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NIEUWS- en ADVERT E NT I E- B LAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACB ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementsprijs f 7.50 per halfjaar 

bij vooruitbetaling. 

Pos-tkan.toor Solo. 

D•selljk8 te verzenden po!ltpakketten. 

Met 
den trein 

Nq. 

1 Sz\. 

4 SzV. 
2 SzV. 
9 SzV. 

12 ,v. 
15 S7S. 

• 

Tijd 
van 

vertrek 

7,2 

7,13 
10. 

2,16 

3,36 
7 u. 9 

17 S7S. 10,30 

21 SzS. 2 'l.1. 25 
Per postil- 11 u. 30 

j~: j 11u. 30 I 

N'aar de ondervolgende 
plaatsen. 

Gocndih, Poerwodadie, (Gro
bognn) Karangsono, KPdong
djati en Senmrnng. 

Klatten, Djocdja. 
Klattcn, Djocdja. 
G0Pnd1h, Kedon1¥1jati, Se

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

Klatten: Djorrlja. 
Sn1tten, Iadioen, (ilfagetan, 

Ponorogu, Pa~jitan. Nganiljoek, 
Kerto~ono, Djombong) Kediri, 
'foeloeng-agoeng, Blitar (Wli
ngie) Modjoke1·to (Prambon) 
Sidhoardjo (Wa1·oe, Porrong) 
Soerabaja (residentien ~Ioluk
ken Z. en 0. afd. Borneo) 
Bangil (Lawang, Singosarie, 
)falang) Pasoe ·oean (re-;iden
tien Probolingo, Besoekie, Balie 
en Lombok,). 

Modjokerto Sidhoardjo, Soe
rabaja, Nga wi. 

Sragen, .Ngawi, Madioen. 
Bojolalie, dagelijks bebalve 

des Zundags 
\Vonogiri, l\Iaandag, Woens

dag en Yrijdag, 

Da5elijk1t te ontvani;en postpakketten. 

Met I Tijd ·1 
den trein 

1 

van 
No. aankomst 

Yan de ondervolgende 
pla.at en. 

3 S7V. 
2 SzV. 

9 S7V· 
8 SzV. 

11 SzV. 
2 SzS. 
8 SzS. 

10 SzS. 

Per postil 
jon 
id. 

I 

I 

9.38 
9.47 

2.7 
5.48 

5.59 
9._6 
'i.39 

4.50 

3u. 30 

4u. 

Klatten, Djocdja. 
Semarano-, Ambarawa, Sa

latiga, Kedongrljati, Goendib, 
Poel'wo.fadie, (Grobo~an.) 

Klatten, Dj11c1lja. 
Semarang, Ke longrljati, Ka-

rangsono, Goendih. 
Klatten, Ojoc lja. 
S!':\7en, Marl ioen. 
Toeloeng- agoeng. Kerlirie, 

Modjoke1to, Sidhoal'djo en Soe
rahaja. ~gawi. 

Sragen, Madioen, Blitar, Ban
g1l, Pa.~oeruean. 

Bojolalie, dagelijks behalvc 
des Zonrlags 

\Vonogiri. l\faandag Woens-
1ag en Vrijrlag 

Feuilleto n. 
TOINETTE 

XIII. 
Erflater en Erf,;enaam. 

Vervolg. 

Men zal zicb he1foneren dat de buizinge van rle 
beeren rle Langei in ou<le tijden versterkt gt>weest 
was. Er om been wa.~ dan ook ern breede gracht, 
die op dtlze hoogte zeer diep was en op den bodem 
vol steenen lag, die van de muren waren afgevallen. 

Toen Toinette binnengekomen was vel'zocht de graaf 
haar zicb neder te zetten. Hij begon op een ijskou
den toon: 

- Dit kastecl is bet uwe ...... . 
Het meisje stotterde eenige onvel'staanbare Wflor

den, maar de graaf vervolgrle: 
- Dit kasteel is hct uwe en ";ettig uw eigendom; 

het moet u zeerveel gekost hebben. Het was mijn 
p\icht geweest om het reeds te verlatPn, maar zulks 
was mij nq onmogelijk. Gij zult mij vel'plichten 
met mij op te geven, wat ik u aan buur schuldig 
ben; voor ik been ga', mejufvrouw, zal ik u betalen 
voor de veel'tien dagen, die ik bier bcb doorgebracht. 
De lippen van den graaftrilden, en hadden een blauwe 
kleur, zijne stem was onvast. 

- Monseigneur , antwoordde Toinette met een 

.. 

De Soerakartasche Courant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dlnsdtig e11 

1-rljd11g, uitgezonderd feestdagen. 

K B. Met trein SzY. ~Cl. 6 ten 1 u. 53 m. worden 
alhier al11;rn pakketten ontvangen, wanneer rle westpo~t 
te Samarang niet tijclig genot>g aankomt, om nog 
met den trcin vnn tin 50m tc kunnf>n meegaan. 

S1\'. Si\~L\RANG VORSTENLANDEN. 
S1S TAATS POOR. 

So er aka rt a. 

Kommissarissen voor de ma.and Augustus. 

Plaatselijke Scboolltommissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 

Verzorr.;in,;si;e8ticht 

de heer Ds. ,N VAN KLA VEREN. 

1'11aaR8tand. 

V . .U. 7 Augustus Donderdag L. K. 14 Augustus 
Donderdag N. M. 21 Augustus Dondel'dag E. K. 28 
Augustu Donde!'dag. 

BiigeloofToen Zondag morgen~l. de Ge
dawimg1i.n (groote pop) in de Chineesche kamp 
wus opgericht, teneinde die voor het st.ation Vll.n 
de Nederfondsch Ind. Spoorweg-Maatschappij 
te brengen om daar als wegwgzer voor het 
lijk van den Ohinees Oei Soe Haij va.n Djokj11 
aangebracht te dienen, brak, toen het gevaarte 
in beweging zoude gebracht worden, de rech
terband du.arvan sf. W el werd dit met den 
grootsten spoed, zoo goed mogelijk bersteld, 
doch dit belctte niet da.t volgens eenige Chi
neczen dit als geen goed Yoorteeken te be
schou wen is en zou de gestorvene nu eenigf:l 
moeite hebben om in den Chineescben hemel 
te komen. W el gelukkig voor den doode dat 
slechts de hand gebroken is, want als bet 
boofd er afgevallen was, dan zoude er vool' 
hem hoege1rnamd geen kans bestaan om het 
paradijs binnengelaten te worden, wat nu toch 
nog wel gaan zoude. 
D~ foule ium bet station verzameld om de 

lijkstatie te zien w1.1.s zeer groot, ook de Kroon
prins en Mungkoe Negoro kwamen een kijkje 
ntJmen. Achteru.ml de tr~in van Ujokdja. wu.s 
een witgedmpeerde waggon gehuiLkt w11u.r
in het l!jk en twee undertJ, wa1.1.rin verschil
lende poppen en siemdt>n. Toen de passi~gieril 
uit.gestegtJn W1Lren, werden ditJ drie W1Lgens vuor 
bet perron vim het goederenpakbuis gtJr1m
geerd en WILS in <lne kwLJ.rtier tgls LJ.l!es ge
lost. Nu zette de stoet zich in beweging. lJe 
politie W;LS op verschillt>tide punten aimwezig 
wMrdoor alltJs met <le grootste orJe geschiedde. 

glimlach, door den toon van hare \\'Ollrden gelogt>n
straft. het ~pijt mij wa:irlijk van zulk een goedeu 
loge niet te kunnen behouden. 

- Als bet zoo is, dan ben ik heden nog in mijn 
domicilie en heb ik u niets meer te zr>ggen. 

Toinette stond op. Tranen rolden uit hare oogen, , 
zij bloosde van schaamte en van spijt; baa~tig liep 
zij nnar de dcul', maar daar gekomen keerde zij zich 
om en wierp een hart\'erscheurenden blik achter zich, 
de laatste blik van een schipbreukeling die zal ver
zinken. 

De graaf stond in het midden van de kamer, bleek, 
met verwnmgen gelflatstrekken en aarzelende. Aan 
aijne onzekerheid kwam een einde. In drie schreden 
was hij bij Toin&te, woedend greep hij haar bij den 
arm, trok baar bij bet venster en riep met een ge
smool'de stem : 

- Ik kan u zoo niet Jaten vertrekken. Luister I 
ziedaar reeds tien jaren dat gij comedie speelt; bet 
Just mij, nu ik u hier heb, u te zeggen wat ik denk 
van bet stuk dat gij opvoert en van <le rol die gij 
daarin vervult. Ik wil u nog wat sleuren rloor het 
slijk, waarin gij u zoolang bewogen hebt; gij kunt u 
dan met diamantcn tooien, als gij zulks goedvindt. 
Ee1'st hebt gij gevein~d een moederlijke liefde voor 
mij te ge~elen en gij hebt uwe werkelijke gevoelen~ 
vel'borgen achtcr schtinheiligbeid, als een spin in den 
boek van een muur. Toon scheen bet u toe dat kin
derlijke liefde mij niet genoeg in uw verfoeielijk net 
gekluisterd bield, verlangdet gij mij blinder, onder
worpener, meer tt•ruggetrok.k.en en toen bebt gij uwe 

• 

A.dvertentiekosten beh1Llve het zegel voor 
., elke 10 woo rd en voor 2 plaatsingen r 1 . -

elke volgenrle plaatsing de helft. 

De lijkstoet begaf zich nn naar DjoJrook. 
De fumilie vu.n Oei Soe Hiiij h1id vel'locht 
om den weg over Piissar-pon en door de Chi
neesche karup te mogen volgeu, ma11.r een be
paling besta1Lt, d1it l!i ken, v11n elders a1rnge
bra.cht, niet door dichtbevolkte wijken mogen 
vervoerd worden, wnarom de Resident dat ver
zoek niet kon toestaan. 

Men bnd de Ged1i.wa.ng11n van twee kauten 
door bamboe gestut, w1it wel wiit v1in de fm:ii
heid wegnnru, doch w1iimloor omv1illen helet 
werd; zonder ongelnkkHn kwa::n men bij het 
graf au.n. E~rst ten h1Llf zeven na afloop der 
plechtigheid keerden de bel11ngstellenden huis
waarts. 

De kosten van deze begrafenis wodeu zeer 
verschillend geraamd. Volgens som:nigen zou
den er f 5000.- volgens anderen, w1.1.iLro nder 
de Matamm van gisteren, f 20.000. - ann ten 
koste gelegd zijn. De waarheid zul wel in bet 
midden liggen. 

Grot Door eenige Europeesche knapen werd 
te Djebbres, tegenover het huis van den beer 
B. een grot ontdekt. Men da.alt eerst als in 
een put af en vindt dan een gang, waarv an 
het einde nog niet gevonden is, Deze grot is 
bij de Javanen niet onbekeod, want een van 
hen wist te vertellen, dat die een gemeenschiip 
tusschen Solo en Patjitan da11.rstelde. Misschien 
zal er iemand gevonden worden, die lust heeft 
de waarheid van dat verhaal te onder.weken. 
Dit zu.l echter wel met moeiel!jkheden gepaard 
go.an, daar als men een ei~d in den gung is 
doorgedrongen, de ademhalmg reeds zeer be
lemlllerd wordt. 

Te Ketipes bevindt zich een dergelijke grot, 
waarvan verhaa.ld wordt, dat de gang te Djok
dja. uitkomt, 

Inzending der .Ad vertentien tot op den 

da.g der uitg1ive v66r 10 uur. 

zoeken_, dim i~ het te verwiichten d,Lt zij dut 
doel 111et beretkt, d1L•Lr z[j al~d1Ln een ~ k1.1.mm
vmcht goederen voor ca f 4 a f 5 zou ruoeten 
accepteren. 

En boezeer de toestand voor suikerplimters 
nog steeds alil zorgwekkend is nantem !r~rnn 
an er gdene 1i.11nleiliug b~st:Lu.t eene " tg ldij
ke depl·es:;i~ ',' ~ d,icret:mm, k1m bljj'.rnn ~it 
de omstanl1gne1d, du.t een planter, die kort te 
\'oren een bod van f 10.50 hee~ gewdigdrd, 
thuns ~?t f 9.75 geene kooperil kuu viudtJn, 
een prys wa11.rop ca f 2 p. pie. verlies wordt 
geleden. 

De verjaring van de verheffing tot hoofd van 
het MangkoenegarLJ.n~che huis, vim PiLnO'emn 
Adip1i~ie ~io Pr~~boe Prnng W adono werd ~p de 
gebrmke41ke wuze gisteren luisterrijk gevierd. 
Vele belangstellenlen be-'uven zich met den · 
Resident n11ar dan d1ilem

0 

vun den Prins om 
ZHGeb. te compliruenteeren. 

Een zedemeester in het B. H· B. bren!l't noC1 
d 

0 0 
eens e oude kl1Lcht te berrle, dat bet teCYen-
woordig geslacht zoo veeleischend, steeds ~eer 
e~schend .. en te~ slotte. alleseiscliend is ten op
z1chte zyner mtspannmgen en dat bet in de 
" goeue oude tijd " ~oo heel anders w11.S. Dat 
men ten luatste wel het mooie m1Lantje van 
den heme! zou willen hebben, d1Lt onze genoe
gens bet genoegen hebben gedood en dut voor 
hem, censor, het eenige genoeO'en dat de hui
dige verrnakelij kheden no()' oplevereu O'eleO'en 
··d1· 0 100 
is m .. e ez1n~ der betrekkel[jke verslagen. ,, v. ru ad rem. antwoordti de rediictie hierop 

lam doeloe lam sekaranO' ' en d1Lt de ou.Jen 
• 0 

va~ dagen hunne ve~.m1i~elijkheden mat geen 
germger hartstochtelykhe1d najall'en dan de 
jeugd de hare. 

0 

Naar men ons mededeelt zijn te Djokja 
thans reeds ~O a 2:>000 pie suiker door cbi- Aan bet lnatste B ;tiivi 1 L~<ic~1e m:ir~tb~richt 
neezen opgekocht, welk qu1rntuw geheel per (vim 2 Arrguatns) outle,m.m w!j dtJ volgenJe 
kar naa.r 8,~ma.r 1mg wordt a.fgevoerd, tegen circa opgiLven: 
f 9 ner ka.r. tiUlKl.!:L~. adnt er noO' eeuilJ'e kleiniO'be-

Het is te voorzien dat bij de hooge tarieven den tot t l 0 .. -,o, ( l O.~ > ~er:rncht wnri•n ° i'l 
der N. I. 8. M!j <lit voorb~l!l!d door ui~trddren j dd runrl~t weJer iu <l n vorigtJn sta1.t van '1us
zR.l worJen gevolgd, terw~1l wunneer over drie I teloosh~1d verv .. l1 J11. 

j Lren .de lii11 Djo~j 1L-Tjil1~~j,~p geree l znl ziin u~ o~. 9 Au,5ust:i:> tJ Sn1·1r.m.~ be,~'.iikb1ire 
Je smker op de lnu n1L1Lr i:fam,1r.m.~ wd eens Hoohlsmo::er ''·•u K1' 11110.1 I 'l 'td l•Ll dien · 
een zeldzamn afvoerprodrrct zr,u ku m~n wnrden ' <l.ig u.U1i11r anu de uur.;:t •Y !b1'. Lc·1t W·JdJ.t: 

Indien het dod der 1\lij. ruet de verlaging ' thans zijn da;LrV1LU p. m. :3vOJ PJs. ;;f re\TuJr L 
~1irer tlLl'ieven <lit gewe~st is, ?m in coucurr~n- KOF.flJ. 500 pie. \V. I B. P.·tong /l1to heb
tie t.e tredtJn wet rle lehge smkerlrnrren, die te hen r 4~.~5 optrebrncht; sedert heeft zicl.i hoe
S1Lmu.ru.ng retourvmcht nuar de \" orstenlanden genaamd geen kouplust mder vtJrtoond. 

armen voo1· mij geopend; armen rlie niE:t mr.el' de Ree.ls eenmaal wa'.ln !e ik dat uw.i a1·m:!n mj om
armen van eP.n moe·i£.r wanm. 0 ! zoek mij niet te strPngelden en to.m 1k mij o n't<'c.· l<!, 7.al7 ik slecbt~ 
ont.-<nappen, gij zult mij ten eindt! toe aanboor<)n. ! de ~lang va.l uw~ 1 ~pJ - ! .\fJ 1:i~ign~ 11' heb m.iJe!.j
Maar ik zal u verla~en en rlan zult gij geen enkelt> Lle.1 ffil~t e"n 11-rm~ 1111gdukk g0 vrn:1w ! 
opolfe1·ing voor mij rloen. Te Parijs zijt gij een schuil- - Ja, hoc ga 1rm• zou ik will~n gelooven aan uwe 
plaat.~ bij mij komen zvek0n en nu bi.dt g:j mij de liefJri, de eenige die mij dan zou getrouw geb!even • 
hand, rlir. mij best,ilen heeft. Gij zijt vcrtrokken om zijn. 
erm grij<aarrl, dil' te ~te•ven lag, te m-wtelen ! Hij vl'oi>g - J.;n die antlrre dan? riep Toinette uit met 
naar geberlen en gij hebt born slechts laster gege- hlik~e:nende 0ogen. 
ven I ..... En ciat i:leedt gij, gij die zngt mij te he- - Die andenl , . . . . Zij had het geM lief, even 
rninnen. als gij. 0 ! gij iijt wt>I me l1ding~te1·~, echter was z:j 

- 0 ! Ja zeker bemiq ik u en dat weet gij zeer mindtll' laaghal'uig en min lei' wreei dan gij ! 
goed. Zcg mij dat ik krankzinnig ben, ee'n ell•mdig-e, -- leg rlat nict, tenzij g\j \'e1fangt rlat ·ik sterven 
ve1·wijt mij dat ik uwe goecl~ren gestolen heh, mo11- zal. Ik bemin u zuoals nog niemand u heeft lief."'t>-
seigneul'. maar zeg niet rlat ik u niet liefbeb. Mij11 had ...... or liever ...... m.1a1· allr.n gij hebt 

0

de 
God! wist ik wat ik dee:l? Ik zou u liever gerloo l waarh0id gezegd, ik zou 11 ontl'o1~w wo.·de·•, m;>n-<eig
hebben, dan u aan de voeten van die ander!l vr•)U w neur; rnj wacht een and1i1·e sponde en zit>hier mJn 
te zien ! 0 ! fa, ik bi>min u l trouwring. 

- \Vaarorn kan ik dat niet gelooven, zeide do Antoinette trok een r\ng van haa1· vinger, zij druk-
graaf >'nwillekeurig. te op een veel' en ecn wit poeder werd z.chtbaar. 

Toen herinnerde hij zich de lessen van deb mar- - Wat I Vel'gif! riep di! graaf. 
kies de Rayna!. - En ziehier hoe mijn contract Juidt. 

- Wat hebt gij daar gezl!gd? riep Toinette uit: Ilet meisje trok ee.n perkament uit Inal' boezem . 
0 ! herbaal dat woo1·d ! Is het waar <lat gij aan die Het was in vieren gevouwen en het testament van 
liefde wilt gelooven? Is het waar dat gij mij niet den ouden gl'aaf de Langei. Op de kee1"lijde warcn 
met den voet van u stcrot? Is het waar dat gij e1· de volgenrle l'egels geschreven: 
belang in stelt om te kunuen lezen in dat ha11t wat » Uat men niemand van mijnen dood beschuldin-e. 
slecbts voor u klopt. 0 ! zie mij aan, antwoord m\j, »lk sterf v1ijwillig en ben de eenige schuldigP..- "'ik 
spreek ! Gekscbeert gij niet, monseigneur? Dat zou »vermaak al mijne bezittingen aan den g1:aaf de 
verscbrikkelijk zijn. Gij bebt mij reeds eenmaal bet »Langei." 
hart verscbew·d met uwe hartstochtelijke blikken 



L 'DIGO. De laat-ie te , 1tmarang aange
boden partijen, bedongen (iet lagere p1ijzeu 
voor onlina!r en mid1leu;;oorten, ruirnr de u
perieure hielden zich goeu -tnande; de OO<Yst 
is luuvt nigeloopeu 'rnt nu imn 1le ma~kt 
komt zijn lee:hts restunten. 

Uisteren morgen, tus cheu half tien en tien 
ure zaten op den weg loopende van het hotel 
, 'lier naar de Societeit on<ler de waringiuboom 
eeu clertigtal Javanen in een kring zich te 
ver.tustigen met het keplek pel. 'l'oen de waarne
mend "chout Goe- tee voorbijreed, opende de 
kring zich al of bet spel wa · afgeloopen; de 
mannen hurkteu ter zijtle -van den weg <loch 
toeu de politiemtm rnorbij wa , sloot zich de 
kri;ug weder aaneen en het spel begon van 
voren af aan. 

In 1tanmerking neruencle cln,t <lit op eeu feest
dag, op den grooten, sterk bezochten weg om 
het fort Y ustenburO' pla1its Yond, kan men 
niet zeggen, <lat het ontz1Lg der koelies voor 
het Europee ch be'tnur zeer groot is. 

Het bewij t dat zij zeker zijn van niet ge
-toord te zuJlen worden: door het uitzetten 
vnn ·child wachten doen zij zich, bij naderend ge
vaar wmirschuwen. Wil de politie een derge
lijke dub oven1tllen, Jan zou zulks dienen te 
ge-chieden door Jitvanen, zonder pajong of an
tlere d.istinctieven en de schout zou zich ver
tlekt moeten opstelleu, tot het oogenblik dat 
11 • overrnrupeliug pliwt· heert. 

Een andere pliiats. tlie ook veel tloor liefheb
ber van een partijtie bezocht wordt. is de gijm
na tiekschool. Een jongen, eenige geiten hoe
dt7ncle, tr.at voor het gebouw. waar vroe
ger de Loge wa . op wacht om de voorbij
ganger tot het . pel aantezetten. 

Ook fangs Limolassan den weg op naar Beton 
bij den weg nuitr Poerwodiningrattan links 
af laande, wordt 's 1tvonds en '1:1 nachts gedob
beld. Overdag lnat men daar veelal hanen 
kl op pen. 

Yan ~le en I ehoev-en wij niet eens te pre
ken; ook op Djebre vinclt men een hui je 
waar met keplek veel geld wordt omgezet, zoo 
uok bij een _papajaboom. op clen weg nuitr 
het tation van den • eclerlandsch-Indiscben 
.''poorweg. 

Naar men ons medecleelt zullen eenige jon
gelieden, die op proef' bij den Staatsspoor zon-
1ler tracternent werkzaarn geweest zijn. en vol
doen konden. met 1 eptember definitief wor-
1len aangesteld en in bet genot van bezoldi
ging komen. 

G e me n g de B er i c ht e n. 
Niet minder clan cluizend zangers clongen 

naar den prijs van 100 p. s., iloor Barnum uitge
loofd voor het be te gedicht op zijn,, Witten 
Olifant". Het oordeel der rechters was, <lat geen 
van allen meer dan broddelwerk had geleverd. 
Hoe is 't ook mogelijk een bezielden heldenzang 
te schrijven op een reusachtig <lier-van twijfel
achtige reputatie? JI. Ut. 

De bandjir van gelegenheids<Tedichten begint 
uit Holland optezetten. De 1\Iidd, Ct. adverteert 
o. a. 

HORGEN VERSCHJNT: 
Een Roowtraan, 

geplengd op bet altaa!' de!' liefde bij het overlijden 
rnn den PRINS Y.\.N OHANJE, door Jan BALL. 
'erder een 

TRE1.'RLIED, 
Opgedragen aan rel'r]and's Vorst en Volk bij 
het overlijden van onzen beminden Kroonprins 
door Antje Ball, 
Antje is eene cent duurder clan Jantje. Het 
treurlied kost zes, de rouwtraan vijf centen 
holland ch courant. 

Antoinette l'tlusnier ! 

!Je graaf beefde en ~locg de oogrn ncder. Dat 
perkament scbren voor zijne handen te zwaar tc zijn. 
want hij liet het op de tafol vallen. van waar Toi-

• nette het terngnarn. 
Ongcrnst, . truikelende, vcrward, deed de graat 

"cnige stappen en ~tontl tocn plot~eling stil. Il\i stond 
vlak bij hrt vcn~tcr: zijn hoofrl was als in cen ijzeren 
hand gesloten en hct kwarn hem in de geclachtc van 
11p hct halkon tP gaan, waar rle widewind het 
kocl maakte. Jfaar rlc Jenning v8n bet balkon clool' 
rlt• rna::m bcschenen sc hrea in ccn oven gegloe1d tr 
1,ijn, want tocn de ,grnaf zc annraakte, sprung hij 
terug al~of hij zich ,ttL'urand hall. IIij ging naar bin
nen. · llet blccke ~c.bUnsel van den uacht scheen in 
de k:uncr. allcs ~chcen wit als een lijlnvade en dr 
g-raar ~churlrfo zich om tliL' van zich aftewerpen. 
IJaarop trad hij i11 de :chadnw. en bcrnnrl zich daar 
heter. En toch was zijnc aclcruhaling hijgend; men 
zoud1• gczegd hcbbcn. dnt hij ml't een stcrker geest 
ilan de zijnc worstclde. Eindclijk werd hij wcdcl' 
lrnlm, de vreemde gli.mlach die den geheelen avond 
im zijne lippen gespccld had, kwam wecler te voor
~chijn en bij sloeg de oogcn naar Toinette. 

llct mei~je was in ecu hock wm de kamer en bad 
innig. gcknieltl. Op ham· bruin gclaat blonkcn de 
tranc1 t ab paarlen 

De graaf kwam hij ha:u· en grecp hare lwnd. 
l'oinette mankte ePn hcweging van schrik, want hct 
i.relant van rlien man was strak. vastbesloten en zijn 

Kleine Paul, die vroeg Fmnsch Ieert, wordt 
d:iodmoe nanr bed gebracht. Hoewel bet ventje 
niet zien kan van de slanp, wil zyne moeder 
toch diit hii bet gebedje opzegt: 

»11llons Paul. . . Notre Pere . . . " 
Het kind begint: :t>Notre Pere ... sw· 1111 

m-bi·e pei·chP . . . en valt in slaap. 
Midd. Ct 

Zondag morgen waren twee heeren in het 
bosch nchter Sentiong op de varkensjacht Om 
zicb niet te zeer te vermoeien hadden zij een 
veldbed meegenomen. Na een half uur wach
tens waren <le jagers onder een glas bier in 
gesprek geraakt, toen plotseling twee verliefde 
varkens onder bet veldbed doorschoten, waar
Joor beide zoo ontstelden, dn.t zg, instede van 
met hunne geweren, de beesten achtervolg
deu met de dichtst bij de hand liggende ver
weermicldelen, voor den een bestaande in een 
half geledigde :B.esch en voor zijn vriend in 
een glas. 

B.H.B. 

DE :XIEUWE ZEGELORDO~~A'.'i"TIE, bevat volgens 
het ,1. D. 't mtvolgenc.le: 

Over het geheel zullen er twee soorten van 
zeg"l.· bestaim n. 1. vim f 1.50 en van 5 cents. 

Het eerste bedrag is dat voor alle stnkken. 
Het 5 ds. zegel, dat door plakzegel voldaan 

knn worden, is uitzondering op het, uniform 
z~gel v1tn t 1.50 doch een uitzondering, die 
met weinig omv1i.t, namelyk alle qnitanties, 
1Llle korte wissel , bij endo. eering, aeceptee
ring of kwiteering, alle papier aan toonder, 
al' cheques, coupons. lot-erijbrie-(jes. 

On vermoeden dat toelichtencle bescheiden 
op dP nieuwe Yerponclin<Y en ontwerp ordon
nimcien niet bestaan, wo~dt heden ttil Bata cia 
beveM irtil. 

Tchen<Y-Ki-'I'ong. de geestige Ohinees geat
btcheerd bij de arubassade te Parij , die zoo 
aarclicr over z\ju land ge proken heeft in de 
Revue de' De11:c-JJonde: is de held van den 
<lag. 

Hij was onlimgs in een salon waar het ge
sprek eeu teedere wending begon te nemen. 
Een dame, die wist dat hij zeer goed vreemde 
falen sprak, vrneg hem welk idiooru hij zou 
kiezen om over de liefde te spreken. 

- Geen enkel, mevrouw, antwoordde Tcheng 
Ki- 'l'ong," dans ees moments-lU, le sauvage re
pren<l es droits. 

Men ging toen 1ladelijk op iets anders over. 
1. v. 

Verspreide berich ten. 
De vendutie nm den heel' Henderson te Soeraba

ja heeft ruim f 45 I m. opgebracht. - In sommigc 
ctabJis,ementen in Engeland is men thans begonnen 
waschgocd te bleeken met bchulp rle1· elecfriciteit. -
Een accoucbe11r, die naar cene naburige plaats op
ontborlcn zou worrlcn zoodra zijnc dicnsten noodig 
zoutlen blijken bij een gezin, 't welk vcrmeerderd 
. tond te worrlcn. ontving den telegram " kom 
niet te !ant. .. Zich darlelijk opmakcnde en ter plaat
se aankomende bernml hij het kind reeds ter we1·e!d 
gekomen, Men had willen seinen ' kom niet, te laat 
- Er be,.tant plan om Dr. Hagen met ecne weten-
chappelijke onderzoeking·rei naar ~ienw- Guinea 

te bela ten -- In Amerika maakt men spoon.,.cgra
deren, rail·, kocpeldaken, gaspijpcn en schoot'l'teenen 
van .... papier - Het ,\Jg. Dagbl. maakt de opmer
king, rlnt nu uit den Haag reeds de telegratiscbe 
machtiging ontvangen is tot opheffing der Landbouw
scbool, het toch we! wat al tc vrecmrl is dat, in een 
lanr\ als Java grcn cnkele im-ichting voot· landbouw
Ollllerwijs meer bestaan zal - llet optreden van den 
heer chumann heeft op \Yil>'ons voor tellingen te 
Bat.·Hia cen gelukkig effect gchad - llet Parapat
tan-gesticht te Batavia tekle op l Januari jl. 27 
jongen en ~;J mei,;jes. Door het legaat mn f 3000 
van rlen hecr Dorrepaal was er een batig sal!lo van 
f 02 - Eenr parij~cbe dame hecf't onlangs aangebo
rlen om in een hok met leeuwen eenige verzen van 
Racine te recitcercn. - Te St. George in Maryland 

blik donrbol'end: z\j stonrl echtcr op. 
-· Gij bemint mij waarlijk, sprak rlc hce1· de Langei; 

gecf mij dien 1·in[(. ik wil hem bewnren. En waarom 
wild•'t l!'ij ~trn·en? 0 ! ik zal u bern;nnen ! lk zal die 
andcre vergetcn . omdat zij 1nij wrgrtrn l1ceft. :.Iarrr 
gij n.oet nog wachten, tot alles wat in mijn hart 
nog rnn die liefd,, OYerblccf, nitgebluscht is. Ik wil 
uict dnt er een wnrnlkte hlocm ~taat, naast die ik 
voor u bewaar, en waanan.alle gcur v<•or u zal wezcn. 

- 0 ! nu "·ii ik 1e,·en, riPJ> Toinette uit. lk zal 
zorgcn clat ik wcrlrt· schoon word, wa11t rle tl'anen 
docn de scboonh1•id Ycrgaan en ik hrb zooverl gewcend. 

- Kom liier hij rnij zittc11. 
- 1 'ern, monseigneur, Jaat, on~ lie,·cr op hot bal-

kon gaan. 
\\'ant ilai jonw· 1nei+'. tot nn toe rnoetlig, omrlat 

zij vcrsmaa1! wcrd, kret•g nu zij hemind wcrd, alle 
hckoodijke en onsrhuldige aug-strn der zcdighcid te
rug. Zij nresde in het donkcr tr hlijrnn. 

- Laat ons hier zitten, zcidc de grnaf toornig. 
- Ik zeide u monseigneur, dai ik wilde IC\·en, 

alleen om u tc beminnen. 
En clc oogen Yan den gr:ta f blonkcn met een 

waemden gloed. 
- Maar ziet, Yoegde de arme \'l'OUW er onrustig 

bij, hoe schoon is deze nacht ! ruikt gij niet rlen geur 
rim· Ioli n en hcli.nntl'open? Luistcr ..... dat is het 
gezang van den nachtegaal ! ,'\I die znlicn zijn Vl'cemd 
voor mij, want ccn rrrsmarlc liefdr is als een zwai·te 
·Juijer, rlie ons ombult ...... Jfonsi>ignetll", kom toch 
hier aan het venst.el'. 

worden kortelings uchttien menschen ,·001· ecn jaar 
''erkocht in 1wmn dcl' wet. Een ou1l man gold 2G 
dollars cen tienja1·ig wt'e<je 8'/, doll, een onnoozele 
GO ct.~. Met zulke pl'ijzen kan tit> S;1111arnngsche 
mell;jeshamlcl niet concurreren 

~[r. ]\[ax Schurnann, equest1·i1111 111 c111agc1· vtH1 
\Vilsons paanlespel, geeft in den cii'cns te 13at:nia 
rijlrssen nnn de heerrn en dames, ten oincle hen vaa1·
digheid to Jrci·cn in 't berijden lrnnner cigcne pnar
dcn. Dit gcschicdt" op \'Ct"eerend Vt'l'Zoek." - De 
uitl'ocr van Jam Yan I Juli ·188:3 tot 30 Juni 1881 
berlroP.g aan suiker 5.128.206 pie .. aan partiwlirre 
koffie -'.52 . .'f02 pie, GOL1v. id. 951.880 pie, aan in
digo 1.17G.!170 pomlen. - Yrijdag jl. ovcrleed to 
Djocja in hoogen oude1·dom de gepen~ionneei·de 
Rijkshr,tuunlcl' Pang•.'l'fln ,\l'io DjOl'l'OC. De urt\'Ual't 
wer1l b<'geleitl 1loor r\c geheele ambtcnaarswereld en 
ecn stoct 1':1ll mc!'r dan 2000 pel'soncn. - De bc
grnfeni;; rnn de11 transportaanncrncr Oci Soci llay 
moct rnim f ~0.000 gckost hebben. 

E1~no societcit tc 1jandi bij Samarn11g is in wol'
ding. - Op tic \aatstc plaats is meu bezig het 5c 
bataillon te completcnrn. - Te Uden in N. Bra
bant hceft men bij eene hegl'llfonis de ledigL' kist 
tel' aardc besteld rn het lijk thuis laten liggen. Ja111-
mcr voo1· de !'eputatic \':111 Kampen, dat dit gem! 
<laar nict plnat: had. -- Yolgcns de .!av. Ct. i · op 
·l 6 J uni i' de rc:identie Tapanoelie eene armlbr,\·ing 
'vaargenornen. 

Telegra.mmen van de Locomotief. 
Uit L3atiwia, ·l AugL1st.us. De koninklijke macbti

ging tot het opheffon rler landbouwscliool is verleend. 
Ing~tt·okken de detachcering bij bet departcment 

rnn marine, van den opzichter der ecrste klasse van 
dPn waterstaat van der Swaagh, zijnde hij in ver
band daarmcde geplaatst te ~lenes, 1 e. idPntie Ban
ta1tJ. 

Q,·el'gcplaatst van Mene~ naa!' Kota-Radja de op
zichter der tweede klassc bij den waterstaat, Gaston; 

van :.fagelang naar Samarang, de opzichter der 
tweede klasse bij den \Vaterstaat, Bruins; 

van MaO'elang naar Blombangan, de opzichtcr der 
rle rde klassc bij den waterstaat van Prrnis. 

Eervol ont~lagen uit 's lands dienst de commies 
op het assistcnt-re$identiebnreau te Painan (Sumatra's 
We tku t) llogaert. 

Belast met de betrekking van commies op het 
assistent rP identiebureau te Painan Snackeij. 

Benoemd tot regent der houfdplaats Malang, Raden 
Ario ~oto Prodjo. 

De eerste luitenant der infanteric Sick is van 
Atjeh overgeplaatst naar Djokjakarta . 

DP. majoor der infanteric Stade ten Brink is g~
plaatst te Ke1long-Kebo. 

Als een der maatregelen tot het bevrijden van 
de Nisero en het bedwingen van hct voortd11rend 
gewapend verzet op OrootAtjeh is vooi' eenige door 
den gouvernct,1r van Atjeh aangewezen staatjes alle 
in en uitvoer verboden. 

Met ingang '·an 15 Augustus zullen in de residen
tie Samarnng all!' kadastrale opmetingen in gerech
telijke actcn betrckkelijk den eigendom en andere 
zakelijke rechten op onroerende goedercn, in werking 
treden. 

Uit Singapore 'l Angustus: Heden kwam hier de
mail aan met berichtcn lo<'pende tot 5 Juli. 
' Volgens gerucht zijn voorgedragen om bij eventu
eel regentschap der Koningin haar als mede-rcgenten 
ter zijcle te staan Van Reeen, van Lijnden van San
denburg eR van del' Oijen. Graaf Adolf van N'assau 
zou dan tot groothertog van Luxemburg worden.be
noemd 

De heer Bol'gesius zal de regeering intrrpelleeren 
over de grundswetsherziening en de heer Lohman 
zal een interpcllatie indienen ov.:ir het regentschap. 

\'an Reuter, 'I Augustus. Pai·ijs, 31 Juli. De heer 
Ferry heeft het verzoek van Li Fong Poa (Chineesch 
gezant te Pm·ijs) om den aan China gesteldcn ter
mijn te verlengen, afgewczen. 

Die tcrmijn loopt heden ten einde. 
De cholera is ook te St. Petersburg uitgebroken. 
Uit . ingapon', 1 Angustus. Heden kwam hicl' de 

Frnnsche mail aan 111et berichteo loopende tot 5 Juli. 
Gcslaagd in bet grootambtenaarsexarnen: 
Bijlo, Versteegh, Korenaar, Liefrinck, Wijnmalen, 

Ris \'een~tra., tlt>ijting. Yan 1fade, Mcel'burg, van 
Vleuten, Peereboom, Rijfanijder, Ycenhuizen, PeetPn., 
Yan Dijk, Ticijting, Knappert, de Vogel, ~Ieijhoom, 
Roelfama, Suermonrlt, Yerstcegh, Kamp, Thieme, De 
.Tonge, van Goens, van der Hoek, Kramei·s. Stijdriaan, 
Ke~je11, 

Uit Batavia, 2 Augustus. In bet examen voor den 

En Toinettr ging hct eerst op het balkon, waar 
de grnaf haar Yolgdc. 

- \\'at is rlat. riep monseigneur de Langei met 
ern gr~moonle stem. Wat is dat 1·001· cen proccssie 
van rnannen in het zwart, daat' in het park? kijk 
toch ..... kijk toch ! 

- Och monseigneur, zeide Toinrttc lachenrl, dat 
is nict anders dan de rei ijpcnboomen, die in den 
manPnscbijn en door den wind be,vogcn op men~chen 
gelijken. \ \"aar den kt gij toch aan ? 

- lk wert hct niet, ant,voordde de grnaf afge
trokkrn. Toinette ..... Toinette . . . . . ik heh u 
lief ..... ik heh 11 lief! 

- WiC' zoude gezP.gd hebben, dat er nog zoovecl 
gelnk voot· lllij was wcggelegd. 

Toinette ..... Toinette . . . . . ik heb u lief! Bprak 
d1~ grnaf nadrukkclijk. 

- .\ch, rnonscigncnl'. laat mij Jos. 
- ;\r.en ! . . ... ik wil 11 aan mijne borst drukken. 
- Monspigneur .... niet ,·erdcr ..... hct hekis 

zoo lhag. 
- 'l'oincttc ! ! !. 
- Pas op . . . . voorzichtig . . . . ik mocht cens 

vallen ... , ......... . ......... · ........... . 

XV. 

BESLVIT. 

Den Yolgcndcn morgen haalde men uit rlc grach t 
yJak onclcr het venster rnn den graaf, het lijk van 
een vrouw op . 

• 

mng van adjunct-inspccteur bij den post- en telegraaf
dienst, zvn geslaagd de hceren Voigt, Bogaardt en 
Jnn,en . 

De luiteuant dei· infanterie Knobloch hecft zijn ovel'- . 
plaatsing verzocht naar het wapen der cavalerie. 

Overgeplaatst, va11 Sitocbondo naar Banjoewangi, 
de opzic~tel' de1· ecl'stc klasse bij rlen waterstaat, 
Elenbaas; 

van Banjoewangi naat• llezoeki, de · <'pzichtel' der 
clerde klasse bij den waterstaat, Ilofrneijer; 

van Pnjacombo mrnr Padang, de opzichtel' der 
tweede klasse bij rlcn waterstaat, Godin; 

van Fol't-de Kock naa1· Pajacombo, rlc opzichter 
der twecdc klassc bij den waterstaat, Dorland. 

Mo!'gen, 3 Juli, zulleu per stoomschip Cheribon 
van Batm·ia naal' Samamng en Soerabaja '·ertrckken. 

de heeren: \\'ijnmalrn, van Kappen, r ering Bo,,.el, 
Meijling, Weijens, Duister, Iloorn, Vis, Looman, ~an 
Henzel, Spanjaal'd, de Jong, d':l Grijs, van der Ven, 
Lagordtdillic en Hintze; · 

naal' Soeraba·a 
de heel' SchwalJ en mevrouw van Kappen. 

Een officieel telegram uit Atjeh, gedateerd 28 Juli, 
meldt o. a. het volgende: 

Een onzer detachementen werd bij Tjongoe onver
hoeds aange,·allen door,, beniende" hoofden. 

vVij kregen bij die gclegenheicl acht rlooden en 
acht gewondcn. 

Ook gingen elf beaumontgewel'cn voor ons verlo1·en. 
De radja vnn Langsar heeft een inval gedaan in 

het rijk van Madjapahit. 
De radjah van Madjapahit is gevangen genomen. 
De controlcur van Edi is dadelijk derwaarts ver

trokken met een oorlogsstoomer. 
ln bet algemcen her\'at de vijand de vijandelijkheden. 
Een groote bencle, waa1·bij Tengkoe di Tiroe zich 

bevond, versche<'n in de XXYI l\foekims bij Tj_otrong. 
Een anderc bende wrr:I waargenornen bij Gletaroem. 
Ven Reuter, ~ Augustus- 's-G1·avenhage, 1 Augus

tus. Beide Kamc1 hebben de wet op bet regentschap 
aangenomen. 

Het l\ederlandsche schip Dordi·echt II is met 
zware schade te Kaapstad binnengesleept. 

Londen, ·I Augustu . De Egyptische conferentie. 
is uitgesteld tot a. s. Zatel'dag, omdat de beer 
Waddirgton nog op instructies wachtte. · 

Kaito, 1 .\ugustus.Soeakim we1·d door een grootc 
macht aarige,·allen. 

De aanval is afge. lagen 
Uit Batm·ia, 8 Augu ·tus. Ingedeeld, bij het 8de 

bataillon infanteric, de majoor 'an Staden ten Brink; 
bij bet Oc batt<ilICln infanterie, dt• tweede luitenants 

der infanteric. Looman n van Hengel: ·. 
bij bet ie bataillori infanterie, de tweede Juitenants 

van der Yen en \\'ijs; 
Geplaatst te Soerabaja, de eerste luitenant cler 

artillerie Six: 
te Batavia. de tweede luitenants-kwartiermeester 

\' e1·Yoort en Lion: 
de ofEcier van ' g:ezondheid \\'olfI. 
Orergeplaatst, naar hrt eerste depOt-bat'aillon, de 

kapitcin Yan den Upwich: 
r:'.Ulr Samarang. de tweedc l\1itenant der artil!e

rie Strooband; 
naa1· cl(! wester-afdeeling van Borneo, de ee1'Stc 

ltiitenant-adjudant d!'r iufanteric Cranen; 
naar Atjeh, de ecrste luitenaat der infante1'ie Brege1·; 
afa rrdjudant naa1· de twcerlc afdeeling van het 

depmtement van oorlog, Collard. 
Uit Batavia. 4 August.us. De kolonel Demmeni gaat 

als civic! en militair g-ezaghcbber mat' Atjeh terug, 
ter vcr mnging van 1len civielen gouvernt>m' Laging 
Tobias. · 

Uit Batavia, 4 Augustus. Een tweejarig verlof naar 
Europa is Yerlcend, aan den ecrstc luitenant der in
fanterie van Barne,·eld. 

Kolonel Demmeni, nieuw benoemcl ciYiel en mili
tair gom·erneur rnn Atjeh en onderhoorigbeden, is 
gisteren mn bier naar Kotararlja Yertrokken. 

Yolgens een gerncht zou de heer Laging Tobias 
in aanme1:king komrn voo1· cli1;pcteur der burgerlijke 
openb'.lre werken. 

Ook wordt als candillaat voot· die bett·ekking ge
noemd de beet' James l\foije1'. 

IIct stoomschip Limbu1·g is ecrgistcren te Tiottcr
dam aangckomen. 

De Soe1·abaja is cergisternn te Padang en de Di·en
the te Suez aangckomen. 

De Franschc mail met berichten loopende tot 4 
.Juli, is hier heden aangekomen. 

De Nise1·0 intcrpellatie in het EngelscbP Lagerhllis 
den 3en Juli gehouden, werd gerolgd doo!' een wei
nig belangrijk dcbat. 

Holland volhardt in zijn souvereiniteitsrechtcn over 

Ilet word gcschouwd en herkend als dat van 
Toine.ttc. 

Tusschen hare kleerlcl'en wercl een perkament ge
vonden, waarin de gourernante \'erklaarde zelfmoord 
gcpleegd te hl'bben en waarin zij den graaf de Langei 
tot harcn cenigcn crfgenaam bcnoemde. 

.1Iejufrrouw de Cc~~ac was nict gehuwrl, maar of
schoon thans nan l1et hoofd van een groot fortuin 
staande, deer! de graaf niet de minste moeite om 
haar weder tc zicn. 

Ilij bleef op hct kastcel wonen en ontving nooit 
een enkele gast. IIct gras groeide in volkomen vrij
heid in de tuinen en zelfs op de binnenplaats van 
het kasteel. Boome)1 en planten schoten in het wild 
op en geen snoeimes was er wat hen binnen behool'
lijke grcnzen hield. Hct verval knaagde aan alte 
hoeken ran bet oude gebouw, waal'van het dak dreigde 
Lritestorten en de mu!'en gcschcurd waren. De 
k.limop schoot we!ig-bp en groeide tot in de kamers, 
waal'rnn bij enkclcn de vensters gedUl'ende geen ja
rcn gesloten warcn. 

De graaf vcdiet iijne kamer niet, en zoolang hij 
leefde Imam niemand daar binncn. Marton maakto 
voot· llem eenig zeer ecnvoudig voedsel gereed, zette 
dat cp korten afat:i.ncl van de deur en de graaf haaldc 
clat eerst wcg a\s er gcen gcluid meer op het kas
t.cel gehoord werd. 

Zoo gingen tien jaren vool'bij. Op een morgen zag 
Marton dat de schotels van den vorigen d:ig nog on
aangeroenl waren, waarom zij aan de deur van den 
graaf kloptc. Niemand antwoordde echter. De oude 
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Tenon1. 
D Lo11Clo11 am/ Chi1ul E.1•1n·es,; mnnkt melding 

1·nn een bt·ief 0001· den mdja ge1lagteekend op den 
22sten n111 de nn:t11d ~t1o•b,u·am l :lOO. 

Daal'in zegt hij, tegen hetaling van de pepe!'sclrnld 
de gevangrnen Vl'ij tP willen l11ten. 

\'our lwt rcnolg zal li ij .\1~1l1•rl:llld 1l:m omlerdnnig 
zijn. 

Van Reuter, 1~ ,\ugust u~. Lo1Hfo11, 2 ,\ugustus . 
China en Frankrijk zijn nog- uirt t1it P~n \'ergelijk ge
komen. 

In Foocluw lu~uscht µ;t·nu~c onQ«m1-<th•i l. 
De wcemdeli11gen verl:lten 1le plan ts. 
De Brit~che zl!ewldatcn zijn gedebat·que rd. 

Aangeslagen Yendutien. 
Op Woensdag en Donderdag den G en 7 Augus

tus 1 84 te Warong Pelelll van rlen i11boedel van 
den Heer B. A. van der Ileijdt>. 

Op Vrijdag den 8 Augustus '1884 te Mesen van 
hwtwerken . 

De Yendumeeste1-. 

II. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Voorspo~dig bevallen van een zoon Mevrouw 
W. Ch . .A. SARO LEA geb. YAN W AES

BERGE. 
(194) Djokj11, 1 Augustns 18 4. 

Groote Vend u tie 
op "\Voern!idag en Donderdag 

6 en 7 An~·ustns as. 
fon huiie van den W elEdelen Heer 

B. A. van der Heij de, Me~en 
van ZEd's netten inboedel. bij strooibillet nu
der te omschrijven. 

(1 7) 'OE MAX~- Co. 

Op boYenstaande vendutie 
znllen '""ij nog ,-erkoopen: 

Een , pan prachtige ydneyer bruin, 5 Jaren 
oud. 

Twee mooie honden, Hetriever , reu en teef 

(196) SOESJIAN & Co. 

~e<»eJ.1s "'~crtrck ei 
Op Yrijdag 15 Au(J'u tus a . 

ten huize van den W elEdelGestrengen Heer 

van ZEG's 
(197) 

"\V. H. S ,-an "\Vaning, 
Assisten Resident van W onogiri, 

netten en compleeten in boedel. 
SOESJIAN & Co. 

Door confi'acten met 11ien dan 50 groote 
fl'ansche fabrikante11, op elk gebied van In
dustrie, ben ik in staat alle Ol'dns p;·ompt en 
tot zee1· voordeelige p1·ij:en uit te voei'en. 

Even als vroeger gelieve 1nen de' bestellingen 
voor tombola's, en op St-Nicolaas
Artikelen tijdig toe te :endcn. 

Geene bestellingen, Woi·den uitgevoei'd dan 
voorzien van dekking mij direct toe te ;;end~n. 

E. ELSBACH, 
'Vertegenwool'digc1· der Sed: Ind: Pe1·s 

vroeger S, Rue Milton, S. 

Tha.ns: 107, Rue Ordener, 107, te P ARIJS. 
(173) 

dienstmeid \Teesde dat een ongeluk harf plaats gegre
pen en zoo me!, als hare beenen haar dmgen konden, 
liep zij naar het dorp om ~enige hoeren te halen. 

Toen rrren de deur opengebroken had was men 
verplicht om zich een pad te banen tus,cben de 
spinuewebben. die door de g"heele kamer als bet 

1 
ware netten vonndi-n. Een enkele plaats wa!' vrij
gebleven . dit was een ~uort ,·au weg, tu~~cben bet 
, ·en tel', waarvan de glazenruitcn door de dikkP. Jang 
,·uil en stof ondoorscbijncnd waren geworden, en bet 
h<~d. llet bed, men mocht het nug wet den naam 
van bed geven, was niets and~l'S dan ecn hoop voci
den, rnl ongedierle. 

En de anderc mr,ubels, men kon den 1·orm er nog 
van vermoeden ondPr de laag stof die zc bedekte. 

De graaf Jag uitgestrekt op den groncl, ~lecbts ten 
balve gekleed. Onder zijne knevels zag men een ring 
schitteren, dien hij in den 111ond hield. 

Ilet was de ring van Toinette. 
Reed~ eenige uren beho irde de graaf de Langei 

niet meer tot de levendcn. llij was gestorven uit 
liefde voor Toinette, voor rlie Toinette, die hij ver
moord had. 

ElNDE. 

FOWLER~ 

draa[barB ~DOOfWB[Bil, 
:\IET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YUllH. 

INDIGO- ONDERNEMINGEN, ENZ., 
wortlen met veel succes gebruikt op de fo
brieken DJJ.TI, ~GAXDJO]!]K, l\IBlU'fJAN, 
PAGONGAN, enz. 

Dit ,jaa1· znllen e1· hie1· te D,JOC· 
D.JA 1neer tlnn ' Tl.JF paal S1)001· 
in geb1·uik gebracht ""\V01·den. 

Ee11ig . lgent i•oo1· de Vo1·ste11lcrnden. 

MACHINERlEN-, LOCOMOBIELEN, KE.TELS, ENZ· 
YA..~ 

BEKR00>.J1 :\IET :\IEER O.\~ 200 ;\rnD.ULLE 
\ OOR ZIJ..\'E :\L\CIII\'EHIE..\' 

ST.\.LEY .l.S§EX ,.OOR 1'10LENS. 
EXZ. EXZ. 

(1-1-9) W. ;\1A.XWELL, EsGr~EER. 

THOOFT & KALFF - S~erakarta. 
leveren op aanvrnag dudeliik 

Sehijf"'ehietre~ister11 en At"stJuulsbepn-
li n~en. afzunderlijk ~ebonden. 

Gedrukte Aanteekeningboekjcs. 
Nnnmlijstcn. 
IHeeflin;;-lijsten. 
StrntUoe ken. 
ttena;;-eboeken met sterkte ReA"ister. 
Proees-'' erbnal. Getuigen V c1·hooren. 
Deklnn;;-deu T" erhoo1·eu. 
Veudu,'ernntwoordinA"en, cnz. cnz. ( 4) 

~---------------~ . - . 
t ~t -~icolaa.sfcest.. t 
t • 

i RO~LLET ! 
10, Rue du Pare Royal, 10, PAlllS ., 

• IlcYePlt zich bijzunder aan voor de lercring v,rn • 
• Meknnieke en BeweeA"bare ' ' 001·- • t wer1>e11 met en zomler muziek, uitmuntend I 
• gc8chikt voo1· St-Xicolaas-J,:e1·s1ni8-C11 Sieuw- • 
• jaai·sge8chenken. t Be·tellingen, gelieve men. vergezeld van • 
• dekking t\jdig te doen toekomen aan den Heer • 
• ROULLET, 10. rue du Pare Hoyal, • 
• of aan E. ELSB.-\.CH, te P:ll'ijs. bij I' 
• wiPn. e1·enaf~ bij ondel'~taancle firma op f'ranco D 
t aamrage. geillu><treerde Catalogussen en prijs- • 
• couranten te Yel'krijgen zijn. '9 

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

Pracht i ~ e o 1 Bo [ r a fie an 
zeer goedkoop. 

TllOOFT & UAI ... l!"'F. 
(162) 

H. S .. PINKUOFr 
'l' A ND - A H, T S 

Znl van af den 2 en j uli tot den 20en Augns
tns te §enuu·ang· HmEL nu P.-1.YILLo_ en 
van den 25en Augustns tot 20 September te 
§oera baij a HoT1~1 BuoM\.m.N te consulteeren 

Z'l:Jll. [191] 

Houtaankan Ma~gnan~ 
A[ent te Solo C. ER X 1 EBEN 

(weio 1urnr Beton.) 

Bezoekt elke onderneming op verzoek. (189) 

·v erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blnnco aanYragen tot ~·eleide· 
billet YOOI' , ·e1·,·oer , ·an koffij. 
niet ontYang·stbewijs Yo01· li.ot'· 
fijpas. (193) 

V erkri,jgbaar 

bii 

Avonturen 
van 

Baron von MUnchhausen 
(in het javaansch) 

P1•ijs /' G.- (1·w1co per post t' 5,50. 

( ~) 

..-ne heer GAAL~ 
gepens. Kn.pitein i geruacl:tigd voor bet incas
seren cler preteutien betre:ffende de zaken J. C. 
HOFF &: E. t. SAS te 8olo. 

E. t' S.L\.._S 
(195) SA.MAHAN.G 

JAGTGEWEEREN EN GEWEEREN 
~ 

VOOR. SCHZETOEFENZNGEN 
\' Aile groote dagbladen van Parijs juichen lof toe aan de V<.'ITO!kome-

_,.,,. nin~ der jagtgeweereu door den Heer GAL.AND. \\·ap..:n-Fallrikant te 
Pdnj~. Lnik en Binningllrun. iugcvocrj, waan·au ·hij de draagwijdte 
vcrdubbclt.en de concentratie verdricvoudigt. - lid !mis GAL.AND 

<....,.. i~ feitelijk ilet beduidendstc in Europa. en het mec'l aautcb.:Yuleu door 
~ de Ui.tslekl!nbeid van zijne fal.Jrikatie, hel verdh!nst van zijnc uilvind n

geu, en de voordeelige prijz..:n rnort pruilcnde uil ziju uit~luitend meka
niek werk. De naauwkeurigbeid zJ,iuer Carabynen (expres.• mecluwisch 
Ri/!Ul, de soliditeit en de goede werkmg zijner gebreve1.:erde H0v Ivc.:rs, 
de schoonheid en de onwrikbare aju tatk van zijn<! JagtJ\!Wc·cr.:n. do 
builengewoou goede kwa!lleit zljner melalli~e Carlonchcs, onvcrroe
slelijk en meer als honderd maal dieneu<te: de z·) r;.,'"Vuldiglldtl waar111ede 
allc ontwmgen orders uitgevocrd wordeu, zoo i.lein E>'lk heL b(!t\rag 
daarvan moge zijn · :i.lle~ streefL uaar con builc.:ngewoou hoog-e clas<:i.l
catie, en rechtvaardigt de grooLc naam, stequencl.: op deb~. Le r ·r~:-<!nl1Js 
in Ind.le zoowe! als in andere were!tlLledcn. - DJ i!eer GAJ.AND B '11> 
sc!lrijver van een werk : Behandeli•111 du ll'llpe11kwule. f!l'OOI lloekcleel m~t 
60 ;;cbooue gravuren, Geveeren, Carabynen, l?istole:n. l5?d1 Jlvers. 
Scbijven, enz .. e.;n werl( dat bij frarn•1i aan alk11 µr~tl< Z1'IHi1. d'l' hem 
C<.'ne ircfrankeerde aanvra ,!J clo ·n. 1tcrkhl «~n zr-· HOJFD L.'.13Ll.i· 
i;J,.;~'iT, J.3, Ji.lTE D'HAUTJ:IVILL:C, FA"fi.I.JS. 

C1
E INDUS11

E des PROCEDZS RAOUL PICTET 
15 tot 1500 K" ijs per Uur 

Nieuw klein ijs Machine 
VAN 5 K•• PER UUR 

Bi/ loeze11di11g gereed om te 
werken. Prij.< t•'HA;>;Co Batavia 
tegen Wissel op Europa. 

Zondcr drij\'er .... 1500 Guhl en 
:-.Jct drijver ...... 1000 Gntdcu 
Mel drijH'I' (met 

gaz or Sloow) . 2500 Gulden 

ACRES: 

, rue Grammont 
PARIS 

Sedert 30 ja.ren, zij11 ee11 
groat aanta,J pe1•so11e11, zoowe1 i11 

Fmnkrijk uls in vele andere la.nden 
genezen,. of wel fi} f ehhe11 J;zwne 
gezondli&Jd 1Jeho111.e11 r.001· l:c= gen
gelde ge/J1'uik dcl' Bloec'a£ cidendc 
Pilleu van CA.UV::r~, nw cit' Pt,culteil 
te Pa.rijs. Dit 0 e1:evs:111dcel is ee11e 
zacl1te en an11ge1~,:me p;;1·b·r.:ie. 
gemt1kkelijlli!1t~11emcn. st; l!i~·-' 

we1kencl en zeor g :: !f..cc ·; 
Overal te Loo 1 e: Le rA, .; • • 

147, !'au~onrg S · C Ii , 

Victoria Water, 
· Nat u u. r 1 ij k Miner a a 1 w· at e r 

uit de 

Victoria Bi. .. on te Oberlah.:ustein a /d. Rijn. 
Het minernalwater der »Victoria bronnen" wordt gevuld zooals he.t uit den schoot der 

aartle ontspringt. 
De Victoria brnn is tot nog toe de eenige bekende volkomen ijzervrije bron en is haar 

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij enz. clan eenig ander mineraalwater. 
V erkrijgbaar bij: 

(81) 

SQESMAN & Co. 
Sa.marang, Solo, Djocja 

en in alle To.kos. 

SPECIALl'J'El'I'. 
Ind.igo-Installatien 

" Tm·cleu , ·ol;;-e1as de· laatste , ·e1·
bete1·an~<'"n. si)u~cli~· eu :o;Qlid<" 

nit ~·(·,·oN·d. 
Beter kwiLlitoit Jndigo. toepnRsing YILn 'toom

kooktoestellen. 
Kleine l11stallutiL1s wonlrn in den tijd van 

eene ma!l.nd g-ereNl nfgele1'erd. 
Hierbij wonlt lweg·o1rn:rnHi geen metselwcrl 

gebnrikt en bm 11wn lwt n~1tlr11s-water bezi
gen tot het 1mmue11gen mu 1le indigopap. 

\Y . .\IAX\YEL. 
(IGO) ENGI~EEB,-Djocja. 

BECKER & Co. s·oERABAIJ A. 
WEIUi'.l'U lGli UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote pnrt\j I .... 'I\ W en Balli:
ij zer in alle afmetingen. 

§taaf en 1)laati.jze1· van alle dikten, 
waarbij vn.n 6'.X2'X'1..," en',." 
~taaf en plaatli:oper en J{opei·· 

draad . 
Groote- sorteering-- lloerbonten en 

Jilin li:nagels. 
» » liopel'en Ji.ranen 

en ~toon1afslu.ite1·s. 
India l'Ubbe1· van af ",." tot en met 

l" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstnk.ken tot 

en met J" 
Geldonken piJpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Eng·elsche ddjfrie• 

n1en, enkel en dnbbel. 
Hand. l'entrifngaal, Stoom

pon1pen en Jl1·andspniten. 
§uijge .. eedscha1) ,-oor gas en 

"\Vith 'f.'i'01·thth·aad. 
AUe oorten ,. e1·f11varen. 
Hom· en Ponsniachines, Draai

en ~chaatbauken. 
§to01n1nachines 1net ketels op een 

funclatieplaat. 
Jiiezel~·uhr compositie, de beste 

bekleeding tegen w11.rmte-uitstrnling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

,·ua1·klei. Yan welke hiatste artikelen zij 
eenige agenten voor J 1iv1t zijn. 

Verdel' alle artili:elen, benoodigd 
YO~r landelijke omle1·nemingen. 

Hunne zaak "fl grooten omzet gebaseerd zijn
de, hehben 7t hunne prijzen zeer billijk en 
beneden ~oncurrentie gesteU 

Gaa.rne bela ten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak van .Jlachine1·ieen en 
reparaties dam·van, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BOilEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesdie \YijOCD. 

Witte en Jloode Po1·t ..... f '1'5.-) pe1·. 
1'1a.laga., 1Uu!!!eatel e11 VinoDulee,, ·l3.50 )·1 i fl 
Pa.le-, Gold- en D1·y-Sherry ,,li.-Ja.co .. 1 

A&EN'l'EN: 

A. N. KOL:\fUS. . . . Banjoewarigie. 
LARSE:\ & Co. . . . P1•abolingo. 
VA:\ .\IUI.JDE~ & Co. Soem/Jr~ja. 
KHOON . . . . . . . . Jfo,?jo/;erto. 
STEUI\. ......... Jiala11g. 
DEN, INGER ...... Kellii•ie. 
i\IAN LlEL . . . . . . . . ;1Icidioen. 
THOOFT & KALFf•'. • . ::Joe1·acal'la. 

VAX GORKUJl & 'o .. Djoqjacni·ta; 
E. t' S.\.S. . . . . ... Samarang. 

LE CLERCQ . , . . . . Toeban. 
SME.&'\K ••••..•• Che,·ibon. .(107)J 

• 



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

ten beltoern van 
De Gymnastie.kt1chool te Soernkarta 

• • en 
De v..-reeni,;111~ tot voorbereidend on

derrleht ann klnderen van 1'.linver
mogenden in N ederla.nd11ch l~tdie. 

f 300,000.- 32C> prijzen. 

Een prijs f 100.Q00.-
1 prijs vun f 20.000.-
1 « « ( 10.000.-
~ prijzen < f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- < 5.000.-

10 < « « 500.- < 5.000.-
100 « « « 100.- < 10.000.-
200 « « « 50.- < 10.000.-

320 pl'ijzen r ·170.000.-
LOTEN zijn tegen { 10.- CONTANT vel'krijgbaa1·. 

te Amboina bij de heel'en A. T. Iluuman & Co. 
• Ilanda « dtln beer C. J. Blankert. 
<c Bamljarmasin cc « « J. A. .Jansen. 
cc Bnndong « « « C. G. Heiligel'S. 
cc Batavia « de N l E~compto Maatschappij. 
« (( « den heer 11. .r. Meertens. 

« « « G. Gehl'Ung. 
« (( « F: IL I\ l'OO!l . 
~ de heeren H. M. van Dorp & Co. 

« « « a: Et'l1st & Co. 
« ~ « « cc Bruining & Co. 

« Ogilvie & Co. a: « « 
q « « « t Yis. er & Co. 
« ~ I « " Dunlop & Co. 

ht e1· Loa Po eng. ~ (\ den 
(I « (\ c< Thio Tjeng Soey. 

« L. van llutten. " Bengknlis cc 
« Tie11koelPn « <• « C. A. Aeckedin . 

« ' iel'inrkx. « Boi>lt·leng cc « 
1c Iluitenzol'g « « Th. Jnnsz. 
« « « « « J. A . .... chus ler. 
« Cheribon « « J. J. 11. Smeenk. 

« A. J. \l 'olvekamp. « I I 

ti. « « 
« Dje111bel' Bezoekie « 
« Djocjacarta « « 

« J. mn Holst l'ellekaan. 
I( Bl'OCX. 
« J. J. de GraatT. 

« (( H. Buning. 
« u. « • " 'ed . l\ocken . 

" « « de heeren oe~man & Co. 
~ JntJ1·amajoe « den hecr J. fiel'iUS. 

" « « l< Chs. Pino. 
Ketlirie c' « « F. Sloltcnhoff. 

« 1\ota-Harlja « « « A. W. 1\neefel. 
« Laboea11 (Deli) cc « « J. F. II. van Hemert. 
« )fo ca:~ar c' « « \\'. Eek bout. 
« '.\l:l1lioen « « « P. E. Andresen. 
1 '.\fogelang « « « P. Koppenol. 
« '.\T t>dnn « « « W. F. lI. Leyting. 
« '.\[enmlo « de heeren de Bordes & Co. 
r r a1 ia.1g « « " Yan n0uten, teffan & Co. 
. Pa 1.-Pnndjang« « « J. W . A1•ing Siberg. 

" Palembang « « G. IL fi11hah:. 
« Paso('roenn « « H. G. Klunder. 
d cc « 11 « D. P. Enllrink. 
« Pattie « << « A. M. Yarkevisser. 
« Pt>calongan « « « A. W. I. Bochardt. 
« cc 11 « « . N. l\Iarx. 
,, « « de heeren llana Mullemeister & Co. 
•I Poc1·wo1"edjo « den brer III. F. Smet.. 
" Proboli11go <l « « U. G. mn lidrecht. 
« ([ « « " R S. Thal Larsen. 
« flio11w « « « C. ,·an Zijp. 
" flern bang 

S11la tiga 
« « « P. L. \'an Clorlegurn. 
~ « « Th . 13. l'an . oest. 

. (( 

« 
« 

mnarang 
(( 

« 
(( 

« « Agent N. I. E~compto l\Iij. 
« de heeren G. C. T. 1·ar1 1Jorp & Co. 

• « « « Ranmswaay & Co. 
« cc « Arnold & Co. 
« « « Soe~rna11 & Co. 

« « << 11. Grivel & Co. 
« « « den hee1· A. flisschop . 
~ .... oc'kaboemi « er « D. J. H. ~cb,ifer. 

uernuaia « cl Agent 1 -. I. Escumpto l\Iij. 
« « den heer Ch~. J\ocken . 

« « c< 1 « Y. Clignett. 
« « « de ht>el'en Geb. Gimberg ell Co. 
« « cc « « Yan M11iden & Co. 
<< ,, « « « Thieme & Co. 
a: Sbel'akartn « « « Soe~rnan · & Co. 
« « « « cc Thooft & Kalil. 
" « « « « Yogcl vtrn d •r Heide & Co. 
« « « den heer L. Baier. 
« Tan·gcrang « « « L. A. M. Leman. 
« Tjiandjuer « « « Jhr. R. Holz~chuher von 

Ilarrlach. 
., « « K. llo\'ens Greve Wzn. 
« « « C. \Y. R. van Renese van 

« Tegal 
« Ternate 

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

Mist. 
~ Tjilatjap 

« 'i\'ono~obo « cc « D. J. van Ophuijzen. 
De trekking geschiedt ten ove1·staan van den No

t1:11'is 11 . J. MEEUTENS te Ilatal'ia als bijl pu~plat
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E, DOUWES DEKKER. 

Ha.ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vaol'straat- Solo (35) 
Steeds beleefdelljk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlUEVEN. 
'£ELEG H.AAF'f A H.IEVEN voor 3 kringen be

reken<l tot 200 woonlen. 
TARIEVEN Yoor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) THOO.F'l' & KA.LFF . 

• 

ten behoeve van 

De Gynmastiekschool te oerakartn. 

en 

De Vereeniging tot voorbereidend onderricht 
aan kinderen van Minvermogenden 

in NeJerlandsch-Indie. 

Indien het Jebiet van LDT EN op den te
gemvoordigen voet blijft voortgaitn, zal de trek
king kunnen geschieden op een nuder te be
palen dag in het begin van de mnand 

Augustus a. s. 
De Oommissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(120) E. DOlTWES DEKKER.. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Za.lf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuh·cren het bloed en herstellen alle ongeregeldheden 
van de 

lever, 1011ng, nieren en ingewanden. 

Zij geYen hacht en gezondheid weder aan ' 'el'zwak
te Gest:ellen, en zijn onwaardee1·baar ter genezing 
van alle Kwalen Pigen aan bet vrouwelijk geslacht, 
onverschillig van welken leeftijd. En onbctaalbaar 
voor Kindcren van welken ouderdom. 

DE Z .. \.LF 
I een onfeilbna1· geneesmiddel voor kwade Beenen, 
Zwel'ende Bol'sten, verouderde v· .. mden, ~wel'cn en 
Ette1·builen. Het is beroemd tC:r genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, en onvergelijkbaar \ '001' Aamborstigheid, 

lieelpijn, bronchltls, verkoudheld en 
hoest. 

Ter genezing van K.lie1·gezwellen en alle soo1·ten van 
Huirlziekten heeft zij geen mededinger en geneest 

betooYerend, saamgetrokkeu en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOWAY'S Etabli sement, 

78, New Oxford street, Landen. 
voorlleen 533 Oxford street, 

En worden \'erkocht in Potten en Doozen van 1s.1 'f,d., 
2s. 9d .. 4s. 6d, 11s., 22s. , en 33s. en verkrijgbaar 

bij ulle medicijnen-verkoopers dool" de geheele wereld. 
... Koopers gelieven hel Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. lndien het adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, xoo is bet bedrog. 
(130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
0 nivangen: 

Ji eatings Congh Lozen"es. 

p05) 
liddel tegen de hoest. 

.MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 

Ba yr nm. 
water. 

(101) 

Soerakarta. 
Alcoholisch wasch· 

MACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) . A. MACHIELSE. 

Societe G'e dB Prodnits Alimentaires 
KAPIT.\AL 3 lllILLJOEN FRANCS 

Dii·ectew·en DINANT en ALLCARD 

GOUDE~ °MEDAILLE PARJJS 1878 
GounE:-. MEDAJLLE A:1.1STERDA:.t 1883 

PA RI JS I' LONDON 
23, Rich e i· , 23 I '101, Leadenhallst1·eet. 

Boter van N ormandie 
Zonrler cenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Diver,e groentr.n, t1·u.tfels1 sa1·dines, pates ck 

f uie gl'cts, enz. 
ORDERS TE RICHTE~ AA~ ALLE IMPORTEURS 

YA>l ~UROPA. 

.Men eische op elk biik het merk met de twee boerlnnetjes 

HOLLANDSCHF: PRIJSCOURA~TE~ WORDEN 
OP AA:\\'R.\AG TOEGEZO:SDE~ 

(141) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LI.:Jl'tf. 

Hu.ndel in HOU'l' en BOUWMA'l'ElUALEN 

SMEDERIJ, KOPERGIE'l'ERIJ, WAGE J_ 

MAK.ElUJ en 'rIL\UIERMA ""S WINKEL

Bestellingen op bovengenoev1d werk, 

alsmede op : (29) 

Indigo Inst~~lla ti en. 
worden met den meesteu spoed, tegen billijke 
prijzen en met accur~.'uesse geeffectueerd. 

DEUB.EN en R AMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WDONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en e pgesteld. 

Het bou~ven van WOO 1 HUIZEN en FA
BR1EKE .. ",[, . wordt op zeer billijke conditien 
aangeno·men en uitgevoerd. 

Yan af heden dngelijks :versche Gebakje enz. Prijscouranten worden tegen frA.nco 
aanvracre franco t.oegezonden. 

VAN R U IJ V EN & Co ... 
• 

I ~£NKm~ .. EN :I? £ST:Jal:8ARKE:Ra 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBE~STBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Ristellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd n.fgelevei:d. 

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 Il ~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

lnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapita1Ll bij overlijden. Immer-trekkende · verze 

kering;- ook omtrent dis volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tnriefvoor WEE

ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - Soerakar~ 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier·, Schrtif- en Kantoorbehoeften. 
Spoed.ige bediening en nette a:fl.evering ge

garandeerd. 
PRIJSCOCJR.ANTEN worden steeds gm.tis 

verstrekt. 

Ai.AA 
D!'. ECH'FE ~" • • L h 

f!'ANSCHE \·.,u1na a roe e 
i.~ de ec11ige die ee11e belooning verworven 
Iwel'l nm het fl'a11sche Gouvernement van 
13.GOO fr. P-11 de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

IlE ECilTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
Ii cdt op de Weener tentoonstelling v~n 
p !J a, mace11tische producten gehouden in 1883 
wcderom de gouden inedaille verkregen. 

rt tf!!TE FRANSCHE QUINA-LAR1CHE 
is t'1.•11 voedend, krachtherstellend en 
koortswerend 111iddel omdat hP.t allE.eD 
het extract !JeYat der drie kinasoorten. 

pr EC!ITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
i.; li<'L ee11ige m1ddel tegen verzwakking, 
Lls'?kwcht, 'langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek uan eetlust,gevol
C'en van het kraambed, vroegtijdige 
;fmatting, kritische leeftijd, tering, 
l::.nv" en boosaardige koorsten zooals door 
cen menigte Certiticaten be'Wezen is. 

r~ r.r.HTE FR4NS'll~ QUINA-LAROCHE 
~l»I lmsis een kradlligen s'paan!'che11 wij11, 
die 11ng zij11e l:erstellingskracht verhoogt· 

rt ECl!TE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
1s 01·eral 11 ag-l~ 111aakl lletzij door de Apothe
kc rs die ali ij1i ll'1111 eigen preparaat aanbevelen 
of 1"•11c goedkoopere soort daarvoor aaubie
c1 0n; 11 w 11 rnnc'l d11s steeds de echte fransche 
QJ!tl~ -LARO CHE cbcl1en 
!::~ til J 1 i'n~p 1 ; t11~ \\'aHl' 

ll[' ll l'l'ens1.aa11d<' 
Ila 11dleeki11 i; 
s : a~1·, alsmede ltet maa.tglaasje nagen met 
d 1•11 .. aam LAJWCllE 111 een woord. 

[: TCHTE FR!NSCHE QUINA 'LAROCHE 
i.:.7-at luj iedere flesch cene complete ge-
1'ruiba;111wi;zing in negen talen die franco 
w<J;.;et011tle11 wordt aan ieder. 

DE [r,HTE FUNSCBE QUINA-LAROCHE 
'I\ • • rdt in twee svorten verkocht <le eenvoudige 
(billlple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE E"HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
won~1 in 1"ra11kdjk verkocht tegen GI. 2.60 
de lteele flesch. 

DI WITE FR!NSCBE QUINA-LAROCHE 
is hij a Ile A pothekers ind~ geheele wereld ver. 
krijgbaar eu te Parijs, Rue Drouot, n° 22-

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkurta van 

K~a..ps~he Wij=.e~. 
(25) A. MACIIlELSE. 

SO]j'"JSI\J':AN & Co 
belastenzich steeds met het houden van 
Hnis· en Commissiel·endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apothe~k. 
Eenig Agentuur voor Soemkarta voor de 

zoo gunstig be ken de "\VIJ X EN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encaly11sinthe. Jioorts
werend liqnenr, tevens eene zeer aan
gename dmnk. 

( 100) MACHIELSE.° 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Bl'a.nd. 
Assurantie Maatschappij. 

-
De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen bmndgevuar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

B.RAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.'' 

Dij het ~r;entschllp dezer 1'.laatschap
pijen bestaat, op zeer aa.1me1nellj~e voor. 
Wllarden, r;eler;enheid tot verzekerhar; 
te~en brand~evn.ar, van a.Ile soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te 3oerakarta, 
(16) J. R .... .Y AN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) .A. MAOIIlELdE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk. - 'j'HOOFT ~ KAI.FF - Soerakal'ta. 

• 

• 
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