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ER TI E-B LAD. 
Uits:uiteud gent voor Euroua E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te .~arijs. 

Abounement ~prijs /"7 .. 'JO per halfjaar 

bij fooruitbetaling. 

r;; ME 0 RIAM. 
Z~jne l\"oninklijke 1-foogheitl ':\.-illein 

_ lexander ~arcl c~nddli •"'re
clerili: Prins ,·n~• •1._,ra.Jjei~nietmeer. 

Hij overJ:eed te 's Urnvt>uh.1ge den~ l .Tuni 
1 -4. tengern1ge ecuer s1ee 1ende snrnrtelijke 
zit:>kte. 

<Jeboren op clen ~;)ste:i Angustus J 8.) l, 
bereikt bij <leu omlenlom van uog gedn 
33 Jaren. · 

Alboewel de Prin' vooul in den la11tsten 
tijd zeer stil leefde en z.ijne gezondht-itl ·toe-
tand veebl te wen -chen o·rnrliet. g;af hij 

,:b.~eils bl\jk 'll Yan zooved >'let.:11t' in ziju 
zenuogen, het goeLle te willeu bernrderen 
en waar noodi!.(" kmchttl1L•lig fo omler,.;teuueu. 

Is zijn Yerlie~ alleen daardoor reeds groot 
te nchten. te treuriger is hat daar cloor zij n 
afsterzen de Jaatste rnunnelijke 'telg: nit het 
hnis vim Ornn.ie nn onzen hejn.anlen Ko
ning Z. ).l. ffillem Ill. ven1wtjnt. 

De herinnering an.n den geliefden Prins 
zal bij allen die gaa.rne zijue onder,huen 

I 
zouden gewonleu zijn. blijven zoortlernn. 

Hij rn ·te in nede! 

l._._.._.__.11111Zmzma--.:1mm2111ll::l:::a'ZU 

r n g e z 0 n de n. 
Olll mgs vroeg ieurn.ud vendutie arm · ioegen-; 

l'el'l1·ek op een zekeren datum. Die dag was 
~ echter reed aan een antler toeg zegd, doch 

niet wegens vertrek. De vendumeester be
paalde nu dat de persoon die de phrnts zou 
verlaten, den door hem ge.vraagden diitum 
zoude hebben en dat de tweede een anderen 
dag kon uitzoeken. 

Zeker is zulks volgens den regel, als men 
zich gebeel en al hoµat aan de be paling: 
Yenduties 1uP:fen • ved1·ek yaan L'OO•'. maar de 
vraag rijst hie1·. is die bepaling re(;htrnarJig'? 
Komen t'vee peronen tegelijk veudutie a~m
zragen, de een wegens vertrek. d under om 
een n.ndere reden. dn.t chm mm den vertrek
kenden de preferentie wordt ge'!even is irn
tuurlijk, urnar a.ls de ,-eu<lutie re .,i.., verge.en 
i<. wannecr de eer::;te aanuager l"o.Jeds oukof>ten 
gemmikt heeft. mag men hem d;tn de vewlu
tie afnemEn. terwiil de gemaiikte oukosteu 

F e u i 11 e t o na 
De laa;tste abt. 

1 Tlo·volg.} 

Y. 

-· lk hcloof u dat zou lang ik nog een stuiYcr 
in mijn zak zal hebben, hij elkcn morgen belwol'lijk 
onthijten zal. 

- \Vrlnn ncPm ha.al' dan mede. 
De abt om,bclsdc zijne gewe-rnn liefote YOOr de 

laai.stc rnaal. nam de kat op en venhYecn. 

n 

Verscheiclen jarcn verliepen zondc!' rlat de geschie
rlenis van Cordier iets merkwaarrlig-s aanbo(•rl. Trij 
hebbcn hem zclf:; ei•n oogenblik uit !Jct oog verloren. 
ln 1 i80 vindt rne11 zelfo gcen ~poor rnn hem. be
hah·e bij een enkele plechtige gelegcnheirl toen de 
heer :.\fol'eau zijne oudste dochim· uithuwelijkte. De 
abt was te veel aan den koninklijkcn al'chitect Yer
~chul<ligd. rlan <lat hij geen lrnwelijhcadea1c zoude 
b1·engen. Hij schonk een witte spam·n doos die wel 
twintig stuivers waard was en waarin zirh een vuur
::l11g en zwavelstokken bernnden: met opsclu:ift op 

De §oer<tllln·t11.~clle Couru nt zer
chijut tweemn.al 's weeks: Bi1ud11g en 
.,-,. ij d ti g. uitgezomlerd feesttl11gen. 

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 
elke 10 woordon voor ~ plantsin~·en f 1.

elke volg:en<le phw.tsing de helft . 

hem niet vcrgoed zouden wor len '? I 
\Yt willen cln.t d.oor een yoorbeeld st:wen. 
Oµ Z:Lter 1.w den 19 .Juli 1rnnsbt•Llllle is 

door een t:1t1U1~·nug-scb a1lvo;.;a1tt en pt•o1.:ureur 
de vcrkoop geanuonceerd nm cen denle gc-

l..~ost:h:.antoor Solo. 

<1 'dt2 z11n l'Cll Suikernmlernemin\.\", geleJeU in 
tle l{ '~iLlentien ._'oernlrnrta. en Djoktlj1drnrt1t e 

, zu1ks ten O\'t'rstaan \1t11 en in het lociial van 
het Yen lu.lepartem ut te t),imarnug. lu 11lle 
llit~bhden i:s v.tn die verkoop door advert n
tien itan het publiek kenui.~ gegernn en men 
lrnu irng1wn, 1Ll8 men h ~t zcgel voor den 
Lande er bij rekeut, :wlks een groote S'1m 
gehls z11l kosten. 11,oo g<0ed als zeker zullen 
er op den lhg Y1Ln tleu zerkoop vele persoueu 
zan elJers te :::iiturnran ,. wezen. 

" Xu vervoe,,·t zit:b op den 11 Juli iemand 
aan het Yen I 1:,,t 1 oor en wrzo kt den 1 ~~hle 
•eJHlnti .. · te mo,..\·~n houden. Dit lrnn niet, de 

'dag is be~~t. '\·el \\Ol"llt er te tbmamug op 
twee pl1i ;ttsen tegelij\ vernlutie gehoutlen 
man.r zeldeu g<>beurt het d11t er slechts e~n 
pht1its heeft. Zoo is er den 10 ook op twee ! 

phrn.t!>en vendutie. een voor een vertrekkend 
persoon en de awlere de verkooping van de l 
Suikeronderueming. De nan vrnger zegt clat 
bij de verkoop zijner goeder .. m niet kan uit
stellen. want hij verb.at de pluds, hij iR ttmli
tenaar" en hii heeft van hooger hand last ge-

. kregen om den 20ste te zertrekken. 1-I:!j ver
langt dus van zijn recht van preferentie gc
bruik te run.ken. De venclumeester staat zoor 
een moeielij 1, geval. Hij gaat nn.ar den superin
intendent, legt hem de zn.ak bloot en deze, 
met bet staatsbhtd in de h1mtl. decideert: 
. , re11d11tien van ce1·t1·ekkende pe1·so11e11 guan 
V001'." 

De advocant en procureur wordt aanise
scbreven dat <le verkoop der Suikeronderne
ming niet doorgaat en hij eon anderen dag 
moet kiez@n wanneer de onderneming in veiling 
,-;al gebrncht worden, ten Dlinste als geen 
vertrekkend persoon weder een spaak in het 
wiel steekt. 

Wat is nu het gevolg. Een venclutie, waar 
groote sommen "\'"erhu.ncleld worden, worclt af
gekomm<mLlt?erd voor een die slechts weinig 
op brengt. ~ Iaar veel is er betanld aan ad ver
tenti~. reis-en zerblijfl~osten, ongerekeml nog 
d n ko 'tbardn tijll die voor niets is te loor 
geg.tau. 

Dit geheel is e~n veronclerstelling, maar die 
b;j den teg,mwoonligen toestiind b<iwitnrheitl zou 
kuunon \\ or,len en het aantal benacleelilen i8 
clim z ker groot. ' . L. 

den dek,;c]: Fial /11 ,1· ! Cordier had er deze woonll'n 
rnet <le .fraaiste lt>tters opgebracht, \Yant hij was ccn 
bekwa:un calligraaf. Het ge~chenk was niet hQel vecl 
bizonder;:. maa!' mejnfrrouw Moreau was met de li
nantieii 1·an harc'n wiend bekend en wi~t met welk 
een goe1l hal't het gegernn wen!. Zij JHllll het clan 
ook eYen danhbaar aan al~of het duiz,,ud kroonen 
g1~kost had. 

Daarna ging bet Co!'clier zooab het l1em gaim kon 
en niemand liocft on:; kunnen vertellcn wat hij gc
daan heeft tot in -1iU1, toen n;ten hem wcclcr zag 
ver;:cl1i.f11en, altoo,,; worstelende met het nooillol, rnaar 
ook altoo;; even vintlingrijk in hct be~trij.Ien daarYan. 

Jkt gestcrnte Yan onzen abt geleidde hem np r cn 
goetlcn 1bg naa!' de Bew·s en de lezPr zal ~poedig 
zien dat cle tijcl en den tegenspoed niets ann zijn 
karakter wranrlenl haddcn. De koopliedcn Yerwmel
den zich tuen bij :\"otrc Dame des Yictoires. De abt 
was er nauwclijks ccn ucu· en nicuw~gierig nag:1andc 
wat men daar deed, kreeg h1j op ecns een prachli
g1'11 i11val. llij was eeu gueLl opmerkcr, hij zng d:1-
dclijk dat bij die opgewunden monigte het clocl was 
om elkander te bedriegen, door het ve!'sprciden nw 
vabche tijtlingen. Yan clc zes nicuwtjes rlie men 
rondstrnoide w.iren c1· vijf Jeugens. Co1·1lier begre•'P 
011g0nblikkelijk dat. als hij tegen die herichtgernrs 
weddc, hij vijf malcn zou winncn tegcn eens Ycl'lic
zen. Om thtdelijk een begin te nrnken vocg11c llij 
zicl1 bij ccn clubje waarin een nieuw YOorval \Crhaalrl 
werd en na rlen woonlvoerder belceftl gegroet te heb
ben, zei(le llij hem koelbloedig : 
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Xan r tie oml•~1·1·olgentle 

plaatscn. 

Goemlih. Po •nyo ladie, (Cf!'O
bogan) Kt1t·a11µ:sono, Kt>dong
djati Pn Sem;u·ang-. 

Kh1tten, Il.1ocilj<t. 
1\ lalten, Djocclja. 
GoP.nclth, Keilongdjati, Se

marnng, Sal:ttiga, ."11nbarnwa 
( 1·e,iclentien l\ c~doP, 13agelen. 
Hanjoema:;.) 

T\.latten. Djonlja. 
Srn:ren. )fa li1ie!'I. (:IL1!.!·etan. 

Ponol'Ogu. ~\1tjiun. :\g-:rnil.ioek, 
KP1·to>ono, Dj1u11hong) Ko liri. 
Tneloen.z-agoeng·, TI!ital' (\\'Ii
ngic') "Jfo1ljoke!'tu (Pl':11nbon) 
Sidhoan~jo ( \\.:\l'Oe, Porl'Ong) 
:::loerahaja (re~iLlentii.'n "Jiolnk
ken Z. on 0. afd. 13orneo) 
lb ngil (La 11«rng. S'i ngo~n l'ie, 
"J[alang) Pasocn~an (re,iden
tifin Probolingo, Besoekie, l3alie 
en Lombok). 

"Jio Ijokerto, Sidhoardjo, Soe
rabaja. :\ga wi. 

Sragcn, Xgawi, "Jfadioen. 

Da:;elijks te onh"ang~n 1rnst1Htkketten. 
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Yan de ondenolgende 
plaatsen . 

Klatten. Djocdja. 
Se111aranir, Ambarawa, Sa

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

E.latten, Djocllja. 
Sema!'ang, J\.e ,[ongdjati, Ka-

rangsono, Goendih. 
Klatten. Djocrlja. 
Sragen, Madioen. 
Toeloeng - agoeng. Keclirie, 

Modjokerto, Sidhoardjo en Soe
rabaja. :\gav.·i. 

Sragen, :.\Iadioen, Blitar. Ban
g1l. Pasoeroean. 

:x. n. :\fot trcin s, \·. :Xo. G ten l ll. ;)~ m. \YOrrlen 
alhier alle1;n pakkcttPn ontvangen. w:rncer rlc we~tpost 
te Sanmrang niet tijdig g,~no,'g aankomt, om nog 
met de1} trei1 1·:111 liu 30111 te kunncn meegaan. 

S/Y. S.\ :\L\ R.\.~G VOHSTE;\L.\SUE;\. 
SSIST.\..\.T:3S POOR. 

- n, wed om twaalf stuin;rs, clat clit bericht een 
dwaling is. 

- Hebt gij dan, was het antwoonl, redenen om 
het trgcnornrgesteldc Yan hetgeen ik aamoe!' te ge
loornn? 

- Geen enkPle reden : maai· ik verwed, <lat het 
gerucht geen gl'Ollcl hecft. 

- Het is clus alleen om mij tegen tc sprekPn? 
-- Yobtrekt n;et, maar als gij zeker Yan n we 

zaak. zijt, zult gij de wcclden;;cbap aannemen: met 
twaalf stnivers is toch gecn menschcnleYcn gcn10ci1l. 

De nic111vtje,ve1teller g ing uit koppigheid ot ijclo\
heid de wer!dcnschap aan. De abt zorbt ~poellig 
werler cen ander. \'an de vie1· gernchtcn die rund
gPBtl'Ooirl wcrclcn, bleken er drie onwaar te zijn. Cor
die!' ontring dus zes en dertig stui1·er:; en harl e1· 
twaalf te betalen, waardool' hij vier en twintig ~tui
ve·rs winst had. wannnede hij ginµ; mirlrlagmal..:n. 
Den volge11tlen dag dcell hij hetzelfde, zoo lcefde hij 
cen gehCt'le week ten koste van de lcngenaa!'s, die 
hem den bijnaam van den twaalf~tuirnrsabt gavcn: 
maar weldra wilrlc men niet rncer tcgen hem wetl
clen, zoodat hij naar amlc1·e inkomsten mocst zoek.en, 
0111 te ku1111Pn !even. 

Onze aht had met zulk .ecn ha1starrige ellcnrlc tc 
kampcn, dat hij nict eens clen tijd rnncl, om de cm
stige gebcurtenissen rlie om hem hcen voorvielen, op 
te mcrl~en. De revo!utie hail plaats zomler dat hij het 
groote belang e1· rnn bcgrecp. :\Iaar hij zag zc rnn 
nabij op cen morgen toen h\j een groot() troep rnlk 
tegenkwam. \Villen,,; of onwillens ha,fden de priestel's 

Inzending der Advertentien tot op den 

cbg der uitgnve v66r 10 uur. 

Soerakarta. 
.rtlaanstnnd. 

Zornl:1g .Tuni K K., Maandag 9 Jnni V. M., 
DinBdng ·l i .fu11i L. K., :\laandag 23 Juni N. M., Maan
dag 30 Juni E. r. 

KommisR:uissen voor de maand Juni. 
Plaat:t~elijke Schoolkommissie 

tle heer: E. A. HALEWIJN. 
rl.e heer: J. 8PRUIJT LA.NDSKROON 

V e1·zor;; i n;;s;;esticht 
de hecr: J. G. l\L A. C.ARLIER. 

Talwl :1antoone11de de datmns van vertrek en ver
moedeLjke aankomst 1le1· bricvenmalen van en naar 
S cJdel'iu ncl over de nHtan,l J uni 1884. 

\"ermoedelijke aankomst 

te Batavia. Y ertrek van Batavia. 

E. 2 Juni. F. 2 .Tuni. 
X. 5 'itl. x 4 lfl. 
F. '11 id. E. 8 id. 

~- 'L) id. N. -14 id. 
E. 16 id. F. 1G id . 
X. 26 id. E. 22 id. 

F. 9-_ ;) id. N. 25 ict.. 

E. 30 id. F. 30 id. 

N. B. De letters N. E. F. duiden respectievelijk de 
Nede1·landsche, Engelsche en Fi·ansche brievenma
lcn aan. 

Pi.·otestantsche Eeredienst. 

Godsclienstoaifening op Zondag 22 Juni 1884 des 

morgens II.\LF XEGEX Ul'C. 

De predikant, 

VAN KLA VEREN. 

BRA~DE~. Verleden Vrijdag avond wa.s er 
een begin van brand in de desa .Vgoesoepan, 
door het omval1en van aen palita, gebruikt <loor 
een opiumschuiver. Zaterdag avoncl in Krnpiak; 
beide keeren werd men den brand meester, 
zonder dat er uoemeuswaar<lige schade bleek 
arrngericht. Zouclag avoncl jl in Pl'odjosetikan 
waar de eigernmr vn.n het huis, Kaspan, eenige 
. chade leed en gisteren in den vroegen mor
gen in de <lesn Tcww n, wn.ar een geheel huis, 
ter W!trtrde Vall { 400 afbmndcle, terwijl der 

de monnikkap >veggcgaard en toen men den armen 
Conlie1· met zijn kleine bef za;i:, wenl hij in het mid
dl'n van de straat aangP.l10ude1i. De kreten: ,,Aan 
cte lw1tu 1·enpaal" begonnen hem reeds zeer onaan
gc11aa111 in de ooren te klinken. 

- "Jiaar, heeren. zeitle bij, kijk dan toch de men
schen eerst aan, voo1· gij ze u;tschelcft. Geef mij een 
andereH rok er,, al~ hij nieuw is, zult gij e1· mij een 
groot genoegcn rnede doen, want de rnijne is erg 
versleten. 

"Jien lacl1te al om de gcvatheiLl van den abt en 
zoude hem ook. wel losgclaten hebpen, als de \'isch
wijven, die guarne ccn oplmugpartij wilden zien, zich 
niet vcrzet lmd1len. 

- Als gij er zoo op gcsteld zijt, hei,mm Cordier, 
is het mij 1rnl, h,1 11g rnij aan de lantarenpaal, gij 
znlt mrj ecn clien>t bewijzen, als ik v\jf stu ive!'s be
ze len had Pill ecn cinrl touw te koopen zoude ik bet 
zclf aJ gcrlaan llcbben. 

- Laat die arme drommel loopen, riep een goed
ha1·tigc zie l. 

Eenigc mannen die de uniform van de nationale 
garde drocgcn, k wamen j uist van pas om den abt 
"<UI een 1Tij zekeren clood te redden. Zoorlrn hij te 
hui,; w 11R gckomen 11am Cordier ecn schaar, knipte 
zijn bcf af en maakte van zijn rok e•'n Engelsch 
lrni ~je; maar wat hij ook. dcr.ct., zelfr onclpi· die her
vol'lni1ig kwam nog altoos de oucle abt voor rlen clag 
en hij verloor rl;mrvan ocik nooit het uiterlijk of de 
n1an ieren. 

Het spijt ons van niet te weten door welke o~-

.. 



eigl'll:ll'l"'· de .Jav1w11;:;'he nouw Kinrn een 
trommeltje met juw.edcu. op f :WO wannle ge
sehnt, ou

0

t toll'n is. De hmtste brnrnl i wnnr
;c bijnlijk nauget->to ken. 

::.\Ieu vr1tngt of ieurnml nan z~jn burgerplicht · 
voldnan heeft. als hjj bet door hem be,Yo(mde 
JlercePl c•n het gedeelte van de trnat wat l1ij 
onderhonden 1i1oet, doet reuigen en het vnil in 1 

'degoot bij zijne buren spoelen Wij vernwenen 
dit in geeuen deele het ,geval is <loch zijn dit kwes
ties die door bet beshmr uitgeman,kt kunnen 
'''orcicn. 

Hedon a'l'"ond heeft. de inwijding plan.ts van 
bet 11iemYc gebouw der Loge der Vrijmetsela
ren I C11 ioJ1 Fl'r:t11;;.ic 1/o!fal, Die inwijding zal 
cchter zornler bunket plaats hebben. unar nan
lei<lil'g >1m de ontY1rngi;;t der treurige tijt1ing 
vau het af;:;terven vnn den Grootmeester-'-yaiionual 
der Onle in N" ederliuul. de Pmxs nx On.ie\JE. 

De • gcannonceenle verkoop van de huizen 
hehooremle tot den lioeilel v1m wijlen den heer 

•(-:-. H .. Yan Hossurn in bet vendukautoor op 
heden morgen kon nict doorgaan, danr de voor 
den verkoov benoodigde stukken niet in orde 
'varcu. De verkoof! is onbep1utld verdaagd. 

~olo is in de a±geloopen ·week bezo~ht door 
een opiu:njnger uit Djemmn., die een kijkje is 
komen nemen mrnr het chmdestien opium Yer
tier in dit gewest. Hij heeft zich c~an ook alle 
rnoeite gegeven om er itehter te komen. waar 
zich de IJekeude en vcnuoedelijke bergpiaatsen 
~an het gesmokkelde beulsap bevinden, maar duar 
dP ambt •1rnren v an dien tak van dienst (be
Jrnln~ bij den pachter) niet geliefrl ziju, zal hij 
bij zijne llll, poringen mee~tal wel met een kluitje 
i~ het riet ge. tuurd ziju. 

Yun bier i hii mun Djokdjalrnrta vertrok
ken in de hoop van da1u gelukkiger te zijn, 
i1·t~ wut ec:btcr. om gegronJ~ redenen, betwij
!'eld lrnu wonleu. 

Onzen lczers die defecte horloges of klokken 
hebl·en, kuunen ..,-tj mcdedeelcn dat -er zich in 
{}3 acbtel'~trnat alhier een Buropeesch horloge
maker geve tigll. heeft. Met het oog op de 
bestaande behoeftc nan een f]Oede horlogema
ker kan zijne verschijning voor Solo een aan
"·iirt z~jn. \Vij wen .. chen den heer Fritschi 
een goede clientele toe. 

Ten tijde cfot de waterleicling om het fort 
Q'curnven werd. beerschte er te Solo groote 
;:r~ugde. voo1~al tocn bleek dat zij uit tekend 
voh1eed. ~edert eenige dagen loopt daar ech
ter geen water door. tengevolge van de repa
ratien die aan het ruet"elwerk in de gracht van 
bet fort gedaan moeteJJ ,-..-orden. Men deelt 
ons mede dat bet witter nog zeer goed door 
de lei din()' lrnn bl ii· ven lo open als de luis. die 

u .. ' 
aan bet wuter toegung tot de gracht heeft, maar 
good ge"loten wonlt. 'r ii brengen dii onder cle aund:'lCht van hen 
wien zulks aangaat. 

\ o1gens te ::3amarang ontvangen particuliere 
telegrnmmen is l;tet ontwerp tot aanleg van 
den tipoonveglijn Djokdja-Tjilatjap door de 
:2e kamer aaugenomen. Reeds de volgende 
maarnl zullen alsnu de werkzaamheden bij 
becloelde lijn a~n rnngen en hoopt men binnen 
4 .i:tren de gehcele lijn voltooiu te hebben. 
Z~jn ·wij wel ingelicht clan bestaat het pl.~in 
om vi;n uit T.iilatjap met de aanleg te begm
nen en clnt . pet;iaal met bet oog op de rneer
dere gemnkkel~jkheit1 en goedkqopheid in bet 
aanvoeren 'l'"an ru11terialen. De in ·pecteur-gc
nern:tl de Heer Derx ]rnmt reeds spoedig bier 
om een en amler te regelen. 

J1at. 

Verspreide be rich ten. 
Tc D:tla\ i•l is wede1·0111 \'Ccl val~ch g'L'ld in 01nloop. 

\-oommnelijk zijn !wt !J~1djie,;, die val><dJe hn!rn gul
den>< nan den 1uan trnchten tc lll'CJtg1rn. - leman.[ 
op d1ezclfde plants wn,-; afgekcnnl voo1· de ,;chntt1•1·i.i 
l'll op ronfrib11titt p·r,;kld. 'l)(•ze1· d:ig'l'll ontving hij 
t'en opl'oeping 0111 YOOr den krijgsl'fUld te \'Cr>'chijneu 
tl'1_1 eirnll' te "·orclen ingPlijfd of op comrilmtie g-e
"teld. :\len rnaitkt hieruit op, tint dl' arlministn1tie 
\'an de f:chuttcrij in de war is. - Ilij d:1t ]l)gPl'kOl')is 
heeft ook een $ChuttPr zijn p:cwcer vel'loren. Jlij 
moet 11u tlP waal'de claarrnn Ycrgoeclcn en hijgt 
een antler. - ll'mand te Soerabaia !eefde sedert 
g-entimcn tijd \'HU dPn tcelt rnn sek1crij, hij i:; ech
ter nict hct hoogst in de bc,lrijfabelasting nange>'la
gcn. - Tc Pasorrne1111 word\, men schrijft dit aan 
den spoorwl.'g toe, e.g ge~lulen.- El'n jagl'1' te !ifa
dura op 1te 1ark.Pn~jacht zijnde, z:H met p:c:::pannc·1 
buan op du locr. Ilij l10ort gc~chuifel, i>< op zijn 
qui Yi\e en denkt tbt e1· een Y::trkcn in anntoel1t 
i>', nfaar ziet, Cl' komt een oelnr Sawa Yau tie tliktc 
Yan een klapperboorn. De jage1· $Choot niet, Ycrstijftl 
van schrik, dan wcl dat hij het lernn nm het liuYe 
beestje \Yilde spnren, zood,1t beidcn onge111oeid l11111s 
weug>: gingen.- .:\edcl'l:inclsch-lndic is te,gelll\"OOnlig 
in rep en l'll•'t' door cle openbarc lcs:::en die Pl' 

nan de Gouvcrncrnents scholcn, v6Ur de rncantie gc
houden wonlen. Te Djokdja wnren er ccnig,1 tlall1Ps 
boo,,, omdnt c1· naai· hun zi'n te "·einig Hagen ~c
daa.r1 11·pn]cn. 

33e blml. 

~ prokl~el bloen1eJ.1. 

E.laag niet - hantlcl.-

. ' 
Ook het bc:~te howlt op a.angenaarn fr zijn, wa11-

ncc1· l1ct onafgt>brokcn zijn imlocd op ons 11i1 ocfi•nt.-
• 

.\l lll'lgecn grnot en goeil in de wercld is, wonlt 
:<]ecJ1b door aanltoudcmle inspanning vt>rkr .. grn en 
zoo ook de gezonrlheid. - . 

011wctcndhci1l is de moeder van bij!;eloof, van 
wanbegrip, cuz. enz. 

De oYerweging dat 'nit k waart is. 11og ergcr kon 
zijn, guf nog nooit ccnigen wczcnli),en troost aan 
icmancl onzcl'.-

. . 
De l11'Cttigste gasthecr in de wel'eld is n,ia1· rnijn 

gedachten hij. clie mij mijn eigen gaug laat gaan.-

Oudc wiemrschap is als een oud ·tuk porselein; 
ko·tbaar tot zoo lang ze volkomcn ongeschondeu 
blijft.-

Danson is een overJc,·cl'ing ran het barbarrudom, 
cwn als hct tatoueercn en bet dr::igen rnn oorrin
gen ! :--

lndien gij een rond antwoorrt Yerlangt. rnoet gij 
rondu.i't \Tngcn. Daar gnat niet,; bpYen openhartigheid .-

J:,sse non vede1·i. 

Telegrammen van de Locomotief. 
De ingenieur der derde klasse van den wa

terstaat, ;\Iallinckrodt, is van Bandjernegari~ 
overgeplaatst naar Banjoemas: 

de opzichter der tweede klasse vun den wa
terstaat Legerstee, van Poerwokerto naar Poer
bolinggo; 

de opzichter der derde klasse van de water
staat Poth, van Tjilatjap naar Poerwokerto; 

"de opzichter der derde klasse- van den W{l.

terstaat Schotel, van Banjoemas mmr Band
.Jarnegara. 

Officieel. 
E e r v o l o n t s l ~t g e n, op verzoek, de 

ontvanger der in- en uitvoerrechten Pichel. 
B e n o e m d tot inspecteur de 2e klasse bij 

den post- en telegraafdienst, Pasteur; 
tot commies der eerste klasse bij den post

en tclegraafdienst, Toorop; 

De abt bezat een wehcl'cli<'nde reputatie van ecn 
bel\\rna111 rcgelaar en we! ornclat hct terrein waarop 
hij zich bc<;Yuog zoo nitgebrcid wa~. Er wa>< cchtrr 
11og ict!' wat aan zijn naam ontbrak rn dat bczorgdc 
lwu1 wc•I ceu: uren van naden ken. Hij hart eef·\"Ollc 
venueldingcn voor rleftige vergatlcringen, zoo1Ycl ><taat
kuudigc nJ:.; kP1·kelijke . voor diners nm vijfhunderd 
coU\·erts, Yoor lials, Yoor coucc11.en en bruiloften, 1J1aar 
nog Jtoo·t had hij cen Lcg1:af'enis van helaJtg geleifl 
en dit hezorg.Jc hem "·el eens ~lnpelooze nachtL'JJ. IIij 
was te goedaarrlig om iemanrl den cloo1l toe te wcn
sehcn . rnaai· hij bar[ Goel om tc mog«'n hlij\·en 11•\en 
totda.t Pr ccn hrrocmrl !id van de l'e1·r•P11iyiirr1 rle1· 
111•uc11 :us/e1's gestonc:n was, opdat hij ccn prncl11igc 
hrgTa 1'enis waanuedc hij YOOr goed naam mnnkte, zou 
knJtnen org·a11i>'e1·re11. 

(lp zekernn dug bcrnttcn a!Je Hi<'UWSbladcn Yan 
Parij:< de Yolgemlc 11ie11wst\jt!i11g : 

- . .Ile IJeroewde s(cl"l'ck11nrlige de Lnlanrh· is ic 
i\Tetz dool' ce11 nouw \rrmoord. Men Ycrzckert dat 
de jalousie de ongclukkige er toe gedrongen hceft oru 
dicn rnisdaad te bed1ijwn. IIrt varlerlalld e11 rlc ·we
t<'11><clrnp lijrlen door den dood nm Jcr6111c de Lalande 
ceu ouhcrs1cllmar ...-erlies, waar de goede en oprcchtc 
hurp-crs r·nz. c11z. cnz." 

nil;.(ing Yan ornstnnrligheilPn. rtie zekel' zeer romanc~k 
wan•n. Cordier, \ijf j:1ren later, zcer i:ict.ies in de 
rue' :\fontorµ·neil \P1onde. llij \Y:l>< tocn ,;ccretaris Yan 
c!e f'cl'ee11iyi11g d1•1• 11eue11 :11s/e1·s en 1'tond op een 
µ-ot'. fen YOl't met rnr,;c hi lien de im:Joedrijke per,;onen. • 
Jf1'n klln on!" a!leen mrdcdce!Pn, rlat een Yan zijnc 
wie11i!Pn i1em op een !!:L>eclen da::r in die club gehracht 
had. d:tt hij a,in •)CH icder bc\allen was rloor zijne 
z:tchtaanli;..:·hrid en z\jn p-ee"t en dat men zijne ta
knten µ-c\\·aarrle,.rd lw.1! in de kun"t Ynn :<pe!Pn. p-ast
mn!cn en fo•',;1 en te Te gr· Jpn, iets waarYoor Pen icrler 
111an r . Jtirt i~ de \\·icg- 1-!·<'lcgrl i><. Da<J rrfoor \\W< hij 
tot d1•n rang van ,;errctaris van de 'c1·reniging op
gl'kl~nnmrn. nwl twaalfhoud1•1·d ponrl i11kn111rn ',; janrf<. 
Cordie1· hail 1.ich nog 11ooit nan hd hoofrl Yan zulk 
C<'ll fuit11in lwrnnden en hij verlaqgde ook 11iet rnrr1-. 
Jli.i lin·l 1•ehu•r p:1rtij knmwn trrkkcn van zijm' nic11w<' 
po;fi':J. J)1' 1'r'i'f'CillfllllrJ rfr1· lll'fl('JI :11slc1·s kJde ondcr 
han' ld1~11 JJHlllIH'll, di<> 111al'ht hrzaten of die later 
zo11dPn krijg-<'ll, zooals .\lo11g-1', Barras de Laplacr en 
110.!! \l';,, andPreu: manr de a.lit harl gl'Pll nndrre 
r<>Pping- a I:.: \'an ~1·rrcta 1·;s tc wczen. nu1 OH'l' de 
fond 'Cit Yall de rl11h te \rnken Cl! de CCl'l'lllOllien ten 
p-•!1to1•g"n Yan allr-n te rrgelen. llij 1.ooJtdc cl:tarin 
z111•\l't'I ~jver als de Leroemdc Yatel .ecrtijds als hof-
111PP t1'r 1Jl'za1. ( ') 

( ·) Ya tel. hnf'mce,1 er van Lo1lcwijk XI\', stak zich 
. rlood. t 111dat 'Ile zecYisch ui<'t op ziju tijd )\ns nan-

Cordier kon cen juid1krce1, dir bij hrm opwelcle 
niet onrl1·rdrukkcn; rlc heroemrlc slrrrck1111digt> hehour
c!e "tot de Vace11iui11rr l'an 11C'[/en ;:11slte1-s. 11et \rns 
011rn11gelijk 0111 nan zijne vcnlienstc11 en a11n zijnc 
Yadp1·lnndsliefdc gecn hulde tc Lewijzcn. De abt 
rnclde • nna.r de le;len van bet IJ~stuur, krccg alge-

. . 

tot commies der tweede khts~e hii den post
~n telegraiifdienst, Frolich en vim Ligteu; 

tot t!jdelijk comwics der t\' eede klasse b ~j 
clen post-en telegrnn±Clieust, De Hans; 

tot commies der dede klnsse bij den post 
en telegmafdienst, Lucnnlie, den Dekker, tfo 
-'- Tys, Degener en V11n Leeuwen; 

tot tijdelijk commies der tlercle ldiisse bij den
post en te1cgrn11fdienst, /jeijllel; 

tot ontvanger bij de in- en uitvoerrechten, 
van Duimen; 

tot verificatenr der vienle klitsse, van Alphen; 
tot verificateur der vijfde klasse, Blimle en 

Anthonijsz; 
tot denle boekhouder. hij de in en uitvoer

rechten, Brunner; 
tot luitenant der Chineezen te Ti1ngemng, 

Sau w Sioen King; 
tot militairen· komnrnmlunt te P1Llembang, 

de luitennnt Kolonel .Mack. 

De cholera is te A~jeh geweken verklaartl. 

Het ontwerp voor den aanleg van een ·spoor
weg}ijn Tjilatjap-Dokjakarta is door de tweede 
]rnmer mtnge:nomen. 

De chef van bet topogrnphisch bureirn te 
Batavia, vertrekt nuar \\' est-Sumatrn tot bet 
doen van een verkenuiugsopname. 

Uit llandong, 20 Juni. 
Hesident van Vleuten is heden morgeu te 

tien uur. van hier vertrokken. 
Aile ambtenaren en vele particulieren wa

ren op het stationsperron aanwezig. 
De afscheidstoesprnak van den assistent-re

siclent was zeer schoon en treffend. 
De familie van Yleuten verlaat Ban<long 

tot algemeen leedwezen, waarvan bii haur ver-

1 

trek dnidelijke bewijzen gegeven wenlen. 

Het tijclstip waarop bet reglement op de 
spoorwegdienstetJ. in werking moet treden, 
wordt nuder vastge~teld. 

Uit Atjeh bericht men onder datum van 
1 5 J uni eeu wonclervolle tijcling: 

een tnmsport tusHchen ~"-nagaloeng en Gle 
Kambiug is ongestoord beengegaan en onge
stoorcl teruggekomen. 

Uit Singapore, 10 Juni. 
Heden is bier nangekomen de Fnmsche nmil 

met berichten, loopende tot 14 Mei. 
Z. l\I. de Koning en de Koningin genoten 

te Brussel een scbittere.nde ontrnngst. 
In bet kiesdistrict Almelo is voor de twee

de kamer gekozen de hePr van Lr.er (liberaal). 
De koninklijke fabriek voor str:iom- eri n,n

dere werktuigen te Amsterdam. zal wnar
schijnlijk op den ouden voet voortgezet worden. 

De stoomvaartmaatschappij Insulincle keert 
geen dividend nit. 

Het stadsthen.ter te vVeenen is afgebrand. 
Het proces tegen den Poolschen dichter 

Krasjewsky is a.fgeloopen. 
Hij werd veroordeeld tot drie jaren vesting

strnf. 
Zijn medeplichtige HE!ntsch; gewezen Prui

sisch officier, tot negen jaren tuchthuisstraf. 

Uit Batavia, 21 Juni. 
Er zal een expeditie naar 'renom plitats 

hebben. 
Daarvoor is ook bestemd het vijfde bataillon. 

Officieel. 
0 v erg e p 1 a at s t naar Atjeh, de luite

nant-kolonel Yan Teyn: 
van Semaraug nanr Kendal, de opzirhter 

der ecrste klasse van den wnterstaat, Seyfarth; 
van "\Virndessit naar ~rnge. residentie Peka

longan, de aspinmt-ingenieur Vroesom de Haan. 
0 n ts 1 age n, eei-vol, op verzoek, het lid 

in de commissie van toezicht op de hoogere 

meenc Tolmacht voor een ro~;\yvcq:~atlcring en Y::tn 
den hrcr rle LaplaLe de belofte, dat hij ccn rcde
Yoerillg al::: lrnlde \"OOr dt•n afg;cstor\·ene zou uit
spreken . Conrnca.ir biljetten wcrdcn rondgezou
den voor de vergadering van den rnlgenrlen rhig 
en 011ze abt brncht den gelukkigsten clag zijns 
leye11s door lllet het rrgelen van een plrcl1tighci1l, 
waanan hij reels zoolang gedr0Dm1I bad. 

Daar de l\atholiekr ccredienst was afge><chnft. 1Yare11 
·alle kenkcns geslotrn en geschiedLlPn de plccl1tighe1lr11 
alleen aan het sterfh11is en op het kerl(ltof. Cordier 
deed ren prnchtig praalbrcl opstellcn. Ilij i;Joot de 
...-enstcr:<. plaatstc OYcral wa><kaarsen, hing zwMLe 
hchangsel>< op. znoclat )mt gchrcl een ronwkapel rnrmde. 
Op C•'n lijklaken met iilrnrcn tr,111cn hczuaid Ing cen 
krnon \UU lamicrhlarleren en daarondcr las weu: 

AA:-> 
J1mfom DI> L.1L.1:-;ug 

O);STE!ll'ELIJK .\LS GCLJmRDE 

.\LS STERHEKL':'>DICW 

• ALS BILI.AF llURGlm 

de Ve1·ce11iui11r1 de>' nerten zustc1·s. 
Om het pr::talLe1l Jnge\1 bloemrnikers en stonden 

de hankcn voor de ]eden. Op ecn hoogcrcn ietel 
mocst rle rcdenaar, cllc zou ;;p1·eken, zich plnatsen. 
De abt gehrniktc den geheelen nacht voo1· al die 
voorbercirlsclcn en tocn bij l1et aanbr~ken van rlcn 
rlag allcs gcrced was, wcrd zijnc inwendigc neugdc 
niet 'vei11ig Ycrgroot toen hij in ckn spicgcl keek en 
ontwaarde, rlat hij de hmst brzat om zich achtc1· 

e en zccr tleftig en er!1stig masker te verschuilcn. 

' burgers 0 hool te emn,mng, Ponse. 
Be u o e 111 d tot lid in de eonnnissie vim toe

zid1t op de hoogere burgerschool te Seurnrnng, 
im" i::lpecht lh·n. 

De stoomer Soo1·d-!Iollwul is eergisteren te 
l\farseille en Lle stoomer Bula via heden te Pu.
dnug mtngek01nen. 

De lnitenant-kolouel Bowles heeft peusioen 
gevnwgd. 

De afloop der gonvernemePts koffieveili,ng 
te Padnng is nls volgt: 

16.:WO pikols bOYenlandsche f 40.12 
200 id. A.ier Baugis 50.-
~00 id. Pairrnn 35.20 

1800 id. Ankola 45.30 
2000 id. Mandbeling 48.90 

eerste soort r 41.49 
tweede soort 14.75 

170 pikols binnenlnndsche koffie zijn ver
kocht tegen / 4-0.00. 

WISSI~LKOEHS 'l'E BATAVIA. 
Ncderl. bauk. Gtm dato f l 01

1

'" 

id. factor~j (j Jill 
" 

101 
. id. ptirtic. 61m ,, 101 
Eng. bank. 

" ,, 12.-· 
iLl. p!Lrtic. ,, ., l l.92s ~t 11.95 

Singitpore bank zicht 
" 

2.29 
Hongkong id. id. 

" 
2.29 

Amoy id. id. ,. 2.31 

Officieel. 
Inge d eel cl, bij het vierde bataillon, k11.

pitein van MeeL 
bij hct vijfde b11taillon, luitenant Hnitenbach· 
bij bet uchtste bataillon, luitenant l\foolen~ 

burgh. 
0 verge pl a at st bij het eerste depot

bataillon, luiteuant van Keeken; 

Y1Ln Henter ~3 Juni. 
's Gravenhc1ge, 21 Juni. De Prins v-n11 Ora.n

Je is overleden . 

Uit Batavia, 23 Juni. 
De Indiscbe begrooting is door de tweede 

kamer ;i,angenomen. 

Het stoomschip Swnw·cu10 1s eergisteren te 
Rotterdam aangekomeu. 

Overste van Teyn gaat vermoedelijk van Pa
lembang nnar Semarting, om daarna rnet het 
vijfde bataillon naar Atjeh te vertrekken. 

• 
De luitenant-kwartiermeester Osten beeft ear;t. 

tv.rnejiLrig verlof naar Buropn. aangevrnagd. 
De lrnpitein <ler genie Plautenga is overge

pluatst naar Atjeh. 

De uitslag van het grootambtenartrs-examen 
worclt den 1 Oen Juli bekend gemuakt-

De mail van lJ Mei is heden aangekomen. 

Officieel. 
Yer 1 e en cl een tweejarig verlof naar Eu

ropa. nan den commies der tweecle klasse bii 
de algemeene rekenlrnmer, Bochem. 

0 n t s l a g e n, de comml.es cler derlle klas
se bij den post-en telegraafllienst, Persijn. 

Ee r v o 1 on ts 1 age n bet li2. in de kamer 
van koophandel te Seurnrang, Van den Berg, 
onrler dttnkbetuiging voor de in die betrekking 
bewezen diensten. 

Be n o e ru cl tot lid in de kamer van koop
handel te Semarang, Downie; 

tot stationschef der eerste krasse bij Lle staats
spoorwegen in Indie, van Beek; 

llet had acht ure geslagen en de club was tegen 
ncgcn hij clka.ndcr gcroepen. ~iet zo1.dcr trotscbeid 
slMg Cordier een laatstcn blik op zijn be1angrijk werk, 
toen men hem verwittigde dat een burgel', ccn lirl 
•·an de Yercpniging hem wcnschte te ~prekcn. Hij 
:ring naar h~t bureau van den f:ecretnris en wie voml 
hij daa1', wcedzaam voo1· den schoorstcen zittende ? 
~icmnud anders rfan Jerome de Labndc in eigen 
per~oon en wat nog heL ergstc. was: Yolmaakt ge
zonrl Yan lijf Pll leclen. 

- \\'al, riep Cordier in remoud ui1, wat gij 111ct 
dood? 

- Necn zekcr niet, antwoonlde de Lalande, maa1· 
clat is uwe schuld nict, naar ik zie. Ids ik 11ict nog 
bij tijds gckomen ware, zoudt gij ruij dczen morgrn 
heg1·a...-en !1ebben, 

Ibdeloos viel 1lc abt in een 8toel ncder en zuchtte 
als om de m11rcn te Yermurweu. 

- Hcrstcl u mijn beste Cordier, hcrnam de La
land(', ik hen er irotsch op rnn te zien boc gij mij 
zoudt bewecnd hcbLcn. Uwc ontroel'iug is ecn cer 
voor ons IJciden. 

- Ah ! zcidc de abt gchccl vcrYulr! rnet tic plcch
tigheitl die in het ·water gm·allen was, wat ccn te
gcnspocrl ! Bestaat e1· een ong:eluk wat met hct mijnc 
kan YCt\~·cleirnn '\"Orrlcn? lk die nn al dric jarcn et· 
op wacht om een begrafenic te lcidcn ! Einrlelijk komt 
de gclegcnheirt en waarnchtig daar komt de doodc uit 
!Jet gra.f, juist op het oogenblik. dut ik mijn schoonste 
wcrk. zal vo!brengen ! 

Wonlt ve~·volgd. . . 



• 

tot commies dt.>r t"0e~tle kla se 11;; de alge
rneene rek 'nkumer. \·.rn Polanuu l\~tel: 

tot commies der clertle klasse ·bij de alge
lll~ene re ken kn mer. Joseph: 

Y e r g u n 11i11 g v e r I c c'n d om nnar 
Tederlnrnl t•t'tg t' '-"'r,•1. :t''l 11"·1 hijhetle

ger in X(• krl1t1Hhl.'.h-In li~; ge.lebtc!1eet'len eer
sten luiie: n.nt Ll1•r nrtillerie, Pool. 

nanr P .. l1nng l'iirnljmrg. luitenent latn.rhnis; 
uan.r J<\d. cle l\ock. lniteu·tnt Y erh0ek. 

\';in Ueut •r 2 L Juni. 
Londl'11. 20 J m1i. l >e 1L · 1ue:mti1~ vnn ( '1tm

bodj11. bij de l•1 rn.us_;he be:~'.ttingen i ~ g~he •l tot 
stand gekonPIL 

De Koning werd op pensioeu gesteld. 

Aangeslagen Yendutien .. 

Op \Yo<'ll~tLl!); den ~;) Juni 1084 te Klaten, Y:lll 1 

. den inbocd,•l rnn 1len Heer .\ptoine ·Johannes Dekker. 
Op Dornl1•nhg- den '2Ue Jn11i l8 '-'~ te I\l:tten, ten ., 

huize Yan JleHouw de \\'eduwe Odenwalilel'. Yan 
los:'e gnPtlPren. 

• Op Yrijtln~ 1len '27e .Juni 1881. in het tokoloc:rnl 
Yan deu Ht>er B. \\·. rnn Ifog-ez:rntl in de Yoorstraat 
nlhier. Yart con1rni""ic goetlel'Pn. 

De Y L'IHltmH'C><lt~r. 
H, C. Fi~ser. 

A d v e r t e n t i e .n. 

Open bare Verkoop; 
Op Zaterdag· 19 ,Juli iSS-! 

,le:s rnormi,U1tg·s te li1tl1' tieu ureu, 
ten overstim'U en iu het loca11l 

van het \r t.ndu cl \>.n'h·m~nt 
te ~etrntr;rng, nm: 

De hn1u·n·e('!tten op d g-rnndcn gele
gen in de ahleeling l3o\jolalie, res~tleutie 

SL)ernkarfat~ hebb mle eene mtgestrekthe1d vau 
0 L " ., djonkcn, \rnarop geLlreven wonlt de 
GioffieU'>Hlerne:nli.n~. bekeml onder den 
n1rnll1 van ii-' B~ ~G. ~tu.;!t de a;tnplanting 
e>t, !;""bou wen en in vent;tris, Llie ornlernerning 
u i.tillnk:m 1. 

~ Titllere inforumtieu te bdrnmen bii den 
mlmini:strateur eu bii deil Qndergeteekernle. 

:'.lr. nL H. c. v.-1.~ oosTEltZWK 
HC1· de Erven H. \.V. J. A. GASTEll. 

(1.:55) 

Open.bare Verkoop 
Op /';1Ltei'dag 1 :3 Juli l 88-i des illorgens l 0 

urtl ten lrnntore van den \}' ~·iadt1lll'1ee§te1· 
te lnjukd."okarta nm: . 

Een pereeel, rnet (faarop a1ti:we~~ge gebo~1-
wen, gdegen ter hoofdplirnts DJOkLt.]Oirnrbt, m 
Blok Letter 'l' muumer ;):~. st.t1LUde ten name 
vn.n wijlen Be:n.·nhartl "ueh~. 

( 1 >3) 
l\Ir. Y ~\X OO:::lTEH:ZEE. 

qq. 

\I: To1·den ,·ot~·ens de laatste ''er
betel"in;;·en. siwedi~· en solide 

~ uit~·e,,oerd. 
Heter kwn.liteit Indigo, toepassing van Stoom

kooktoestelle11. 
Kleine Insfalhi.ties worden in den tijcl van 

eene nrnand gereed afgeleverd. 
Hierbij wonlt hoegemtailld geen metselwer~.: 

O'ebruikt en lrnn men het condens-water bez1-
gen tot het aamnengcn van de indigopap. 
' vV. MAXWJ~L. 

(150) E~ ' GI~EER,-D,jocja. 

FO,VLEllS 

draa~bare Spoorwe~Bn, 
~rET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
wo1«1en met veel sucl:ef: geLruikt op de fa
brieken DJATI. S LL\..NDJOEK, l\IEIU'l'JA.N, 
PAUOXGAX, em:. 

IDH jam· ~uJlen er hicu· te D.JOC
ID9J-' .nner dan ~-JIJJ.1~ 1u1al §poo1· 
in ~·ebl'uik ~·ebracht \o'n>1·den. 

Handels- Commissiehuis 
Handels-& Commissiehuis B. W. VA!~ HOGEZAND, 

B. w. VAN EOGEZAND, 1·001·sf'rtu1t- §olo. 

1~·,·11iu .iuc11l t•oo1· <11· 1'01'.sle11lw1den. 

:MACHINERifN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
Y.\:\ 

1 ·001·stn"' - Solo. ! 1 :J9) -e:rl~Z'ij go a..~J;;;: 
VENDUTIE OP VRIJDAG 27 DEZER, ~ ~mnaran~sche Beschuit, 
Y~n ecn grootP partij diYerse G ebak en \ ..- of'fijbrood, n1erk 

Ruston Proctor & Co. te Lin~oln.J 
BEl\HUll:\D ,\IST ?II Erm D.\ :\ 200 :'IIED_\.ILLES 

\'OOH ZI.l:\E _\L\.CllL -iml I::\ 

I~oop1nanschappen. nader per . Co: ST \1\:T.. . 

stro~ihillet te on1sehrijYen. · IJ zeren (/~1 dkistje~, zcer sol~f~e 
§TALE.. ~l!:i§l<~X 'OOH F.101,}EX§. 

E:Ji'Z. :l<J X:f,. 

·Handels-& Commissiehuis 
E. W. VAN HOGEZ.AND, 

-,-001·.~frllflt- §ol'o. 

Ontva.nge~: 

0Yerheerlijke SIGAI ES, 
,,EL GLOBE" 

in kistjes Yan 50 stuks 
,· f 3.15 t>er Kistje. (1;)8) 

0-1. _,,TY-A.L _,,GEX: 

pr a G h ti ~ B 0 I B 0 ll r a fi B B Il 
zeer goeko~p. 

THOOFT &; Ji.A\JI..1FF. 
(162) 

Gut t ~ ~ P er a h a, z a ~ d.J· 
Ceara-l{ubber (~lanihot Gla
ziovii) 1000 stuks a f 10-
contant. 

11 .... ('. B. BGER~. 
REPAKIXU. 

Halte Kedongtljutie. 
(161) 

QpeM~~~~ Ve~kggp: 
Op Zaterdag 1® Juli 1§§-! 

des voormidclugs te tien uren, ten 
overstaan en in het locaaJ van 

het \r endudeparteµ.ient te 
Semarang, van: 

Het een. derde ouvenleeld aandeel in 
de hnn1·1·echten op het complex van 

groncTen gelegen cleels in de Residentie Djok
jakarta, Hegentsclrnµ Kaliissan. en bekencl onder 
dennaam van B.J.~~IDOE GOE~TI .... -G, 
en deels in de residentie tioernlrnrta, afdeeling 
Klatten, en bekend onder den mutm van 
'I\J.i\\_~DIE §.E,VOE, hebbende die 
O'ronden· eene gesamentlii·ke uitgestrektheid van I 
l*9'!,. cljonken of ~181 11 , Uouvernernents bouws. 
1vaarop gedreven wordt de §nilicronder
ne1nin~ bekend onder de bovenstaancle 
gecombineer<le namen van .Bbu r IDD E 
GOE .... 'Tfj rG en '1r.J1 M.IDJJE ,_, E
,,rOE, en het een derde onverdeeld. aandeel 

en goedkoop. (lt:>i) 

Societe G10 de Prodnits Alimentaires 
Kwrr.\.\L ;3 _\f1 r,uoi:~ FR.\~C>" 

Di1'CC{Ct(1'Cll DD.-.L\T Cl/ .lLLC:.LnD 

GncnE~ ,\lEDAILLE P.\1w,.; 1 x78 
G 0 u [l E ~ Jl E~ .\ l LI.~ . \ )[ T !:. HD.\)[ 1 8 8 3 

PAR I JS LONDON 
'2~. Riche,., ~3 ·10 l, /Jeade11hal/:;/ i·ce/. 

Zonrler eenig meng$el. de he"te bott'r v.111 Frankrijk. 
DiYer>"e groenten. ti'u/f'cl:<. su1·ili11es. pliles cle 

(oie g1·a-' . enz. 

onnERS TE nlCilTE.- A.\:\ 1\LLE DIPORTEURS 
Y.\:\ EUROP.\ . 

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

HULL\:\DSCIIE PnI.ISCOGR.\:\TE:\ \YQRIJE.\' 
OP .\_\:\ \'ILL\.l~ TOEc;EZO:\DE.:\ • 

( 141) 

(l-1~1) \ \ . MAX\\' J~LL, E:\"GlXEER. 

n.o, Rue du PaJ.•c Ii.loyal, D.O, 1•, 
BeYeP.]t zich bijzurnlcr aau voor de le1·erin!i; y,in 

3If"Jinnie:ke en lillewcegba1·c "<}'001·
lve1·1u~n rnl't en zoncler mu1.ick, uitnrnntend 
gc"c hi kt voor St-Sico/aa:;-1\c1·8111i:;-e11 ~Yi cu w
jaa1·:;uesche117;e11. 

Bestel)ingen. gclirrn men. Yerg1)ze1Ll ,·an 
dekking- t\jtlig te docn toeko111rn aan de.i Heer 
.ROiJLf~E'I'. ~O. 1·nc du .Pare Royal, 
of aan .E. EL JB. CH, tc Pnrijs, bij 
\\'irn. eYenals bij 011dp1·:-taande fi1·111n op fra~.co 
aa11l'rnge. geillu~trec!'de C'utalogu"~en en pnJS
coUl'~nten te Yerkrijgen zijn. 

Te Soerakarta bij 

(148) 

JDe '7eloutin.e 
is ee'\e speciale POUDR_E DE RIZ . 

bereid uit Bismuth, bij;;evolq vmi eenen he1l:nmen.inl'loed, voor de huid. 
Z1j howlt op het aanqe=icht en 1s 011:u·!ttbaar: . 

zij gee{t d11s aan cle /mid ee11e 11at1t11rl1Jkc frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rtte de la Paix, 9 - PARIS 

M~n neme zich in aclit. 1•0,~1ank en vcrvalscfling. 
(Oordecl uitgesprokeu door bet Tribunaal de la Seiue Lleu 8 mai 1875) 

co~o;TRrCTECRS BRF.\'ETES 

Pa.ris, 121, rue Oberka.rnpf, Pa.ris «· 

Pompeu voor alle d.Jeleimt.~n: Ilesproeiing, 
Brawl, Uvcrgie~in~ \·an \\ ijnt•u. ~pit ituaLieu, OJJCn, euz. 

4 Zilveren medailles op de Wereldtentoonstelling 1878 
F1'ui1CO toe:e11d nu c,_,,, de c;1tol~c1as 

.EXPEDITIE :-.- \Al\ ..\l.~.f. LA .... IJlX 

Verte•enwoordigq do>or H . l\i. van DORP 
0 

te HAARLZl\1. 

Nat u u r 1. ij k 
~ 

!lineraalwater 
nit de 'T ietoria B~·on. -tc (~berlahn.st.ein a 1<l. Ri.jn. 

, in de gebouwen, de vaste en losse inventaris 
en al wat die onderneming uiturnakt en daartoe 
behoort, de oagst van het loopencl jaar daaron 
cler hegre1Jen. 

Het minernalwat~r der » Yictori~t bronneu" wo~·llt gevuld zooals het nit den schoot der 
aarde ontspriugt. 

De Victoria bron is tot noO' toe de eenio·e hekende volkomen iu' zervriu· e bron en is · haar 
0 0 • 

water daardoor beter geschikt tot vermenging met bnmdij enz. chtn eenig ander minernnl1rn~er. 
· Verkrijgh<tar hij: K adere inforrnatien te bekomen bij den acl

ministrateur en bij den ondergeteekende. 
Mr. .M. H. (' V..1.:N OOi::l'l'ERZEE qq. . . 

(156) (81) 

• 

SOES}fA.t:J & Co. 
8arnn.1:ang, Solo, Djocja 

en in alle 'l'okos. 

Inwijding van het nieuwe Logegebo:.1w 
EN 

Vie ring van het St. J ansf eest 
OP 

2-i dezer des avonds ten 8 1/, ure. 

den Jamens reg.·. Mr.·. 

(145) 

L, J. SANTMAN, 

Secretaris. 

I.NDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileilcn in Spaanscltc en Porlugeeschc Wuneu. 

ZILVEREN MEDAlLLlS. 

Witte en Uoode t•ort ..... f '15.-\ per. 
Maln~·n, lliuscatel en iVinoDulcc,, 13.50 112 fl 
Pale-, Gold- en.D1·y-She1·ry ,,12.-Jacont 

I AGEl\TEl\: 

A. X KOL:\IUS ..... Banjoewangie. 
LARSl£X .& Co. . . . . P1·obolingo. 
YA.N ~IUIJDE:-\ & Co .. Soe,.aba,ja. 
KROO.N . . . . . . . . . 1llo({jok.uto. 
STECK ......... J.Icilung. 
DEX~I.\'GER . . . - . . Kelli1·ie. 

~L\NOEL ........ 1'.Iadioen. 
TIIOOFT & ICALFF ... Soe1·aca1·ta. 
\'.\..N GORKmI & Co .. Djocjacm·ta. 
E. t' S.\.S ........ Samai·ang. 
LE CLERCQ ,. . . . . . Toeban. 
SJIEEXK . . . . . . Cheribon. ('l 07) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
'VERK TUI4f'K UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij .L, T, Lt en Balk
ijzer in alle afmetingen. 

§taaf' en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en n.oper
draad. 

Groote- sorteering-Jlloerbonten en 
JOinknagels. 

.,, » Jioperen Jiranen 
en §too1nafslniters. 

India 1·nbber van af 'I .. " tot en met 
1" dik. 

Gas1>ijpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geldonl,;:en I>ijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 ·Atruospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie-
1nen. enkel en dubbel. 

:ua:nd, Centl'iCngaal, §toom-
po:an peR]. en Jlirandspniten. 
§nij~·ereedschap ''OOr gas en 

'Vith ~wo1·t!ulraatl. 
Alie soorten '\\.,. e1·f'w-aren. 
Boor ~11 Ponsmachines, Draai-

en §chaatbauB,;:en. · 
§totnn1nachines lllet J,;:etels op een 

fnndatieplaat. 
JHezel~·uhr compositie, de beste 

bekleecling tegen wnrmte-uitstmli.ng. 
Jllinas <Cl'istall, e'en nieuw soort 

"-n nl'ld ei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java ztjn. 

Vercler a.He artilielen, benoodi"d 
,·om· landel~j l,;:e onderne1p.ingen. 

Hunne zaak op grooten oruzet gebaseerCl zijn
cle, .hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne bel11sten zij zich met toezicht hou
den op aanmttak van Jlilachinerieen en 
repa1·aties claarvan, en nemen bestel
lingen aan op di v~rse werktuigen. 

(90) 



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

ten lwliol'Yl' ,-an 
D<' Gymnnstielrseilool te §oe1·nknrtn 

l\ll 

D<" ~·e1·e<"ni;:in~ tot ,·ooi."bt>r(•itl<"nd ou
der1·it•ht nan Jriruler(•n ,·an ~Iirn·er-
1no~·t'rulen in • ' etle1·laud!oieb lrulit.•. 

f 300.000. 320 prijzen. 

Ecn prijs f 100.000.-
1 pq]~ \tLll ( ~0.000.

« 10.000.
« 10.000.--;-c
« G.000.
« G.000.
« 10.000.
« 10.000.-

1 « « 
•) pqpr.eu « r 5.000.-

1.000.-
500.-
100.-
00.-

,) « « « 
1 () « « « 

100 « « « 
~00 ({ « « 

3':20 p1·ijzen r 1 70.000.-
LOTE~ z~jn te:r<'n ( 10.- CO. 'T.\ l\T wrkrijghanr. j 

te .\111boina bij <le ht>cren .\. T. Boum,111 & Co. 
« Banda « d1•n l1Pe1· l '. J. Dla11kert. 
<< Bamlj,1rIL1a~in << 11 " • J .. \. Jnn~en. 
\( Bn1HhH1g t< t\ C. (;, lleiliµ-er~. 

« Ilaltl\ia " de ~ l E~«omplo :\Inat~chnppij. 

" " ., den lil'· ·1· 11. J. )Jee1'lL'n~. 
\( 

(( 

(( 

(< 

(( 

(( 

(( 

(( 

" Beng-k,1li, 
« He11koelPn 
« Ilor IL' Ieng: 
« Buitenwrg 

l\ 

\( \l ( L (ieh1·1u1g. 
" " • 1< F. 11. T\ ro011. 
" de h1'l'l'•'11 ll. :\!. nm 11oqi & Co. 
" " Ernst & Co. 
<( 1J Druinin~ 8: l\1. 
{( \\ · \\ ( }_.!.:rllvie & Cu. 
(( \ is:-:el' & Co. 
(( « « l>un!op 8:: C11. 
" dl'n hu•r Loa Pn St•11.!.!·. 

(( 

(( " 
(\ 

(( 

\( 

(( Tl1io Tj!•ng· ~'"'Y· 
L. Ynn llt1tl1•n. 
l'. \ .. ~eclrnrlin. 
. "ierinck:-.:. 
Th . .Jnn:::z. 
.J .. \. :-;c hus,lel'. 

Cherihon (< . 1. J. II. ~1111'1•11 k. 
(( 1..( <! .\ •• l. \\ "nh-t>ka 111p. 

« (( l( J. rnn ltubt l1eil1'kaa11. 
llruex. « D_je1uht'r BPzOl'ki•' « 

Djocjarnrta " « .1 . .I. cit- Cn1alr. ,, ,( 

(( 

(( 

« ., 
<' l I. Hnning. 

« <! (I. de 
,,-,,,1. l\lll'l\1'!1. 

ht•t·n~ll ~llP:--111:.lll ..,"'~ ('fl. 

l 11•1·1· .I. 111•\ ill~. « lndrun~njo•' " den 
,, • Lhs. Pillo. " 

J\:edirie " " - l. :-:;wlt<'nlwtr. 
,, J\otn-Hadja <! « .\. \Y. Kneefol. 
, Llhoea11(Lll'lil « << " .T. F. Jl. \<lll llelllert. 
« 'Jfncns~ai· « '' « \\·. E1•ld10nt. 
« 'Jfat!ioen « « P. E. .\nclrc'sen. 

" P. l\oppPnul. " :\fag-elan!.! 11 
« )[pdan 1< c< W. F. 11. LP_rting. 
" )fpnndo << de heen'n de Donil'>< ,'- Co. 
« Padang << << « Yan Houten. Steffon & Co. 

« .I. \\'. "\ltinQ: Siberg. (< l'a1l.-J'andjang << " 
<< Pnlt'mhang- « « l;. II. Huh:1ak. 
" Pa~ot'J'Ol'an « « IL G. J{l11ude1·. 
0. (( ((. « Il. P. Errlb1·ink. 
« Pattil' « " << .\. ::\1. Ya1·keYi"~er. 

« PP<.:alun:rnn « " .\. \Y. I. Bochardt. 
(( (( 

(( (( 

<( Poennwccljo 
,, Prvbolingti 
(l (( 

« TiiOll\\" 
(( nellllia11g
(I s,11atif''1 

• « Sn1u :.u-c1n~ 

(( (.{ 

(( (( 

(~ (( 

(\ (( 

" SoPkabo,..mi 
(( ~of'rnhain 
(t (( 

(( (( 

I( 

" 
<< ~ni~rak:u·ta 

(( \( 

<( 

(( 

u 'fan::n'l'ang
" Tj i:mdj(lcr 

<< Tcgnl 
~< Ternntl'l 

., Tjilatjap 

<c 11 .1 ~- :>. :\larx. 
" Lle hel'n'll I [,111a :\Iullemei:;:ter & Co. 
« d1•n hrt>1· :\I. F. S11wts. 
" rr " l'. G. 'nn Slidrecht. 
,, (( {\ n. S. Thal La1·SP!l. 

(( l ' . YUll Zijp. 
<< << <f P . L. Yan Dode,!:wrn . 
(( (\ l( Th. n. Yan . oe~t. 
« « • \gl'n l ;\'. I. E.o.:co rn pto :\ rij . 
" de hef'n'n G. C. T. \<lll Dorp & Co. 
c< « << lb rn11~wan.r 8:: Co. 
" « .\ rnold ,'· Co . 
« <r « :-:oe,man & Co. 
« « « Gri,el & Co. 
c1 den heer .-\. Bi~scl 1op. 

« D. J. H. S1'lnfer. 
« er .\:.:-Pnt ;\'. I. £.-.;cumpto :\Iij. 
" rlen ltcer Chs. I\ockPn: 
" « <1 Y. Clig1wtt. 

d1• hP<'l't'll Geh. (1i111lwr!:!" t'll Co. 
er Yan Jl11id1•n & (\1. 

Tit· erne ,'- l n 
(( " ~Ol"'.'1ll<lll .._""- l 0. 

l( Thuot't & I\.alll. 
(( Yog·el Y<tn <ler llPitk, ·Co. 

u ilct1 }H1 1)r L. !Jair·r. 
" " L .•• \. :'IL L1•1wm. 
" .z • ' .Jhr. n. Ilolz<cl111hc1· YOU 

(( 

<( 

•( (( 

Ilanfach. 
K. fJoYens (\rpve \Yzn . 
l'. \\°. R. Yan n1'li!"'C Yan 

D11ij,·1'nho1lr. 
I. I. .\. !Jite11 hagc de 

:\list. 
(( \\°Oll0'ul.i,ll I( I( II n . .f. \all 0,>llllijzell. 

ll1' trekking- ge-chictlt t1•11 O\'P1;-taan rnn den ~n
tnris JI. .T. , :\[l~l~llTE:\:'> ll' llata,ia · a!s bij mwplak
bill··t is l1t•k1'111l ge111nakt. 

]J I' r;,, 1tii1i."ir• (((/ hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(1 ~) E. DOUWES DEF'E:ER. 

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

I ·u111'.~f 1·1111(- Soln (:t5) 
!'j(t•erl"' helt•efd~·Jijli: annbr\.·olen. 

Steeds roorhanden: 
POtlTTA l t IEY EX. 
TELE<+ lL\AF'L\ lUI•, \'KT voor ;J kringen be

. rekcncl tot '.200 woonkn. 
TAtnEVE~ voor l\:OELIBLOOXEX buiten 

Je l~jn. 

(ti) THOO.FT & K.A.L.FF'. 

De 

ten behoeve van 

De Ci ymrntstiek 'chool te Soernkarfa 

l'll 

Y ereenicTitw to~ voorhereillernl 011detTid1t 
amt ki;Ll~~·en van \lim·enno~ 'lllh'n 

in X ederLmtbeh-In lit!. 

Imlien het tleoit't v.Lll IL~;'['E, ·op dt>11 te-
gemvoonligen voet blijft voodg1L1tll. zit! <le trek
killg knnnen ge8chietleu op pen .imtlt'r k l)e-

Jl<Llen thCT in liet be(l"in v.m de m1mml 
"' 0 • 

r ~\.ngustus a. s. 

(120) 

De C'omrnissie atl hoc. 

.:\Ir. N . .P. 'L.\.X DJ<JX BEL-W. 
E. DO W J<J:::\ DEKKJ~H. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE 1•11.r;I ... EN 

Zuiw~rcn !wt bllh' l 1':1 lwrstellen alle onp:l'l'cgeldberlcn 
Y:lll de 

Je,·er, 1n1ua;;. 11ie1·en en in;;e1vnnden.'-

7.1j p:eYPH kracht en gczo.ull11•i1 l \H'<i•'r aan ,.el'zwak
tc UP~tellen, 1•11 zi,in ° 11w,1anl1'c1·ba:1r ter ge11c1.ing 
Ytlll nlle Kwai1'll l'ig·c11 a,1,1 lwt \Tt1t1welijk p;e~lttdll, 

ou,er~chillig- rnn WL'll\c l l1'•'f1ijd. En unbPt:1allinar 
Your Ki11tlere11 \:111 \Wlkcn 011 knlum. 

D " '#1 . ,,Ji' 

I" een onf1•ilbnn1· g1'11ce><111idd1•I n1111· '"':.• 11• ll1•.,1u•n, 
/'.wt'n'll<lt' l~ol'~te11. Yl'l'Ollllenl.- \",, 1 J,• ,1. ~w,'rl'n en 
Ettc~rhni!t•n. llPt i~ 1;en1<•11ul 1 ·r g-P 1ez;11__o: \<Ill .lie-ht, 
Hh11m<1lil'k, l'n tlll\1'rg·1'!ijkh,1:1r n101· .\nu1h:1,· -! i,.:·h 'id'. 

keel1Jij11, b1·onchitis. ,·ci.·koudlll•ill en 
hoest . 

'rer g~Clh""zing ,·an T\_li1.1 rp:ez\Yl"ill'll t'n all1' ~)•"tr i y~1n 
lluidzieklL'll hPnJ't zij l:!"<'e!l lilt' le lin,.:1•r ... , g-••11cc>'t 

hetoon,1·e11<l. ~:1a1ng·,•trokkl'n e11 stijYe < ;.,. ·Hi1· Ii l•'n . 
.\Ileen bereid in l 1rl>fr<~or ll 1> I.LI\\\.1 ,.,_ l~t,1 lili:"1'111ent. 

• 78. New Oxford straet. Loni.:m. 
'uur:1e1·11 5:J:I OJ.fo1·d !lltt·eet, 

En wo
0

n ll'll Y<'rkorht in Pott1'11 Pll J),1;1z:· \ ,-,111 I~- l 11"11.. 
~"· \)ll.. 'i-. lid. I J ~ .• ~~~ .• en ::;~-. e11 Yerkrijgha:u· 

hij alk ll1<'<licij11en-Yt'1·konp"rs dnor 1k g1'h1'el1' ""'reld. 
Kooµers gelieven hel Eti •tue t van iedere Doos en 
onderzoeken. lndien het ad res, 533, Ox ford Street, er 

niet staat, zoo is hel bedrog. 

- ~- --------

.. A._111~terdan1sche A potheek. 
Ontcangen: 

lieath:1~·"' lfon~'h !Ltn,;e.n~'es. 

( l 0 5) 

~fal1lel te;se~ de 110est. 

:\LH.1HIEL~E. 

An1sterdan1sche Apotheek. 

J.la yrn1n. 
"1l'i-' ate 1·. 

( 101) 

~ o er a. k <Lr t a. 
_,_~lcoholis--h -i:.~-asch-

.JIA(;HIELSE. 

U it cle hand te koop. 
Een steeuen huis met groot erf, gelegen te 

Djehhres. 
Informn.ties bij den heer 

(19) A. :\lACIIIEL':::\E. 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
beYelen zi.t.:h beleef.leltjk nan zoor hunne 

·Ilrukkerij 011 BindBrij 
en 

H _\ X D f<~ L ( 7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbelloeften. 
:Spoe lige ue1lieni.ng en nette a.flernring ge

garnn le~r.l. 
P IU.J~( 'OU lU.:\'TE_ T worllen :-:teeds grntis 

verstrekt. 

Atelier d'Industrie. 
<::,_ I )..l-1J LIJ ~ -

ILm lel iu HOUT eu BOUW.\I.-l.TBIU.-\.LI ·~.N' 

~ .' Il~Di~In.f. KOPE!t Hl~TElU.J. \\' Af < E-:\
.JI \.l\J·;tn.f en TL\I\rnIDT .\. -:::i"WIX1\ I~L

Ut:'stl'lling,•n op hon·ng:enoem1l werk. 

l lA '))' ( ')(•)) <ttSlllet 10 l 1 . \-

Indigo Install a ti en* 
wor.l~n met <kn meestcn spoe<l, tegeu hillijke 
prijz1m en met <Lccur1tf;esse µ-ci:ff.;ct1wenl. 

j) l~ l '.BI~~ - en lLUIJ~ :\. houten en frteren 
K \PPE\' voor WOO. 'HI T~E~. FABinEKEN 
en LOOU;)E. -. wor,len solide en net a.fgewerkt, 
gelezenl t'n opgestel<l. 

IIet houwe11 zan WOOXHUIZrlD.N' en .B'A
BH.IEKB.-, IYOrllt op zeer billijke cornli.tien 
aaugenomeu en uitgevoenl. 

Yim af hetll'h tlagelijk,.; \'er,.;1:h1' Ueb1Lkje~ enz. Prijscnurnuten worden tegen franco 
an1HriLgo frnrn:o toegezcmden. 

• 

0. 

SOLO 
. HEERE~§'I'Il1 A'I.'. 

•• 
(127) 

Zntunl1tgs : 81rnefr~bromljes en g<'prepit ·eenl Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mog•elii ken tijtl afgele1en]. 

N B d B r 1. I n d i s G 11 B L B v B n 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 G h a D D ij 
TE B.A.T.A. v·rA. 

Iqlielitin~l'll omtrent n'rzekeriu~en b. Y. K1tpi.tanl bti ov0rltjde11. Imlller-treklrnmle verzP 

keri)l~:- ook n111h-0nt die rnl~·,'ns h(.)t nnlaugs aanJeno:uen YERLA..\.UD t;trief rnor '\VEE
z. EX FO XD;-'. wonlen g1utrne ye1·strekt door 

(17) 

H ..... .;;._, ;i' "' • 

i ..Ji~ :3- L·EVO:::t--"'11~' ~A 1....a) • 

Waarvan de h i.z ,J,1• uitwnkiug sedert ~O Jaren i!PkP"d is 
Trqen: Bo1·~ti'01eltten Longterlng, Bron chit is, 

Ve1konrihe1d Jia11l··~J.k ri:e boegtfil e•· c-l·tine 
i.1i1;do,·.·11 g~.,. Hu. -•f·~-tten. t lie achi. ge 
qe7"'·e1'"11 .. e.z'\.V 1 1..11 ;t•n,oo:-;dr .. \t•. t I' iu~ 
·~tui kind ere:, die e- a zw ken teer gestel habb<'1. 

. ten ti ch£> op lu't t•li1p1l'l ilf'n 111nm ,·nn HOGr 
het al e~t \",di 1i1!11 I ' Lt".SUt..Ul~. rhef J.-r l:iat' 
mi:-;. Lr wetkz ... amheden :J;rn 1le n•e!lis1 he fwnllrit 
\

1arijs, en n'" t stenTpel van den-f1 ansche: 
St~- t i n bl·iu"ve inkt. Dt> le\· rrlla:rn ,. t 

. l!O ... G \YM1.1 aJ\.-1•11 Yt'1korl1L i11 tll'i~/?oel1i(J 
/lr!CO!l$ waa1 \'Jll hP model hicr n;asl is ~e1·laa1s 

A o~h~ek HOGG, 2, rte Castiglione, PARIJ S. 

is de eenige die ee11e belooning ,·erwon·en 
Jiceft yan bet franschc Go1t,·e rne111ent Yan 
16.600 fr. en lie ecnige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

r::; EGITTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Jice ft op de \\'ecner tentoonsLe!Jing van 
p!Jarmaceutischc proJucten i:rel10uden in ·1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

PE _ErHTE FI\ANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ecn voedend, krachtherstellend en 
koorts-vverend miuclel omdat !wt a:lleen 
het extract be,·at der drie kinasoorten. 

DE H~TE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
i~ ill:< et>nigemiddel tegeuverz-wakking, 
blc~kzucht, langzame en moeijelijke 
spi j svertering, gebrek aan eetl ust,gevol
uen van het kraamb~d, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten. zooals door 
een menigte Certificaten be-wezen is. 

DE Er,HTE FRANSfHE QUINA-LAROCHE 
heC'ft tot basis eon krachl.igen spaanschen wijn, 
die nog zij ne herstellingskracht verhoogt· 

is oYeral nnµ-l'mnakt IIetzij door de Apothe
kcrs die nltijd llnn cigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort claarvoor aanbie
den; 1111'11 111 ocL du:o steeds de echte fransche 
QU!tH.-LARuCHE ci;-;e~ilcn 
melprnsp t..;lusw:~ar-C/'_,c,, -~ ,.,,. 
op nevenstaandP -~ C-OM1.:( 
Ji an d Leek i 11 g· c:::=:=:~~----
sl aa.t, alsmerle het maa.tglaasje nagen met 
cle11 naani L:!lWCllE rn een woord. ' 

·C' fCHTE FRANSCHE QUIN A "LAROCHE 
bc\·at bij icderc flescil ecnc complete ge
hruiksaunwijzing in negcn talen die fi·anco 
toegezond0n worJt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorlcn vcrkochl lie ccnvoudige 
(simple) en de SLaalhoudenue (fcrrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wort.It i11 Frankrijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE Er.HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is llij alle Apotl1ekcrs in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, n° 22-

den Agent te SoeraJ:artfi 

J. H. VAN O.MMER~N. 

A1nsterda1nsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot Yoor :Soernlrnrta zn.n 

KaaFec;h.,~ ~ijnen, .. 
(:2;i) A . .J.IACHIELSE. 

§0J3JS3.I:..c\.._N '-~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· e.1 Cannnissie,·endntien 
p ') 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eeni.~( Ag-entuur voor Soer,Lk11rt1t Yoor de 

zoo guustig hekende "Vl,J .'.¥ E~: 
.llerk PLATOX & Co. BiLtnvin.. 

(70) A . .JIACHIELSE. 

"".\.1nsterdan1sche _.\.pohteek. 
Soerakarta,. 

OntL·1111r1en: Eucaly[lSinthe. J{oorts
u--ereHul liqueur. tevens eene zeer aan

genarnc drnuk. 

\100) .J.IAUHIELSE. 

AGE~TSCH.\P SoERitn.utTA. 

der BataviascheZee-enBrand
.A.ssurantie )f aatschapp~j. 
De ornlergeteekende sluit zerzekeringen te

geu brnndgeva.ar, op de gebruikelijke voor
wnardeu. 

( 14) A . .MA< 'HIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHrl.PPfJ 

,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 

,,Veri1'as.'' 
B ij het .llgentsch:'IJ dezer .1'Ia.a.t!ilcha1,

pije11 bestaat, OfJ zecr aanne111elijke voor
wnarden, ;;clc~enheid tot verzekering 
te~cn b1·nn1l::;e,·anr, van alle soorten Ge
bou1ve11 en Gocde1·en. 

De Agenl le, Soemkarta. 

(1 G) J. H. VAN OMl\IEREN. 

TE KOOP. 
, Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer • 
(20) 4. :MACHIELSE. 

;:>tellen zich Terantwoonlclijk voor <le wet 

DE UITGEVERS. 

Sncld.ruk - TJIOOFT 9· KALF±' - Soerakurtn.. 
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