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'Beschouwingen van den inhoud van 
hel conc~pt van het nieuwe in

levoeren Landhuurreglement 
voor Solo en Djokja. 

"Vei-voly. 

Art. 18. 

Schrijft uitdrukkelijk voor welke artikelen op 
de ingehuur<le gromlen mogen worden geteeld; 
muar d11t de Gouvernem·-Genernal bevoegd is, 
om, nn.ar gelang van orustimdigheden, de lijst 
van gewas'en door toevoeging van anderen. 
uittebreiden. Om zulke futiliteiten, moet des 
konings vertegenwoordiger worden lastig ge
vallen ! Is het niet bespottelij k ? 

l\har dat danrgelaten. V olgens bedoelde 
ijst zou de landhnurder dus geen padie mo

gen cultiveeren; het voornaamste voedingsruid
del op Java! 

Neem nu eens eene tabaksonderneming met 
eene ali.nplant van 50 of 60 bouws' waar
van de oogst in November of December is af
geloopen; clan zou de huurder die gronden 
moeten la ten braak liggen tot Juli of Augus
tus van hetzelfde jaar, wanneer er meer tabak 
geplant wordt, en dan.rdoor eene winst derven 
van pl m . f 3000. = of in 20 jaren f 60,000. 
Kan er grooter onbillijkheid bestaun? 

Maar ik ga verder. \Vanneer nu door de 
lage t1J.baksprijzen in Holland, het niet moge
lijk is zonder zwaar verlies, tabak te teelen 
en de grondPn niet geschikt zijn voor Indigo, 
zou ill dat geval clan de planter in afwachting 
dat de prijzen weder stijgen om niet te gron
de gericht te worden, geen padie mogen plan
ten? - V o1gens dit artikel niet, want er staat 
duidelijk »geene a ndere voortb1·engselen." 

Kan er ooit onbedachtzamer, onrechtvaardi
ger en tegen alle oeconomische beginselen m
druischende verordening bedacht >vorden clan 
deze? En clan nog de boeten van f 100.- tot 
f 1000.- ! Hoe is het mogelijk, dat zulke 
bizarre idee's i11 het brein van de ontwerpers 
hebben kunnen opkomen ?-

l\1aar niet alleen dat den Europeeschen hum-
der schromelific benadeeld wordt, ook de Inlan
der, die men zoo schijnt in bescherming te willen 
nemen, lijdt ook belangr~jk nadeel. Immers 
als de Em·opeaan padie plant, g~. chiedt zulks 
algemeen V<JOr de helft. Die hoeveelheiLl zou 
de planter dus moeten derven, even als de 
vrouwo::n het snijloon. J\Iaar hieraan schijnen 
de on+werpers niet gedacht te hebben; doch 

F e u i 11 et o n. 
! 

T HE VEN ARD en L AU RE TT E. 
I. 

De kleine panloffels. 
Sedcrt hij in 1730 de opera vaarwel gezegcl had, 

veneelde de zanger Thcvenard zich. Het was voor 
· niets dat hij rij.k, ber(lemd en in de werelcl gezocht 
werd om zijn vroolijk humcur en zijne talenten, te 
vergeefs ging hij naar de komedi!l, naar de conc('r
ten en naat· de publieke wandelingen, goed ontbijtende 
en etcnde, nog betcr soupecrenrie; niets troostte hem 
Yan verstokcn te zijn Yan toejuichingen en van op 
het tooneel gecn gloric meer te behalen. En toch 
had hij, misscbien een millioen malen, gednrende zijn 
langdurige aktetu'sloopbaan, uitg-erocpen : 

- ·wanner zal ik toch dat hondcnbaantje kunnen 
vcrlaten? \Vanneer zal ilt rust kunnen nemen, niet 
meer behoeven te zingen, dan als ik er zelf lust 
toe gevoel. 

Hoe dikwijls had hij den operadil'ekteur vervloekt, 
zoo goed als de andere akteurs, de muziekanten, 
liet publiek, tot zelfs den sonffieur toe! En nn he
treurde hij dat allcs en gevoel<le. dat het een zek.ere 
waarheid ig, dat men het geluk eerst waarlijk be-

i't als het voorbij is. 

De Soerakarta.~che Oou1·ant ver
schijnt tweemaal 's weeks: JIJlnsd ag en 
J'rijdag~ uitgezonderd feestdagen. 

daaraan haclden zij moeten denken, indien zij 
ten minste aanspraak wilden maken op ken
nis van de toestitnden.-

Waarom nu niet eenvouclig bepaald: »De 
huurder mag al zulke voortbrengselen teelen, 
als waartoe de gronden geschikt Zl.Jn ; met 
uitzondering van papaver en den aamnaak van 
zout. " - Dat zou rechtvaardig en billijk zijn. 
- Dan kon ook art. 1 7 vervallen.-

V olgens de Regeerings almanak, bestaan er 
in Solo zes ondernemingen van landbouw, die 
alleen Inlandsche gewassen teelen, en alzoo als 
zoodanig door het gouvernernent zijn erkend 
en toegelaten.- Zullen nu die ondernemin
gen, bij de invoering van het nieuwe regle
ment (indien het ooit ingevoerd wordt) inge
trokken en de huurJers van hun bestaan be
roofd worden ? 

Art. 19. 

De verplichte diensten, welke de huurder 
van de opgezetenen, der door hem gehuurde 
gronden mag vorderen, worden behce1·scht doo1· 
de Javaansche instellingen en gebl'ltiken.--

Dat is waar, want het geheele stelsel van 
de landverhuur berust daarop. Die instellin
gen en gebriiiken zijn dus over het geheele rijk 
van Soerakarta dezelfden, waii.rom zoude er 
nu voor elke onderneming, eene afzonder4jke 
regeling in het leven moeten worden geroepen? 

Zoodrn de behoefte duaraan aan het Ew·o
pesche en Inlandsche bestmi1· zij n gebleken, 
zegt het artikel. M:aar dit is absm-d ! want 
op de eene onderneming, mogen van de op
gezetenen niet meer cliensten wordeu gevorderd, 
dan op de andere. 

Nu volgt hier zoo wat eene beschrijving 
waarin die cliensten mogen bestaan; iets wat 
famelijk overbodig is, dewijl ieder landhuur
der daarmede bekend is, en een nieu weling die 
het nog niet weet, moet het maar leeren. 

"\Vat het vorderen van huiselijke diensten 
betreft, hierover valt wel iets te zeggen. Dat 
die diensten ter Hoofdplaats verboden worclen 
is billijk; maar dat tot de ondernemingeu uit 
te strekken, getuigd alweder van de zucht tot 
inmenging in onbeduidende kleinigheden. 

Een voorbeeld: 
Het is van daag de beurt van 10 man van 

de dessa A. om werk te presteeren. Als ik 
nu aan 8 man, voor het werk in de velden 

1 als anderszins genoeg heb, zou ik clan die 2 ove
rigen niet rnogen gebruiken om water te pom
pen of te halen voor badkamer en keuken, of 
om een pikol gras te snijden voor mijne p11ar
den? Het is immers te belachelijk om over te 

Maar op een goeden morgen, nadat Thevenat·d 
goed ontbeten had in gezelschap van een zijner >Tien
den, die nog grooter (en dat w;is veel gczegd) gas
tronoom en drinkebroer was clan Thevenard zelf, ging 
hij m den tuin der Tuillerien wandelen, om zijne 
spij~verteering te bevorderen en de dandys van beide 
gcslachten te bekijkcn. 

Hij volgde de rne Saint Honore, als een man die 
niets bij de hand heeft om den tijcl te dooden, toen 
hij, op de uitstalling van een schoenmaker, bet fraai
stc paar pantoffels onlwaarde, dat hij ooit van zijn 
!even gezien liad. Zij waren van hemelsblauw salijn, 
met 'witte zijde gebordumd, gemonteerd met zwanen
dons en met hooge, uitgesneden en vergulde hakjes. 
Hunnc smalheid, hun snid, zel!'s hun voering was 
bekoorlijk. 

Thevenard bekeek ze Jang en vrocg zich af: 
- \\'ie zal de prinses, de fee of de toovergodin 

wczcn, die deze pantoflcltjcs zal aantrekken? 
En hij stelde haar aan zicl1zelvcn in zijne verbecl

ding voor met zulk cen verrnkkelijk uiterlijk, dat ze 
alle heldinnen van de opera, van de rninste tot de 
schoonste, in de scbaduw moest plaatsen. 

- Groi·te gek die ik ben ! zeide hij op eens, die 
pantolfeltjes zijn misschien niet anders dan cen soort 
van uithangbord. Ik moet eens poolshoogte nemen. 

In den winkel gaande begon hij met de pantoffels 
voor zichzelven te vragcn. 

- Pardon, mijnheer, zeide cen mooi schocnmaak
stertje met een aprelgroene japon aan en een koket 
mutsje op, wij hebbcn alleen voetbekleeding voor dames 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

spreken. Jammer dat dit artikel niet geillus
treerd is met een boete van f 25.- zooals art. 
2 9 11.angeeft. 

Art. 20. 
W anneer de landhuurder gebruik maakt van 

zijn recht, om de door hem gehuurde gronden 
geheel m daghuur te doen bewerken, moet 
de exploitatie van gronden door hem zooda
nig geschieden, dat de bevolking gelijke voor
deelen geniet als bij de toepassing hetzij van 
het zoogenaamde glebagan,- hetzij van het 
zoogenaamde bengkok stelsel." 

Geheel overbodige bepaling. Vooreerst geloof 
ik niet dat veel van dat zoogenaamde recht 
gebruik wordt gernaakt. Maar in dit geval zal 
de landhuurder met het oog op zijn eigen be
lang wel zorgen, de bevolking tevreden te 
stellen, wa:r;it anders zou hij al spoedig z:gn 
werkvolk zien verloopen. 

Verder wordt uitgelegd wat glebagan is en 
hoe de vercleeling moet geschieden; wat vrij 
nutteloos is, want dat weet ieder landhuurder. 

V oorts moet de R.esident toezien, dat bij toe
passing van het glebagan stelsel, op grnnden 
wier kwaliteit niet medebrengt, dat hunne op
brengst voor den landbou wer een voldoende 
belooning is voor den verrichten arbeid, hem 
alsdan verzekerd worde eene billijke bijbeta
ling. 

Nu vraag ik: hoe zal de Resident claarover 
kunnen oordeelen? Heeft hij kennis omtrent 
kw aliteit van gronden? en wanneer moet die 
beoordeeling plaats vinden? v66r dat de ar
beider zijn hem toebedeelde grond beplant, of 
nadat de aanplant geoogst is? 

hl het eerste geval is dit ten eenenmale on
mogelijk; omdat niemand vooruit kan bepalen 
of de oogst slecht of gunstig zal uitvallen. 
In het tweede geval zou clan de landbouwer, 
niet mogen oogsten clan onder toezicht van het 
bestuur, wat onmogelijk is; want vooreerst zal 
den Javaan daarop niet willeu en kunnen 
wachten, en zou er een leger van ambtena
ren noodig zijn, om hierover Oontrole te hou
den; want, gesteld eens dat op een twintigtal 
ondernemingen de padie, het bij voorkeur door 
den J avaan als het meest winstgevende pro
duct, geplant wordende, tegelijk r:gp IS, wat 
zeer goed mogelijk kan zijn, hoe moet clan 
's H.esidents toezicht uitgeoefend worden? 

Dan nog client hierbij te worden vermeld, 
<lat de J avaan gewoonlijk goecle gronden ont
vangt bij verwisseling; omdat op de onclerne
mingen waar suiker, tabak of indigo geplant 
wordt, de gronden door den landhuurcler wor
den bemest, en die gronden geclurende een 

en kincleren. 
- 0 ! dat is zeer goed: dan zal ik. muilcn van u 

voor mijne gouvernante koopen. Zij heet mejufvrouw 
Grootvoet en heeft de gewoonte om mijne oude scboe
nen af te clragen, want wij hebben even grooten voet. 
Ik zal ze we! voor haar probeeren. 

- Zichicr, mijnheet', daar hebt ge muilen, die u 
bevallen zullen. 

- \Vaarlijk ze passen als een handschoen. Hoe
veel ben iJ( u schuldig? 

- Tien pond en tien stuivers, precies, mijnheer. 
Hier zijn ze. Maar wat kosten die kleine pantoffels 

van blauw satijn. 
- Die zijn niet te koop. Ze zijn besteld : de dame, 

voor wie wij ze gemaakt hebben, heeft zc zelfs ge
borduurcl. 

- Zij moet we! zeer handig wezen. Is het een 
nog jonge dame? 

- Ilet is een jong meisje, mijnhcer, een jong 
meisje van nauwelijks achttien jaren. 

- Hier uit de buurt? 
- Dat weet il' niet, zij zal de pantofiels persoon-

lijk komen halen. 
- En wanneer dat? 
Als bet haar behagcn zal, mijnheer, ~eicle de schoen-

maakster bits, ontevreclen over zooveel vragen. 
- Is zij groot ? 
Daar weet ik niets van. 
Nu kwamen er andere klanten en de mooic schoen

maakster haaste zich van Thevenard weg te komen. 
om ze te bedienen. 

Inzencling der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

oogsttijd, in lirng niet uitgeput, maar zelfs in 
kwaliteit verbeterd zijn. . 

Dit voorschrift is tLlzoo even onb~kookt, als 
zoo vele anderen. 

Voor de bijbetaling wordt als map,tstaf ge
nomen, de stand van de dagloonen ter plaatse. 

Hoe de dagloonen nu in verband kunnen 
worden gebracht met de vrnchtbaarheid van 
den grond is mii iets te hoog ! w11ar veel toe
v loed van volk is, zullen de loonen la11g, en 
waar weinig toevloed is, hoog zijn. Ik zou 
zulk eene berekening wel 'eens willen zien. 

Bij beschikking over een grooter gecleelte 
van den grond chn gebruikelijk is b[j bestaan 
van glebagan-- overeenkomst, moet met de 
landbouwers, ten overataan viin het bestuur, 
overeengekomen worden, omtrent eene billijke 
schadeloosstelling, afgescheiden van de m de 
vorige alinea b edoelde bij befa1ling. 

Alweder het bestuur ! zoodoende komt er 
aan de inmenging geen emd en is de land.: 
huurder van het bon plaisir van het bestuur 
afhankelijk; hetwelk nog meer blijkt uit de uit
legging van het benkok-stelsel, Wll.:irbij aan 
het slot wordt gezegd: dat het hoofd van ge
westelijk best1wr des noods bevoeg 1 is te1· zake 
v.zn de exploitatie del' ondememingen voor elk 
afzondel'lijk eene rl!gelin;J vasttestellen. 

De zinsnecle over de gadwongen leveringen, 
enz is m. i. juist; zoo iets mag geen plaats 
vinden. 

De gedwongen levering van Materialen bij 
rampen of gevaar, tegan billijke betaling is 
ook rationeel. 

Art. 21. 

De verplichting den huurder hier opgelegd, 
om aan alle opgaven betreffende zijne onder
neming, door den Resident verlangd, te vol
doen, is in te ruimen zin genomen. Hier client 
bepaaldelijk omschreven te worden, hoever het 
Hoofd van gewestelijk bestuur met die vragen 
mag gaan; voornamelijk ten aanzien van het 
beeedigen dier opguven, en de gestelc!e boe
ten; want er kunnen wel eens vragen worden 
gedaan, die niet voor beautwoording vatbaar 
zijn, of waarmede het bestuur niets te maken 
heeft. 

Als bewijs voor de willekeurige vorcleringen 
van opga ven, client: dat door een der vorige 
Residenten vttn Solo, den h1ndhuurders bij circu
bire -wercl gelast, alle drie maanden, verande
ring staten, betrel:fencle het Buropeesche perso
neel hunner ondernemingen intedienen. Welk 
een onzin ! 

Thevenard ging heen, zijnc mnilen vergetende en 
ging de Tuillerien in. IIoewel men nog in den win
ter was, had men zacbt weder, de zon was warm 
en een groot aantal wandelaars in den tuin. In di.en 
tijd clroegen de dames korte rokken, met een mand 
er oncler, zoodat. zij veel zorg voor bun schoeisel moes
tan dmgen. Men zag niet anders als stoffen of ge
kleurde marokijnen schoentjes, bezet met paarlen of 
met bont, zijden kousen, roode of vergulde hakjes 
en soms gespen van goud of zilve1· met edelgesteenten. 

De gewezen akteur, links en rechts kennissen groe
tende, wandelde in de groote Iaan, loerende of hij 
bet aschepoetstertje, vour wie de kleine pa.ntolfels be
stemd waren niet zou ontmoeten, rnaar onder al die 
Parijsche voetjes, rlie hun indruk op het zand achter
Jieten scheen er gcen enkele hem klein gcnoeg toe, 
om de p:mtoffeltjes van b!auw satijn te kunnen ge
bruiken. 

Er kwam op eens een stortbui: de wandelaars ont
vluchtten en Thevenard, zich herinnet·ende, dat hij de 
gekochte muilen had laten staan, ging bij de schoen
maakster, in de rue Saint Honore een schuilplaats 
zoeken. 

Deze ontvi.ng hem zeer goed en noemde hem zelfs 
bij zijn naam. 

- Wie heeft u die gezegd? vroeg Thevenard. 
Een van de dames die gekomen zijn, juist op het 

oogenblik dat u heenging. Zij hebben mij een aclres 
opgegeven en ilt heb den loopjongen naar de rue 
du Coq gczonden om uwe muilen naar huis te brengcn. 

- Hier is een fooi voor hem, zei Thevenard op 



Art. ~2. 

Luidencle: Door de hnur vitn gromlen voor 
den hmdbouw in Soerakarfo. en Djokdjaknrta 
word~ geene :emmlering gebrngt in de ver-
11oudmg van die gronclen met de daarop o-e
vestigtlc bevolking en hoofden, tot den J\1-
va1m;;chen vorst en het T edorlandsch Indisch 
Uouvornement.-

Dc J1iv1rnnsche verhuunlers die gehomlen 
z1jn, zornler hooger beroe_r, te eerbiedigen, de 
uitspmken door of nmuens den J a vaanschen 

or't gegeven, ten iumzien vim de instellino-en 
en gewoonten dos lands, omtrent de rechten 
en verplichtingen uit bet gebruik van de ge
huurde gronden voortvloeijende, kunnen niet 
meer rechten of minae1· v1•1·plichti11gen aan de 
Europesche huurders overclriwen, clan zij zelve 
bezitten. -" 

0 

l itgezondenl de vier laatste woorden, is 
dit artikel gelijk ann artikel 21 eerste en 
tweede aliuen. van het tegenwoordig rcgle
ruent. -

Y olgen de eerste alinen.. wonlt er yccne 
i·l!n11ule1·ina ycbl'((1·/il in de i·e1·lw11di11g i•1111 die 
y1·0111l<'11 nll't de liua,·01J get·cstiude &et'olkiny 
en lwof1len tot den .T11t'uw1 'Chen 1•n1·sl en lilt 

Se1l.-lwl. (;011t'1'1'111'1ilc11t ! en, Yolgen de ar
tikelen 1 D en :20 vim het ontwerp reglement. 
mogen de resiLlenten zich in 11,lle nietigo z11ken 
weugeu, tusschcn den lmunlcr en do bevol
ki ng en voorschrirten of beYelen geven, o-eheel 
in sfr\jLl met de . rechten vim den verh;urcler 
die \"an hem op den hnunler zijn overgeg1ian; 
want. wauneer er <;pr;tko is. van uiet 1111'1'1' 

recht '11, of u1i1ulr·1· n:rpli1;hti11gen. tbn volgt 
da.1ruit logi;;ch: d1tl rt/{1' 1·ecltl1•11 1•11 i·e1'jiliehti11-
!1<'11 door den ue1·/11w1·tl1•1· 1wn den h11111·rle1· 
~-iiu on:rgedn1g-en: en ditt. hjj van die 1·echte11 
111•1i,·l(i/; 11111~1 mal»:'ll eYen als hii de hem op
geleg·tle r1•1·1ili1·/di11Jc11 11wl'l 11//lo0111e11. (liet 
Ycnlient op~uerking tlat tlc woonlen: .1.. riot weer 
rcd1t·'ll. 11 ict m1rnr 11•1'/ de woonlen: mimler 
.-erplid1ting-en, ollller,;tn'ept zjjn in het Concept. 
Heeft men over die ,.,. ·lit1·11 11rn1Lr losjes willen 
hc,•nloop~n om de 1·1•1·plic:/1li11~)"H tc schcrpcr 
fo 1lnu1 nitkornen ·~) 

J)e dcnle 1Llimm Yull dit artikeJ. is.- met 
uitmrnlcring- van lle ing·el11. tc woonlen: in i•e,·
lia11tl 1111•/ <le l101·cn,/u1111rf 1 • 11rlil.'l'le11, geheel 
:..;diik a:m de denle nlinrn van geuoemrf arti
kel Y1Ln Dbmfabbcl 1,':JI, no. llu, en is alle.3-
zin" ratiouee1; "«mt de daarbij bedoelde be
zw1m:m. of liever geschilleu, kunnen alleen 
ontsfoan. door Yerschil van mecuiug tusscheu 
den landhuurder en de bczittens van nog niet 
verhuurde gronden. om.trent dnlD.D1en, waterlei-

,dingen en biunenwegcn: tusschen lnndhuur
dcrs onderling.-

De oproeping van partijen om. op een he
pa1tlden dag en uur voor het hoofd vun ge
we'telijk bestuur te verschijnen, geschiedt chrif
telijk. 

Katuurlijk, hoe zou men het anders willen 
doen '?-

/ re;·volg hirmwl. 

So erakarta. 

TOERBEURTE);' rnor de kommi~sal'i~~en der maancl 

van cle 'l.eden der plaatseJijke schoolkommissie te 

Soei·alrnrtn. 

Januari 
II. K. II. \Yilkens en 
C. A. II. Kuhr. 

V e r t 1· e k d a ;;- e n d e r JI a i I s. 

in rle maan.l Jannarij 18 1e 

F ~. - ·17. - 31. 

;\ D. -- ·1 n. ::io. 
E JO. - :l.~. 

den 1oonhnnk cen klein. gd1btuk li;.!'gcnde. ~foal', 
koma:rn. nu ge 'IYC•~t wie ik hen, zult ge m\j nn den 
na:un zegp:en van de dame, die clc pantotfeltje~ gc
h nli111nl hc~ft) 

- lk zou h:-t p;raag 1loen, mijnbccr, 111nnr ik weet 
hct z1'lf niet. ZU is hier gelwn11'11 rnrL harr rnor.Jer 
rPn dikkl' Y1\1 IW. die er ge;,rocrl uilzag. Zij lieeft zich 
den \lla1tt la ten nemcn . rnij 1le stot' p;egeven en gez<'gtl 
dat. zij 1hmtlertlaµ: de p:u 1 toffols zou !,ouwn halcn. 

- Donrlcrrfag-? ~lanr clat i-.: rnurµ:en al. 
- .Ta. 111ijnht~er, intussc!ten lteb ik de pantoffd,; 

ten toull µ:c-:lcl1l, zuoa[<; wij a:tous doen 1uet zaken 
die uijzondc1· rnnoi zU11. 

- \\"eet u wat. mewo11w: ik zon die jufwonw 
zoo p-n:ll'll<' willen zic11: ~ta 1nij toe 0111 mol'gen de11 
dag hiCJ' rlooi· te hrcngt~n. lk zal 11 C<'ll frani gc
~du•nk gc\cn. 

Foei. u1ijnhccr Th1;Yenanl. W.ttll' ziet hij mij ,·onr 
ann lk krn 11 11il't hcldtcn 'Ian in 1nijn \Yink1•! te 
ko1rn•11, c~r steekt c1ok g1~c11 kll'aacl i11. dat µ:ij die 
onlJl'J,pnde ziPt: m:ia.1· ik zou daa1· gecn 1l11it Y001· 'll'il
lcu onirnng1·n, gclonf dat gt•r11,..t. \.Ileen rnl ik 11 

'"~rzoPk<'n Pill ee11 ki<•i1w aria Yth•I' rnij te zingc;n. llat 
;.al mijn nia11 opvrooltjke11. hij hceft zoornel OVl'l' u 
hnpn•n ~prt>kcn. llij i: claar arht.Pr in den w:nkcl. 
lle, n~ijnlrncr Cn'.pin, kom 1'•'ll~ hil't' ! 

Cn;pin, ~chocn111aker vooi· d~uitt>s, Pen kn;ip en ijrnrig 
"•'rJ' lWlll, ,·er~c hocn. met zijn l1:dcr<'n yo,1r,-choot en 
knippcnclc .oogen, '\Yant de annc tnan werktc het ge
heclc .Jaar hij Jamplicht, claar zijnc werkplaab slcchts 
licht kreeg Yan een nauwe en donkc1·c binncnhof, die 

De ondernem.ing Gesnngan in i::loernlrnrta, 
echter mtbij Sal1itig1t gelegen is vcrledeH Za
terdug te ~alllitmng op vernlutic verkocht voor 
r ~500, -Kooper \Vil.8 de hecr Sauveur. 

Met gcnoegen kunnen wij mededeelen, dn.t 
het zegeld.epot alhier weder voorzien is. Even
ee.ns, d11t de schul<l van het gebrek d11.aman 
·olstrekt niet aa::l Solo geweten moet worclen. 

Vim bier wiu-en ze tiidi<r o·enoeo- aano·evnwo-d v oo b a o' 
maar vim B1tfatvi11 w11ren zo te lnnt verzonclen. 
Ons dunkt clnt wn.nneer, ten voonleele van den 
lande, men genoodzaakt is om verschillende stuk
ken op zegel te schrijven, er ook moet ge
zorgtl worden dat ze ten 11llen tijde verkrijo--
bnar zijn. 

0 

Men m.oet het bestuur loven over den spoed 
en tlen ijv~r wnarmede er gewerkt wordt a11.ll 
de wegen, die door de lantste banc\jirs op ve
le pliuLtsen erg geleden hebben. Wij wijzen er 
echter op lbt zulks niet ovurnl even oonleel
lmndig ge ·chiedt. Zoo vindt men soms ophoo
gi:ugen van enkel znncl. Dit immkt den weg 
voor bet oogcnblik al m.oeijelijk te ber~j
den, nrnar gee't ook nog het n:Ldeel, cfo,t hij 
den ecrsten zwnren regen die ophooging zal 
weg spoelen en de goten en slokans znllen 
verstoppen. 

Op solllmige nren vnn den tbg is de koe
strnitt erg onveilig, door eon kudde koeijcn die 
nanr <le weipl11:1ts gedreven worllen. Zij wor
den bemtakt door een num en een .i1mgetje. 
Xiot alleen is tlit get.ti reeds onvolcloende, nrnar 
de bewakers gaan ollller een boom ziLten ot' 
slentoren rontl zonder op de beost~n te pas
seu, Witt wel esns gev111trlijk lrnn worden. Om 
ong·elul-ken te voorkomen z1il tle eigonaM der 
koejjcn goed doen, om. do togenwoordi·~·e drij
vers fo ontslc111n en iimleren 1rnn te stelfon, tlie 
beter op het hun toevertrouwde vee passen. 

De lndische opmerker N' o 10 bev1it. hoE
zoxDEX. 

::):tlicijlznur bij de suikerfabriekatie. Sc1KER
"·1xx1::\G lTl' ,-)ouGUuM in de Vereenigde ~faten 
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.A.lgemeen Reglement op den aanleg v11n 
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Ned. Indie; Het kan1t1tl van C'orinthe; sniker
accijns in N' ederland; De Int. 'rentoonstelling 
vitn Bo chvrnzen te Edinhurgh. hlAHKTBERlCII

TEX Koffie 

olo's publiek had zeker weuug iclee v11n de 
Europeesche \Valh1Llla, wunt bij de eerste voor
stelling was de tent, afschoon niet groot, zoo 
goecl als ledig. De heer Grnis liet zich Zater
clag echter daardoor niet afschrikken en deed 
als de andere leden van het gezelschap, zijn 
best en deed de voorstelling slagen. 

Van cl11.ar dat Zondag jl. de tent dan ook be
ter bezocht was. even ids gisteravond. Er 
was ielliiLnd die beweerde dat de opkomst van 
Znterdng zoo slecht WH.s, omdnt men bang 
wns voor de onmiddelijke nabijheid van bet 
hospitaaltje voor besm~ttelijke ziekten, wat ech
ter wel wat overdreven is. 

De toernn voldeden zeer goed, de titbleaux 
vivants waren prachtig en droe5en de alge
meene goedkeuring weg. 

Het gezelschap is een bezoek wel wan.rd. 

l.fa.anclag werd de meisjesschool wecler ge
houden in haar eigen Iocaal. De kerk zal, ook na 
het vertrek ·van den pa toor. nu weder tot hare 
meer dim rustige rust terugkceren. 

hr liep onder de J;tVanen gisteren een 
prnatje. clat er des avonds e n groote b~m<ljir 

door hooge huizcn omgcYen was. 
Zijne wonw zeide tot hem: 
- T\.ijk, daar heh je de heei: Th•'venarrl, de be

roc1u1le zangcr, die gij nog nooit gchoord hebt. Hij 
heeft d<) l!Oe,lheirl gchad van mij te belooYen mor
gen een lic1l te zingen. 

- ;'\iet H1ogelijk ! riep Crepin vcl'baa cl uit en hoe 
komt het cl at wij zulk ef'n p-rnote eer ornrkomt. · 

- Il:it is 1111 cens cen fautaisic, die ik u morgen 
zal duirlelijk maken. mijnl1eer Cn'pin. lk zal mo1·g-en 
nmstreeks tien ure bij 11 korncn dejeunceren. :\lijn 
kncrht zal 11 oesters, witte wijn en ecn leeuwerik
kcn pa~tci brcngcn. Staat n clat aan l 

;'\ict mogelijk ! Gij zijt al te goet!, mijuhccl', maa1· 
hoc komt. ..... 

- Tut morgen d11s, zei Thrwnarcl: U\\"C vrouw zal 
11 cle zaak wel nitlt'ggcn. I let n·gent 11ict meer: ik 
gn aan 111ijn zaken. 

l~n hij YCl'trok a!s op de maat loopernle, zoo vlng 
dat ab rncn hem Yan rnrre zag, hi.i slechts dcrtig 
jna.1· owl ~dieen. De goot rnn rle rne Saint Honore 
11·ns 1ot e1'n struom gezwolle11 en kl1'inc sa\'ojaard<'n 
harlrlcn 111ct cc11 pla11k P<'n brug gl'nrnakt: voo1· hct 
µ:aan rlaaro\Ct' moe~t men ccn st11i1·er betalen. Thc
vpnar1l gaf er zes en ging ncuricndc over die brug. 
Tu1•n kwain hij te huis en ontving ccn schcrpe ver
maning van mej11fnouw Grootvocl, die de rnuilen, 
11i1·t donker g-Pnoeg van kleur, voor een dame, zoo 
als zU was, vond. 

- lk hen te oud om geele muilen te dragen, zeide 
zij. :\len zal mU uitlachen. 

zou komen opzetten. Men store zi.ch vooml 
niet ann tlie pr1L1Ltje8, die gehcel en al uit de 
lucht gegrepeu zijn Cl\ n.lle en versprei1l worden 
door liedeu die overtuigd zijn, <hit bet in troe
bel wiiter goed vi:;;schen is. Er liepen <litn 
ook een nantiil personen van venlacht voorko
ruen rond, die op het zien vim een der W<LtLrno
melllle schouteu, m1Lnkten clitt :l:ij wogkwamen.-

DE KETJOEl'.l.ll'l'IJ 'l'E SmroEG,\LOOH. An.n<r1mn
de bovengenoemde ke~joep1Lrtij, wMtrnm wij 
reeds met eon enkel woord in ons nommer vim 
Dondenlag jl. melding lll1t1tkten en wimrbij een 
Europemm de Heer L. Berrettij. Jr. het slacht
ofter is geworden vitn zijne hulpvn.11rcligheid, 
vernemen wij nog de volgencle bijzonderheden. 

Het policiehoofd wiLnr de ketjoes huis heb
bcn gehouden w;ts de buurnrnn vim clen heer 
L. Benettij t::lr. Boekbomlcr van de onderne
ming ~ewocg1 loor. Deze b,wond zich echtor 
toen de ketjoepartij phmts had, reeds getluren
de eenigen tijd wegens ziekte bier op de hoofll
phmt '. tcrwijl zijn uenigen zoon een jongmenseh 
vim p 'm.. :.n j<":Lr, ook geemploijeed op ge
noemde omlerneming met eenige betlienden in 
de ouderljjke woning achter bleef. 

\\T ocns lilg op Oondenhgnncht omstreeks half 
bYee ure wer•l de Heca- 13. Jr. wakker donr 
het lniLl hulpgoschrceuw V1LU de ganloes die 
voor het lrnis r,.u h0t _;__;_oot'a van ;:jewoo:ig«•1oor 
W onodliipoero de w1tcht hadclen. 

De eigenirnr met zijne vrouw, die een fecstje 
in de huurt ujjwoon len wareu op d11t oogeu

. blik :d\v0zig. Zonder zich een oogenl>lik te be
d~nke11 spron~; de heer B. Jr. op en beg1tf 
z1ch met ecn bnfa;trn en re\-olver µ:ow11p:md 
111tar buitcn err kw1Lill eYon buit•'n zijn crf op 
den we.'..; de Lendo ketjoes tcgeu, 1lie n1L bij \ \-o
nodhipoe1\) alles geroofcl te hcbben w11t van 
hnnue g111ling- w1tH, ouder luid getier en ge
schreeu w i.Jrug trokbm. De Hoer B. plnai.ste 
zieh met tlo bnfa:irn in de eone en de ruvol
ver in <k ;~11dere luml midden op tlen wcg, 
Otll te i.rnchteu eenige der roovers neer te 
sehido11. Zooal · h~kr blcek was de n"volver 
urnnr mci; twee patronen gehlon ea ketste tlus 
vier iwhtereenvolgende malen. De movers haLl
den hiedo w tijll zich te h•:!r,,;tdlon en hrnch
ten de heer B. een lanssteek toe in de r0ch
terbors~, togenvolge w111trv1m hjj, n:t nog eenige 
p;ts en gecLi.nu te hebben, dood netlerviel. 

De l\.hWers trokken da<trna met hun buit 
ver<ler, zonder zich verder om den doode te 
be ko nnneren. 

\V onoLlhipoero die eerst vnn deze roofp11rtij 
hoorde toen uJles was afgcloopen, verloor b!j 
cleze gelegenheid diver;;;e proecios1t's van veel 
wn11r,le, diverse kleedingstukken w1rnroncler een 
80 stnks gebatikte lrnins, terwijl alles wat niet 
medegenomen was. kort en klein wits gesl1tgen. 
De bende moet bestaan hebben uit ruirn twin
tig personen. De nachtwn.chters zoowel die bij 
den Heer Berrettij als die bij W onoclhipoero 
deden geen enkele poging om de roofp1Lrtij te
ge;i te gaau. 

De Heer .Tuch, 11.dministrnteur vim de onder
neming die ongoveer l '/, paa.l venler woonde, 
begnf zich <Ltrlelijk nn.dat hij vn.n het gebeur
de kenni ~ h11tl gekregen, na11r de woning van 
den ver,:;L gene, m1w.r kon, welke moeite ook 
werd aangewend, slechts de dood constateeren. 
De lR.nssteek scheen tot het hart te zijn door
gedrongen. Intusschen zond de Heer J uch 
een zijner opzieners te .paard llfLiLr de stad om. 
de ongelukkige ouders met het gebeurde in 
kennis te stellen. De .Heer J uch volgde eenige 
oogenblikken later Olli het gebenrde actn het 
Bestuur te rnpporteeren. D11nk zijne voortva
rendheid was het Bestuur, hoewel de onderne
m.ing ruim 22 pa.u.l van de hooftlplimts ligt, 
reeds Olll half tien met bet feit bekenJ en wer
dcn er dadeliik de noodige llimttregelen geno
men om de da<lers in h1mden te krijgen. 

Het Hoofcl vnn het P,tkoe1Llmnsch lrnis, onder 
wiens gebi~d Sewoegaloor behoort, wercl d11de-

Tc our.!? riep Thevcn:1nl, tc ond, mijn waa.nle ! 
maar g·i.i z\jt zes rnnanden jonger dan ik.. Neeu1 die 
geelc muilen aan, of ik U.raag ze zelf en wonl ern
stig boos. 

- Gij znlt. alt.oos een jongc hekken~pringcl' hlij
vcn ! zei de gournnunte e:1 gij wlt nog een Ycrkoud
heirl oploop.:!n. door, als ccn mn:<kcttir zonclcr ornr
ja en zunder parapluie uit te gaan. 

Zij g· ing Yoo rt met hern tt) beknorren. ,\Is zij hU 
een beleerliging zeide, dnt bij jnng wa~, Yen!roeg hij 
alles. En dit wetcnde gaf zij altou~ !war lio0ze11 
l11im Jurht, van nature een echte knorrepot. zijndc. 

- Zt>ker, zei1le Th~Yena1·d toen hij allecn wa.s, 
rnijn g1)111·crnant.c liegint mij te YCrYclrn. lk 11·il trou
wcn. Jk zal h:1ar cen pcmiorn tocke1111cn, clan kan 
ze op Pen dorp met hnar hone[ c11 hanr p:1p0p1ai 
ga•rn woucn I'll ik zal ltet gcnot hehbc11 van met 
et'n jonge, \ml op~·cyoeclde en ~tcctls goed gen!lltste 
\'l'Oll\\' te leYen. 

llij rnaakte zijn toilet, ::ring in r1,~ statl ctcn en 
droorncle den geheclen m1cltt n111 panto!fek 

II. 

HET O:'\TBIJT BI.J CREPIN. 

Jlcn Ynlgt>ndcn mol'gcn stoncl 11ij twcf' urcn \'l'OC
ger op dnn zijrw gc·11·uunte 11·as, hij liet zich volgt'ns 
de lallt-:te mode kappen, verfde z;ch dc w:rngcn een 
\1·P.inig rood, trok ccn fraaie11 l'Ok aan en ging vlug 
en woolijk, nls cen je1mc p1".'llliel', op weg. 

Mqjufvrnuw Grootrnct slicp nog. Zij schreeuwde 
hct uit tocn zij hct noege Ycrtrel•. van haar meestcr 

1 lijl door tlen I esiden uitgenoocligd zich nam 
~ewoeg11l or te begeve11, die 11 .n de1.e uituoo
di00·ing met de meeste bereidwillicrhcid ::revolcr ..., t'1 ' M l"1 

gaf, tenvijl de nrillier Schmidt genoemden prius 
wertl toegevoegd. De volledige i·e:oiu ltittcn vim 
dit onJerwek zijn ons nog niet bekem1, wd 
veruemen wij dat reeds eenige personen c:e-
viwgen binnen zijn gebr11.cht. b 

In ons volgend nummor hopen wij mcde to 
deelen, tbt de goheele bende gevitt is. 

Hot overschot vim den hcer Borretttj Jr. 
werd op verwek van de ouders naar hicr ;_;e
trnnsportecrd en werJ V rijdagmorge..i ter 1rnr

de bestelcl. 
[Mat.] 

ER IIEr~RSCII'l' GROOTE O:XTS'l'EL'l'ENI8 te. l'ekino· 
zegt de Oualand Chi11a Jfail. In de keizerlij~ 
k.~ st11d stimt, juist ann de togenove,gcstekle 
zwle van de muren V1tn het P,dei.s l J 'l'em. Jd 
atm de Yoorouders der Kcizers gewijd. i 

In ckn tempcl zijn nl de fofels vnn de gees
ten der overleden l\eizers van de dyunstie ge
pln.ittst. .l J L1 beweert men dat iecleren nacltt 
een geheimzinnig g~jiinuner en geween hij het 
nlta1Lr wonlt gehoonl en verder een gelnid 
wortlt 11'1mrgenomen alsof de tafels alien vtm 
plit11ben Yemwlertlen. Binuenkomern1e ziet. men 
evenwel elk:e fafel op luwr plitnts en toch 
worden <lezelft1e geluirlen den volo·cnden nacht 
wecler gehoord, zoorlnt men mm ~nhe1 /spellen
de voortock:ens begint te clenken. Gekhmcr en 
ge1Veeu wonlen ook nit de keizerlijke graftom
beu vernomcn, w1t1tr de oude Keizers beo-raven 
.:ijn. Du Chineezen .:ion bijgevolg in dit nlles 
een m~derond groot . onheil voor de l\fonclsjoe
dyirnstie. Dnt onheil behoort kouwens nief 
~ot de ?.nmogclij!d1eclen. Er zijn zonder twij 
fel falr.ulrn gehe1we ~ei·eenigingen te Peking 
\Yi!JtrY~~n cl~ letlcn slrn1 genoeg zij.n om met 
dergeluke listen op de licht('J'eloovirrc bevolkino-

b 0 0 

1 
te speculoc'ren. 

'rER Y8ltZErznm::\G vnn een veilio· verkeer wor
den door den Illi>pecteur-Gener:i~l chel' vn.n <le 
Staatsspoorw 'gen eenige wijzigingen v11n het 

, rollewl ruaterieel van den spoorwerY B11tnvi1i 
B 

. 0 
. - mte117.org voor den overgimg van dit nrn-
J teri\Eel (lp den Preanger Spoorweg 1rnngegeveo. 
j Het comite v11n het bestuur der N edcrbndsch 

Irnlische Spoorwegmnatschn1Jpij heeft mw.r w ~j 
vernemen, d11.1utei-Sen bezwaar ingebrncht bii 

idl) . tJ e tegeenng. 
Doch mt rnn.dpleging vnn den Inspccteur

Genenml en den lJirecteur dor Bugerlijke Open
b11re werken heeft de Regeering bet Comite 

I te kennen gegeven, dat de door den Inspecteur
Genemnl ge2ischte wijzigingen, noodzakelijk 
moeten geacht worden. 

born rs EE:X RAAR J,A::\D. Men leze slechts 
het onclershumde bericht uit het Alg. n. Olli 
overtuig'1 te worden. 

Ben nMistertje, sedert twee maanden in 
dienst en goed voldoende, bu.cl v•1 n mevrouw 
f' 20, twee m.aanden loon, voorschot geha.d. 
Zaterdag II. kwam de naaister aan mcvrouw 
zeggen, dnt mijnhecr haur kwijt;:;cheldino· van 
ha~1r schuld en verhooging van loon had be
loof<l. ~Ieu begrijpt de verontwaardiging der 
dame. rhe vim de brntale meid nu onmidde
lijke teruggave v1tn de f 20 eischte onder be
dreiging han.r anders aan den schout te zullen 
overleveren. Schijnbaar erg bedrukt outweek 
het meisje den toorn hitrer meesteres, doch 
kmim een oogenblik later m.e~ een bankbrief
je van ( 25 met verzoek aan mevronw, om 
de f 5 die over waren, lliaitr aan mijnheer te 
geven. 

Den lsten December overleed te Ch;tten1.1.y, 
bij Sceaux, een man wiens naam een politieke 
venmumlheicl heeft gekreo-en. I et was de 
metsebnr Badinguet, die ~an het fort Ham 
werkend, nan docter Conneuu zijn b 1 u s e, 
linnen hroek, pet en pijpje afstonJ, waarmdu 

Ycrnam en wiltle, met alle gewelrl, <lat Jan, de kleine 
kamerdienaa1·, haal' zeirle waar bij hP>cngegaan wn~. 

- ~1ijnhee1· hreft alleen gezeg-d dat hij om twaalt' 
uu1· niet zou komcn cten. IIU is ve1·trokken i.t1 f'Cl1 
draagstoel en zci1le tot de dragers: Hue l\Iontor
gueil, in 1len oestcnviukel. 

- \\'at Cl'U cloorbrengcr ! zuchtte jnfwouw Groot
YOCt. !lad hij er mU niet heen k11nncn zrnden? ~u 
raml ik hi>t. hij zal e n 'lrndrlen~chap verloren hcb
b,•n en zal mi ecn Yan die op\'l'etcrn ' 'all de opera 
op ecn korf met oe,tcl's tracteeren. Omr!at hij to,·1 
niet komt cten, zal ik lict er eens van nemcn. Ga 
aa11 mijne 11irhtjcs Chamlnmlin zt:ggen, rlat zc hij mij 
moel<'n komcn 0111.hijtcn, Jan p;a 'poerl ig. \\ ij zullcn 
wafols en app:~ltat\I'*'" rnnkcn, als gij wilt zult gij C'l' 

ook van hebbcn! 
- ll:lt is 1H'll hccr!ijk plnn, zei Jan. TI<. zal wat 

wittf' wijn bnven brcngen. 
Snd lit'p hij de trnpp<'ll af en lwordc nog juist de 

gom·l'1'rnllltn rucp1m: 
lll'c:1g etm el hlocrl wor-:t mcdP, mijn jongcn. 

- Df'gl'cpcn, heµ:reprn antwuonldc Jan. 
Ilij ~prong de straat op. Er were! een venstcr 

opcngt)schoven en jufffouw GrootYoet ricp met een 
d0ordriugende stem. 

- Koop ook nog twaalf reinctappclcn. llij kniktc 
Yan ja en liep hard weg. 

(Wol'llt ve1·volgd} 



Louis rapoleon zich verkkeutle om de ve ting 
ie ont'i-lucht 'll. Me'- eon plank op den schou
der liep di> toekomstigo Keizer ongobintlenl 
de suhildwachten voorb1j, herkrecg zijn vrij
heid en ontkwam naar Bngeland. 

De metselmn. werd c1011r tle re,1eering v11n 
Louis Philippe eenigen tijd gevangen gehou
den. Na den coup d'etat kwam hij naar P1t
rijs en ontving van den Keizer ~en :janrgt'l~~ 
van 1200 francs, voor hem een fortum. Hu 
moest echter zijn nanm in Hadot vonmtleren. 
Men weet ditt' 1 Japoleon III Inter den zijnen 
overna..n, d. w. z. spottcnderwij zoo genoerud 
vrerd. 

Rndot is O:p den leeftijd van 7 4 jan,r ge
Inu. i'ud. 

AAx GEDRuIKEHS vnn duplex-branders zij de 
mad o·ecreven om na het tif'sluiten met den 
hefbog,; wel 'toe te zien of die pit geheel is 
uitaedoofd. La11t t had dit verzuim bijna aan 
ee; echtpaar het leven geko t, zoo niet het_in 
'de kumer aanwezige hondje, door het venne
len van al wat in zijn bereik was, ze had doen 
ontwaken. Het vertrek "'as reeds geheel met 
een verstikkenden clamp gevuld. 

[Stand.] 

MuTJ.TIEX. In de plaats van den wegens 
ziekte ontslagen posthouder op de Soloreilnn
den Hivrenstein, is rnutr ons bericht wordt, 

' 0 ' • • 

benoemd l:e klerk op het resulenhekantoor tr 
'l'imor, F ailola. 

- De beer L EJuanl, burgerlijk: schrijvee 
>iiftle khsse bij den chef vim den geneeskun
diu·en dienst i · lliHU- men ons beri(;ht uls klerk 

0 

o>eru·e•,.imn bi). het hoofd-bureau vun den post-o b • 

en telegrnid'tlienst. 
[Loco.] 

Een hoofdstuk van de Mysteres de Batnvia, 
die bier echter vrij openlijk ufgcspeelcl worden, 
zou het volgemle kunnen leveren. Een Indo
:Europesehe dame, die in hn.ar jeugd nog een 
ui1· c.roetle opvoecli1w hceft genoten, doch al-

. o n l 
leng.' en losh:mdig leven leidde, lecft sec ert 
eenigen tijJ n.n lrnar man ge -:heiclen, in een 
der kamponcr' alhitr. Hare zes kinderen waar
onder twee ~ankomende meisjes had zij mee
genornen, en haar dochtertjes, nog zeer jong, 
niet ltmu- nn. hare verlrnizing afgestaan, de 
eene an~ een hadjie, de nndere n1m een Chi
nees. 'l'oen dit haar man ter oore kwam, ging 
hij ·s avoncls met een geladen revolver naar 
de woning van den htidji. <loch vond daar 
niemand. Hierop ging hij zijn vrouw opzoeken 
die echfer, nog bij tijds gewaarschuwd, met 
de kinderen haar huis verliet. De teregt ver
on~waardi rrde vittler sloeg nu nl de meubelen, 
die de chinees bezorgd had, kort en klein, .. 
op eenige fle schen Champag.ne n_~, die hij naar 
zijn eigen woning meenam, m ZlJn woede nog 
berekenende dat hij daarin een kleinen troost 
kon vinC'.en, al waren zij afkomstig van den 
Chinees, die zijn dochter gekocht had. - vV elk 
een wereld ! 

[Alge. Dag bl.] 

Als blijk van de in Engeland bestaande vrij
gevigheid, wanr het wetenschappelijke of an
dere zaken i-an algemeen belang betreft, mo
ae aelden wat in e8n nummer van bet week
blacl° ~Yat 111·e gemeld wonlt. Y ooreerst de gift
niet het leaaat-van de wed. John Elder te 
Glasaow -.?an. f 150,000 voor het stichten van 
een leerstoel aldaar in scheepsbouwkunde. In 
de tweede plaats de oprichting van een Mu
seum te Chester, waarvoor de hertog van \Vest
min t.er het terein en f 50,000 heeft toege
zegd. 

Dat het weder rnngschikken van »in pastei" 
gevallen zetsel hij groote drukte soms oorzaak 
k.Ln zijn, cbt men hij het nfdrnkken eener cuu
rl'nt zonderlinge zaken leest. ziet ruen op grnp
pige wijze bewnarheid in bet »Doetic~iemsche 
n·i>ekblctl." Da11rin komt een advertentie voor, 
waitrbij .-Consciense's werken compleet van fij
ne vruchtboomen voorzien zijn en de oppervlakte 
beslaan van aren 60 centiuren en ingezet zijn 
op f 7012." 

De beer Furnivall, president van de- New 
Shakespere Society heeft een vennakelijk aan
bod uit N ewShouth-vVales ontvangen. Iemand 
aldaar, heeft, na zeven j11ren studie, ontdekt, 
wie de eigenlijke schrijver was van Shakespe
re's toon~clspelen en geclichten niet alleen, maar 
zelf de maanden en plaatsen. waar elf der too
neelspelen zijn geschrernn, en de waarschijn
lijke rlatwn wmmeer en de plaats wm~r, de 
overicre zijn smuengcstdcl; verder des dichters 
clocl, "\nu~nnccle hij schreef, en cle historische 
lrnmkters en gebenrtenissen, wanrop hij doelde, 
Voorts meent hii te wcten, <lat een tooneelspel 
is gescbreven na Shakespere's clood. 

Hij weet venler, mm wie de verschillende 
sonn~tten zijn gerieht en ook, chtt de 'E_ngel
sche Koninklijke foruilie afstamt van Perdita(!). 

Zoo zeker 'is de gelcenle v11n de waarde zij
ner ontdekkingcn, <lat 11i aunbiedt, naar Lou
den over te komen, om zijn geheimen· aan de 
leden der Jew Shakespere Society mede te dee-

c-.;n, als zij hem maar een honorarium van 

pn 30,000 garnndeeren voor 't gevnl, ~1it ~}j 
de meenlerheid vn.n hen vnn de wnnrheitl zu
ner stellinaen kan overtuio-en. Een brief vim 0 0 

den eersteu minister vnn New-South-\Vales 
o-eeft de verzek:ering van des ontdel kers goe-o . .. 
de trouw en den goetlen stmtt ·zuner verstan-
clelij ke vermogens. 

[J.B.] 

- Ver s pre id e B e r i ch t e n. 
Tc Samarang wordt gcklaagcl ovc1· de slcehtc kwu- ' 

litcit van het brood, dat daar gcbakkl'n won.It. E1· 
gaat elkcn <lag cen groote mnmhol Solosch brood 
Yan Baba Setoe, dat zecr goL'li is, daarheen.- De 
lfaau nn Justitie verlcende Zatcnlag rccht,:ingang, 
met beYel tot gernngcnneming. tegen den Yoortvluch
tigcn tokohouder L., 1lie n:rnr Singapore i,s. De Lo
co1110licf' denkt dat men hem wel niet znl kunnen 
krijgen, dnar hij al den tijd hccft gehad, om zich 
uit de Yoeten te maken naai· ec11 larnl, waarmcde 
wij gecn contract nm uitlevering hebben.- Een kct
tingjongen te Soerabaia gebruiktc ecn dooc!kist in de 
snijkamer, voor brandkast en bewaardc daarin een 
hodog-e, een som van f' 10.- en nog amlere zaken. 
De slu.iting ~chcen echtei· niet solicrle tc zijn, want 
op ccn goeclen dag was alle:; vcruwencu. Uct blijkt 
hiernit. dn.t lwt baantjc Yan kettingganger ~oms ln
cratief lrnn wczen en ten tweedc, dat ecn doodkist 
geen geschikte brandkast is.- Tc Pekalongan heb
bcn de Ilesitlent en de kapitein Chinees bet zecr druk 
met bet zoeken naar een kosthuis voor varkens.-Te 
Bata\ia is last gegeven om alle betlelaar::;, lammcn, 
blintlen en krcupelcn in kluis, op te pakken en ze 
n<tar de negory \\'aar zc te hui8 behoorcn op te zeu
den.- Tnsschcn zeven en acbt urc zijn op den 23en 
Jannari, op diezelfde pluats alle ga-lantarens plotse
linl! uitgegaan. De oorzaak claarYan is ouuekend.
Dc Chinczen tc Bata\'ia mogcn Yan 27 Januari tot 
12 Feunml'i zoornel Ymu·werk af-;;teken als ze maar 
willcn. De huizen tc Batavia schijnen minder brand
baai· te zijn, d,m die op nndere plaatsen. 

S1>rolllieli:n.g·en. 
Zwijgcn is gcen kunst en voor een reuacteur geen 

verdienste. 

Ons weten 1s begrcnsd, onze dombeid grenzeloos . 

l\Iaa1· kindlicf. kijk tocb niet altijd zoo in de spie
gel geloof me, lievcr wordt ge er toch nict om; -
maar hatelijkcr ook niet, Marna ! -

I-Iebt gc 't geboord Nurks ! Clementine en Margot 
willen leeren zwcmmen.- Xurks: »Onmogelijk," ze 
kunnen bun mond niet dicbt bouclen. 

"'at goed en wenschelijk is, knn daarom niet al
tijd geclaaa wo1den, men dient dikwijls te wachten, 
voorzichtigheid gaat bovenal. 

I-let treuren om onze cloodeu, is een edel egoisme. 

Ik bcmerk nog niets goeds Docter van die koud
'rnt.crkuur; - 0 ! dat korut later vriend, een anclere 
patient overleed eerst een jaar later. 

"Neer.lands vorst en volk zijn een, dus bij die de 
Yorst een gelukkig uw· bereid, beeft een geheel 
volk welgedann. 

Luitenant. 
Flankeur. 

Hoe schrijft men ignaal? -
vVordt niet geschreven, we! geblazen. 

Om gerespecteerd te warden, moet men beginnen 
met te re~pecteeren. 

Zijn, niet schijnen. EssE • 'ON YEDERI. 

TELEGRA:MMEN. 
Uit Batavia, 25 Januari. 

De ambtenaren der algemeene Secretarie zijn 
verbitter<l over de terugstelling van den heer 
Vermeulen. 

De redeu van die terugstelling was nchter
stand. 

Ilet vertrek van Z. E. den Gouverneur-Ge
neraal is vervroegd en bepaald op begin April, 
per stoomer Pt'lns Alexancle1·. 

Tot adjunct-commies bij den post-en tele
graafdienst te Vv eltevreden is benoemd de heer 
van Vleuten. 

Officieel. 

E e r v o 1 o n t s l a g e n, de ha venmeester 
te Batavia, de Graaf. 

Beno em d tot havenmeester te Batavia, 
Barna.art; 

te Socrnbaja, van der Wedden; 
te Semarang, Buijs. 

Iliei· is een Frn.nsche mail aan met berich
ten loopende tot 22 December. 

De luitemmt Hofland heeft detacheering 
nm1r Indie aangevmagd. 

De met verlof in N ederlanrl teruggekeerde 
luitenant ter zee Hoven is op non-activiteit 
gesteld. 

'fe Leide.'1 is een gevaarlijke giftmengster 
ontclekt. 

Van Reuter, 25 J11nuari. 

in zijnc omlerhandelingen met de cheilc's, die 
random Su11kim gelege:d zijn. 

Gordon, bijgemiam1l de ( 'hineesche Gordon, 
\'ertrok nnn.r l'1gypte met een bijzondere zen
dino-, wmnvoor hij alleen aan de Engelsche 
rc,Jo-~eriuc.r verautwoordelio·k is. 

0 0 

's (i1·c1i•cnhage, 24 Januari. De heer"n van 
Rees, Heemskerl en Sprenger vun Eyk stem
den o·eheel met elkiinder overeen in het er
kenn;n der noodzakelijkheill om het furnntieel 
evenwicht tler Oost Indische :financien te her
stellen, door bet viisthouden aan de gedwon
aen koffiecultuur en de volstrekte vrijhcid voor 

! fnhinders om YOOr 3ichzelf de wijze viin groncl
bezit te bepulen. 

Officieel. 

Over g e p 1 a at st naar Batavia, de eerste 
luitenant der infanterie Macleod; 

van Oenarang naar Bojolali, de hulponcler
wijzer Lecluse. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n de hulponderwijzer 
van Dissel. 

V olgens een ingesteld geologisch mijnbouw
kundig onderzoek zijn te 'l'engaloengajam (rech
teroever der Koetei-rivier) mmgetroffen dertien 
bgen zuivere steenkool voor ontginning vat
baar. 

Uit Batavia, 26 Januari. 
De Inspecteur van :financien Heijmans te 

Soernbnj1i, is benoemd tot inspecteur van :fi
mmcien te Semarang, op een tractement van 
1200.-

De Inspecteur van 
zijn terugkeer uit 
plaatst worclen. 

financien Rovers zal, na 
ederland, te Batavia ge-

De resident van Bali en de assistent-resident 
van Joana zijn naar Ba fa via 6ntboden om te 
aboucheeren over de micldelen die aangewend 
moeten worden om den opiumsmokkelhandel 
tegen te gaan. 

De postcommiezen Rijnders en Hagenaar 
te vVeltevreden en te Tjiamis hebben van 
standpluats gewisseld. 

De ambtenaar tot tegengang van den opium
sluikharnlel op Billiton, Stennekes, heeft een 
eervol ontslag gevraagd uit 's lands dienst. 

Als zijn vervanger is voorgedragen von 
Griinkow. 

De d11mes van Bloemen W aanders, Dentz, 
Elberg, Eerr, Blokzeijl en Zwennis hebben met 
goed gevolg het examen voor onderwijzeres 
afgeled. 

De Chineesche tolk Young is naar Padang 
vertrokken om een onderzoek in te stellen naar 
de knoeierijen bij de weeskamer aldaar ge
pleegd. 

OHicieel. 
T w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan van 

Hasselt, adjunct-inspecteur bij den post- en te
legraafdienst. 

De tevredenheid der regeering 
is betuigd aan den ingenieur der eerste klasse 
bij den waterstaat, cl'Arnaud-Gerkens, wegens 
de loffelijke wijze waarop hij de betrekkiug 
van eerstaanwezend waterstaats-ambtenaar te 
Soerabaja heeft vervuld. 

Uit Batavia, 26 Januari. 
De heeren mrs. Rosman en Margadant, res

pectievelijk te Palembang en Bangkallan ge· 
plaatst, hebben van standplaats .gewisseld. 

Zoo deden ook de postcomm1ezen van den 
Broek van Bengkalis en Landman van Ban
dong. 

Van Reuter, 36 J anuari. 
Landen 24 Januari. Bij de kroning der 

Konincrin van Madagascar verklaarde de pre
mier ~itclrukkelijk dut geen duimbreed gronds 
aan Frankrijk is afgestaan. 

Meerdere Fransche versterkingstroepen zul
len onverwijld naar Tongking vertrekken. 

K.air·o, 25 J anuari. Gordon is hier aange
komen en zonder escorte doorgegaan naar 
Khartoum. 

Uit IlataYia, 28 Januari. 
De heer Yan Hces zal op zijn tucht naar Bat,avia 

Atjeb aancloen en de reis van daar per kustboot 
vercler maken. 

De volgende diYidenden zijn vastgesteld over '1883: 
door de eerste koloniale Zee en Braud Assurantie 

Maatschappij, 1431.%; 
door de tweede idem, 14 3/f/o; 
door de Zee en Brand assurantic Maatschappij 

»Oosterling" 14 1/."/o 
rloor de Brand assurantie Maatschappij ))Insulin

de" 22%. 
De conccssicaanvrnag van de bceren Andre 'Yil

tcns en Yan Geuns tot aanlcg van cen spoorwcg op 
vYcst,-Sumatra is afgewezen. 

Het stoomschip Ztiid-Ilolland is gisteren Suez ge
passeenl op rci:; naar Java. 

Officiccl. 
Over g e p .I ants t, nan.r Pontianak, de kapitein 

der infanterie Bodaan en de 2de luitcnant Janssen; 

naar Palembang de tweede luitenant der infante
rie van Uaasbe.igen; V erbeterd telegram. 

Landen, 23 J1111un.ri. Baker pacha l naar J\Iuntok, de eerste luitenant cler infanterie 
slaagde Koolhoven; 

naar Houw, de twcedc luitcnnnt dcr infunterie 
Kocdijk; 

nanr Buitrnzorg, de kapitcin clcr infanteric In 't 
Ye!L en de crrsk luilnnant rl1't' inlnnteeic Crmw: 

Haar Meester ('ornl'lis de ct>rstc lnitcnants clcr In
fontel'ic Lu'li. ~~cherh I'll l\'ix. 

Ge pl a a ts t tc 13:\t:11ia de 001·ste luitcnant der 
can1 lcrie \ \'aln1Ycn: 

He no c 1n d, 1ot, s1~c1·l'fn.ris dc1· rcsidcnlie Soerakni·
tn, van Dissel: 

tot secrctaris tlcr re><it!cnt.i1~ Hnn:ocma~. Kuh1·. 
E c r vol o 11 t-; I a g c n, Lle c0.1t.n1l1~ur 1lcr cerste 

ldasse \'rc,..1le, 
T we c j a rig \' L' r 1 of v er I e en d, nan den 

commies op heL resid1mtie-burean te Telok-Iletong, 
Bisscholf. 

B ,, no cm ti tJt commies op hct rcsit!entic bureau 
te Telok-Betong, Hornung; 

tot 3clen commies bij het clep::trtc mcnt rnn finnn-
cicn Schnitz. · 

E e 1· v o I o n th e v e n van den plaotsclijken gc
necslmndigen dienst tc Bodjonegoro, Dr. Doon. 

H c I as t, nrnt den gcnceskundigcn dicnst te Ban
tam Dr. Boon. 

Vrn Hcuter, 28 Jmiu::u·i. 
Lo 11 cle11, 27 .fa nun ri. Gordon is benocmd tot Gou

vemeur-Gencl'~ml Yan SocJan met voile m:lcht tot 
hanclclen. 

Uit Sing-apurc, 28 Jnnuari. 
Hia is rcn mail nan, met. bcrirhten, loopende tot 

28 December. De .\Iinistc1· rnn Kolonien ad inte1·im 
diende cen vcranilerrle bi\grouting en cen credietwet 
in. 

De heer "'intgens k warn te Yoorschijn met een 
intcrpcllatie OYe1· den toestanrl rnn den telegmafka
bel tusschen llollarnl en Engeland. 

De Engelsche regeering beeft een concessie, ~aar 
bat onze -rcrzoPkcn om ve1·bc;ering onbeantwoord. 

De kamers zijn op rcces uitcen gegaan. 

Aangeslagen vendutien. 
Op ·woem:dag dct1 30 Januari van chm inboedel 

van mevrouw de wc·l DEKE:\S tc K•'lrnlen. 
Op Donderclag den 31 Jmrnari in bet pandbuis 

van den Chinecs OEY YOE LEE te Tjojoedan van 
onuitgelostc panrlgoet.lercn. 

Op Yrijdag den '1 Febrnari in het panclbuis van 
den chinees OE\' YOE LEE te Tjojoedan van onuit-
geloste pandgoecleren. 

De Vendwneeste1-, 
TI. C. FISSER. 

Advert e n tie n. 

OPENBARE VERKOOP.· 
Op Donde1·dag· t-l Februarij tSS-l 

des voormiddags ten 10 ure, ten kantore 
van den ondergeteekende, 

'ran het hnn1·Ian•l 
TRENJENG, KLATEN, SOERAKARTA: 

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

(46) 

D. BODDE. 
Not11ris qq 

Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging 

» ROTrrERDAM" 

v~i]~illi~e 
openbare verkoop. 

Op Zaterdag 16 Febrnari tSS-l 
des vaa1·middags ten 10 ure 

ten overstaan en in het locaal van het ven
dudepartement te Samarang 

van 
de koJfie onde1·neminr; DELLI 

ook genaamd K.edawaeng en van de de erf
pachts rechten op de gronden waarop die on
derneming gedreven wordt; gelegen in het 
district Oenaraug, afcleeling .A.mbarawa, wijk 
letter W. perceel No. 56 verpondingsnommer 
58, hebbende eene uitgestrektheid van 401 
bouws. 

SAMARANG, 10 J anuari 188.:t.. 
(55) Mr. CAESAB, VOuTE q. q. 

V:1rij~illi~e 
open.bare vcrl~oop. 

Op Zaterdag 23 Febrnari tSS-l 
des voo1·middags ten 10 ure 

ten overstaan en in het loca11l van het ven
dudeparlement te Samarang 

V IL n 
de koffie ondcrnemiug GOLLI 

en van de erfpachtsrechten op de gronden 
waarop die onderneming gedreven wordt; ge
lec.ren in de afcleeling Salu.tiga, wijk letter W. 
p:i.ceel No. 60 verpondingsnommer 62, heb
bende eene uitgestrektheid . van 587 bouws. 

SAMARANG-, 10 Januan 1884. 
(56) Mr, CAESAH, VOu'l'E q. q. 

~Je kOJop ~aing~ b@d~n ~ 
Versch Guatemala Indi[ozaad, 

te bevrac.ren bij den Agent der Internationale 
Grediet-

0 

en Handelsvereeniging »ROTTER
DAM" te Samarang. 

(53) 



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

ten belto YC Yan 

De Gyurnasticksclaool tc Socrn]{n1·ta 

en 
De ""l'e1·ceui;:;in~· tot ,·001·be1·t•idend on

de1·1·ieht nan kin<lc1·('11 , ·an lUin,·e1·-
1no~enden in Ncdc1·landch 11.nclit.:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van 
(( 

2 pr~jzen « f 5.000.-
5 (( (( (( 1.000.-

r ~o.ooo.
« 10.000.
(( 10.000.
(( 5.000.
« 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

10 
JOO 
200 

(( 

(( 

(( 

« « 
(( (( 

« (( 

500.-
100.-
50.-

3:W prij..:en f ·l 70.000.-
LOTE;\' zijn tcgen f ·10.- COKT.\i\T wrkrijgbaar. 

te .\mhoina bij de lweren A. J. lfarlllSPl1 c· Co. 
« Hnmln (( den hl'Cr C .. T. Bl:mkcrt. 
(( TI:mclj1\nlla~in « <( << J . .\.. Jan~cn. 
« lfa11clo11g <( << << C. G. Ilciligc1·~. 
<< Kltaria « cle ~ [ E~cornpto ::\Iaatscbappij . 
(( « « den hce1· II . J. l\foetten:;. 
« « « << « G. Gchrnug-. 
(( (( (( (( (( F. ll. Kl'OO!l. 

( << « de hcL'l'•m II. :i\L Yan Dorp • · Co. 
cc « « « « Ern"t ,· Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (\ 

« Tkngkalis 
« Hvnkoeh'n 
C( Buitenzorg 
« Ch(•ribun 
)) \( 

« Djocjacarta 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Indr1unajoe 
(\ (( 

<< ::\facas><ar 
>> :i\[cni1do 
« Padang 
« (( 
« Palernbang 
« P:tsocroean 
)) (( 

» Pattie 
» PPcalungan 
(( (( 

(( (( 

<• Po<>1·wo1·ccljo 
(( Probuli11go 
(( (( 

« Ri0trw 
« Salatiga 
Sarnanmg 
(( (( 

(( (( 

« (( 

(< (( 

(( (( 

« Soc rn baia. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

ll Socrakarta 
« (( 
(( (< 

1c Tanp-<>rnng 
« Te!!:Jl 
» Ternate 

« Tjilatjap 

« << « Brnining c· Co. 
« « « Ogih·ic & Co. 
cc << « Yi~scr & Cu. 
« <( <( Dunlop & Co. 
« den hecr Loa Po Seng. 
« « << Thin Tjcng Sucy. 
« « « G. C. Twijscl. 
« « « C. E. Acckerlin. 
« « « Th. Jan~z. 

« « « J . .l. II. Smeenk. 
« << « .\. J. \\'oh·cnkamp. 
« « « J. Yan Holst PelJ,~kaan. 

<• « « J. J. de llraalf. 
« << (< II. Buning. 
« << " \Ycd. 1\ol'kcn. 
« de hceren Soesman & Co. 
<< den heer J. RPYin><. 
« (( (( Chs. Pino. 
« « « \Y. Eekhont. 
« de hceren Borders & Co. 
« « « \Yalcleck & Co. 
« den hecr C. J. van Bucren. 
« « « G. II. Rnh:rnk. 
« cc « II. G. J1.:111nclcr. 
« « « D. P. Erdhrink. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

!J. 

(( (( (( 

A. :\I. Ynrke1·is><e1" 
A. \\'. I. Bochardt. 

. ~. :\Ian;, 
« de hcl'l'en IIaua ::1[1.llemeister & Co. 
cc d(•n hee1· :\I. \'. ::"mPt«. 
« « (( C. G. rnn !::iliclre<.:ht. 
« « « R. S. Thal Larsen. 
« « « ('. Yan Zijp. 
<< c, c< Th. Yan ~oe~t. 

« rle hceren n. C'. T. rnn Dorp & Co. 
(( « « Rn\'Cuswaa:· ~·- Co. 
« « « .\rnold "· Co. 
« cc << Soe8man & Co. 
« « cc GriYel & Co. 
(( den beer .\. A. Bi~schop. 

« « « Chs. Kock.en. 
<< << « Clig-nett. 
« de heei·en (ieb. Gimherg en Co. 
« « <( Yan ::\[uiden & Co. 
« « « Thiewe & Co. 

« « Soc~nrnn "- Co. 
« « « Yogel Yan clcr Heide & Co. 
« den beer L. Baier. 
« « << L. ,\. ::II. Leman. 
« « « K. IloYens Grern \Yzn. 
)) (( (( c. \Y. n. van nenese Yan 

Duijwnbode. 
» « « I. I. A. Uitenbage dr 

::\[i. t. 
De trekking !l'eschi1~dt ten O\'Pr:;tann van den i\o

taii.; H .. I. ::llEERTE::\S te Bntmia als bij aauplnk
billet is bekrnd gcmaakt. 

De Co1111nis.~ie cul line. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan >oor hunne 

Ilrnkkerij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. 
PlU.JSC.:OURANTE J worden Hteeds gra.tis 

verstrekt. 

~~V~QiJ.j'W' A-, ~Iei~ 
1notliste Samaraug. 

is ruim voorzien van flnweel, satijn, zjjde. po
pelines, cachemiren stoffen, sntinets, percales
linten, bloemen, f.mnjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeclen, volgens 
luatste sa.izoen in Europn.. Heeft ook voorrn
<lig een keurige collectie portierregoederen, 
sto:ffen enz.. (37) 

ME UBE. t MA G'A,ZI JN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONNAIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEM!NGEN EN FABR!EKEN 

leverancier van a!IG fabrieksbenoodigdheden 
. :I-D. rr~ ~.., \...S- .. _" <"rnar.an~·. 

De om1ergeteekcnde neemt de vr\jheitl UELlG. 
nieLletedeclen, clat hjj in ziju l\IJW lrnLl\1 GA
ZI.JN stoetls 1oorbmden heeft alle mogelijke 
l\lJ~lTBEL en HUISU.AAD, als: 

EXGELSC'HE en SOEB.ABAL\, C'HE LE
DIKAX'l'EN met bultznk en khmhoe, wau.rbij 
voor de zuiverheicl van de kitpok wordt in
gestmm. 

SPil~GELS. SCHILDERI.JEN, BEELDEN, 
KlWON-HANG- en S'L'AA.NDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

D.JA'L'lEHOU'L'l~~ r STOELE , TAFELS, 
KAi:::>TEN, BA.NI\:J!-:]N, WIP- en LUIAAHD. 

TOELEN, SC+HUTSELS etc., l\IARl\lEB.EK 
H0.1. TDE 'l'APELS,-CON"SOLES, 'l'OILE'l'::3PIE
G'ELS, KXAPE~.- complete SEHYIEZEN en 
GLA.i:::>WEH.K in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belast zich tevens met het compleet inrich
ten vn.n huizen, ook in de binnenltmclen, wan.r
bij steeds voor embalage en croede ~xpeditie 
de meest moge4jke zorg zn,l "·orden geclrngen. 1 

Is gcnegen Inboedels tegen contn.ntcn Leta- : 
ling over te nemen. 

YERHUUH.T l\IEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden vn.n goederen 

over geheel Jn.va en Europa. tevens met in
klaren van goederen voor Heeren in de Lin
nenlanden en voor het verzenden dnn.rvan naar · 
hunne bestemming. stelt ?:ich aanspmkcljjk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe a surantie-premie de goede overkomst 
der colli'R.· 

Producten worclen door hem van het spoor
weg tation alhier tot op de weegschan.l in de 
p1tkhuizen getrnnsporteerd en telt hij zich 
steeds 1t1tn prnkelijk voor de overleggelden aan· 
de spoorwegmaatschappij en voor cle te minne 
uitlevering. 

Commissieha.ndel. 
N eemt producten voor de inbndsche markt 

en nlle soorten van goederen in comrnisse te
gen een gering commis. ieloon. Producten war
den door hem op monster verkocht. 

AQ'entscha.p voor fa.brieken. 
Belast zich met de le>ering >an alle lllii.te

rialen en verdere benoodigclheden voor fobrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) §e11u11·a ng. 

SO:I-1~S3..l..:\....L :T '-~ Co 

belasten zich steeds met het houden van 
Hnis-en Conunissie,·cntlutien 
(2 )) 

In conunissie ontcangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van '\V. H. YA.Co\ EcK & Zoe\1~x, l111ste1·dam) 
bizoncler licht, geschikt om met t w e e p a n r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be:ichtigen bij 
(1) THOOFT & BU:N'll\G. 

GEVllA_A.GD 
voor een a-fclcelin~ van een Ko1111rn-oxDER
)[EJU::w, bijzonclPr geschikt voor Indigo-Cultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van kapitual aa.ndeel 
verkrijgt, tevens zich met aclministratie wil 
Lelasten. 

0.ffertes franco, onder nollllller dezer ad
vertentie. 

(2) THOOFT & BUNING. 

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

Djebbres. 

Informatics bij den heer. 
(19) A. l\IACHIELSE. 

Ver kriJ. O' baar 
.~ 

DIJ 

Thooft & Euning - Soera.ka.rta.. 
PAPIEREN IN' DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPJ~N. 
KAX'l.'OORBE TOODIGDHEDEN. 
IN'KTEN, I~ ZBElt VELE i:::>OOl{TEN. 
P HACH'l'A LB U.MS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Ne dB r 1. In dis G h B L B v B n s v B rz B k B r i n a 
EN 

L ijf r B n t B Ma at sch a DD ij 
TE 13.A.TA y·1 \. 

Inlichtii1gen oml:;rent v0rzekeriu.'.;en L. v. Kn11it.uLl Lij ovol'l!jden, Immor-trekkeH1le ve,·ze

kering;- ook omhent di volgens hct onLmgs tw.ug~no:Ul'H VERLAAC+D fariefvoor W l~E
Zl~ i TPONDS, wo1\.len gnarne verstrekt door 

den Agent te Soern.kirbt 
(17) J. H. VA~ OM~rnrtr.:N. 

On(lergeteekenden, cenigo agcnten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebbe).1 ten 
eimle aan de velo aanvrngen te kunnen voldoen, en 1tllen snikerfobrielrnnten gelegenheid 
te gevcn om de oven in toepassing te brengen, 1 00,0AO vumvaste steenen per ste11mer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e prtizen leveren. 

' TAN[ DER LINDE & TE TE§. 
(18) SAM AR ANG. 

I:>e ~elo"U.tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid «it Bism11th, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, voor de ht1id. 
Zij houdt op het aanyezicht en is on:ichtbaar: 

:z.ij geeft dus aan de lwid eene natuu1·lijl:e f1·ischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, r1te de la Pai:c, 9 - PARIS 

l\fen neme zich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordecl uitgesprokcn door bet Tribunaal de Ia Seine den 8 mai 1875) 

8, Rue Milton, te Parijs 

Verte,.,.enwoordia:er voor Enropa van de Kederlamlsch-Indische Pers en voor 
Indie van de voornaamsle fabriekan ten vc.n Frankrijk, beveelt zich aan 

1° Voor llet uitvoeren va,n a,lle CommissMn en Inca,sso's op de billijkste 
voorwa,a,rden. 

2° Den verkoop voor de ma,1'kt te Pa,rijs va,n HoJJa,11clscl1e en Indisclle 
produkten. 

3° Voor a,JJes wa,t Jn het beJa,ng Jigt va,n den Holla,ndscllen of Indischen 
ha,ndel te Pa,rijs. 

In mijne :Bureaux liggen de voornaamstc Hollands.chc en alle Indi~(:hC Couranten. Alla 
inliclltingcn worden er verstrekl ze ziju bet vcrccmgmgspuu t van lndiers en Hollanders . 

TELEGRA)l-ADRES: ELSBACH-PARIJS 

J. 1VJ!OR,ET &z:, lBJR,OQ"'C:rET 
CO=-<STRUCTEURS DREVETES 

Pa.ris, 121, rue Oberka.mpf, Pa.ris 

Pompen voor allc docleinden : Besrroeiing, 
Brand, (Jvergietiag van wijnc11 . $pirituafie11 , OliCn, enz. 

4 Zilveren medailles op de Wereldtentoonstelling 1878 
Ft"anco toe::endinu i·n,,1 fie catalfl11us 

EXPEDlTIE NAAn .\LLE LA!SDEX 

Vertegenwoordigd door H. M. van DORP 
te HAARLEM. 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJ 

Geen AS 'f H~ A rneer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST (l'.'. 7) 

Hnnclel in HOUT en BOlHY.OlATElUALEN 
S.JIEDElU.J, KOPEWJIJ<~Tl~HI.J, \VA.GEN-

1\1.A.KE lUJ en Tll.\DIE H . .OIA.i. TS \Vl);' KEL
Bestell:i.ngcn op bovengenoemd werk, 

DOOR AAN\YE:-iOJ;-;G VAN ITET i) 

anti-asthmatiek poeder 
VAN Dr CLEflY 

Voor geheel J A VA : biJ W ANNEE 
le Van AALST, le Samarani;i. 

Gevraagd dadelijk: 
alsmede op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
wordeu met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accunitcsse gee:ffectueerd. 

DEUH.EN en HAl\lB cT, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZE \ FABIUJ;JKEN 
en LOOD~EN, worden solide en net afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BlUEKEX, wordt op zeer bi.J.4jke conditien 
aangenomen en uitgevoercl. 

VAN llUIJVEN & Co. 
SOLO 

Hebben steeds voor handen, alle Likeuren 
yan \iVijnancl Focking, wn.aronder de zoo ge
wilde 

(9) 

Cherry Brandy 
alsmede 

lWODE en WI'l'l'E 

PORrr~VIJN 

MEHK GEER STEUHS. 

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

Voo l'Sl 1 ·aa l-Sol o (35) 

Steeds bcleeCdclijk naubevolen. 

Een OPZIENEB, niet te jong maar 
sterk, bekencl met bosch-exp~oitatie: 
Javaansch sprekenrl. 

Uopy-Certificu.ten van bekw1w.ml...eid en VO • 
ko:rnen ec:l'lijkheid, :franco over
leggen bij 

(5.J.) 'J'HOOFT BUNING, SoLO. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 

V LAS BL 0 M. 
Heerenstraat - Solo. (24) 

Zuig en l'erspompen 
voor Incligo-Kookhuizen en Badknmers, goed
koop en goed. 

Te bekomen uij. 
(11) C. DE LIJN. 

Mev~Qu~ A.., R:l~in 
:rno<liste §a.1narang. 

Beveelt zich a.an voor het opnmken en le
veren vnn allo toiletten, welke tot het dames 
mockvak behooren. (36) 

TE J{OOP. 
Het huis en erf thn.ns geoccupeerd door de 

loge. 're bev.mgen bij den Heer 
(20) A. MAOIIIELSE. 

Stellen zich Yerantwoorclelijk YOO!' de wet 
DE UITGEVEHS. 

Sncldruk. - 'l'HOUFT §· BuNING - Soeraka.rta, 
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