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S 0 E R A-K A R T A S C H E C 0 U R A N T. 
NIEUWS EN ADVERTENTIE BLAD. 

Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 8 Rue Milton) te Pa~·ijs. 

~----~~~====~~~~~~~======~==========~~~~==~~~~ 
Abo n n e m e n t p r us ( 7.50 per lmlfjanr 

bij vooruitbetaling. 

, -oor den huur en , -erhnnr 
' 'an "ronden ' 'oor d e:n la.n tlbou"l.v 

Soerflkf11·ta en Djokdjakarta. 

Slot 

De S oe1·aka 1·ttuclie Ooura11t ver
schijut tweenrn1tl 's weeks : D hisdag en 
6"1·Udag~ uitgezouderd fern;tc1ngen. 

v.m die gronden met de daarop gevestiO'de hc
Yolking en hoot~len tot de J1w1tn,nsche ;orsten 
en het NeJerbntl'ch Indisch G0twerncment. 

De J1w1t11nschc verhuurdcrs, die gehoudcn 
ztju, zonder hooger bcroep, te eerbiedigen de 
uit,,;wakcn door of nttmeus den .fovn11uschcn 
vorst gcgeven, t ,.m a1tnzie11 vim de instellingen 
en gewnonten <le" l1mds, omtreut d..i rot;htcn 
e~1 \Crpli~\tiug'u nit .h·Jt gJbrni.k vn.:i de ga · 

~ h•t::mle gronJen Yoortdol~jewle. kumwn niet. 
lUL'l'i' l'ccl1t..:;i Of lUlUcl 'l" Y•~rplid1tinn\~ll ILftn de 
Em·o11ecst;he huunlers over,lr,wen S1rn ziJ"zehre " . 

I l'P!'VO/(I .1/'t 20 I IJ,~z ttb.:!"l. 

B 
.. b 1 ·1 k" 1 In he~ bel m~ V<\ i tle B~1 ·o" ~ -uen cu me~ u cse u;: mg over cen grooter gedee tc t' 

1 d 1 
1 ·k 1 · · b" 1 hJH I! ·lji'k.,'"'~'tdile 110r'on n, tlic ,..,Lo-r HHbn voor 

vnn < fm ~ron <nu georu1 -c !Jk 1s ~ j )0. Lum ·~ 
l b 

clen l1m lhCJUW in S »1· 1?; 11· 1.1 of D.1·0 1; l1"11k 11·!11 
vn.u g t' 1tg-1m overe:rnkom.:;t, moot met <len brnl-
bouwer ten ornr;;ibt·tn nm het be'tuur over- . gJhuud hebhen, \VO,'\Lm echter lrnnne bc:zw11l'en 
ecugekomen worden omtreut cen bill!jke sch1i- en geschillen, t.Jn n.:tnzi n V<Lll de opvolging 
deloo.:: tellinf{; afg-esd1eitlon van de, in de yorige Y;m de .fov1L:tn:-die ins tellingen en gewoonten 
aline;i be,kwlde · hijbebling·. omtre;lt (L• rocht.en en verplit:htingcu uit het 

/
1 

On<ler lieuk )k- 'tehel · wor,L ver:-ita:111 cl.tt gehrmk van du ~ehuurtlo grnn 1.Ju v,1ortvloo-
lle. iil >erh;mrl me:. de bovenst;utncle nrtikelen 

den L'wlhouWL'l' ,-,)or 1Lu-~eren tbn bij Art. 
l

t) l 1 11 d' 
1
- l · 1 1 l zou,ler ho')g'»l' hort)en. he:::lisb i1l -."·emeen ·c:h:l}l-. ie Ol' t en 1en.·tp i-: 1tlg<'n :l'· 101l · t "l w- ·, t ·, 

hol'Y0 vim d·m hum: ler w0rtlt wrzeked hl' wlijk overlpg la<i;;dll'u <l •n be'r0kkPn Ta van, _ 
>01le ~JUOt Y:tn CC!l uitg-l'~trcktheid OT(l!Hb. wel- re:Jw.n \'()f,:t l' f zij nen. lt~jk,;bcstnun[er On .~et 
kcr nctto o•1brenir ·t g~liik ·tirnt i~et cl, som 1oot 1 . vim gewestel!]k bestuur. __ llit partneu 
der d:t<>'loon~n, "~1kc h{j >oor dicn i'rbeid zou ~ \OOI' r.1ch t0 hehb.m clow1 Yer.,thijnen en hun-

h bl 
"' 1 , · J 1 b ; ne bcl1mcren t hcbhen o·ehoor,1. 

e Jen genoten . Jore.(l'll ll!Ull' l en SU fl g.J- "' . n . . 
nocmilen mant.;;tnf. . De oproe~nng Y•lll p1td!1en om ?P e:m bc-

In owreenst.emminrr met dit ecn en nuder I paaUe_i:i- tbg- en uur voo:: het hoot~l >•tn ~e.
is !let hoofd van g-e'~~stelijk: bcstum des noods ~'F~.:iluk be ·tuur te ven;ch11nen. gcschietlt schnt-
bevoegd. ter znkt-> nm tb e ploita.tic dd" on- e q ~; . .. . . 
dernenuncreu , voor elk afzonderlijk een rccrelincr B~ rud vers;;hunmg wordt de oproe.p11:1g. 
• ust tc stcllen. 0 0 tcnz~J. de __ lu.nclln;.unler de ontnin~st der m1ss1ve 

netlvongcn Jcverincr >iln kJap Jers en andere I S(:~nfteluk ~~crt erkend, wat dezeu u.nngan~, 
vruchten. v:m hmuiJo;, itl1tng-nlu.~<r, brnmlhout LH gcrec)1te~u. ke ncte herbaaltl .. en het geschil 
en.;. rrlsmetle va..i pluimgediert.e of aurlere ten d~~itrrni., ~elf::; zonJer <liLt pitrt~en verschenen 

d . t d k h t d h f' zun. be ·hst. eze me genoem e za -en, e oen van e - y d b . · · 
fingen op pn.ssers of midere plantsen, het op- au . eze eshssmg ':.orclt met vermeldmg van 
leQ'<Ten >an behstincren. het ClwinO'en van be- de gronden, W1ll1l'Op zu ru t, n.ct.e opgemaak t, 
v~Iking tot le>eri~~ of verkoop 0 der huiden o~·for~~~kend door den Ja1.mnsche11 vorst of 
van g~sltcht vec zij; verboden. z1 _~11u bh,~tuksb~stuurJer en het hoofd van gewestc-

All b .. · t t f ll c c~ m · een mag u on voorz1ene r11mpen, o a -
. \.rtikel 20. wending of daclel~jke herstelling vim de be-

>olking gevorderd wonlen <le levering vnn ma
terialen, doch tegen billijke bebli.ng. 

_\.rtikel :2 L 
De huur,ler is verplicht hinnen den door 

het hooiil van gewestelj.jk bestuur bcpaalJen · 
tijtl, naar behooren te voldoeu nan diens uit
noocligingen, om opgitven en inlichtingen om
trent al wat betrekking heeft op hunne huur
fo.nden , en, des gevorderJ, die opgn.ven te 
beeedigcn. 

Ovenre•ling .an dit artikel wonlt telkens ge
straft rutt een geldboete van f 5 (vijf g ulden) 
tot f 50 (vijftig gulden). 

Artikel 22. 

Door de huur vnn gron<len voor don fond
bouw in SoemJ,-ul'l11 en DjokcUol;arW. wordt 
beene venmdering gebrncht in de verhoucling 

Ten an.nzien der regelingen, beloehl in de 
) ,.rt. 19 en 20 en <ler ztLk<:n be<loeld in Art: 
22 kan hct hooftl vnn gewestelijk be ·tuur zich 
doen rnorlichten door commissien be. tnande 
uit voorname Javaansche hoofclen en minstens 
twee l1mclhuurdera tf~r zijner keus. 

Ook Europeesche umbtenaren kunnen voor 
die commissien worclen a11ngewezen. 

P<trtijen in gt:J chil of een hunner hebben 
het recht een zoo• bnige cornmisse tc vorderen. 
· Het hooftl van gewestelijk bestunr bepnald 

de rt:Jis en verblijfkostcu voor die commissien 
en brengt die teu lu.<>te van s'la.ncls kas of ten 
ln te V<Lll Je verliezende partij; al rnmr gelang 
<le commi:::sie i.-> benrn:imil of op grond van de 
artikelen lD en '.20 of op grond vim Art; 2~ . 

P1~rtijen in ge.,chil kunnen verplicht wor
clen een soru gelds voor of bij het hoofd van 

F 
• 11 - Zij 1s t ien ja<ll' oud. llet is ecn goede me!cl e U I e t O n. maar zij is nieuw8gierig . • . . lk ~ 1 a haar niet alle 

dngcn, rnaar zij moeL mij gehoorzamen. 
- Och . zci cen der mannen, gij weet \YCI clat al 

rlie kwarlc llteiden zoo zijn. .\.ls rr ergens een r!ood~ 

De dood van Olivier Becaille. is . zijn Ye e1· nict nindaan te houden. 
lk lag Hij gcmak.kr.l\jk t•n ;k ha.I mij k nnnen ve1·

becld en van nog op liet lJed tc Jig-gen, a!s ik ge,~n 

l'cn•ol:t· onaan~ren:rnm ge1or'l bcspcnrrl. Jia rl aan mijn linker 
III. arrn, clic ePn W<!inig tcgen den plankcn wand gcklerncl 

, ,·;is. YoJgen,.: het. zcggcn rnn bet hoofd dt'r Jijkh•' · 
• 11, honrrle ik 1lc schorre stem yan ecn dcr zorgcr~, lag ik, rlank mijn ko1·tc gcslaltc, rla:w zp;~r 

l ijkhrzorg-,.rs zrp-g-t•n, zr hPliben hct hout nict g<'- roij.ial. 
spaard, de rloo~ is tC' Jang. \Vachl P\' Cll , ri•~P \ TOCIW (bbin uit, ft, hcb a:tn 

- . ·,.t g111~d YL.>OI' hc111. YOt'gdc Pl' cen and er woo- z!ju (' ' 1·nu1\' h '!n"f.I 0111 t~rn kns<t'll onrlr1· zijn h oofrl 

lijk l1ij. dan hccft hi.i hr.1 rnirn. te it';:;:en. 
Jk ·was ni<'t zw,rnr •'11 cluar vcrhengd1•n zij zicli ::\l:ulr d • 111a11ile:1 had1lt~l1 ha·1 st, zij rlll\Yrlcn 11rn·-

ovcr , want zij moc~lcn mij r1r ic Yc1·il i<'p ingc11 naar wcg- !wt. ku..:se11 oncim· 1nij11 hoolc l. E<'n l!Hl lwn 
hr n cd<'n rlrag•'n. Tocn zij mij hij dc 8Chourlcrs PJJ z•11·ht 01·cr:1l yJoekr-ncle naar de h:unrr. Men h arl zc 
<le \ O!'tcn a:111rntlen, wel'll 'rouw Ga bin censklaps hr11r 11»1 g-rJ:itcn 1'11 iP111m11I moP4 zc gnan halen. Uc 
nijrlip-. rlcksPI \\'•'t"I gl'fJl:l:it~t. ik p;crnclde ee11 h e1·ip-.~ :'churl-

- \"cn·lm•k le slraatmcid, riep zij uit. wac.1t ik l diug door mijn gPhcek lid1·w111, toen tw ee h amPr-
zal .i '.' !C<'rc'.1 om door rlc splL'tcn t<' loeren. ij ~lag-~11. 1_lrn cc. sti~n spij kc1· indrewu. Xn wa~- liet 

JlPdr han ri <' c!Ptir op r1•n k1rr gezct en er ltaar I gcrlaan. 1k harl µ-el<'cfd. Daania Yolgrlen rle ;;p1Jk<'l':> 
vcrn·i lrlcrrl gchwt door hccn gesiukcn. Zij wilclc zicn clk'1nd•·r ec11 Yoor 1~en •'Tl wcl spocd ig , tcn vijl rlat 
h oc die mijnhecr in tle doo« gc~topt wen!. Twc<' rl<' !tamer uls het ware rkn maat slocg. Het was 
kl nppen. clit) g-ocd aan mocsten komcn k lonken en al<of i.1pakkt>rs hczig warcn 0111, met lrnnne onvcr-
wcrd<'n gr\'Olgd rloo r rcn uitlJ.1 1.·stinp: van sclffcien . H sc hilli;.:·c hnndigl1eid, een J,istje met ged roogdc unch 
Tocn ri1' mol'dcl' \\'C•kr binncn gckomrn wi1s, ~prak ft trn dicltt lr makcn. \'an tocn af aan kwarn het 
h ij m et rte rnanncn, die m ij in de kist sch ikten , over ~ g<'lnirl ull ccn zec1· dof klinkeml tot m ij , me cen 
za re dochtcr. D vrcemdc trill ing, ahof er in tle doocU•isi. een ldank-

Advertentiek osten behalve hot zegel YOor 
elke 10 woorden voor ~ pb utsing-en f 1.

elke volgcnde phtatsing de helft. 

gr>westelijk b8stuur te deponeeren t0t be3tr \j ding 
der kosten. 

Ar tikel 2,L 

De door het hoofJ van gewestclijk be'tutu 
b0kmchtig.lc en gercgistreer1le .overcenkomsten 
v.m huur en verhuur van gron· lcu voor den 
l:t:1dbouw in Soc=alrnrb en Djolcrlj:i!-,,rt::., lrnn
ll·'ll wnden ontbonden met w •Jel'l.ijw; goJd- · 

Inzen cling der Advertentien tot op den 

d11g der uitg n.ve v66r 10 uur. 

clen bevimlen. 
Slechts de alip knn bij het ontbinden of 

eindigen vim den huur en hct ontruimen vnn 
de gehuurde gromleu door den hmmler van 
Jen verhuunler gevod ed wod en, voor bet 
gevnl d11t de huunlcr b!j den aanv1mg vim do 
hum ook tt lip b0t.111.ld heeft. 

Artikcl 38. 

vmden vim huunler en Yorhunr 1ei', die zieh Gouvernoruents ornlcrdim en, die in Soem
atd:m omtrcnt do g~volg,m v1tn de ontbin- 1rnrtiL en Djokdjnk.trtn den l1mdbouw uitocfo
ding mo0ten verst.um. nen, r.on<lcr d1tnrtoe overeenkomstig <lit Hc-

~07.e <?ntb i u· ~~ng wonlt .. echter niet genc~1t glemcnt µ;erochtg•l tc zjo, worclen op litst vim 
h::nten the p1trtgllll wettaluk·~ ge:~ilg_~n tu heo- bet hoofcl v!Ln gewest0lijk bestuur v1tn <le 
b •n, z-rnhmg de ontb0n· len s:.;hnftel~1kc over- (J'rornlen. w1L1trop zij hnn heclrijf uitoefenen 
eonkomsten niet ::t;tu ~et hoofil v1111 ge>vest~lij k ~erwij clerd , <les · n oods met beh~lp vim den 
he::;taur iLnng~boJen z,un om v1111 het rogJSfor l sterken arm, tcrwijl de schulJen in verbuml 
tL· worclcn atgeschrt!ven. sfann<le met zood.mige occupnti vnn g ronden 

. . 'Y niet invonlerh11n.r zijn in rechten. 
ArtLkel ..,. ;J . De ter rnkc gesloten overeenkomstcn zijn 

vau rechtswege n ictig . 

Artikel 39. 
·v\T,i,nneer de Jnvan.nsche verlrnur lPr mocht 

Wt->nschen den Enropeesdrnn verhnur 1er te rlwin
g•~a tot rntkoming- vim tliens verbinteuis ten 111u1-
zien vim foiten, die niet in ver]i ,rn<l stnnn md · Alle overtrc ling.on vn.u tl it Reglemcnt wanr
df' opvolging van de .Ltva:111sche in;;tdfr~~en _cn op goon bcp;L:th1c :-;trnf' is g0s~eH, wonlon go
g~~0o_rrteu . omh-~;1~ tle rech:c.n, ~1~. ~eri)' ~.·h~m- '. str,1ft_ ill'Jt eeu geldboete v,m f 2.).:._ ( vljf en 
gu1 mt het gebrntk >an Jeh:u.cL grou len twmtio· rrnltleu.) 
vor~rt~l,oeienfle: 1d_n.~' ;v~~ m_o~~t. ~:rk'i~:·eu ,t,e 4 Ove~·ti~hng ~nn de_.n.rtik~~en 14 , 17 en 18, 
vord~Ln ontbmlm,., ne," vetbu.t~mu mt ~d - I zoomede hmvlelmgen rn stru<l met de reO'e]in
W~erhu~ vau kosteu , scn11...1en en mterc1s;;en . :rnn gen, bedoeld bij artikelen 10 en 20 of wel 
~qi, r.onrler tu~schenkomst van cl' HngJ'~.~·rng, de bc:::lissin~'.:m bccloelJ bij Ar t : 2 ~ vim dit 
inroepen de m~sp~iutk Vttn de r0chters bg nl- l{eglement, kunneu tcmge~olge hebben. 
~emeene veroruenmgen ann~ewt·zcn voM den a. Voorl<len hnunlcr ontzettiug uit het beh · 
J; tropcn.n.n o_f met .. dezen g~lijk;.(.rsteldeu per- der onder~cming eu ... ~eigering der bekrach~~~ 
soon, met w1en hlJ de veTbmtems anngeg<w.u ging van ontwerpovereenkomsten be trcffencle 
heeft. nieuwc inh uur vim g-ronclen ofverlen O'inO' van 

Artikel 26. 

Bij het ontbinden of eindigen v11n de huur 
en het ontruimen vti.n cle gehuurll ::l gr0nllen, 
mag de huurJer q.fbreken en wognemen alle 
door hem dar.rgestelde gebouwen . werken en . 
beplantingen, ten ware de verhutmlcr genegen 
z ~j die z1tken gt:Jheel of gedeeltelijk tegen een 
billijke vergoeding, door het hoofd van gewes
telijk bcstuur, mt m adpleging vim twee cles
kunJigen ten zijner keuze te bepruen, ol"'er t e 
u emen en aan zich te houden. 

De verhuurcler heeft bovendien het recht 
van terughouding op die zaken tot d1tt de 
humder hem het verschulcligcle vulledig heeft 
volclnn.n. 

Ar tikel 27. 

De huurller is niet b::ivoegrl , 0111 h1j bet ont
biuden of eincligen >11n de huur en het ont
r uimen vim de gehuurcle gronden, te vordercn, 
dat de verhuurcler befatle de w:rnrde v,m de 
door den huurder da:Lrgestelde gebouwcn, wer
ken en beplantingen, welke zich op die gron-

bol'd was . De laafate WllO!'dcn. die m de rne Dau 
phinc mijnc oor en bereik ten, wa,:; dczc Yolzin rnn 

1•rouw Ga bin. 
- Gaat rnchtjes uaa1· hencden en vertrouw de 

!euning op tl1) twee.Jc Ycnl iPping nict. Z\j zit Jos. 
.:\fon droeg m ij \Yeg, ik bad l'en gcrnd alsof' ik op 

ecn on 'l 11 im!gr zee gc1·olcl w.ml. Daa rbij komt nog 
<lat Yan rlit oogc11blik afa<rn rnijnc h,':·i1merinp-1'n zeer 
onbcstcrnrl zijn. lk kan 1nij cch tcr nog 1e b in,ncn 
brcngen rl at het ecnigc wnt 1nij be1,ig bic l!l. no.<:?; was 
mij rekeni::chap tc g-cYen rnn tkn \1·rg. die wij Yolg
dcn oui n:ia r l tct krrkho f tn gaan. l k kendl' geen 
cnk·~le ;;traat in Parij~, de jui~l<' liµ·ging rnll il l' J, erk
ho1c.1, waarvan men 111ij ~0111s 1!1• n:um•n 1£C wcmd 
bad . \\'a~ mij onbelrnnd en rhi t ,-er l1i11dcrdc 111ij nict 
0111 met rl c laatste 1·on ken \ :tll mij11 wr~hllHl ' " bc
spe11rcn of , ,·ij rcchls en li nk ~ iu~ loeg.,n. Ile Jij k wa
gea J1olste rnij O\'PI' rl !' strnn1stecncu, om 1ui.i Jieen 
ro lclc'!l de rij tuigcn, slaptrn rlt> vocl,g-ang<'r~ eu \ 'l'l'-

001·zaakten ern v<' r \\'a rrl ge,[n1isc h, dat =-tcrk<'r wercl 
door clen w ei>iklnnk in de ldf;t. JJaa r iJij ha d ik rle11 
wcg wij j11ist gcvulg d . l\Icn ntaal te h a lt, ik \1·e1·d 
gcrlrngcn en ik hcgreep dat w ij in de lrnrk ,,-,ll'en 
maar toen de lij kw<1gcu zich op nieuw in bcwegmg 
stcltle, verloo t· ik alle bescf van de plaattien die wij 
<loo1· gingen . Klokgclu i konrligrle mij aan, dat wij 
een kerk ·voorbij kwamen, een zachtere bewrging deed 
mij ]J ,~mcrkt~n dat w ij op cert \'Oetpa1l w:1re11. l k wa~ 
al~ een Ycroorcleclde, rl ie naar de st.apPl pla:its gclcit l 
W•':·d. Ycr,.;tompt, den laatsten 8lag Ycr waclt1end•l en 
die kwa m maar nict. 

0 0 

bcstn.n.nde overeenkomstcn. 
b. V oor den bcheerder en nnrlere personen, 

in dienst v1tn den huurder, intrckking vnn de 
vergunning om bet beheer tc voeren of op cle 
omlerneming werkuui.m te zijn. De huurder, 
die ui.t het beheer der omlerueming is ontzet , 
is verpliclit bin ncn drie mannden n::t het ter 
zii.ke genomen bes1nit van den l{esiclenf of, 
bij;ilcliun . de rn1c1erd b:>slissing v11n den Gou
verneur-Genernnl wordt ingcroepcn, n11 cle be
slis'ing t::lngenoegen v1.1n het H oofd vnu ge
westelijk b~s tuur in het beheer der onderne
ming te voorzicn. 

Bti niet voldoening v:m deze verplichting 
worclt de ]murder g~str11ft met eene boete van 
f 500. (vijf' honcle,·d gitlilen,J tot f 2000 (twee 
clt1i:r~1i d u:tlden! welke boete bij voortdurencle 
on wil of n111ntigheid om in het beheer der 
on dcrneming ten gen~ege v11.n het hoofcl van 
gewestelijk bestuur te voorzien en na verloop 
van dric mn~mden zal moeten herhn.u.ld wor
den. lndieu nH verloop van weclerom drie 
ma1mden nog uiet door den huurder in het 
behcer ten ~cnoege vim het H oof<l van gewes
telij k bestuur is voorzien, worden de door 

:Hen h ;elcl op en men t ro!' mij uit den lij kwagen . 
Alles w as spocdig aigeclaan . Alie gcruiscb had opgc
houilcn, ik llernclde. <lat ik op ecn eenzame plaats, 
onder hoonwn. met den bemr,l hornn mijn hoofd was. 
Zekerlijk Yolgden cc11ige liecl eu dtm J~jkbaar , de be
wone1· van l1l't hotel , :::iimoncau en nndercn, wa nt ik 
hoorrle n uisicrcn. J:t lloonle ps::i.lrn cn zingen, ccn 
prir~stri· brabb<)Jdc w at. latiju . .\Icn ging gc: lu rend c 
t wee m:n utcn YO:.>rt . Op ecns gcvoeldc ik dat ik 
11a;1r ont laag ging. te r"·ij l dat tonwcn Jangs de~ h oc
ken \" Hll rl<' kisl sch1111 nlen, w nt ccn gelui7l gaf a lsof 
er op cl<~ rn:u en Yfln Cl' !I gc brokcn cont rabas gestrc
ken 1wrd. D:it was h1'1 c i.ncle. Ecn w eescl ijkc knal, 
als P1'11 k a11oi1~el10t. 011tploflc na:ist de link e l'zijdc rn.n 
mij n ltouf'd, Pen 1.weedc a:i.n mijnc voet en , cen amlcr 
nng lw1 ige1· op rl c h oogte van mijn huik, m et zoo-
1·eel g-<'m· ld. rlnt ik de doorlkist in tweeen gebroken 
waanr l1'. En ik bezwijmd o. 

IV. 

l foelang hlt!cf ik a ld us? Ik zuu he t nict kunnen 
zegge11. Ecn eeuwig h eid en een seconde durcn even 
lang in h et nict. l k bestond nie t meer. Zachtj es 
aan k wam de overtuig ing van t e !even bij mij t erug . 
Ik slicp a ltoo~ nog m aar begon t e d roomen. Een 
nach lllH!1Tie k wain uit den zwarten a chterg rond, die 
m\j n gezicht eind er nilm aakte tc voot·schijn. En die 
rl1·01rn1 wa~ cen vrccmrle inbeelding d ie m\j zoo dik
wijl ~, a l ~ ik 111 ijn e oogon geopend h ad , pJaag de; als 
k met mijne zinnen voorbeschikt om akelig h eden uit 



hem gesloten overeeukorusten nls vnn rechts
wege ontbornlen beschouwd. Deze maatregc
len worden door het hoofd vnn gewcstelijk 
bestuur toegepast bij eeu met redenen om
kleed hesluit, welke be chikkino· echter door 
den belm1ghebbende binnen dri; muimdeu na 
de dagteekening vim dat be8luit, U!1.U de 
eindheslissing vnn den Gouverneur UcuerniLl 
lrnn worden onderworpen. 

'l'EN TWEED.K Dit Heg1eruent treedt in 
werking op 1 Januar~j 1818. 

01'P1'!WliUS Bepali11g. 'l'EX DEHDE Tot het 
opmaken van een register van <le be~taande 
onderneruing-en volgens bet bij artikel LI l)e
doekl model, wordt uiter1ijk tot 1 J unuur!j 1880 
aan de 1andhuur,1er' of hunne verteo-enwoor-

. . 0 
d1gers tle gelegenhe1d opengesteld, oru ruomle-
ling of schriftelijk nan het hoofd vnn O'ewes
telijk bestuur de daartoe nootlio-e in1id1tino-en • 0 0 

te geven. Huurovereenkomsten op l Janu-
arij ] 880 niet geregistrerd, worden beschouwd 
als van rechtswege nietig en van onwaarde. 

Ingezonden Stuk. 
lian de Redal.tie 1"1111 de 

Soc 1·0 /;a i'l £18cl1 e Co 111·wit. 

Ik heh we] eens hooren bewerCll dat het 
puhliek over het algemeen de l'ouranten slecht, 
opperdiikkig leest en heb mij dun geregelcl 
boos gelll<tnld". omclnt ik die bcweering hield 
voor een ongerijmlle best.:hultliging, terw~jl ik 
mij :tltoo.' >erheekl heb, d;Lt ik de Cournnten 
n:rnwkeurig 11ag11. Y oor ongeyeer veertien da
gen kwmn ik echter tot de treurige ervaring 
dat zulks rnlstreld niet het geval is. 

In de sfad zijnde liep ik, dam· ik op het 
kantoor tlien murg·en uiet te recht kon, met 
mij;i zid ouder den arm rond, toen op eens 
de melodieu;1e klanken vim de hreng-breng in 
m1jnc ooren klonkcn en mij arm bet verstnnd 
brn.chten lbt er ergens vendutie wits. 

k y u heeft mij n vrou w ir ij wl!l Yerboden om 
op yenduties te lo open en eigen1!i k heeft ze 
claar groot gelij k in. want il\. ben, (bet is 
trouwens mijn eenige , lechte hoednnigheid niet) 
wn.t koopziek uitgevallen en koop ik dikwijls 
op vendutie dingen. Wil.arnn.n wij, volgens 
m1jn vrouw. rn de huishouding niets hebben 
en waarolli het bestaande geld beter kon ge
hruikt warden om een nieuwe Chignon of 
wat anders, als >1m Arcken een bier kwam, 
voor lu:rnr te koopen. 

Ofschoon ik er van overtuigd ben. <lat mijn 
vrouw >an die z,1ken llieer verstand heeft clan 
ik. wendde ik lliijne schreden, op het gelnill 
n.fgaande toch naar de vendutie. die gehoud.m 
werd ten huize n.u een persoon. die op het 
punt stond de plaats te verlaten en jawel, 
wan.rachlig ik b4if weer hangen aan ecn par
tijtje boeken voor de luttde solll rnn fl~.00. 

Toen ik, na den volgenden dug mijne za
ken op het kantoor afgedaan te hebben, te 
buis Jmam. waren de poppen aan het dansen. 
Niet overdag, want llim heeft miju vrouw het 
te druk met de huishoudmg. maar ze bewirnrt 
het · fijne voor de a vonds en llitt wordt rnij 
dun toegediend in den vorm nm een bedser
ruoen. die niet altoos vinnig nmar wel lnng 
is. Gewoonlijk boor ik het eincle niet Ollidat 
ik ingeslapen ben. voor dat bet slot daar i.~. 
ieb wr..t huar volstrekr niet hindert, want zij 
, preekt altoo;; goecl. ook al hoort er niemnnd 
rnrnr brwr. Dit i. · >rnarschijnl:ijk een van de 
oorzake11. dat wlj nu al zoowut bYintig jiireu 
zeer gelnkkig tc zamen geleefcl 1ehhen. 

k yn ecn pitar tlagen (ik kon niet uitga:rn, 
want het n•gendc) haalde ik het partij~je boe
kcn rnor den dag. om ei'n;i le kijken \rnt ik 
we! gckod1t ba(l. lk vond een b~ihel. waarin 
cen .fusque ici gestokcn "as, wat E11echiel IV 
ver.,; 1 :3 nan wees. Vercler cen omle peloton
scbool. een droomboekje. cen vertnling vnn de 

te 1 inri•'n, ik er ccn gruwclijk gcnoegen in rnn1l 0111 

de in;rrijpcndste ong•'lukken te scheppen. 
Ik wrbeclrlde mij chm, dat rnijnc nouw mij er

gPw; tc Ch1frandc al'wachttl'. ik darht rlat ik deu 
spoo1trcin gcnomen Imel ollt bij haa1· te komen. Toen 
de trein door cen t1111ncl !wen ging-, rokle m· een 
zwaar gelnid ernnab dat van den dondcr. Het was 
van ren duhhele in,torting, clie er plaats had. Op 
<km trcin was ge n cukelc stcen geu1llen, tie \va
gon~ \varen ongc·leel'rl gcblevcn, voor e11 achter ous 
was hct vcn1·1Ilf i1171~,tort en ·wij bcvonden ons alwo 
binnen in ecn hcrg, dool' rotshlokkcn ingenv~t~elcl. 
Tocn hegon ccn langc en akcligc dooclstrijd. (h•cn 
hcJOp op h11lp: men zottdc ccn ma;md noodig hcbben 
0111 den tunnel uij te maken en clan nog wreisrhtc 
dat \Yerk onciwligc voo1·wrgr•n met kradiligc machi
nes. \\"\j waren gcv:tn;.:-encn in ecn soort, Yan kcldcr 
zmvlrr uit7ang. Ou~ aller 1lood was slechts tk kwcs
tic van ccnigc men. 

Ik h1'l'haal hct. al dikwij!:; had wijnc verberlrling 
op zoo ic1s gc,11"hc:r1. Tire clrmna \Wt'cl tot. in het 
oneirnligc geYal'iccnl. \"o,i1· ~chonw~pclcrs had ik 
manncn. v1·011wen en kimlcrcn, mccr dan hond1~l'd 

mcnscl1cn, Nm mcnigtc. die mij aanhoudcnrl verschil
lenrl·~ tooucclcn lewrdc, Er \Yarcn in den t1•cin we! 
eenij!c kvensmidddcu; rnam· · ]ict vo edscl !ontbrak ons 
spoedig en zo:1dcr e1: 11og to3 te komcn elkander op 
tc eten, twist!Pn cl<' Pllcndigen om hct laatste :;tuk 
brooc!. lfier wa;; ccn grijscla!'d, di1~ door vuist:-;lagen 
ternggetlrevcn, met den rlood wor~telde: tlaar wn~ cen 
mocdcr, die als cell wolvin vocht, 0111 twee of drie 

,, 

anggers, het Bocbe otat van Njonjn van Gendt 
en dan uog een boek, dat dat er nog vrg 
nieuw uitzug en daarom hij mij de gedachte 
deed opkomen, dat bet weinig gelezen was, 
manr bet opcnsln.nde zag ik, du.t het van bin
nen erg beduimeld was en bet zjjn buitenste 
frischheid zeker te danken had ium een ]Jll

Ilier, dat men er vroeger omheen geslngen hn.<l. 

I i'e,·t·oly hie1·;,11.I 

- -- - ----- _ .... 
Soerakarta. 
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F 3. - '17. - 31. 
9. - HJ. - 30. 

E '10. - 24 

De Regeeringsahuauak voor 1884 hevat 
twee ki1arten: een van den Oost Indischen 
Aruhipel en een van J iwa (beiden op een blad.) 
Deze kaarten zijn bijzonder nuttig, de voor-
111tamste lijnen vn.n vervocr en gemeenschap 
aangevende. V oor Java komen er nog de tril.m
w1iys op voor. De Regeeringsalmanak is een 
nuttig en met zorg te zamen gesteld werk, 
wel mtt al te uitgebreid, <lat zeker in een ie
ders handen zou wezen, als het niet zoo erg 
duur was. 

De Regeering heeft nan den heer Wittich 
vergunning verleend Olli ten behoeve van zij
ne onclerneming Sonogoenting en alleen ter 
drijving van een waterwiel, dat dienen moet 
voor ontbolstering van koffie, gebruik te maken 
van het water nit de door zijne onderueming 
stroomende rivier Leding, onder uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat het water niet mag worden 
gebezigd tot het besproeien van sawas. 

Aan de landhuurder:; in Solo en Djokdja 
zal, als bet concept reglement definitief inge
voenl wordt, ook bet planten van padie ver
boden worden. Men ziet hieruit <lat de wegen 
der Regeering onnaspeurlijk diepzinnig zijn, 
want wat haar kan lei{len om de Oultunr van 
bet hoofdvoedsel in Indie tegen te gaan, of 
ten minste te bemoeielijken, moet voor velen 
een raadsel wezen. Dat men toch niet Yer
gete. d.it hongersnood een der ergste plagen 
is, die er bestaan en het plicht is van eeu ie
dcr zonder onderscheid, Olli alles te doen om 
ze te voorkomen. 

In dit jaar zal te Amsterdam een groote lo
terij gehouden worden te 's Hage.- Loten zul
len ook in Nederlandsch Indie verkrijgbaar 
warden gesteld, maar wao.r en hij wien is nog 
niet bekend. 

:Jh. Reelfs heeft in het Niew<•s- cu ad ve1·
f<>11tie-lilrt.d voo1· I';-obolingn en {Jmg/1·clren een 
paar ttrtikelen geschreven, waarvan wij de lezing 
ten zecrste aanbevelcn. Ze zijn getitekl: EE~ 
3u. -rsn. t1:EL ' r~CHTS.s:F:nmP. Hct .lot luid uldus: 

»Het stclsel dat voor den clwangarheid wordt 
»gevolgd i;i cen bespotting vim alle mogel!jke 
»geYang.misstelselfi. Jfot eenige goede. vooral 
" bij kleine misdrijven. is d1tt rnn den rnttnn. 
»geef ze 10 of 20 slugen en lnn.t ze (l.tn 100-
,,pcn: r1 11 r1'Poir. Dat is goedkoop t€vens. 
» jfoar. ach, een klein heer heeft vde jaren ge-

-· - - - ---- ~-------~-- .-' 

hct·~n. vonr h:rnt• kind hcwaar•l, te l'erdedigPn In 
mijn wag(!'on rcntel1h'n twrc jonggehuwdcn in eU;a11-
dcr~ arrnen: zij hoo,iten nirt, z~j wal'cn bcwcgingloo~. 
Daarbij waren de porticrcn op,•n, c!P menschen ~te-

7.m tut. slentcrden Jang.-< den trein. als losgelaten 
diel'cn. die op ecn prooi loercn. Aile stanclcn Yerrneng
den zich: een zeer Yermogeml man, nuar men zei1lc, 
een hooggeplaatst a.mbtenaar, wceude, lmngende aan 
den ha'8 van ecn handwerbman en sprnk hem ver
trouwclijk toe. needs in de ccrste uren, wnrcn de 
hunpcn uitgebrnnd ('n de vuren dcr locomotief p:c
blu~cht. Al~ meu van ecn waggon naar den andcr 
µ;ing, bevoelde men de wielen. om zich nieL tc stoo
lcn en zoo kwaru men aan de locomotief, dit~ hel'
kencl werd aan hare komle drtjfsLang, als ook a:rn 
hare a!s ingc.;Japcn iijrlen, onnuttc k.rarht., zwijgenrl 
en onbeweeglijk in de rluislcrnis. Niets was afgl'iJS
selijkcr om aan tc zien dan die trein, in de uarde 
omm1uuTI, lcvend hegrarnn, met zijne rciziger~s. die 
c!'n rn0r er-t1 ~licn·en. 

Ik ~rheptn behagcn in mijnen tocstanrl, ik genout 
van hct akeligste wt in .. djne minste hijzonderheclcn. 
Gebrul als 'an wildc diernn klonk door de bcnamnlc 
J11cht. IJik\vijls op eens vie! een buurman, die men 
niet wi~t dat hij er wa~, die men nict zien kon, 
tegen U\\' Rchouder aan. ]).foal' rlitmaal Iced iJ, hct 
c1·~stc aan koude en gcbrck aan lucht. • ' og uooit 
hacl ik het zoo koud gehad; ee11 mantel van sneeuw 
hing om rn\jnc schouders, een zware vochtiglwid 
sLortte gelijk regeu op mijn schedcl. En ik stil<te 
chrnrbij, het scheen mij toe, dat het verwulf op mijnc 

>lec1en, zoovele tonnen gouds uit den.Inlander 
»geruns<. ld, dat hij op zijn onden dug, even a1s 
»sommige vrouwen, na een welbestcecl leven, 
»onder den kanRe1 plarLts koos en met het rot
»tanstelsel was het gedaan en tevens met '? ...•• 

»Nn.tnurlijk. ap1·i·~ 11011s le 1leh1gl'. 

In 1861 was de groote bandjir, die geheel 
Soemkitrhis hoofapl1tats tot verscheidene voe
ten hoog onder water zette. Hct was dun ook 
eeu overstrooming die het grootste gedeclte 
vim Midden .hwa teisterde en wns men van 
heinde en ver niet met geltl bijgesprongen, het 
zou ln.ng ge<luurd hebben voor die schoone 
st':eek weder op haar vcrhaal was gekomen. 
Men h:u1 Yerwncht clat, danr Solo zoo dikwijls 
lnst van bandji.rs had er na die strcnge les iets 
zou gedaan worden om, ten rninste te beproe
ven, Solo voor die plaug te vrijwaren. MMr 
er wenl niets gednan onder den Hesident F. 

. Nieuwenhuizen: deze ster aan den poli
tieken hcmel. ondergeg1rnn voor Atjeh, stelde 
zich tevreden met een rapport van den Toe
mengoong vnn Sragen, clat de Bengawan tus
schen l\foenkong en Srngen een ander bed had 
gJkozen, door vnn een bocht een rechte 4jn te 
maken. In 1864 was er weder een overstroo
ming van eenige beduidenis, maar de beer 
Nieu wenhuizen, die toen op het punt stond 
om met verlofnmir Nederlimd te gaan, vond het 
wa.arschijnlijk niet meer der moeite wnard o·u 
zich met dergel!jke kleinigheden te bemoeijen eu 
de zauk bleef zoo11ls zij was. De volgende Resi
denten deden ook niets. De architect bij den w1tter
staat P. A. Keijser is in 1866 met een vriend 
begounen om een project zamen te stellen, 
wat ten doel had om Solo een goede ttfwate
ring en toevoer van water tot besproeing en 
blussching vtm bmnd te bezorgen. Dit begin 
is bij een:ige peilingen gebleveu, daar de ar
chitect lllet watcrstan.tswerkzaamhcden in eens 
overladen en spoedig cfaarna naar DjokdjaJrnr
ta wenl overgepbntst. Later heeft Jhr. van 
der ·wijck als assistent Resident zich ook da111·
toe moeite gegeven en had zich daaromtrent 
verstaan met den toenmaligen Keizerlijken 
architect. De lan.tste, zonder zelfs te kunnen 
waterp:i sen had echter met ongekenden spoed 
een project in e1kunder geslagen, waarin to
rens van Bitbel en stoomgema.len voorkw1tmen, 
waar op den voorgrond stand dat de N egrie 
f 80.000 bijeen moest brengen, welke in 
handen van den architect gestort, tot de ver
wezenlijking van het project zouden moeten die
nen. Dit kwl1lll echter wat gewaagd voor en 
die z11ak bleef in de pen, zekcr gelukkig voor 
de beurz~n v11n Solo's ingezetenen. De ban
djir van 1874 scbeen nog niet boog genoeg 
te zijn, om den beer Keucbenius ten dezen 
opzichte wakkcr te schudden en tot hcden toe 
is er letterlijk niets door bet bestuur ged11an· 

Volgens Javaansche, voor zooveel zulks mo
gelijk is, deskuudigen moet er wel wat aan 
te doen zijn. 1,V ij deden reeds moeite om er 
achter te komen, als wii nog danrin slngen, bren
gen wij de lezers van de Soerakartasche Uou
rant daarvan op de boogte. 

Intusschen hopen wij v1tn harte, dat Solo 
rnn verdere overstroomingen zal bevrijd h4jven. 
Al hebben er gcen ongelnkken plnats, het huis 
vol modeler en een gedeeltc van zijn goed be
dorven te zien, kan waarlijk geen genot ge
noemd worden. 

\V oensdag jl had bet den geheelen dag gere
genrl en enkele w0ervoorspellers hn.clclen hun 
opinie g-euit, dat bet wel eens bandjir kon 
worden. Des iivonds tegen zes ure wus de ka
lie Peepee vol en de kalie Lanmgnn insgelijks. 
'fegen zeven nre tmd de lmitste buit.en hnre 
oc>ers. Lodji-woeroong, Kahoem<tn, de gevan
geuis en de omliggende de. ·as, wa1Lronder Kra
pink, stonden spoe:Iig omlcr WiLter en tegen 
elf ure sl:roornrle bet o. a. de Europeesche huizen 
en de laag gelegen ka:.ncrs eu prLvillioens van 

bor~t zaktc, de' gPheele berg druUc en rnrplcttcnle 
mij. Tuch had er een rcctding~lircct \1·cfa·Jdonkcn. 
Sedcrt Jang haddcn wij ons Ycrbcclrl rnn in de Yerte 
rcn rlof geluirl te l10or~n en wij v!eidon ons me!. cle 
hoop, d:i.t er in onzc nabijheid gewerkt wel'd. Ons 
bclwurl mocst cchter nict van clam· komen. Ecn van 
ons harl een luchbchacht van den tun11el ontdekt 
en wij liepcn er allen hcen om hct te zicn, het gat 
waardoflr men cen bl::rnwc vlck, zoo groot nls een 
omrnltje bc~pcurrle ! HcL was de heme!, wij gingen 
op onze tecBen .~taan, w\j rekten on~ uit om arlem 
tc krijgcn, duirlelijk zagen wij zwarte ~tippcn, die zich 
licwogen en dat moc~ten werkliedcn, bezig met onzc 
t'<ltlilinp-, wezcn. Ecn krnet. ))!{Cl'Ccl ! gcred ! onlsnapte 
11it :i l.lcr rnoml, terwijl dat de bcvcrnle armen nnar 
die kleine hlanwc vlak rciktcn. 

Ilet was lrct geweld van rlie kreet clat mij deed 
ontwaken. \\"am· wa~ ik? Zekei· nug in den Lunnel. 
lk rnnd dat ik. zoolang ik wa~. nederlag en ik ge
voelde rcchts en links hanlc wanclcn, die mijne zijden 
te zamen kncpcn. Jk \Yilrle ·op~taan, maar ik stoott?. 
hcrig- hel hoofd ! Knelde de rnt.s mi,j dan ovcrnl? Eu 
de blauwc pick was verdwenen, de heme! was er, 
ze]f., in de ierte niet meer. lk stikte nog altoos. ik 
klappe!'1ande en rilde. 

Op ecns herinnerdc ik mij allcs. Yan algrijzcn 
rczen mijnc lrniren te bcrge, ik gcvoeldc de gchrele 
l"!'ec~elijke waarheid in mij dringcn, van de vocten 
tot ltet hoofd tor. Had mij eindelijk <lie bczwijming, 
die mij zooveel uren, st.raks als cen lijk, gehoncl,!n 
had, verlaten? Ja, ik bewoog mij, ik hcvoeldc met 

het logement Schclten binnen. De gevallJ1'enen. 
wn.ren erg onrustig en poogdE'n nit tt- bre
ken, ton bewijze w1111rv1tn zij een deur van 
ijzer, tmchtten te forceeren, iets wnt bun bij
n1.L gelukt was. Het leven <lat zij 11rn.11kten 
veroorzttakte geen i~angename stemming onclc1 
de bewoners van Lo<ljie-woeroong, dnar zij 
vreesden dat als het den OJJge ·lotenen ge
lukte om nit te breken, Lo lji~-woer 1011g de 
eerste plants bunner nicuwe misdn(len zon we
zen, w;mrvoor de bancl1'ir hun <le g··leo-en-• ~ b 

heitl des te schooner urnnkte. De fliuke hou-
ding van den ('ipier Pro>oos* en van den 
Sergeant, <le konuuandant der gevingenis 
wacht, was oorzn.ak <lat er w~en uitbran.k 
plan.ts had. De deur "'i.s wel l~sclrncl~·d. omtr 
bield bet toch vol. Het vater stond tot mm 
de kn.ieeen en in del'Juropeesche hµ.izen nocr 
hooger. Niet wetende hoe boog bet nog rijze~ 
zou, waren enkele bewouers zoo wijs o-eweest 
van eeu vlot nit bamboe, die aan kwam drii"ven . , 
zamen te stellen en daarop met het hoog noodige 
plaats te nemen. Gelukkig hield ten een ure bet 
water op te rijzen en tegen twee ure begon het te 
dalen. met zulk een snelheid. dat des ruorgens 
ten acht ure de rivieren weder binneu hare oe
vers waren ternggekeerd, een onnoemelijke ellen· 
de van modeler en vochtigheid achterlatende 
waarvan de bewoners van bovengenoemde wijker 
en kampoongs nog lang genot zullen hebben 
zelfs als de bandjir zich niet herhaald. On· 
gelukken hehben er, voor zoove1 wij vernaruen, 
geen plaats geha.d. Een oude vrouw, in de 
desa Knhoeman w'ns door hare eigene boofdiO' 
heid bijnct verdronken, daar zij het huis w~ 
zij bezat niet wielde verlaten, om op baar men 
bilair: een bl1lllboezen balie-bale, een paar kook 
pa.nnen, een gendie en een petroleum nacht
lampje te passen. Gelukkig voor baar dat- de 
buren geweld gehruikten. Van het achterste 
gedeelte des ringmuurs van do gevangenis is 
een stuk ingostort en ook een muur van den 
.Mangkoe-Negoroschen dalem. Het em;ste geeft 
ons geen groat idee vnn de soliditeit van bet 
bomven. De gevangenis is om zoo te zeggen 
nieuw, dit is de eerste overstrooming van eenia 
bebng, die er plants heeft, nu reeds toont jd~ 
ringmuur, dat het metselwerk veel te wenschen 
ovcrla1~t. Wat zal er bij vclgende banqjirs ge-
beuron? zal de gevangeni<i solider gcbouwd zijn 
dan de mnur die om haar heen staat? We wil
len het hopen, maar gelooven toch <lat een. 
zeer nauwkeurig en consciencieus onderzoek naar 
die gevangenis een clringende zaak is. De Resi
dent heeft Donderdag morgen het ingestorte 
gedeelte in oogenschou w gen.omen; hii was 
vergezelcl vim den eerst- aanwezenden ambtenaar 
v1tn den waterstaat en zijn wij goecl ingelieht, dan 
zal de repnratie o:r:iverwij d geschieden, iets wat 
zeer noodig is, claur er voor de gevangenis nu 
een schildpost meer moet uitrukken, wat, door 
bet Atjehsche decimeeren, voor het garnizoen 
weder bezwurend is. 

Kcbalen, Poerbajan de school-koe- en achter
stran.t hebben ook water gehad,• maar zonder • 
dut bet in de huizen drong, op het erf van 
het llesiclentie-huis stand het ook, maar bracht, 
bchalen wat modder, geen schade. 

Ver s pl" e id e B er i ch ten. 
De Hegeering Jieeft bepanlct, clat hct college rnn 

c.ru ato;·en YOOr het Gijmna~:nm \Villem III ook toe
zichL ni.l uitocfrncn op de Hoogere Burger8c.hool l'Oor 
mci;;_je:; - De Dirncteur Ynn .lnstit.ie hceft het voorstel 
g<'<faan. om rcn hc1ln1g van f Hi0.- icr zijner be
scliikking t1~ 8tellcn. tut aankoop ~· ,rn kklum voor de 
g"('\<lrl!--fCncn. Ecn \J"Oe g-l'l' gedaan voo"~lel om f 2000.
da·u·w'•ll' te nw~en IJPLheH \Wrd door <lcn GoH\'Ci'
neur Gen11raal t.e ltnog gcacht. De Directour z11:l hct 
nn moor met f l :JO. - cloe11 ...... ,\Is hij re 
krijgt. ·- Tr- l'asoeroean wnrdt en 1 weede clrukkcrij 
O!'l.!\!Zet. Of er ('f'll t 11·ecrle Couran L za I kn111e11 is nog 
nit'l bcpaalcl. J..; dit het gernl 'lall i,; er Yoo1· de ma
kclaars in god1Tud1tigheid volop wcrk ou1 die nien
\\C Courant Le d"·an;boomcn.- Te Bata1·iajoopt ecn 

rnijnP handen de plankcn rnn tlr cloodkist. Een laat
ste procf' moest ik nog nemen: iR opendc den moncl 
ik sprnk Pn riep natuurlijk: l\fargarctha. Maar lk had 
geschrrc1nvd en mijnc stem had in die pijnhout.en doos 
zulk Pen Bchol'l'en klank gckregcn, dat ik er zelf ran 
sch1·ikte. Mijn God! was het. dan waar? ik zou kun
nen loopcn, roPpen daL ik Iecfde en m~jnc stem zou 
niet geh•·ord \YOr<len en ik was opgeslotcn, bedohcn 
onclrr de aanlc. 

Ik deed een laatstc poging om rnij te bedaren en 
ua tc dcnken z<Ju e1· gcen midclel besiflnn om hieruit 
tc gcrrikcn? J\Iijn droom hegon werl.er, mijn hersens 
v;crktcn nog niet met j11i~theid en in rnijn verheel
rling n1g ik wcclet· de sclrncht en hct stipje van cleu 
hrmel, waarhij do wezrnltjkheid kwam van de groeve, 
waariu ik st.iktc. De w\jd opengcspalkte oogen za
gen slechLs duisternis. Misschien zou ik een gat 
ccn splee1, een stipjc licht zien ! l\faar er gingcn 
YHurvoukcn iu den nachi voorhij, roode vlammen ver
grootton zich en vel'dwcncn clan. Nicts, een zwartc 
afgronrl, die onpcilbaar was. Toen kwam de helder
hcid forng, ik kon die nacht.merrie op zijde schuiven. 
Als ik ecn uitkomst wilde zoeken, had ik al mijn 
verstand noodig. 

(Wordt vcrvolgd.) 



gedeelte \'an )1et garnizC'~n in modderkleurige panta
lon .. De stof .V<tanan die in<>xpressible!-< gcmaakt zijn 
moct no" ;;lt'rhter zijn dun \llll ht>t militaln.i stroozak
keno-oc<I "en <lat i;; al ni1•t heel rxtm.- ne Deli Si
gnr~n van dt> merkcn Pel en ''lll der Heijden worc\en 
grit' van <le haml gezet, dat \•an Pruij>< ,·an der .l-foP
wm i" volstrekt ni 'l g-.!wild. lh't ~taut belrnncl als 
wormst1'kiµ;. EPn Eng-Pl"ch o!lkie1· zal de e'pcdilie naa1· 
Teto.m bi1-'w,vH'll mi'>'('hicn znl l'r ook cen gee:..ami-. ' 
1w1•r,I ondP1·wijz1'r in hl't Eng-Plsel1 llle•h• gPzondcn 
wordl'H om tlc :i:\1~ilPrlnml-.clt1• rnanschappen in die 
tanl tc ond 'rwijzr11.- llet rokot kana<tl le Ha ta\ ia 
i>< in zulk pen t~estan1l gernnkt, dat !wt 11wcr g1•,.:chikt 
IS Olll I'!' in (l' jag"!'ll t\all Olll l'I' in (C Yis,ClJCll. l)i( 

~rhijnt echtcr mrniQ"'•' n l'P<len t 11t ontewetl nlwid tc 
1-;cYcn, daar te ..Batavia trnehcl water ge11oeg '"· -

TEL~GRAMMEN. 
l it Batavia, 15 J anuari. 

Officieel 

Over g e p 1 a at st naar Atjeh, de kapitein 
kwartiermeester Kley. 

uuar Tjilatjap, de militaire apotheker der 
2e klasse vnu Wi selingh en de officier vn.n 
aezondheid 'Wijckerheld Bisdom; 
0 

naar -·alatiga, de officier van gezon<lheid 
ulher. 

B e n o em d tot kapiteiu der Cbineezen te 
Pontiannk, Lim Njeem Sen; 

tot tijaelijk tweeden commies bij het ~lepar
teruent cl er marine, Elshout; 

tot derden commies bij het departement der 
mitrine, Friten; 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n Donkel, tweede 
commies bij 's fond Kas te Semarang; 

B e 1 n t met het vervullen der bet.rekking 
van tweeden commie, bij 's lands Kas te Se
marang, vn.n den Bergh. 

• De ambtenaar tot tegengang van den o
piumsl uikhandel Bonvalet, te Padang, is eervol 
ont lagen. 

De zn.ak Buffo wordt openb£tar behandeld. 
De acte vn.n beschuldiging is voorgelezen. 

Bij het verhoor van de hoofdgetuige, het 
Obineesche meisje, werd het publiek verwijderd 
en de deuren ge~loten. 

De zitting van den Raad van J ustitie m 
de zaak Buflo, is ten half twee verdaagd. 

De aspirant-controleur Andreas is geplaatst 
in de W estern.fdeeling van Borneo. 

de controleu"' rnn Oldenborgh is geplaatst 
op Sumatra's W estkust. 

de controleur le Roux is geplaatst in de 
Lampongscbe dIBtricten. 

Vol~ens een gerucht zal de Heer Tromp 
Gouverneur van Celebes en onderboorigheden, 
benoemd worden tot lid in den Raad van In
die, terwijl als zijn vervanger wordt genoemd, 
de Heer Laging Tobias. 

G e p 1 a a t s t te Batavia, de eerste luit€-
nant Brever ; 

te Buitenzorg, de onderwijzeres, Bruigom; 

te Mena.do, de onderwijzeres. Voll; 
0 v e r g e p l a a t s t v~n Tegal naar Djoc

iacurta. de hulponderwijzer. Pontier: 
>fill ~Ienado naar Boclekoml:ia, de hulpon

derwijzer, Prins; 
van Uuitenzorg naur Tega}, de onderwijze

res, Binnendijk: 
uaar Polonia. de eerste luitenant, v11n Heutz. 

Teanl, 1 i) Jaunari, De paardenarts Hoog
kamer yerklaart <lat de heersehentlc veeziekte 
tc Pamahmg, het montl- en khmwzeer i . 

Au1. ·lf'1'llrrn1. 14 J anuari. 

.JA.. V -KOFFIE gewone bereiding, part.icu
licr 3611 •. 

JAVA-SUIKEil, no. 14, ~S. 

Uit Batavia, 1G Januari. 

De heeren rors, Dankrneijer en de Vries z:ijn 
ter bescbikking gesteld van den President van 
den RMd van Jnstitie te Semarang, om bij de 
griffie van dien Raad werkzaarn te zijn. 

De Engelsche mail van 14 December is 
aangekomen. 

De Iuitenant ter zec, met verlof, de Booy 
is op nonactiviteit gesteld. 

De luitenant van Baerle is eervol venneld 
voor zijn moedig gedrag bij de krijgsvcrrich
tingen op A~jeh in April 1882. 

De Anglo-Egyptiscbe Bank biedt tien mil
lioen pond aan, voor den aanleg van een tweede 
Suez-Kannal. 

De Duitscbe Kroonprins is van Madrid nnar 
Halie vcrtrokken en zal danr den Koning en 
den Paus bezoeken. 

De uitbreiding die de brand, in het Palaia 

de la. Nation te Brussel, gekregen heeft, wordt 
toeaescln·even aan een gebrek in den bouw. 

V olgens een Londensche correspondentie ver
keert de bemanning van de Nisc1·0 in doods
gevaar. 

In de vergadering van de Koloniale Bank 
is medegedf'eld dut voor vier millioen gedis
contcerd is; het winstciifer bedrangt f'32 l.OOO.
de uitl~eering vijfti5 gulden per n.nndeel. 

Canton wordt in stil.at van verdediging ge-
bracht. 

De Fransche troepenzending worclt verhaast. 
De gezornlheidsraatl te Cn.iro is opgeheveu. 

Omtrent de Australische confederatie deelt 
men nog mede ; 

dat. elke kolonie in den Bondsraad is ver
tegenwoonligd; 

dat de Bondsraad wetgevende macht heeft 
en jaarlijksch zal vergaderen; 

clat de eerste vergadering zal plaats hebben 
in de hoofd tad van Tasmanii.i, 

Z. E. de Gouverneur Generaal had, in te
genwoordigheid van den beer Sprenger van 
Eijk, ecn conferentie met de hoofden cler de
partementen van algemeen bestuur, over de 
Indische begrooting. 

Het verhoor van Lim Oenijo, zaak Bufl.o, 
wordt met gesloten deuren voortgezet. 

Het 'VOorstel 1S gedaan om den termijn voor 
het vermoeclelijk over4jden der slachtoffers van 
de Krakatu.uramp vast te stellen op een jaar 

Uit Bataviv, 17 Januari. 
Tot tweeden commies bij het departement 

van Marine is voorgedragen, van Lingen. 
Het stoomschip Swnat1·a arriveerde 16 de

zer te Amsterdum. 
De heer prenger van Eyk is heden per 

Fransche mail vertrokken. 
Het verhoor van Lim Oenio, zaak Bufl.o 

wer 1 heden met gesloten deuren voortgeze 
en m.et <lat van den tweeden getuige werd 

, 
t 

aangevaugen. 

Officieel. 
e 0 v e r g e p l a a t s t van de Lampongach 

districten naar Batavia, de opzichter der twee -
de klu se de ln Rambelje. 

B e n o e m d tot assistent-resident van Sam -
pang, Madoera, Lublink W eddik; 

tot eersten commies op het residentiebureau 
te Bengkalis, Landman ; 

te Bandong van den Broek ; 
tot bootsman bij de marineinrichtingen te 

Onrust, van der A.a ; 
tot waarnemend bootsmansmaat bij de ma -

rineinrichtingen t.e Soerabaja, Hille. 
E e r v o 1 o n t s 1 a g e n Bruininga, gewe 

zen schipper; 
-

Tan Eng Bie, kapitein der Chineezen te 
Semarang, met behoud van zijn titel en on 
der toekenning van een gouden medaille. 

-

-G e p l a a t s t te Batavia, de tweede luite 
nants der arlillerie, de Neve, Carben en A 1-
berti: 

te ·Willem I. de tweede luitenant der ar -
tillerie Hoffmann; 

te \Veltevreden, de officier van gezondhei d 
Groothoff. 

0 v erg e p 1 a a ts t naar :Kedong-kebo, d 
officier van gezondheid van der V emer ; 

e 

nuar Banjoe Biroe, de tweede luitenant de r 
infonterie >an der Xagel: 

nuar Tjilatjap, de tweedc luitenant der in -
fonterie de Wilde. 

Aangeslagen vendutien. 

Op \Iaandag- den ':21r Januarij 1884 in het pandh1 
•an den Chinecs TJAN GOA:\Llfi: in 't Chinee~c 

kamp t•.' Kepatian van onuitgelm;tc pandgoecleren. 

1is 
he 

e. 
an 

Op Din~dag. ""ocnsdag en Dondcrdag den 22 
23c en 24e Januarij 1884 tc ~fangkoencgaran, v 
de 11agelatcn goederen Yan •Pangeran ARIO SOER IO 
MATA.RAM. 

ui;; Op Yrijd;1g den 25r Jannarij 1884 in hct pandh 
van den Chinees TJ.\N GOANLIE in bet Chineesc 
kamp le Kepatian van onuitgeloste pandgoedcren. 

he 

De Vcnclumecste1', 
H. C. VISSER. 

A d v e r t e n t i e n. 
Von1· lll'l lruul .. 

:Bekenci~~~in~.., 
nd De Resident van Soerakarta maakt beke 

dnt de tarieven aanwijzende de verhoudi 
van de huurwaarde van bet meubilair en 
rijtuigen bedoelcl bij art. 2:3 dcr ordonnan 
van 30 December 1878 (Staatsblad No. 34 
door hem voor het jaar 1884. zijn vastgest 
op den zelfrlen voet als die voor 1883 zond 

ng 
cle 
me 
9) 

eld 
er 

eenige verandering. 
SOLO, den 7en Januari 1884. 

De Resident vd. 

(45) M.A.'rTHES. 

0 
OPENBARE VERKOOP. 

p Donde1·dag 1-l Febrnarij lSS-l 
des voormiddags ten 10 ure, ten kantore 

van den ondergeteckende, 
'ran het hunrlancl 

'l'lUDNJENG, KLA'rEN, SOERAKAR'rA: 
gr oot ongeveer 282. Bouws. 

Solo, 15 Junuttrij 188-1. 

(46) 

D. BODDE. 
Notaris qq 

Internationale <.'rediet- en 
Handelsvereeniging 

» RO'I"l'EHDA.M" 

Te koop gevraagd! 
Bongaalsche l~ocijc:n., 

el k per dag m.instens ' 'ier tlesscben 111elk 
~evende en niet ouder dnn zes jn1·en. 

ra 
Men adres~eere zich bij de 11itgel'ers Y:m dezc Cou

nt onder bet numrner ' ' fill dcze aclvertentie. 

(44) 

Verzioirgings "'1 GtsU~~t 
SOBBAKABTA. 

Re 
_. "\V"ordt geVL"aagd voor deze inrichting een 2e 

gent en 2c Regentes. 
Gehuwcl. 

-HooFDYEREISCllTEN: Bekendheid met Arlministra 
· bijzondere geschiktheid om met kinderen om te tie 

ga an. 
HOOFD\'OORW.\ARDE);: 

gc ' 
Vrije woning in hct gesticht, vocdinµ-, vuur, licht 
neeskundige behnndeling en merlicijnon voor reke -

ni ng mn bet gesiichi. 

SC 
Tractement overecn te komen naarmate de waar 

hijnljjke gescbiktheicl. Zij die een ambacht ver 
aan, hebben de rnorkeur en cleclcn dan ook pro st 

ce ntisch in de winsten der Ambnchtsrhool. 
Reflectariten wenden zicb schrif'telijk, franco, o 
fst in persoon tot den Secretaris Yan bet Verzor lie 

g mgs-Gesticht. 

Namens het bestuur v. h. Y. Z. G. 

A. M.ACHIELSE. 

President. 

H. YAN GROLL, 
(38) Secretaris. 

-
-
-

f 
-

' Planten en Dier~ntnin te Batavia 
Premieleening :I eeo!!leoo 

L 

100.000 Loten f o per Lot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 f 20.000 

f 15.000 enz. (30) 

OTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN 
SOESM.AN & Co. te 
SOESl\IAN & Co. » 
B. J. EEKHOUT, » 
J. W. VAN OORDT. » 

Soerakartn.. 
'Djocjukarta. 
Dj oqj akarta. 
Boijolali. 

De ondergeteekende belast zich met 
0 PM ET INGE N. 

ook van hmdelijke onderneruingen. 
J, G. i\I. A. CARLIER. 

: 

(26) gezworen Landmete r 

Verkrijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING. 

lt P~ VAN DER S!'QK~ 
oud-officier van gezondhei<l hij het 0.-I. leerg 

IIANDL]3JIDI~G-
YO<•H 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nede1·la1ulsch-Indiif. 

Met 7 uitslaande platen. 
Ten gebruike op plaatsen waar zich 

gcen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
Prijs f 5.- fmnco p~1· post f 5,50. 

p 
T 

Steeds voorhanden: 
OSTTARIEVEN. 
ELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

tekend tot 200 woorden. 
'I' ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) T'HOOF'r & BU:NING. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdclijk aan voor hunne 

Ilrukkerij en Binuerij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. 
PRlJSOOURANTEN worden :-;teeds gratis 

verstrekt. 

VAN RUIJVEN & Co. 
SOLO 

Hebben steeds yoor handen, alle Likeuren 
van Wijnand Focking, waaronder ~e zoo ge
wilde 

(9) 

Ch.e1--ry Br·andy 
alsmede 

ROODE en WI'l'TE 

PORT-VVIJN 
MERK GEBR. STEURS. 

1nodist.e §amaran~. 
Beveelt zich aan voor het opmaken en le-

veren van alle toiletten, welke tot het dames 
modevak behooren. (36) 

modiste §amarang. 
is ruim voorzien van fl.uweel, satijn, zijde, ~
pelines, cachemiren stoffen, satinet.s, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soors 
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgen
laatste saizoen in Europa. Heeft · ook voon·a, 
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffon. (37) 

V erkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & :Suning - Soer~.,karta. 

P .A.PIEHEN I~ DI \-.EHSE SOOR'rEl . 
E~1YELOPPEX. 
KAN'l'OORBEXOODIGDHEDK T. 

IN KTEN", IX ZEEH. VELE SOORTEN. 
PilACH'l'ALBU;.vI:::L 
DIV.EHSE SPELLEX, enz. enz. (5) 

-- - ----- - ---------

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op cmnn·aag dadelijk 

§chijf"schietrct:,·isten·s en A:fstnn1lsbe1m-
lingen, afaondcrlijk p;cbondrn. 

Gedntlite Annteeke:nin~boekjes. 
NnamHjsten • 
JIUeedinglijstcn. 
StraCboeken. 
Menageboeken met sterkte Re~ister. 
Proccs-Verbaal. Getuigen Ve1·hooren. 
Beklaagden Verhooren. 
Venduvera11twoordinge11, enz. enz. (4) 

Ve~~cb.eDen: (8) 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. 

Scheurkaienders 
diverse soorten. 

over 1884 



GELD L 0 TE R IJ 
TE BATAVIA, 

ten bcl1ue1c Y;m 

De Gyu1naliltiekscl1ool te .!!lot•t•al<nrtn 

en 
De ''er.-cni~inA· tot ,·001·be1·eidcrul on

deri·ieht nnn Jdndercn ' 'an 1Uinver-
1110~cnden in Nederlnndch ndii.:. 

f 300,000.- 320 pr11zen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van ( 30.000.-
1 (( (( (( 10.000.
2 prijzen (( f' 5.000.

(( (( 1.000.
« « 500.-

(( 10.000.
« f>.000.-

10 
JOO 
200 

« 
« 
(( 

(( 

22.0 p1·ijzen 

LOTE:\ zijn 
te .\mhoina 
1c lbmla 

(( « 
(( (( 

100.-
GO.-

« 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-. 

l 170.000.
ll'g-rn f '10.- CO. 'T.\:\T wrk1ijghnnr. 
bij de heL'1·en .\ . J. Ifa1111s'n S: Co. 

" den h1•er C' . .l. Dl:u;kert. 
c1 ll:rndjnnna~in c< " « .T .. \ • .ltlll'c'n. 
11 l~:rndung C< ll C< C. l;. Hc'ilige1·s. 
c1 ll:1t:nin " d1' );" I E~compto :Jlnnt,eh;ippij. 
<1 c1 « dl'n lwer H . .T. Jh'ert1'n~. 
\( ((. 

(( {\ 

(\ (1.. 

(C. (l • 

(\ (1.. 

l( (( 

(( (( 

(( (\ 

(( (\ 

(1.. ll.. 

« D 'ngkali8 
« Hcnk<)CIPn 
<1 Buiknzol'g 
« Chcrihon 

>' (\ 
<< Djucjacarta 
(( 

(I (( 

(( l< 

c< Irnll'amnjoc 

« :Jfaca~sar 
>>" 'Jiena1 lo 

<< ,, « l:. Gchrm1g" 
<< « l·'. II. T\101111. 

<< d(• hr1'1'1'11 H. :JI. Y<lll Dorp & Co. 
'1 " ErnRt & l'o. 
« « Hrnining :· Co. 

« Ogill'ie & Co. 
« " c< \'i'."sel' & Co. 
<< v Dun!op & l\1. 
« clPn herr Lon Po f'cni:. 
<1. 'rhio 'T.ie lg- ~llt'Y· 
« (+. C. Twi.is1'l. 

l'. E .• \ L'c'kl'din. 
<< « Th . .lansz. 
(1 « C1 J. J. [[. ~lllPl'llk. 

<c << .\. J. \I 11h·cnknrnp. 
« « .l. Yan llobt I' ,Jl,,krian. 
« « .T •• l. <h' l>1 ;nff: 

·" - ,, « 11. B1111il'g-. 
« ,, \\'rrl. l\nckPn, 
u. <lf\ hPCl'l"!l ..._ o0~l~lll' ... 'r Co. 
« dL'll l1rc1· J. Ht'Yius. 
1< ,, " Ch,. l'ino. 
(( 

ME'Ctl3ELMAGAZIJN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONNAIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEM!NGEN EN F'ABR!EKEN 

levern.nciei· van a!le fabrieksbenood1gdheden 
:1-{J. ,.l.., .. ~..c\...S-S< .. u.J.aran.~·· 

De omlergefoekende neemt de vrijheid UEdU. 
rne<letede 'leu, dat h~j in zijn l\lElJBELMA.lLc\.
ZI.JN steeds voorhanden heeft nlle mogelijkc 
1\IELJBEL en HUISHA} .. D, nJs: 
E~GELSCHE en SOERABAIASCHE LE

DIKA JTEN met bultzak en klllrnboe, wnnrbij 
-.;-oor de zuiverheid van de kapok wordt in
gesfaan. 

sPrnuELS. scmLDEHIJEN, BEELDE T, 
KROOX-IIAXG- en S'L\A:IDE LA.i.\1P.EN, in 
nlle gewildste merken. 

D.L\.TIEHOU'l'EN cTOELEN, TA.FELS, 
KA STE ' · JU.NKEN, ·wrP- en LULt\.A HD. 
STOl~LEN', 8UHUTSEL8 ek .. .\L\U.MEHEN 
HONDB 'l'AFELS,-CO T::30LBS. 'l'OILE'l'SPIE
UEL:::l. KNAPEN',- complete SEHYIEZEN e~ 
G LA~ WE l{ K in a.He geurer,:: en pr~jzcn en ver
der nlle. wat tot een completc.>n lnboedel be
hoort. 

Beli1st zich teven met het cornpket inrich
ten nm huizen, ook in de binnenhmden. wanr
b\j steed;;; voor cr.ubnl1tge en goede expeditie 
de rneest mo~dijke zorg znl "·onlen gedrngen. 

fa genegen Inboedels tegen cont1mten Leta
lim2: over te 11emen. 

\'EUH H1' 1\IEUBELS. 

Expeditie. 
Bel11, t zich met het verzcnclen van goederen 

over gchcel Java en Europit. te1cns lllet in
klaren vnu goederen 1oor Heeren in de bin
nenhnden en voor het Yerzernlen d1mrvan rnutr 
1nmne bestcmr.uing, stelt zich a1msprnkelijk 
voor alle risiC;o · ~ en w;tarboi·gt tegen eene ge
ringc nssumntie-premie de goecle 01erkomst 
der colli':>. 

Produden worden door hem rnn het spoor
' weu. tai.ion alhier tot op de weeg,;ch11 1tl in de 
. pnkhuizl:'n getransporteerd en ~telt hij zich 

stench a:m:lprnkelijk voor de ovcrleggclden aan 
de ;;;poorweg11rn1ttschap_pij en~ voor de te minne 
tiitleYering. 

Commissiehandel. 
·• · '' c/ Padai1g 

" cl<' hcel'rn Bn1 der:< .'\.:: Co. 
« 1(' " \\'alcleck & Co. Xeci.nt prrnlucten >oor de inlnnd-<che mr,rkt 

.. en n.lle soorten van goedcren· in collllni.sse te'
~ gen <'CH gering commissieloon. Produc:ten wor

dcu door. hem op monster verkocht. 

. ' 

ll. (( 

« Palern bru1g 
- t1 Pasacrm:an 

)) (( 

., •. Pattie . 
» P<'ralongan 

<< cl1'n heel' l'. J. '"lll Fl:ten:n. 
« '' (( \~. II. Dultaak. 
(\ 

(\ . (( 

\< 

H. (~. A:'litmlel'. 
n. l'. Erclhrink. 

(\ I( (11,... \(. (( 

.\. }L Yarkc1·is:-t''" 

.\. "\\'. I. Hochar<lt. 
8. );". .Hal'x. 

« c< « de hecl'C'U Ila11a :Jfol!emcistcl' & Co. 
C<'··Pocr~·ored.jo « dl'n hcrr i\I. Y. tlrnct~. 
« Proholingo « « C. G. rnn :-;;Jidn'eht. 
cc • « « « c1 TL S. Th.ii LarSl'n . 
t< Hiouw « " cc ~'. van ZtiP· 
« Salatiga " « Th. Yan S11est. 
Snrnaranµ- ,, d<' heel'Cn (~. C. T. inn Dnl'p & Co. 
(\ (( (( (( (( navcnswa:lY & Co. 
(( (< (1 I< (\ .\rnold c'· t'o. 
« 
(( 

(( 

« 
(( 

(( 

« Soerabaia 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

» Soerakal'ta 
« (( 
(( (( 

« Taug-erang 
« Tegal 
» Ternate 

« Tjilatjap 

« « ,, Soc"man & Co. 
" « Gri"'i & C11. 
<c den hePt" .\ .. \ . llis;;rh ;>. 
cc cc « C'h~. KuckP11. 
a « (< Clignctt. 
« de herren Geh. Girnberg- en Co. 
(( " « Yan :Jluiden & Co. 
« " t< Thieme & Co. 
« ,, « Soc;;rnnn & Co. 
« « « Yogei Ynn rll)r Heide & Co. 
cc dl'n bPer L. Daier. 
<c « « L. A. ~,r. L1'man. 
« (( « K. lfoyens <Tn'1·e \\'zn. 
» " « C. \\'. R. Yau fll'ne~e Yan 

DuijwnlJodc. 
Ji « (< I. I. A. t.: i Lenb:1g-e de 

:Jfi~t. 

De trekking gesrhiedt ten OH'r~trian Yan den ?\o
taris II .. I. ~IEERTE, ., tc Batada al'.' bij aauplrik· 
billet is hekend gcnrnakt. 

De Co11111w:;sie ud hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Een fo.ctuur elegante 

Fransohe Sohoenen, en Bottines, 
Dames glace Hancfachoenen met twee en vier 
~oopcn. 

EEN FAC'rl.'iJR 

prachtige vilten 
IIOEDEN VAN EL \.VOOD &, Co. 

1
:· diverse Stroohoeden, Ovcrbcn1clen inet krn

gcn, van f 35 tot ( u5 per do:tijn enz. enz. 
VLASBLO~L 

(13) Heerenstraat-Solo. 

AQ'entschap voor fabrieken . 
Behst zich met de lernring vnn allc mde

rin.len. en verdere benoodigdheden >bor fobrie
kcn. en ondememi:ngen. 

E. T' SAS. 
(l5) Se11u1ra11g. 

SOES:\.£1\..N &..~ Co 
·belasten zich steeds met het houden van 

lluis-en Conunissie-,;·endntien 

(28) 

Handelsa en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

i ·001-.·t,·aat-Solo 

§teeds lJ~lecf'dclijk nnnbe"·olen. 

In co1nnilssie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van \.\'. H. YXX EcK & ZoxD", .I msle1·cla 111) 

bizouder licht, geschikt om met twee pa tt r
d cu zoowel als met e en p a a r cl, gebruikt te 
worden. 

Te lw:iclitiuen bij 
(1) THOOFT & BUNL.~G. 

GEVRA.AGD 
voor een a:fdeelin~· va.n een Kon rn-oxmm
::-;mr0G, bijzondPr geschikt voor Indigo-( 'ultuur 

een Compagnon, 
die door aanhrenging van lrnpitarrl nandeel 
Yerkrijgt, teyens zich met n.dminisi.ratie wil 
bPlasten. 

Offortcs frnnco, onder nommer dezer n<l
\crtentic. 

(:!) · 'llIOOF'I' & BIL. Tt~·G. 

BRAND-ASSURANTIE M AATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

LN 
I 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
-.CT • '4· "' " .. ~r1~as. 

AGEN'l'SCIIAP SoBri. \KAR'rA. 

der Bataviasche Zee~ en Brand
Assurantie l\tlaatschappij. Bij hct Agcntschap dezer Haat~cho.11-

11ijen bcstnat, op zcc•· na11nc111elijkc ""oor
sluit verzekeringen te-1· n'1un·dcn, ~clc;;:;enhcid tot "·crzeli~ring De onclergeteekcnde 

ge~ q~~nd_gevaar, <?.P 
woo.tden.· (;.r..... · 1 1 

(14) 

d l "k l"l tegen brnnd~c~·1un, , ·an nlle som:tcn Ge-
e ge Jrm e U ce voor- bouwcn en Goc•lc•·cn. 1 

])1' Age11l tr> .S'oe;·okl/~'lct, 
A. MACHIELSE. (16) J. H. VAN OMMEHE~. 

De Roh Do,.wea11 Lnl':'~te111'9 
echt fiewaarmerkt door de handtee• 

~~~~~~==~=~ keniug, van Dr. GIRA DEAU van -;; S:iint·l;ervais, is een plantaardige 
Si!'Oop van ecne gemakkelijke ver
teerinl', aangenaam van smaak e~ 
reuk. :::le<lert eene eeuw wordt ZIJ 
door de ~eneesheeren van alle lan
den aaubevolen ter genezing van 
zielden uit slecht bloed of klier
stollc-H Yoortspruitende . .Men wendt 
hmu· iu een groot aantal hospitalen 
en liel'dadii:;e gestichten aan. Als 
sl1' rk J;loedafleidend middel ver· 
nil'li"t zij do toevallen door het 
k wi k- \'Cl"Oorzaakt en tielpt de na• 
t11 1r om zich er van te bevrijden; 
abmede \'all het jodium, wanneer 
men. er te Yee! van i;enomen heeft. 

f ~:. ;;·; ~;;~r°r.~ ~O~P0E;.;;;E 0ll~!;G~u'rti~~n~;)'°-~ 
·I J . !.'J. D . L . ~ c~. 

1! ~ 
I~ .ft-111 • ifor ~~ "; 
, :;i •Qve :JI: nllr,\Q: 111 

i~ I!ORS-CONCOURS A L'EXPUSlTION ONIVERSELLE ~ 
• DI: IC'i3, .. .9 

11<1 ALS DE!::L Uil'MAI>I::ND:U VAN DE JORIJ a 
I~ EE3:EDI?I.01)tA GEY..1i;;,~NDE met de GOUDEN ~ 
1,..; I4t:D.'\.ILLE 'V\·c;ens l~unne bemoeiiogen ~ 
! • tcr verbctcricg: van de yosit1e van hunnewerklieden ti 

I~ ----=>=-_,.___ S 
;~ WSRKELIJK KAPITAAL: 4 1500,000 FRANCS ~ 
IS PAPIERSOORTEN VAN TIEN FA BR/EKEN f 
·~ ~ 

1.., ~ (,-:>< ~"' 

;g ~:liAROCHE-Q OUBERT & 1[b
1

E~ 
I.~ Door de g-eheele werelcl bekend voor P. 

I 
. llun bl'iefpapier i·cli11, ve1•r;i" qucid1·ille, c 
~ baton11e, CJIZ. Papie;•s a l'Etoile (stcr-:;' 

'iii pripier), E11relo1'J en, Visile/;aal'tjes, 

I 
0 lle:1istc1•s, C,1pieboeken, Schoolsch1·ijf- ~ 
~ boc!;en, met of zondet· lijnen, papier :::;> 
~ 1•on;· cfr11hwel'k, ca J'ton, Bl'istol en ivo01·· ~ 

1a l'"!'1e1', /l<tpie1· fil ec1·n ('le qualiteit), pe-

1 

.. llli'C)J<lj ic1• en d1•mi·f1Plw•e ]JllpiCI' f/C[JOlnd "g, 
~ or 011uei1omcl /ui fe1·st fijJt), pw·kement s e JIU./ iel'. Ourspro11k"'lijk Stel''s 111ill paper, f 

I
o Ci;Jctl'etlen·pa1iie1· le sincere, le camelin) ~ 
OJ> en andere mcrken. ~ .. ~ 

Ii Beste/lingen te richten direkt naar : 
~ ANGOULEl!IE {France) met cheque op Europa of aan :=-

E. ELSBACH, 8 rue Milton, PARIJS. N 
~ EE:\ CAfi:'iET MET ~ro:-.sn:ns IlEVTh'DT ZICH DIJ 
Iii de Ucc1·c11 VJ'annee & Co, TE D.TOKDJO. 
•o-o--0--0-0--0-o---o·-o-o--o-.o--o-o-o o o o a o o -0-0--0--0--0-

( I:..! l 

Fab»ielrnmerk in HOLLAND gcda• 
ponce1·d. 

General Depot te PARIS, 12, rue 
Richer. 

D.•pots in de voornaamste apotl1eken 
:::l.\.IL\l\ANG:"'annce&"on&als&• 
llATA \'IA: Jloutrijwe & C:0 ; 

D.JOK!lKO: Wannce & C:•; 
SOEHABA'JA: G. Ellinger; 
PADANG: R. 'Wan Mu;:reo; 
.MACAS~an: (;b. Bna91111111o 

Verk.rcgen of we! ovcrgei'rfd, p:is ontstane of ver• 
ouderdc, vloeingen, huidlriekten, huiduit• 
slag,enandere bloeds veranderingen die er door 
ontstaan, mond en keeluitslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme Zweeren; enz.enz, 

4B3:t!lhlt41~'11W 
Zekereenradicale geue7.ingvan de incest v rouderde• 

en aan alle behandeling. 11cerspannige Ziekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEQGEKEURDE,Joor de Academic rle McdecinevanParlj11. 
DE EENIGE GEAUTORlSEERDE 1lu<·r liet fransche Gouvernement. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in de hospilalen van Par;·s. 

Na,tiona,Je belooning va,n Frs 24.000 
Dit medicament,sedert 60 jareu door de \.Oornaamste 

geneesheeren gebruikt, als het krachtdadigste van 
2.lle Zuiveringsmiddelen is het cenige in de geheele 
we1·eld dat zijne eere en onderscheiclingstitels bezit. 
ALGEMEEN ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

J~ere doos bevat eene brochure cl~ Ziekten betreffende 
f oor JAVA bij Wannee & van Aalst te Samarang 
Te DJoKDw, bij w A.NNEE &:. c·. 

(~I) 

r ........... $$·~~ MAA.GZIEKTF.~ + loeijelijke Spijsverterir,g. Maag-ontsteking, Maag-en buikpijn 

i Eu xiit<Nirro iTfff.i=PRE in e T t a 1a P..A.F'.A.J: N::E: + (Plantaardig, de spijsverteering bevorderend middel) + Generaal ~epot.:.163 &: 165. Rue St-Antoine, PARIJS + en in lnd10 m alle Apothekcn '·erk1·i1gbaar. 

Nodorl. Indischo Lev0nsv0rz0k0nn~ 

LijfrontB MaatschaDnij 
TE B.AT_A_ -L\. 

Iuliditin;..:~11 omtre11t verzekerin,;cu b. Y. Kapit, .tl !,ii ovm·Jjjd~n . Tmmer-trnkkendc verze
k•riug;- ook orntr.:.1t dil' yol,.,;ens ht O'lL' 1gs r.~,, .crro,u n \ J<;ULL\.!iD briefvoor ·wEE-
7l~, TFOX L>. '.. w,1r • .lc11 g·~nrne ' :;:strckt door 

rlc'1 _\.<'d t t' , 'oernlmrtn 
(1 i) .1. H. LtX 01Il\1EBE' 

S~Q,QK - - ; 

On1lcr::;deekcw1cn. ccni.~" Eg"nlc:1 1'00 · gch 0 d .J • v n w 11 UuL ',; stookovcn, hebben ton 
einde nrn dl' wl' , <.ilYi\ .!.: n t.) kuuu.::n ,-oldo, n. < i n: •l suil 'i"l".tl1riclrnuten g·clcgenhcid 
h• g0YPJ1 om <le ove1 iu toep::-_.·su'r.r t' br~n::.;cn. ] 00.000 'Lmrv,lste st,;cnen per stenmer 
onthrnlcu, <lie ;1,jj tot de mccst concur rec re ll d G J1rij1:c i. lev ~reu. 

(18) 

U it de hand tc koop. 
Ec"t ::;tecnen lmis met groot erf, g •kgcn tc 

Djehhre··. 

Inl'11r.udi.cs 'h~j tlcn hoer. 
(!lD) A. MACEIEL~)E.. 

, • .J."i.l~ 9.ER D"~lf~DE "~ 'lrE,rE§. 
, ',\.MAR AN' G. 

TE KOOP. 
ff t }mis· en erf' t1mus gcoccupeerd ·door de 

loge. Tc hcna:;('ll hij don Heer 
(20) A. l\fAC'IIIELSE. 

, tl'!ll'.1 zicl1 1 ·~ -:111twuvrcl<!iijk vnot· ri<' wrt 
m; ClTnlffEHS. 

..·nelcl.ruk - T1100FT 9· Dc:-.;1:-.;G - Soerakarta. 
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