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Postkantoo1• Solo. l 
Dagelijks te verzendeu po;tpakkett.eu. 

:Jfet 

den treiu I 
:\o. 

1 SzV. 

4 SzV. 
2 SzV. 
g 

1 ''· 

1 ~ Sz\'. 
15 Sz:s. 

1 7 SzS. 

21 SzS. 

I 
I 

Tijd 
van 

Yert!'ek 

j ,'-2 

7,13 
10, 
2,16 

3.30 
7 u. 9 

10,30 

2 u. 25 

~a:ir de oml•'n'olgendc 
plaa.tsen. 

Goendih, Poerwoda.die. (Gro
bogan) Karang~ono, Kt>dong- ' 
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Khtten, Djocdja. 
GoP.nrlth, Kedongdjati, Se

marnn()' Salatiga, .\mbarnwa 
(re:;ide~tit'n Kt;doe l3agelen, 
l3a11joemas.) 

Klatten. Djor.cija. 
Srn!!cn. :-.Lt lioen. (Jfagetan, 

Ponoro;;u, Pa1jit•tn, :\gan1l,o.ok, 
Kertosono, Djotnbo:ig) Ke liri, 
'f,1eloef1g-agoeng, Blita1· ( \Vli
ngie) :\fo.{jokerto (Prambon) 

idho::trdjo ( \\'a1·oe, Porrong) 
SDernbaja (res:t.lcntien )foluk
ken Z. en 0. aft!. B0rneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
:Jfolang) Pasoeroean (re~iden
tien Probolingo, Beso.okie, l3alie 

I en Lombok). 
~{oiljokcrto. Sid ho::u·djo, Soe

rabaja, • 'gawi. 
Sragen, Xgawi, i\Iadioen. 

Dagelijlol te ontvan~en p{)Stp:\.kketten. 

"'' I Tijd 
den trein rnn 

Ko. aankomst 

3 SzY. I 9.38 
2 SzV. 9.47 

I 
9 S7V· 2.7 
8 SzY. 5.48 

H SzV. 

I 
~.59 

2 SzS. 9.26 
8 SzS. I 

1.39 

10 SzS. 4.50 

I 

I 

I 

I 

Yan de ontlervolgende 
p·laatsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarano- Arubarawa Sa

Jatiga. Ked°o'ngdjati, Goendib, 
Poerwodadie, (Grnbogan.) 

Klatten, Dj11cdja. 
Semarang, Ke1longdjati, Ka

rang;:ono, Goendih. 
Klatten, Djoctlja. 
Sragen :Jfariioen. 
Tot>lceng - agoeng, Kedirie, 

~Io '.ljokerto, Sidhoarrljo en Soe
rabaja. Xga wi. 

Srugen, :JI::tdioen, Blitar, Ban
g1l, Pasoeruean. 

De §oel'alu1rtftsche Oo1u·nnt ver

'ch~jnt tweemii.n.l 's weeks: Dinsdag en 

J -,. ijdllg, uitgezonderd feestd1igen. 

In g e z on de n. 

A..dvertentiekosten beh>1.lve het zegel voor 

elke 10 w-0orJcn yoor 2 pl11afainge.n f 1.

elke volgende pln.atsiug de helft. 

Van Madura, Bnfavia, Bandong, Samarang, 
1 Djokdjn. en verscheiden andere pfaatsen meer, 

------------------ waren er echter zendelingen van Jn.van.nsche 

Tot ons grnot leedwezen moesten wu ver
nemen, d1it het ingezonden stuk in het vorig 
nummer van deze courant, door velen verke::irJ 
is opgevat. Men heeft daarin willeu zien een 
veroorcleeling van de handelwijze van den ven
dumeester en niets was minder bedoeld dan 
dit. 

grooten naar Solo gekomen om de vendutie 
bij te wonen. Deze waren zeer ontstemd over 
het uitstel en de meesten, geen acht dagen 
te Solo 1..-unnende vertoeven, keerden naar bun
ne haardsteden terug en kwamen, toen de 
vendutie werkelijk plaats had, niet weder. 

Men berekende dat de dame Ill kwestie 

Bestaan er al soms geen wettelijke bepalingen een schade van -1- f 10,000. had geleden, 
omtrent het recht van preferentie bij venduties1 daar bij gebrek aan koopers het grootst.e ge
waardoor een ree::ls toegezegde verkoop weder deelte der ju weelen onverkocht b1eef. 
den rdchthebbenJe kan worden ontnomen, te : Dit geval had plaa.ts in 1873, toen de beer 
Solo is <lit usu.nee gewtmlen en heeft de W. .Macgilluvry vendumeester te Solo was. 
venduruee ter zich alleen aan die usance ge- 'Vii halen bet a&n om te bewijzen dat het 
houtlen. Hij is dus in deze zeer zeker niet te doel van ons scbrijven was om zoo mogelijk 
veroordeel en. tot een vernndering vu.n een onrechtv11ardige 

In 1 73 had eene dame van Batavia aan een instelling ruede te werken mn.ar dat wij vol
strekt niet beoogden den minsten blaam te 

commissionuair te Solo opgelmgen om een werpen op de bandelingen van dezen vendu
partij precios1is, waaronder van groote waar-

meester, die in allen dgele slechts te pruzen 
de, voor haar te verkoopen. Hij vroeg daarom 
vendutie aan, deze w0rJ. hem toegestaan en z_i_.Jn __________________ L_. __ 
de datum een miiand liiter vn.stgesteld. :B.Jr 
werden ad vertenties geplaatst, biljetten gedrukt 

Soerakarta. 
en de laatsten door geheel N.ederlandsch Indie Maanstand. 
rondgezonden. D~ commissionuair. g~g met ~ Zond<tg ·1 Juni E. K., ~aandag 9 Juni v. M., 
een gedt:elte der .}UWelen naar Iijukdjokarta, ' Dinstl.ag 17 .Tuni L. K., :'.\laandag ~0 Juni 1\. 111., l\Iaan
om die daiir te luten bezichtigen en de ge- dag 30 Juni E. K. 
maakte onkosteu (de rekening ligt voor ons) 
bedroegen f 173.50. Twee dagen voor dien be
paalden datum kwam de venduafslager gezon-
den door den vendumeester, bij den commissi
onnair met de boodschap, dat de vendutie niet 
kon doorgaan, dan.r een officier van Solo naar 
elders overgeplaatst, op dien dag zune goe
deren wilde doen verkoopen. De comm1ss10n
nair begaf zich naar bet vendukantoor om te pro
testeeren, maar de vendumeester, hoewel zelf 
bet onrechtvaardige van de zaak inziende, , 
verzekercle dat er niets aan te veranderen was, 
doch gaf den raad om er den superintendent 
ove~ te onderhouden. 

Kommissarissen voor de maand Juni. 
Pla1l.tselij ke §choolkommissie 
de heer: E. A. HALEWIJN. 

de heer: J. SPRUIJT LANDSKROON 

Verzorgin~s~esticht 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Tabel aantoonende de datums ,·:in vertl'ek en ver
moedelijke aankomst der brievenmalen van en naar 
.V2del'land over de maand Juni ·1884. 

\"ermoedelijke aankomst 

te BataYia. Vertrek van Batavia. 

De superintendent was van dezelfde opinie E. 2 Juni. F. 

N. 

2 Juni. 
a.ls cb vemlnineester; bij voncl het een hard ~- 5 id. 
gelag voor dien belanghebbende, maar er Wits 

11 niets aan te doen. De assistent R~siclent (Solo F. id. 
w1is toen nog geen S.:icretaris rijk) superinten- ~- '15 id. 
dent, gn.f echter den ra.acl om cl.:! .:nak hooger E. 16 id. 
op te brengen en een klacht in te dienen bij ~- ~6 id. 
den Directeur VLtn Finantien: Rieman werd 0 -F. ~::> id. 

4 

E. 8 

.N. '14 

F. '16 

E. 22 

~. 25 

1d. 

id. 

id. 

id . 

irl. 

id. 
echter geen gevolg gegeven dmir bel1mgbebben-

E. 30 id F 30 id 
de diime liever in de z1.1ak we.nscbte te berus- -..-·---·---------· ----·-----

Inzendiug der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

l."rotestnntsche Eeredienl!ilt. 

Gnrl~d i cn,toefening -0p Zondag 22 Juni 1884 des 
morgen8 HALF NEGEN' ure. 

De predikant, 

VAN KL.A. VEREN. 

TERNAYOLGCNG. Eenigil.Amerikaansche spoor
wegmaatschn.ppijen hebben geheel nieuwe -spoor
wegkaartjes ingevoerd in den vorm van poali
zegels; een zegel is goed voor een mijl sporens; 
z!i w11rJen in blaadjes van 20 of -boekjes VAU 

!10. 500 en 1000 stuks uitgegeven.; voor elke 
a~~elrgde Eugelsche mijl i;;chem-t de conducteur 
ei;u zegel ttf. De biljetten blijven steeds geldia 
err lrnnnen, gelijk postzegels, overal in beta': 
ling gegeven worden. Men heeft ook in 
Duitscbland on1angs iets van dien aard inO'e
voerd: nl. 50kilometer biljetten, die aan g~en 
bepaalde spoorwegJijn gebonden zijn. 

V oorzeker is dit een groot gemak en vilor 
het publiak en rnor de maatschappijen, Men 
kan zijne kaartJes vooruit nemen en is niet, 
zooals ook op Java bet geval, aan een be
paa.lden trein gebonden w11ar, als men achter 
blijft, er voor niet betaald werd en bet geld 
als verlqren kan bescb ou wd worden. W erd 
dit · ook h1er ingevoerd dan zoude men b. v. 
v11n plan zijnde van Samarang naar Soerabaia 
te reizen, onderweg kunnen uitstappen, slechts 
betalende voor het afgelegde gedeelte. 0 ok 
zouden die spoorzegels een zeer gemakkelijk 
micldel van betaling wezen en als ze bier in
gevoerd ' werden ook op een groot debiet kuu
nen rekehen Maar ook de Staat of de maat
schappijen zouilen · er voordeel bij hebben daar 
de betuling vooraf zou plaats vinden, of de 
zegels gebruikt werden of niclt. Het zou zeker 
wenschelijk zijn zoo bet voorbeeld va·n Ame
nka ook hier na.volging vond. 

Gisteren hadden de openbare lessen plaats 
van de eerste en tweede school. Persoonlijk 
verbinclerd ze bij te wonen, mochten wij toch 
iemand vinden, die in deze de tuak van re
porter op zich \vilde nemen, maar natuurlijk 
slechts op eene plaats tegeliik kon wezen. 

N. B. )fot trein SzV. XL>. 6 ten 1 u. 33 m. worden 
alhier al!Mn pakketten ontvangen. wan»er de westpost 
te Samamng niet tij lig g-eno t>g aankomt, om nog 
met den trc'n van Gu 50m Le kunnen mcegaan. 

SzV. S.\Jl:\R.\.i\'G VORSTE:\LAXDEX. 
S3l3 r.\...\. f33PJJR. 

• ten. De ven<lutie wenl aoht dagen uitgesteld 
en is toen ook gehouden. 

~- B. De letters N. E. F. duiden respectievelijk de 
:Vedei·lanclsche, Engelsche en F1·a1ische b1·ievenma
len aan. 

Bet belangstellend publiek was klein, ech
ter merkte men daaronder met genoegen op 
nlle studenten van de Hoogere burgerschool 
van Samarang en Batavia, die vroeger van 
den Heer Hemmes onderwijs kregen en door 
ZlJn ijver en kunde voor het toelatings ex
nmen bekwaamd werden. Er was slechts eane 
dame. 

F. e u i 11 et o n. 
De laatsrte abt. 

(Vervolg en slot.) 

VI. 

- Zoo, is bet op die wijze •dat gij u verbeugt, 
omdat ik nog tot de levenrl~n behoor? 

- Hela:-is ! zulke pmchtige vqorbe1·eidselen. Zij 
zouden zulk een wonderbaa1· elh~ct gi>maakt hebben; 
ik was op aHes ''oorbereid om 'bet schouwspel indruk
wekkend te maken ! Ik zal mij claai·over nimmer kun
nen troosten ! \Vat nu te doen? 

- Gij moet ten minste bet bestuur met den groot
sten !<poed doen waarschuwen en laten weten dat ik 
leef en' ik er volstrekt niet op gesteld l:ien, dat men 
mij beweent. 

Cordier wierp zicb op de knieen voo1· Jerome de 
Lalande. 

· - Mijn beste heer, zride hij tot hem, blijf nog 
dood tot beden avonri. Laat de plechtigheiri volein
digen, ik bid er u om. Ik z.i.l u in den een of an
deren boek verbergen en van daar zult gij de plech
tige statie kunnen zien; gij zult uwen lof hooren 
verk\rndigen door den beer Laplace; gij zult zien hoe 
uwe medeleden u liefhebben en u betrew·en. Is bet 

geen streeleud genot -van zelfa te kunnen 001·deelen 
welke herinneringen men eenmaal op de aarde zal 
nalaren? 

- Ik htcb wat met al uwe ceremoni.m. Ik hen 
springlevend en kan mij toch niet latr.n begraYen om. 
u genoegen te doen. Ik zou morgen door gt-;beel 
Parijs uitg:elachen wo1·den ! 

- Juist het tegendeel mijnheer. Hoe ]anger dat 
men u dood zal wanen, des te grooter zal de vreugde 
zijn van n wetler !evend te vinden. Maar hoe bet ook 
zij, de couranten hehben dan toch weder onheschaamd 
gelogen. 

- Hoe zourlen ze bestaan als ze clai niet deden? 
De heer de Lalande, die erg leelijk en zeer ijdel 

was, vertelde toen dat zijne lieftite hem met een dolk 
een lichte wonrl aan den schouder had toegebracht. 
Hij trok zijn rok uit en toonde het lidteeken. 

- Dat ve1·vloekte sqhep~el ! riep de abt uit. 
\Vij zouden niet kunnen zeggen of hij haar ver

vloekte om hare slechtbeid, dan wel 0111dat zij haar 
stoot gemist had. De tijrl verliep echte1·. Het sloeg 
negen ure en bet geratel van rijtuigen kondigde aan 
dat de !eden der club aankwamen. 

- Kom'.lan, mijn beste heer de Lalande, daar gaan 
uwe me lebroeders al naar het salon. Komaan; be
toon mij een weinig welwillendheid, blijf bier slechts 
t-0t den middag. 

- Volstrekt niet, als bet u belieft; ik hen op 
zulke grappen in bet gehed niet gesteld. 

- Zijt gij dan onverzettelijk ? 
- Onverzettelijk, zonder genade ! 

- \\'elnu, bet spijt. rnij zoo te moeten bandelen, ~ poets die Cordier hem gespedd hart. De sterre-
mam· mijne pl<'chtigheid zal plaats hebben! kundige had bet venster geopend en de lieden van 

In een sprong was Cordier uit bet kabinet; hij bC't huis ter hulp geroepen, die hem ten slotte ver
sloot de beide deuren met bet nachtslot, stak de lost b '.ldden. Alles eintligdr met lachen, maa1· onze 
sleutels in den zak en, een droevig gezichi zettcnde,, abt hleef zeker veertien dagen geheel te1· neder ge
ging b\j naar de groote zaal, waar de helft der ledC'n , slagen en berhaalde elk oogenblik : 
reeds in stiJte had plaats genomen. Het duurdc niet - Het is dartrboven geschl'even, dat ik nooit cen 
lang of de zaal was gevuld. De president op1mde de groote lijkstatie zal regden ! -
bijeenkomst en de redenaar klom op zijn gestoelte 
met de lijkrede, die hij ter eere van den afgestor-
Yene zou nitspl'cken in de band. ' 

- Mijne beeren, bet is met een gevoel van tl.roef
heirl en smart, dat wij u zullen onderbouden over 
e1m berocmd lid van onze vereeniging, waar de He
me! ons van beroofd beeft. Jerome de Lalande was 
niet alleen aanhcvelenswaardig door zijn genie; hij 
was ook bet model van alle hurgerdeugden, de vijand 
van alle tirmmen en een der warmste en ijverigste 
verdedigers van bet vaderland. Het staal van een 
moordenares beeft hrm ontrukt aan zijne vriendcn, 
aan zijne bloedverwanten, aan zijn vaderland aan 
zijn werk ....... . 

Op dit oogenblik ging de deur open en Jerome de 
Lalande verscheen. · 

- Wel verdoemd, riep hij uit, dat is nu al te 
erg. Als gij dan met alle geweld wilt dat ik dooil 
hen, vermoord mij clan ten minste eerst vo01· goed 
voo1· gij mij in den grond stopt. 

Het zal niet hehoeven gezegd te worden, dat rle 
zitting werd opgebeven. Men verdrong z;ch om de 
Laland~, die zijne geschiedenis vertelde en ook de 

VII. 

Naar de belangrijkbeid der gebeurtenissen die men 
gelezen heeft te oordeelen, zal men kunnen nagaan, 
ook zonder dater datums genoemd worden, dat de abt 
Cordier de veertig voorbij was. De Ve1·eeniging der 
negen zusters, die hem brood ve1·scbafte en hem in 
de gelegenheid steldc om de scboone gaven, die hij 
van de natuur ontvangen had, in het licht te stel
len, ging op eens te niet. De 18en Brumaire was 
haar einde. Ook onze abt verdween. Waardoor hij 
in zijn rijpen leeftijd onderhouden werd wetR.n wij 
niet, maar hij werd oud en door hem kan men he
wijzen, dat een moedig man nooit van honge1· sterft. 

In het midden van de glor1e Vjln het keizerrijk, 
telde de abt zestig jaren. De eenzaamheid was zijne 
gezellin geworden en zie hoe onrechtvaa!'dig het 
noodlot is, bij die de gezondheid zoo noodig had, hij 
die de rnatigheid zelve was, hij werd gcplaagd door 
de j'cht ! Hij hracht sombe!'e dagen doo1· in een 
so011 v.i.n ho! en bad geen hulp als ulleen van een 
onverschillige poi'tierster, maa!' toch ricbtte dat een-



Na afloop tler les na111 de heeL' Halewiju, 
assistent-H.esident van S ernk:11~t,1 unm us de 
Schoolcom111i 'sie het woo rel. Z 8 lG-. roezrnle 
o. a. den takt en ~j,·c1· vau den HJ felon ler
wiizer en het hulpperson~el, die de jcug-J 
opleidden tot irnttige leLhn van de m1L11t
schappij, eene maatschn.ppij welke hen d1L1tr
voor dankbam· wii.s. Wij bepn.len oms met te 
zeggen, tfot <le re:le op de onchrw~j z.era en ch 
onderwijzeressen n.ls ook op de kin 1eren vesl 
indruk maaHe. De les werd l)let cle uitcleeling 
der prijzen besloten. 

Aan de twe de school werden de prij?.eu 
uitgecleeld door den heer N. van Klaveren, 
predikant alhier. 

Dr t:lprutjt Laudskroon vertegenwoordigcle 
de scboolkom111issie in de m'.'lisjssachool. Het 
is moeielijk om in een openba.re les te oor
deelen over de vorderingen die de kinderen 
gemaakt hebben, manr het viel onzen reporLr 
op d11t er veel werk scheen gem11.;1kt vim de 
Neclerlanclsche taal en Mejufvrouw 8. 11lle eer 
heeft van de leiding dier scho~l. M.13e z~j 
nog lang aan het hooftl dun.rv11u bl~jven. Dr 
Spruijt spnik de kinderen op gepnste wgze 
toe; de les was ten elf ure afgeloopen. 

In de derde school w1is de R3.3iJeut, presi
dent V<tn de schoolcommissie zelf bgen woorli!:{ 
ZHEG. bracht huUe a1rn de werkz11::imhelen 
van bet onderwijzend personeel en spoorde de 
kinderen aan om steeus met l!lSt en ijver te 
blij ven leeren. 

De kindm·en gaan nu eenige aaugename va
cantiedagen tegemoet, en wij eincligen dit re
laas met een woord van cl11uk: ai1n onzen wel
willenden reporter. 

Charles Garnier schreef aan de i>Temps" 
dat ook hij de gedachten kau lezen evenals 
Cumberland, dat hij herhaaldelijk proeven mun 
en dat die het best slaagden wuuneer hij ge
blinddoekt was. De bijna onmerkbare bewe
gingen van de hand van den persoon, die hij 
in de zijne drukte, .hielpen hem gewooulijk bij 
het vinden; daartoe moet hij zich tamelijk in
spannen. Garnier hecht wan.rde ft.an de proeven 
van Cumberland en hij ~vestigt daarop de aan
dacht van de vakmannen. Garnier is wel is 
waar geen man van de zuivere wetenschap (hij 
is de architecb van de Parijsche opera), maar 
toch in elk geval een getuige die geloof ver
dient. 

Cumberland schreef aan de »Gaulois, dat 
in zijn proeven niets bovennatuurlijks is en 
dat hij alleen bedeeld is met een niet alle
daagsch waarnemingsvermogen. Dat de proeven 
niet altijd gelukken is het gevolg daarvan, 
dat de personen, waarmede hij experimenteert, 
niet altijd er in slagen bun geclachten bij een 
enkel voorwerp te bepalen. 

Op verzoek van den Chef van het post en 
telegraatkantoor alhier, kunnen 1Yii bet pu
bliek mecle deelen, dat er een b1·ieve11b1ts ge
plaatst is in de Stad t. w. v66r het huis 
bewoond door Notaris Bodde. 

De buslichting geschiedt: 
des voor:niclclags ten 6 ure, 

> » » 8 » 30 minuten. 
» namicldags » 12 » 30 » 

Op een partij te Krapiak raakte men 
slaags, waarbij een Europeaan deerlijk werJ 
toegetakeld. H~j heeft deswege een aan
klacht bij bet bestuur ingediencl, die echter 
tot niets leiden zal, cl1inr er geen anclere w~
tuigen zijn als de aaugeklaagJen zelve en of 
deze in voile confessie zullen komen wordt ten 
sterkste betwijfeld. Een der aangekfaagden is 
ter zake door den assistent Resident vun Sra-

en goede hart geen enkei venvijt, ja zelfs geen klacht 
tot den heme!. Het grootste gedeelte 1·an zijne vTien
den was dood, de anderen badden hem vergeten. 
De beer Be1ton had de opera vaanve! gezegd. Mo
reau woonde in Rusland en i'asse in ~izza. i-Iejuf
vrouw Daligny was 1·erdwenen als een schitterende 
meteoor; op een avond, na een voor telling, had zij 
koude gevat en een bor,tzickte gekregen. De doc
toren hadden haar naar een bad plaits gezouden, maar 
zij was er sl~chts half genezen. illet hare spaarpen
ningen had zij een !mis in de prol'incie gekocht en 
was rlaar gaan wonen. De courantP.n bazuinden 
haren !of niet meer nit, daa1· zij onzichtbaar was 
geworden. Andere schoonheden volgden haar o_p en 

· ha1·e plaats werd z66 goeLi vervuld dat men haar niet 
eens betrem·de. Zij deed ook wat ConliPr, en zoo
veel ancleren voor en na haar getlaan hebben: zij 

· werd oud. 
Jiet doet ons waarlijk leed om onzen braven abt 

· aan den lezer te moeten 1·oorste!len, geheel en al on
gelukkig gewol'den ! l\faar bet kan niet anders. Uet 
zal gelukkig echter slechts voor eenige oogunblikken 
wezen. Men stelle zich een daklmmertje voor, zonder 
behangsel boegcmaamtl, gelcgen in de rue Lenoir; 
een gescheurcle deur gaf toegang tot ecn donkeren 
gang; een veldbed, een stoel, een kreupele tafol en 
een oude koffe1· maakten al het meubilair uit. De 

· abt ·is gezeten op den eenigen matten stoel met een 
been ui{gestrekt op rlen koffei·. Hij rust met de kin 
op. de borst en kijkt droevig naa1· een oude lmt, ge
brekkig als hij, die op zijne kniecn. rust. Uit angst 

· van het arme d:~r wakker te maken clw·ft hij zich 
·.niet te bewegen, want hij lieeft g:cen stuk brood in 

gen opgernepeu. \VivLrom zulks ti; Srng-en en 
niet te ~blo beh·m,folLl wvrclt kon uiemn.ucl 
ons m }de kllen. Vermoa bl~j ~;:: h aft Je op,;e
roep;>,ne on 'I.er ::k1g,m domiJilie en is zijn wo
ning te Solo slechts een pondok. 

Een loslo pernl hollenLl pn.tircl heeft heclen 
morgen op d ~ hoogte vim L'J ljie \Voeroong 
een Chiu asche m~Lr.3krnn:nr om ver3;ilo)pen. De 
nrnn bek:WLtm geen letsel: illLLlU toen hij z~j mi 
op cbn gl'on l gevn.llen koopwnr0n we for hid 
opger1Lapt bespeurJe hg tot zijn sehrik, d:tt 
z~ju vrncht a ·inrnarkelg'c licl.itar wits gaw'ud .m. 
Esnige ornst11nclers hd len hem wd willencl ge
holpen om zijn liist bijeen te weken en zich 
een en antler voor hnnne moeite toegeeigeml. 

GouvER.c-rE11r;:N·r::; BESLUrrn~. Da Gouverneur
Generaal heeft goad5evoml~n, ou ltir nadere 
goe lkeuring des Koning,;, bg Stautsblatl No. 86 
te bepalen: 

De overeenkoll!sten van huur en verhuur, 
van verleuging Vtm hnur en van overdrncht 
v:m hnur betr.CJkkel\jk gronO.eu voor den land
bou w in Soemk1trt11 en Djokj11karta, die wel 
gesloten, mMr nog niet bekrncbtigJ waren op 
1 i\faart 188-1-, wordeu, voor woverre betreft 
baar bek:mchtiging en inwerkingtr0Lling en de 
vereischten, w11aman z\j moeten volcloen om 
bekra.chtigcl te kunnen worclen, beheerscht 
door de voorschriften van ordonnantien vnn 
21 December 1857 en van den 5 December 
1872 (Staat'lblad No. 116 en 211). 

Op de registrntie dier bekrnchtig le overeen
komsten zijn toepasselijk <le ter zttke be: rek
kelijke voorschriften van het Reglement op de 
huur en verhuur van gronden voor den land
bou w in Soerakarta en Djo kjakarta, vastgesteld 
bij artikel 1 der Ordonnimtie v11n 3 Fabmari 
1884 (St.~atsblad No. 9). 

Urr BA.TA.VIA. wordt aan HEr lNDI'lCH VA.DER

LA.~D geschreven: 
De Consul-Ganeraal van 'rurk\je doet voort

durnncl Vttn zich spreken en het weiniga suc
ces cl1it hij totnogtoe mocht oogsten heeft hem 
volstrekt niet afgescb rikt. 

Thans heeft hg het voornemen om van de 
~Iekkagangers voortaan een zekere belasting 
te heffen. 

Tot dat einde heeft hij de R~geering ver
zocht de uitviiardiging van de artikelen 11 en 
16 van het reglement op de passen voor het· 
reizen in het Ottomanische rijk. 

Deze artikelen schrijven voor, dctt personen 
die Turkije of z\jn onclerhoorigheden waarou
der Mekka uok behoort, wenschen te bezoeken, 
voorzien moeten zijn va.n een pas, geviseerd 
door den 'rurkschen Consul in het land hun
ner herkomst. 

Dit visum kost ongeveer f 2,25. 
Het zal een aardige bron van inkomsten 

voor den Consul worclen, als men let op het 
groot aanta.l mahomeclanen, die jaarlijks nau.r 
Mekka ·toogen. 

REEDS LA.~G was het bekend, dat de heer 
Cordes, Inspecteur van liet Boschwezen, naar 
Europa zou gaan. Dit schijnt thans bepaald 
gedHcicleerd te wezen, aangezien wij in de Ba
taviasche bladen ziju vendutie geannoonceerd 
zien tegen den 30en dezeL 

Sn..A.TSEX.A.PLOIT.A.TIE. Aan de liquidateuren der 
0. I. nfaatsclrnppij V11Il Lijfrente werclen inder
tijd de bosschen van het huurlancl Getas ter 
exploitiitie u.angeboden. 

Naar wg vernemen, is de gestehb termijn 
van mtnVtLitrding thans verstreken en zal het 
gouvernement nu zelf de exploitatie dier bos-
schen ondernemen. Ind. Vwl. 

zijnP karner en zijn eigen miag zegt hem genoeg, 
dat zijne oude vrienJin Vt)erbel r.oodig heeft. \au 
Osta i.e had u daarvan e~n schilt!erstuk gcmaakt, 
waarom gij met een traan in bet oog zoudt g~lachen 
bebben. 

C0rdier d1·oom le van de schoone tijden zijner jeugd, 
toe.1 er a'.ln verscbillende t'.lfols Y001· hem gedekt was 
en bij een kam er bemt en het l1uis rnn clc ·1 ko:ank
lijkc a1·chitect, wa::rr de nieu we hem den als door 
beto0rnring in zijne lade k wamen vallen, waar de 
ka 111~rdicnaar van den heel' Moreau hem Chocolacle 
bracl1t en zijn oucle rok met een gaatje aan den el
leboog door een nieuwe vcnvisselde zomler J1em den 
tij<l te laten om te wenschen dat het gaa~je gcstopt 
wercl. Helaas wat een verschil! Zijne kleederce waren 
in een elleniligen sta.at en de gastmalen in de stad 
slechts een hersenschim. De abt zuchtte denkencle aan 
de teeiiere blikken van zijne Phoeb ,>_ te midden van 
die harLversch,mreude herinnel'ingcu, streek hij met 
de hand over den 1'ug van zijne kat, de laatste ge
tuige van zijn vervlogen geluk. Hut dier strek.te hare 
JedL• maten uit en kroop langzaam naar bet bakje 
waar zij gewoonlijk haar morgenmaal voncl, maar, 
daar dat bakje Jedig was, kwam zij hij har<'n meester 
terug en zag hem jammerlijk aan. De abt Yoelde 
zijn hart toen breken; hij zourle het overblijf.5el van 
zijn tl'eurig !even voor een stukjc kalfsvleesch gege
ven hebberi. 

Maar zelfs in de oogenblikken van den grootsten 
wanhoop was Cordier toch nooit geheel ter nede1· 
geslagen, hij riep · daarom zijnc vindingrijkheid te 
hulp om een rniddel te Yinrlen om den eet!nst van 
zijn lotgenoot in het ?ng1~l11k te smoren. IIij trok rle 

ln de J!wa Bode komt het volgencle inge
zcmden stuk voor: 

R1.NDO~G, 21 Juni L884. 
Cl'aclite R edacte11J' ! 

In no. 140 v1in U w bhicl beveelt U de 
groeuteznden en de hnndleding voor groen
tencultuur a•m vim de Hc!cren V oute & Ri
ch11rd te Zeist en h1Lt er op volgcn, clat die 
Heeren mat hunne znden goeJ vnu pits ko
meu, vooml, nu de euergie~rn Teuscher te 
Bn.ncloug is overleclen. Het publiek z1tl door 
dit schrijven allicht in den wimn gebrncht wor- · 
den .1fot de zaak vim den H ear 're:Bcher m3t zju 
cloocl opgehou len hecft te be.3b1Lan. Dit is ech
ter volstrekt niet het gevul, cl1rnr ik reeds in 
U w blad en iu de Javc;,sche Cow·ant heh gen.cl
verteenl, <lat de zaak vim m1jnen vader door , 
mij op c.1enzelfden voet wo1·dt voortgezet. 

Met de opm1me van clit schrijven in TJw 
veelgelezen bliid zult U m~j zaer verplichten. 

Hoog11ch tend 
Uw::iLcld. Dtw. Dienaar. 
R. Teuscher. 

Zandhn.ncleln.ar Bloem- en Boomkweeker. 

VVij hooren bew reu, cfat er plan zou zijn 
om g an loter;jan m'.'ler toe te sti1an, WMLrbij 
meer c.lnn '/• v1m den inleg 1mn prijzen en on
ko.3ten wol'Llt besteecl, of W1Lnrv11n de loten min
dar clan f l 00 groot zouclen zij n. 

Het denkbeeld schijnt ons niet verkeer,l. De 
tienmaal meerdere grootte der loten zou de 
adrninistrntie en de onkosten zeer verminderen. 
Het publiek kau zir.:h altoos combineren tot 
het g zitmenlijk nemen van eeu lot; en de be
paling van een vaste verliouding tusschen de 
gezu.menlijke prijzen en den inleg knn sle·chts 
in het beh1ng van het publiek zijn. 

J. B. 

De gew0zen vencbrueester v.m Pekalong11Il, 
de heer J. H. Stolt;r:..an, welke in 1879 niet 
eervol uit 's buds dienst is ontslagen, heeft 
zich, nMr wij vernem'.'ln, op nieuw tot de RR
geering geweml met verzoek om gesteld te 
wordcn in 't geri.ot vu.n pensioen wci.n.rvoor hij 
zij n 30 diP.mtj1Lren fang heeft gecontribueerd. 
De vorige Gonverneurs Genernn1 hebben steeds 
afw ijzend op zij n verzoek beschikt. De heer 
van Rees heeft zegt men ons, den Procureur 
Genera.al om ad\'ies doen vmgen. J. B. 

De salonwngens v11n de Compngnie Inter
nationale de w1Lggons lits. in het buitanland 
sinds lirng gumtig bekend, z!jn nu ook te on
zent ingevoerd: De Holl. IJ zeren Spoorweg
m::iatsch1tppij m3emt ze van 25 }bi iif iu het 
verl>:eer op tusschen AnnterJiim en Rottercbm, 
voor reizigers le kl11sse sneltrein van beile 
phitttsen. Voor het gebruik wordt boven het 
farief 50 cents. v11n en nan.r tussehenst1Ltiuns 
30 cents b::lta::ilcl. 

\.Yij kunnen ons voorstellen c.fat daarv::rn ge
bruik Z;tl worc.len gem11akt. 

De fo1ai geschilclerJe zoUering. de gobelins 
langs de muurv11kken, de kostlxtre z1tehte b
pijt.;n. de g'<:Hrntkkel~j ke drnai:>toelen, rnstban
kea en tafel~jes geven vanzelf gezelligheiJ. aan 
het ver blti f. 

Het midden vertrek, het rui111ste, tevens van 
eeu frnai buffet voorzien, is voor omstreeks 
20 personen ingericht; twee kleiuere, elk: voor 
6 personen, waarvan een uitsluitend voor roo
kers bestemcl is. 

De verschillende vertrekken kunnen met gas 
worclen verlicht, er is een welingerichte kleeJ
kiimer. 

De W;tg·~n loopt op acht wielen, vier aan 
vier ann cle uiteiuclen. Hij is niet minder cl1in 
1 T" M. hmg, een lengte welke, in verbmid 
met de krommingen op den weg, een bijzon
dere inrichting vi1n het onclorstel vereischte. 

KR, C. 

tafel l).aal' zicb toe, nam een Yel w'.t papier en be
gJn daarop te kauwen, zich bet air gdrnnde van 
iemancl die ontbijt, en, to"n hij de kat met b~
langstelling zijne bcwr.gingen zag volgen, booJ hij 
haat· een brdletje papier <tan, wat vrij wel op brnod
kruim geleek. De levensmidrlelen waren bij C.irclier 
zoo zelclzaam, dat de kat met vertt-l>uwen at. Zij zou 
ook nooit kunnen Ye ·onder,te bn dat haar vriend haa1· 
met rnorbed::tchten racle zou bedriegen. Cor,lier ver
rlubbelcle de Llo,;is en stelde zoo een nagebootst ont
bijt te samen, clat hem een dag uitstel gaf, nitit om 
naar bet geluk te loopen, want hij b.:izat g.een bruik
bare beenen meer, rnaar om te wachten tot het zich 
zou venvaardig»n om hem op te zoeken. 

-- 0 ! rnijne Phoebe! riep hij uit, toen ik uw En
rlymon was en gij met uwc gorldelijke handen een 
zwart zijden vest voor rnij borcluurde, wie zou men 
gedacht hehben, dat ik eenmaal uw kat met balle
tjes p::tpier zoude moeten voeden. 

T·.vee groote tra.nen rolilen langs de wangen van 
den goetlen man. Uij hiet de oogen op m.ar een 
klr.in stuk,;e van den hemel, dat men bespeurde door 
een klepvenster~je en. uit rlen grand van zijn hart 
sprak hij tot GoLl, hem zeggende dat hij in grnoten 
nooLl was en hulp behcefde. Op dat oog<>nblik ging 
de deur open en zag hij de huisbaas zijne kamer 
binnentreden. 

We! wetende dat de abt geen geld hail, dacht de 
huisbaas er ook. niet aan e1· hem om te vragen. Hij 
stelde hem voor hem een plaats in het hospitaal cle1· 
·ongeneeslijken te bezorgen, waar h.ij al:e zorg zou 
vinden die hij behoefde. Cordier bezat geen vooroot·
deelen en was ook in geen positie om z\ch te ve.1-. 

Ver s pre i de be rich ten. 
Te Soera.bctia had een we,lu we vier millr. geerfd. 

Des mid ,!ags van h::tt•e bezigh ,d,rn te hnis komende, 
vond zij de door h::taL' geslotr.n clern· van het huisje 
opengebl'oken, hPt slot van een lust gcforceerd en 
uit een kast drie sarongs gestolen, beneve:is een bttnk
biljet v1tn f 50 c>n een van f 25 die oacle1· een ka
UL~ja ve•bo t·ge n h::ttl leu gelegen, en e3n tafelldee1t 
Oe diet heeft slecht gezo:::ht want het ove1·ige geld, wat 
ook in de k.ast lag_, heeft hij ona1tnga1·oerd gelaten.
TP. Soernu.1ja houden et:inige jnngelieJen op eigenaardige 
w\jze vacantie. Zij rijden tc paard zonder hoofLl
dek~el en in een kleeJing die men r-iP.t betamelijk " 
vin i..-D1} Sec!'etaL·ie wot·clt waarschUnlijk toch naar 
Buitcnwrg ove!'geplaatst; er i~ cen commissie benoemd 
om te onlerzoeken of het ou~le herbarium gesch;k.t 
is om tot kantoor te woni.en ingericht.-In de bosschen 
van Madura houden zich we1ler eenige gewapende 
mctn nen op. wactl'~chjnlijk met geJne gc.ede bedoe
!ing«rn.-Een tran~p3rt van Auagalcrnng naar Glik.am
bin6 is ongesto:wd ter zijnei· besternrning gekomen. 
Dit bleek iets zoo buitengewoons dat hct aan de 
Regel:'ring getelegrafeerd were!.- De beer te l\fechelen, 
heeft drie prnuwen, vennoedelijk met opium gelarlen 
die zich hij Ti<tnjar ( lfali) waal' een onaflmnk.elijk 
vors~je troont, ophieldcn, op sleeptouw laten nemen 
en W(~ggevoerd.-Een neger, die in Lyons (Texas) 
een weduwe l\foore vermoord had, is door de buren 
gernt, naar het bosch gesleept en levend verbrand. 
Kort recht schijnt aldaar van tocpassing.-

Telegram113n van de Ljcomotief. 
Uit Bt1t11via, 24 Juni. 

Het besluit, wctarb~j aan ambteuaren op 
w11.chtgeld, nonactiviteit of onderstaucl, na het 
verstl'!jk:en van den termgn der hun toegeleg- · 
de inkom3ten, telkens zes maanden onclerdtand 
werd verlet'nd, is ingetrokken. 

P1·obolinggo, 23 J uni. De Litmongan is sterk 
aan het werken. 'rot nog toe geen schade door 
de verhoogcle werking aitngericht. 

Van R'.'luter, 24 J um. 
Kafro, 24 J uni. D.3 rebellen zgn na een 

marsch vitn vier clagen v11n Komsko slaags 
gernn.kt. Een anler gedeelte is opgerukt naar • 
Dongola. 

Er is tot de verbreeding van het Suezka
naal besloten. 

'reruggeplaatst bij zgnkader,decon
tr6leur cler eer . .,te klasse Couperus. 

0vergep1 a at st V<tn BJ.tiwia naar Ban
dong, de ingenieur cler eerste klasse van Ber
ckel; 

van B~mdong naar R1taviti, de ingenieur der 
eerste klasse Groenemeijer. 

Het stoomschip Pr·inses Amalia is gisteren 
van PadttnO' naar BJ.fovi<t vertrok~en en wordt 

0 . 

daar u.. s. Donderclag verwacht. 

Particulier Telegram 
VAN DE LOCO~IOTlEF 

Uit Nederlund 
Amsterdam, 23 J uni. 

KOFFIE, gewone bereicling, particulier, 293
/._ 

Uit Batavia, 25 Juni. 
De afloop der heclen alhier gehouclen wis

selinschrij ving is als volgt: 
In()'eschreven voor f 9,520.098 

0 

Ge()'uncl 2.798 tot 101 
id 44.000 ic.l 101.l 
id 1.673.00'0 icl 101.2, de limite 

Den 9 Juli Zitl weier een iuschrijving geo
pend worden tot twee millioen. 

Officieel. 
Ge p 1 a at st bij de BJ.faLviasche havenwer

keu, de ingenieur der eerste klasse van den 
waterstant, Groenemijer. 

zetten. Het voo1·stel stond hem aan. Den volgenct..n 
murgen p!aatste men hem en zijnc kat in een buur
rijtuig en hij vestig.le zich bij de ongeneeslijken. 

Wij weter1 niet juist h1)e lang hij in da1rhospitaal 
bleef; ma:11· op een goedcn dag kwain een notaris 
hem daa1· zoeken. 

- i\Ijnheel', zeide die man tot hem, zijt gij wel 
de abt Cordier? 

- Dat ben ik; mijnheer. 
Hebt gj vroeger niet mejurvrouw Daligny ge

ken I, een actrice van den Franscben schouwburg? 
- Of ik haar gekentl heb; rlie kat die daar van 

ouclel'dom actn mjne voeten ligt te sterven, heb ik 
van haar gekrcgen. 

- D.rn zij t gj . wel degelijk de persoon, dien ik 
sedert clrie maanJen zaek.. Mejufvrouw Daligny heeft 
u in h.ia1· te-;tament vijftlenl10nclerd kroonen aan 
reQte nagelatcn. 

Aan mij, goede God! en waarorn? 
Ifot is onnoojig om in dit geval geheimbou

denrl t.e zijn, mijnlteer de abt, want die dame zegt 
uitdrukk.elijk dat zij u clat legaat schen'.iLils aan den 
vl'ijer, che haar de teederste herinneringen heeft na
gelaten en ook opdat gtj haar het verdriet zoudt 
verg<!ven u door hare ontrouw aangedaan. 

- Ilet is waar, ik heb mij er nooit geheel en al 
over kunnen troosten, maar de vergiffenis is haar 
van harte geschonken. 

Verder l(~gateerl zij u nog hD·u· horloge hare rin· 
ger;i en cen zilvernn diadeem, dien zij in de rol van 
Phoebe gedragen heeft. 

- Ik weet wat dat is, zeide de abt ontroerd. Zij 
droeg ze maar eenmaal in de pastorate van Endymion. 



• Uit Solo, 25 .J uni. 
Gisteren is bet nieuwe logegebouw alhier 

zonder eenige feestelijk:heid ingewijd. 

Officirel. 
Ver I e end, et-n twe,•j1trig verlof 1rnar ~e

derland 111~n Wt>ijdung, hiatstelijk coutroleur 
der ~erste kln.sse. 

Ee r vu l on ts 1 age H, .op verzoek de op
zichter der . ePrst' kh.:.'e blj den Witters~nat 
Welter; 

de tijdelijk waarnememl notaris te J\Iodjo-. 
kerto, Hiiughton. 

B e n o c m d tot tolk voor <le .Fmnsch1' tn.11.l 
bij den ra11d van J ustitie te 8emarang, Yer
martdel. 

Door den eersteu luitenant der infonterie 
V eeren is detH.chee1·ing bij bet N ederhmdsche 
leger aangevmagd. 

Het stoomschip Soo1·c/-B;·abcrn<l is Aden 
gepa eerd. 

Van Reuter, '.25 Juni· 
Landen, 24- J uni. Betreffende Egypte kwr.

men Engeland en Frnnkrijk tot een overeen
komst. 

Engel1rnd zal iu 18 8 (?) Egypte geheel 
ontruimen. 

De stunt schuld zal bebeerd worden onder 
voorzitter chap van een Engelschruan. 

Het stoom chip Xoo1·d B1·nband is 18 J uni 
Aden gepa eerd. 

Uit Batavia, 26 Juni. 
Het toomschip Conrad is gisteren van Suez 

naar Padang vertrokken. 

0 verge p I a at c; t naar .Batavia, de kapi
tein der genie, von Deutz~1,;h; 

naar Atjeh, de kapitein der genie Plantenga. 
1 n g e d e e 1 d te Buitenzorg, de tweede lui

tenant van Kappen. 

it Singapore, 26- Juni. 
Heden kwam hin aan de Engelsc;:he mail, . 

met berichten, loopende tot 30 Mei. 
Z. M. de .Koning Jijdt nan een nierontsteking. 
Y oor de provincie Lirubmg is de beer Mag

nee gekozen tot lid der eerste kamer van de 
staten-genern.al. 

De correspondent van de Xi e111ee Rotte,·dam
sche Coumnt is uit Rusland verbannen. 

De London and Chi'iw Expds~ publiceert 
eenige officieele nota's betreffende de Sisei-o
quaestie. 

Aangeslagen vendutien. 
Op llfaandag den 30 Juni te Srngen rnn gouver

nement:; trekus,;en, karren en staUingcn. 
Op Yl'ijdag den 4 Juli te Waroong Pelem ten 

huize ,·an den Heer H. F. van der Heijde van com
missie goederen. 

• De Yendumee ter, 

H. C. Fis~er. 

Advert en tie n. 

aeke~d.~~kin~~ 
Op 1Iau.ndag 30 Juni 1884 des voormicldags

ten 9 ure zal te Smgen vendutie worden ge
houden van eenige vroeger voor bet veroer 
van rnilitairen langs clen postweg van Xga wie 
naar Solo gebezigde trekossen en karren zoo-

- Ziedaar voorloopig drie hondcrd vijftien franc~ 

voor het !'f~eds wr:oJpen gedeelte VlHl. uwc reute. Om
trent het andere zullim wij ons 

0

late1· rnrstaan. 
Acht d<'b"en later woonde de gelukkige C01·rlier op 

een !dein boYCnbuis mGt spiegels en netjes gemeubeld 
in bet Luxemburg. Hij bereikte een hoogen ouder
dom, rnaakte zich cenige nieuwe \Tienrlen en kocht 
veel b~eken ,·an den Jaatsten tijd, want hij hicld nm 
lezen en had bet gduk dat zijne oogen goed b!even, 

De abt Cordier ~tierf als een eroed Chri ten. Als 
een ,·eri assing li(;t hij alles wat hij bczut na aan een 
oude Yl'ijer zooals hijzelf was en die het ook zoo 
noodig had, hem verzoekende om al$ hij k warn te 
sterven er op dezelftle wijze over te beschikken. De 
volzin waarmcde zijn testament liegon, b1mijst dat 
hij zijn geluk op prijs ~telde en dat zijne laatste tla
gen zacht en kalrn waren voo1·bijgegaan: 

-Ik wcnsch aan alien, die de cllende van zoo 
nabij geziPn hebbcn als ik, 1.oe, van te stenen zoo-

. als ik in ePn goed bed met blauwe gordijnen, ge
plaatst te midden rnn nmhoniehoutcn meubels, in 
een znchte warmte nwt alle gemakkcn, die in den 
ouderdom zoo wenschelijk zijn. . 

Zonder vcPl praal were! hij te Yaugeral'Cl bcgraven 
en zijn univer~eele er!gcnaam droeg zorg dat zij11 
graf gowl ondcrhouden wertl tot op den dag toen 
bet kerkhof opgcruimd we1 cl. Wij wenschen den lt>
zer wcl geen blauwe gorclijnen en mahoniel:10uten 
meubels al~ 'an den aht Cordier toe, maar wel den 
t>envourl zijncr zerlen, zijne goedlmrtigheid en zij11 
g-elukkig kamkter, wat de kostbaarste schatten zijn, 
die men op de wereld vinden kan. 

EINDE. 

mede v1i11 de te ,it1w11ul;oeJ1u eu /(ena1e11 ,.,b,tn<le 
stnllingen, welke laatste door de respectieve 
kooperf; op <lie plri.atsen in ontY11ngst zn1len moe
ten genomen worden. 

~ 16-i) 

De Resident. 
, 11. meI\s dezen 

De S1•c1"f'l111·i'. 
'1'· H. VAN' D18:3~L. 

Koeien· Vendutie. 
Op Donderdag 3 Juli a. 8., 

zullen wij op vemlutie verkoopen voor het 
huis vim den H ~r H. F. 'ra::1 der 

111eUde op Mc sen. 

Zeven pracllti[e Ben[aalsnhe Koeien, 
pas van Calcutta 1111ngevoerd, waarvan v ij f 
veel melk gevemle met Kal veren en twee zwaar 
bezet. 

Yerder een spnn p::rnrden, Savo en e z en. 
Dinsdag eu W oensd11.g te voreu te bezicb

tigen in de stnllen van bovengenoemden Heer. 
Met commissien belasten zich 
(165) SOESMAN & Co. 

Openbare Verkoop 
Op Za,terchtg 13 Juli 1884 des morgens 10 

ura ten kantore vn.u den "ViTendrnneester 
te DjokdJoka1·ta van: 

Een perceel, met daarop aanwezige gebou
wen, gelegen ter hoofdplaats Djokdjokarta, in 
Blok Letter 'r nummer 53, sttrnnde ten name 
van wijlen Beruh.ar'l Fncbs. 

Mr. VA :r OOSTERZEE. 
(153) qq. 

Op:~~~a~e Ve~koop: 
@1> ~atertlaJ;;· 19 Jnli l§S-l 

des voormiclclags te tien uren, ten 
overstaan en in het loc11al van 

het 'T endudeparternent te 
Semarang, van: 

Het een derde onverdeeld aandeel in 
de !u1111Tecbten op bet complex van 

grcmden gelegen deels in de Residentie Djok
j1tlrnrbt, Hegentschap K11lassan. en bekend ondP.r 
den nan.Ill van B..c 7¥l!HH~ GlJE~ rTI~G, 
en deels in de residentie Soeralmrta, afLleeling 
Klatten, en bekend oncler den naam van 
'l.~J..c ~!DIE §E,VUE, hebbende die 
gronden eene gesaruentlijke uitgestrektbeid van 
149 1

'a2 cl~mken of :Zl8 l '/, Uouverneruents Louws, 
waarop getlreven wordt de §11ikeronder
ne:n1ing bekend onder de bovenstaande 
gecombioeerde namt>n van B1 . r DI> E 
GU~~TI:¥G en TJA\.~DIE §E· 
'V'3E, en bet een derde onvercleeltl aandeel 
in de gebouwen, de vaste en losse inventaris 
en al wat die onderneming uitmati.kt en claartoe 
beboort, cle oogst van het loopend jttttr d1111ron 
der begrepen. 

~ :radere informatien te bekomen bij den ad
ministmteur en bij den ondergete~kende. 

.:\Ir. M. H. C n::-f OOS'rERZEE qq. 

(156) 

Openbare Verkoop:; 
01• Z1'ltel'clag 19 Juli lS~l 

des voormiLhl11.gs te lrn.lf tien uren, 
i"teu overstn1m en in het locn11l 

van het \r ernlulleparteruent 
te Seuui.rnng, van: 

ne hunrrechten op d gronden gele-
gen in tle ntdeeling Bo~joht.lie, resideutie 

Soemknrta, hebbende eene uitgestrektheiLl van 
31 ,.,,, djonkeu, waii.rop gedreven worclt de 
lioflieantlerne::ining bekend onder den 
mmm v11n Ii R... I¥G, met de 11anpl11nting 
en, gebouwen en in ventaris, die onderneming 
uiturnkend. 

Nadere inforrnatien te bekomen b~j den 
administrateur en b~j den ondergeteekende. 

l\Ir. M. H. C. n::-f OOS'rER/:EE. 
qq. de Erven H. W. J. A.. GASTER 

(1G5) 

""'PECIALI'l.,ElT. 

I~~igo..,rn~t~ll~ tie~ 
"T..'iTOr(len ' 'olgens de laatste ,·er

beterinr.;·en, s1wedig en so tide 
- nitg·e11oerd. 

Beter kwaliteit Indigo, toepu8sing van Stoom
kooktoestellen. 

Kleine Installaties worden in den tijd van 
eene m11.11.ml g·ereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoegerntn.md geen metselwerk 
gebruikt en lrnn men het comlens-wtiter bezi
gen tot het mtmnengen van de incligopap. 

JV. 1\IAXWEL. 

(150) E :rGI~EEB,-Djoe,ja. 

FO,VLERS 

draa[bare Spoorwe[en, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
VOOR 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
wonlen met veel ucces gebruikt op de fn,
brieken DJATI, NG.A.NDJOEK, MEHJTJA :r, 
PAGO~GAN, enz. 

Dit jaar zullen er bier te DJOC
DdA. 1ner tlan TIJF paal §poor 
in gebrnik ~·ebi·acht ~vordcn. 

Eenig Aoent voo1· de Vm·stenlanden. 

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

BEKROOXD MET MEER D,\>l 200 ~IED.\.ILLES 
YOOR ZIJNE i\IACH.ll\ERIE~ 

§TA.LEN ASSEN VODR ItIOLENS. 
ENZ. E~Z. 

(149) W. l\IAXWELL, E~GIXEER. 

ONTVANGEN: 

Prachti[B OlBO[rafiBBil 
- zeer goekoop. 

'J.,HflOFT & IiAJi_.FF. 
(162) 

~m ~QOO~OTl:mP~ 
Bet meest gelezen bla.d van Indie. 

Ge1·egehle harulels-teleg·ra1nmen. en llandelsbrieven nit Europa. 
lVIlailtelegrall'llJlle:n van §h1g·apore. 
Tal van cor1·es1>ondenten stellen de redactie in staat. het· nieuws zoo spoedig 

mogP.lijk onder de oogen cler abonnes te brengen. 
I!l h~t l)jza::l.~.er wordt gewer.en op de .. itbreiding au.n de rubriek ,,Tele

gram:n1e:n" van DE Jf_,'fl{;l)Jfl.fiTIEF gegeven. 
Va te rnedewerkers in Europa de heeren 1•rof. dr. J. van Hamel, Joh. Grain. 

C . .E. van It esteren en vele andererr. 
Eerlang worden naast de Haagsche Fick · ~ick twee nieuwe rubrieken geopend: 

Politie.ke BrieT"en van .Jllanns, en Parijsche Brie"-en. van §lamat. 
Ku ufl.oop van bet tegenwoordige feuilleton, worclt in de volgencle maand een mmrnng 

gem1111kt met het plaatsen van een nieuwen, boeienden roman, voor de lezers van De 
Lncn:m~TIEF uit het Engelsch vertaald. 

(163) DE ADJllNI§TRATIE. 

N a. t u u r 1 ij k :Minera.a.lwa.ter 
uit de 

Victoria Bron. te Oberlahn.stein. aid. 1.~ijn.. 
Het beste der tot nu toe bekende .Mineraalwa.teren, 1111.nbevolen door vele rneclische au

toriteiten. 

(77) 

Verkrijgbaar bij 

SO ES~IAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

Gut t ~ -P e r c h ~ z a ~ d~ 
Ceara-Rubber (~lanihot Gla
ziovii) 1000 stuk" ~i f 10-
contant. 

lL. c. R. BOERS. 
REP_l.KINU. 

H 1tlte Kedongdjatie. 
(161) 

I.NDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileiten in Spaansclte en Porlugecsche Wi;neu. 

Witte en Bo0<le Port ..... f ·J 5.-\ per. 
Nialnga, liuscatcl en Vino Dulce,,·[ 3.50 112 fl 
Pale-, Gold- en Dry-She1Ty ,, 12.-J aoont 

.\.GEN'f.E;N: 

A. N. K.OL~IUS ..... Banjoewai1r1ie. 
L\.RSEX & Co. . ... Pt·obolingo. 
\\\.:\' :.\IOI.IDE:> & Co .. Soembc~ja. 
KROO:\' ......... J!Jrljol>e1·to. 
STECK . . . . . Jlalang. 
DE'.'\.\'I'.'\GER ...... Kedirie. 

M.\NUEL ........ .llarlioen. 
THOOFT & KALFF. , . Soel'acm·ta. 
\rAN GORKU,\l & Co .. Djocjacal'la. 
E. t' S.\.S ........ Samrwa11g. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
S:\IEENK . . . Chel'ibon. (107) 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
"'V.ERX. TiJ IGK U::WD IG EN. 

Handelaren in machin9riesn en fabrieksbe
noo:ligdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij JL, T, W en Balk
ij zer in alle afmetipgen. 

§taa.f en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X 1

/10" en '!•" 

§ta.a.f en })laa.tkoper en Koper
draa.d. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
Uli!lkna.gels. 

» » 1'operen l{ranen 
en §too:anafslniters. 

India. 1·nbller van af '''"" tot en met 
l" dik. 

Gas1Jijpen. met hulpstnkli.en tot 
en met 4" 

Geldtha!I:e!l plj1>en tot 12" dinmeter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit E!:1g·elsche drijfrie
.1neEl, enkel en dubbel. 

Haeid, Ce~trifn;;-aal, §toom
po:rnpen en .B1·a::uls-pniten. 

.;:;'e-~ijgereedsvhat• ,·oor gas en 
'Vi th ~worthdra;ul. 

Alle soorten ~er i"~v.raren. 
Boor en Po::tsimachines, Draai

en §chaatbanli.en. 
§toonuna.chines :rnet J&:etels op een 

f"nndatie1>laat. 
ki~zel;.;·uhr co:nipositie, de beste 

bekleedmg tegen wannte-uitstr,i.lina-. 
Dinas Cristall, een cieuw soort 

,.n_ ur klei. Van welke laatste artikelen zij 
eemge 11genten voor Javn zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
''001· la.~del~j l~e onderneiningen. 

Hunne ::11ak op grooten omzet gebnseerd zijn
de, hebben zij hull:ne prijze11 zeet billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaarne helasten zij zich met toer.icht hou~ 
den op aanmaak van · llllachinerieen en 
reparaties daarvan, en neruen bestel
lingen !tan op uiverse werktuigen. 



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

ten bcboeve vnn 
De G) mnnstieksehool te Soe1·nknrta 

en 
J)t- Vereeni~ha~ tot , ·001·bereidend on

derricht nnn kindert"n , ·1u1 ltiinver
mo;.;enden in Nederlnndsch lndi.c. 

f 300,000. 320 prijzen. 

Een prIJS f 100.000.-
1 prlJS van f' :30.000.

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

1 « « 
~ prijzen « f' 5.000.-

1.000.-
500.-
100.-
50.-

::> « « « 
10 « « « 

100 « « « 
'.WO « « « 

3':.W pl'ijzen { 1 70.0bO.-
LOTF:'.'\ zijn tegen f ·I 0.- CONT.\ NT Ye1·hijgbnar. 

te Amhoina bij de hccren .\ . T. Buumnn & Co. 
« Banda « den hee1· C'. J. I3Innkert. 
« 1.bmljtu·nmsin « « (( J. A. Jan~en. 

« Bandong (( « « C. G. Heiligers. 
(< Bata,ia << de N I Escompto :Jiaatschappij. 

" « den hee1· H. J. ~Ieertens. 
(( 

« 
(\ 

\( 

\\ " 
(( \( 

(\ 

(i (( 

,, 
\\ (\ 

" Benglrnli · 
\( nenkoelen 

norleleng 
" Buitenzorg 

oJ. 

,, Chcri lu.Jll 

" « " G. Gehnrng. 
c< c< « F. lI. Kroon. 
c( de ll ecren IL M. rnn Dorp & Co. 
<< « " Ernst & Co. 
" " " lkuining < • Co; 
" « « Ogilvie &. Co. 
" "\ ' \ ' isse1· &. Co. 
(( " « Dunlop & Co. 
" den hter Loa Po Seng. 
" « << 'l'hio Tjeng Soey. 
« « « L. van Hutten. 

(( 

(( 

t, « C. ,\ .• \eckerlin. 
(( 

(( 

(\ • ·ierinckx. 
Th. Jansz. 
J. r\ . Sr hussler. 
.J . .T. H. Snieenk. 
.\ . J. \\ 'oll'elrnmp. 

(( « 
cc Djembcr Bezoekie « 

« .T. rnn llol · t Pellekaan. 
Brotx. 

Djucjararta " J. J. de Grnaff. 
(( (( \( \'( \\ n. nunillg'. 
" « (( « << \\'ed. I\ocken. 
" " " de Ll'eren Soc,-man e Co. 
« Imlrnnrnjoe " den hecr .l. ReYiU$. 

· " " « « Cb .. Pino. 
1< Kedirie • « " « F. Stoltenhotf. 

1\ota-Radja c< " <• A. \\'. Ii: neefel. 
,, Laboeu11 (Deli )!< « << J. F. II. van IIemert. 
" :Jincassn1· " << « \\'. Eekhout . 

:'lfadioen « « « P. E. ,\ndresen. 
:'lfogela ng « « « P. Koppenol. 

c< :Jiedan (< « « \\'. F. H. Leyting. 
« :'llcnado << de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « Yan Ilonten, Steffan & Co. 
« Pacl.-Pandjang« " l< J. \\'. Alting ~iberg . 
« Pnlembang c< " cc G. H. Ruhaak. 
cc Pa~oel'Oean << cc << H. G. Klunder. 
« « c< c< D. P. E1·dbrink. 
« Pattie 
« Pecalongan 

(( 

(( (( 

• \. ~1. Yarkevisser. 
A. \Y. I. Bochard t. 

« << « << « S. ::S. Marx. 
« << « de heen'n Hana Mullemeister & Co. 
« Pocrworedjo (( den beer M. F. Sinets. 
« Probolingo « « << C. G. van Slidrecht. 
« " << « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « (< ('. vnn Zijp. 
« Rernbang << << « P. L. van Bodegom. 
« Salatiga cc << « Tb. B. vnn Soest. 

Samnrang « « Agent _ '. I. Escompto ~Iij. 
<< << de hee1·en G. C. T. rnn Dorp & Co .. 

'( « « c< « Raveuswany & Co. 
« << « « ,f, Arnold & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( 

" Soekaboemi 
,, :-:uerabain 
(\ « 
(( « 
u (( 
(( (( 

(( (( 

« Soeraka rta 

(I. (( 

(( (( 

(< 'fnnget·ang 
« Tjiandjoer 

Tega! 
« Ternate 

(< Tjilaljnp 

« « « oesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
<< den heer A. Bi$schop. 
« " (( D. J. II. Schafe1" 
« « _\ gent·'.'\. I. E~cumpto ?.Iij . 
1< den heer Chs. Kocken. 
« « << \ '. Clignett. 
« de l1L'er1•n Geb. Gimberg en Co. 
« « \"an .\luid en & Co. 
« « Thieme & Co. 
« « « Soe:<man ~· Co. 
" 1< « Thooft & Kallf. 
<< « « \ 'ogel ''an der lieide & Co ~ 
« den hee1· L. Baier . 
« « cc L. A. ~I. Leman. 

« « .nu·. R. IIolzschuher von 
Harrlacb. 

« « « K. Havens Greve \Yzn . 
« « << C. \\'. R. van Renese van 

Duijvenbode. 
« « « I. 1. A. Uitenhage de 

:\list. 
« \Yono~obo (( «. « D. J. van Ophuijzen. 

De frekking gesr.hierlt ten overi;tnan van den No
taris II. .T. l\IEErlTENS te Batavia als bij aauplak
billd is bP-kPnd gemaakt. 

De Commi~.~ ie acl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

. (12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo1·stmat- Solo (35) 
Steeds beleeCdelijli: aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'AlUEVEN. 
'l'ELE<lHAAF'fARlEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOO EN buiten 

de l~jn. 

(6) THOOF'r & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gymnastiekschool te Soerakarta 
en 

De Yereeniging tot voorbereidend onderricht 
mm kinderen van Minvermogenden 

in ederhmclsch-Indie. 

Indien het debiet vim JL'DT EN op den te
gen woordigen voet bl:ijft voortg1mn. zn.l de trek
king knnnen geschieden op een nader te be
pu.len dn.g in het begin van de mn.nnd 

Augustus a. s. 
De Oommissie ad hoc. 

:Mr. N. P. VA DEN BERG. 
(120) E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
D.E PILLEN 

Zuivcren bet bloeLl en herstellen alle ongeregelrlbeden 
van de 

le,·er, innag, nieren en iugewanden. 

Z1j geven kracht en gezondheid weder aan Ye1 ·zwak
te Gestellen, en zijn on waardeerbnar te1· geneling 
van allc Kwalen 0igen aan het vrouwelijk geslacbt, 
onverschi.llig van welken lceftijd. En on betaalbaar 
voo1· Kinderen Yan welk.en ouderdom. 

DE Z .~Ll!"' 

Is een onfcilbaar geneesmiddel \·001· kwade B0enen, 
Zwerende Bor.·ten, veroudel'lle \",,mien, '7'.weren en 
Etterbuilen. Ilet is beroemd L1· genezi ng 'an Jicht, 
Rhumntiek, 0n onvergelijkbaar Yoo1· Aambor:.;tigheid, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hocst . 

Ter genezing vnn KliergezwelJen en nlle ~'Orlen van 
Huidziekten h eeft zij geen me1lc, li11ger ' ''1 p:•3neest 

belooYerend. 8aamgetrokken en stijve (,0wrichten. 
Alleen bereid in Profc:;sor H OLLOW.\ Y's Etablis$ement, 

78, New Oxford street, L anden. 
voorheen ~33 Oxford street, 

En worden Yerkocht in Patten en Dooz,m vnn ·!,;. 1 '/od., 
2~. 9d .. 4s. 6d, 1 ls., 22s., en 33s. en Yerkrijgbaar 

bij alle medicijnen-rnrkoopers door de geheele "·ereld. 
!JIF'."' Koopers gelieven hel Eliquel van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het ad res, 533, Ox ford Street, er 

niel staal, zoo is het bed.rog. 
(130) 

An1sterdamsche A pot heek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough I .. ozen~·es. 
}liddel tegen de hoest. 

( 10 5) :\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek . 
Soerakarta. 

Bayrnin. Alcoholiscb urasch
"ft"ater. 

( 101 ) i\1A OHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

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

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. _ 
P lUJSCO U RA:N'TE:N' word en steeds gratis 

verstrekt. 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Hn.nclel in HOU'l' en BOU'WMATEH.IALEN 
S~I~DElUJ. KOPEHGIETEBJ.J, WAGEN

MAK.l!JlU.J en 'l1rnnIEH,i\1A SWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accnratesse geeffectneerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUlZEN, FABRillKEN 
en LOODSEN, worden solicle en net i•fgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt . op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Yan af heden dagel.ijks verse he Gebakjes enz. Prijscouranten worden 
aauvrage franco toegezonden. 

VAN RU IJ VEN & Co. 

I :aazr~s~@O Bl\ 

I 

j 
§olo, den 23 April 1884. HEERENSTRAAT. 

(127) 
I 

L --~--~~~~----~-~~--~-----~~~-~----' 

Zaturdn.gs: Saucijsbroodjes en geprepareerd Ys. Bestellingen wordeu· in den 
kortst mogeJ:i-jken tijd afgeleverd. 

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

L ij t r B n t B M a a t s G h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. Y. Kapitanl bij overlijden, lrumer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VER.LAA.GD tariefvoor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

I: [IJ IM #lti;; [I ICI§) 
HOGG'S PU~E COD LIVER OIL 

( HOGG'S LEVERTRAAN ) 
Yunan de heilume uitwerking sedert 30 Juen behn~ is 

Tf'gen: Borats.iekten Longtering, Bronchttia, 
Verkoudheid .Hard n ekkiae hoest,Kl1 er<l ch tlg e 
aandoenJngen. Huio z iekten . Klleracbt ge 
oez.wellen Verzwokk.inq en \'OOral terv .. rst.t>rkiug 
1'&11 kinderendie een zwak en teer gestel hebben 

lien eiscbe op bet etiquet den n>am van HOGG 
bet attest van den H' LESUEUR, chef der 'Cloe 
mische werkzaamheden aan de medi•che flculltil l 
Parijs, en het stempel van den fransche1 
Staat in blau-we inkt. Dt levertraan "" 
HOGG word! alleen ve1 kochl in d.1·iel!oelli(I• ~{"lli..-=w 
flacons waanan bet model bier naast is ;;eplaats l 

!potheet HOGG, 2, rue Castiglione, P.ARIJS. 

(loO) 

Soc i et e G le de Prod u its Aliment air es 
K .\PJTAAL 3 }iILLIOEX FR.\~CS 

Di1·ecteuren DINA:ST en ALLCARD 
GOUDEX 1\1.EDAILLE PARIJS '1878 

G O U D E ~ M E D .\ l L LE A )I S T E R D .\ )! 1 8 8 3 . 
PAR I JS ·11 L 0 N 0 0 N 

23. Riche i·, 23 ·101 , Leade11hallstreet. 

Boter van Normandie 
Zonrler eenig mengsel, de beste boter van Frnnkrijk. 

Dirnrse groenten, trnffels, sw·dines, vates de 
f oie g1·as, enz. 

ORDERS TE RICHTEN AAN ALLE DIPORTEURS 
YAN EUROPA. 

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

HOLLANDSCIIE PnIJSCOURANTEN WORDEN 
OP .\.'\NTR1UG TOEGEZOXDE).l 

(141) 

~-~--A-AAaAAAAAA~ =- St -Nicolaasfeest 1• 
i RO~E'lr 

]..0, Rue du Pare Royal, 110, P~RIS 
BeveP-lt zich bijzoncler 8an voo1· de lerering. v,rn 
1'Iekanie.kc en Jiiewee;;bare Voor
wcr11en met en zoncler muziek, uitmuntend 
geschikt voo1· St-~Vicolaas-Kersmis-en Sieuw
jaa1·sgeschenken. 

• Bestellingen, gelieve men, ' 'ergP-zelcl van 
tJ dekking tijdig te dorm tock.omen aan den Hee1· 

i 
ROULT .. ET, ]..0. rue du Pare Royal, 

I of aan E. ELS:SA.CH, te Parij!!l, bij 
wien, evenals bij onder~taande firma op franco 

I 
aanvrage, geillustreet'de Catalpgu$Sen en prijs- ; 

,;::~~:::..: ....•. ~ 
Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 

(148) 

Sedert 30 ja.ren, zij11. een 
(}'root a.a.nta,J pel'Sonen, zoowel in 

F'I'ankrijk &.ls in vele andere landen 
O'enezen, of wel zij hebben hunne 

gezo11dheid behoz1rle11 door het gere
gelde gebruik de1t Bloedafleidende 
Pillen va11 CAUVIN, va.11 de. Faculteit 
te Parijs. Dit geneesmiddel is eene 
z a,cl1te en aa.ngena.me purga.tie; 

gema,kkelijk intenemen, stellig
werkend en zee1• goedkoop, 

Overal te koo? en te FAUS 
147, Fanboarg S>:;e., ii 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN 01\'.I.~lEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

E~nig depot voor Soerakarta van 

Ka.Q,pa~he ~ij~en: ... 
(25) A. MACHIEI ' • 

SOEJSI\..CAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en C·Oin1nissievendntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemkarta voor de 

zoo gnnstig bekende 'WIJNEN: 
M.erk PLA'fON & Co. Bittavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apoh,teek. 
Soerakarta. 

Ont vangen: Encalypsinthe . .Koorts
-we1.·end liq oenr, tevens eene zeer aan
gename drank. 

tlOO) MAOHIELSE. 

~.t\.GENTSCHAP SoERhKARTA. 

der BataviascheZee-eP. Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekencle slnit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebrui.kelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCIIAPPIJ 

,,de Oosterling," 
E:\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;v eritas." 

Bij het A;;entschap dezer •aat'.!!lchap
pijen bestaat, op ze~r aaunem.elijke voor
waarden, ;;ele;;enheid tot verzekeri.nr; 
te;;en brand;;evaar, van alle soorten Ge
bouwen en Qoederen. 

De Agent te Soeraka1·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zi.cb verantwoordel.J.jk vom· de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT §' K.u.FF - Soerakarta. 
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