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Ingezonden stuk. 
Hoe inen recht s1>reekt in Soe

rakarta A.di Xin_;;-rat. 

Herhaaldelijk werden m de Indische d1tg
bladen voorbeelden vermdd hoe willekenrio- in 
de Vorstenla.nden bij de Prn.clotos Gedeh ~et 
het recht wor<lt omgesprongen, en het wen
scheliike betoogd, dat die colleo-ies door on
partijdige en rechtsgeleerde voo~.1itters, bekend 
:i1et de tual van het volk werden voorgezeten. 

Het zijn niet enkel de inlandsche rechtban
ken onder Soesoehoenan 's gromlcrebied die dik
werf kreupele vonLisseu vellen, ~ok die onder 
de Mangkoe Neg11mn mnken zich aan rechtsver
drnaiing schulclig, zooals het onderstaau<le aan
toont. 

Ongeveer een j1:ar geleden vervoegrle zich een 
zekeren Raden l\Ias bjj een iulamlschen goudsmid 
van den Soesoehoenan woonacbtig in de kampong 
Keparen alhier, en verz.ocbt dien persoou om 
hem voor drie dagen een pn.ar gouden Soebengs 
(J avaansche oorbellen ), met dii1manten omzet, 
ter waarde van f 700.-terleen te willen ge
ven, opdat zijne echtgeuoote, die eene inland
sche partij wilde bijwonen, cfoarmede zou kun
nen schitteren. 

De goudsmid, vereert! door bet adellijk be
zoek, voldeed zonder erg aan <lat verzoek en 
stond het gevraagde met flen bewijs af. 

Nadat de bepanlde tijd voor de ternggave 
reeds verstreken was, vervoegde de man zich 
onderdanig bij genoemden Rauen Mas, maar 
werd met allerlei uitvluchten afgescheept, tot
dat een paar <la.gen later hem uit de tweede 
hand werd beduid, dater volkomen zekerheid be
stond dat die bijouterien reeds verkocht of ver
pand waren, en hij zich in bet onvermijdelijke 
zou hebben te schikken. 

De bedrogen goudsmid verloor eindelijk zijn 
geduld en diende, hoe ong1tarue ook en be
vreesd voor de gevolgen, eene aanklacht bij de 
Mangkoe Negaransche Pradoto in. Dat is nu 
"."Wm een jaar geleden zonder dat genoemcle 
rechtbnnk tot eene uitspraak kan komen. W aar
schijnlijk om den man eernge satisfactie te ge
ven werd hem te kennen gegeven, dat genoem
den Raden l\Ias voorloopig m hechten.is was 
genomen, wat echter slecbt rijmt 1r.et bet feit., 
clat beschuldigde clagelijks langs 's Heeren we
gen flaneert. 

Later, toen dit voorwendsel uitgediend had 
wenl den aanklager medegecleelcl, dat genoem
den Haden Mas, even als zun broeder, spoe-

Fe u i 11 e to n. 
TRAN ZETTA. 

(Ve»volg) 

De pistolen wuren verclwenen. Groote God! \Vas 
ik waanzinnig of werd ik hulpeloos overgeleverrl 
aan een misschien doodelijk gernar? Wat te doen? 
Et bleef mij wel niets meer over dan mijn lot in 
gelatenheid af te wachten eu 's IIemeJs bijstand af 
te smr.eken. 

Er verliepen eenigc minuten, die mij uren toe
schencn. Aan het bovencincle van mijne legerstede 
meende ik nu zeer cluidelijk een zwakken luclitstroom 
waar te nemen ; ik bracht mijne hand in die rich
ting en voelcle iets kourls, iets kils, wat mij onwil!e
keurig deed beven. 

Op hetzelfcle oogenblik, bij het verflauwd schijnsel 
van den haard, ontdekte ik een vrouw, die op cen 
rlP.1 treden van den trap naar mijn ledikant was 
neergezeten, een vrouw in Venetiarmsche kleeding. 

Het was Tranzetta. · 
De bewcging die ik maakte door mijne beide ar

men na:tr haar uit te strekken, getuigde van lie 
vreugde die ik gevoelcle van haar weder te zien. 

- Nader niet ! i·iep zij uit en zwaaide harr.n dolk 
even 1>nversc11rokken als op de Piazza, denkt ge clat 
ik mij hier zou bevintlen, als ik niet in staat was 

De Soe1·1,,lf1,,rt1,,.f£•lle C1nu·tLnt ''er,cl1ij11t 

driem:1al ·~ 1yeek,; : Din.fll1"_f/·'" D~>111lrr~l1".f16 en 

Zttte '·day.f, lJitg;ewnc\enl foe,l\htgen. 

dig cloor het Europeesch bestnur verbnnrnm 
zoude worden. Het onderschei<1 tusschen inlnnd
sehe en europeesche rechtspleging springt te 
meer in het oog m111neer men weet <lnt die 
broeder H.11L1en :\las, eenige nrnanden geledeu, 
door den wd Schont Gncrin op heetercl11i1cl 111 

zune womng betrnpt werd. toen hii 11kln.1tr een 
speelhol, bet welbekeude 'l'jap djie kie geopeud 
lrnil. Het Europee:sch bestnur mt1akte korte 1v.st
ten. De zaak werd n1111r den Hesidentiernnd 
verwezen en de schuldige nnar Soembajn ver
bnnnen. Het geval met den gou<lsmi<l stelt het 
misdr\jf van oplichterij dnnr, hetwelk crimi
neel vervolgbnn.r Is, dus geene overtreclings
z11ak zooals bet honden van een speelhuis, en 
uogta•1s wordt bij de Prncloto de zMk op de 
lange ha.an geschoven. ilfaar b~sclrnldigde 
is e n R11den Mas en de aankh1ger een kleiue 
man! 

Den afloop van deze zank hoop ik U.1£d nn.
der mede te deelen, en <la,n kzeggencl voor de 
opname, teeken ik hoognchtend 

UEcl w clieuaur, 

DE \V HRJIEID. 

Geachte Redacteur. 

Eenige dagen geleden kwarn mg een exem
plaar van u w bbd in ha.rnlen, welk nnmmer 
dit lrnn ik mu thans niet meer herinneren, 
doch daarin kwam voor een stuk hn.udelemle 
over de ketjoepartg te Sela. De inzender daar
van stelde eenige vrngeu betreffencle het ver
blij f van den Ohiuees te dier plaatse, ik ben 
Ill stant daarop te antwoorclen en wel, d11t de 
lll!tll da.ir verblijf hield als sp10n Vim den 
opiumpachter te Solo met vergnnmng v111t 
den assistent-Resident van Bojolalie. Een ver
moeden, dat door die vrngen zou kunnen z!jn 
outstaan, alsof de Ohinees zi..:h clnnr clandes
tien ophield en dit zou. hebben knnnen ge
schieden zouder clt1t bet de aauclacht der po
litie had getrokken, wordt alzoo door het 
bovenstaande niet gewettigd; en is het mg 
een waar geuoegen te kunnen llledecleelen, dat 
eeu dergelijk verzmm niet kan worden ten 
laste gelegd aan eeue politie, die zich volgens 
den inzencler van bet bedoelcle stnk in het 
opsporeu cler bandieten zoo kranig van hare 
taak heeft gekweten. 

Yolkomen ben ik het ovengens met hem 
eens, cfot de heeren Ohineezen ten onzent in 
de binnenlandeu bug niet gewild en gewenscht 
zun, en heb ik zelfs eene stille hoop, dat door 

mij tc verdedigen? Beweeg u niet; de nacht is kil. 
Morgt>n is de anrcle met sneeuw beclekt. Doch God
clank ! wij zijn 1111 onder dak. Indien ge het mij toe
staat, wil ik het vnur wat aunwakkeren en clan zal 
ik met u spreken, zooa\s uwe goedheicl en het VP.r
trouwen, dat ik geleerd heb in u te stellen m!j 
zullen ingevc11. 

- Haast u dan wat, antwoortlde ik, ik heb u 
veel te nagcn en we! het et>rst ben ii( vrrlangenrl 
te weten hoe gij rlen vorigen nacht hebt weten te 
ontkomen en Lian hoe gij tot hier zijt doorgerlrongcn. 

- Door e_,n nalatigheid van uw bediendc was 
het 111ij niet moeielijk uw wrtrek te l'inden en cloo1· 
de achteloo~heid van uwe zijcle ontdekte ik s1,oerlig 
mijn clolk . Die van u terug Le vragen W;ts de reden 
mijner komst. Yoor het aanbreken van den dag 
verlaat ik Yenetie. Een sc hip hrengt mij naar Fiu
me; van daar keer ik naar mijn Janu terug met 
behulp van eenige lieden van onzen volksstam, die 
ik in Istrie of Dalmati•i zcker zal aantreffen. Zcmr!et· 
dezen dolk kan ik echier uiet heeugaan. Daartoe 
kan ik nict besluiten: rlr.ze dolk is mijn voornaam~te, 
och laat ik hct maar zeggen, mijn eeni.gste be1.it
iing op aarJc, mijn steun in tijden van nood, mijn 
vriend in aanvallen van cl!'oefenis ; bet is een ge
schenk dat mijnc moeder mij op baar sterfbed gaf: gij 
begrijpt, Excellentie, dat ik zonder hem Venetii; ·niet 
mocht ver!aten. 

- Het zou mij wel zoo lief zijn, Tranzetta indien 
gij mij zeidet dat gij cleze stad niei wild.et vaanvel 
zeggM, zoncler hem terng te zieu 11.te zooved belang 

Ad vertentiekosten be halve het zefl·el voor I 
elke l 0 woordon voor '.::! pl1111tsingeu f 1.

elke volgemlc plnatsing de hclft. 

Inzeuding der Atlvertentien tot op den 

dng tler nitg1tve vo0r 10 lll1l'. 

die roofpartij hem de lust tot eeu langer ver
blijf zit! Z\Jll vergann niet 11lleen, doch Ll.tt er 
ook gecne nuclere ltefhebber.s voor <lat b1t1m tjJ 
zulleu zgn tc vindeu. Ben ik wcl ingl'licht 
<lnn blcven WH vun af het bei>tnur Vl1n wijlen 
den Resident Tobit1s bevrijd en zullen wii ook 
dezeu nien<l b\j z~1n zoa zeer g~wenscH ver
trek g11arne het heilige krnis nageven. 

Iluiteu kijf is bet waar, d11t de ij ver en de 
voortva renclhei<l vnn bet wanrnernend hoofcl 
van politie te Sel.1 niet boven alleu bln.tin1 
zun verhevcn, <loch bet IS ouzeu assistent
Hesideut bekend en zal het tron wens Z J~,l. 
Gestr. bg de belrnmlelino- der zank no 'r wd 
duidelgker wordeu, zoo~lttt wi; binu eu"" kurt 
hieriu eene irunstige ver;rnderino- ID<> ,. ·n te 

. ~ ~ 0 , 

gemoet z1en. Op Sehi lS noodig met 1i~t oog 
op de bestaaude omstandighedeu, die d...J 111m
d11cht van Bestuul' en Politie niet kunn n 
ontgaan een fl.ink en doortastend 11olitiehoofd: 
en op den tegenwoor<ligen titnlaris valt heel 
wat mm tc merken, bovenstciande goede en 
vereischt wonlende eigensclrn.ppen kunnen hem 
niet worLlen toegekencl; h\j heeft niet wat men 
noem t ,,e• ·n aardje nanr znn va.artje", sedert 
dieus dood is op SE:l.1 veel ten kwade veranderd 
en ik vrees zelfs, dat nog meerdere vernrnningen 
en teregtwijzingeu niet zullen baten, doch 
zullen moeten worden an,ugemerkt als ,.parelen 
voor de zw\jnen". Veraudering van personeel 
korut mg voor als bet meest gewenscbte mid
del tot verbetering. 

V ergeef rug ik zooveel pla.atsrnimte vnn u 
verzoek, doch ik heb persoonlijk te ,-eel beliing 
bii eene goecle politie te Sehl, d,111 clat ik het 
niet clnrf wagen u we medewcrking ten d€zen 
in. te roepen . On willekeurig echter werd ik 
in de beu.ntwoorcling der bewuste vrngen breed
voeriger d11n ik nanvaukelijk zelf wel wenschte. 
l\1et alle ach ting. 

Uw. dienstw. Dr. 

H. 

So er aka rt a. 
ltlaanstand. 

l\foanclag 3 November V. M. l\foanchw 1 O 
Tovember L. K. Dinsdag 18 Nov. N . .M. W~ens

dag 26 Nov. E. K. 

Ko111miss1trissen voor de n111aud November 
l."Jantselijke Schoolkommissic 

de heer: E. A. HALEWI.J.X. 
de heer: J. SPRUI1' LA1 TDSKlWON. 

l' erzot·;;:;in~s~csti ch t 
de heer H. VAN GROLL. 

in u heeft gestelc!. 
- \Yaartoe den tijrl met ijdele wooruen te Yer

kwisten? Gij zougt mij veel gei,oegen rloen door mU 
niP.t !anger onknnclig te laten van hetgeen heuen 
bij het gerecbt is voorgevallen, of clacht mf!n dat ik 
misschien ,·erdronhen was? \Vas mijn vi:lder nog even 
vertoornd op mij ? 

Ik deeltle haar mijn weclerrnren voor de recht
b,.mk mede en beschn•ef haar de woerle rnn den 
onbeschaafclen knnstenmaker, die er wanbopig ow1· 
was, niet omdat hij zijne dochter, maar omdat hij 
zijne clanseres verluren had. 

--- Dit hebt ge jnist opgemerkt, hernam Trar.zetta 
lrnlf \achend maar toch bitter, zijne ilochter is hem 
niet veel muml; niet alleen dat hj mij niet liemint. maar 
hij ,·eracht en haat me. Gurl vergeve bet mij, 111aa1· 
ik veracht en hr1at hem evenzeer, want het blocd 
mijner moeder kleeft aan zijne handt•n. 

-- Poverina ! (") zeide ik in mij zelren. 
't Hei1lcnrnei~je ging voori: 
- De aap, de hone! en mijn per;oon hebben hem 

tw1~ehonclenl scudi's op de laatste kermis tc 'ft'icst 
doen winnen; hij hoopte rlat hem een even rijke 
oogst te V<'netii< ZOU tPn dee] ntllen. \Vij zouden 
naar Milaitn zijn getrokken, om van daar over Tijrol 
en Stiermarken naar ons Janel terug te Jrneren . Maar 
ik kon het niet !anger bij hem uithouclen en ik clank u, 
Excellentie, dat gc mij voor cen misrlaa1l hebt be
waard. Friclzin had bet me ook nooit kunnen vergeven. 

(") Arm meisje. 

S I n i t d a g c 11 d c r ll.1 a i I s. 
'l't<; S.1 )JiU \C\'"(i : 'l'E B.iT,\VIA: 

F. 
E. 
H. 

~-16. 

9- :l:J. 

<~-15--25 

F. 5-19-
E. 12-26. 
R. 7-18-~8 

B. 1'. Ee1·eclienst. 
GODSDIEN'ST OEFENI :rG. 

Zoncbg den 2:3 dezer 's morgens ten 8 ure. 

Pa.stoor, 

F. H. DE BRUIJN. 

Eene Inlarnlsche vrou w geuaamtl mbok 1'o
k0ro vim tle ilessci 'l'engklik district 'l'itwnncr 
l~egentsch'.tp Soeko Ardjo .. keerde van pasa~ 
B11lok hmsm111rts toeu zu, voor de cleur van 
hare woning gekomen, eensklitps door een 
~:~n 1~augegrnpec. were!, <lie !mar met zijn kris te 
luf gmg. Deze rn1111 bleek hnar eio-ene te zijn 
en tot het n~s der belee:!igcle echtgenooten te 
b.ehooren .. Hg verwcet zuner cg11 een clancles
treneu mmnehnnclel met zekeren W onosetiko 
en stak er chinig op los. Cp het geschreeuw 
cler vronw kw1i111 er vim alle knnteu hulp 
doch 'l'okoro w11s in clien tusschentijd reecl~ 
verdwenen .. }[bok 'l'okoro is deerlijk 'verwond 
maar nog Ill het leveu, hanr lllil.U 1100- steeds 
zoek. 0 

Volgens eene circulaire welke hier op o·iste
ren de ronde deed z1tl <le overgave v11ri h~t be
stnnr J?or den Witarnemeuden aau den benoem
den resident plaats hebben op l'tfaandag mor
gen a. s. ten 9 ure. 

Na _de bestnursovergave znl resident Spann, 
begele1d door,, het corps ambtenaren, zich be
geven naar Z. H. den Soesoehoenan en van 
daar naar de }fono-koe Neo·ara.n 

0 0 • 

Toen een pnar dngeu geleden de wd. schout 
Goestee z\jne nachtel\jke ronde Cleed, vond hij 
op den weg v1111 ~~ma~in al het gardoevolk sln~ 
pende, waarvoor zg heden op de politicrol met 
zes dagen krnlrnl werden gestmft. 

Voor het hui.s van den heer cl'Abo 111 de 
Voorstrnat wonlt clagelijks door huisjo1wcns 
drnk geclobbekl. Zou dit ook in verbarnl staan 
met de talrtjke cliefstitllen t6 clezer plnatse? 

Gisteren W!LS de politie er op uit de -dobbelaars 
interekeueu, mrmr zg waren haar te vlug af. 

- Wie is Fridzin '! 
Hij is mijn mi11naar en welclrn mijn man, zoo ik 

het eindP. van mijnc rcis mag bel'eiken. vVij zijn 
Heirlens, Excellcntif!, Ttiig::rncn zooals rle l:iongaren, 
die ons een ~chuilplaats weigeren, ons gewoonlijk 
noemen. lk bcn gcborcn te Broenig, in een berg
strcek nabij Krnmnitz, waar velen van onzen volks
stam in de Keizerlijke rnijnen werken. 

- Is Friclzin ook mijnwerkr:r? 
- ::\een, zoo gelukkig is bij niet. Om nls arhci-

ucr i11 de g<>urlmijnen te worden toegPlaten moet 
men in dit•nst zijn van een of anderen magnaat: 
Fridzin is e•'ll arme wees, die in een glasfabriek L<! 
Bl'Uenig .wcrkt. \Vij lrnbben onie kiudschheid zamen 
uoorgeb1·acht, gezamcnlijk genotcn wij de gaven waar
inede de Yoorzienigheirl rijken en armen gelijkelijk 
becleelt: eP.n blauwen heme!, 'frissche stroomen, ber
gen. bloemen en schoone zomenlagen: Ondcr !tet werk 
en rle tegen,;poeden des levens grootgewo1·dcn, open
den zich onze bcirle harLcn voor dezelfde genegenhcid. 
even als de lakkcn van de11zdfden boom gelijktijdig 
bloeien. Ik b2rnin hem innig, ik h(o)b het hem meer
maJen ongeveinstl betuigtl: ik ben er trotsch op clat 
hij mij bemi11t en ik heb dill liefde eerst recht lee
ren kenncn en waanleeren to.~n ik tnijn geboorteland 
moest vaarwel zeggen, 0111 yan kermis tot kermi~, van 
stad tot stud, met er.n aap, e0n honcl en rnijn vadet· 
rond te reizcn. Mijn vader zorgde meer voor de twee 
cliereu clan voor rnij en op mijnc moeielijke en lang
durige zwcrftochten beb tk gcen anrlcre bcwijzen van 
teeclerheid omlervonden, dan alleen van mijn armen 

,. 



Dezer dagen stierf bij gelegenbeid der be
Sl!ijdenis van den zoon van den pangeran ko
lonel Sooriodiningrat, de weduwe Tan wijlen 
Raden Toemenggoong l\fangkoe Redjo. 

Het lijk werd te Karang Anjar ter aarde 
besteld. 

F1·agment Hit een Amste,·damsehen brief: 
» Wij gaan in het volgend jaar den 300sten 

nerjaardag van den kluchtigen ,Gerbrand A
»driaensz Bredero feestelijk herdenken. Op dat 
»feest zullen eenige fragmenten vertoond wor
»den uit zijne kluchtspelen, ettelijke zijner son
»netten gezongen, een aan hem gewijd nummer 
nan een tijdschrift "Oud Holland "verschijnen 
»en misschien ook eene nieuwe uitgave zijner 
>werken. 

» Voor die u:tgave vre~s ik echter, hoewel 
>wij reeds een uitgever hebben die het werk 
» ondernemen wil; wij lllissen echter de noodige 
»werkkrachten. 

»Dat Sara Bernhardt bier in de rol van lady 
>Macbeth zou optreden maakte onder de Am
»sterdamsche kunst.liefhebbers veel sensatie. De 
»voorsielling voldeed ons echter slechts half: 
»Zij is niet de geschikte persoon om eene trot
»sche middeleeuwsche vrouw met een bijna dia
»bolisch karakter getrouw weertegeven. 

>lk maakte hier laatst aangenaam kenni:< 
»met een paar jonge Engelschen, een recbter en 
»een advokaat die the continental trip maakten, 
»nota bene met een geladen revolver, <lien ze op 
»l\.1nraden van hunne vrinden in Old England 
»had den meegenomen naar Holland. 

»Wat zotte voorstellingen die Engelschen 
»zich al niet maken vr..n alles wat ligt buiten hun 
»gezichtskring - en die is soms vrij nauw. 

»Er was ook een zendeling bij, de eenwige 
»11ii:;sio1w1·y, il1 het bekende engelsche reispak 
»gestoken, maar dat leek wel bet lam Gods 
»in schotscbe ruitjes." 

Enz. 

Het bericbt over een spoorwegaccident in 
de Mataram voorkomende (die bet trouwens 
slechts als los gerucht vermeldt ) is in zoover 
oujnist, dat er te Kedong Banteng geen der
tien, maar slechts een ledige werkwaggon is 
gederailleerd. 

Behalve bet oponthoud en annkomst te So
lo circa anderhalf uur te laat, had de zaak 
geene nadeelige gevolgen. 

Gemengde .Berichten. 
De Xisero-gevangenen zyn 

door een correspondent van 

geinterviewd. 

reeds te Suez 
den Standa1;d 

A. D. 

SoillfIGE LI.EDE:-< L'iIPPE~, bij net verkladden 
van briefomslagen, of briefkaarten, de postze
geltjes er af, en plakken die dan op een ll.nder 
convert, denkeride, dat die zegeltjes nog geldig 
ZlJll. 

Dit is echter niet bet geval, want die uit
knipsels zijn van onwaarde; de geadresseerde 
krijgt in een dergelijk geval het hem toegezonde
ne ongefrankeerd, en moet dubbel purt betalen. 

Dit tot informatie van oningewijden, en-<lie 

z:ij11 er bij de vleet.- S. H. B. 

Bij eell berigt omtrent loten van de geldloterij 
ten behoeve van de Gymnastiek-scbool te Soera
karta en de Vereeniging voor V oorbereidend on
derrigt enz., te Soerabaija op vendutie verkocht, 
vinden wij in bet Soe1·ab. Handelsbl. de geheel 
gratrute onderstelling uitgesproken, dat de trek
king niet op den bepaalden dag zou plaats 
hebben. 

Wij kunnen stellig verzekeren, dat de 22ste 
December de trekkingsdag zal zijn en blijven. 

De loterij is zoo goed als geheel uitverkocht. 

A. D. 

hond, die mij 's nachts bewaakte en b\j mijn ontwa-
ken mijne h::mden likte ...... Maar, Excelientie, ik 
moet u zeggen waarom ik Fridzin zoo lief beb; bet 
was mij een troos.t bij zooveel lijden, dat bij gedu
rende mijne afwezigheid mijne moedcr Jiefderijk ver
zorgde, voor haar de plichten van een eigen r.oon 
vervulde, zie <lat was 't,. l\Iaar mijn vader ' 'erweet 
het mij bitter dat ik aan dezen armen wees was ge
hecht; bij zei dat ik beter deed foriuin te maken ; 
ook mijne moeder moest het rlikwijls genoeg om onze 
genegenbeid misgelden. lk ben in dien strijd groot 
geworrlen en al meer en meer ontstond er een kloof tus
~chen mij en hem die zijne vaderlijke rechten mis
bruikte en mij ruwe onvcrdiende s!raffen oplegde. 
Dit is de oorzaak dat mijn karakter zoo vreemd is 
ontwikkelcl. Ik gelijk op een kinrl, maar ik heb het 
hart van een ]e·.,uwin ! 

- En gij zijt niet minder wild, zeide ik Jachend. 
Mijn lieve Tranzetta, denkt ge clat een kind zoo 

bebendig een C:olk weei te hanteeren of 's nachts in 
een diep kanaal te springen; kinderen komen ook 
niet zoo licht door het venster van een Venetiaansch 
paleis .... . . 

- - In het slaapvertrek van een jongen man, ver
volgde het Heidenmeisje met kalmte; hetgeen ik den 
mo:irl heb te doen, durf ik ook vrij te booren dat 
men mij zegt. Mijn geweten is volkomen rustig. lk 
hen voot· u niet oevt'eescl; ik wantrouw u ook niet. 
Maal' gij zourlt betel' doen van mij aan te hooren 
en dien spottenden to\ln te laten varen, want de tijd 
~-poedt been .... Wellicht gevoelt ge behoefte aan rust. 

De welbekencle Mastro Domenico is tegen
woordig te Singapore ea heeft nan bet Be
stuur een stuk grond gevra.agu om er een be
stuurbaren luchtballon te bouwen, waarmede 
hij dadelijk als zij gereed is zal opgaan. 

A. D. 

VIJFDE BATALJON. Naar wij 'met zekerheid 
kunnen mededeelen, zullen ook de beide overige 
colllpagnieen van het 5e bataljon in het begin 
der volgende week naar Pontianak ver-
trekken. Loe. 

Hoe een hadjie aan den kost komt, bleek 
dezer dagen weer. Een hadjie in kampong 
Kwitang trouwde een verlnten huishoudster, 
die een buis en erfje van f 500 waarde bezat. 
Hij liet dit eigendom op zijn naaru scbrijven, 
en zich daarop weer scheiden van de vrouw. 
Alles was in weinige weken afgeloopen. 

A. D. 

De Javasclte Ct. bevat weder niets over 1\fon
dor. 

W eet . de Regeering niets ? 
Dat is niet aan te nemen. Bij dergeliike 

catastrophes, waar ons gezag in een geheel 
gewest misschien op 't spel staat, moet zii op 
de hoogte worden gebouden: al ware 't slechts 
om de twee dagen, met een klein stoomboo~je, 
dat de telegrammen naar Singapore bracht. 
Wij kunnen niet gelooven dat de resident het 
nalaten of dat de Regeering, al bleef de resi
dent in gebreke, er lijdelijk in berusten zou. 

l\faar waarom deelt bet Gouvernement ons 
dan niets mede? 

Eens komt bet tocb uit. De gebeimhouding 
van dergelijke publieke zaken heeft nimmer 
voordeel, doch steeds ergernis en ongerust-
beid bezorgd. J. B. 

N ooit komt men te Louden of er zijn tal 
van nieuwe merkwaardigheden te zien, zegt de 
schrijver der Engelsche Kroniek in bet Hbl. 

Toen ik van morgen in bet Charing Cross 
station een brief op de post ging doen, zag 
ik vlak bij de ,,letterbox" een groote schel
roode bus, waarop bet wel wat Iange op
scbrift prijkte van ,.Postcard and stamped 
letter public supply box." Het bleek een auto
matische verkooper van briefkaarten en ge
frankeerde enveloppen te zijn. 'l'oen ik een 
bronzen penny in de linkergleuf wierp en aan 
een lade trok, ging deze open en ik baalde 
er een briefkaart uit. Toen ik twee pennies 
in de twee recbter-gleuven wierp, kwam een 
gefrankeerde enveloppe voor den dag, waarin 
een vel postpapier. Ieder die haast heeft, kan 
dus staande bij de briefbus zijn brief of post
kaart schrijven. 't Is een zeer praktisch dell'k
beeld, en gezeten in het drukke station, schrijf 
ik op bet dus veroverde stuk papier. 

(Echo.) 

Winkeliers en handelaars in levensmiddelen, 
die zi.ch niet uitsluitend toeleggen op het le
veren van onvervalscbte ~aar, mogen blijde zijn 

. dat men tegenwoordig niet meer leeft ouder 
bet regime dat indertijd te Neurenberg gold. 
Uit de archieven dier stad tocb blijkt, datmen 
dan.r bijzonder op onvervalscbte levensmiddelen 
gesteld was en vervalschers strafte op een wijze, 
die zonder voorbeeld mag genoemd worden. 
Men oordeele: 1456, Hans Kolbel, burger te 
Neurenberg en Lienhard Frey uit 'fbalmissing 
zijn, wegens het vervalschen van saffraan en 
andere specerijen, op Vrijdag na Miserecordias 
met hun koopwaren levend verbrand, en de 
winkelierster, die duarbij behulpzaam was ge
weest, werd 1\faandag na Bonifacii levend be
graven; -1459, aan Ulrich Heydenheimer, · bur
ger te eurenberg, <lie den wijn, welken hij 
te koop aanbood, met water verdunde, uit bij-

- Niet hct minst, vP.rzekerc!e ik. 
Tramietta stond op, wendde haar blikken vol be

wondering rond zich henen en zeide : 
- Dit is de eerst" maal dat ik het inwendige van 

een paleis zie. Dikwijb ben ik in groote stec!en, als 
tc Pesth, Presburg, Triest voor schitterende gezelschap
pen verschenen, om door mijn dan~en en de kunsten 
van mijn aap en hond het hooge gezelschap te ver
maken; zij schaarden zich clan om mij heen en staar
den mij in hunne prachtige klecdy geeuwencl aan; 
onder al dien rijktlom spookte de vervclin15, bet ramp
zalige van hun besLaan. Indien dit bet lot van den 
rijke is, moge Goel mij clan slechts arm laten. 

· Zoo sprekencle, liep zij rr.ijne kamer op en neder, 
beschouwcle de gorrlijnen aan het venster en met 
kinderlijke nieuwsgierigheid bet behangsel aan den 
muur, het huisraad en al de verschillenrle voorwer
pen rlie bier en daar waren verspreirl, ter1vijl zij 
met onschuldige vreugde een kijkje in den spiegel 
nam. Al dien tijd kon ik haar niet genoeg be
wonder·en, die luchtige trt>d, die cindeloow bevallig
heid in hare bewegingen, c!e bewouderenswaardige 
buigzaamheid barer !eden, ham· ranke gestalte, die 
ieder oogenblik andere vormen wist aan te nemen, 
nu als een leeuwin gekrnmd, clan wedPr als een 
Indische schoone hare ftjne voetjcs als ten clans op
lichtend dit alles betooverde mij. Somwijlen kwam· 
zij mij in het donkcr zoo fantastisch voor, dat ik · 
mijzelven afvroeg of alles wat ik zag geen droom 
was. Haar dolk bield zij nog altijd vast omklemc! 
en terwijl het staal do0t· hct lic:ht van den baard 

zonclere genade beide ooren afge:meclen;-l4G4, 
J\forgnretit Wessneriu, winkelierster te Neuren
berg, die valscb gewicbt gebruikte, werd levend 
nnast de galg begraveu. 

De ondervinding ook in Nederland, zoo o. 
n. in de hoog gelegen gedeelten van Limburg 
tijdens de laatste cholera-epidem~e opgedaan, 
dat op rotsachtigen bodem de ziekte niet tiert, 
wordt thans op nieuw in het z.uiden van Frankrijk 
beve tigd. ~oo vestigt de Lancet er de aan
dacht op. dat Hyeres, gelegen in de onmicldel
lijke nabijheid van Toulon, door honderden 
inwoners dezer laatste stad welke de epidemie 
ontvlucbtten, werd overstroomd en niettemin 
volkomen vrij bleef van de ziekte. Het tadje 
is op granietbodem gelegen. 

A. D. 

Nu de Arlberg-tunnel voor het spoorweg
verkeer geopend is, is de diligence-dienst, die 
eene halve eeuw bestaan heeft, overbodig ge
worden. 

Op den openingsdag van den tunnel reed 
de luatste diligence ten twee uur des midclags 
van Landeck af; aan het rijtuig was eene ver
siering met groene takken aangebracht, te mid
den waarvan de met rouw:fl.oers· omwonden 
postboorn bing, terwijl d·e vier paarden rouw
strikken aan de hoo±dstellen droegen. 

De postillon deed eeu weemoedig gescbal 
hooren, de bevolking van Landeck zwaaide 
m~t hoeden en mutseu en toen zette het ge
vaarte zich voor de laatste maal in beweging 
en begon <le » laatste rid van een oud post-
tillon A. D. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Te Malang is men ontevreden over dP. keuze van 

rlen nieuwen president der » Vereeniging" Hij kreeg 
slechts twee stemmen meer clan zijn mededinger.- -
De Malangsche Correspondent van het Soe1·abaiasch 
Handelsblad merkt zeer juist aan, dat hij die c!enkt 
dat eene petroleumlamp bet eeuwige vuur moP.t 1·oor
stellen de plank mis slaat.- Een Inlander kocht twee 
loten in de loterij van den dierentuin en ging daar
mede naar een stekeblinde doekoen. Deze hesmeerde 
de loten met sirihkalk en ontving rlaarvoor f 1- De 
eigenaar is er nu verzekerd van een goeclen prijs te 
zuHen trekken.- De Madureezen doen te Soerabaia 
weder van zich spreker1. Er zijn van die landslieden, 
die er bizonde1· slag van hebben om kosteloos bij 
wandelencle gaarkeukens te eten en te drinken, Zijn 
de restaurateurs daar niet merle gediend, clan zijn 
zij zeer gul met cen pak slaag.- Den 24en October 
hebben eenige officieren zich met de hoornmu1iek naal' 
den rnajoor van Ham te Torngkoep begeven P.n heb
ben hem een souvenir aangehod('n, bestaandc uit 
een lederen etui, waarin 12 zilvcren lP.pels en 12 
zilveren vorken: Buiten. op het etni b een zilveren 
krans, waarop met gouden letters is gP.graveerd: 
»Aan den ma:ioor P. P. H. van Ham, 1·idder der 
militaire Willemsorde". Op de lepels en vorken is 
gegl'aveerd: »Souvenir de Toengkoep".-Te Pasoeroe
an is eindelijk een nieuwe zoutverkooppakhuismees
ter gekomen, die Maandag alle vaste en los"e goe
deren heeft overgenomen.- Te l\Ialang klaagt men 
er over dat de Regent geen gamelan laat bespelen; 
wat bij zijn voorganger twt>~ malen 's \Weks het 
geval was.- De Keizer Franz Joseph van Oostenrijk 
heeft aan den Mikado van Japan vier prachtige heng
sten uit de keizerlijke stallen cadeau gegeven. Kleine 
geschenken onderbouden de Yriendschap.- Jack Massie 
en Koddij Middings hebben te Karschalton een rob
bcrtje gebokst. De strijd had 70 minuten geduurd 
beide mannen hadden elkander half lam geslagen 
toen de politie kwam.- Bij den AustralischPn mi
nistei· van landbouw is een Amerikaansche uitvinding 
ingekomen om het kunstmatig te laten regenen. Het 
micldel bestaat uit een luchiballon met een schuitje 
waarin een dijnamiet lad.ing. D'e ballon wordt opgelatcn 
en is die op voltloende boogte gekomen, dan trekt men 
aan een koonl, waardoor de Jading ontploft. Als ct· 
maat· wolken zijn moet het rladelijk regcncn. 

In Italic zijn de journalisten druk aan het tluel-
l eeren. Drie van hen zijn gekwetst en nog zijn 
zij het niet moP.de.- Verleden Zondag heeft het Ita
liaansche opera gczelschap mn den beer Bergamascbi 
te Batavia gedebuteerd. Het publiek was slecht op-

met JJUr·p~rcn we2rschijn in den spiegel weerkaatste, 
vermaaktc het haar de teruggeflikkerde stralen in 
alle richtingim te rnlgen. Hare bewegingen waren 
rlie van een kind, en waarlijk zij was ook nog geen 
zestien jaar oud, maar zij bezat de kmcht en de 
ber.denh.:i•J 1·an een veel rijperen lieftijrl. 

Natlat zij er~nigen tijci zoo beweeglijk had dooi·
gebrncht, nam zij hare vorige plaats weder in, en 
kt>erJe haar schoon geLlat, doJl' hare le¥encligc be
wegingen eenigszin'> gekleunl, naar mij tenvijl de 
-vreugclc van cen oogenblik haar smartelijke gedachten 
te kunnen vergeten, aan haar wez~n ce.1 onverge
lijkdijke uitdrukkir.g gaf. 

- \Vat zit rnen bier goed, wilt is hd hier aange
naam wat·m ! Welk een vcrscbil met die gcvangenis 
en het vunzig bol waarin mijne moeder leefcle ! l\Iijne 
arme moeiler ! ach in<lien ge w,ist hoe dierbaar zij 
rnij was. lk heb u, Excellentie, reeds gezeg.t clat zij 
vermoord was. Het monster waarvan gij mij giste
ren nacht ''erlost hebt, heeft haat· met een bijl het 
!even benornen. Zijne woede was ontstoker~ doordien 
mijne moeder er op aandrong mij bij zich te houden 
en niet wilde dat ik !anger zoude zwcrven door de 
l'teclen, rlansen en kunsten vertoonen aan bet volk ; 
zij zeide dat ik geen kind meer wa~ en als vrouw 
aan gevaren bloot stond erger nog dan de doocl. 
Hij "1oeg toe, Excellentie, en ik zag haar vallen .. ~k 
droeg !mar ontzield lichaam naar de plaats waar mun 
broeder en ik waren geboren, waar geciurcnde mijne 
afwezigheid hare tranen hadden gevloeid en waar zij 
gewoonlijk•uit vermoeienis insliep. Ik had haar hul· 

gekom<'n, maar ilt' frocp )1ePl't uitstflkend voldaan. 
llet Bal1wi1wsclt llcwilelsb/ad r·oemt voornl de 'le 
tenor de heer Je11uschi,, die ovPr verbazemle stem
muld.clen moct b!lsehikkcn en een uitel'st waardige 
voordrncht heeft.- Tien jongelieden, die onlangs mPt 
goed gevolg bet grnot ambtcnaars examen hebben af
gelegd, zijn benoemd tot bul'gerlijk ambtenaar en 
ter beschikking gesteld. van den Direkteur yan Bin
nenlandsch Bestuur. - Heden voor acht da.;en h~ 
te Batavia plaats de uitbesteding van de levering 
van Portland cement ten behoeve van de diverse 
genie magazijnen. Alleen die voor Batavia en Sama
rang gelnkten, voor Tjilatjap · en Kotta Radja kon 
de levering nict worden toegewezen wegens te boo
ge inschrijving en voot· Soerabaia moest wot·rlen ge
weigercl omdat het biljet van onwaarde was. - Bij 
Gouvernements besluit zou volgens de Soerabaia Cou
rant bepaald wezen, dat de venduhouders voor elke 
te houden avond venclutie verplicht zijn een minimum 
van f 20. en cen maximum van f 40. te betalen, 
welk beclrag onder rle beambten van het vemluklln
toor, die de ''endutie houden, zal worden verd~eld, 
knvijl het ~epaalcle bekkengeld door deze nieuwe 
atoeran is komen tc vervallen. 

Het Gouvernemcnts stoomschip Ternate dat te 
Soerabaia in reparatie ligt, zal spot>dig naar Banrl
jarmasing tP.rugkeeren, vermtts de politieke toe
stand in dat gewest veel te wenschen ovt>rlaat. De 
gewapende boot No. 27 in station te Bandjarmasing 
is (waardoor is niet bekend) aan de dienst ontvallen. 
Een der in Soerabaia. in conserrntie zijnde booten 
zal ond.er No. 97 in rlienst worden gesteld ter ver
vanging van het eerstgenoemd vaartuig.-- Aan Euro
peesche miiitairen beneden den 1·ang van officier 
worrlt gagement toegekend onder and-eren wegens 
zit>ls en lichnamsgebreken, niet door eigen moedwil 
of ongeregeld gedrag ont taan. Dit is zeer billijk.
Door de mijnbonw maatschappij Salida zijn mijnbouw 
kundige opsporingen gedaan naar de aanwezigheid 
van goud en zilverertsen in het l:mdschap Salida, met 
bet docl natuudijk om, als er wat gevonden wordt 
tot de ontginning van die mijnen concessie r.an te 
vragen. Het onderzoek is in zoo verre bevredigend 
afgeloopen, dat een aanzienlijke winst met de ex
ploitatie wordt voorspeld mits daarvoo · slechts een 
kleinigbeid namelijk een kapitaaltje van 4 a 5 mil
lioen wordt dis)Jonibel gesteld. En nu zijn er nog 
menschen, die beweeren rlat als zij 4 a 5 millioen 
1·ijk waren, zij de exploitatie van de Salida mijnen 
aan anderen zoudP.n overlaten. 

Telegra.mmen va.n de Locomotief. 
Uit Batavia, 20 November. Door d.en luitenant

magazijnmeester rler genie Latzen is wegens ziekte 
een tweejarig vedof naar Europa aangevraagd. 

Ontslagen, eervol, op verzoek Tan Kan Ngo Sam, 
luitenant drr Chincezen te Semarang. 

Benoemd, tot. lrnpilcin der Chineezen te Semarang, 
de luitenant der Chineezen aldaar, Tjiong Gwan Ing; 

tot luitenant dcr Chineezen te Senrnra11g, Khoe -
Boen 'l'.jay, Goci Kek Pjen en Goci Thiam Sioe. 

Uit Bataria, 2'1 No1·emb:w. De gelrlleening ten 
"behoeve van de ?\ I. llanrlelsbank is volteekend. 

. \'oor de opengevallen betrekking van Re~ident van 
Madocra zijn voorgeclragcn de heeren: 

Boos, Resident van Bali en Lombok, 
van 1\:raaijenoord, Resident rnn Kediri, 
en de l\Iunnick,. Resident van l\Ienado, 
Onder rte· sollicitanten was ook de beer Faes, ge

wezen Resident ,·an Che1·ibon. 
Tot gemachtigtlen van de bewindvoerders in zake 

·de koloniale handelsbank zijn henoemd: 
te Semarang, de h1)eren Soeters, agent der facto

rij rnn de ::\ederland~cbe hanrlelmaatschappij, en mr. 
Voute: 

te Soerabaja, de hP.eren Schlosser, ag'<mt 1ler fac
torij van de Nedel'landsche handelmaatschappij, en 
mr. En~chede. 

Een regeeringstelegram, he1len rloor Z. E. den Gou
verneur-Genera;il ontrnngen van Z. E. tlen minister 
rnn Kolonien, deelt rnede dat de landbt>t1wm,wtschar
pij, rlie cl<> ondernemingen der N. I. Hanrielsbank 
overneemt, tot stand is gekoml'n. 

Ter beschikking gesteld van den directeur van 
Binncnlandsch lhistuur, de ambtenanr Veenstra. 

Ingetrokken de detacheering bij het departement 
van l\Iarine van dt'n luitenant ter zee, Hazenbt>rg. 

Gedetacbet1rd bij het rlepartement van l\Iarine, d.e 
luitenant ter zce van Nuijs. 

Ontslagen, eer\'011 op verzoek, uit zijn betrekking. 
d(' commies der tweede klasse bij den post en tc
legraafdienst, Kommer. 

peloos zien bezwijken; welke bulp had ik haar, ik 
jong meisje, ook kunncn vei·1ecnen? 

- Tranzetta, eindig zulk een smartelijk verhaal, 
ik bit! er u om. 

En zij legde bare ijskoude hand in de rnijne. 
- .Luister, hernam zij vol aandoening, voor haar 

c1.,oct vertelde zij mij nog, dat haar !even vol bit
terbeid was heengevlocl.en, dat te midden van het 
hardste werk en voortdurende el!encie, zij slcchts 
ecn vrengde had gekencl, het gelaat van hare kin
deren te mogen aanschouwen; dat zij nu echter 
verheugd was voor baren Rechter te kunnen ver
schijnen; hrtgeen zij soms misclrcven had, zou haar 
toch om haat· lijden, zoo zwaar niet worden aange
rekend ! 

Denk ik aan deze laatste oogenblikken, clan ge
voel ik een troost, d.at mijne ziel onbevlekt is ge
bleven ; dat te midd.en van zoo velc tegenspoeden, 
mijne jeugd alle gevarcn moedig heeft bestreden. 
Daarom hoop ik mijne moeder te mogen volgen, 
naar die wereld, waar niet wordt geleden, niet 
wordt geweend. Voor dat ~ij den laatsten adem 
uitblies, zegende zij mij en gaf mij den dolk, dien 
zij eveneens van hare moede1· bad ontvangen. Met 
flauwe stem sprak zij nog: 

,,Dit is rfe talisman, door ons geslacht van over
oude tijden bewaard; behoud die gedurende uw !even 
en beloof mij Fridzin eeuw1g getrouw te zullen 
blijven," 

(Wordt ve_rvolgd.J 
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l3Plast met d1! bett't•kking Y:m commies de1· twee
rle klas~e bij den po~t- en telegrnafdienst, de Graaff; 

Benoemd tot ondern·ijzere:; der tweeJe klas~e, rne
jull!'nuw Janssen: 

tot c.ommit• de!' rlenle k lasse bij hct depa!'tement 
\'f\11 Onderwij~, Ecrellien~t en Nijycrhei l, Remezond ; 

tot baas-kdc•lmakt•l' bij de fauriek vool' de mnri
ne en het ~toomwezPn te ~ocrabaja, den llond. 

rn:t S!l>Jll1Schip Soo1·cl-I lvllrmd i~ gi~te1·c11 te riial'
sdlle aangckomeu. 

Het stoJmschip :Voo1·d-B1·ahanl is gisteren Aden 
grp:1 s~Pel'd. 

Ueplaat~t ti• Pa"oeroean, de contrble11r cler eerste 
kin>$<' ~fonod de Froidt•\ ille: 

te Clwribon, <le contri\leur tier ee1·ste kbssc rnn 
der Plorg; 

Boleli dopet bell pada 

K 0 NG H 0 SING & Co. 
lLUlPOENG TJINA - SOERAKAll'l'A. 

Djoewalnn kain soetrn 1·oc-pa-roepn._ 
Sroetoe Itlnnilla No. :1 dan Jln\'lllUlh. 
Pfring knjoe ll1n-i Dje1uu1~. 
ltlaknnnn Doe1·oc11i; Kena1·i. 

dan 1·oc1m-roe1ia barnng. (20G) 

• 

DE· J AV A·DODE, 
DE GHOOTSTE 

en meest [elezen courant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en ad v-ertentien kunuen aan
genorneu worden door den Heer C. f_,. Daiei·, 
Solo. 

ieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
cournnt van af 15 December. 

De uitgevers, 

IND ISCH E-BODEGA. 
Gnh· a.ngen: 
Een }H\l'Hjtje exrjtli~e ~vitte 

po1·t ~vijn. minder znet Yn n smaa k dim de 
tot nu toe anngevoerde. 

( ~86 ). * 

T~vee loea:r~a~Uf"~ :. opzPtteltjk ver
v11nrdigd voor l~!.'t Lebnik i11 de kolonil:n. 
De ketels hebben eeue verwarm ingsoppervlakte 
van pltn. <lertien mdern. te Madocrn. de contr6l1•ur dcr ecrste kla~se Zw:1gc•r. 

ll'est-Bo1·neo 8 November. l\fa1rpa\\'a is l'erstc1 kt. 
Voe1tig militairen en de ~toonH'I' Singkawang wer-

den gezonden ter beschcrming der bel'olking. 
De stoomer Pontianak wenl ingehuurd 0111 troepen 

overtebrengen naar Koeboetenga, eerste militai1·c post 
te Mandor. 

[324]* 

T'f>'i'"ee hm·aztm.tn le "t;nadthies vnn 
acht pnarden kmcht. 

H. 1\1. VAN DORP & Co. Eeii:n·omlige ~n·a~·ntietlOUlllell 
in beweging gebracht door p1i1irLlen of runcle
ren. l\Ien behoeft b~j lleze pompen geeu fuu

- <leering hoegeniinmd. •1 7 November. Ten twecden male werd eer. aan~ 
val der Chineezen op het fort Benkajang afgeslagen. 

De Chineezen werdcn op nieuw verdreven, achter
latenrle drie dnoden, tien lilla's, zes gewcren, een 
groote hoeveelheid kruit en kogels en al hun Yaandels. 

Aan onzf' zijde bekwamen wij vier gewonclen 
,,_Aal'\'lln een zwat11'. 

Uit Singapore, 21 <1ovembe1'. Heden is hie!' aan
gekomen de Fransche mail, met bericht.~n, loopende 
tot 24 October. 

De Hollandsche uladen spreken 0\'PI' wein.ig anders 
dar ovel' de verkiezingen. 

Bij de gerneentelijkc verkiczingrn in Belgie be
haalden de liberalen f,Pn groote meerJerheid. _ 

Hct ee1-ste geYolg daan·an is een nieuw tijdPJijk 
ministerie. 

Waarschijnlijk zai ook de kamer ontbonrltln worden. 
Van Reuter, 21 :\ovember. Amsle1·dam, 20 No

vember. Er is een nieuwe maatschappij geYormrl met 
een kapitaal van f 9.000.000 rlie de lanclbouwonderne
mingen van de ::S. I. Ilandebbank 01•er zal nemen. 

Het benoodigde kapitaal is ten voile ingeschreven, 
met een surplus ,·an ongewer cen half millioen. 

De hanrlelsbank zet haar ·betalingcn Yool't. 
De conservatieYe candiciaat baron 1fackaij, is 

gekozen tot pre~ident van de tweede kamer der 
Slaten-Genera.'ll. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maandag, 24 dezer te Klaten van den inboe

del van den Heer Mol en van ,·e rbeurd verklMrde 
goederen. 

Op Dinsdag. 25 dezer e.n het oude Loge gebouw 
in de Koestraat alhier van Commissie goederen. 

Op Woensdag, 26 dezer ten huize van Raden Beij 
Joedosepoetro te Poerwodiningrntan alhier van zijn 
inboedel. 

Op Donderrlag, 27 rlezer in rle Voorstraat alhier 
Yan eenige afbraak en daarna ten huize van den heer 
H. K. H. Wilkens van ZEd. inboedel. 

Op Vrijdau den 28 dezer in het tokolocaal rnn 
den Heer J. B.' H. Harloff in de lle~renstraat nlhier 
rnn losse gol.'rleren. 

De vendnmeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
Hand els· en Commissieh uis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 

SO_JjJS3 .. LA .. N & Co. 
' belasten zich steeds met het houden van 

Jluis- en Coinmissie,·endntien 
(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soeralrnrta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ l'W EX: 
:\lerk PLA'l'ON & Co. Batnvi11. 

(70) A. i\1ACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Infornrn.ties bij den beer 

(19) A. i\IAUHlELSE. 

TE J{OOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) _-L MACHIELSE. 

Amsttr~~m~ehe Apotb.1~k~ 

Levetiwofel' 
(29G)* A. ~IACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Enca.lypsinthe. Jlioorts
'verend liqnenr~ tevens eene zeer arm
gename drank. 

tlOO) J.1ACH1ELSE. 

(
35

) An1sterdamsche Apotheek 
Steeds beleefdelijk naubevolcn. I Voorst;·aat-·Solo 

-------------~----- SOE RAK A RT A. 

H Eenig depot voor Soenikarta van 

liefde broeder Henri. _ X~~p~~b,e W'ij~e~ .. 
e:len overleed te Bojol~li plotseling onze ge- ·1 

w. s. YAX DEX BERGH. (25) A.. i\1ACHIELSE. 
E. M. v.rn DEX BERGH. i --------·--------· 
L. A. va..· DE~ BERGH. A t d he Apotheek 

Bojolali, 20 NoYember 84. ms er amsc 
Algemeene kennisgave. Poeder tegen miltvuur 

(333) 

v~~~i.;.'bie 
op Dinsda.g, 25 November a. s. 

t.m huize van den W elEdelen Heer 

G. --W-. --W-inter. 

:f t.50 per pond. (311 }" 

Gezondheid voor iedereen. 

Hull~way's ZaJf en ·Pillen 
DE PILLEN 

luil'eren het bloed P•l hei·stellen alle ongeregelclliedcn f 

lleerenstraat- Solo. 
Op nietnv onh·an~·en: 

Heeren schoenen. 
Hoed•m lt f 8.-
Pn.r!jsche hemden a f 4-5.- 't <1oztjn. 
Dassen, Boorden. Odeurs, Bndzeep it f 2.50 

't doztju. 
Schuimzeep. 
E1\u de Cologne H. S. No. 17"11 a f 4.'.JO 

de kist ( contnnt). 
Tokohouders genieten .rnbat. 
Schildpadden knmmen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen v11.11 Lecoultre a. f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-
DAl\lES AR'flKELEN. 

Handschoeuen met 2 en 4 knooprn Schoe
nen a f 8.- Blancs de Zus en Blancs de pe..Ze. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 
DltANKEN. 

Pilsener bier, i\fodera a f 1-i.- bet dozjjn, 
Port, Elixer Long1ie Vitae, Wijnen a f LO. f 12 

f] 3 en f 14-.- bet dozijn. 
Havana Sigaren. (3 I 4)* 

1\Io dem ag a.z ijn 
SOERABAJA. 

Steeds voorlianden: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelgke benoodigdherlen, enz. 

llecom1rnmdeert zich verder V-001· 

maken van japonuen, etc. etc. 

het ann
*(252) 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jieatin;;-s (:ong·h JLozen~·es. 
;\1idrl 0 l teg-en de hoest. 

( 1O5) :\IACHIELSE. 

An1sterdams:Db e Apotheek. 
Soen.kv rta. 

Da.yru1n. Alcoholisch wasch· 
water. 

( 101) :\IACHIELSE. 

2G3 

m valen, blikken en flesschen 
verkr~jgbaar bij 

SOES;\1AN & Co. 

Van Meubilair, als: van de TKN BEHOEYE VAX 

een mahon.ijhouten arueublement bestaande uit 
twee Canape's, twt-e Faut.enils, twaalf groote 
armstoe1en en twaalf kleinere stoelen. 

Ronde en ovale tafels, knaapjes en conso
les, alle met marmeren blad, groote spiegels een 
Oleorrrafien kroon han<T-en tafellampen, een 0 , 0 .. 
groote eettafel voor 24 personen, :uzeren twee-
persoons ledikanten, een groote regulateur en 
wat er verder zal worden te voorschijn ge
bracht. 

(331) SOESl\1AN & Co. 

ve~4~•ie 
Op Donderda.g, 27 November as, 

Eerst 

voor de nieuwe woning van den Heer 

13. H. 13. Wilkens. 
van eene partij Af"braa.k. 

en daarna. 
in het huis laatst bewoond door ganoemden 
Heer Wilkens, Heer.mstraat, van overtollig 
meubilair ~n eene collectie bloemen, nader bij 
Strooibiljet te omschrijven, 

(332) SOESMAN & Co. 

J~ver, miw~, i.l.eren en ingewanden. Cle £:l1-j mna.:.tiefi.)diooC te Soeta.fia.da. 

Z15 W''"en kt-acht en gezon<l~eid wede1· aan ;·erzw~k- E :N 

te Gcstcllen, I'll zijn onwaardeerbaar ter genezmg ., ~' . . t ~ r ·~ ~ 01• ':tu 
O'eslacht ~ 8e -.vez:.ee1Ha.nt.a. oi vooz:.uete1oe110 .o.,.,-

\'!Jn alle Kwalen eigen aan het vrouwelijk "' . , o o 
onverschillig 1an welken lceftijcl. En onbetaalbaar -z;icF1-t a.ct.II- CJ{~n8eten ua.n ~lt.i1ioet1no-
1oor Kinderen 1an welken ourlerdom. y - p ~ r CT ~ •.• 

c;ie1i8e1i in ~1..-eCletia.no.)C i-.:?.11ic11.e. 
DE Z.-\.LF 

Is een onfeiluaar genecsmiddel l'OOl' k wade Beenen, 
Zwel'ernle Bor~len, verouderde V.',Jllclen, '7.wel'en en 
EtterbuUen. !let is beroemd t0t· genezing 'an Jicht, 
Rhumatiek, Pn onvel'gelijkbaar voor Aamborstigheid, 

k:eelp.ijn, bronchitis, ver:koudheid en 
hoest. 

Ter genezing van Kliergczwellen en alle soorten van 
Uuidziekten hceft zij geen mededinger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en sLijYe Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOWAY'S EtabliEsement, 

78, New Oxford street, Landen 
voorheen 633 Oxford street, 

En worclen verkocht in Potten en Doozen van 1s. 'l '/,d., 
2~. ()d., 4s. Gel, '11s., 22~., en 33s. en verkrijgbaar 

bij alle merlicijncn-verkoopers door de geheele wcrelcl. 
-- Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, oxrord Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 
(130) 

Trekking 

Maa~~a~ ~~ O~c~m~~r rn~4. 
-225-

Qn~via~g~D 
Via Haniburg, 

Een Klein partijtje werlieli,jk Echte 
Ha. v ana. Sigareu. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

(3 l i3)* IV. 1\lAXWl~LL. 

Djokja. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Le\-erll"uter, dat geen n.anbeve

llng behoeft, door zgne kwnliteit :ilom bekend, en 
slechts .verkrljgbnn.r bii 

per fl. f l. 20 
» doz. fl. f 12.-

V LAS B.L 0 ill. 
(301 )* 

De ondergeteekende, 
befast zich met den in- eu verkoop van pro
dukten te Semamug. 

V erscbnft werklrnpit1inl nan L11.ndbou won
derneIUingeu en verleent voor:ichotten op pro
dukten. 

Een eil nmler tegen n:vler overeeu te ko
men conclitien. 

(2:3:3) L. C. ScrL\LKWIJK. 

SociBte G1

e de Prodnits Alimentaire 
K.\PlTAAL 3 ;1Ili.LJOE:\ FllA:-ICS 

Di1·eclew·e11 DI.VA.YT en ALLCARD 

GOUDE:-.! i\I1rn.111.1.1•: P.'dllJS ·J 878 

GouoE:-1 MEDAJLl.E AMSTERDAM 1883 

LONDON PARl·JS 
':23, n i C lz e I', 23 101, Lealle11hallsl 1·ee/. 

Doter van Iiormandie 
Zon<ler eeuig mengsel, de bc~te boter Y::t.n Fl'ankrijk. 

Direl'se groenten, tntff'els, sa1·dines, ptiles de 

f oie gras, enz. 
ORDERS TE I1ICIITEN AA:\ ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROP.\. 
Men eische op elk blik bet merk met de t.vee boerinnetjes 

llOLLANDSCHE PJUJSCOURANTEN \\'ORDE:\" 

OP ,\ ,\:\"YRAAG TOEGEZO:\"DE:\" 

('141) 

VERZORG INGS 0 G ES TICHT 
TE 

SOERAKARTA. 

flff deeliug=ffmbachfsschool. 
Op be1>1tellin~ wo1·dcn nangemaakt nl

le onderdeelen van gcbouwen als: 
KOZIJ_ EN, ltAMEN, DEUH.EN, KAPPE:;, 
TRAPPEN enz. 

IHJIS en KANTOOlL\lEUBELE~. 
Allen soorten van S;\fIDSWERKEN. 

Herstellingen ann VOERTUIGE . 
Het S OHILDEl-rnN vanDECOH.ATIEN enUI1'
HA~GBOH.DEN in alle )etters enz enz. 
V oor inlichtingen zoowel als bestellingen ge

lieve n1en zich te vervoegen tot den Her.r 
A. COOMANS, zgmle Zl!Jd. aan het 

boofcl clezer school geplaatst. (209) 

. 
Lot en. 

111 de Geldloterij Soerakarta bg ondergetee

kemlen zun "(_1J'l''TEBJ{OCHT. 
(~22) THOOFT & KALFF. 

HOGG'S py;.;:r;; COD LPJER UIL 
(HOGG'S LEVERTRAAN) . 

'lunan de heilume,oitwerking aeder! 30 Jaren belrend 1s 
Te:gen: Borshickten Longtering, Bronchitis, 

Verkoudheid.Hardnekki1l'e boest,Klierachtige 
aandoeningen. Huid:uekten . Klieracht1ge 
gezwellen VerZW<lkklnq en vooral ter versterki11g 
Yan k.J.nderen c'tie een zwak en teer geatel bebbcn 

Men eiscbc op hel eliquel den naam van HOGG 
bet allesl l'an den II' LESUEUR, chef der CIH'
miscbe werkzaamhcden :lan de medische faculll'il l. 
Parijs, en het stempcl van den fransche1 " 
Staat in blauwe inkt. De- Je,·crLr:ian va 1 • 

HOGG wordt alleen ve1kochl in d7'ielweki(J 
flacons waarvan bel mudel bier o'asl is :;epl.at<I 

!potheek HOGG, 2, roe Cutiglione, PARIJS. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

ten behoeve van 
De Gymnastlekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenigin(; tot voorbereldend on

derricht aan kinderen van 1'Iinver
lmo1;e11den in Nederlandl!lch Indie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van 
1 " « 
2 pq:1zen « f 5.000.-
5 « « « 1.000.-

10 « « « 500.-
100 « « (( 100.-
200 « " « 50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
" 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOT.Ei~ zijn tegen f 10.- CONTANT vel'krijgbaal'. 

te Amboina bij de heel'en A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Illankert. 
<l Bandjal'masin « « « J. A. Jansen. 
(( nanclong « (( (( c. G. lleiligel'S. 
« Batavia cc de N I Escompto Maatschappij. 
" cc « den hee1· H. J. Meet·tens. 
(( (( « « « G. Gebrung. 
« (( « « « F. H. Kroon. 
(( (( « de beeren H. M. van Dorp & Co. 
(( (( « « « Emst & Co. 
« « (( « 
(( (( (( (( 

« « « (( 
(( (( (( (( 

« ~ cc den 

« Bruining & Co. 
« Ogihie & Co. 
t Visser & Co. 
« Dunlop & Co. 
hter Loa Po Seng. 

(( (( « (( 
« llengkalis « <c 

« Thio 'fjeng Soey. 
c< L. van Hutten. 

« Benkoelen << « 
« Boeleleng « « 
« Buitenzorg <c C\ 

« « (( • 

« C. A. Aeckel'lin. 
« • Nierinckx. 
« Th. Jansz. 
« J. A. Schussler. 

cc Cheribon « cc 
« « « I 

« J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \Yolvekamp. 

« (( (( « 
<< Djember Bezoekie « 
« Djocjacal'ta « cc 

« J. van Holst Pellckaan. 
« Brocx. 
« J. J. de Graatf. 

« cc cc « « H. Buning. 
« << « cc « \Yed. Kocken. 
cc cc « de heeren Soesman & Co. 
« lntlramajoe « den heer J. Re\"ius. 
« Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
<.: Kota-Radja c< « « A. W. K.ne fol. 
« Laboean (Deli)« c< cc J. F. H. vaenHemert. 
cc i\lacassar cc cc cc \V. Eekhout. 
« Madioen « « << J. A. Manuel. 
cc Magelang « « « P. Koppenol. 
<< Medan « « « \\'·. F. H. Leyting. 
« Menado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « cc Van Houten, Steffan & Co. 
<c Pad.-Pandjang« « « J. \V. Alting Siberg. 
« Palembang « cc cc G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean <c « cc H. G. J(Jw1der. 
<c « « <c « D. P. Erdbrink. 
<c Pattie « <c « A. M. Varkevisser. 
« Pecalongan « c< cc A. \V. I. Bochardt. 
<c « « \\ <c S. N. Marx. 
re « « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
<c Poerworedjo. <c den heer l\L F. Srnets. 
« Probolingo « cc « C. G. van Sliedrecbt. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
.c Riouw c< « « C. van Zijp. 
!< Rembang « « « P. L. ' 'an Bodegom. 
« Salatiga c< « « Tb. B. van Soest. 
(( Samarang <( « Agent N. I. Escompto l\fij. 
<( (( « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
<( c< « (< « Ravenswaay & Co. 
<< « (( <( C( Arnold & Co. 
<( « « « <( Soesman & Co. 
<( C( cc C( « Grivel & Co. 
c< <( « den heer A. Bisschop. 
« Soekaboemi cc C( « D. J. H. Schafer. 
c< Soerabaia « << Agent N. I. Escompto l\Iij. 
(( (( c( den beer Chs. Kockcn. 
« (( (< « c( V. Clignett. 
(C (C « de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« cc cc « « E. Fuhri & Co. 
« cc « « (( Van l\Iuydcn & Co. 
« (( « « « Thieme & Co. 
« Soerakarta C( C( « Soesm<ID & Co. 
« « <( « cc Thooft & Kalil. 
e: « c< « cc VogelvanderHeyde&Co. 
« cc cc den heer C. L. Baier. 
« Tangerang (( (( c( L. A. 1\1. Leman. 
« Tjiandjoer <( cc « Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harl'lach . 
« Tega! <1. « cc K. Hovens Greve \Vzn. 
« Ternate cc cc cc C. \Y. R. van Renesse van 

Duijvenbode. 
cc Tjilatjap cc cc c< I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
« \Vo10sobo « <( « D. J. van Ophuijzen. 

De trekking gescliiedt ten ovcrstaan van den Ko
taris H. J. MEE£l.TENS te Batavia nls bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 

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

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff-Soerakarta 
PAPIEH,EN IN Dl\'EliSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEElt VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 
DIVEH,SE SPELLEN, enz. enz. (5) 

• 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WEBKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.ohinerieen en fa.brieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, 'I.\ 1-1 en Ba.Iii• 
ij zer in alle afmetiugen. 

Staaf en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '/,." en 'I•" 
~ta.af en plaatlioper en .Koper· 

draad. 
Groote- sorteering-~Ioerbouten en 

JUinknagels. 
> > Koperen Branen 

en Stoomafsluiters. 
India rubber van af '!,." tot en met 

l" dik. 
Gaspijpen met hulpstukken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 

Inen, enkel en dubbel. 
Han<l, (Jentrifugaal, Stoom· 

po.rnpen en D1·andspuiten. 
Snijgereedschap voor gas en 

With'Wo1·thdraad. 
Alie soorten Vert·waren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en Schaaf banken. 
StoomJllachines met ketels np ern 

fundatieplaat. 
fiiezel;.;-uhr coinpositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-nitstraling. 
Dinas (Jristall, een nieuw soort 

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

V erder alle artikelen, benoodi;.;-d 
voo1· Iandelijke on<lerneiningeu. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op iuimnaak van lllachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
ling-en nan op diverse werktuigen. (90) 

. 
~ . z 

Witte en Uoode Po1·t ..... f 15.-) per 
1'Inlnga.,l'tiuscntel enVinoDulee,, ·13 .50(12 fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, ·J 2.-111.coJ.t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Verkri.jgbaar 
bij 

THQOFT & !ALFF. 
Av:onturen 

van 

Baron von Mfinchhaus0n 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs f 5.- fmnco pe;· post f 5,50. 
(82) 

Van af hedeu dagel!jks versche Gebakjes enz. Pr!jscournuten wordeu tegen franc;---i 
a11nvrage frnnco toegezomlen. I 

1-
VAN RU IJ V EN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEBENSTBAA 'I.'. 

(127) 

Zaturdags: Sancijsbroodje~ en geprepareerd Y s. Bestellingen word.en m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

L ij t r B Il t B M a a t s c h a p· D ij 
TE BATAVIA. 

Lnlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitital bij overlijden, Immer-trekkende verze 
leering;-· ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, word.en gaarne verstrekt door 

(17) 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bu1L.o.n 

de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

ONTVANGEN: 

pr a ch ti~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'l.'HOOF'l.' & RALFF. 
(162) 

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

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL 

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

garandeerd. 
PlUJSOOURANTEN word.en steeds gmtis 

verstrekt. (7) 

DE SIBOOP YAN D' ZED is -een kostbaar 
kalmerend middel voor kin<1eren. 
DE SIBOOP YAN D· ZED is on!e!lbaar te
gen Klnkhoest. 
DE SIBOOP YAN D· ZED Is een radicaal 
m.1ddel tegen de hoest van teringlljders. 
DE SIBOOP YAN D· ZEDiseenzekermld· 
del tegen hoest verkouclheid. 
DE S:lBOOP YAN D' ZED is uitstekend te· 
gen Slapeloosheld. , 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARI.JS 

EN OVERAL IN QEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 
Tc So~l'akarta bij A. MACHIELSE. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Verk.rijgbaar bij 

1EOO®®f1E ~ [~al\l~f ~ 

H.am.toor-Agendti's J.SS5. 
Spoorweggidsen. 
Nede1·land1 Ge1chiedenl1 en Yolksleven 

( prachtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
de Gene6tet-Album, in prachtband. 

Ctalie, door Gertt1·d Heller >> » 
Ben schilde1·doos, compteet (voo1· di-

lettant-schilders.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bran<lgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE . 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRMW-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas.'' 
Bij het A~ent!!ehap dezer 1'In.ntseha.p

pijen be!!ta.n.t, op zeer aannemelij.ke voor
wa.nrden, gelegenheid tot verze.kering 
tegen bra.nd~evaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J. H. VAN OMMEREK 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van koffij, 
.met ontvangstbe'Wijs ' 'oor kof· 
fij pas. (193) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op aanvnutg dadelijk 

Schijfl!lchietrcgil!lten en A.f'standsbepn-
lingen, afzonclerlijk gebonrle1;1. 

Gedru.kte J\.antee.kenin;;boe.kje!!. 
N aamlij!!ten. 
Kleedinglij!!ten. 
Straf'boeken. 

J:>e '1"elou.tin.e 
1'Ienageboeken met !!terkte llegi!!ter. 
Procc!!-Verban.l. Getuigen Verhooren. 
Bekfangden Verhooren. 
Venduvera.ntwoordingen, enz. enz. (4) 

is eene speciale POUDRE DE RJZ 
bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilza.men invloed, voor de huid. 

Z1j houdt op het aangezicht en is onzichtbaar: 
1ij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheid. 

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

Men neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uitgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Snelcir\11\ - THOOFT & KA.LfF - Soerakarta. 
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