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~ -:.rnr men van verschillernle phui.tsen b2-
richt gaat de verkoop van loten nm de lot -
rij voor de gymw1stidzsd1ool te :-:olo en v: n 
het ··tudi~fonds 'oor min verruoL:ernlen z '<.'l' 

voorspoe lii.r. z )ocht e · all• hoop be ·hat. 11. t 
de trekkin!I op den b 'pu · hlen tii l zal pLrnt,; 
vinden . 

Men k hn.gl; O\er dP overnunt 01·er <le B•'ll
gamm b\j Taurnn en <le ouwillighei•l cler pmnw
voerder«. 1lie niet wiU.'n O\er;;t1!ken voor tlitt 
hun pruuw gehc •l gevul1l i:::. Driugt men er 
op aan om 01·ergezet tc worden, dan stelt de 

F e u i 11 e t o n. 

Modern Dievenambacht. 
Karakterstudie van een Detective. 

:-; teP,Ll:> nieuwe midd elen Ya n be~taan Yen·ijzen in 
onz1• t egenwoonlig e eeuw ! Zij houden gelijken t red 
met ~tO() lJl en e lectriciteit en steeds hoort m en Yan 
nieuwe bedrijYen om aan den kost t e komen . Hoc 
kort ~t-On rlig dikwijls zijn er ook euk elen, die hun be
staa n in zekere richting aannemen en niet zonder 
imloed zijn op ons maatschappelijk en huishoudelijk 
J1' VP Tl. 

\\'ij verkeer en in cen ontwikkelingsperiode, die 
o-.- c rttl n icuwe wegen opent en ons dwingt tot bet 
gcweldige, g root sche en reusachtigc over t e hellen. 

Yooral is dit h et irernl m et h ct !even in de g root e 
s tPden, dat !'Chrikbarenrle dimensies uanneemt, waa r
van men zich \TOP-ger geen bcgrip kon vormen . 

c; een fantasti>'chc denkbeeklen zijn nooclig , geen 
in"punn ing van onzen gees t wordt vereischt, wanneer 
wij zoo prosaisc!J moa elijk de uitwc rking gadcsluan, 
mil lte t s tectls toern.:rnendc gebruik de1· clektri citPit 
rnnr wrlichting en be weegkracht. 

Even ab in de natuur bij al het nieuwc le 1·cn Pn 
het tr roote re ontsta u11 rl er Yarietciten. in t egenstrl
ling daa rvnn ook nienwrre machten optreden tot hun 

De • 'orl"ah11rfa.4Jclu• ('Olll'fl nf n•r
;;c' iint t11ecm,rnl ·,_ 1n•·•k,.;: IJi11srltl!/ en 
1·1·Udt1!J. nin..:«'7.•)lllll'r•l fe1•shbt:·l'r... 

djoer1l.R:l.n YOOr <l ttt m en clan ook voor <le nog 
o ntbrekende pass.tgiers mo et bet1i.len--zo u daiLr
in geene vernmlering te brengen zijn"? 

I 11 geuoerude des11 'l\ tmau w11ar twee nrn
leu ·s weeks een g roote p:tsser gehouden wordt, 
is eeu lrnnclehtarster E mbok Srie failliet gegattn 
mPt eeu pass ief Vllll n l:.!..-. zonder aan hare 
crediteuren eenig accoonl t e knnnen aanbieden. 
Toen de m an met wien z.i.j ougehuwd zamen
woowle. haar dien teugevolge verliet, werd zij 
zoo w11nhopig <111.t zii in de rivier sprong. 
ll·elnkkig ,yenl :-:jj g-eretl. 

Een von110µ-en l opiumsch uiver klaagt over 
de "lechte kw1tliteit der opium die in de desa 
Kedonggo del V•'rkoeht worllt. ll\j beweert dat , 
dam· men g<'cl1rnugc'U i" om bii den pachter 
te konpPu en zelf geen f\jne soorten mag in
Yoeren. het niet ntet>r 1l1m billijk is. d:i.t het 
gon\t>rnement er Ynor zorgt de p11chters goe
de w1rnr lereren. 

De l{aad V<Ul Justitie te B1Ltavi>l. h eef t de 
tert'chtstelling bevoleu vim den gewezen Chef 
vim het po~tlrnntoor t"' ::\Iuntok, ber1chuldig<l 
on'! ... : •l!.!(t_rJll ·,~·Ln : 

Het afnemen. cloor nf1n1;;:,.;ching-. van postze
geb n m onder;-cheillen brie\Ten \.;an elder.~ ont 
vangen en be::;temd voor versdieideu inl1tufl.ers 
en neemde Ooi>terlingen te ~Iuntok . 

Uisterenavond heeft men het elektrisch licht 
a11n het station van den staatsspoor beproefd. 
Hetrnldeed op het perron zeei- goed. mt111r 
buiten was het uog W•Lt te clonker. }Jen 
hoopt daarin voor ·heden avoucl echter te 
voorz1en . 

Op Dipo1Yinafou. een buurt ad1ter tle•1 Krn-
t 'n. die ni '" g>l Pel t •r f!rieder fi ,Lill l1t'hnd 
taat. huis" t ':jenwoor lig L 'll bad,iie. <lie ziclt 

k.iai :-\o.•n in. O(lk wel kiui Driwm 1 laut noe
m 'll. Dcl i:.1 1 L 11 b _al v, and1'r' womlere11 
zi ·h ook: 0.1/ ·11t ·u make'1; mo it 1lnarom de 
l )liti • ee o kr iek: ·mar ilien mnn willen 
i•i-.tell 'n. tla 1 r1t l r ' .i lrn.tr :u u. om zich ePn 
111i1lil l t',,;en d 1 r" g \', n (.yge~ iwn te I 
:-: ha i1•1i. 

Yi l ~~·1· e '11 tP], 1 • atleljjk ihme. iliP 
ve, attn vn )r:--.pC'l ingen doe . zltl het hPclt1ll 

1c•1·"·oe-ting-. l'\'l'tll'C ns is h1't go• ·!L•ld hi] bet lllenschL'
lijk !r•'sincht, 

_ 'a:irumte dP proil11nit• rn de welvaa1·t tuencrn•'11, 
outst·mt vPnuePt d1'ri11c- en ni •11 we 1 ' ·111111g- der v1jau
<lig~ en Ycnn•este11 I' elPmentc11, !1J1trecltt in ,t r\j<l 
nwt ·~"rlijken adwid en rechunatiµ- bezit. 

Jlc 111iil ll'kn om hl't be~cenlP te erlangen, behoo
ren 11iet ~teeils tot tie gL'Ovduofden ! 

Tot lisL en g"l'Weltl; be,Jrog, d ief,t:i l cu roof.worrlt 
de toevlncht g»uomen zich de mitl delen tc ve r;;chaf
fen en het begeercle, waarnaar m en gcs treefrl heert 
t e erlungen . 

Hoe krachtiger ePn boom g roeit, hoe weliger de 
plant t ie r t, dPs t e m eer kanscn bc~ taan er om door 
parnsiil'n tc w orrl en onclennijnd en door ongedierte 
t e worden verwoest. :\.lie zor gen van den tuinier 
word ten ·vereisch t om de scbadelijke invloeclen t e vtlr
mij rlen, of t en minst e de ,·e1·woest ing zooYecl mogelijk 
t e lll' perken . 

Door cl en g r oot en omrnng die de fabriekmatige 
bereiding van a lle lcvens bchoe ften heeft bereikt. is 
ovk 1le mind er gegoerle kla~~e in de gelegeh eid voor
w erpcn te koopen. die zij woege r zelfs bij naum 
niet keni! P. 

Door be bereirling der fabri ekanten onstond in de 
g ronte st eden een gcbeel nieuw !even, vooral in on
met elijke r cuzenmagazijncn, waar m en naar kens 
en kem· a nc· m ogelijkc Yoon w q wn bijer n vindt, w el
k c maar denkbaar ziju : zoo zelfs da t m en in het
zclfrlc lnkaal zich \ ·an a lles kan YOOrzi en wat voor 
onze Jernn~behoefLen noorlig i ~. 

\.lherteuhekosten beh;tlve het zeg·el voor 
rlk' 10 Wl)Ol'LlL'U voor ~ pba.tsin~·en f' 1.

Plkl' volgen1le phtatdiug de helft. 

avon l ten half tien ure zoo henig regenen, 
d1Lt 11et geheele station van den staatsspoor 
in een m otlderpoel herschupen wordt.. 

Z \j , die eenige waarde mm voorspellingen 
hech ten, :-:ullen dmi.rom wel doen zich van 
pnjougs te voorzieu. 

H et oembaiaseh Handelsblad berieht, clat te 
Soernbai11 zich een tokohouri.er heeft gevestigd, 
die zal trnchten tegen Chineezen te concurree
ren, door even goedkoop te verkoopen en even 
goede w11ar te leveren als zij. 

H et Hamlelsbhi.d voegt ditar de vraag bij : 
..Of hem dit gelukk~n zal ?" 

V t>rleden Vrijdag, toen de kalie Pepetegen 
den avond weer begon te zwellen, was er 
b!j .le m onding nabij Beton Hen zware 
~troom. Ben timboo, waarin drie kleine jon
gens zaten , kwam de Bengawan afzakken. De 
jeug lige stuurman wilde in de Pepe stevenen. 
Door ile sterke stroom spate 't water reeds 
naar binuP11. maar toen de kleinste, die bang 
begon te worclen. naar zijn broer wilde gaan 
en m tgleed. ki1ntelde de sehuit om. De jon
geu" chreeuwden moord en brand ruaar ge
lnkl !S kwmu er spoedig hulp en was de 
i.i1uuou vau k<Lj oe dj 1iL~e eu niet van ka
joe taoon. I n 't laatste geval zou ze onmid
delijk gezonken zijn. De iottgens klamp~n 
zich aan de timboo vast en dreven tot bij de 
overnLart van Beton af, waar zij door een 
prauwvoerder nit 't water gebA.ald werclen. 

Y olgen de :\fataram zijn er te Djokdjakarta 
veertien aspiranteu voor het klein ambte
naars examen gesluagtl, waar\an zes met ::ee1· 
aor>d en acht met voldoende . 

De si.:holen waren albier ter gelegenheid 
rnn den Hemelvaartstl ag gisteren gesloten. Wij 
bedoelen de Heme! vaart van J ezus Christus. 
Heden worc1t de Hemelvaart van Mohamed 
ge,ienl. :\iet alleen zal er in alle missigits , 
moskeen en bnggars goclsdienstoefening ge
houden wonlen. 1mtar ook hebben er Spoor
·wegfocsten pl1tat,,; . 

Bii 1l1' firm:i. 'V. I. Thieme eJl C'o . te Zut
phen is rnrsi.:heneu een brochure van den ge
pt>nsio11n1~"t\l;:11 knlond . C'. ~c hiiter. geti teli.l : 
I le ruili .iir•' bnre;rncrntic en miju ontslag . 

In rle Locowot:lef Xo. 1~ :2 vau \\roensdag 

On !er ullt' Europec-clw steolen m unt in de eerstr 
p!a'.lt~ l'nri.J" lilt. . 

~er.!rP't' ter wprc] l Yindt m~n' tn "<'r grnot-<c he1· 
inri-.:h 11.gen . 1lii'·uit:z<'lm'id,,1· z"jn 1an exploitltie up 
dit gcliie I Y·rn were! llun lrl. wa: u· vn ag en a:-i nbo l 
a·;; h 't w·u·c co tee 1tl"isrh me e lk ::u1 le 1· werl ij w~ 1·e n 

rlan jui"L in l•'rankrijk,.; rnetropole: en zulks zn l on<: 
nict YerbJzen in rlien wij· rn aa r eenigzins met h et 
Fransc!Je lrnrnk te r bekentl .zijntle, weten, dat daar 
a llcs to t . c;entralisatie dwingt, waartoe het groole 
g etal weemde bezoekers niet weinig bij1l1-aagt en 
waarcloor aan dcrgelijke onrlernemingen meer levens
vatbaarheirl wordt geschonke u en des te mee1· kan
;;en van w elslagen verzekercl zijn. Gelijken tred m et 
cleze mdustt-ie houtlende., daagden ook geheel nieuwe 
en t ot chtsver onbekende gauwdieve1·ijen op, uitmun
t entle door ftjnheid en geslepenheid, die hunne waag
stukken tegen andermans eigendom op touw zetten 
en misbru:k maken van de grlegenheid, gedeeltelijk 
g ewaarbo1·gd door het clrukke handelsverkeer in rle 
g roote magazijnen, 

De omvangrijke bazars in Parijs zooals ,,Louvre," 
,,Jfagasin du p1·intemps/ ' ,,Bon marche" en arrde
rcn , welke op nieuw verrijzen of zich op gt·oote1· 
schaal uitbreiden , zijn op zich zelf kleine st.eden, 
doolbovcn, waarin vaak de eigen emploijcs nauwe
lijks den weg weten. 

,.Per se" heeft een ierler alclaar wijen toegang, 
zonder voorafgaand onderzoek naar persoon of her
komst . 

Van daat· clan ook dat de verleiding grooter is en daar 

Inzendiug der Advertentien toL op den 

dug der uitgn.ve v66r 10 uur. 

t1 en ~ l en Mei wordt die brochure besproken 
door den beer v. K. (est'lren) in een hoofd
artikel: AurnElt EEN SL.\CHTOFFER, wnnrvan 
wij de lezing niet genoeg kunnen aanbevelen. 

Kolonel 8chiifer is te Solo geen onbekende. 
'l'weemalen was hii hier Militaire kommandant 
en zijn verblijf alhier heeft bij velen een aangena
me herinnering aehtergelaten. Schafer is een 
man uit een stuk; had men hem de handen vtjj
gelaten te Atjeh, bad men zijne voorstellen 
ingewilligd, zeker zouden de zaken te Atjeh 
niet zoo treurig gesteld zijn, a1s thans. 

Door het lezen van de brochure zal men 
de zekerheid verkrijgen, dat wij nog lang niet 
aan het einde vtm onze ellenden zijn en wij 
ons nog op veel te prepareeren hebben. 

De 'rransvaalsche deputatie heeft den 17en 
April Nederland verlaten om naar Belgie en 
Portugal te gaan. Later komen zij terug om 
Hoorn en de gemeenten Abbekerk en 'rwisk 
te bezoeken en daar het botermaken en het kaas 
maken na te gaan. Zij zal clan van bet station 
Noordscharwoude met Noordhollandsche sjee
zen warden afgehaald. De deputatie geeft een 
zilveren medaille aan de Nederlandsehe seherp
schutters. Die medaille zal gedepoueertl blijven 
bii de vereeniging, die bij den aanstaanden 
wedstrijd te Bussum het hoogste aantal pun.
ten zal behalen. 

Men deelt omtrent den heer Paul Kruger 
nog ruede, dat hij op den eersten Paaschdag 
te Zaandam, in de avondgodsdienstoefening, na 
het einde der leerrede van den predikant, no()" 
een extra preekje heeft gehouden naar aanlei~ 
ding van Rom. 8 vs, 23, 

R eeds ten half elf ure begou het perron 
van het station van den staatsspoorweg eeni
ge levendigheid te verkrijgen. Het perron was 
zeer een voudig gedecoreercl. Aan de stijleri 
en aan den muur waren schilden aangebraeht, 
waarop de namen cler diverse stations prijkten. 
Men merkte op dat Pasoeroean wat seheef 
hing en Soemlrnrfai. door een paar extra spij
kers wercl reehtgehouden Ter linkerzijde 
p rijkte het Tederhi.ndsche wapen, waarvoor 
twee m et rood be'deede b1i.nken 3t.onden; aan 
de rechterzij hing ·een clraperie van Nederland
sche vlaggen, die zonder plooijen, er niet zeer 
smaakvol uitzag Guirlandes van groen wa
ren aan het gewelf gebracht en vijf ba llous m et 
roode g1i.zen fouclni.1.1.ls maukten, me~ de als 
k urketrt!kkers gedrnaide geleidrnden, een vrij 

de kooper zich een we~ mot't banen door ovenuld l' loka
ltte iteu, om aan het lu:;-burei 11 hec be l.·ag z jne1· i11-
ko i 1>en in klink ~ 1 le 111 11 L i;e v Ji.!Jd l , s..> J tM ;<Jp~ 

m rn z ~;Jr l1ch", d tt bd .v i,,;. i 1; o ." cv 1"t·vle bJ w. J.1-
1110J•'l.Jk, al h<J.11:; ll1Je,e 0k utt vverbaa r is. 

U m h ienn Le g e.ii..1e t t e k <lllhlfi heel't ie lerc baza r 
<~en eigen korps wach che bbenden, die onde!' de lei
ding staan van ecn der rn i~ e:;t beproefde eri m eest 
ge~chikte ambtt>naren der geheirne politie. 

Iecler spion, die z1ch in u1terlijk en kleeding door 
niets onderscheidt van rlen gewonen bezoeker, heeft 
zijn aangewezen plaats in een der verkoopzalen. 

Zijn consigne is: een wakend oog bouden op het 
public•k en het nauwkeurig gadeslaan van iedere ver
dachte mine of beweging ! Het is hoogst interessant 
na te gaan de resultaten der studien door de politie 
op dit gebied reeds opgedaan en die nog clagelijks 
worden voortgezet, want bij de inrichting der nieuwe , 
reuzenmagazijnen, staat de politie vaak tegenover 
nieuwe psychologische en crimineele feiten. 

De wezenlijke zakkenrollers komen nooit in de ba
zars, want zij kennen de geheime politie te goed, 
dan. dat zij zich op een terrein zouden begeven, dat 
zoo nauwkeurig bewaakt wordt. Hoogst zelden zijn 
het mannen die stelen, want het gestolene kan moeie
lijk van de hand worden gezet. 

De verleiding om te stelen Spruit meestal voort uit 
hebzucht en daarom zijn het gewoonlijk vrouwen, die 
in deze reuzenmagazijnen oorlog voeren tegen ande1·
mans goed. 

In deze vingervlugheid brengen die vrouwelijke we-



aardig effect. ten minste over dag. De vloer 
bestaat uit kleine vakken met groote insnij
dingen, waarscbijnl:ijk zeer doelnmtig voor 
een perron, misschien wat lastig om op te 
dansen maar st.ellig voordeelig voor de schoen
makers. 

De H.esident kwam reeds vroeg, wat later 
de Pangeran adipatie Ario Prang Wedhono, 
daarna de Rijksbestuurder, de militaire kom
mandant van Djokdja en omstreeks twaalf 
ure Z. H. de Soesoehoenan. De overige gas
ten, waaronder dames kwamen ook successie
velijk en de groote stilte die er heerschte was 
opmerkelijk. 

Juist ten 12 uur 24 minuten kwam de 
feesttrein aan. V oorop de locomotief was 
een zeer klein Nederlandsch wapen en daar
onder wat Nederlandscbe vlaggetjes, alles in mi
niatuur maar men bedenke, <lat betook slechts 
smal spoor is. De waggons waren goed be
zet; in een daarvan bevond zicb de H.esident 
van Madioen. 

Toen de trein stilbield knalden de cbampag
nekurken en speelde de muziek het Wilbelmus 
van Nassauwen. De reizigers stapten uit den 
trein en werden, ':!cboon met echt N ederlandsch 
phlegma, tevens met bartel:ijkheid verwelkomd. 

Na eenige rust toen de champagne was rond
gediend, nam de Resident het woord. Hij heette 
de gasten van Saruarang, Djokdja, Madioen en 
Soerabnia welkom, bij wees op de groote voor
deelen, die de niPuw aangelegde spoorl:ijn zal 
aanbrengen. Hij berinner<le er aan <lat een 
Engelscbman eenmaal gezegd beeft, <lat de uit
vinding van den stoom, op die der boekdruk
kunst na, de grootste was; b:ij bracbt hulde nan 
den ijver van den Inspekteur genera.al den beer 
Derx, van den boofdingenieur Schippers, den 
beer Si:.rolea en van het geheele verder perso
neel van den staa.tsspoorweg en eindigde met 
<le gezondbeid te drinken van de gasten van 
Samarang, Djokdja, Madioen en Soerabaia. 

De Resident sprak eenvoudig, barte]ijk en 
goed. 

Na. een oogenblik n1st zeide de beer Schip
pers, dat bet personeel van de staat.sspoor
weg in ieder opzicht alle mogelijke mede
werking van Soerakarta's ingezetenen had ont
vangen, dat hij daarvoo.r dankbaar was, <lat 
de H.esident reeds gewezen bad op bet groote 
nut van de geopende lijn en het dus onnoo
clig was daarop terug te koruen. Hij dronk op 
het welz:ijn van Soerakarta. 

Het officieele gedeelte nu afgeloopen zijnde, 
ging men tbans z:ijne respectieve woningen en 
logementen opzoeken, om kracbten te verzame
len voor bet tbe-dansant van heden avond, 
krachten die met het oog op den vloer der 
clanszaal, stellig noodig zullen wezen. 

Zoo wij ons een paar opmerkingen mogen 
veroorlooven, dan zou de eerste z:ijn, <lat de In
specteur Genera.al de opening niet b:ijwoonde. 
De tweede <lat er geen overmaat van geest
drift bestond. De trein werd niet met gejuich 
verwelkomd en bet applaudissement op de beide 
heildronken geleek eenigszins een succes d' es
time. 

Dat de heer Derx Solo, waar bii toch zoo 
goed bekend is, van zijne tegenwoordigbeid 
priveerde, is eenigszins te begrijpen. Hij had 
>oorgesteld f 4000.- uit 's Lands kas te 
mogen aanwenden, om de feesten luisterrijk 
te doen zijn en die f 4000.- waren gewei
gerd. De koelheid van het publiek verklaart 
zich echter door bet enkele woord: belastingen 
n.iet geheel. 

M.en hoopt dat het heden avond vroolijker 
zal wezen. 

Inderdaad s;hijnt de regeering de meest 
strenge blokkade te willen gaan toepassen, 
om Atjeh's welvaart en daardoor den tegen
stand in den hartader te treffen. 

Men wil :le afsluiting zoo nauw maken, 

de gelegenheid voor cliefstal gunstiger is dan elders, 
zoodat men feitelijk kan beweeren, dat deze groote 
verkoopbuizen eene bijzondere kaste van dieven \·an 
allerlei allooi hebben gekweekt; zelfs beeft bet den 
schijn alsof deze personen een bijzonderen prikkel 
tut stelen bezitten en sujetten verleid.:in tot ongeoor
Joofd communuai bezit, die noeger nooit daaraan 
rlachten. 

Daartegenover staat echter de steeds waakzame 
en buitengewoon bandige politie, om een studie te 
maken van het gespuis en daardoor den winkelier te 
beschermen. 

Voorwaar geen gemakkelijke taak! 
Van ouds af hebben er winkeldieven bestaan; hoe 

dikwerf hoorde men niet en ten alien tijde van die
"¥enhistories, ,·ooral bij de juweliers; oplichteri.jen ge
pleegd met een bmtaliteit en handigheid zonder 
weerga. waarvan men de daders nooit op bet spoor 
kwam. 

Was het eertijds gemakkelijker in de winkels beter 
en strenger toezicbt te houden, om reden dat tegen
over ieder kooper een verkooper stond, thans beboort 
zulks in de tegenwoorclige reuzenmagazijnen bijna tot 
de onmogelijkbeid. 

Men stelle zich zulk een grooten bazar voor, de 
ruimte bes.laande van een vierde van een groote p1 o
vinciestad waar een zaa} aan de andere, ePn galerij 
aan de andere grenst; waar alles openlijk te1· bezich
tiging ligt, te keus en te keur is uitgestald, waar 
<le kooper de waar van den verkooper ontvangt zon
der betaling maar alleen voorzien van een cheque, 

<lat bet onmogeliik is V!in de zeezijdQ Atjeh 
te naderen of te verlaten en dnarom een groot 
aantal oorlogscbepen en ingehuurde vuartui
gen op de kusten stationneeren, met bet doel 
om alien in- en uitvoer te beletten. 

Het idee is goed ; alleen zal het veel geld 
kosten en ten tweede b]ijft bet ons zoo vij
andige land aan de Zuidzijde nog altijd open. 

Wij wachten echter de bevestiging dezer 
berichten nog af. 

Java Rolle 

Het twee derde gedeelte van het kolossale 
land Getas is volgens bet Indisch V aderland 
verkocht voor slechts f 78000.- Kooper de 
heer van Blarcum. 

Hetland Assinan is opgehouden voor f 47000. 
Getas in bet Solosche gelegen, een der 

grootste ondernemingen van Java, beeft een 
uitgestrektheid aan bosschen, sawabs en met 
koffietuinen beplanten grond van ongeveer 
achttienduizend bouws; verleden juar brncht 
Getus nog meer dan 6000 pikols koffie op. 

MAT. 

De Nederlandsche blnden bevatten bet ver
slag van de Stoomvaartmaakichappij Neclei·
land. Het dividend is slechts 2,6 pct. welk 
resultaat wordt toegescbreven aan gebrek aan 
thuisvrachten en lage vrachten. Het verschil 
in deze bron van inkomsten tusschen 1883 en 
1882 was niet minder dan f 200,000. Zonder 
dat verschil zou de winst bijna driemaal boo
ger zijn geweest. 

(A. D.) 

Diffnsie -van Snil.:erriet. 

Het plan bestaat, eene vollddige proef op 
Java te nemen met de diffusie van suikerriet, 
onder leiding van eenen technicus ingenieur 
voor het machinale en van een technicus dif
fuseur, die als zoodanig ju Duitscbland prak
tisch werkzaam is geweest. 

De kosten dier volleclige proef, waaronder 
begrepen zijn die voor snijmacbines, drijfwerk, 
compleete installatie van diffuseurs, honoraria 
en reis- en verblijfkosten van de tecbnici, 
montage en eventueele vergoeding van ge
bruikt riet of verlies bij de bewerking, wor
den geraamd op f 75.000. 

De leveranciers en constructeurs van snij
machines en di:ffusietoestellen, zijnde de Su
denburger fabriek b:ij .Maagdenburg, hebben 
aangenomen, indien de werktuigen niet vol
doen of de proef mislukt, de toestellen terug 
te nemen, behoudens cene vergoeJing slechts 
van de vracht assurantie en 10 pCt. 

In <lat geval worden de kosten voor d.e 
proef duarmede verminderd. 

Slaagt de proef, dan zal worden ovE::rlegd, 
welke bestemming aun de toestellen gegeven 
zal worden, en de opbrengst daarvan strekken 
in mindering van de bijdragen. Hiervan kan 
echter thans geene berekening worden gemaakt. 

Beluopen de bijdragen gezamelijk meer dan 
noodig zal blijken te zijn, dan wordt ponds
pondsgewijze <lat meerdere gerestitueerd. 

Te <lien einde wordt gewenscht de deelne
ming onder belangbebbenden bij de suikerin
dustrie zoo algemeen mogel:ijk te maken, in 
bet vertrouwen, <lat niernand zich zal willen 
ontrekken aan eene proef, · waarbij een ieder 
belang heeft en bij welslagen ook de voor dee
len zou kunnen genieten. 

De proef zal gescbieden in de residentie 
Cheribon, alwaar zich daartoe eene commissie 
heeft gevormd. 

Voorzichtigbeidsbalve zullen eerst proeven 
genomen worden met de snijmachines, wun.r
van het overige zal afbangen. 

De beer Zuur heeft daartoe de suikerfobriek 
Djatiewangie beschikbaar gesteld. 

zen bet tot een ongekende hoogte, van claar dan ook 
dat men h:inr ~lcchts zclden betrapt en zij zoodoende 
langen tijrl hanr duister handwerk kunnen voortzetten. 

Menigvuldige en zeer belnngrijke aant.eekeningen, 
gep:rond op rnel1.ijdige ondervinding, zijn daaromtrent 
verzameld door ecn van de knapste chefs der geheime 
politie rnn Parijs, wien men uitsluitend belast heeft 
met de organisatie van de politie der groote bazars. 

Yele aanteekeningen uit dat werk van Giffard: 
,,Pw·ijs tijdens de derde 1·epubliek" hebben wij daar -
aan ontleend, om onzen lezers een schets te geven 
van hct eigenaardige en zonderlinge doen en laten 
der zoogenaamde bazardieven. Deze worclen ge~plitst 
in twee klassen : 

1c. de eigene winkelbcdienden en 
2e. de bezoekers. 
Door de behoefte aan een buitengewoon groot get.al 

van employes in die bazars, zal men zeker somwijlen 
oneerlijke verk•·Opcrs en verkoopste1·s vinden, wier 
eedijkheid door al te groote verleiding aan het wan
kelen is geraakt. 

Niets gemakkelijker voo1· de verkoopers clan een 
gedeelte der hun toevertrouwde kleine1·e voorwerpen 
in den zak te steken; de kassiers kunnen zekel'C som
men ontVl'eemclen en de van de koopers ontvangen 
aanwijzingen, waarnaar de kas moet worden geregeld, 
vernietigen. In beide gevaUen is de controle mueij
lijk en is deze niet anders mogelijk dan door een 
ontdekking op hceter d;tad. 

De kashouder~, zoowel als de winkelbe<lienden, 
won.ten derhalve zPer ~freng hewaakt rloor rle agen-

De colllll11Rsie zal inlicbtingen en berichten ' """'""""" .......... ""!!!! ............... """" ..... !!!'!!i!" .............................. '!!'!!I!!!!!!""! 

verRtrekken aan de heeten John Millard en 27e blad. 
H. D. Kramerte's Hagetenbeboeve vandeel- Sprokkelbloell'.l.en.. 
nemers in Europa. 

's Hage Van wege de commissie 
25 Fehr. 1884 (Get. D. LuussEN.) 

(S. H.) 

Ver s pre id e be rich ten. 
Te Rotterdam zijn valsche rijksclaalders in om

Joop.-tc Amsterdam is door den kolonel komman
dant van de scbutterij van eenig•~ adspirant-officieren 
het examen afgenomen. Men zal nu wetenschappelijke 
officieren krijgen.--De kamers te Mexico zijn den 
1 e April geopend, men vreest daar voor onlusten. 
"\l\Tliarom ook zulk een gekke dag gekozen.-Te 
Oo~termeer zal een school met een bijbel worden 
opgericht, in afwachting, dat er plaats voor twee 
bijbcls zal wezen.-Het plan bestaat om aan het 
krankzinnigengesticht te Meerenberg een belang
rijke uitbreiding te geven.-Te Soeraba.ia hetben 
drie Chineezen op Djagalan den zoon van den beer 
K. zoodanig mishandeld, dat bij bewusteloos bleef 
lig·gen. Gelukkig dat een zeker persoon weg is, anders 
bestond de kans, dat zij een teYl'edenheidsbetuiging 
kregPn,-Aanvragen om erfpachtsrecht mogen voor
taan niet !anger clan drie maanden in behandeling 
blijven en te Batavia wordt, niettegenstaande alle 
verbod, steeds met ijvcr tjap di Kie gespeeld, zoo
wel met dubbelsteenen als met kaarten.-De aan
staande koftieoogst in Brazilie wordt geraamd op 
dde millioen pikols.-Te Malang wordt nog steeds 
geprutteld over het niet verst.rekken van militaire 
honneurs bij de begrafenis van den overleden Reg<'nt·
Met de suikerp1·ijzen gaat het hoe !anger hoe naar
der. Het laat zich aanzien dat binnenkort de nacht 
per MaalHchappij hooger zal wezen; clan de waarde 
van bet procluct.-Om niet in kleinigheden te ko
men, zijn er van het Nederlandsche leger, d.:i Ge
neraals Steenberghe, van Willis, Pel, Queijsen en 
Heitz gepensionneerd. Aan een boom zoo vol gela
den mist men vier, vijf prnimpjes niet, zou Hieroni
mus van Alphen gezegd hebben.-Te Rotterdam wer
den op den 9e April, door bet tweede kantongerecht 
127 personen, onder welke 4 vrouwen, wegens open
bare dronkenschap veroordeeltl.-Den vorigen dag 
was cle heer Levijoan Norman, gewczen lid van den 
Raad van Indie aldaa1· aangekomen.-Te 's Graven
hage is juist op den ·1 ste Ap1·il vo01· een bagatel 
van f 90,000.- aan effecten en (7000.- aan bankpa
pier van de weduwe R. gestolen. De dader wordt 
gezocht.-Van den heer Dellemijn zijn te Doesburg 
dric gouden horloges gestolen. De dief is cloor de 
politie achterhaald. Hij was nog in het bczit van 
het gestolene, dat zonder korting aan den eigenaar 
werd teruggegeven.-De kapelmeester van het gar
nizoen te Djokdja is, na pas een jaai· te Djokdja te 
zijn geweest, overgeplaatst naar Willem I. Men keurt 
te Djokdja die overplaatsing niet alleen af maar be
treurt ze ook, daar de heer Renon zeer voor zijne 
betrekking geschikt bleek te zijn.-·De onderofficie1:s 
tooneeherneniging aldaar ;,Oefening baart kunst" 1s 
van plan om den 1 c Juni een voor~teUing te g.:iven.
DP Matarnm verhaalt dat ,·oor eenige dagen vier 
oude dames een weddenschap aangingen, om 4 par
tijen wisth te spelen zonder een enkel woord te spre
ken. Ofschoon het spel vier Ul'en duurde, deed geene 
van hen een woord hooren, doch na afloop van het 
spel vielen dl'ie <ler dames, ten gevolge van bet 
zwijgen, in onmacht. . 

Te Westergeest zijn van een echtpaar acht kincle
ren in leven, die te zamen 624 jaren tellen.- On
der de zwaarlijvige tramkonduktew·s in de Vereenig
de staten heerscht groote opgewondenheid, omdat 
zij niet meer dik mogen zijn op poene van ontslagen 
te worden. Reeds gaf een tramwaij-maatschappij 
de Union-Line in Philadelphia ontslag aan hen, die 
meer clan 120 Amerikaansche ponden wegen.- Mis
schien beleven wij nog den tijd clat het personenver
rner per kilo geschiedt en op het bagage biljet ver
meld staat het gewicht van den passagier. De fir
ma Prins Zwanenburg te Amsterdam, Rotterdam, 
Groningen, Harlingen en Hambul'g verkoopt ren 
nicuwe soort van zak.doeken, waarop alle mogelijke 
inlichtingen voor landverhuizers staan afgedrukt.- -
Te Soerabaia zijn eenige zeet· groote dieven gearres
teerd .- Te Toeban is den '14den de doodstraf 
,·oltrokken aan een man die acht moorclen op zijn 
geweten had.- De feesten te Bancl.oong voldeden 
geheel aan de verwachting; rnn hcl vuunverk was de 
finale, een kreta api. Er warcn op last veel fakkel
dragers aanwezig.- Ook te Probolingo is een nieuw 
depoit geopend vaR Spaansche wijnen. 

ten der geheime politie en moeten zich a..."1.n een 
streng onderzoek onderwerpen, zoodra er vermoeden 
van oneerlijkheid bt-staat. 

Visitaties aan den lijve zijn daardoor aan de orde 
van den dag, waaraan de onschuldige zich gaarne 
onderwerpt, om der wille van zijn goeden naam. 

Dat de meeste diefstallen in de bazars door vrou
wen worden gepleegd, hebben wij reeds aangehaald. 

Volgens waarnemingen van het hoofd der pulitie 
worden, per <lag, in iedere bazar, minstens vijf dief
eggen werkelijk betrapt, te1·wijl het toch bij de 
meerderheid niet tot ontdekking komt. 

Oncler de op heeter daad betrapte diefeggen vindt 
men vrouwen van iederen stand of 1 ang, waaronder 
voorname dames van verdacht allooi en on<ler de 
burgerklasse, to>n'•ijl de neringdoenden bierop een 
zeer gunstige uitzondering maken. 

Wordt iemand door de politie betrapt, dan zorgt 
de directie der bazars, dat een dergelijk fcit zoo 
geheim mogelijk worde gehouden, ten einde hct 
slechte voorbeeld niet door anderen worde gevolgd. 
Zoo bijvoorbeeld zag men in een de1· bazars een 
jonge, elegante clame verscbijnen. Men kende haar 
naam; zij was de vrouw van een divisie-generaal, 
kommandant van een armeekorps in een dcr pro
vincien 

Deze schoone werd vprgezeld door een beer, ver
sierd met de rosette van het Legioen van Eer. 

Scbijnbaa1· onverschillig sloeg de politie haar gade 
en zag men hoe zij een rol zijde fluweel in een barer 
zakken deed glijden, terwijl zij over anrlere voorwer-

Iedcw zijn recht 
Niemands knecht, 
Zwakken wel-en sterke11 niet-be che1·men. 
Den vriend uw hand 
Mnar vuist den vijand; 
Zoo was 't voo1· dezen, 
En moest 't steeds wezen. 

Het voodeden, het heden en de toekomst :zijn door 
onverbrr.ekbare schakels verbonden en met de toe
komst ingeweven. 

Er is veel schoons en goeds in 'smenschen hart, 
dat even onzichtbaar blijft als de schoonste natuur 
voor den blinde, maar <lat daarom niet minder ze
ker bestaat. 

De Kameleon heeft de eigenschap, telkens van 
kleur te veranderen, evenzoo zijn er vele menschen 
die u heden p1·ijzen en morgen taken. 

Sommige aardigheden zijn zeer onaardig voo1· hen, 
die er het mikpunt van zijn. 

Voor velen hangt aan bet menschelijk !even, als 
supplement of bijvoegsel: de onsterfelijkheid-Voor som
migen is zij, en zij alleen, de eenige en laatste op
lossing der logogrijfen van het groote boek; vfln 
anderen, titel, inhoud en register. 

Te lezen geven, zonder te cloen denken, althans tot 
denken aanleiding te geven, is vruchteloos. 

Eigenlijk kan en mag men niPt weten, WAT het 
aardscbe !even indenlaad geweest is, \'OOI' en aleer 
het wordt geeindigd en afgesloten; kon dit raadsel 
aan deze zijde van bet graf opgelost worden, da~ 
ware het leven aan de andcre zijde van het graf
tamelijk overbodig. 

Esse non vederi 

BEBICBTIN 
Het beste middel tegen den hoest, aldus 

verkln,art een dissenter-predikant in Boston 
is bet afkondigen van buweJijken. Als na~ 
melijk de gansche gemeente gedurende de 
preek hoest, dun wordt bet plotselincr doodstil 

0 ' zoodra de predikant de buwelijksafkondigin-
gen voorleest. Probatum est. 

De tandenfabrieken der V ereeniO'dC Staten 
leveren iaarlijks 10,000,000 kunsttanden af. 
Er zijn daar twaalf fabrieken, waaronder een 
is die in 1864 opgcricht werd en dl.e vijf 
millioen tanden per jaar vervaardigt. 

De stoffen voor de tanden gebruikt zijn 
veldspaath, Chineesche porseleinaarde (kaolin), 
bergkristal, alsmede platina, titanium en goud. 

DE M.rnnr. Een Oostenrijksch koopman in 
wilde dieren die zich te Kassala be1indt, beeft 
uan zijne vrienden te W eenen bijzonderheden 
medegedeeld betreffende den Mahdi, <lien 
bij persoonl:ijk kent en met wien hij dik
wijls zaken deed, daar de Mahdi zelf eenige 
jaren geleden handefaar in beesten geweest 
is en aan onderscheidene tuinen in Europa 
voorwerpen geleverd beeft. De schrijver schetst 
hem als een listigen bedrieger, ~n als voor
beeld vertelt htj, cfo.t kort geleden de Mahdi 
plotseling verscbeen met een aantal wratten 
op de rechterwang. Deze waren kunst::natig 
uangebracht door een Duitscher, Scbal..dorper 
genaarnd, een gewezen clown, later kapper 
en thans in dienst bij den Mahdi. De reden 
was : <lat volgens de legende van den ver
wacbten Mahdi deze zulke wratten heeft. 
Evenals de dieren, waarin h:ij vroe15er handel 
dreef, slaapt de Mahdi bij <lag en werkt bij 
bij nacht. 

pen in onderhandeling was, deze kocht en ook wer
kelijk betaalde. 

De geheime politie vervolgde haar en kwam tot de 
ontdekking, dat zij binnen het uur, steeds vergezel<l 
dool' baar cavalier en met hem keuvelende, voor meer 
dan honderd fmnken gestolen had en ongeveer voor 
denzelfden prijs aan werkelijke inkoopen had bcsteed. 

Men waarschuwde den bazardirecteur, die echter 
om het groote schandaal te vermijden, van aangifte 
afzag, te meer nog daar de gedecoreel'de cavalier 
een hooggeplaatst officier in burgerkleeding bleek te 
zijn. 

- Zij zal terug komen, zei de politieagent, want 
gesteund door zulk een goeden uitslag, zal zij over
moedig worden. 

Werkelijk. verschern na eenige dagen de dame in 
denzelfden bazar, echter zonder begeleider. 

Hanclig wist zij onder haar mantel een rol band, 
twee pantpluies, zeventien paar handschoenen, en een 
garnitum· kant te vermoffelen, om daarna het lokaal 
te verlate.1. 

De Agent van politie volgde haar op straat, hield 
haar aan en bracht de dame voor den kommissaris 
van politic, aan wien zij het feit bekende voorgevende 
uit vergeetachtigheid niet te hebben betaald. 

"R'o1·dt vervolgd. 



Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 20 Mei. 

Officieel, 
Tweejarig verlof verleernl um1 Oobet, 

verificateur der derde klnsse. 
'l'eruggeplantst bii het kader, deter be

schikk:ng van den gou vernements-commissuris 
in zake de veepest gestelde cuntr61eur der twee
de klasse, A nc1eweg. 

Beno em cl tot controleur der eerste kliLsse, 
:Fraenkel; 

tot havenrueester te 1\luntok, ter Poorten. 
Londe11, 19 Mei. l\Ien bericbt, dnt de Britsche 

regeering besloten heeft om zonder verwijl een 
expeditie naar Khartoum voor te bereiden, 

De Britsche agent te Berber werd door de 
Arabieren gevangen genomen, terwijl hij tracht
te te ontsnappan, 

Uit Batavia, 21 Mei. 
Officieel. 

G e p 1 a a t s t te Batvaia de luitenant kwar
tiermee ter Carsten; 

te Muntok, de kapitein der artillerie Stop
pendaal. 

0 verge p 1 a at st naar Atjeh, de kapitein 
der artillerie van den Burg; 

naar Ngawi, de kapitein van Alphen; 
naar Soerakarta, de kapitein Jorissen; 
naar Batavia, de luitenants Blauw, Bodem•!i

jer; 
naar de Zuider-en Oosterafdeeling van Bor

neo. luitenant Kuijk; 
nanr Atjeh, de officier van gezondheid Litt-

mann; 
de parLrdenarts Hoogkamer; 
naar Soerabaja, de apotheker de Groot; 
naar Meester-Cornelis, de apotheker VVic-

kerkiewisz. 

Den 17en dezer is het stoomschip Koninyin 
F.mma te Marseille aangekomen. 

Officieel. 
G e p l a a ts t te Batavia, de ndjunct-land

meter der derde klasse, Mul. 
Y e r p 1 a a t s t van Soerabaj11 naar Pasoe

roean, de landmeter der tweede klasse Bert
ling. 

B 1 ij v e n g e p 1 a a t s t te Semarang, de 
landmeter der derde klasse Ader: 

tc Kediri, de landmeter der derde klasse, 
Droop. 

'I' o e g e k en d de rang en titel van assis
tent-i"esident a.an Gerrits, administrateur der 
tinmijnen te Pangkal Pinang, a1s een bewijs 
der bijzondere tevredenheid van de Regeering. 

Z. E. de Gouverneur Generaal heeft een on
clerzoek bevolen naar de werking van art. 
328a van het wetboek van strafrecht voor in
landers. 

Correspondentie. . 

Den heer X X .. .. , die ons een . chl'ijven ter 
plaatsing toezond, dd . ·17 Mei, gevolgd door een nader 
epistel dd. 21 Mei. waal'bij bij ons machtigt zijn 
naam bekend te stellen, verzoeken wij beleefd ons wel 
t.e willen opgeven op welke blarlzijde van den Naam
lijst der Ew·opeesche inwonel's Yan Nederlandsch Indie, 
1884, zijn naam voorkomt. Kan hij hieraan gevolg 
geYen, dan zullcn wij de plaatsing van het door hem 
ingezondene in overweging nemen. 

Aangeslagen vendutien. 
Op )faandag den 26 )[ei 1881' ten huize van den 

Heel' A. Ott. te Poerb::ijan Yan kommi~sie goederen. 
Op Dinsrlag den 27 Mei ten huize van den Heer 

A. P. Kuipers in Jc Heeren trnat alhiel' van ZEd. 
inbuedel. 

Op \Voensdag den 28 l\Iei vo01· het loca.a.l van 
het vendukantoor alhirr van de nagelaten goederen 
van den Cninees Sie t-Ong Taij. 

Op DonderC:ag den 29 ~foi in het vendulocaal van 
den Heer J. C. Hoff te Warong Pelem van kommis
sie goederen. 

Op Yrijdag den 30 Mei in het Chineesche kamp 
alhier van onuitgeloste pandgoecleren. 

De Vendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e rte n ti e n. 
yoorspoedig bevallen van een Illeisje Me

vrouw HAMMING geb. DEZENTJE. 
Huize Ampel bij Salatiga 

19 Mei 1884. (128) 

v BndutiB WB~BilS VBrhuizin~, 
op Dinsdag, 27 Mei as. 

ten huize van den W elEdGetsr. Heer 
A. f.11 RT'IPEBS. 

Griffier bij den Residentieraad alhier, 
van ZEdGs. netten inboedel. 

( 129) SOESMAN & Co. 

Javasche Bank. 
In opvolgi11g van het bepnnlde bij art. 35 

~ l der Statuten, maken President en Direc
teuren bekencl, dat bet DI \ "IDE.YD over het 
met ~~ 1 e l\In.nrt j. 1. geeindiacle !loe BOEK
.TAAH. is vn:;;tgesteld op 1~· ·~ pl't. of t 62.50 
per aandeel van r 500.-

Het DIVIDE TD lrnn 11r1 15 cle:e1· dao·elijks 
op de werkuren zoowel b\j het HOOFDBU
HEAU 11lil bij de verschillende AGEN'l'
RCHAPP EK ontvangen warden, <loch bij de 
litn.tsten alleen n:t verificatie te Bafavia. 

President en Dil'ecteuren der 
Javnsche Bank, 

VA DEN BERG, 
PJ'(•sident. 

<JlWE JEVELD, 
Di l'.-Seri·eta 1·is. 

BA.TATU, 8 Mei 1884. (125) 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILT,EN 

Zniveren hct bloed en her~tellen nlle ong-eregeldbeden 
Yan cir 

le,·er, 11uut;;, nieren en ingewanden. 
Zij geYen kracht en gezondheid wedrr aan verzwak
te Gestellen, en zijn on waal'deerbaal' ter genezing 
van alle Kwalen r1gen aan het Yrouwelijk geslacht, 
onver~chillig van welken Jeeftijd. En onbetaalbaai·· 
voor Kinderen van welken ouderdom. 

DE Z£.LF 
Is een onfcilbaar geneesmicldel ,·oor kwade Beenen, 
Zwerende Bol'sten, verouderde \\'onden, Zweren en 
Etterbuilen. Het is berocmd ter genezing Yan Jicht 
Rhumatiek, rn onvergelijkbam· voor Aamborstio-heid

1 

~I b • i t:> ' keelpa_,n, ro11ch1t s, , ·erkoudheid en 
ho est. 

'fer genezing van Klie1·gezwellen en alle soorten van 
Huidziekten heeft zij geen mecledinger en genee t 

betooverencl, anmgct1 okken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Profcsso1· HOLLOW.\ Y's Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen. 
voorheen 533 OxCord street, 

En worden verkocht in Pot ten en Doozen van 1 s. 1 '/,d., -
2s. 9d .. 4s. 6d, Hs., 22s., en 33s. en verkrijgbaA.1' 

bij alle medicijnen-Yerkoopers door de geheele wereld. 
.... Keopers gelieven bet Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. lndien bet adres, 533, Oxford Street, er 

niet staat, zoo Is bet bedrog. 
(130) 

Sedert 30 ja,ren, zijn een 
groat a,a.nta,J pe1·sonen, zoowel in 

Frankrijk &,Js in vele andere Ja,nden 
genezen,. of wel zij hehhen hunne 
gezondlieul hehourlen door het -gere
gelde gebruik de1• Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faculteit 

te Pa.rijs. Dit ge11eesmiddel is eene 
za.chte en aangena.me purgatie • 

gemakkelijk inteneme11, stellig-' 
werkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop en te P J.R!JS 
147, Faubourg St-Denis 

CIE~%lLOrri:il21.:J!' 
ten behoeve van 

De Gymnnstiekschool te Soerakarta 
('ll 

De V ereeniging tot voorbereidend onderriebt 
1rnn kinderen van MinverIDo•;·enden 

in N ederlandsch-Indie. 
0 

Indien bet debiet van LOT EN op den te
genwoordigeu voet b4jft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op een nader te ·be
palen d11g in het begin van de run.and 

(120) 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
E. DOUWES DEKKER. 

Staatsspoorwegen op Java 
Exploitatie Oosterlijnen. 

Op den 24en Mei 1884 wordt het gedeelte 
11Iodjo.'1·agen-Solo voor het publiek 
verkeer geopen<l. 

.Met dien dntum treedt in werking: 
le eene dienstregeling voor den loop der trei

nen' op de Oosterlijnen. (De op die dienst
n~:geling voorkomende treinen voor het ge
de-elt~ ".1..'oeloe11g-cigoeng - Blitar 
treden eetst in werking als dat gedeelte der 
Oosterlijnen voor het publiek verkeer zal 
zijn geopetid; die opening zal later warden 
aangekondigd.) 

2e bet rechU:treeksch verkeer voor personen 
en bagage van de stations en halten der 
Oosterlijnen: Soera_baia~ Sidhoard• 
jo, M.odjokerto ~ Hertosono, 
M.adioen en Pa1·on naar de stations 
en halten: Sama1·ang, -Hedoeng
Djatti, Goendi/1, Hlatten., Djoc
ja, T'oenta11g en .,l7illem I der 
lijn Samarang- Yorstenlu.nden- Willem I der 
r .~derlandsch-lndische Spoorweg-Maatschap
PlJ· 

3e bet · rechtstreeksch bestelgoederen - verkeer 
van alle stations en halten der Oosterlijnen 
naar alle stations en hnlten der 4in Sama
rang- Vorstenlanden- Willem I. 

4e d~anneming en verzending van ijl-en 
vrachtgoederen, paarden, vee en rijtuigen en 
lijken bestemd voor de stations en halten 
de.r lijn Samarang- V orstenlanden- Willem I, 
met overladll;tg en herbevrachting op het 
ov.ergangsstation Solo. 

-M-flt dien datum vervalt: 
de dienstregeling voor den loop der treinen 
in wil:rkihg getreden den 2e:i:J. Juni 1883 en de 
daarop uitgegeven vervolgen. 

Aan alle stations en halten zijn verkrijg
baar tarieven voor het personen- en goederen 
verkeer enz: op de Oosterlijnen. 

De nieuwe dienstregelingen zullen ten spoe
digste verkrijgbaar warden gesteld. 

(126} De Chef der Exploitatie OJL. 

~L1~~~)A~ AR .. 1 ~~~~~--]~~~ 
8, Rue Milton, t~ Parijs 

Vertegenwoorrliger voor Europn Y<111 de :\eclerland::::eil-Jndische Pers en voor 
Indie van de \'Oornanmste t"abriekanten v1~n Fl'a1il;l'ijk , hl'\'eelt zich aan 

1° Vo or het uitvoeren van a,Jle Co:11111issie11 en Incasso' s op de billijkste 
voorwa,a,rde11. 

2° Den verkoop voo1• de ma,rkt te Pa,l'ijs va.n Holfamlsche en Indisclle 
produkten. 

3° Voor a,Jles wa.t in het befang ligt va.n den Holfandschen of J11discl1e11 
ha,ndel te Pa,rijs. 

In m_ijne Bureaux lii:rgcn dr vnornaam~te JTnllnnrt~cltc en allc lndi~chc Co11rantcn. Aile 
!nlichtlngen worden er vcr"Lrel•l ze zij !1 lt.·t Yc· r,·c·1 li,.!i11~"lHllll Yan Ji,tliers en l!vilautlers. 

TEl.F.CIU\h\Dr.t:s: ELSBACH-PARIJS 

~~~~~--~=,,...~=~-....~ 

J. ~OR.ET c.§z::, lBJROQ~ET 
CO:-<<;TRUCTEGHS lll1F.\'ETE;o; •. 

Paris, 121, rue Oberkampf, Paris ·!c 

Pompen voor alle d•>elcinrt.;n: Ile<proe1i11g, 
Brand, U\·ergie~ing Y3n \\ ij111•1 • :=:.pi1itu;1llL•11, Oiit!u, enz. 

4 Zilveren medailles op deWereld:enloonst~lling 1878 
Franco toezend.nv co1n cle r't1ta/r,11us 

EXPEDlTIE :" :\All \ 1.1.E l.A:\ IH-.N 

Vertegenwoordigd rfr.or H-. M. van DORP 
te HA.ARLEM. 

Victoria Water, 
N atu url.ijk Mineraal water 

uit de 
Victoria Bronte Oberlahnsrtein. ajd. Rijn. 

Het mineraalwater der »Victoria bronnen" wordt gevukl zooals het uit den schoot der 
aarde ontspringt. 

De Victoria bron is tot nog toe de eenige bekende volkomen ijzervrije bran en is haar 
water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij enz. dan eenig antler mineraalwater. 

Verkrijgbaar bij: · 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djocja 

en in alle Tokos. · 

Brand- AssnranttB MaatschaDDij InsnlindB. 
0. J. ZBB· en Brand- AssurantiB Maat-

schaDDij. 
~ De ondergeteekencle Agent te Su 111cM'Ctng 

vn.n bovengenoemde 1\In.ttt1-<clmppijen shut risi
cos tegen brn.nd- en zee gevn.m· ( w11u.ronder 
Petroleum en 11tap risicoR) op de gebrnikeliike 
premien en conditien. 

(119) P. ZWEER'l'R. 

IKDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEU.OEAN. 

Specialitriten in Spaanscltc 1·11 Porlu~mche Wijnen. 

Witte en Roode Port . . . . . f 15.-} per 
Malaga, Muscatel en Vino Dulce,, 13.50 ·12/2 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,,12.- acont. 

.\.GEN TEN: 

A. N. KOL~IUS. . . . Banjoewan[liP. 
LARSEN & Co. . . . Pl'Obolingo. 
VAN MUIJDEN & Co. 8oembaja . 
KROO~ . . . . . . . . Jfodjoke»lo. 
STEC[\: . . . . . . . . . Malcmg. 
DE.NNIXGER . . . . . Kedii·ie. 

:\IANUEL ........ Madioen. 
THOOFT & BU:--.'1.NG .. Soe1·acw·tu. 
H. BUP.l:NG. . . . . . . Djocjacarta. 
E. t' SAS ........ Sammwir1 . 
LE CLERCQ . . . . . . . Toeba 11. 

S.\IEENK . . . Che»ibon. ('107) 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
WERK TUIGK UNDIGEN. 

Ha.ndelaren in ma.chinerieen en fa.brieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAO: 
Een groote partij L, T, LI en Dalk

ijzer in alle afmetingen. 
§taaf en plaat~jzer van alle dikten, 

waarbij van 6' X2' >< '116" en ''•" 
§taaf en plaatkoper en J(.oper

(}raad. 
Groote- sorteering-.il[oerbouten en 

.Klinknagels. 
» » J(operen It:ranen 

en StooJUafslu.iters. 
India rubber van af '/,." tot en met 

1" dik. 
Gasp.ijpen met hulpstu.kken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelscbe dr~jfrie

inen, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal. Stoo1n-

p0Illpen en Brandspniten. 
Sn.ijgereedschap voor gas en 

Withworthdraad. 
. Alle soorten V erfwaren. 

Boor en Ponsinachines, Draai
en Sch aaf banken. 

Stoo1nJnachines 1net ketels op een 
:fundatiepl aat. 
1'iezel~nhr co1npositie, de beste 

bekleecling tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cl'istall, een nieuw soort 

vu ur k l ei. V nn welke laatste artikelen · zij . 
eenige agenten voor Java zijn. ·, 1 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke On(lerne1nin"'en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseeru zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .JYiachinerieen en 
reparaties claarvan, en nemen bestel• 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 



GELD-L OTERI 
TE BATAVIA , 

ten hl'l10c,.,. \':lit 

Dt' Gymua stit'ksel1oo l te Soeralinrtn 
l'll 

De , . e•·t>eui~i n~ t o t yoorbt>rt"idt>ud ou
dt>rriebt nnn k iu dt>1•t•11 ya11 'Iirn·t·r
n1o~·t>udeu in ~t"ll«-1·lnnd!'Ot'h lndit:. 

f 300,000. 320 prijzen. 

Een pr1JS f 100.000.--
1 prus 
1 (( 

van 
« 

( ~0.000.-

~ pr~1zen 
!) « 

10 (( 
100 (( 
200 (( 

(( r 
(( « 
(( (( 

« « 
« « 

0.000.-
1.000.-

500.-
100. . 

!lO.-

« 10.000.
(( 10.000.
(( G.000.
« ::l.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

:~20 p1·ijzen 1 lll .<lllO. -

LOTE~ zijn tegen f 10.- CO. 'T.\ . "T 1-. ·1·krijg haur. 
te Amhoina bij tle hrL'ren \. T. Houman •·. L'n. 
" Bnnda « den hrer C. .T . Hhmkert. 
" Bandj,H·rna"in « « cc .f . . \ . .lnn;;en. 
,, Bandong ,, c1 « C. G. 11,•ilip;Prs . 
« Haht\'ict 11 Lie • • 1 Escompto ::\1:i,n,.d1:1ppij. 
" '' c' den hcet· 11. J. ?I I Cl't 'kn" 

1< " « G. Gehrnng. 
cc c1 « F. II. I\ roon. (( 

(( 

(\ 

(\ 

(( 

(< 

cc de heeren ll. ::\L van Dorp & Co. 
(l 

(( (( 

(( (( 

\( (' 

( t (<. 

t( \ \ 

l< Bengkalis 
" Benkoelen 
« Boelcleng 
" Buitl'nzorg 
« Chcribon 

(( 

cc c1 « Ern;;t c • Co. 

(( (<. 

l\. «. 
(( (.\ 

' ' den 
(\ 

(( (( 

l\ (\ 

(( (( 

" Bruining & Co. 
(\ Op;i lYie c' Co. 

Yisse1· & Co. 
" Uun!op &: L'Ll. 
ht er Lon Po Seng-. 
" Thio Tjt>ng Socy. 
" L. Y<111 lluttt>n. 
l\ 

\\ 

C .• \ . Aeckerlin. 
::\ ieri.rn:kx. 
TIL fan;:z . 
. l. J. H. ~meenk. 

« .\ . ,l. \ l 'o!l·ekamp. 
(( l'. (( ((. 

« Djemh •1· BPZO<'kic " 
c( Djocjncnrta '' " 

J. nm 1Iol4 l'l'll1'l"1a11 . 
" Broe,. 
<' J . .T. <h' Umatr. 

" " I I. Buning. 
(( (( 

" ,, tk lw 'rcn S1w:,;111a11 & ( 'n. 

• Tndrmnajol' (C tlen lH'CI' .r. ne,in,.. 
« c1 <c C'hs. Pino. 

" Ke<lirie " ,, 1, F. Btolte11l10ll'. 
, Kota-Hndjn cc " " .\. \\'. Kneefol. 
1 Laboe<HJ (Deli)" « « .l. F. 11. ,,m IJcnwrt. 
« :\Iacn~:<ar 1< « \\'. Eekhuut. 
« ::\fadioen « " P. E .• \ndrese11. 
cc :\Ingelm1g « << cc P. Koppenol. 
,, ::\Iedan (( cc " \\'. F. II. Lcytinp-. 
" ::\Ienado « de 11eeren de Bonles & Co. 
" Padang « « ,, \\'ahleck & Co. 
" Pad.-Pandjanµ « << << .l. \\·. Alting :->ihcr~. 
" Palembang: « U. II. Ruhaak. 
,, Pasoeroean c< << II. Ci . Klumler. 
« (( " <1 D. P. Erdbrink . 
r. Pattie c< << • \. :\L \'arkeYi:.:;;1'1·. 

. \. \\'. I. Hochardt. " Prcalongnn cc « 
« '' " ~ << S. ::\. :\Ian;. 
" « c< de heeren Hana ::\[11lle11wi>:t l' 1' & Co. 
« Poerwbredjo " den heer ::\£. F . Smet:.: . 
" Probolingo « « « C. G. Yan :->li1lrel'ht. 
« " « R. S. Timi Larst>n. 
,, Riouw " << ,, ~. Yan Zijp. 
, Remb<tng cc « « l'. L. Yan Bodegorn. 
" ... alatiga c, « Th. B. ''lll . oc;;t. 
« Samarnng cc de heeren U. C. T. Yan Dorp & Co. 
« « « « « Ra,cuswaa ~· & l 1• 
« " '' « .\rnold "·- Co. 
(( 

I( 

(( 

(\ 

(l ((. 

" Soernhaia 
(( 

(( 

"'· (\ 

« Soer:tkarta 

(\ ~ .. 

" Tangerang 
,, Tjianrljocr 

cc Tcunl 
<< Trrn:1tr 

" Tjilntj.ip 

(! (( « Soe:.:man c' · Co . 
« Grh el ~ lo. 

« den hee1· .\. Bis,-rl1op. 
cc « Ch~. E:ot k<'n . 

« ,, c< \'. Clig11ctt. 
« 1le he<'r<'n Geh. Gi1J1b1'rg <'n C11. 
'' « « Yan .\I11iden &: L'o. 

(< " Thieme &, L'o . 
« cc Sne~111nn , '· L'o . 

« " Thooft. & B1111i11 !!. 
<< << \'ogel vnn der ll1•ide, - Cn. 
<£ rlen lu•er L. Un i,• 1· . 
« « ,, L . • \. :\I. Leman. 

(I 

(\ 

. Jill'. Jl. Jlnlz~cJt11]1 l'1' Yu ll 

] !.J:T Jacl i. 
h . Tfon•n;; l>t'l'Yt' \\.z11. 
C. \\". H. \fin ] /(' Jlt' ·' rn II 

D11ij1 •'nhod1 '. 
I. I. .\. Uitt-11li;1g l' l

1
" 

Ii ,.: .. 

'' \\'0110:.:nbo " ll. .I. Ya n Oplt11 ijz<"11 . 
De tl'ckkiu.£: gc~c1ti 1~dt te11 01· ,• ro-Um1 1·:111 tl 1' 11 • -11-

i:1ri~ Tl . .r. '.\IEERTE:\S te Bnta'i'1 nl-.: hij a:111plak
hillet is bek'!nrl gernaakt. 

De Co;;i11iissi<' or! Jwr . 

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

A n1st erdan1sehe .A.po th eek . 
8oerakartn.. 

Hayrn111. Aleuholi!!jdl v.,·asd1· 
-,.,·ater. 

( 101 ) ~lACHIEL~K 

Steeds roorhanden: 
JJOS'l''l'A RIE VEN. 
TELEO B.AAF'l'AH.IE Y E 1 ~ voor ~i kriugeu be

rekend tot 200 woonlen. 
'l'A.lUEVE~ voor KOELI BLOONEX lmiten 

de llju. 

(u) 'l'HOOF'l' & BC TIXG. 

THOOFT & BUNING - So Brakarta. 
lt•1eren op aam·ntit~!,' c111.1ldiik 

~eh ijt~ .. eb it>t1•t•::;i!oitt•1·"' P11 .'l f !'iltn 11tl!iibt•1rn
li n::;t'n. :1f;rn111lc•1·lijk g'l'ho11d1'11. 

G f'llruktf' ,\.a ntt•t>kt•n i n~·lwt>kj<'"'· 
·anu1lijl"ten. 

-. lt•t"lH n;:;lij"'t t•11. 

~h·a t"bot"lit•n. 
•1u1;:;«-bot>lt: •11 1111 ' ! .it erk te J!lt•:;i!'it 1'1' . 

ll."1·oet•!'i- «•rbaal. (..'lt•t11:-~,•n 'i t•rho~n· •11. 

t"lili a;:;fh•u ~'t•1 · hotn· 11. 

t•ru!u ·er: .1t"1.\ oc a·d· n;.:;t>r:. 1•.i z.1·.iz. ;, 1 

J ~erkrUr1baa r bij 
THOOFT & BU NIN G_ 

N. VA_N DER STOK, 
ornl-oflieier vm1 gezornlheiJ bjj lwt 0.-I. leger 

1 ::£_, ~ -J")I_.. Eii->I, T(~ 
\ llt >1: 

NIET-GE1 EESKU~DIGE 1J 
]\ 

Xrdel'lfl nd.~d1-L1ulff. 

~let 1 uitslaande platen. 
'J'en gebruikt> op plai1tsen waar zieh 

geen geueesheer bevindt, voor 
Arubtenaren. op patl.'ouilles . 

enz. enz. 
I'1·iJ.: ( 5.- f'1•1111co pe1· post f' 5.SO. 

U it de hand te koop. 

( :21) 

Een steenen }mis met !.!TOOt erf. ~elegen te 
D jebbr es. . 

Iuformaties bij deu heer 
(19) A. i\lA 'H rnLSE. 

GELDLOTEl{l.J 
te BATAYlA 

teu behoeye van 
li e G ymnn'"ti eksehool te S o.- a·a kal.· ta 

eu 
d t> '-'ereenigin~ tot , ·oorb<- :·t-idcnd ou

derrieht n an K indert>n ' ' a n Jii n,·e1·-
111o;:;eudeu in Nt•dc1·ln11dsch- lr111ii• . 

LOTEN ~~ ~· i~:~f; cont:mt. fr,mco e11 

aangeteekend per post. 
te bekomen bij 

( '-n THOOFT & BUXL'U. 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VA N HOGEZAND. 

rvo; .. ~tmot- Solo u~=>) 
Steeds beleet'd elijk aanb e,·olen. 

,~ erkr iJ. o'baar .o 
BlJ 

Thooft & :Suning - Soerakarta . 
PAPIER1~X L. T DI\"EH.SE SOOH.'1'1'-.:X. 
E. T\~ELOPPE. -. 
l{A1 TTOOHBE~ YOODIUDHEDEX . 
IXK'l'E, -. L.- ZEER YELE soown~x. 
PILH 'H'l' .\.LBl ' .\I>:-' . 
DI\ J:BSJ~ SPELLEX. enz. enz. (.!) 

S:J:P~ 
Verkreo-en of we! overgcerft1 . pas ontstane of ver

ouderde "'vloeingen, huidziekten, huiduit
slag e,; and ere bloeds veranderingen di e er door 
ontst~an. mond en keeluitslag, beenontste
king,klieren R h uma t ism e Zvvee ren; enz. i:nz, 

4eia;1~1J1Al~~1~:r 
Zekereen radicale gcnczi ng ·;a u de meest ve ro11derde• 

t!n aan alle behand eli11 g, w~erspanm ge Zt ckten,door de 

BISCUITS DEPUR ATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEUGEKEURDE iloor de Academic rle Medecine van Parlj1. 
llE EENIGE GEAUTORISEERDE tluor liet rrausche Gouvernement. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in tle h0spilale11 Yan Pari js . 

NatiOJUJ,]e beloonh1g van Frs 24:.000 
Dit m edi camenl,scdert 60 jar en door de vo~rnaamste 

geneeshecren gcbrnikt, als het kracht?ad1i;ste van 
~Il e Zuiver ingsmiddelen 1s h et een,1se in _de gehee.le 
wereld dat zijne eere en ondersche1dmgst1tels bez1 t. 
ALGEMEl';N ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jedere doos bevat eene brochure die Z iekten bel r effende 
'Joor JAVA bij Wannee & van Aalst te Samarang 
T e D10KDlO, bij W ANNEE & C'. 

\ ' an af hP<l,•11 llag011jk~ ,.N.·elw Uebakjt•s enz. Prij~WOluantrn "'orclc>n t0gpn franc~ 
:wn vmge frnnco fawgr:.-.ouden. f 

v R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
~olo. den 2 :~ April 1884. HEEHE1. T~TBA.AT. 

(127) 

Zatunlttgs: Sancijsbrood,ies en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 

L ij fr B n t B M a a t s c h a u p ij 
TE B~,\_TA VIA_. 

[ulid1ti:ng·en omtrent vPrz;ekeru1g·en b. L Kapifaal h1j OYe1·l~j tlen . lurn1er-trekkende vcrze 
kerin!..(:- ook omtreut diP Yolg·e11R lwt onbng:-:: a1mgeno111en \ rj;J !{LA \.UD trrriefvoor \VF} ~j

ZE:. TF'O:\DN. wor<lc>n g·1wrnP vpr,.;tn,ld rlnor 

(17) 

.An1sterdan1sC'he ~\potheek. 

OntranlJen: 
li( .. atin~·!li Con~h l,ozen~e~. 

:\li,Mel t <'g«'U de ltoest. 
po;,) .\L\.('HIEL:-;K 

,~ < .. rl~ri_j~·b.aar 
bij 

THOOFT & BU'NING. 
Avonturon 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het .Javttanseh) 

P1·(j.~ r '."i. - (1·t111c(l flf'I ' 1wsl ( .),."',n. 

(I. 2) 

~\Jnsterdan1sclH~ _._..\..pohteek. 
:-ioPraknrta. 

01111·11 ll!f P ,, : ~nt•aly1)i;;inthe. iioo1·t!ii• 
\:.~Ter0ntl liqnenc·. t 0,·<:>ns Pen e zcer ;um

gename drank. 
( 100) 

THOOFT & BUNING - - SoBrakarta 
bevPlen zie!t beleefdeljjk aan rnor hnnne 

IlrukkBrij en BindBrij 
Pll 

ll.A .T l>EL (I) 

in PaDiBr-, Schrijf- sn Kantoorlrnllosftsn. 
::5poedige be·liening en nctte afl.Hering ge

g 1tntndeercl . 
Pm.I~< ·onL.\., 'TEX '"'onlen steeds gm.ti;: 

YPrRtreJ,r. 

Atelier d'Industrie. 
C 1

• Dl.:D LIJ .... -. 
I·fonclel in HOUT en ROlJW:.\IA'nmIALB~ 
t:L\lBD !~lU.J , KOP I~ lWU~'J'mU.J, WA(-fE, -.

.\L\.KEln.J en 'rDI.\lE li.\IA.TS\VIXKEL-
Beoitelling·en op b0Yei1genoc1ml wcrk. 

alsmmle op : ( ~0) 

Indigo Installa ti en. 
worden met (len meesten spoed, tegen billjjke 
prijzen en met nccnniteflse geeffectueenl. 

Dl~lfHEX en H, • .UIEN", houku en tjzeren 
KAPPE LT voor wooxHurzgN, FABUUJKEN 
en LOOD::::\E. T' wonlen soli<le'. eu net af'.gewerkt. 
gelevenl en opgestelcl.. , 

Het houwen van WOO~H lJIZE:N en FA
BinBKliJX. wonlt op zcer bill\jke eornlitien 
aangenomPn en Hitgevoenl. 

1len Agent te ::::;oeraknrta 
.J. JI. Y_\.X O:'IL\1EHE:0~. 

A111Rterdan1sche ... .\potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot. voor Noemkarfa Y11n 

Ka.apache ~ij~en. 
(~."',) .\. Jl..\.C'HIEL:-;K 

~Ol:D~3..l ... \.._~ ...._~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
H11h1· en Conunissie,Tendntien 
(~ ,_' ) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig .-\.Q;entunr ynor ~oemlrn.rt1t voor 1h• 

zoo gnu~tig bekencle 'Vl.J, · EX: 
:\Ierk PLA'L'O" T c'• ( 'o . Batavia . 

(i"Ol A . :.\IAt'HIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentnur der Owlememing 

Y.;Jh~r-tj a~ "Wila.it0io~g 
t e ;-;ol1>. is op 1 }fa:irt jl. overgeg11n.n YIL!l 

den He ~r ': l J~T.LU' WIXTER, op 

(~:)) M. J. T HOOFT. 

~.\..GE:\TSCHAP SoERAKiR'l'L 

der Ba ta v·iagche Zee- eli Brand
Assurantie :\Iaatsehappij . 

lJe omlergete~l~ende fllnit ver7.ekeringcn te
W'll lmm1lgev1rnr. op cl,, g-ebrnikelijke voor
waanlen . 

(H) A. :.\L\.CHrnLST~. 

BR. ND-ASSURANT!E MA:\TSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRA ND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"'T eritu,~.!> -
Bij bet A.;;entschap dezcr :Ua.atscha.p

IJijen bestnat. o~ni,eer nan11e1nclij !i:e· voor

waurden, :;cle~cuhcid t o t , ·erzelicr in;; 
tcA"en br1~nd~rv1utr, ,·nu alle s o o r ten Ge

bouwt>n t"H Goederen . 

(lli) 

De 1i gc11l te Soc1'akarl a. 

.J. H . VA T Ol\IME !1E T. 

TE KOOP . 
He-t huis en erf thans geoccupeerd door 1le 

loge. Te bevrngen bjj den Heer 
(20) A. MACHIELffK 

Stellcn zirh Yc~rantwoorde l ij k rnor rl e wet 

DE C' ITGE\'ERS. 

Snclclr11k - T n oOFT 9· DUMl\G - Socraknrta. 


	0159
	0160
	0161
	0162

