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Klatten. Djocrlja. 
Semarang, .\rnbarawa, S:1 -

latiga. Kedongdjati, Goen<lih. 
Poerwoclarlie. (Urobog-an.) 

Kbncn. Djor1L1. 
~e1,1·1rang, Ke lon~.Jjati. l-ta-

r.lllg:<ono, Goernlih. 
Kl:ttten. Djo1· lja. . 
':!-rt.~en. >Iadwen. 
Io~ ...,eng-ag1eng. Ke iiriL'. 

) fo, Jj , 'rto. Si hoanljo e11 So•
r:ibaj i. :\'gawi. 

'°'1·:1..:en, ::-Ofo<liuen. [jlitni-. lkln
f; l. P.1-ocrne:1n. 

X. B. "'.\let u·ein ~L\' .. ·t,, fi t1•11 l u. :J3 111, won!Pn 
alhie1· nlletin pakkPtten om vn11u:P11. wanee1· de we,tpo.;t 
te Sama rang niet tijclig geno.·g aankomt, om · nog 
niPt den trcin ··an tiu 50m te kunnen meegaan. 

S1Y. S.\'.U.\R.\:\'G YORSTE. ·L.\:::\DE:\'. 
:3/S. ST.L\ TSSPOOR. 

Fe u i 11 et on. 
De laatste ab-t. 

f Vcrvolg.) 

v. 

- Vergeef mij, mijnheer, zride C-0rdier; ik ben te 
oprecht om u te willen bedriegen. lk geef volstrekt 
niet om gel1i t'll hP.t is mij niet rnog1~lijk om Jang bij 
hetzelf1(e werk te blijven: ik ben de persoon niet, die 
n · lijken zoude. 

- Jammer, verdui\'elrl jammer, herhaald(} de heei· 
Duranrl ver~chridcne malen achter elkander. 

>Iejufvrouw Clmrlotte was een groot, mooi meisje 
met blauwe oo~~n en spit.~e vingers. Hare a.f?cJmlc
ring en liaar smaak tot lektuur, had<leo ha:.u· roman
ti,;,che itleen bezorgd. De abt leertllll haar geen ffi'l

thesi;;, maar hij gaf haar ondenvijs in het kaartspe-
l en om· de a.vonduren door te brengen. Het jonge 
rneisje was ver in <le botanie en Co1·dier wist da:u· 
ook wat \'an. Te zamen. 1.ochtcn zij een groote voor
raa<l bloemen, waarvan zij dan de. namen in een 
boek opzochten. Onde1· de talenten van den abt deed 
men no,g een ontdekking, die zeer belangrijk was. 
De lezer zal ons, naar wij hopen, wel vergeven van 
hem tot hiertoP. gebracbt. te heqben, zonder te zeg-

De Soerakfll'ftt~clte Courtint >er
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YA KL YEHE_ '. 

~ Tietteg".1;.;taancle clc sledLte ~jden. I· meu 
i t Xederbrnl t ch zeer kie.·kem;g op cle 
sigaren en schij• en dimr ve ·I m mi.la. gerooH 
ti, wordeu. In et•n te :\fanill L VPr~.:: · nen<l hl1ul 
l •e.,;t men da.aro111tren t. Dt be ·idn .n uit e-
1lerlttnd betrett'ewlJ de sigi n.'n nit de Pl~ ·tJ
pijnen zjjn niet hevre(ligend. Yoor 500. 00. 
stuks, onlangs ter veiling gebraeht. zijn geen 
koopers g-evonden. Er mo et grooter zorg <tun 
cle bereiding besteed wonleu, om den goellen 
naam onzer sigaren te behouden. 

gen dat CordiP.r op de fluit speeltie, nu wel niet als 
een virtuoos, maat' toch zoo dat hij een ijzer~111t>lter 
in het bo~ch van :Jiort:.tin kon h1•too1·i>ren. Ten allPn 
tijde zijn de zinnen rler jonge meis.1es duul' de fluit. 
aangenaam gestreeld. Daarbij was er ee11 fluit bij 
de han•I en jufrrouw Durand ~r~elde op h.!t kla\'e
cirnbaal. Zij nuakten te zamen nrnziek en Yan <lat 
oogenblik af ·aan, ontstond ei· tusschen hunue h:tr.en 
een groote symp:1thie. De jufvrnuw hief hare b'auwe 
oo~en naar den- fluitspeler op in de oogenblikken d<tt 

·het stuk ha.rtstocht uit .!rukte en rle laatste 1·ichtte 
dan zijne zwartc oogen op ha:1r P.n blies clan met 
grooter tee.:le .. rheid. 1.0111l1ir te sprt>ken verteltlen zij 
elkarider dan veil! zakPn ·en de le·t zulk' voo.·ri•tmt!
lijk als de vadar sllep .en tie mv.i.ler a:in haar n'.l;ti
werk was. 

Codicr was g 'en verleirL•r, rhar hij b'j h ~t klPin:! 
g~tal \'an z'jne lief1le•a.vo ir111·en, altoos do.11· de 'ch.1on11 
sekse den eersten sta.p ht I lat»n dJe't; m tar w ts hj 
eenmaal vedief'd, dan wa~ hj o.ik. niet ll1•l•l1' ti>. ho 1 len. 

Als tw,~e harten het te z:im l'l e~n.; gP..vo1·.Jen zJn, 
1lan kunne i zij sp1>e.lig gelegenh.•id geuo.!g vin,fan om 
elkJ.nrler iets me le te cleelen. Corriie1· die in een 
kamer op de tw.~ede ve1:diepin~ lo 5eeccle, lu.d de ge
wuonte om· voor hij ging slap•m, nog wit. aan het 
venste1· te g.1an zitte:l en naal' het landschap te 
kijken. Jufvrouw Du1·and <lee.I hetzelfdP. op de ve1·
dieping da.arooder; zij hciestte <la.n zeer schroomvall,ig 
twee of drie m:ilP.n en de abt bea.ntwQordde zulks 
op dezelfde wijze, als Of!\ haar goeden nacht te 
wenschen. Des morgens deden zij weder hetzelfJe, 

_\<h·ertentiekosten behnlve het zeg·el voor 
elke l 0 woordcn voor ~ phmtsingen f' 1.

·elke volgenrle plmttsing de helft. · 

Het gaat in Nederland dus eveu als op Java: 
tle Manilla sig1Lren z\jn slecht, m111tr zoudeu 
d1t11r even als hier reeds zoolung geschiedt, de 
m1millit 's ook verv1Llscht worden m<Jt Singapore 
sigureu? Niet onrnogelijk. 

De desa S:m~kmh was Dinsdng avond jl, 
orustreeks neg<Jn ura, in rep en roer, d1tar 
men vernarn diit er een sl1.1.n6, j1t zek:er v!jftig 
rn<Jten lang en zoo dik als een kl1tpperbonm 
10ndJ wa1tlde en ald1tar logearde. Nit al vorens 
een groote dosis doepa gebru.nd te heJbe::t, 
ging men mm het zoeken. Er w erd niets ge
YOnlen w1tt nll.ar een slang g'eleek. Een mo
ham~d1utusch priester, die van Siu.g1tpore uit 
het heilige gmf te i\lekka gezien heeft, vei;-

laarde nu, d11t bet een genlroewok g<Jw~est 
was, maar die men door het lmmden vim doepa 
venlreven hitd. Hij ra.adJe elkeen dim ook aim 
om ten ullen tijde een goede V)01Ta1td ditarvar.i 
in huis . te hebben. Onze reporter wist te vertel
len clat de tweede vrou w van den hadjie in 
tloepa handel clrijft. 

In de verspreide berichten. van ons vorig num
mer deel~en wij het een en ander mede om 
tL"ent den burgemeester van Alphen en Riel. 
Wij ontleenden ditt aan de Nieuwe Rotter
damsche Courant. In datzelfde blad van den 
15 en Mei wordt zulks echter tegengesproke~, 
in zoo vcrre, dat genoemde burgemeester de 
zake11 zijner gemeente in goedcn toestancl heeft 
achtergelaten en ziju particuliere schulden zul
len gedekt worclen door den verkoop van iijne 
vaste goederen. Hii bevindt zich thans te Lne
lcen eu heeft alleen · wegens fa,milieomstan
<ligheden van bijzonderen aarcl, van de noor
clerzon gebruik geman.kt. 

De Jai-11 Bode schr!jft: 
!1.di· · be. ·t.:hou wd als een kranke- een voo -

stellin~ die op bLllooze gronde1 TertlediC!,'baai 
is . zou men ell' gesehieclenis der ln.atste mail·
week !:.:">Oeglijk aldus kunnen schrijven: -.AI
!:!;emeP e +ot:stand rlezelfde.- Pols flituw. \.tjeh 
abce.' n g even onguIC.stig. ~Tieu we verschijnse
leu gE •ne. Kofliezenuw n.lleen nog iets lap-

. per lli •1 vroegPr. . 
Lr h ul i og bijgevoegcl kunnen werden. n., 

zenm ·,•n mu den fi:-;cus hlijvt>n echter gespD.n
nen. 

• 
] [eden morwn omstreeks vier ure zijn zes 

\TOH wen op den weg vall' Poerwocladie mrnr 
~olo.· ongeveer anderhalve paal van de Stael, 

Dit v.ond1' nu een zem· onschuldige zaak g-eweest zijn 
ab zij daai' bij geblevt>n wai:en, rnaal' weldrn wis:wl
rlen z1j cenige woonlen eu daarna kwaruen er gn
heelc gesprel ken. Eerst praatte men OH)!' den rna
riP~chiju Pn \'Cl'\'Olgens Ol'er bet geluk ,·nn ttJ ~anwn, 
!'<~heel alleen in hllt m'd1lcn van hr!t bosch te wonen. 
ffa:1r hnnne verbPe'ding zich al sterker en stcf'lrnr 
~p"tnde, vurg;tLen zij h.)t, oppervlak 1lt11' aanle, \'U !er 
en r110~.1 •r, de min en de dien:<tbv !en, om z.;ch i>cn 
woning- te beLlenk,•n gebeel naar hun· ~maak. Als de' 
abt uit zij'le kamer ging, sloeg hij rle deu1· h ird 
d cht; daddijk gin~ rlie van het mei~je dan open en 
ziJ on~1nJette11 elka11der als bij to..:val; zij aan zij liP.
pen zij dan dP. trnppen af, zwijge11d en zoo la11gzaam 
m >~lllij'c M..:,ufvrouw Gh:i.rlo .ta btuo ... rJ0, Co1·,lier b•iefrlt>. 
!£in ltllijk n;i e.~11 scbJon11n muq,~en. ornh.!lsde Co,-. lier 
Ch1rl1>tte en Charlotte Cordier. 011gelukkig bebben 
tie moede1·s \'alkenoogen om in rle z'el van b·1n11e 
<loch:e. s te le e11; we"rouw Du !l ld begrP.ep da lulijk 
het dre'gPn I ge"a'.lr; zij liep naar haar Pchtge,1oot 
en vPrzocht h<!fll om Cordier zonder verw\Jl weg te 
zenden. 

- Mijn junge vri'nrl, zeide rle gorde ijzersmel(er 
tot zijn gast, mijne vrouw denkt dat g\j het hof 
maakt a:rn mijne dochter. Ik ben e1· vol~trekt n'et 
boo;; over, ik zou OiJ uw leef1'jcl helzdf le geda:rn 
hebben; 111aar daa1· gij nit•ts bezit, kunt gij haar niet 
hnwen. Wees daarom zoo gved om mijn huis te 
vedaten. 

- Mijnheer, sprak toen Cordier, ik heb daarop 
niets te antwoorden; hct is waa1· ik bemin uwe 

ln!!'encling" der Advertentieu tot op den 

di!.g ·der uitg1tve v66r 10 uUL'. 

u:mgev11~len door twee kerels gewn.pend met 
piekeu die hun ge!J nflrroegen. Dd vrou wen gin
geu p11~ nnar den passer om hunne waren 
te verkoopen en h1dtleu dus geen klinkeu le 
munt bi1 zich. Nit eerst vr.:iesdi1"k credrei<rl te ~ . 0 0 

hebben, vergenoag len zich de twee beg.tis met 
e;in p1t:u· tl'Jss.m pis·mg soesoe. Op geen 
tien pas.~an V;tn d~ pl1tnts w1tnr cle a1mrnnding 
pl1t1tts bnd, st.L1Lt een g1idoe waariu drie per
sonen W1tc~1t moeten houJeu. 

M<>n heeft wel eem bcweerd en zulks nan.r 
n,anl'i.ling van den berooiden toestand der 
Scluthst. clitt er voor de N ~derlnndsche finitn
tien niet behoorl!j k zorg worJt gedm'5eu. Het 
teg.Ju•leel is nu echt~r bewezen. Bii de beh1m
delrng ~an het wetsontwer~ tot w!jziging en 
verhoo0"'lll0(f' vim de b::wrootm(f' van Surimtrue . d 0 0 , 

is .oor de ij verige zamenwerkincr V!LU tweede 
kamer en minister eeo. font o~tdekt: in de 
mernorie van toelichting kwam een post voor 
van f 5893, 18 en <jit . moest zijn f' 5893, I 3; 
walke soru v1tn f 0,05 (zegga v!jf centen), be
langrijk Z;tl ·b!jlfragen tot verruindering van 
het te kort vim f 2,5001000.- (ze(f'"'e twee en 
een hn,Jf millioen guldep.s). En dn~

0

zijn er noO' 
pessimisten die spreken van een stantsban~ 
kroet. 

De heer Houthu1jzen korut in de Locomo
t~ef van Z1tterd.ag weder op tegen de zegelhef-. 
fmg van advertenties enz in p~trticnliere blnden.' 
Xan.r a.auleiding dnarvan vranrrt het Soeraba
jasch Hitndelsbla.d.: Als de hee~ H. eens gelijk 
bleek te hebben, hoe clan met de sints jaren 
betaalde zegelrechten? 

Een inlancls.~h reoorter bericht cla.t er een 
'peelhuis, op den bi1ineuweg na.nr het kerkhof 
t' .JfosJn r.0 11 ~·ehoaden word·>n en rle houder 

nrv 11 >,lJ{ 'tweh geuaim' ..:iju, nvta.r voo1· 
le ju · :;~h.,'d v.m dim nn:i.m s.t t1tt hij uiet in. 
let LJ Jet vooL·11amelijk vo'k >•m cku staa.ts

, oor zy1 , wi.t d1utr tihe s0hui venJe aan chm
Ll ·~tie11 spd dcelneemt. 

In de .\.lgemee1n' verga lering nm aancleel
lJJn.Ller v:m de Inter1rntil•1rnle t 'rcrliet en Han
d •lsv<'ree11igint Hotte -.hm is , et dividend over 
1 t> ':J vastgestekl op o pee., per aandeel. · 

Het is een feit van algemeene bekendheid. 
dnt men in deze gezegende gewesten op elken 
passer, zonder d1tt clit de minste moeite hehoeft 

dochter en ik b 'zit gecn ~tuirnr. Gedurenole een 
w1't~k hebt g-ij !n\j h11is\·1•.;fr1g 1·e.-!Pencl i>n b»n da'.lr-· 
voor cl:JO,.d1·on;rt>n \':Ill 1lan~dn:trhei I. \'a1nvel, mijn
heer. ik g:i 1erti·e!;:lrn11, m'.l'.lL' · hct do.~t mij wcrke
li.JI;: leerl. 

- .\rn1e jo•\cre~ ! zie la11· nog · hon1le1·d st11irnr~, 
r1·e ik u lllt>n c,1 rlic gj 111'j w»I ti>nig Z11! c gewn ab 
!!' _j ~Lirtuin ,Q'f'lll llkt hclH. ~faa1· ga 11iev n'.l:11· lrnt 
Tn1ppi~ti'n kloo~ter; ik zal ll op den w.ug naar Par:js 
laten brengen. 

Mevrouw Ouranrl '"~dangrle. dat <le abt zou YPr

trekkcn zonrler hare rlochter te1'11g te z'en; ma'lr 
jufl'ro11w L'hadutte 0·1tsn:tp ·~ 11it hJ:. h 1is en kwun jui,.;t 

. op het oog.!nbl;k dat rle abt in h1~~ rijtnig s:aiJ~.e. 

- l\Iijnheer Col'die1', zei.Je 7.j aan.~.'~rlaan, men 
rukt .ons van e'ka11<ler. /'al ik u niet weil.•rz'en? 

- lle:aa,, me ufvroll\V, ik vl'e.~s h1!t WJ.1~t wartt·• 
schijnl.jk zal ik van ver1ll'iet ste1·vPn. 

- Ach ! als gij sterft laat het mj <lan we~e1, 
want ik wil u niet overleve11. GP.Jf mj icts w:i.t i:;. 
al.; aa 11lt> 1k•m van u ka.n beware 1. 

De abt trnk vau zijn vinger e1~n kleine ring, die 
van me,;ufvrouw Dalig11ij afkomstig was; 1bt was 
::i'les wat hij kon aanbieden. Daa1'tegen gaf het 
meisjc h"m een geborduurrlrn zakrloek. 

- Daal' moet ge nooit van scheiden ! zeide zij. 
- Nooit ! nooit ! antwoord.le C.irdier zijne hand 

op het hart JP.ggende. 
Intusschen kwa1;11 mevrouw Durand aan; de aht 

wierp zich achtel' in het rijterig en voor·Lging het. 
-- Vaanvel ! vaa.nvel ! riep j uf1Tou w Charlotte 

• 

... 

. ' 
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te kosten. zit: h Yerschillemle soorten van ver
gif lrn.u aauscludi'en. Bovendien wect u elk 
~loekoen kruitlcn te bezorgen, die e~n doode
lijke uitwerking hebben. Daar die vergiften 
nooit :,.nc1, urnar steeds in meer of mindere 
mate fougzaam bet licbaam sloopeu, totdo,t er 
l'indelijk nn algeheele nitteering de dood op 
111ot't volgen, zoo is het bijna on<loenlijk de 
vele g?rnllen v11.n moedwillige vergiftiging, on
der de rnlanders voorkomende, rechtens te con
stateeren. De stndie omtrenl deze soms zoo 
ruerkwaardige vergiften, war.man het plantenrijk 
hier zoo rijk is, wordt niet genoeg behartigd 
en om die reden is het dan ook niet te ver
wonderen, dat zelfs eeu medicus of zoogenaam
de kruidkundige hierin volkomen leek is of, 
met andere woorclcn dat hii van deze taTrijk 
hier voorkomende vergiften, die som op z' n . 
eigen er± groeien, een eigenlijk slechts luttele 
en zeer onvolkoI.C.en kennis bezit. 

Ee:u eenvoudige inlander zal u die kunnen 
aanwijzen en er u de uitwe1king vnn zeggen, en 
deze man behoeft niet een juist een doekoen 
te zijn. 

Zoo zag men langen tijd, elken morgen nog, 
een inltL:uder, die wooirncb.tig was boven Djattie 
met een bamboe stacl waarts gaan om dao.r een 
vrachtje te zien oploopen. 

De man viel eimlelijk bij den dag af en kreeg 
een clrooge hoest, die voor hem zeer pijn4jk 
"as. De twee hrnt te man.nclen ecbter v66r zijn 
dood. was hij bijna geheel uitgeteerd en zoo 
zwak dat hii :z.icb niet meer nu.ar de stad kon 
hegeven. terwijl de hoest nu minder droog 
werd, maar hii daarentegen bloed opgaf, Dit 
was de laatste periode, twee maanclen later 
wa. de lijder dood. De man wa vergeven, dit 
had bij zelf verklaard. maar de ditder?- Die 
lag zeer natuurlijk op bet kerkhof. Zulke ge-
Yallen zijn oncler de in1anclers legio. J. B. 

XrnT VER v.\X DE HAL'rE PoROXG in het dis
trict Uempol is de Heer De la Drethonniere 
contrnct-boutkapper door zijn buisjongen ver
moord. 

Y olgens bericbt heeft bet zich volgencler
w !jze toegedrngen: 

Yan :z.Un gewone tournee t'buis komende, 
riep de heer B. z\ju jongen om zijn paard in 
ontvang~t te nemen. 'loen geen antwoord 
kwam. reed hii door tot bij de keuk1m, waar 
die jongen bezig wa zijn kapmes te slijpen. 
Op de vrnag warom bii niet naar voren kwam, 
wercl met een holll'> in 's B', hals geantwoord. 
.~an cle he,·ig verscbrikte huishoudster van den 
heer d. 1. B. zou een gelijk lot te beurt geval
len zijn, a1s ze zich niet tijdig nit de voeten 
had gema.akt. 

Reeds vele j.Lren was de moordenaar in dienst 
bij z~jn heer. ~iemand schijnt een gegronde 
aanleiding tot den moord te kunnen opgeven. 

Oostp. 

DE HEER J. P. te i\faka~ar, i door den Raad 
van Justitie veroordeel<l tot f IO,- boete bf 1 
daO' aevan<Yenisstraf omd1it hii bezii;ter ble.ek o r ~ ti 

te zijn van een grooter aantal paarden, dun 
het(J'een ht rnor den aauslag in de belasting 

n C ' had opgegeven. el. Ct. 

Verspreide berich ten. 
Onder de jongst aai1ge"'·onnen bekeerlingen van 

de af:<chalforij, st.aat bovenaan de hcer Bartholomeus 
Binn~, van be1·oep Gonrnrnem·-Generaal, die nog zeer 
ko1t ge\e,[en op het pilnt is geweest om zijne in 
E11gel:md hoogst geambieerde betrekking door dron
kensehap te verliezen. · - Te Bata1·ia hecft een In
lanr!er een \TOU\\' getJ'OllWcl met een OOg. ZOntJer 
1l<1t lwm .zulks gczegd wa~. • 'iet tcneden met zulk 
ecn incomp!ect exemplaar, wilt!e hij dadelijk ~cheiden. 
Men ging naar dt'n Pengo•~loc, rlie het huwelijk ~loot 
termr. maar die was Yan rneening dat bet met e6n 
UCl/1: o~k. wcl gaan kon. weigPnle de echGcbeiding 
c11 rnnvec· de cchtgenuoten naar rlcn Pricstcrraad. 
- Op diPzelf<le plaats loopt in tie gang Tliiebanlu 

hem na. 
De arme abt begrecp rnaa1· nict d.a.t men van 

wlk ecn hcminnelijk' schepsel ]{on scheiden: bet 
,chccn hem toe dat de <luiYcl:< zich met kracht Yan 
J1cm hadrlen mrc:-;tcr g-emaakt en hem "·cgrnenlen 
um hem te plag-cn. TP midden van die .droevigc 
gt>dachten kwam hij op t!en heer Durand, na l.Jem 
in de herbcq.r afp-ezct te hchben, wcn~chte hem 
Yenler goedc rci>'. Ecn diligence, die naar Parijs 
gi11,Q· nam Cordier rnede. ~aar mate hij de groote 
tar! naderclc kwam er weder orcle in zijne denk

hPeldl'n en in zijn gehcugcn, bij hcrinnerde zich 
11P!:!·cns ccn w:rnhopi~e lirfrlc op reis gegaau te zijn 
l'll Z11chttc rlroomcnrle 1an de ondankbnre actrice, 
rlanrop kwnrn de wa,irdin \'an .\Iortain in zijnc ge
dachte rn hij 'wn,chtc den 111an met zijn knocstigcn 
slok nam· den duiYcl: rnaar tocn hij na rlezcn om
Wl'g· 11ij de dochtcr van r!en ijzersmeltcr kwam, 
was hij te n10erl<' alsof hij rnn verdriet zou stikkrn. 

-- .In.: ricp hij 11it. ik had betc1· gedaan Yan in 
Parijs l<' hlij1·e11, in plaats rnn daarbuiten te gaan 
cl walf'n: ik Y.m1 dan maar cen leer!, inplaats van 
drie geliacl hebben. Uroole God! welk een ondervin
cljng: 1 ik wect nu wat er op staat om Trappist te 
willen worden. 

Te Pa.rijs komcnde hunrcle Cordier een kleine lrn
mer op ccn 1·ienlc vcrdicping in de rue l\lontmartre, 
l'Oorzich ligheidshal ve hct eerste termijn vooruit be
t:i IPnclr. Ilij ging daa.rop in een gaa.rkeuken eten, 
daa l'Op liet hij zijn schoenen poetsen en las de an-
11n11c1•s der schouwburgcn: men gar: >Jde valsche 

• 

een langc•, lijf'tigjarige <lame ront!, t!ie z1ch verlJeclt 
ecn meisje van twanlf jarcn te zijn. Zij drnngt ook 
een ~taartje waamicdc zij. 1uar ham· zeggcn, kan 
I wispclen. Zij heeft veel bckijks.- In een Ameri
kaan~che ~tat! heeft ccn dame, .\.lbcrt gehcetcn, 
?.ich geassocicen! met haai· .... man, tot uitoc
fening ''an de notaris en procmcms praktijk. De 
fll'llia znl hecten All,crt en Albert. De stukken die 
geheim moeten blijven worclen opgemankt t!oor den 
man, terwijl die waaman pnblicitcit gcgc1·en moet 
worden t!oo1· de nouw wordPn te zamengesteld. 
Stukken waarbij geheimbonding vcrzocht, maar pn
bliciteit be1loeld wordt, maken zij te zamen op.
Een Frnnsch scherrnmeestcr rnn naarn, de hee1· )fo
rignac, tevens goecl bokser, wercl na. een assaut te 
Brnssel te hebben bijgewoond, in de Allee !'e1·te 
aangevallen door drie kercl~, die zin in zijn horloge
ketting hadden. Het bekwam hnn echtcr slecht. 
Met weinige goed aangrbrachte stooten, had hij zijn 
clric aanranders op den grond uitgestrek.t, waar ze 
eenigen tijd bleven liggen l'OOr zij w1~1fot· bijkwamen. 

Tc Samarang is bij een hnis in de l\Ioordenaal's
laan cen crotontli~' ontdckt. Hij hntl reeds ecu pa<t1' 
planten gcanne\.ccrl!, toen de bewoner van het huis 
bespeurde clat er onraad was. Hij liet den schout B. 
roepen en {le chef, die waarschijnlijk ecn kcnnisma
king met dicn hecr mindc1· weaschelijk ac.htte, ging 
aan den haal, achtel'l,ncndc ........ ern stop-
flcscb met bceJ'steaks. i\leti necmt aan tlat hij aan 
die laa.tste ook niet op een eerlijke wijze gckonwn 
zijn kan.~ Te Soembaia 11ouden zich clken \\'oens
dag en 7.atenbg, hontlcrden Ja ,·anen en Cluneezcn, 
in de kampoeng :::ernocf onlcdig met hanen le latcn 
Yecbtcn l'll oegic tc spclen. De sprkrs bel<!len aan 
den huisbaas rlk tien C(•ulen en dat "'Ol'dt duewil 
cu•1· genocmd.- De controlrur le kla~se l3cijel'i11k 
heeft ziju notaris-cxamcn rnrt glans al'gelegd. - 13ij 
het concert, dat .Jie1Tou1y )loll op den J(je fr Soe
rab,1ia gcgel'en hceft, 111aakte:1 dt' koctsiers <'II tic 
~esate-vcrkoopc1·s op straat zulk ecn lrnb.1;;!, dat het 
in clc concertzaal gchoor1l kon worden. Er· warcn geen 
politic oppassc1-.· beschikbaal'.- Ook tc S0crnbr1ia 
hebbcn tle kampoonghoofden ecn p1·i11ia uitgcrnar
cligd, dat in elk huis voortaan een bl'an lhaak <'11 cc11 
zwabber moet wczen en er voor de dP111· f>"ll p:"oote 
pot met 'rnter moet st<rnn. Een Zt'C1' n:tt · "e 01·del' 
YOOrzckel', clie na\'Olging Ycrdient .- Ovk zij11 er· op 
die plaat. cenige weeuwLjes. die YOOr o 1bc1·ispclijk 
in handel en wanrlel rloorgaan en toch lloor hct ar
rangeeren van nachtclijke rcnnies, rij- en watcrtocht
jes, etc. aanstoot g-eHm. Kie:::chheidhalre besrhrijft 
het Soe1·ab(liasch Hcrndelsblatl tlic c:,;,cursic~ niet.-

-Als middel tegen kiespijn wordt door de Rund
schau het volgende voorschrift opgegeven. hlen 
smelt twee deelen spernrncetie of was en lost 
<laarin, onder omroeren, 2 deelen chlomlhy
draat en 1 deel phenol op. In bet mengsel 
wor<len stukken carbolwatt-en gedompeld, die 
na bekoeling vast worden. Voor het gebruik 
wordt een geringe hoeveclheid daarvan door 
verwarming week gemaakt en in de holte van 
den tand vastgedrukt. 

De vereeniging van republikeinsche journa
listen te Parijs is bijeengekomen om te over
wegen wii.t haar te doen stond in de zaak 
van Saint-Elme, die te Ajaccio het slucbttoffer 
is geworden van de bekende mishandeling. De 
vergadering heeft met 36 stemmen tegen 6 
de volgende rnotie aangenoruen: »De vereeni
ging der republikeinsche journalisten noocligt 
diegenen harer lerlen, die zitting hebbeu in 
de Kamer van afgevnardigden, nit om uit 
na1~m barer confraters de znak van Snint-Elme 
in de Kamer op het tapij t te brengen." Zeven 
leden onthielden zich vim stemming. Eene 
motie, waarbij verklaarcl werd dat deze zaak, 
hoezeer ook te betreuren, tot het gemeene 
recht beQ.oort, en mitsdien niet gerekend kon 
worden tot de belangen, die de journali,,;ten 
als zoodanig te belrnrtigen hebben, wenl ver
worpen met ~7 stemmen tegen 30. 

- La P1·aiicr• meldt. dat ham· correspon
dent te Berliju, ILirl Frei, bevel heeft ont
v1mgeu ow die s.ttf<1 binnen 24: unrn te ver
laten. Die maatregel is genomen wegens zjjne 
berichten over de socialisti che q uaestie. 

Agnr~~" en zijn hart klopte tocn hij t!en naam Yan 
mejufrrC>uw Daligny la·:. 

Ten elf ure cle>< aYonds wa,.; de 11.bt aci.Jt<'t' de 
Conli,.;sen rnn den Franschcn ,.;chonwb11rg C>p dezelf1le 
pla~ts staanrl·· nls 1Toege1· en alle bewrgingen rnn 
dr lwm untrouw geworcl<Jne, l'Olgcnrle. · 

· - Z~jt ge daar mijn "·::i.al'Clc abt 1 zcirlc de .ionge 
aclricr. op ecns 1·oor hem ~taande; men 1·crtelde dat 
gij in het Tl'appi,.;tcn kloJ,.;ter w:rnrt. 

- II et is wet cen groot toeva I cla.t ik <laar niet 
bca ing-egaan. 

-- b bet ccn pikant aront1111r? 
Twrc nccmrle avontt11·en, die clkanrlc1· oprnlgclen. 

- Kom 11101·,g-cn bij mij om mij rlat te wrlrllen. 
- l\een rnorgcn niet. hcL wn mij nog lr hezwa-

rend zij 11, Om 'lee his o ls nicnrl bij 11 tf' komen. 
- llebt gij mij dan nog altoos lief? 

Dat kan ik nict belcLten zoorli'a ik u zie. 
- Des te erger, alil, chrn znlt gij verdriet hsbben. 
- Zijt gij ten minste gelukkig gewccst met uw 

rnarkics? 
-· Dr w1Tacler hecft mij in tlen strek gPlaten; 

maar ik lien r.iirt zooals gij, ik wect mij tc troosten. 
Op het oog-enblik gta i1< op een gorden YOet met een 
ontYa.nger rn.n de zoutpai;ht. maar die mij wecselijk 
YeJ'vcclt: ik heb vccl trek om hem zijn congc te g<'rnn. 
In ecn mannd eb ik niet gelachcn. Ik miste u 
met uwe vertell ingen. 

- A.ls gij mij morgen hij u wilt zien, zou er een 
micldel wezcn om mij vroolijk te ma.ken. 

- Ik bcgrijJi ll. Kom in ftlle gevallcn rn gij zult 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 17 J uni. 

B e n o e m d fot Resident vim 'l'egal, de beer 
van der Gou Netscber. 

Er is sprake van het gouvernemcntsdok 
vau ·Onrnst naar 'I'andjong Priok over ~e breu
gen. 

Officieel. 
0 v e r g e p 1 a a t s t b~i het departement 

der Burgerlijke Openbare v-.r erken, de ingenieur 
der 2e klasse van den watersti1.at, i\Iefohior. 

v e r 1 e a n d, een eeJLjarig verlof naar e-
derland aan den H.esident van Banka, Ekomii. 
Verstege. 

0 n t s l e g e n de ontlerscbout bij de polit!e 
te Semarang, Meeuwissen. 

B en o em d tot onderschout bij de politie 
te Semarang, Kohler en Hoedt. 

De :z.eilschepen Oceaan, Lepanto, Triton, An
nie en John Clcu·k zijn in Europ11. aangekomen. 

'l'ot verificateur de 3e khtsse iS' bevorderd 
de beer Beisser. 

De contr6leur der derde kla%e Hoogenraad 
is gepl1iatst te Besoeki. 

Het cleparterneut der Burgerlijke Openbare 
vV erken wonlt opgoheven an de werkzaamhe
den over de andere departementen verdeelcl. 

Officieel. 
Een voorschrift is uitgevaardigd waarbij be

krachtigd is de huur, verhuur en overdracht 
van gronden voor den hmdbouw in Soemkar
ta en Djokjacarta voor 1 .J.faart 188-t 

Ge pl a !Lt st te Padang, de ouderwijzeres 
Tijdeman; 

te Besoeki, de contr6leur Hogenraad; 
in de Lampongsche districteu, de controleu.r 

Veenstra; 
ter Sumatra's vVestku t, de aspirant-contro

leur l\Ieijboom; 
te H.iouw, de aspirant-contr6leur Graafland. 
0 verge p 1 a at st van Atjeb naar Suma

tra's }'V estkust, de contr6leur van den Bossche; 
van H.iouw naar Atjeh, de controleur Fam

son; 
B e v o r cl e r cl tot verificateur der 3e klasse, 

Beisser. 

Uit Bafavia, 18 Juni. 
De bepaling (hierboven genoernd en iu de 

Ja vasche Cow·ant rnn 17 J uni opgenornen) 
behelst, under omschreven, het volgende: over
eenkornsten van huur, verhunr en over tlra.0ht 
van gronden in de Vorstenlanclen v66r 1 }foart 
van dit jaar aangegaau, rnaar nog niet be
krach tigd, worJen bebeerscht door de v1·oeg1'1· 
geldende voorschriften. 

Zij worden echter geregistreerd volgens de 
nieuwe voorschriften. 

De majoor der infanterie Kaakebeen zal 
eerstdaags pensioen aanvragen. 

Officieel. 
B en o e m d tot bootsrnan te Onrust, van 

der Putte; 
tot marine ruagazijnmeester te Batavia, van 

der Aa 

B e v o r d e r d tot verificateur der vierde 
klasse, Gijsbers. 

I n g e d e e 1 d bij de expeditionnaire troepen 
te Atjeh, de kapitein der infonterie Buijskes. 

zien hoe een oud wiend ontvangen worclt. 
Niet zonder hartklopping van vreugrle en hoop ging 

de abt naar huis. Ilij beloofde zich verstanrlig te 
gedrngen en, wat er ook gebeuren rnocht, er nimmer 
mcer aa.n te znllen denken om Trappist te worclen. 

Voo1· alle schatten der wel'elcl had Cordier rnejuf
wouw Daligny niet willen bedriegen, op het oogcn
blik dat zij toonde van toch ccn goed rneif'jc tc zijn. 
Hij vertelde, zonder er icts aan te Veranderen, zijne 
twee arnntnrcn met de herbcrgierstcr en met de 
rlochter van den ijzel'smclter. De actl'ice. lachte er 
hartelijk Ol'er. De abt was echter toch wat verle
grn toen hij bckcndc, clat hij de ring van zijne eerste 
licfate ten geschenkc bad •gegeven, maar jufwouw 
Daligny rirp uit: 

- Godrlank ! ik beefde al bij de geclachtc, d.at gij 
geen enkel juweel bij de hand zoudt gehad hcbben, 
om aan clo.t Jieve kind te geven. Niet a.Ileen dat ik 
u zulks vergcef, rnaar ik bid u om ePn andcre rillg 
aan te nemen, om bij een volgenclc gelcgcnhcid rnn 
clicnst te zijn. 

Mejufvrouw Daligny was ecn ·van die '1'0ll\ven wicr 
verbeeltling gcmnkkclijk wordt opgewekt. llet vcrhaal 
van den abt kwam haa1· l'l'oolijk en ontlerboudent! l'OOl'. 
Zij liet hem clan ook slechts even uitspreken en zeicle 
toen: 

- \Vnarlijk, mijn beste jongen, ik geloof dat ik 
u waarachtig lier heb. 

Maar zij had er eigenlijk bij moet-£n vocgen: 
Voor zoolang a.ls het cluurt. 

Zij zeic!e cchter ni,ets, daai· de onstandvastigste 

De Z11i1l-Jlullu11ll is 11 dezer rnn Southamp
ton hcrwan.rts vertrokken. 

Aau het eim1exnmen der Iboo·ere Buro·Ar-
t"I b-' 

school, namen eeu en dertig candidaten cleel. 
Een duiLrvan trok zich tenw. 

Gesl11agcl zii~ er vijf en hvinti~. 
Hier volgen bun irnrnen. gescbi'kt naar bet 

aantnl punten, dat zij behaaltlen: 
Harloff, IIoorweg, van Leijen, Dumoncl, So

n:ienueijer, Billing, Besanty, IIenner, Dinger, 
Sclu·i.ider, i\IP.ijer, D. Brnntigarn, Cordesius, 
Meulemans, Roos, Knaap, Berkholst, Scipio 
Blume, Schoonbeid, van Heynino·en, Nau.ua, 
Heaviside, C'. Brautigam en Bylev~ld. · 

Van Reuter: 18 J uni. 
s G1·ave11hage, 17 Juni. De Prins van 0-

muie neemt voortdurcnd in bcterschap toe. 
De tweecle kamer heeft een crediet vim 

f 1500.000 toegesfonn om bet eskacler in de 
wn.teren van A tjeh tijdelijk tc versterken, ten 
einde bet gouvernement in staat te stellen 
krachtiger maatregelen te nemen tot het be·· 
vrijden tlcr bemanning vim de Xisei·o. 

Koning John Abyssinie heeft op zich ge- · 
nomen Kassafa te ontzetten. 

De ge~ietroepeu en de artillerie te Kai:ro 
aan wezig, hebben last gekregen naar Suakim 
te vertrekken, en eeu spoorweg rnrnr Berber 
:inn te leggen. 

Uit Singapore, 18 Juni. 
Vo}gens de Saioomw is is bet verdrao· tus

scben Frankrijk en Annam geteekend. 
0 

De zesde provincie, Cinthuan, wordt aan 
Annam tcruggegeven. 

De regeeril_;!g van .Annam zal een schadever
goerl.ing betalen aan de zendelingposten, die 
onder den laatsten oorlog en de gevolgen daarvau 
geleden hebben. 

Fmnkrijk heeft het recht elk willekemig 
gecleelte van Annnm te bezetten en het toe
zicht nit te oefenen over de rn-en uitgaande 
rechtcn. 

Uit Batavia, 19 .T uni. 
Officieel. 

Ee r v o 1 o n t R 1 age n, op verzoek, Coen
raad, architect der eerste klasse bij den 
waterstaat-

Bonset, opzichter der eerste klasse bij den 
waterstaat; 

Maccoll, lid cler karner vn.n koophi:mr:el te 
Batavin; 

Yisser, luitenant bij de schutterij te Ternate; 
Van CJ.er Sm.issen, eerste luitenant-kwartier

meester; 
Timmer; lid in de commissie, belast met bet 

toezicht op de hoogere burgerschool te Soera
bnja. onder dankbetuiging voor de in die be
trekking aim den lande bewezen diensten · 

B e n o e ru d , tot litl in de commissie be
last met het toezicht op de hooD'ere bur()'er-
school te Soernbaja, Schaly. 

0 0 

Het stoomschip P1·ins Ilend1·ik lS gisteren 
te Suez aangekomen. 

Luitenant Rojer, die onlangl'l door een raacl 
van onderzoek: vrijgesproken is, zal gepension
neerd worden. 

G e p 1 a a t s t bij bet negende bafaillon, de 
lmpitein J oha; 

te ·w eltevreden, de officier vnn gezondheid 
Schlenker. 

0 v e r g e p l a a t s t naar S?ernbaj11. de paar
denarts der derde klasse Plemper van Bal'<ln. 

lrnrtPn ten minstc dat gocclc bczitteH, dat rle 0nt!er-
1·imling zclfs bun hnnnc brOO$hcid niet doct kennen. 
Daar die tPl'llgkce1· Yan lirftle zPc1· onrenrncht k\\·am, 
vond de abt daarin ccn vergoeding voor zijn gelPden 
vcrclriet en de noodigen moecl voor ccn toPkomsti"r 
schcicling. "' 

Tocn d.1t oogenblik dan ook gekomcn 'ms wiJrlc 
Cordier, hoe ook onderworpcn nun zijn lot, toch een 
g-crlachtenis van zijnc gelukkigc dagcn mcclPncrncn. 
De ac1riC"C stonrf hem toe om uit hnre juweclcn te 
kiezen, maar de abl von1l cla'1rbij niet hetg-eer, hij 
r0rlangrlr. In de kamcr om zich !1Cen zicmle, hr
rnerktc hij rh' kat vnn mejuf1Touw Daligny, die op 
hct toilrt, tusschcn blanketpotjes en pocdenloozen jn, 
$]iqi; bet was cen jong. ~naaks bccstje. rlat aan licm 
de voorkcur gaf boven tle antlcre hezoekers. Co1die1· 
wist zich ook met de gd1eele wcrcld op een gocden 
'met te planbcn. 

-- G1·ef mij den kat, zeide de a.ht, de hand op deu 
rug van het klcine rlier Jpg~ende. IIct berstje openrle 
de oo_gcn. maar sloot ze dadelijk weder, ziende d;tt 
bet hanr Y:riend Cordier was, die hanr liefkooscle. 

- Ik. geef haar aan u, maar het is een 'vm:e op
oifering. want ltet armc dicr zal mccr clan eens 
mocten vastcn. 

( 1Vo1·df vel'volgcl.) • 



.A.angcslagen Yendiltien. 

Op Jfatrnd:1g· den ~:3c .Tuui J 88 I •op het achtcr er!' 
1au ilea lil>L'l' l. . .I. :\u>e te B:llong- Yan Tlu11t11·L•rkL'l1. 

llµ Din>dag den :.. I .lllni !h,; dvs 111111·m11l.!;1!l·,: 
trn tien 1m• in ht.i, loe:t.tl \:Ill lid w1tdukantob1· :tl
hier, Y;Ul t l\'l~C' l'l'l t"l st;iand1' l'll u·l'le• .. 1•11 in liL't E111'0-
P"'""Che k:lll1p bcoo•kn 111.•t li1rt : \'a~,•nb111·g" nlltit•1· 
in blok La. ll no. :n en LL E no. 111. st:tan<le ten 
namr Yan d1•u H1'1•r t;. I'. 1 :iu H11,:~u111. 

Op \\'oen:.;d:tµ- den ':.! .~> .1111 i 188 ! 1<' l\l:1lr1J. 1au 
den inboP1h•I Y:tll den IIet·r .\utoinc .loh:1n111·s Dt'kkL'I'. 

Op lloud 01"1!:1µ- 'den :!Iii• Ju11i 188 'i 1t' hl:tten. ten 
huiz1• \'till :lk1Tu11 w de \\\'-I uw" Ud .. mY:lld<'r. Yllll 
los:-;;c g"O('(leren. 

Op Yrijdag- dl'n ~/e .luni 1881- in hct tokolocnnl 
Yan den llt•cr Jl. \Y. Yan Ilogez:rnd iu de \'our::<trnat 
nlhiei-. nlll et>111missic gortlcren. 

De \'end 11mecster, 
11. L'. Fis,:er. 

Advert e n tie n. 
Eekend.~a.king.., 

Openbare Ve:rkoo;p: 
Op Zate .. da~· 19 .Jnli 1SS-l 

tlc:> ,·oorlllithlitgs te hn.1 (' tien urell, 
ten 0\7 ershrn.µ on iu hot locaal 

rnn bet \' onduclepnrteruent 
te ~emn.ntng, \an: ne IU~lll'l'CCht~n op ~'.e woude1~ gel~-

ge11 m de atdeelmg Bonolahe, res1denfae 
Soernkarta, hobbeude eene uitgestrektheid van 
81 "7 

,, djonken, waarop gedreve11 wordt de 
·lioffieinule1·ne1ning· bekernl onder den 
naam vnn l'~~R,_ XG, met de nanplanting 

ti en. gebouweu en in1entari ', die onderneming 
u i tmaken a. 

N'aclere infonnatien te bekomen bij den 
n.dministratenr en bij den onclergeteekende. 

.Mr. 1\-I. H. C'. vH OOSTEUZEE. 
qq. tle Brven H. ·vY. J . .A. GASTEH. 

t 150) 

01Jenbare Verkoop 
Op /',atenlag 13 Juli 1 "8-+ des rnorgens 10 

ure ten lrn.ntore vau den ,-e.nth11neeste1· 
te Djokdjnkarta viLn: 

. ,__~PJ<~CIA.I.JITJ<~IT. 

Xnd.igo-Inet~llatie~ 
.,.,·01·den ,·otgens de laatste ,·e1·
beteriu~en. spoetli~· en solidc 

uit~·e,-oerd. 

Beter kwaliteit Inc1iio, toepassing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installatic worden in den tij<l van 
eene rnaaml gereed afgeleverd. 

Hierbij wortlt hocgenn.amd gccn mctsclwerk 
gebruikt en lum men het condens-water bezi
gen tot het aanmengen vn.n de incligopap. 

·w. MA~TWBL. 
tl50) E 'GI~EEB,-Djocja. 

FO,VLEllS 

draa~barB SDOOfWB~Bil, 
l\IET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

Een pen:eel. met dan.rop aauwezige o·ebou- INDIGO-ONOERNEMING_EN, ENZ., 
De pluutseliike schookommi.ssie te Soe1•ukc1t·- wen crelecren ter hoofllplaats Djokcljoka~tn. in wortlen met veel sncces gebrmkt op de fn

tu rnnakt bekend aan oucler:-;. rnogden en on- D B1o1~ Lett~r 'l' nummer 5>3. sbt;tnd~ ton n~me I brieken DJXl'I, NUANDJOEK, MEJU'l'JAN, 
tlerw~jzers ·dat de openbare lof:sen zullen plants van wijlen llernhartl "uchs. I PAGO.i\GAN, enz. 
hebbe~ 1le11 _26e Jnni_ o_IJ .de le e11 :2e school, l~· ·.~ Mr. YAN OO::::l'l'J~HZEK D•t · 1' 1 --1 · t Wlli JOc; . . ( ...,~) 1 .1aa1· zu en e1· ucr e 111, "'. 

den :21 Jnm op de illOl~es 'CLool en de ;1e school 11 _ qq. D.J}l..1ner •Ian ~"IJF pa al ~h>oo1· 
en· dat de Yanmtie· die chm mmvnngt op 14 h HOUmAANKAP 'UADJENEN·r-!. iu gebruik ~·ebra.cht ~vorden. 
Juli lc''l eindigt, op wclk t~jdstip de_ le en =- !It. ~, -- _J.V_J. · - - -~'~,. . Eeniu ,1uelll 'l'Oo1· di' l'o1·stenlanllen. 
weder een annnrng znllen nemen. 

X amens de l'ommis . .ie Yd. 

(151) . J. A. KAL. 

Handels-& Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND, 

1-001·st1·at1t- Solo. ~139) 

VENDUTIE OP VRIJDAG 27 DEZER, 
van een groote partij diverse 
Koop111anschappen, nader per 
strooibillet te on1schrijven. 

Handels-& Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND, 

1-oorsf l'aat- Solo. .. 
Q;g.tv~ngen; 

Overheerlijke 8IGAREN, 
,,EL GLOBE., 

in kistjes Yan 50 stuks 
a f a::.5 per kistje. (158) . 

Handels-& Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND, 

-w-001·st1·aat- Solo. 
""~ ,_ "' . b -~ e~~:r~Jg. a:a::r ~ 

San1arangsche Beschuit, 
G ebak en J(offijbrood, n1erk 

C ,. 
., O. S'fA. T 

IJ zeren Geldkistjes, zeer solide 
')n goedkoop. (157) 

Q;penba:~e Ve~koop:; 
Op Zatertla~· 19 ,Jnli tSS-1 

des voormidclags te tien uren, ten 
overstaan en in het locaal van 

het Y enduclepartewent te 
8emarang, van: . 

H et een derde onven1eeld aandeel in 
de hnnrrechten op het complex van 

gronden gelegen deels in de Resitlentie Djok
jalrnrta, Hegentsclrnp Kalassan. en hekencl onder 
tlennaam van BA~DOE GOE~TI~G, 
en deeh; in de residentie 8oeralrnrta, afdeeling 
Klatten, en uekend onder den naam van 
'I'.J..L ~DIE §E''"OE, heblm1de die 
gronclcn eene gesamentlijke uitgestrektbeicl van 
14D'/, cljonkcn of~ 181 '/, l~ouvernewents bouws, 
waarop ged~·evcm worclt de ~uili.crondc1·
ne1nin~· bek:elJ.d onder <le bo1cnstuande 
gecombineerclP nanwn 1un H.tt.... "DOE 
GOE~ -TIXG en T.J..L l'\DIE §E· 
'VOE. en bet ceu dercle onverdeeld n.andeel 
in de gebouwen, de vaste en losse iuventaris 
en al wat die ondernemi:ng uitnrnakt en claartoe 
behoort, de oogst van het loopend jaar claaron 
der begrepen. 

'adere informatien te bekomen bij den acl
ministrateur en bij den onclergeteekende. 

Mr. M. H. C Y.\~ OO~'l'ERZEE qq. 

(156) 

Groote houtYendutie 
TE 

t001:00110- 1Jclc1n . 0 

op M:u.nda.g den 23 Juni a. s. 
Y.\X 

Dive1--e balken, schaalplanken enz. 

a tout prix. 
De .lrfl't1l. 

(152) XlJ§E. 

SocietB G1

e dB Prodnits AlinIBntairBs 
K.\Pl'l'.\\L 3 JirLLIOEX FR.\XCS 

Di1·ecte1u·e11 DLYAST en A.LLC. llill 
GouD1·:x )fau.rn.LE P.\Rr.rs ·[ 878 

Go U II EX l'iI E D .\ I L LE A )1 S 'I' E R n .\ )l l 8 8 3 

PARIJS 
~3. Riche1·. 23 

LONDON 
·l 0 I. Leade11hallsl1·eet. 

Boter van . Normandie 
Zoncler ccnig mengsel. de bcste boter Yan Frankrijk. 

Diw'rse grocntcn, l1·11/{el1;, w1·di11es. pdles de 

(vie [/Ne~. enz. 

ORDERS- TE RlCJITEX .\..\X ALLE DIPORTEURS 

\' .\:\' EUROP.\. 
.Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLL\~DSClIE PRI.TSCOCR.\. -TEX \YORDEX 
OP .\.\XYIU.\G TOEUEZOXDE_-

(111) 

• 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
\'A:\ 

Ruston Proctor: & Ca~ te Lincoln~ 
BEKROO:\D :'11ET )fEEn 0.\:\ 200 l\IEDAILLES 

YOOR ZIL -E )L\Cllll\EHIEX 

§TALE:W A.§SEN VOOR i'IOLEN§. 
:t<JNZi. EXZi. 

(149) '\Y. MAXWELL, ExoL~E1m. 

'" --- - - ....... :,-.-St -~icolaas~ce;'L--,~ 

t u o-u!"iLL ET I 
:Jl.O, Rne du I>~uc Royal, :Jl.0, PARIS • 
BeYeelt zich hijzondcr nan Yoor de !r.l'Cring Yan • 
~IekanieJ.:e en llcwcc~ba1·e Voo1·
we1·pcn. met en zonder muziek. uitnrnntend 
ge~chikt voor ::it-Sicolaas-Ee»s111is-e11 Siewu
jaa 1·sr;esche11kP11. 

Bestellingcn, gelieYe men. Yerg-1~zeld Ynn 
dekking- tij1lig- te doen toekornen ann den Heer 
ROULLE'l.', :ft.0. 1·uc du Pa1·c Royal, 
of aan E. ELSBA~H, te Pa1·ijs, bij 
1YiP1J. cYenals hij onderstaande flrma op frunco 
aanl'J'ag-c, g-eillustrcerde Catalogus~en en prijs-
courantcn tc verkrijg-en zijn. • 

j;z:ii"iiiniiiii••=·=·=-==·:::· =..,=.=-.,-... , 
Te So erakarta bij THOOFT & KALFF. 

(1-!8) 

den 
den 24 J uni a. s.: des voor 1niddags 

De trekking der Loterij yan het ge""eer Yan 
Ondergeteekenden zal plaats /~1ebben op 

ten elf ure, in de Societeit te So 1 o, 
# 

al ""aar het ge,Yecr voor den ~ f!J'; 'vinner dis-
ponibel ligt. P 

Heeren lnteekenarcn, ~'¥ 
zijn_, de trekking bij ~ y 

beleefd uitgenoodigcl, ~, 

die verhinderd 
te ''°oncn_, 'yorden 

zich door anderen te 
cloen Yertege1nvoor- q .. 

dig en. 
De storting Yan q 

v66r of uiterlijk .~ (/}; 
de inteekening son1 kan 

op clien dag ''°orden gedaan 
. telein Yan de Societeit, die aan den kas- ~~ 

zich 1net den ontvangst zal belasten 

,V. E. Th. C_A_RP . 
• 

. (154) 

liet Victoria Natuurlijk Uineraal Water, 
op JJlidden-Java. 

nitslnitentl tloor :rn.1.1 geimporteertl is en ~'l'OS en en detail,~ 
li.r\jg·baar g·esteld b.i.j de heeren 

SOES~IAN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocja, 
en door hun intermeclin.ir ook in alle 

andere bekende rroko's. 

De Agent van de Internationale 
Credi.et- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam'' te Semarang. 

Loge ,rL'Union Frederic Roy~rf 
Inwijding van het nieuwe Logegeoauw 

l~N 

Viering van het St. Jansfeest 
OP 

24 dezer des avonds ten 811, un'. 
• den Nn.mens reg.-. Mr.-. 

L. J_ S.AN'l'i\IAN, 
(145) Secretaris. 

H\DISCIIE BODEGA 

van ogelpoel & Comp. 
PASOEH.OEAN. 

Spccialiteilcn in Spaansdtc en Porl11gersrhc \\'ijnen. 

mvrnaJ 
Witte en Roode Port ..... f '15.-\ per 
.1'1Iala~a, .1'1Iuscatel en VinoDnlce,, ·13.50 (12 fl. 
Pale-, Gold- en Dry-§hen·y , 12.-J A cont 

' AGENTEX: 

A. ~- KOLMUS ..... Banjoewangie. 
LARSE.:\ & Co. . ... P1'obolingo. 
Y,\:\ jfUIJDEN & Co .. Soerabaja. 
KllOO~ ......... MorVoke1•to. 
STECK . . . . . . . . . ~Ialang. 
DE. ·:-nXGER . . . . . . Kedirie. 

}L\:\UEL ........ Jladioen. 
TlIOOFT & lL'\.LFF~ , . Soerncartct. 
YA ... "\ GORK.U:\l & Co .. D,"ocjacm·ta. 
E. t ' S.\S ........ Srrmru·anr;. 
LE CLETICQ ...... Toebctn. 
SJIEE~K . . . . . GheJ'ibon. ( 107) 

E E C KE R & Co. S 0 ER .A B A I J A. 
WEU.K TU IGK UND IG EN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe~ 

noodigdheden . 
H~BBEN IN VOORRAAD: 

Een groote pn.rtij L, T, '-' en Balk· 
ij zer in alle nfme£i.ngen. 

§t~_:'l.I en t>la.at~jzer vn.n alle dikten, 
waarb:g van G'X2'X '/,." en 1

/s" 

§ta.af en plaatli.oper en .Koper
draa.d. 

Groote- sorteering - Jioerbonten en 
Jilinlu1agels. 

» » Jio1>eren. J{ranen 
en ~tno1na:fsln ite1·s. 

India rubber van af 11rn" tot en met 
l '' dik. 

Gas1>ijpen met hnlpstnldi.en tot 
en met 4" 

Geldonken p~j1>en tot 12" diameter 
geperst op l 0 A.trnospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche tlrijfrie
:rnen, enkel en tlnbbeL 

Hand, Cent1·ifn~a.al. §too1n
pon11•en en U1·andspniten. 
§nijg·er~edscha I_) , ·oor gas en 

'"\ Tit!n~·o1·thdraad. 
Alle soorten ..,.T ert'r.varen. 
Door en Po!1S1nachiues. Draai-

en §chaatb~tnii.en. , 
§toouunaf'Blhaes 1netlietels op ecn · 

£11nda.tie1•laat. 
JHezeJ~·nhr eo1npositie, de beste 

hekleeding tegen wnrrnte-uitstrnli.ng. 
Dinai!ij (.'1·istall. een nieuw soort 

,-1u1l'ldei. Yan welke la,atste n.rtikelcn zij 
eenige n.genten voor .Jnva zijn. 

1·erder a.Uc :ll'tili.elen, benoodi"d 
,·oor la.ndelijli.e onderne:rnin~·en. 

Hunne ziuik op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zjj hunne prijzen :tieer bill1ik en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaarne bel11sten zij zich met toezicht hon
den op aanrnaak van ~'1achine1·ieen en 
re1>araties daarnm, en nernen bestel
lingen mm op diverse werktuigen. 

(90> 



G E L D · .. L 0 T E. R IJ 
T E B AT A V I A, 

ten bel10eYc \·im 

e G ymnnstieksehool te Soerakarta 
eu 

e Vereenigi.ng tot ·oorbe1·eide11tl on
d.e r rieht nnn .liinde1·en , ·nu 1'Iinver-

1noge nden in N ede rlaudseh ludi~. 

f 300,000.- · . 320 prijzeri . 

Een prijs f 100.000.-
1 prys 
l « 

2 prijzen 
5 

10 
100 
200 

« 

« 
« 
« 

3':20 prijzen 

van 
« 
« f 5.000.
« « 1.000.
« « 500.-

"« « 100.-
« « 50.-

t' ~0.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.---' 
« 10.000.
« 10.000.-

t' 170.000.-
LOTE:\ zijn tegen f 10.- CO~T.L ' T verkrijgbaar. 

te .\mhoina bij 1le hceren .\ . T. Bouman & Co. 
~ Hanch1 << den heer (' . J. Blaukert. 
<1 Ban1 ljanna,,in « « « J. A. Jan><en. 
,, n,uuhrng « « « C. G. Heiliger~. 

,, Uata1ia « de l ' I E:-:compto i'.llaatschappij. 
,< « « den heer LL J. ~Ieertens . 

(( 

(( 

(( 

(( 

(\ 

(( 

(( 

(( I< 

(( (( 

(( (( 

« (( 
( \ (\ 

{( \~ 

« Benglrnli 
u Bcnkoel•'n 

« « « G. Gchnmg. 
« « « F. II. Kroon. 
« de heeren II. l\L van Dorp & Co: 
<< « « Ernst & Co. 
<< " " Br~ining & Co. 
« « << Ogilvie & Co. 
« <l , \'i>'se1· & Co 
« « « Dunlop ;;'· Co. 
« den hter Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« « « L . van Hutten. 
« << << C. /\. Aeckerlin . 

« Bo1'lt•leng <t « (( 

(( 

(( 

'ierinckx. 
« Buitewmrg <1 « Th. Jansz. 
\,( (( (( (( J. A. Sehus~ ler. 

,, Cheribon « « J. J. II. Smeenk. 
A. J. '' 'olvekamp. « (( (( (\ 

« I (( (( 

<1. D,; ember Bezoekie « 
« Djocjacarta « << 

(( 

(( J. rnn Holst l'elfokaan. 
Brocx. 
J. J. de Graaff. 

« " « II. Buning. 
« « 1< \ \'t!d. Kocken. 
« « de lh'ereu Soesman - Co. 

~ Indramajo « den hcer J. Revius. 
<< " « Chs. Pino. 

Kedirie « 1< ''- F. Stoltenhoff. 
« l\ota-Radja « << 11 A. \ V. Kneefe!. 
1< Lalioean (Deli) « <' « J. F. H. ,·an Hemert. 
,( ::llaca~:sar « « " ' · Eekhout. 
a Madioen << « « P. E. And1·e en. 
« ilfagelang « « « P. Koppenol. 
« ::IJedan « « « W. F. H. Leyting. 
« ::llenado « de beeren de Borde - & Co. 
« Parlang , ll, « Y,m Houten. Steffan & Co. 
« Pad.-Paniijang « « « J. W. Alti11g Siberg. 
« Palembang « o. « G. IL Ruhaak. 
« Pasoeroean << « " H. G. ]{!under. 
a « 1 << " D. P. Erdbrink. 

• ,, Pattie « « « .\. ::11. Yarkev~%er. 

.< Pi>calongan « " .\.. "'· I. Bochardt. 
1, • « " " " ·• . • •. J\Iarx. 
« « << de het're11 Hana l\Iullemeister & Co. 
'! P oen\oredjo « den het' t' ::II. F SrneL . 
c Proboliug<) « C. G. 'an Slidrei:ht. 
« « cc « <' fl . S. Tltal Lar1!en . 
« niouw « « "' . van Z~jp . 
« P. e rnbang ,, " " P L . ,-,m Bodegorn . 
J ~ a latiga « « « Th . B. rnn Soe~t. 
« -:amarang- - '' « .\gent :\. I. E;co~npto ::IIij . 
« « « de h eP\;Cll G. C. T. 'an Dorp & Co. 
;i ex « « l< l1a rnu;owaay S.: Co. 
« « 1< " .\rnold & Co. 
4 « 
(( 

1 So1•kahoemi 
(( ~uPraUaia • 

« 
(( (I 

"' « (( 
« « 
« ~oe ralrnrta 
(( (C 

(( (( 

(( (( 

« · r ,,ng·e ran .~ 

« Tjiandjue1· 

« Tega! 
« 'l'<'rnate 

« Tj:latjap 

(( 

(( "· 
11 den 
·< (( 

« So<!,:man & Co 
c1 l ;rj, el & Co. 
he<'r .\. Bis"chop. 

ll' . .T. IT . .'chafer. 
, .\gent • -. I. Esrumpto ::IIij. 

«. 1len \teer Ch~ . Kocken. 
" <• " Y . Clignett. 
" du ll»•'l'<' ll Geb . Gimb1' l'I" en "Co. 
« « \'an .\Iuiden & Co. 
" « « Thieme ,'· Co . 

(< 

l( .. (( (( 

:Soesntan , - Cu. 
Thooft &. Kallt. 

« « « \"ogcl ·an de1· !Ieide & Co. 
« den lll't'l' L. Baie1-. 
« « 11 L. .\. ::II. Leman. 

(( (( .Jiu-. R. Holzschuher van 
Harrlach. 

,< « « K. llovens Greve \\"zn. 
« « << C. \V. H. Yan Rene~e Yan 

D11ijvenbode. 
« I( << I. I. A. Uitenhage de 

}li:st. 
« "'ono,ubo « « « D. J. van Ophuijzen. 

De trekk i11g ge·w.h ie1lt ten over~taan van den No
t<11·is LI. .I. l\U:lm rr~~S te IlaLaria a ls bij aaup lak 
billet is beke;1d gemaakt. 

· De Commissic ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES :OEKKER. 

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

·voo 1·st1·aot- Solo (35) 
Steeds beleefdelijk nanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
P OST'l'A HJEVE N. 
'l'ELEGHAAF'l 'A H.IEVE N voor 3 kringen be-

. rekend tot 200 woorden. . 
TARIEVEN voor KOELIELOONE N buiten 

de lijn. 
(6) THOOF'l' & KALFF . 

. . 

ten behoeve van 

De Gyrunastiekschool te Soerakartn. 
en 

De Vereeniging tot voorbereidend ontlerricht 
mm kinderen ;ran l\Iin vermogenden 

in Iederlnndsch-Imlie. 

Indien het debiet van I-'OT EN op den te
genwoordigen voet bliift voortgnn.n, zn.l de trek
king kunnen geschieden op een nuder te be
palen clag in het begin van de mniLrnl 

(120) 

.A .. ugustus a. s. 
De Commissie n.cl hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
E . DOUWES DEKK:ElR. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed en herstellen a lle ongcregelclheden 
van de 

lever, lllaag, nieren en ingewanden. 

Z1j geven k racht eh g ezondheid weder aan \'e1·zwak
te Gestellen, en zijn ° nwaa rdeerbaar ter genezing 
van a lle Kwa len t'igen aan bet Vt"ouwelijk gtislacht, 
onverschillig van welken Jeeftijrl . En onbetaalbaar 
voo1· Kiu<leren van welken ou<lerdom. 

DE Z .~LF 

Is een onfe ilbaar geneesmiddel rnor k wa•le Bt'enen, 
Zwerende Borsten, veroudercl e v ·_,111 len, ·~wercn en 
Etterbuilen. Het is beroemd t ·.;r genezing ' an .J ic llt, 
Rh umatiek , en on vergelijkbaar ,-001· .\at11borstigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
ho est. 

Ter genezing: va n Kliergezwellen en a ll c sn11 ·ten van 
Huicl ziekten heef't zij geen mede, li nge1· e11 geneest 

belooverend . ~aamgetrokken en stijve Ge m ·ichte n. 
Alleen be1·eid in P rofessor HOLLOWA Y's Etablissement, 

78, New Oxford str.eet, L onden. 
rnorheen 633 Oxford street, 

En worden verkocht in Potten en Doozea rnn 1 s. ·1 '/,d .. 
2s. Od .. 4s. 6d, -11 ·., 2'2s., en 33s. en ve1·krijgbaa1· 

bij aile mcdicij nen-verkoopers door de geheele wereld. 
.... Kooper s gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pol te onderzoeken. In di en bet adres, 533, Ox ford Street, er 

nie t staal, zoo is bet bedrog. 
('130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

1'eatings Cougb Lozen~es. 
1Iiddel tegen cle hoest. 

( 10 5) 2.fACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
S o erakarta. 

Ba.yrn1n. Alcoholiseh ,,·asch· 
''"'at er. 

( 101) 11.ACHIEL:::iE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen hl}.is met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(1.9) A. nI.AUHIELSE. 

THOQFT & KALFF - - Soerakarta 
be>elen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrukkerij Bn Binderij 
en 

H A~ D EL ('i ) 

in Pauier-, SGhrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige becliening en n ette n.flevering ge

ga.mndeenl. 
P B,I.J 800 U lt A.N'l'EN word en steeds gnitis 

verstrekt . 

Atelier d'Ind ustrie. 
0. DJ~ LIJ.N. 

Huntlel in HOUT en BOUWi\IA.'l'JTIRIALEN 
S~IEDELU.J , KOPERGIETELU.J, WAGEX

MA.K:ELU.J en TIL\DIEit~IANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemcl werk, 

alsmede op : (29) 

Indigo Install a ti en. 
worclen met den meesten spoed, t egen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd._ _ 

DEUH.EN en HAl\IEN, houten en IJzeren 
KAPPEN voor vVOONHUIZEN, l!.,ABlUEKEN 
en LOODS J<JN, worden solide en net afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEr en FA
BRIEKE N , wordt op zeer bill1ike conditien 
aangen~men en uitgevoer<l . 

v ll.11 1tf hedPn <l11gelijkR VPrsclw neb11kjes enz. Priiscourirnten worden teg-en fnmco 
an.n v-rag-e franco toeg;ezomlen . 

VAN RU 11 VE & Co. 

SOLO 
den m~ April 1884. 

(1 27) 

Zaturdags: Sa.ucijsbroodjes en gepr~pareerd Y s. Bestellingen wor<len 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 n ~ 
EN 

L ij t r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . Kapitaal bij overlijden, lmmer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenom:en YE RLAAGD tarief voor ·wEE
ZE1 FONDS, worden gaarne verstr eh.-t door 

(17) 

V ( C..J.." l..:.i.."iJ. <» baar 
~ • l!!!'> 

bij 

THQCFT & HALJFF ~ 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhansBn 
(in het J a.vaansch ) 

P 1·ijs f G.- f'1·ai1co per post f 5,50. 
(82 ) 

HOGG'S i'"U R J:: COD LIVER OIL. 
( HOGG'S LEVERTRAAN ) 

Yunan de heilzam~ llitwerking sedert 30 Jarea lleh"d ii 
Tec•n : Borstatekten Longterlng, BroocbttJa, 

Verkoudbeid.Hardnekk.ig e hoe1t,Kl1erachtlge 
aandoeningen , Hutd ziekten , Klieracbt1ge 

~::kt~J~~-~ ~i~~k:~"ai eenn v;:;:1~!~::1~:~~~"n' 
)!en eiscbe op he! etiquet den naam van HOGG 

bet 2ttest Yan den II' LESUEUR, cher der Cht' 
mische ,,·erkzaamheden aan de mediscbe racoltcit l 
Parijs, en bet atanpel van den franscher 
Staat in blau-we inkt. D• levertraau ••1 
BOGG wordt alleen wkoeht in dr tehoeAtq 
/l<JCl)fll wunaa bel modet bier naut ia ;eplaatct 

A~otleet HOGG, 2, rue Castiglione, PUJJS . 

(106) 

...i <> o -0 O O ·O .;-_ - .,- v -0 ? .;, o v <.o '1 O O O 0 O -0 0~ 

UPETER: i: COOPERAT .VE D' AN GOG LEfllE (France) 

\.~j_;..P ' L . ~ c ... 

1:1 

~ ...... ll • " (\\)'S -; 
t:) Qui,; !1E FAii\\\-.. Cl: 

I ~ BOllS-CONCOURS A L 'EXP OSlTION UNIVERSELLE ~ I 
• DE 1878, ,S 
~ ALS DEI:L UITW~E VAN DE JURIJ 8 \ 
i:I EEREDIPLOM A GELIJK STAANDE m e t de GOUDEN ~ 
,.; l\IEDAILLE w egc n s hun ne b e m oet ing en p. 

• ter verbeter.ing van de posit1e van hunn e werk.lieden .., 
~ ~ ~ 
~ 0 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS Ill 

a PAPIERSOORTEN VAN· TIEN FABRIEKEN f 
~ ~ 

i filAROCHE-~OUBERT & {f?'E! ~~ "'-7 ~ d 
= Door de geheele wereld bekend voor =
: hu n b rie fpap ie l' velin , ve1·;1P., q1tud1·ille , .r:: 
t buton 11e enz. Pupiers a l' E toile (stcr- ·ii' 
iii papie l' ), Envelo1•1 •en, Vis itekaar(je~, 
~ /l e~1iste1·~, Cupieboeken, Schoolsch1·~jf- !I 
" boehen met of zonder !fjne n, papier::; 
~ voo1· cl;·ukwerk, cal"lon, Bl'istol en ivool'- ~ 
S 1•a11ier, pa11iei- fil fcru ("1° qual ite it), pe- >ti 

.. lw·epapie1· e n demi-pelure paµwr f1er1omd ~ 
·~ of or1ge(fomd / uiferst /ij1i/ , pa1·keme1it ~ 
~ pa1iie1·. Oorspronke li1k. St~r's 111ill µap e r, of 
ii Cigarctten-1'a11ie1·• le sm~ere, le cameltu) : 
1<> en andere merken. ~ 
~ ~ i Bestellingen te richten direkt naar s: 
d ANGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ::;o 

r., E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. "J 
~. EE:" c.1n1> t-.T MET MON S TJ·'. l\S DE\' I :\UT ZJ Cll J)lJ 
;It de ll ee r" n VY'annee & Co, TE [).r 11 1m'.O. 

~ o- o o o o 0 O · O O · o-o- 0- 0 ---0· 0 0-0-°:~-· ..!:._~JI:'• 

MAAGZIEKTEN 
loeijelijke Spijsvertering, lllaaq-ontsteking , llaag-en buikpijn 

\IVOADEN SNEL GENEZEN POOR HET 

ELIXER TROUETTE·PERRET 
a la PA:P.A.:fN'E 

(Plantaardig, d' spijsrerteering berorderend middel) 
Generaal Depot ; 163 le !GS. Rue St-Antoine, PARIJS 

en in lnd ie in alle Apotheken ,-erkrijghiAar, 

den Agent te Soera.karta 
J . H. VAN OlVIlVIEREN'. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOEi R AKARTA_ 

E enig depot voor Soenikartn. van 

~a.apa~he V\rijnen .. 
(~ 5) A. MAC'HIELSE. 

so·11"1~3LAN ~ Co 
belasten ii ch steeds met het houden van 
H11is- en Co.rnmissie,·end11tien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentu~r voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende "WIJ~EX: 
Merk PLAT<X~ & Co. Batavia. 

(70) A. '.\IACHIELSE. 

Amsterda1nsehe .. A.pohteek. 
Soe r a kn. rta. 

Ont 1•a11!rn: E11c aly1>s inth e . lioorts
w-erentl liqnenr. twrnns eene zeer nnn 

gename clrnnk. 
l l OO) .:\U .. CHIELSE. 

---------.,..-----------

A .. GENTSCHAP SoERAK AR'rA. 

der BataviascheZee- en Bra.nrl
Assurantie ~laatschappij. 

De oncl'3rgeteekende sluit verzekeringen te
gen bpmdgevitar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(1 4) A. ~IACHIELSE. 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAP?Ij 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

V .... '' ,, er1.\l.Jas. 
Bij het A.gentschap dez.er :tI11.a.tsch1t.p• 

pijen bestaat, op zeer an.nnemelij.ke voor
w1a.:u·de11, gele;;enheid tot verzekering 
tegen bra11d.:;evaa1-, van a.Ile !!loorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe 1·ak01·ta, 

(1 6) J. H . VAN OMME RE ... r. 

TE l{OOP. 
Het huis en erf than'3 geocCupeerd, door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk vooi· de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuoOFT <f" !Lu .Fr' - Soerakar ta. 
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