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Vervolg. 

Artikel 4. 

Als men tegen woordig gronden inhuurd, ge
schiedt zulks bij eene acte, m het J a vttansch 
geclrukt, volgens een model, afkomstig van 
<len l{ijksbestierder. 

Heeft de huurder die acte ontlerteekend, 
benevens eene verkln.ring, waarbij hij zich ver
bindt de dMrbij vermeldde politiedien ten te 
zullen presteeren, dan worden die stukken 
ten bureele vnn <len rijksbestienler geregistreerd; 
en hiermede is <lus de huur van Inhmdsche 
zijde gewettigd. 

De huur<ler weet dus, waaraan hij zich te 
houden heeft; ten opzichte van de gewoonten 
en instellingen des Rijks, die nog al breed
voerig zijn omschreven. 

Geschillen tusschen huurcler en verhuurder 
ten dezen opzicht.e, kunnen dus niet ontstaa::i. 
De verhnurder heeft zijne rechten en verplich
tingen. bedoeld bij rle 2 alina art. 21 t blad 
1 ··07 ~"' 116, aa.n den huurder overgec1rngen. 
Indien dus de huurder zijne pacht op de be
paal<le tijdstippen betaald en aan de bedonge
ne leveringen vn.n volk als anderszins bij de 
gii.rebeg-feesten volcloet, heeft de verhuurder 
volstreH njets hoegen1111md, met den huurder 
te makcn. 

Het gehoele artikel 4 met d de pamgrafen, 
is geheel nutteloos; inzonderheid § 7, armge
zien bij art. l .J de voorschotten worclen be
panld. 

Art. 5. 
De le 2e en 3e alina van <lit ::u·tikel, z:gn 

nooclelooze omslagtigheden die hoegenaamcl geen 
reden 11m besh1.an hebben, en geheel venne
den kunnen worden, door de registni.tie van de 
inlandsche piagem bij den Rijksbestierder hiervo
ren vermeld; evenzoo de 4 volgencle paragmfen, 
en de daarop volgende alinea omtrent den 
nit.slag van ~et onderzoek en schriftelijke toe
stemming tot het sluiten rnn overeenkomsten. 

IIierbij wonlt den Resiclenten vie1· (zegge) 
vier m11awlen tijd gegeven, om de verzoeken 
tot sluitei: van overeenkomsten to wikken en 
te wegen. Xatuurlijk ten nadeele van den huur
der en verhuurder; want beiden hebben pecu
nie<:>l belang, dat de overeenkomst ten spoedig-

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

Vervolg en Slot. 

v. 

Hier is een leegte in mijn ]even. Ge<lurende drie 
weken bleef ik buiten kennis. Toen ik eindelijk bij
kwam bevond ik mij in een mij onbekende kamer. 
Daar was ecn man bezig om mij te verzorgen. 
Hij vertelde mij eenvoudig, dat hij mij een morgen 
op den boulevard l\lontpamasse gevonden en mij bij 
zich gehouden harl. llet was een oud doctor, die 
niet meer praktisee1·rle. Toen ik hem mijn dank be
tuigde, antwoordde hij ruwweg, dat mijn toeval hem 
neemrl was voorgekomen en dat hij het had willen 
bestudeeren. Daarbij verbood hij mij om, gedurenue 
de eerste dngen mijne1· he1·stelling, hem een enkele 
vraag te doen. Later deed hij er mij ook geen en
kele. 'og gedurende acht dagen bleef ik te bed, 
zwak van hoofll zijnde, zelfs niet trachtencle mij iets 
te herinneren, want de berinnering was voor mij 
een vermoeienis en een verdriet. Ik geroelde mij vol 
schaarnte en vol Vl'ees. Als ik uit kon gaan, zou 
k wel zien. i\lisschien had ik in het ijlen een naam 
aten ontsnappen; maar nooit zinspeelde de doctor op 

De Soerukartasche Cour.ant ver
schijnt tweemnal 's weeks: Din.~dag en 
T-rijdag, uitgezonderd fee8tdagen. 

_,'ulvertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor' 2 plnat.singen r 1.

elke volgende plaat.sing de helft. 

ste tot stand komt. I Voorzien van het zegel van den Jiwaanschen 
Verder zegt het ontwerp, dat, ind ien de 11 it- ! vorst, ch1.t hij met den inhuur genoegen neemt; 

gest1·ektheid bebouwbai·e g1·onden waa1·i·oo1· wo1·t.lt de hem aankornende zegelgelden ontvangen 
geconfractee1·d, nog niet is 250 bou w~, maw· heeft of daaromtrent met den huurder in schik
ten minste 100 bot1ws bedmagt, het hoofcl l'an king is getreden, wordt den huurder het m
gewestelijk bestuur, zijne toestemming tot slt1iting gehuurde verzekerd. 
mn ovel'eenkomsten niet kan weige1·en, maCLI' D11.11rna moet de acte door het hoofd van 
den lnntrde1· de verplichting oplegt om bin- gewestelijk bestuur, bekrachtigd en geregistreerd 
nen den tijd van 2 jm·en- (zooals alinen 2 art. worJen. 
2 bcpaald) zijne onderneming tot het bepauld De volgende zinsnecle: Als hfj (de Resident) 
aantal bouws i1itleb1·eiden. bevindt, enz: kan uit het reglement geheel 

Deze termijn is niet te lang. Want het on- ' worden weggelnten; want clitt is een zaak die 
derhandelen met de verhuurders, hetzij voor den Resident, eu niet den lu.mlhuurder aanga~1t. 
nieuwe inhuur, clan wel verlenging, i::; vMk ~ Deze zal wel zorgen da.t het contrnct 1~n de 
een eindeloos loven en bieJen. ' eisclwn voldoet, en zulks k1m terstond blijken 

Als bewijs di.me; dat zeker landhuurJcr, om door de registratie ten bureele van den Rijks
verlenging van huur te bekomen, reecls sedert bestierder. 
het begin vtm l\foart 1883, daartoe Mnzoek Binnen veertien cltigen moet de geregistrecr
gedaan, doch tot heclen nog geen beslis ing de en bekrachtigcle acte 11.an belanghebbenden 
bekomen heeft van den verhuurder, ofachoon worden uitgt::1eikt. 
reeds herhaalclelijk daarom verzocht is. Deze bepaling zal door iedereen billijk wor-

De weigering van den Resident, om toe- den genoemd, 
steil1llling tot sluiten van overeenkomsten omvat De volgende alinea is geheel overbodig, op 
eeu tijdsvak van vier maanden. Aan den ver- grond van het da11.rvan gezegde bij de ontle
zoeker tot inhuur, wordt een speelruimte van ding :v.an artikel t:•. 
drie maanden overgelaten, binnen welken ter- De Slotalinoa van dit artikel is iets wat 
mijn hij zich over de beslissing van den Re- den Resident uitsluitend aangaat, en waarmcde 
sident bij den Gouverneur-Generaal kan be- verhuurder en huurder niets hebben te ma
klagen. :Xu weet iedereen, met welke spoedige ken. 
lang:aa mheid, verzoeken of reclamen, b~i de 
Bataviasche H.egeerings- bureaux worden be Art. 7. 

handeld; zoodat, er alligt weer eenige nmanilen Deze bepaling, di1t de huurovereenkomst 
verloopen, eer dat reclamants verzoekschrift, eerst in werking treeclt met den daa der re
aan de orde kan komen; om, met eene afwij- gistmtie, getuigJ alweder van de ko~·tzichtig
zende beschikking te worden te niet ged11.nn. heid der ontwerpers van het reglement.-
Als nu den reclamant binnen een maand of De verhuurder zal toch ten spoecligste -in 
vijf, zes, eene, meesfal te verwachtene nfwij- het genot der pacht willen tre:len; en even
zing .van zijn verzoek, kan ontvangen, is er zeer de huurcler in het genot Y<tn het gehuur
een JClCll' ce1·loopen. de. \Yorclt nu de reO'istratie door movelijke 

De verhuurder, ongeduldig wordende, cfan.r- chicanes teaenaehoud~n dan kunnen er ~aan
hij de .?ekti en pac~t, dringencl noodig he~~t den vo~rbij"' g~an eer 

1

de zaak haar beslag 
zegt z:gne toestemmmg __ op, en verkwanseld z:g- I krijgt, zeei: ten nadeele van beide partijen. 
ne gronden aan een z:gner landgenooten, op ~ W aarom nu niet bepanld dat de huur inaaat 
zoodanig:e wijze en onder zulke bezwarende op het tijdstip door partijeu in het conh·act 
omstandigheden, .. d~t h~t den Europeeschen bepaald en bekrachtigd door de registrlltie hti 
huurder onmogeli1k is, die gronden te kunnen den Rijksbestiercler? 
inhuren. Y oorbeelden hiervan, zouden bij te 
brengen zijn. 

Art. 6. 

Begint met te zeggen dat: Als het 011tuwp 
is uoerlueh.·eu ,·d, wo1·dt cle dcf'initive ac/e t11s-
sche11 pro·tijen opae;11oakt. I 

Alzoo, als de huurcler al cle phasen van wil
lekeur en vertraging heeft doorgestaan, k11n 
hij eindelijk een huurcontract sluiten. 

hetgeen ik had kunnen zeggen. Zijne licftladigheid 
bleef bescheiden. 

Maar de zomer was gekomen. Op een Junimor
gen kreeg ik eindelijk de vergunning om cen korte 
wandeling te maken. IIet was een pracbtigc mor
gen, met een vroolijke zon, die jeugd schonk aan de 
straten van het outle Parijs. lk liep Jangzaam, op 
alle kruisstraten aan de voorbijgangel's naar de rue 
Dauphine vragcnde. Ik kwam en ik .had mocite om 
het gemeubileerde h6tel te herkennen, waar wij af
gestapt waren. Ik was vreesachtig als cen kind. Als 
ik zoo plotseling voor Margaretha verscheen, zou de 
schrik haar mii'schien dooden. Misscbien was het beste 
nog om eerst clie vrouw Gabin te waarschuwen, ze 
woonde daar toch ook. Maar van den andcl'en kant 
stond bet mij tegcn, om iemand tusschen ons beiden 
te plaatsen. Ik kon tot niets besluiten. In mij was 
een groote lecgte, als van een offer, dat ik reeds 
Jang gebracht had. 

Het huis scheen gecl door de zon. Ik had het 
herkcnd aan een re~tauratic met ecn venster, gelegen 
gelijkvloei·s, van waar wij ons eten kl'egen. Ik keek 
naar boven, ik zag naar bet laatste venster, links, 
op de derdc venlieping. Op eens ging ccn jonge 
vrouw, met verwa1·de hairen en scheef aangetrokken 
borstrok er uit liggen, on vlak achter haar ccn jo11g
man, die haar vervolgde. llij stak het hoofd voo1·
uit en kuste haar op den schoutlt>r. Het was Mar
garetha niet. Ik was volstrekt niet venvondcrd. llct was 
nlrnf ik dat in cen droOJn zag, even als nog andere 
dingen, die nog volgcn zoudcn. 

Art. 8. 

In de vorigo artikelen, wordt den Res1denten 
de bevoegclhei1l toegekencl de overeen], msten 
te bekrachtigou. In de eerste nlinca n.u b0-
venstaand artikel wordt voorgeschreven: chit 
om verlenging vn.n huur, eerst toestemmiug 
van den gouverneur-genernal moet worden ge
provoceerd ! 

Als den Residenten de rnacht van bekrnch-

Een oogenblik nog bleef ik in lie straat, tot nicLs 
besloten, er aan denkende om naar bovcn tc gnan 
en die gelicven, die te zamen in den zonnc~chijn 
lacl.J.ten te ondervragen. Toen besloot ik om in de 
klcinc restauratie te gaan. Ik rnoest onkenhaar wc
zen.: gedurende rnijn herscnkoorts was mijn baard 
gegroeid, mijn gelaat ingevallen. Aan een tafel plaat. 
nemt'nde, zag ik juist vrouw Gabin, die binnen kwam 
met een kopjc om voor twee stuivers koffie te koo
pen; zij ging voor de toon"\:iank staan en begon met 
de bulfetjufvrouw het nicuws van den dag tc bcpra
ten. Ik spitste mijne 001·cn. 

-- En, vroeg de jufvrouw, is die arme kleine van 
de rlerde verrlieping geeindig<l met eeu besluit te 
nemen? 

- \Vat wilt gij? antwoordde vrouw Gabin, het 
was het beste wat zij doen kon. Mijnhecr Simoneau 
bewees haai· zooveel vriendschap ! . . Ilij lrnd 
gclukkig de zaken van een bclangrijke erfcnis in ordc 
gebracht en hij bood haar aan om ze naar zijn land 
rnede te nernen, en bij een zijne1· tantc~, die een 
vertrouwd pcrsoon noodig had, te latcn inwoncn. 

De buffetjufvrouw lachte ter sluiks. Ik had mijn 
gezicht achter een courant verborgcn, ik was blcek., 
mijne hamlen beef.Len. 

- Zeker eindigt dat met een Luwelijk, lwrnam 
wouw Gabin. ~Iaar ik zweer u op mijuc rcr, dat 
ik niets wecrncls gczicn heh. Ilet kleine vromvije 
hewcende baar cchtge1ioot r,n de jongc man gcdroeg 
zicl1 zeer fotsoenlijk . . Enfin ze zijn gistcrcn vr.r
trokken. Als ze uit den rouw is, nict waar? clan 

Inzencling cler Atlvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

tiging wordt toeg0kend, cbn is de vergunning 
van den Gouvernenr-Genenrnl tot verlenging, 
geheel en al overborlig; W<•nt primitive inhuur 
en verlenging van huur, Z~JU zitken vim het
zelfde genre. Men ziet hieruit weder0m de 
grilligheid van de ontwerpers.-

De bevoegdheid mm den huurJer, bij de 
tweede alinea toegekencl, om de gronden ge
heel of gecleeltelijk weder .te verhureu of aan 
anderen overtedmgen, is reeds in de meuw 
model piagem bepa1tld; de huunler ki1n dus 
van dnt recht oubelemmerJ gebruik maken, 
en zal wel niet zoo cl w11.1L ; z9n, zoo veel over 
te dr1i.gen clat hij bencden het fat1i.le cij fer bou ws 
komt. 

Rot voorschri~ in tle slot alinea v11n dit 
artikel, behelsd niets, wat niet logi::;cu als v11n 
zelve spreekt, clus kan worllen voorbij gaga.an. 

Art. 9 en 10 houden ni0ts bezw~irands in. 

Art. 11, 12, 13 en U zun m hooftlzaak 
gelijk fl.an de artikelen 17, 18 ou HJ v11.n het 
nog vigeerencle rcglement, except de w~jdloo
pigheid en de illustrntie van de boeten bij over
treding; waarnan wel ni.emnnd zoo dom zal 
z:gn, zich schuldig te maken .. -

Art. 15. 

Is geheel gel(jk ruin hetzelf<.le nrtikel onder 
hetzelfde nummer vitn hot bgenworJig regle
ment, en is zeer mtio:ueel; w1i1i.rtegen niom11.ncl 
bezwaren kan hebben. 

Art. lG. 

Is in zooverre bill~jk, cht allee:n de bep.i.ling 
van schriftelijke m•L.~tigiug door den verhuur
der ann derJen, om d·~ pneM te outv.mgen, 
geheel en al overboclig is. 'l\r,.nt komt iem~m<l 
met een behoorlijk geschroven en v1m het ze
gel van den verhunnbr yoorziP-ne kwitantie, 
bij m:g, clan betaa1 ik cfo.arop de p11cht, en 
heb niet nooclig tc inforruc3ren, of die per
soon al dan niet gomnchLigJ is, dat geld te 
ontrn:igen. 

~.:.rb. l 7. 

liit het oogpunt Y:~n s (fouvernements mo
nopolien. allc:;;i;iu.~ ju i:;t. 

(Vervoly hiema.J 

kunnen ze doen wat ze willcu. 
Op dat oogenblik ging de deur van de re:;iauratie 

wijd open en Dede kwam hinncn. 
- l\Iama, komt gij nict boYen? . 
Ik wacht u .... Korn gauw. 
- Straks, gij vervPclt mij ! snauw1le de moeder. 
Het kind bleef echter, om naar rle vrouwen te luis-

tcrcn; ze had ltf}t gela,1t nm een echtc strnatmeirl, 
in Parijs opgegrocid. 

- En allcs wcl bc~clwnwd, hernam Yl'OUW Gabin, 
rlc overledene kon nict in de schadnw staan van mijn
hecr Simoneau ..... llij bevicl mij volstl'ekt nict die 
karkas. Altoos klagende ! En geen cent rijk ! Neen 
dat, is maar waar, zulk een 111:111 moet onverdraag
lijk wezen yoor een vrouw die wat warm blocd heeft ... 
Zie daarentegen de hecr Simoneau, een rijk man en 
sterk als een puarrl. 

- 0 ! ik heb hem gezien toen hij zich poetstc, 
viel Dl;dP in. IIij Iiceft hair op de armcn. 

- Wilt gij makcn dat gij weg komt ! riep de oude 
haar op zijde stootcnde. Uij steekt overal uw neus 
iu waal' het niet wezcn moet. 

En tot besluit voeg<le zij er bij: 
- Kornaan de anrlere heeft gocd gedaan van maa1· 

t,e stervcn. Zij had het nict licter kunncn treffen. 
'l\Jcm ik wedcr in de straat wa:; kon ik slechts 

lanl!zaam voortgaan, mijne knieen knikLen. Toch gc· 
voeldc ik n1ijn leerl zoo diep ui1~L. Ik glimlachte zelfs 
toen ik mijn schadnw zag. 7.Plwr was ik erg min 
en zi1~kclijk, ik had ccn vcrkecrcl itlee gehad, toen 
ik Margaretha wilrle hnwcn. Ik heriuncrde mij toen 



Ingezonden Stuk. 
( Venolg van no, 4.) 

De ti tel ,·nn bet bock wns: 

Ifamlleiding YOO!' ~iet-Gcnceskumligen tot het ver
lecnen Ynn een;te hulp in dringende ziektegevallen, 
vcrwondi11gen en vergiftigingen . Ten gebruikt.• op 
plaat~en, waar zich gcen gr.11ee~heer beviudt, op pa
tronillcs, YOOr landverhuizers, amhtcnaren cnz. 

Met platen. Dcrde, door den scbrijvcr herziene en 
be!angrijke ,·ermcerderdc druk. 

Aan hct Ncderlandsch-Indischc Leger opgedragcn 
door N'. P. Y.\X DER SToK, Oml-Officier van GezonrI: 
heid bij het N.-0.-I. Leger, Ridder der Militair~ 
\Yillemsorde 1 e klasse. 

Th: dacht dat zal wat moois wezen. Vroeger, 
t' is al lang geleden, heb ik gestucleercl in 
de medicijnen. Ik ben echter niet gepromoveercl, 
niet omdat ik geen aanleg had of te veel col
leges verzuimcle, maar omdat het na . eenige 
jarnn stuclie uitkwam dat ik geen bloed kon 
zien, zonder flauw te vallen en een ieder zal 
be effon, dat een doctor bloed moet kunnen 
zien, omch1t zulks zeer nooclzakelijk is bij het 
adorlaten en het afzetten van arrnen en bee
nen. Ik ben toen naar Java gegaan en ten 
slett.e landhuurder geworden. De fazer van 
de Soernkartasche Courant zal misschien clen
ken: Witt lrnn mij chit alles schelen? nrnar het 
is noodig opdat hij overtuigd worde, dat ik juist 
de man hen om een oordeel over het boek 
van N. P. van der Stok te veUen. 

De leek kan het wel gebruiken en de voor
schriften er in gegeven volgen, maar hij moet 
dit eerst van een deskundige hooren en de 
waarlijk deskunclige zal lJlisschien op dit cha
pitre wat onverschillig zijn, omdat h.ij van de 
wetensch<tp rueer weet, clan bet boek hem zeg
gen zal. Een half geleerde, zooals ik, kan het 
juist op de goede waarde schatten, daar ik 
zeker bet.er clan de leek kan oordeelen en min
der onverschillig clan de doctor zal wezen. 

Toen het op een goeden <lag zwttar regende, 
en ik daarom niet naar de tuinen kon gaan 
en ik dus niets te doen had, want met par
ticuliere correspondentie laat ik ruij niet in, 
zoo vond ik de gelegenheid schoon om eens 
nader met den papieren doctor kennis te ma
ken. 

De kennismaking was t.en hoogste henedi
gend. Het boek is eenvoudig, begrijpelijk ge
schreven, zoodat het binnen het bereik van 
een ieder valt en hevnt daarhij 6 uitslaande 
platen, die enkele deelen van den tekst ver
duidelijken. De platen zijn fl.ink, grof getee
kend en de figuren hebben een juiste grootte. 
Wat aan het boek vooral veel waarde geeft, 
is de groote spaarzaamheid waarmede Doctor 
rnn der Stok medicijnen voorschrijft. Medicij
nen zijn dure dingen en ma.ken gewoonlijk niet 
lekker, vandaar, dat toen ik met ruijne vrouw 
vier jaren getrouwd was, ik haar een ernstige 
vermaning ruoest geven, daar zij onzen eerst
geborene dreigde te stra.ffen, door het ingeven 
van zeer leelijke obat. Dit is een slechte eigen
schap van vele moeders, die dat dreigement 
liever gehruiken dan een tik en, ofschoon ik 
niet van shum houcl prefereer ik dat in dit 
gevtil toch, omdut in het eerste geval de kin
deren een ingekankerden afkeer tegen medicij
nen wordt ingehoezemd, wat zeer lastig is als 
zij, door ziekte aangetast, die slikken moeten. 
Het boek heviel mij uitnemend en was ik ver
diept in de verbanden, waarbij ik plaat B. 
opengevouwen had. toen ik op eens een stem 
achter wij hoorde : 

- ""\V1it gemeene platen! Ajakkes nakende 
kerels ! Zeker weer zoo 'n boek van je vriend 
Zola. 

Het was mijn vrouw. die op haar bloote 
voeten, ook al een slechte gewoonte van zoo 
nu en clan zoucler sloffen te loopen, uchter 
mii was komen staan, zoncler dat ik haar had 
hooren uankomcn. 

haar ongerlnld, haar 'omher en afgetrnkken !even te 
Gueran1lc. De clie1·barc wouw had zich gocd ge
t oond. .\Iaar ik was nooit waarlijk haar echtgenoot 
geweest, het was ecn broerler die zij bewcende. 
\\'aarom zou ik nu Yoor de tweetle maal haa1· ]even 
verstoren? Ecn doo<le moct niet jalof"rsch zijn. Toen 
ik het hoofu ophief, zag ik dat de tuin rnn hct 
Luxembourg ,·oor mij was. Ik ging er binnen , en in 
den zonneschijn zittcn, bezicl<l met zacnte ornrden-
11 ingcn. Nu bedroefue de gedachtc aan Margaretha 
rnij. lk stcldc mij haar voor buitcn Parijs in de 
pro,·incic, als een dame in cen kleine stad, zcer gc
lukkig-, zccr bernind, zecr gczien; zij wcr<l er schoo
ner op, zij had drie jongens en twee meisjes. Ik was 
ccn lm:i.af man gewee·t van maar te sterven en ik 
zal de wreedaardige domheid niet begaan van 
weder op te staan. 

Sedci·t <lien tijrl heb ik vecl gcrciscl, ik heh, om 
zoo te zcggen, OYeral geleefd. lk hen een tamelijk 
mensch, die gewcrkt, geg-ctcn en gedronken heeft, 
zooals alle anderen. De dood beangstigd mij niet 
weer, maar zij wil mij niet, nu ik gecn retlen heL 
0111 !anger te !even en ik vrees maar clat zij mij 
vergeten zal. 

EMILE ZOLA. 

EJNDE. 

- Mis, vrouwtje, Zola is nan het schrijven v1111 
dit boek zoo onst;huldig 11.ls eeu pas geboren 
kind. Het is de papieren Doctor van N. P. 
van den Stok; daar lees den titel mattr. Als 
je die achter urnllrn11r kunt uitlezen zoncler 
huit.en aderu te gemkon, hen je knap. -Zeg 
het rue maar, d11t is gemakkelijker. 
- Dit is, voor zoo ver ik tot nog toe kon nn
gaan, een onmi ba11r bock voor ieder laudhuur
fl.er, administratenr en opziener, enfin voor al
len, die wat ver van eon geneesheer wonen. 
In de rueeste gcvallen geeft hij, bij voor
komende ongelukken of ziekten, de micldelen 
aan om ze te genezen en in anderen, waar de 
hulp van den geneeshcer streng noodig is, 
geeft h.ij aan wat men, in ufwachting van zij
ne korust doen moet. Maar laat mij bet nt1 
uitlezen. 

Toen ik weder alleen wns, zetto ik mijnc 
1ektuur, of liever ruijne studie voort. Ik werd 
waarl~jk opgetogen en nam mij voor er een 
artikel over te schrijven, opdat zulk een nut
tig hoek in veler handen zou koruen. 

Dadel.ijk nam ik clan ook de pen op, knap
te <lien middag geen uil~je,schreef ferm door 
en toen in den namidag het theeuurtje ge
slagen had, las ik het geschTevene aan mijne 
vrouw voor. 
- En hoe vind ge het ·? 
- Zeer goed, alleen had je m.ij er wel buiten 
kunnen laten. 
- Jeen lieve, dat kan niet. Alexander V. H. 
zou zeggcn; Zulks hehoort bij de stotfoge. Daar
bij is het goed dat het den lezer hekend is, 
dat ik gehuwd hen. Een getrouwcl man worclt 
altoos beschouwd als geposeerder, dun een 
yrijgezel, ofschoon zulks dikwijls toch niet zoo-
1s. 
- En aan welke courant wilt gij dat nu zen
den, toch niet aan de Mataram '? 
- En waarom niet? 
- Omdat de uitgever van de Mataram dezelf-
de persoon is a.ls de uitgever van den papie
ren doctor. Men mocht eens denken dat uw 
schrijven een reklame was. Gij woont in Soe
rakarta, zend het aan de Soerakartasche courant. 

Men ziet <lat mijne vrouw soms zeer ver
stn.ncligen mad lrnn geven, ik besloot die clan 
ook te volgen in de hoop, dat de Soerakarta
sche courant mijn geschrijf wel zil.l willen op
nemen. 

'l'oen ik een paar dagen lnter naar de sfad 
ging, kocht ik vier exemplaren van de Hand
leiding voor Niet Geneeskundigen en liet die 
in sterk linnen banden binden, omdat het een 
boek is dat veel gebruikt zal worden. Als zij 
gereed z.ijn, geef ik ze aan mijne opzieners 
cadeau. Het is waar dat f 5. rer exempl11ar 
nog al veel is, maar hoe dikwijls vergooit men 
die som aan zaken, die niet in den schaduw 

Een dwitrskijker wist ons te vertelleu, tl11t 
het moer clan waarschijnlijk was, d11t er nog 
rueor van den ringmuur Olli de gevn,ngenis zou 
instorten en schreef h~j d,it toe 11an de wijzc, 
wiiarop die gebou wd is. N iet clitt de specie of 
de steenen, die gcbrnikt zijn vtm slechtc kwa
liteit Wttron, ma11r men zou verzuimcl hebben 
om iutn de zoo l1mgc mmu op vorschillornle 
pl1mtstJn de nooclige >erstarki11gcn to bou wen. 011s 
dunkt dnt als dit w11ar iEi, het nog wel t\jd is 
om die vcrstcrkiug,:m 11t1n te hrengen. D,tt 1le 
ruuur, zooals zij nu is niet deugt is bewezcn, 
daar er een fl.ink stuk van is ingestort en is 
hot te hopen, <lat de kits van den wutersfaat 
zoo goed voorzien ml zijn, llitt er spoedig cen 
duchtige reparntie zal kunnen plm1ts hebbcn. 

Men worclt gewaarschuwd voor een meicl gc
naumd Sikem, die e n oplichtster le klasse is. · 
Jr,ij komt hanr dienst aaubieden en vraagt slechts 
om voorschot vim f' 2,50 of f :3.- Hoeft ze 
die echtcr beet, clan verdwijnt ze met de noor
derzon. i';ij is kenbaar aan een imcleng-aucleng 
op den linker wang en naar gissing 25 a 30 
j11ren oucl. 

Dinsdag avond kregen wij het hericht <lat 
het Z. 1\1. onzen Koning behattgd h11d, om den 
heer Otto van Ilees t e benoemen tot Gouverneur 
Generaal van Neclerfondsch-Inclie. 

l\'Ien had gehoopt d1tt de bekcnde antipttthie , 
van Z. M. tegen den heer van Rees, een belet
el tot die benoeming zou wezen; men ziet ech

ter clat men niet te veel op antipathien even
min als op sympathien ruoet rekenen. 

De Locoruotief roept uit: Het is geschied ! 
Wij kunnen er bij voegen: Laat ons het beste 
hopen! 

Wij waren eouige dagon geleclen ironiscl 
in onze metle<leelinJ v11n de uitlogging va'l de 
fr11tii geklounle avondschcmerin<T, die o<,k ill' 
West-.B.:uroptt is waargenomen, toen men dat 
vorschijnsel in vcrbitnd Lmcht met de uitbar 
sting van Krnlmtnu. Het hlijkt ons nu cch
tcr, dn.t de stcrrokundigo Torman Ln,chye1 
goecle redenen voor zijne hewering heeft tmn
gev oerd. 

Lachyer berekent de massa der bij :le uit
barsting uitgeworpcn vulc<mische stor op mil
lioenen van tounen. Do zon wits nai.uurlijl 
machteloos tegcn die rnussit. Yan._ dnar de 
uren a,anhoudende duisternis in Je omstrckcu 
vitn Bafavia. De nitgeworpen materie bcs~ond 
nit vitste en dampvormige ruassa:- De vasJ--:i 
deelen wareu, gehoorzat1 m aan de w~t der 
zwaartekrncht, spoedig gev nllen; maar de fij
nere stofdeeltjes blevon met de clamrvormiae 
materie in de lucht; de zon hrak el' hmgz~i.
merh11ncl door en deed diirmloor de atmosfeer 
u,chtcree]J.volgens een witte, een groene en 
blauwe kleur Mnncmen. Lachyer bewijst uit 
de kleurenleer, tlat de zonnestralen op hun 
weg door den alles omhullenden en cloordriu
genden aether, door de wolken en de boven
genoerudc vaste hestanddeclen zich op die wii
ze ruoeten brekeu. 

Maar nu b4jft nog de vraag over, hoe de 
vullrnnische massit zelvc htiar reis om de we
reld heeft afgelegd. Lachycr verklaart dit tils 
zeer ruoge1\jk uit de snelheid, waarmede de 
bovenste luchtstrooruen van den Equator uit 
zich voortbewegen, en Krakatau 1igt juist ~p 
den voor de werkztL<tillheicl dier stroomen ge
schikten afstancl viin den Equator. De ge
kleurde schemering was d1tn ook raeds den 
28e Augustus, clus onmicldellijk na de aurd
beving, op Mauritius en andere eibnden van 

. de Imlische zee te zien ; den 31 en vertoonc:e 
Een schrijv_en van, 1:.ata.v1a meld ons,. dat er bet verschijnsel zich in K oordelijk Brnzilie, 

sterk sprake is, om TJilatiap geen garmzoens- volkomen overeenstemruende met de snelheid 
plttats te luten e:11 alle troe~~~ v~n daar 1'.8rug P. van de luchMroomen; den len Sept. werd 
te trekken. Het is _waar dat lJ11ntJap een mterst het waargenomen aan de Gom1kust, wuar
ongezon~e P!aats is en vo~r>tl ond~r de soldaten . zooiils the Times meldde, een Engelschman de 
veel offers eischt, maar of ~et, ,~1t ~en ander ' zon voor de maan aunz11g; en vervolgens in 
oogpu~t beschouwd, zaak ~s 'IJil~tJttp geheel V1mezuela en Trinitltid, derhalve in een lijn, 
van troepen te ontblooten, is de vrnag. die zich van KrnJrntau over Afrika naar Z.

In de desa Beton laat men fl.ink hanen vech
ten. V erleden W oensclag had er een extra 
kamp plaats. Twee strijders, een bruine en een 
hijna zwarte traclen in het str\jdperk, de hijna 
zwarte won en bracht zijn eigenaar een winstje 
van p. ill. f 150.- aan. De hruine was zoo 
toegetakeld, dat er niets anders overbleef clan 
om hem te slachten. l\'Ien zegt dat de kapala 
kampong er bij was, maar hiervoor staan wij 
nict in. 

Amcrikit uitstrekt. Aan de Kitap werd het 
luchtverschijnsel eerst den 20en Sept. gezien 
en arm Europa's kusten 9 November. Oveml. 
waren de verschijnselen onvemnclerlijk van 
den zelfden aard en wijzen dus op een ge
meenschappelijken oorsprong. De zon worJt 
met een nevel overdekt, gaat op de maan ge
lijken, neerut een groene kleur aan; en is zij 
clitn ondergegaan, clan breken zich haar stru.
len nog l1mg claarna in de tot aan de grens 
van de atmospherische lucht zich ophoopenden 
stofsluier. 

B. H. van de Handleiding kunnen staan. Ik hen dit Van den Chef van bet Post- en Telegraaf
jaar dan ook maar niet naar de sekaten ge- kantoor ontvingen wij, namens den Hoofdin-
weest. Daar mijn vrouw kiespijn had, was de- specteur, het hericht <lat het vertrek vim den I Oncler de kampongbewoner- te Soembaja 
ze opoffering m~ gemakkel~k. s~oomer naar de Ln,mpo_ngsbaai tot overbr~n- heerscht het n:i'ive lJ,ijgel~of clat als er een kring 

Ik raacl een ieder aan z1ch het besproken gmg van telegr1trumen is bepaald op, den 3e, om de maan is er kettmo·o·ano-ers ontvlucht 
hoek aan te scha.ffen, zoowel voor zichzelve, lle, 15, 19, 23 en '27 Febru~tri ai1nstaande. zijn en het dus zMk is. d~st> n~chts o-oeJ de 
als voor zijne Europeesche ondergeschikten; H

1
. wacht te houden. Hoe grooter kring, hoe meer 

men zal zeker d,iarmede een weldiiad doen aan KETJOEP A.RTIJ, N aar wij vernemen heeft er gedrosten. 
de laatsten: heden nacht een ketjoepart!j plaats gehad bij 

u dankend voor de afgestane ruimte, verhlijf vyinodhipoero, hoofd Vi.l.ll Scwoegttloor. Xadcre 
ik hoogachtend: h11z~nderhe~len ontbreken. ons. De Heer Ber-

[Soe1·. Ct.[ 

U w dw dienaar, rettj.J Jr. die ter hulp wilde sneUen, moet naar 
Ph. I wij vernemen door lanssteken gedood zijn. 

Ver s pre id e E e r i ch t e n. 
P. S. W aar vrouwen in het spel zijn, kan Mat. .. . . 

er geen schrijven zoncler postscriptum be- . . . . In Frankn.Jk is men 1ot de onid1Ckkrng gekomen, 
t 1\

ir 'k 
1 

.. d d b In de nulifarre kantine op \Veltevreden had dat de truffols niets andel's zijn rlan een ~ooit van 
s ~un. .i.agd 1 S u vkerzote rnhn ID{] on ter eta on- eene plechtigheicl plaats. Bijna het gtinsche • s·hurl't, rlie ziciJ aan de >YOl'tel,; ,:an sornmio-e eikenboo-

.. . .. garn1zo~n en vee officieren W<1.ren d11ar uoen. ~ men 'el'toont .- e ava- hxle geeft een pro ban t-nes van e oer1t ·ar asc e couri1n op e ne-1 · 1 , · h" r. . D J l 0 

men en ill{), als ze nog voorhanden Z{]ll, de De kol.onel \an I\esteren overhandio·de met een '· middel nan om rlc. rnrmcerdering van ha(~j ies tP.u en 
reeds verschenen nummers te zenden. welspr0kende en door den Overste 0 1\fock be- ~ te gann.- De Regcering rnrclere Yan elk lnlan lei', 

Soerakarta. 
antwoordde aanspra:ik aan het <Tn,rnizoen ter ~ die naar Mekka wil gann een som Yan ~ ·100.- Er 
1 ts. · cl l t· c 0t fi ' zal dan een •lam gelrwl wunlcn tegen dien meer r.n p aa mo· in e ntn 1ne eene i•) orrn1 o voor- · n . . ' o ml' er toJnemernlcn sti-00111 van leegloopers en men 

stelle~de den slag b{] Samabnga_n op ~et oo- zal teYens ecn anrdig duitje in hct ~akje krijgen.-

l'tiannstand. 

1 

genbhk dat ge~ernal van der HeJJden, oischoon Te Ilat·ivia worden gcen gebe:1nc araks!ookernin 111cc1· 
11<tn het atmgez1cht verwond weder te paard gevonden.- Justns van l\fourik hrcft ecn reklame 
stijgt. Het garnizoeu werd bij cleze gelegenheid geschreven, om f -100.- ma~Mig Le worden voor 

Zonclag G Januari E. K., Zondag ·13 Januari V. M. op eenige ververschingen onthaald, cen scheepskok, die zijn kist met plunje verlJrcn 
• heeft.- Yolgcns de Arnhemsc11e Cow·ant wordt. er Zonrlag 20 Januari L. K., Maandag 28 Januari K l\L, 

TOERilEURTEN vo0r rlc kommissarissen der maand 
Yan de Leclen der p!aa tselijke schoolkom111i~sie te 
Soemkarta. 

fanuari ~ 11. K. II. Wilkens· en 
U. A. II. Kuhr. 

V c 1.• t r e k d a g e n «l c r l'JI a i l s. 
in de mciancl Januarij ·1884 

3. - 17. - 31. F 
9. - 19. - 30. 

E '10. - 24 

Wij vernamen, dat er onder de Javanen in 
de kampoongs, die overstroomcl zijn geweest, 
koortsen zijn uitgebroken. In een cler b1aden 
werd acht grein chinine per dag als preserva
tief aangemden. Een geneeskundige madde <lit 
echter af en wilde geen medicijnen geven zoo
lang men niet ziek was. Krijgt men echter 
de koorts clan moet de ziekte door grootegif
ten chinine op eens aangepakt worden; of men 
echter genezen zal, als men in een ongezonde 
huurt blijft wonen, is iets wat wij sterk be
twijfelen. 

Een nog jeugde inlandsche vrouw, die van 
een sedert naar J ederland vertrokken Europe
aan, een huisje met het daarbij behoorend erf, 
geta,xecnl op ruim f 100.- had ten geschen
ke ontvangen, vervoegde zich onlangs bij een 
alhier welbekend geldschieter en vroeg clezen 
om f 500 ter leen, ondcr verband vttn hedoeld 
huis en erf. De gelclschieter hood haar a1tn 
r 350 tegn 5% rente 'smaancls oncler het ge
wone beding dat bij wanbetaling cler rente 
een maand, of van de hoofdsom, na tifloop van 
6 maanden, het huis en erf zijn eigenclom zou
clen z~jn, zonder verdere reclame. Hiervnn wenl 
notarieele acte opgemaakt. Wr.t deed nu ech
ter onze gladu,kker? 'l'oen hij zag, clat de ren
te maande4jks geregelcl aangezuiverd wercl, he
gon bij zijn deLitrice het hof te maken en 
brugt haar in den wa11n, <lat h:ij lmar tot zijn 
huishouclster wilde verheffen. Daarcloor ver
waarloosde zij te zorgen, dat de hoofclsom kon 
teruggegeven worclen. En toen nu de 6 maan
den om waren, liet hij zijn regt op het huis 
gelden, en zette cle bewoonster op stmat, zich 
uldus tegen f 350; min f 102 ontvangen rente, 
meester makende van een pand dat f 1000 
waarde had. 

A.D.N.I. 

op den Binnenhof te 's Gravenhagc veel tijd ver
knoeid. - IJet is best mogelijk en het w::m!L daarom 
ook gaame geloofd.- Te Berlijn worden in het aqna
riurn de apen eens in de weelt gewogcn. Zou een 
dei·gelijk operatie nict met vruchtgebruik kunnen toe
gepast worden op zckere dienaren van den staat; 
waarschijnlijk zouden er vclen tc licht Lcvonrlen wor
tlen.- Den 17dcn dezer is de nieuw benoemcle mi
niste1· van kolonien naar Nededand vcrtrokken onrler 
het gebnlder van Negentien lrnnonschoten.- Dells
sistent nesi(lent van Batavia is zeer gevreesJ onde1· 
de vagcbomlen.- Een bcrncht zeerooverlioofdrnan is 
te Soerabaia gevangen genomcn.- Te Samarang zal 
bij gcnoegzarne cleelname ecn muzickscnool worclen 
opgericht door den heer Lohman, kapelmeester d<'t' 
Samarangsche Schutterij. Men hoopt algemecn clat 
hij z::il slagen, wat ook wel geschieclcn zal a!s de 
koorden der beurzen rnaar losgcmaakt worden.-

TELEGRAM:MEN. 
Uit Batavia, 21 Januari. 

Van Penang, dd. heden, wordt geseind: 
De Hollandsche troepen zijn onverrichter 

zake van 'fenom teruggekomen. 
Luitenant Snijder is gesneuveld. 
De Pegasi1s is hier en wacht op orders van 

de Engelsche regeering. 



0 ff i c i eel. 
T w e e j 11 r i g v e i· 1 o f verleend aan tlen 

llOL1iris te Tegal, "\Viselius. 
B e n o e m d tot tijdelijk notaris te Tegal, 

Gelpke; 

Uit Batiwia, 2~ J anuari. 

V olgens een gerucht zou de hcer Pannekoek 
benoc:rnd warden tot lid in den Haad van lndie. 

~eer waiirsch.ijnlijk wordt dnn de heer Hey
ting algemeene secretii.ris ; 

de he~r van der vV eide hoofdinspecteur der 
cultures, 

de heer Franl: eerste gouvernementssecretaris; 

De ingenieur r!' Arnaud Gerkens is voor
geclragen voor een tevreLlenheiclsbetuigiug. 

Officieel. 

G e p 1 a a t s t te 8enrnrang, de d:anstdoend 
ingenieur hij den waterstuat Kruimel; 

te Soerabaja, de dienstdoend ingenieur Elen
baas ; 

te Rembttng, de opzichter der denle klu.sse 
Callee. 

Er is 7i ie1· een Hollandsche mail nan, loo
pende tot l December. 

De minister maakt bczwaar tegcn een ver
laging van het zeeport. 

De onderwijzeressen van Holst Pellekaan, 
Peerbolte en Dominicus zijn ter beschikking 
ge teld. 

De officier van administmtie bij de marine, 
de Vries, is gepensionneerd. 

De luitenant ter zeer W oldringh eveneens. 
Voor den Bataviaschen trnmweg is een lee

Illilg van vijf ton uitgeschreven. 

's-GRA VEN"HAGE, 21 J1muari. 

De hecr van I"lees is bcnocmd tot Gou
, ·ernenr-Gcuernnl. 

tot tweaden adjunct-ingenieur werktuigkun
dige bij de Staats'poorwegen, Raven. 

G e s t e 1 d ter beschikking van den Officier 
van .Ju. titie te Bnfavia, de rechterlijke ambte
naar 'l'oxopens. 

Ook aan den heer Georges Wood is ver
gunning verleend een reis over Java te maken. 

Kapitein de Bruijn heeft een tweejarig ver
lof n!lllr Europa. 

Het stoomschip Semamng is gisteren te 
l\l:m:eille aangeko.nen. 

De haven van Tandjong-Priok ligt vol puim
steen. 

V olgens officieele berichten zijn de expedi
tionnaire troepen naar Tenom den 7 en J anu
ari geland. 

Den 8 sten J anuari hebben zij Gedei geno
men. 

Hierbij sneuvelden luitenant Snijder en twee 
minderen. 

Luitenant Schiilllllelpenninck en vier minde
ren werden gewond. 

'l'wee minderen werden vermist. 
Den 1_3en J anuari werd de klimpong Pa

dang Kling genomen. 
Bij die ge1egenheid kregen wij zes gewonden. 
'impang Olim werd platgeschoten en eenige 

kampongs werden verbrand. 
De luitenant ter zee Prager nam een vijan

C!.el~jb versterking. 
Daarbij kregen wij drit! gewonclen. 

De bevelhebber en ZlJn stnf ZlJU roc1ls to 
Kotnni.dja teruggckecrd. 

De mulere troepen volgen omler kolonel 
Perne; 

'l'enom zou voorbeeldig getuchtio-d zii11. 
i:r l "' " ' an c e bemanning echter goen nieuws. 

Van Heuter, 22 Januari. 

';;-Gl'(t1'<'1thage, 21 J11nunri. De president cler 
'rweede Kamer i:s benoemd tot U ou verneur
Geueraal. 

Lomfrn, 21 Jmrnari. B11ron de Chers kwam 
te '\ Veenen aan en had een auclientie bij den 
Keizer. 

Uit Singapore 22 J anuari. 

Ilie1· i:s de mail aan van ~J De..:emher met 
o. a. de volgende berichten: 

I rnitr Javti. vertrakken de luitenn.nt ter zoe 
Reinders ; 

de kn.pitein der infouterie Heil ; 
de luitenant der infonterie Overman. 
B en o em d tot officier van gezondhei<l, 

Blok; 
tot consul van Denenrnrken te P11llitng, 

Schlliter. 
De verhouding tusschen de deput11tie nit de 

TrnnsvMl en Downingstreet, hier in den zin 
van de Engelsche regeering, is zeer gespannen. 

V olgens eon gerucht zou Engcland cen vijf'... 
Jfing protectoraat over Egypte aanviuu-,1 heb
ben. 

-

I B c u o l' m cl tot rcforeudm·is bij de al•:remee-
• I 1 C ' t) 

no secretnnc ;::.;torm vnn s ltraves:iudc; 
tot c011tr(ilenr t1L'r cerstc klmisc op .T n.vn. en 

:fodoern, Hlume; 
tot contrllleur dcr ecrste kfassc 011 de bait

teubezitting-en. Hiik; 
tot controleur der tweede kln.sse op de bui

tenbezittingen, van Os. 

Yan Henter, 2-± J1tnn;1ri. 
Lonr/1'11, 23 .Jmnmri. In eon speech te C'hel

sea gohouden, zeide Chm·les Dilke dn.t kolonel 
Gordon naar hoogere bevolen hanclclt. witnneer 
h1j de Engelsche troepen uit Egvpte evacueert 
en de knsten der Hoode Zee verlaat. 

Particulier Telegra1n 
VAN DB LOCO.MO'l'IEF. 

lJit N eLlerlitud. 

.l1118/e1·dum, 2+ Jmnrn.ri. 

l\OFFHi. goecl onlinn.ir, veiling Xederlnnd
sche Harnlohnn.:tLs:shappij, 35. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Zt1 tenh1g rlen 2G .fanual'i in hct toko Jokaal 
van cle llecrc11 HOFF & t'S.\S tc "JJcscn van toko 
goP-dcrcn. 

Op Jl i11sil:1g den 2.0 Jn1111ari v<tn den inboetlel rnn 
LIL'll Hc,,1· J. F. A:\DOETllE tc Klatcn. 

Op \\'ul)nsd:1p: den 30 .T:mtrnri van rkn inbocrlcl 
Uit Batavia, 2J Jammri. nn ll1C\TOuw de wc1l DEKE:\~ tc Kebalcn. 

0 ff i c i e e 1. Op Dullllc1·dag den 3 l .fanunri in hct p:mdhuis 
I . vn11 Llcn Chinces Ol':Y Yim LEE tc 'l.'.jujocrlan Yan 

n g e .tr o k k e n: de tijcle]ijke werkz1i.n.m- onuit~eJo,;tc pnnclgoNlcl'cn. 
stelling van de onclerW:ijzeres ruejuffrouw l\1oor- Op \'rijdag den ·I Fcbrnari in hl?t p:indhuis van 
rees. dun chi1wcs OE Y YOE LEE tc 'l'jnjoPcl:m Yan · onuit-

(J e p 1 a at s t: te Riouw, de on lerwijzercs geloste µnndgoc1lcrcn. 
ruejuffrouw Buning. 

B en o em d: tot zoutverkoop-pakhnismee.s
ter te Semarang, Bo<l.rie; 

te 'l'elokbetong, Velden; 
te Probolingo, Boekholt. 

Den 19en <lezer is de DO/'d,·echt aangeko
men, met brand in de steenkolen. .Matttregelen 
tot blussching werden genomen. 

Uit Batavia, 23 Januari. 
De Soenda is 20 dezer, de Nede1·lcmd en 

01·anje gisteren Suez gepasseerd. 

Uit Batavia, 24 Januari. 
Zaak Bufl.o. 
Bi Sadjem verklaart een antler meisje bij 

Bu:fl.o, doch Lim Oenio elders gebracht te heb
ben. 

Ook verklaarde zij voor den rechter-commis
saris valsch getuigd te hebben. 

Dit zou op last van den adjunct-djaksa ge
schied zijn. 

De zitting wordt nog steeds met gesloten 
deuren gehouden. 

De stoomer Soo1·d B1·ubant kwam gisteren 
te Suez aan. 

Officieel. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n N eijs, lnspecteur 
van financien in de tweede af'deeling (?). 

T e r u g g e s t e 1 d tot hoofdcommies bij de 
algemeene secrefan1.e, de refrendaris Vermeulen. 

'l' o e g e v o e g d aan den hoofdinspecteur 
der rijst- en suikercultuur, de controleur der 
eerste klasse Monod de Proideville. 

De Vc11d1rnwe11lei·. 

IL C. FISSEH. 

Advert e n tie n. 

op WOENSDAG, 80 J1muari as. 
ten huize van Mevrouw de \Ved. I)EKEXS 

op Gebalen 
van Hn.ren netten inboedel, waaronder eene 

collectie teekenbehoeften en voorbeelden, 
olieverf' en penseelen. 

(50) SOES:.VIA..:.~ & Co. 

OPENBARE VERKOOP. 
Op Donderdag 1-l Febrnarij lSS-l 

des voormiddags ten 10 ure, ten kantore 
van den on<l.ergeteekende, 
'ran het hnnrland 

'l'RE JENG, KLATE~, SOERAKAR'l'A: 
groot ongeveer 282. Bouws. 

Solo, 15 Januarij 1884. 

(46) 

D. BODDE. 
Notaris qq 

Intermitionale Crediet- en 
Han<lelsvereeniging 

» lWTTERD AM" 

't'\e ondergeteekende belast zich met 
~ 0 PM ET INGE N. 

ook van lamlelijke ondernemingen. 
J, G. ~I. A. C~l.RLIER 

(26) gczworen Lanclmeter . 

endutie 
op Vrijdag, 25 Januari a. s. 

Ili.J.u.1~nlau<.leu.: 

Gouverneur G3vraa~d 
, ·ooral dc,i;elijk PI~NO .. onder-
""~vi.jl'!. • 

I<~ lb.di. sala ris. 
Adres nommer de:zes, met copy-certificaten., 

franeo . 

'I'HOOl•"l' & BONING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterli11g," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.'' 

Bij bet A.~c111:schn1, dczc1· H :nntschn.11-
pijc11 bcstant, 01> zcc1· nnnncmclijke ' 'oor
wnnt·dcn, gcle;:;cnhcid tot ve1·zcke1·ing 
tc~·cn b1·arul;:;cvnnr, ' 'nu a.Ile soortcn Ge
bou\vcn en Goed("ren. 

De ilyrn l te Soen1 l;-(() ·la, 
(16) J. H. VA OMMEHEN. 

AGEN'l'SCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand- . 
Assurantie Maatschappij. -I De ondergeteekende sluit verzekeringen te-

gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waanlen. 

( l4) A. MACIDELSE. 

An1sterdamsche· Apotheek 
SOE.RAKARTA. 

Eenig depot voor Soeralrnrta van 

Sg.,~J?~~he V'11i1ne;g., ... 
(25) A. MAOHIELSE. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening :i 500'"'CQO 

100.000 Loten f' 5 Iler Lot 

AFLOSBAAR MET . GELIJK BED RAG. 
Prijzen van f' 30.000 f 20.000 

f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. to 
SOESMAN & Co. » 
B. J. EEKHOU'l', » 
J. W. VAN OOHD'l'. » 

Socra.kartu. 
Djocjakartn. 
Djocjiikartn. 
Boijolali. 

Te koop gevraagd ! 
Ben.g·aalsche koeije:n., 

elk 1,er dag IUinstens vier tlcsscbelt 1nclk 
gevende en nict 01uler dau ~es jaren. 

:\Ien adresscere zicb bij de uitgeYc1·s van dczc Cou

rant ondcr het munmer \·an clew ndrnrtentie . 

(44) 

TE KOOP! 
P1·etentie op Ji. lF. §t ... 1nan 

en echtger.wotc, g·eboren Hr. ij. 
Infor1natie:n: .iFie(Ue1·, §oerabaia. 

(L17) 

in d~ 'rcko van ~e ~~e.~e~ ~O:r;tF en ~~aAS 
u:~V:SBKOO~ 

van olle 1?:rrovisien, D:rron:hen en Luxe.=-o:rrti:helen, te veel oni, 
op te noenien, en node:rr bij st:rrooibiljet zoo·veel 

tnogelij:h te specifliee:rren. - . 
(51) SOI~lSJ\'.IAN & Co. 

o~. - ~ 

VOORTZETTING VAN DE VENDUTIE 
TOKO HOFF EN 

Kaa~da:g~ ae 
t' SAS 

~~ ae J1a~~~~i iee4~ .(52) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B A TAVIA, 

t en bl' hocw v:m 

De Gyuurnstiekscl1ool tc Soe1·aknrta 

en 

De v.-1·.-enii;:;iug tot ' ' ()Ol'bereideJld on
derricht nnu kinderen vnn 1'1 hn'er-

1noi;:;enden in Nede1·lnndch lndie. _ 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van /' 20.000.

{( 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
(( 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

1 (( (( 
2 pr:i-jzen « f 5.000.-
5 (( « (( 1.000.-

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

320 prijzen r 'l 70.000.-
LOTEX zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaar. 

tc Amboina bij de beeren A. J. Harmsen & Co. 
« Bnnda « den beer C. J. Blankert. 
« Bandjnrmasin « <1 « J. /\.. Jansen. 
« B:rndong cc « « C'. G. lleiligers. 
« Batavia « de N I Eseompto Maatsehappij. 
« << « den heel' lf. J. l\Ieertens. 
(( 

« 
(( 

(( 

(( 

« 
« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( (( 

(( (( 

« Bengkalis 
« Bonkoelen 
C< Buitenzorg 
« Cheribon 
)) (( ,, (( 

« Djoejaearta 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Indramajoe 
(< « 
« Mara. ><::ir 
ll ~fenndo 

« Padang 
(( « 
« P alembang 
« Pasoeroean 
» (( 
» Pattie 
» PPcalong:m 
(( (( 

(( (( 

« « « G. Gehrung. 
« « « F . 11. Kroon . 
« de hecren H. l\f. van Dorp & Co. 
cc « « E1"11st & Co. 
« « « Bruining & Co. 
« « « Ogilvie & Co. 
<< << c< \'isse1· & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
a den heer Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« « « G. C. Twijsel. 
cc « « C. E. Aeekerlin. 
« « « Th. Jnnsz. 
« « « J. J. II. Smeenk. 
« « « A. J. ·wolvenkamp. 
« cc « J. rnn Holst Pell~kaan. 
« « << J. J. de Graaff. 
« « « H. Buning. 
« « « \\'ed . Koeken. 
« de heeren Soesman & Co. 
« den hcer J. Revius. 
« c, « Chs. Pino . 
« « « \\'. Eekhout. 
« de beeren Borders & Co. 
cc « « \Yaldeek & Co. 
« den heer C. J. van Bueren. 
« « « G. IT. Ruhaak. 
« « « ll. G. Ktnnder. 
« « « D. P. Erdb1·ink. 
« « « A. III. Yarkevisser. 
« « « A. \\'. I . Boehardt. 
« « « S. X. '.\fan . 
« de hce1·pn Ilana :IInllenw ister & Co. 

« P oPr,voredjo c< 
« P robolingo cc 

dPn hcer :IL \'. Stoets. 
<< « C. G. n 1n Slidrecht. 

(( (( 

« Riom,· 
cc Sulntign 
S::unara ng 
(( 

(( 

( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (< 

« Soerabaia 
(( « 
(( (( 

« (( 
(( (( 

» Soerukarta 
(( (( 

(( (( 

« Tang-Prang 
« T egal 
» Ternate 

« Tjilatjap 

(( 

(( 

(( 

(( 

« « H. :3. Tha t Lm·scn. 
« « (' . van Zij p. 
« « Th. rn n Soest. 

de b ce ren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« 
(( 

« « Ra 1·c11f<waay & Co. 
« « Arnold & Co. 

« « « Soesma n & Co. 
« « « Gri;-el & C'o. 
« den heer A. .\ . l!i~~ehop. 
« « Ch :< . Koeken. 
c< « (( Clignctt. 
« de bceren Geb . Gimberg en Co. 
« cc c< Yun :IIuiden & Co. 
« « << Thieme & Co. 
« « « Soe~mnn & Co. 
« « « \" ogel rnn de!' Heide & Co. 
« den beer L. Baier . 
« « « L. A. l\I. Leman. 
« « « K. llovens Greve \Yzn. 
» « « C. \Y. R. ...-an Renese van 

DuijYcnbode. 
» « « I. I. A. Uitenhage d1> 

l\list. 
De trekki ng gesch iedt t en ovcrstaan van den -o

tari · II. J. :1-IEERTE:\ t.e Ila t:wia als bij aa uplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerti en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. 
Pl-UJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

Kev~~~ .... A., Kleiza. 
Inodiste Sainarang. 

is ruim voorzien van ff uweel, satijn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Reeft ook voorra
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

MEUBEL MAClA ZlJN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABR!EKEN 

leveranc ie r v a n a!le fabrick sben oodigdhe den 
ID. r.r" ~1\..S-S{."1unr.ana,·. 

De ondergeteekencle ncomt de vrijheid UEL1CL 
medetelleelen, diit hij in zijn MEUDEL1\1AG-A
LITJN steeds voo:..'hn.nclcn heeft nlle mogel~jke 
l\IEUBEL en HUISRAAD, itls: 

ENGELSCHE en SOEBA13AIA, C'HE LE
DIKA T'J.'EN met bultzak 0 11 kliuuboe, wrrnrbij 
voor de zuiverheicl van de kapok worclt in
gestaan. 

SPIEGELS. SOHILDERIJEN, BEELDEN, 
KROON-HANG- en S'l'AANDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

DJATIEHOU'l'EN STOELEN, TAFELS, 
KAS'rEN, BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHU'l'SELS etc., MARMEREN 
RONDE TAFELS,-CONSOLES, TOILE'l'SPIE
G-ELS, KNAPEN,- complete SERVIEz;E en 
GLASWEHK in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

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

Is genegen Inboedels tegen contanten beta· 
ling over te nemen. 

YERHUURT MEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden van goederen 

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

Producten worden door hem van het spoor
wegstation alhier tot op de weegschaal in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
steeds aanspmkelijk voor de overleggelden aan 
de spoorwegmaatschappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissieha.ndel. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

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

AQlentscha.p voor fa.brieken . . 
Pelast zich met de levering van alle mate

rialen en verdere benoo<ligdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(1 5) Senzarang. 

SOES~IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 

Hnis-en Coinl11issieYendntien 
(2 ) 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van "\V. H. Y3.X EcK & Zo:~rnx, A111ste1·dam) 
bizoncler licht, geschikt om met twee pa a r
d en zoowel als met e en pa a r cl, gebruikt te 
worden. 

Te be:ichtigen b(j 
(1) THOOFT & BUNING-. 

GEVIlAAGD 
voor een a:f<leeling van een KoFFIE-OXDER
XEMIXG, bijzondPr geschikt voor Indigo-Cultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van kapitaal aancleel 
verkrijgt, tevens zich met aclministmtie wil 
belasten. 

Offertes frnnco, onder nommer dezer ad
vertentie. 

(2) 'l'HOOFT & BUNING. 

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

Djebbres. 

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

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Buning - Soera.ka.rta.. 
p APIEHEN IN nrrERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'l'EN, IN ZEER , VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

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

L ti fr B n t B Ma at s c 11 a DD ij 
TE BATAVL\. 

Tnlicbtingen omtrcnt vcrzckerill gen b. v. K1Lpitnid l1!j o\·erl jj d~'n , Tmmcr-trekkende ver .. c
kering;- ook omtr<}nt die volgens hot onl11u;js nw ~\'e'Hil'~ll YEHLA _\ (}D htr iPf' \"nor \\"E1·> 
ZE1 FOND::3 , wonlcn g11ttrnc verstrekt door 

den A rrent tc Socrakartn 
(17) .J. IL YAN O. D IF mi 

Ondergeteekenclen, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerfobrielrnnten gelegenheicl 
te geven om de oven in toepassing te brengen, ] 00-000 vuurvaste steencn per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e pr~jzen leveren. 

' TAN DEB LINDE & TE,rES. 
(1 8) SAMARANG. 

:i::>e ~elo"U. tir.i.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bij']evolg van ee11en lteilzamen in vloed, voor de huid. 
Z1j houclt op h!Jt aanr1e::iclit en is 011:irhlbaar: 

'Lij geeft dus aan de lwid eene nalwwlijke f>"ischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, r1te de la Pnix, 9 - PARIS 
lofen neme zich in ache t·om• namaak en t•e>"valsching. 

(Oordeel uitgesµroken door llel Tribunaal de la Seiue lien 8 mai 1875) 

ELSBACB 
8, Rue Milton, te Parijs 

Vertegenwoordige r voor Europa van d e 1\e de rlaml sch-Indische I'ers en voor 
Indie van de voornaamsle fabri e kanten V<~n Frankrijk , be veelt zich aan 

1° Voor Jiet uitvoernn van a,Jle Commissie11 en Inoa,sso's op de /Jillijkste 
voorwa,a,rde11. 

2° Den verkoop voor de ma.rkt te Pa.1'ijs va,11 Holfamlsolie en Indisolie 
pl'Odukte11. 

3° Voo1• alles wa,t Jn llet befa11g Jigt va,n den Holfa11dsohen of Indisohe11 
handel te Pa.rijs. 

In mijne Bureaux liggcn de voornaarnsle Holland~_chc en alle Indi;:;()he Courantcn. Alie 
!nlicllLingcn wol'dcn er vcrstrei.t ze z ij 11 hcl vllr-:e: 11 1mg~p1111t van lnlltcrs en Hollanders. 

TEI.EGRA)hlnnES : ELSBACH-PARIJS 

J. 1VJl:OJRET &z:. BR,0Q1[J"'ET 
CO:>STRUC'l'EUHS BRF. \ "ETES 

Paris, 121, rue O berkampf, Paris <-

Pompen voor allc d<Jcle; nck u: De~ rroc i i ng , 
Brand, Uveq; i e ~ing \'a n \\ ijncu. S. pi r i tn:i li ~u . O!iC11 , enz. 

4 Zilveren medailles op de Wereld ~cnlo ons tell ing 187 8 
Franco toe:;eild.n11 van 1/e catalQ11us 

EXPEDITI E :-;' :\ A l\ Al. I.I-.. l.Al\' DEl'\ 

Vertegenwoordigd door H. M. van DORP 
te HAARLEl'.1. 

Atelier d' Ind ustrie. 
C. Dl-11 LIJN. 

Sedert 30 ja,ren, zijn een 
groot a,a,nta,J personen, zoowel in 

Handel in HOUT en BOUWMA'l'ERIALEN 
SMEDERIJ, KOP ERGIE'l'ElUJ, WAGEN
MAKElUJ en TliVIi\1El-tMAN8WINKEL

Bestelling1m op bovengenoemd werk, 

Fra.nk1•ijk aJs in vele andei'e Ja,nden 
genezen, of wel zij hebbeJ. hunne 
<rezondheid hehouden door het gere
gelde gebruik der Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, va,11 de Faoulteit 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accun1.tesse geeffectueercl. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPE r voor WOONHUiz;EN, FABlUJi]KEN 
en LOODSEN, worden solicle en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

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

VAN RUIJVEN & Co. 
SOLO 

Hebben steeds voor handen, alle Likeuren 
van Wijnand Foclcing, waaronder de zoo ge
wilde 

(9) 

Cherry Brandy 
alsmede 

ROODE en WI'l'TE 

PORT-VVIJN 
MERK G-EBR. STEURS. 

Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vooi·sti-aat-Solo (35) 

Steeds beleeCdelijk annbevolen. 

te pa,rijs. Dit geneesmiddel is eene 
za,ohte en a,angename purgatie • 

gema,kkelijk inte11eme11, stellig-' 
werkend en zeer goerlkooJH 

Overal te koop en te PARIJS 
147, Faubourg St-Denis 

(49) 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 

VL AS BL 0 M. 
Heerenstraat - Solo. (24) 

Zuig en Perspompen 
voor Incligo-Kookhuizen en Badkamers, goed
koop en goecl. 

Te bekomen bij. 
(11) C. D;E LIJN. 

Hev~ou~ A.., Klein 
Inodiste §ainarang. 

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

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zieh vernntwool'clelijk voor de wet 
DE UITGEVEHS. 

Snelcfruk - Taoor•'T §" BuNING - Soeralrnl'ta. 
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