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NIEUWS EN AD VERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnemen~ij~ f 7.50 per hal:(jam· 

bij vooruitbetaling. 

Postkantoo1~ Solo. 

Dagelijks te ve1.·zenden post1mJcJcette11. 

Met I 
den trein 

~o. 
I 

'l SzV. 

4 s,v. 
2 zV. 
9 S1Y. 

12 --iY. 
15 S1S. 

Tijd 
van 

vertrek 

7 .?. 

7.13 
10, 
2,'16 

3,36 
7 u. 9 

I 
I 

i\aar de ond•?1'volgende 
plaat,.;en. 

Gocndih, Pocrwodaclie ( Gro
bogan) Karangsono, Ketlong
djati en emarang. 

Kint.ten, Djocdja. 
Klattcn, Djocd.ja. 
Go~ndih, Kedongdjati, Se

ma1·ang, Salatiga, .Ambarawa 
(rc~iclentien Kedoe, Bagelen, 
B::tnj oemas.) 

Klatten. Djocclja. 
Srngen, "Jfadioen. (:\fogetan, 

Ponorogu. Patjitan, i\gancljock, 
Kertosono, Djombong) Kediri. 
Toeloeng-ugoeng, Blitar ( \Yli-

1 ngie) lfodjokerto (Prambon) 
Sitlhoardjo (\Yaroe, Porrong) 
Soerabaja (residentien Moluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawang. Singo arie, 
~folang) Pasoeroean (residen
tien Probolingo Besoekie, Balie 
en Lombok). 

17 SzS. 10,30 ~JoJjukerto, Sidhoardjo, Soe-
rabaja. Xgawi. 

21 S1S. 2 u. 25 Srngen, ?\gawi, i\Iadioen. 

Dagelijks te ontvangen postpakketteu. 

Met / Tijd 
den trein van 

No. I aankomst 

3 SzY. 
2 s,v. 

9 S7V· 
8 SzV. 

11 SzV. 
2 S7S. 
8 SzS. 

10 SzS. 

9 .38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.5;} 
P.26 
1.39 

4.50 

Yan de ondenolgende 
plaatsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Ambarawa, Sa

latiga, Kedongdjati, Goenclih 
Poerwodadie (Grobogan.) 

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Kerl.ongdjati Ka-

ranwono Goendih. 
Klatten, Djocdja. 
Sragen, l\fadioen. 
Torloeng- agoeng, Kedirie, 

"J[odjokerto, itlhoardjo en Soe
rabaja, Xgawi. 

Sragen, Madioen, Elihu·, Ban
g1J, Pasoero&i.n. 

. B. l\Iet trein Si\'. ::\0. G ten 1 u. 53 m, wonlen 
alhier allecn pakketten ontnrngen, waneer de we. tpost 
te Samarang niet tijdig genoeg aankomt. om nog 
met den trein Yan 6u 50m te kunnen meegaan. 

S1V. SA~L\RA. ·a YORSTE~LA'NDE~. 
S1S. STAATSSPOOR. 

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

(Vuvolg.J 

3 

De hoop vervloog; maar Cordier behield een fer
me bouding P,n gernelde dat zijn goed humeur als 
op zijn Zonclags moest wezen. De actrice verscheen 
weldra allerliefst uiigedoscht. Zij bedankte den na
bob voor een coJl.ier van paarlen, die hij haar ten 
geschenke had gegeven en reikte den officier de hand, 
hem neef noemende. Cordie1· was wanhopig. Men 
ging echter aan tafcl; zijn moed kwam terug, toen 
hij zag dat zijne tcgenwoordigheid aan zijn<' mede
minnaars ook onaangenaam was en nog meer toen 
hij beme1 kte dat zij volstrekt niet gee~tig waren. 
Hij deed zijn best, herstelde zich zachtjes aan en 
vertelde bet een en antler. 

-Maar, mijne heP,ren, zeide mejufvrouw Dalignij 
tot de twee andere gasten, gij zijt zoo somber als 
een paar capucijner monnikken. 

OncJ_er het eten van asperges kwam het opgeYoerde 
stuk Endijmison ter sprake. 

-Korn abt, sprak op eens de act.rice, vertel mij 
cens wat aardigheden van Fontenelle. Ik boor ze 

1 

De Soe1·akartasche Oou1·ant ver
schijnt tweeniaal 's weeks: Dinsdag en 

-.-rijdag, uitgezonclercl feestclagen. 

Soerakarta. 
l'tlaanstand. 

Zonrlag '1 Juni E. IC, ~Iaamlag 9 Juni V. 1\1., 
Dinsclag ·1 7 .Tuni L. K., l\Iaandag 23 Juni N. M., i\Iaan
clag 30 J uni E. K. 

.Kornmissarissen voor de nmand Juni. 

Plantselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. H~~LRWIJN. 

de heer: J. SPH.UIJT LA.~DSKROON 

Verzor;;in;;s;;esticht 
de heer: J. G. M. A.. CA..RLIER. 

Tahel aanto0 1.:-n le de datums van vertrek en ver
moedelijke aankornsL der brievenmalen Yan en naar 
X eclel'la 11cl over de maan,l Juni ·J 884. 

\'ermoedel ijke aankomst 

te Batavia. Yertrek van Batavia. 

E. 2 Juni. F. 2 Juni. 

N. 5 id. K 4 id. 

F. 11 id. E. 8 id. 

x. 15 id. T 14 id . . . 
E. 16 id. F. 16 id. 

N. 26 id. E. 22 icl. 

F. 9- id. I N. 9- id. _ ;) _;) 

E. 30 id. F. 30 id. 

K. B. De letters N. E. F. duiden respectievelijk de 
Yederlcuidsche, Engelsche en Fransche brievenma-
Jen aan. 

De Java Bode verneemt clat bij de Regee
ring het plan zou bestaan, om zich in den 
vervolge niet meer te bemoeien met parti
culiere gelclmken barer ambtenaren en clat claar
om geen kortingen op tractementen wegens 
schulden meer zullen worden opgelegd. Het 
blad juicht dit plan zeer toe. Onttrekt de Re
geering haren steun aan de crediteuren, clan 
zullen deze van zelf voorzichtiger worden met 
het verleenen van crediet en daardoor aan de 
ambtenaren de gelegenheicl benemen om zich 
met wem1g moeite tot over de ooren in de 
schulden te steken. 

Zoo zal de Regeering er als van zelve toe 
koruen om ambtenaren, die schulclen hebben, 
niet meer van bevordering nit te sluiten, tot
dat die schulden zullen zijn aangezuivercl. Door 
zulk een maatregel zooals die thans nog be-

graag en hij heeft er velen gezegd. 
--Ik ken er maar een, antwoordde Cordier, maar 

een die genoeg aantoont hoe gevoelig die goede man 
was. Fontenelle had een vriend zijncr jeugd, die zich 
de abt Dubos noemde en waarlnede hij elken mor
gen ontbeet . Beiden hielden dol van asperges en a
ten die zoolang ze te krijgen warcn, rnaar Dubos 
vcrlangcle ze met saus en Fontenelle met olie klaar
gemaakt, wat een eeuwigclurend onderwerp van 
twist, maar ook. van grappen, tusschen hen uitmaak
te. Op een dag dat ze weer bun geliefkoosden scho
iel gingen eten en waanan de eene helft met sa11s 
en de andere met olie zou bereicl wonlen, om aan 
beider smaak te voldoen, krijgt de heer Dubos plot
seling een berocrte. Fontenelle bnkt zich, grijpt den 
arm van zijn vriencl, voelt hem dt.>n pols en ziet dat 
hij dood is. Dadelijk springt hij op, snelt naar de 
deur, opent die en roept den knecht toe: 

-LrmL alle asperges met olie klaar maken! 
-Die aarcligheid kende ik, zeide de 'abob. 
-Ik, sprak de m!litair, ik. kende ze niet, maar ik 

Yiml ze niets aardig. 
De abt begreep dat ze beiden jaloersch waren en 

debiteerde nu stukjes van Pigen vinding, om te zien 
of de Kabob ze ook zou kennen en of zij de goed
keming van den officier zouden wegdragen. Toen zij 
van tafel opstonrlen, bemerkte hij dat zijne mede
minnaars hem met een nijdig oop: aanzagen. Iecler 
trachtte nu jufvrouw Dalignij aan zijne zijcle te krijgen, 
om lrnar een zoet woordje in het oor te fluisteren. 

-Gij, mijneheeren, zeide de actrice kunt u gerust 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

staat, worclt den ambtenaar de gelegenheicl be
nomen om spoedig zijn debet aan te zuiveren 
en hij verstoken van promotie, om een reclen 
waarmede het gouvernement zich niet behoeft 
in te laten. Het kan toch gebeuren <lat een 
ambtenaar buiten schulcl slecht in zijne finan
tien zit. Zulke gevallen zijn bekend. Zoo iemancl 
worclt nu niet bevorclercl. Ware clit wel het ge
val geweest, cln.n zoucle hij f 50. hooger trac
tement ontvangen en op clenzelfden voet voort
levencle als tegenwoordig, f 600. 's jan.rs kun
mm aflossen, wat hem nu onmogelijk is. 

W anneer een particulier zich aanmatigt op 
'sRijks uitgaven te vitten, heeft hij het volste 
recht claartoe, want Jiij betaalt belasting, maar 
wat een Hegeering te maken heeft met de 
schulden van bare al.llbtenaren, zoolang zijzel
ve claardoor niet benadeeld wordt, is een vraag
stuk wat moeilijk op te lossen valt. 

Omtrent de ketjoepartij te Bandar Ardj o IS 

tot clusverre niets uitgelekt. 
W ellicht moet hier gedacht warden aan eene 

wraakneming van een mandoor der onclerne
mmg, die, wegens knoeierij door den adminis
trateur ontslagen, daarvan vergeefs in appel 
'k:wam bij den eigenaar van het land en zich 
toen tegenover kameraacls-medeboeven uitliet 
><lat het de lui heugen zou" 

Omtrent de Merapi, geobserveerd van uit die 
aan den voet gelegen onderneming, verneemt 
men niets bizonders; alleen worclt het voort
clurend rijzen van den eruptiekegel boven den 
kraterrnnd bevestigcl. 

Aan een particulier schrijven van iemancl 
te Bengkala Siatas (Deli) ontleenen WlJ het 
volgende, als bijdrage tot de kennis van Oost
Sumatrasche toestanden. 

Het duurt hier zeer lang eer wy brieven 
van Java en elders ontvangen: ook stnurt men 
ze af en toe als 't aclres wat onduiclelijk is 

naar Bengkalan (Madura), claar enkele post
kommiezen dezen uithoek zelfs niet bij name 
kennen. 

lk was onlangs een <lag of tien voor zaken 
op reis naar Singapore, Laboean en Medan. 
De reis claarheen gaat met afschuwelijke kleine 
en smerige Engelsche stoombootjes, waar veel 
whiskij worclt geclronken en slecht gegeten. 
Beter was het in het Delische, waar ik eenige 
tabaksonclernemingen bezocht, Hollanders, Duit
schers en Engelschen, men vinclt daar van 
alles. De wegen zijn er nog zeer primitief en 

hardop verklaren. Ik ben geen markiezin en doe 
niets in het gebeim. Zoo,ils gij verlangt moet ik m· 
toe besluiten, om een van u drieen te nemen. Ilet 

_is daarbij niet goed om zonder minnaar te zijn. 
~fijne keuze is bepaalrl. Ik neem de abt Cornier, 
uit zijne oogen heb ik gelezen dat hij verlieftl op 
mij is en ik verzeker u dat hij mij bizonder behaagt. 

De abt vie! op zijne lmieen en greep venuH de 
hem aangeboden hand. 

-0! mevrouw, zeide hij ontroerd, ziedaar de ee•·-
te maal dat znlk een groote vreugde mijn hart 

binnendl'ingt. Nooit zal ik de herinnering aan dit 
oogenblik ''ergetcn en ik tart den hemel mij een 
smart toe te zenden, die ze uitwischt. 

Dat woord was onvoorzichtig, zooals men in het 
vervolg zien zal, maar zoo spreken alle verliefde 
liedrn en mr,juf1Touw Dalignij, die op hct oogmblik 
slechts teedere gevoelens in baar hart om(lroeg, 
antwoonlde dat zij bekoord was door de liefde die 
z\j inboezemde. De nabob en de militair zetten hun
ne hoeden op, die tot over de ooren trekkende en 
gmgen heen, de dem·en met geweld dichtslaande, 
maar men bemerkte hun vertre'k niet eens. Onze 
abt wercl de Endijmion van Pbacbe. Die naam 
bleef hem b\i en zoolang zijnc liefdesgeschiedcnis 
dumcle noemcle men hem achter rle coulissen: de 
abt Enclijmion. 

De goede Cordier rekende niet onder die menschen, 
rli.e door ijclelheid gedl'even, hun grootste genot in ver
toonmaking zoeken. Hij beminde mejnfvrouw Dalignij 
om haarzelve en niet om den roem, die bij door 

Inzencling cler Aclvertentien tot op den 

<lag cler uitgave v66r 10 uur. 

de afstanclen van de eene estate naar de an
dere, nog al vrij groot. Er worclt hard gewerkt, 
misschien harder clan in Java 's binnenland. 
De opzichters beginnen 's rnorgens om 6 ure, 
werken dan tot elven en van een tot zes ure, 
alles te voet. 

Het is wel aarclig de werkwijze met Chinee
zen en Klingalezen daar eens te zien. De tui
nen zijn op de manier der Dajakkers, alle cir
ca 1 m eter, vele nog hooger uit den grond 
gebouwcl. 

Maitr over 't geheel prefereer ik Java. Kli
mitn.t, leefregel en vooral natuur zijn daar veel 
aangenamer en beter. 

Er wordt hier veel geld verdiencl maar ook 
vet:l verloren. Zeer velen die beo-onnen waren 

0 

met ti1bak hebben 't weder opo-eo-even na zoo-
1 d . cl "'"' l vee mzen en te hebben verloren. 

Hollandsch geld is er bijna niet in zwang, 
alles dollars. 

Rijsttafel eet men op Deli weinig; bijna 
overal Europeesch menu. 

Ook de taal een Sumatrnansch Maleisch is 
zeer verschillend van het op Java gesprok~ne. 

Het Soerabaiasch Hanclelsblacl geeft het 
volgend miclclel aan om te onclerzoeken of 
hetgeen men voor boter verkoopt, wel boter is. 

Als meD: ~e boter fl.ink braaclt, giete men 
er een we1mg kookend water bij. De boter 

zal zich oncler het verwekken van 'veel schuim, 
met het water tot saus vermeno-en. Doet ze 
<lat niet, clan is het geen boter.

0 

Giet men koo~encl water op bran~end vet, 
clan spat en sprmgt en knettert het m de pan. 

In de achterstaande telegrammen wordt het 
treurige bericht gemelcl, <lat de toestancl van 
onzen kroonprins hoogst beclenkelijk was. Er 
~eeft een inwenclige 1erbloeding plaats gehacl wat 
m den regel een zeer gevaarlijk verschijnsel is. 

Mochten wij onzen kroonprins verliezen, dan 
ziet het er met de troonsopvolgi.ng treurig uit. 

De Koningin is op den 6en Mei aan een 
groot gevaar ontsnapt. Op een rijtoer schrok
ken de 1)aarclen voor twee lano-s den weo- lio--o 0 0 

gentle zakken. De koningin en de haar ver-
gezellencle hofdame konclen nog juist bij tijds 
het rijtuig verlaten; de paarclen sloegen op 
hol, maar werden door den koetsier spoedig 
tot staan gebracht. 

haar verkreeg. Zij zoude l1em even lief geweest zijn, 
als zij ook maar eemouclig l!erderinnetje was. Er 
was iets grappigs, mam· ook iets verhevens in gelegen 
als men dien bescheiden man, die niet eens twee 
broeken had, door rle schitterende hofhoucling van de 
jonge actrice zag heenwandelen, de liefste lonken van 
haar ontvangencle, voor den neus weg van alle mar
kiezen, al clroegen zij nog zulke hooge hakken. Men 
lachte er ove1· zooveel het rnogelijk was, maar at 
zich inwentlig van woecle op. i\[~jufvrouw Dalignij 
kreeg lucht van een paar spotternijen over 1lc armoe
cle van haar Endijmion. Zij wilde hem een prachtige 
karmozijn rooden rok geYen en hem de kleine bef 
doen afleggen; maar hij bad het verst::ind om daar
in niet toe te stemmen. Alles wat zij van hem kon 
gedaan krijgen, was dat hij een zijden vest zou 
dragen en dat bordumde zij ielf. Op den dag <lat 
hij dit \'CSt ont ving Yoncl de abt in een der zakken 
een weh·oorziene beurs. Bij rleze onttlekking werd 
bij angstvallig. Hij snelde µaar zijne scboone en niet 
wetende hoe hij haar zou mededcelen wat hij ge
voelde, zag hij haar becleesd aan, tenvijl bij op den 
zak sloeg, zoodat de goudstukken, die er in waren 
klonken. 

-Ik zie aan uw uiterlijk wat er in u omgaat, 
sprak zij. Was ik een princes clan zoudt gij een cler
gclijke dwaze kieskeurigheid niet gevoelen. Weet 
nu, mijnheer, dat ik Y001· u meer wil wezen clan 
de trotschsLe vorsten dcr wereld. Als uw hart zoo 
verkeerd grplaatst is, clat gij n schaamt om ietc; van 
mij aan te nememen, welnu wcrp dan die beurs het 



:Mt~rgt'll avond zal er in de gynrnnstielrnchool 
eon feest gegeven worclen. Eenio·e j01welieden 

b.. 0 • 0 ' 
wnar lJ een panr vim de H oogere Burgerschool 
de boofdrol pelen, bebben door inteekenincr 
een n~j groote som bij elkander o·ekreo·en e~ 
l10eft ied •r inteeke1rnar een mmtal da~es op-
0 egeven, dio gei1rdteenl werden. 

U il'1teren rn ond is er een commissie nit 
hun midden naar den Re ident en naar den 
Militaire kommandant goweest om HEdG. en 
huune fomilien uit te noo<ligen bet bal bij te wo
nen, wat met de grootste welwillendheicl is aan
genomen. 

_De gymnastiekschool biedt een vrij groote 
ruuute tot feestvieren aan; zij znl netjes gedeco
reerd worden en allerlei comfort zal in de be
hoeften der gnsten voorzien. V oor overbeerlijkli 
ververo:;cbiniren zal zoro- o·eclnwen worden· c~m-

. . ._,,, 0 0 0 ' 

llllssanssen zullen voor de orde waken en alles 
doet verwachten dat der Soloscbe jeugd een 
recbt aangenamen avond wacht. 

Dat Solo bij andere plaatsen niet achter wil 
blijven, blijkt o. a. uit een diefstal bij den 
beer \V. >au twee crotonplantjes. \Vij verne
men dn.t de i10litie zich buitengewoon aan de 
zaak gelegen lnat leggen. 

Di~ l\LumI. T aar wij uit vertrouwbare bron 
vernemcn, vertoonde zich eenige dagen geleden 
een nls priester uitgedost ji1vaan, voor het erf 
van een dcr alhier aanwezigo hotels, vlijde zich 
bij de 1-<h~ecls daar kampeerende kooplieden neder 
en voorspelde onder het prevelen van gebeden, 
een ophamlen komst Yan den Mahdi.- Zoude 
de p0litie dergelijke profeten niet kunnen be
letten orn hunne Yerdichtsels die lechts onrust 
kuruien zaiticn, verder uit te strooien ? 

De candidaten voor het klein ambtenaars 
examen zijn niet. gelukkig gewee ·t. Hot exa
men had ~foundag en Din dag jl plaats-Er wa
ren ze>en candidnten, van deze hadden zich twee 
tP.ruggetrokken, de vijf antleren werden afge
wezen. 

V olg-ens eon nm hen die het >orig jaar ook 
i·eeds z1ju geluk beproefd had. was bet dit jaar 
veel rnoeielijker. "'f oornamelijk werd er gelet 
op bet Nedcrlamlsch en hierin bleken de meesten 
juist te kort te schieten. 

Hct aanhoudend kloppen op het aanbeeld 
heeft geholpen.-Er is een brievenbus aange
koweu die geplaatst zal wonlen yoor het huis 
Yan den notari . Zeker zal daardoor in een 
groote behoefte rnorzien worden en verdient 
de Chef rnn het Post en Telegraafkantoor een 
woord van dank voor de flinke wijze waarop 
hij in deze heeft doorgetast. 

Het publiek wordt gewaarschuwd voor een 
zeker per;;oon die zich bij den ingang van den 
Kraton ophoudt en trac:bt Olli brieven, die men 
naar het po;;tkantoor zend, den bedienclen af
hanclig to maken, waarschijnlijk met het doel 
om de postzegels er af te weeken en die dan 
voor eenige centep te >erkoopen. Eergisteren 
heeft de man <lit bij twee bedienden beproefd, 
hij is echter niet geslaagcl. Een dier bedienden 
klaagde ornr de vel'l'egaande brutale houding. 
die de kerel aannam toen hem den brief ge
weigerd werd. Een goede, gevoelige correctie, 
zou in dezen van veel nut kunnen zijn. 

Gisteren heeft een huunrngen op de hoogte 
van de komedie een kokkin beladen met kippen, 
klappers enz. omver gereden. De kokkin kwam 
rn et den schrik uij, zij bekwam hoegenamud 
geen lctsel. H1·t rijtuig was ledig en de paar
den ·wenlen bestuurd door een koetsier, clie 
de kinderschoenen nog niet ontwassen was 

ven~tel' uit. 
-~Jaak u niet boos zeide de aut, ik draag bet 

hal't up de rechte plan.ts en ik dank u uit den grond 
nm rnijn hart. 

Toen de l1eer ~Ioreau het geluk van zijn vriend 
Cordier vemam, hcgon hij te lachen. 

-Pas op, zeide hij. mijn waarde Endijmion, gij 
weet dat cle maan \icr kwartieren lieeft, zij zal u 
niet langer dan een kwartier beminnen. 

Betton voor~pelde \vat !anger. 
-Het zal wel gnan tot nieuwe maan, juist dus 

acht en twintig dagen. 
Maal' de twcede m11.and was reeds ingegaan, men 

moe::•t toen an.lere spolternijen vinden, eindelijk bleef 
e1· in den almanak gecn cnkele over. 

- \Yanneer komt de eklips, woegen de boosaar
digon. 

-Als de zon mij een kool zal willen stooven, 
antwoonlde toen de abt: Ik ben als de wijze, ik hen 
op alles voorbcreid. 

Mam· niettcgenstaanrle al rlie hatelijke aamnerkin
gcn vermin<lrl'de de tecderheid van rnejufvrouw Da
Jiguij vou1· haar kleinen abt nict. Zaclitjes aan hield 
zij zulks het gchcclc jaar vol, wal, voor een actrice 
al heel hng was. 

Toen echter kwam een prachtige markies het ge
luk van onzen armen abt verwoesteu en het met 
voeten trcclen. IIet was een dool'brengcr en een op 
allc wijzen geruineerd man tot ovel' de ooren in de 
schulden stekemle vel'moeid van lichaam en afge
mat naar gce:;t, in een woord een aanbidrlelijk man, naar 

den aanhomlend op de paarden sloeg, zon
er op de leitlscls te letten. An.n welke wa-
genverhuunler het rijtuig toebehoort is niet 
uitgelekt; men beweert echter dat het in de 
Cbineesche kamp gezocbt ruoet worclen. 

Een inspectie over de wagenverhuurderijen, 
blij f't altijd wenschel~k. V oorn11IDclijk zij n het 
de etablis::iementen die aan Chineezen toebeboo
reu, welke in een slechten toeshtnd verkeeren. 
Rnmmelencle wagons, waarin men niet clan met 
levensgevaar plaats ncemt, afgebeulde, uitge
hongertle knollen. die ze moeten voortslepen, 
tuigen die met stukjes bamboe aan elkauder 
gehouden worden, koetsiers den 1oriD'en dao· 
nog als koelie werkzaam, mi1ken dat alles eve~ 
onvoldoende is; uitgezonderd echter de zweep, 
die niet alleen een zeer respectabel voor
komen, maar ook bet voordeel heeft van als 
knots gebruikt te kunnen worclon. 

Een groot aantal paarden lijdt aan kwaden 
droes, die op het oogenblik te Solo erg huis rnoet 
houclen en door gebrek aan toezicht van wecre 
de politic een onrustbarende uitgebreidheid ve~
kregen heeft. Intusschen beter htat clan nooit, 
en een verscherpt toezicht op die Cbineesche 
wagenverhuurclerijen moet geen overtollige 
weelde zijn. 

32e blad. 

Sprokl1el bloemcu.. 
't I;; verwonderlijk, welk een sing leelijke wouwcn ei 

rnn hebben, hare leelijkhcid nog rnee1· te hnen uit 
komen door een mooi toilet. 

Men~ch zijn, beet ecn kampioen wezen. 

Er bestaat soms eene onverklaarhare Yoorliefde 
YOOl' het een of ander bij ons, maar bijna altijrl ook 
bestant er, nl zijn 'vij er zelf onbewust Yan, een of 
andere grand Yoo1·. 

'"-iet allcen de lieftle, rnaar ook de bnat kan den 
mensch tot razcrnij voeren en alle bezinning doen 
,·erliezen. \\' ec he1~.i, die in zijn hart het wraakge
voe 1 toclaat-het 1- de voo1·bode van een rnrnchrik
kelijk lijdcn. 

Roemzucht en eergierigheid oefenen eenc vreemde, 
eene geheimzinnige macht over den men ch uit; zij 
wekken de zinnen in de hoogste mate op en duen 
ons wenschen en gedachten koesteren, die on5 zelven 
doen duizelen. 

Hoogmoed is hoogen moed"; ik wees dat ,·elen de 
moed ontbreekt om boogmoedig ze "·ezen.,_ 

Esse non vede1·i. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batava, 10 Juni. 

B e n o e m d tot lid in den Raad van In
die, de heer L. J. J. lY:Iichielsen. 

De mail van 10 Mei is hi er aangekomen 
met o. a . de volgende berichten. 

De 1Villem Barents zou 31 Mei weder naar 
het T oorden vertrekken. 

Aan den heer Ravenswaay te Semarang is 
Yergunning verleend, tot het aannemen en dra
gen eener V enezuelaansche decoratie. 

De universiteit te N apels is gesloten wegens 
ongeregeldheden, welke plaatsgevonclen hebben. 

Het Italiaansche Groot-Oosten heeft een pro
test gepubliceerd tegen de panselijke encycliek, 
betreffende de vrijmetselarij. 

De uit Indie teruggekeerde luitenants ter 
zee Calmeyer, "Wiebers en Holtzapfel, zijn op 
nonactiviteit gesteld. 

de mode van tlien tijd: Ihj ver<lrong Cordier in den 
tijd Yan t\Yee uren en bad slcchts te komen om te 
overwinnen, even als \\ijlen Keizer Cezar, Cordier 
bernerkte liet pas toen de bliksemstraal gevallen was 
en bleef toen Yer:::tomd staan. 

-.Mijn Leste jongen, zeide de ontrouwe, gij bebt 
mij d ik wijls verzekerd, dat gij moed genocg zoudt. 
bezitten . als het er eens toe komeu mocht, dat ik u niet 
meer bemintle. Het oogenblik om dien moerl te 
toonen is thans gekomen. Het i;preekt van zeh·e wij 
ten allen tijde goede vrienden zullen blijven, want 
bet zou mij leerl doen van u niet meer te zien. 

--Dien moed zal i.k hebben, antwoordde de abt; 
maar reken er niet op van rnij onder uwe volge
lingen te zien. Jk kan mij niet verlagen om mnzie
kant te wczen, nadat ik orkestdirecteur gewee~t ben. 

Na dat antwooi·d onzen voorvaderen waardig trok 
de abt zich heldhaftig terug; maar hij gcvoelde 
die kracht niet, die hij voorgewend bad, die trou
wens nllccn bestaat bij onverschilligen en egoisten. 
In gezclschap Lehield hij een on verschillig gelaat en 
zijnc Vl'icn1le11 bevroedclen den staat niet waai·in hij 
zich bevond. Duizend malen per dag werd zijn hart 
verschcurd: alle voorwerpen, tlie zijn oog troffen ber
inne1·clen hem aan zijn verloren geluk. Overstelpen
de herinnel'ingen vcrwarden hem bij elken stap. 

-lfelaas, riep bij de hanclen wringende uit, ""aar
om heb ik mij geworpen in deze werelcl vol harts
tochlen, tenvijl ik zoo weedzaam had kunnen !even? 
'\\'at zijn die wouwen, die in die hel ]even en a
demcm. als een vogel in het gebladerte, toch voor 

Tot ritmeester is voorgedragen de luitenant , van de controleurs der tweede klasse TerIDeu-
der cavalerie hleijer. len, Schneider, van den Bergh, de Chanvigny 

In verhaml tot de aanstn.ande promotie bij de Blot en Lok. 
de militaire intenclimce wordt het volcrende 
gemeld: 0 Uit Batavia, 11 Juni. 

De kn.pitein-intendant Plas zal overgeplaatst De gouverncur v11n Atjeh en onderhooricr-
worden van Bnndjerma':'sin naar Semarang. heden. heeft eigener autoriteit, wegens het o~-

Dc nrn.joor-intemlant Soeters Jrn.n dan zijn gnustige weder en het gevaar voor stranding, 
overplaatsing na1u- Atjeh verwachten, ter ver- de bloklrnde ter Westkust opcreheven en daar
vnnging Villi den majoor-intendant Oochius. op de goedkeuring cler Reg~ering gevraagd. 

0 ffi c i e e I. 
V e r 1 e en d een tweejarig verlof naar Eu

ropa aan mejufti·ouw Tak onderwijzeres; 
aan den eersten luitenant der infanterie, 

Reurhoff. 
E e r v o l on t s l a g e n, op verzoek, de post

houder 'l'ielemans. 
E er v o l o n ts l age n als gouvernements

com1nissaris voor de veepest Van Vleuten, on
der dankbetuiging voor de bewezen vele en ge-
wichtige diensten. · 

Ing et r o k k en, deter beschikking-stelling 
van den gouverneur van Atjeh, van den Re
sident Sol. 

Gest el d ter bescbikking van den direc
teur van Onderwijs, Eereclienst en Nijverheid 

de paardenarts der derde klasse Plemper van 
Bal en. 

Gest e 1 d ter beschikking van den gouver
nements comrnissaris voor de veepest: 

de controlenr der eerste klasse Oonperus; 
de controleur der tweede klasse Termeulen, 

Schneider, Van den Bergh, de Chauvignij de 
Blot en Lok. 

Beno em d tot hulponderwijzeres der twee
de klasse, mejuffrou w Tijdeman. 

0 verge pl a at st naar Padang-Pandjang 
de tweede luitenant der infanterie J. Koch. 

Het verbod Yan geen vee te mogen vervoe
ren, naar de vroeger besmette streken, is op
geheven. 

De quarantaine-maatregelen voor Bandjar
masin, wegens de daar geheerscbt hebbende 
pokziekte en voor Atjeb, wegens de datLr ge
heerscht hebbende cholera, zijn opgeheven. 

Het stoomschip Jacatra is gisteren Suez ge
passeerd. 

Den lste Juni hebben te Londen vier dyna
rniet-ontploffingen plaats gehad, die een gewel
dige scbade hebhen veroorzaakt. De opgewon
denheid der inwoners is groot. 

Van Reuter, 10 J uni. 
£afro 8 Juni. Alle zeesoldaten, die te Port 

Sa'id liggen en nog een ander Egyptisch ba
taljon, hebben bevel gekregen naar Soeakim te 
vertrekken. 

Dit is een gevolg van bet bericht, dat Os
man Digma en zijn volgelingen zich gereed 
maken Soeakim aan te vallen. 

's-G1·avenhage, 9 Juni. De ziekte v11n den 
Prins van Oranje neemt een verontrustend 
karakter aan. 

Er heeft een inwendige bloedstorting plaats 
gebad. 

(Wegens misstelling herplaatst). 
Inge tr o k ken de ter bescbikking stel

ling van den directeur van Onderwijs, Eere
dienst en Nijverheid Tan den paardenarts der 
derde klasse, Plemper van Balen; 

de ter beschikkingstelling 1an den gou ver
nements-commissaris in zake de veepest. 

van den controleur der eerste klasse Coupe
rus; 

wezens? 
En op bet c•ogenblik van den naam van de ondank

bare te Yervloeken, had de arme jongen reed. be
rou'v en dankte den heme] van hem. YOOI' hij stierf, 
toch eenige gelukkige oogenblikken te heLben laten 
smaken . In een woord: Bordier was aan den wan
boop ten prooi. Hij besloot een !even vol bitterbei<l 
vaarwel te zeggen. Hij kreeg in bet boof<l om trap
pist te worLlen: maa1· zijne geluksster was wufter 
dan hij zich verbeeldde, zooals men aanstonds zien 
zal. 

IV. 

Da abt Cordier sloot een overeenkomst met ecn 
stalhouder, om naar la Trappe, dicht bij Auanches 
gelegen gehracht te worden; hij stak een beurs, waar
in nog vijftien Louis d'ol' waren, in zijn zak en vel'
trok met zijn uiterst lichte bagage, zonder tr zeggen, 
waar hij been ging. Het was toen in de maand Mei. 
In de vlakte heerschte reeds de lentewarmte, de Loo
men en velden namen clen fcestdosch aan; maar Cor
dier, gehccl verzonken in zijn ongeluk, bleef somber 
voo1· de schoonbeden van het landschap. llij reisde 
dam·bij in een ouden vrachtwagen met beestenkoopers 
en dat waren geen licden, om hem afleiding tc ge\'Cn. 
Hij verdiepte zich hoe! anger hoe meer in zijne droe
vige gcdachten en 8prak, tegen zijne gewoonte, gedu
renrle de geheele reis geen enkel woord. 

Den vierden dag k warn men tegen den avond aan 
het kleine gehucht Martain, wat niet heel ver van 

Het stoomschip Noo1·d-Holland is gisteren te 
Suez aangekomen. 

Het stoomschip D1'enthe is gisteren van Pa
dang vertrokken. 

In bet examen voor postcommies der derde 
klasse zijn geslaagd: de heeren Lina, Eman, van 
Vleuten en Abell. 

Officieel. 
Ver lee n d een_ tweejarig verlof naar Ne

derland mm den mspecteur bij den post en 
telegraafuienst, Berman; 

aan den schout voor de politie te W eltevre
den, Witte. 

B e no em d tot schout voor de politie te 
W eltevreden. Kleist; 

tot tweeden baas smid bij het marine etablis
sement te Soerabaja, Kouwelincr. 

tot tijclehjk controleur der 2'e klasse op Ja
va, Hoogenrn.ad. 
. Ee r v _o l on~ slag en, op verzoek, de ma
JOOr der mfontene Gewin; 

de kapiteins Gortmans, Yan Bakkenes e!! 
Boers. 

het lid der kamer Yun koophandel te Ma
kasser, Weijergang, onder df~nkbetuiginrr voor 
de door hem in die betrekking aan den° lande 
bewezen diensten. 

Van Henter, 11 Juni. 
Cafro, 9 Juni. Berber is gevallen. 
Een gedeelte van het crarnizoen liep naar 

den vijand over. 
0 

De anderen zijn gedood. 

Uit Batavia, 12 Juni. 

Officieel. 

Overgeplaatst naar 'rjilatjap, de eerste 
luitenant der artillerie, Kempers. 

van Maknsser naar Semarang de opzichter 
der eerste klasse bij den waterstaat Vrijbergen. 

Ee r vol on ts lag en Blondeau, laatstelijk 
tweecle commies; 

de officier van gezondheid der tweede klas
se, Baczes. 

Ver lee n d, een tweejari.g verlof naar Ne
derland aan den nssistent-resident van Tanah
Dater. Van Hengst: 

Beno em d tot assistent-resident van 1'anah
Dater de controleur der eerste klasse ter Su
matra's W estkust, Hoogkamer; 

tot controleur der tweede klasse voor de 
buitenbezittingen, Tamson; 

tot aspirant-controleur, Graafland; 
tot tweeden machinist bij de gouvernements 

marine, Bisschop. 

Het zeilschip Hotsa lS m Europa aangeko
men. 

Geplaatst te Atjeh, demajoor der infan
terie, De Han.s; 

de tweede luiteuants De Wilde en Doormn,n; 
te Semarang, de officier van gezondheid, 

Hofer: 
te Willem I, de officier van gezondheid, 

Blok: 
te L11hat, de eerste luitenant-kWttrtiermeester, 

Van der Meer. 

Avrnncbes gelcgen was. l\Ien betrok de eenige her
berg voor de laatste nachtwaK.e. De berliergierster 
was een jonge nouw \'an 'ijf en twintig jaren, in bet 
bezit van aanlokkelijke oogen. zeer afgeronde vormen, 
scho0ne handen, een goed gespleten mond, met bet 
middel gesloten in het witste jak wat men bedenken 
kon. Cordier dacht er niet aan om dat alles op te 
merken, hij was in geen stemmivg om zijn hof aan 
een herbergierster te maken . Hij dreef ook de zedig
beid zoo ver, clat bij er niet eens aan dacbt ofhet hem 
met zijn mooie gezicht rnogelijk zou wezen om met 
een eersten blik de verbeelding van een jonge vrouw 
op te wekken. De herbergierster, die er volstrekt niet 
aan dacht om trappist te worden, bemerkte dadelijk 
dat de abt een knappe jongen en hij erg verdrietig 
was. Zij was claclelijk •·oor hem ingenomen door zijn 
fraai uiterlijk en zijn goed gernrmd been. Hierbij kwam 
nog de nieuw$gierigheid, zij wilde weten waar die 
aanlige reiziger van daan kwnm en waarom hij zoo 
ter nedergeslagrn wa$; dit was ook de reden dat zij 
voor hem in een afzonderlijk kamer liet dekken, ter
wijl de tafel voor de beestonkoopers in de keuken 
werd klaargezet. 

lVat'df vervolgd. 



te Soerabaja, de tweede luitcnaut kwartier
rnee. ter, Kuyp. 

0 verge pl a at t nuar Bandjarnrnsiu, de 
kapitein-intendant, van dcr Sluys Y eer; 

na11r Semarang de lrnpitein-intendant, Plas; 
naar Pnlernba11g, de eer:-Jte luit1'll!mt-kwar

tiermees+'.lr, de Roock. 

Particulier Telegran1 
VAN DE LOC'O~IOTIEF 

Cit St'(ll'l'la nd. 
KOFFIE, goed ordinair, veiling N"e<l. Hnn

delmaatscLappij 31 'I, 

( it Singapore, 1 :2 J uni. 
De Engelsche mail, met berichten, loopende 

tot 16 Mei, is bier heden am1gekornen. 
Het kiesdistrict Dokkuru heeft den heer Ren

gers (liberaal) tot karuerlid gekozen. 
Herbert Bismarck, zoon \an <.len Dnitschen 

rijkskanselier, is gezant te 's Gravenhage ge
worden. 

De beers" Jacob is den 15en ~lei te Utrecht 
aangekomen. 

're Tient in is de definitieve vre<le tusscben 
Frankrijk en China (Tongkiug) geteeken~. . 

De gebroeders Tobias te Amsterdam, die m 
fondsen speculeerden, zijn verd wenen. 

De assuradeur \Vijtman heeft zelfmoord ge
pleegd. 

Er zijn vijf ton zoek. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandng- den 16en Jnni te n·aroong Pelcm 

in hct tokolokaal ,·an den Heer J. C. Hoff, van 
commi~:'ie-~ oeclrren. 

Op Din:<1lag- den 17 en Juni in hct Hotel Yan den 
Heer Slier. van cJmmi::::ie gocdercn. 

Op \Yoensthlg den 181•n Juni te \Yaroong Pelem 
van onuitgclo><te pand!!octlercn. afkomstig van de pand
huizen te Srag-cn en :ira~arnn. 

Op Donclenlag- ru Yrijdng den ·1 fle en 20e Juni 
te Kcpatian, van onuitgeloste pandgoedercn. 

De Yendumeestcr, 
H. c. FiS$Cl'. 

Advert en tie n. 
aeken~~a.k:Ln~s 

De Resident \'"lln Soer-akarta rnaakt a.an de 
inaezetenen der Residentie bekend. <lat hij met 

0 

intrekkin~ van vroeger dienaangaande gemaak: 
te bepalingen heeft vastgesteld het volgende

'l arief der ven.du -onaelden, welke bet ven-o • 
dukantoor fo Soe1·aka1·ta den verkoopers rn 
rekening mag brengen : 

Voor vendu-annonces ter hoofdplaats der 
afdeeling binnen welke de verkooping gehou
den wordt, bebalve de kosten van het zegel 
f 3.-

Voor vendu-annonces op andere plaatsen, 
wanneer dit door den verkooper -verlangd wordt 
per tuk. . . . . . f 1.

V oor een vendu-extract behalve de kosten 
van bet zegel per bladzijde { OAO. 

So e i' a k a i't a, den 6 J uni 1 84. 
De Resident. 

(142) MAT'LHES. 

J 3? Blij~ens acten, heden voor mij N ota
ns gepasseerd: 

Onder Ko. 10 is ontbonden de tusschen de 
Heeren 1' arie Jacques Thooft en 
Hendrik Buning bestaanden vennoot
schap van boekhandel, onder de firma 
»Tbooft en Bunin",'' met overdracht 
van alle Baten en Lasten aan eerstgenoem
den, en 

Onder ~To. 11 is aangegaan eene vennoot
schap, tusscben genoemden Heer Barie 
Jacques ThooCt en den Heer Samu
el Jialff tot voortzetting van dien boek
bandel onder de firma 

Thooft &, Ka.lff 
gevestigd te Soerakarta, vooreerst tot ultimo 
1887. 

Beide ven.nooten teekenen voor de f:irma, 
maar tot het opnemen van gelden en stellen 
-van Borgtocbt, wordt beider persoonlijke band
teekening vereischt. 

Afgekondigd ingevolge art. 28 en 31 WV K. 
Soerakarta, 7 J uni 1884. 

D. BODDE. 
(147) Totaris. 

S PECIA.LIT El T. 

·:nciigo..::tn~t3-ll.atien 
urorden ,·olgens de Iaatste , -er• 

bete1·ingeu, spoedig en solide 
uitge,-oerd. 

Beter kwalitcit Indigo, toepassing -van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installaties worden in den tijd van 
eene rnaand gereed afgelevercl. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen rnetselwerk 
gebruikt en kan rnen het condcns-water bezi
gen tot het aamnengen van de indigopap. 

vV. MAXWEL. 
(150) ENGINEEB,-Djocja. 

FO,VLERS 

draa~barB SpoorwB~Bn, 
~mT 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJAI'I, NGAN"DJOEK, :MERITJAN, 
PAGONGAN', enz. 

Dit jaar zullen er bier te DJOC· 
DJA. 1ner tlan ''IJI<~ paal §poor 
in g·eb1·nik gebra.cht uTorden. 

Eeniu Age11t voo1· de l'o,·ste11landen. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
YA.-

:Etu1to11 l'ro~tar .& Co. te Ltncaln. 
BEKROO. 'D 1\IET MEER D.L. 200 MED.\ILLES 

YOOR ZIJXE )L\CIIIXERIK T 

STA.LEN ASSEN VOOR MOLENS. 
ENZ. ENZ.. 

(149) W . .MAXWELL, E~GIC\Elill. 

Loge ,,L'tJ'nion Frederic Royal" 
in bet O.·. van 

SOERAK!i.RTA.. 

BB.·. Visit.·., in dit O.·. woonachtig en niet 
door eene Z. ·. Loge afgevaarcligd zijn<le, die 
wenschen <leeltenemen mm bet bank.·. op den 
24sten dezer, worden beleefd verzocht daarvan 
aangifte te doen v66r of op den 1 Gen dezer 
aan den ondergeteekende. 

Narnens den reg.·. Mr.·. 
L. J. SA1''L\IA . .i.~, 

(143) Secretaris. 

Inwijding van bet nieuwe Logegebouw 
E::-1 

Viering van het St. Jansfeest 
OP 

24 dezer des avonds ten 8 1
• ure. 

den Namens reg.·. Mr.·. 
L. J. S.lN'l}IAN, 

(145) Secretaris. 

Teerc 
STEEDS MET SUCCES 

Societe G10 de Prodnits Alimentaires 
K.\J'!TUL 3 1\lrLLIOE:'.\1 FR.\XCS 

Di1·cctew·e11 DDUNT rn ALLC.llill 
Got'PEx l\fan.\ILLE PARIJS ·1878 

Go u 11 E :'.\1 M irn .u LL h .\.Ms TE nu A ~1 ·1 8 8 3 

PAR I JS JI LONDON 
23, R i ch e 1·, 23 II ·10 1, Leade11hallsl l'eet. 

Doter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste boter van Frunkrijk. 

Diverse groenten, il'nf]'els, sardines, pates de 

f oie gms, enz. 

OHDERS TE mcIITEX AAN ALLE DIPORTEUGS 
YAX EUROPA. 

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

IIOLL.\.NDSClIE PRIJSCOURA.NTEN WORDEN 
OP A.L rYHAAG TOEGEZOi. DEN 

(141) 

.AAA - AAAAAA Ai(" 

I St -Nicolaas:f'eest 

BO"l,TLLET 
I :1.0, Rue du Pane Royal, :1.0, PA.BIS 

• BeveP,]l zich bijzonder aan voor de levering van •I U:eknnic.ke en Beweegbnre Vo01.·-
1ve1·pen met en zondcr muziek, uitmuntcnd I 

i 
ge. schikt YOOl' St-Xicolctas-K.ersmis-en lYieiiw- • 
jaai·sgesche11ken. 

Bestellingen, gelieve men, vergezeld van • 
tlekking tijdig te doen toekomen aun den Heer • 
ROULLET, :1.0. rue du Pinc Royal, I 

' of aan E. EL§B.~(;H, te Parijs, bij 
• \vien, evenab bij onderstaande firma op frunco 

annvrage, geillustreerde Catalogu$sen en prijs- 1 
couranten te verkrijgen zijn. 

/'· - --- -Te Soerakarta bij THOOFT & KAL,FF. 

(HS) 

SOERABAIASGH HANDELSBLAD 
onder redactie 

J. A. UILKENS. 
Bekwarne ruedewerkers in Europa en in Indie. 
In het 2de Semester zal dit blad eene In

cliscbe novelle bevatten van de hand der re
dactie, getiteld 

~i~~ l?Qi~Y' .. 
I Tieu we abonnes voor bet 2de Semester 

ontrnngen 15 Juni ,..- 1 Juli bet blad gratis. 
De SoER.ill..U..iSCIIE bladen komen thans in

de Yorstenlanden DE)<ZELFDE:N" DA.G als de S.i
M.A.RJ.....'IGSCRE van gelijken datum. 

(146) 

ue 
AANGE'vVEND TEGEN 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en hel OPGEVEN rnn SLIJM; 

en mder tegcn de mmlc Zl2KTEN rnn de 
ADErtiSHA!-ilNGSV/EEKTUIGEN en de LONGEN 

Prij.~ per fleschja inhoudende ZESTIG CAPSULE'.'! TACHTIG CENTS. 

l\Ien eische de hieriJoven afgedn.kte meJmlles op de etikette en het 
prospectus, beide in de fransche taal. 

:Bestellingen voor en gros te riohten aan E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te F> .A.~IJ S 

Te verkrijgen voor-JAVA, biJ 'Vannce e1l '"an £al"t, te SA)IARANG; bij Uoutrljve .I: C·, 
te BATAVIA; bij G. Ellinger, te SOERADAYA 

EN APOTHEKEN VAN Ned.-Indien 

Nat u ur l,ij k l\f ineraal 'vat er 
nit de 

Victoria Bron. t:e Oberlalrnst:eiu a;d. RiJn.. 
Het rninernalwater der »Victoria bronnen" wordt gevuld zooals bet nit den schoot <ler 

aarde ontspringt. 
De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekencfo volkomen ijzervrije bron en is bn,ar 

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij enz. clan een.ig ander mineraalwater. 
V erkrijgbaar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djocja 

en in alle 'l'okos. 

Staatsspoorwegen op Java 
Exploitatie Oosterlijnen. 

01• den :I.Ge Jnni :ISS-• worclt bet ~·e

declte Toelocng-ngoe11g-Dlita1· ' 'oor bet 

public.k ve1•keei· geopcml, en t•·ecrlt met 

dien datum de dienst1·e~eling ' 'oor den 

loop der treinen ,·an :I 11Iei 1SS4 in 

haar gebeel in wc'l'liin~. 

(HO) De Chef der Exploitatie OJL. 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaanschc en Porlngeescl1e Wijnen. 

Witte en Roocle P01·t .. · ... f 15.-) per 
11Inlaga, :Niuscntel en Vino Dulce., ·13.30 (121 ,fl 
Pale-. Gold- en Dry-Slle1·ry ,, '12.-J a cont. 

.\GE:'.'! TEX: 

A. N. KOL~IUS ..... Banjoewangie. 
LARSEX & Co. . . . P1·oboli11go. 
YA~ .JIUIJDE~ 8.::. Co .. Soembaja. 
KROO~ . . . . . . . . . Jlodjokei'to. 
STECK. . . . . . . ... Jlalring. 
DEX.:-..T\GER ...... Kedii·ie. 

~L\0CEL ........ Jlaclioen. 
THOOFT & K.\LFF ..• Soei·acal'tct. 
VAX GORKUJI Su Co. . Djocjacarta. 
E. t' S.\S ........ Sama1·w1g. 
LE CLERCQ . . . . . . Toebcm. 
S::\IEEXK . . . . . Che>'ibon. (107) 

BECKER & Go. S 0 ERAB AIJ A. 
WERK TUIG KUN DIG EN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 
Een groote partij L, T, W en Balk

\jzer in alle afmetingen. 
Staaf en plaat~jzer van alle dikten, 

waarbij van 6' X 2' X 11
rn" en 'Is" 

Staaf en plaatkoper en Iioper• 
draad. 

Groote- sorteering- Jloer bouten en 
J{linknagels. 

)} » lioperen l{1·anen 
en Stoo1naf"sluite1·s. 

India 1·ubber vim af 'Im" tot en met 
l" dik. 

Ga.spi_jpen met hulpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken p~j(len tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwr.liteit Eng'elsche drijfI·ie· 
men, enkel en duhbel. 

Hand, Centl'ifn#;'aal, Stoom
po1n1>en en Bra1uls1u1iten. 

§ni.jgereetlscha.1> ,-oor gas en 
'Vith ~vo1·tlulraad. 

Alle soorten llT erf-u:raren. 
Boor en Pons1nacbines, Draai

en §cha.atbanl~e.n. 
§tooimnachines n1et ketels op een 

fnn,latie1>laat. 
Jt.iezel~·uhr co1npositie, de beste 

bekleeding tegen w 11.rm te-ui tstraling. 
Dina.s ~ristall, een nieuw soort 

,·nnrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn. zijn. 

Verder alle artil~eleu, benoodi"d 
''OOr Iandelij li.e ontlernentingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseercl zijn
cle, hebben zij hunne prijzen zeer bil4jk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaarne behtsteu zij zich met toezicht hou
den op aaurnaak vim illachinerieen en 
reparaties chtnrvan, en ncmen bestel· 
ling-en aan op diverse werktuigen. 

(90) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
T E BA T A VI A, 

ten behoeYl' van 
De Gymnastieksehool te Soerakarta 

en 
Dt' , . eret'nigin~ tot , ·ooi.·bei.·ehlend on

dei.·richt aan kindei.·eu ' ' an Minver-
111ogenden in Nederlandseh lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs 
1 prijs van 
1 « « 
2 pr~j zen « f 
5 « « « 

10 « « « 
100 « « « 
~00 « « « 

f 100.000.-

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

;3~0 prijzen f ·170.000. -
LOTEX zijn tegen f ·10.- CO:XTA.i'T verkrijgbaar. 

te .\ mboina bij de heeren .\ . T. Bouman & Co. 
(C Banda « den heer C'. J. Blankert. 
« Bandjarmasin <l « (C J. A. Jansen. 
« Rmdong cc « cc C. G. Heiligers. 
" BatnYia « de ?\ I E:::compto Maat. chappij . 
cc " cc den heer H. J. l\Ieerten . 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( « 
(( (( 

(( (( 

(\ (( 

(\ (l 

(( (( 

" Bengkali.::: 
« llc'nkoelPn 
« B1wlelcng 
<< Buiti>nzorg 

cc « cc G. Gehrung. 
« « cc F. II . Kroon. 
cc de beercn H. M. van Dorp & Co. 
cc « « Ernst ,. Co. 
« << cc Bmining & Co. 
cc <( « Ogllvic & Co. 
cc « t Yi~~er & Co. 
<( « « Dunlop & Co. 
cc den hler Loa Po ..,cng. 
« cc « Thio Tjeng Socy. 
cc « cc L. Yan Hutten. 
« « cc C . • \. Aeckerlin. 
« cc « Xieri.nckx. 
« « cc Th. Jansz. 
(( (( cc .J. .\ . Schussle1'. 

« Cllt)rihon cc « « .J . .T. IL Smeenk. 
« (( (( " cc . \. J. \Yoh-eka.mp . 
(( « (( (( « .T. rnn Hol:>t Pelldrnan. 

« Brocx. « Dje1uher Bezoekie « 
« Djocjacarta cc << cc J . .l. de Graaff. 
« « « « << II. Buning. 
« « cc « « \\'ed . Kock.en. 
" « cc de heeren Soe.man & Co. 
<' Imlramajoe « den beer J. Reviu . 
« « « « « Chs. Pi.no. 
<< Kedirie <( « <( F. Stoltenboff. 
« Kota-Radja c< « « A. IY. Kneefe!. 

Laboean (Deli)« « << J. F. H. van IIemert. 
« ::\facassar « << « \ Y. Eekbout. 
<< ::\Iadioen << cc « P. E. Andresen. 
<< ::\fagelang « C( « P . Koppenol. 
<• >Irdan « « « \ Y . F . H. Leyting. 
" )[enado « de heeren de Borde & Co. 
(( Padang « « « \Yaldeck & Co. 
c. Pad.-Pandjang« « « .T. \ \'. Alting Siberg. 
<( Palembang « « cc G. H. Ruliank . 
« Pasoeroean « « cc H. G. Kllmder. 
c, « « cc cc D. P . Erdbrink. 
« Pattie c< « « A. M. Yarkcvisser . 
« Pecalongan « c< « A. \ Y. I. Bocbardt. 
« « cc « « S. ?\ . Marx. 
« << cc de heeren Hana ::\Iullemeister & Co . 
" Poerworedjo « den beer :\I. F. Smet . 
« Probolingo « « « C. G. van Slid.recht. 
« « <• « « R. S. Thal Larsen. 
« Rionw « « « C. van Zijp. 
" Hernb:rng « « « P. L . ,·an Bodegorn . 
<• S:1latiga « cc « Th. B. van Soest. 
~ !)amarang cc « .\ gent X. I. Escompto ::\Iij . 

(\ cc de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
(( « « « « Raveuswaay & Co. 
« ·« cc « « Arnold & Co. 
(( « « cc « Soesman & Co. 
(( « cc « « Grivel & Co. 
(( « « den heer A. Bi ~chop. 

Suckahoemi << cc « D. J. II. Schafer. 
" Soe1·abaia c< << Agent X. I. E~compto Mij . 

« den heer Ch~. Kocken. 
(( « « cc Y. Clignett. 

(( cc de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« (( « « « Yan ::Hui.den & Co. 
<( cc « « « Thieme & Co. 
« Socrnkarta « << << Soesman & Co. 

t( 

(( 

(( (( 

« Tangening
<< Tji,1rnljoer 

r< Tega! 
« 'f<'rnate 

,, Tjilatjap 

« « << Thooft & Kalil. 
« « « Yogel van der Heide & Co . 
« den hecr L. Baier. 
« « << L. A. M. Leman. 
« « << Jhr. n. Holz,.;cbuher von 

lfarrlach. 
« « « K. IIovens Greve \Yzn. 
cc « « C. \Y. R. van Renese van 

Duijvenbode. 
« cc « I. I. A. Uitenhage de 

Mist . 
« \Yono>'obo cc « « D. J. van Ophuijzen. 
De trekki ng geschiedt ten overstaan ,·an den No

tari« II . J. :\IEfmTE~S te Batavia als bij aanplak
billi>t is hekcnd gemaakl. 

De Co1mn issie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo ;·stmat- Solo (35) 
Stec•ls beleet"delijJ{ aan.bevolen. 

Steeds 1voorhanden: 
P O. 'T'l'ARIEVEN. 
'l'ELEG RAAF'rAlUEYEN voor 3 kringen be

re kend t ot 200 w oorden. 
'l'AlUEVE voor KOELIELOONEN buiten 

·de lijn. 

(G) THOOFT & KALFF. 

QEL=LOTDDJ'11 
ten behoeve van 

De Gymna t iekscbool te Soerakarta 
en 

D e Y ereeniging tot voorbereidend omlerricbt 
aan kinderen van l\Iinvennogenden 

in Iederlandsch-Inclie. 

Inclien bet debiet van LOT EN op den t e
g enwoordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen g eschieden op een nacler te be
palen dag in het begin van de run.and 

Augustus a. s. 
D e Commissio ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DE BEH,G. 
(120) E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's .Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuiveren het bloed en herstcllen alle ongeregcldheden 
van de 

lever, i.naag, niereu en. ingewanden. 

Z\j geYen kracht en gezondhcid wedc1· aan verzwak
te Gcstellen, en zijn ° nwaanleerbaar ter genezing 
van alle Kwalcn eigen aan hct n ouwelijk ge~lacbt, 

onvcrschillig van welkeu lceftijtl . En onbetaalbaar 
voor Ki.nderen van welken ouderdom. 

DE 711'.LF 

Is een onfeilbaai· gcneesmi<ldel rn01· k wade BE>enen, 
Zwcrende Dorsten, veroudenle \Yomlen, Zweren en 
Ettcrbui!en. Het is beroemd t .'r g<'nezing 'an Jicht, 
Rhumatick, en om ergelijkbaar voo1· Aa111 bor:::t igheid , -- . keeltJijn, bronchitis, verkondhe~tl en 

ho est. 

Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van 
lluidziekten hecft zij geen mcdedingcr en geneest 

bet-OOYerend, saamgetrokken en stijYe Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor IlOLLOW.\Y's Et~1bli~sement, 

78, New Oxford st ree t, L anden. 
voorheen .533 OA-foi.·d stre et, 

En 'Yorden YCrkocht in Potten en Doozen Yan l s. -1 1/2d,. 
2s. 9d .. 4s. ucl, 1'1 . ., 22s., Cll 33~. l'!l Yerkrijgbaar 

bij alle mellicijnen-rnrkoopers door de geheelc wereld. 
~ Koopers gelieven het Etique t van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien het adres , 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
('1 30) 

IJS 
in alle mijne IJshuisjes verkrijgbaar 

tegen 5cents per amst. pond. 
[138] LYON. 

....- IJskaartjes aanbevolen. 

Amsterdamsche Apotheek. 
S oerakarta. 

Bayru1n. Alcoholisch -wascb
urater. 

( 1O1 ) \IA OHIELSE. 

U it de hand te koop. 
E en stl')en en huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(1 9) A. MACHIELSE. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefclelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerti on Bindorij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige becliening en n ette afievering ge

garancleerd. 
PRIJSCOURANTEN warden Hteecls gratis 

ver strekt. 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Rinclel in HOUT en BOUW.MA'fERLi\..LEN 
S~IEDERI.J, KOP ERGIE'l'ElU.J, WAGI:DN

rr1AKELUJ en TL\D1El·L\1ANSWINKEL
Bestellingen op boveng enoemd werk, 

alsmede op: (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den m eesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor vVOONHlJIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, warden solide en net afgewerkt, 
g elevercl en opgestel<l . 

H et bouwen van WOO THUIZE en FA-
BRIEKE , wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Yan af beclcn dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten warden t eg en franco 
annvrage franco toegezonden. 

. 

VAN RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTRAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en g eprepareerd Y s. Bestellingen warden in den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

Nodorl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrina 
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. K apit aal bij overlijclen, 4nmer-trekkende verze 
kering;- ook omtr ent die volgens het onl11ngs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worclen gaarne ver str ekt door 

(17) 

An1sterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Iieatings Cough Lozen"es. 
l\Iicldel tegen de hoest. 

( 10 5) U AOHIELSE. 

Verkri_jgbaar 
bij 

TDOOF!J & HALFF1
• 

Avonturen 
van 

Baron von Mtinchhansen 
(in het J a vaanscb ) 

P1·ijs f 5.- f l'anco per post f 5,50. 
( 82) 

MAAGZIEKTEN 
lloeijelijke Spi jsvertering. lllaag -ontsteking , Maag-en buikpijn 

e u x'EilENrSilo ff Err e:i>RE 'RR ET 
a 1a P.A.P.A.I.N'E 

(Plantaardig, de spijsverteering bevordaend middel) 
Generaal ~epot .: .. ~63 & 165. R u e St-Antoi ne, PARIJS 

en 1n rnd1e 10 all e A potheken \'erkl'ijghaar. +•••••+o 
-----

~ 
~ 

" " -~ 

1: 
Q 

IJ 0 c 0 .; 0 0 -;.., 0 I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0- 0-0·-0--0 

PAPLTl:RIE COOPERATIVE D'ANGOULEl!IE (France) 

\,'j. D . L . ~ C~ 

.. of// ·- ~ 'iii 
Que IJE FAil\\\!): C!I 

HORS-CONCOURS A L'EXP03ITION UNIVERSELLE ~ l.;j , • DE 18 78, ,S 

1 ~ ALs DEEL u1Tll'~~E vAN DE JURIJ a 
i:i EEREDI PLOMA GELIJK STAANDE met de GOUDEN ~ 
..; ME DAILLE w eg e n s hun n e bemo eiingen ~ 
~ ter verbetering van de positie van hunne werklieden t: 
~ 0 

~ WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ~ ., 
a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 

; ~ AROCHE-~OUBERT & ,ram! 't:I~ ~ 1~ ~ 
g Door de geheele wereld bekend voor i
~ hun briefpap ier velin, verge, quadrille, i:i 
~ batonne, enz . Pap ie1·s a l' Etoile (ster- =;' 
Ui papier), Enveloppen, Visitekaa1·tjes, 
Q Uegiste1·s, Copieboeken, Schoolsch1·ijf- ~ 
.:i boehen, met of zonder lijnen, papier ;::c 
~ voo1· drukwe1·k, carton, Bi·istol en ivoo1·- ~ 
!3 pap ier, p apier fil eCl'U (1e qua!iteit), pe-
+> lw·epapier en demi-peliire papier gegomd ~ 
~ of onger; omd (uitei•st fijn) , pa1·kement ~ a pa/Jie1'. Oorspronkelijk Stel' 'S mill paper, f 
Q) Ciga1·etten-papier(!e sincere, le Camelin) ~ 
""en andere merken. ~ 
~ Q) a Bestel/ingen te riohten direkt naar ~ t .ANGOULtl!IE (France) met cheque op Europa of aan ;::c 

E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. " 
~ EEN CARNET MET MONSTERS DEVINDT ZJCII DIJ 

de Heeren Wannee & Co, TE D.J OKDJO. 
....o-o-o-o--o--o-o--o- 0-0-0--0-0---<>-0--o--o-o-·O-O-.O-O-·O--O--O-

Geen ASTHMA me er 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWEN DJN G VAN llET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor geheel I A VA : bij W ANNE!: 
4' Vall A.6.1.S'l', '' S~w:MI. 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdan1sche A po th eek 
SOER A K A RT A . 

E enig depot voor Soerakarta van 

K~~p~ohe VWij~en ... 
(25) A. MACHIELSE. 

SOEJSJV.IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Colllinissievendutien 

(28) 

A~sterdamsche Apotheek. 
E erug Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende °''7'1J"N"EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apohteek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts• 
-werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

llOO) .MAOHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De onclergeteekencle sluit verzekeringen te
gen branclgevaar, op de gebru:kelijke voor
waarden . 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.'' 

Dij het A.gentschap dezer l'tiaatschap
pijen bestaat, op zeer aanneanelijke voor
waa1·den, geler;enheid tot verzekerin:; 
tegen brandgevaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goedereu. 

De Agent te Soer·akarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuoOFT 9- KALFF - Soerakarta. 
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