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Beschouwingen van den inhoud van 
bet concept van het nieuwe in

tevoeren Landhuurreglement 
voor Solo en Djokja. 

Uit art. 1. zou dienen te worden weggela
ten, de woorden. belialve de onderdanen der I 
Javaansche vorsten, niet omdat die, onderne
mingen van landbouw om producten voor de 
Europ: markt te tcelen, zouden op touw zetten, I 
maar omdat daardoor aan Ohineezen de ge- I 
legenheid zou worden gegeven zich in de land
verhuur te dringen. 

Irnmers, niets belet een Chinees tot den Is
lam overtegaan en als zoodnnig een bedevaart 
naar Mecca te doen. 

Van daar teruggekeerd, zet hij zich ter Hoofd
plaats neder en is dus onderdaan van den 
Javaanschen vorst.-

V an een kongsi het noodige geld verkregen 
hebbende, koopt hij de eene of andere onder
nemmg, en kan er ruiterlijk voor uitkomen, 
dat hij die fondsen aldus heeft opgenomen; 
want geen wetsbepaling vtlrbiedt iemand, wie 
het ook zy, van Ohineezen geld te leenen. 
Ziedaar dan onzen Ohinees hadji, landhuurder ! 

Dat men nu niet zegge: Och! het zal zoo'n 
vact'l't niet loopen; want, niemand ka.n voor
u1zien, wa.arto<> zoo iets zou kunnen leiden; 
en, met de wet in de hand, zou hij de regee
nng dwingen, hem als landhuurder te moeten 
erkennen en toelaten.-

De c, verige bepalingen van <lit artikel, ZlJn 
in niets bezwarend. 

Art. 2. 
De bepaling, dat eene onderneming geen 

mindere oppervlakte dan 250 bouws van 500 
[] roeden mag beslaan, is buitensporig te noe
men. 

Waarom zou eene onderneming van b. v. 
60, 50 of 40 bouws aanplant niet mogen be
staan? Eene geldige reden is daarvoor niet 
aan te voeren; en komt het rrUj voor, dat die 
bepaling haren oorsprong genomen heeft, op 
aandrang van eenige bezitters van groote on
dernemll..gen, die den minder gefortuneerde 
landhuurder, zoeken te verdringen om zich van 
<liens o::i.derneming meester te maken. 

W erd die bepn.ling doorgedreven, clan zou 
het Go"G.vernement zich aan een groote incon
sequentie schul<lig maken en met twee mn.
ten oeten; even als de zoutverkooppakhuis
meesters in vroegere eeu wen deden, 

Immers bij staatsblad 1870, no. ll8, gew:y-
7.igd bij staatsbladen 1872 no. 116 en 1874 

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

Vervolg. 

IV. 

Ecrst schecn mij het grootste gevaar gelegen in 
de ven;tikking, die vcrmeerdcrde. Ik bad ongetwijfeld 
zoolang van lucht verstoken kunnen blijven, dank zij 
le ''erdooving, die bet levcn opschortLr, maar nu mijn 
iart kloptc, nu mijne longcn werkten zourle ik moeten 

sterve11. Jk Iced ook aan koudc en ik vrcesrle mij 
te Jn.ten vattcn door die onverscbilligheid rnn hen die 
n de sneeuw vallen, om nict mccr op te slaan. 

llcrlwlende dat ik kalm moei;t hlijven voclde ik 
vlagen van krankzinnigheicl naar mijn hoof<l stijgen. 
Tocn vermaa1tde ik mij, om mij te herinne1·cn op 
velke wijze men begraven wordt. Zeker lag ik in 

ecn graf voot· vijf jaren; dat ontnam mij ecn hoop, 
want ik had vroeger te Nantes opgcmcrkt., dat de 
voeteneindcn van de groeven op de begraafplaats der 
armen, Jlet vocteneinde der kisten bloot licten, wat 
cerst bedekt werd als cen tweede kif't dam· ook 
met bet vocteneiocle tegenaan geplaatst wcrd. Hct 
:zou clan voldoendc geweest zijn om ecn plank te bre
ken en te ontvluchlcn; terWlJI als ik 111 een gl'af lag, 

De Soe1·akartasche Courant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
JT1·ijdag-' uitgezonderd feestdagen. 

no. 78, regelende de agrarische aangelegenhe
den, wordt bij art. 18 vastgesteld; 

»Gronden, volgens art. 9 niet uitgesloten, 
»kunnen aan personen, die aan artikel ll vol
:»doen, op aanvraag m erfpacht worden af
» gestaan tot inrichting als kleine la 11 dgoede1·en 
»of buitenverblijven, mits betalende eene pacht
»som, gelijk aan het hoogste bedrag der lancl
»rente of der belasting die haar vervangt, met 
»toepassing voorts der artikelen 13 en 14, en 
»onder de verdere voorwaarden door den Gou
» verneur Generaal vast te stellen. 

»Elk de;:er pel'ceelen mag, vijftig boiiws niet 
»oversclu·ijden." 

In de Gouvernements-landen wordt dus aan 
een ondernemer, die een klein kapitaal bez1t, 
te gemoet gekomen om een bestaan te schep
pen; en <lat het Gouvernement hierbij juist, 
die klasse, de behulpzamen hand wil bieden 
blijkt uit de slotbepaling: clat de uitgestrekt
heid slechts 50 bouws mag beslaan. 

In de Vorstenlanden echter, wordt een m1-
mmum van 250 bouws vastgesteld. Gints 
hulp aan den minvermogenden; hie;· vertrap
ping van zijn recht ! En, waarom? 

Ik kan daarvoor geen andere reden vinden, 
dan daar waar het Gouvernement zelf ver
pachtster is, ZlJ ter aanvulling van de groote 
bodemlooze schatkist elk dubbeltje welkom 
acht; doch dat daar, wae.r he.ar geene pi~cht 
ten goede komt, het haar onverschillig is, of 
er eenige nijvere, maar min gefortuneerde Eu
ropesche landbouwers te gronde gaan.-

Is dat geen met.en met twee mat.en? 
Dat de ontwerpers van het reglement, niet 

genoegzaam bekend zijn geweest met de ge
steldheid der landen, blijkt ten duidel:j.jkste uit 
de woorden; "zoodanig aanee11gesloten, dat geen 
gedeelten daa1·van lllsschen andei·e ondernemin
gen geenclaveerd liggen." 

Immers er zijn djonken, waarvan de tot de 
de sa's behoorende padoekoeans, vijf, zes, ja 
sorumigen acht palen rnn de hoofddessa verwij
derd liggen. in een geheel andere streek. 

Indien nu een of meer pn.doekoeans van de 
tot de onderneming A behoorende dessa's, mid
den in de onderneming B liggen. clan zou vol
gens <lit voorschrift, ondernem:ing A die dessa's 
niet in huur mogen bezitten; en onderneming 
B zou ook die clessa's niet mogen inhuren, 
want die liggen in de onderneming A. 

X og een n.nder voorbeelcl: er zijn geapana
geerden, voornamelijk prinsen die een n.antal 
aaneengeschakelcle djonken bezittende, met uit
zondering, van 1 of 11

/, djonk, die op eenige 
palen afstand in eene andere onderneming lig
gen,- en die hunne gronden niet anders verhu-

wat gebeel en al gevuld was, ik op en om mij heen 
een dikke laag aarde zoude hebben, wat een ver
schrikkelijke hinderpaal moest wezen. Had ik niot 
hooren zeggen dat men te Parijs zes voeten diep be
groef? Hoe was dezc massa te doorboren? Zelfs als 
ik er in slaagde om bet deksel op te lichten, zoucle 
de aarde als een fljn zand dan nir.t binnendringen 
en rnij de oogen en den mond vullen. En dat zou 
ook sterven wozen, een afscbuwelijke dood, te verdrin
ken in den modder. 

Echter betastte ik alles om mij been zorgvuldig. 
De doodkist was groot en ik bewoog de armcn nu 
gemakkelijk. In den deksel was geen enkcle splcet. 
Rechts en link~, waren de planken grof geschaafd, 
maar boclen weerstund en warcn stm ig. Ik boog den 
arm ornr de borst been, om aan het hoofcl te kun
nen reiken. Daar ontrlekte ik in de plank mm !Jet 
eincle een knoest., die met een lichle drukking mede
gaf': 1k werkte met de grootsle 111t 0cite door: ik. cin
digde met den kuoest uit te stooten en mijn vinger 
in'· hct gat stekcncle, voelde ik de aarde, ecn vette, 
kleiuchtigc en vochLigc aarde. Maar dat deed rnij 
niets vordercn. Ilet speet mij zelfs van die knoest 
er nit gestoten te bebben, alsof de aarde nu had knn
nen binnendringen. Een andet·e proef hield mij toen 
bczig: ik klopte tcgen de kist aan, om te weten te 
komen of el', bij tocval, soms ccn luchtledig te ont
dekken was. Ovcral was de !dank hetzelfde. Daa1· 
ik ook met de voetcn schopte schecn het rnij toch 
toe, dai naar benedcn de klank helclerder was. Mis
sch.ien lag clat ook alleen aan de dikte van bet hont. 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

Inzending der Aclvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

ren wilden, dan op voorwaarde dat de huurder I der ondernemina zoodanig wordt verwoest, dat 
alle die dessa's te gelijk in huur neemt. Nu er niet meer an.~ cultuur te deuken vu.It, der
zou de huurder, ter wille van dit voorschrift, halve bet aant1tl bouws benedeu het cyfor du.alt, 
van de inhuur der overige dessa's, die hij ten l en door anclere onJernerning,.m zooJ~mig is in
hoogste noodig heeft voor zijne onderneming, gesloten, diLt aan ge.:!ne ui~breidina te denken 
moeten n.fzien; wat toch niet rationeel kan valt, znl cLm ook cle onclerneming

0 

ontbonden 
heeteu. en cle huurJer pitrJoes aan den dijk gczet wor-

In die gevallen, die bij de primitieve inhuur, ~ den? 
in de jaren 1858 en volgenden, meer clan eens 
zijn voorgekoiuen, hebben de betrokken lancl
huurders, zich gewoonlijk met elkttnder ver
staan, door het gedeelte, in een andere onder
neming liggende, in ruil met ande1·e gronclen 
n.fstaan; dan w81, wan.r <lit niet mogelijk was, 
de exploitatie bij minnelijke schikking afstaan 
flan den huurder in wiens onderneming die 
dessa's en gronden gelegen zijn; waarmede die 
moeielijkhdden waren uit den weg geruimd. 

Dat vermeld voorschrift het cloel heeft, om 
te beletten dn.t niet op::ettelijk gronclen in eene 
n.ndere onderneming liggen<le, worden inge
huurd, is n.llezins rechtvaardig; maar dan had, 
dat voorschrift ook anders moeten luiden; 
b. v. dat niemand, nag onve1·huu1·de gronden 
in eens ande1·s onde1·neming ligqende, mag in
hw·en. Dat zou duidelijk zijn. 

Artikel 3. 

\Vordt, als uiet.3 onrnogalijks inhrmLhmde, 
zwijgeml voorbij gegMm. 

(Wo1·clt vc1·volg1l.) 

So er aka r ta. 

:Nian1:stand. 

Zondag G Janm1ri E. K., Zon.hg ·13 .Ta1Jt1'.\1°i V. Jl. 
Zonrlag 20 Januari L. K., .t>faan l:1g 28 Januari NM., 

TOEil.BEUfiTE~ vool' de k.0111111i~sarissen 1l<J1' nuanrl 
van de Leden dcr plaats<Jlijkc scho..ilkurnmis~:e tc 
Socrakarta. 

.Januad I . II. K. IL Wi.lke11s en 
C. A. 11. K.uh1·. 

V e r t r e k •l a. g e n d e r ltI a l I s. 
in de mn'.lm1 Janu,i.1·ij ·J 884 

3. - 17. - 31. F 
N !), - '19. - 30. 
E rn.- 24 

Het in de tweede alinea verordende, is m. 
i, hoogst irrationeel en onrechtvaardig. Wil 
men den huurder noodzo.ken zijne on.derneming 
up het bepaalde aantal bouws te houden, dan 
moet de regering hem ook daartoe m staat 
stellen; door b. v. de verhuurders tot ver len
ging van den huur te dwingen; want wil den 
verhuurder de gronden perse niet verlengen, 
door den een of andere gril, of eischt hij, wel 
weten<le dat de huurder die gronden moet hebben In de Locomotief van den 7 Jen dez.Jr lo-
om het fatttle cijfer te bereiken,- een zoo zen WlJ het volgan<le: 
buitensporige pacht en bel"ti dat de huurder Co~FLLCT. Nmi.r wij vernemen is er tusschen 
zulks met geen mogelijkheid kan betalen, en den H.esident der Preangar-Regentsch1i.ppen en 
dan zou dezen, buiten zijne schuld, geru'ineerd den Directeur vim J ustitic een conflict gerezen 
worden. over de benoeming vu.n een agent vim de Bu-

Als bewijs diene: dat een eigenaar wiens taviasche w eeskamer te 'lju.ndjoer.- oi) •oor
gronden f 140 (honderd veertig gulden) pacht l stel vim den RrJsiJtlut w3r.J dtl heer S. uit die 
per jaar opbrengen, thans voor verlenging f 1800 betrekking ontsh1.gen, tenvij1 gelijk.t~jdig de 
(zegge n.chttien honderd gulden) pacht en f 7000 heer C. Albers, zen.Jeling-leemu.r, ds <liens 
bekti eischt. vervanger werd vo0r3adr,tgen. De Vv eeskiLmer 

Immers toch het intrekken of ontbonden ver- 1 te BiLt•Lviu. achtte e7011wd het beroep van zen
klaren der onclerneming. met verlies van bekti, cleling niet ·rn::.-eenigb1tiU' met de betrekking 
gebouwen, als anderzins, zou de grootste on- v.-m tLge;it van cJ9 W eeslrnmer, en vestigde 
rechtvaardigheid zijn, die de wetgever ooit zou hMr keuze, nit mgewo.!lnen info:i;nmtien bij 
kunnen plegen. d.m As3i:3tent-l{esi•lent v1tn 'l'j:mdjoer, op den 

Maar afgezien van de onmoo-elijkheid, den· Heer J. H. A. Doillillers iLlgemeen ontvanaer, 
huurcler belettende, z:gne ond~·neming, door die door haar voor cb benoeming als ag.mt 
onwil des verhuurders, op de bepaalde uit- werd voorgeclru.gen bij d·m Dirccteur vu.n Jus
gestrektheicl te houden, vraag ik- wann.eer door titie, en ook als zoodanig werd h.3noemd. 
natuurrampen zoo als vulcanische eruptien, De Resident zeer gevoelig voor de ufwijking 
aardbevingen of overstroomingen, een gedeelte van zijn voordr,1.cht, kwnm cl1ti~rtegen op bij 

Toen begon ik met zachte st.ooten, de armcn voor
uit met de vuisten. Ilet hout bood wederstand. Dauma 
gebruikte ik de lmieen, door mij boogsgewijze op 
handen en voeten te verhelfen. Er kraakte nog niets. 
Th. eindigde met al mijne kracht aan te wenden, ik 

.duwde met mijn gebeele lichaam, zoodat mijne 
beendel'en geluid gaven. En op dat oogenblik werd 
ik Juoankzinnig. 

Tot nu toe had ik aan de duizelingen wederstand 
kunnen bieden, aan de vlagen van woerle, die als een 
walm van dronkenscbap opstegen. Vooral onderdl'Ukte 
ik bet schreeuwen want ik begreep, dat als ik schrecuw
de, ik verloren wa!<. Op eens begon ik toch tc schreeu
wen, te brullen. Dat kon ik niet inhouden, bet 
gebrul kwam uit mijn keel, die overkropt was. Ik 
rirp met ecn stem. die ik niet herkendc, om hulp, 
bij elken roep mij mecr inspanncndc, schreeuwencle 
dat ik niet wil(le sterven. En ik krabde hct hont 
met rnijne nagcls en ik wrong mij ab een opgcslo
tcn wolf. Hoc Jang dnunlc clien tocslancl? ik weet 
het nict, maai· ik voe! nog cit.: onwrikbare hardheirl 
van de doodkist, waarin ik spartelde, ik boor 1111g 

den storm van kreten en snikken, waarmede ik mijn 
zesplankige doos vulde. In een laatste opwelling van 
vel'stand, wilde ik mij tegenhouclen, maar ik kon niet. 

Een gtoote afmatting volgcle. Ik wachtte den doocl, 
in een smartelijke slapcrigheid. Die doodkist was 
ongetwijfeld van stccn; nooit zou het mij gelukken 
ze te splijten en die zekcrheid van mijne nictigheitl 
lict mij bewcgingloos, zonder moed om een nieuwe 
pogrng te wagen. Een anderc pijniging, de honger 

had zich gevoegd l.iij de koude en de benauwdheid. 
De kracbten bega.ven mij. Weldra werd die plaag 
ondraaglijk. l\Iet mijn vingcr trachtte ik g1·epen aarde 
machtig te worden, en ik at die aarde wat mijn fol
tering verdul.ibelrl.i. Ik beet in mijnc armen, nict 
tot bloedens toe dunende bijten en aan het vel zui
gend kt-eeg ik lust er mijne tanden in te zetten. 

0 ! hoe ver!ang,le ik. op dat oogenblik na:u· den 
dood ! Gelrnel mijn !tJven had ik voo1· de vcrnietiging 
teruggebeefd en nu wilde, nu verlangde ik haar; zij 
zou mij nooit te zwart toeschijneu ! De dood was al
leen goed, orndat zij op - eens aan alles een einde 
maakte en dan voor altoos. Tc slapen ,als cen steen; 
tot de a.arde terugkecren, niet meer te bestaan. Welk 
een geluk zou rlat op 'dit oogenblik. wezen ! 

l\Iijne handen dwaalrlen werktuigelijk langs het hout. 
Op e•ms prikte ik rnij nan den linker duim en een 
weinig pijn, trok rnij uit mijn verdooving. Wat zou 
dat geweest iijn? lk zocht op nieuw, ik herkendc 
een ;;pijlrnr, een spijkcr die de lijkbezorgers scheef 
h:irlden inge~Jagen en niet in den wand van de dood
kist ged1·ongen was. Hij was heel Jang ~n hr.el scherp. 
De kop zat in den clekrnl, maar ik voeldc, dat hij 
bewoog. Van dat oogenblik had ik maar r.en begeer
te: het bezit van dien spijker. Ik ging met mijn 
rccbterhnnd over mijn buil\ Ileen, ik begon hem te 
schudrlcn. Ilij gaf nict merle, het werrl een hard werk. 
Ik rnorst <likwijls van hand vcrandercn, want de lin
kerhand, die slccht geplaatst was, vermoeide z:ch 
spoetlig. 'fenvijl ik zoo mijn best deed, was een ge- " 
heel plan bij mij opgekomen. Die spijker moest hey _ 



genoe1mle11 Departeruentschef, die hem cle re
denen voor die afwijzing ruedcdeeldc; de Uc
sidcnt wilcle daarmcde cchter gecn gcnoegcn 
neruen on hccft nu aan den Gonverneur-Ge
ncrnal in overweging gegeven, den Directeur 
vnn J U!'.titie uit te noodigen : 

le. tot intrekking der benoeming -van den 
nigemecuen outvang 'r Dommers, tot nc;ent 
vnn de "r ee. lrnmer tc 'l~jn.rnljocr. 

'.2e. voortuan niet vnn eeu door hem gednne 
voordrncht nf te wijken, zonder hem 
daarin vooraf te kenuen. 

De Hesident heeft daarbij geheel nit hot oog 
verloren clitt. volgeni'l de instructien der '\\T eos
lrnmers de hoofdcn van gewcstelijk bestuur 
niets te nrnken hebben met haar agcnten; mn 
tijd tot tijd richt men zich "·cl tot hen om 
inlichtingen beheffende de agenten. doch daar
bij blijft het clan ook. 

\Yij zijn benieuwd in welken zin de Regee
ring zal beslissen. 

·De handelingen van den beer van Yleuten 
doen wel eens het vermoeden ontstaan dat 
heerschzucht een zijner zwakkc zijclen is. l\fcn 
denke aan het voorgevallene, indertijd t·usschcn 
hem, nls as!'.istent-resiclent in de Y orstenlanclcn, 
en den Re iclent Keucheuius en mm het con
flict tusschen ilen heer van Yleuten en den 
voormalig~n chef der Stuatspoorwegen, den 
heer D. hlaarschalk. 

Over de zuak van den heer J . J\L rnn Yleu
ten en den Diredmu· van Ju .. titie, even min 
als. over die tu,,;.:" hen den eer ·ten en den heer 
D. 1\foiJ.rnchalk, 1.unuen mj een oordeel vellen, 
orudat w1j ze niet kennen en eerlijk uiet kim
nen zeggen of dnnr heers1.:hzncut in hot spel 
i geweest. Yau het gebeurdc met den tocn
maligen HesiJent van Soernknrbt z~jn wii ge
heel op de 110ogtc en znl men, een blik shu:rnde 
in »de Y orstenlanden" vn.n den Gen Augustus 
1875 Jo. 61, clitdelijk ontwaren dr.t bij clcrt 
conflict iets nnder dun heerschzucht in hot 
spel was. 

\V aarschijnlijk zullen er weinig personen 
zijn, die bedoel<l blacl bewaard hebben en, clam· 
het ons van belang voorkomt, gaun wij er 
toe over dat conflict il1 het kort te releveeren. 

De Resident .A. A. M. N. Keuchenius had 
met den Rijksbe tierder een inRpectiereis in het 
Padjangsche gemaakt en met den heer J. M. 
van Vleuten, toen as. Resident van Klaten, 
van Tjakri naar Klaten gaande, den Rijksbestier
der een plaats op de achterbank en den heer 
van Vleuten er een op het voorbankje van het 
rijtuig aangewezen. De heer van ·neuten was met 
deze regeling volstrekt niet ingenomen, maar 
hij schikte zich in een onaangename noodza
kelijkheid, misschicn clenkende. zulk een geval 
zich wel niet meer zou voordoen Te Khiten 
komende verzocht hij den Re;:;ident de zaak 
bij de Regeering a1mhungig te maken. opclttt 
deze zou bepalen welke de vcrhouding tusscheu 
Rijksbestierder en assistent-Residont was. 

Het is nooit uitgelekt of de Resident zulks 
gedaan heeft. In alle gevallen was den as
sistent-Resident niets van een decisie der 
Regeering bekend en toen de Resident voor
nemens was, om in het begin ynn Augustus 
1875, weder een inspectie met den Rijksbe
stierder. over den grooten weg en de bruggen 
in het Klatenschc te mn.ken. . chreef hij den 
assistent-Resident aan: maar deze niet verlan
gende om wede1· in clezlfde .ona::rngename po
sitic >an vroeger geplaast te worclen. richtt.e 
een hoogst beleefcl schr.ijven au.n den Resident, 
waarhij hij verzocht. hem wel te »illen me
dedeelen. wat cle beslissing der Hegeering in 
zake der verhouding tusschen hem en den Rijk -
be:;tierder n:as. :Mocht onverhoopt de Rcg·ce
xing die bcslissiug uog niet hehhcn genomc11, 
clan wrzocht h~j ZHEclGest" van het hij\\·o
nen der voorgenomen inspcctic verschoornl te 
bqj-ven, terwijl hii den Hesident uilnoodigde 
hem de eer te willen aan<loen rnn ten zij-

plerhfanke1· wezen. lk moest hem hchhen. wat hct 
mij ook ko~H'n rnocht. :na,11· zou het 1wg tij<l wezen? 
De hongcr p~jnigdc uiij. ik moest opbnnclm trn prooi 
aan ecn duizeliup·. rlie mijne hamlen bewcginglnos 
maaktc en mijnc p-t•1larh1.e 1lccd ~til~Laan. Ik liad tic 
druppcls die rnn rnijn rluirn ~troo\J1dea opgc,lurpt. 
Tocn beet ik mij in den arm <'II a<mgcspoorrl door 
de smart, dronk ik rniju bJoed en h•'rlcefdc door die 
Jauwc en \YJ"an:!e 111en,dielijkc wijn. rlie 111iin monrl 
bevochtigrle. Bi; ik \verktc met b~~i!le hand;n Weller 
aan den ~pijkcr: lwi 1-·('lukte rnij die lo:; te l'llldrnn. 

I an <lat oo.;enhlik af' aau geluofr!c i!; te zullen slag-en . 
Mijn plan was ernyoutlig. · Ik <tali. rlc punt Ya11 dPn 
spijl~er in den dckscl en ik tr~•k rcn rcch1e lijn, zoo 
Jang mogclijk. waal'in ik ]Jt''ll l11'en en wrdrr hPwuo~ 
om ccn gle11f 1b:l.r ti' steilt'U. Jfiju lia1Jdr11 wet 1l<'n 
stijf, maar ik W!'tmlt' mij {;"\'W ltlig. Tocn ik d:1clit 
diep gcnocg gck1•111e11 il' zij11, 'iP! hc•i rnij in mij urn 
ie keerrn en <h111. doc11· mij met de k11ieen en !'Jle
lioogcn op tc hctfcn, dcu dr·k~·~l 1.e duL'll sprillp"n. ~fom· 
krnakte de cleksc~ al, Juj ~chcnrde noµ- 11iet. De glcuf 
was nirt cliep ge11o<'g-. lk moe'l wcLIPr op rlcn rug 
gaan Jig-gen en h" t. \YCl'k hcrvatten. "at m\j zecr 
vcel mocitr ko~ttc. Einclclijk deed ik ccu uicuwc 
poging an ditmaal brak <le dckscl rnn hct eene cindc 
tot hct anderc. 

Zeke1· was ik nict gerect, maar rle hooy vcnalde 
mijn hart. Ik duwdc nict meer uit n·ces ecn instor
ting te bewerken en die zou mij bedo!Yen hcbbcn. 
Mijn voomcmen was om mij van den deksel tc bc
dienen als een schilcl, terwijl ik zou beproevel' om 

nent te Klaten nf te i:>tappen, wmtr hjj ZHE<l- len bcwcreu, dnt de geest dor kcrk zeor verwon
U.cstR alsdan allo nitnmcrkingcn rn opruei'- <lerd wai:; door iem:tnd op <lat mu tc zien. De 
kmgeu omtrent den grooten weg zoude rue- kerk i:; in den bntstcn t1jd ook zoo weinig 
clecledcn. aan druk hczoek gewoou. 

Den bepaaltlen morgen was de heer van , T n twccen dnalde hct water zecr 1mel: de 
Vleuten, otSchoon remls cenige clngen 11jdcnde gi'Oote toerner uit de lrnlie Larangan wns ver
min koortsPn, geklecd in zijue ,voorg11lerij, om mimlenl, tegeu half vier wm;; (le groote wcg 
den Hesitlent en den Hijlrnbestmmler arte Wei.Ch- 'Ycdcr droog. 
ten, rnaitr groot was zijne verwomlering tocn De geinumlccr,le lrnmpoongs en wij ken hcb
,le met ?.es pnarden hespannen "<"tgen vooTbij h,m wetler g0tlncht gelotlen. In tle i:;teenen 
reed den weg op Iut1tr Prmubnrnm. huizen. die het water binnen geh~id hebben, 

Den volgenden dag ontving de heer vn,n heerscht ecn vuuzige lucht, Jie niet weg te k;:~j
\1euten een besluit, wanrin hij door den Re- gun i~ . Carbolzuur helpt nict, maar verorgcrt 
sident van Soen1lrnrh1 onder nn.dore goedken- , alleen den st.Luk. Een onzer doktoren rnad aan 
ring der Hegeeri.ng vnn Nededandsch-Indie om, vocn· zoover mogelijk, do huizen dag en 
geschorscht werd nls assistent-Resident clcr af- n.10ht open to houcl.en en de slaapplaatsen zoo 
deeling Klnten. hcbbonde hem llesillent, uiet hoog !Lls het knn vim den bodem. te kiczen. 
de noodige eer bewezen door horu nieHegen- Zutcnln.g morgen maakte de assistent-Hesi
staamle lles Uesidents be\7 el nan den grens op dent tc p::i.anl een inspodie in de strekeu, die 
te wachten, om vervolgens met hem en den · onder miter gesfonn h:d leu en over de wc
Hijlrnbestierder een inspectie over den gi.'Ooten gen, die op ''erschillende phuttsen vol gaten 
weg tc houden en omtlat hij (vnn Yleuten) en op anderen vol rnodder zijn. 
zich niet ontzien had, den Regent van Klaten De gevangenen hebben zich vrij rustig gc
te verbioden den te inspecteren weg voor de houden: slechts eeu pu.ar mnlen was er wat 
komst van den R esident bij:::omfo1· in orde te gcschrecuw, nmar 11.ls or wu.t bizonders ge
makeu. beurt i · een Javann zonder leven maken een 

Tot hiertoc de geschiedenis. Men zal hieruit ·1 groote zeklzan.mheid. 
zien, dat bier geen heerschzucht den tegen-
woordigen Resident der Preanger geleiJ beeft, 
mnar dat Z. II. E. G. eeuvuodig tegen hetgecn 
n1111r Z. H. E. G. meening onjuist mis, opkwam 
en dit tot het laatste toe vol bielcl.-

nit cen doe<lolznkblnzer, een flnitist, die 
vcnR du turkl'lelrn tro;u sfa:tf en een vir
t1wos op d~u trinugcl. Is men nan het ':'Teem
tle tler m:1ziek "'at. gewoon, d1m vind men ze 
?.ecr :~n.nhg. D nrb:;ten ziJn dau ook bij z. H. 
c~en> f:loesoehoe~1:tn en hij deu- P1tngernn Adipa
h l mng "\V e(lhono 0·0roc1)ell wnnr ze do . 
l · 1 . ) b ' OI 
)81l en num ieloond 1rnrLlen. Ook in bet lo e-
m011t 8d10ltc":. g1Ln11 zo ceuige arias ten b!stc 
e~~ mnak
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m nmmc cisc lien z [jn, kunnen 
w+1 ie ,,o ose 10 publiek gerust n1i11mtlen zicb 
door h?n te bfon spe1en, ceni~e gen~tvoll~ 
nogenbhkken te bezorgen. 

~a~r het lol 11111 voor ,1e meisjcsch ol al te 
voeufag 'Vas, zoo wonlt en tlmns school in de 
kerk gehouden. Sedert het verplicllte kerk 
~1w.n voor de militnirnn is afgesch ft, is het 
m dat gehouw nimmer zoo vol croweest. 

De h o~tlonde~:wij~~res van de i'neisjesschool, 
sedcrt eemgen t.gn lgtlcnde, moet nnn de beter 
hand zijn. Wij weuschen haar ecn spoedig 
h ers tel. 

Het 8oerabainscb IIanclelsblacl bericht da{ 
mun· men wil, er bij den oudcrnemendc~ Chi~ 
ne~s Tan 1)ocn Gwcm kwartloten ;mllen ver
krugb~ar worcl~n gestelcl in de geldloterij te 

De handjiravond van Vrijclng jl belette nict <lat Ratrw1rt ten behoeve van de gijn .. Mstiekschool 
het the-dnnsnnt bij den Pnugenm Adipntie A- te. Socmkol'ta en <le vereenigino· tot voorbe-

1\Ien verhaalt ditt er meuwe p~grngen zul- rio P;··~?oe Prnng . \ Vedon? druk bezocht was. re1dend onclerwijs nan kinclercn ° V;tn minver
~en nangewend worden. o~. vn.n Soemlrnrtasch ~ok h:!]~e IIooghe1d de ~ocsoch~enan ~~ de mogcnclen in ~vellct ·/u 11clsch Tndii;. De ,1, loten 
mgezetenen, gedaa~ te. knJgen, ditt er meer U Iuoonpnns woonden het ieest b.g, terw:nl de ~ zul_len f 3 .-kostcn. Zou cen clcrgelijkc specu
personen sht.dscontnbutie betoJen. l\fon gelooft ~ lnatste cleel an.n den clans nam. ~ little te Solo ook o-een O'Ocde rcsultaten an-
gerust te kunnen aanraden om zulks achter- l De paringittnn was nctjes gedecorccrd en I biedcn? 

0 0 
a 

wege te laten, door het toch boter an.n <le galg I voncl men in het midden tbarvan de buste 
gesmeerd zoucle zijn. l\len zal liever in Egyp- van Z. M. onzcn Koning. Van verlichting met , 
tische duisteruis wandelen, clan voor een fntaije electrisch licht in de pondoppo had men af
straatverlichting te betalen. De invoering der . gozien; er waren als gewoonlijk petroleum
personeele bela ting en van het patentrecht heeft la.mpen. Buitcn cchter w11s electrisch licht, wat 
gemaakt, dat Solos bewoners een gruwel heh- uitgedoofd werd toen ten half tien ure het 
ben aan alles wat naar betalen zweemt. En vuurwerk ontstoken wel'<l. Het grootste godecl
buitendien behoort toch ook daaronder, de zoo- te daarvan was in Mangkoe-Negaran vervaar
genaamcle stadscontributie digd, en scheen door de vochtigheid slechts 

weinig geleden te hebbcn. 
Het bal was zeer geanirneerd, de toiletten cler 

dames over het algemeen prachtig. Wij zou
clen haast in verzoeking komen er eenige te 
beschrijven, rnaar overwegingen vo.n zeer se
rieuzen aard houden ons claarvan terug. Om
streeks twaalf ure wercl het souper rond ge
cliend en ging men, na den inwendigen mensch 
versterkt te hebben, wecler aan het dansen of 
spelen. 

Z. H. de Soesoehoenan verliet ten twee ure 
den Mangkoe-Negaroschen dalem en tegen half 
vier nam de feestvreugcle een einde. De Resi
denl ging toen naar huis en zooals gewoonlijk 
volgden de andere gasten. 

Wij worden verzocht nog mecle te deelen, 
dn.t de Pangeran Ario Gondo Hadmodjo de 
vorvaardiger vim hot schilderwerk in de pen
doppo en de H.aclhen :i\Hs Ario Soerio Hoedo
jo llie van een gcdeelte van het vuurwerk is. 

bHoun Y.A.)l" IND. OPM. No 107. 

Bo~chkultuur. Vervolg. Strooptochten op nij
verhe1dsgcbicd. Mijnontginning; Het stof van 
oude boekeu; Gebruik van koolteer in den Land-

, bouw; Ouze beroemdheden in stn.athuishoudkun
Nitroglycerin.e en dynamiet; Het doen sprin
gen. van klerne rot.sen onder water; Bliksem
afie1ders; Stoomwagens op gewone wegen. 
~e .. tegenwoq:·dige toestand der kultures op 
CeJJlon. Het Jaar 1883. Vervolg. Scheikundi
ge toepassingen. Benzine van den onaarnmea
m~~ reuk te bevrijden; Methyleen blauw? Be
reidmg van lichteud papier; Het soortelijk ge
i,~cht van Portland cement; Groen overd~k op 
zrnken. voorwerfen; Nieuwe bereidingsWijze 
van mtro&'~ycerrne; Aanstr1jksel voor gietijze
ren rookpJJpen; Het bronzen van lBsten; Iso
leering van elektrische geleidraden; Beschut
ting tegen roest; Ondersclieiding der sdorten 
van zijde; Olijfpitten, vervalschingsmiddel van 
gemalen peper; Kunstmatige melk~ V ervancing 
van gouden voorwerpen. Allerlei, V oorn;'aar
den, vergunning a1mleg en exploitatie van 
stoomtmmwegan; Opbrengst ver~er staats
spoorwegcn September; October en Iovember 
188J; De Heer Mr. vim Hamel Art. 328a van 
Inl. str.ifwetboek. 

Zij die Donderdag en V rijdag de door de 
bandjir van W oensdag nat geworden goede
ren al zoo goed mogelijk gedroogd hadden, wer
den met alle ingezetenen van Solo zeer onaan
genaam verrast, teen het water in de kalie Pee
pee en de kalie Larangan, Vrijdag avond te
gen half zes, weder onrustbarend beg6n te 
rijzen. Spoedig waren Lodjie-W oerong, Ka
hoeman en Krapiak overstroomd en tegeti tien 
ure in den a1ond stond het water twee en 
een halve duim hooger clan 'V oensdag. De 
stroom was op den grooten weg zoo sterk, 
<lat men niet clan met groote moeite over kon 
steken. Het rijtuig van een 'roemengoong, ken
baar aan de pajong die het voerc1e, wat niet
tegenstaande alles, toch naar den Krnton llloest, 
werd meclegesleept zoker een vijftig pas en ver 
en eerst tegengehouden toen een pnar Euro
peesche solchd:en den J11vanen hielpcn. Een 
paar J avannsche vrouwen raakten vnn (le been 
en rolden letterlijk met den stroom mede. 'I'e-
gen elf urc kwm~ er .ecn groote pm~w. ·mu ~E IuLr:~J..xscui:;1~ GEXEESIIEE Carlo ~aglieri 
den Pangenm Athpahe Anom. voorzien . nm t Seder!; rlen lGc ziju er hier ter plan,tsc geen hecrt can meu;~ m1tldel teg~n Malarmkoorts 
een groo~~ bnmdemle_ lan~ar:n. err. .. oeu _1c~em ~ zcgels verkrijglmar. Y.:e ,~;-:.ren ~e B:i.htvia ~a~- ~ bek.:nd ge~~:a;n, ~-'.ia~~p h.g ~oor_ een. leek 
staand~ }~'mp, me~ :~nd nnsb:,a; det ~ .. op..-,11en- . gen«.agtl, mtutr men scliunt het dit:1.r wo drnk ~!'~1J ~~ruefa .. nn.~\ '.""~'.t,ikt. D1t nndrlel is ee!1 
den atclr.gven en kw am, _voor uen h.1,tton, zoo met hct votre;,_ Vi"Ln den heor J . P. Spranger van ,,_h_ooksvl van cmoen~n ... Men m_oet de ?I
onzacht tegen een der m den gro~·1 gJpl11d- E1jk gelrnd fo hcbben. cbt er goen tijrl overbleef !ro-;_ne:~ zoo -vernch m?geliJk, _gehr~1ken . ~:er 
ste kanonnen n.an, dnt er ecn he:'1g g0kmak 0111 zegels nnar s010 te zenden. Zij w erdcn rn mo..10 zou ~cu O~'l-: rnmD.leTJCS (UJerook rnpis) 
..,-olgde en de lantarer: overboonl vwl, de prauw gistereu verw:tcb.t. of ze gJkomen zijn kunnen ki:nnen gc

1
brmkcn. Hot .ufa:ooksel moet 4 uren 

leed echter gecn sch~pbreuk, allecn 10~ gc- wij niot med..:dcelen. v001· cleil 1rn01:ts11'.mv11l mg0n?men worcle_n. Na 
schreeuw cle1· bemannmg vcrc1nhbc1de. groote orn1crvmchng ten opziehte vim dit ge-

Een hecr die w11arsehjjnlijk n1rnr hct loge- neesmicldel te hebben opg0l11w.n, is M. tot de 
mcnt 'cholten, of ten minstc dien lrnnt uit- vol~crnb couchrnies gckomcn: 
wilcle, moe ,t zich in veiligheid stellen in hct ~ . Het citroenafkoob::!l heeft teg1m de Ma-
voorportnal cler kerk, wi:rnr hij tot fo·ee urcn 8edert eenigen tijd heeft men hier cen lun11koorts een even goecle nitwerking als chi-
in den morgen anest had. Booze tongen wil- reizend l\.foziokgezelschnp liijdm, bestnamle illllC. 

in de klei een put tc gr;wrn. Ong<'lukkip- warcn e!' 
aan d.1t werk vcel moeielijkhe1lcn vcrbowlcn : tlc dikkc 
klonter~, die Joslieten hclc1111ncrden <le bewcp-inµ- dcr 
plankcn. zoo·lat ik mij hijua niet ve!'l'oercn kon: nonit 
zou ik tot de oppcrvlak1.e der aarde komen, reeds 
<lrnktcn de gcdceltelijkc instortingen mij op den rng
gcgraat en wrongen ruijn gelaat in den g-1:owl. De 
ang~t greep mij weder aan, toen ik, mij uitstrckkcn
de om crn steunpunt te viudon, gcvoclde. dat de plank, 
rlic hrt voeteneinrl.e rnn de doocUcist sioot, door de 
1lrukking week. Toen werkte ik hcvig met rlen hie!, 
d1'nkendc, dat op die plants ecn gi·oeYc kon wczcn, 
die men hezig was te graren. 

Op eens ~tootten mijne roetcn in hrL lc1lige. ::\Iijn 
wrwachting was jui~t, er was daai· ecn nieuw gc
clolrnn graf. Ik harl slechts cen dunne laag aanlc 
te doorhorcn om in dat graf te rnllen. Groote Goel! 
ik ,rn;; g<>rccl 1 

Een oogcnhlik hlecf ik op clcn bodcrn ran het gal, 
JH<'t de oogcn naar den hcmel gekcenl liggcn. Hct 
was nachi. Ile stcrrcn schittcrden ab in hlauw flu
' ·eel. Yan tijd tot tijd bracht ccn opkomcndcn wind 
rnij clc zoclhcld van de lcnte, ccn gclll' Yan boomen, 
en blocmen aan. Groote God! ik was gcrcrl, ik adem
de, ik had het warm en ik weendc. En ik stamelde, 
als ecn vroome, de gevouwen handcn naar boven 
gekeerd: 0 ! wat is het goe.d, wat is het zalig om 
tc !even! 

v 
Mijn eerste gedachte was van mij bij den wachter 

van het kerkhof te vervoegen, opdat hij mij te huis 

zou laten brcnp·en. :Maar hij Ycrrlcr nadcnken, rlccd 
ik dat uiet. Ik zo~1 de gehcclc wcn'lrl ver~chrikkcn. 

\Yanrom mij tc haast,,n. uu ik toch mce~tcr va?1 
rltm toestand 'ms'? Jk het!"l~tte rnijnc lerlematcn. ik 
htt1! ni l't anders als de onbeduirlcndc beet in den lin
krr arm;· en de licJ1te lrnorts, <lie zij veroorzaaki.c, 
Wt'kte mij op en gaf mij cen nit>t vcnvachtc kracht. 
Zcker zou ik zonder huJp wcl kunncn \oopcn. 

Tocn nam ik al den tijd vooi· rnij. Alie soorten 
van droomercicn stormtlen mij 1loor hct hoofd. Vlak 
liij rnij in den )mil had ik de g:crnedschappen rnn ctr 
r\oodgrarnrs bcmcrkt en ik gevoelrle de brltodtc oril. 
de sc iJadc, die ik had aangcricht te hcrstcllcn, het 
g-at rlicht te maken zoodat nirrnanrl mijne opstanding 
zou bcmcrken. Op dat oogcnhlik had ik nog gPcn 
juisic plannen; ik \'oncl bet nllrcn onnoodig om bet 
g-cbeurdc wcrcldkumlig tc mnkcn, gcvoeJde fChaamte 
om t c !even, als de gebeclc wercld mij dood waanrle. 
J\a cen half urn gewcrkt tc hclibcn, was all c spoor 
uitgcwischt. En ik sprong uit bet graf. 

·w at een schoone nae ht! Ecn diepc stiH.c heersch
te. op hct kerkhof. De zwarte boomcn waren onhc
weeglijkc schadmvcn tc midden van de witte graf
teekencn. 'fcrwijl ik beprocfde om rnij te orienteeren, 
bemerktr ik, dat ee.n geclcelte van het uit.spansel 
vlamde, alsof hct in brand was. Daar moest Parijs wc
zcn. Ik ging dien kant uit, door ecn laan hccn, in 
de donkerte, door de takken veroorzaakt. Maar na 
vijftig passen, mocst ik ophouclen, reeds buiten adem 
zijnde en ging ik op een steenen bank zitten. Toen 
eerst beschouwde ik mijzelven: ik was geheel gckleed; 

zclf'.~ hnd ik schocncn aan en allccn ontbrak mi;J cen 
hor.J. Hoc cbnkle ik toen mijnr clierl>at·c :tlfarga
rctha, rlie mij, <loor e<.)n woomc gcdachtc beziekl, 
aangeklccrl had. Het plotscling clcnkcn aan l\Iarga
rctha deed mij opstaau. Ik wilde haar zicn. 

Aan hct eindc van de Jaan hiclcl cen mum· mij 
tegPn. lk klom op ren 1.orubc, grecp de kap van 
rlcn rnmu· en lict mij aan den andcren kant glij
rlen. De ml 'ms hcYip·. Tocn licp ik door cen 
grootc verlaten straat, die er om he!. kerkhof was. 
lk wi~t volstrckt nict "·an 1· ik mij bcrnncl, maar ik 
maa!<:fo mij diet,:, met de groo!.stc koppigheid, dat 
ik Parijs morst hinncnkomen en de rue Dauphine ook 
wcl zou vinden. Er gingcn vecl licdc voorbij, maar 
ik onuerl'l'org ze. niet: wantromvig als ik was, v;ilclc 
ik nicmand laslig vallen. Op het oogenblik bcgrijp 
ik da1 toen rcerls ik in een zwnrc koorts was en 
mijn hoofd zijllc hcl!lcrhricl verloren had. Eirnlclijk 
op ccn groot plein gckomcn zijndc, ovcrvicl mij een 
liauw!.c en storttc ik zwaar op den grond nedcr. 

(Wordt ve1·volgd} 



:!. Het middel heeft ook uug uitwerh.'llig in 
g<'vnllen, wmir de cl~inina niets meer lmat. 

~I. l•>,'cll c-x:net is de uitwerking vim hot ci
troen nfkookRel hii d •n sl peuden vorm der :;\fa
lnriakoorts. 

I. !let middl'l veroorz:t1: kt uid. zooals chi
nine, orni1mge111une bijver>'chijuscleu (oorKuiz.en, 
duizeligheid, cuz.) 

.). Hct atl:oolrncl lrnn ook hii cat11rrhnle 
n.nm1ocuingcn vim de dnrmcu gebruikt wonlen. 

Wii meeucn met (lit bL·richt in ous hlml op 
te uemcn. 1rnn vele pJrR;:inen, vonr \1ie tlc chi
n:ne te tlnur is, een dienst te be'\ iizcn. Y elc 
personcn . Llkkclcn ook met koorh. zon<ler die 
d ... or chinine Pn imdcre koortt<mitldclcn te 
kunnen kwijt. rn.kcn: der~·el\jlrn p:ttientcn kun
men min:sL.m::i ool· met dit middel el'n proef 
neIUeu. Helpt heJ niet, dnn doet het toch geen 
kwnn.f1. nut. 1111 ml. 

Ver s pre id e B er i ch~ e n. 

E e r v o 1 o n t s l a g e n de offi.cier vim ge
zondhcid bij de schutterij te M11knss11r, Klmts. 

0 p v e r z o e k g e p e n s i o n c e r d de 
pan.nlenarts Postma.; 

de cerste luitcnn.nt Derghuis van \Voortmnn. 
I 11 n. c t i e v c d i c n s t h e r s t e 1 <l boven 

de gew1-1uc torurntic, cle ecrste luitenant dor 
Cav:tloric \ \'alr:wcn. 

lfit Bntn.via, 19 Jn.nunri. 

De henocmtlc hoofllngent der Bn.tjnn llUtn.t
cch:1.ppij, Yrccde hecft ecrvol ontslag uit zijn 
betrddcing Y1m cont.r6leur gen·aagd. 

Y oorgedmgon tot contr6leur der ecrste klasse 
Hijk; 

tot contreleur der tn'cedo klnsso vim Os. 

Hen toomsdiip Zec/anll is gistercn niu Suez 
naur Bahvia vertrokkcn. 

Met vreest eon n.1111shtg op het lcvcn vnn 
Buflo. 

De politie bewaakt hem. 

De Pre,itlcnt tfo1· Franschc Hep11liEek hcert een 
bes!uit gcteckc:l'l· w:u.rhij hct Yerbo I van g<'zuuten 
varkensleesch nit .\1nedk:1 in t·· v0ercn vorbo1len 
wunlt.- 0001· de Pruissisclw tlouanen is bij !wt 
gn~nskantoor nahij Yeulu e:m kar t'll pa:inl aangc- Uit B11bwin.1 21 Janunri. 
houdcn en irecl)uftsccc1·J ornt!,1t hij 011dcrzoek ge- De n.lgeIUeene secrefo.ris seint het volgcnde 
blekcn was, dat zij, oa kr H'ltlert~ !:toling ook Yic1· an.n do B11tavinsche bladen: 
zakken uicn J°'~liorgc11 had. De impurt rnn uien is Een telegmfisch bericht van onzcn consul 
in Pruis-:cn \'t~t'boilcn. Ja::i.r vor~t Bi,m.lrck zc nict l to Pennng. meldt d11t JI. Ms. Pegos11s gist.cren 

namiddit.Q' nld11.n.r is n.angekoIUen, zonder offi-
~)t!<I v()rtcrc'l k..1n.- Twee brv 'n~rB in Frieslan l ~ 

k 
· 

1 
t 

1 
. t 1 , ciecle berichteu. 

·rcge'l tw1·t ornr le t re·«c~ri!.l van <' •'11 iong rci.- ~ :N"iet officicel kwn.m de tijding, tlat Jc cxpe-
patu-.1. Zij ~1nn l a ll't 1lier uit en z~ttcn hct op l clitic nanr Tcnoru na eeu ]rnmpong gctuchtigJ 
stat. Ik ·fa er ~el!:i h.11 l m3 r a:1n, zci ilc e,)n. Ik : te hcbben, zonder verder succcs tern,,;·gckecrd is. 
ook niet, sprak tlt.) a.n lcr .. ·u staat h;:)t paartl al vier Morgen wordt tc Bntn.vin. de mail vnn Aijeh ; 
Jaren op ~tal h~t he •fL e.:m be't !even en loopt 's zo- verw11cht. 
mers in de wei. \YPrken doet bet. nict. \Vie zal nu 

nog zeggen dat d. Fri<!zen niel koppig zijn.- Op rlc 
Philippijnsche cildntlen is e~n za111enl \'~ring tegen 
Spanje onttlekt. Men had doJ1· nieuwe bclast.ingen 
die ten <locl hadllen Philippijnsch geld mar Spcrnje 
te b1·engen, willen inrneren.- Een Jn rnan tc oera
baia, die een blaa'lpijp voo1· portemonaie gebruikte, 
werd bestolcn doo1· een wiend die het duarin ge
borgen bankpapier m· uitblies. De dader is wcl ge
vat maar het bankbiljet was verdwenen.- De beer 
van Arcken heeft een zangstuk: »de onoverwinnelijke 
gecomponee1·d en aan de muziekvereeniging Eiderpe 
opgedragen.- In de desa Plasonan (Djokdja) is een 
koe gm·ampokt, nadat zij ecrst een jongetje van acht 
jaren had dood gestooten. De koe was dol; maar 
werd toch opgegeten. Men verwacht dat de veror
beraars ook tlol zullen word.en.- Bij Tan Hoeloo tc 
Bat.·\\ia zijn verkriji:baar: rnicro-copen met insecten.-

De Javabode l 'o 13 schrijft over den toestand 
der pupillenschool te Gombonh, die al zeer slecht 
moet wezen.-

TELE GR Al~! MEN. 

it Batavia. 18 Ja.nunri. 

Lim Oe Xio. zaak Buflo, heeft h11n.r verkla
ring, clat er gewelcl op haar gepleegd is, her
roepen. 

Z. E. de Gouverneur-Gener:ml reputrieert . 
den 5en ~bi met het stooIUschip Bu1·a_emeeste1· 
den Te.c. 

}f et outle denkbeeld v11:n den heer van Hees ' 
Olll de nlgemeene t:lecretarie nn.ar Buitenzorg 
over te bren15en, wordt wcdcr opgerakelJ. 

Uit Batavia, 18 J11nuari. 

De T otari::; W iselins te Teg1i.l hceft een bui
tenl11ndsch vcrlof n.n.ngevraagd; 11ls tijclelijk ver
vanrrend notnris n.lclaar. i benoemd de cn.n<li-o . 

· dan.t notnris J. P. L. Gelpke. 

Uit Batavia, 18 Jnmmri. 

Officieel 

'l' w e e j 11 r i g v e r 1 o f verleend, an.n den 
hoofdonclerwijzer Ha.rm.sen; 

B e n o e m cl tot eersten commies bij het 
binuenlanJsch bestuur, van Zuijlen; 

tot tweeden commies, Poellllan. 
rr e r b e s c h i k k i n g g e s t e 1 cl vn.n den 

Directeur vn.n Openhn.re \V erken, de dicnst
doendo uspirnnt-ingenieurs Ellenboos en Krui-

mer; . . 
van den President van den ran.cl vn.n Justi-

tie te Semamng, de rechterlijke aIUbtenn.ar 
D11nkmeijer; 

van den President van den landra11d te Bon-
dowoso, de Vries. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n de leden van den 
residentieraad te Deli, Broas en H11arsma. 

B e n o e m d tot letlen van clen residentie 
ruad te Deli, Klencke, van Gilse en van der 
Pols. 

De volgende nmbten11reu met verlof zijn 
voorg~dragen voor ont ·la,g, onder tockcnning 
van pensioen: de ns. istent-re ident Niouwen
huijzen en de Hoofdlrnntoorchef bij den post-en 
telegr1111fd:ienst van Deventer. 

De Resident vn.n Sumatra's Oostkust heeft 
voorgesteld een immigrn.tie asyl, ter hoofd
plaat.<i Mediin op te richten. 

Mr. H11aksmn.n heeft n11mens den heer Heil
buth, agent der firma Elsbach en Oo., a.an de 
regeering het verzoek gericht om vergoe<ling 
voor de door hem in de bekende krn.nkzinnig
heids-qunestie geleden schade. 

De ·regeering heeft daarop afwijzend beschikt. 

Uit Bat11vi11, 20 J n.nuari. 

Het stoomschip Madi1ra is heden nangeko
men. 

Officieel. 

G e p 1 a a t s t te Bimdjermi1.sin, de tweede _ 
luitenn.nt der genie "\V nekers; 

t-e Bn.favia, de tweede luitenn.nt der genie . 
de Waal. 

B e n o e m d tot ingenieUT der eerste kl11Sse, 
de ingenieur op non-activiteit Mulock van cler 
Ylies; 

tot opzichter der chrde Collee: 
tot wan.rnemend assistent op het hijdrogra

fisch bureau te Ritavia, de luiten:mt ter zee 
dcr twescle klassa Vos. 

De Deli-Bitfovi.t muawchappij keert . o-rnr 
1882 niet minder dnn 40 pct. uit 

lu de zui.k-Bnfio zijn 11. Znterdi1g de hoer 
C'ocrt. .-'ecrebtris der resiJentie C'heribon, en 
heden de vnrlor van Lim Ocnio gchoord. BeiLle 
verhoorcn h:i.<1<1en met gesloten deureu plants. 

Aangeslagen vendutien. 

Op \\'oensrlag P.n Donderdag den 23e, en 24e 
Jannarij 1884 tc l\Iangkocnegaran, ,·an de nagclnten 
goedcren rnn Pangeran ARIO SOERIO MATARX:\I. 

Op Yijdag den 25c .Januarij ·1884 in bet toko
lokaal rnn de Heeren HOFF en E. t'SAS &. Co. te 
:111c~en, ,·an tokogocdcren en van ccn afgckemden 
klok, afkomstig van het Assistent Residentie kantoor 
te Sragen. 

Op Vrijdag den 25e Januarij ·1884 in hct. pandhuis 
van den Chinces TJAN GOAN LIE in het Chincrschc 
kamp te Krpatian, van onuitgelosic pandgoetleren. 

De Venclumeester, 
II. C. VISSER. 

A d v e r t e n ti e n. 

VB~~t7~1E1 
op WOENSDAG, 30 Jn.nu11ri 11s. 

ten huize van Mevrouw de Wed. DEKENS 

op Gebalen 
van Haren netten inboedel, waaron<ler eene 

collectie teekenbehoeften en voorbeelden, 
olieverf en penseelen. 

(50) SOESMAN & Co. 

De omlergeteekcrnle belnst zich met 
\0 PM ET INGE N. 

bok van lanclel\jke on<lcrncmingcn. 
J, G. M. A. CA l~LIEli 

(2G) gezworen Land meter. 

OPENBARE VERKOOP. 
01• nonderdag· 1-i ~"cbn1arij tSS-1 

des voormi(ldags ten 10 ure, ten kn.ntore 
v;·m den ornlergeteekende, 

~·an het hnnrla~ul 
'l'ffE:NJEXG, KLATJiJ J, SOEHAKARTA: 

groot ougc·rn~r 28~. Bonw;;. 
Solo, 15 Janunrij 188-L 

D. BODDE. 

Notn.ris qq 
Internationnle C\·ediet- en 

Tinndelsvereeniging 

(·I G) »ROTTElWAM" 

Te koop gevraagd ! 
Il<"ng·aalschc li:.oeijen., 

cHi IJCl" fin;; minsteus vier jlesschcn mclk 
gc,·crule en niet ouclc1· tlnu zcs jn1·cn. 

~fen n1!1·cf:St'Cre zich bij tic u~l~ewrf' Yan 1[ 'L.C Cou
rant ondt'I" ltl'l m11111nl'r \fltl rl ev nrh·rrtentie. 

(44) 

_... \Yor,JL gP1Ta:1g1l voor de. e inrichting P.cn 2c 
Regent en 2c Regent.cs. 

Gehuwd. 
HuOFOYr::REISCI!'l'E!\: l3ekenclhcid met Arlministra

tie; bijzonclere ge~chiktheid om met kinderen om te 
gaan. 

HOOFll\'00£\\\'AAROE!\: 
Vl'ije woning in hct gesticht, voeding, vuur, licht, 

geneeskundige behandeling en medicijnen voor reke
ning van bet gesticbt. 

Tractement overeen te komen naarmate de waar
schijnlijke gcschiktheid. Zij die cen ambacht ver
staan, hebben de voorkeu1· en deelen d::m ook pro
centisch in de winsten der Amba.chtschool. 

Reflertanten wemlen zicb schriftelijk, franco, of 
liefot in persoon tot den Secrctaris van bet Verzor
gings-Gesticht. 

·amens het bestuu1· v. h. V. Z. G. 
A. MACHIELSE. 

President. 

(38) 

IL VAN GROLL, 
Sccretaris. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening f 600 .. 000 

100.0~0 1f..1oten f 5 Jle•· Lot 
AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAfJ. 

Prijzen vn.n f 50.000 f ~0.000 
f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOES~JAX & Co. te 
SOESMA .. & Co. » 
B. ,J. BEKHOl; 'l', » 
J. w. YA:... T OORDT. )) 

Soemkarttt. 
Djocjakarfa. 
Djocjakarfa. 
Boijoln.li. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op mmvrirng' dadelijk 

§chijCscl1ict1·cgisters en Afstnmlsbepn.
lingcn, afaonderlijk gcbonden. 

Gcd1·nkte Anntcel{cuingboelijes. 

· N namlij sten. 
Kleediuglijsten. 

§t1:nCboclicn. 
ltienagcboeken met sted{te Register. 
Proces-Vei·oaal. Getuigen Vcrhooi·en. 
Bcl{lan.;;clcn Vc1·hoo1·eu. 
Vcndt1vc1·antwoo1·dingcn, cnz. cnz. (4) 

Bi.l1_ne:nlan.de11: 

Gouverneur Gavraa[d 
vooral flegel,jk PIA.N0-01ule1·· 
w-i.js. 

l!'liniil salads. 
Adrc.s nommer dezes, met copy-certificnten., 

fmnco. 

(48) THOOli"l' & nu ING. 

TE l(OOP! 
P1·etentie op Ji. :;...,. St ... 1nan 

e:n echtgcnoate, gcboren Dr. iJ. 
Infor1aatien: :B!"iedlcr, §aei·abain .• 

('17) 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHA PPIJ 
,,de Oosterling," 

E\" 

BRAND-ASSURJ\NTIE MAATSCHAPPIJ 
"'r <" ri t. ·:a.s~ '' 

Bij bet A;.;·cntsehnp dt"i:ler H :tu1tsclmp-
1lijcu bcstnnt, 01, ~ccr nnnnemclijlic "oor
'vnu-1·tlen, gclci.;·cnh<'i!l tot verzcl{crin,; 
tcgen b1.·and;:;c,' n1n·, ''nn nllc ~Jotn·ten Ge
bou·wcn en Goc<lcren. 

De Ayent te Sor.}'((kr11·ta, 
(lG) J. H. VAN 01\ll'vlEREN. 

Steeds voorhanden: 
POS1'TARIEYEN. 
'l'ELEGRAAP'l'AlUEVEN voor 3 krinrren be-a 

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 

(6) 'l'HOOFT & BUNING. 

Een fo.ctuur eleg11nte 
Fra.nsohe Schoenen, en Bottines, 

Dames gbce H11ndschoenen met t\vee en vier 
knoopen. 

EEN l<~A.CJTUUR 
prn.chtige vilten 

HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met km
gen, van f 35 tot f u5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstr1111t-Solo. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkartn. van 

R~9.p9oheJ ~ijnien ... 
(25) A. MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgev1111r, op de gebruikelijke voor-

waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

Ver/irijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

?t ~~ VAN DEE S'FCK, 
oud-officier van gezonclheid b\j het 0.-I. leerg 

I~ANDLEIDING 
YOOH 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
!)! 

Nede1·l<tnilsch-JlndU!. 

~f et 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruikc op plnn.tse11 wn.n.r zich 

geen geneesheer bevinclt, voor 
Amhtena.ren, op pn.trouilles, 

enz. enz. 

I'1·ijs f 5.-· f1'1111CO 1H'I' )JOSl ( 5,50. 
(21) 

v~~~ohen~n: (8) . 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over 1884 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 
THOOFT & SUNING. 



Vendutie 
op Vrijdag, 25 Januari a. s. 

in d~ Toko van cie Heeren HO)FP en t"1SAS) 
uz~v~a~oo~ 

van olle 1?trovisien, Oironhen en Luxe=oirtihelen, te veel 0111 

op te noe111en, en nodetr bij stirooibiljet zooveel 
tnogelijh te speciflieeiren. 

(51) SOEJS~A:N & Co. 

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

ten behoeve ''an 
De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 
De Vereenigin~ tot voorbereidend on

derrlcl1t nan kinderen van 1'1inver
mogenden in Nederlandcb IndlC. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 pr:ijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- (( 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « « 50.- « 10.000.-

HIUBBLHAGAZ!JrD. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van a!le fabrieksbenoodigdheden 
E. T' SAS-Semarang. 

De ondergeteekende neemt de vrijbeid UEdG. 
medetedeelen, dat bij in zijn MEUBELMAGA
ZIJN steeds voorbanden heeft alle mogelijke 
MEUBEL en HUISRAAD, als: 

ENGELSCHE en SOEHABAIASCHE LE
DIKANTEN met bultzak en klrunboe, waarb:ij 
voor de zuiverbeid van de kapok wordt in
gestaan. 

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

DJATIEHOUTEN STOELEN, TAFELS, 
KASTEN, BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHUTSELS etc., MARMEREN 

320 prijzen f 110.000.- RONDE TAFELS,-CONSOLES, TOILETSPIE
LOTEN zijn tegen t 10.- CONTANT verhijgbaar. GELS, KNAPEN,- complete SERVIEZEN en 

te Amboina bij de heeren A. J. Harmsen & Co. GLASWERK in a.lie genres en pr:ijzen en ver-
« Banda « den beer C. J. Blankert.. der alles wat tot een completen Inboedel be-
« Ilandjarmasin « « « J. A. Jansen. hoort. 
« Ban dong << « « C. G. Heiligers. I Belast zich tevens met het compleet inrich-
«' Batavia « de N I Escompto Maatschappij. ten van huizen, ook in de binnenlanden, waar-
« « « den heer H. J. Meertens. b:ij steeds voor embalage en goede expeditie 
cc « « « « G. Gehrung. de meest mogelijke zorg zal worden gedragen. 
o: « « << << F. H. Kroon. I Inb d ls te t te b ta 
" << « de heeren H. M. van Dorp & Co. s genegen oe e gen con an n e -
<1. « cc <c cc Ernst & Co. ling over te nemen. 
<< « « c< c< Bruining & Co. VERHUURT MEUBELS. 
« << « « « Ogilvie & Co. E d't' 
« c< « « << Visser & Co. Xpe l le. 
« cc « « << Dunlop & Co. Belast zicb met het verzenden van goederen 
« « « den heer Loa Po Seng. over geheel Java en Europa, tevens met in-
« << « cc « Thlo Tjeng Soey. klaren van goederen voor Heeren in de bin-
<< Ilengkalis << « cc G. C. Twij. el. nenlanden en voor bet verzenden daarvan naar 
<< Bonkoelen « <c « C. E. Aeckerlin. 

B ·t « Th. Jansz. bunne bestemming, stelt zich aanspmkelijk « ut enzo1·g << « 
« Cheribon << << << • J. J. H. Smeenk. voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge-
>> cc « « « A. J. \\"oh-enkamp. ringe assurantie-premie de goede ovel'komst 
» c< c< << « J. van Holst Pellekaan. der colli's. 
<c Djocjacarta « cc cc J. J. de Graaff. Producten worden door hem van het spoor-
<< cc c< « << H. Buning. wegstation alhier tot op de weegschaal in de 
<< « << « << Wed. Kocken. pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
« « << de heeren Soesman & Co. steeds aanspmkelijk voor de overleggelden aan 
,, Ind1~n1aioe " den heer J. Revius. h · 
\\ (( 
" " " " de spoorwegmaatsc app:ij en voor de te lllillne 

« << c< Chs. Pino. "tl . 
cc Macassar 
» l\Ienado 

<< cc « \V. Eekhout. m everrng. 

« Padang 
« de heeren Borders & eo. Commi'ssi'eh~ndel. 
cc << << Wal deck & Co. ~ 

i (( 

« Palembang 
« Pasoeroean 
)) « 
» Pattie 

« den beer C. J. van Bueren. 
cc << cc G. H. Ruhaak. 
<< cc << H. G. Klunder. 
« << << D. P. Erdbrink. 
« cc « A. M. Yarkevisser. 

» Pecalongan « cc « A. \V. I. Bochardt. 
(( (( 

(( « 
« Poenvoredjo 
« Probolingo 
(( « 
« Riouw 
« Salatiga 
Samarang 
(( (( 

(( (( 

(( 

(( (( 

(( (( 

« Soerabaia 
(( « 
(( (( 

« (( 

« cc « S. N. Marx. 
« de heeren Hana Mullemeister & Co. 
cc den Jrner l\I. V. Srnets. 
« « cc C. G. van Slidrccht. 
« « cc R. S. Thal Larsen. 
« cc cc C'. van Zijp. 
« cc cc Th . van Soest. 
« de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« cc « Raveuswaay & Co. 
« cc « Arnold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den beer A. A. Bisschop. 
« « « Chs. Kocken. 
cc « cc Clignett. 
cc de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « cc Van Muiden & Co. 

cc « « cc << Thieme & Co. 
» Soerakarta << « << Soesman & Co. 
\'( (( 

(( (( 

<< Tangerang 
« Tega! 
» Temate 

<< Tjilatjap 

<< cc cc Vogel van der Heide & Co. 
<< den heer L. Baier. 
« << cc L. A. M. Leman. 
« cc << IC Hovens Greve Wzn. 
» << << C. \V. R. van Renese van 

Duij,•enbode. 
» cc << I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris H. J. :t.1EERTENS te Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

f 

: Voorstraat-Solo (35) 

Steeds .. eleefd.elijk aanbevolen. 

Neemt producten voor de inlandsche markt 
en alle soorten van goecleren in commisse te
gen een gering commissieloon. Producten wor
den door hem op monster verkocbt. 

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

rialen en verdere benoodigdheden voor fobrie
ken en ondememingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semarang. 

SOESJ\'IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 

Huis-en 
(28) 

Conunissievendutien 

In commissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. VAN EcK & ZoNEN, Amsterdam) 
bizonder licbt, geschikt om met t wee p a a r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te bezichtigen bij 
(1) 'l'HOOF'l' & BONING. 

GEVRAAGD 
voor een af'deeling van een KoFFIE-ONDER
NEMING, bijzondPr geschikt voor Indigo-Oultuur 

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

Offertes franco, oncler nommer dezer ad
vertentie. 

(2) 'l'HOOFT & BUNING. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

L ij rr B n t B Ma at s c_ hap p ij 
TE BATAVIA. 

Inlicbtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overl:ijden, Immer-trekkende verze
kering;- ook omtrent die volgens bet onlangs aangenomen VERLAAGD tariefvoor vVEE
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 vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen Sllikerfobriekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

VAN DEB LINDE & 'I,EVES. 
(18) SAMARAN G. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen ' zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedieuing en nett.e aflevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

VAN RUIJVEN & Co. 
SOLO 

Hebben steeds voor handen, alle Likeuren 
van W:ijnand Focking, waaronder de zoo ge
wilcle 

(9) 

Cherry Brandy 
alsmede 

ROODE en WITI'E 

PORT~IJN 

MERK GEBR. STEURS. 

Kev~OU'W" Ae ~lein 
modiste Samarang. 

is ruim voorzien van fluweel, sa#jn, z:ijcle, po
pelines, cachen.llren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soors 
ten gazen, groote keuze damesboeden, volgen
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorra, 
sdig ee keurige collectie portierregoederen, 
toffen.n (37) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN iEER VELE SOOH,'l'EN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

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

Djebbres. 

Infornrnties bij den beer. 
(19) A. MACIDELSE. 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot aantal personen, zoowel in 

Frankrijk Ms in vele andere landen 
trenezen, of wel zij hebben hunne 
gezondheid behouden door h,et gere
gelde gebruik der Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, van de Faculteit 
te Parijs. Dit geneesmiddel is eene 
zachte en a,a,ngepame purgatip, · 
gemakkelijk intenemen, stellig-' 

werkend en zeer goedkoop. 
Overal le koop en le URIJS 

147, Faubourg St-Denis 

(49) 

Atelier d' Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMA'I1ERIALEN 
SMEDEIUJ, KOPERGIETERIJ, W AGEN

MAKELUJ en 'rIMMEH.MANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
w~~den met den meesten spoed, tegen billijke 
pr:gzen en met accumtesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA· 
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Schoenen·-Laarzen Magazijn en Atelier· 
VAN 

VLASBLOM. 
Heerenstraat - Solo. (24) 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookbuizen en Badkamers, goed
koop en goed. 

Te bekomen bij. 
(11) CJ. DE LIJN. 

Kev~o~~ Ae Klein 
modiste §amarang. 

Beveelt zich aan voor het opmaken en le
veren van alle toiletten, welke tot het dames 
motlevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen b:ij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TJIOOFT g. BONING - Soerakarta. 
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