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NIEUWS- en ADVERT ENT I E-B LAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACB ( 107 Bue Ordener ) te Parij s. 

Abounement sp:roijs f 7.50 per halfjae.r 

bij vooruitbetaling. 

Post;ka:Il"'toor Solo. 

Dagelijks te verzenden postpakkeUen. 

Met Tijd 
den trein van 

Naar de ondervolgende 
plaatsen. 

No. vertrek 

4 S7V. 
2 S7V. 
9 S7V. 

I 

7,2 

7,13 
10, 

2,16 

12 S7V. I 3,36 
t5 S7S. 7u. 9 

17 S7S. 10,30 

:H S7S. 2 u. 25 

G'oendih, Poerwodadie, (Gro
bogan) Karangsono, KE>dong
djati en Semarang. 

Klatten, Djocdja. 
Klatten, Djocdja. 
Go11ndih, Kedongdjati, Se

marang, Salatiga, Ambarawa 
(re.identien Kedoe, Bagelen, 

I 
Banjoemas.) 

Klatten. Djocdja. 

I 
Sragen, Madioen, (Magetan, 

Ponorogu, Patjitan, Ngan<ljoek, 

I 
Kertosono, Djombong) Kediri, 
Toeloeng-agoeng, Blitar (Wli-
ngie) Modjokert.o (Prambon) 
Sidhoardjo (Waroe, Porrong) 
Soerabaja (residentien Moluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 

1 Bangil (Lawang, Singosarie, 

I 
Malang) Pasoeroean (residen
tien j)robolingo, Besoekie, Balie 
en Lombok). 

1 Modjokerto, Sidhoardjo, Soe-
rabaja. Ngawi. 

Per postil- 11 u. 30 
Sragen, Ngawi, Madioen. 
Bojolalie, dagelijks behalve 

des Zondags 
j~: J 11u. 30 \Vonogiri, Maandag, \Voens

dag en Vrijdag, 

Da,;elij.ks te ontva11gen postpa.kketten. 

Met 
den trein 

No. 

'3 SzV. 
2 S7V. 

9 SzY· 
8 SzV. 

11 SzV. 
2 SzS. 
8 SzS. 

~O S7S. 

p er postil 
jon 
id. 

Tijd I 
van I 

aankomst 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9.26 
1.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

Van de ondervolgende 
pla.atsen. 

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Ambarawa, Sa

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

Klatten, Djocdja. 
Semarang, Kerl.ongrljati, Ka-

rangsono, Goendih. 
Klatten, Djocdja. 
Sragen1 Madioen. 
Toeloeng- agoeng, Kedirie, 

Modjoke1'to, Sidhoarcljo en Soe
rabaja, Nga wi. 
1 Sragen, Madioen, Blitar, Ban

gil, Pasoeroean. 
Bojolalie, dagelijks behalve 

des Zondags 
Wonogiri, Maandag Woens

:lag en Vr~jdag 

F e u i 11 e t o n. 
TOINETTE 

IX. 

DE SCHA.KING. 

Vervolg. 

- En heb ik u dan niet gevonden op een avond 
'dat het erg mistte? 

- Ja dat was ik. Den volgenden dag kwam ik 
bij u ....... 

- Genoeg: Nu begrijp ik allE>s. En, voegde hij 
er rnet kouden spot bij, zeker, zulk een toewijding ver
d1ent al mijne liefde. 

- 0 ! herhaal die v.·oordcn ! riep de arme Toinet
te ; hebt gij mij waaracbtig lief? 

- Waarlijk; zou ik een andere kunnen beminnen? 
- En die mejufvrouw de Cessac 7 voegde het 

jaloersche meisje er bij . 
- Ik beb nooit ernstig aan haar gedacht. Ee

. waarde ik mijn bart niet 'foo1· u? 
- 0 ! wat ben ik gelukkig van bemind te wor

den ! yervolgde Toinette. En hebt gij mij altoos zoo 
lief gebad? Mijn God, wat beb ik mij gek gedra
gen ! ik plaagcle mij zelven, ik weende den geheelm1 
nacht. Maar nu zal bet geluk mij mijne schoonheid 
teruggeven. En ik die dacht dat gij die jufvrouw 

·de Cessac lief hadt ! . Tocn zij dan ook op het kas-
teel gekomen is, gij weet we!, den dag clat ik voor 

De 8oerakarta•che Courant ver-1 
schijnt tweeme.e.l 's weeks: Dln•dag en 
Trljdag, uitgezonderd feestde.gen. • 

Advertentiekosten behl\.lve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen r 1.
elk:e volgende plaatsing de helft: 

N. B. Met trein S7V. No. 6 ten i u. 53 m. WOl'den 
albier alleen pakketten ontvangen, wanneel' de westpost 
te Sanfarang niet tijdig genoeg aankomt, om nog 
met den tl'ejn van 6u · 50m te kunnen meegaan. 

SzV. SAMARANG VOR.5TENLANDEN. 
S7S ST AA TSSPOOR. 

Soerakarta. 
Kommissarissen voor de maand Augustus. 

Plaatselfjlce Scboollcommissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 

Verzori;in!l85esticb' 

de heer Ds. N VAN KL.A.VEREN. 

Jlaanstand. 

V. M. 7 Augustus Dondel'dag L. K. iti Augustus 
Donderdag N. M. 21 Augustqs Donderdag E. K. 28 
Augustus Donderdag. · 

Bij besluit van de;i Rijksbestierder is Raden 
Merto Soebroto, tot dusver zonder salaris aan 
(!en kaboepaten vau Klaten verbonden, tot 
griffier benoemd bij den Pradoto Keboepaten, 
met den titel van Raden Ngabehi Mangoen 
Soebroto. 

Mede is Mas Djojo Wiredjo, griffier bij den 
kaboepaten van Soekoardjo, overgeplaatst als 
mantri van het district Masaran met den titel 
van Mas Ronggo Soemaroeto. 

Een brjef, met bestemming Samarang, die 
Zondag den 20en Juli, ten twaalf ure dertien 
minuten, door den afzender persoonlijk in de 
brievenbus voor het huis van den Notaris werd 
gedaan, was gisteren morgen nog niet door 
den geadresseerde ontv~ngen. Belanghebben
den verdiepen zich in gissingen, waar die brief 
waar geen geld in was kan gebleven zijn. 

Uit Samarang komen slechte berichten om
trent de aldaar a~n de H. Burgerschool stu
derende jongelui nit Solo, die no. hunne terug
komst bij het eindigen der vacantie, a.Hen door 
de koorts zouden aangetast zyn. Een hunner 
is des wegen door den doctor naar zijne ouders 
teruggezonden, een ander, reeds vroeger om 
dezelfde reden herwaarts teruggekeerd, zal zijne 

. studien, nu te Soerabaja voortzetten. Het is 
niet on waarschijnl\jk dat meerdere ouders dit 
Toorbeeld zulleu volgen. 

uw secretari~ gedicnd heb, o ! t.oen heb il u niet 
gespaard. Jk vertelde van lietjes, van geheiinzinnige 
brzoeken, van ;indere briefjes. Zij stampvoette, zij 
beet op haar waaier, zij kneep zich in de lippen .... 
lk was tevre !~11. Men is slecht als men bemint. 
Nu kan ik u lbt alles we! zeggen. 

- En wie heeft u gezegd dat ik u lief had, 
barstte de graaf uit, in een woede, die het scbuim 
op zijn mond deed komen. Wie heeft u dat gezegd 
ellenrlige gekki11? Gij zijt mij in den weg getreden, 
gij hebt mijn11 toekomst en mijn hart vernield. Goe
den naam. fortuin, een rijke, schoone verloofde, alles 
hebt gij mij doen verliezen. Hoort gij mij? Ik weet 
niet wat mij tcrug huudt ! lk zou u beminnen l Voor 
een dienstmeid verbeeldt gij u al zeer veel ! 

Onder dat geschreeuw moest de grijsaard we! 
bijkomen en norsch vroeg hij wat er te doen was. 

- De jonge graaf deklameert, antwoordde Toinet
te glimlachoode. Maar na <lien glimlach vie! zij 
bewusteloos neder. 

XII. 

Bet laat8te woord van een 5ulzl5aard. 

Denzelfden avond werd de oude graaf de Langei 
ernstig ziek. Toinette bracht hem een brief, die 
een noodlottige uitwerking op hem had .. 

Ten zeven ure vroeg hij een glas Madei-a wat 
hem geweigerd werd. Die tegenwerking verergerde 
zijn toestand, die toch reeds verontrustend was. 

Niemand mocht meer in de ziekenkamer komen, 
behalve Toinette en Marton. De graaf kwam dik-

Indien de Regsering de Hoogere Burgerschool 
na.ur een gezond oord wilde verplaatsen, clan 
is Solo daarvoor als aangewezep. en het h uis • 
van den heer J. G. Kiliaa.n te Pamottan, vooral 
met het oog op den stoomtram, die er laugs 
zal loopen, er uitstekend voor geschikt. 

Mas Ronggo Soeto Sengodjo, man'trie vim 
bet district Tawang, onder Soek obardjo, liet 
de vorige week een zijner kinderen in het hu
welijk treden en richtte de.arvoor een ferst nnn. 
Alle onder hem staande ambtenaren waren 
present, zoomede dema.ngs van and ere plmitsen. 

De flesch werd vlijtig rondgebra cht cu nan
gesproken en de invloed daarvan deed zich 
tegen 3 ure in den morgen duchtig gelden. 
De demangs Hardjopradeksa en Hardjo diprojo, 
die een oude veete tegen elkander hadde:o, raak
ten slaags en onder het worstelen badden 21ij 
hunne krissen reeds getrokken, toen de om
standers tusschen beid{!n kwame n en hun de 
krissen ontrukten. De kris van Hardjop rndeksa 
naar buiten geworpen zijnde, raakte ongelukkig 
een meisje van 14 jaren W agia genaamd en 
verwondde haar; gelukkig niet gevaarlijk. De 
beide demangs werden met een zoet lijntje 
naar hunne woning getroond, <loch de feest
vreugde was verstoord: alle gasten gingen nu 
spoedig heen. V11n het gebeurde is aan de 
kaboepaten van Soekohardjo kennis gegeven; 
de strijdlustige demangs zyn opgeroepen om 
zich over hun gedrag te verantwoorden. 

Gisteren avond ten acht en· ten tien ure 
viel er een malsch regenbuiije, waarvan bet 
alleen jam.mer was, dat het te spoedig ophield. 
Het zal ons echter een paar dagen vrij van 
stof houden. 

Reeds herhaaldelijk werd de aandacht ge
vestigd op de aanmatiging van de dienaren 
der opiumpacht tegenover de bevolking. 

Een reiziger van Soerabaia komende, was op 
de halten Kedong Ban.teng, Modjo-Sragen, Ke
be.u Romo, Grompol, Kemirie en Paloor getuige 
hoe deze personen in de waggons der aanko
mende treinen klimmen en de passagiers, zon
der assistentie van politie, en zonder onder
scbeid van kunne aan den l!jve visiteeren. 
Volg~ns hem zyn de stations- en haltechefS 
verplicht tegen dergelijke vexaties te wnken 
en hij verzoekt ons hieraan publiciteit te geven. 

Wij zijn het met den reiziger eens dat zoo
iets in een land, waar eene beschaafde natie 

wijls, maal' werd alto~s afgescheept met gedempte 
uitroepen, met l)aar den heme! geslagen blikken en 
dergelijke gelegenheidsgebarnn. 

De jonge graaf verr:am echter dat een zeP.r slecht 
gekleedE', op bet kasteel geheel onbekende grijsaard 
gekomen was en men hem bij den ster'.!ende had 
toegehten. 

De notaris en de pastoor van het dorp waren ook 
bij den ouden graaf geweest en hadden een · Jang 
onderhoud met hem gehad. 

Tegen bet mirlden van den nacht kraaide er een 
haan ; een andere haan antwoordde hem in de verte. 
Op dat geluid ontwaakte de ste1·vende uit zijne ver
doo'fing en stamelde : 

- Marton! laat een jong hoen voor mij braden ... , 
Zijn oog opende zich, zijne neusv!eugels tl'ilden 11n 

zijne ziel vlood been, den mond openlatende, a!s 
in afwachting van bet bestelde hoen. 

xm. 
Erflater en Erfgenaam. 

De graaf beweende den dood van zijn oom; maar 
bet gom.l, wat hij hoopte te erven straalde rloor zijne 
droefheid been en hoe bewolkt zijn hem•el ook was, 
toch van tijd tot tijd scheen de zon. 

Om de waarheid te zeggen, de graaf ·bezat de 
schoonheid, die de j11ugd aan het lichaam geeft, maar 
hij had nooit de goedheid bezeten, die de jeugdig
heid van bet hart verschaft. 

Hij was een zeltzuchtige. 
Eenige dagen na de droevige gebeurtenis, kwam 

lnzending der Advertentien tot op den 
• 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

heerscht1 niet moest voorkomen, maar wijzen 
op d~ moeieJtjkheid tot tegengang van scban 
dalen door de stations-' en haltechefs, il.i,e den 
zelfden staat dienen waarmede de opiumpach
ter zijne verbindtenissen sluit. 

Aanstaanden Zondag morgen wordt net stof
felijk oyerschot van den te Djokdja overleden 
chinees Oei Soo Haij naar Solo overgebraclft 
en van het station naar de chineesche begraaf
plaats .. ver~oerd. D.e begrnfenis zal met groote 
plechfaghe1d geschieden, een groote bedawan
gnn is gei:eed en ook Javaansche, Europeesche 
en chineescbe u: .. uziek besteld om den noodigen 
luister b\jtezetten. 

De ,,djalak" (v0gel) van Sadoe, het zoontje 
van Bok 'l'risno, uit de dessa Moeteran dis
trict Gedangan was uit zijne koo'i ontsn~pt en 
in een dichtbijstaande boeloeboom gevlogen. 
So.doe klom er in, maar tien of twaalf voeten 
hoog gekomen, viel hij naar beneden, waardoor 
bij het rechter bovenbeen boven de knie brak. 
Bijna op dezelfde plaats is thans een wond 
die zwaar gebloed beeft. Van den raad om Sado~ 
in het hospitaal te Solo te doen · opnemen, wil 
de moeder niets weten. Als de jongen er nu 
al bet leven afbrengt, zal hij denkelijk toch 
een krom been houden en voor zijn geheele 
leven kreupel blijven. 

De chinees Lie Djie Siong van Bakkalan
1 

onder Sidohardjo "(W onogirie) naar zijne woon
plaats te Ketandnn (boofdplaats Soerakarta) 
terugkeerende met een som van f 360.-, aan 
po.pier en zilvergeld, werd bij de brug van 
'l'andjoong Koening 's avonds om half acht door 
drie begals aangevallen, Zij brachten hem een 
slag met een knods op het hoofd toe die hem, 
ofschoon verwond, nog de kracht liet om, na
dat men hem zijn geld had afgenomen, het op 
een loopen te zetten. 

De politie is ditmnal zoo gelukkig geweest, 
van de vermoedelijke daders op het spoor te 
komen. Nojosmito en Sosmito, beiden uit de 
desa Beroon onder W onogirie en Podrono uit 
de desa Ngaglik zijn opgevat. De beide eerste 
zijn door den cbinees herkend: van Podrono 
was hij niet zeker. 

Het is opmerkel\jk, <lat deze begalpartij we
derom op den weg naar W eroe Diilem heeft' 
plaats gebad. Deze buurt staat in den laatsten 
tijd. in een zeer slechten reuk. 

de notaris in functie op het kasteel, om bet testa
ment voor te lezen. 

Sedert hij rneester van het kasteel was geworden, 
toonde de graaf zich zeer trotsch en zijn blik rustLe 
soms met een diepe verachting op rie ai·me Toinette. 
De welvo~glijkheid vt roorloolde niet dat hij haar 
wegzond, maar of~choon zijne. lippen het ontslag 
niet uitspraken, aan zijn gelaat kon men genoeg
zaam zien wat zijn verlangen was. 

De notaris opende het te;tament en las: 
- lk maak tot erfgenaam rnn al mijne goederen 

mijne getrouwe gouvernante Antoinette Mushier, bij 
mij woonachtig, als belooning voor hare goede en 
trouwe diensten. 

Behalve nugtans de volgende legaten die zij zal 
uitkeeren. 

'I'en eerste een pensioen van zeshonderd ponden, 
jaarlijkli en gedurende baar !even, aan Marton L"eijron, 
mijne keukenmeid. 

Ten tweede een pensioen van du izend ponden, 
waarvan de rente gedurende honderd jaren, aan te 
vangen met den dag van mijn sterven, door boven
genoemde Antoinette Musnier of hare ,weitige erf
genamen, zal uitgekeerd worden aan bet hospitaal 
te . . . . . . voor de vestiging van twee bedden, be
_ stemd voor mijn neef de graaf de Langei en° zijn 
vriend de Markies de Raijnal, opdat zij op hun ouden 
dag, een onderkomen zulten vindcn, wat hun losban
digheid en de woekeraars hun nict zouden gunnen. 
Dat God hen in zijne hoede neme ! 

Ieder woord van <lit buitengewone testament viel 



. G e me n g de B er i c ht e n. 
Een beworier vn.n gang Thiebault te Bata

via ontving bezoek van een europ, steenhou
wer. die 1um delirium leed. 

0, miinheer! riep hij. help me asjeblieft; 
kijk d1titr komen al de dokters mm uit het 
hnspita1il. Ze hebben aUebei mijn beenen af
!-(t'Y.1utgd: nrnar un willen zij mii twee glazen 
w.tgift ingeven omdat ze mijn beenen heele-
11rn1tl verkeerd hebben atgezaagd en dnnrover 
beschuamcl zijn". Dnarna vertelde hij. dat hij 
tlieu morgen begraveu was geworden, nmar 
roeu men be.zig was om kluiten aarde op zijn 
tloodki;:t te werpen, had hij er zich weten uit 
te werken:- »danrna mijuheer, vroeg ik om 
·a slokkie nan den opziener. en toen ik dat 
p:ekregen had. ben ik met m~jn kist n111tr huis 
~eloopen: nu ligt mijn huishoudster in die lcist, 
1wiar nu loopeu al de dokters me na." 

A.D. 

Aaugmrnde het ben1chte Doodemla/ op het 
Piland .Tn;ni, Piikanmrau;:::: »de heilige plek. ge
noemd. is in vroegcre berichten door reizigers, 
Llie het uiit zelven bezochten, nmar die blin
cleling · fUtn d(l verhalen der inboorlingen ge
looftl hebben. alles gephantaseerd. Daar kan 
men lezen. dat door de uitdmupingen der ver
!1;itlige urticeen-boomen, (Antiaris), door het 
zongenan.mde Oq)(ls - gift - dnizenden van 
i11em:c:hen en allerhande <lieren, tijgers, rhiuo
t:1'1'0ssen. sl!mgen. vogels gedood wenlen Em ter
phui.b;e bleven liggen; ln.ter scbreef men aan het 
uit den grond opstijgende koolzuur de verschrik
kt>ljjke oorzaak toe der opgehoopte lijken, en 
1rng • onlan~s spookte in anders goede weten
sdrnppeljjke boeken het praatj~ v:in derge4jke 

• ver,.;c:hrikkingen. In de reisbeschrijving van Dr. 
Otto Kuntze, die in 't jaar 1874- en 1875 (in 
a<'u beginne in vereeniging met onzen stadgenoot 
K. 1foneb, groote outdekkingstocbten deed en 
speciaal J1tv1L bezocbt ell die zijne WU!ll'Uffillin
t_:'f'll in het interessante werk ,, Um die Ertle, 
t Leipzig 18 ' l) nedergele(J'd heeft, le.zen wij, dat 
het doodemlal uiet:s anders als een fabel is. Dit 
tlal namelijk in bet Dieng gebergte, is een 
nr.uwP. kleine ketd waar~cbijnlijk een voorma
Ji~t· kmfor. waanrnar een afzonderlijke weg bo
venwitarts voert. die i:wn den kant door eenc 
h·nni11g i'1 afgesloten, clan gaat men 1 00 scbre
ilen bergi1f ell daar· een kale, ongeveer 6 a 7· 
11 .JI. beslaande vlakte. mrnr eenige bier en danr 
wr rrooide steenen liggen. 'l'wee smalle voet
p:tden 1oeren naar beneden, w'll.arbeen Kuntze 
-,;]ne ,;chreden richtte niettegenstaande zijn gids 
Pu hediencle met ang tige gezichten hem trncht
ten terug te houden en gene hem zelfs berbanl
clelijk nill1 zjjne kleeren va thield. Hij :.mg even
wd geen spoor van gernamten ondanks de ver
zekering van den gids, dat zoo een -vogel er 
over vliegt, hij dood neervallen moet. Kuntze 
giug desniettegenstaande naar beneden en kwam 
~ezond weer boven. Ook rnn koolzuur uitdam
}1ingen merkte bij <liiar niets, evenmin als van 
1loode in ecten of cadavers van kleine of groote 
dieren, en van bet beruchte doodendal, al zal 
het waarschij:r..ljjk nog ettelijke jaren Jang in 
boeken en dagbladen spoken. blijft niets over 
<lnn een iidel -verdichtsel. 

( Ooslp.) 

De leeuwin die, dezer dagen in de nabijhe1d 
van }loncbhagen uit eene menagerie ontsnap
te. 'loeg den weg nan.r het landgoed Groez 
t 'osseritz in en began op een veld. waar eeni
ge vrouwen werkzaaru waren, ::net z1tkken te 
spelen en in het rnnd rand te rollen. Zij liep de 
-rouwen. dit' hev1g ontsteld wegsndden, een 
Pirnl weegs im. lll1tar brak toen in een . tal in 
t'll <loodde een venlen. chit zij naar een nabii-

• ~·t'legen bo~ch rncdesleepte. 
De-; midchtgs bevond de leeuwin, wier spoor 

;d,; een druppcl gesmolten lood op bet hart van den 
!!l'aaf. :\auwelijk:; "·as de lezing afgeloopen of hij 
wicrp zich op het noodlottige stuk en wilde het 
ver~rheuren, rna:u· het perkament hood wederstand. 
Ber.laurel zeirle de notaris tot hem : 

·_ '.\Ionseigneur. het testament is in dupl0 opge-
111nakt. 

De graaf, die zich slechts met moeite irrhield, 
>cheen een offer te zoeken waarop bij zijne woede 
kon k•Jelen, tocn zijn blik vie! op een brief. waar
ran hij bet schrift wrmeende te herkennen. 

Die brief "·as van de Markies de Raijnal en be
!!\lll als volgt : 

;> \Yelnu . beste graaf. hij had ons beloofd om uw 
•n()m zoo spoedig doenlijk naar de andcre wereld te 
1zc1H.le11 . lfol scbijnt dat die ourlc ook maar niet 
1Jsten·e1 wil. '.\Iijn 1Tir11d, gij moet van uw voor-

rmen afaien rnn hem aanboudend woeclcnd te 
•lilakcn. omdnt bet mannetjc wcl eens een paar 
->wno1·den in zijn 1.cstnment zou kunncn verahderen. 
»\Taar gi.J kunt andcre micldelen tocpas:en. Ik raad 

11 aan om rnn Parijs cen getruffeerde kalkoen te 
Jate11 komen , daaraan zal hij gecn weetstand kun

,,11rn bicrlen. 0 mijn beste, wat een geluk rnor ons 
"als rk dikpens geslikt zal wezen. \Vij zijn er 
"clan boYenop en .. . ... ,. 

De ge!JPele brief ging in denzelfden geest voort. 
Toen rle graar die schan1lelijke scherts gelezen 

harl. hicf hij het l10ofd op en zijne blikkeu ont
moetten de zwarte. doorborende oogen van rle 
!!'•nYPl'llnnt<>: h\i he):!rePp nu alleR. 

door den geweermaker Lange, Yan eenige moe
dige boeren vergezeld, gevolgd werd, zich in 
een l.\Ta1mveld en kroop door het koren rand. 
Men was toen zoo onverstandig, om met 
schroot op het dier te schieten, dat verwond 
gernnkte en woedend en brnllende n1t11r het 
bosch snelde. Intnsschen was per telegraaf 
militaire hulp aangevraagd en titchtig soldnten 
en veel vrijwilligers omsingelden bet bosch 
en omringden het dier in steeds engere krin
geu. Drie of viermaal !::-eproeftle de leeuwin 
om door de linie barer aanvallers heen te 
breken, maar clit gelukte haar niet en zij werd 
ten Rlotte door een schot in het hart gedoocl· 

(A. D.) 

Vnn prof. Veth is een nieuw werk verschenen 
getiteld Ontdekkei·s Pn onde1·:oeke1·s, waari~ 
o. a. levensscl:etsen voorkomen van Baldaen 
t:lamuel Yan de Pntte, Reinwardt, Brumund: 
'l\ieo Roorda, van Hoevell en de J onge, De 
opbrengst client uls bijdrage in de kosten van 
den tocht, dien zijn zoon D. D. Veth naar Zuid 
Afrika zal ondernemen. 

De Amsterd. CorrespondP.nt van het B. H. 
B. is een 'lecht patriot, of althans een slecht 
royali~.t. Van den overleden kroonprins schrijft hij 
dat hy »vegeteerde" op den Kneuterdijk, dat 
het hem aau geestkracht ontbrak, dat h~j 
de rancune tegen zijn vader met zich in het 
graf heeft genowen, dat hij noch koniugin 
Emlll!t noch haar kind o-oit heeft willeu zien 
dat hij overdreven sentimenteel was en dat zij~ 
naam van Ornni·e ei(J'eli1·k de eeni(J'e titel is 

0 • 0 

geweest die hem aansprnak heeft gegeven op 
de toegenegenheid der natie. Zelfs zijne liefde 
voor zijne moeder wordt in verdenkin(J' CJ'e
bracbt, omdat hij geen testament (J'emaakt"'he~ft, 
waarin hii de liefdadige instelli;gen, ter eere 
van koningin Sophia opgericht, had kunnen 
bed en ken. 

Of de correspondent bet recht beeft derCJ'e
liike afbrekende kritiek te oefenen over ~en 
ongelnkkigen jongen man, die slechts voor 
enkele.o. ziju hart en zijn karakter heeft blootge
legd en wiens misdaad wellicht alleen deze 
wa.~. dat hij de kroon niet be(J'eerde dien het 
lot hem op

0

drong.-dit valt te 
0

betwijfelen. 

Bij de beschrijving van een landelijk feest 
in zekere courant, bad de zetter in plaats van 
de zinsnetle: »tle meisjes gaven eene lucbt als 
meiroozen van zich." in hiiast (J'ezet: »de meis-
. 0 

JBS gaven eene lucht als matrozen van zich.', 
Een antler blad meldde dezer dagen: 
Jn eene openbare algemeene zitting der ar

roncl. rechtbank alhier zal 11 dezer, ten half 
vier ure ·s middags, de nieuwbenoemde subsis
tuntgriffier :'.\lr. .... warden gefusilJeerd (i;n 
nlaat van ge!nstalleerd). 

Pai·ijs, 9 Juni. 

In het Pa uillon de Flore, waar de prefec
tuur van de Seine gevestigd was v66rdat het 
nieuwe Raadhuis betrokken werd, is de ten
toonstelling geope.ad van de vroegere kroonju
weelen, die in 1878 ook op het Champ de 
Mars te zien zijn geweest. De zaal is netjes 
ingericht met draperien en banieren en geYuld 
met een aantal uitstalliugen van Parij:;;che ju
weliers en fabrilrnuten v1~n kamersieraden. Aan 
bet einde der zaal is eene houge galerij gernaakt, 
waarop eene soort van tent geplaatst is. Dnar
onder is de achtkanten glazen kast, die de 
kroonsieraden bevat. De kast lorn men met 
een schroef ombag doen zinken, en clan ver
d wijnt zij in eene brnndvrije ruimte van :yzer 

En waarlijk, willcns of onwillcn~. dam· bet adres 
rnor beiden hetzelfde wa~ fiacl Toinette aan den 
erflater den brif'f llegernn. die YOor den r.rfgenaam 
be$temd was. 

XIY. 

llet open venster. 
Gedurnnde Yeerticn dngen ontmoetten di. graaf en 

Toinette, die ieder cen Yerschillenden vleugel ran 
hflt l;asteel bewoonden. elkander niet. Het kan zijn 
rlat zij bet er bciclen op toelegden. maar ook cla.t 
!Jet toernl, 'rnt hierbcnedcn dikwijls zulk cen groote 
rol speelt, de oorzaak was. 

Xaar bet zeggen nrn ~Iarton ging de graaf ech
ter uit, Yer$Chillende omstandigheden deden zelf.~ 
vermoerlen dat 11ij te Parijs was -gewecst. De grijs
aard, die door Toinl)tte bij den stervenrlen graaf 
was binnengeleid. "·a~ op het kastPel teruggekomen. 

Die grijsaard wa'> de woekeraar. llij was getui
ge'a chargr in de zaak Yan het testament gcweest. 

Hoe de graaf, na een zeer stormachtige hijeen. 
komst, er in geslaagd was om hem tot qedaren te 
brengen, heeft men nooit kunnen te weten komen. 
Zeker is bet dat toen de grijpvogel heen ging, hij 
zijn g·~laat te zam!!n trok tot iets wat een glimlach 
moest b.eduiden. 

\Yelke belofte kon dat wezen om zoovr.el te too
nen en toch met l'edige handen heen te g1ian '! 

Den gebeelen dag wor. telde Toinette tegen een 
vreeselijke onzekcrheid, die baar hart deed trillen 
ab bet laatste blad van een boom onder den guren 

met metselwerk orngeven. Dit is zeer doelma
tig tegen brand of cli£>fstal. Het heeft aUeen 
maar het nndeel, dat het licht nagenoeg ge
heel onderschept is, zoodat de dinmanten en 
paarlen niet genoeg tot hun recht kornen. 's A
vonds is bet beter, want clan is de achtkante 
lrnst omgeven van een kring van electrische 
gloeilampeu, die in lichtkracht wedijveren met 
de kroondiamiinten. 

Die kostbnarheden warden in den regel be
waard aan het ministerie van financien, en 
het is thans ten bate v1tn eene school voor 
bet gilde der ju weliers, clat men ze in het 
openbaar faat zien v66rdat zij ten deele worden 
verkocht. Wat historische of artistieke waarde 
heeft, zal bewaard en de rest te gelde gemaakt 
warden, voor de eene helft ta verrijking der 
nationale museums en de wederhelft voor de 
ambachtscht>len. fen schat dat de opbrengst 
negen millioen zal zijn. Er zijn namelijk clrie 
complete stellen ditmes-~ieraden, ieder bestaan
de uit een diadeem, een hals-en een borstsie
raad, die geheel modern zijn en· het laatst in 
dien vorm gezet werden voor keizerin Euge
nie. Het eerste dezer stellen is van groote 
paarlen, het tweede van robijnen r·n het derde 
Vi/.n safieren, terwijl de gekleurde steenen tel
kens omgeven zijn door een overvloed van 
diamanten. De Staat heeft geen belang bij het 
bewnren van eene waarcle van uegen millioen 
aan mode sieraden, die ieder janr bijna een half 
ruillioen aan rente versliudeu. Andere stukken der 
verzitmeling hebben echter meer belang. Zoo 
is er een gouden zakuunverk, dnt. Lodewjjk 
XIV ten geschenke kreeg van den bey vim 
Algiers, welk horloge op de uchterzijde ver
sierd is met eene zon en eene halve maan 
mu diamanten. Zoo is er ook een staatsiede
g'JU, waitrvan het gevest zeer kunstig overdekt 
is met edelgesteenten, en een oud hals-·ieraad, 
dat uit de vijftiende eeuw afkomstig is en 
eene reliek bernt. DP.ze zaken te verkoopen, 
zou j1tmmer zijn en ten nitdeele komea van 
het rijksmnseum. Er zjjn wel P-en twnaltt11l 
diademen, die meerendeels kunnen verkocht 
worden. Sommige zeldzame steensoorten kunnen 
d!L!trentegen in een mineralogisch kabinet ge-
plaatst worden. · 

De hoofdzaak is echter de Regent, de groote 
diamant, waarvau de priis niet goed te schat
ten is, omdat er slechts een of twee edelge
steenteu op de wereld bekend zijn grooter clan 
de Regent. Over het lot. van dien steen is nog 
niet besli~t. Kan men een voordeelig bod hier
voor krijgeu, clan geloof ik dat de regeering 
aan de Kamers zou voorstellen hem te verkoo
peu. 'l'oen in 1791 de invent1iris der kroon
ju weelen voor het eerst in het openba1tr werd 

1 gemaakt, wercl de Regent op twmdf millioen 
frank geschat. Die prijs schijnt ecbter te Ja1tg, ' 
omdat zijn glans zoo sterk is, dat hij alle an
dere steenen in de schaduw stelt. De Regent 
is niet gezet. Hij is zelfs niet gebrnikt bij de 
wjjding van Napoleon III; toen was de keizer
lijke kroon met rnlsche steenen versierd. De 
verantwoordelijkheid is trouwens al te groat om 
bij zulke gelegenheden waarden als deze bloat 
te. stellen aan verlies. De Regent was reeds 
eenmaal gestolen. Het was ten tijde der groote 
Revolutie; men heeft hem toen terug gevonden 
in eene planken zoldering. 't Is waar, de dief 
zou niet veel hebben aan zijn buit, want de 
verkoop zou lastig zijn. Onder de rPpubliek zijn 
de kroonjuweelen een beetje de zcmdebok gewor
den, als overblijfsels van »de afschuwelijke mo
narchie." Yan daar de aandraug van de lin
kerzijde om ze te verkoopen, en de kwalijk ver
beten woede van de rechterzijde die deze ,,eer
waardige relieken" van het oude koningschap 
ziet verspreiden en gelijk tellen met antieke 
rariteiten. In de achttiende eeuw was de schat 
nog grooter, maar toen heeft de kroon reeds 
herhan.ldeljjk toevlucht genomen tot de kroon
juweelen, om er een deel van te verkoopen. 

berfstwinrl. 
Uren bleef, zij in tweeen gebogen OYer de leuning 

·an den trap, met z11111engesnoerde bol'st en strakke 
ooµ:en den weg opsturende. Eel'st als hct nacllt 
werd. ging zij naar binnen, zeggende: 

- Jforgen zal hij komen. 
Op een avond dat een zwaar onwerler dre.igde was 

Toinette in het park. [fare oogen waren gericht op 
de wrlicilte venster~ van de kamers van den graaf 
en rlr wind, die de luiken tegen de muren deed klap
percn, bracht Yoor de voetrn van het meisje een 
rnn;cheurd, vochtig stuk papiel', waarop nog eenige 
woorclen tc lezr.n waren. 

Het was het 01·crblijfael rnn een brief. 
Ah-of het een scbat was bracht Toinette het wcg 

en 8nelde naar hare kamer, waar zij las: 
.......... . e1·fenis ......... geen ik u ge:egd 

heb . ....... gij zull slagen ....... zij bemint u. 
liet ~chrift, rnor zoover zij oonlce!en kon. W<ts van 

drn 111arkies de Rayna!. 
Zichier wat de verhitte verbi>elding van Toinette 

van den brief maakte : 
11Yoo1· alles moet gij in het bezit cler-e1'fen'is

>>komen, doe het- geen 'ik 11 gczegd heb. Zeker
))gij rnlt slagcn-Trouw met Toinette-zij bemint it." 

Zeker clat moest bet wezen. Ifet was bet ouk ten 
naastcnbij, mam· toch niet geheel en al; want de mar
kics de Rayna! zou liever zdfmoord gepleegd hebben 
dag znlk een deugdzamen raad te geven. 

llij stclde zijn vl'iend voor om een hevige liefde 
voor Toinette te veinzen en haar hoop op een huwe-

Bij den in ventaris van 1791 waren er echter nog 
H:>.J. 7 diiiwauten, groot en klein, 01er, die ook 
nag heden ten dage aanwezig zijn. 

Verspreide berich ten. 

Ten behoeve van de .ioint-action van Holland en 
Engelaml i. z. de Nisero-quaestie zou, naar het Alg. 
Dagbl. verneemt, ecn bataljon van Samarnn.,. en een 
half bataljon van Padang gereed zijn om n°aar Te
nom te vertrckken - De cholera schijnt te Toulon 
aangebracht te zijn door uit Tonkin teruggebrachte 
matrozenbagage - Den ·I Sden Juli is bij de viering 
mn bet fetc nationale in de Fransrhe neclerzetting 
te Pondischcry een vtmrpijl gevallen in bet mao-azijn 
der vuurpijlen, 't welk met zulk een s!ao- uit clkaar 
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vloog, dat vijftian menschen gedood en verscheide-
ne anderen gewond werden.- Ten behoeve van de 
Trnnsvaalsche spoonvegleening is een soort van 
i·ei•ival op touw gezet. In Artis was eene groote 
vergadering' N. G. Pierson schreef een aanbe~elend 
artikel in het Arnst. II. Blad enz - Op de reede te 
Soel'a'lx~ja stond eergisteren de Iduna. een stoom
schip, <lat guano lu~te en naa1· Singapore zou vcr
trekken, in brand. - llet C'chtpaar Schumann heeft 
hrt aantal sujrtten '"111 \YiJ:;ons circus vermeerderd. 
De Jarn Bode noemt hem den populairsten pikeur 
ooit op Java vertoond- De Jav. Ct. heeft het pros
pectus verspreid mn eene indnstrieele wereldtentoon
stclling, die op ·J Dec. n. s. te New Orleans zal ge
houden wordcn. - In China is eene nationale cle
rnonstrntic op touw gezct om de Regeering te be
wegen tot een y1iel'1·e ci ont1•cqice tegen cle Franschen.
Een prndjoer'lt tii Pasoeroean een kettingjongen ontmoe
tcnrle, braeht dien ePn sing met et3n patjol toe om
rlat de laatsLe rnrnr de rneening van den cerste nir.t 
genoeg uitweck. Dus ook al ~ene kwestie van prc
seance - Te Bondowosso is men, evenals woege1· 
te Loemadjang-, bezig elkanclers glazen in te wer
pen met voorschot, opbod en verdachtmaking in ta
bakszaken. - In het regentschap Sentolo ( Djokja) 
is een meisje geboren met zes vingers uan elke hand, 
zes teenen aan elken Yoet en ooren als die van ecm 
vleermnis -- Op 7 Aug a. s. zal bet tooneelgezelschap 

Thalia "te Djokja eenP voorstelling geven. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 

Uit Batavia' 29 Juli. Benoemd tot eersten subsii
tuut-griffier bij den raad van Justitie te Batavia. 
Brouwer; 

tot tweeden substituut-griffier bij den raad yan 
Justitie te Batavia, Andre \Yiltens. 

Gestelcl, ter he chikking van den raad van Justitie 
te BataYia, de rechterlijke arnb.tenaur, van Da1·elnar. 

Bcnoemd tot opzichteres voor de. vrouwenafdeelincr 
bij bet krnnkzinnigengesticht te Buitenzorg, mcjuf. 
frou w \\' agner. 

Overgeplaatst bij het 'rnpcn der cavalerie, de twee
de luitcnant rnn het wapen der infanterie. Delannoij. 

D<..0r den kapitein der infanterie Blauwenoord is 
pensioen aangewaagd. ' 

~fojuffrouw Du l\losch, hulpondenvijzeres, is in baar 
examen vool' de Franschc taal geslaagd. 

De Voo1·wctal'ts is gisteren te Amsterdam aange
komen. 

De P1·ins van Omnje is eergisteren te Napels 
uangekomen. 

Geplaatst te Soembaja de amhtena11r ter beschik
king, de Groot. 

Ovffgeplaatst. van Cheribon naar Pekalongan. de 
adjunct-landmeter dcr eerste klasse, Uyttenbogaard. 

Uit Batavia, 30 Juli. Tot plaatselijk kommandant 
van Soerabaja is bPnoemd majoor Boell11ard. 

Kapitein Schwab is op non-activiteit gesteld. 

Het coQcept der nieuwe zegelbelasting houdt de 
afschafllng in van het evenredig rccht, uitgez1>11derd 
rnor aanstellingen, overschrijYing, zeebrieven en hy
potbeken. 

Alie acten, requ1'sten en beschikkingen behoeven 
een uniform zegel. 

Handelspapier, schuldbekentenissen en quitantien 
moeten voorzien zijn van een plakzegel, groot f ·1.50. 

Yoor d~ onderhandsche stukken van dien aard 

lijk te geYen. Op het juiste oogenbJik, als zij door 
haren l::artstocht verblind was, moest baar aan bet 
verstand gebr;1cht worden, dat de wer.!ld tocb zoude 
gelooven dat de graaf baar alleen wilde huwen om 
wecler in bet bezit der erfenis tc komen, Dan zoucle 
zij er van zelf wel vrijwillig afstand van doen en clan 
kon men haar, als vergoeding, een plaats als kame
nier a:inbiedcn bij mejuf~Touw de Cessac, clan mP
wouw rle Langei geworden, en op wie de Jaatste 
woorden: ;;ij bemint it betrekking hadden. 

flat alles geleek zeer schoon; rnaar bet ontbrak Toi
nette niet aan rnrstand en de graaf twijfelde er aan of 
hij hare oogen, zelfs met een kus, geheel zou kunnen 
~luiten. 

Echter op een avonrl stelde 1\farton aan het meiaje 
een brief Yan den graaf ter har,d. De beer de Lan .. 
gci verzocht haar om in zijn kabinet te komen, daar 
hij haar over zaken_,,ie sp• eke'n had. 

Met een ontroe,rd gemoecl, wrblind door de hoop,. 
als cen vlinclet· door het licht, ging Toinette naar 
beneden; tweemalen was zij verplicht om tegen den 
rnutu· te leunen; alles draaide om haar henen. Toen 
zij aangekomen was, had zij niet kunnen zeggen 
welken weg z\j genomen had. 

Het kabinet van den graaf rle Langei was op de 
eerste verdieping, in ecn van de vleqgels van bet 
kasteel; het werd vet1icht door een hoog venster wat 
uitzieht op de vallei gaf. 

Wo1•dl veruolgd. 



geldt een plnkzegel van vijf cent. 
Vrijstelling ,·an zegel won.It \Cdeend aan aLh·er

tentien, aanstellingen rnn Chineesche officieren, dis
µen~ati(' n en rooibrien'n. 

Hrden zijn Jl•~r stoomschip P1·i11s .1/e.mnder van 
Batavia naar Semnrang en Soernbaja 1·ertrokken, de 
heeren : Jochem, jfontel, rnn Steni~, IJzendoorn, 
Scharpff. ' 'an Deun . Dry da!e , Locht, Werther en Pan
ge1•an Soerio Adinmgrnt; 

de da!ue~: Quillet en Jfoijer: 
naar Soerab 1ja: 
dt> heeren: Logger, Punt, van 't Hoff, Kruseman 

en Sam·let; 
de dames: Blume en rnn Delden. 
Van Reuter, 30 Juli. Lonllen, 29 Juli. Hct pros

pectus van tie nieuwe 01·iental Ba11k Co1·po1'Cttion 
is door de Londensche pers gnnstig ontvangen. 

Uit Batavia, 31 Juli. Bcnoemrl tot commies der 
derde klasse bij den post- en telegraafdienst, de Ro
chemont; 

tot tijdelijk commies der derde Ida se bij den post
en telegraafdienst, Cornelius; 

tot waarnemcnd commie dcr derde k.l,tsse bij den 
post- en telegraafdienst, Versteegh. 

Bevorderd tot officicr van gez:mdheid <l•}t' eerstc 
klasse, Brandts en Bummerrnan; 

tot ee1·ste _Juitcnant bij het wapen der infanterie, 
Yerslui' en Hissink. 

IngedPeld. bij het garnizoen tr Fort de Kock, de 
kapiteir1 der infanterie Engc.>lbert van BeYet·Yoorde; 

bij bet vijfde bataillon int'::tnterie de tweede luite
nant van Diermen; 

bij het zesde bataillon infanteric, rle t weede lnite
nant Yosmaer; 

bij bet 'ze~·ende bataillon infanterie, de. tweccle 
luitenant Yan Beu;:ekom; 

bij bet achtstc hatai!lon infantcrie de tweede Jui
tenant van Alphen de Yeer. 

Overgeplaatst naar het zesde bataillon infanterie, 
de majoor Sachse; 

naar het tweede dcpot-bataillon de kapitein van 
Lindneim; 

r.aar het garmzoen te Tjilatjap, de kapitein Roe
lofsz: 

naar bet gamizoen te Billiton, de re1·st1• luitenant 
der infnnteric ten Bosch; 

naar llet garnizoen te Amboina, de t1veede luite
nant der infanterie, Drijber. 

Een twcejarig verlof naai· Eu1·0pa is verlPend nan 
rlen commies der t wcedc kla ~c hij den post en te
Je.graafdienst, Abbink. 

Jlachtiging verleend tot het uitoefenen der artse
nijmeng- en bereidkunde aan den HJ!Otheker Yan Roo
zendael. 

Bepaald, dat hr.t ontslag uit 's lands dien t nm den 
aspirant-controleur lioflanr\ ::ilsnog zal '"orden be
schou vfd als te zijn eenol. 

Bevordcrd tot eerste luitenant bij bet wapen der 
artille rie, de tweede luitenants Hofland en Doijer. 

Tijdelijk gedetacheerd bij bet de11nrtcment van 
marine ten bel10cve van den hydrographi>chcn dienst, 
de luitenant ter zee der eerste klai::Re Blaauw. 

Het stoomschip Gelde1·/a11d is gisteren te Aden 
aangekomen. 

In het examen Y::tn hoofdondcrwijzer zijn geslaagd 
de heeren van de Yelde en Rees. 

De Thorbecke. is den 2den Juli in Eur6pa aange
komen. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Dinsdag den 5 Augustus '1884 in bet fort 

VastRnburg van mt ta'.llwerken afkomstig van gesloopt 
mate1;eel enz: en daarna in het Hotel Slier van den 
in~oedel van den Heer J. D. Slier. 

Op \Voensdag en Donderdag den 6 en 7 Augus
tus 1884 te Vi' arong Pel em rnn den i..11 boedel van 
den Heer B. A. van cler Heijde. 

Gp Yrijdag den 8 A.ugµstus 1884 te Mesen rnn 
huutwerken. 

De Yendumeester, 

ll. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Groote Vendutie 
op °\Voensdag en Don.de1·dag 

6 en 7 Augustus as. 
ten huize van den W elEdelen Heer 

B. A. van der Heij de, Mesen 
van ZEd 's netten inboedel, bij i,:trooibillet na
der te omschrijven. 

(187) S6ESM.A.N & Co. 

Door conlracten met mee1· dan 50 g1·oote 

(ran clie fabl'ikanten, op elk geuied van In

dustrie, ben ik in staat alle orders 1n·ompl eh 

tot ::ee1· 1.:001·deelige prij:en uit te voeren. 

Even als vroege1· (!Plieve >nen de bestellingen 

voo1· tonibola's, en op St-Nicolaas
A..rtikelen tijdig toe te ::,;endcn. 

Geene bestell-ingen, warden .uitgevoel'd dan 

1:001·zien van dekking mij di1·ect toe te zenden. 

E. ELSBACH, 
Vel"tege11woo1·diga1· de1· Ned: Incl: Pe1•s 

vroege~ S, Rue Milton, S. 

Tha.ns: l07, Rue Ordener, l07, te PARIJS. 
(172} 

• 

FOWLERS 

draa[barB ~DOOfWB[Bil, 
MILT 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
VOOR 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJA'fi, 1 GANDJOEK, MERITJ.A.N, 
PAGONG.A.N, enz. 

Dit jaar zullen er bier te DJOC
DJ11\ 1neei· dan ' TIJF paal S1wor 
in g·eb1·uik gebracht w-orden. 

Eenig Agent voo1· lie Vorstenlanden. 

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

Eiu~tom. Proator & Com t~ Li10~1nm 
BEKROO.:\D MET MEER DAN 200 MEDAJLLE$ 

VOOR ZIJNE MACIIrnERIE~ 

STi\.LEN 1'.SSEN VOOR MOLENS. 
ENZ. ENZ. 

(149) w . .MAXWELL, ENGINI<JER. 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti [ B o 1 B o [ r a fi B Bn 
zeer goedkoop. 

THOOF'I., & UALFF. 
(162) 

!. S- PINHHOF~ 
T.A.ND-.A.R'l'S 

Zal van af den 28en Juli tot den 20en .A. ugus
tus te §ema1·ang HoTEL nu P_-1.n11ox en 
van den 25en Augustus tot 20 September te 
Soe1·abaij a Ho-rEL BROEK)UN te ~onsulteeren 
ZlJU. [191] 

HOntaankap Madjonan~ 
A[ent te Solo C. ERXLEBEN 

(weg 11aa1· Beton.) 

elke onderneming op verzoek. (189) 

1 

Bezoekt 

leveren op annvraag dadelijk v erkrijgbaar 
Schijfschietrci;isters en Afstand!ibepa- bij TH 00 FT & KALFF 

ling-en. afzonderlijk gebonrlen. 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 
Naamlijsten. 
Kleediu;:-lijsten. 
Strai'boe.ken. 
Menai;eboeken met sterkte Re~ister. 
Proces-Verbaal. Getuii;en Verhooren. 
Be.klnai;den Ve1·booren. 
Ve11duverantwoo1·di11i;en, enz. enz. (4) 

~--------------..,,, . -- . ti ~t -Nicolaasfeest t 

·~ RO'l.TLLET I 
10, Rue du Pare Royal, 1.0, PA.BIS Jt 

• 
Be,·epJt zich bijzonder aan voor de le1ering van • 
Niel.:anieke en Beweei;bare Voor- 1 

• werpeu met en zonder muziek, uitmuntend • 

• I geschikt voor St-Sicolaas-Kersmis-en Xieuw- • 
jaai·sgeschenken. • 

• l}estellingen, gelievc men, vergczeld van • t i dekking tijdig te docn toekomen aan den H~er • 

• 
RO UL LET, 10. rue du Pare ~oyal, • 

1 of aan E. ELS::JIACH, te Par•JS, b\] • •1 wiPn, cvenals bij onder~tan.nde fit'ma op frnnco l t aa111T3;ge, geillustreet·de Catalogussen en prijs - 9 
• . couranten te verkrijgen zijn. 9 

~--··········-··' Te Soerakarta bij THOOFT & KALFF. 
(148) 

blanco aany1·agen tot g·eleide
billet , ·001· , -e1·Toe1· Tan koffij, 
met ontl·augstbe~vijs Too1· kot·-
fij pas. (193) 

~r erkrijg·baar 
bij 

Avonturen 
van 

Baron von MilnchhansBn 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- f1wico pel' post f 5,50. 
(82) 

~mtw 
Aand~elen Ned. Ind. Handelsbank 

Offerten met koersopgave bureau dezes, num-
mer advertentie. (188) 

::c>e ~elou.tin.e 
is eene speciale POUDRE lJE RIZ 

bereid uit Bism11th, hijuevoly van eenen heil:n.mcn invlned, voor de liuid. 
Z1j hottclt op het aa11•1ezicltt en 1s onzi1·htbaar: 

:ij jjeeft dus aan ile hwd eene naluurlijke fri~chhe id. 

OH. FAY 
PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uilgesprokcn door bet Tribunaal de la Sclue den 8 mai 187'1) 

~EISBA,~:0~ ~ ~~ ~~ _!!!!) -~ -~ ~~ 
S, Rue Milton, te Parijs 

Vertegenwoorrliger voor Europa van de :\'ederlandsch-Indische Pers en voor 
Ind ie van de voornaamste fabriekanten vcw FranlJijk , be\'eclt zich aan 

f " Voor het uitvoeren van alle Conm1issien en Incasso's op de billijkste 
VOOl'Wa.p,rde11. 

2" Den verkoop voor de ·markt te Parijs van Holfanclsclie en Inclische 
p l'Ocl11kte11. 

3" Voor alles wat in het belang Jigt van den Hollanclschen of I11clische11 

~ 
hnndel te Pnrijs. 

In mijnc Bureaux Ilg-gen de vnornaa•11stc TTn llcIHl~ell<' en allc lndisehc rom:mlcn. Alle 
tnlkl1L!11gc11 woru~n c1· vcr~lrckt Z•' zlj ·1 11 , ·1 Y(.) l' c· 1·11i.!>Ili!~Plllll van Jmlh'rs c11 Hollander.,;. 

n:u:c;n .111-,111n1 .. ~: ELSBACH-PARIJS ~ 
! ~~;::-...__...-:;;;;-~ -

Het Victoria Natuurlijk Mineraal Water, 
op Midden-Java. 

uitsluitend door m~j geiinporteerd is en gros en en detail, ver
luijgbaar gesteld bij de heeren 

(78) 

• 

SOESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocja, 

en door hun intermediair ook in alle 
andertJ bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

"Rotterdam'' te Semarang. 

S PE CIA.LI •r El T. 
!n~igo..,I~st~ll~tie~ 
~vorden , ·olgens de laatste vei·
betel'in~·en, spoecli;{ en solide 

nitge,·oe1·d. 
Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom

koo ktoestellen. 
Kleine Installaties wordeu in den tijd van 

eene maand gereed afgeleverd. 
Hierbij worclt hoegenaarnd geen metselwe1'k 

crebruikt en kan men het condrns-water bezi
gen tot het aanmengen van de indigopap. 

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

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Handelaren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

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

,Staaf en plaat~jzei· van alle dikte~, 
waarbij van 6'X2'X "IJS" en 'is" 

§ taaf en plaatkoper en I{oper
<h·aad. 

Groote- sorteering-1'loe1·bouten en 
.JOinlinagels. 

» » liopei·en Ji.ranen 
en .§toomafsluiters. 

India 1·nbber van af 1/1s" tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" . 

Geldonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 .A. tmospheren. 

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

Hand, Centrifuga.al, Stoom
po1npen en Brandspniten. 

§nijg·ei·eedschap voor gas en 
°\Vith~vo1·thd1"aad. 

Alle soorten 'T erf~varen. 
Booi· en Pons1nachines, Draai

en §chaatbanlien. 
§tooimnachines met lie tels op een 

fnndatieplaat. 
Jiiezel~uln· compositie, de beste 

bekleeding tege,n warmte-uitstru.ling. 
Dinas Cl'ist.all, een nieuw soort 

v111uklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle ~utikelen, benoodi;;d 
voo1· landelijke onde1·neming·en. 

Hunne ~Mk op grootcn omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hnnne prijzen zeer billijk en 
hen.eden concurrentie gesteld. 

G11arne beliisten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Jlacbinerieen en 
reparaties daarvan, en nernen bestel
lingen aan Op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOE:ROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeeschc WiJnen. 

Witte en Roo•le 1•ort . . . . . f ·J 5.-\ per. 
1'Ialaga, 1'I1tseatel en Vino Dulce,, ·13.50 112 fl 
Pale-, Gold- en Dl'y-Shel'l'Y ,, •12.-J a cont 

AGENTEN: 

A . .N. KOLJIUS . . ... Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . PPobolingo. 
YAN MOIJDEN & Co. . Soel'Clbaja. 
KROON . . . . . . . . . Uoc(johel'to. 
STECK ......... • ~Ialang. 
DENNINGER . . . . . . Kedii·ie. 
M:\ , UEL . . . . . . . . Maclioen. 
THOOFT & KALFF' . . . Soel'Clcctrta. 
VAN GORKU.\I & Co .. Djoqjacm·ta. 
E. t' SAS. . . . . . . . Samcu·ang. 
LE' CLERCQ ...... Toeban. 
S~IEENK . . . . .. Che1·ibbn. ('107) 



.. 

G E L D - L 0 T E R IJ 
. TE BATAVIA_ 

ten behoew van · 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De Vereeuii;in~ tot , ·oorbereidend on
derricht aan lduderen vat1 Miuver

mogenden in Nederlaudsch lndic. 

f 300.000. 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van • f 20.00Q.-
l « « « 10.00.0.-
2 prijzen. « f 5.000.- « 10.000.-
5 « < 1.000.- « 5.000.-

10 <I'. < « 500.- « 5.000.-
100 « '( <1. 100.- « 10.000.-
200 « < < 50.- < 10.000.-

320 prijzen f '170.000.-

LOTE. zijn tegen f 10. CONTANT wrkrijgbaar 
te Amboina bij <le heeren A. T . Bouman & Co. 
•< Banda: « 1len heer ('. J. Blankert. 
" Bandjarrnastn c, « <c J. A. Jansen. 
i Banclong C. G. Heilige!'i:; . 
< Batavia " de N I E~compto Maat..~chappij. 

1len hcer H J. Meerten . 
« 

,, 

G. Gehnmg. 
« « F. H. Krnon. 

" rle heeren H. M. van Dorp & Co. 
« r.: Ernst &; Co. 

" 

Bruining & Co. 
Ogilvie & Co. 
Vis er & Co. 

" Dunlop & Co 
rlen hter Loa Po Seng. 

( Bengkalis 
< Benkoelen 

Thio Tjeng Soe.v 
L. van Hutten . 
C. A. Aeckerlin 

« Boeleleng Niet·inckx . 
~ Buitenzorg Tl\ . .lansz . 

<l J. A. Schussler. 
, Cheribon J. J . H. Smeenk. 

,, A. J. '"ohekamp 
« « J. Yan Holst Pellekaan. 

'- Djember Bezoekie « Brocx. 
c, .Djocjacm·ta « cc « J. J. de Graaf!. 
t « H. Buning. 

« « <C Wed. I\ocken. 
(( 11. " de heet·en Soesman & C'o. 

Indramajoe « den heer J . Revius 
« • « Ohs. Pino. 

Kedirie , F. Stoltenhoff. 
. « Kota-Radja « <C A. W. Kneefe!. 
« Laboean'(Deli) « « « J. F. H. van Hemert. 
« Macas.ar « W. Ee'khout. 
« .M~dioen P. E. Andresen . 
« 1\Iagelang « " P . Koppenol. 
cc .'.\Iedan « « " '· F. H. Leyting. 
<• .'.\1enado •< Je heeren de Bordes & Co. 
, r,1dang ~ « Yan Houten,Steffan&Co. 
« Pad.-Pandjang « « J. '\\'. Al ting Siberg. 
" Palembang " G. H. Ruhaak . 
« Pasoeroean H. G. 1'.lunder. 

« D. P. Erdbrlnk. 
< Pattie « << A. l\l. Yarkevisser. • 
< PPcalongan A.. " '· I. Bochardt. 

« (( « « S. N. ~Iarx. 1 

« '; de heeren Hana l\Iullemeister & Co. 
« Poerworedjo c< den hrer .'.\I. F. Smets. 
« Probolingo « C. G. ,·an Slidrecht. 
<< « c, R. S. Thal Lm~en. 
« Riouw «. C. ,·an Zijp. 
« Rembang ,, · « P.' L. van Bodegorn 

alatiga « << Th. D. van Soest. 
o. Samarang « Agent ~. I. Escompto l\lij . 

. « (( 

« « 
(( 

{( 

« (( 
~ Sockaboemi 
« Soerabaia 

« 

« (( 
« Soernk:wta 

(( 

,, (( 

« 
cc .Tangerang. 
<<. Tjiandjoer 

<< Tega! 
• TernatP 

Tjilatjap 

" rle heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « Ravenswaay & Co. 

« << « Arnold & Co. 
« c< SoE)sman & Co 

<• Grivel & Co. 
cc d~n beer A. Bisschop. 
c1 11 « D. J. H. Schafe1-. 

a Agent 1
. I. E'cumpto l\l~i

" den Jieer Chs. I\ocken . 
« << Y. Clignett. 

u. de heeren Geb. Gimberg en Co. 
" « « Yan Muiden & Co. 

cc Tllieme & Co. 
<• Soesman & Co. 

Thu~ft & Kalli. 
« « \' ogel van der Heide & Co. 

. " rlen hecr L. Baier. 

« 

L. A. l\I. Leman. 
.!hr. R. Holzschuher van 

Harrlach. 
K. Hovens Greve \Vzn. 
C. "\Y. R. ,·an Renese van 

Duijvenbof:le. 
I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
« 'Yono oho " << « D. J . van Ophuijzen . 
De trekking ge~chiedt te1t overst:ulll van den No

taris H. J. MEERTEl S te Batavia als bij. aauplak
billet i~ bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo1·strar1t-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aa.nbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'.ARIEVEN'. 
'l'ELEGRA.AF'l'AHlEVEK voor 3 kringen be

rekeud tot 200 woonleu. 
TARIEVEN voor lWELIELOOKEN buiten 

. de lijn. 
(? THOOF'l' & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gyrnnastiekscbool te Soemkarta 

en 

De \' ereeniging tot voorbereidend ouderricbt 
iian kinderen van Minvenuogenden 

in Nederlandscb-Iudie. 

Iudien het debiet vim LO'l., EN op den te
genwoordigen voet bltjft voortgimn. zal de trek
king kunnen geschieden op een nader te he
p1ilen dag in bet begin van de nmrmd 

A. ugustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

(120) 
Mr. N. P. VAN DEN BEitG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en PUlen 
DE PILLEM 

Zuirnren het bloed en herstellen alle ongercgeldheden 
van de 

lever, 1n1ut,;, 11ieren en iu,;ewandeu. 

Z1j geven kracht en gezondheid wed.er aan verzwak
te Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing. 
van alle 'Kwalen eigen aan het vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van we\ken leeftijd . En onbetaalbaar 
voor Kinderen van welken ouderdom . 

DE Z£.LF 
Is een onfeilbaar geneesmicldel voor kwade Beenen, 
Zwerende Borsten, veroud.erde '-"vnden, ?;weren en 
Etterbuilm. \let is beroemd t0r genezing Yan Jicht, 
Rhumatiek, en Ll!lrnrgelijkbaar voo.r Aamborstigheid, 

keelpijn. bronchitis, verkoud~eld en 
hoel!lt. 

Tei· genezing van Kliergezwellen en alle soorten rnn 
Huidziekten heP.ft zij geen mededinger en gencest 

betooverend, aamgctrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profe· sor HOLLOWAY'S Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen. 
voorheen 533 Oxf'ord l!ltreet, 

En word en verkocht in Potten en Doozen van 1 s. 1 '/,d., 
~s. 9d .. 4s. 6d, Hs., 22s., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle medicijncn-verkoopers door de gebeele werelcf. 
.... Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, 100 is bet bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

heatings Cough I .. o.zenJ;"eS. 
Midrlel tegen de hoest. 

( 10 5) MAOHIELSE. 

.. A .. msterdan1sche Apo th eek. 

Bay1·nm. 
''rater. 

(101) 

So er a kit r tiL. 
Alcoholisch 'vasch-

MACRIELSE. 

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

Djebbres. 
Informo.ties bij den heer 

(19) A. 1\1.A.CHIELSE. 

Societe G1
e de Prodnits Alimentaires 

KAPITAAL 3 MILLIOEN FRANCS 

Di1·ecteul'e11 Dfl ANT en ALLCARIJ 

Gouo'":-: llIEDAILLE PARIJS 1878 
G 0 u DI-:':\' ME 11 A ILLE A 'II s TE ll DAM 1 8 8 3 

~3. 
PA RI JS II 
Rich er. 23 II 

L O NDON 
101, Lcadenhallsll·cet. 

Boter va..n Normandie 
Zoncler eenig meng~el, de bestc boter van Frankrijk. 

Diwr~e groentrn, tniflels. sardines, piites de 

(c~ie gms, enz. 

ORDERS TE HIClll'E~ AA"':\. ALLE nfPORTEL'RS 

\'AN EuflUPA. 
.Men eische op elk blii< het merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCLIE PRUSCOGR,\NTE~ .\VORDE!" 
OP AA;\ \' fi.\AG TORGE7.0'.\DE:--; 

(141) 

Atelier d'Industrie. 
CJ. Dl.D LIJ~. 

Handel in HOUT en BOQW.MATELUALEN 
SMEDEIUJ. KOPJJ;[tli-Uj'l'ElU.J. WAGEN

MAKE ltIJ en 'l'IMJ\1El-tMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk. 

a.lsmede op : (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed 1 tegen billijke 
prijzen en met 11ccurntesse geeffoctue'erd. 

DEliHEN en HA.ME~. houten en ijzerel1 
KAPPEN voor WOONHUliEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN. worden solide en net afgewerkt. 
rreleverd en opgestelcl. 
" Het bouweu van WOO:NHUiiEN en FA
'BH.IEKEN, wordt op zeer bill\jke conditien 
aangllnomen en uitgevoerd. 

Yan af hetlen dageltjks verse he Geb1tkjes e.nz: Pr~jscournnten worden tegeu franco 
mmvmge frnn<'o toeg-ezondeu. 

VAN RUIJVEN & Co. 

SOLO 
~olo. den 23 April 1884. HEEBE~STft.AA..'l., . 

{127) 

Zaturdags: So.ucijsbr~odjes en geprepareerd Y s. Bestellingen .wordeo. in den 
kort~t mogelijken tijd afgeleverd. 

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

Lijtronto Maatschappij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overltjden. Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLA.A.GD tarief voor WEE-
7, F:NFONDS. worden gaarne verstrekt door 

( 17) 

THOOFT & KALFF Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk 11an voor hunne 

IlrukkBrij Bn Bind0rij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Sthrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette atlevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANi'EN worden ~teeds gratis 

verstrekt. 

- .,J Q 0 -0 0 0 0 ·O 0 -0 O -.0-0--0-0- 0---0-0-0-0-0--0 ·-0--0 -0-0--0 

P.&PETERIE COOPERATIVE D'AllGOULtl!ll: (Frauet) 

J m" i 
~ ~~·~ ; U QIJll DE FAllf.\"' al 

~ HOl\S·COKCOURS A L'EXPOSITIOlf UNIVERSELLE ~ 
• DE 1878, ,S 

t.:i ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ a 
A EEREDIPLOMA fiELl~NDE met de GOUDEN = 
.; MEDAILLE wegene bunne bemoeiingen ~ 

• ter Terbei.ering van de po1itie van bu.nae werklieden .,. 
i.:i ~ ~ 
~ o. t WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 Ff!ANCS 

S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABR/Ef<EN f 
0 0 

; ~AROCHE-,,OUBERT & ~,E; ., ~ .e ~ ~ 
a Door de geheele wereld bekend voor ;.. 
: hun briefpapier velin, verge, quadrille, a 
~ batonne, enz. Papie1·s a l' p;_toile (s~er- :;;' 
Oj pnpier), Enveloppen, VisitekaartJ~~, Q 

0 Jleqiste1·s, Copieboeken, Schoolsch1·11(- .. 
"' boehen, met of zonder lijnen, papier :
.. voor d1·ukwerk, carton, B1·istol en ivoo1·- ~ 
a 1•apier' papier fil ecru (1 e qualiteit), pe-
.. !11repapier en demi-pelttre papier gegomd 'e. 
~ nf ongegomd (ui terst fijn}, pai·kement ~ e 1•a11ier. Oorspronkelijk Ster's mill paper, -e 
~ Cigai·ettdfl-papiert le-sincere, le camelm) ~ 
1o eu andere merken. ll .. ~ 
i, Bestel/ingen te riohten direkt naar = 
~ AllGOULt!llE (France) met cheque op Europa of aan ::-
0. E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. N 

~ El::1' CARt-iET MET MONSn:ns DEVl1'UT ZICH DIJ 
l'1 de Heeren Wannee &: Co, TE D.rorn.10. 
~ ...................................... ...:. ........... o-+-0--0-·......_0- 0 0 ·" 

GeenASTHMAmeer 
noch BORSTBEKLEMllING 

noch HOEST 
DOO!I .lAISWENDJNG VAN HET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLE11Y 
foo~ geheel JA VA; bij WANNtJi: 
II: Vu ~ST, t• Samar~ 

ctlU!#l·Ji;[.tCJd 
HOGG'S PURE COD LIVER OU. 

(HOGG'S LEVERTRAAN) • 

W11m1 i• heilume uitwerting aedert 30 Jaret ~eh•d 11 
Ttg•n: Bor1t1iekten Longter1ng, Bronchltla, 

Verkoudheid.Hardnekk.ige hoeat",Kl1erachtige 
aaudoenlngen, Huidsiekten , Klieracht.1ge 
geswellen. Verawakkina en vooral ter veraterking 
Tan kinderen die een zwak an te~r gea\el bebben. 

Men eiscbe op bet etiquet den naam no HOGG 
hel auest van den H' LESUEUR. cl1er der Clie
miscbe werkzaamheden aan de medische !aculleil t: 
Parij<. en het stempel van den franscber 
~taot in blauwe inkt. Dt levertraan va1 
HOGG wordt alleen •erkochl in drtelloektQ1 ..,,.,, ...... .._ 
fl.I.cons wurun bel model bier naut i111eplaal•l 

Apotheet BOGG, 2, rue 'C11tiglim, UllJS. 

• 

den Agent te Soerakart11 

.J. H. VAN OMMEREN. 

A1nsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta van 

E~~:ps~he Wij=.e=-. .. 
(25) A. MACHIELSE. 

SOjj-:JS:M::AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissiel·endutien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soer11.karta voor de 

zoo gun tig bekencle '"\VlJNEX: 
Merk PLd.TO:N' & \'o. Batavi11. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

Amsterda1nsche A.potheek. 
-, o er a kart a. 

Ontuangen: Encalypsinthe. Jioorts• 
~verend liq uenr. tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) ~A.CHIELSE. 

.A .. GENTSCHAP SoERA.KAR'l'A. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen Lrandge,-aar. op de gebruikelijke voor
waarden. 

A MACHIELSK 

BRAND-ASSURJ\NTIE MAATSCHAPPfv' 

,,de Oosterling,'' 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
Bij het Agentschap dezer Maatschap-

1> ljen bestnnt, op zeer aannemelij.ke voor
w:tnrden, gele,:;enheid tot . verzekerin;:;
tegeu· brandgevaar, van a.Ile soorte11 Ge
bouwen en Goedcren. 

• De Agent te Soe1·alrnl'ta. 

(16) J.Jf. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door <le 

loge. 'l'e hevragen bij den IIeer 

(20) A. MAOHIBLSE. 

Stellen zich vel'antwool'delijk YQor de wet 

DE UITGE\'ER~ . 

Sneldruk - THOOFT §· KALFF Soerakarta. 

• 
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