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Ontwerp-Ordonnantie. 

Artikel 9. 
De uit-0efening van open baar gezag is aan 

de huurders. hunne lasthebbers en onderge
schikteu >erboden. 

Zij doen echter van alle handelingen, strij
dig met de openhnrc rust en orde, die te hun
ner kcnnis komen, terstond mededeeling aan 
hot betrokkcn hoofcl van javii.n.nsch bestuur ei1 

1an hct hooftl van plaatsel1jk of gewcstelijk 
>e. tunr. 

Overt.reeling van het verbod, in de 1 e alinea 
vcrrnt, wor1lt gc~tmft op den 'l"OCt van arti
kel 29,alinea 1, onvermiuderd de straffon, bij de 
strnfwetgcving tegen de door hen gepleegde 
feiten be1lreigd. 

ATtikel 10. 
Het is aan de huurders, hunne histhebbers 

en onclergeschikten verboden eemge daad van 
ooheer op de gehuurde gronden, nit te oefe
nen v66r dat · de bckrachtiging der overeen
komst, bedocld bij artikel 6, heeft plaats ge
hnd. 

Overtreding van dit verbod wordt gestmft 
op den voet van artikcl 2S. 

Artikel 11. 

De huurder is verplicht het gehuurde zooveel 
mogelijk ze1f te bcheeren en zich tot dat ein
de te vest;gen op eerug gedeelte der gehuur
de gronden. Hij mag het beheer niet aan een 
ander opdragen zonder schriftelijke toestemming 
van het hoofd vn.n gewestelijk bestuur, die
niet verleend wordt dan aan europeanen en 
met hen gelijk gestelden, die voldoen aan den 
eisch gesteld m § 1 van artikel 1 en die even
cens zich op eenig gedeelt-e der gehuurde gron
den moeten vestigen. 

Overtreding van deze voorschriften wordt 
voor de eersb maal gestraft met eene geld 
boete van f 100 (een honderd gulden). Indien 
bmnen een maand na de beteekening van het 
vonrus of r,a de willige voldoening der geld
hoete niet aim de voorschriften van dit arti-
rnl is voldaan, wordt de nalatige gestraft met 

cenc boete van f 500 ( vijf hondetd girlrlen) 
tot f 2000 (twee d11izend g11lden). 

Indien de na1atige achtereenvolgens twee 
mm.: krachtens <lit artikel gestraft is en nog 
n ["ebreke blijft aan zijn verplichtingcn te vol-

F e u i 11 e t o n. 
De dood van Olivier Becaille. · 

reri:olg. 

IT. 

De dokto1· echter naderde mij ~'TleL Ik raadcte <lat 
hij vermoeid gchaast, ongcdnldig was. Hae! hij mijne 
hand :rnnw•raakt? Ilad hij de zijne op mijn 11art gc
lcgd? Ik zon het niet kunncn zegbcn. J\fa.ar hct 
!Wlwrn mij toe, dnt h1j zich allccn mm1r 1ni>t cen 
omerschillig gelaat ovrr mij hccn gebop:cn kid. 

- Zn! ik de lamp ncmcn om n · licht l<' vcrsclmf
fon? vroeg Simoneau voork0mencl. 

- Necn, onnoodig, zei de doktor, heclnanl wcg. 
Hoe? onnooclig ! nie man harl mijn lew-n in z\jnc 

1anden en hij voml een nauwkcutlg ondcrzoek onnoo
di,z. Maar ik was niet doorl ! ik hart will!)n uit
schrceuwcn dat ik niet dood wns ! 

- Hoc aat i~ hij gestorvcn ? wocg hij. 
- Om zes ure in den morgen, anhvoordde Si-

moneau. 
Een woe1iende nphrnising harl 1•r in mij plaats, 

vastgrlcgrl als ik was in die weesc>lijke banclcn, die 
mij omsnnerdcn. 0 I niet te knnnen spreken, gcen 

d te kunnen vr1TO"ren. 

• 

1

a De Son·alra.1·ta.tdie Cotu·ant 'l"er-
sc hijnt tweemnal s weeks: Di nsd ag en 
i-1·ijtlag. uitgezonderd foestdngen. 

Adverfontieko~t.en behalvc het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 phiatRingen f 1.

e!ke volgernlc plnatsing de helft. 

~ 
doen, lmn hij uit het beheer der ondcrneming I westelijk bestuur uitgenoodigd, decl te nemen 
wordeu ontzet en cl.:i bckmchtiging van O'l"et'- ~ aan officieele plcchtigheden en foestcn. 
eenkomsten. betreffende nieuweu inhuur van l:ij mogeu zich zonder aanncmelijke rcde-

a grom1en of '\"erlenging: van besta1tnde OVeroell- j l1CU nict onfuekkc:i .aan de VOrYL~lling '\"ltll op-
komsten worden geweigerd. <lrnchten en comm1ssien, betrek:krng hebbendc 

Artikel 12. ' t,ot den hindverhunr, waarmede zu door het 
hoofd viin gewcstelijk bestuur mogcn belast 
worden. Op de gehuurde gronden mogen behalYe 

onderdanen dcr Javan.nsche vorsten, geene rui

dere personen door den huurder in dienst geno
men of werkzumn geRteld worrlen. dan europea
ncn en met hen gelijk gestclden personen, die vol
doen mm den eisch viin § 1 v11n artikel 1 en 
dam·toe schriftelijke t.oestemming van het hoofd 
van gcwestelijk bestuur vcrkregen hebben. 

Die tocstemming kan ten alle tijde wegens 
gewichtige, bij het bertrekkelijk besluit te om
schrij ven redenen, door het hoof<l van gewes
telijk bestuur ingetrokken worden. 

Overtreding van de eerste alinea van <lit arti
kel wortlt gestrnft met eene geldboete van 
f 2:J (1·ij( <'ll t1eiutig gulden). 

Indien binnen 'l"eertien dagan n;i het opleg
gen der boetc de vereischte toestemming nog 
niet is gevrnn.gd of de gewrn.aktP opziener nog 
niet venvijdenl is, wordt de betrokken land
huurder gcstmft met eene boete van r 100 1er'11 
honil,.,.d gulden' en de uiet toegelaten opzrn
ner of geemploijeerde, op last vnn bet hoofd 
van gewestelijk bestuur, desnood met behulp 
vl).n den st.erken arm, van de onrlerne.u:i.ing 
verwijderd. 

Artikel 13. 

De huurovcreenkomst gnat geenzms te niet 
door den dood van den verhuunler. noch die 
van den huurder. 

W anneer de rechten van den huurder door 
zijn overlijden overgaan op een persoon niet 
bevoegd om uit eigen hoofde in Soeracarta en 
Djocjncnrta gronden voor den landbouw ill 

huur te ontmngen, · moet uiterlijk binnen drie 
nrnandan na het overlijden door hem of van 
zijnentwege. door den voogd of door den 
executeur test1imenbtir ill het behear worden 

Artikel 15. 
V oorschotten worden door <1en huurrlers aan 

ile vcrhuurders niet uitgekeeril tot een hoogcr 
bedritg dim de som van den huursclmt over 
e;n ja~ir. 

Alle hiermede strijdige ha.ndelingen en bc
dingen, of overecnkomsten vnn geldleening 
znn van rechtswege nietig en de grootere voor
sd10tten of rneerdere. ge1cende gelden in rechten 
niet in vorderbaar noch verrckenban.r. 

Artikel 16. 

De huurschat wordt. door den huurdcr afge
dritgen aan den verhuurtler m per.3oon, chm 
we! an.n iemand door dezcn schriftelijk tot de 
o;itvangst genmchtigd. V errekening vnn de '\"cr
vallen of nog te vervn.Uen huurtermijnen of 
van con deel dan.rmn, met de sclrnldcn va.n 
d·:n vcrhuurder a(l.n derden, is verboden. 

Koop en verkoop vun kwit:1Jltien van den 
hqurschat (petook) ZlJn van rechtswege nietig; 
schulden uit zoodrmigen koop en verkoop voort

·vheijende ZlJ11 niet invorderba.ar m rechten. 

Artikel 17. 

De papaver-kultunr en de zoutmaak zyn 
o, de gehnnrde gronden verboden. 

Overtreding va.n dit verbod wordt. behou
dens het bepnn.lde bij de tweade alinea van 
artikel 29 gestraft met een geldboete van· f l 00 
(cPn hondcrd gulrien) tot f 1000 {een dt1izend 
gulden/ en met wcgruirrring en verb~urd ver
klaring van hetgeen m strijd dnarmede is aan
geplant of verkregen. 

Artikel 18. 
voorzien, met schriftelijke toestemming van het . 0 d p de gehuur e gronden, worden geene an
hoofd van gewestelijk bcstuur. clere voortbrengselen door of voor rckening van 

Deze is bevoegd in buitengewone omstan- den huurder geteeld, dan suiker. koffij, thee, 
digheden een uitstel te verleenen, uiterJijk tot tabak, inrlig.o. rameh, kapoh, kimt, en vanil
zes maanden, nii het overlijden. Daden, clie- 1 nende allcen tot bewaren, alsook die welke e.D , . . 
tr 1 k d 1 te h t · ht t h b e Gouverneur generaal is echter bevoegd s e..>: -en om op e na a nsc ~ip ·Oez1c -e e - s lang t Ii h d d 

b d · t 1 l d b h • om, na:i.r ge van oms anc g e en, eze en, wor en nie 11. s ca en van e eer n.an- • 1 .. t d t · d 
kt 0 t din - di. ·t rtik 1 dt I lJS van gewassen, oor oevoegmg van nn e-

gemer ~ . ver re.. g .~rnn . a e wor ~ re uit te breiden.-
gestraft op de wuze blJ artikel 11 bepaald. 0 t r I t 1· lit ver .renmg van c e eers e a mea van c • n.r-

Artikel U. tikel wordt, behou<lens het bepaalde hij de twec-
De huurdcr, z.gne lnsthebbers en onderge- de alinea van artikel 29, gestraft met eene 

schikten, zoomede hunne huisgenooten zijn ver- geldboetc vrm f 100 (ren handr,r·(l r;11/.le11) tot 
plicht de jn.vaan.:;che bevolking goed te behan- f 1000 (Pen dui:;rncl gulf/en). 
dclen, de javn.ansche grooten en hoofden met Artikel 19. 
onderscheiding en met de gebruikclijke eerbe
WlJZCn te bejegenen en daartoe door de Ja
vaansche vorsten of door het hoofd van ge-

De doktor zeide nog: 
- Uct wecler is zeer slecht foets is ver-

moeiender, da.n de eerste dagen rler lente. 
En hij wrwijrl.erde zich. IIet was mijn !oven "·at 

daarheen ging. Ik wilcle schreem...-en; tranen, belce
digingen snocrdcn rnijn strot. wanrdoor geen adem 
heenging. 0 ! de ellendcling. van wien de clagelijk
sehe gewoonte een werktuig gemaakt had en die a.I
leen aan bet clooLlbed kwam, om een forrnaliteit tc 
vervullen. 

Kcncle hij clan niets, die man? \Yas al z\jne we
tem;chap slechts leugen, dat hij met een oogopslag 
hct lernn van 11cn 1loorl niet kon onr!Prschriden ! En 
hij gin,z hren, hij rnitrok ! 

- Gooden :wonrl, rni.inhPer, zei<l,, Simoneau. 
1\11 was er stilte. Ile dokLor harl zieh gehogen 

voor l\forgrrrrthn. die teruggelrnmcn wa~ toe·l vrouw 
Gahin het ven~I rr ~loot. 'J'oen g-ing hij de kamcr uit, 
ik hoOJ.,le zijne :1appen op cl1•n trap. 

T\omaan, mt 1~ het gedrian, ik was 1·eroorrleelcl. 
l\lijn laatstc hoop vcrdwnen met dien man. Ah; ik den 
v·olgenden da:;: niet veror elf urc ontwaakte, zou ik 
lcven•l beg-raven warden. En die gedachtf' was zoo 
vcr::;chrikkelijk, dat ik h:~t. bcwustzijn wwloor Yan alles 
wat mij omringrle. Ilct laat;;t<' geluid, wat ik hool'
dc was hct zachte geknars dPr scharen van nonw 
Gubin en D<;M. De clnorlenwukc hcgon. Niemand 
sprnk •'r mecr. Margal'ellm harl gcweigerrl. in de Im.
mer dr>r huunrnuw ti' slapcn. Half zittende. half 
ligg-cnrlc, was z1J in den lnierstocl gcznkt, met haar 
schoon, hleek golaat naar voren gr,kcerd, met h 

De verplichte diensten welke de huurder van 
de opgczetenen, cler door hem gehnurde gron-

oop;en. mm wier wimpcrs nag frarum hingcn, ge. lo
tcn, terwijl in de schaduw gezeten, Simoneau hanr 
met zijne oogen verslonrl. 

Ill. 

Ik. kan niet zeggcn hoe Jang dat zicltogl'n duunle 
tot rn ilen morgen rnn den volgenden rlag. Dat i~ 
mij altoo~ nls een afschuwelijke droom hijgeblcY<'n, 
wat ik gevoclde was zoo vr\lemd, zoo venvard, clut 
het mij meer dan moeielijk zo1tdc 'vezen om bet juist 
np t.c teekcnen. Het ergste van m\jne m:wteling was, 
rlat ik no:.r altoos op ccn plotse!ling on1wnkcn Looptr. 
En naarrn::tte het unr r!er hngrnfcnis naderrlc. verstiklc 
mij rle angst meer en meer. 

Hrt was ecrst trgcn d('n morgen. rlnt. ik ·werler 
he,zrip kre('g van rle pcrsonen en de zak('n die mij 
omringcll'n. Een geluicl aan de sluiting ,·nn het YCn
~ter, \rekte mij nit rle ,·crdooving. Yronw Gahin had 
!wt .-enstcr gcopenrl. Het moest zoowat zcycn nre 
zijn, want ik lioorde het schreeuwen van rle wrkoo
pen1 in dr . traat., rlat van ecn k le in mcisjc, cl at 
hlor.mpjes :rn.nbood en mn een antler wat wortelen rinn 
den man wilde brengcn. Dat luidrnchiige wakker wordrn 
van Parij~, berlaarde mij eerst. : het. scheen mij tor. 
het onmogelijk was ik ondcr al dnt. levcn omler rlen 
grand gestopt wcrrl. Een hcrinnerin!l' steldc m\j ge
hc'l en al g-erust. Het ~choot mij te binnen. Llat ik 
een~ een gcval gezicn h;id, juiRt alB het mijne, tocn 
ik nog bcambte in hct hospitaal te Guernmfo wa~. 
Er had dam· ecn man gerlurcnrle vier en twiuti,z 
men aan een stuk geslapen, zijn slaap was zelfo zoo 

Inzendi 1 der Advertontien tot op den 

dt der uitg-nve v66r 10 unr. 

' den mag vonler•m, worclen bchcerscht door de 
jnva11nsche instcllingon en gcbruikcn voor el 
kc onderneming nfzon<lerlijk geregeld, zoodra 
de hehoefte cb11rvm1 n;i,n het hoofll van gewcs 
telijk bestuur m overleg met den betrokken 
jtwnanschen i-orst of Hijksbcstuurder mocbt hlij 
ken te bestann. l31j die regeling wor<lt, na den 
betrokken huurller te hebbon gehoord. over
eenkomstig de ,invan.nschc instcllingen en ge-

J hruiken tot grondsh,g· geuomen: 
le dat v:rn io•leT opiczdene. die volgens de 
jn.v111msch0 instellii1gen en gobruikcn dienst
plichtig is, rnogen gevorderd wor1lcn nachtwncht
diensten bij de otn.blisRcrncnten van lamlbouw 
en nijvorheid en bij de womngcn van huur
der en geemploijecrde op de lnmlen, nls mode 
dicnsten voor het onrlerhon<l vnn binnen we
gen, watcrleidiugcn en a1111ere werken, waar
bg ook bet behng der bevolking is betrokken; 
2e dat ,-,1n ieJer, di~ een erf of tuin m ge
bruik heefi, mogcn g-cvorder.l worden dicusten, 
welke niet ueemd z~;n nan den lnndbouw, nl
les onverrninderd de Terplichte ttlgcmeone op
komst bij rampen rn.u hoogcr hnnrl. 

De sub 2 be:!ocUc vm·plichte donsten, trodcn 
m de pLmts 1nu de hunr voor cen tuin of 
erf, en km tie lnmlhuurder die. bij vr1jwillige 
ovcrcenkomst. lnten verv1ingen door bctaling 
m geld; 

Het is uittlrukkeliik verbodcn huisclijke 
diensten. hoe ook ge1rnamd, zoomin op de 
hoofdplaats als de on<lernemingen van de be
volking te vor<lcren. 

Artikel 20. 

W n.nneer de landhuurdcr gcen gcbruik maakt 
van zgn recht, om de door hem gehuurde 
gronden gehecl m dnghuur te doen bewer
ken, moet de exploitr.tie van grondon door hem 
zoodanig geschieden, dat de hevolking, ge1ij
ke voordeelen gcniet n.ls bjj rlP tocpassiug, het
z.g van hct zoogemwmde glebagnn-. hetzij 
van hct zoogenamnde bengkok-stelsel. 
a. Onrlcr gleba.g1m-stelsel wordt Terstaan, dnt, 
bij wisselgebrnik van de ingehuurdo bcbouwde 
grornlen ~, gcdecltm1 door den bndbouwer voor 
den huurder behoorlijk worden bebouw<l; van 
".,; an.n deu h1nrlbouwer het ;rolle genot wordt 
verzekerd en vn.n '/• hct 'l"ollc genot ar.n den 
bckel. als loon voor zgne vemntwoordulijkheid 

· (loenggoeh) wordt toegekend. 
Het hooftl van gewestelijk bestuur ziet toe, 

dat bij toepassing van het glebngnn-stelsel, op 
gronrlen wier kwa.liteit nict meclebrengt, dat 
hunne opbrengst voor den landhouwer een 
volrlocnde belooning is voor den te verrichten 
arbeid. hem tth lnn verr.ekerd worde cen billijke 
bijbetaling. 

Als mitafat1i.f wordt danrbij nn.ngenomcn, de 
stand viu1 de dagloonen ter plaatse. 

(Wordt vc;·volgd.) 

vast, dat rlc g.~n·}C::.h001-;}n ;:pert oorr!eel dnrftlen 
nitspreken: toen was die man g-aan opzittcn en wa~ 
dadelijk op8'cstaan. \rat mij aanging, 'ik sliep al 
vijf en twinLig nren. Als ik voor tien ure wakker 
werd, wa~ het nog tijds g-C'nong. 

Ik trncht1c tnen te "·e'en te konwn, welkc pgrso
nen in de lrnmcr ·waren en 'mt zij er uit\'Ocrden. 
De kleine Ilt'M mocst op het 11ortaal spclcn, want 
f1:1ar de denr open gcg-ann was, hoorrle men een kinder
Inch ...-an huiten. Znkcr w::is Simoneau nict rnecr rlaar, 
want g-cen 1'nk•}l gcluirl Ynrrnadrl·~ zijnc t.egenwoorrlig
hnicl. De ~lollen \il.11 n-ouw Uabin stonrlcm a!lecn op 
rlcn vlner. Ein,leTijk wcl'rl ci· gec:proken. 

- )[ijn \rnarrle, ze.irt' rlc 0url1\ µ;ij rloet rnrkcerd 
cloor <'I' nict Yan i1' r!rinkcn, nu ze nog warm is, 
dat zn11 11 krarht gl'vcn. 

Zi,i ~prnk lot l\Inrg-aretha rn het znchte gndruppcl, 
op rlen ~choorstPlln rnrklarirrlc mij, <lat men bczig 
wa~ knrfic te mtlr.n. 

- lk won ciw•nlijk nict• zeggen, vcrvolgde zij, maar 
ik harl dat nooclig Op mijn lceftijd, deugt 
het rolstrcki nict om ',.; narhts wakkrr te hlijven. En 
hct i~ wo treurig- in Pi'n hnis wan.r pas ecn ongeluk 
heeft pbat~t grhacl Nl'cm rlan toch wat 
koffie. a1 zou het maa.r ccn enkclc rlnippel wczcn. 

Zij dwnng :'.linrgnrci.ha om ccn kopje te rlrinkcn. 
- \Yd! daL 1" warm, clat doet 11 goer!. Gij 

moPi. kracht hclJIJen om tot hut einrle van den dag 
tc J;omcn Als gc nu vcrstandig wilt. wezcn 
ira dan in mijnP kamr.r en wacht claar tot alles af
geloopen is. 
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TOERBEURTEN vo<H' de kommissarisscn der maand 
van de Lcden tier plaatsclijkc schoolkommissic ·tc 
Soerak.arta. 

Januari I JI. IC II. "Wilkens en 
C. A. II. Kuhr. 

V e rt r .. k d a~ e n d e r Mai l s. 
in de maand Januarij 1884 

F 3. - 17. - 31. 
~ 9. - 19. - 30. 
E 10. - 24. 

Vrijdag j. I. den lle Januari vond het aan
gekondigde Concert van het muziek-gezelschap 
» Lijrn." plaats. 

Zoo als het te vcrwachten was, behaalden 
alle medewerkende leden een schitterend suc
ces. Herhaalde nmlen werd er reeds op gewe
zen, dat ieder dcr dilletanten musici dezer ver
eeniging, met rueesters in hun vak kunncn 
wedijveren. 

De introductie begon ruet de ouverture: 
»Der Schauspieldirector, von Mozart. 
Het streelendc dezer schepping werd in al 

lrn.ar nuances ruet accuratesse uitgevoerd. 
No 2. Solo piano, Marche ct Finale uit het 

Concertstiick von Weber, vooTgedragen 
door Dr. G. 
Juiste opvatting, vlug en gevoelvol spel 
en fijne nuanceering werden hierbij 
opgemerkt. 
Ailes te samen genomen, gaf de musicus 
b]ijken van eene goede school gepaard 
aan veel studie. 

No 3. Allegro Scherzando en Andantino Con 
moto, (Niels Gade) 

To 4. l\Ioderato, Larghetto Con moto en Fi
nale, beiden voor viool, violoncel en 
piano. (Niels Gade) 
Dezc Compositie wcrd, zoo ver ons 
bekend, ter plaatse nog niet ten ge
hoore gegeven. 
De Componist behoort tot de jongere 
Cclebriteiten, althans in ons Ooste4jk 
halfrond. 
Zijne toonzettingen zijn voor musici 
van hct conse1·vatoire aeschreven. 
Dit pleit reeds voor de ruoeilijkheden 
der zooeven genoerude N 6 3 en 4. 
Hoe lieflijk en eenvoud:ig Klonken de 
tonen aan de schoone ii:IBtrumenten 
ontlokt! hlenig toehoorder zal gedu
rende de uitvoering niet gedacht heb
hen aan de technische moeilijkheden, 
Eenvoud, zuiver spel en harmonische 
eenheid was ook hier voorheerschend 
en strekte den kunstenaars den hr. C. 
als violist, den hr H. als Cellist en den 
hr G. als pianist, waar4jk tot eer! 

Ko .J. Ouverture Robert le diable" voor klein 
orkest ~n piano-Meijerbeer werd zeer 
goed tot in de kleinste bijzonderhed_en 
weergegeven. 
Desniettegenstaande was er eene leeg
te te bespeuren. welke volgens inge
wonnen informaties, ruoest worden toe
geschreven nan ongesteldheid van een 
der H. H . Leden, waardoor de wald
hoornpartij ontbrak. 
Zeer jammer, daar door dit gemis, veel 
van het infernale der ouverture verlo
ren gmg. 

X o 6. :»Liebesgcsprach" voor olo, Violoncel 
en piano . . . . Schultz-W eicle. 
Beide instrumenten wedijverden ook 
hier weder ruct elkander. · 
Vol kunst wist de heer H. zooals 
altijd. zijn strijkstok te voeren bij de 

- Neen ik wil hlijven, antwoorctde l\Iargaretha 
vast hesloten. 

Hare stem, die ik sedert den vorigen dag niet meer 
gehoord had, ontroerde mij. Zij was verandel'fl. door 
de smart tc1· ncrlergcslagen. Geliefde vrouw 1 ik ge
voelde haar bij mij uls ecn Jaatste troost. Ik wist 
dat hare oogen steer!;; op mij gernsttgd waren en zij 
mij beweende met trancn, die uit het hart voort
kwamen. 

l\Iaar de tij<l ging voorhij. Op eens, was er aan 
d~ .dcur een geraa , wat ik mij niet kon rnrkl\lren. 
Men zourlc gezcgd hebben, dat er een meubelstuk 
vcrplaatst werd, wat Ynn tijd tot 1.ij<l in onzachtc 
aanraking met rlen munr kwam, omdat de trap te 
nauw was.. Wat latci· begreep ik, liet ;;nikken rnn 
Ma1·garetha h orende. Ilet was de doodkist. 

- Gij komt te vroeg, zei vrouw Gabin ontcvrcdcn. 
Plaat.<; dat achter hct bed. 

Hoc laat was het clan toch wel ? l\Iisschien negen 
ure. Dus de doodkist was er reeds. En ik zag zc 
tc midden van den stikdonkcren nacht, geheet nieuw, 
gemuakt van planken, die pas geschaaftl waren. fijn 
God I zou allcs dun hicr eindigen? Zou men mij in 
die doos wegdragcn ? 
. Toch had ik een groote vreugde. Margaretha, 

hoe zwak zij ook was, had mij afgelegd. Zij wa~ 
het die, geliolpen door de oude vrouw, mij aanklceddc, 
met hct gevoel en de liefde van cen zuster en van cen 

· vrouw. Ik gevoelde mij nog ecnmaal in hare armen, 
bij elk kleedingstuk, dat zij mij aantrok. Toen hield zij 
op, door harf( aandoening overstclpt, zij klemde zich 

No 7. 

No 8. 

moeilijkste luopen, zoowel arpeggio als 
staccato, 
Lieflijke fl.ageolet-toonen der Oollo :ivis
selclen bet Con runore spel vn.n de pi
ano af, zoodat het enseruble volkomen 
beantwoordde aan den titel van ' de 
compositie, waartoe het meeste bijdroeg: 
do verheven voordracht der beide ar
tisten. 
Air cl' Eglise voor viool, harmonium 
en piano. 
Door plotselinge ongcstelclheid van den 
hr L. aan wien de harruoniumpartij 
was opgechagen, besloot de Directie 
bij het begin van het Concert, dit 
nollllller weg te lo.ten, ware bet niet 
dat Mejuffrouw P. als reddende engel 
zich bereid had verklaard, welwillend 
hare hulp te vcrleenen. 
Allen lof aan deze ster van den mu
ziekalen horizon, die de moei4jke or
gelpartij prim.a vista voordroeg. 
Ons aller erkentelijkheid 11an de lieve 
verschijning voor hare belangelooze 
hulpvaardigheid! · 
Ouverture »Riibeiahl" v. Flotow voor 
strijkkwartet en piano, was als fina
le goed gekozen. 
Eenvoudig streelende muziek in een 
terupo 11ccelerato, vooral aan het slot, 
ruaakte op het auditoruim een gun
stigen indruk. 
Het enseruble was correct en droeg den 
sterupel van ernstige studio der IL H. 
Leden van »Lyra" \vien wij dank zeg
gen voor den genotvollen avond. 
» Einde goed, alles goed" -zij het ons 
vergund, ten slotte hierbij te voegen, 
dat de WEeiIGE toehoorders, huiswaarts 
keerende voldaan 11ifriepe11: »non·mul
ta, sed multuru"!!! 

Gisteren avond had te Solo het tweede concert 
plaats der gebroeders Sauvlet. Ook nu weder 
haudhaafcle de fluitist Sauvlet z:j.jn roeru, en de 
daverende bijvalsbetuigingen van het helaas! 
zcer schaars opgekoruen publiek, bewczen hem 
hoezeer men zijn s~hoon spel apprecieerde. Zijn 
broeder den pianist zouden we aanra<len · in 't 
vervolg niet al te veel op de onkunde van 
het publiek te rekenen : men heeft zeer goed 
opgemerkt dat hij in het Scherzo van Chopin 
tweemaal is blijven steken en dat hij de Me
lodie van Rubinstein, niet Nocturne zooals'no. 5 
staat, tweemaal te gauw speelde. De hee1· 'Sduvlet 
ruoet nog veel studeeren en daarom a·cht men 
voor11lsnog een gepastere houding tegenovcr het 
publiek wenschelijk. Een eigenaardigheid van 
dit concert was nog dit, dat vier nurumers stil
zwijgend door andere werden vervangen. 

Wij eindigen met een harlelijk woord Vl1]1 

dank aan -de -heeren Harloff en Roque voor P.un 
zeer gcwaard~e medewerking. 

De garebeg-Moeloed heeft verleden Vrijdag 
de Sekaten besloten en liep op de gewone w:j.j
ze in de beste orde af. De verkoopers van: de 
Sekaten klagen steen en been over de weiµige · 
winsten die zij behaald hebben. Sommigen spr&
ken zelfs van verlies; ook de wagenverhum-
ders beweren ruinder verdiend te hebbe1i clan 
andere jaren. Dit a1les kan geen verwondermg 
wekken, als men bedenld. dat bij de slechte 
tijden nog het slechte weder gekomen is, waar
door de aloon aloon in een modderpoel hcrsieha
pen was. De J a>anen schrijven dit toe .aan 
de twee garebegs-Moeloed, die dit jn,ar · plaats 
hebben. Voor elke Sekaten kan er, volgens 
hun zeggen dus maar de helft van de gewo
ne winst zijn. 

Garebeg Moeloed werd V rijdag jl met groo
ten luister gevierd.- Vele bclangstellen_den be
gaven zich met den Resident naar den kra
ton om den Keizer hunne gelukwcnschen aan te 

aan mij ,·ast, zij besproeide mij met hare tranen. 
Ik had huur hare omhelzing willen terug geven. haar 
toerocpende: .,Ik leef," maar ik bleef onmachtig. ik 
lag daar als ecn krachtelooze massa. 

- Gij hebt ongelijk, dat alles is verloren, zcide 
Yl'OUW Gu.bin. 

- L~t mij bega~n, antwoordde ~Iargare~ha met 
haar door snikken afgebroken stem. Hot mooiste, 
wat wij bczitten ..-vii ik hem aantrekken. 

Ik begrecp dat zij mij aanklcerlde zoo als ik op den 
dag ·van on.5 huwelijk was. 1k had die kleedcren 
nog bewaarcl en rekencle er op die alteen te Parijs 
op fccstdagcn te gcbruiken. Tocn vie! zij, nitgeput 
doot· de in~panning-, in den leuningstoel neder. 

Op cens sprak Simoneau. Zoker wu;; ltij pas bin
nen gekomen. 

Zc zijn beneden, sprak hij zacht. 
- Nu ja, hct is niet te vrocg antwoordde zij, ook 

zacht sprekende. Zeg- hen boven te komen. er moet 
een eincle aan gemaakt wol'(lcn. 

- Hct is maar dat ik. bang bcn voor de wanhoop 
van die arme vrouw. 

Het scheen dat de oudc nadacht, zij hernam. 
- Luister, mijnheer Simoneau, met gcwcJd moot 

gij haa,r in mijne kamer brcngcn. Ik wil niet clat zij 
lucr blijft. Ik be,vijs haar daarmecle ecn dicnst ... , 
In dien tijd zal alles in ecn wip afgedaan zijn. 

Die wooi:den troffen mijn hart. En wat werd er 
van mij toen ik rle afschuwclijke worsteling hoorde, 
die er thans pla.at.5 had ! Simoneau was Margaretha 
gcnadercl haar smeekcnde om niet in hct vertrek te 

bieden, waarna men zich eenparig naar het Re
sidentiehuis terug begaf, tot deelname aan een 
verfrisschend dejeuner.-

De eerstvolgende Garebcg-Moeloed, valt op 
30 December e. k. wat, met het oog op het 
betalen cler pachten, voor heeren landhuur
ders on voordeelig uitkorut. 

Zooals bekend is heeft het Z. M. onzen 
geeerbiecligden Koning behaagd, den Pangeran 
AdipatieArioPraboePrang We lono, te benoemen 
tot Ridder in de orde van den Nederlandschen 
Leeuw, die Virtus nobilitat tot <levies voert. 

Daar de uitreiking dier Koninklijke gift met 
eenigen luister moest gepaard gaan zoo werd 
den dag van gisteren. Senen legie, claartoe 
gekozen. 

V 66r tien ure hadden gcnoodigden die aan 
de plechtigheid wilden deelnemen, zich in het 
Residentiehuis verzameld en ietwat over 
tienen recd de Resident, vergezeld van den Mi
litairen kommandant, in de statiekoets van den 
Pangeran Adipatie, geescorteerd door een de
tachement kavalerie en gevolgd door Pange
rans van het hof van Soerakarta, offi.cieren, 
burgers en arubtenaren naar den dalem van 
Mangkoc Negaran, waar de Resident den Pange
run Adipatie bekend maakte met het Konink
lijk besluit. 

Door den Secretaris der Hesidcntie werd 
daarop dat besluit voorgelezen in het Neder
litndsch en door den 'frans lateur, de vertaling 
daarvnn, in het Javaansch, waarna de Resident 
den nieuwen Ridder ernstig in het maleisch 
toesprak en hem het distinctief op de borst 
speldde. 

De Pangeran Adipatie beantwoorclde die toe
spraak, door de verklaring dat hij de Koninklijke 
gift hoog waardeerde en verzocht den Resident 
zijne dankbetuiging te willen overbrengen aan 
zijne Exellentie den Gouverneur-Generaal, met 
de bede om dien dank aan de voeten van den 
troon necler te leggen. 

Daarna wenschten alle aanwezigen den jubi
laris geluk met de hooge ondcrscheiding. 
De plechtigheid afgeloopen zijnde, wer<l het feest 
evenals op een gewone Senen Legie voortgezet. 
Er werd door de opgestelde troepen geschoten, ge
defileerd, dePangoeloe en zijne volgelingendeclen 
de gebruike4jke gebeden, enz. waarna de gus
ten zich aan tafel bega ven. 

Het maal was als naar gewoonte uitstekcnd 
en tegen drie ure keercle men huiswaarts. 

Hoe ruaakt men zelf een reukwater.- Men 
neerut een h11lf liter van den zuiversten en 
besten alcohol (van 90 pCt.), 15 druppels 
citroenolie, 15 druppels oranje-olie, 15 drup
pels bergamotolie, 10 druppels rosmarijnolie, 
8 druppels cardamonolie. Al deze olien giet 
m..en in den alcohol, dien men te voren in 
cene daartoe geschikte flesch gedaan heeft, 
schudt alles goed door, en zet dan de flesch 
goed gekurkt 14 dagen lang op eene zonnige 
plan.ts, in welken tijd zij dikwijls geschud moet 
worden. Dit krachtig en aangenaam riekend 
reukwuter, met de beste eau de cologne ge4jk 
te stellen, blijft in goed gekurkte fl.esschen ja-
ren lang goed. I Celcb. Conr.I 

Verspreide Barich ten. 
Ter eere van het bewek van den Duit$Chen Kroon

prins uun Spanje zijn er ecn aantal stieren, op knnst· 
mat1ge wijzc in Ycrschillende nrenas gcslacht. De 
slachters waren picadores te paarcl en Chnlo~, ban· 
dillcros en mataclores te voet. De laatst.en brachtcn 
cle11 c1001lsteek toe.- De opium, aangchaald door den 
schout Ro:cnboom tc Soerabuia, heeft niet de waarde 
'(an negcntig rlui1.enrl gulrlen. maur ofschoon bet aan
rnerkelijk minder is, krijgen aunbrengers en aanhalcrs 
ccn uardig dui4;e voor hun geringe moeite.- De bc
nocmflc Dirccteur van Finantien Dokte1· (in dezo lie
tcekcnis gccn gcneesheer) de Boo lieeft tlen :3c. Ja
nuari zijn functicn aanvuurd.- Een snelle carriere 
muakte de hccr J. P. Sprenger Yan Eijk. In 1872 

· blijven. 
- Om 's hemels ~·il, bad hij, kom met mij mede, 

bcspaar U een nuttelooze smart. 
- Keen, neen antwoordde mijne v1·ouw. 1k zal en 

ik wiJ tot hct taatste oogenblik blijven. Denk er om 
dat ik sll!chts hem in de wcreld bezit en '1at, als hij 
'veg- is, ik altccn zal wczen. 

~laar vrouw Gabin was bij het bed gekomcn en 
fl uisterd e : 

- Komaan, licht haar op en draag haar in uwe 
armcn wcg. 

Zou die Simoneau, _jfargareiha aangrijpcn en haar 
weg<lragcu? Op eens schreeuwrle zij het uit. Met cen 
woedenclen sprong wilde ik overeind komen. Maar 
de spiercn in rnijn vlccsch waren gchroken. En ik 
blccf wo stijf, clat ik zelfs mijn oogleden niet lrnn 
opencn, om Le zien wat er daar, vlak -voor mij gc
beu1·ke. Uc worsteling duurdc \'Oort, mijne vrouw 
k.temde zich aan de meubcls vast, steeds hcrhalende: 

- 0 ! om Gods wil, mijnheer luat mij los, ik 
wil niet. 

Toen moet hij haar in zijne armcn genomen heb
ben, want zij kreet nog slcch1s als ecn kind. Hij 
bracht haar weg, de snikken hoordc ik nict mccr en 
ik verbeelrlcle mij hen te zien, hij groot en stevig, 
haar mededragende aan zijn hart gedrukt en zij, in 
tranen smeltend, als gebroken, zich overgcvenrl en 
hem volgcnd overal waarheen hij haar wilt!e gcleiden. 

- Yenluiveld, dat is niet zonrlcr moeite gewecst! 
bromde vrouw Gu.bin. Korn, nu gauw, nu al het 
lastige van den vlo<!r is! 

ini;pect~ur Y!ln linantie11. In 187 4 dit•ccteur van fi
nantirn. Jn '1877 algrmb0 ne Scc1r'tnris. In 1b70 lid 
in den rau<l van Nrderlandsch-Indii' en in 18d4 mi
nister van Kolonicn.- Naur den ilad,j.a van Tenom 
wordt een expcditie gezomlen, groot een bataiJlon in
fantet·ie en een sektio artillerie en g-cnie troepcn. 

De opinie van den mijningenieur Verbeck en ri1c 

van den kontrolcm· Rosemeijcr ten opzichte van de 
Mera.pi vcrschilt. Beidcn vonden eon kegel in den 
haton, maar de kontroleur profctccrde clat ez in 
Febnrn1·i een nitbarsting zou komen en de mg-enieur 
zegt dat daarvan voorecrst niets te vreczen is. In 
atte gevallcn zijn beidc adviezen verrassenrl. 

Ecu. Smulpal.--tij. 

In een dagblad van San F ancisc 101>-fde 
een zekere heer .Mattheus Pepermint een som 
van 2000 dollars uit voor vijf Amerikaansche 
burgers, die zoo vriendelijk wilden zijn, den 
volge~den dag bij heru te komen eten; voor 
een fi:Jn ruaal zou gezorgd worden, maar ic
dere gt.st moest, voor hij do uitgcloofde som 
in ontvangst nam, een der volgende zonclcr
linge gerechten etcn: een levende rat of ~n 
kl~ine slang, een schotel konijnenoogen in azijn, 
dne mollen, of een bordpapieren taart. 

'fwintig liefhebbers kwamen op, vijf concur
renten werclen uitgezocht en een hotel van 
den cersten ra~~ aangewezen, waar de fijnste 
gerechten en w.unen aan de eigenaardige scho
tcls zouden voorafgaan. 

Tegen het einde nm bet dm"r vertelde de 
gastheer, waarom hij eigen4jk die soru uitge
loofcl had. V roeger was hij namelijk een arm 
hanclwerksgeze1 geweest en dibvijls had hij 
toen gedncht, dat hij voor een irroote som de 
ongclooflijkste dingen zou doen. 

0 

Daarom wil
de _ hij nu aan een paar arme duivels gelegen
heid geven 2000 dollers te verdienen. 

Toen hij uitgcsproken had, wenkte hij den 
kellner_ en vijf schotels werden gebracht, tot 
ontz~tting der gasten, met de vreemde spijzen. 

Z:g aarzelden. Ma11.r 2000 dollars is een 
mooie som ! Moedig gingen zij aan hct werk. 

De ratteneter had betrckke4jk de moeielijk
ste; de taarteneter de lichtste tn.ak. Einclelijk 
Illl.dat elk hapje met den noodigen fijnen wijn 
besproeid wus, was het werk afgeloopen en 
de gastheer stond, nu hun bravo te hebben 
toegeroepcm, op, o~n het geld te halen . 
man.r kwaru niet terug ! 

De arme slachtoffers kregen na twee uren 
gewacht te hebben, van den h6telhouder de 
rckening voor het: fijne maal en de heer Pe
permint had zich »verwijderd" met de entree
gelden, want op een balkon in de eetzaal had 
men tegen betaling een ruenigte nieuwsgieri
gen toegela.ten. 

TELEGRA:MMEN. 
Uit Batavia, 8 Janu~. 

De Regeering beeft gelast niet- met nieuwe 
werken ten laste der begrooting van 1884 aan 
te vangen, zoolang die begrooting niet afge
kondigd is. 

De adjunct-bouwkundige bij de kustverlich
ting Koster, heeft een tweejarig verlof naar 
Europa aangevraagcl, wegens ziekte. 

Tot havenmecster te Batavia is voorgedra
gen Gravenhorst, thans havenmeester te Soe
rab'aja; 

tot posthoudcr te Ternate, K"hlen. 

Bij de opening van den spoo1weg worden 
de pakhui:i1en en het station der laaclbooten te 
Djocatro opgeheven. 

Het departement van financien heeft den 
gewestelijken ambtenaren bij circt.:luire uitge
noodigd, het kasbeheer niet als bijzai:tk te be
schouwen. 

In de jaloersche woede, die dat rraakte, zag ik 
rlat wegclragen aan, als een afschLwelijken 1;oof. 
Scdert den vorigen dag zag ik l\Iargarciha al nict 
meer, maar ik hoorrle haur toch. Nu was ulles ge
daan: men had haar van mij ontrukt, zelfs voor ik. 
nog ondc1· de aardc wa. . En hij was daar achter het 
beschot met !mar te zamen, alleen om haar te troos
ten, mis~chien omhelsde hij haar. 

De deur wercl weder geopend en zware stappen 
klonkcn door het vertrek. 

·- Laten wij ons nu haasten, zei<le vrouw Gabin 
Die kleine mcvrouw moest eens terug-komen. 

Zij sprak t.ot onbekende lieden, rlie huar slechts 
door brommen untwoord gaYen. 

- Ik, dat bl'grijpt gij, ik hen gcen blocrlverwant, 
ik ben f<lecht8 een buurvrouw. Ik verdien er niets 
hij. Het is a.Ileen nit goedhartigheicl, dat ik mij met 
hnnnc zaken hcmoei. En waarachtig dat is zoo vroo
Jijk niet, ik heh den geheclen nacht opgezeten. Tegen 
vier ure was hct om den drommel nict warm. Enfin 
ik heb altuos rlom gehandelrl, omdat ik te goed hen. 

Op dat oogcnblik trok men <le kist in het midden 
van clc lrnmcr en ik bcgreep a.lies. Koma.an, ik was 
veroorrlccld, omdat het ontwaken ·niet kwam. Mijno 
gerlachten verlorcn hunne juistheid. Altes dwaalrlc 
in mijn hrein als in een zwarten rook ; ik gevoelcle 
zulk ecn vermoeidheid, flat hct een vet'lichting scheen 
van op niets mecr te rckenen. 

{Worclt ve1·volgd) 



Hit t-eOerabnjn. 8 Januari 

De gestol.m b11n~biljetten zijn op vijfhondciXl 
gu:don n11, terecht. · 

De 'daders, twee employe's vn.n de H11ndcls
bank, zijn in confessie. 

Uit Singapore, 8 Januari. 

De Penang Times bevat de volgende be
ric:...ten: 

De Pegasu · is naar Olehleh ternggekeerd. 
De Hollanders hebben besloten een expech

~ie na11.r Tenom te zcnden. 
Voor hclt overbrengen van het derde batal

Jvn is de Dci1-0nhtcrst ingehuurd. 
Een 1.nder bn.tal;0n ligt tot vertrck gerced. 
I> ra(\j .• h van renom zou een krijgsmacbt 

vnn twaalf duir:end man op de been gebracht 
bebb--n. 

Van Batavia, 8 Januari. 

0 v e r g c p l n. a t st naar ~Iagelrng, kapitein 
Catcnius; 

naar 'rjilatjap, kapitein Deibert; 
n111tr Magelang, de eersto luitennnt Broes 

van Dort; 
nunr Soerabaja, de ecr ·te luitenant Snijder. 

De huurwaarde (belnsting) voor 1 84 to S11-
marang i!'l va tgesteld voor Emopeanen op ~4 0 
en voor vreemde oosterlingen op 1 :20 gulden 
1 s · jan.rs. ~r) 

V e r p 1 a 11 t s t >an aru1mng nan.r Cheri
bon, de adjunct landmcter Hollander; 

. Van Kediri naar Bagclcn de ambtenaar Y cr
wyk; 

van Probolingo naar Bagclen, Dunnewalrl. 
B e n o e m cl tot opzi(·ner der twecde klasse 

bij bet boschwc'len, van dcr Zon Brouwer; 
tot opzicner der derde kla se Pieplenbosch. 

Te Probolingo wcrden op den 6en dezer ge"" 
luiclen gehoord van den vuurspuwenden berg 
Lamongan. Het uitgebraakte vuur zeroorzaak
te geen scbade. 

Verbeek i den lsten 
top vnn den Merapi te-

De 1ui.jningenieur 
Januari hier van den 
ruggekomen. 

De working zan den vulcaan is onbelang
rijk. 
. Het is echter raadzuam den nieuwen erup:. 
tiekegel in den krator waar te nemen. ; 

Een uitbarsting is vooreerst niet te vreeze"f 

Uit Batavia, 8 Januari. , 
Atjeh, 30 December 1883... . l_ 

Er zijn pogingen gedaan -~r .. bevr.yding v~yt 
de bemanning der Xisero; ZlJ z:gn echter nnst 
lukt. I 

De whaleboot is door de branding ver~ngct 
lukt wfl.arbij twee man verdronken. : 

D'e Inilitaire kommandant vertrekt 4 .Janu~ 
mi met het derde bataljon, een sectie artille~ 
rie en genietroepcn om Ra~ja Ten?m een uli 
timatum te stellen: wordt hieraa.n met voldaan 
dau wordt er tot een landing overgegaan. 

Van Reuter, 8 Januari. 
Londen, 6 Januari. In antwoord op het 

:b'ransche ultimatum heeft het Malagassy gou
vernement Noord-:Madagascar afgestaan. , 

In een kabinetsraad is men in zake Egypte 
nog niet tvt een beslissing gekomen. 

In antwoord op de Egyptiscbe nota .. heeft· 
de Engelsche regecring geantwoord dat z:g ge~n
bezwaar heeft tegen het afstaan van Ooste4Jk 
SoP,dan nan Turkije of tegen een 'fursche ex
peditie, onder voorwattrde echter <lat alle kos
tcn door Turkije gedmgen worden. 

l iit Batayia, 9 J anuari. 
V olgens loopend gerucht zijn de expeditic

troepen reeds te Tenom aangekomen. 

Op bet verzoek der inspecteurs van hot la
ger Onderwijs om tractementsverhooging, is 
afwijzend beschikt. 

De ingenieur dcr eerste klasse, S. J. .i.. - u
mnns, eertstaanwezcnd ingen.ieur in de resi
dcntie Kadoe, zal een buitenlaudsch verlof aan
vrngen. 

De ll'..lsident van Pasoeroean hecft voorge
stolil een clerden commies te plaatsen op bet 
bureau van den assistent resident te Malung. 

Tot assistent-rcsiclcnt van Buitenzorg zijn 
voorgech·agen: dr assistcnt-resident J; D. Har
ders, vroeger tor beschikking van den hoo[d
imipecteur der kofficultuur, thuns non-actief, 
en de assist~mt-resident van Soekaboemi, Bur
nabij Lantier 

De luitenant-chinees Bang-Ym1g-Liep te 
Banka is voorgedrngen tot Ifopitein Chinees. 

De firma Roux en de Fraissinet, te Mar
seille, is gefailleerd. 

WlSSELKOERS TE BATAVIA. 
Holl. bank. f 101 'I. 
Factorij » 10 l 11• 
Partic. » 1011.'. h 102 
Eng. bank. » 11.85 
Part. ~ 11. 771

/• It 11.80 
Singitpore » 2.26 
Hongkong » 2.26 
Amoy » 2.38 

Uit Soerbaja, 9 Januari 
De namen der scbuldigen aan den diefstal 

van bankbilleten, bij de Handelsbank zijn: 
Hal en Grijnbcrg. 

Yan Reuter, 9 Jnnuari. 
C'niro 8 J itnuari. De Egyptische 

vn.n orlog is afgetreden. 

Uit Bittavia 9 Januari. 

Officieel. 

minister 

A a n g e s t e 1 d als waarnemencl consul van 
het Britsche rijk to Batavia, Mc. Neill. 

E e r v o 1 o n t s 1 u g e n: Hendrik, postbou
der te Ternate. 

B e I a s t met de waarneming der bctrek
king van po thouder. to Ternate, Niels. 

E e r z o l o n t s 1 a g e n : de postcommies 
der dcrde klusse, Keizer. 

B e n o e m d tot postcommies der derde kl. 
Bruigom; 

tot tljdelijk postcominies der derde klasse, 
vVarnan;. 

T w e e j a r i g v c r l o f verleend aan den 
assistent-resident Fraenkel. 

B en o cm cl tot assistent-resident te Bui
tenzorg, Burnaby Lau tier; 

tot assistent-resident te Soekaboemi, Harders. 

Uit Batavia, 9 Januuri. 

V o o r g e cl r 11 g e n: tot 
Soelewntang, Daeng Solong. 

Atjeh, 1 Januari 

regent van Bira 

1884. 

De overste van der Eb, zcrgezeld van den 
majoor Staal en clertig mtw werd bij Panteb 
Karang hevig beschoten. 

W ij kregen vier gewonclen. 
Het ultimatum aan den mdja van Tenom 

gesteld is nog onbeantwoord gebleven. Op ant
woord to wuchten zal waarschijnlijk vruchte
loos zijn. 

Fit Batavia, 10 Januari. 
Het stoomschip p,.i nscs JIIarie is den zeven

den dezer te Suez aangekomen. 

De majoor .Reuter heeft pensioen gevra.agd. 
De volgende majool'8 zijn overgeplaatst: 
majoor Croes naar Borneo; 
majoor Schafer naar Semarang; 
de majoors Kakebeen en Viscb Eybergen 

naar Magelang; 
de majoor van der Upwich naar Kedong 

Kebo. 
De opzichter Numans heeft een tweejarig 

verlof aangevraagd. 
De heeren Sinits en Cordesius zijn eervol 

ontheveu van de vervulling der betrekking van 
chef der post- en telegraafkantoron respectie
velijk te Blitar en te Malung; 

als hun vervangers zijn aangewezen Matray 
en van Maanen. 

Te Salatiga i'l geplaatst als chef van het 
post- en telegraafkantoor, Doeve en te Kotta
radja, de Wolff. 

Uit Batavia, 11 Januari. 
Officieel. 

'I' w e e j 11 r i g v e r 1 o f verleend aan den 
ingenieur der eerste klasse, N umans. 

aan bet lid van den Haad van Justitie te 
Soembaja, Mr. van Lawick. 

E e r v o 1 o n t s I a g e n, de onderwijzeres 
Fol. 

B e n o e m d tot lid van den Rn.ad van J us
titie te Soerabaja Mr. van Gelder. 

tot tijdelijk ontvanger der rechten van suc
·Cessie en overgang te Batavia, Vinju. 

T e r b e s c h i k k i n g g e s t e 1 d van den 
Raad van Justitie te Soerabuja, de recbterlijke 
tJJ)lbtenaar von Franquemout . 

~~in den Landruad te Palembmig, Lange
me::ger. 

Ee r vol on ts l 11 gen, als president van 
de watersnood-commissie onder dankbetuiging 
voor de in die betrekking bewezen diensten, 
Levyssohn N orrnan. 

M a ch ti g i n g verleend tot bet uitoefenen 
der verloskuude, aan Mevr. Hansen. 

'r e r u g g e p l a at s t bij bet wapcn der 
infanterie, de tweede luitenant-kwartiermees-
1ter van Campen. 

'1' w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 
adjunct-bouwkundige Koster. 

Uit B:n:l\'ia ·12 .Tannari. 
Officieel. 

T e i· bes chi k k in g g est cl d: van rlen reEi
dent van Banjocmas, de gepensionncerde ofilcier van 
~ezonrlheid, van llardenbcrgh en <le cont1·6!eur der 
twccrle kla.sse, Roos. 

n <'no em rl: wt loode der cerste klasse, te Soe-
ra baja, Ba.rendse. 

tot !00rls der twccrle klas:;e, Vclt. 
· De geheeie noord.kust der rcsiiientie 

dotir Ji·ijvend puimstcen bezct. . . 

Bantam is 

De Penang TimPs van 2 J anuari vindt dat 
den Radjah te veel tijd is gelaten. Uit Batavia, · 12 Januari. 

Hij heeft twaalf duizend man om de expe- Tot commies op het re,,irlentiekantoo1• tr Palem-
ditie te ontvangen. bang zijn voorgedragen : Koks en de Scrriere. 

De Hollandsche troepen trekken het binnen-· ' 
land in. · Tc Louden loopt een gerucbt, dat de Pegasus 

O ff i c i e e 1 ·. paar Ten om gczondcn zou zijn, omclat wij geen ka

I n g e t r o k k en de overplaatsing van den 
ingeni.eur der eerste klasse, van V elzen, naar 
Poerworcdjo. 

van den ingenieur der eerst-e klasse, Molen
broek, naar Kediri. 

van den ingenieur der tweede klasse, Dik
kers, naar Rembang. 

0 z erg e p 1 a at st van Probolingo naar 
Rembang als eerstaanwezend ingenieur der 
eerste klasse, Mulok van der Vlies. 

van Rembang naa.r Probolingo de ingenieur 
der eerste klasse, Molenbroek. 

,µonncerboot hadden. 

. · Een geograftsche expeditie naar Nicmv-Guiuea wordt 
te Londen voorbereid. 

Officicel. 
E c r v o I o n ts I a g en, de clerde commies bij 

het resiclentie-bureau te Palembang, Bruijninga. 
B e n o e m d, tot rlcrdcn commies aldaar, de Ser

riere. 
E c r v o l o n ts l a g e n, de eerste commies bij 

het dcpartement van binnenlandsch bcstuur, Leidel
meijer. 

Uit BalaYi•l, 14 Janunri. 

De Commie~ bij '~lands k:is t.e Semarang C. F. H. 
Donkel hcl'ft nen·ol ontslag aangevraag<l ; 

a Is zijn ven·anger is 'oorgedrag•'n de klerk Fre
derik. 

Beno em <l tot assist.ent-resident van Sampang, 
Madoera, Lublink "\Vecldik. 

Uit Batavia, ·14 Januari. 

Morgen begint de behandeling der zaak van Buflo. 
Er zijn 42 getuigcn ii chut·ge en tien it decharge. 

Uit Singapore, -J 4 Januari. 

Him· is de mail aan rnn 14 December, met o. a. 
de volgende berichten. 

Yolgens h:•t Haagsche rade1·land, ZOU dn regcc
ring d.eftnit.eif besloten hcbben een inkomstenbelasting 
vool· te stellei1. 

Er heeft. in IIollimd. een heYigc storm gewoed. De 
waterst.and was zeer hoog en Rotterdam stond ge
dceltclijk onrler water . 

Naar fava z\jn vcrtrokken de kapitein rler infan
tcric Piekk:u1rt en de luitenants <ler infantcrie Hni
denrijk en Uhlenbeek. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \Voen!'dag den ·!6e Januarij 1884 des voor

middags ten 10 ure te vYarong-Pelcm, van een crf 
met daaror ~taande stcenen gebo11wen 'gr.lcgcn in 
het Chineesche kamp . te Soerakarta, in bloc Lt. R. 
No. 101 s1.-rnncle ten name van wijlen rlen Chinees 
BEH TJING JAN. 

Op Dondercbg den ·17c .lauuarij 1884 te !Gatten, 
van rlen inboedel Yan den 2e Lt. der lnfanterie 
KRAMER. 

A d v e rte n ti e n. 
Qeboren: OT'rO VAN REES. 

Solo 3 J anuar\j l 88.J 

(10) 
-------

Vom· lll'l land. 

Deke~4~aking .. 
De Resident van Soerakarta maakt bekend 

dat de tnrieven aanwijzende de , verhoucling 
van de huurwaarde van het meubilair en de. 
rijtuigen bedoeld bij art. 23 der ordonnancie 
van 30 December 1878 (Staatsblad No. 349) 
door hem voor het j11.ar 1884 zijn , vastgesteld 
op den zelfden voe.t als die voor 1883 zonder 
eenige verandering. 

SOLO, den 7en- Januari 1884. 

De Resident vd. 

(45) MATTHES. 

OPENBARE VERKOOP. 
Op Donderdag l.J: Febrnarij 188-l 

des vooriniddags · ten l 0 ure, ten kltlltore 
van dew ondergeteekende, 

'ran llet lluu.rland 
TRENJENG, KLA 'l'EN, SOERAKAR'l'A: 

groot ongeveer 282. Bouws. 
Solo, 15 Januarij 1884. 

(46) 

D. BODDE. 
Notaris qq 

Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging 

»ROTTERDAM" 

Te koop gevraagd! E e r v o l o n ts lag en u i t z ij n b et re k
k in g van ondermagazijnrneester bij den Staats
spoorwcg Schefor. 

B e n o e m cl tot eersten Stuurma.n bij de 
gouvernements-marine: de Iiuijt-er. 

T o e g e k en d, dim titulait'en rang van kapitein 
der Chincezen ie Socngeiliat, aan den luitenant der 
Chincezen. Bong Jang Siep. 

T we cj al' ig verl of v c rl e end, aan rlen Bcnga.alsche kocijen, 

Uit Batavia, 11 Januari. 

De Heer C. J. Braun, assistent resident van 
Lahat, heeft pensiocn aangevraagd. 

Tot assistent resident van Labat is voor
gedrugen, de controleur der eerste klasse, C. 
A. Niesen. 

Tot commies op het Residentie-bureau te 
'relok Betong, is voorgedmgen, Hornung. 

Er is hier een mail aan loopende tot 7 De
cember. 

Zij bevat o. a. eenige bijzonderheden om
ti·ent het contract door den beer de Lesseps 
met de Engelsche reeders gesloten. 

Gedetacheerd bij het Indische leger, de lui
tenant Hammacher. 

Geplaatst b1i de militaire admini'ltratie in 
Indie de luitenant-kwartiermeester Broeksma. 

Ingetrokkcn de dctacbeering van den luite
nant Vos. 

Bevorderd tot eerstcn luitenant, de luitenant 
Dcvrce. 

Ter bcschikking gestelcl de onderwijzer Meijer. 
De kapitein met verlof Jaeger en de luite-

nant Hompe zijn eervol ontslagen. ' 
Door eenige godsdienstige partijen is een 

ontwerp tot wijziging der schoolwet voo;rgesteld. 

cersten ~tuunnan der gouvcmements marine, van 
1 
.... 

der Ham. ' elk per dag mln:itens vier tlesschen me • 
B e no em d, tot eersten stumman bij de gou- 1;evende en n~et ~ude~ dan zes jaren. 

Yernement -marine de Bos. Men adresseerc z1ch b\) de mtgevers van dcze Cou-

liit Batavia, 12 Januari. 
Officieel. 

0 v e r g e p l a u is i: naar Semarang, de majoor 
Schafer· 
· naar 

1

~Iagela.ng1 de rnajoor Kaakebeen; 
naar Kedong-Kebo, de majoor rnn dcr Upwich; 
naar Banrljennasin. de majoor de Kroes; 
naar Klaten, de ceste luitcnant Yan Kempen; 
naar • -gawi, de ccrste Jui tenant van Thiel ; 
naar Semarang tlc twee<le luitcnants Dinct, Broek

boJT. Kramer en Dhamecourt. 

Uit Batavia, 14 Januari. 

Officieel. 

O p g e d r a g e n aan den inspecteur rnn finan
cien no-·eri::, om den nirnw benoernden minister van 
kolonit'n naar Nederland t.e Y<'rgezellen. 

Tweejarig vcrlof verleend aan Keller. op
zichtcr hij den waterRtaat. 

Err v o l on ts I n g <' n Braun, assistent-resident 
van rle Lematnng Oeloe, Palembang. 

B en o e m d tot assistent-resirlcnt van rlc Lema.
tang Oeloc, Niesen. 

G c p e n;:: i o n n e c r cl op •·crzoek, majoor Reuter. 
T c v r c cl c n h r i cl dcr rcgeeriug bctuigd aan 

den conirOleur van de1· \Volk, voor <le door hem be
t.oon<le activiteit tijdens de oproerige bewegingcn in 
de Palcmbangsche bovenlanclen. 

rant onder het nummer ,·an dew advertentie. 
(44) 

Veraorgb1gs ~ lestich\ 
liUJ.BBATlAB'l.'A. 

_.. Wordt gcvraagd voor d.eze inrichting · een 2e 
Regent en 2e Rcgentes. 

Gehuwd. 
HOOFDVEREISCHTEN: Ilekcndheicl met Arlministra

tie; hijzondere gesehiktheid om met kinderen om tc 
gaan. 

HoornvoonwA.\RDEN: 

Vrije woning in het gesticht, voeding, vuur, licht, 
genceskun<lige behandeling en medicijnen voor reke
ning rnn hct gesticht. 

Tractement overcen te komen naannate de waar
schijnlijkc geschiktheicl. Zij die een ambacht ver
staan, hebben de voorkeur en deelen dan ook pro
centisch in de winsten der Ambachtschi:>ol. ' 

Reflectanten wend.en zich schriftelijk, franco, of 
liefst in persoon tot den Secretaris van het Vcrzor
gings"Gcsticht. 

(38) 

Namens het bestuur v. h. V. Z. G. 
A. MACHIELSE. · 

President. 
II. VAN GROLL, 

St}cretaris. 



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

ten behoew van 

De Gyinnnstiekschool te Soeraknrta 

l'll 

De Vl'reenlging tot voo1·b._.reidl'nd on';. 
dl'rt·icht ann kinde•·en vnn 1'Iin,·er

lllOA'Cnden in Netlerlnndch lndii=. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 pr1jzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 ({ « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 ({ « ({ 100.- ({ 10.000 . ..:_ 
200 « ({ ({ 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOTE. zijn togen f 10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. J. Harmsen & Co. 
« Randa « den hcer C. J. Blankert. 
« Rnndjnrmnsin « « « J. A. Jansen. 
« Banrlong « « << C. G. Ileiligers. 
<< Batavia << de N I Kcompto Maatschappij. 
« << << den beer IL J. Meertens. 
« << « << « G. Gebrung. 
« « « << << F. H. Kroon. 
« « « de heeren H. M. van Dorp & Co. 
<' « « « « Ernst & Co. 
« « << « << Brui.ning & Co. 
c, « « « << Ogilvie & Co. 
« « « cc <' Vis er & Co. 
<< « '' c, << Dunlop & Co. 
« << <' den heer Loa Po Seng. 
<< « c, « « Thio Tjcng Socy. 
« Bengkalis <' << « G. C. Tw~jsel. 
« P.onkoelcn « « « C. E. Aeckerlin. 
<< Buitcnzorg << << « Th. Jansz . 
« Cherihon « « << J. J. H. Smeenk. 
>> « « « << A. J. \\'olvenlrnmp. 
» << cc « « .T. van Holst Pcllekaan. 
'' DjOCJacarta << << « J. J. de Graaff. 
« (\ (\ c, << H. Buning. 
" << (\ « \Yed. Kock.en. 
<' '' '' de hreren Soesman & Co. 
« Inclramnjoe « den beer J. Revius. 
« « « « cc Ch.~. Pino. 
« Macassar << " " \\'. Eekhout. 
ll Menado « de heeren Borders & Co. 
u Padang « « « ·waldeck & Co. 
cc « « den beer C. J. van Bueren. 
« Palembang « « « G. H. Ruba.ak. 
" Pasoe1·oean cc cc « H. G . .h.1under. 
l> « << '' D. P. Erdbrink. 
l> Pattie cc « « A. f. Varkevisser. 
>> Prcalongan « cc u A. \V. I. Bochardt. 
<< « << « « S. N. Marx. 
« « « de heeren Hana Mullemeistcr & Co. 
(\ Poerworedjo cc den beer M. Y. Smets. 
« Probolingo « << « C. G. van Slidrecbt. 
cc (( « c< C\ R. S. Thal Larsen. 
<< Riouw <' « << C. van Zijp. 
« Salatiga « <1 « Th. van Soest. 
Snmaranp: « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
" (< << « « RaYenswaav & Co. 
" " « « « Arnold & Co. 
« '' << c< (< Socsman & Co. 
t< " << « « Grivel & Co. 
" << << den beer A .• \. Bisschop. 
" Socrabaia << c1 << Chs. Kocken. 
(( (( 

(( (( 

(\ (( 

(( (( 

J) Soentlmrta 
(( (( 

(( 

(( Tangeran,Q' 
<< Tegal 
>l Ternatc 

<< Tjilntjap 

<< <1 « Clignctt. 
cc de heercn Gcb. Gimberg en Co. 
«. « << Yan Muiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« << « Sncsman & Co. 
« <( cc Yop:elvanderHeide&Co. 
« rlen beer L. Ilaier. 
(( « « L. A. )J. Leman. 
" « << K. Tfovcns Greve \\'zn. 
» << « C. \\'. R. van Rene'e van 

Duijn•nborle. 
<< c1 T. I. A. Uitcnhage dr 

i\fist. 
De trekking gcschirrlt ten ove1 :taan van rlen No

tnris IT . .J. l\lEERTEN. t.c Batavia al~ hij aa11plak
hillt>t i~ hekrnd gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Een factuur elegante 
Fra.nsche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN FA.CJ'.1.'UUR 
prachtige vilten 

HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 
diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f 65 per clozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstro.at-Solo. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

ME UBE 1., MAGA.ZJ JJN~ 
EXPEDITEUR-COMMISSIONNAIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van alle fabrieksbenoodigdhede n 
J-C. ']_.., .. SAS-S(_"J.naran.g. 

De oudergeteekenc1e neemt t1e vrjjheid UEdG. 
niedcteclcelen, dat hij in zijn l\IEUBELMAGA
ZIJN steeds voo,·handen heeft allc mogelijke 
MEUBEL en HUISRAAD, als: 

E 'GELSCHE en SOEHABAIASCHE LE
DIKAN'l'EN met bultzak en klmnboe, waarbij 
voor de zuiverhoid van de kapok wordt in- · 
gestmm. 

SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEELDEN, 
KROOr -HANG- en STAANDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

DJA'l'IEHOUTEN STOELEN, TAFELS, 
KASTEN, BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHU'l'SELS etc., MARMEREN 
lWNDE 'l'AFELS,-CONSOLES, 'l'OILETSPIE
GELS, KNAPEN,- complete SERVIEZEN en 
GLASWERK in a.lie genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belust zich tevens met het compleet inrich
ten van huizen, ook in de binnenlanden, waar
bij steeds voor embalage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worden godragen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUURT MEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden van goederen 

over geheel Java en Europa, tevens met in
klaren van goederen voor Heeren in de bin
nenlanden en voor het verzenden daarvan naar 
hunne bestemming, stelt zich aansprakelijk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe assurantie-premie de goede overkomst 
dor colli's. 

Productcn worden door hem van het spoor
wegstation alhier tot op de weegschaal in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
steeds aanspmkelijk voor de overleggelden rr.an 
de spoorwegmaat.'ichappij en:;. voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

en alle soorten van goe<leren in commisse te
gen een gering com:inissieloon. Producten wor
den door hem op monster verkocht. 

AQ'entschap voor fabrieken. 
Belo.st zich met de levering rnn alle mate

rialen en verdere ben_oodigdheden voor fobrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semarang. 

SOESMAN '-~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 

Hnis 0 en CofumissieYendutien 

(28) 

Handels .. · en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

fooTstmat-Solo (35) 

Steeds beleefdelijk annbevolen. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van vV. H. YA~ EcK & Zo~E"", Am81Prdmn) 
bizonder licht, geschi1..1' om met twee pa a r
d en zoowel als met e e n p a a r cl, gebruikt te 
worde11. 

Te bezichtigrm b-ij 
(1) THOOFT & BUNING. 

GEVRAAGD 
voor een afdeeling van een KoFFIE-O)IDER
~E~nxo, bijzondrr geschikt voor Incligo-C'ultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van lrnpitn.al an.udeel 
verkrijgt, tevens zich met administrntie wil 
belasten. 

O.ffertes franco, onder nornmer dezer ad
vertentie. 

(2) THOOFT & DUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 
"Veritas.'' 

Bij het Agcntscho.p dczer Hantschap
pljen bcstaat, OIJ zeer nnnnemelij.ke voor
wanrden, gclc;;enheid tot verzekering 
tegcn brandgevnar, ''a11 allc soortcn Ge
bon wen en Gocderen. 

De Agent te Soemkrtttrt, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

0 

De Ro'h li.~19ea11 I.aft~•• 
echt sewaarmerkt door d iandtee• 

~~~~~~==;=== kening, van Dr. GIRAUDEAU van ".'.; Saint-Gervais, is een p1antaardige 
Siroop van eene gemakkelijke ver• 
teering, aangenaam van smaak en 
reuk. Sedert eene eeuw woi·dt zij 
door de i;eneesheeren van alle Ian· 
den aanbcvolen ter genezin1r van 
ziekten uit slecht bloed of klier
sto!fon voortspruitende • .lllen wend\ 
haar in ccn i;root a;rnt.al hospitalcn 
en liefdadii:e i::-estichten aan. Als 
sled;: Lloctlaflt.!idend middel ver• 
11iel i~t zij de toevallen door h,et 
kwik n;roorzaakt en Mlpt de na
tti.n· om zieh er van te bevrijden; 
al~mcde van bet jodium, wanneer 
n1en er tc veel van i;enomen heeft. 

Fab,•ielcsmerk in ~Ou.AND gede• 
pnnee1·d. 

General Depot te PARIS, 12, ruo 
Hichrr .. 

D •pots in de1101wnaamsteapothekett 
SAJ!ARANG:'"nnnec&"oo ~"IMS• 
IlATAVIA: Doutrlj,·e & Co; 
D.TOKDKO; '\'ounce & cu; 
So1m,rn,\0;A: G. Ellinger; 
PADANG: R. 't'it.D Muyen; 

oa;;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;~;;:;;;:;~~ _.....,,,,,.."""'....,~..-~..-...-.;;;;;;a..._._,~ MACAS~An:(;h.BruglDIUI. 
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;"1 ALS DE;:;;:. UITMl\iCENDE V/IN DD JURJJ i:l 

R EEREDIPLOMll GEL!.~-;,;;NDE met de GOODEN ; 
..; MEDAII.LE wcgens hunne bemoeHngoo ~ 

t-i ter verheteri:ig van de posit.te van hunnewerklie4en 1: 
~-- 0 

. ~ WERKELIJl< KAPITAAl: 4,500,000 FRANCS ~ 
la PAPJERSOOrtTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 
~~ Q ~ ~ 
I~ ~IlAROCHE-U:OUDERT & ~~IE: I ~.. ~ ~ = 
15 Door dP. ;:reheole wereld bekond voor 1> 
1 • hun hricfpnpier vcli:1, ve1·9e, quadrille, a I ;J. butnnne, e11z. P.;pi1Jrs ri l' Etoile (st er-:;' 
;;; p:ij'ior), £1welo1'J'en, l'isitekaarUes, 
'.l /:rJ!l"''crs, Cnpieboeken, Schoolschr(j{- 2.l I 
~ bM!:en, mot of zonder lijnen, papicr::: 
~ voo1· ifrukwcrh, ca ;·ton, 1Jristol en ivoor- ~ 
8 pUJlif'I'. Jla]JiCI' fit eCl' U (1C f!UaJiteit.), pe-

~., ... lw·1J1 ·npicr en drmi-7iclu.rc pt1pie;· gcgomd 1:. 
@ ~ of t>:1yrr10111d (11it~n·st (ljn}, pm·kement 8 
~ poJ•icP. Oor!:'pronkelijk Sle1··s mill paper, f 

I
.~ Ci;;111·etlen-papie1•1 le sincere, le camelin) ~ 
""en andere mci'ken. fl 
"" ... cg 

.;, Baste!li.7gen te richten direkt naar 111> 
.. £ f a I ~ ANGOULE!!E 1 Fmce) met cheque op uropa o aan :::;> 

• 
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E. ELSBAGH, 8 rue Milton, PARIJS. N 
~ EE:< c .. 1n:•mT ~IET ~!O!'>Sn:ns IlEVli\DT zrcn IllJ 
' de llcp1·r•n "\7annee & Co, TE D.101rnro . 
~~~~~ 0--0- 0-0.-0-0- 0-0--+-0-·0-· 
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S:l:P~:l:J L:l:S 
Verkregen of we! overgccrfd, pas ontstane of ver-

011derde; vloeingen, huidziekten, huiduit• 
slag,en and ere bloeds veranderingi:in die er door 
ontstaan, mond en .keeluitslag, heenontste
king,klieren Rhumatisme Zweeren; enz.1'lnz, 

Ae 1aa1:,1t41~31@ ~' 
Zekere enradicale genezing..-an de meest ver9uderde• 

en aan alle behandeling,m~erspannige iiekten,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS Dr OLLIVIE3 
DE EENIGE GOI:IJGEKEURDE 1lnnr de Ac:;demie rle MMecinevan Partj1. 
DE EENIGE GEAUTOR!SEERDE rtoor het rrnnschc Goul'ernoment. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in de hospitalen van Parijs. 

Na,tiona,Je belooning va,n FPS 24-.000 
Dit medicament,sedcrt GO jarcn door de rnornaamste 

geneeshceren gcbrnikt, als het krachtdad:i)'ste van 
~lie Zi1iverinfJsmiddelen i,s het eeniHe in degeheele 
we1•eld dat ziJne cere en onderscheidmgstitels bezit. 
ALGEMEEN ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Pari j s 

led.ere doos bevat une brochure die Ziekten betre[fende 
~oor JAVA bij Wannee &: van Aalst te Samarang 

Te DJOKDJO, bij WANNEE & C:-. 

(41) 
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L ti fr B n t e M a a t s c h a p D ij 
TE BATA -VIA. 

lnlichtingen omtrent -verzekeringen b. Y. Kupitanl b1j overl1jclen, Immer-trekkende verze
kering;-- ook omtrent die volgens het onl11ngs aangenomen VERLAAGD tariefvoor \VEE
ZENFO:Nl)S, worden gaarne veri::trekt door 

den Agent te Soerakarta 

(17) ,J. H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java Yttn Bub's stookozen, heh.hen ten 
eincle n.nn do vcle aanvra.gcn to kunncn volcloen. Pn alien suikerfo.brielrnnten gelegenheid 
te geven om do oven in tocpnssing te brengen, 100,000 vnurvaste st,oenen per steamer 
ontboden1 die zij tot de meest co n cur re ere n de pq1zen lcvercn. 

(18) 

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

DjcbbreR. 

Informaties bij den heer. 
(19) A. MACIIIELSE. 

' TA...S DEB l.1INDE & TEVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP. 
Het lrnis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACTIIELSE. 

Stellcn zich vcrantwoordcl~jk Yoo1· de wet. 
DE UlTGEVEP.S. 

Sneldrnk. - THOOVT 9· DG;-.'ING - Soerakarta. 
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