochten op nijverheidsgebied in de In
dische Gids het volgende: 

»De heer Guimet heeft zyn museum der 
godsdiensten, bevattende elfduizend afgods
beelden en zevenduizend Chineesche en Ja
vaansche boekdeelen, ten geschenke gegeven 
aan de stad Parijs, ofachoon Monier Williams 
hem daarvoor drie millioen franks had geboden." 

Het zou nuttig wezen als er een goede »po
litie-passar" aangesteld werd, die vrij was van 
emolumentenzucht en die bii het minste emolu
ment, wat zu voor zich bedong streng ge
straft en ontslagen werd. Zeker is er op de 
g1 oote passar po Ii tie, ma.ar die is onbezoldigd 
en moet dus van emolumenten leven. Dat dit 
de gocde orde niet in de hancl werkt, zal wel 
geen betoog behoeven. 

Gisteren gmg een d11me naar de passer 
met haar kokkin en een paar kincleren. Zij 
kocht rijst en, daar de kokkin toch reeds 
veel te drageu zou krijgen, nam zij een vrou
welijke koelie, (boeroog genaamd, die in over-

Cordier van hare partij getrokken te hebben en deed 
zulks met zooveel bevalligheid dat de abt van lout.er 
genoegen vuurrood werd. Jufv1·ouw Daligny wist uit de 
praatjes achter de coulissen, dat hij een man was 
die goeden raad wist te geven en daar zij behoefte 
gevoelde om tegen hare vijanden ondersteund te wor
den verlang<le zij, dat hij de repetities zou bijwonen. 
Zij verzocht hem zelfs dat hij bij hal'e voorstelling in hare 
loge zou wezen, om, als er soms bet een of antler 
gebeul'de, haar met haar toilet te kunnen helpen. 
Cordier pastP. er wel op present te zijn en dat was 
voor beiden goed. 

De jonge act.rice had voor hare rol van Phoebe 
een opgaancle maan met edelgesteenten besteld. Eerst 
een uur ,·oar het opgaan van het scherm bracht men 
dat zoo hoog noodige juweel en men bevond dat df\ 
gouden band, die bet vast moest bcchten, veel te 
wijd was voor bet kapsel van jufvrouw Daligny. Er 
was echt~r geen middel op om voor de maan te 
spelen zonder dat versiersel. De arme meid kreet 
van wanhoop en hare kameraden verheugden z1ch 
reeds bij voorbaat; maar Cordie1· vedoor bet hoofd 
niet, hij wapenclc zich met een vijl, maakte een hamer 
van een sleutel, een bankschroef van de lade van een 
tafel en ging aan bet werk. In minder dan een 
kwartier had hij den gouden band in 01·de gebracht 
en eigenhandig de> opgaande maan op het hoofd van 
Phoebe geplaatst. 

Dh>jufvrouw Daligny droogde hare tranen, bekeek 
zich goed in den spiegel, verzekerde zich, dater niets 
ontbrak en keerde zicb slotte tot den abt. Zij w~ 



>loeLl op de passnrs te vinden :,:iju.) ow die 
lltlllr huis re Ul'engen, 1 Ta, nog ldappers en 
1mdere znken gekocht te hebben, zeide zij aan 
de kokkin on: met de boeroog maar vooruit te 
gann, mirnr ziet de boeroog was verdwenen en 
de rij t ook. De politie wcnl gezocht, ruaar lie 
was niet te vinden, zoodat de dame noa111aals 
een voo1Taad rijst kon iuslaan. 

0 

Op de passer zomle er voorn11melijk onde1· 
Chineezeu, een nieu we iudustrie heerscbeu. '.tij 
best11at hierin: Een kollin koopt bijvoorbeeld 
voor vijf duiten uien of iets aHders en telt 
het geld den koopman dadelijk voor. Deze 
strWd het bedrag op, wil de koopwaar over
geven, rnaar vraagt nogma11ls om bet11lina. De 
kokkin zegt reeds beta11ld te hebben, wa~rvan 
de koopman zich echter niets herinneren kan. 
De kokkin, een JavMnsche zijnde, is onmid
delijk bereid te zweren, ruaar de koopman 
hecht tlaar geen waarde 111111 en verzoekt h11.ar 
om, als ze werkelijk betaahl heeft, zulks door 
getuiaen te sbweu. Deze zijn natut:'rlijk niet 
te vinden en de kokkin is, als ze de waar 
hebben wil, genootlzaakt om voor cle tweede 
maal te betalen, wat natuurlijk ten laste van 
de mevrouw komt, daar bet gekochte nu maar 
wat duurder in rekening gebracht wonlt. 

Volgens een te Solo ontvangen brief, zou 
de heer J eekel, gewezen Resident van Soera
karilL, het voornemen hebben om zijne zaak 
hooger op te brengen en zich te wenden tot 
den Minister van Kolonien en des noods tot 
11e tweede kamer der Staten Generaal. Men 
betwijfelt echter of ZHEG. zulks iets zal hel
pen: ten eerste omdat het ontslag door hem zelf 
gevraagd werd en ten tweede omdat de heer 
J eek el zich het misnoegen der Itegeering op 
den b11ls moet gehaald hebben o. a. daar de 
bela tingen in Soerakarta naar de zienswijze der 
Hegeering onder ZHEG. niet genoeg hebben 
opgebracht. En voor zulk een misdaad kon wel 
geen genade geoefend worden. 

'PIEGELGEYECHT. Gisteren morgen ten 6 
ure verzamelden de troepen van Z. H. 
.l\fangkoe-Xegoro zich op Balapan, ten 
einde een spiegelgevecht te organiseeren. Al
danr nangekomen rukten onder aanhoudend 
vuren de verschillende .troepen vooruit. voor
a!gegaan door de Oavallerie en gevolgd door 
de artillerie en infonter:ie. 

Ter be torming had men een benteng opgewor
pen, een bamboe gebouw met paggers daar
omheen en een aarden wal. De le brigade 
werd gekommandeerd door den 2e Komman
dant Soerio di Ningrat, terwijl de 2e brigade 

oor i\1ajoor Gondo S:isworo werd aangevoerd. 
Eenige srnaakrnlle tenten waren opgesteld 
voor H. H. bezoekers, t. w. ,de gezamelijke 
officjeren van bet garnizoen.- Daarbij voeg
den zich H. H. Pangeran Adhipatti Prnng 
"\V edono met den staf, Pangeran Hangabehi en 
Pangeran 1'jokro-Negoro. 

Na inname der benteng - een zeer belang
wekkend spiegelgevecht had daarbij plaats-de
fileerden de troepen onder bet spelen der Mu
ziek, voor de officieren in de tent aanwezig. 
Daarop nam onze Overste het woord en dronk 
op het welzijn der i\1. N. Legioenen en in
zonderheitl dat van Z. H. M. N. Een dave
rend hoent der troepen beantwoonlde die toe
spraak. Nu nam de 2e Kommandant het 
woord en bedankte de aanwezigen voor hun-
ne belangstelling. _ 

Tegen 10 ure keerden de troepen nnar hun
ne kazernen t€rug en was het schouwspel 
geeindigd· alles liep in de beste orde en zon
der ongelukken af. 

1
POORTARI.Krnx. Volgens te Samo.rang ont

vangen telegrammeu heeft de N. I. Spoorweg
Maat;cbappij, met hct oog op de vele goede
ren die nu rer kar van en naar Samarang 

vel'blincleml door hare frischheid t>n jengr!. 
- Omhels mij •oor mve moeite, voor dat ik mij 

blanket: dat zal mij geluk aanbrengen. 
Col'1lier kuste de schoone Phoebe op beide wangen 

en het gif der lie de drong rnor de eerste maal door 
zijne aderen. Men had drie rualen gestampt; de abt 
naru weder zijn plaats in het orkest in met een wreede 
wanonle in zijne verbeelding en een zwaar gewicht 
op zijn hart, want welke waarschijnlijkheid zou e1· 
kunnen be .. taan, dat een arme jongen zooals hij eenig 
~ucces had bij een actrice van den Franschen schouw
burg? Hij w1ldt> er zelfs ni.et aan denken en verzamel
de alleen zijne krnchten om zijne lusten te ve1jagen. 

~faar mejufvromv Daligny behaalde een ware triomf. 
II et pn1 terre applaudi"seenle met geestdrift. Een re
gen van bouquetten valt terrelijk met bet scherm neder. 

);'a afloop rnn bet :<tuk liep de abt zoo snel zijne 
voeten hem dragen wilden, naa1· de loge van de ac
trice; maar hij vond die plaats bezet door een me'lligte 
vrienden en groote heeren, die zich verdrongen om 
lrnnne gelukwenscbingen en complimentjes aan te bie
den. !Jet was slechts ter nanwernood, dat hij op 
rle trencn slaande, de koningin van den avond kon 
zien, liggende op een sopha en in bontwerk gehuld. 
Met een bekl<'md hart ging hij heen, maar door het 
voorportaal gaanclr., werd hij staancle gehouden door 
een kamenier, die hem het volgende brielje in de 
hand st.opte. 

- Iijn lieve abt, uwe kussen hebben mij geluk 
aangebracht, juist zooals ik bet begrepen had. Korn 
morgen tegen tien ure bij mij ontbijten. De gekken 

worden vervoerd, eeu middeu-tarief ingevoerd 
it 12 ct. per ton en per kilomefa,'r. \' oor de 
goederen die in dezen rubriek v1illen is de 
spoor~·acht nu p. ru. ~5° 0 lager dim vroeger. 
Het nrtikel suiker v11lt echter niet onder ae-
noemtl tarief. 

0 

PoKKEN. Naar wij vernemen heerschten in 
somruige lrnmpongs alhier vooml in de bLmrt 
van den Krnton, de kinderpokken. Yele kin
deren werden reeds bet slachtoffer vitn deze 
ziekte. Een verscherpt toezicht op de vaccine 
zoude berichtgever zeer wenschelijk achten. 
In de laatste jaren, schrijft hij ons, is er wei
nig gevaccineerd en zoude hij het zeer wen
schelijk achten, wanneer van Bestuurswege 
eens eene algemeene inspectie wordt gelnst. 

Mat. 

Verspreide berich ten. 
De door den gepensionneerden generaal rnajoor Er

meling uitgevonden transport-drijver, valt zeer m deo 
smaak. Zij zal nu te Atjeb bepro0fd worden.-De 
Meimaand stelde zich in Nedel'land in met guur en 
koud wedet'.-Het honden en apenspel van de beeren 
Klaer en Oilman, trekt te Batavia Yee! bezoekers; 
het moet clan ook zeer aardig wezen.-Z. E. de 
Gouverneur Generaal, heeft de races te Buitenzorg 
bijgewoond.-Het Algemeen Dagblad spreekt het 
gerucht tegen, dat er te Batavia een schutter
luitenant tot schutter zou gcdegradeerd worden. Het 
gerncht luidde, dut ber!oelcle luitcnant onhebbelijk te
gen zijn kapitein zoude gcwee t zijn.-Hct Indisch 
Vader/and waagt of er we! de bawl gehouden 
wordt aan het reglement op bet ht'zit van vuw·
wapenen vooral wat betreft Cbineezen? "\Vaa1·schijn
lijk niet!-Geert Brouwer kwam ter secretarie te 
Rouveen aangifte doen van de geboorte van zijn 
hTintigste kind. Onder <lit twintigtal komen geen 
tweelingen voor.-Te Aken is een eder!andsch stu
dent, wegens een duel tot een jaai· vestingstraf ver
oordeeld en dadelijk in hecbtenis genomen.-Bij de 
onthulling van bet monument van profo,sor J. van 
Oosterzee is gepreekt en gezongen.-Het diTidend 
der Rotterdamsche suikel'l'aftinaderij bedraagt 24'1• 
pct; dat der Nederlandscbe Maatschappij va.n Brand
verzekering te Thiel 35 pct en rlat van het Pa
leis van Volksv!eit te Amsterdam 1 'I• (zegge een 
en een half) pct.· - Vele vor tinnen maken queue voor 
bet Amstel-hotel, om zicb door docter Metzger te 
laten pidjetten.-In het aq11arium te Berlijn is een 
Zeekalf aangekomen, bet dier is een plantenetende 
visch en kan drie meters lang warden. Het is het 
eerste exemplaar wat levend is overgekomen.-Te 
Hanlenberg heeft een bond in 13 maanden niet 
minder clan 39 jongen geworpen.-Te Soerabaia 
drinken de Madw·eesche koelies veel toewak en ma
ken rusie als ze dronken zijn.-

3le blad. 

Sprokkelbloemen. 

Alles wat leeft, leeft slechts om te sterven; wij 
erlangen iets, om het weder te Terliezen. 

'edel'igheid en nuttigheid, munten rut, boven 
praal en schoonhei<l. 

Vernietiging is een woord, waarmede de slechten 
zich moed toespreken, maar de ernst antwoordt 
hierop: ,.eeu'l'.igheid". 

Elke deugd moet geoefend worden, en die oefe
ning is genot. 

De voortbrengselen van bet menschelijk vernuft 
zijn de eenige die overblijven, wanneer ooK a!le 
and ere macht en grootheid verd wenen zijn. 

\'erwaandheid teekent slechts een kleine arme ziel, 
\Yaarin geen licbt van ware kennis ne<lel'V·e1. 

Es. e non. vede1·i. 

en de komp!imentenmakers mogen pas ten twaalf 
ure l'erschijnen. 

JuL1E DALIG~Y. 
-- Groote God ! riep Cordier uit midden op den 

weg springende; zij staat mij toe om twee gebeele uren 
met liaar alleen te wezen ! "\Vat moet ik haar zeg
gcn? Hoe mijne liefde te verbergen? 

Hoop en vrees slopen beurtelings de ziel van den 
jongen abt bi.nnen. Toen hij •veder in zijne kleine 
kamer was, keek bij droevig om zich heen en het 
besef van zijne armoede doorvlijmde hem het hart. 

- Neen, zeide bij ter nedergeslagen, ik zal mij 
ni.et blootstellen aan bet Yuur van hare schoone oogen. 
Daar hei bovenruatige geluk niet voor mij is wegge
legd, zal ik er toch de ge,·aren rnn vermijden. Het 
zou wat mooi~ wezen dat ik bet hof ging m:lken aan 
een actrict', ik die niet eens een bemd heh . .Mallig
heirl, bat ons daar maar niet meer aan denken ! 

Cordier, clie dappe1· zijn besluit genomen had, be
gon bet rlr.1mtje <lat mevrouw Moreau geneuried had 
te zingen: 

Daar W>lS een een meiaje 
Een meif\je, een meisj·~ 

enz. 
Onderwijl opcnde hij een lade van de latnJel. om 

er het brie(je ,·oor de rnrleidelijkP PboebC in te be
waren. 0 wonde1· ! die lade lienitte zes splmter
niemrn hemden. Aile wonderen der lwscbaving kon
den den eersten barbaar, toen hij voor het eerst den 
Bosphon1~ over~tak, niet zoo getrofTen hebben, als 
r!e abt het was bij rlezen vondst. Ilij durfde met 

Bl1ul''ulling. 
Yan den lrnn~el eeuer tlorpsgemeenti' rn <le 

Betuwe wercl een 30 tnl j1uen gele<leu, mt tle 
preek, bet volgende gezegd: ,,Uelieflle broeders 
»en zusters in cfon Heere! reeclfl meer clan 
»twintig jitren heh ik over u gow11akt en voor 
»U gebeclen, en steeds een heele koe van u ge
»hnd; dit jaar echter slechts een hithTe; maar 
»dat neerut eveuwel toch niet wea, chtt door 
» mij desalniettemin den zegcn o;er u uitge
»roepen wordt van den Heer der Heirsch11ren!" 

!Iisto1·isch. 
NB. Het feit vinclt toelicbting, doonfot er in 
de bedoelde gemeente een afgescbeiden domi
ne bij was gekomen, die ook witt hebben 
11'.ioest. 

V oor de gezonclheid is het liggen op de 
rechterzijde van u:iterst veel belang, inzonder
heid voor hen die hinder hebbeu van te ster
ke hartkloppingen, zonder twijfel is bet liggen 
op den rug of linkerzijde voor iecler iudi v.i.du, 
volgens het eenparig oordeel vnn deskundigen 
zeer nadeelig. In sommige bitgno 's bestaat 
zelfs bet voorschrift, dat de gestmften zich 
rechts tot slnpen moeten leggen, en bij ver
zuim hiervan de oppnssers bun dadelijk de 
zweep moeten doen voelen. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 6 J uni. 

Officieel. 

Ver lee n d een tweejari.g verlof naar Ne
derland a.an den opzicbter der le klasse bu 
den waterstaat, Boomel ; 

aan den eersten luitenu.ut, Kok; 
aan den kapitein der artillerie, V ervat. 
Beno em d tot opzichter der le klasse 

van den waterstaat, vVelke,.; 
tot controleur der le klasse op de buiten-

bezittingen, Derksen. 
tot controleur der 2e klasse Veenstra; 
tot militair ambtena11r der 3e klasse Breedt; 
tot eersten luitena.nt bij de schutterij te Se-

marang, van Wijk; 
tot tweeden luitena.nt bij de Schutterij te 

Semarang "ieuwenhuizen en Alsdorf; 
tot kapitein der Chineezen te Tangerana, 

Oeij Khe Haij. 
0 

Ee r v o 1 on ts 1 a.gen, op verzoek, de 
majoor der infanterie, Bindervoet van Nabuijs; 

de tweede luitenant der schutterij te Sema
rang, Van Outeren. 

de kapitein der Chineezen te Tangerana, 
Liem Tjong Hien. 

0 

Ver gun d naar Nederland terug te kee
ren aan den kapitein Vinkhuijzen. 

Officieel. 

E e r v o 1 o n t h e v e n van bet lidrnaat
schap der commissie belast met het afnemen 
van het eindexamen der hoogere burgerscho
len, Ten Brink; 

B e n o e m d tot lid der commissie belast 
met bet afnemen Yan bet eindexamen der 
hoogere burgerscholen, Terwen, leeraar aan de 
hoogere burgerschool te Batavia. 

0 v e r g e p l a a t s t naar de tweede afdee
ling van bet departement van Oorlog de lui
tenant kolonel der Infanterie van den Abeelen; 

naar Djambi de kapitein der infanterie van 
der Schoor; 

naar Batavia de kapitein der inf. de Neve. 

Na den 1 Juli a. s. worden van de schepen 
die het Suezkanaal passeeren geen loodsgelden 
meer geheven. 

'I'usschen de classificatie der vrachtgoederen 
op de hoofdlijn Semarang, Solo, Djokja en op 

zijne handen niet 
angst, dat zij als 
<lwijnen. 

o.-er het fijne linnen sti·\jken, uit 
een zii:suegoocheling zouden ver-

- 0 ! mevrouw Morea.u ! riep bij ontroerd ui( 
waarlijk, gij zijt een voorzienigheicl ! 

De duivel, die zonrler twijfel jaloei·sch op bet geluk 
van 011zen abt ·was, deed hem een klein gaatje aan 
den e!leboog van r~jn rok bemerken: maar Cordim· 
was er de man niet naar om over zulk een bagatel 
vedegen te worden. 

- Anrlers niet clan dat, zeide hij vroolijk, men 
laat geen rendez-vous loopen uit gebrek aan een zwar
ten draad om een gaatje te stoppen. 

En opgeruimd ging hij naar bed. Ditmaal droomde 
bij, dat bij in het paradijs was en J\Iobammet niet erns 
zulk een mooi vest aan had als hij. 

III. 

Den volgenden morgel'.l. bekeek onze abt de uitwer
king van zijn witte hemcl in zijn scheerspiegel. Dat 
afgeloopen zijnde, riep hij den kamerdienaar om zijn 
rok, die weggebracht was om afgeborsteld te war
den, terug te brengen. 

- Hier is hij, mijnheer, zeicle de knecht met een 
knipoogje. 

Haastig trok Cordier een mouw aan, maar bleef 
toen geheel beteuterd. 

Maar dat is een nieuwe rok ! riep hij uit. 
Ja, mijnheer. 
En vanwaar komt die? 

de lijn :::lemn.rnng - Vorstenin.n<len - Willem I 
a~.r ~ eclerlaudsch-Iudische Spoorweg-maatsclrnp
P1-J, is een tusscbcnklasse ino·evoercl nattr deu 
urnntsfof vnn 12 ceuten per ton° en per kilometer. 

Uit Ba.ta.viii., 7 Juni. 
Tot Resident vnn de Preanaer regentschappen 

is benoemd de heer Peltzer.
0 

Officieel. 
Beno em cl tot griffier, bij de landraden 

te Bondowosso en Djember, Langellleijer; 
tot griffier bij den hmdmad te Ngandjoek, 

Simons; 
tot u.djunct-griffier bij den landrnad te Se

marang, Pieters. 
G e pl a 11 ts t te Semarang, de lrnpitein v~m 

Meel. 

B e n o e m d tot lid van de Rekenkamer, 
van Alphen. 

Het stoomschip Utrecht is gisteren te Rot
terdam aangekomen. 

Het stoomschip Prinses Amalia is den 4 en 
J nni Suez gepasseerd op haar reis nnar Bn.ta
via, via Padang. 

B e p a a 1 cl, dat bet ontslag uit 's lands 
dienst van den verificateur van VVely, beschouwd 
moet worden als een eervol ontslag. 

G e d e t a c b e e r d bij het departernent vn.n 
rnn.rme, de kapitein-luitenant ter zee Uhlenbeek. 

Het dividend door de Handelsvereeniaina 
>Amsterdam" uit te keeren, is gesteld op n~ge~ 
pct. 

In Europa is aangekomen de .4'-minia. 

De kn.pitein van den ge.neralen Staf Gort
mans beeft pensioen gevraagd.. 

In de tusschenklasse 
de lijnen der N. I. 
ingevoerd, is de suiker 

voor vrnchtgoederen op 
spoorweg-maatschappij 
niet opgenomen. 

Van Reuter, 7 J uni. 
s G1·avenhage, 6 Juni. De minister van fi

nancien heeft bij de tweede hi.mer een wets
ontwerp ingediend voor een nieu we leening, 
groot zestig millioen, om het tekort op de be
grooting te dekken. 

Uit Batavia, 9 Juni. 

Het stoomschip Zeeland is den 31 sten Mei 
van Southampton herwaarts vertrokken. 

Het stoomschip Sumatra is eergisteren te 
Marseille aangekomen. 

Het stoomschip Prinses Jfm·ie :s eergisteren 
te Suez aangekomen. 

Het stoomschip Gelclerland is den 7en de
zer van Colombo herwaarts vertrokken. 

De eerste luitennnt R. is door den raacl van 
onderzoek van het hem ten laste. gelegde ~rij
gesproken. 

- Dat weet ik niet, mijnheer, mijn meester beeft 
mij gezegrl, rlat het de uwe was en daarom heb ik 
ze gebrncht. 

- Komaan ! die kumt juist van pas. 
De abt vloog op de p1mten zijner schoenen de 

traf'pen af en ecn inwendige stem fluifterde hem toe: 
,,gij zijt ecn ge!ukkig sterveling ! 

llet lot had in de laatste vier en twintig uren to 
rnel gedaan voo1· Conlier, dan dat het er geen ver
maak in zou scheppen om zijne vreugrle wat te tem
peren. Toen hij, mf\t een door hoop vervuld hart, 
bij mejufvrouw Daligny kwam, zag hij, door de eet
zrral gaande, dat er \'OOr vier personen gedekt was. 
TwP.e vreemdelingen wachtten in den ~a!on. de een 
was een Nabob eu de antler een gardeofflcier. 

- lk kan de bijeenkornst onder vier oogen weel 
afschrijven, rlacht de abt. Hoe duivel heb ik het 
ook in rnijne hersens kunnen krijgen van te denken, 
dat bet godclelijke schepsel aan mij de voorkeur zou 
geven. 

lV01·dt vervolgd. 
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Io Batavia, 9 Juni. 

Officieel. 

SOERABAIASCH HANDELSBL~D 
o mll'r retlitetie 

Y.~X 

J. A. UIL ENS. 
Bdcwmn1' me11ewerkcrn in Enrl)p1L en in Iwlie. 
In hct ~·1t> , '..~me"'t•r z1d dit l..ilad eeue In

disehe llO\"t<lle bevzttteu nm de hand <ler re
dnctie, getitehl 

l\(ti~s P~i:ry ... 

Societe G1

e dB Produits AlimentairBs 
K.\PlT.\.\J, 3 "\liLLIOEX FR\'\l"ti 

Dfreute111·cn DL\.1ST en ALLGARD 

GL1Ul1E'\ l\IED.ULLE PAHIJS J R78 
G o ll ll E '\ ~I F. ll .\ I LL E A~! STE It D .\ ~l 1 8 8 3 

:!3, 
PAR/JS 
Riche», 2:3 

LONDON 
l 01, Leetde11hall~t1·eet. 

Doter va.n Norma.ndie 
Zonder ecnig meng"el, de bestc botet' Yan Frankrijk. 

Geplnalst te 
Folhmcl: 

Atje}:. de tweede lu .t. . 1c f ~ 'ieuw,• ahonues voor het :2dc Semester 
i i,n,tno E t 1 - J . J 1. h l on Y;.nveu ·> • u•u - 1 u i et bb( grn.tis. 

DiYcr><e grocntcn, tr·u/fels, scu·dines, plites de 

foie r11·as, cnz. 

te 8emarnug, de opzichfrr 
\Velker. 

der eer:;te klasse D~ t-l0En1.BAU~CIIE 1Jladen komeu tlrnns in-
de \ or;;tenl1tudcu m.xzicLrDE'\ u.w als de ~A

ommns TE HIC£ITEX ,\.\)l° ALLE DIPORTI~GHS 

YA. - EUROPA. 

Ovcrgeplaatst van l{endalmtttr B1itnvia, 
als hoofdopzichter der lmvenwerkcn, de op
zichter der eerste klasse 13rnnns. 

0nts1 age n, eervol. op verzoek. nm der 
Pal~n. ge-;yezen postcomrnies. 

Yergunning verleend, om 111uu· i\eder
land terug te keereu, nan den pn.ardenarls der • 
denle kfo-.;se van Hed ·bergen, 

Beno e rn cl tot voorzitter van den lnndraad 
te Soernbnja. mr St:hneider: 

te Poerworcdjo en Koctoardjo, mr. Diephuis; 
tot sub tituut griffier bii den mad nm J usti

tie te 'emnrm1g, mr. Sl:bumen. 
'ferbe,chikking gesteld vandenvoor

zitter der la11d1~ndcn te l\Iagehmg en Temang
goeng. wr. Meiss. 

\~ e r g u 11 n in g v e r 1 e e n d nan den Chi
nees Tan Djin ::3oei, om te B1tbtvi1t den stoo
mer A:ie11 :::Sil 11 in de vaiui te brengen. 

Y o or g e drag en tot substituut griffier 
h~j den raad Yan J ustitie te :Seuwrnng. mT. 
D. J. L. Schumt'l, buitengewoon substituut
griffier bij dt=n landraad te Magelang. 

De D1·e11tlu• i, heden te Padang aangekome11. 

De <3ouverneur-Genenrnl heeft te kennen 
.segeven. dat bij in officieele tukken geen 
verwijzmg naar bet bijblad op de Incli che 
"tnat bladen meer verlangt. 

Officieel. 

V e r 1 e en cl een tweejarig verlof aan Cla
vier, leeraar in de Fransche tnal en letterkun
cle aan de hoogere burgerschool te Batavia. 

Yer gun d aan den luitenant Schubert te 
traat burg, een rei over Java te maken. 

lit Batavia. 9 Juni. 

Officieel. 
0 v e r g e p 1 a a ts t bii het zevende batail

lon de tweede luitenant van Regteren; 
b:ij het tweede depotbataillon, de tweedt 

luitenant Timmers; 
b:ij het tweede garnizoens-bataillon, de tweede 

luitenant van Goor; 
naar emarang de dll:igeerend officier van 

gezondheid ~ T utan; 
naar ·will em I de officier van gezondheid 

van Gelder; 
en de eerste luitenant der artillerie Droog

lee>er Fortuin; 
naar Tjilatjap de eerste luitenant der artil

lerie Muntingl:i. 
G e p 1 a a t s t te Semarang als gezagvoer

der van b&t recherchevaartnig, Brandenburg. 

Aangeslagen Yendutien. 
Op -woen~dag den 1 len Juni in het Chineesche 

kamp te Kepatian ,·an onuitgclo!<:tc pandgoederen. 
Op flonderdag den ·J 2Pn Juni tc Kl:ttc1J, ten buize 

Yan Mejuflro11w M, ·von Kriese11bc1·gh. Yan cow1ui>':.:ie 
gucderen en 1an de nagelaten guedcrcn '~tn den 
Heel' C.:. E. Th. Abadi. 

Op Y1·ijtbg rlen 13en .Tuni in het Cbincc.•ehc kamp 
te Kepatian, van onuitgeloste pamkuetlcrcn. 

De Yendumccster, 
H. c. Fi":'Cl'. 

Adv e rte n tie n. 

:Sek~:c.cl..~a:king~ 
De Resident van Soemka1'ta maakt nan de 

ingezetenen der Residentie bekend, <lat hij met 
intrekkin~ van vroeger dienaangnande gemaak
te bepalingen heeft vastgestel<l bet volgende: 

'l\uief der venclu -ongelden, welke bet ven
dukantoor te Soemlwl"la den vcrkoopers in 
rekening mag brengen: 

Y oor vendu-annonces ter hoofdplaats der 
afdeeling binnen welke de verkooping gehou
den wordt, behal ve de kosten vun bet zegel 
f 3.-

v oor vendu-annonces op andere plnatsen, 
wanneer clit door den verkooper verlangcl wordt 
per stuk. r 1.

V oor een vendu-extract behalve de kosten 
van bet zegel per bladz:ijde f 0.40. 

Soe1· ..... ka1'la, den 6 Juni 1884. 

De Resident, 

(142) MATTHES. 

MARAXGSCJL C Yan gelijken chttum. 

(1 W) 

~I~~ PAARilEN VENilUTIE 
~.fl.1,lf 1 ·f>XG .!1-IOC!J 

Op Donderdag 12 J uni 188-1 
door 

:Ja. . ~n E~ - & Co. 
vn.n 

100 SANDEL WO on PAA RD EN 
aangeYoerd ex Fregat l\DIA. 

lf1et de neeste zorg zijn deze groo
te fraaie paarden uitgezocht, waar
onder zich bevinden magnifieke Rij
paarden en spannen lsabellas, zwar
te en andere paarden van 4 voet I 
duim en hooger. 

( l ;30) 

Loge ,,L'Union Frederic Royal" 
in het O.·. >an 

S~ r:JDAKARTA. 

BB.·. Yisit. · .. in dit 0. ·. woonachtig en niet 
door eene Z. ·. Loge 11fgevaarcligcl z~jnde, die 
wenschen deeltenemen aan bet bank.·. op den 
2-!sten clezer. worden beleefd verzocbt daarvan 
aangifte te doen v66r of op den 16en dezer 
aan den onclergeteekende. 

(143) 

:::\amens den reg.·. l\Ir. ·. 
L .. J. SA.L T'l'.\lA:X, 

Secretaris. 

Bes tu ursv ero·aclerin <Y 0 0 
op 1.3 dezcr dC!!l ftXOlldS ten S 1 

, ure 

IN HET NIEUWE LOGEGEBOUW· 

(144) 

Kamens den reg.·. i\Ir. ·. 
L. J. SAX'l'.\IAX, 

Secretaris. 

lnwijding van het n:euwe Logegebouw 
E.· 

Viering Yan het St. Jansfeest 

24 dezer 

(145) 

OP 
des a>onds ten 81

• ure. 
den • T amens re.g. ·. 1Ir. ·. 

L. J. 8AXT.i\LL ~, 
:::lecretaril'l. 

~ ~ ··-

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes. 

IIOLL\N'DSCIIE PHIJSCOUR.\XTEN \\'Orr.DEN 

OP AX~YH.\AG TOEGEZON'DEN' 

De 

( l 41) 

alle mijne IJshuisjes verkri igbaar 
tegen 5cents per amst. pond. 
[108] LYOr . 

IJskaartjes aanbevolen. 

~E~~~Orz'lERIJ! 
ten behoeve van 

De (iymnastiekschool te Soernkarta 
en 

Y ereeniging tot voorbereidend ouderricht 
aan ki~1deren van .i\liuverrnogenden 

m Xederlimdsclt-Iudie. 

Indien het debiet Y1Lll lL D'J.'E, T op den te
genwoordigen voet bl(jft voortg1t:m, z1tl de trek
king kunneu gesd1ieden op een n1tder te be
palen dag in het begin vim de m1tnnt1 

(120) 

Augustus a. s. 
De C'omwi. sic acl hoc . 

Mr. X. P. YAX DEX BEH.G. 
B. DO UWES DEKKEH. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLE:Y 

Zuiveren het bloed en herstellen alle ongeregeldbeden 
van de 

lever. 111nng. nie1.•e11 en ingewanden. 

Z1j go,·en kracht en gezomlheid \Vedet· aan vel"zwak
te Gestcllen, en zijn ° nwaardl'erbaar ter genezing 
van alle K w.tlen eigen aan bet wouwelijk geslacht, 
onYerschillig van welken lceftijd . En onbetaalbaar 
,·oor Kinderen van welken ouderdom. 

DE ZALF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel voor kwacle Beenen, 
Zwerende Borsten, verondercle '\\'onrlen, Zwercr en 
Etterbuilen. Het is Le1·ocrnd tel' genezing van Jicht, 
Rhumatiek. en onvergelijkbaal' ,·oor Aamborstigheid, 

kcelpiju, b1.·onchitis, verkoudhcid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergczwcllcn en alle soorten van 
Huidziektcn heeft zij geen mecledinger en geneest 

betooverend. saarngetrnkken en stijve Ge1vrichten. 
Alleen bereicl in Professor HotLO\Y.\Y·:; Etablissement, 

78, New Oxford street. Landen. 
voorheen ~aa Oxford st1·cet, 

En worden verkocht in Pottnn en Doozcn 1·an 1~. 'l '/,cJ., 
2s. Qtl .. 4s. Gel. 11 s .. 2:Zs., en 33s. en verhijgbaar 

bij al!e me1licijncn-vqrkuopers door de g1;heele wereld . 
Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 

Pot te onderzoeken. Indien bet adres. 533, O~ford Street, er 
niet staat, zoo is het bedrog. 

(130) 

--

JLJ>e ~elo-u.ti:rie - l 

i~ eent SiJecirtle POCD:lE IJE RTZ 

t• 
bereid uit Bism,,th. liiJ 1 r·n/.f von e.men liei/:timen i11vlned, voor de huid. 

I /;1.f h '"ct o lu:I a1rn ezicht en '" 011:il'hlba<1r: 
zij gee/t das m.rn <ifJ h <l' ee1.e nn/1wrl1jke (ni;c/dieid. 

c F~'lY 
PARIS - 0. ,.11'3 d, l•t F'ai.c, 9 - PARTS . 

~~--

t, lifer~ t1eme zil'h in arht 1 >•II" rn111>artk en t•e,.ualscldnq. 
(Qordeel uil0 "Sl•l'Okeu Lluor licl TribuuaaJ de la Sciuc t.h.:ll 8 111ai 1875) 

f' 
.,., _,.., 

- - ------__,-----------------

Het Victoria Natuurl6jk Uineraal Water, 
op J.Jlidden-Java . 

nitsluiten<l door m1.1 gehn1)01·tee1·d is en 
li.rijgbnar ge~teltl bij de lteeren 

g'l'OS en en detail, ver-

SOES~IAN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocjn., 
en door hun intermecli1:i,ir ook in alle 

andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handclsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 

Staatsspoorwegen op Java 
Exploitatie Oosterlijnen. 

01) den :I.Ge Jnni 11 SS4 wordt bet ge• 

deeltc Tocioeu~·-ngoeng-Dlitar voor het 

1n1blieli: verkecr gcopcud, en trccdt inet 

dicn datum de dit>nst1·c~·eling ' ' oor den 

loop dcr t1·cinc11 vnn 2-I Mei l.SS4 in 

b.nnr gehcel in wcl"ldng. 

(140) De Chef der Exploitatie OJL. 

I.NDISCTIF, BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilcn in Spaansclte en Porlugeesche Wi1nen. 

bakroond met 

ZILVEREN MEDAILLES. 

,"\-itte en Roo1lc 1!01·t . . . . . f J 5.-) pe1· 
llalnga. JI11scntclen Vin«!Dalcc,, 13.50(12/,fl 
I.-nle-, Gold- en Dry-Sher1·y ,, 12.-l acont. 

.\ C:E:\ TE:\: 

A. N". KOUIOS .... 
LARSE:1 T & Co. 
Y.\.~ }IUI.fDI~>! & Co. 
KROO~ ... . .. . 
STECK ... . . 
DE~~I::\Glm ... . 

}L\.:\fUEL . . . . . . 
THOOFT & BU~LN'G. 
H. BUXI~U. 

Banjoewangie. 
P1·obolingo. 
Soerabajet. 
Jloc{jokei·to. 

. . Jlalong. 
. Kedi1·ie. 

Jladioen. 
Soe1·aea 1·ta. 
Djocjaca1·ta. 

E. t' S.\.S .. 
LE CLERCQ 
S:'IIEE:\K .. 

. . . . . Samm·ang. 

...... Toebetn. 
. . Gheribon. (107) 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WERK. TU lGK UND.IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij lf.J, '][", L~ en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

§taaf en plaat,jzer van alle dikten, 
waarbij van G'X2'X 'w" en 11

s" 

§taaf en plaatlioper en u :o1)er
d1·aad. 

Groote- sorteering - Jlloerbouten en 
Ji liu linagels. 

» » lio1>e1·en J(ranen 
en ~t.001naf'sluite1·s. 

J.nllia 1·nbbcr vim af 1110" tot en met 
1" clik. 
Gasp~jI)en met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
GeklmdI.e?:D. pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwalit.eit E~;;·elsche tlr.ij fde

men. enkel en dnbbel. 
liand. <re. h'ifn~aal. §too1n

po1ln.pen en ~1·a~uls1nli.teu . 
§nij~ereed~dta p 'Toor gas en 

'Vith ~wortbda·and. 
Alle soorten ~ cri""'lwaren. 
Boor en Pons::inachines, Draai

en §chaatbanlien. 
§too1n1nachines :rnet lie tels op een 

fnndatieplaat. 
Jt.iczel~·nhr co1npositie, de beste 

bekleecling tegen warrnte-uitstmling. 
Dinas ll:ristall, een nieuw soort 

' TnurJdei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor J nva zijn. 

Verder aUc ~u·tili.eleD., benoodi~d 
,·oor landelijke ondern.e-rnin ... en. 

Hunne ,;<ink op grooten omzet gebaseer~ zijn
de, hebben z1j hunue prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gesteld. 

Ga1trne beliLsten zij zich met toezicht hou
den op aammtak vu.n J.E[achinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel• 
lingen u.an op di verse werktuigen. 

(90) 



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

ten behoevc vnn 
De Gyurnnstieksebool te Soernknrtn 

en 
De Vereeniginr:; tot , -oorbereiderul 011-

derricht nnn kinderen ,-an 1Uinve1·
n1ogenden in Nederlnndi;ich Indie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van f 20.000.
(( 10.000.

2 prijzen 
5 (( 

10 
100 
200 

« 
« 
(( 

« f 5.000.
« « 1.000.-
« « 500.-
« « 100.-
« « 50.-

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

320 prijzen f 170.000.-
LOTEX zijn tegen f '10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij rle heeren A. T. Bouman & Co. 
« Barn.In « den heer C. J. Illankert. 
« Bandjarmasin « << « J. A. Jansen. 
« Bandong <( « « C. G. Heiligers. 
<< I3ataYirt (( de N I Escompto l.foatschappij. 
« << << den heer H. J. Meertcns. 
« << « « « G. Geht·tm 0 " 

« « ii: << « F. II. Kroon. 
« « c< de beercn H. M. van Dorp & Co. 
« « « « << Ern. t & Co. 
(( (<. « « « Brui11ing c • Co. 
(( (( << « « Ogilvie & Co. . (( « << , Yi , e1· & Co. 
(( (( << « « Dunlop < " Co. 
(( (\ « den hter Loa Po Seng. 
(( (( « « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis 
« Benkoel<' n 

« « « L. ,·an Hutten. 
« « « C. A. Aecke1·lin. 

« Boeleleng « << « Nierinckx . 
<< Th. Jansz. << Buitenzorg « (( 

(( (( (l (\ << J. A. Schussler. 
« Cherihon « <• 
(( (\ (l 

« J. J. H. Sm~enJ· . 
« A. J. \Yolyekamp. 

(( (( (( (( 

(( Djembe1· Bezocliie « 
<< Djocjacarta « (< 

« J. van IIoL t Pellelman. 
« Brocx . 
c< J . J. cle Graaff. 

« (\ << « « II. Buning. 
« << << « << \Yed. Kocken. 
« « << rlc hceren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den heer J . Revius. 
« « « << « Ohs. Pino. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. \Y. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« « « J . F. H. van Hernert. 
« l.Iaca sar « « << \Y. Eekhout. 
« )fndioen << '' « P. E. Andresen. 
« iUagelang « « « P. Koppenol. 
« ) Iedan « « << \Y. F. H. Leyting. 
« l\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang cc « « \Yaldeck & Co. 
« Pad.-Pandjang << << « J. \Y. Alting Siberg. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
« Pa. oeroean « « « H. G. A1under. 
« « « << « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A. ~I. TarkeYisse1" 
<< Pf'calong;m « « " A. ·w. I . Bochardt. 
(( (\ << « « S. N. l\Iarx. 
(( (( « de bee ren Hana Mullemeister & Co. 
« Poen\'oredjo « den beer JI. F. S111ets. 
<< Probolingo « « << C. G. Yan Slidrecht. 
<< « " « « R. S. ,Tbal Larsen. 
<< Rionw « « « C. ,·an Zijp. 
« Rembang << « « P. L. van Bodegorn. 
« Salatiga << « << Tb. B. van Soest. 
« Samarang (I « Agent ::\. I. Escompto )Iij. 
<< << « de beeren G. C. T . Yan Dorp & Co. 
« « « « « Ra\'euswaay & Co. 
« « << « << Arnold e Co. 
(( (( 

(( 

« << « Soesman & Co. 
<< « c< Grivel & Co. 

« << « den beer A. Bis~cbop . 
« Soc> kuboemi « « « D. J. H. Schafer. 
« Soerabaia 

" (( 

« (( 

(( (( 

(( 

<< cc Agent ?\. I. Escompto l\Iij. 
« den heer Chs. Kocken. 
« << << Y. Clignett. 
« rl e heeren Geb. Gimberg en Co. 
<< « « Yan Muiclen & Co. 

« « « « « Thieme & Co. 
« Soerakarta « « « Soesman & Co. 
(< (( << « << Thooft & Buning. 
(( « « « Togel van der Heide & C-0. 
(( (( « den hcer L. Baier. 
« Tang<> ranp: <' « 1c L . A. l\I. Leman. 
re Tjianrljoer << « « Jhr. R. Holzschuher Yon 

Harrlach. 
« « « K. HoYens Greve \\'zn. 
« « « C. \Y. R . Yan Renese van 

« Tega! 
« Te1·nate 

DuijYenbode. 
« << « I. I. A. Uitenhage de 

l\1i.5t. 
« Tjila~jap 

« \Yono8obo « cc « D. J. van Ophuijzen . _ 
De trekkinn- crc,:chiedt ten overstaan va.n rlen 't\o

hlri-; IL J . :\IElfoTE:\S tc BataYia als bij aauplak
billet is hekencl gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. l?. VAN DEN :BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

T'oorstmat- Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlUEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'JARIB VEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) THOOFT & BUNING. 

AAA 
DE EGHTE 

FRANS CHE uina-Laroche 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
hccft op de ·weener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE EGHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koorts'W'erend middel omdat het alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE EGHTE FRANS CHE QUIN A-LAROCHE 
is het eenige middel tege n verz"W"akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed , vroegtij dige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten beW'ezen is. 

.. 
DE Er,HTE FRANS "HE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis ecn kracbligen spaanschen 'vijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nage ma.akt lletzij door de Apotho· 
kers die allijJ l1un eigen preparaat a::rnbo\'Clen 
of ecne goedkoopere soort claarvoor a.a.nbic
dcn; ml'n mne t Jus steeds de echte franscho 
QUINA-LAROCHE c ischen 
met prosp c t us waar- ~ ~ ,J 
op ne ,·enstaaml e "LOM:z_e 
handteeki11g ;::,:;:i , 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAJWC IIE rn een woord. 

C fCHTE FRANSCHE QUINA· 1..AROCHE 
uernt uij iede re flesch ecne complete go-
1..i ru ik~aa n \\ ijzin g in negcn talen die franco 
loc:,,ezonde n wordt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wurd tin twee soorten vorkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE EGHTE FRANSGHE QUINA-LAROCHE 
is hij alle Apot11ekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

(136) 

An1sterdamsche ·Apotheek. 
So erakarta. 

Bayrn1ll. Alcoholisch u·asch
-w-ater. 

( 10 l ) MA CHIELSE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis m et groot erf, geleg en te 

Djebbres. 
Inforrnaties bij den heer 

(19) A. i\1.A.CHIELSE. 

THOOFT & BUNING - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk an.n voor hunne 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Pauier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette n.flevering ge-

garandeerd. 
PlUJSCOURANTEN worden Hteeds gni:tis 

verstrekt. 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWi\IA.'l'ERIALEN 

SMEDERIJ, KOPEB,GIETElUJ, WAU-EN

MAKE lUJ en 'l'Il\DIE R:\f.A.NSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemd werk, 

n.lsmecle op : (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met n.ccuratesse geeffectueerd. 

DEUREK en H,A.:\IEK, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO~JHUIZE J, FABRIBKEN 
en LOODSE~. worden solide en net afgewerkt, 
o-eleverd en opgestelcl. 
0 

Het bouwen vn.n \VOONHUIZEN en FA
BRil:!.:KEl\, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Yn.n 11f heden tlagel~jks versche Uebakjes enz. Prijscouranten wortlen t egen frauco 
aan vmge frnnco toegezonden. 

VA RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 188.J. HEEBENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst lllogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapita1tl bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onla.ngs aangenomen VERLAAGD tariefvoor WEE
ZE:NFONDS, worden gaarne verstreh.-t door 

(17) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii:eatings C'ongh Lozen~es. 
.i\Iidrlel tegen de hoest. 

( 10 5) ~IACHIELSE. 

V erk.rijg·baar 
bij 

TBOQFT & IUII!G. 
Avonturen 

van 

Baron von M1inchhaus0n 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- fmnco per post { 5,50. 
(82) 

~+•++++•••••to•++++++••••••O 

+ Jlloeijelijk~ :~e~i~ :;:a: -~s~iJ :;a~n buikpijn 

i Et1i°ERE~'fifofffff.i:pE'fiifEr 
t a Ia P.A.P.A.J: N'E 

(P/antaardig, de snijsverteering bevord• rend middel) 
Generaal Depot: 163 c!c 165. Rue St-Antoine, PARIJS 

en in Inrli e iu alle A poth ekr n \ erkr' .z h <A.~r. 

~~ .. ~~ .. ~~ ........... +'4 ........ +-4~...0 

- -:;-:--,, -- ·-;- c ~; O ... -G 0 O li -0 o 0 f>- O 0 0 -0- 0 -0-0- 0 

~1,. :i P..l.PLTLRil: COOPERAT;VE D'ANGOULE!U: (France) 
~ , i>'j. D . L . l:: r;,_ 
h ~ u ~ c 
~ ~ ~ 

i ~ ~// . Q.~ -.; 
0 QUE llE PAUi\\ f 

l
.;J HORS-CONCOURS A L'EXPOSlTION UNIVERSELLE 4) 

DE 1878, .!3 
~ ALS DEEL UITll~~E VAN DE JURIJ a 
~ EEREDIPLOMA GELIJK STAANDE met de GOUDEN ; 
~ MEDAILLE wegens hunne bemoeiingen ~ 

• ter verhetering van de positie van hunne werk.lieden .,. 
~ ~ ~ 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4 1500,000 FRANCS ~ 
a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABR/EKEN f 

; ~AROCHE-~OUBERT & ~fir.IE~ ~ ~ t!J 1~ § 
c Door de geheele wereld bekend voor > 
4) hun briefpapier velin, verge, quad1·ille, c 
~ batonne, enz. Papie1·s a l' E~oile (s~e r- ~ 
tii pa pier), Enveloppen, VisitekaarlJ~S, 4) 

41 R eg isters, Copieboeken, ~choolsch1·i~f- .. 
"' boehen met of zonder hJnen, papier;:;. 
.. voo·1· d:·ukwe1·k cal'ton, Bristol en ivoo1·- ~ a paz1ier, papie/fil ~cru (1e qua.liteit), pe-"' 
.., lw·epapier en demi-pelur,~papie1• gegomd ~ 
.:4 of ongeqomd (uiterst ftJli), parkement c 
;; papie1'. OorspronkelijJ<: Ste1•'s mill pap~r, ~ 2 Cigaretten-papiel"l)e smcere, le camelm) ~ 
>1> en andere merken. ~ 
~ ~ -a Bestelfingen te riohten direkt naar c 
~ .ANGOULEl!IE (France) met cheque op Europa of aan :::;> 

lie E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. N 
:!:!! EEN CARNET MET MONSTERS DEVINDT ZICH DIJ 
lit de Heeren Wannee & Co, TE D.ro1rn10. 
• ~ ... .....,....._ 0-<>-0-<>-0-0·-0-·0-0-·~0-0-·0-0-0-0· CH>--<>--<>·-<>-0 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLE!l.Y 
Voor gehetl JAVA: bi; WANNEE: 
• Van AALST. ,, Samaraua. 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.a.p~Qlhe iztTijne~s 
(25) A. MACHIELSE. 

SOJ~S~AN '--~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en CoJnnlissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soer1.1karta voor de 

zoo gunstig bekende 'W'IJ SEN: 
Merk PLA'TON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apohteek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts
-w-erend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
V •t ,, " er.1. as. 

Bij het Agentschap dezer l'tiaatschap
pijt>n bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekerin~ 
tei;en brnndgevaar, van alle l!IOorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het hills en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich vel'antwoorclelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT §" BuNL.~G - Soerakarta. 
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