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I EU W S - EN ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa._ E. EI-SBACH ( 107 Rue Ordener) te Pa.rijs. 

Abonnemehtsprijs f 7.50 per hal~jaar 

bij vooruitbetaling. 

Pos"tka1rtoor Solo. 

Dagelijks tc ''erzenden postpakketten. 

~fet 

<len frein 

~o. 

1 SzV. J 

4 1V. 
2 SzV. 
9 8(\'. 

B S/Y. 
·1 j Sf~. 

I 

I 

Yan 

7,13 
10, 

2,16 

:urn 
7 u. 9 

17 <::, ~· : -10,30 

2·1 SzS. 2 u. 25 

Xan.1· de omlenolgcmle 
plaat::;en. 

I 
Goehdih, Poerwodadie, (Gro

bogan) Kamngsono, E.t'tlong
djati en Semarm1g. 

Klattcn, Djoctija. 
Klatt , Djocdja. 
Gormtl1h. Kcdongdjati. 8e

marnng. Snlatign, .\.mbnrawn 
(resiilcntien Kedoe, Bagelen, 
Rinjoema~.) 

Klatten .. Djoctlja. 
Srngen, ~Iatliven, (~fagetan, 

Ponurogu, Pntjitan, Xgandjoek, 
KPl'to~on~ Djombong) Ke1li1·i, 
Tncloeng-U{loeng. Blitar (\Yli
ngie) ~Iodjokerto (Prambon) 

idhoardjo (Warne, Porrong) 
Soembaja (residcntien ~foluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
)[alang) Pasoeroean (residen
ticn Probolingo, Bc·oekie, Balie 
en Lombok). 

~!o.~j..)kerta~ Si·lh~.~ ··~j nJ"I. 

rabaja. ;\gawi. 
Sragen, );gawi, ~Iadioen. 

Dagelij.loi te ont"-an~en postpakketteu. 

Met 
den trein 

No. 

3 SzY. 
2 s1r. 

9 SzV· 
8 SzV. 

1-1 SiV. 
2 s,s. 
8 SzS. 

I 
10 SzS. 

I 

Tijd 
Yan 

aankom .t 

9.38 
0.47 

2.7 
5.48 

5.3fl 
9.26 
1.30 

4.50 

Ynn de ondel'\'olgende 
plaatsen. 

Klatten, Djocclja. 
Semarnng, Ambarawa. Sa

latiga, Kedongdjati, Goendih, 
Poerwodadie, (Grobogan.) 

Klatten, Dj11cdja. 
Semarang, Kedongdjati, Ka

rangsono. Goendih. 
Klatten, Djocclja. 
Sl'agen, )fadioen. 
Toeloeng- agoeng, Keclirie, 

.\lodjokerto, Sidhoai·djo en Soe
rahilja. ~gawi. 

Smi!'en. ~fadioen , Dlitar. Ban
g11, Pa,c;ocroe.rn. 

N. B. Met trcin S{V. ~o. G Len ·! u . • 33 m, worclPn 
alhier aJlecn pakketten ontvanp-rn. wancm· de \vestpo~t 
te Sama1·ang nit!t tij1lig g-eno•'f:' annkomt. om nog 
met den tl'ein ';an 011 50m tc kunnen mecgaan. 

SzV. SX.\L\.R.L-C; YOflSTE:\LAXDE:S-. 
S1S. STA.\.TSSPOOR. 

Fe u i 11 et o n. 
De laatste abt. 

(Ye1'volg.) 

IV. 

Onze abt at de soep zonder een woo1·Ll te spreken; 
maal' toen hij cen scbotet rnei hazenpeper verantwooi·d 
eh de helft van ecn flesch wijn gcdronken had, ge
voelde bij zich reeds minrle1· gedrnkt. De herber
gierst.er die hem zelf bediende en hem medelijdend 
aanzag, 001·deelde het juiste oogcnblik gekomen, om 
een gesprek te beginnen. Zij nam daarom een stoel 
en zich voor haar gast plaatsende, vroeg zij hem 
of hij bet maal naar zijn smaak vond. 

- Ik vind hct uitstekend, antwoordde Cordier. 
- Dat zegt gij maar uit welwillcndheid, hcrnam 

de waardin, want mijnheer, men ziet wet dat gij 
geen sma,lk hebt in hetgeen gij eet, zoo zijt gij 
in O'edachten verzonken. Ik zou el' op dnrven wed-

o .. 
den, clat gij niet eer.- kunt zeggen wat gu gegeten 
hebt. 

- Zcker de waarhcid, mevrouw, ik bcn niet bij het
geen ik doe en dat komt omclat ik de ongelukkigste 
man vnn de geheele wereld ben. 

De Soeraka1·tasche Cou1·tint ver
sch~jn.t tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
,,,-,,.ijdag, uitgezonderd feestclagen. 

Soerakarta. 
Maanstand. 

Zondag ·1 Jnni E. K., ~faamlag 9 Juni V. M., 
Dinsdag 17 .Tnni L. K., )Iaanclag 23 Juni N. M., ~faan
dag 30 Jnni E. K. 

Kommissarissen voor de maand J uni. 
Plnatselijke Schoolkommissie 

de beer: E. A. HALRWIJN. 
de heer: J. SPRCTIJJ: LA.~DSKH. OO:N" 

Verzor~ini:;si:;esticht 

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

Tabel aantoo:1.•:1tle de datum,; van vertrek en ver
moedelijke aankor11 <t 1lPr b1·ievenmnlen Yan en naar 
;,'{ecle1·lw1d over de maand Juni '1884. 

\'ermoedelijke aankomst 

I te Batavia. Yertrek van Batavia. 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke ] 0 woordon voor 2 plaatsingen r 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

~ het civiel en militair bestuur te Atjeh in han
. den van een hoofdofficier, doch <lat de heer 

van Rees den Gouverneur Laging Tobias 
wenscht te handhaven. Het Batavi1wsch Hcm
de"lsblacl echter verneemt nit goede bron, <lat bet 
civiel bestuur op Atjeh wordt ingetrokken en 

f de Gouverneur Laging 'robias wordt overge
i plaatst als Gouverneur van Oelebes en onder
' hoorigheden, ter vervanging van den heer Tromp 

die zitting zou nemen in den Raad van Indie. 
Van een anderen kant verneemt laatstgenoemd 
blad, dat de overplaatsing van den beer La
gmg Tobias naar Celebes, zal afstuiten op de 
bezwaren van den overgeplaatste, die te lang 
op Sumatra 1s geweest om zich nog i11 te wer
ken m de Makassaarsche toestanden en de 
oud Resident Kater cle werkelijke opvolger 
zal zun van den heer 'l'romp. 

Het opnemingsvaartui()" Hijd1·og1·aaf, dat m 
0 "' straat Sunda naar de eila:qden 8teers en 

I 
---------- gekomen, met de mededeeling van de verdwij-I 

Cal;neijer gezocht beeft, is te Bafavia terug

E. 2 Juni. F. 2 Juni. 

N. 5 id. N. 4 id. 

F. H id. 

I 
E. 8 id. 

- ·I ;) icl. N". 14 irl. (. 

E. 1G id. F. 16 id. 

N. 26 id. I E. 22 id. 

F. 9- id. l N. <)- id . _ ;) ~:::> 

E. 30 id. F. 30 id. 

;\, B. De letters N. E. F. duitlen respectievclijk de 
;-.;ederlandsche, E11yelsche en FNtnsche brierenma
len aan. 

Protestantschc Ee•·edienst. 

Godsdienstoefening op Zondag- 22 Jtmi ·1884 des 

morgens HALF l'iEGE:\ ure. 

De predikant, 

VAN KLA VEREN. 

1Iet belangstelliug zullen Heeren landhuur
ders m Soernlrnrta en Djokdjakarta, die mm
stens 200 bouws bebouwbaren grond m huur 
moeten bezitten. vernemen dat aan den heer 
'lh. G. Klatt. tegen. een janrlijksche pachtsom 
van f 3,GO per bouw, is afgestaan een perceel 
m erfpacht m de resi<lentie Kedirie, groot 30 
zegge dertig bouws. 

D@ Juv: Bode verhaa1t dat er m Je<lerland 
wordt aangedrongen op de vereemgmg van 

- Mijn God! hoe jamrner! v;at spijt mij clat! 
~faar wat is dan toch dat groote ongeluk. Kunt 
gij mij zulks niet Tcrtellen, mijnhecl'? Ik zal er 
niemand over sprcken. 

- Zeer gaarne. meuouw, rnisschicn vedicht het 
mij door vau rnijne zorgen aan een anclere mede te 
de.el en. 

Col'dter verhaaldc zijne gebeele liefdesgeschieclenis 
met m~jufvrouw Daligny en ook hoe die geeindigd 
was. De waardin luistcrdc met open ooren naar 
bet Yc1·haal, zij had de ellebogcn op de tafcl, het 
hoofd tusschen de handen en de monrl half open. 
Zij had nooit van die schouwburg1m in Parijs ge-
1..toord en al die avonturen gelekcn ham· tooververtel
lingen toe. Zij was c1· vel'rukt over van den held 
van die geschicdenis voor oogen te heubcn. De abt, 
die hct genot van de spijsverteel'ing gevoelde, vond 
hoc !angel' hoc mec1· bchagen in den toestand, waar
in hij zich bevond; hct be.Jang van de schoone hcr
bergierstcr in zijn ongeluk, verzachtte zijn verclriet 
aanmerkelijk. Tocn zijnc geschicdcnis uit was, loos
rle hij ccn cliepe zucbt en sprak al s ecn l1erder van 
Fontenelle: 

• Uebas dit zal de Jaatste maal wezen dat ik 
aan iemand OYe1· mijn ongeluk spreck! 

- De laatste maal! riep de waarclin uit en waar
om dat? 

- - Omdat ik morgen in hct Tl'ap_i,ien klooster ga. 
- Ileilige maagd! naar la Trappe! Op zu!k een 

schooncn lccftijd! O! kon ik u daal'Van terughomlen! 
Vergcef mij, rnijnheer de abt, maar ik ben geheel 

ning dier eilanden; zij zullen nu van de l.j.jst 
der N ederlansch- Indische bezittingen wed er I moeten worden afgeschreven. 

Een bewoner van de Lawoe verzoekt ons 
om de Directie der Staatsspoor te willen wu
zen op het groote belang dat de bewoners 
van die streken er bij zouden hebben, i.ndien 
de sneltrein te Grompol even halt hield, al 
ware het slechte voor vijf tot zeven minu.j;en. 
Terwijl die trein te Sragen, waar slechts een 
onder.neming lil de buurt is, wel ophoudt, 
stoomt hij Grompol voorbij, ofchoon m de 
nabijheid van die balte een groot aantal on
dernemingen ZlJn. 

Gaarne voldoen WlJ aan het verzoek maar 
twijfelen er aan of er m getreden zal kunnen 
worden, nu de regeling der treinen, in verband 
met die van <le Nederlandsch Indische Spoor
wegmaatschappij, eenmaal is vastgesteld. 

Een ancler bewoner van de Lawoe deelt ons 
mede, dat cle weg van Djoerook nnar Karang 
Pandan m een goeden staat wordt gi~brncht 
en voor een groot gedeelte zulks reeds is. Het 
bestaande Contract dienaangaande met den heer 
J. B. ts verbroken omdat genoemde heer, mt 
ontvangcn voorschot, vergeten heeft om iets aan 
den weg te bten doen. Men verzekert dat de 
heer B. zal uitgenoodigd worden om bet ge-

ontroerd over hetgeen gij mij daai· zegt. 
De goede waanlin stund op en ging weenencle naar 

buiten. Cm·dict'. ziende dat zulk een pas aangeknoop
te vriendschap zoo teeder was, had ook een traan 
in hrt oog. Des avonds, toen hij ging slapen, moest 
hij zichze!Yen bekennen, dat hij in zijne rnornemcns 
wet 'mt geschokt was. Den volgenden morgen, bij 
bet aanbreken van den dag, tracl de herbergierster 
in zijnr kamer. 

- Mijnhecr, zeide zij, men is bezig om de paar~
cle11 in te spanncn. rnaar wilt g ij mijn raart volgcn, 
dan blijft gij den gcheelen morgen slapcn. Morgen, 
ten minste a]s glj dan nog bij uw plan blijft om 
Trappist te worclcn, zal ik u met mijn kal'l'etje naai· 
Avranches Jaten brengcn. 

De geest ts zwak, vooral des morgens, als hct 
lichaam nog half slaapt. De abt opende ePn oog, rektc 
zich uit en zeide wel tot morgen te will en blijvcn; 
rlaarna keerde hij zijn gelaat naar den muu1· om 
wedcr in te s!apen. Men vcrtrnk zondcr hem. Klok
slag t.icn ure kwam Cordier bt'neden, we! wat be
schaarud over zijne zwakheid. De waarr!in, die ccn 
uieu,ve muts opgezet had, ~cheen ·hem nog frisschcr 
toe >lan den vorigen dag. Zij zorgde voor ccn op
wekkend ontbijt en hield hem verder gcielschap. Zij 
liet hem vervolgens in den tuin wandclen, bood hem 
blocmcn aan en deed alles om het hem a<mgenaam 
te ma.ken, wat hem meer en mcc1· trof. Hij ging rkn 
voigemlen dag ook nict weg, omdat de waar1lin hem 
verzocht om te blijven tot Zatcrclag, wanneer lict 
markt was. \Vij weten niet juist w,Lt er tu~scl.J.en 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

noten voorschot terug te geven en zoo hij rn 
gebreke bltift claaraan te voldoen, zulks gerech
telij ',:: z11l ingevorclercl worden. 

Te Soerab:tia gaau m den laatsten tijd vele 
Chineezen cu Javimen op bet Inlanclsch kerk
hof te I'm 11 1l Eoe1·ong des avonds bidden en 
offeren, tenv~jl er zelfs bij ZlJn, die daar hun 
bi vouak o p;-;li1nn. Het me est word en die gra
ven bezocht rn den nacht van Donderdacr op 
Vrijdag. 

0 

Dm t 'hineezen, die er trouw medebidden en 
off ·r0n is het l"olo-ens hun ewen verklarino-

o 0 O' 

alte.m te doen om de f 100,000 nit de Bata-
vi1Lsdie lot-arij te erbngen. 

Soe1·ab. H. B. 

Een zekere Radhen Sindoe Atmodjo van 
Djokdja naar l\Ienado verbannen, vond het op 
de laatste plaats minder aangenaam en keerde 
onlangs naar Java terug. Hij werd echter ge
vat en weder naar Menado gezonden. 

De Resident, om een herhaahle•ontvluchtino
te voorkomen, stelde voor om genoemde Radhe~ 
te Ratabarr te doen verblijf houden, omdat hij 
claar minder gelegenheid bad om weg te komen. 

T>e Hegeering voncl echter geen termen om 
in <lat voorstel te treden, beval dat de banne
ling te Menado moest bJijven en droeg den 
Hesident een ,,zorgvuldiger" bewaking 0p. 

De partij door fde Solosche jongelieden 
Zt1terdag avond jl gegevan is uitstekend ge
slaagd. Ten acht ure waren de inteekenaren 
met de gein viteerde jonge dames au grand com
ple.t en begon de dans. 'l'egen half negen kwam 
de militaire kommandant en familie- de Resi
dent was verhinderd te komen. Er bestond veel 
animo en men kon aan de prettige gezichten 
zien, dat men zich uitsekend vcrmaakte. Aller
liefste toiletjes toonclen aan dat de jeugdige 
iochoonen reeds veel smaak bezitten en de zwarte 
kleetling waarin de jeug•lige dansers gehuld 
waren bewees dat, hoe >f!J en ongedwon
gen de bezitters ook_ waren, zij toch aanleg heb
beu tot oud Hollanclsche deftigheid. De muziek 
mocht voor deze gelegenheill uitstekencl genoemd 
worden. 

De comrurnsanssen haddeu alle eer van hun 
werk. De ververschiugen werden algcmeen ge
roemd cu waren m kwistigen overvloed voor
handen; het clecorntief was smaakvol, de ver
lichting liet niets te wenschen over. 

de scl.J.oone herb.ergierster en den heer Cordier voo1·
viel, maar toen het Zaterdag werd, was e1· van het 
Trappisten klooster geen sprake mecr en mevrouw 
zond lmar werkmcid met het wagentje naar de markt. 
Men YCrt.elrlc alleen maar, dat ecn bengeJ van een 
jongen, rlie op rlen mnur gcktommen was, gezien had, 
clat in den tuin de abt en de hP.rbergierster P,Jkan
der tecderlijk omhelsden. l\Iaar dit was slechts een 
kindcrpraatjc. Een werk later echter was Cordier nog 
steerb tc MorLain en clacht er in hct geheel niet meer 
a.an, om ..:id1 van de wcrelcl torug te tl'ekkcn. 

Op een goeden dag, voor dat de zon op was en 
a ll es in de lterbel'g nog sliet\ bevond Cordier, ik weet 
nict waaro111, zich in de kamer van de waa1·clin, toen 
er van buiten bal'cl gek lopt we1·d. 

- Hob! ha! wonw! were! er gerocpen, maak c!a
clelijk apcn! 

- vVat is dat voor ccn gewelcl, vroeg de abt, zich 
haastig aank lccdcnde. 

- Mijn man,' die \·an de reis terugkomt. 
- Uw man! Zijt gij clan getrouwd? 
Daar hadclen zc geen van beiclcn a.an gerlacht. 
De herbergiel'stcl' ging naar het venstel' en riep 

rlat zij naar bencflen kwam, rnaar de clienstmaagd 
had de dent· gcopend. en de echtgenoot, die den trap 
reeds opging, kwam den abt juist tegcn. 

- Dat is clan de redcn waarom men mij de 
rlcur niet opende. In mijn afwezigbeid is er zeker 
wat fraais rnorgcvallcn. Ik zal bcginnen m·et dien 
snuitc1: dood te slaan. 

De hospes Jiep Col'dier na, een dikke k.noestige 

• 



Ten 1ier ure 's morgeHs wenl er llOO' gedanst, 
maar toeu ook liep het bal ten einde, en de 
feestg·evers namen afscbeitl v1tu elkander met 
het ~nste voornernen om heel Rpomlig tle pret 
Pen · te herlrnlt:m. 

Ahmog schrijft men ons van de Lawoe: 
Toeu ik: bemerkte, dat het met de koffie 

niet me~r vlotten wilde, moeRt ik wel tot een 
nndere cnltuur overgaau. Ik koos de indigo, 
maar stuitte op groote inconvenienten. Men 
kau bij mii wel sLeenen bakken, ID!LM' niet zoo 
heel goed. Zoo kan ik hier ook wel zand kr!jgen, 
ruaar ik moet het vier pn.len ,~an de plaats 
waar de fobriek moet komen, ht.ten halen. V oor 
de fenuenteer- en klopbakken zat er ecbter 
niets amler~ op, clan steenen en zaml van 
verre au.n te voeren, maar gelukkig ontrnoette 
ik een vriencl nit Djokdja die uit den branrl 
hielp. door de ruedecleeling dat ik geen kookhuis 
)Jehoefde te houwen.- Aanvanke1ijk kwam mij 
zulks vreemcl l'Oor, daar ik mij verbeehlde datmen 
01u indigo te kooken. een kookhuis noodig had, 
nurnr de vriend vertelde mij dnt er een k1eine ma
chine te verkrijgen was, geheel ntu ijzer, 
wnarbii geen metselwerk hoegenaamd noodig 
was. De kookino· geschieclt door stoom, en 
wonlt geregeld naar den stand vim een aan
gebrachten thermometer. Daar de geconden
seerde i;toom in een zoogena.aUldon l'ondense
box worclt opgev!t.ngen., verkrijgt men ten al
len ttjcle gedistilleerd water, wat bij de berei
'diug van groot nut is. De stoomketel is van 
:;mlk een c1ipaciteit, dat men belmlve voor het 
koken, ook nog toorn geuoeg heeft voor het 
in beweaing hrengen van vijf k1opraderen, of 
e>cn groote pulsorneter De klein te machine 
nmpleet kost (3500.-en wonlt voor drie 
jnren gegarancleerd. 

Dit wns iets wat mij nanstoncl. Een mij
ner vrientlen in het Klatten che. in clezelfde 
ornshtnt1igheden 1erkecrentle als ik. had f' :3000. 
betaald. alleen voor het met e1werk van ztjn 
kookhui : ik informeerde dan ook dadeliik 
waar ik zulk een machine zou kunnen mach
tig worden eu vernam dat ik die be~·tellen kon 
bij den heer :\faxwell. ingenicur agent van 
1le finna Fawcett Pre ·ton e·· Cu. te Djokdja, en 
lien ik cladelijk tot bestelling overgegaan. 

Ik deel het bovenstaande mede daar ik ver
onclerstel clat wellicht andere indigoplanters 
met -vorenstmmde hun nut kunnen doen. 

Het zal mi. 'Chien niet overbodig wezen, 
hierbii nog te '\fermelden, dat de macbinerien 
Yltll de firnrn, Fawcett Preston c· Co. wegens 
hun oliditeit zeer gun tig bekend staan. 

N. 

In den nacht van Zondag op Maa~dag jl., 
overleed de Radlien Adjeng Soetatie, in den 
ouderclom van zestien jaar en zeven maanden. 
Zij was de dochter van Zijne Hoogheid den 
f'oe oehoenan. Reeds fang was zij lijdende. 

Heden morgen ·werd bet lijk met de aan 
hare geboorte verschuldigde eerbewijzen van uit 
de krnton naar bet tation overgebrncht en van 
claar met een door de Ned. Ind. Spoorweg
).Iaatschappij beschikbaar gestelden extra-trein 
iiaar Djokdja -vervoerd. van waar het op de 
Y orstelijke begraafplaats Imogiri. werd bijgezet. 

Inhoncl van T~jdschriften. 
IndischP Opme1·ke1·, Xo. 128 

'trooptochten op n~jverhei<lsgebied. 
JfooulijkP be:uittiging op openuw·e 1ve1·ken; 
Z11iniylieirl bij bo11w van clakr11; De Dicti
on11ui1·e u1;oarnphiqw;; Dumas: Bo1·en van 

1wtten rloo1· hev1·ie:e11: llet s11ij11•ukluig voo1· 
stPcnen rnn Rapp: Lf'erlooien doo1· elekli'ici
teit; JJc n•aak-;;.a;,ie dl'Clak tegen ketjoes: De 
11tlrrn l'an Tmlie: De bi·ochw·e van Kol. Schii
fa: De kame1·; Een l'e1·wc11·de staalkirndige 

stok zwaaiendc. Gelukkig onhveek de abt den slag, 
door bij tijds op zijde te springcn. In Mn sprong 
was hij op ~trant en liep rnn daar het veld in . 
Daar hij zich vcrbeeldde dat de man en den knoes
tigen stok hem nog altoos op de hiolen zaten, Fep hij 
zeker meer clan een half Ullt'. zoo bard hij kon en 
hield pas op in hct bosch, waar hij uitgeput van 
vcrmoeieni$, mm den voet van een boom neenicl. 

Dat alles scheen onzen armen abt ab; een clroom 
toe, zoo snel was alles in zijn werk gegaan. Hij 
harl minstens vijf minutcn noodig om na te dcnken 
O\'Cl' zijnen tor.stand en de grootte van zijn ongcluk. 

- '\Vat een avontuur! riep bij eindelijk uit. In 
hct bosch YCrdwaalrl te zijn 1 zonder rok en daarbij 
g-isteren avoml vergeten tc hebben om mijn beurs 
in mijn broekzak tc stckcn. IIet is om zich op te 
hangen. 

Hij zou zich ook wcrkclijk aan eon tak hcbbcn 
opgeha11gen. al" hij maar een touw b<'zctcn had; 
maar het noorlig"e orn cen zelf111oord le plegen niet 
knnnl!ndc Yindcn. zocht hij maar naar ePn hut, waar 
men hem voor zijn ontbijt wel een stuk brood .zou 
willcn gcven. 

Cordier, die den WE'g nict wi~t on naar rlen lu.nt 
rnn Mortain niet durfde terug te kccren, verdwaal
de in bet bosch. Ilij 1·ond eindclijk .cenige houthak
kl!rs, die aan bet werk waren en vroeg hun of er 
in dE' nabijheirl geen woning wa~. De goede lieden 
wezen hem een ijzer~melterij, clie niet zeer ver af 
gclcgen wa~. Ilij ging er dadelijk been geleid door 
het gedn1i~ch dat c!P werklierlen 1mrnkten. 

ti1111eyief('1': Bcwc1J•e11 cu 11 11011{; Ilo11(1•1t sf U
len: IJ:e,·e11 cl ww·sligge1'.<: \ "1•1•:i 11/;/1' /JU i
::e11; Slulen SJH)C)1'Stave11; Tt:>e1· O[> u:t'i'; \'ltlt'i
ij:r• 1' l'OO 1' SJ)C)O 1' ll'c'!fb I'll '.I.ft.lit; ( ;, 'O!f l'fl p/1 i ·.:cf! e 
plaulsbq)(t/i11g: Do1·nseijlfe11'.~ .!tin~: JJ • clc/;
l1·iciteit toeucpast op la1·ti1711c's 8poo1'1t'l'f/: 
J{mlwlwt; Lui1y:mhe bcweyiw; 1•w1 rll'H /il)
dem; rlet!schpoedP1' va11 clr. Uel1u1·e; .'·-i11e/le 
b1·uggebollw; llel le:::;eH doo1· blill(/en; 111'1 ti11 
ile1· oudlteid a(lwmstiy Hit l3w1uku; T(11•r1·
doJ1';':::aau L'Oo1· yeho11 wen stee11: · ToPl'O<'Ui11r1 
ean kalkdl'eg uan ceme1ilmo1·tel: Ce111e11fbl'fOJ1 
l'OOI' gewelven; InvloPd !'all ht'f :u11d 011 de 
vastheid t'lll! cement mol'tel. 

H.iet- en heetsuiker in verband tot de suiker
indu. trie op Javit door· ~1illnnl. f \'p1•t•olu'. 

Lezer, als gij een liefhebber vn.u paanlr~jtlen 
zijt, hebt gij dan wel eens kenuii:; gcLUaakt 
met bukkende paarden? Zijt gii wel eens over 
den kop gegooid? 

Onze Indische en Austrnlis(;he paarden heb
ben daar een lmndje van, en wie het omler
vonden heeft weet, hoe beroerd zoo'n val aankomt 
en hoe moeilijk men den p1mnlen. wanneer 
zij werkelijk kwaad willen, deze onaaugemuue 
aarcligheicl beletten kan. 

Nu beweert de 8frai/.~ Tiilll'.~, cht er een 
dwangrniddel tegen is uitgevonclcn, eu wel door 
een 1·id i11r1 maste1· van het 10 regiment huza
ren in B. Indie. 

Het B Incl. Departement rnn Oorlog he~ft 
verscheiden exemplaren, tler uitgmhtchte toe
stel, nan.r het Uouvernement van ni0uw Zuitl 
Wales gezondel)., met verlOek er o·;or te rnp
porteeren. 

Dit laat te gou vernement heeft z~ :t,u de 
officieren der bereclen politie gegeven. 

Of het toestel deugt zal dus moet 'll bl\jkeu, 
wanneer het eeu kwaadaardig;en Sidnyl';· of ;-\wan 
River het bukken belet is hct g •wi . ..; ·:oortref
felijk. 

Als wij er later nog wat van hnoren. dee-
len wij het den lezer :aiecle. J. IJ. 

In een mailoverzicht uit vreemde bhttlen 
lezen wii in het Soemb. H. B.: 

Tegen de nikcrbelasting trok ook de, 'bmd
aard van leer. \~ olgens dat blad heeft de w\j
ze waarop de Regeering daarmee is te werk 
gegaan, reeds de volgende narleelen gehad: de 
suikercultuur op Java is er door in verval ge- f 
raakt [ wat niet waar is], de koopvn.ardij vloot !_ 

is er door te niet gegaan [ zou de stoom <laar- ~ 
van niet meer de oorzaak zijn?J; de holland
sche suikermarkt is naar Engeland verplaatst 
[ wat slechts gedeeltelijk waar is]; de Hollan
ders verbruiken slechte suiker (behalve de goe
de, die zij consumeeren ). De Standaard had 
dat opstel wel in portefeuille kunnen In.ten. 
Het snij<lt geen hout. 

Het voorstel vim bet blad luiclt: alle sui
kerbelastiug afschaffen, dan zal de cultuur op 
Java opfleuren. de scheepvaart weer hloeieil, 
de consurutie van 't artikel toenemen; alles 
wel de 6,5 millioen waard, die de bela~ting 
nu opbrent 

Poor Y orrick ! Geen o ruillioen, geen G ton 
en misschien geen 6 duizend guhlen geeft de 
Ned. .Regeering op het oogenblik V"oor zulke 
vooruitzichten prijs.- • 

Ver s p re i de b e r i c 1i. t e n. 
Te Riga IH~eft een weduwe met veel dochtt>rs en 

weinig geld een soort van akademie voor d·~ kook
knnst opge1'icht. Zelfs hPt ll'as~chcn nu1 vaten 1ronlt • 
daar onderwezPn. - De briefll'is"eling tnssrhen ~a

poleon Ill en Zijnl! Zoogzuster is vonr dt'll dag P:•' 
kornen. E1· wordt rlaarin niet over polilil'k gclian
delol. maar alleen o,·er alle<laag,..che zak•'n, hijdi: hPt 
uitlcencn Yan bo~kcn en dergelijkcn. Tl! ~ner:1baiti 

wordcn sawoe mannilla plantjes Yt'rkocht waarttan 
waringin wortels met k!ei >1.m11engd, bcYcstigd. zoo 

J\"aast rle f'melterij wa:. een net lrni~, gelt',!Oc'H in 
het dichiste van hct bo;:ch l'n omringrl door Ct'll f:·oed 
or.derhoudcn t11in. De de11r stund r>J"''l. J)" aht. 
die c1·g hunger hail, trad zonrlc1· a:1rzcle11 bimwn. 
De:> houthakkcr" hadden hem gezcgd. r!at de baas 
Yaa de smeltc:>rij urand heettc en dat h!j ecn bc"t 
man 'rn~. :lfon bmcl1t hem in el!n kah!nct w:1ar 
hij een dik man met een uoolijk uiterl\jk vurnl en 
die, tocn liij binnen kwnm, de pen achtcr h,'" oor 
stak. 

:liijnl1cer. zcidc de abt tot hem, ilc ku111 mi: Pa
rijs rm ga naar A manclws om Tm ppist te 11·ordcn. 
lk hen in hct bosch rnl'<lwaald . Znnrlt gij de~ g.iPtl
held willcn ltcbbcn van rnij ccn stuk hroo l k lllten 
geven en 111ij den wcg nan te wijzcn, rli<) ik volgcn 
moet om aan het Trapisten ldoo-lcr 1.e knrnen . 

De hec1· Durand zag aanstund,; dat hij 11,.•t i:ecn 
hc1lelaar te doen had. c11 antwoordde dt1:1ro111: 

- Z,;,~r gaarnc mijn h1;st,, jungen. E"n st11k iii'ood, 
dat 'l'eigerL nwn ni1•mand. lk zal n "·at iiP'.P!'>' aan
bicden: nll'n zal tlndelijk voor het ontbijt lnirlt':1· ik 
zal last g.~ven om ook voo1· u te dekkcn. llat is e<'n 
howbche lust vun n 0111 Trappist tc 1Yillen worrlcn. 
Doct gij hct nit rocping of i,; hot ten p;evolgc mn 
eenig ve1·clric1. 

- Ik doc hct om1lat ik ongcl11kkig bcn. 
- J\om. kom ! llat is wat mooi,, De rl11i1·el Yan 

bet ongel11k zal u. nict altoos vcrrnlgen. L:1:it dat 
plan 01t1 Tmppist te wor.lrn maar rnren. '\Yilt C!-'U iu 
mijne smPltrrij werkcn ? 

f1nflr wil ik WP! cens over na1lenkP11, goer niij clcn 

n •tj1'" t!,1( menigl!,'ll er door be.Jrogen wen!. DriL' 
Eu1·01lce"l'hl' k11tljlL'l1 hebben alil:ta1· een k11Hh'rrijp~ttu·1l 
ge~tolen en lll'l opgcz:11leld. lfot, paurdje van CL'll 
o,1bcwa,1kt ougenblik itPbruik maken1le, galc>ppeerde 
l'<'g'Cll'l't'h( 11:1'11' z\jn Pig'l~ll stal t»l'llg'. [)c kll<l(JCll 
luddt·1-. tit' hrntaiitt'it van l1eL dier op k cischnn, hc
\l'l'l'Clllle hi;t l":\11 een i11J:t1HlCI' gt•kuciJt fr hl'[)hCn. 
Z.j WL~rden echlt'1' sp.>euig '"'n h»t tegemlecl 0Y1~1·
t11igd en tll'Opm1 n f l111n zadel in den stt>ek latL•tull', 
zoodat de tlicrnn thans tie bcstol0ncn zijn. - Ook 

Officieel. 
Ben o em ll tot assistent-resident van Koe

tei, Tromp. 

Te Bata,·ia is geplaatst de officier van ge
zondheid Schloncker, onlangs van verlof uit 
Nederland teruggekeerd. 

is er te Soernbttia cc11 huwelijksplechtighcicl mi<ilukt, 
duonlal de aanstanmle schoonrnrle1· zernn rijksdaal
rler~ rli0 hij mu tle11 hruid•!gom daar\'Oor onLYangPn • 
had, in opinm had omg:czet. - 'l'e Berlijn is een 
n;e11w bock verschmwn getitcld: Veertien ja1·en met 
,Uelina. Pali, her!nncringE'n van Louisa Law. Het 
moct 1001· liethrbbcrs zecr intercssant wezen en ver
lwngt zich in cen groot debiet. - Uit Bali schrijft 
men, dat dr Hcsidcnt naar Klonko11g is gegaan om 
cen oorlog tusschcn Gianjar en Bangli te voorkomen. 
De heel' tl' Mechelcn van Djewana is ook daar, om 
dt'n opium~mokkclhamlel te b~strijdcn. - De heer 
Doring zttl Solo, Samarnng en Batavia bezoeken, als 
hij zijn boeltje niet nan den hccr Bcrgrr vedrncht 
heeft. - De aa1·otte1·s (wurgel's) doen in London 
wederom rnn zich spreken . Er is een voorbijganger 

're Atjeh is geplaatst, de officier van ge· 
zondheid Weber. 

Er zijn weder drie lj'ranschen gedeserteerd. 

De Handelmaatschappij kflert een dividend van 
f70 per aandeel uit. 

O'fficieel; 
Overgeplaatst naar Celebes, de lrnpi

tein cler infanterie Meulemans; 
naar de tweede afdeeling, de le luit. Sol. 
I n g et r o k k e n de overplaatsing· naar de 

tweede afdeeling van den eersten luitenant der 
infanterie van Goor. 

do 1· twee Yan die scl111drnn aangernllcn en uitge
piunderd. ~[en vond den man half geworgd op het 
tl'ottoir l!ggen en waa1'>'Chijnlijk opdat hij nict zoude bij
ten, waren hem zijnc voortanden uit den mond geslagen, 
Dit gesd1icddc in hct ochtcn1luur in een drnk be
zochte bnurt. - In Arnhem kwam een Duitsche 
vrouw bij cen gouclsmid. om cen ketting tc koopen. 
Onclenvijl moffelde zij cen collier in den zak, doch 
de kashouder zag bet, ontnam haar het gcstolene en 
wierp dE' wouw de deur uit. - De Burgcmeester 
van Alphen en Riel is, na 40 jaren in functie ge
wee::;t te zijn, met de noorclerzon vcrtrokken, zonde1· 
ordL' op zijn zakcn tE' stellen. De gelden die ver
scheidcn landllouwers aan hem toevcrtruuwd hadden, 
moet hij rncdegPnomen hebben . - Te Dordrecht 
heeft eL'n jongen rnn ·13 jaar een ander van ·12 jaar 
met. eon me" in den buik gestoken. De gewondc 
is aan de gel'Oll:{en Ol'erleden. - ~1ejufvrouw Marie 
van Zandt is benoemd tot hufzangl!rcs van den ko
ning der Xedcdanden. Zoo verhaalrlc de Figaro. -
Het inrnerrecht 1·aa ijzcr· in Rusland is met 13 ko
prken rnrhoogd. - De Keizerin rnn Oostcnrijk is 
steeds tc All1,tt'rdalli. Zij ·wordt doo1· dokter Metz
~I' g-cknepen. - Te IIelvoetsluis zijn in den gemeen
il'raad heYigc tlcliatten gevoenl. over het al of niet 
bC'hourlcn der kem1is. - Een dcr raadslcden, stelde 
voor om i11 pla.ats van ecnmaal ·~ jaars kennis te 
houden, zulks clricmaal te doen. - De Chineesche 
gez,rnt, de nmrkies Tseng is rnn Parijs naar LondPn 
(l\'Cl'geplaatst. -- In de Nieuwstraat te Amsterdam 
heeft een wouw ha1·en man. toen hij des avonds in· 
kennelijken sLaa.t te !mis kwam, met een aa.rden pot 
op h~t hoofd gcsl~1gen, zoodat hij naar het gasthuis 
rnoest gcbracht worden. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 13 Juni. 

De heer Kroesen, directeur der burgerlijke 
openbare werken, is op verzoek, eervol uit 's 
lands dienst ontslagen. 

Bet stoomschip Gelderlancl 1s heclen te P11-
d11ng aangekomen. 

Het stoomschip Jladura is heden ochtend 
Anjer gep11sseerd, op weg naar Bat11'Via. 

'l'ot kapitein-intendant zijn voorgedragen de 
kapiteins-kwartiermeester Verbrugge en Kluys
kens. 

0 n ts lag en uit 's lands dienst Weber, 
gewezen administrateur der timnijnen te 'ro
boali, 

G e s t e 1 <l t e r b e s c h i k Jr i n g van den 
Resident van Banfam, de rechterlijke ambte
naar mr. N'ederburgh. 

Uit Bu.ta via, 14 J uni. 
0 v e r g e p l a at st naar Djokja, de kapi

tein der infanterie, Bisschoff. 

tijd daartoe, mijnheer. 
- .Ta, ja, da.ar z11llcn wij eens ovel' pra.ten. Kom 

n1c<le. ik zal u cen ve~t leenen, bet zou nict goed 
"'C?-en, dat gij in uwc hemclsrnouwen met mijne 1Touw 
en mijne dochLer aanzat. 

De beer Durand had een zoon, die echter op reis > 

was. Hij koos uit dicns klf!edcren een oud vest. dat 
aan Col'dier juist paste. IIet ontbijt was klaar, onze 
abt werd naar de eetzaal geleid en geplaatst tusschcn 
mevrouw Durand en hare dochter Charlotte, die acht
tien ja1·en our! en heel mooi was. Ilij at flink, spotte 
vroolijk Ol'er zijn wcenvolfr honger, deed de rbmes 
Incl-um en vertelde zijne geschicdcnis, er wijselijk 
alles wat naar lil!file zweemde buiten laternle. De 
heer nurand en zijne v1·ouw ontvingen niemand, van 
daal' dat de praa~jes van rlen abt hun bnitcngcmcen 
hevielen. Bij bet dessert ~poorde de ijzersmclter, die 
ecn zwaar drinker was, zijn gast aan om mccle te 
rlocn. De :iht r!ronk uit belccfdheid een weinig bran
dcwijn en, zonrlcr z\jne cemoudigc en zcdige houding 
te vel'liezen, wercl hij toch een "\Yeinig opgewonden. 
Durand noodigde hem gulweg uit, 0111 ecn paar dagen 
bij hem door te brengen. · 

v 
Ovcl'cenkomstig de gewoontc: van alle eigcnaars 

dcr wercld, liet, na afloop van den maaltijrl de ij
zersmi'lter aan zijn gast bet plnimgecliertc on de 
moestuin zicn. Bclecfd bewondcrde Cordier allcs. 
Zij bleven staan om naar het werk van ecnige tim
merlieden te zien, die bezig waren, om een blad 

Hier is heden aangekomen de Hollandsche 
mail uit Europa (per lifadnra) met berichten, 
loopende tot 13 Mei. . . 

De heer Philipse, ond-voorzitter der eerste 
kamer, is overleden. 

De kapitein ter zee Gobee zou eerstclaags 
naar Indie vertrekken om den kapitein ter zee 
.Rosenwald te vervangen. 

De kwartiermeester Focke, thans met verlof 
in Nederland, is gepensionneerd. 

De luitenant der a1>tillerie de Veer, heeft 
aarigP.Vraagd in Indie gedetacheerd te worden. 

De luitenant ter zee Gersen is eervol ontslagen. 

1VISSELKOERS 'rE BATAVIA. 
Nederl. bank. 6zm dato f 101 a 101 ''• 

id. factorij 6zm ,. 101 
id. partic. G1~ ., 101 '/, 

Eng. bank. 
" " 

12.-
id. par tic. 

" " 
11.92. ~t 12.95 

Singapore bank zicbt 
" 

2.29 
Rqngkong id. id. 

" 
2.29 

Amoy id. id. ,. 2.31 

Van Reuter, 14 Juni. 
's- Gi·avenhage, 13 Juni. Z. K. H. de prms 

van Oranje lijdt nog aan koortsen. 

Landen, 12 Juni. De porte neemt geen deel 
aan de (Egyptische) conferentie, tenzij de (E
gyptische) quaestie in haar geheelen omvang 
aan bet onderzoek ontlerworpen worde, of En
gcland en 'l'urkije van te voren met elkander 
tot -overeenstem?1ing van handelen geraken. 

Uit Batavia, 16 Juni. 

Volgens een gerucht zou de heer Storten
beker, directeur van Onderwijs, Eeredienst en 
Kijverheic~, pensioen vragen. 

. De heer de Roo zou hem opvolgen en .als 
directeur van Financien zou dun de heer Ho
vers optreden. 

Met reserve medegedeeld. . . 

Het stoomschip Gelde1·land, op r..:is van 
lfotterdam naar Bain.via, is heden morgen te 
zes u ur Anjer gepasseerd. · . 

De N ederlandsche Bank keert een dividend 
uit van f 188 per aandeel. 

Officieel. 

Ver 1 e end een tweejarig verlof naar Ne
derland aan den directenr van bet gymnnsiurn 

Yan een tafel te maken en dat bind moest ovaal 
worden,· maar zij konden daarmede niet klaar k0111cn. 
Die brave lieden trokken op bet bout cirkel~ tot in 
het oneindigc, zonrier dat zij tot een voldoende rcsul
taat kwamen. De abt, die zoowat van ailes wist, 
hcrinnerde zir:h toen cen voorschrift om cUipsen van 
alle gl'Oottcn te be~chrijven, wat voorkomt in een 
boek over de meetkunst van een onbekendcn sch11j
vcr en a!dus luidt: 

))Plaats in de twee b1·andpunten van de ellips 
JJde uiteinden van een koord wat de lengte heeft 
l> van de g1•oote as en frek een kromme lijn met 
JJeen potlood, -::oo geplaatst dat het ko01·d steeds ge
»spannen blijft. 

Met een passc:· mat Cordier wat hij moest meten, 
sloeg in icder brandpunt eE'n <>pijkcr, waaraan hij een 
eind draafi vastbond en in minder dan sen minuut 
had hij ecn volmaakt ovaal, van de verlangcle groot
tc, getrokkcn. De beer Durand was geheel en al 
overbluft en de wcrklieden, die reeds sedert een uur 
naar de opiossing van bet naagstuk gezocht hadden, 
zagen hem voo1· cen ha! Ye toovenaar aan. 

- ~faal', dat is al zeer veel. Twintig mijlen in 
de rondle zal men geen man vinden, die er zooveel 

·van wect als gij. Als gij uwe wetenschap in mijne 
werkplaats wilt aanwcnden, dan zal ik u een behoor 
lijken werkkring en goede bczoldiginb geven. 

( W01·dt vervolgd.) 



Willem III te B1ttnvia. Hoorweg. 
.!1 e z o r t1 e nl tot knpitein, de eei"te lui

teuaut:> der infouterie, de Bonles en van Kempen; 
tot eer'teu lnitenant.' de tweet1e luiten11uts 

der info . .nterie, Buijs en Matthes. 
Uisteren :t.\j a rle z,•1•!1 1 I Y.m Nu,•z en de 

l?utu !'irr 1·an ( 'olvmbo henvil.arts vertrokkeu. 

Open bare 'r erkoop 
Op i11tenfo.g 12 J nli 18 '..J tle' rnorgens 10 

ure ten k1rntore mu t1en ~~ eutlnu1eester 
te DJo1u1Joluuta v1m: 

J1~en perceel, lUL't tharop iutuwezige gebon
wen, gelegen ter hool'dphta~s Djokdjolrnrbt, in 
Blok Letter '[' nnmmer 53, sta1Lrn1e ten name 
vim wijlen De1·~1hard ~,nch!!li. 

Een officieel Atjebbericht luidt als volgt: Mr. YA~ T OOS'l'ERZEE. 
4 .Timi. Een trnusport tuschen An:igaloeng- ( 158) qq. 

en Gle-Kambing werd a:mgevallen. 1- . · 
Kapitein Heijl wenl zwaar gewoml, doch 1 

is tlrnns buiten gevanl'. E:OtJ~T
1

AANEAP' lvrADJENJENG 
Acht mirnleren licht gewo11Ll. · - - l!J • - - - , -- • "• 

8 ,11111 i. 'l'e Smnegani is een tijdelijke po t 
opgericbt. 

'Vii leden aan verliezen eeu doode en een 
gewonde. 

10 J1rni. Toekoe Brabim (?), een goedgezind 
hoofd. is vermoord. 

J1111i. Wij verjoegen een vijandige bende. 

Uit Batavia, 16 Juni. 

'l'ot o±ficieT van gezondheid in Indie is be
noernd, '\V olff. 

Het stoomschip Soemla is den veertienden 
te Suez aangekomen. 

De Prinst's Jl1ll'ie kwam gisteren te Mar
eille aan. 

Yan' Reuter, 16 .Juni. 
Lonclen 15 Juni. Het pro pectus van een 

nieuwe Orient ft/ Bank met een grooten raad 
van directeuren, zal den 29en Juli 'worden be
kend gemaakt. 

De bijzondere correspondent van de Times 
te Korosko zegt, dat de fohdi met 35.000 
volgers oprukt nmtl' Dongola. 

De gou>erneur van Dongola stelt voor die 
plaat te verlatB1l. 

Dezelfde corre pondent bevestigt in allen <leele 
het bericht, dat Berber gevallen is. , 

Uit Blitar 16 J uni. 

De spoorweg BlitaT-Toeloeng-Agoeng is he
den fee telijk geopend. 

Er was een mussa menscben op de been. 

Aangeslagen vendutien. 

Op ·woensdag den 18en Juni te \\' aroong Pel em 
van onuitgelostc pandgoederen. afkomstig van de pand
,uizen te Sragen en l\Ia~aran. 

Op Don<le1·dag en Yrijdag den 19e en 20e Juni 
te Kepatian, van onuitgelo;:te pandgoedel'en. 

De Yen<lurneei::ter, 
H. C. Fisser. 

Advert e n tie n. 

Groote houtvendutie 
TE 

Wa1:-0011g Pelc1n. 
op M~andag den 23 J'uni a. s. 

Diverse balken, schaalplanken enz. 

a tout prix. 
(152) 

De Agent, 

NUSE. 

Societe G1

e de Prodnits Alimentaires 
J.i:AP1T,L\L :1 MrLLIOEX FR.\. 'CS 

Di,.ecteui·en DISAST en ALLCA.R.D 

Goum:N MrwAILLP. P.\RtJs 187~ 

G o U l1 !Of :\f E D A I L L E A M s T g R l1 A )! <1 8 8 3 

PARIJS 
23. n i ch er' 23 

LONDON 
101, L ead1'11hallst1·eef. 

Doter van Normandie 
Zonrle1· ecnig meugsel, de bcste boter van Frankrijk. 

DiYerse grnenfrn. /;·uffets. saNli11es, pcites de 

(oie g;·as, enz. 

ORDERS TE HlCIITEN AA!'\ ALLE DIPORTEIJRS 

\".\K EUROP.\. 
Men eische op el'.-. blii<. bet merk met de twe'e boerinneljes. 

IIOLLMmscm: PRIJSCOURA:\'TEX "WORDEN 

OP A .. \._ "\'HAAG ,,TQEGEZOXDE~ 

(141) 

§PE CIALI T El T. 

:n~i@:Q""I~~t~ll~tie~ 
~.,.-orden , ·olgens de laatste ver

bete•·ingen, spoedig en solide 
uitge,'oerd. 

Beter kwaliteit Ind:lgo, toepassing van Stoom-
kooktoestellen. · 

Kleine Installaties worden in den. tijd van 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 
gebruikt en kan men bet condens-water bezi
gen tot bet aanmengen van de indigopap. 

W. MAXWEL. 
(150) EXGI~ TEEB,-Djocja. 

FO,VLERS 

draa~barB Snoorwe~an, 
~[ET . 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
warden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJ.A.l'I, NUA JOEK, MEJUTJA.N, 
PAGO NGAN, enz. 

IDit .ja~u znllen er bier te ~JQ3:1:'• 
Jl)J.A .. 1ner dan TIJF paal §IlOOr 
in gebrnik gebracht ~w-orden. 

Eenig Age1d 1•001· <le Vo1·ste11lcrnden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
YAN 

Ruston Fro~tor & CO'. ta LincO'In~ 
BEKR.00::-\D i\rET MEER D.\.N 200 Mlm.qLLES 

VOOR ZIJNE l\L\.CIII.NERIE:\ 

S'.i.'ALEN A.§SEN VOOR 1'IOLENS. 
ENZ. J<JNZ. 

(149) W. MAXWELL, Exornmm .. 

RO-U.~Llf..1ET 

Rue du Pare Iloyal, 1.0, ll'AR'!S 
Be,·eelt zich bijzomler ann rnor de lererinir van 
Jie.knnicke en illewec~ba1.·e '"i'oor

~ werpen met en zonder muziek. uitmuntend 
geschikt voor St-Xicolaas-Kei-s111is-e11 Sie1111;
jaw·sgegclw11ken. 

DestellingL' ll. gelicvc men, vel'gczch l van 
dekking tijdig te doen tockomen aan dl'tl Heer 

: :COU.LL.IE'i', 1.0. i·ue du Pare 11.~o:ral, 
of aan E. ELSBACJI, te Pn1·ijs, bij 

, wien. cvenals bij ondersiaande lirma op f'ranco 
annwage, geil]uRtrcerdc Catalogu~scn en prijs- I 
couranten te verkrijgcn zijn. 

)'---vvww•w..• . ••'-
Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

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

SOERAKA.RTA.. 

BB.·. Visit.·., in dit 0.-. woonachtig en niet 
door eene Z.-. Loge afgevaarcligd zijn<le, die 
wenschen deeltenemen aan bet bank.·. op den 
24sten dezer, warden beleefd verzocht claarvan 
aangifte te do en v66r of op den 16.en dezer 
aan den ondergeteekende. 

ramens den reg.-. Mr.·. 
L. J. SANTlIA:N', 

(143) Secretaris. 

aeke~ci~~kiDg .. 
De trekking der Loterij van het 

den Onclerge.teekenden zal plaats / 
ge\veer van 

toga ,,,,t1'Union Frederi,c Roy~1r~ 
Inwijding van het nieuwe Logege~ "':iw 

Vieriug Yan hct St. J ausfcest 
0 l' 

~ .. i dezer des avornl::J ten 8 1
, urc>. 

den Xmnens rep:.·. Mr.·. 
L. J. ;-)ANT.MAN, 

(1..J.;)) Secretaris. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansclie en Porlugeesche Wunen. 

•
~PANJ[en P~~rn~Al" . , ... ·, , 

bekroond met ROODE PORT -
. . 
' ' 

ZILVEREN MEDAILLES. -- _.,/ 

'Vitte en Roode J:ort ..... {'15.-l per 
Malaga, )Iuscatel en '\rinoDulce,, ·13.30 (121)1 
Pale-, Gold- en Dry-§hen·y ,, ·12.-' a cont. 

AGEXTE);: 

A. N. KOLJIUS ..... Bmijoewangie. 
LARSE:\f & Co. . ... P1·obolingo. 
YAX :\WIJDE:S & Co .. Soel'abaja. 
KROOX . . . . . . . . . Mocljoke1·to. 
STECK . . . . . . . . . Jlalang. 
DE.:\~I1 TG ER ...... K ecli1·ie. 

l\lAKUi~L ........ Jladioen. 
TIIOOFT & KALFF ... Soemcarta. 
\."A-:\ GORKU.\f & Co .. Djocjacarta. 
E. t' S .. \.S ........ 8amal'a11g. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban: 
S:\IEE1\f\.. . . . . . Chei·ibon. ('l 07) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
~VERU. '.l.'U.iG K UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij JL, 'I\ U en Balk· 
ij zer in alle afmetingen. 

De plaat elijke schoolcommissie te Soerakar

ta maakt bekend aan ouders. voogden en on
derwijzers dat de openbare lessen zullen plaats 
hebben den 26e .Juni op de le en 2e school, 
den 27 Junior de rueisjesscbool .en de 3e school 
en dat de Vacantie die dan aanvangt op 14 
Juli 1884 ei.udigt, op welk tijdstip de lessen 
weder een aanvang zullen nemen. 

den 24 Juni a. s., des voor 
ten elf ure, in de Societeit 

m,#l 

hebben op 
· n1iddags 

/ te Solo, 
winner dis-

§taa-f en plaati.jzer van alle dikten, 
• wn.arbij van 6'X2'X 1/tG" en 'Is" 

N amens de Commissie V d. 
De Secreta1·is. 

(151) J. A. KAL. 

Blijken. acten, beden voor mij Nota
ris gepasseerd: 

Onder ;fo. 10 is ontbonden de tusschen de 
Heeren :Jlarie . Jacques Thooft en 
Hendrik Bnninr; bestaanden vennoot
schap van boekbancfel, onder de firma 
>Thoof"t en Bnnin~," met overdracht 
van alle Baten en Lasten aan eerstgenoem
den, en 

· Onder No. 11 is aangegaan eene vennoot
schap, tusschen genoemden Heer Marie 
Jacques Thoo:ft en den Heer §aJnu
el .Kalff tot voortzetting van dien boek
handel onder de firma 

Thooft &, Kalff 
gevestigtl te Soerakarta, vooreerst tot ultimo 
1887. 

Beide vennooten teekenen voor de firma, 
maar tot het opnemen van gelden en stellen 
van Borgtocbt, wordt beider persoonlijke hand
teekening vereischt. 

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

D. BODDE. 
(147) Notaris. 

alwaar het ge-,yeer voor Aff.I/ 
ponibel ligt. 

Heeren Inteekenaren, ~ 
zijn, de trekking bij tlJ; ~ 

die verhindercl 
te ,yonen, "~orden 

zich door ancleren te belecfd uitgenoodigd, .. 'V' 
doen vertege1nvoor- q digen. 

De storting van q 
Y66r of ui~erlijk b~~ 

cle inteekening son:i kan 
op clien dag 'vorden gedaan 

telein van de Societeit, die 
ontvangst zal belasten 

aan den 1\.as- ..,, .. 
zich met den 

(154) '1V. E. Th. CARP. 

N a t u u r 1 ij k :Mi nera.alwa.ter 
uit de 

Vic~oria Bron. t;c Oberlalu.1stei:n. a'Jd. 1~ijn. 
Het beste der tot nu toe bekende 1\fineraalwateren, aanbevolen door vele merfo;che au

toTiteiten. 

(77) 

Ve i·krij gbaar bij 

S 0 ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, DjocLlja; 

en in alle 'l'oko's. 

§ taaf' en plaatko1>er en J{oper
draad. 

<lroote- sorteering-.Jloerbouten en , 
J'linli.nagels. 

~ '> .Uoperen Jiranen 
en §tomm.af"slniters. 

India •·nl!Jber van af 11
10" tot en met 

l" dik. 
Gasp~j[>en met hnlpstnkken tot 

en met 4" 
Geklonla:eu pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwiiliteit Engelsche dr~jfrie· 

:rne:n, enkel en dubbel. 
Hal!ui, (;e:ut.dfngaal, §too1n-

po1n1len en Brantlspniten. 
§:n~jg·ei·eedschap , ·oor gas en 

'Vith.'1';.~·orthdraa.d. 
, Alle soorten ,~ erfwa1·en. 
Boor en Pons:anachines, Draai

en §ichaa:tbanli:e:n. 
§t oo:nunachin.es 1net Ji:etels op een 

Cu111dat.icplaat. 
J._iezel;;·uhr COlllpositie, de beste 

bekleecling tegen warmte-uitstraling. 
Diuas 4Cri!!jtaH, een nieuw soort 

,·unr.klei. Ytin welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java. zijn. 

Verder alle a1·tikelen, bcnoodi~d 
,·oor landeli.J.ke onderne:min;;-en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseera zijn
cle, hebben zij hunne pr~jzen zeer billijk en 
be~eden concurrentie gestelcl. 

Gaarne belusten zij zich met toezicht hou
<len op aanmaak van 1'11acbineI·ieen en 
I'etlaraties claarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 



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

ten bchoern nm 
De Gymnnstiekschool te Soeraknrtn 

en 
De Vereenigin~ tot ' 'oorbereidend 011-

derriebt nan kinde1·en vnn 1'Ihn'er-
1nogenden in Necle1·Iandsch lndic. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van t 20.000.

• l « 

3 prijzen « f 5.000.-
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

5 « « « 1.000.-
10 

100 
200 

« « « 500.-
« « « 100.-

« « 50.-

320 prijzen f' ·1 70.000.-
LOTEX zijn tegen f '10.- CO. TTA:\T vcrkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda cc den heer C. J . Blankcrt. 
« Bandjarma. in « « « J. A. Janson. 
« Bandong « <1 « C. G. Heiliger;;. 
« Batavia « do N I E8compto Maatschappij. 
« <' « den heer H. J. i\Ieortcns. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
« 
(( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (\ 

(( (( 

« Bengkali· 
,< Bonkoelen 

« « « G. Gehnmg. 
« « « F. H. Kroon. 
« de heeren II. i\L van Dorp & Co. 
« « « Ernst & Co. 
« « « Bruining & Co. 
« « « Ogil . & Co. 
« « Yi~ser & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den hter Loa Po Seng. 
<< « << Thia Tjeng Sooy. 
« « cc L. van Hnttrn. 
<< « << C. A. Aockerlin. 

« Boeleleng « « « Xierinckx. 
<1 Buitenzorg « « cc Th. Jan z. 
(( (( (( (< « J. ,\. Schw:der. 
« Cheribon « « « .J. J. H. Smeenk. 
(( (( (( (( « .\.. J. \\ .. oh·ekamp. 
(( (( (( (( « J. rnn Holst Pellekaan. 

" Drocx. cc Djember Bezoekie « 
cc Djocjacarta « « « J. J. de Graaif. 
« « « « « H. Bnning. 
« « « « « \\'ed. E.ocken. 
« « << de lweren Soesman & Co. 
« lndramajoe « den he er J. 'Reviu . 
« « « « « Chs. Pino. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
cc Kota-Radja « « « A. \Y. Kneef~l. 
<< Laboean (Deli)« « « J. F. H. rnn Hemert. 
« l\facassar « « « \Y. Eekhout. 
« l\Iactioen « « « P. E. Andresen. 
<< :'.\fogelang « « « P. Koppenol. 
« Medan <( « « \\'. F. H. Leyting. 
(( Menado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « <( « Yan Houten, Steffan & Co. 
« Pad.-Pandjangc( « « J. \Y. Alting Siberg. 
« PalembanO' « « « G. H. Ruhaak. 
<( Pasoeroean « (( (< H. G. Kltmder. 

tc « « <( D. P. Erdbrink. 
<! Pattie « « « A. }l. YarkeYisser. 
« Pecalongan « « « A. \\'. I. Uochardt. 
(( (( 

(( (( 

<( Poerworedjo 
« Probolingo 
(( (( 

(( Riouw 
« Rembang 
<( Salatiga 
(( Samarang 
(( (( 

(I (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soekaboemi 
« Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soe1·akarta 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Tangernng 
« Tjiandjoer 

« Tegal 
« Ternate 

« Tjila~jap 

« « « S. N. '.llarx. 
« de heeren Hana :'.\Iullemeister & Co. 
« den beer M. F. Smets. 
« « « C. G. van Slidrecht. 
« « « R. S. Thal Larsen. 
« « « C. van Zijp. 
« « « P. L. Yan Bodegorn. 
« « cc Th. B. Yan Soest. 
« « Agent X I. Escompto ~fij. 
« de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « Raveuswaay & Co. 
« « cc Arnold & Co. 
« « « oesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den beer A. Bis~chop . 
« « « D. J. H. Schafe!'. 
« « Agent ~. I. E><compto )lij. 
« den h er Chs. Kocken. 
« « « Y. Clignett. 
« de heeren Gcb. Gimbeq:r en Co. 
« << « Yan :;\Iuiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « « Soesman & Co. 
<( « « Thooft & Kain. 
« « « Yogel van der ll eiclc & Co. 
« den heer L. Baier. 
« « cc L. A. ;,r. Leman. 
« « « Jhr. R. Holz::;chuhor von 

Harrlach. 
« « « K. Ilovens Greve \Yzn. 
« « « C. \\'. R. van Rene:-;e van 

Duijwnbode. 
« « « I. I. A. Uitenhage de 

)list. 
(< \Yonosobo « « « D. J. van Ophuijzen. 
De trek.king geschiodt ten over;;taan Yan den No

taris H. J. MEERTENS te Batavia als bij aa11plak~ 
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo1·stl'llal-.Solo (35) 
Steccls beleet'delijk aaubevolen. 

Steeds voorltanden: 
POS'l"l'AHIEVEN. 
TELEGRAAF'l'J,;\.RIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorclen. 
'l'AHIEV EN voor KOELIELOO E buiten 

d~ lijn. 

(G) THOOF'l' & KALFF. 

ten beboeve van 

De Gymnastiekscbool te Soerakartn. 

l'll 

De V ereeniging tot voorbereideud ou<lerricht 
aan kin<leren van l\1in vermogemlen 

in N"ederhm<lsch-Iudie. 

Indien bet clebiet van LOT EX op dcu te
genwoordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op een nacler te be
palen dag in bet begin vn.n de lllMtml 

(120) 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

l\1r. N. P. YAN DEN" BEI{G. 
E . DOUWES DEKKER 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE P.LLLEN 

Zuiveren het bloetl en herstellen alle ongcregeltll1cden 
van de 

lever, nulng, nieren en inge'lvnndcn. 

Zij gC\·en kracht en gezonclheid wedct' ann rnrzwak
te GeRtellen, en zijn ° nwanrdccrbaar ter genezing 
van alle Kwalen cigen aan het wou\\·clijk geslacht, 
onver ·chillig van wclken lceftijtl. En onbeta:ilbaar 
voor Kincleren van welken omlerdom. 

DE Z"-Ll!~ 

Is een onfeilbnar geneesmidclel rnor brnrle Bccncn, 
Zwerende Bornten, veroudenlc \\' 0111len, Z weren en 
Etterbuilen. IIet is beroemcl t.'r gcnezing Ynn .licht, 
Rhumatiek, en omergelijkbam· YOOt' .\ a111horstighcid, 

keelpijn, bronchitis, ,·crkoudheid en 
bocst. 

Tel' genezing van Kliergczwcllcn en a lie s l'lrll'n van 
Huitlziekten !weft zij gcen me1le,Jin!-!<'1' <'ll gcneest 

betooYercnd. saamgetrokkcn en stijYe Ge srichten. 
Alleen bereid in PrnCe~sol' II0LL0\\'.~1's Etablissement, 

78, New Oxford street, Lon:len. 
'\'Oorhcen 533 Oxf'o1·d stt·cet, 

En wot"t!e.n vcrkocht in Patten en Dooz · 1 Y<ll1 1 ~. '] '/,d,, 
2s. 9d .. 4s. Gd, u~ .. 2'2s .. en :{;k en \'Crkrijgbaat• 

bij <\Ile mcclicijnen-verkoopc1·~ dool' de gebeele wereld. 
~ Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii:eatings Cough I"'ozen~·es. 
Middel tegen de boest. 

(I 0 5) i\1ACHIELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek. 
So erak art a. 

Bayrnin. Alcoholisch ·u·asch
"Water. 

(101) :JlACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\1ACHIELSE. 

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

IlrukkBrij en BindBrij 
eu 

II ANDEL (7) 

in Pauier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige becliening en nette afl.evering ge

garancleerd. 

PHIJSCOUH.A~TEJ. worden Hteeds grntis 

verstrekt. 

Atelier d'Industrie. 
C. DJ~i LIJ~. 

Handel in HOUT en JJOLJW}lATEl~U.LlD'N' 

s:mDDELU.J, KOPEWJ-IE'l'ELU.J, W~'tUE~
i\IA.KEHJ.J en TDL\Il<JIUIA.:NSWCTKEL

Bestellingen op bovengenoemcl werk. 

alsmede op : (20) 

worden met den meesten spoecl. tegen billijke 
pr1jzen en met accuratesse geeffectueer<l. 

DJ£UH.lflN en ii.A.":\l.K~-, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO~HUI~EX, FABlUJ1]KEN 
en LOODSEX, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgcsteld. 

Het bouwen van WOOXH[JI/;Jfl'N' en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke l:-omlitien 
aangenomen en uitgevoenl. 

Van af hcckn dngel~jb-i ver:;che Uebctkjes enz. Prijscounmten worden tegen franco 
aimvmge franco toegezonden. 

I 

V A N R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEREN~TRAA'I.~. 

(127) 

Zatunlags: Saucijsbroocljes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

Lij{rente Maatschappij 
TE BATAVIA. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEH.LAA.G D tarief voor vVEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

V erkri.jg·baar 
bij 

TIIOOF!J & KALFFJ ~ 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhansBn 
(in het J avaanscb) 

P1·ijs f 5.- {1·a11co pe1· post f 5,GO. 
(82) 

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

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

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koorts"W"erend middel omdat het alleen 
li-et extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verz"W"akking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lan'ge en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten be"W"ezen is. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROGHE 
lieefL tot basis een krachLigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overnl nagemaakt hetzij door de Apothe
kers die alLijd bun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; rncn moct clns steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eis.chen 
met prospc!ct.us waa1·- ~ ~ • ,I 
op ne\·enstaande ~~~~~~-;___=: L-O~M~'J:t1.. 
bandteeking / 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
den naam LAJWCJlE 111 ecn woord. 

L: FCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
be\·at lJij iedere flesch eene complete ge-
1.Jruiksa:.im\'ijzing in negen talen die franco 
loegezondcn wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorLen verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk ve1'kocht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is hij alleApotl1ckers i'n de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-
e* wmseeee:w: 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

A1nsterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

s~~p~ohe ~ij~e~. 
(25) A. l\IACHIELSE. 

SOEJS~L .. A .... N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en COinlllissievendntien 

(28) 

.Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

.A.n1sterda1nsche Apohteek. 
Soerakarta. 

Ontvrrngen: Encalypsinthe. J{oorts
'vereud liqnenr~ tevens eene zeer aan-
gename drank. 

poo) • 
MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee-enBra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De onclergeteeken<le sluit verzekeringen te

gen brnndgemar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAf'PIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"Veritas.~~ 

Dlj bet A.gentsch.ap dezer 1'I1uit~ch.n.p
pijen,bestaat, 01• zeer aiwnemelijke voor
wa:irclen, gelegenh.eid tot verzckerinr; 
tegen brand;;-evaar, van alle soorten Ge
bouwcn en Goederen. 

De Agent te Soe1·akarta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 

(20) A. MAC;I:IIELSE. 

Siellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneld.ruk - TuooFT §" I\.A.Lr•'F - Soemkarta. 
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