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'Vegens bet Garebeg l'floeloed 
.feest, '-Trijllag 11 Jannarij e-k, 
zal de Soerakartasche Courant 
op dien dag niet ,-erschijnen. 

Yan onzen msten mc>dewerke1· uit het Klatensche, 
ontvingen wij ,.bescho11wi11gen Ol'c1· den inhond 1•an 
liet concept. l'an het niettwe in tc voeren Land
hu u1·»rglen1l'nt van Solo en Djocja. Alvorens tot pu
blicatie over te gaan, achtcn wij hrt noodig, onzen 
lezers de onlwerp-01·do11nanfie in zijn gcheel aan te 
bicdcn, om beschouwingen d:rn.rop, dan te doen 
volgen. 

ONTWERr~ ONDONN ANTIEE 
Regl0n1ent 

voor den hnnr en "·erhunr 
''an ~1·onden voor den lanllbonw 

r~ 

Soerakarta en Djokdjakarta. 

Ontwerp-Ordonnanlie. 
Dat hij, in aanmerking nemende de wen

schelijkheid, oru de voorschriften op de huur
en de verhuur van gronden voor den landbouw 
~ de gewesten Souaca rta en Djocjacw·ta te her
zien: 

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 
van bet reglement op het beleid der Regeering 
van Nede~·landsch-Indie. 

. Heeft goedgevonden en verstaan; kracht.ens 
machtiging des Konings, met intrekking van 
alle daarmede str.;Jdige bepalingen, met name 
van de ordonnance van 21December1857 (Staats 
blad No. 116) en van de met haar zamenhan
gende voorschriften 

Eet·stelijk: vast te st.ellen bet volgende: 
Reglem-,nt op de huur-en verhuur van gron

den voor den hmbouw in de gewesten Soemcar
ta en Djocjacarta. 

Artikel 1. 
Tot bet huren van gronden voor den land

bouw in Soeracarta en Djoejacal'ta, warden, 
behalve de onderdanen der Javaansche vorsten 
aldaar, alleen toegelaten, 
lo. Europeanen, en met hen ge'ijkgest.elden, 
geboren in Nederlandsch-Indie, of die vergun
ning tot vediging of inwoning hier te lan
de hebben ':Jekomen; 

2o. V ennootschappen van koophandel. ge
vestigd m Nederland of Xede1·landsch-Indie 
zo.ruengesteld nit - en bestuurd door europea
nun of ruet hen gelijkgesfolclen en binnen de 
gewesten Soemcada en Djocjacat'la vertegen
woonligi!. door een bij anthentieke 1i.cte aan
gestelden gemachtigde, die voldoet aan den 
ei c,;.i, gesteld bij § 1 van dit artikel. 

De gemachtigde is in de eerste plaats ver-

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

Vei·volg. 

II. 

Op de kreten van Margaretha, wer1! de deur 
geopencl en cen stem riep uit: 

- Iluurvrouw wat is er dan toch? 
Ik had de stem herkcnd. llet was die van een ou

de vrouw, vrouw Gabin, die op dezclfde ver'iieping 
woonde als wij. Door onzen toestand bewogen, was 
1ij sedert onze komst steeds zeer voorkomencl ge,veest. 
Al dadelijk had zij ons hare geschieclenis verteld. Een 
onhandelbaar hui[:\jesmelker had hare menbels ver
kocht in den iaatsten winter en sedcrt dien tijd 
wooncle zij in dtt Mtel met hare dochter Ad/>Je, een 
kwadc rncid van tien jarcn oud. Beiclen knipten lam
penkappen uit, en op zijn hoogst verdienden zij veer
tig stuivers met dat werk. 

- .Mijn God! is het gedaan? woeg zij, zachter 
sprekende. 

Ik begrecp dat zij nadenle, zij bcschou wde mij, raak • 
te mij aan en zeide toen medclijdernl: 

- Mijn arme kleine! mijn armc klcinc! 
De uitgeputte M:>,rgaretha, snikte als een kind. Vrouw 

De Soeralka1·tasclie Oourant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
--,-rijda g, uitgezonderd feestdagen. 

antwoordeJ.ijk en aansprakelijk voor de na
leving van <lit reglement met opzicht tot de 
verplichtingen van den landhuurder. 

V oor den in § 1 en 2 genoemde personen 
en vennootschappen, is de bevoegdheicl van 
gronden in te huren ondergeschikt nan eene 
voomfgaande schriftelijke vergunning van den 
Gouverneur Generaal. 

Artikel 2. 

Elke onderneming van landbouw behoort 
ten minste te beslaan eene uitgestrektheid 
van 250 bouws van 500 Ci rijnlandsche 
roeden, zoodanig aaneengeslot~n <lat geen ge
deelten daarvan tusschen andere ondernemin
gen geenclaveerd liggen. 

W anneer bij expirntie en niet vermeuwmg 
of verlenging van de huur van een gedeelte 
der gehuurde gronden, de onderneming tot 
eene mindere uitgestrektheid dan van 250 
bouws bebouwbare gronden wordt terugge
brncht, is de huurder verplicht om binnen twee 
Jaren nadat die toe tand is ingetreclen, door 
het sluiten van meuwe overeenkorusten, z:gne 
onderneming wederom tot eene uitgestrektheid 
van minstens 250 bouws bebouwbare gronden 
nit t.e breiden. Bij gebreke daarvan warden 
al de nog loopende huurovereenkomsten van 
<lien huurder als van rechtswege-ontbonden be
schouwd, zonder <lat hij eenige terugvordering 
kan eischen, wegens betaalde bekti of huur
pennmgen, noch ook vergoeding mag vorderen 
wegens door hem opgerichte gebouwen of wer
ken als anderzins. 

.Artikel 3 . 
De huurovereenkomst mag voor geen langer 

tijcl worden gesloten dan 20 jaren. 
Deze termijn is ook toepasseJ.ijk bij verlen

gmg. 
A.rtikel 4. 

De huurovereenkomst wordt geconstateerd 
bij eene schriftelijke acte, die ingericht is volgens 
modellen. door het hoofd van gewestelijk-in 
overleg met het inlandsch bestuur vastgesteld. 

Deze acte houdt in. 
lo. dat de claarbij gewnstateerde overeen

komst wordt beheerscht door de 1oorschriften 
van dit Heglement. 

2o. de pmeclicaten, titels en namen der ja
vaansche verhuurclers. 

3o. de namen en voornamen ,,-an de huunlers 
of de duidelijke omschrijving vande vennoot
scha ppen van koophP.ndel, met de namen en 
voornaruen van den iv. +uurder of gemachtigde, 
bedoeld bij § 2 >an Artikel I van clit regle
mcnt. 

4o. de nmuen en de u.itJestrektheid der ge
huurcle gronden in djoengs en bouws, nange
wezen op een in <luplo overgelcgden staat en 
verduiclelijkt door een lttndmeterskn.art clie om
vatten kn.n de gron<len bij verschillende over
eenkom::;tcn ingehuurd en die de uitgestrektheid 

Gabin bielp haar opstaan, liet haar in een ln'eupele 
ieuningstoel zitten, bij clen schoorsteen en claar trachtte 
zij haar te troosten. 

- Waarlijk, gij zult uzelven kwaad doen. Gij moet u 
niet wanhopig maken, omdat uw man heengegaan 
is. Zcker toen ik Gabin verloren heh, was ik net 
als gij nu zijt, in drie dagen heb ik geen voedsel 
zoo groat als een erwt kunnen slikken. Maar dat leidt 
tot niets. in tegendeel, dat hecft mij er erger 
onder gemaakt. . Komaan, om s'llcmels wil, wees 
redclijk. 

Zacbtjes aan zweeg Margaretha, zij had geen kracht 
meer, allcen, zoo nu en clan, kwam er een storivloed 
van tranen. Gedurencle dien tijd har! de oude vrouw 
bezit van de kn.mer genomen en wel met een knor
rige aanmatiging. 

- nemoei u met niets, zeide ztj. Iuist is Dede 
(*) werk weg gaan brengen; dan onder bulU'en moet 
men ellrnnder wel helpen. Zeg, uwe koffers zijn nog 
niet geheel en al uitgepakt; maar er is zeker linnen 
in <le latafel, is bet zoo niet? 

Ik hoorde rle lafafcl openschuh-en, zij moest er een 
senct uitncmcn, dat zij over de nachttafel uit.~preid
de. Zij st.reek ecn lucifcr aan, wat mij deed denil.en, 
dat zij bij mij een der waskaarscn, die op den schoor
steen gestaan harlden, liad aangestoken. Ik volgde 
elk van hare bewegingcn in de Jrnmcr, ik gaf mij 
rekenschap van de minste lrnrer dadcn. 

- Die arme mijnhecr! sprak zij, gclukkig, dat ik 

(') Dede verkorting van Adele 

Aclvertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

aangeeft. in bouws van 500 [] Rijnhmdsche roeden · 
5. den huurtijd. 
6. den bedongen huurschat, de termijn van 

befaling, het heeling omtrent bet genot van 
den an.nstnanden oogst binnen een j;tnr na de 
expimtie van de huur (de alip) en anclere ge
oorloofde voorwaarden. 

7 o. de bedongen voorschotten bij het aangaan 
der overeenkomst en gedurende 1111nr vercleren 
duur; 

80. de rechten en verplichtingen die op den 
huurder overgaan, voor zooveel clie in alge
meenen zin in verband met de artikelen 1 9 
en 20 van clit Reglement voor juiste omschrij
ving vatbaar zijn. 

A.rtikel 5. 

Tot bet tot stand komen cler overeenkomst 
worclt de voor11fga11nde goedkeuring vn.n het 
hoofd van gewestelijk bestuur gevorclerd. 

Hiertoe wordt dezen eon ontwerp toegezon
den van de akte omschrevon in A.rtikel 4. 

V oor de onhrangst van dnt stuk geeft hij 
een recu af. 

Hij onderzoekt: 
lo. of de huurder de vergunning bezit, be

doeld bij de laatste alinea van Artikel I. 
2o. of het ontwerp volcloet aan de eischen 

gesteld bij A.rtikel V. en ovengens geen be
dingen inhoudt, strijdig met dit Reglement en 
met de goede zeden of de openbare orde; 

3o. Welke de oppervlakte is der gezamen
lijke nitgestrektheid gronclen, die bij een of 
meer overeenkomsten tegelijkertijd worden ge
huurd en of de ligging is in overecnsternming 
met bet voorschrift vervat in bet slot der le. 
alinea van A.rtikel II. 

4o. of de onderhandeling heeft plaats gehacl 
met de tot verhuur bevoegde personen en of 
de inhoud der overeenkomst, zoo als die in 
de ontwerp-act.e is opgeteekencl door hen is 
begrepen. 

Naar gelung van den uitslag van dit on
derzoek wordt de vorgunning, om tot het slui
ten der overeenkomst over te gaan, door het 
hoofd van gewestelijk bestuur schriftelijk ver
leencl of gewcigerd, binnen vier n111anden, nadat 
het ontwerp nun hem is ingediend. 

Indien hem blijkt, dat de uitgestrekthcicl 
bebouwbare gronclen, waarvoor wordt gecon
stateerd. nog niet is 250 bouws, maar toch 
ten minste 100 bouws bedraagt, clan lrnn hij 
dientengevolge zijn toestemming niet weigeren, 

, maar wordt den huurder geJ.ijke verplichting 
opgelegd, als waarvan spmke is in de 2e. ali
neit van artikel II. 

W eigering geschiedt bij een met reclen om
kleed hcsluit, dat binnen clric maanclen na de 
clagteekening, aan de nadere beslissing van 
den Gouverneur Generaal door belanghebben
den kan worden onderworpen. 

A.rtikel 6. 

Als het ontwerp is goedgekeurd wordt de 

u heb hoorcn schrecuwen, mijn' waarde. 
En op cons verdween het onbcstemde sch\jnsel, 

dat ik nog met mijn linkcroog zag. Vrouw Gabin 
had mijne oogen gesloten. u( had geen 'inger ge
voeld, die mijne oogleden aanraakte. Toen ik begre
pen bad, began een lichte kou mij te verstijven. 

Maar de deur was wcder open gegaan. Dede, de 
kwade meid van tien jaren, kwam binnen met cen 
lilwe stem: 

-- Mamatje! mamatje! ik wist wel dat gij hier 
waart! Zieclaar uwe afrekening, dric francs vici· stui
vers. lk heb twilltig clozijn kappen gebracht. 

- St, St! imijg dan toch, zci de rnocrler to YCl'
geefs. 

Daar de klcine toch voortpraatte, wees zij ham· bet 
bee!. DCde hielll op en ik gevoelde, dat zij ongerust 
naar de dcur ·week. 

-- Slaapt mijnheer dan? vroog zij fluisierend. 
- Ja, ga spelcn, antwoordde vrouw Gabin. 
~faar bet kind ging niet . . Zij rnocst mij met ver

schril,tc, open gespercle oogcn aanrien, half en half bc
grijpende. Onverhoeds, scheen zij el'g bang te war
den, zij snelde hecn cen stoel omvcnverpende. 

- Hij is dood ! 0 Margaretlta hij is dood ! 
El' hccrschtc ccn dicpe stilte. Margaretha, op den 

stocl ineen gczakt weende niet meet·. Vromv Gabin 
slenicrcle steeds door de k:imer. Zij sprak binnen
's moncls: 

De kindcren wcten tegenwo.)J'dig alles. Kijk, die 
Dede. God wcei dat ik haa r goer! oprnerl ! J\ ls zij 
een boo:lschap gaat doen of als ik haar werk laat 

Inzernli ~ dcr Advcrtentien tot op den 

ch der uitgave v66r 10 mu. 

dour. 

clefinitieve acte tusschen pnrtjjen opgemaakt. 
Deze acte moet worden voorzien v1m het ze 
gel van den betrokken j1w11anschen vorst, ten 
bew:ijze dnt cleze met den inhond genoegen 
genomen, het hem nankomend zegelrogt ont
vangen of de kw1jting cfonrv1u1 gezcgcld en 
aan den huurcler het genot van het gehuurde 
verzekerd hecft. 

Daarna moet de nkte door bet hooftl van 
gewestelijk bestuur worclcu beknichtigcl en ge
registreercl. Hiertoe wor<lt zij dezen toegezonden 
tegen recu. 

A.ls hij bevindt, dat de akte gelijk is nan 
het door hem goed gekeurd ontwerp en voor
zien is Yan des vorstcn zegel, bekrachtigd hij 
haar en doet ham· op het residentic lrnntoor 
in een, volgens hot aan clit reglement, gehecht 
model ingcriclrt, door hem gefolieercl en gepa
rnfoerd register inschrjjvon. 

Hij zorgt, dat de alclus bekrnchtigdc en 
geregisheenle aktc hinnen veertien cfagcn na
de indieni.ng an.n de belanghelJbenden worde 
teruggezonclen Indien de gehuurde gronden 
nog gcen op den voet van artikel 2 alincn, 1 
aaneengeschakeld gebeel vormen van 200 bouws, 
maar toch eene uitgcsirektheid hebben vnn ten 
minste l 00 bouws, verbindt hij mm zij11e 
bekr.ichtiging dezelfde voorwaarde, onder wel
ke zijne goedkeuring werd verleencl. 

Elken drie maanden wordt een extract nit 
bet register loopcnde over het verschencn kwar
taal, door tuschenkomst van den directcur 
van binnenlanclsch bestuur, aan den Gouver
neur Generaal ingediencl. 

Artikel 7 . 
De huurovereenkomst treeclt in werking op 

den dng der registratie, tenzij een later tijdstip 
van ten hoogste een jaar mocht zijn beclongen, 
een en ander behoudens hetgeen is omsclu·even 
bij het volgend artikel. 

Geene overeenkomst tot verlenging van huur 
mag gesloten worden dan mt verkregen toe
stemming van. den Gouverneur Genernal en na 
verloop van clrie viercle gedcelt.en van den oor
spronkelijken huurtijd. 

De huurder is behoudens toesternming van 
den verhuurder bevoegcl, de gehuunle gronden 
geheel of gedeeltelijk te verhuren, de huur af 
te staan en over te drngen mm ancleren, mits 
door de verhuring of overdracht de uitgestrekt
heid zijner onderneruing niet vermirclerd wor
de, beneden het minimum van 250 bouws bc
bouwbare gronden, aangegeven in artikel 2. 

Op de handelingen, in <lit artikel omschre
ven, z:gn toepasselijk de voorschriften op de 
in-huur-neming van gronden bij dit reglement 
vastgesteld, met dien verstande dat het tijdstip 
van in-werking-trecling der overeenkomsten aan
vangt in geviil v1m verlenging, met hot tij<l
stip waarop de loopende huurtijd eindigt,-bij 
onderhuur, afatand of overdr.:tcht van haar met 
de te dier zake te bedingen tijdstippen. 

(Wo 1·clt vetvolgd.) 

wegbrengen, reken ik de minuten uit dat ze geen 
straat slijpe. . . . Dat doct nict$, zij weet alles. Zij 
heeft darlelijk gezien wat er gaancle was. En toch 
heeft men haar f:]ecbts cens een doode getooml, haar 
oom Fran>:, in. dien tijrl was zij nog geen vier Jaren 
ourl. Enfln, er zijn geen ki.ndcren, rneer, wat 'Yilt gij. 

Zij Yiel zichzolven in de rede, door zonder overgang 
op een ander onclcrwerp te komen. 

-:-- Zeg, mijn lieYe, gij moet aan do formaliteitcn 
donkcn, de aangifte aan de mairic en clan aan allc 
kleinighedcn van cl en lijkstoet. Gij zijt niet in sL:i.at 
om clat zelvo te docn. lk wil u niet allccn Jatcn. 
\Vat rlenkt gij er van als ik cens ging zie11 of 111ijn
heer Simoneau te huis i~. 

Margaretha antwoordrlc niet. Ik woonde al die 
tooneelcn als van vcrrc bij. Soms, bij wijlen, was 
het rnij alsof ik. zwcefde eYen als een tecre vlmn, ter
wijl eon vl'ecmde, ocn misvormde klomp, op hct bcrl 
Jag. l\Iaar toch zou ik gaarne gehacl hebhcn, rlat 
Margaretha de diensten van die Simoneau gewcigerd 
had. Gedurende lllijne korto ziekte had ik hem dric 
of vier malcn 011t111oet. IIij bnwooncle een nabnrigc 
kamcr en toonde zich zeer gedicnstig. Vrouw Gabin 
had ons Yertclr!, rlat hij te Parijs slcchts doortrek
kcndc was. Ilij kwam om oudc schuldvorderingen 
to inncn van zijn vaclcr, die op bet land was gaan 
wonon on onlangs gestorven. Het was ccn, groole 
jongen, zcer mooi en heel stcrk. Tii. vorfooirle hem, 
misschien omrlat hij zoo gczond was. De vorigen dag 
'".as hij nog binnen gckomon en ik harl er onrler gc
ledcn 1•a11 hem 1.00 dicht bij Margaretha Lo zicn zit-



ontomk hot ons met. 
.. 

zun uan ons voomemen 
geven. 

echter evenmin, doch ook 
m aan onze onderneming 
~n moeten wij ook dtlltr· 

i0rnemen voornameluk tot 
vorden - wtj willen het 

·IS het f eit dat gebleken 
Jefte" bestaat aan een or· 

en van pnbliek belang ten 
1 opgenomen worden -

van handteekening des in .. 
ijn. Men gaf ons in over· 

JJ behoefte door het beschik • 
, persen te gem oet te will en 
al te gretig gaven wij ar~n 

r. 
: Yers}.Jreid prospectus stelden 
r op den voorgrond, omdat 
e11 !imden al het sterkst ver· 

u i 11 et on. 
d van Olivier Becaille. 

I. 

cen Zutcnlng moro·cn ongeYecr tcgen 
;J;, ~c. toncn bcn) na ~le ht.' dric duo·en 

i tc 'l.\lll· Mijn arme vrouw rommcltle 
,\ r "·aarin zij naar eenig linncn zocht. 

1del' was 01westnan en zij rnij trak) met 
. zon<ler udcm zng liggen, , :nelde zu den-
. ik in onmucht geYallen ms, toe, hoog 

111ij hcen en rnaktc mijnc nam!en nan. 
ep de . rhrik huur aun en ziel bcdroefd 
1.ij, in tranen uitburstcndc: 
n God ! mijn Gou ! hij i. dood ! 

J1de allc.:, maur 1n makke klankcn die al' 
r rcrre chenen te komen. Mijn linker oog 

011twaardc noa een zwak chun.el) een l'·it· 
Jicht 1.vaur de Yoorwerpen in .. nmensrnolten; 

cchteroog ,rn, .ehcel rnrlamd. IIet 'ms ccn 
ming Ynn gcheel mijn wczen, aLof ccn bllksrrn· 
nij nederge"·orpcn had. Mijn \\'il wu, dood 
~zcl ,·nn rnijn Echaam die mij mccr gehoor

En bu die Ycmictigi11g LoYcn rnijne onhc· 
~ lcdernaten blcef alleen bet denhermogcn) 

en ln!i maar volirnmen hel<ler. 

1ansche matten etende ged1e1 ~vi 
ne ook een beproef d mid cl el ten 

goed is, niet om ze te verdelgen, 
·drijven. 

' 1 f'1 l I'\ 1 I 'l 1 1 ' ' t t' 
HeL Wit~ lil 10VIJ tl/kG iK ue 1~Uill1Iltd r ~ lC 

van ecn ondernerning, (de naam doet niets 
ter zake) overnam., 'l'oen lrns, boeken, inven· 
turis, enz. behoorl~k arm mu overgogeven wa
ren en ik des tLvonds met den afgetreden be
heerder een glas wun dronk, waarschuwde de 
laatste mij voor de witte mieren die vreeselijk 
in de woning huishielden. Hij vertelde rnij 
warangan aangewend te hebben, maar zonder 
noemenswaatdig gevolg. Daar wattr de Wflr 

mngan, als een dunne brij was aangebracht, 
bleven de bees~jes, gedurende een korten tijd 
weg, maar om op een anclere plaats, liefst 
vlak b~, weder te voorschijn te komen. Het 
eenige wat er mm te doen was bleef, volgens 

en .. 1.~ · Hen, 1.iv. 

lalwn8che rok, broeK '"" 
mnligdn m11rchand-t11illeur Has~c .. 
p-e]r"·~; Jmdtlen, vernicld. Kocht ik d 

W IL~ \' lJ~ ul Vll.JU:iil . 

f' 100.- ann petroleum en gelukte de beul~11· ))Deze vmdterking der Br 
doling, dan h11d ik toch nog winst. Ik gcbrnik- dui lt niet op een bevrodigen 
te niet meer dan voor een vijf en twintig gnl- Ni ·ei'O zn11k'', voegt het bbd 
den 1 voor petroleum en Jrnmfer en na twee bij. 

mimnden wits er geen enkele r1~j11p in het 1mis Sedert de vooriitter vim den 
meer te zien. Buitenzorg, mt terugkomst v1111 

Gnarne deel ik het bovenstuande me le. Nu gens ziekte verleend binnenbnds 
de petroleum zoo goedkoop is, lrnn het midclel ne werkzarm1heden weder heeft 

1 

· J M v1111rden, wordt er nu Landmadzit 
nog voordeehger aangewend woruen. en zorge <l . , 'tt · · , en m s voorz1 ers meuwe womn 
echter, ter voorkoming van bmnd, bij de ver- zeer huishoudelijk in de eetkarner. E 
warming slechts een zeer klein vuur te ge- derlijke Landraadzaal bestant er te Bu 
bruiken. niet en spreekt men er de vonnisssn ch 

'l1ERMIET. uit, daar waar dit het beste gelegen 
en zulks schijnt thans gvvoegBl~kst irr 
eetkamer te kunnen plaats vinden. 

de bewering van den beer xi alleen het ve· s 0 e r a k a r t a. 
gen twee malen per clng. Onder de pooten vnn EEX HO~D its GETUIGE. Onder het Enr 

J. R 

de kr~sten Il\Qest men blik leggen, en dnt alle ...... illlllllll--!Wlti:llt;r~_._. ..... IDll,..,IEll• .-aa•0 • 111111• --· peesche nieuws, dat de jongste mail tot ons · 
dugen goed nazien

1 
daar de mjaps we! niet lllaanstnnd. brncht komt een berichtje voor, wuarin een 

door het blik heen kouden boren, maar toch z honcl de hoofdrol vervult, en dat ons zodunig 
ondng G Januari E. K.' Zondng '13 Januari V · M., tr of, dat wij het over will en nemcn, ook a 

slimheic1 genoeg bezaten om een omtrekken- Zonctag 20 Januari L. K., Maandag 28 fauuari N. M. geldt het hier den leelijksten en het meest door 
de beweging te maken, om zoodoende to ch ..... de natuur onterf den gladakker. 

Mijne armc 1forguretha, wccnrle) op rk knie~in 
Yoor he.t ledlkaut liggencte) terwul zij met e n hnl't· 
verscheurende tern berhaaldc - Hij is doodi rnijn 
God! hij is dood ! 

\Ya het dan de dood die foe. tand van Yer .. tij
\·ing, dat Ylee. ch met onbeweealijkheid ge.lngen, tcr
"~l hct Yerstaml, bet oordeel Yoo1twerkte 'l Was hct 
mijne ziel, die nog in mijn hersenpan wa achtero·c
bleYeu voor zij hcen vloogJ Nog gebecl jong zijnde 
hadden twecnrnlen, zware koortsen rnij bijna wegO'e, 
voerd. En dan warnn zij) die om rnij been waren, 
gcMtm om mij ziekelijk to zien; en ik zclf bad nan 
Margaretha verboden om ccn doctor tc roepcn) toeu 
ik den dnrr na onze naukomst te Parij., in rleze ge
mculiileenle kamers bedlcgc1'lg wa. gewordcn. Het 
hui. wanr \l'ij on: in hewndcn .. 8tond in de rue Dan
phine. '\\'at ru. t zonde \\'Cl Yoltioende zijn, het was 
irnrnerR alleen de vermoeienis Yan de rei.: die rnij 
zoo atge1mt mauktc. Echter gevoelde ik een wrc
sclijkc angt Zcer arm ha(lden "ij plotscling omc 
pmrlncic Yerlaten, tcr naimernood gcnoeg hebbende) 
om bet .. alari ·Yan de ecr. te maand) dat ik Yerdiende op 
een kantoor "·anr ik gcplaat t 1rns, af te wacbten. 
En ziedaar dnt een plotsclinge zietke mij wegraapte. 

\fas bet wel de dood { Ik had rnij daanan een 
donkerder nacht, ccn zwanrdere s_tilte Yoorrrcsteld. 
Xog heel klein zijndc "'1l. ik recd ban()' om te . tcr
ven. Daar ik zccr z\\'ak was en de menschen mij 
met cen zeker rnedelijden aanhaalden, dacht ik al
toos, dat ik niet Jang zou leven en men mij vroeg 
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ZOU bcgravcn. Grootcr wordendc wa' die gcdachtc mu 
bijgcblcven. So1m, als ik ccn geheelen dag had na
gedacht, Yerbeeldde ik mijn vrecs overwonnen te heb
brn. En welnu wat wu het ~ men stierf en hot 
\hi · ~Jdann; de gcbccle wcreld moe t eenmaal ter
ven· niets kon gemakkelijker, noch bcter zijn. Sorns 
werd ik er Yroolijk onder en zag il\ den dood als 
ondc1· de oogen. Mam· dan) op eens, Yer t~fde een 
rilling mij, brncht mijne dnizeling terug aL of cen 
rcu. achtige hand rnij boYen een zwarte algrond ge· 
houden had. Het was de gcdachte aan de aarde 
die tern°' kwam en rnijnc rcdeneerlngen onnenvierp. 
Hoe dikwcrf ben ik de: nnehts niet met schrik wak
ker geworden niet 1\'ctenrle welken adem O\'er rn\jn 
slaap wa. hcr.n gel)'aan) wanhoopig de handen Yonwende 
en stottcrende: - Mijn God! rnijn God! ik moet 
sterven. 

Een onbcschrijfelijke an~st knccp <lan n ijn bor. t 
te znrnen, de noodzakclijkhcid Yan den dood schccn 
rnij nol)' nfschnwelljker in de Yenrnning vnn hct ont
wakcn. Ik s!iep ·lcchts nict rnoeite weder [u, de 
slanp maakte mij zoo onru tig zoo geleek hij op den 
dootl. Als ilt eens de oogen sloot om ze nirnmer 
mecr tc openen ! 

lk weet niet of ook anderen die marteling hebben 
ondenonden. Zij heeft mun even droevig gernaakt. 
De dood heeft zich ~eplaatst tus,chen mij en alles 
wut ik lief had. lk herinnei· mij de gelukkig tc oogcn
Llildten, die ik met Margaretha hcb dool'gebrncht. 
Gedmende de ecr'stc maandcn van ons hmvelijk, als 
zu naast mij slicp, als ik aan haar dacht, al lucht· 

kaJeelen Yoor de toekomft s('hewcmlc, dan be(licrf 
de verwad1ting van ecn noodlohige sebeiding rnijn 
wcugdc en Yurnictigdc rnijne Yorwachtingen. \\'ij 
zoudcu cll1.ander toe Ii noctcn vcrlaton, rnisschien mor· 
gen, mis:·chien binne;1 bet TIU!'. Iba g1tcp mu con 
onmetelijke ontmocdio'ing nnn, ik vroeg rnij af '\\~ar 
het voor diende om Yc1·ecnigd te zijn omilat. hct to~~h 
moest eindigen mot een wrccde Yanccn schclll'ing. 
Dan hco·011 m~jn verbcelding behngen tc scheppen ih 
den rom1·. Wie zou het ee1·~t heeugnun, zij of ik ~ 
Eu de pen en de nnderc Ye1·ondct'.'telling deed mij, 
tot trancn Jortens toe, nan. In de heste tij(lpel'ken 
rn1 mijn n:1nzijn, heb ik zoo soms aan1inlle11 van 
droef gcc:-tigheid gohud ctie niemnnrl kan begrijpen. 
A1s mij eens iet· gclukte, rcnvondenlc men, zich 
rnij r.waarmoedig to zien. Bet was nlsof de gedachte 
aan het nieis mijnc Yrcugde wrbroken !ml. Bet 
vrcesclljke: Wannoot' tlicnt hct.1 k lonk itls een dood~· 
klok mij in de oornn. jfaai· hct crg:tc Yan die rnnrteling, 
is hetgccn men vcrr!uurt in een gcheilllc schnarnte. 
Men durlt zijn le.eel aan nicnrnnd 111cdedeelcn. Dik
wijls rnoetcn man en wouw, naast cl\rnnder liggcnde, 
dezelfde rilling gcvoelen, als bet licht is uitgcgaan, 
on geen Yan bciden .. preekt, \\'~1 nt men spreekt niet 
van den dood cvenmin als ine1 enkele ontuchtige 
woordcn uit. Men i' zoo brcmg ~l' voor, dat men hem 
niet durft te nocmcn, men Yerbergt die gedachtc 
cYcn al~ men zijn gt" ucht rerhel'gt. 

Ik rlncbt aan al lie dirgcn terwijl mijn dierbare 
Margaretha voort sn)i (tc. · ~ ~pect 'r1ij meet· clan ik 
zeggen kan, dat -a~ nlet drocfheid 
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Lijne beschouwingen strekken 
~i ht alleen nit tot de dienst .. 

:Jt tot de luxepaarden. 
rneljarig rerbluf in Indie en waar 

arden gehad heh, zijn door mu op 
van imardenvoer versehillende proe· 

'.en. Nru alles geprobeerd te hebben, 
van een paard dienst te hebben, 

J hetzelve vermagerde in krachten, 
.J Jbleken, dat 10 katties gaba pr. dag, 
aualen toegedicnd, uitstekend voldeed. 

Jeheft, roode r~st of zcmelun van kaft 
tischil) zoo kan ik dit een ieder gerust 
!en. Om 't cerste (roode rijst) te voeren, 

et rnen weten wat voor soort van roode 
1Rt men clanrvoor gebruikt. :\lij is 11et vuor· 

,·ckomen dat roode rust van hd buitenfand 
wonls Siam en Saigon zeer nadeelig op de 
pa1trde11 terugwerkt en men lrnns heeft na ver· 
loop vnn eenige tij<l, de pttarden in eene ver .. 
magering te zien vervullen, die dan met droes 
of bYttde wunndroes eindigt. Krijgt men echter 
Jnvn l'Oode rijst, zoo is dit wel nanbevelings· 
'nmrdig, lllfLitr ut:ngezien de buite11la11dsche 
sooiien afkom tig van Siiirron, eu SifLm veel 

lwLb1·c11 , door h( ar tc zcggen. u~lt ik geen pun ge
YL1d1h1. 1\l~ tk (]ood niet: anders 1rns dan de be
Z\\'ijming rnn lwt · Ylecsch, dnn hnd ik ongcluk geltad 
el' zoo rnor te wcezen. llet wa~ cen zclfauchtig 
µ·t1n1iti ('11n rnsi w:wrin ik rnunc zorgcn vergat. Mun 
geheugen voornl ha(l cene buitengcwone leYcnclighcid 
Ycrkre~cn, s11cl yJoog rniju gebeele be taan voor mij 
hcen, als eon .chouw~pel \\'aarnan ik zr.lf eigenluk 
weemd "'a·. \'reemd gcYoel dat mij Ycrmaakte: men 
rnrnle gezegd hcbbcn, rbt een stem in de \'Clte m~nc 
1l·c~rhi1)(]cnis Yerlrnaldc. 

Hct wa: op een hoek rnn het land, bu Guerande 
op rlcn weg naar Piriac wa11nan de herinnerlng mij 
rcrrnlgde. De weg maakt cen bocht, een bo'chjc 
pijnhoomen daalt om·eo·clmrrtig l:mgs den rotsachti()'en 
knnt nnar benedcn. Toen ik zeycn jarcn ond was, 
ging ik daar met mijn yader, in crn half Yerrnllcu 
huis1 bij de oudcrR Yan Marcrarctha\ pannckoeken eteu. 
D onders Yan ~farg~retha wcrkten in de zoutaroeYen 
en lcrfdcn voor het grooUc gedeeltc van gezouten 
Yi~cll. Toen herinnercle ik mu de school te Kante , 
waar il1 ()'root ~ewordcn wa. mij vei·velende tus chen 
de hooge rnnrcn. steeds Ycdangcnde naar den wijdcn 
gezichteinder nm Guemnde, met zoute moera.'. en 
Yoor zoornr het oog reikte en daaracbter de onmc
telijke zee, geJote11 dooi· den blauwen hemel. Daar 
\Wi'd op eens een zwart gat gearaYen: mijn rnder 
wa · gestor1;en en ik moe't dien..t nemen bij de ad
mmi. tratie van hct ho~pitaal al· bccli~ndc; ik begon 
een centoonio· leven, · ~en genot kennendc, clan de 
Zondagsche het oude lrnis aan den weg 
ll\Ur P[riac ;ngen daar hoe lanO'er hoe 
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11'8ll slotte nog de mededeelin 
even een ooggetuige verzekerd1. 
gedoemd w11ren om te Koth-Hadjn 
arbeiders te dragen langs den l 

. ..ii.l, 

.JHtan, doch .hudd~n 
.!d" schurken gevankel~k mede 

"t 2 dezer wist de in het hospitaal t l Kot
ta-Radja verpleegcle inlandsche scbepeliug Si
kim, van den gouvernementsstoomer· Ze~tneemu, 
in niet-hospitaalkleeding die inrichting te ont .. 
snappen, kwam 's avonds omstreeks 8 uur 
hier aan, en posteerde zich in een Ketapan
boom voor het door z~n vrouw bewoonde1 aan 
het strand gelegen huisje,- zijn vrouw, die hij 
van ontrouw verdacht hield, zoo van zijn hoo
gen zetel bespiedende. In dien boom bleef hij 
tot den volgenden morgen 101

/2 uur onopge
merki ~ch ophouden, en zag toen hoe een 
andere inlander zun woning binnentrad. Na 
een kwartier uur het paartje het genot der 
lief de te hebben gegund, daalde Sikim uit den 
boom, opende de deur, die ongesloten was ge· 
bleven, en aanschouwde daar zijn remplacant 
op een bale-baie in de armen van zijn weder
helft. Twee goed toegebrachtte messteken ble· 
ken voldoende, om de overspelige ega ~et haar 
ridcler den laatsten aclem te doen uitblazen. 
Daarop greep de moordedfLar, tevens bedrogen 
echtgenoot. naar zijn in het huisje verborgen 
klewang en lmkte op de lijken zoo vreeselijk 
in, dat zij onkenbattr waren geworden; stak 
dnarop in den onderbuik van elk Ejk een mes, 

--

en drtt dit lastdiertje spelen ge 
het noodige gemopper en terwijl er dwangar
beider~ bij civiele ambtenaren bezig wnren 
zich te vermoeien met grashnlmpjes te pluk ~ 
ken. Is het nog te verwonderen als er ge· 
mor antler de troepen ontstaat, zooals onbngs 
te Lambaroe, naar ik hoorcle zeggen, het ge
val was r ! 

R.-

GEMENGDE BERI~HTEN. 
------------------~---------Drie matrozen der Pruisische marine ont .. 
snapten te Kiel mm de gernngenis, waarin z~ 
wegens een gering misdrijf waron opgesloten. 
In de haven stalen zii cene hoot en zeilden 
er mee de Oostzee in. Z{j wilden door de 
Groote Belt zien te komen, maar hanger en 
tegenwind noodzaakt hen, op het eilfLnd Fu
nen aim h1nd te gmm, waar z~ zich van moncl 
vorrnad voorzagen. In de golf van Kyborg 
namen zij eene andere, grootere boot in bezit 
en gingen weer in zee. Zij zeilden nu zuicle
lijk om Seeland naar de Soncl waar zij een 
schip hoopten attn te treffen, ditt hen aan boord 

slechicr, de zoutgl'oeven brachten bijna niet8 meer klaagdc. Het witte schunscl, (lat ik met m~n linker 
op en het geheelc land vcrviel in armocde. Marge- oog bemerkte, Yerbleektc langzamerhand · maar ik 
rethn was n og muar een ltind: Zij had mij Ecf, om- hcrinncrde mij de kamer zeer nauwkeurig. Links was 
dat ik haar in den kruiwagen rondreed. ~faar wat de lata.fel, rechts de schoorstcen te midden waarvan 
later, op een morgen dat ik haar ten huwelijk vroeg, ecn pendule zonder slinger, tlcn me en zc minuten 
begreep ik aan een vcr chrikte bcwecring die zlj r11aakte, aanwecs. Uit bet ven. ter zag men in <le zwarte, 
<lat zij mij afschuwelljk Yond. De ouders gaven da~ diepc rue Dauphine. Geheel Parijs kwam daar voor-
delijk hunne toestcmminO'; ze waren haar dan kwijt bij met zulk een geraas, dat ik de glazen ru[tcn hoorde 
en dat verlichtte bet huishouden. Zij, onderworpen rommelen. 
a], zij wa~, had geen neen gezcgd. Toen zij een- Wij kenden nieman<l in Parijs. Daar wij ons met 
maal gewcnd was nan de gedachte van mijne wouw het vertrek gehaast hadden, wachtte men mij niet 
te zijn, gevoelde zij zich ook niet mecr vertlrletig. voor den aanstaanden maanclag op mijn kantoor. 
Ik hcrinnei· mij dat het op den dag Yan ons huwe- Scdert ik te bed lao·, was het een vrcemd gevoel om 
Iuk tortregende, en dat, toen wij te huis kwarnen, in die kamer gcYangen te zitten waar wij als het 
z~j haar jak moest aantrekken, want haar kleed was ware ingeworpen waren, nog verward door vuftien 
klet.-nat. men ~pooren8, Yerdoofd door het rumoer in de Jra-

Zicclaar rnijn O'Cheelc jeugd. Wij hcbben dam· eeni- t8ll. Mijne \TOUW had mu gfo11lachcnd vcrzorgd; 
gen tijd gelccfd. Toen ik echter op een goeden dag maar ik geYoelde hoe zij in de war wa . Ku en dun 
tc huis kwarn, YOnd ik mijne vrouw heete tranen naderdc zij het Yenster, rnaar kwam clan, na een 
tortende. Zij venceldc zich zu wilde van daar gaan. blik [n de straat geworpen te hcbben, bleek tcrng, 
Na verloop Yan zes maanden had ik door extra dien- Yer chrikt door dat o'J'oote Parijs, dat zij niet ken1ie 
sten te Yenichten, 'tuiver VOOJ' stuiYer wat gespna.rrl en da.t zoo vreeselijk bruide. En wat ZOU zij doen 
en daar een oucl vriend rnn mune familie zich bemoeid als ik niet wed er ontwaakte ~ wat zou z~ in die 
had met mij een bctrekking in Parijc te bezorgen onmeetbare stad doen, zij alleen, zoncler steun en 
zoo ,·oerde ik het clierbare kind weg, opdat ~j niet met allcs onbekend. 
rneer ZOU wc@en. In den cpoortrein lachte zij reeds. . Margeret.a had een van mijne handen, die bewe· 
Daar de banken rnn de derde klas. e zeer hard wa- gingloos naast den rand van het bed hing gegrepen, 
ren, nam ik haar de nachts op mun schoot opdat zu kuste die en herhaalde - Olivier, antwoord rnij . ' I 
zij zacht zoude kunnen slapen. Mijn God! hij is dood ! hij is dood ! -

Dat wa: het vededene. En nu was ik gcstorYcn De dood was dus niet een algeheele vernietiging. 
op de smalle Jaap tede van de gemeubileerde kamer, De vcrnietiging alleen had mu gedurende mijne jeugd 
terwijl, mune vrouw, op hare knieen llggende, wee· angst aangejaagd. Ik stelde mij het verdwijnen van 
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kla11rde, dat hu met cl 
Apeldoorn moest vertr1 
fLvond daar geeng11gee1 
som ruoest verliezen, i1 
genoemden trein weg 
agenten (er wits er iut1 
komen) bleven op hun 
gensfaande ziine herha 
vertrekken, werd hij I:O 

de trein w1is vertrokk, 
het commissariaat van 

·{ \ 

Een lw welijkstecept. 1l 

munheer en eene ionge ~ 
zamen aitn een diner, g 
fleach rooden wijn bu, e 
recM lekker maken, zoo 
fiesch champagne by. 

Als hu begint rood te · 
hem in de hniskamer, 's w; 

b~ den haard; cfaarna zett\ 
veelheid thee, dtit ieder drie 
en laat dit alles te zamen z 
den zomer stelle men hen 
bloat of plaatse hen voor 

1 

mun Wezen niet voor, het Wt. in 
·' 

mun ik was; en dat VOOl1 altoo.' 
en noo·maals eeuwen. Ik siddcrde 
dagblad ecn aanstaande datum v~ 
laR: ik zou op dien datum stellig 
dat jaar in de toekornst clat ik n· 
vervulde mij met angst. \\'as iU 
wereld en zou alles niet instortcn 

In den dood van bet !even tc 
' toekomst was altoos mijn hoop ge 

was zeker toch de dood niet. Ik 
stellig ontwaken. Ja aanstonds, zou 
ik zou MarO'eretha in mijne a!'men n 
tra.nen te droogen. v\' elk een vreug<l 
dan terug te Yindcn en hoeveel innig 
liefhcbbcn ! Il\ zon dan nog twee dagj. 
en dan wu ik naar mijn kantoor gaan. 
gelukkigc ', n1imer leYen zou voor on. 
Alleen O'Cvoclde ik geen haast. Daar zoc 
te OYerhopt. Margaretha had ongelijk zt 

hopen, want ik gernelde de kracht niet, orr. 
op bet kussen om te rlraauen ten einde 1: 

lachen. Straks, aL zij weder iou ultroep~ 
- Hij is dood ! Mijn God! hij is dood ! 
zou ik haar omhelzen en baar, om baa 

Yerschrikken, zachtjes toeroepen: 
- Maar neen, · mijn lieve kind, il\ sllep 

we! dat ik leef en u lief heb. 

(Wm1dt v..1' 
1 
v , 
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;chip S11nwl»a is 
en de beer Hart
t. het gymnasium 

stoomschip G. G. 

J111Jjoebiroe, cle tweetle lllH<>~-"~ "s uer cu 

" de Pil:ser en Berends berg; 
~oer1tb:~jn,, de tweel1e luiternrnt tler n.rtil
v1n1 Z1tdelhoff; 
het Uouveruernent vitn ~nm1ttrn'R '\\~est-

, de oflkier vim gezondheid Huijsmim; 
) B1Ltn.vi11, de eerste lnitenn.nt van Hentz; 

) verge p 111 n. ts t nn.ar Atjeh, de officier 
t gezondheid AbnLhmnsz; 
nn.n.r Mn.gehmg, de eerste luitenant adjudant 
·tlsick; 
muu Bn.njoebiroe, de eer;:;te luitennnt Va.n 

lctnter en de k1tpitein Jager; 
nn11.r ;:,o rab1tja, do p1:w.rdenarts Postnrn .. 

Yan Henter, 2 Jn.nmtri. 

l,oJl(frll, 1 Jn.nuari. B11ker Pncha hce[t brie
ven v1tn den l\fogdi onderschept, wn.arnit bl:!-jkt 
dn.t cleze het plim heeft eigenlijk Egypte Lin
nen te rukken. 

In tlat gev1Ll zullen de Dritsche troepen het 
Eo-yptische leger bijshum. 

JA V -KOFPIE gewone bereiding 3.31;,. 

Het toomschip Jfadw·a is den 00sten De
cember Suez gepnsseerd. 

Uit B1ttu.vi11, 3 J anun,ri. 

De re iclent Vim Semarang heeft bezwaren 
ingebmcht tegen het vervimgen der ko:ffie
nrnntri 's door 11 i tent-wedono's. 

\V 11arschijnlijk echter zal dit te vergeef: zijn. 

De kw11de droes onder de cavaleriepn.n.rJen 
neemt hier toe. 

Het stoomRchip i1Iad11m is den 30~ten De
cember 'uez gepu. eerd. 

Bittavia, 3 Januari. 

Twee j a rig v er 1 of verleend aan den 
majoor der nrtillerie de Jong. den onderpas
toor. van l\1aurs, den ontvanger van het recht 
van 'uccessie en overgang, te Batavia van 
\Venning. 

B e I a. s t met cle betrekk'ng van derden op
zichter bij den waterst11at: vim Poeteren . 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n a.ls voorzitter cler 
Corumi sie van toezicht op de hoogere burger
school te oerabnja, onder <lankbetuiging voor 
de in die betrekking bewezen diensten, de 
Jong. 

Uit Batavia, 3 J<muari. 

~ n.ar de Lampongs is een commissie ver
trokken om den toe fand van het stoomschip 
Ba 1·ou w op te nemen. 

Door den Oostenrijkschen consul, den heer 
Pel is den doortrekkenden gewezen Oosten
rijkschen gezant te Parijs, von Hllbber, een 
schitterend diner a.angeboden. 

Genoodio-J wn.ren de consuls de resident, 
Bis chop Claassens en eenige chefs van han
delshuizen. 

Advert en tie n. 

G elJOren: OTTO VA T REES. 

Solo 3 Jnnuar:i-j 1884 

(10) 

SOES~IAN & Co 

belasten zich steeds met het houden van 
Hnis ,. e:n CoIDJnissie"-·endntien 

(28) 

De ondergeteekende belast zich met 
0 PM ET I NG EN_ 

ook van htrnlelijke onclerncmingen. 

J G. lVI. A. CAB.LIER 

(26) gezworen Landmeter . 

Fr6belschool te Salatiga. 
TOMBOLA ZONDER NIETEN-

Trekki ng \"an Serie A. (22) 

DEN Gen JANUARI 1884 

Daarna zijn loten van Serie B. verkrijgbaar 
bg de loges en de debitanten. 

Zak-AlmanaKken 
netjes ingebonden. 

Scheurkale ders 
diverse soorten. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
\'.\~ 

V L A S B l.1 0 J\f. 
Heerenstraat - 8olo. (34-) 

.. A .. n1sterda1nsche A po th eek 
SOERAKARTA .. 

Eenig depot voor Soern.kartn. vP .. n 

(:25) A. MACHIELSE. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en B1tdkaruers, goed
koop en good. 

Te bekornen bij. 

C. DE LIJN. 

TROOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvrirng di1tlelijk 

§ehijfschietrcgister& en A.f'sta.ndsbepa-
lin::;en, afzondel'lijk gcbonden. 

Gcdrukte A..anteekcningboekjes. 
NaamHjsten. 
:n.1 eedin~lijsten. 
§tl.·aCboe;~cn. 

Iviena~eboeken met sterl~tc Rc::;ister. 
r roces-Ver"baaJ.. Get ~1i;;-cn Verhoorcn. 
~e:Zilna::;den Ve1:booren. 
~-endtn·c1·antwoordingen, ei1z . enz. (4) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, :Suning - Soerakarta. 
PAPIEHEN IN DI\-ERSE SOORTEN. 
El\vELOPPE . 
KAi\TOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN. I~ ZEER VELE SOOH.TEN. 
PRACHTALBU1¥1S. 
DIVEH.SE SPELLEN enz. enz. (5) 

Steeds voorhanden: 
POSTT RIEVEX. 
TELEGHAAFTARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNING. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bcvelen zich beleefclelijk ium >oor hunne 

Ilrukkerij Bn Bind0rij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, SGhrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afievering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN wor<len Hteeds gratis 

verstrekt. 

VAN RUI.JVEN & Co. 
SOLO 

Hebben steeds voor hu.nclen, u.lle Likeuren 
van Wijnancl Focking, wau.roncler <le zoo ge

wilde 

(9) 

Cl1erry Bra1:1.dy 
alsmede 

ROODE en WITTE 

POR,T-VVIJN 
MERK GEBR. STEURS. 

over 

THOOFT & BUNING. 

JT erlcrijgbaa r bij 
THOOFT & BUN ING .. 

oud-officier van gezondhcicl bij het 0.-I. lcgcr 

IIANDL"l~IDING-

\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
I~ 

NederlandgcJt-Lndie. 

Met 7 uitslaande platen. 
Ten gebruike op pln.atsen w11ar zich 

geen. geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

n (9-1) enz. e z. 
P1·ijs f 5.- franco pe1· post f 5,50. 

ATTENTIE svpl. 
Met toestemming van den l{esiuent, 

VOCAAL EN INSTRUM'ENTAA1 (23) 

CONQEJ2~ 
te geven door Gebroeders SAUVLET op Dinsdn.g 
den 8 J anuarij in de Societeit. 

En.tree f 3, 

Kinderen beneden de 12 jaren en m.i.litairen 
beneden 2e. luitenant ·de he 1 ft. 

Plaatsen te bespreken in de Societeit to
gen 50 centen per plaafa. 

Atelier d'Industrie. 
C. I:)]ji LIJ~. 

H1tndel in HOUT en BO UvVMA TElUALEN 
Sl\1EDERIJ, KOPERGIETEH.IJ, vVAGEN-

1\IAKEB.IJ en TIMMEH.MANSWINK~L- ' 
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

u.lsmede op: 

Indig·o Installatien. 
worden met den meesten spoed, t egen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueer<l. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor '\VOONHUIZEN, FABRIBKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKE ... T, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoer<l. 

J. VAN GORI{Ol~ & Co. 
ADothekers Djokujakarta . 

Fabriek van ~eneeSliTachtige 
IV«ine1.·ale --W-ateren. :§odas en Selt
zer \lTate11.·. 

Hanc:lel in Che:rnikalien, IDro
;;erijen, ~.,.ernissenen Verf""W"aren. 

JB1·Hlen, Pince-nez, Leesglazen 
etc. in a.lie noromers en soorten. 

Benoodigdheden voor §uike1.·-en indig·o 
ontlerneirning·en. (27) 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening f 500~000 

100.0~0 JLote:n f 5 per lf..1ot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 f 20.000 

r 15.000 enz. 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te Soerakarta. 
SOESMAN & Co. » Djocjakarta. 
B. J. E~KHOU'r, » Djocjakarta. 
J. W. VAN OORD11

• » Boijolali. 



, 

-'L - _ on• 
, _ n.1nderera ,·an ~Iinver-

ntogenllen in Nt"df"rlandch .ludic. 

f 300,000.- 320 prijzen. 
Een prijs f 100.000.-
1 prus 
1 « 
<> pr.ijzen 

10 
100 
'.200 

« 
« 
« 
« 

Vitll 

<< 

« f 5.000.
« « 1.000.
« « 500.
« « 100.
« « 50.-

f' 20.000.
« 10.000.~ 
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

~3~0 prijzen f 170.000.-
LOTE:\' zijn teg-cn f l 0.- CO::\T.\.i\T ve!'krijgbnnr. 

tc Amlioin~ hij de ht'('ren .\. J. Harm,,cn & Co. 
« Jl:irnla « den hcer l '. J. Bltrnkci·t. 
« lhndjarmasin « « « J .. \. Jansen. 
« Handon~· (( « « C. G. Heiliger:::. 
<< ll:uavia <' de y I £,.co1npto ?ifaahchnppij. 
« « « den hecr II. J. :\Iccrtens. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(\ (( 

(( (( 

(\ « 
(( (( 

(( (( 

(\ nl'llp;kalis 
" l1t>•1kock'n 
« Buit•'nzor~ 
<< Chcrihon ~ 
(\ « 
(( (( 

<< Djo,',iarartn 
(\ l'.t 

(( (\ 

(( (\ 

« Irnlram:-ijoc 
(( (( 

« :\Lica""'ar 
(< :\lcnado 
« Pail:n1g 
(( ( 

« P:1lc111hang 
« Pa>'(H't·u1'an 
(( ({ 

< Patti•' 
<< l'1'cal np;an 
(( (( 

(( (\ 

« Pn nYorctljo 
« P1·01Jolingo 
« \\ 
« Riotnv 
<< ~~1latiga 
Sm na t'a ng-
« (( 
l( (( 

(( 

(( (( 

(( (\ 

<< • oe1·nhnia 

<( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

>> So.~ra karta 

" (( 

(( (( 

« T:mgerang 
« Tc\ .. ::11 
1> Tc1·n:i.te 

<< Tjilntjnp 

« « << G. Gehrung. 
« « « 1'. lI. Kroon. 
<< de heer.~n H. ::\I. van Dorp c· Co. 
« « « Emst & Co. 
<< « « Druining & Co. 
« « « Ogihic & Co. 
<< « << Yi>'sm· & Co. 
« (< (( l)nnlop & Co. 
« den hccr l ,0:1 Po Senp:. 
« « (\ Thio Tjlmg Socy. 
« « << G. C'. Twijsc>l. 
« « << C. E. Acckerlin. 
'< (< (< Th. Jansz. 
(, <1 c, J . .T. H. <:::meenk. 
« " <1 .\. J. \Yohenkarnp. 
« << « J. van Holst Pelkkaan. 
<< << « .T. J. d,~ Uraaff. 
<( " << II. Bnning. 
(< (< << \Yerl. Kock.en . 
« cl•' hcercu Soesman .. - Co. 
<< dcu hccr J. Hcvius. 
(( « « Ch". Pino. 
<( \( « \Y. Eekhout. 
" d1.: hccrcn Border::: & Co. 
(\ « <1 \Yal<lcck & Co. 
« den hrcr C. J. van Uueren. 
c, << (}. II. Rnh:-iak. 
« <( " II. G . .Klunder. 
« « « D. P. Enlln·ink. 
<( \( <\ .. \. :JI. \-arkcvis er. 
C! « <' A. \\-. I. Uochardt. 
« 11 « S .• •. ?.Iar:x. 
<< de heercn Ilana .Iullemc>istc>r & Co. 
(( tl<'n hccr :\I. Y. Smets. 
<1 « « C. G. nm Slidrec11t. 
« « « R. S. Th:1l Larsen. 
(\ (( (( '-'· YUH Zijp. 
« « « Th. Yan Soest. 
<< di' hec>ren G. C. T. Yan Dorp & Co. 
« << (( ' R~neuswnay & Co. 
C( << « .\mold & Co. 
« « « Soesrnnn & Co. 
« « « Gri.wl i!· Co. 
<< den beer ,\. A. Bis chop. 
<( << « Chs. Kockcn. 
« (< << Clignett. 
« rle hecren Gel>. Girnberg en Co. 
« « « Y~m }luiilen & Co. 
<< « (< Thie111e , · Co. 
« « « Soesman ~- Co. 
(< « ,, Yogei van der Heide .. · Co. 
cc den hc<'r L. Baier. 
« « « L. _\. }l. Leman. 
<< << << K. IIoYcns GreYe \Vzn. 
)) (( (( c. \Y. n. Yfill Renese Yan 

Dnijvenbode. 
» « « I. I. .. \. L"itenhnge de 

Mist. 
De trekking geschic lt ten OYcrstnnn van den • -o

t:1ri"' H . .T. :.\IEETITE_ ·s te Batavia als hij nauplnk
hilfot i:> bek1mcl gem:rnkt. 

De Commisgic' ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
(1 :2) E. DCU\'.ATES DEKKER. 

Een factuur elegante 

Fransohe Schoenen, en :Sottines, 
D11meR glace H::mdschocnen met t\Yee en vier 
knoopen. 

EE~ ll!"'A.t;'.E."'IDUR 

prn.chtige vilten 
HOEDEX YAX EL \YOOD & Co. 

diverse Stroohoeden. Overhemclen met kra
gcn, van ( 3.'..> tot f G5 per doz.ijn enz. enz. 

VLASBLOl\L 

(13) Heerenstra.at-Solo. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviaschc Zee- en Brancl
Assurantie Maatschappij. 

De 011dergcfocke11dc sluit verzekeringen te
gen hnmclgcvu.nr, op de gebruikelijke voor
waanlcn. 

(14) A. MACHIELSE. 

~ ~uuo01gdheden 

..ail. r .l_,... SA S-Se:n.i. ~"ltra:i.i..g'. 

De ondergeteekende neemt de vrijhcid UEdG. 
mecletedcelen, du.t hij ill zijn MEUBELMAGA
ZlJN steeds voor11anden heeft n.lle mogelijke 
l\1EUBEL en IIUIStiAAD, als: 

ENGELSOHE en SOEl'.AB IASCHE LE
DIKAN1'E met bultzak en klmnboe, w111trbij 
7oor de zuiverheid van de kapok wordt in
gestaan. 

SPIEGEL..:. SCIDLDERIJEN, BEELDE r, 
KROON-HANG- en ::5TAANDE LA1\1PEN, in 
alle gewildste merken. 

DJATIEHOUTEN STOELEN, T.A.FELS, 
KASTEN, BANKEN. WIP- en LUIAAHD. 
STOELEN, SGHUTSELS etc., ... :IAHl\IEH.EN 
RO:t\TDE TAFELS,-CON SOLE::3, 1,0ILET:::>PIE
GELS, KNAPEN,- complete SERVIEZEN en 
GLASWEI~K in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belast zich tevens met het compleet inri"1
1-

ten van huizen, ook in de binnenlanden, waar
bij steeds -voor embalage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worclen geru:agen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten Leta
ling over te nemen. 

YERHUUR'l' l\IEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden van goecleren 

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

Producten worden door hem van het spoor
wegstation alhier tot op de weegschn,al in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
steeds aansprnkelijk voor de overleggelden ann 
de spoorwegmaatschappij en voor de te mmne 
uitlevering. 

Commissiehande l. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

en alle soorten Vitll goederen in coilll.Uisse te
gen een gering commissieloon. Producten wor
den door hem op monster verkocht. 

Agentschap voor fabrieken. 
Belast zich met de levering van alle mate

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Seniarang. 

In co1nmissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van .'\V. H. \'A_- EcK & Zmrn""', Amsterdam) 
bizonder licht, geschikt om met t w e e p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be:=ichtigen bij 
(1) 'l'HOOFT & BUNING. 

GEVRAAGD 
voor een af'cleeling van een KoFFIE-OXDER
xE:mxa, bijzondPr geschikt voor Indigo-Cultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van kapitaal aandeel 
verkrijgt, tevens zich met administratie wil 
belasten. 

Offertes franco, onder nommer dezer ad-
vertentie. 

(2) THOOFT & BUNING. 

~ Een. geluPlvde clane, 
~~ voornemens tegen April e. k. baar 

kind naar En1.·opa te brengen, is genegen 
zich te belasten met bet TOEZICHT OP XOG EE::-< 
OF TWEE KL"DlmEX G.EDUREXDE DE J;IUS, tegen 
nuder overeen te komen te gemoet koming. 

Reflecterenden gelieven zich onder nommer 
clezer aclvertentie, franco te wenden tot 

(3) THOOFT & BUNING .. 

BRAND-ASSURANTIE MAA TSCHAPPIJ 

,,de Oesterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
~~'Tcritas.'' 

Bij llet Agent~clu11• dezei.· Jla.atsehn.p
llijen bcstaat, 011 zce1.· annne1nclij:ke voor
wani.·den, gclc;;cnllleid tot vt"rzeJ<:c•·h1g 
tc;;en. b1.•and;;e,T1utr, van alle sooi.·ten Ge
bouwen. en. Gocderen. 

De Agent te Soei·akal'la, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

1'0111 Jll'll ' . 
Drand, < t\'t.•q.de~ i 

4 Zil veren med a 
P1·a1u:o to 

E'.\PFI 

Vertegenwoordi 

ca 
STEEDS MET SUCCES 

VERICOUDI-IEID 
HARDNEKKIGE HOEST

1

~ 
en rerdcr legcn de mccslc ~ 

ADEMSHAT,.lNGSWERI~'. 
Prij.o per fleschje inhoudende ZESTIG 

Men eische de hier:boven afgedrukte 
prc~pectus, bcide in d 

Eestellingen. voor en gros te riohten 
8, Rue Milton, te F 

Te verkrijgen voor JAVA, bij 'Vannce en -Van Aa 
te IlATAVIA; bij G. EO.i.nge1 

EN IN ALLE 

8, Rue Milton, te I

Vertegen woordiger voor Europa van de Nederl 
In die van de voornaamste fabriekan Len v::rn 1 

f-0 Voor het uitvoeren van a.lie Commissien 1 
voorwa.a.rden. 

2° Den verkoop voor de ma.rkt te Parijs va 
produkten. 

3° Voor a,Jles wa,t in bet belang ligt van den 
handel te Pa.rijs. 
In m_ijne. Bureaux liggen de voornaam le Hollandsclle e 

inllchtmgen worden er verstrekt ze zij11 bet vcrecuigrngsi 
TEI.EGRA~h\DRES : ELSBACH-Pl. 

I >e '7elo"1.1t 
. . . is ~.ene speciale POUDRE DE RI 

bereid uit Bism1fth, biJgevolg van eenen heilzamen ir. 
. . ZiJ houctt op het aangezicht en is onzich 

ziJ geeft dus aan de huid eene natuurlijke -
CH. FAY ' 

PARIS - 9, rue de la Faix, 9 - PA . 
Men. neme zich in acht t•oor namaak en vert 

(Oordeel u1tgesproken door bet Tribunaal de la Seine , 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVL 
EN 

L ti fr B n tB Ma at sch a I 
TE BAT .... i\. VIA. 

I:°"lichtingen omtrent :erzekeringen b. v. Kapitanl b:i:j overlijc 
kermg; - ook ODJ.trent die volgens het onlangs aangenomeu V.E 
ZEN.FONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 
den Age. 

J 

Onclergeteekenclen, eenige agenten voor geheel J 11v11 van Bi 
einde n.an de vele aunvragen te kunnen vol<loen, en allen sui 
te geven om cle oven in tocpussing te brengen, 100,000 vu< 
ontboclen, die zij tot de meest concur re er end e prijzen levE 

(18) 

Uit de hand te koop. 

Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 

Informatics bij den heer. 

(19) A. MACHIELSE. 

'T .. &J.~f DER lT.1 

Het huis 
loge. 'l'e bevnig 

(20) 

Sneldruk - rp " 



Soerakart a. 

Maanstand. 

3 Jnnuari E. K., Zondag 13 Jnnuari V. l\I. 
Janunri L. K., l\I:rnml:w 28 Jnuuar~ l\I•i 

0 ~' 

~:UnTE1 Yoor de kommis~ari1;scn rlcr maand 
.eden Iler plaat.~el\jkc 1;Choolkummissic te 
l. 

II. K. II. \Vilkcns en 
C. ,\. IT. Kuhr. 

tijdag avond jl is de Sekaten officieel be
. . .men. De luister van die kermis taant al 

meer en meer en zij is hm(J" niet meer wat 
•. • • b 

z:g voor cemgc .Jaren was. 
Nietteg~nstaande vole pri~sen met bun ge

volg er z1ch vcrtoonen, fram acklced en ge
deeltclijk op hunne strijdliengsten, gedeeltelijk 
met hunne cgas en andere vrouwen in rijtui
gen gezeten, heeft de sekaten toch iets armoe
digs, wat wel een bewijs is, dat welvaart ook 
in doze streken schaarsch meer o-evonden wordt. 
De opdrijving van bcktie bij b nieuwe inhuur 
en bij verlenging Yan huur, en de kolossale ver
hooging der pachten heeft over het ala-emeeu 
geen goeden invloed op bet finantieek van 
So_l6s bew?;riers u~tgeoefend. Die nog wat zijde 
spmnen, z:gn eemge tokohouders en Chinezen. 
De tent d?or den heer >an Huijven opgesla
gen, waann Ycle ververschincren te bekomen 
ziju en de mallcmolen trckke~ de meeste be
zoekers. 

Reeds den eersten avond van de sekaten 
had er een vechtpartij plaats op de hoo!rle van 
het tijgerhok. Volgens onzen reporter~ llioet 
het eon soort van duel geweest zijn, waarb.ij 
volgens alle regelen der kunst: beleedi!ring uit
claging, onderhanclelingen van sec~nda~tcn, 
keuze van wn.penen enz, plaats haclden. De 
aanleiding was een J azaan chc schoone van 
verdachte zeden, de wn.penen waren de vuis
ten en de combattanten, zoowel als de secon
danten, eon paar lrnelie . Eon van de vechters 
kreeg een vuistlag tegen de kin, wat een wei
nig ontvelling veroorzaakte. Gelukkio- had het 
gcvecht geen lloodelijke gevolgen. 

0 

On werd nog medcgedeeld dat aanvanke
lijk een vrij groot aantal Samarangsche han
delaren het plan gevormd hadden, hunne kra
men op de .!1'1oon aloon albier op te slaan, 
maar <lat z:g afgeschrik-t waren door een ge
rucht, dat een groote bende ketjoes op een 
goeden, nader te bepalen, avond, de geheele 
sekaten zou ~fl?open. Gan.me gelooven wij, 
dat hot praatJe IS rond gestrooid en ook dat 
het te Samarang geloofd is, lliaar wij zijn 
er zekcr van dat zoo iets minder om het groo
te vertrouwen dat ons de kordaatheid en waak
zaamheid der oerakartasche politie inboezemt, 
dan wel om den grooten eerbied die ieder ja
aan voor den Soesoehoenan koestert en die 
hen, zelfs de slechtsten, wel zou weerhouden 
Olli zulk een razzia in de nabijheid van de 
woning van den vorst te houden. 

Meer aan te nemen zoude zijn dat Solosche 
handelaren die paniek te Samarang verspreid
den, met het doel om hunne confraters 
uldaar af te schrikken herwaarts te komen en 
zoo doende minder concmrenten te hebben. Na 
n.floop van de sekaten zullen de Samarangsche 
uitventers tot de overtuiging komen van zoo 
bij den neus genomen te zijn. 

_Ever: voor het afdrukken dezer ontvingen wij 
bnef Ult Kedong Goedel, waaruit wij het vol
gende ontleenen: 

De indigosnid is afgeloopen en naar wensch. 
De reg1ms zijn weinig maar zwaar, toch beloofd 
de tweede snid veel, want de planten schieten 
prachtig uit. Het bewcrken der sawas wordt 
ieder oogenblik gestaakt wegens gebrek aan 
water. Het scbijnt in het gebergte weinig of 

ten. Zij wa. zoo mooi, zoo blank naast hem! En 
terwijl zij tcgen hem glimlaehte, had hij haar zoo 
bcteekenisvol aangezien, zegg·enrle het hem goed deed 
,·an nn en dan naar haar te komcn vernemcn ! 

- Daar is rnijnhecr Simoneau, zeide vrouw Gabin 
zachtjcs. 

Zondcr geluid te makcn opende hij rle rleur. Op 
nicuw barstte Margaretha in snikkcn uit. De tegen
woordigheid van dicn vricnd den cnkclen man, die 
zij bier kenclc, deed hare !'mart op nicuw ontwakcn. 
llij bcprocfdc nict om haar tc troostcn. Door de dui -
tcrnis, die mij omgaf, kon ik hem niet zien; ik bracht 
mij zijn gclaattc binne11 en bcmcrktc hem duidelijk, 
hcwogcn, drocvig van de arme uouw zoo wanhopig 
tc zicn. En zij wat moest zij schoon wczen met bare 
loshangcmle blonde lrnarcn, met !mar blcek gclaat, 
hare licvc kindcrhandjcs, die ' 'an de koorts gloeirlcn ! 

- Ik stcl rnij ter uwcr bescbikking, zei Simoneau 
gcdempt. Als u rnij allcs wilt opdragen. • • . . . 

Zij antwoorddc hem met ecn paar afgebrokcn klan
ken. Mam· tocn de jongman heenging, vcrgczclde 
womv Gabin hem en tocn zij Jangs mij liepen hoorde 
ik haar van geld sprckcn. Dat was altoos dunr, zij 
vrccsdr we!, dat de armc, kleinc vrouw gcen stuiver 
zou bczitlcn. In aJJc gevallen kon men haar onder
vragcn. Simoneau liet de oude vrouw zwijgen. Hij 
wilde nict dat men Margaretha plaagdc. Hij ging 
naar de mni.ric en ging orders gcven voor de begra
fenis. 

Tocn hct wcder stil word, vroeg ik mij af of die 
verdoovin$ lung mocst durcn. Ik leefd~ want ik be-

niet te regenen. De Solorivier (Bengawan) is 
~cht~r b~og. en dreigt met bandiir. De diagoong 
is bu m:g mtmuntend geslaagd en ook bij mijne 
bnren, wat ten gevolge heeft gehad, dat <le 
rijstprijz?.n gedaal~. zijn. I~onder<l stuks dja
goong z:gn voor VJJf en twmtig duiten te krij
gen. 

Het ongestadige weder zoekt onO"erusthcicl ten 
opzichte van den aanstaanden ~·ijstooast in 
het Zuidergebergte. Bij de Kedoong Go~dcl is 
de aanplant in den grond, maar op vele an
clere phi.atsen bijvb, bij Soekoredjo, waar bet 
slechts zeer spa.arzaam geregend heeft, is men 
nog zoover met; een treurig vooruitzicht 
voor de bevolking, die in het afgeloopen jaar 
ook al misgewas had. 

Toen was het zoo erg, dat op verscheiden 
plaatsen de padie niet op de gewone wijze kon 
gesneden worden, maar met damie en al met 
scherp geslepen arits lliOest worden afgemaaid. 'l'e 
huis .. kome_nde, werd _dan met de grootste zorg 
de r:gst, die het mamsel bevatte, uitgezocht. 

De landhuurders hebben hun best o-edaan 
Olli de bevolking van hunne onderne~ingen 
aan te sporen, om met alle kracht tweede ge
wassen te planten en die lo:ffelijke poging is 
clan ook met een goed gevolg bekroond. Maar 
onde~ de Kedjawen is het treurig toegegaan. 
Het is bekend, dat het vollc in die streken 
toch al niet zeer ijverig is in het uitoefenen 
van bet bedrijf van den landbouw, maar door 
den slechten padieoogst schijnen zij alien lust 
daartoe verloren te hebben, zoodat het van de 
tweede gewassen al zeer weinig gekregen heeft. 
Het gedeelte van het zuidergebero-te dat aan 
Djokdjakarta grenst, is bekend o~ het slechte 
gehalte van de bevolking, een paar passen 
en zij die het een of andere, wat het licht niet 
mag zien, hebben uitgevoerd, z:ijn overgewipt 
op het grondgebied der Zusterresidentie en 
dan gewoonlijk in veiligbeid; vooral door de 
groote moeijelijkheden die het vonnissen van 
misdaden bedreven door onderdanen van den 
Soesoehoenan en den Sultan te zamen, ople
vert. 

Wij houden ons overtuigd dat maatregelen ge
tro:ffen zullen worden opdu.t, bij mogelijk ge
brek aan voedingsmiddelen, in den nood der 
bevolking kan voorzien worden. 

Naar men ons mededeelt is ~e in~goon
derneming Klodran, gelegen op circa vier pa
len van Soerakarta aan ondernemers uit Djok
djakarta, verkocht voor de som van f 110,000 

Op de onderneming Klodran bestaat een 
tramwaij porteur Decauville, om indigo bla
deren van de velden naar de fabriek te bren
gen, welk trallilportmiddel uitstekend voldoen 
moet. Klodran is, gelooven wij, het eenige huur
land waar de porteur Decauville bestaat; men 
verzekert ons echter dn.t binnen kort ook an
deren dat voorbeeld volgen zullen. 

V erl~de~ Zaterdag namiddag waren de Pange
ran Adipati Anom en de Pangeran Adipati Prano-
W edbono beiden met groot gevolg Sekat~n 
waarts getogen, maar door een plotseling 
opkomenden regenbui verplicht, zoo spoedig 
mogelijk huiswaarts te keeren. 

Zondag omstreeks 3'f ure waoedde er over Soe
rakartasch boofdstad een zware storm, die ve
le daken bescbadigde en ook op de aloon-a
loon vrij groot onheil aanrichtte. Een kraam 
werd niet alleen Vfil!. haar dak beroofd, maar zoo 
goed als geheel en al tegen den grond gesla
gen, een ramp waarvan eenige kadets onmid
delijk profiteerden, om den eigenaar, die toch 
reeds groote scbade leed, nog verder te plun
cleren. Wij vernamen niet clat een van die 
scburken door de politie gevat is, twijfelen 
er echter ten zeerste aan. 

merkte alles wat er om mij voor'<iel. En ik begon 
mij juiste rekcnscbap te geven van mijn toestand. 
Het moest C'en geval van beroerte wczen, ·waarvan 
ik mccr had hooren spreken. l\Iaarhet hart zou weder 
gaan kloppen, het bloed zou werler door de adcren 
gaan vloeien en ik zou ontwaken om Margaretha te 
troosten. Zoo redeneerende vermaandc ik mij toi ge
duld. 

De uren gingcn voorbij. Vrouw Gabin had haar
ontbijt mcdcgebracht. Margaretha weigerde alle Y)ed
scl. Toon verdween ook de narniddag. Door het open
gclaten venster, rlrong bet !even uit de rue Dauphi
ne binncn. Aan een lichten kopcrklank van den 
kandelaar op het marmer van de nachttafol schccn 
het mij toe, dat er een nieuwe waskaars ingcsiokcn 
was. Eindelijk verscheen Simoneau. 

- En? vroeg de oude vrouw. 
- Alles is gcrcgeld, antwoordde hij. De begra-

fcnis bepaald op morgen ten elf ure. Maak u over 
niets ongerust en spreek over die dingcn nict waar 
die armc vrouw bij is. 

Vrouw Gabin zeicle toch : 
· - De doorlendoktor is nog niet gckomen. 
. Simoneau ging bij Margaretha zitten, sprak haar 

moed in en zweeg toen. De bcgra.fonis was den vol
genden dag ten elf ure en die woordcn weerkJonkcn 
in mijne hersenpan als ecn doodsklok. En die dokior, 
die niet kwam, de doodendoktor, zooals vrouw Gab in 
hem nocmde ! 1-Iij z011de wcl dadelijk, zien dat ik 
slCchts in eon soort van slaapzucht verkeerdc. Hij 
zou clan het nnodige wie doen, hij zou mij laten vnt-

V olgens de Java-Bode is er te Batavia een 
epidomie onder de hoenders uito-ebroken. De 
beesten krijgcn plotseling stijve 1Pooten, vallen 
neder, een geelachtig slijm vloeit hen uit den 
bek, en zij zijn soms binnen weinio-e OOCJ"en-
blikken clood. b 
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Eenigen tijd geleden heeft men bier ook die 
ziekte, ofscbo?n in mindere mate waargenomen. 
A.ls preservatief tegen die ziekte is toen met 
goed gevolg zwavel aangewend. Men koopt op 
de p~sscr een stuk zwavel en wrijft dat in een 
mortier zoo fijn mogelijk. Men vermernrl ze 
dan met gekookte rijst, ongeveer eon thee lepel 
op een dessert bord vol rijst, zoodanio- dat er 
aan iedere rijstkorrel zeer weinig zwav~l kleeft . 
Gedurende de epidemie voedere men de hoen
ders daarmede. Eens in de twee of drie dagen 
zal voldoende zijn. Men kan ook bloem van 
zwavel nit de Apotheek laten halen dit is o-e
makkelijker daar deze reeds fiin is: mam· bdc 
zwavel van de passer is o-oedkooper en doet 
denzelfden dienst. b 

Ver s pre id e B er i ch t en. 
De gencraal ma_joor l\Ieijcr l1Ceft den dienst ver

laten t>n zijn pensioen gcnomcn. Dit is zcer te betreu

rcn. De hoer J. P. Sprenger van Eijk hct laatst lid 

in den Raad van Indic, is bcnoemd tot minister van 

kolonien. In de gevangenis te Solo zitten ,·ier schur

kcn te wachtcn op de uitvocring vau hun doodvon

nis, het zijn allen ketjoes. - Adelina Pati was van 

plan om nanr J::n·a te komen, ten eersLe om dat 

eiland, dat cenmaal con van de scboonste der wercld was, 

te bewondcrcn enten twecde om er op alle plaat

sen van eenig bclang concerten te geven, waar

van de opbrcngsten zouclen strckken ten behoove 

van hen die door de uitbarsting van Krakatau 

schade geledcn haddcn. l\faar men heeft }mar 

verteld dat zij aan den boom te Batavia zou op

gewacht warden door een ambtenaar, die als dis

tintief een vochtweger in de hand zou houden. 

Adelina Pati niet verlangendc om als gcdistilleerd 

beschouwrl tc warden, heeft van haar reis naar Ja

va afgezien, wat natuurlijk ten nadeele van de ar

me Bantammcrs komt.- Er is een nieuw reglement 

op de spoorwcgen uitgcvaardigd. Uct bevat de be

paling <lat de verlaging der tarieYen door den Gou

verneur Generaal kan bcvolcn warden en ook nog 

anderc zaken die even nuttig zijn; onder andercn 

zullen: Beambten en bedienden, welke naar bet oor

decl van den GouYerneur-Generaal, ongeschikt zijn 

om de hun opgcdragen betrekking waa1· te nemen, 

op Dicus vorrlcring worden ontslagen.-De Heer Pruijs 

van der Hoevcn heeft groote kans om lid in den 

Raad van Indie te worden. -Tc Batavia hebben bij 

gelegenheid van bet nieuwe jaar straatschandaaltjes 

plaats gehad, waarbij een modcrne Kenou Simons 

Hasselaar muilpeeren uitdeclde, zoodat allen die aan 

het schandaaltje dee! namen, tegen den grond ge

worpen wcrdcn. -De Gouvernemcnts bw·eaux zuilen 

zoo weinig mogelijk gcbruik maken van den tele

foon. Zeer goed ! l\Ien mocht eens te veel boo

rcn. -De tentoonstelling te Calcutta is door lord 

Ripon met veel luister geopend. Hij werd ecbter 

uitgefloten. -De vaart in de l\Iolubken zal waar

"Jshijnlijk warden verdubbeld.- De tevredcnheid dc.1 

Regecring is bctuigd aan het afgetreden lid in den 

Raad van XC'lcrbnclsch-lnclie Levijssohn Norman en 

aan den architect dcr twecdc klasse A. Eisses.- De 

Java-bode van den 4en Janu:;iri bevat ccn stuk geti

teld : '\Y aar hC't toe korncn moot! - De•artillerie proc

vcn te Batoc Djacljar ten opzicbte van het nieuw in

gcvocrde buskruit, hcbbcn nict voldaan. De alfuitcn 

waken. Ik wachtte hem in cen afgrijselijke tocstand. 
l\faar de dag ging voorbij. Om geen tijcl tc ver

liczcn, had vrouw Gabin- lmar lampenkappen mede
gebracht. Zelfs had zij, na cchter Margaretha toc
stemming genaagrl tc hebben, Dede docn komcn, 
·want zeidc zij : zij hiclrl er niet van om de kindcrcn 
alleen te laten. 

- Korn, ga binnen, bromcle zij, de kleine medc
trekk.ende en gedraag je niet als een stommerik. 
Kijk ook niet clezen kant uit, of gij zult met mij tc 
docn hcbbcn. 

Zij verbood haar om naar mij tc zien, zij vond dat 
bchoorlijk.er. Dede echter keek nu en clan naar mij, 
·want ik hoorde hnre muedcr ham· van tijcl tot tijd 
klappcn op clc armcn gevcn. vVoedend voegdc zij haar 
soms toe : 

- ·werk door of gij gnat naar buitcn en van nacht 
komt mijnhcer .je aan jc voctcn trek.ken. 

Moeder en rlochter hadclen voor onze tafol plaats 
genomcn. lk hoorde duidelijk bet geklap van hunnc 
scharon, die de Jampenkappen uitknipten en die lmp
pen vorclcrdcn zekm· con mocielijk wcrk, want zij 
vorderden Hlechts langzaam : ik telde ze een voor ccn, 
om mijn klimmenden angst te bestrij<len. 

In de kamer hoorde men gecn antler geluid, clan 
het lrnarsen der scharen. Magarctha, door vcrmoeienis 
overwonncn; mocst ingcsluimcrd zijn. 'l\vec malen 
stond Simoneau op. llet verfocielijk irlcc, dat hij van 
den slaap van Margaretha zou gebruik maken om 
hare hairen met zijne lippcn aan tc raken, martclde 
mij. Ik kende <lien man bijna niet maar ik gcvoelde, 

Lfo\' stu1tken zullen mocteri warden n-eTVijzigd en de 
afgckcurrlc waa1"Schijnlijk m-.tr Atjc11 gewnden. -

Ann den Amcrikaan Ch. Fontaine in Cincinatie 1s het 

gclukt een wcrktuig tc vcrvaanligcn voor hct verme

uigvuldigcn van photogmficn.-

NEDERLAND.- Door een groot aanta_ uit
gevers en boekhanclelaren in verschillende plaat
sen des fonds is aan <len Mir,ster van water
staat, handel en nijverheid. een adres geric~t 
van den volgonden inhoud: 

. Dat het hun onder de besfaande postrege
hng van ch:ikwerk naar IndiC, volgeus <;a or 
1 en 4 Jum 1878 te Parijs o-esloten i:Gterna
tionale postovereenkomsten, :eplaatst in hot 
Staatsblad van 12 Man.rt 18':9 no. 41 waar
bij door de Regeering wordt gebruikt ~emaakt 
van het recht om vorhoogd porto te he:ffen 
van landeh, waarvan een zoe-tmnsit van 15 
~rank por kilogram v_oor andere voorwerpen 
is verschuldigd, onmogelijk is om met hunne 
Fransche, Di:itsche en Belgisch(j vakgenooten 
voor de levering van boeken, tijdschriften en 
daghladen naar Indie, te concuneeren. De 
uitgevers en boekhandelaren van die landen 
kunnen tocb boeken, tijdschriften en dagbla
den verzenden, voor het halve porto, dat in 
Holland voor dezelfdo zaken naar Indie wordt 
betaald. 

Door dezen maatregel zijn zij niet alleen in 
de onmogelijkheid om Franscbe, Duitsche en 
Belgische boeken, tijdschriften en dagbladen in 
Indie te leveren, tenzij hun principaal een veel 
hooger bedrag wil betalen, maar kunnen ook 
andere buitenln.ndsche bladen voor lagercn prijs 
in die landen naar Indie worden aano-eboden 
clan zij bier kunnen doen. VT el wordt hierin: 
wat Oost-Indie betreft, eenigszins teCJ"emoetCJ"e
komen door de Zeepost, waarbij de vra~ht 
voor drukwerken 21

/2 cent per 50 O"ralli be
draagt en die in sommige gevallen ~oor boe
ken te gebruiken is. V oor tijdschriften en daCJ"
bladen echter blijft wegens de lange reis de 
zeepost buiten aanmerking. 

Tengevolge van het portobedra(J" wordt aan 
een buitenlandscb nieuwsblad va;_ nit Europa 
boven een Hollandscb, in Indie de voorkeur 
gegevcn. Een blad als de Kolnische Zeitung 
a 5 mark per clrie maanden franco Indie, of 
de wekelijkscbe editie van L'I11dependance belge 
a 30 frank per jaar franco fudie, ZOU. onder 
de tegenwoordige omstandigheden hi er niet kun -
nen bestaan. 

Reeds heeft men plannen gevormd om druk
werken van beteekenende hoeveelheid in het 
buitenland op de post te doe , ten einde op die 
wijze van het lage porto te profiteeren. Zulk 
eene wijze van handelen is evenwel onregelma
tig en geeft een onbillijk voorrecht aau. hen, die 
dicbt bij de grenzen wonen. Evenwel in geval
len wanneer bet portobedrag niet geri.o.g is, kan 
er zeker een belangrijk voordeel in gevonden 
worden, door op die wijze buiten onze post
administratie om te gaan. 

De adressanten zijn overtuigd dat de verminde
ring van het porto op den duur tot vermeerderincr 
der baten aanleiding zal geven, daar de verzen~ 
dingen zonder twijfel grootere uitbreidinCJ" zul-
len verkrijgen. 
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Het behoeft geen betoog dathetlndiseh publiek 
door eene porto-regeling als in Belgie_, Fra.nkrijk 
en Duitscbland ook gebaat zal zijn, terwijl wij 
daardoor in eene positie tegenover onze kolonien, 
komen te staan, die niet minder is dan clie van 
onze naburen. 

Redenen waarom ach·essanten Uwer Excellen
tie eerbiedig verzoekcn. dat bet haar mQo-e beha
gen, bet mailporbo van drukwerken in° te rich
ten op denzelfden voet a.ls in de lrovengenoe;::ide 
landen. ( N. n. C.) 

dat hij mijne wouw bcminde. Een Jach va11 de kleinc 
Dede eincligrle met mij woedcnd te mn kc'1. 

- "\Yaarom lacht gij stommcrik? vrocg baar moe
clcr. Ik zal je op bet portaal zcttcn. Antwoord da
delijk, wat hceft je docn Jachcn? 

Hct kind stotterde. Zij had nict gclachen, zij had 
gchocst. Ik verbieldclc mij, dat zij gezicn had hoc 
Simoneau zich orer l\Iargarctha hccnboog en dat zulks 
haar vreemd voorgekomcn w>is. 

De lamp was reeds aangestoken, tocn er gcklopt 
word. 

- Daar is zckm· de doctor, zci de oude vrouw. 
En werkclijk wa:, hot ook de doctor. Hij veront

schulcligcle zich zelfs nict van zoo laat te komen. 
Zekcr had hij al een aantal trappcn beklommcn, ge· 
durcnde dien dag. Daar de lamp slecht<> een fhuw 
licht gaf, vroeg hij : 

- Js het lijk bier? 
- Ja, mijnbccr, antwoordde Simonnea. 
Siddcrcmlc was Margaretha opgcslaan. Vrouw Ga

bin had DCclc op hct portan,J gczet, omdat ccn kind 
bijv zulkc clingcn niet behoeft tcgcnwoordig to zijn ; 
zij trok mijnc vrouw naar het vcnf'icr om lmar het 
toonecl dat volgcn zoudc, tc besparen . 

(Worclt vervolycl) 



T:ZLEGRAMMEN. 
Uit Batavia 4 Januari. 

Cfficieel. 

Overgeplaatst: van Kediri naar Poer
woredjo, als eerstaanwezend ingenieur, de in
genieL.- der eerste klasse van V elzen ; 

van Rembang naar Kediri, de ingenieur der 
eerste klasse Molenbroek; · 

v.:i.n Poerworedjo nasr Rembang, de inge
nieur der 2e klasse Dikkers ; 

v1.n Pa.ti naar Magelang, de ingenieur der 
2e kl. Nuh ut van der Veen; 

van Magelr-ng, naar Semarang, de opzichter 
der eersto klasse Seyfarth. 

Inge tr o k k e n de overplaatsing van Ma
geJang nMr Semarang van den opzichter der 
2e kl. Bruins. 

Tot Chef der zesde afdeeling bij het depar
tement van Marine is voorgedragen de kapi
toin tcr ze , Aniens. 

De opzichter bij het boschwezen, Meijer zal 
waarschijnlijk geponsionneerd worden. 

De paardenarts Postma heeft eervol ont
slag uit 's ln.nds dienst govraagd. 

Officieel. 

D c t e v r e cl en h e i ll der regeering is be
t.uigcl aan don n.rchiteet der tweodo klasse Eis
ser. 

en arm den alge:neenen pn.khuismeestor van 
Santwijk, voor bewezen goede diensten. 

E orv o 1 on ts 1 ag en Tjoa Sin Hie, luite
nn.nt Chinees to "oerabaja. 

B el a t mot de wmtrneming der botrekking 
van luitcnant Chinees to Padimg, Gho Keng
Tjiang. 

G c d ct ache er d bij het deparlement der 
marine, do kapitein-luitenunt tor zee Arriens. 

Uit Singapore, 4 J anuari. 

Do Engelsche consul to Kota Radja en de 
korumandant van de I'egas11s verzochten, krach
tens hun instructie, den gouverneur 'l'obias in 
de Xico;·o-quaestie geen verdere maatregelen 
te ne:.:::nen. 

Engelaml zal zelf handelen en aanvaardt de 
gevolgen. 

Twee batalions en drie oorlogsbodems lig
gen gereed. 

Van Batavia 4 Januari. 

De formatie van het departement van ma
rine is venueerdercl met een eerste en een 
tweede commiJs. 

De gedetacheerde oerste luitenant der cava
lorie Vos is onmicldellijk naar Nederland t.erug 
ontboden. 

Ovcrgcplaatst: van Menn.do nan.r Am
barawn., de hooftlonderwijzcres m~j. Fol; 

van l'uuhnrnwn. nnnr 1\Ienndo do hoofclon
derwijzores m~j 4 Ticuwenhuis; 

vn.n Ternat.o naar Kediri de hulpondorwijzer 
Visser; 

van ;\fpnado naar Ternate de hulponderwij

zer Hoge" ind. 
Het Atjehrapport van 21 December vermeldt 

kloine g'wccbtcn, waarbij de 'ijan<l eenige ~'Va
pens vermem1tercle. 

Officieel. 

Ee r vol ontheven van zijn bctrekking n.ls 
lid in den raacl van N. Inilie, Sprenger van 
Eijk. 

Eerv o 1 on t sl agen Meijer, opziener 
tweede klasse bij bet boscbwezen. 

B i j z o n d e r e t e v r o d o n h e i <l cler rcgec
ring betuigd nun den beer Bouman, Sccrotaris 
van het departemont vnn financien, voor de 
loffelijke wijze wa1trop hij de betrekking van 
Dii-ecteur "Vervuld h:eeft. 

Beno em d tot controleur der eerste klasse 
op de buitenbczittingen van Oldenborgh en de 
Rooy; 

tot controleur der tweede klasse Leroux. 

Uit Batavia. 7 Januari. 
0 fficieel. 

Ge pl a a ts t to Tjilegon de waarnemend opzichter 
cler dercle klnsse bij den waterstaat, rnn Poetcren. 

Overgeplaa t s t van Tjilegon naar Bandong de 
opzichter der ecrste hlt1sse nm \Yijk. 

Gepensionneerd op verzoek, kapitein Bode. 
Erkend als pastoor te Soerabaja, \Yenncker. 
Onthcven cerrn1 van hmmc bPtl'ekking nls gou-

vcrnemcnts vcenrts: van Lent en van den Munckof; 
Van zijn detachecring bij het wapen der genie, 

de eerste luitcnant dct· infontcrie, l\Iuijlwijk. 

De inspecteur van finnncicn Rovers heeft per drnad 
den last gekreg-cn, met de boot die elm 5cn ,·nn 
Soerabnja vcrtrckt, nnar llntnvia op te komen. 

De heeren Spcng-er v:rn Eijk PH Rovers vertrckkcn 
met de mail van '17 Janunri. 

K:ipitcin Bode h"cft pensioen gevrnagd. 

I-let stoomschip Eo 11i 11r1i11 Emma is gisteren te 
.\msterdam nnngt'lwmen. 

Yan Reuter, 7 Jnnunri, __ 
Londrn. 6 Jannari. De Eg:ypti~che regeering zond 

ren krasse nota. aan de Rri l:3che rcgecl'ing , wam·in zij 
vcrklaart dat als Eng-eland in rlen nfst.nnd van cle 
Soed::m haar mcdewerkiug weigert, zij. de Egypt.ische 
regcering, het Oosielijk g edeelte van haar. grondge
bied nan Turkije af zal ~taan. 

Uit Singapore, 7 Janunri. 
De twee bntaljon~ en dric oodogsschcpen die ge

rcerl liggcn om nanr Tenom te verti·ek)rnn, zijn Hol
land che bntaljons en Ilollnncbche oorlowschepen. 

De Pincrng times cleelt cchter medc dat Enge
land plan hceft dczc zaak zelf i-0t ecn einde tc bren
gen. 

De mail van 7 December is hicr nnn. maar zon
der mniledilic der Xiauwe Rottc~·damsche Courant. 

De China Eypi·css bemt geen nieuws v::m eenig 
bclang. 

A d v e rte n ti e n. 

G eboren: OTTO YAN REES. 

Solo 3 .J a.nuarij 1884 

(10) 

SOES3I.L\..N ~~ Co 

belasten zich steeds met het houden van 
Huis-cn C'o1n1nissievendutien 

(28) 

Hand els· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

rool'st1·cwt- Solo Op do tentoonstelling te Edinburg in den 
zomer van clit jaa.r, zullen voorworpen van ons Steeds beleefdeljjk aanbevolen. (35) 

bosch wczen voorkomen. 

l it Batavia, 5 J anuari. 

De luitenant-a<ljuclant Christen, te Ilancljar
mn.sin, is voorgedmgen voor ecn eeresabel. 

De lrnpitein der infanterie Bode, tc llanjocbi
roe, zn.l vermoedolijk pensioen aanvragon. 

De lrnpitoin-C'hinees te Scmarn.ng, Tan Ing 
Bi, hcoft oervol ontslag gevraagd als zooclanig. 

'l'ot J\fajoor-Cbinoes to Semarang is voorge
dragen Lim Lion Hing. 

1no,liste §a1narang. 
Boveelt zich a1tn voor het opmaken en le

vercn van allo toiletten, welko tot het dames 
modevak behooren. (3G) 

~ev~ou.,~ A!!) Klei~ 
JDO(liste Sam.arang. 

is ruim voorzien van fluweel, sn.tijn, zijde, po
pelincs, cacberuiren stoffen, satincts, percales, 
linten, bloemcn, fn:mjes, veeren en allo soor
tcn gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laa tste saizoen in Europa. Hoeft ook voorra
dig een keurige collectie portierregooderen, 
3toffen. (37) 

--- ---·------ ·· ---- - . -

Ve~~ol~~n~n = 
Kantoor-Almanakken 

(8) 

Zak-Almanakken 
netjes ingcbondcn. over 1884. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & BUNING. . 
------------------~----- ----.-

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier r erltrijgbaal' bij 
T HO O F T & BUN I NG. 

\'.\~ 

V LAS BL 0 ~1. 
Hcerenstrnat - Solo. (24) 

oud-o:flfoic · van 2·':'.ondht:i<i hi j hcl 0.-I. lcoro· 

f .H _,: _ ·i} T_.1".l~IDI~ ' G 
0 

I 
An1stcrdan1schc .. A.pothcck 

SOERAKART A _ 

Eonig depot voor ::)oemkartn. van i NIET-GE EESKUKDIGEN 
K~~p~ohe '7\Tijne:c..., l J • 

-l retle1•! r111 d.fJde - ., n d i e. (25) J •.. :\IAC'HIELSE. 

Zuig en Perspompen 
voor Incligo-Kookhuizen en Badlrnmers. goed
koop on goed. 

T l' /J !'l; () IH l' / I bij. 
(11) ('. DE LIJN. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
lcveren op aanvmag dadelijk 

ScllijC!!el1ictrcgiste1·s eu ACstandsbe1m.
lingen, afzonrl erlijk g-ebonden. 

GcdJ.·ulite A.nnteekcningboekjes. 
Nnamlijstcn. 
IUcedinglijsten. 
Sti.·a:Cboeken. 

I 

' 

·~Iet 7 uHslaandc :platen. 
Ten ..;ebrnik0 0p pla:tk~n ,,-n:u· zich 

g :~n geu 'e;hccr hevi"itlt. ·Yoor 
_ \.mlJt "Wl\.m. op pdnailles, 

l'llh. cnz. (21) 

--------

ATTENTIE svpL 
l\Iet toe:-<tcmmiug Y. u den lksidcnt, 

VOCAAL EN INSTRuMENTAAL (28) 

te go>en ' 1oor Gebroc<l"rs ;-: IT\ UT op Dinsdag 
den 8 Jttnuarli iu <lo ~ocicteit. 

El tree r ;,J, 
:iu:e11ageboeken met stc1·kte Register. Ki:nclcren heuacleu t1e 1 '.2 jar-.!11 en militairon 
Proces-Verbnnl. Getu.igen "f.'erhoorcn. ' bencclcn :... 2. luitcuaut do be lft. 
De_klangden Verhoo1·e11. 
'-Tcndu,·erantwoo1·din:;en, r nz . cnz. ( 1) 

Plaatse:.1 tc he -prekcn in de Foticteit te
i aen .J O c, nten per phtnfa. 

---~--; "' 

Verkrijgbaar • 
BJJ 

Th~oft & Euning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DirEHSE soorrrEx. 
ENVELOPPEN. 
KAN1'00RBE.NOODIGDHEDEX. 
INKTE.N, IN ZEER YJ~LE SOOHTEN. 
PRACHTALBUi\IS. 
DIVERSE SPELLEX, cnz. enz. (5) 

Steeds voorltanden: 

Atelier d'Industrie. 
C 1

• DJ~J LI .. J".N. 
Handel i 1 HOU'l' en BOU'Wi\IATEHIALEN 
S.MEDEUIJ , KOPElWUJ'l'ElUJ, W AGEN

i\1AKE !UJ en Tli\L\.IElL\LL TS \HNIO£L
Be1itcJingcn op bov011genoelllJ werk, 

alsmode op: )29) 

Indigo Install a ti en. 
POSTTARIEVEN. i worden met den meestcn spocd, tegen billjjko 
TELEGUAAF'l'ARIEVEX voor 3 kringen be- t prijzcn er mot accuratesse geeffoctueerd. · 

rokcnd tot 200 woordon. DEUR=~N en 1LUIEX, houton en ijzeren 
TARIEVEN voor KOELIELOOXEX buiten ! KAPPE ... - voor ·wo ~:Hl IZEX, }"ABIUJ£KEN 

<le liju. ., en LOOD-.,EX, wordon solide en net ::tfg·ewerkt, 
(6) THOOFT & BU.l TING. gelevenl m opgc.-teld. 

H et bonwen van WOO ... THl IZEX en FA
BRIEKE-:"~, won1t op ze(~r hil4jkc conditien 

THOOFT & BUNING - Soerakarta aangenm:r~n en nitr;erncnt 

bcvolen zich beleefdelijk nan voor hunne 

IlrnkkBrti Bn Binderti 
; De onc1 .. rgeteekern1c bebst zi(.h met 
f 0 P M ET I N G E N _ 
~ ook \HU lundcJ.:ijke omierneruii'.lgen. 

en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf· en Kantoorbel10eften. 
Spoeclige becliening en notto aflevering ge- ', 

garancleerd. 
PHIJ:::l('OUHANTEK worden :.;teods gratis 

verstrckt. 

··v AN RUIJVEX & Co. 
' / 

SOLO 
Hebben seeechi voor handen, a.lie Likouren 

van Wijnn.nd Fodcing, wanrondor do zoo ge- . 
wilde 

(9) 

Cbc:rry Brandy 
nlsm.cdo 

IWODE en WITTE 

P01~T~.,..IJN 

l\1ElUC GEBH. STEURS. 

J, G. :JI. A. C~\.ltLIELi 
(26) gr·zworen Landmeter . 

Fr6belschool te Salatiga. 
TOM .:3 0L A ZOND ER NIETEN. 

Trekking van Serie A. (22) 
.DEX Gen J..:L 'lJAIU 188-l 

Daarnn r !in lotcn ·nm ~Prio B. .-n·krijgbaar 
b[j de lo~ \~s en de debifonten. 

PI ante ~! en Dier e 11 t n in ·1 e B a t a v i a' 
Premielee11ing f 500..cOOO 

100.0@0 J...iot en f 5 [H~:i· Jliot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
PrljZ< ti n m r 50.00 0 f 20.000 

L. ,;t i>.000 euz. (30) 

LOTEN ''ERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOE8:.\iAX &, ( 'o. te l-5oern.kn.rtn. 
SOESA · j .. X & ( 'o. )> D.iot;.ialmrtn.. 
B. J. BEKHOUT, » D iocj11lmrtn. 
J. \V. v AN OOl WT. » n'b o~lali. 



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

ten behoeve van 
De Gymnastle.kscliool te Soera.karta 

en 

De Vereenl"ing tot voo1·bcreidend on
derrlcht nan kinderen van Minver" 

mogenden in Nedcrlandch Indle. 

f 300,000.- 320 prijzen. 
Een prijs f 100.000.-. 
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 prijzen « 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.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaa1-. 

te Amboina bij de heeren A. J. Harmsen & Co. 
« Banda « den heer C. J. Illankert. 
« B::mdjarmasin « « « J. A. Jan en. 
« Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« Batavia « de N I Escompto l\Iaatschappij. 
« « « den hee1· ll. J. Meertens. 
« « « « « G. Gehrung. 
« « a: << « F. H. Kroon. 
<< << <c de heeren H. l\I. ''an Dorp & Co. 
<< « « ri: « Ernst & Co. 
<< « « « « Bruining & Co. 
<< « « << « Ogilvie & Co. 
<< « « « « Visser & Co. 
<< « « << « Dunlop & Co. 
<< <c « den heer Loa Po Seng. 
cc << « << « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis « « « G. C. Twijsel. 
« Bonkoelen « « « C. E. Aeckerlin. 
« Buitenzorg « « « Th. Jnnsz. 
<< Cheribon « « « J. J. H. Smeenk. 
» « « « « A. J. \\'olvenkamp. 
ii cc « « « J. van Holst Pellekaan. 
<< Djocjacal'fa « « « J. J. de Graaff. 
« « « « « II. Buning. 
« « « « « \Yed. Kocken. 
« « « de heeren Soesman & Co. 
« Indramajoe « den beer J. Revius. 
« « « « « Ohs. Pino. 
« Macassar « « « W. Eekhout. 
» Menado « de heeren Borders & Co. 
« Padang « « « 'Waldeck & Co. 
" « « den heer C. J. van Bueren. 
« Palembang « « « G. H. Ruhaak. 
c, Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
» « a: a « D. P. E1·dbrink. 
» Pattie « « « A. M. Varkevisser. 
» Pecalongan « « « A. W. I. Bochardt. 
<< « « « « S. N. }l\arx. 
« « « de heeren Hana l\Iullemeister & Co. 
« Poerworedjo « den heer M. V. Srnets. 
<< Pl'Obolingo « « « C. G. van Slidrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « « C. van Zijp. 
« Salatiga « « « Th. ''an Soest. 
Samarang « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
cc cc « « « Ra.veuswaay & Co. 
« « << « « Arnold & Co. 
« « « << « Soesman & Co. 
« << << « « Grivel & Co. 
<< « « den heer A. A. Bisschop. 
« Soerabaia « « « Chs. Kocken. 
(( (( 

« (( 

(( (( 

(( (( 

» Soerakarta 
(( (( 

(( (( 

« Tangerang 
« Tegal 
» Ternate 

« Tjilatjap 

« « « Clignett. 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Van Muiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « « So man & Co. 
« cc « Vogel van der Heide&Co. 
« den heer L. Baier. 
« « << L. A. M. Leman. 
« « « K. Havens Greve \Vzn. 
» « « C. \Y. R. van Renese van 

Duijvenbode. 
» cc « I. I. A. Uitenhage de 

rili5t. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris II. J. MEERTENS tc Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Een foctuur elegante 
Fra.nsche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN FACTUUR 
prachtige vilten 

HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 
diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstraat-Solo. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatsehappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 
AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN F'ABRIEKEN 

leverancier ·van a!le fabrieksbenoodigdheden 
EJ. T' SA8-Semara:ng. 

De ondergeteekende neemt de vrijheid UEdG. 
~edetedeelen, clat hij in zijn MEUBELMAGA
ZIJN steeds voorhanden heeft alle mogelijke 
MEUBEL en HUISRAAD, als: 

ENGELSOHE en SOEHABAIASOHE LE
DIKANTEN met bultzak en klamboe, waarbij 
voor de zuiverheid van de kapok wordt in
ge taan. 

SPIEGELS, SOHILDERIJEN, BEELDEN, 
KROO -HANG- en STAANDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

DJA'l'IEHOUTEN STOELEN, TAFELS, 
IC.ASTE J, BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHUTSELS etc., MARMEH.EN 
RONDE TAFELS,-OONSOLES, TOILE'l'SPIE
GELS, KNAPEN,- complete SERYIEZEN en 
GLASvVERK in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Ilelast 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 gedragen. 

Is genegeu Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUUR'l' MEUBELS. 

Expeditie. 
Bela.st 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,'t stelt zich aa.nsprakelijk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe assurantie-premie de goede overkomst 
der Golli's. 

Producten 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 aan 
de spoorwegmaatschappij!en~ voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

en alle soorten van goederen in commisse te
gen een gering coDllllissieloon.!Producten wor
den door hem op monster verkocht. 

A~entschap voor fabrieken. 
Bela.st zich met de levering van a.lie mate

rialen en verdere benoodigdheden voor fobrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semarang. 

In commissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. V..L'i EcK & ZoNE~, Amste1·dam) 
bizonder licht, geschikt om met t w e e p a a r
d en zoowel als met e e n p a a rd, gebrui1..-t te 
worden. 

Te bezichtigen bij 
.(1) THOOFT & BUNING. 

GEVRAAGD 
voor een afdeeling van een KoFFIE-ONDER
NEMrnG, bijzonclPr geschikt voor Indigo-Cultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van kapitaal aandeel 
verkrijgt, tevens zich met administratie wil 
belasten. 

Offertes ;franco, onder nommer dezer ad
vertentie. 

(2) THOOFT & BUNING. 

~ Een gehuwde dame, 
~...,.- voornemens tegen April e. k. haar 

kind naar Euro11a te brengen, is genegen 
zich te belasten met het TOEZICHT OP NOG EEN 
OF, TWEE KINDEREN GEDURENDE DE ll.EIS, tegen 
nader overeen te komen te gemoet koming. 

"Refl.ecterenden gelieven zich onder nommer 
dezer advertentie, fmnco te wenden tot 

(3) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURA NTIE MAA TSCHAPPIJ 
,,v eritas." 

Jlij het Agcntschap dezer Hantschap
pljen bcstaat, op zcer a.annem-clijke voor
waardcn, gclcgcnhcld tot vcrzeJ{ering 
tcgen brandgevaar, van a.Ile soorten Gc
bou1ven en Goedercn. 

De Agent te Soerakm·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

J. :LV.l:OR,ET ~ BR,OQ"C:rlST 
CONSTRUG'rnUHS llRF.\'g·rns 

Paris, 121, rue Oberkampf, Paris 

Pompen voor alle docleimlen: Besproeiing, 
Bran1i, lJvergieting van "ij11e11, Spi1·itnalic11, Olien, onz. 
4 Zilveren medaillos op de Wereldtentoonstelling 1878 

F1·a11co toe:e11dul1J omt cle catatoous 
EXP~IHTIE NAAI\ ALL>' LANDEN 

Vertegenwoordigd door H. M. van DORP 
te HAARLEM. 

T eercapsulen 
STEEDS MET SUCCES AANGEWEND TEGEN 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en he! OPGEVEN van SLIJMc 

en verdcr tegcn de mecsle. ZIEKTEN van de 
ADEMSHA!'..ilNGSWERKTUIGEN en de LONGEN 

Prijt. per flmhje lnhoudende ZESTIG CAPSULEN TA.CHTIG CENTS. 

Men eische de hierboven afg-edrukte me<lailtes op de etikette en bet 
prospectus, beide in de fransche taal. 

Eestellingen voor en gros te richten a.a.n E. ELSBACH 
8, Rua Milton, te P.A.R.XJS ' 

Te verlcrij9en mar JAVA, bij 'Vannee en Van A.alst, te SAllfARANG; bij BoatrljYe & <:-, 
te BATAVIA; bij G. Ellinger, te SOERABAY4 

EN IN ALLE APOTHEKEN VAN Ned.-Indi~:m 

8, Rue Milton, te Parijs 
Verte·geriwoordiger voor Europa van de Nederlandsch-Indische Pers en voor 

lndi8 van de voornaamste fabriekanten van Franklijk, beveelt zich aan 
f 0 .Voor het uitvoeren va.n a.lie Commissien en Incasso's op de bJJJJjkste 

voorwa.arden. 
2° Den verkoop voor de mar.kt te Parijs van Hollandsche en Indlsche 

produkten. 
3° Voor a,JJes wat in bet belang ligt VlJ,D den Holla.ndschen of Indischen 

handel te Pa.rijs. 

In mijne :Bureaux liggen de voomaamste Hollandsche en alle lndlsehe Couranten. Alle 
tnlichtlngen warden er verstrekt. ze zijn het vereenigmgspunt van lndiers en Irollanders. 

TELEGRAM-ADRES: ELSBACH-PARIJS 

:c::>e ~elo1..:1.tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid ttit Bism11th, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, voor de httid. 
Z1j homtt op het aanr1ezicht en is onzirhlbaar: 

zij geeft dus aan de huid eene natuu?"lijke f1·ischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Pai.-c, !J - PARIS 

llfen neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uitgesproken door het Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin'll 
EN 

-L ijf fB Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATA VI.A~. 

(31) 

(23) 

(33) 

(34) 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijde:n, Immer-trekkendc verze
kering;- ook omtrent die volgens hct onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vcle aanvragen te kunnen voldoen, en alien suikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in tocpassing te brengen, 100,000 vuurvastc steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest con c u r re ere n de prjjzen leveren. 

(18) 

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

Djebbres. 

Informatics bij den heer. 
(19) A. MACHIELSE. 

VAN DER l..1INDE & TEVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans gcoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

SLellen zich verantwoordel~jk vom· de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1100FT ~· BUNING - Soerakarta. 
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