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De Nederlandsch-Indische Stoomvaart
maatschappij. 

Toen in 187..J. de openbare uitbesteding phtnts 
vond, om in de behoefte 1tan een stoompaket
vaart van 1 7ti tot en met 1890 voor den 
Staat te voorzien, daar bet oude contract als
toen 11.fgeloopen was, stond het een ieder nij 
om ruede te din gen . W ie 7-ich met de langste 
subsidie in geld per geogrnpbiscbe ruijl tevreden 
toonde eu zich verder wilde onderwerpeu aan 
de voorwaarden, kon het contract erlaugen. 

l\laa.r de orgaui 1ttie van een uitgebreide 
transporton<lerneming. als bet onderhouden van 
een geregelde stoompaketva1trtdien~t in clen 
Archipel, is niet, en lrnn nd z\j n. het werk 
van den betrekkel\jk korten tijd, die er moet 
verloopen tussch1m de insd1r\jving en de in
werkingtreding van eeu coutrnct. Iutegernleel: 
hier is een bngza1Llll voortgaande 011twikke
ling van jarnu en jaren nnoctig. :L\" u stand de 
N. I Stoolllvaarm1mtschapp\j reells lang met 
den Staat in verbindtenis en ontler de werking 
daarva.n werd de ondernt-ming steeds uitge
breid, zood1tt z\j met elk nieuw contrnct groo
tere afmetingen had erl.rngll, wanrdoor het voor 
andere ondernemers des te moeil\jker moe>it 
warden om bij eventueele aanbesteding mede 
te dingen. ' 

Zich tot den strijJ voor · te bereiden door 
alvast op eigen hand lijnen te openen, is niet 
geraden gebleken : onruogelijk is een mededin
ging vol i;e hooden tegen een onderneu:ing, 
die gedurende het loopende contract wordt 
geholpen met subsidie, met rentelooze voor
schotten en met het uitsluitend transport 
van alle gouvernements goederen en arnbtena-
ren. . 

Telkens wa1meer zich een ruededinger op
deed, die door lagere vracbten bet niet-officieel 
vervoer dreigde tot zich te trekkeu, vie! bet 
aan de in con tract werkende }faatschappij niet 
ruoeielijk, om, door tijdeliik bare vrachten te 
verminderen, baar jeugdige zuster in den grond 
te loopen. 
• E en aanbesteding als de bovenstaande moest 
dus noodwendig tot niets leiden, wnarvan al 
de voordeelen toevielen aan den inschrijver. al 
de nadeelen ua.n den Staat en het publiek. 

Vooreerst toch wenl het doel, om door bet 
inwerkingbrengen van de openbare ruededin
ging bet bedrag der inscbrijvingssommen tot 
een minimum terug te brengen, niet bereikt; 
want voor ernstige mededinging behnefde, ge-

F e u i 11 e t o n. 
Te veel Olll te ster,'en, 

te weinig . .... 
IX. 

(Ve1·volg.J 

Man en vrouw waren ie goeclhartig orn dit te 
weige1·en, schoon de nieuwc schikking zeer in h11n 
nadee l was. ' Vant lirt ging niflt aan, dat Yan rlen 
Dal - zot'I heette hij - rl ir zoo rnim geld betaaldc 
zich rnet cl e ee11rn11clige tafd rnn van llernmenis 
teHetlen ~telde, en omgrkeerd zo11 het voorcleel, dat 
de ccm1mensail l oplen'1·de, rnct'r rlan 1·erslonden wor
rlcn, inrlien het geheele gt-ziu genoot rnn hetgeen 
Christine Yoor delen gcrcerl rnaakte. De bebeudige 
huismoeder wist in dezen tusschcn de klippen door 
te zei len, zoodat t'I' nog iets 01·crschoot hoell'el bij 
de onbaatzucht.igheid van man r n vrouw bciden, op 
de keµer beschouwd, het voornan1e gedecltc der 
\'OOl'deelen hiel'in bestond. dat htit g-Pz in van den 
leeraai· het veel beter had dan anders het ge
,·itl zoude geweest zij n. 

Ilet houden van r.ommensalen is ef'n afzonderlijke 
lrnnst, die even go"d al~ elke n.ndere moet aangc
leerd, en in het fijne niet rn rkregen wordt dan door 
.oefening, ja ~elf.5 dan nog nict eens voor ieclereen 
,·.erkrtgbaar is. Deze kunst ht.:eft dit gemecn met 
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lijl~ wij opmerkten, geen vrees hoegenaamd te 
bestaun. 

En wanneer bet voor niemand een gebeim 
was, dat alleen de Indische Stoomva.urtmaat
schappii als iuscbrijver zon opkomen, clan 
w1tre een ond':'rh,,nrlscbe belmndP-ling der zaak 
vrij wat verkieselijker geweest, ten eincle het 
contrnct verbaud te cloen houdeu, zoowel met 
het feit, dat de contrnctrmt ter andere een reecis 
siud la.ng best11ande bloeiende onderneming 
was, als met de orustandigl1eid dat die oncler
neming weer een monopolie in handen dreigde 
te krtjgen. 

\.\' 1La.rom wijders, nn rueu voornlsnog enkel 
v1tn de Ned-Ind. Stoomvaurtnrnatschappjj af
uing. een verbintenis voor zoo'n geruimen t!jd 
(1' an' 76 t1m '90) gesloten? De trnnsport con
trnden wonlen in clan regel nangegaan voor 
t•ij( jaren. De t\jci k<tn wel wat kort schijnen, 
wiLnneer de aanne111er, intlien hij er niet in 
.·laag-t opnienw bet contrnct te bekoruen, ver
tilicht is zich v11n den gans<.:hen inventaris der 
onderneming. alleen met het oog op het con-' 
trnct nangeschaft. tegen iederen pr~j;; te ont
doen; docli zulk een gernl deed zich bij de 
Nell-Ind. Stoomvaarturnntschnpµii niet voor . 

De onderneming bestoncl, en bestond sinds 
j1tren; zij vrns een rijke. bloeiende ouderneming, 
en het nieuwe contract had bier niets in het 
leven te roepen of ten aanzien der transport:,
middelen te waarborgen. 

l\iettemin wordt voor een nieuw vijftiental 
j1Lre11 een drukkend monopolie bestendigd, en 
bestencligcl over den ganschen Indischen Archipel. 

'V 1Ls cfan het opneruen vn~ zulk een kolos
S<Litl gebied in een percee[ het gevo}g van den 
drnng cler onstandigheden? 

Kon door een verstandige splitsing niet 
meer gelegen heid geopend worden, om ook 
ann kleine ::na.a.tscbappijen het leven te_ gernn 
en aldus langzaruerhand met een nun ge
wenscht monopolie te hreken? 

Het bezwaar, dat bij een splitsing vom nn
deelige lijnen geen 11.annemers te vinden zou
den z!jn, vervalt bij de overweging, dat de 
Gouvernements- subsidien juist strekken, om 
dergelij ke diensten aanmiembaar te mnken.-

Zoo ergens de kiemen voor een meer vrije 
beweging aan wezig 7,ijn, dan is het daar. 
'l'egen woordig ecbter warden ztj verstikt door 
een contract, chtt den machtige rnnchtiget maakt, 
den kleine in den grand werkt, en • aan het 
publiek een 0nderneruing opdringt, die, alleen
he~rscberes als ze is, strnffeloos aan het <lure 
het slechte pa.art.-

Ten uanzien der tarieven heeft een opdrij-

de hoogere wiskunde, d:-it zij zich bezig houdt met 
bet onelndig gl'Oote en het oneirid ig k!e ine, Een Yan 
hare eerste grondsiell ingen i~, dat vele kle intjes een 
groote makrn; cen andere geen kunstrpicldelen te 
ontzien om den allerlaatsten druppel uit een citroen 
te per·sen ; een derde, bet rijk rnn bet bedongene 
tot cle klein~t mogelijke, dat l'an bet buiiengewone 
tot de grootst mogelijke uitgebreidheiil te brengen. 
Gestelrl bij Yoorhcdrl, een cotnmensaal is ongesield 
en \'erlangt nachtlicht en thee . Sled1ts on11011zele 
nit•u11·l'lingen in het homlc>n rnn commf'nsa len zijn 
ecnrnudig geuoeg, om Pr die olie, dut pitje, die 
thee met suik··I', melk, water en ve1·11·ann ing op toe 
te gel'en, ze lf,; strekt zich de cdcln1oed igheicl nog 
1·erclrr 11it; men gerloogt niet rlat de zieke zondet· 
kruik.;e mrt beet \\'aler ter r11,te ga - namelijk in 
de onrlersfolEng, dat de COllllTlf'll,aal of zijne belrek
kingen er goecl YOor zijn. Zoo nic't, rlan b hct gewis 
het toppnnt 1·an Cbristelijk mcdelijrien, een paar 
luc ifers op den blaker te leggt'n, den afgrtrokken 
t1'<'kpot mcde naar bornn te geYen en clen zil'ke 
bele1·,clrnp te wem;ch~n. Doch zulke commensalcn 
deugen niet veel. De ware comniensalen zijn zulke 
die lie1·p1· een oud ja.~j e en versletcn pantalon aan 
ern armen drommel weggeven, clan ze te laten be
schimmelen. Een 'fatsoenlijk commensaal l ~iat zu lke 
dingrn arm de vrouw des huizes over, en drze be
grij pt, dat de arme drommrl duimen e1c vingPrs 
likt om de YOO!' hem Zondngscllfl plunje met. het 
wieclen van den geheelen tu in te verdienen. Z66 geeft 
het nog wat i weggeven kan men altijd we! ! Reis-
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ving plua.ts, die o. a. genoegzaarn al:e luxe
verkeer stremt.-

Jiemand toch, die niet voor eenigen t\jll 
of voor volstrekt noodzakelijke die11sburnge
legenheden reizen moet, kan het er voor over 
hebben, om :wlke hooge titrieveu te betitlen. -

Pleziertochten tegen verrnindenle prijzen, 
retourreize,i loopende over een beperkten t!jd, 
kortom, alles w1tt in Europn een leveudig, een 
nangemrnm verkeer geeft, wordt door de hoo
ge tarieven der Ned- Ind- l:ltoomvanrmail.t
schappij gesmoord.~ 

Beschonwen wij een nnder kwnad ! 
Het getal tler diensten . dat in de voorw1tar

den van 11.anhesteding wercl opgenomen, is 
uit den aanl der zaak als een miniruum te 
bescbou wen, omditt de Staat bij die rnorwaiir
den alleen zijn belangen op het oog lrnJ.-

i\foar is nu met clat minimum aan de open
bare behoefte voldaan '? 

Wij gelooven het niet. 
Het contrnct waarborgt wel den gon ver

nements passagiers de beschikking over een 
behoorlijke slaapplaats, - rnaar de p<Lr ticulier 
kan geenerlei vordering ten deze doen gelden, 
die niet ruee wil gaan blijft ma1Lr th ni~, is bet 
ultimatum, en hierbij heeft men zich uederte
leggen.--

Daar de voordeelen des te grooter z!jn, na.ar 
gelang er rneer personen in eenzelfde boot 
kunnen warden gepakt, boudt de MaQ.tscbap
pij aan het- vastgesteld minimum de hand.-

Omtrent voeding en bediening, noch over 
zindelijkheid en voorkomendheicl, noch over 
inricbting e~ snelheid der booten valt veel 
loffelijks optemerken; trouwens, wij zijn in 
Indie niet veel gewellll, en denken er soms 
zelfs niet aan, dat veel auders kon en moest 
wezen.-

W aar wij slechts bet autocratisch karakter 
der Ned. Inclische Stoomvaartmrntschappij en 
de gevolgen daarvan wenschen niteentezetten, 
kan omtren"t nl die punten voorloopig gezwe
gen warden.-

E. 

N OV EJIBE R I Y L fiNDE N. 
(Geschreven voor de Souakai·tasch e Courant) 

Als Pen vreemdeling al een bezoek aan Lon
dec zon brengen-en d,,t gebeurt betrekkelijk 
slechts zelden, tenzij hij er zaken heeft......:.rlan 
zou hij zeker niet de maand November kiezen. 
Deze ruaand toch is overnl la m01·te saison, en 
daar Landen op zicbzelf ten alle tijde reeds 
eene sombere s~ad is, zo u bet ieruand nooit 

bcscbrijvers zeggen, dat het in Fezzan een vereischtr, 
altbans een deugcl in een vrouw is, dat zij haren 
man een maand hrng dadels moet knnnen rnorzetten, 
zonder dai zij tll'ee malen op dezelfde wijze berPicl 
zijn; zoo moet ook Pen echte comrnensalenhourbter 
rnn hptzclfcle stuk vleesch ten minste zesdedei vlcesch 
kunnen afsnijclcn en op t1tfcl ze1.ten. Op een rijgYeter 
is rnor 't rnin~t hondcnl percent te verdienen, op 
een overhemdbandje nog meer, maar dat mag ook 
wrl \\'ant de lrnpitaaltjes zijn gering. 'In 't kort, een 
echt commem;aJenhourler, of eigen lijk - want dat 
is het rcchle - cen commensalrn hourlrnd ecbtpaar, 
behool't le weten, dat bet 't ze lfc le is, of het rnn 
den zak ,.f Yan rlen bane! komt - als het maar 
komt. 

Aan dezr regclrn getoetst waren van 1Iemme
nis en Ch1·ist i11e gecn kn ip rnor den neus waard, 
ven·uld a ls zij waren met de dwazc, kincl crachtige 
denkberlrlen rnn onbekrompenheid en goerlhartigheid, 
eigensr.happen, die het fijne der rnordeelen van het 
commensaabchap korlw~g naar cl" maan gooien . 
't ls waar, tl'geno\'Cr die fijne bijrnll etje~ stond 
hier de uiterste te\'J'erlenheid Yan den huisg11noot en 
zijne betrekkingen, die op ve1:jaardagen als anders
zi ns ook nog we! anrlers dan uii woorclen bleck. En 
zoo was dun nu het commcnsaabchap van den 
jongrn Yan den !Jal toch altijl!' een belangrijkc hu isr
lijke tegcmoctkornin;, ook al bcstond, als gezcgcl, 
het voorname 1·oorrleel hierin, clat het gczin zclf' op 
minder bekrompcn, of Jaat rnij meer naar waarheid 
zrggen niet meer op zoo'n armoedigen voet leefcle. 

In:i1ending cler Advertentien tot op den 

d1tg der uitgave v65r 10 uur. 

in de ge'.hwhtc komen er dan zijne schreden 
been te nchten. Ook vreest men te zeer de ne
velen en ruisten, die er dim beersclrnppij voe
reu, er,, in season" z\jn. Sorns is er wel eens 
een »fog" in September of October, maar dat 
is dau een, voorlooper' en la.at zich als 
nlle » primeurs" d nnr betalen met verkoudhe.r 
den, bronchites. ket-laandoeningen, enz. Later is 
men er meer ann gewend, en wapent er zich 
bet;r tegeu; o~'sc~oon het niet gen;akkelijk, ja, 
zelfs ondoenli1k ls zich te beschermen teo-en 
dien ongenooden ga.st, die zich met de m~es
te onbescheidenheitl Ol"eral indrino-t; - in u w 
huis en in u w lichn1Lm; uwe h~iskamer on
gezellig en u we lougeu overgevoelig maakt; u 
niet alleen belet uwe overbnren· te zien, het
geen voor de meeste Holbndsche dames een 
groat gemis zon zijn, maar u zelfs verhindert 
den w11g in nw eigen huis zonder kunstlicht 
~e vinden. Duch is 't zoo erg, dnn steekt men 
t gas aan, verbeeldt zich dat 't avond is en 

trncht' weer tuvreden te zijn. Op str11.at is 't 
echter slimmer. i';ulk een mist, die dikwerf geel 
en oo k wel eens bruin is, vertoont zich o-e
woonlijk 's morgens voor 't eerst, beldert te:en 
den middag witt Ofl, om 's avqnds met verd~b
belde dichtheid a.ls een zwaar gordijn neer 
te bangen. Soms ook is hij bij afwisselino
licht en donker en zi1· n er ooo-enblikken dat 
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hij gehe~l optrekt, om plotseling weer alles 
te venlmsteren. Men zou dan waarlijk di>n
ken dat 't voor goed gedaan was met alle licht 
en vroolijkheicl - w11.nt zulk een benauwende 
damp is niet zeer opwekkend of bevorderlijk 
voor de hilariteit. Bij zulk eene geleo-enbeid is 
de gewone strnatverlichting onvold~ende en 
loopen er tal van rnenschen met :fokkels, <loch 
het is, zelfa met deze hulpmiddelen, uiterst 
moeielijk zijn weg te vinden. Het komt dik
wijls voor, cla.t menschen uren lang ronddwa
len in de nabijheid hunner woning, zonder die 
te kunnen bereiken daar zij, zooals men zegt: 
heg noch steg kunnen vinden. Dat er tal van 
ongelukken, vooral mot rijtuigen gebeuren, 
behoeft geen betoog. Men doet dan ook wijs 
om zicil, zonder booge noodzakelijkheid. 
niet " in's F reie " te begeven; ofscboon deze 
naam clan niet zeer toepasselijk is . .".\1.en is toch 
als ingesloten door een' dikken damp, die u 
het ademhalen bemoeielijkt en bovendien zeer 
nadeelig werkt op de oogen. Doch ik raak 
door die mist a.n.n 't atd wulen en was beo-on~ 
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nen te zeggen, at teen vreemdeling zelden 
zou in rnlleu in November naar Landen te 
komen, zij nde · deze maand de treurigste van 
't twaalftal. 'l'ocb is deze verwonderlijke we-

Den baron op het kasiee! had het genadig be
haagd, den maatrege! goed te keurcn. En dat was 
vet>!, \\'ant als rnn IIemmcnis het een of ancler 
voorslelde, of rlePd, of tot stanrl bracht, waartegen 
de arlelijke man \\'as ingenornen, liet hij bet ,,zijnen 
domine r>ngernakkelijk, soms \\"e l eens onbeschoft 
gernelen. Deze liet zulks doorgaans onopgemerkt, en 
daardoor 11·as het hem gelukt den Vl'eLle te bewarcn, 
iet•; ll'aarin zijne 1·oorgangers minder waren geslaagd. 
Een paar maleu bad zich tie baron toespclingen wr
oorloofd op ' t Jerraarn bekl'ornpene levenswijze, doch 
deze had hem met grnote bescheidcnbeid, maar met 
gepasten na. J1·uk docn gernelen, dat ieder hu isvader 
zijne lrnisho11ding naar cigen welgevallen kan in
richten, en dat, waar de betA ling van het ecn al 
cens naar clie van hct anrler wachten mocst, iemand, 
die hij rigen en·<1ri11g niet wist. wat het in had, rnn 
een zoo beperki inkomen te rnoeten !even, moeielijk 
de zaken rnn een ander beoordeelen kan. Het schijnt, 
dat van llemmeni,, die in weerwil rnn zijne uit
wenrlige omstandisheden altijcl de waardigheid van 
zijn karaktC\r had weten tc hewa.·c!l, zich zonder het 
te wetcn een woor·d had laten ontvallen, waarop 
de baron meende te moeten zwijgen; altbans dit 
ondenvrrp wercl niet meer aangeroerd. 

De goeclkeuring van den baron uitte zii;;h in den 
wensch, dat die heer rn11 den Dal op het kasterl zon 
worclen gepresenteercl, en toen clit plaats had, vroeg 
de adelijke man hem, of hij een liefhebber rle1: jacht 
was. Oit was de nicuwc bewoncr cler pastorie, w11a1·
o_p de beer Vedekind van Dennenhoek een sclu·ifte!~k. 

• 
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reJ,J,_~n·1 01' k 11 :.n ni .. t "1"'·111 beht.ng on tbloot en 
trnd.t zicl1 de' li~·;u}ki r µ; door l nnstgenot (!) 
sdra.\•l crn~ tP >'h•1l1'11 Hlnr wat l1e 1rntuur lrnar 
te h1rt dot i. J'eli: 're I.et tnl vim comet1ies 
l'H l'llliCTl' d1. die bijzonder druk bezoeht wor-
11t>11. 111 1.ii11 ze ook• IJl·el .]unr. heeft men in 
).' l'Yl'IH h ;. r .. nig-e !-ft•den hL1gen. die niet onei
gi-·n:i:ir.lig z\;11. 

Tt•n l'<'rst' heblH.>11 wij er eeu waar volks
fc •pst 1.r' in:,.:ti-r <'1 ' 11 ... ·h1rntjongensfeest". -
;\u ]j,..yp danws. liH;dt de schouders uiet zoo 
winnt:Lt1·1H1 op. die wezeu::i h~bben toch ook 
recht op ome llt·];u1g·stellirg, want ze z\jn toch 
.,het opl,orneml ge,.,Jad1t''. ,,de hoop der toe-
1,owi-t". r:d1 't rnl!.-. \\'el is wuur, ruanr juist 
dill 1·01/; j,_ ile krrn dl'r nntie - nit <lat rnlk 
wor,:t'n dt• la1ll],,;venledige1 s. de sohluten gi:ibo
ren - het scheep»volk. dat onze vloot bPmant 
>en:t·r r] ,. L1111Lhrf.rl;~liedu1. die ons op t1irf¥.!te 
of irnlirel'te "· ijze alle cowfort ver.c1rnffen. Wie 
iin.kr~ tod1 u;n1tkt OJJZe ge111akkelijke rueube
len. Ol.Z<' z1 ebte btdtlt'U, 11lle zaken waardoor 
wij 011 ri11gt1 zijn, <lan juist de bandwerksuian? 
E11 de i'tn•11tjoug1:>n ~hwt tot den werkman 
1.J de stncll'ut tot den gclleenle. Men ha.alt 
de "chnn<lt r~ op Ol7 t'l' ;;tw!eut.engrnppen, nrnar 
eerbiet1igt d»n dt i;:tc>r. deu advolrnat; evenzoo 
,;l'htnd 111 ~ 11 den stc"1!atjo11geu, mnnr loochent 
1•iet I.et nut. cht me!\ 1'11n · den wcrkwan trekt. 

\\ 't'lnu . op den ~i.1t.>n ~·ovember wn'!ekt de 
l.om1eu die st rnaijong,•11 ;;ie:h over de bem be
tnnllt~e J11inm I.ting. ll.Lll is hij de baas en 
1ft.>d1t('htig n11n <1<' spr•'uk: .. Ece,·u dvy hath it~ 
clt1u" l*l >indt lijj, <l11t I.jj oak wel eens aan 
de lwurt 111ng komcn 0111 iets te zeggen 'te 
l1l·bben. 

Dt'll gt>lwel• n a1 tg ziet rueu (op bovenge.-
111wrndrn 1latnm) troq,_;e . .; nm jongens loopen 
111t t aa1wc!J1•c•ae l'''Jlf't~11. 1'.e eene al grotesk£r 
en 1 .... el\i';:er 1bn d,• 1:n•lt•1-.·. Ze z~jn vrrn htppen 
Yl rriwrdi.".1 en ht'bhl'n soortgelijke nrnskers 
rnor nb dt• p l'll< lo - St. ~ ikola:iz n bij ous te 
lllnde -- t-n \\ nt bewu!1denlen wij die als kin
dt'l'l'll ! l11ten w\j lh;s 1le11 smarrk van ,, Yollng 
r:1tul11111/" niA te h:ml Y:tllen. y erder z\jn de 
i•np] H'll ver~ien1 llll't nllc mogel\jke (en onmo
~,...lj1kel 'laggt>ll en linten: hoe bontn hoe 
1110.,it>r. : :ewoonl\jk worJc11 ze gerellen op klei
ne wngentj·;; of µ-cdnv.::t·n op :>toelen, soms 
priil;eu ZP boven op ec•ll draaiurgel. De aardig
heid er rnn. (lhl' (1111 o( it) is tlat ze er zin
gende en Juicbende 1nee hngs de strnat loopen 
en den 1oorb~iga11g•r z h> bug "l"'Olgen of den 
weg versperren. tot deze hun wat geeft, a.ls 
wauneer ze hem r erlaten en zich tot een an
der \reudeu. Sowwi![e, die al zeer door de for
tuin rni,'deel I zijn en zi<:h niet eens de weel-
de hebben kunnen >eroorloven eeue pop te 
Lebben. lioucleu u tot"i1 aan: zij hegbeu eene 
Oll(le orngekeerde pnrupluie en vertellen· u, dat 
als ge er een . .l1al / JH'1111 !/ · (~'12 centstu k) in 
werpt, de poppen (die naar hnn zeggen in 1 
cleze vreetTI<lsoortige ofiersclmal verborgen zijn) 

Ook kwam hij hiertegen in verzet uit een 
oogpunt van zedelijkbeid. 

lJnt de zetlelijkheid hier in Indie nl op een 
zeer htng pei1 staiit, is, bel1ut~, rua11r 111 te be
kend !Jn daitrolll was het o. i. pligt, <lat zij 
welke daartoe de urngt hadden, verhinderden, 
<lat dut peil nog h1ger kwam te stnan. 

·wij bedoelen de <'hefs van landelijke 011-

derneruingen en iu het bijzonder de Chefs van 
erfpachtper<:eelen iu bet gebergte. 

ln tegenstelling rnn den Heer Huijgen de 
Raat, kan men in de Gournrnementslanden, 
nagenoeg op elk perceel een opiumkit aantref
fen en welke geliouden wonlt door ..... den 
A.dministrateur, 

ln den beginnc heette en was het dau ook 
werkel\jk: ,,Anders kr\jg ik _geen "volk." (Ons 
zijn echter zeer vele oudememrngen belrnnd, 
zonder opium kit en plenty volk.) 

Dnarnn heette het: ,,bet tvolk helpen." 
Nu is het een handel gewonle:µ en een ban

del welke heel anrdig wnt opbrengt, wnnt de 
onderpa.chter geeft ~O "'•. 

8teller rlezes heeft gewerkt op eene onderne
ming, nlwaar tusscben de 7 it 800 IDFLU op fie 
rol kw1il1len;-(vrouwen niet meclegerekend ): 
stel d1tt er slechts 300 schui vers bij zijn, clan 
verkoopt men per d11.g 300 x ~O ceuten ;:::::: f 60. 
De Adrninistr11tenr, de toewnn besaar, koopt in 
300 x ~O duiten ;::::: f 50. - wuakt alzoo een 
zuiver winstjo van f 10. · - per d1ig. Is hij 
dnanuede niet tevrecleu dnu gebrnikt hij de 
volgernle nlrnl: Of hij !111Lt h1~t v0lk 20 11 30 dn
gen op bun bet.din~ wad1ten, zoodat ook de 
niet-schuivers tj1mtloe kornen koopen ten ein
de contanteH te hebben om te kunneu eten; 
( zij koopen op crediet voor 20 Ceuten de ma
b1, hetwelk nlsdan b\j de beta.ling verrekeml 
wonlt en verkoopen die mata. iu de kaUJpong 
11.an een npkooper, voor 15 centeP. contant,) 
we! is mtn.r kuunen zij ook b1·as op cred.iet 
koopen, <loch eet eens drooge rijst met drooge 
rij. t toe? - Of wel de lui worden betaakl ruet 
~j1mdoe, - de nmtii berekend tegen 20 centen 
wel te verst1111.n. 

Een Earopeaan, Administrnteur eener on-
1lememinrr. du - Toemm besnar, is feitelijk zet
bnas viin ° den onderpacbter, een Chinees. Zou
tlen zij. wien zulks aanga!Lt, werkelijk onkan
dig zijn van het bestiian van dergelijke niet 
gepermitteenle opium kitten? of wel, zoude zulks 
ooglaikend worden toegelaten en ter stijviug 
rnn de schatki t en Olll te h~tndelen in den 
geest V<tn de ort1onn1mcie van 8 Augustus 1880? 

Deze toch luidt: de landeigena&.r is op straf
»fe rnn boete verplicht toe te laten, dat de 
»pachter van 1:> litJFls mi·lfleleu en huu za.ak
•J gela tig.Lm zich op hut Ian l ve tigen en daar 
» bun b~.lr~jf uitoef..meu." 

H. H .. Ad..ninistrnteurs, nlins opiumslijtera, 
weten t~nns wnt te doen, inclien soms de 0. 
v. I. zich met bunne opernties wilde gnau 
bemoeijen. 

B. 

So er a k a r ta. 
:tlaanstnnd. 

u gedurende een hrnrtier zullen 1ergezellen. 
Uit medelijden en ook dikwijls ow vnn 't ge
zeur af te zijn - en dit luatste wotiet tot \1el
dadigheid is niet zeldrnam - voldoet ge aan 

1 hun verzoek, zonder natuurlijk ooit iets meer · 
te' zien te krijgen dan een verweerd regen
scberm en ern' vuilen jongen, op wiens gezicht 
duidelijk de voldoening over zijne welgelukte 
list waar te nemen is. 

W oensdag 3 Dacem ber Y. :JI. Dimd11g 9 
December L. K. ·w oensd11g 17 December N. 1\1. 
Don~en1ag 25 December E. K. 

(') led ere honrl beeft zijn foe~tdag. 

1 Slot volytl 

Ingezonden stuk. 
,\dmi nistra teurl!l-opiums l ijters. 

.Meu herinnert zich het 11 lr"s van den Hr 
Huijgcn de f{nat, lulllleigena11r te ~al11tiga, m1ar
in 11ij zich beklnagde dat hij te~en z\jn wil, 
duH in verkorting v1w zijn recbt als lnndeige
n!L!Lr, op zijn land een opiumkit ruoest dulden. 

Yerlof uit1·eikte, met den stempel Yan zijn ad el jk 
wapen rn0rzi1~n, om op de daarbij :unge we;cn gc
deelten dcr pri,·ati<.'YC jacht te mogen .i<~;;en: I:' n v1 r
lof van hctweJk 'an den D,d, die gcen tij I te n·r
znimen had, ijverig g:ebrnik maakte. Jn. rn 1 (jcl ut 
tijd ge11oot hij rle ecr met den hnron het j:1chlrl'r
maak tc gPnietcn, en chui op hct kn-tee! te11 mid
dagmale k warden ge11oocligd, zoodat hij een nij 
drnkken omgang met Lien baron bar!, !JPtg1•e11 dcze11 
te aangemunr1· wa~, wnuits na tlen duocl z\pier echt
genoot. zijn cenig grzcJschap be~tond in zijne <loch
ter, freulc Jwcphine. 

Dit mei:<je leidde ouk, ua den dood harcr moeder, 
eeu tnmelijk eenzelvig le\'en, geclurende het gr0ot~te 

gedcclte des jaars, dat de famiile. te De1111cnhot'k 
doorbracht. Minder dan noeger lieten zich de be
woners dcr nabij gelcgen buitengoedcrcn aan rlrn ba
ron gelcgen liggen. Ten tleclc ''a~ clat lwt ge,olg 
va11 diens strocf en heerschzuclnig karaktc•r, manr ti•n 
deele ook van de gernchlcn, die ten zijnen annzi1Jn 
meer en mecr veld wonnen, 1rnmcliJk clat zich zijnc 
geldelijke omstandigheclen in zcer ongullstigen toc
~lancl bernnden, en dat in wecrwil Hill ~chittcrende 
Jivreijen en clegnntc rijlug<'n, de chulden zich meer 
rn meer opta~ttl•n, en hrt k:isterl met zij ;ic onder
lwot·i;.:lte1e11 op een herlenkt-lijke wijze bezwaanl was. 
En dil• f!·eruchten mogcm Mk weJ de reden geweest 
zijn, dat freule Josephinn 11og altijd o.1gel1uw1l was 
aebJe,·en. Trouwen~ om hare tid1oonheid beboefde 
l1:rnr nieruanrl tc ,,.agen. Ook was de arleltrots i 
um harcn rncl~r \·et'i tc goer! bekend, dan dat iemand. 

l\omrnissariR en voor de muand December 
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met ook maa1· ecn k wartier tc we1111g in zijn wapen 
!wt gewangd zou hd.Jbt•n rle ougen naar haar op te 
slaan. 

Yan clirn wnren of rcrmeen1fon geldelijken achtcr
uitgang dPs bal'Ons wi~i van den Dal niet bet gering
ste. Integendel'i, hij meenrle tlat frenle ·Josephine 
een rijke pal'tij wa,, en ,·an licYerlede begon bij zich 
gcrneenzaarn tc 11iake11 lll<:>t het clenkbeelcl, <lat hare 
fort11in hem uitsti>kencl zou te stade komen, om tc 
volcloen nan rlie wcht tot wr.eltlel'ig le\'en. en dwazc 
gl'IJ,·erspillingen, die 111 cit' pastorie \rel beclwonge11 
maar geenszins uitgcdoofcl \wrclen en waaraan hij, 
01·k na zijne mcercle1:jarigheid. zoolang ~ijne ondcrs 
leef,kn, niet zou kunncn voldoen, tenzij door z1ch te Wf'r
pcn in de ar1ncn van woekeraars. Uij bcgrecp echler, 
rlat hij onrler lrnnnr ha11rlPn bet levrn \'llll vroolijke 
Franf'je slechts ko1t z1111 k1ln1wn \OlhotJ<ler:, en geen 
denkbeehl was hem 0111·erdraaglijker clan dat van op 
gcvord1•1\len lerftijd rlo1r de familie te wo:-Llcn under
houdcn, en in den kost bestelcl op de ren of anclere 
pla;it.s, bij welkc de leci·aars\\·oning te Dennen hock cen 
palei~ zuu zijn. 

!let w'1s rlus z\jnerzijd:> geen lief<le, rnaar !outer 
berekening, toen hij in 't grheim ;urn frenle Jose- . 
phine z\)11 hof be.;on te maken. JJeze nam dat op ! 
lllet die romane,ke op~wonrlenheitl, welke groote:ijks j 
vocd~el had gevomlen in har•~ er11z,t111e levenswijzP., 1

1 
en het Jezen van ovcrdt evc.1 liefdeverhalen. Juist 
hierdoor had het geheirn van h;u·e11 minnebandeJ met 
rnn den Dal een onhe~chrijfelijke bekoorlijkheicl voor l 
haren geest; zij lccftle in de onwankelbare overtui-

De drie 1icbtereeu volgendi.; vemlutien op 
den lGe, l 7e en 18e de;:er van de tokogoede
rcu vim wijlen den Heer B. W, v11u Hoge
zund brnchten in 't gebeel ongeveer 5500 
gulden op. 

Den volgemlen dag, dus op gisteren werden 
op de vendutie ten huize van den Lt1itenant 
Kwartiermeester de Bergh 35 loten Gyrnnustiek
schoul OpfSeveild. De hoogste pr!is voor een lot be
steed wiis f lG.25, de minste f 13.- Overmor
geu wordt de verkoop der tokogoederen van den 
Heer Hogezand voortgezet. 

Iemn.nd nlhier zcmd z~n jongen naar bet 
postkautoor, om voor zes duiten vijf postze
gels vnn l cent te halen, <loch deze kwam 
terug met bet antwoonl: ,,Tida maoe trima 
doewit doewitan, tjoemn cent sndja." Dit tot 
verwondering van afzender, die meel.1de en nog 
meent, <lat, naar aanleiding der circulaire vn.u 
den Directeur van Financien, inzonderheid een 
Gouvernementsinstelling als een postkantoor 
met vrucht de circulatie <ler duiten kan te
gengnan, en die uit het verkeer verbannen 
munt tot zich trekken. 

Diefstallen. Dat eigen bedienden, indien zu 
al zelve niet stelen, den dieven dikwijls de 
behulpzame hand bieden, en met hen onder een 
deken schuilen, ondervond eergisteren eene 
weduwe te Kebilleu. Er werd dnar in tle pngger 
een gat gemaakt, groot genoeg om eeuige 
groote voorwerpen door te hten. 

Het gelukte den diefslechts eenige weinige goe
deren, waaronder victu~lien, te stelen, doonlien 
de vrouw des fmizes bijtijcls wakker wenl en zijn 
hanc.llcmgster, eene hlll'er bedienden, belllerkte. 
Het werd 1leze door hare meesteres ingescherpt 
dat bij eene herbn.ling van zulk een feit zij 
met de politie kennis zou maken; er bestaat 
intnsschen rechtsvermoeden dat men hier reeds 
met eene recidi viste te doen heeft. 

Bij den heer L. v. B. te Djebres gaat men 
steads Yoort ruet stelen en zijn huis 's avonds 
te bombardeeren. 

Men gelooft algemeen dat de dieven - stee
nenwerpers, die zoo handig :m.et het breekijzer 
en de catapult weten omtegaan, de huurlingen 
eener vrouw zijn en dus werli op bestelling 
v~rrichten. 

Een der duisterste plaatsen V!J.Il het dlliste
re Solo --- niet ovenlrachtelijk, bewah1·e! --
is de a.loon a.loon. fen zoude wel doen du.ar 
's clV0!1clS bij donkere lllll!l.Il Jantuarns te plaat
Sell ; de w:rndebnr 7.oekt er, a.ls de miters rnn 
P1;ins Willem lI op de Hilversumsche heide 
vergeef,, naar ''liclit.,, 

Hoe moeielijk het incassereu vim uitstaande 
schuld.en soms gaat bewces gisteren een Chi
nees ten politiekantore, wiens hoof<l omzwach
teld w1ts en die op de vrnag \V<Lt helll scheelde 
vertelde, dnt hij. een inlimller onder het 
.llan.gkoeucgorosche had ,,gem1ian.l" en dez>! 
hem !::etaald had 1iiidd-3ls zgn arit. 

Een w~z1gmg in het vertrek der po~trn van 
Solo is over eenige dagen te wachteu. In Ja
nuari toch (te beginnen met den eersteu <lier 
maand) zijn bet vertrek en de aank.omst der 
treinen aldus bepaald: 

Vertrek Solo 6.- Atinkomst Soerabaia 3·2o 
» id 10.30 » id. 6.-
» id 2.25. » l\ladioen 5.52 
» Soernbaj1i 6.20. » Solo L39 
» i<l 8.25 » id 6 
» l\fa{Iioen 6.16 )) id 9,40. 

Ten l 0 ure 30 minuten vertrekt de sneltrein 
van hier terwtjl ten 1.39 min die van Soeraba~ 
ja alhier annkomt. 

In 1erb1llld biermede moet de buslichting 

ging, d<1t de jong1nan haar bemindc met nl brt mm· 
ran ern tronwe liefde, en zij had hem reeclti Jang 
ha:ir hart gesrhonken, eer het tus~cben h•'ll tot woor
den gdrnrnen was. Dat haar Yacler nimmcr zijne 
toestem1ning zou geseu tot ee11 verbincltenis met een 
jo11g1oa11 rnn burgerlijke af'komst, achtte zij ook voJ
komen zeker, geltjk lJij h:iar zijne bestendige bekorn
mering dcrn·egc in de hartstochtelijkste bc\\'Oordin
gen Yonrspiegelcle. 

- ,\n11zoek uij uwen rncll'r om uwe hand le doen, 
zt>icl1~ . l.i.i str."d~, is hetzelfde als ons vo01· ali\jd rnn 
elkanrl1'r tP. sche1den . Laat ons claarnn1 dien •JIHOur
zichlitrHn slap niet doe11, maar VO"rblJan(i..; ge!ukkig 
zij11 dn.i1· ellrnnrlers li!!l'de. 

Frr1th! .fu-<1~phi11e ste111rle rlil toe, en ha:i.1· ntinnanr 
h:id 1a11 dc'n tidellrots des barons >11r1,r · rl;in ger1L1eg 
gc•lwnrcl. 0111 niel 1u!komcn O\ertuigd te zijn. rlat hei 
111iw;te IJlijk van ecn liefrlesrnr:;tandhoudin::\" tn~~chcn 
iv'm en de fr,rnle, hem \'ooi· nltijd, mi~schien op on
bu.<chofle ,, ijw, vnn heL Jrnstcrl zon Yerdrij11·11. 

Ot1dPr tlezc otnst:i.ndigheden kan lwt gpcn be
vrf'e1uding wekken, dat Hlll den Dal. wiens \'Cl'iangen 
nnar Josephine:> geld hoe ranger zoo ongeJuldiger 
wn»d. niPt mn~hti .::: r 0 cl mocite bnd hl't romanc~ke 
meisje over ti) hnle11 tot Pen 'tap, die, 11Jr.enrlcn 
h ·iclen. clrn barnn rnor de e•)r van zijn h11is zedt>lijk 
m >t'st d1·ingen in een onvenvijld huwelijk te bewiJ
llgen, j·1 zulfs \\'t'11scheJijk le niakl'll. Ecn plan tot 
ont\'l1llh ing W<)rd beraa1url e11 \'uorb•~reid, natuurlijk 
in de groot5t mogelijke stille. Reeds was de nacht 
bepaalrl, in welke een rijluig hen langs ornwegen 

niider wonlen garegeld. De tegenwoordigt3 ten 
6 ure 's morgens wordt clan eene onmogelijkheid, 
dn11r de trcin op dat uur vertrekt. 

Ze moet dus.6 ure 's avoncls geschieden. 
Ook zullen wij gaarne zien, <lat de post voor 

Soernbajti tweemaal daags vertrekt. 

V olgens mededeeling van den Hoofdinspec
teur der Post- en Telegraafdienst wordt bet 
telephoonkantoor te Brebes den 22sten dezer 
geopend. 

Gisteren, wenl voor de politierol de inlander 
.A.mat, wegens het bezit van clandestiene opium . 
gestraft met 1 ma.and krakal, terwijl zeven 
anderen, van bet zelfde feit beschuldirrd wer
den vrijgesproken. Dit viel eveneens 

0t~ beurt 
a.an den Cbiuees 'l'an Hok TJ' wan aanrreklaaad 

' 0 0 wegens misbruik van vertrouwen. 

Bii vonnis van den Hesidentieraad up heden 
werden de navolgencle z11ken berecht: 

) bezit clandestine opium. 
Tjokrodikl'Omo } ·I maand dwangal'beicl bu iten den 

J kettiog en f ·l 000 boete. 
) 2 µicols Koflle te doen vervoP-

K. wik \\'aij Pang} l'en zoncler pas, ovei'treding van 
r staat .. bJaJ. '1879 no. 286 art. •17. 
J Vr\)gespl'Oken. · 

Sowikl'omo 

en 

Kartowidjoijo 

Sic Tna Bak 

) ( Residentic Raarl. 
ovel'tl'ecling van hceft zich onbe
staatsblacl 1835 voegd verl<laal'd -
no. 33, \vegens rlaanan kennis 
bet on wettig be- te nemen omclat 

l zit van meer I bet ondenlanen 
I clan f '100 aan ~ van z. H. den 
1 koperen <llliten SocsoPhoenan zijn 

die niet van en de zaak te
Nederlandschen l'llg gewezen naar 
muntslag zijn den bevoegden 

J l rccbter. 
) Als boYen. 
} f 5405.80 boete mct'verbeurd ver-
1 klaring der koperen duiten. 

Gemengde Beriohten. 
Een Hollandsch b111d annonceert de uit

tocht naar · het gesticht Ommerschans ·van 
Maria Christina de Leeuw, bijgenaamd Alie 
de hondenscheerster; eern~ schoonheid, die reeds 
meer d11~ . 200 veroordeelingen van de Haag
sch~ politie wegens het ,,verkeereh in ken
neli:Jken staat" achter haar rug heeft. 

B. H. B, 

~ Den 7en bebben de kapiteins Henard en 
luebs hunne proeven met den bestuurbaren 
luchtbnllon herhnalcl. Zij zijn, gelijk vroeger, 
te Mendon opgest~gen. Op zekere hoogte ge
k.omen, hebhen zy den boeg gewend, en zoo 
zpn ~e van hunne luchtv!Lllrt, steeds in de 
nchtrng welke iij a11n het luchtschip gaven 
op de.zelfde plaats neergekomen van waar z\J 
de re1~ aan vaard hadden. De proef is ruits-
dien volkomen gelnkt. De tocht heeft 15 
minuten geduurd. A. D. 

U it zeer goecle bro nu en knnnen wij mede
d_:elen. d'.Lt het gewezen lid in den rand van 
.Ned. Inche, de beer Levyssolm Norruan, in 
l:iollaud zal optreden ids directeur en verterren
woordiger der 1'"ed. Indische ~toomvaart M°aat-
schappii· J. B. 

Ix DE ,,Loco:.uoTIEP" van- den 12clen dezer 
komt een bericht voor, waarin rueegedeeld wordt 
<l<Lt de vrouweu van hooggeplaatsle ambkmaren 
te Probolinggo er comwensalenhuizen op na 
h?utlen. De bedoeld~ arubtenaren, als . wij ons 
met verg1ssen vier m getal, kattebakken er nu 
om, wie bebooren zal , tot de cowmensalenhuis-
bouders P1·ou X. Adv. Bl. 

nna,. rcn spoorweg~tat ion op ver~cheidene urnn af
stnnd~ zou uYcrbrcugen. Reeds \\'US dat rijtuio- de 
d11chtelinge11 \\'acl1temle bij een kJeiue herberg, ~abij 
een afgeJegen bo~cl1 rn11 bet kasteel. Reeds had 
JosPphi11e al hare kostbaarhetlcn en wat. nog mee1· 
:ian ge!rfswaarcle onder hnar bercik was, b\jr.en ge
pakt en 111 de h;uHlen van baat· minnaa1· gesteld. 
Reeds had cl<'zc rien Yot·igen avonrl de past'.Jrie ver
lat<Hl, oncle1~ rnonYendsel den nacht, gclijk hij enkt>lc 
tualen mc.,1· gl'daan b;trl, ten huize rnn een vriend, 
op l'.)ll ld~i11 11111· af'slancls tc gaan doorbrl)ugen, ten 
rinrle dl•n rolge111le11 11101·gen 111et het kriekE:u van 
clt>11 ring tc gaan 1 isseht•n - een rcrliaal du..t bij van 
ll r• 1nt111:nis noch bj zijnc vrouw ce11ige achtcrdocht 
wl'k LP. flc t.orcuklok Yan het kasteel sloeg hd af
ge. prnk1~11 uur. Josephine slo"g et•u inantel om vrr
bergd0 l1aar go'iaat tt'n ornnJoede achtPr een yoilc, 
wg 11og el]11s nwt snellen blik in hare kamPt' rond, 
en sloop na:tr de t11inzaal, in wtlkc cen glazen 
1le11r, om alle get·itsel t•) Yoorkomcn, door haar in 
llt'i rnllcn van den avoml was op cen kier gezet. 
.\let e1~n kloppl'nd h~u't verlid zij bet kasteel, en 
rirhtte hare schreclen naar den moestuin. · aan welks 
uiteinde l'en YOndertje lag naar een Yoetpi;td, clat dool' 
het aangeduidc hosch naar de bewuste herberg 
\O ,'rdt'. De af.spraak was, clat van den Dal haar aau 
clat vonrlcrtje zou opwachten. 



• 

Men vr~j grf\OtP zekerheiLl wor<lt mm bPrieht, 
<lat de lieer Plrs. ex-direl'teur vnu Di1111enlancl
sch Bestuur, in Holland znl ophetlen als di
recter..r van de reed~ meemrnlen beproken Cul
t11w· Jlants1·liappij, wt:lke de landelijke zaken 
van de ed. Ind. JfondPL bank zal overneruen. 

Rijk nan etvnring, voornl op het gebied der 
koffiecnltnur. is dP heer PlPs zekrr. Pn zijn bt>
ken,le prohi'Pit v1tl1 kar1Lkter maakt clnt men 
h,,m met \'OI vertronwen. in deze JllOl•il~jke tij
den, nnn _het lH•nf,] vnn .:ulk eene belnugrijke 
ondernerumg kan zien oµtreden. 

J.B. 

A d v er ten tie n. 

v BndutiB WB~BilS VBrtrBk. 
Op Maanda[, 29 December 1884 

in dt• Jlenteng·. 
ten huize van den W elEtlG estren o·en 

• 0 
Heer 

J~ Cle Elo~~ 
1 e Luiteuunt der Infouterie. 

Van ZEclG. netten en comµlceten inboedel, 
De KoLO\'T.\LJ;: BA:\K zal, zeer wanrschijulijk, wa11ronder ePn ijzeren tweeper oous lediknnt, 

lrnar pogingen om 5- millioen kapitaal te ver- een za<lt::l compleet, een groote voliere met 
krijgen, .ruet goeden uitsl11g bekroond zien. ~eldzamc vogels, ~f'n groote collectie bloemen, 
Reeds g1steren liepen hierover hier ter stede 1t1 patten, prnchbge rozen, begonia en cro-
zeer bemoedigen<le berichten. I tons, enz. enz. 

.i\foch
0

ten z~j- >1·aar nlle lrnns op is - zich HijJulag, Zonda~ 2S dezer. 
bevestigen, d11n zou ook deze !l,'roote !l.'eldinstel- '' 57 r·OE'-'l\IA'T o. (' ~ ·~ , , <> 0 tJl\ H L\I 0. 
ling, tot onze oprechte blijdscbap, den storm 
te boven zijn gekomen. J. B. 

De knpala-gardoe van Ileer heeft gisteren-
11:vond op den weg aaugehouclen en ann de poli
tie overgelevercl twee 1Uen 'Chen, die totanl blind 
z\jn en geleiJ warden door twee kinderen, om
dat.. . . . 01mlat ::ij niel t·oo,.:ieH wu;·1•11 t•an 
licht. J. l'. 

Telegrammen van de Locomotief' 
Git Bata,·ia, 18 Dccen1bcr. 01ergeplaatst \fill Rem- ' 

bang lHH\1' Clieribon: de opzicht<'r de1· dcrdL' klnsse 
bij dPn watcrstaat de \Yilcle: 

Yan Toeb:rn naar Ren1bang-, rle opzichter der der
de klris.e hij den \\ater~tnat C(lllce. 

Gen1achtigd tot het uitocfcncn 1lcr arb•enijmeng
kun l1~e 111nktijk al~ apotlwkersbedie11dr. \an Dolder. 

He~ ~too111~chip Pri11s }',·cdrn·ik :s gi><teren te Am
ste ·Jam anng~lrnmen. 

Het stoom~chip roo1·warwts is eergistel'Cll te Am
sterdam a:rngekonwn. 

5U et referte aan de op roe ping vun N otaris 
i'l D. Bomm nlhier. wonlt kenuis aeaeven 

dn,t debiteuren 1an "·ijlen den He;r B. 
·w. n_ Hom:zA XD wier sclrnlclcu oncler z.~jn 
clan October 188-J., bjj niet betiding v66r 8 l De
cember ek. gerecbtelijk inllen warden verl'olgtl. 

De Bxecutenr tesbtmeutair, 
( 338) .A. J. ])Jo; w l'l'. 

Firurn: THOOFT & l'o i.n liq. 

.. A.m8terdainsc he Apotheek 
S o e r ll k a 1· ta. 

Gl~')ialin.e. middel tegen <ll'l hoest in 

'I' en ', fl.pschjes it f' 4.- en ( ~.-

J igTaiue §tiften f' ~.-- per stuk. 

356 A. l\1.A.CHIELSE. 

DE GHOOTSTE Het Zeilschip Xoach 111 is in Europa :rnngekomen. 
Uit ::ioPrnha n, 18 Decl'mbcr. lle.!cn zijn pt'r <loom- , 

s·h'p Clte1·ilio11 \ill! t;oi•1t1ba,ja nnar S··11mrallp: I'll ' en lll3BSt [elezen conrant van Batavia 
Bat:nia \Cl'tl'okken. 

de beerPn: Cterniiill'll, Edgar .. h1rhi1n en llnlcitl:1. . Aboiuementsprijs .per halfjaar f 20.-
Uit Llata1ia, 18 Jlec1•111her. U\erg~pla:tt»t naar · 

Fort de 1\ock. luite11ant rnn Swit> .<'ll: 
naar Pale111bn11g. luitenant rnn Gcun~. 
luite11ant .\tleuia rnn Schdtema: 
nalir .\t.i•)h, luit .. n:rnt \ a11 l\.uo:en. 
luitenant 0Yern1n11: 
naar Bnmlj<'t'l11<t~>in. li1iten:111t )[ar!eod. 
Yan RPuter. I Oece1ub.•r. Kai;·o, 11 Dccl'rnber-

Een b(lde rnn l\hartoe111 bericht dat gi>neraal Gol'-

A bou neruenten en nd l't'rtentien lrnnneu aa'n
genorueu warden door den Heer C. 1L. Daiei", 
:::iulo. 

);'ienwe nbonnes voor 1885 ontvnnaen de 
cournnt vnu nf 15 Dec:e111bcr. 

0 

De uitgevers, 

[324]* H. ;\l. YAX DORP & Co. 

i 
01): 

~laandag!' 
Dinsdag, 
\Y oensdag·, 

22 De(·e~iher 1884 1
[ • . 

23 Voortzettrn[ UltverkOllJ r 1Jko van wij-
24 :: . :~ f len rlen Heer H. W. van ) r O[ezan.d. 

l\laandag, 29 
" '~ ten huizs van dBn Heer ds dam in de 

Ben ten[. 
Te houden door • (353) 

~OES~AN & Co .. 

Gevraagd, d~deliJkI 
Een 011ziener, hier o·eboren aoed met 

L n ' o 
volk orugnaml, ij verig en cerlij k. volkomen 

bekend ruet Indigo-bereitling en airnphmt. tliL

laris f 50. 

Frnnco brieven met cop\j;certificate11. 

Eld~§ E 1LJ_, 
(385) Ltttoong-·w onogirie. 

A1nsterdan1sche Apotheek. 
Ontcan,r;en: 

l~f."ath!gs ~·on~h lLozen"es. 
}fid.1°1 tegen de hoest. 

( l 0 5) :\IAC'HIELSE. 

.Amsterdanrnehe Apotheek . 
8ocr i.ku rta. 
~lcoholisch u·asch-Bayru1n. 

ne Heer , ·an .§uchtele.n, ~•'ater·. 
muziekouderwijzer te Djocja, 

( 10 l) }lACHIELSE. 
is vool'nemens bij voktoende deelnnme, te Solo , -----------------
zang-pinno-err 1tccompitgneruentslesstn1 te geven. 

Inlichtinge.n te bekomen bij uitgever:s dezer. 

(334) 

1'.Io dem ag· a z i.j n 
SOERABAJA. 

§ t e e d s v o o r ft ti n d c n : 
J 11.ponnen toffen, Entretleux, Luxe - Artikelen, 

Huishoutlelijke benoodigclheden, enz. 

Recommantleert zich venler voor 

maken van japonnen, etc .. etc. 

het aan

*(%2) 

·Koolteer, en Zweedsehe tear 
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in vaten, blikken en ±1esschen 

verkrijgbanr hii 
SOES:\1.AN & Co. 

Amsterda,m.scha Aipotnesk. 
_J 

. LetJellwote:rr 
(:296)* A. MACHIELSE. 

.A.n1sterdan1sche Apotheek. 
Soernkartn. 

dun de forten tier rt> bell en te Om lerru:rn, nnbij l\ lrnl'
toern. onrlermiJnde en in de lucht dee·l 'li••gcn. 

Een groot aantal rijanden wen! gedund. 
'Cit llala\'ia, 13 Dl'C<'lllU<'I" Eenol onthewn uit 

zijn betrekking, de tijdehjl;e hoofdconnnies ::::chenck: 
d•~ comm;es der cer"te k!n~~e. van d1•11 JJergh. 
Ont:<lagen. eenol, de commie der e0n:tc kla,,e 

bij het departernent Yan fin.ancien, Hoff. 

~~~~~~~~ .Ontv~ngen 

~11 ATELIER DE PHOTOGRAPHlE ~'i\I SPAANSCHE TA·FEL \!VIJN 

Onlvangen: Encaly1,sinthe. lioo1·ts• 
~verend liqueur. ternns eene zeer nan
gename clrnnk. 

t l 00) }IA CIDELSE. 

de commies der t\\'ecdc k]a,,_c hij het deptrtcment 
Yan Finuncien, l!Pmken. 

Benoemd tot ondennagaiij1.meester bij de siaats-• 
~poorwegen, Croon en Yan \'Jiet. 

Het zeil$chip Geo1·ge J!oon is Yoor orders te .\njer 
am1gekomen, geladen met petroleum. 

H~t stoom.cbip Soo1·d-bl'aba11d is eergistrren te 
Rotterda 111 aa ngekome.n. 

Ingerlei>ld bij het I e lmtaillon infantcrie, de ka-
pitein \"an Schaik. 

bij het 9e bataillon inranterie de een•te luitcn<rnt 

Sol. 
De negeering breft afgEZien rnn de bernlen op-

ricbting eener kweekschool \'OOI' inlandsche onderwij~ 
zers te Pal em bang. : 

De k weeksc boo! ,·oor inlandsche onderwijzers te 
Magelang wordt opgelH!,·cn. 

De richting dl'r kweeksch(lo] rnor inlaud,:che on
denvijzers te Bandong. Probolinggll en JJandjermas
sin ·wordt ge,,·ijzigd. 

Benoernd tot lrnlpondenYijzrreF, rnej. Ynhuelf te 
Soerakarta; 

mej Kal>hoven te Bondowo>~n: 
tot waarnemend omlerwijzer rle1 derde klnssr, \'001 t

huijun t<: ·w elte\Teden 
0Yergeplaatst Yan Semarang naar S«ekaboemi. de 

arljunct-lnndrneter der tweedc klasse Schram. 
·msSELI\OERS TE B.\TA \'lA. 

Nederl. bank. 611n dato ( ·t 00'1• 
id. factorij Gzrn )) ·l 00'1• 
id. partic. 61m n ·10:2'1

• 

id. partic. 61m » ·JOO'/, 
Eng. n >) H.95 
id. factorij >> H.87' a f 11.90 

Singapore bank zicht >) 2.25 
Hongko11g id. id. >> 2.2Q 
Amoy id. id. 1) 2.27 
Hct ~toom~cl1ip Utrecht is den Hen Deren1bt>I' 

van Southampton lwrwanrts ,·ertl'okken. 

Aan cresla O'en 0 0 . vendutien. 

Op Maandag, Di.n,dag en \\"ocrn,dag dPn 22, 23 
en 24 dezer in bet tokolokaal van 'len lleer 13. '\V. 
van lfogczanr! rnn tokogoederen. 

Op l\faaudag den 20 dczer ten huir.e van den beer 
de Blom, rnn ZEds. inbordcl. 

Op Dinsrla11: den 30 rlezcr voor bet huh; \·an clen 
Heer L. J. Nuse te '\Ynroong Pelrm Yan Comrnis~ie 
goederen. 

Op Woensdag den 31 dezer op het achlL'rerf van 
den Heer· L. .T. :Suse te Dalong van llt11tWL'rken af
komstig van de onclernerning Sepreh. 

De vendnrncester, 

11. C. Fisser. 

~ 11~11 .. ~~ A~ ~h~J]!~~L1~ .~II VINO TINTO I 
iFJll OT . l1t!lffilj Ii~' H EL SLIER. 326 !1~1 f 12.50 per dozijn. 

~ - iIDffil (386) . 

~~~i§;~~~~~~~~~IJjj] -----------~------

THOOF'l' & KALFF. 

~msterdamsche A'eotheek. 
• 

Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende '\VlJ ~ E~: 
:Jerk PLATOX & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

A1nsterdamsche .A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkiirta van 

('.25) A. :\IA CHlELSE. 

A 1;T~!E!J;1~ 
Ileerenstraat- Solo. 

Op uien~v ontT"augen: 

Heeren scboenen. 
Hoecl'!n tL f 8.-
Parijsche hemtloo a f 45.- 't 1lozijn. 
Dasscn, Boorden, Odeurs, 13adz.eep a f 2.50 

't. dozjju. 
Schuimzeep. 
Eirn d~ Cologne H. S. No. 17 l l a f 4.50 

de kist ( contnnt). 
Tokol.iouders geniden ralw.t. 
Schiltlpntldcn lrnmmeu vn,n af f 1.-'t stuk. 
Schecrrnessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f l .GO liandschoenen voor heercn

DA.i.\I~S AB,TlKELEN. 
Hn.ndschoenen met 2 en 4 kn oopr·n Schoe

nen iL f 8.- JJlrmcs de lu; en JUo ncs de perle. 
Kinderschoenen, fgne sponsen. 

DH,ANKEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- het dozijn, 
Port, Elixer Long1i.e Vitae, Wijnen ~. f 10. f 12 

f13en f 14.-het <lozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

':M.'wee locmnobU~n, opzettel~)k ver
vaardig<l voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eeue verwnrrningsoppervlakte 
van plm. <lertien meters. 
T~T"ee borizontale 1nachines van 

acht pmmlenkrncht. 
Een,·oudig·e iITigatiepo:n11•en 

m beweging gebrncht door pannleu of runcle
ren. ;\len behoeft b~j dez.e pompen geen fun
deering hoegenaamcl. 

(313)* W. i\IAXWELL 

Djokja. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop vnn pro
dukten te Serunrnng. 

Verschaft werkkapibrnl nnn Landbou won
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
clnkten. 

Een en ander tegen under overeen te ko
meu conditien. 

(233) L. C. SCHA.LKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Lernrwater, clat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwnliteit alom bekencl, en 

slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f -1.25 
. » doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 l\1. 

(30 L )* :::iclwenmake1·. 

SOEJS~.IAN .& Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jlois· en Com1nissie'\·endntien 

(28) 

An1sterclamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
f" 1.50 per pond. (311 }'' 

Ter 0Yernan1e aangeboden ! 
( wegens sterfgeval) 

Een bla1'ie!!de Tolro-zaak 

op ecn der hooftlplnatsen van Java. 

Het1ektanten gelieven zich te adresseeren 

ondcr nornmer dezer advertentie bij uitgevers 

cl ezer. (34 7)' 

Een fiinke, lnchti[e Stallin[ 
"\r 0 0 R ~r l iE R P .'U.. A. B DE l\' 

Een runue 

gen bii: 
(:1,) 1) 

eo 

'\Vagenliainer, te bevra-

SOESMAN &-Co. 

'r EUI\::H IJ G BAAR 
.J1n·aa:nl9cht' A.hnanak ''OOr 

het Jaa1· 1§~5. 
oYiLler redactie vnn 

J:i....,~ I...1. ~:i:t:i.ter. 

Be\'attencle een mengelwerk over de wa
jang-ornng toebehoorende aan den prins Prn
boe Prnug warlono, en versienl met 2 pla
ten. 

Deze ahnanak wonlt in drie soorten uitgege
ven, waarvan de prjjzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
• 2 » ~> l.GO 

3 )) » 1.-

(:350) THOOFT & KALFF. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegl'ln te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A . .MACHIELSE, 



Y erkrijgbaar 
m.1 

Thooft & Ka.Hf -- Soerakarta 
PAPrnlrnY I~ llffEHSI~ SOOH'l'EN. 
ENVELOPPE ·. 
l\A l "J'OO H HE:\OODlU D HElJEN. 
IN'l\T.K~. I>l :..mElt Yl<JLE SOOR'fEN. 
PB.AUH'l'ALBLnIS. 
DTVIWSE ::WELLEN. enz. enz. (5) 

TEX l!J<!HOEYJ<J VAN 

2~ ~lJ 1\l1hvti.:.i'u.::1'100r t.:. Socia.fia.ita. 
E::\ 

2i OA)~i~Clli9it1~ [,,[ \'uoiGe.ie.i3cn3 d11'dt1'--

i id1t ac1n Q.Ki11C1n~11 uct1i ~m:.invtimo-

~ z 1~3rn in •:~.Yl: . .:,3.od'c11i<3.,cfi-~nd ii. 

Trekking 
MaanUa~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 
-Gezondheid voor iedereen. 

!Iull~way's ZaJ{ en Pillen 
JH•J P•Lf,EN 

/.niwn~n },et hhh'd l'•t her~ti,llen alle ongeregeldheden 
,.,111 de 

J<",•er, 1nnn~, i.~e1·en en ini;ewnnden. 

Z\·, I""' ell krncht rn )!'•'ZO!lr!'i,;icl Wt'drr aan verzwak· 
ie t,~tcllen. en zijn onll'narrlecrbaar te1· genezing 
1·;1u nJI P I\ll'nlrn l:'i~en aa11 het \TOlll\'Clijk ge~lacht, 
omen,ehillil! rnu 11ellrn11 lee•'tijd. En onbetaalbaar 
YOO!' l\inderen rnn ll'Plken 011derdom. 

DE ZALi!' 

h een onf•·illiaar ~·e11eps1nidd,,I 1·t101· kwade Beenen, 
Zwen~nde Hors!en. \'l'\'Otlllenle l' -_..11Hlen, 'Zw eren en 
Etterbuilrn. 111\t is liernemd Lr genezing 'an Jicht, 
Hh uma liek, Pll 011 Yerg,,lij k ha:11· rnor . \am borstigheid , 

.keel11ijn, bro1u-hitis, ver:koudheid en 
hoest. 

Ter gt'1wzing ,·an Kliergez\\'ellen en alle soorten van 
lluidziekt<'n hePft zij gcen mede,finger en geneest 

betooYerend, ~a:1rngPtrokken en stijYe Gewrichten. 
:\ llel'n bereid in Profo,:sor l-foLLOw.1 y's Etabli~sement, 

78. New Oxford st1'eet, Landen 

YOOrheen .'l>33 Oxford street, 

En wor len verkocht in Pottcn en Doozen van ·J s . ·J '1,tf., 
~ -. 9,1.. 4s. Gd, Hs., 22s., en 33s. en ,·erkrijgbaar 

bij• alle medicijncn-Yerkoopers door de gebeele 11·creld. 
fDllF" Koopers gel ieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxfo rd Street , er 

niet slaat, zoo is het bedrog 

(130) 

BORST· ZIEK TEI~ 
Allen die aan zieklen van de borst, van de 

luchtpi jpcn. of de lougcn lijdcn; zooals catarren, 
tering, \'Crkltoudeid en hardnekkige hoest, moe
ten gebruik maken Yan de 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux da Grimault & Cie 
welke siroop scdcrt jaren door de vornaamste 
genl!cshecr,;u d<.!r i;etie..:lc wercld steeds met 
hct beste gcrnlg wordt voor~cscltreven. · 

Door hct vourldurdld gcornik bedaart de 
hoest, houdt bet nacbtzweet op, verbetert de 
voeding Rpoedig , betgeen weldra merkbaar is 
aan toeneming m gewicbt en gezonder uitzicht. 

Onze Sircop d 'Hypopbosphite de Chaux is rose 
van kleui-. De {iacons /1eb/Jen een platten, ovalen 
vorm 1vaarop /let (l<b1'ieAmerk met ae hanateelte
nin17 van GR1~1A liLT ET c•, bevesti17d. is, beneveM 
Mt mer/l.teeken van het (ransclle Gouvernement. 

Te mkrijgen te Parijs, laison GRIM!ULTe C•, 8, r. Vivienne. 
ii'\ V£RDIR [;i ALLE VOQRNA•E APOTHEKEM. 

HOGG'S Pt.HtE. COD LIVER OU .. 
( HOG3'S LEVERTRAAN ) 

Waamn de bei:zame nilwerking sedert 30 Jmn hekp•fi ii 
Tf'gen: Borst~1eltten Lon gtering , BroncbPlB, 

Ve r koudhe1d .Hard nr.kk rne hoest.Kl • ernch tige 
aandoenrngen, Hnl-1?.!ekten . Hl1e.,.acht ge 
gezwellen Verzw,.. kkm<J t !1 ,.O'l ral rrr Yf'r"Lrr ki11 ~ 
nn kinderen ilie een %.Wdk en teer ue!tel hebben ., 

Men ei<rhe op hrt rliqnet d•n n,.m ,·on HOG' • ~J 
bet attest ran <lcu II ' L E SUt:UR. chef der c;,.. ~~'> 
n11sr11e wcrkzaanihede!I i;i11 rle mcilisrhc f1r111lrit 1 . ;J_ 
l'J rijs. en hPt stempel van den tr onscl!e1 l'- . ~, .; 
Sta"' t in bl:_.; uwe inkt. De letntia.in \·. ~~ 
E'.O GG wor .. t allt>c11 \'1•1horlit in drieJwehf1,1 · "" 
//1 1cans waorvan he< mode! liicr n·•sl is gej'la:tt~. ~ F 

...... . ; .. ~ ~\~ 
A· o~b eek HOGG, 2, rue Castiglione, PARi3'. ."'!'."''. 

CRIMAULT & c 0
·s 

MAT a C 0 Preparaten 
Dit geneesmiddel geeft de gun

stigste resultaten bij de behandeling 
der Go1:wr1·hee; het bestaat in twee 
vormen: 

1• GRIMA ULT & Co's Matice 
Inspuiting; is in weinige jaren 
wercldberoemd geworden; binnen 
enk ele dagen "·ordcn de hardnek
k1 i:ste uitvloeingen, er door genezen. 

2• GRIMA ULT & Co's Matico 
Capsules; onfeilbaar bij de be
hand elin~ van nitvloeingen, en 
hebben noven Copaive en andere 
caps11les het voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 

if!tl.~. GRIMA ULT & C0 , 8,r. Vivienne,Parijs 
If-Depots in alle goedeliederlandscbe apotheken. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
WEllKTUlGKUNDIGEN. 

Ha.ndelaren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in n.111! afmetingen. 

Staat· en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/,." en 'I•" 

@ta.at· en plaatkoper en Jioper-
draad. · 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
Jilin kn age ls. 

> " Jioperen Jiranen 
en Stoomafslniters. 

India rubber van af •;,." tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hnltJStnkl1.en tot 
en met 4" 
Gel~lonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche d1·ijfrie· 

men, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, Stoo1n

. pomtlen en Jlrandspniten. 
§n~jgereedschap ,-oor gas en 

'Vi th ~vorthdraad. 
Alle soorten 'r e1·fwa.ren. 
Boor en Pons1nachines, Draai· 

Van af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscouranten worden tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

I 
VAN RU IJ VE N & Go. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

en §chaatbanli.en. 

1 
§toonnnachines InetketelS npern 

fnndatieplaat. 
Jiiezel~·nhr compositie, de beste 

beldeeding tegen wurrnte-uitstraling. 

L ij tr B Il t B Ma at sch a D p ij 
TE BATAVIA. 

Dinas Cristall, een nieuw soort 
,-,nu Ii.lei. Van welke l1i.atste artikele,n zij 
eenige agenten voor Java _zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
'\'"Oor landelijke ondernemingen. 

Bnnne zaak op grooten ornzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij bunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zicb met toezicht hou
den op aanmaak vtm Jlachioerieen en 
repa1·aties dii.arrnn, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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'\\-itte en lloode Port . . ... f ·15.-\ per 
fflnlnll;'n, J'l.lusca tel en Vino Dulce,, 13.50 (l 2 fl 

l"n.le-, Gold- en Dry-§herry ,, 12.-J acoi.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THO OFT & KALFF 

INDISOHE-BODEGA 
Ont'\'"angen: 
Een pa1·tijtje exquise witte 

port~vij n, minder zoet van smaak dan de 
tot nu toe anngevoerde. 

( 286 ). * 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Ifopitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Steeds voorhanden: 
POS'l"fARIEVEN. 
TELEGRAAFT ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buitcn 

de lijn. 

(6) TBOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 Bo [ r a fi Bon 
zeer goedkoop. 

THOOFT &: liALFF. 
(162) 

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

Ilrukk0rij Bn Bind0rij 
en 

BANDEL 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

l gnrandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijgbaar 
bij 

Avonturen 
van 

Baron von MtinchhansBn 
(in het Javaansch) 

P1·ijs f 5.- f1·anco per post f 5,50. 
(82) 

TE KOO.P. 
Het huis en elf thans geoccupeercl door di:' 

loge. Te bevragen bij den Heer' 
(~O) A. i\LlUBIELSE. 

den Agent te Soernkarta 
J . H. VAN OMMEREN. 

Verkrijgbaar bij. 

1~®®1w ~ ~~lLrur~ 

Hantoo1·-~gend1i,'s :J.(iJ~.i. 

Spoo1·weggi.dsen . 
Nederlands Geschiedenis en Yolksleven 

(prachtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
de Genestet-Albiim. · in prachtband. 

l!alie, door Ge1•ard Heller )) » 

Ee·n schilderdoos, com.pleet (voor dl-
lettant-scl1ildus.) (249) 

AGEN'I'SCHA P SoERAKART A. 

der Bataviasche Zee- enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brnnd.gev:i.nr, op de gebruikelijke voor
wh,arden. 

( 1-i) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAN D-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

"""\T eritas." 
Bij het A;;entschn.p dezer ~Ia.n.tschap· 

pijen bestn.at, op zeer aannemelijke voor
waarden, ;;ele;;enheid tot verz.ekering 
te;;cn brn.nd;:;evan.r, vn.n n.lle soorten Gl"· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 
(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijg·baar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aan:vragen tot g·eleide· 
billet ,·om· ' 'eI''\'"Oer "·a~ ko'ff\j, 
n1et ontni,ngstbew~js voor kof",. 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op uanvrn.ng dadelijk 

§chijfschictrc;;istcrs en Afstn.ndsbe1m-
li n;:;cn, afzonrlel'lijk gebonrlen. 

Gerlrulftc A:• nt eclit'n i n;:;boekjes. 
~aamlij~ten. 

I:>e "V"elou.tin.e 
lli lcedin;;I ijsteJJ. 
§traCboeJ.:cn. 

is eene speciale POUDRE VE RIZ 
iUcna;;cboelicn met sterkte llc;;istcr. 
1•1·occs-l' er bani. Getuigen Verhooren. 
Bcklaa;;1len V crhooren. 

bereid uit Bismuth, bijgevalg van eenen heilzamen invlaed, !Joor de lluid. 
Zij howtt op het aanyezicht en is onzichtbaar: 

1ij geeft dus aan de h11id ee11e nal1£11rlijke friscltheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, 1·ue de la Plti.v, 9 - PARIS 

Men neme zich in acht t'OOr namaak en vervalsching. 
(Oordeel n!tgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

1· end11,·c1·antwoo1·di11;;en, enz. enz. ( 4) 

Ste\len zich "veruntwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVEilS. 

u 

Sneklruk - THOOFT & K..\Ll'F - Soeral\arta, 

• 
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