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In gezonden. 
KETJOEP ARTIJ LEREP. 

afdeeling Bojolalie, district Pai"ngan. 
In den nacht van 25 December a. p. ver

toonde zich een rooverbende in de desn. LE
tEP ·en richtte haar aanval op de woning van 
den demang Soerostiko met het kennelijk doel 
door te dringen in de vertrekken z\jner moe
der, de weduwe van den nog niet lang gele
den overleden demang Pil.rtodjojo, welke vronw 
er warmpjes inzat, doch nu door een der na
bestaanden van haar man het recht op de, voor 
een Javaan vrij aanzienqjke, erfenis is betwist 
geworden, echter met geen gunstig resultant. 
Een der wachttrekkende menschen ont<lekte de 
bende en wiltle juist den demang waarschu
wen, t.oen hij werd neergeveld en dermate met 
wonden overdekt. dat hij deµ volgentlen mor
gen voor dood werd getransportee:i:d naar Bo
jolalie. Het rumoer hierdoor ontstaan, benam 
echter den bandieten de gelegenheid hun slag 
te slaan; de buren 1.""Wamen opdagen, zeker te 
laat; geen der schavuiten kon men machtig 
warden, noch iets van hun spoor ontdekken. 
Zy waren verdwenen, <loch door de overhaaste 
vlucht konden zij slechts weinig van waarde 
medenemen. Hun buit bestond uit eenige pre
ciosas en wat contant geld. 

De politie van Soekaboemie was spoedig ter 
plaatse van het onheil, nog voor de dag was 
aangebroken, doch de politie van Pamgan, waar
onder LEREP ressorteert, kwam des morgens te
gen 10 ure eens een k:ijkje nemen, een voort
varendheid, die my aanvankelijk verbaasde, 
doch mij later, na onderzoek der redenen waar
om zoo laat, geen groot idee gaf van den 
dienstijver en het plichtbesef van <lien kant. 

Zooals gewoonlijk leiUde het plaatselijk on
derzoek tot niets, de gewonde wachthebbende 
Javaan lag tervende en kon geen woord uit
brengen, trouwens na zijne herstelling, dank 
ZlJ de belangelooze en onvermoeide hulp van 
onzen menschlievenden aesculaap THEPAss, 
bleek, dat de man niets had kunnen onder
scheiden e::-t dan ook geen de minste ophel
dering kon geven. Een aanvankelijk vermoeden 
op den b~twister der erfenis bleek misplaatst 
te zijn, de politie stond dus voor een moeielijke 
za<i.k. 

Hierin helderheid te brengen was dus aan 
den penewoe van Pa1ngan; het ressorteerde 
onder hem, doch men hoorde .niets van zijne 
D'J.Spormgen. • 

Intusschen had de politie van Soekaboemie 

r e u i 11 e t o n. 
Kapitein Thomas. 

EE:-< GESCHIEDEXIS W.\ARBU DE~ LEZER DE IIAIREN TE 

DERGE KUl"XEX RIJZEN. 

Ik stel op den .-oorgrond dat .-an de tien mannen 
er negen ongelukkig in hunne eerste liefde zijn en 
ik voeg dnarbij, dat het als verblijdeu i moet be
schouwd worden, dat zulks zoo is. Als ik bij mijn 
eer~tc hartstocht gelukkig geweest was, dan zou ik 
op bet oogcnblik gehuwd zijn met een jong mciaje 
van vijf en dertig jaren, winkeljufvrouw bij een ban
ketbakker in den buurt Yan de "hooge hurge1·school, 
waar ik mijn opleiding genoot en waarop ik verliefd 
werd toen ik dertien en een half jaar oud was. Natuur
lijk wilde de dame van mijn voorkomenhedcn niets 
weten, met het oog op rnijn jengcligen leeftijd, hoe
wel ik eigendommen bezat, zooals twee spraakkuns
ten, rckenboeken, een aardrijkskundig- w~rk, ecn ren
ncn;1cs, twee dictionnaires en een paar nieuwe laar
zen, die ik :tis bruidschat wilde aanbreng6n. Ik ween
de. toen zij mij bedankte en ~ij gaf mij ~en ourlbak
ke..1 koek, die de uitwerking had van m · een ver
stopping tc bczorgen, inplaats van mij , , troosten. 
]k geloof mij te hcrinneren, dat bet een wouw was, 
die reeds eenige zwaarlijvigheid bezat, met roode 
hairen; maar i'k zag door bet prisma van een ccrste 
liefde en ik vcrbeelrldc mij dat zij juist gelcek op 

De Soerakartasche Oourant ver-
• schijnt tweem1111l 's weeks: Dinsdag en 

i:-rijdag!J uitgezonderd feestdagen. 

niet stil gezeten en rechts en links hare sp1-
onnen uitgezonden. Het hoofd dier. politie, de 
70jarige Mas gabehi NrTIR!j:DJO was onver
moeid en leidde menige n11sporrng. Hoewel 
niet met rijkdom becleelcl, ontzag hij geene kosten 
en bracht menige maand t.ractement ten offer. 
Gesteund door den in deze streken alom be
kenden toewan KL.u.s mocht het hem eindelijk 
gelukken ketrangan te krijgen en ontdekte 
hij, dat de bende h11cl bestaan uit een negen
tal schavuiten uit de Kadoe. Dit was een licht
punt waarop kon worden afgega11n, hetgeen 
met omzichtigheid geschiedde, 111ngzaam aan en 
leidde tot de arrest11tie van de geheele bende, 
be taande, uit 9 m11n. 

Een treurige omstandigh~id deed zich echter 
voor, nameiijk: een der spionnen keerde niet 
terug; bij navni.ag bleek, dat de man ver
moord was. Ook deze misdaad bntcht N ITIRE

DJO tot klaarheid; hij ontdekte niet alleen het 
lijk, doch kon ook de moordenaars aanwijzen. 
Zij waren Zes in getal en wel 4 der ke~joes, 
de man in wiens huis de spion overnachtte en 
<liens buurman. Negen der bandieten zitten 
thans reeds 11chter slot, de beide laatsten vol
gen binnen een p1111r dagen. Ik kan hier nog 
b!jvoegen, dat tot een meuwen 11anval reeds 
was besJoten; de buit was den schurken te 
gerin.g geweest en d11ar de verdeeling v11n di!.t 
weinige niet in vrede kon gebeuren, leidde <lit 
tot de ont<lekking van alles. 

Er zijn er die de eer schenken aan den 
Regent van .A,pipel, doch het zij ruij veroor
loofd die over te dragen op den M11s Ngabe
hi N1TIREDJ0; niet dat ik iets af wil doen op 
den ijver van den Radhen Toamengoong KAR
Tow .a.no~o, hij verdient 11llen lof voor de funke 
W!JZe, waarop door hem het verder onderzoek 
in deze treurige zaak werd geleid en die niet 

· weinig heeft bijgeclragen, dat zij reeds tot de
ze hoogte is gevorderd; doch eere wien eere 
toekomt en daarom deze niet onthouden aan 
den 70jarigen ITIREDJO. 

Laat mij besluiten met een woord van dank 
aan den heer TrrEPASS voor zijne belangelooze 
hulp aan den gewon<l.en Java11n verleend 
met den wensch d11t de P11newoe van Pa
mgan zich spiegele aan den Ma Ngabehi Nr
TIREDJo, wiens flink gedrag de a11ndacht moge 
trekken Z!Jner supeneuren en wiens hoogen 
leeftijd vooral niet over bet hoofd moet worden 
gezien en koesteren wii de hoop dat de boos
wichten hunne straf niet zullen ontgaan, maar 
de wet in al hare gestrengheid op hen zal wor
den toegepast. 

T. 

~faria Stuart, met welke ongelukkige koningin ik, 
een jaar te Yoren, in een wassenbcel<lenspel had ken
nis gemaakt. 

Tit kan nict zcggen dat ik in mrjne tweede liefde 
gelukkigcr wa~. Die Ylam werrl aangestoken door de 
schitterenrle oogen Yan een nichtje; dat dric jaren 
ouder was dan ik. die mij aan de ooren ti·ok toen 
ik haar, op ecn Zondag dat het regem!e, in de al
koof achter de salon, mijn lief,[esverklaring deed. lk. 
bcgreep zeer gocrl waaman ik deze nederlaag mocst 
toeschrijven. lk droeg nog een rond buis en wierp 
een droevigen blik naar de £laats waar de panden 
zouden gezeten hcbben, als ik in een rok was ge
kleE:Od gewecst. Ik gevoeldc <lat da((I· mijn vijand was. 

Mijn de1·de liefde had geen kans, de vierdc blcef 
zondcr gevolg en ik geloof dat ik de cer genoot van 
mijnc hand ze\·entie11. malen geweigerd te zien, te 
beginncn met de banketbakster, toen mijn gclukkig 
gcsternte, (ik zei toen gelukkig gcsterntc, want ik 
wect nu dat c1· een booze geest in hct spel geko
men is,) mij op den weg van Rose-Mathilde plaat
ste. lk ontmoettc liaar in een gezelschap, waar thee 
geclronkcn wcrd, te Somers-to\'vn, waa.rheen mijne 
zusters mij gebracht badden in een rijtuig, waarvan 
ik de kostcn rnoest bctalen; ilt had nanwe laarzen 
en een wit vest a.an. Nu wil ik u wcl zeggcn, dat 
ik op het oogcnblik die soort van bijcenkomsten 
als cen Jast,igen valst1·ik beschouw. Men zit c1· zeer 
incomfortablc op een stocl, die zulk.s ook is; men moet 
een zccr slap aftrekscl van half thee- half lindcbla
dercn, bijna kookcncl opdrinkcn; men is vcrplicht om 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

Soerakarta. 

1'Iaanstand. 

Dinsdu.g 4 l\Iaart E. K., \Voensdag ·12 ~faurt V. M., 
Donderdag 20 Ma.art L. K., Donderdag 27 Maart 
N. M. 

Tabel aantoonende de datums van Yertrek en ver
moedelijke aankomst dcr brievenmalen van en naar 
Nede1·land over de maand Februari '1884. 

Vermoedelijk a.ankomst 

te Batavia. Vertrek van Batavia. 

N. 2 Maa1-t. N. 1 Maart. 

F. 6 id. E. 6 ul. 

E. '10 id. N. ·12 id. 

.::\. 13 id. F. 13 id. 

F. 20 id. E. 20 id. 

~. 23 id. x. 22 id. 

R 24 irl. 
. 

F. 27 id. 

N. B. De letters N. E. F. duiden respectievclijk de 
Nede1·landsche, Engelsche, en F1•ansche bl'ievenma
len aan. 

Kommiss11rissen voor de maand Maart. 
Pla.atseHjke Schoolkonun.i.ssie -

de heer: N. VAN KL.A. YEH.EN. 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzorgingsgesticht 

de heer: H. W. PISTORIUS. 

Alles is te g~bruiken, zeggen de dieven. Zoo 
is het tegenwoordig gevaarlijk om een honcl 
met een halsband_ van slechts eenige waarde te 
laten rondloopen, daar het gebleken is dat daar
voor vele liefhebbers zijn. Wij raden de besto
loo.en nan om eens een kijkje te go.an nemen 
op de k!ilikan, het voorn.ame debouche van ge
stolen goed. 

Men. vind d11ar a.llerlei gebruikte messen, 
lepels, vorken, scharen, borden, schotels, eta.ge
re-voorwerpen, theekopjes en wa.t dies meer 
Z!J, alles afkomstig uit diverse Solosche huis
houdingen, van wa.ar ze ontvreemd zijn en zoo 
ook halsbanden. 

Zendag morgen omstreeks vijf ure is er een 
Javaan met een grooten tulband, van onbe
stemde kleur, op het hoofd en gekleed in eeu 
witten kaftan met een boek in de hand, al, 
naar het scheen lezende, de stad doorgeloopen. 

tulband, tbeerandjes, soezen of Jl!Oppen tc eten, die door 
het warme a(t.reksel zich in de maag uitzettcn en 
den lijder een soort van benauwdbcid bezorgen; dit 
alles onrler een gesprek, dat niets om het lijf zoude 
hebben als er niet bizonder veel kwa:i.rl bij werd uit
gekt-amud. Ik hen niet iemand die anderen verblind 
en i.k gcloof zulks ook n(loit geweest te zijn, ik hcr
inner m~i clan ook nict van ooit cen gezelschap te 
hebben cloen schatercn van lachen, door mijne grap
pige uitvallcn, nocb het te doen verstomd ;,,ta!l-n door 
mijne welsprckcnhcid. Zeker had dit kur1ncn gcbeurcn, 
maar mijne aangeboren zedigheid was mij a ltoos een 
belctscl om mij van de waarheid te overtuigen. Ik 
verfoei dan ook alle g rootsprekcrs en wensch bij 
zulke thees een wclbespraakten ofiicier of een gevat 
ambtenaar van harte een paar te nauwe laarzen toe, 
vooral als zij aan likdorens soufreeren, iets waarvan 
ik alle amhtenaren min of meer verdenk. 

Mam· Jaat ons weder tex zake komen, dat wil 
zeggen bij Rose-Mathilde. Ik ontmoettc ltaa1· dan 
in een gezelschap waar thee gedronken we1·cl. Ik ge
loof dat ik cli~n avond wat meer verbeeldingskracht 
bad dan anders. Ik vrocg baar of zij het klooster 
))de vallei der rust" gezien had en of zij de nonnen 

' niet leelijk vond. Ik wist dat ik nicts waagdc met 
clat tc zeggen; ik had die opmerking zoo dikwijls 
hooren maken. Ik vroeg haar of zij van koek hield 
en of zij nict vond, dat ze ·wat zwaar op den maag 
la.gen. Ook of zij niet dacht men onder de thee die 
koeken den gasten aanbood om het hen onmogelijk 
tc ma.ken aan bet souper deel ts n~mcn. Zij ant-

Inzencling der Advertentien tot op den 

dag der uitg11ve v66r 10 uur. 

Hij prevelde vrij luid en men kon duidelijk de 
woorden All11h en kaflir onderscheiden. Hij is de 
Bloemstmat ingegaan, door de Allee des sou
pirs in de Heerenstraat gekomen. Daar sloeg 
hij rechts af, m11ar voor de Gouvernements le 
school, maakte hij keert en liep nu met groote 
stappen de Heerenstraat af. W aar hij toen ver
der gebleven is, wist onze berichtgever ons niet 
te zeggen. 

Men schrijft ons : 
Er zijn menschen, die het bijvoegsel van het 

Soerab11j~ch Handelsblad van· Maandag den 25e 
Februari jl. iuet goed gelezen hebben; dit is mij 
onlangs gebleken. Ik kom daarop terug omdat 
de koffie, bijvoorbeeld van Ampel, Soekaboemie, 
en 1Vatoepenganten hoogere prijzen heeft be
haald dan die v11n andere landerijen in het 
Soeraka:dasche, zooals A-lento, Ti,·is, Gadoengan, 
Soekarame en Ngoepit, waarop mij onlangs ge
wezen werd. iet alleen is <lit het geval maar 
ook gaan die prijzen over veel grootere p11rtijen, 
wat van belang is. 

Over kleine partijtjes een goeden prijs te be
halen is geen kunst, al worclt de koffie nog 
zoo slecht behancleld. Er zijn altijd wel een 
paar pikols goede soort uit te pikkerr, doch het 
wa.re is die prijzen te behalen over grootere 
hoeveelheden. 

Men zal soms de opmerkmg maken dat de 
door mij bedoelde koflie: J.A.Y.A.-DOP is, doch 111at 
ik u zeggen, dat de zelf bereide betere prijzen 
in Holland behaalde en niet alleen hooger ge
taxeerd, ma11r ook hooger verkocht werd. Ei· 
is clan ook geheel afgezien v11n verzending in 
hoornschil. 

Een afrekening dezer d11gen ontvangen van 
koflie op de eerstgenoemde onclernemingen berei<l., 
vcrkocbt door de heeren Koch en Vlierboom te 
Rotterdam, gaf de volgencle cij fers: 

410, 9 0 pikols W. I. B. 1 e soort platboon wer
den verkocht gemi.ddeld tegen f 58,37 de pikol; 
trekken wij hiervan af de onkosten bij versche
ping en Yerkoop, die te zamen ( 9,02 becl.ragen, 
clan blijft er zui.ver per pikol over: f 58,37 min 
f 9,02 = 49,35; 11lzoo een prijs, wa11rmede men 
bij de tegenwoordige omstandigheden zeer te
vreclen mag zijn en ook kan cloorwerken. 

Vele ondernemingen maakten slechte prijzen 
en, als ze water h11clden, gingen ze over tot 
de indigo-cultuur, zonder na te gaan wa11ra11n 
die s1echte nrijzen waren toe te schrijven. Ik 
voor mij houd het er voor, dat zulk.s moet ge
weten worden aan slechte installatie of onvol
cloende verzorging. Zeker is koffie uit het eene 
oord soms van beter soort dan van het andere, 

woordde mij ct• zeker van tc zijn, dat ik. cen booze 
tong had. Het maakte mij gelukkig te hooren dat 
zij er zck.er van was, want ikzelf was daarvan vol
strekt niet owrtuigd. Ik vroeg haar of zij: >>de ver
tel ling der: )) twee steden., gelezcn had en of zij die 
niet roerencle1· voncl dan: ))de Pickwick cluh." Ik vroeg 
haar welk soort van echtgenoote zij het Le.o;t,c dacht 
voor een jongman die twee homle1·d pond sterling 
inkomen in het jaat· had. Zij antwoordde mij, dat 
zij Pickwick we! aardig, 1mtar niet aamloenlijk vond 
en dat ieder we! opgevoed meisje een gocdc par
tij was voo1· een jongmensch, die een rentc van twee 
hondercl pond bezat. Zij zeide nog veel mecr en ik 
hoorrle dat alles aan met zulk een aamlacht, dat 
bet weinig gescheeld had of ik was van den stoel, die 
de vrouw des lmize,; zelf geborduunl had, afgegleden, 
terwijl ik moeite deed om de heerlijke geuren, die 
uit bet haar van het thans reeds aangebeden meis
je voortkwamen, in te ademen. Heerlijk oogenblik ! 
Ik bemerk_te aan den andercn kant der kame1· de 
moeder van baar die mij bekoorde en die \'~~~ tijd 
tot tijd een ongcrustcn blik in de richting van hare 
clochter en mij wierp. lets later fluisterde zij eenige 
woo1·den Jn het oor cler ga,stvrouw en, ab mijne 
oogen mij niet beclrogen hebben clan mompelden de 
lippen der dame zooiets van: >>vijfhonclerd ponrl s'jaars 
en vooruitzichten." Hoe het ook zij de uitwerking 
van die meclcdeeling was op mij vel'l'e van onaan
genaam, vooral toen de moerler van haar, die mijn 
hart verovcrd bad met vreugcle tegen Jiaar kind 
lachte. Na het theeclrinken, zong zij en ik sloeg daar-



maar goede bewerking en zorgvuldi<Ye behan
deling, zal altoos de hoofLbmak zijn e~ bl1jven. 

gevolg. Het schijnt, dat er reeds sinds lang 
g~intrigeerd is geworden door of voor den 
heer van Rees om hem op den troon te Bui
tenzorg plan,tsen. Althans ik ontYing reeds 
v66r een paar maanden een brief, waarin te 
lezen stond: ,,De dochter van van Rees vertelt 
overal: ,,Papa wordt gouverneur-genemal". Wel 
ken_ welcladigen invloed beeft de heer van Rees 
uitgtioefend op den landbouw, de nijvetbeid, 
den handel, de welvaart van Indie1 Hij was zoo 
invloedrijk, dat hij den bijnaam kreeg van Ko
ning Otto. Dus een van beiden: Of hii heeft 
niets gedaan om den achteruitgang van den 
handel in de lan,tste acht jaren, den achteruitgang 
van veestapel in de laatste veertig jaren. Q.e ver
mindering van het verbruiksvermogen, de af
neming van het zoutdebiet, de daling in de be
lasting op paarden en rij tuigen, enz. te beteren 
of hij heeft zich bepa1tld tot praten en schrij ven 
en nooit den moed gehad van .Multatuli om te 
verklaren. ,,ik kan zulk een Regeering niet clie
nen." Een op:posn.nt die nooit iets in de waag
schaal stelt is verdacht en client voornamelijk 
om het loon. De heer van Rees heeft ii.ls minister 
zelfs de uitvoerrechten (op boschprodukten) wil
len cloen tijgen. Hij heeft zich tegenover <len 
premier Kappeyne gedrngen gel.ijk de beer van 
de Putte tegenover den premier 'l'horbeeke. 
Zie ook de jongste aflev. v. d. T.ij dspiegel. 
Hij is altijd bezijden het vraagstnk gebleven. 
W el heeft hij liberulisfuch geschermd met vrijen 
arl;ieid en indiviclueel grondbezit, mu.ar de hoofd
vr11.ag: beta.ling van den Javmm volgens cle be
lofte van van den Bosch en teruggave vim het 
ontnomeue voorzichtig 01111m1gi>i·o,~rll gelaten. 
ial bij, de man naar het hart cl0r tweecle Ka
mer, te Buitenzorg den moed bebben zich te 
verzetten tegen haren geest, die de oorzaak is 
van ulieder treurigen toestand? Gij weet, dat 
Leverda ys in zij n As s e m b 1 e e s p n. rl an t es 
schreef: >Gelijk' hyster:ische vrouw.m het me1lst 
de Don Juan's beminnen geven de p.-roote ver
gaderingen de voorkeur aan de verachtelijksten." 

;\Vij herinneren onzcn lezers aau de verga
dering der l'e1·1•e11ir1ing 1yrn Landhwo·dei·s op 
morgen ochtencl ten I 0 ure in het Logege
bou w alhier. 

Niet alleen dat het te behandelen punt be
langrijk is, lllattr de uitnooclig-ing aan niet !e
den, doch personeli die belttng bij den Indigo 
hu.ndel hebben, om die vergadering bij te wo
nen, doet verwu.chten dat zij zeer druk zal be
zocht wezen. 

Het punt van behandeling zal, blijkens de 
achterstaande aclvertentie, wezen: 

De wijze van verkoopen van Indigo te Sa
marang zooals dat tbans plfLats heeft en het 
recht van preferentie. 

Het verwondert ons volstrekt niet, dat dit 
punt in de ver0eniging ter sprake gebracht 
·wordt. Moge men tot een goede conclusie ge
m.ken. 

Men zij voorzichtig met een bedelaar die 
voorgeeft een gewonden arm te hebben en die 
onder zijn, over de schouders g~ lageu, sarong 
verbergt. Hij is zeer brutaal en blijft staau ook 
als men hem geweigerd heeft iets te geven. Is 
er echter nienrnncl aanwezig, dan weet hij zeer 
goecl beide hun<len te gebruiken, ·om hetgeen 
nm zijue ga.diug i:s, weg te kapeu. 

lnhond van Indische 01unerker No. U13 

In de St1·ooptochten op nijve1·lieid · gebied. 
van. den IXDISCHEX OP)lERKER leest men: 

Lo:i:d :rorth en de heer Sprenger 
v n n Eijk.- In de vorige eeuw trachten ve
le Britten den eerten minister Robert \Valpo
le te bewegen, huune ,,overzeesche broeders" 
in Noord-Amerika te doen bijdragen tot den 
oorlog tegen Spfl.llje. Maar de schrandere 
staatsman antwoordde met een grijnsln.ch:,,dat 
laat ii over aau een opvolger, die meer moed 
bezit en den handel minder lief heeft dan ik." 
Die opvolger werd in 176-! gevonden in Lord 
North. Twa!Llf jaren ]Jt'ter was En<Yeland zijn 
overzeesche bezittingen kwijt. Deze be1rinds
man wu een gee tverwant vun. ziin Koning 
George. van wier:. Edouard de Laboulaye v66r 
jaren, juist een eeuw na de optreding van 
North, schreef in de Revue natio nale et 
etrangere [later herdrukt in de Histoire 
des Et at s Uni s]: ,,Hij had weinig denkbeel
den en was dus koppig, want men is altijd 
gierig met datgene waarvan men weinig heeft." 
De heer Sprenger van Eijk was, meen ik, met 
den heer van Rees de vader van de inkorusten 
belasting voor Europeanen in lndie, die die
nen moest voor den oorlog tegen Atjeh, een 
bela ting, die men in Holland niet durfde in
voeren. \Vel is waar is nu een klassen-belas
ting voorge teld (waarom noemt men toch in 
't ruoederland en in in Indie de zaken niet 
bij den naam?), maar de heer van Kerkwijk 
het enfont terribe der kn.Iller. heeft reeds ver
klaard dat zij verworpen zal worden gelijk 
bet voorstel van Delden. 

De a.anstaande IIndische land
v o o g d. - De moederlandsche ,,liberalen" 
stemmen samen in niet hooghartige blijdschap 
over de aanstelling van den heer Sprenger van 
Eyk tot minister von kolonien. Zij vleien zich, 
dat de heer van Rees nu tot gouverneur-gene
raal zal worden benoend en <lat het arme Indie 
den zwaarsten last zal moeten dragen in het 
herstel van het geldelijk evenwicht. 

lk heb tegen die te vreezen benoeming beden
kingen geopperd in de Arnhem sch e Cou
r a n t en ze gegrond op de bonding van den 
beer van Hees tegenover de inb~orlingen ten 
uwenf, tegenover de Indo Europeanen en op 
zijn bekende nepotisme. Al heeft <le Ar n he m
s ch e 'ourant den moed mijn verzet op te 
nemen, vlPi ik mij toch niet met eenig goed 

bij de bladeren mn bet muziekboek om; heel"lijke 
bezigheid ! lk vei·beeTdd c m\j ecb,ter, <lat ik aitijd >:er
k~erd omsloeg. "'a,; hct 1nogelijk om Je oog,·n ?:e
vestigd te bonden op notcn, op bcele hahe en <lnb
belle noten. te1·wijl dat c:ij zong? Om kart te gaun 
mijn uu1· had gesl<tgen. lk beschouwde mijne Perste 
liefde, want ik bracht de zernntien anLlercn niPt in 
rekening, met. innighei<I. Die :noml waR voor mij als 
een droom. zij zong: zij _.«peelde; het kon van Sebas
tiaan Bach wczen en ook. een variatie op een dcun
tje der Chl"istij }fin,;trel,o, nmar het was voo1· mij 
de muziek der engclen en ik zou stellig in verruk
king g-ehleven zijn, ab wij ni<>t g-r>,;toonl waren cloot' 
cien Ja.;;L aan de rlien -tmeid Pollij gegeven, om alles 
\"OOr het avondelen in orde te maken. lk gcleidde haa1· 
aan tafi•J. Godnrcnde lict ~ouper zQ.t ik naa<;t haa1·. 
Ik liood haar kip aa'n, ik trancheerLk die en ~nee I 
ook eeq stuk tong in cije1·s111s. ln mijn ven·oering 
stortle ik wat van rlie saus O\·er liaar schoot, maar 
a111a1·e el sapc1·e. :\len kon hier aanmcrken dat clit 
,:preekwoorrl wat oml i", maar ik voet'<le rlaartegen 
aan, clat ove1· den juisten owlt)l'dom daarvan niet 
geoordeeld kan wor,len, omdat niemand weet wie 
hct gemaakt heeft. 

De Jaffe d1-anken, die ons voorgediend we1·den, ver
anderden in nectar; de Kaapsche wijn van twee 
kwartjes de flesch smaakte even goed als de Mar
l'ala van twee gulden, om niet te sprekeri van de 
Afrikaansche Sherrij als men ze, naast haar zittende 
<lronk. Ik. stelde haar aan mijn zusters voor. Toen 
w~ later naar huis reden, zeiden die zusters, <lat 

En J10e beeft die vrij-arbeider van Rees, 
die mij had leeren kennen door een urenlang 
verhoor omtrent de zaak Beld~ing iu Rem
bang, zich ged.rngeu in de zaak van mijn 
banvonni ? Hoe heeft hij zich gehouden te
genover z.ijn zwager Valek, wiens gedrug te 
Deli de uiterste. verbazing van den Sulthan al
daar opwekte over een ,,Hooge" H.egeerin& 
die zulk een ambtenaar aanstelde en hand
haafde. 

Niet, dat ik mij vlei met eenige aandacht 
te schenken aan nrijn verzet. .M:aar ik heb 
ten minste mijn plicht gedaan. Wil de Re
geering de Europeanen in Indie, onder wie de 
heer vtm Rees alles behalve bemind is, tot 
bet uiterste tergen, ik kan het niet beletten. 
De Europeesch-Indische mau.tschappij zal dan 
kunnen toonen, of z:ij de minachting verdient 
waamede de Tweede Kamer, de T ij cl s pi e g e 1 
enz. haar bejegenen en of de schets van van 
Hoeveli nog waar is: ,,Als de Gouverneur
Generaal lacht, lacht geheel lndie." 

R. v. E. 

EE~ o:-<RUSTSTOKER. Wij vernemen dat in 
het belang der rust en orde het verblijf op J L

va ontzegd wordt aan den te Solo vertoeven
den Chinees Ko Tjay Sing, zich noemeude 
Said :Jfohamed bin Abdullah alias Hadji Soe
boeh. Zijn misdaad bestaat in het orgiinisee
ren van bijeenkomsten waarin hij de leer der 
onkwetsbaarheid verkondigt en de bevolking 
aanspoort tot 8mverwerping van het wettig 
gezag. 

Het onderzoek betreffende deze zaa k is met 
het grootste beleid door dPn assistent-resiclent 
van Klaten den heer C'astens gedaan. De· ver
dienstelijke w.j_jze waarop bij izich als -een uit
sfekend arubtenaar heeft doen kennen, wordt 
clan ook algemeen geapprecieerd, zoodat de 
beer Castens door een den Resident van Soern.-

bet een aanmatigend ~chepsel was en dat haa1· cri
noiine Yer~chril kl'lijk !ilecht geclragen werd. En wat 
kon rnij haa1· c1·i11oline :;chclen t En wat ging het mij 
aan of die zijdr. zoo ~prakcn z~j. te Sint Pauls Chur
chijanl was gekocht en of :tij slecht gcverfcl was? 
:\Iu ~ ~t ik rnij daarmecle bemo 0 ien? ..\Iijn engel h::!tl de 
vourk.cur ho,·cn de geheele wereld en wat die ~lecht 
geYcrfLIL' zijdt'n japan aangaat, welnu, 1k zal ham· 
een nL'uwe koopeu of deze laCen 0Ye1·\·e1·vcn. wat goed
koopJ<" i~. }fama. dat wil zag-gen ham· mama, drneg '!en 
bani:! val~ch hair (tjcmara ): maar dat was haar i'lfa
ma sle 0 ht. en toeb deed ik. moeite om het niet te 
gcl )')v.:>11. }faar '.\bnl'.l noorlig-de mij uit hen tc he
zo0ken: ik zeide clat ik met de rneestP tooneclrlircktcu
rcn van \Yc~i Enrl bcniencl was. (Ik hoop clat deze 
hC'eren mij rlien leugen wllen vcrgcven en rht zul
Jcn zij ook zcker cloen, al~ zij hedenken rlat er toch 
ook ~tcllig in hnn leren oagenblikken zijn g-eweest 
warn·in zij,-;elr ve!'11ef<l waren). Die vrienrlsch<lp zowlc 
mij wijbiijetten bezor·gen, die ik clan de Poclding
tons kor1 aanhierlcn. (Pocklington was de fami!icnaam 
van mijne Hose Mathilde). W\jlen Pocklington (me
vrotcw Pocklington was werluwe) was ambtenaar bij 
de p0st geweest, ik heb nooit gevrnagcl welk.en rang 
hij cb:ir bekleedde, 'naar of hij briernnbesteller of 
boofdinspactem· gcweest was, wat raakte mij dat. Ik 
kretl!-- de vergunning om de vrijkaar~jes te brengen 
en ik deeJ. het. Ik kt'eeg ZP. van mijn oucle vriend 
Sei·agncher,die de theater-artikelen opstelt voor de 
Daile Scm·i(ier en ik tracteerde hem op een zeer 
groote hoeveelpeid' glaasjes absinthe in het hOtel, dat 

k11.rt11 bij de Regeering voor tevredenheidsbe
tuiging is voorged.mgen. 

bij zoowel bet rijk, als h t Indisch leger zul. 
len worden geba11t. 

HEDUCTIE YAN VRA.CH'r op het vervoer van sui
ker van Djokja en de halten Kalasan en Bram
banan naar Semarang :is, naar w+i nit een brief 
van bet Com..ite van Bestuur der N ederlandsch 
Indiscbe Spoorwegmaatschappij zien, verleend. 
Zij bedraagt per 100 kilo bii een vervoer: 

Laat de pbilnntropie in kleinigheden ach
terwege, maar pas die op grooter schaal toe, 
door het toekennen van hooge uaaementen 

.. 0 0 ' 
en wanneer wy eenmaal zoover gekomeu zijn, 
dat men op een teruggekeerd 0. I. soldaa.t 
kan wijzen als op iemand, die na eervol vol .. 
brachten diensttijd een rustig, een onbezorgd 
bestaan geniet, zal het aan liefhebbers, om 
de gelederen van he£ Indische leger te vullen 
niet on tbreken. ' 

Van Djokja van 250 tot en met 409 ton f 0.18 
)) D >l 500 )l )) )) 749 )) )) 0.24 
>l >> » · 750 ton en daarboven >> » 0.30 

Van Kalassan » 250 tot en met 499 » ~ 0:12 
)) )) )) 500 )). )) )) 749 )) )) 0.16 
» » » 7i50 tot en daarboven i> » 0.20 

Yan Bram bannan van 250 tot en met 490 ton f 0. 09 
)) )) l) 500 )) )) )) 749 )) )) 0.12 
>> >J J' 750 ton en daarboven » 0.15 

De v1·acht ta] derhalve bech·ageu: pet'"'100 K. G. 
Van Djokja van 250 tot en met 498 ton f 2.48 

)) )) )) 500 )l l> )) 749 )) )) 2.42 
» » » 750 ton en daarbovcn >> >> 2.3G 

Yan Ka!assan » 250 tot en met 490 >J >> 2.38 
)) )) 500 )) )) )) 749 )) )) 2.34 
» » 750ton en dam·boven >J ii 2.30 

Vrm Brnmbannan 250 tot en met 1~99 >J >> 2.33 
)) )) j00 )) » )) 749 J) )) 2.30 

» >J 750 ton en claarboven >> >i 2.27 
:Men begint met de volle vracht te betalen 

en krijgt d.i·m restitutie n.ls hct jaar is afge
loopen. 

v11{ij verklaren, die regeling uiet best te be
grijpen. Uitstekend is het zeker clat er ver
mintlering van vracht voor suiker plnats heeft, 
.maar waarom cfo.t niet onmiddel:ijk in rekening 
gebracht, in plaats van zulks eerst bij het ein
de van bet jaar te doen? De fabriekanten ver
liezen nu de rente van den te veel betaalden 
som en rnoeielijk is het te veronderstellen dat 
de l\faatschnppij die gelden ~ou aanhouden om 
zelve die rente te genieten. Maar wat mag dan 
er de reden toch wel van wezen? 

Over de kosten der aanwerving onzer In
dische troepen beeft het Uti·. Dagbl. dezer da
gen een reeks artikelen geleverd, waaruit wij 
reeds de curiositeit overnamen der sedert de 
vu.art om de Kaap nog steeds voorl<Yae.nde 
verstrekking van borstrokken. 

0 

De schrijver staat het juiste denkbeeld voor, 
dat men betere soldaten zou krij<Yen, beter 
ook in den zin van soldaten, wa~rvan men 
meer en ]anger wil zoude hebben, die niet 
zouden deserleeren, niet zoo spoedig zouden 
ziek worden, en niet zich toe zouden leggen 
op het plegen van strafbare fe:iten, waardoor 
zij nit den dienst willeu komen,-wanneer 
men niet door hoog handgeld verlokte, maar 
door degelijk goede vooruitzichten lokte. 

Hij schrijft: 
Breng, zonder eenige zorg voor de toekomst, 

de handgelden tot een minimum terug; pu
bliceer dit overal waar zulks mogelijk is, 
maar maak daarbij t.egelijkertijcf bekend, dat 
de soldaat die den lande in onze Indische be
zittingen trouw gedurende een te bepalen 
aantal ach~ereenvolgencle jaren heeft gediend, 
op eene onbezorgde toekomst kan rekenen en 
niet als thans afhankel.ijk zal zijn van pu-
blieke liefdadigheid. • 

Is het niet een sterk sprekend feit, dat 
men wel openlijk bekend maakt welk hand
geld den man bij eene dienstverbintenis wordt 
uitgereikt, doch dat men hem niet durft be
kend mu.ken met hetgeen hem in de toekomst 
wacht. 

Bezuinig, waar met alle recht op kan en 
moet worden bezuinigd, maar werp daartegen
QYer geen tonnen gouds weg, door het 
aanwerven van soldaten, die physiek en mo
reel voor het lndische leger ongeschikt zijn. 

Lage handgelden en strenge eischen tot 
toelating, manr daar tegenover hooge gage
menten en bijgevolg een onbezorgde toekomst 
voor de weinigen, die daarvoor in aanmerking 
komen, dat zal de ware bezuiniging zijn, waar-

hem tot schuilplaats diende. Zo~clat Rose-Mathilde, 
mevrouw Pocklington en ik in een cab vertrekken 
konden, ik. zeer natuudijk, den rug naar de paar
deu gckeerd hebbenrie: rnaar de cabs zijn nog al 
nanw en "ij zat tegenover mij. Dit maakte clat ik 
den te betalen prijs voor den rid van Il!omington 
Plare naar bet Theati·e Olijmpique niet. te hoog voml. 

0 mijne Hose, ongernelig hart! waar waren toen 
de stuivern die ik naar gewoonte had om te ver
teeren ln de geele omnibussen, die mij lieten instij
gen op het Strand en die mij, ondanks mij.ze!ven naar 
Hampton Road brachten? De koetsiers, lk was er 
zeker van, moesten miJn gebeim kennen, er was e.cn 
~orwt Yan uitrlaging in den toon, waarop de duivels 
met den fluwcelen pet, hun gewoone kreet: »de;ien 
kant uit," lieten hooren. Dit gaf mij de zekerheid, 
dat zij mijne zwakheid cloorgrondrlen. 

Om kort te gaau, mijn achttiendc liefde beloofde 
gelukkig te zullen zijn; Rose-Mathilde en ik wer
den \·erloo fd. Ja op een goeden dag had il• in de 
salon gezegcl' (Mama moest juist een visite maken 
en liacl mij verzocht haar te excuseeren) toen w\j 
alleen waren,- dat ·mijn geluk.,- mijn toekomst,
afhing,-van een woord.-clat mij gclukkig-of onge
gclukkig kon maken. En, Rose Mathilde had gezegd: 
>>Mijn God, mijnheer Strothers!" (lk heb vergeten 
om woeger bekend te maken, dat mijn famil!enaam 
Strothers is even ti.ls ik den voornaam van Benja
min d!'aag.) >>Mijn Goel! mijnhecr Strothers, ik kan 
niet kooken, ik heb geen verstaod van huishouding! 
Wat pedoelt gij toch? - en toen volgde, de 

Wat de bezuiniging betreft, die mvgelijk 
zijn zou, schrijft hij: 

Doo19 bet ~~~erteeren van man~chf.l.ppen 
wordt aan het ry_k gemiddeld 's jaarlijks to~ 
gebracht een verlies vari. .... f 10,000 

door verstrekki.ng van onnoo-
dige kleeding,stukken, borstrok, 
kabttai nachtbroek . . . . . . . . ,, 7 ,500 

door het gerekte verblijf b.ij 
het werfdepot .......... ,, 180,000 

door het onnoodig verleenen 
van '?"erlofmet behoud van soldij. :i> 10,000 

door het vervoer van Harder-
wijk naar de inschepingsplaats. » 11,000 

door verstrekking van volle 
soldij aan boord ........ '> 10,4.80 

door te groote uitbreidina van 
bet Koloniaal \.Verfdepot

0 

••• }) 20,000 
door het onnoodi<Y verstrek-

d 
.. b 

en vim wyn .......... i> 6,750 
door bet toekennen van pre-

mien aa scheepsgezagvoerders 
en scheepsclokters . . . J> 16,000 

Totaal 
dus bijna twee en drie 

f' 271,730 
kwart ton jaarlijks. 

Alg, dagbl. 

Verspreide 'Berich ten. 

-De kerkcraad te Groote· Lind heen bij bet ''er
huren van de plaatsen in de kerk de bepaling gemaakt 
dat van de plaats, aan de »vrouw" of cj.e »jufvrouw'l 
vei·huurd, geen gebruik mag worden gernaakt dpor de 
»rneid." Gelukkig is zoo iets authocratisch te Soera. 
karta niet noodig.-.-Te Lassiemouth is een kaheljauw 
gevangen, misschien de grootste di~ ooit aan land i!t · 
gebrach.t. De vii<ch woog 58 Engelscbe ponden en 
mat dnc voet drie duim in dikte.- Een bezoeker van 
een lrnffiehuis in Arnhem had bet ongeluk, toen hij, 
na veel bier gedronken te hebben, zich even wildc 
verwijdercn, een verkecrde deui· te openen en in 
den kelder te vallen. Ilij bekwam een wand aan het 
hoofd e~ kreeg een hersenschudding.- De haring
vangst is voor Nederland wij voldoende geweest . .....:..... 
?e jo?ge . dam_e, die te Soerabaia een sp,,ld heen 
mgesltk~ is met ~~en geheel hersteld, maar zal · 
weldm m bet huweluk treden. Het is te hopen echtei· 
dat de dames het slikken van speltlen niet znllen be
schou wen als een middel om in het huwelijksbootjEt 
te geraken, w~n_t een doctor Yerzekert, dat bet ool\ 
we! eens aanle1dmg zou kunnen geven tot verhuizing 
naar een butje bestaande uit vier planken en twee 
plankjes, hetwelk zorgrnldig antler de aarde, op een 
daartbe bestemde plaats, bewaard wordt. 
. -Een boer te Velp bij Arnhem, die vertweider 
is en oak ezels verhuuit, heeft zijne assen gevoerd 
met teHedenheidsbetuigingen, de proef is echte1· mis
lukt, de ossfln werden al magerde1· en mao-erder 
zoodat hij weder tot het gewone voeder is ~vero-e~ 
gaan. Hij wil het thans met de ezels probeeren. Als 
<lit gelukt clan zal de man toch een aa1·<lige winst 
maken, want tevredenheidsbetuigingen kosten niets.-

Te B~tavia is een jong mensch, vroeger te Gom
bong, mt den tmm gevallen en ove!"l'eclen. Zijn 
linkerbeen was verbrijzeld en moest afgezet worden.
\'roeger werden in Nederland de loodskotters van 
best uitgeloogd, geclroogd, Jang bewaard eikenhout 
gebouwd en we! op 's Lands werven. Tegenwoordig 
warden ze, om de goedkoopte, bij particuliere be
stel<l. Ze zijn nu lang zoo sterk niet en daardoor rl.on 
het verfrouwen op de loodscn oak we! eens vcrlot·en 
gaan.-Den 23 Januari is te Tenom overle<len Teng
koe, Said, Aloci, afots Tengk.oe Sinamoek, zooals het 
Bat: Haudelsbl. zegt een onzer heftigste tegenstanders, 
ondergeschikt boeloebaltng en raadgever van Toeklie 

oude, versletene, alledaagscbe, ·de nieuwerwetsche, de 
ondraaglijke, de grappige e11 de onmisbar'\ komedie : 
het gelaat dat bloosdc, glimlachjes. tranen, een kleine 
hand die beeh, verwondering, alle die ]isl.en, en ik 
werd aangenomen ! Zeventien . Yan die vool'stellingen 

,haclden toch de frischl:eid we! wat mn die, op de 
gehcel.e wcreld in zwang zijn<le, die op de geheele 
werelll gebruikelijke komedie weggP-nomen. Het ze
verii..ien i;ri.aal ontwaken ui.t denzelfden droom, maakte 
het n'Wlschien wat moeielijk om te vergeten, dat een 
droom toch '.11aar een drnom is. 

Misschien zat er iets acbter dien ove1'.vloed van 
geestdrift en later heb ik wel moeten gelooven, dat 
ik eigenlijk slechts VCIOl' den gelukkigen man speelde. 
l\faar, Carpe diem, mewouw Pocklingtou kwam te 
lrnis: »nooit had zij kunnen <lcnken !-wat een won
clerlijke zaak !- en Rosette, ondeugend ldnd en zoo 
geslepen,-a.lles zoo voor haai· te v'erbergen ! Niette
genstaande al die uitroepen heb ik niet den. ininsten 
twijfel, clat deze wouw en hare clochter Jang over 
mij en mijne voomemens gesproken hadden, alsook 
ovcl: de voordeelen, die er uit een vereenigi.ng tu.s
schen ons zonden voortvloeijen en dat ik een· betere 
partij was dan Brown en dat het eei1 betere zaak 
was clan het aanstaande aanzoek van Jones; zonder 
te "rekene op dat van Robinson die er ook nog wel 
eens op z< , kunnen aandringen om zijne voeten bi.J 
het vuur van haar slaapkamer te mogcn verwarmen. 

(Wordt vervolgd.) 



Iman, Mocda.- 'fe Bata ... :a worden tatelklecden en 
crotons geAo!en.-- De B'itaviasche planten en dieren
tuin heef'l 3;5 beesten cadeau gekl'egen, waaronder 
3 ,;Jungen 1 aaµ, 2 b:nianen en 2 bun ings, een 
fraaie collectie -In l3erlijn is een beweging tegen de 
tweege,·echten ontstaan.-Te Rome vond men rlen 
baartl. nm den · Duitscb,)n kl'Onnprins zoo mooi, dat 
koning Ilunibert amt dtl Italiaansche officieren toe
ge taan lieeft hun baard te laten g'l·oeijen, iets wat 
tot rlusverr,• verboden was.- Te Parijs wol'den her
haalde malen geheime spcelbanken ontdekt. Te Solo 
en tc Djokdja. doet men niet aan dergelijke ontdek.
kingen.- Een aantnl "'fi,schcrs te Huizen hebben een 
aches ingediend nan de 2e kamer, inhourlende het 
verzoek, dat d~ wet op de Zuiderzcevisscberij van 21 
Jurij 18 1, strekkende om bet ontvolken der zee door 
bet vi~schen met verboden vischtuig tegen te ~aan, 
met 1cstrengheid gchandhaafd moge worden. 

Sprok.k.elingen. 
Laat de schoonheid van uw karakter evenaren met 

de kracht en onbekrompenheid van uwen geest. 

Zichzclven te verbeteren is reeds zulk een moeielijke 
ta.ak, dat merr waadijk iich zoo niet bchoeft bezig 
te houden, met de verbetering van anderen. 

De beste daden zijn die, welke geen verontsc!ful
diging, zelfs geen verh.laring noodig hebben. 

- --Onbewedigde begeerten kweeken dikwijls bitterder 
haat, dan duizend beleedigmgen. 

Grenzenloos is het menschelijk hart vervuld met 
wensrhen en begeerten, wa.arvan meesta.l geen enkele 
wordt vervuld. 

* * * 
Wij zijn niet, vera.nwoordelijk voor de twijfelingen 

die in ons gemoed oprijzen, ·daar zij bet gevolg zijn 
van die re<le, welke eene hoogere macht in ons gelegd 
heeft.- Men zorge slechts dat die twijfelingen, geen 
nadeeligen invloed uitoefenen op onzen levenswandel. 

* * * 
"'annee1· iemand eene kwade gewoonte den rug 

t~ekeert, dan maakt hij de mooiste wending. 

Liefde is de ba1istocbt die door Godsdienst en Poezij 
geadeld is, tot de reinste en heiligste van alle men
schelijke verbindtenissen. 

Al wat goed en beminnelijk is, in de menschelijke 
natuur kan ...-erloren gaan, door bet plotseling verkrij
gen of verliezen van .een groot fortuin. 

.* 
*. 

Logica, voor bet minst ontwikkeld verstanci bevat
telijk gemaakt, moet kloppen als een hamer; bewe.
ringen, al zijn zij ook een weefsel !outer Saphisme, 
kunnen zoo aannemelijk voorgesteld worden, dat men 
er bijna onverstaanbaar door medegesleept wordt. 

Esse non vederi. 
• 

TELEGRAMMEN. . 
Uit Batavia 29 Februari 

Officieel. 

G e p 1 a a ta t te Meester Cornelis, de twee
de luitenant der infanterie Meijer; 

te Buitenzorg, de tweede luitenant der infan
terie van V a.:rnenkirchem; 

te W eltevreden, de tweede luitenant der 
info.nterie v.m Kooten. 

0 v e r g e p 1 a a t s t, naar Djokdjakarta, de 
oorstc luitenant der inf. Wintershoven; 

naar Banlrn, de eerste luitenant der infan
t.erie Braspot; 

naar Meester Cornelis de eerste luitenants 
der infanterie Eakkers, Schtiffer en van de~ 
Broek; 

naar W eltevreden, de eerste luitenants der 
infanterie Derx en Hakking; . 

naar Bui~enzorg, de eerste luitenant der m
fanterie van den Bergh; 

naar Palembang, de tweede luitenants der 
infanterie von Schmidt auf Altenstadt en Jacobs; 

naar Pontianak, de tweede luitenants d,er 
Infanterie de Graa:ff en de Jager; 

naar Riouw, de tweede luitenant der infan
terie Jtohler. 

Uit Batavia 29 Februari. 
De stoomera der N. I. Stoomvaartmaat

schappij, die op China varen, zullen van een 
Mei af via Singapore gaan. 

Chartered bank opent een·agentschap te Peli. 
De Kapitein-intendant Jantze is overge

plaat.st naa-r Atjeh. 
Luitenant Dom en de officier van gezondheid 

J. 4<\.driani hebben een tweejarig verlof naar 
Europa aangevraagd: 

Het stoomschip Utrecht 18 giste1 1n van 
S11ez: herwaarts vertrokken. 

De officieren van gezondheid P. Adriani in 
Nederland en Huber te Solok hebben verzocht 
van stand~laa.t.s te mogen verwisselen. 

De heer Meeussen oud-minister van J ustitie 
is in Nederland overleden. 

T w P, e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 
postcommies van der Sprong; 

aan den kapitein der infanterie van Veen; 
aan den luitenant Bierstedt. 
G e p e n s i o n n e e r d, op verzoek, onder 

dankbetuiging voor de a.an den lande hewe
zen diensten, generaal-majoor Au:ffmorth. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g e n het lid der alge
meene rekenkamer Schagen van Soelen; 

de resident ;an 'I'imor, Roos. 
B e n o e m d tot commiezen der 2e kla sM bij 

den post- en telegraafdienst Lijnis en Hu:ffen,
reuter; 

tot qjdelijk commies der tweede klasse Jansen; 
tot commies der derde klasse W arnars; 
tot tijc!elijk commies der derde lilasse Ha

genaar; 
tot commies der derde klasse bij de algemeene 

rekenkarner, Bonn. 

Uit Batavia, 29 Februari. 
' Officieel 

Overgeplaatst, van Batavia naar Am
boina, de hulponderwijzer Bijvo ; 

van Poerbolingo naar Batavia, de hulpon
derwijzer Vogelzang. 

Ge p 1 a at st, te Padang, de hoofdonder
wijzer Lavell; 

te Poerbolingo, Maassen, 
0 v erg ep la at st, naar Atjeh de kapitein

intendant J antze; 
naar Batavia, de eerste luitenant Bonga; 

naar Sumatra's W estkust, de officier van ge
zondheid der eerste klasse Albrecht; 

naar Benkoelen, Visser; 
naar Makasser, de militaire apotheker der 

tweede klasse Bressler; 
naar Batavia, de paardenarts der tweede 

klasse de J ongh; 
naar Banjoebiroe, Hoogkamer. 

De minister Sprenger van Eijk heeft op 
27 Februari zijn functien aanvaard. 

Het Atjehrapport, loopende tot 19 Februari 
deelt mede dat acht compag¢en en colonnes 
opgetreden zijn tusschen Anagaloeng, Tjotba
ratoel en het gebergte, met het doel om 
transporten te dekken en nog aanwezige vi

vresvoorraden en vijandelijke kampongs te 
vernietigen. 

Het doel is bereikt. 
De vijand is in het gebergte teruggedreven. 
Van de troepen uit Anagaloeng is een 

mindere gesneuveld. 
Tien minderen en drie dwangarbeidera wer

den gewond. 
De vijand wil alles wagen. 

Uit Batavia, 1 Ma.art. 
De algemeene pakhuismeester te Ba.njoemas, 

van Erp Taal.man Kip heeft pensioen aa.nge
vraagd. 

De verdubbeling der stoomvaart naar de 
Molukken is uitgesteld .. 

De militairen ambtenaar Lieber is voorge
dragen voor een gratificatie van f 1000. 

De benoeming van den heer de Gelder tot lid 
in den Raad van N ederlandsch Indie wordt 
door som.migen betwijfeld. 

Majoor van Erp en de kapitein-kwartier
meester Kogenschot, beiden uit Nederland te
ruggekeerd, zijn op nonactiviteit gesteld. 

Van Reuter, 1 Maart. 
's Gravenhage, 21 Februari. Z. E. de Gou

verneur-Genera.al van Rees, vertrekt heden naar 
Batavia. 

Uit Batavia., 3 Man.rt. 
Officieel. 

Tweej a rig v er lo f verleend, aan den hoofd
ingenietrr der eerste klasse bij den Waterstaat, 
van Egmond; 

aim den hoofdonderwijzer Stou~esdijk; 
a.an den notaris te Pasoeroean Erdbrink. 
Beno em d , tot tijdelijk vervangend notaris 

te Pasoeroean, Goossens. 
Bet uj g d , de tevredenheid der Regeering 

aan den mijningenieur de J ongh, wegens door 
hem bewezen belangrijke diensten, ten behoe
ve der tinontginning op Banka.. 

Uit Batavia., 3 Mae.rt. 
De heer Pieck, eerste commies ter algemeene 

secretarie, heeft wegens langdurigen diensttijd 
een tweejarig verlof naar Euro-pa aangevraagd. 

De P1·ins van Oranje is 29 Februari te Mar
seille aangekomen en de Prinses Wilhelmina 
den eersten dezer Suez gepasseerd. 

Tweejarigverlof verleend aan van Bre
men', tweede comies bij het departement van 
financien. 

Ben o em d tot tweeden commies bij het de
partement van financien, Neumann; 

tot eersten com.mies op h1it residen~bureau, 
te Bengkalis, Regensburg. 

Bewilligd in een verlenging der naamlooze 
vennoot.schap, de brandverzekeringmaatschappij 
Mercuri us. 

Het Stoomschip St~mafra is 29 Februari Suez 
gepasseerd op reis herwaart.s 

Bisschop Olaessen is benoemd tot aartsbisschop 
in partibus infidelium. 

Van Reuter, ~ Me.art. 
Kafro, 2 Me.art. De rebellen zijn volkomen 

verslagen door de Engelschen. 
De Engelschen verloren vijftig man aan doo

den en gewonden. 
Het verlies 'ian den vijand wordt op dui-

zend man geschat. Loe. 

Aangeslagen vendutien. 

Op W oensdag den 5en Maa.rt ten huize van den 
Heer F. A. Kommer, in de Achterstraat albie.r van 
ZEd. inboedel. 

Op Donderdag den 6en Maart ten buize van den 
Heer Stok, te Klaten van ZEd. inboedel. 

Op Vrijdag den 7en Maart voor bet vendu-lokaal 
van den Heer J. F. van Leeuwen van commissie goederen. 

De Vendwneeste;·, 
H. C. FISSER. 

A d v e rte n ti e n. 

ATTENTIE. 
De .Agentuur der Onderneming 

Be~~l~~ 'VtTila~oo~g 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaa.n van 
den Heer GU~TAAF WINTER, op 

(83) M. J. T II 0 OFT. 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA. 

ten behoeve van 
de Gym.nal!ltiekschool te Soerakarta. 

• en 
de Vereeniglng tot voorbereidend on

derricht aan Kinderen van Minver• 
DJ.ogenden Jn Nederlandsch-Indie. 

LOTEN 
a f IO.- contant. 
a > 10.20 :i> franco en 
a.a.ngeteekend per post, 

te bekomen bij 

(84) THOOFT & BUNING. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Vooi·stn,iat - Solo. 

Verkrijgbaar 

APPOLLINARIS WATER in manden en krui
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

WATER in kisten van 50 
(61) 

Handels- en Commissiehuis. 

B .W. VAN HOGEZAND. 
Vo01·sfraat - Solo 

Ontvangen: 
Een factuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 

SIGAREN in kistjes van 50 stuks en in prij
zen '(an: 
f 4,-'f 4,50 f 5,-f 6,-f 7,- en f 8,- per 
kistje. ( 60) 

Amsterda,msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta 

zoo gunstig bekende 'WIJN .EN: 
voor de 

Merk PLATON & Co. - Batavia. (70) 

Vereeniging van Landhuurders 
te 

Soemkm·ta. 
Algemeene vergadering op den 5 den Maart 

1884 des ochtends te 10 ure in het Loge-ge
bouw te Solo 

Punt van Behandeling 
De wijze van verkoopen van Indigo te Sa

rnarang, zooals dat thans plaats heeft en het 
recht van preferentie. 

Het Bestuur der V ereeniging 
de Secretaris • 

M. E. BERVOETS. 
N: B: Oo}r niet-leden, doch 
belanghebbenden bij den Indigo-handel, 
worden tot bijwoning der vergadering 
uitgenoodigd. ( 7 6) 

Handels- en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorsfraat- Solo. 
Steeds voorzien van de meest .mogelijke soor

ten, 
PROVISIEN en DRANKEN 

m prima k:waliteit en b:ill.tjke prijzen. ( 62) 

De Ro'b Boyyea• 'Latf~~ea•• 
echt gewaarmerkt door de handtee• 

~===::;=:== keniug, van Dr. GIRAUDEAU van ~ Saint-Gervais, is een plantaar<lii;e 
~iroop van eene gemakkelijke ver· 
teering, aangenaam van smaak en 
reuk. Sedert eene eeuw wordt zij 
door de geneesheeren va'n alle Jan
den. aanbcvolen ter genezing \·au 
ziekten uit slecht bloerl of klier
stoff"u vonrtsprnitenJe. ~!en wt·ndt 
haar in ef'n groot :iantal bospitalen 
en licfd:11lin·e gestil'lilen aan. Als 
sterk l.ilocdafleiJeuJ middel ver
nie: igt 1.ij de toe,·rdlen door het 
kwik veroorzaakt tll nelpt de na
tuur om zid1 er van te i.JeHijden; 
alsmcde van het j odium, w:i11neer 
men er le veel van ,;enomen heefl.. 

/ 

N a, t u u r l ij k 

Fabrieksmerk in HOLLAND geda• 
poneei·d. 

Genm·al Depot le PARIS, 12, ruo 
Richer. 

~=;;;;;;;~:::.ii Depots in de voornaamsteapotliekett 
SA~IARA!\G:,Vnnnce& , ·oo A.ala&• 
BATAVIA: Uoutrij,•e & C0 j 

Drni.01\0: 'Vanncc & C•; 
SOEHABA'/A: G. Ellinger; 
PADANG: R. "nn 1Uuye11; 
?dACASSAR: (,b. Brug._., 

Mineraalwa,ter 
uit de 

Viet<>.-ria Bronte Oberlah:n.stein a 1d. Rijn. 
Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwateren, aanbevolen door vele medische au

toriteiten. 
V erkrijgbaar bij 

(77) 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

Ver~ohe~e~~ 

Kantoor-Almanakken 

over 1884 Zak-Almanakken 
netjes ingebonden. 

Scheurka.lenders 
diverse soorten. 

THOOFT & SUNING, 

(8) 

... . 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BA T·A V I A, 

ten liel!oeve van 
De Gymnastiek!!lehool te Soerakarta 

en 

De ' ' ereertitxing tot ' 'Oorbereidend on
de1·l'ieht nan ldruleren , ·iua l'tiinver-

1nogerlden in Nederlnurlsch ludlc. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « (( 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 (( (( (( 1.000.- (( 5.000.-

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

320 prijzen f 1 70.000.-
LOTE. r zijn tegen f '10.- CONTA~T vc!'krijgbaa!'. 

tc Arnboina bij de heeren A. T. Boumnn & Co. 
(( nanda (( den heer u. J. Blankert. 
« B::uuljtu·11rnsin « (( << J. A. Jan~en. 
« Bnndong « « << C. G. Heiligers. 
« Batavia << de X I Esco~pto Maatschappij. 
<< « << den beer IL J. Mcertens. 
(( (( << « << G. Gchmng. 
(( (( « « « F. II. Kroon. 
«. « << de heercn IL M. van Dorp & Co. 
« e« << <l << Ernst & Co. 
« (( « << << Bruining & Co. 
(( l( << « << Ogilvie & Co. 
l( (( << « « \"i~$el' & Co. 
(( (( << « << Dunlop & Co. 
(( (( « den hee1· Loa Po Seng. 
«. (( (( « « Thio Tjeng Socy. 
« Bcn;kalis · 
« Bonlrnelen 
« Borleleng 

« << << L. van lluttt'n. 
<< « « C. ,\. Aeckerlin. 
<< « « • Tierinckx. 
« « « Th. Jan~z . ._ Btiitenzorg 

<< ClH.:l"ibon << « « J. J. LI. meenk. 
(( (( <• « « A. J. \\"ol\leknmp. 
« (( << << « J. Yan IIol. t l'ellekaan. 
« Djoejacartn « << << J. J. de Graa!f. 
(( « << « << II. Buning. 
« « <: << << ·wed. Kocken. 
l< « << de heercu Soesmtm & Co. 
« Indrumajoe « den heer J. Re,·i us. 
a << << << « Chs. Pino. 
« Kedirie « « « F. ... toltenhoff. 
« Kota-Radjtt « « « A. \\'. Kneefel. 

• << Lnboean (Deli) c< « « J. F. II. van IIemert. 
<< :\Iacassar cc « « \\'. Eekhout. 
« :\fndioen << « « P. E. Andres~n. 
« :\Iagelang « « « P. Koppenol. 
« )fedan « « << \\'. F. H. Leyting. 
« hlenado << de heeren de Bordes & CO. 
« P<Hlang « << « \\'aldeck & Co. 
« Palembang « << « G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « .H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « . « « A. )I. Varkevisser. 
« Pecalongnn << « « A. \\'. I. Bochardt. 
« « « « « S. N. Marx. 
« « « de heeren Hana Mullemeister & Co. 
<< Poenvoredjo « den heer l\I. F. Smets. 
« Probolingo << « « C. G. rnn Slidrecht. 
, « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw (( « « ('. nn Zijp. 
« Remhang << « « P. L. van Bodegorn. 
« Salatiga << (( << Th. B. van Soest. 
« Sarnarang << de beeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « « « Raven. waay & Co. 
« cc « « « Arnold & Co. 
« (( 
« (( 
( (( 

€< Soembaia 
« (( 
« (( 
( « 
(( (( 

« Soerakarta 
(( (( 

I( (( 

I( (( 

« Tangerang 
« Tcgal 
« 'ternate 

« Tjilatjap 

« « << Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den heer A. Bis~chop. 

<< << « Ch>:. Kockcn. 
« « « \". Clignett. 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« << « Yan .J1uiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « « Soe"man & Co. 
<< « << Thooft & Buning. 
« « « Yo gel van -der Heide & Co. 
<< den heer L. Baier. 
« <<- « L. A. l\I. Leman. 
« « « K. Jfovens Greve \Vzn. 
« « « C. \\'. R. Yan Ilene~e van 

Duijvenbode. 
« « « I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
De trekking gef<cbiedt ten ovcr"taan van den i\o

tal"i« H. J. :\IEERTE~S te Batrnia als bij aauplak
billet i~ hekend gemaakt. 

De r:o1111nis~ie ud hoc. 
Mr. N. P. VAN DEH BERG. 

( t 2) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunns 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papi.Br-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
, 'poedige bediening en nette afl.evering ge

gn.rnndeerd. 
PIUJ8(10UH,ANTI;JN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

TE KOOP! 
1~retentie op I'. F. §toehnan en 

ed1t~enoote, geboren Bradd\j. 
lnf*orrnatii:in: Fiedler, Soera-

b1tia. • · 
(68) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIElm I J DIYERSE SOOR'rE J. 

~~NVl<JLO PPEN. 
KAN'l'OORB.B~NOODIUDHEDEN. 
Ii~K'l'.MN", IN ZEER VELE t:300R'l'E 
PHA('H'l'ALBUMS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dn.delijk 

SchiJfsehietrc::;iste•·s en A.fstnndsbepn-
lingen, afzonctedijk gebonden. 

Gedrnkte Aanteckeningboekjcs. 
N anmlijsten. 
Kleedi.nglijsten. 
Strn iDoeken. 
Menagcboekcu met sterkte Register. 
l."roee!!l-Verbanl. Getnigen ' r erhooren. 
Dcklnngden ~rerhooren. 
"r endu vernutwoordiugen, euz.enz. ( 4) 

Verlu·ijgbaar bi/ 
THOOFT & BU NI NG. 

N. P~ VAN DER 
oud-officier van gezonclheid bij het 0.-I. leger 

II_ .. A_NDLEIDING 
\"OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nederlandscli-Inrlii!. 

Met 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen w1t1tr zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambteniiren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- f1·anco pe1· post f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORO 
(van \V. H. v~x EcK & Zo::rnN, Amsterdam) 
bizonder licht, gesc}Jikt om met t w e e p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

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

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be

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

de lijn. 
(6) THOOFT & BU.t\"'ING. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A . .M:ACHIELSE. 

SOES~.IAN & Co 
be lasten zich steeds met het houden van 
Jinis- en Collllnissie,Tendutien 

(28) 

-~'"'"'~ .. 
~~-ii'7'.-~-! 

S:l:P~:l:J L:l:S 
Verkregen of we! overgee~'fd,. pas ontstane ?f v~r

ouderde, vloeingen, hu1dziekten , hu1dwt
alag,enandere bloeds ver'.lnderingen dieer door 
ontstaan, mond en keelu1tslag, beenontste• 
king,klieren Rhu1natisme ZVll'eeren; enz.enz, 

JB~:t~ltilt~l~~il~:' 
Zekereenradicale genezing •au de meest verouderde• 

en aan alle behandeling, weerspannige Ziekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EEHIGE GOEOGEKEURDE 1loor de Academie rle Medeclne van~· 
DE EEHIGE GEAUTORlSEERDE door hel fra11sche Gouvernoment. 
DI EElllGE !A.NGENOIENEN in de hosl' ilalen van Parijs. 

Nationitle beloonj11g van Frs 24:.000 
Dit medicament,sederHlO jaren door de voornaamste 

reneesheeren gebruikt1 u}s bet kr~cht?adigste van 
alle Zuiveringsmiddel1m 1s het ee~1~~ in .de gehee_l• 
wereld dat zijne eere es1 ondersche1drngsl!tels bez1t. 
ALGEMEEN EN"l'REPOT-: 62,.rue de Rivoli, te Parijll 

Jedere doo1 bevat tern: brochure die Ziekten betref!endt 
~oor JAVA blj Wannee &: van ,a.,_list ta Samarano 
Te D10KD10, biJ w ANNE£ &. c·. 

N B d B r 1. I n di s c h B L B v B 'n s v B r n k B r i n ! 
EN 

L ij r r e n t e M a a t s c h a n n ij 
TE B.A.TA VIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringeu b. v. Kapita.nl bg overlijclen, Immer-trekkencle venJ 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEB.LAAGD tariefvoor WEE
ZE .F'ONDS, worden gmtrne verstrekt door 

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

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben _ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en alien suikerfn.briekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest co n cur r e e re n cl e pr~jzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DJ~l I~IJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWMATERIA.LEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETERI.J, WAGEN

MAKElUJ en 'l'IM.LIIERMA rswr KEL
Bestellingen op bovengenoerud werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEURE en RA.MEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZE , FABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOO~HUIZE J en FA
BRIEKEN, wordt op zeer biJ4jke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

. Me?~o~~ A.., Klei~ 
rnodiste §arnarang. 

is ruim voorzien van fl.uweel, sitt1jn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorni.
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

Een factuur elegante 
.Fransche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN F A.CTUUR 

prachtige vilten 
HO EDE VAN EL \VOO D & Co-. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOlVI. 
(13) Heerenstraat-Solo. 

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

Voa1·sttaat-.Solo (35) 
Steeds bcleeCdelijk a.anbevolen. 

AGEN'rSCHAP SoERAKARTA. 
der BataviascheZee-enBrand

Assurantie Maatschappij. -De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brnnrlg~van.r, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

A111sterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernlrnrta van 

K~~J?~ohe VTijnen.., 
· (25) A. MACHIELSE. 

V crl~rijg·baai ... 
bij 

THOOFT & BUNING. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhausBn 
(in het J avaansch) 

Pr!js f 5.- {l'ctnco pe1· 1>osl f 5,t>O. 
(82) 

VAN DEB LINDE & TEVES. 
SAMARA NG. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Voorstraat- Solo. 

Ontvangen: 

Puik puike BOTER merk B. VETH & Co .• 
» » HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele .blikken ERWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJEN in potjes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FRA.MBOOZEN S'l'ROOP 

'/, en 'lo fl. (TEIJSSO~~EAU.) 

VRUCHTEN op W A'l'ER en BRANDE
WIJN w. o. MACEDOINE ('l'EIJSSONNEAU.) 
--Deugdelijkheid van alles gega 1widee1·d, dus 

niet goed tenig. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een jongmenscb, Hollander, 
thaus te Samam ng bij den handel werkzaam, 
wenscht eerie plaatsing als fabriek of tuinop
zichter, op een Suikeronderneming in de Vorsten
landen Adres. N omruer dezes. 

(72) THOOFT & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
Be:n.gaalsche koeije:n, 

elk per dag 1ninstens vier tlesschen uu~lk 
gevende en nlet ouder dan zes jareu. 

Men adresscere zich bij de uitgeYers van dezc Cou
rant onder het nummer van deze advertentie. 

(44) 

Bin.n.e:nlaudeu .. : 

Gouvern0ur Gavraaad 
vooral degel~jk PIA.NO-onder· 
urijs. 

J1"'linl{. salaris. 
- Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 
franco. 

(48) THOOFT & BUNING. 

gRAND-ASSURANTIE MAATSCiIAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURA NTIE MAA 1'SCHAPPIJ 
V •t '' ,, c:r.1. as. 

Dij het A.gentschap dezor 1'Iaatschap
pijen bestan.t, op zeer aannernelijke voor
waarde1t, gele;oenheid tot verzekeJ.?ing 
tegen brn.nd~evaar, van alle soorten Ge
bQttwen en Goederen. 

De Agent te Sum·alwl'ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en Perspompen 
voor lndigo-Kookhuizen en Bad.lrnmers, goed
koop en goecl. 

(11) 
Te bekomen bij 

C. DE LIJN. 

Xev~o~~ A.., Klei:g. 
IRO(liste §a:rnarang. 

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

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. ' .'e bevragen bij den Heer 
(20. A. MACHIELf?;E.~ 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneld.ruk - TnooFT g. BuNI~m - Soerakarta, 
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