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AR CHIV AHISSEN. 

Yoor eenigen tijd las men in een dagblad: 
.. lnt het agendeeren, door ieder gewoon amb
tenaar kon worden verricht." 

W ie dat durft be!Veren, is niet op de hoogte 
van de capaciteit der ,,gewone" Ind. ambt., en 
weet hij wa11rschijnliik minder af van archief
werk. waartoe bet bijhouden van agenda en 
index voornmnelijk behoort. 

Slechts weinigen is het eigen, de quintescens 
behoorlijk weder te geven, van de inkomende
en uitgaande-dikw:ijlR onnoodig omslachtige 
tukken. 
.Het is thn.ns geen zeldzaamheid, dat naar 

pa>: ingekomen missives enz, weken Jang moet 
gezocht worJen, en dikwijfa nog te vergeefs. 

De meeste stukken kunnen niet klaar ko
rue'n zonder hun n.ntecedenten en toch zijn er 
klerken, J!I. kommiezen! die niet weten wat 
retroact.en zijn;--een sterk Rtuk, maar volstrekt 
aeen kla.kkeloos heweren; wij zouden namen van 
0 .. 
dergelijke individuen kunnen noemen; maar w:y 
behandelen een publi~ke-geen personele-za,ak. 

Worden retroacten gevonden, dan blijven z.ij 
gewoonlijk liggen, bij de missive, of welk an
d.er stuk ook, wa.a.r ze 'tiaatst bij noodig wa
ren, en gaan niet naar hun plaats terug; al
gemeene verordPningen · zijn aanhoudend op de
zelfde wijze en route, en na. lang vergeefs zoe
ken, wordt dan van den algemeenen Secretaris 
om een afschrift gevraagd. 

De alom ondervonden ve'ttraging in de af
doening van zaken staat met een en a.nder in 
bet na.auwste verband; want werkelijk, de wa.r
boel in de Indische a.rchieven is meermalen 
kolossaa.l groot. 

Het pleit niet voor een helder doorzicht van 
de hooge bureaumannen, da.t die ongunstige 
toestand nog niet geleid heeft, tot het denk
beeld, Ol].l een afzonderlijk ka.der archivarissen 
te vormen.- Waar zoo overvloedig veel schrijf
werk gevorderd en geleverd wordt als in onze 
gezegende Oost! moest de bewaring c. a. van 
archieven niet in handen komen, dus· toever
trouwd worden, a.an persouen, diet.er zake met 
een goed sijsteem onbekend zijn en aan wel
ke de hun opgelegde taak volkomen vreemd 
l . 

De wachtgelders, welke telkens ter beschik-
1..-1.ng worden gesteld, om verwaarloosde, soms 
hopeloos ontredderde nrchieven in orde te bren
gen, zijn in den regel even onkundig; de boel 

F e u i 11 e t o n. · 
Kapitein Thomas. 

EEN" GESCHfEDE:SIS WAAHBIJ Df:N" LEZER DE IIAlREN TE 

BERGE KU:SN"EN RIJZE:S. 

(Vervolg eu Slot) 

Zoo! was dat zoo vreemd? Ik harl Vl'Oeger, een 
pnar weken gelcdcn, bij rnevrouw Pocklington op 
Mornington-Place op een knaap ecns een boek zien 
leggcn ; een boek gesc · irevcn in een vreemde taal. 
Zeker uit dat hock haci Rose-Mathilde al die abuor
'maliteiten gchaald. Wacht als Rose-Mathilde een
rnaal bij n~ij is, dan zal ik we! zorgen, dat ze niet 
anders leest dan µ-oede wcrkr.n, die maar ecn paar 
stuivers kosten en dan zullen al die wilde gedachten, 
die noodwendig zeer nadeelig op het hersengcstel van 
ren vrouw moeien werken, wel van zelve wegblijven. 

\Velnu dit was dan de tweerle maal, dat ik die 
vervloekte naam hoonle uitspreken. Laat 0'1.S nu 
overgaau tot de derde. IIet was den avond vcor de 
brnilOft. Jk ging bij mijne aangebedene thee drin
ken. In den gang trapte ik in cen pastei, die de 
jongen van den. h::mketbakker op de m .t had laten 
~taan, terwijl dat hij de anrlere koeken 'an de meid 
overgaf. Zij warcn bestemd voor het •iloftsmaal. 
II et is hard te moeten denken, dat rle ,cionte de 
rn cnschen dwingt om zich een indigesti1 len bals, 
Qf liever ~I\ de rnaag te halen, juist op ·boon-

De §oerakarta.,che Oourant ver
schijut tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
rrijdag. uitgezonderd fee ·tdagen. 

was in de war, bleef dan in de war! en groote 
sommen a.an daggelden nutiieloos verkwist. 

Wie zal ontkennen, dat dit over het alge
meen de toestund is? 

Dit zal verbeteren met vaste archivarissen, 
die voor bun zaak berekend, de noodige be
kwaamheid bezitten, om alle stukken goed te 
kunnen beoordeelen; anders is juiste wederge
ving in de agenda, 't bijhouden van den index, 
rangschikking, bewaring enz. enz. onmogelijk. 
Wij vermeenen in ,, 78 omtrent de Gouv. archieven 
bepaald werd, dat de ingekomen stukken moes
ten bewaatd warden naar bet volgnummer van 
de agenda., . 

De Bundels zijn daardoor ontredderd. men 
vindt er nu een massa papiertjes in, waarop ver
wezeri. wordt naar een antler No. en daar we
aer naar een derde en vierde No. enz., waar 
een gezocht stuk zal te vinden zijn. 

Die regeling .is tijdroovend en moet bij de 
meeste ordelievendheid leiden, tot verwarrmg 
en verloren gaan van retroacten. 

Elke zaak moest afzonderlijk bij elkander 
blijven en het archief gesplitst worden in een 
algemeene-een bijzondere-en een geheime
afdeeling. 

Esse non Vederi. 
Maart 1884 

OORLOG OF VREDE. 
uit de KoLnische Zeitftng 

De mensch is al licht de vader der gedach
te en daardoor kap. men zich niet verwonderen, 
dat de ultramontaa.nsche pers niet gelooven wil, 
dat zoo Duitschland door Frankrijk wordt aan
gevallen, Italie, bet door haar gehaate Italie, 
rustig zal stilzitten en zich neutraal houden. 
Zij moet alzoo met de ,, Te11ips" van meening 
zij¥, dat ltalie zich tot niets anders verplicht 
hee~ dan Oostenrijk,-zijn bondgenoot,-niet 
aan te vallen, iets wa.t als van zelf spreekt. 

Wtj ontvangen intusschen, van gewoonlijk 
goed ingelichte zijde, de ver7.ekering dat ltalie in 
den 1'1·edebond tusschen Duit.schland en Oos
tenrijk is toegct1·ed.en, ondei- de:elfde bedi1tgingen 
als de beide andere mogendheden. 

Men nam tot dusverre a.an, dat de vastge
stelqe bondshulp door den Duitsch-Oostenrijk
sche bond van 1879 eerst verplichtend was voor 
het geval, Clat Duitschland of 0ostenrijk van 
twee kantea werden aangeva!Ien. Wij hebben 
toch de gewa~irborgde mededeeling ontvangen, 
d11t bet verboml iets nauwergesloten is en de 
casus foederis ·( t) zal intreJen als een dier 
mogendheden wordt aangevallen en bet gevaar 
nabij en dreigend is, dat een tweede macht 

sten dag des !evens, En dan nog die Champagne ; 
ik had we! eens van dat dure sehuimende goed op 
rle een ot anrlere partij gedronken. IIet is mooi duur, 
maar de 'Schoonmoedel' betaalde voor het geheele feest 
en dat was toch iets aang~naams en troostl'ijks. 

De avond was stiller dan anders, het huis leed on
der een ovel'!'ompeling van doozen en kisten, met 
pul}tige hoeken, bet zien van uw eigen beenen werd 
al YeI"Velend. Rose-Mathilde was in geen goed hu
meur en barstte in tranen uit bij het beschouwen 
van de oucle pleeten theepot, zeggende dat dit de 
laatste maal zoude we~n, dat zij uit die <lierbare 
trekmacbine thee zoude drinken. Hemelsche goedheid! 
net of ik een indringer was en alsof ik baar voor 
haar theepot had willen trouwen, terwijl ik, een paar 
dagen te voren, er een van zilver, voor tien r.n een 
half pond gekocht had. Ik schreef de adl'essen op 
kaarten voor de koflers. Wij rnoesten naar Parijs 
gaatl en ik kon niet terecht komen met de spelling 
van hotel Meurice, dat maakte den toestand ingewik
kelder, de rimpels verdwenen dan ook van bet voor
hoofd van Rose-Mathilde en zij lachte mij uit. We! 
beschouwd speet het mij nir.t toen bet tijd was om 
te vertrekken. Mevrouw Pocklington kneep mijne 
band in elkander toen ik vertrok en zeide dat 'er 
geen man was in geheel Engcland (hoe kan zij dat 
weten, net of zij alle mannen van '.Engeland kende,) 
aan wien zij betcr het lot en het geluk van haar 
aangebe<len kind had kunncn toevertrouwen ! Zij zou 
precies hetzelfde gezeg<l bebben het.zij aan Brown, of 
aan Jones, ook aan Robinson, ik wist dat zeer goed, 

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

elke volgenM plaatsing de helft. 

zich verbinden zou met den aanvaller. 
Y erouderstellen wij aaarom dat Fra.nkrijk 

Duitschland aanvalt om Elzas-Lotharingen te 
heroveren. Als Rusland zich daarbij zeer stil 
houdt, geen toerustingen maakt en zijne neu
traliteit aankondigt, zoo ware Oostenrijk er 
niet toe gebonden om Duitschland in een zoo
danigen oorlog te onderateunen en hetzelfde 
zou voor Italie gelden. Geheel anders is de zaak 
als Rusland niet rust en zich aansluit om met 
Frankrijk gealliee1·d aan den veldtocht deel te 
nemen; dan zou Oostenrijk tot bondshulp nr
plicht zijn en e-renzoo Italie. 

Alhoewel de redaktie van de verdragen tus
schen de drie machten niet bekend is, zoo zal 
den inhourl in bovengemelde opgaven juist '(oor
gesteld zijn. Gelukkig zijn alle zulke overwegingen 
slechts van theoretische waarde. N ergens is er 
uitzicht tot een oorlog. 

De vriendschappelijke ontvangst van den heer 
Gius in W eenen en de uitingen van de 
Oos-';enrijksche en Russische p.ers, bewijzen, 
dat men wederkeerig van bet idee is terug
gekolilen, dat een borlog tusschen die sta
ten onvermijdelijk ware. Men erkent in Wee
nen en m Petersburg dat de ijverzucht over 
Oostenrijkschen of Russischen invloed op het 
Balkanschiereiland veel minder belangrijk is 
dan de behoefte aan vrede van beide, finantieel 
bezwaarde mogendheden. 

De Panslavi<:tische partij in Rusland schijnt 
zich minder dan ooit in de gunst van kei
zer .Alexander III te verheugen en zoolang de 
beer Giers aan het roer is, zal de. Russische 
p9litiek bezwaarlijk afwijken van de in den 
jongsten tijd betoonde, wijze matiging en liefde 
tot den vrede. 

Frn.nkrijk houdt zich thans bezig met ver 
gelegen belangen en daarenboven stelde hem 
de vredesbond .der drie mogendheden een mach
tigen wal tegen alle mogelijke oorlogszuchtige 
l:isten. Het is ijdele wind, als de Franschen 
zich verbeelden, dat Italie bij een grooten 
veldtocht orrder alle omstandigheden neutraal 
wu bJijven. Wij hebben aangetoond dat !ta.lie 
zich niet tevreden stelt met een zoo bescheiden 
en on waardige rol, maar onder olllStandighediiJn 
verplicht zal wezen om, rq.et de wapens in de 
hand, hulp te verleenen. 

Deze opheldering over bet drievoudig ver
bond kiln biidragen om mogelijke Fransche 
oorlogsberichten tegen te spreken. 

(f) geval waartoe men zich verbonden he,..ft. 

J. 

rnaar ik deed mijn best om d'ankbaar te schijnen, 
waarop wij sche!dden. 

De dondergod bemoeide zich nog met mij ! 
Ik had nog geen drie honderd passen geloopen, 

toen bet mij op eens inviel, dat ik vergeten l:ad, om 
te vmgen hoe laat ik hen den volgenden dag, in de 
kerk van Sint-Pancras moest ontmoeten. Dat kon 
ten zeven ure in den morgen, l):iaar ook om vier ure 
in den namiddag wezen. lk moest terugkeeren om 
mij op de hoogte te stellen. 

De meid, a!s naar gewoonle, was aan het stoeien 
met den dien'lier hij de tuindeur, zoodat de vestibule 
open stol!d. Ik liep langs haar been en kwam bin
nen, de deur van qe salon stond op een kier en ik 
hoorde van de lippen cler vrouw waarmede ik ging 
trouwen, deze hartstochtelijke uitroepen : 

- Mijn beste, mijn aangel1eden Thomas! 0 mijn 
Thomas! 

Gedurende het geheele tijdsverloop van onze liefde 
had zij nooit gezegd: 0, mijn Benjamin! 0 mijn was 
ongetwlifeld een gebeimzinnige uitdruk.king van tee
derheid, bizonder in gebruik ten dienste van dien 
verleider, die zeeman of militair was. 

- Mijn Thomas is ternggekomen, hoorde ik weer, 
stoute Josbol kom hicr ! 

Na dat ,,kom bier, hoorde ik dit bizonde1·e en on
bestemde geluid, dat bet midden houdt tusschen het 
zachte geruisch van de vogels gedurende den regen 
en de knallen dle men hoort als er onder de boomen 
flesschen ontk;;rkt worden. Zij, mijne aanstaande, 
omhelsde h.apitein Thomas of we! kapitein Thomas 

lnzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

La.woe 9 Ma.art 1884. 

In de Soerakm·tasche Courant van V rijdag 
den 7 e Maart komt onder anderen het bericht 
voor, dat er in het Karang-Panda.nsche, in den 
laatsten tijd wederom veel wordt gestolen. De 
daa.rin opgenelemde diefstallen hebben waarlijk 
plaats gehad, maar de berichtgever heeft geen 
melding gemaakt van een diefstal van twee 
paarden op de onderneming Kemoening in de 
vorige ma.and, en die niet zijn terecht ge
komen. In de desa Ka.rang ziin a.lie sapies van 
de onderneming gestolen, maar ze zijn geluk
kig achter4aald. Door de politie zal men den
ken. . . . . . Och neen! mis gei:aden; de politie is 
dood onschuldig aan deze eu veldaad. Het wacht
volk volgde het spoor en de dieven waren zoo 
beleefd om de beesten los te lat.en en voor 
zichzelven nn.ar een goed heenkomen te zoeken. 
Het schrijven van: ,,gelukkig achterhaald" is 
dus hier volstrekt niet mispln.atst. Het terug
bekomen door het wachtvolk heeft geen on
kosten of geldelijke douceurs na zich gesleept, 
iets w11t bij een achijerhalen door de onbaat
'.iUchtige politie, hetzij van Kn.rang-Anjar, 
hetzij van Kurang-Pandan, zeker niet het ge
val zoude geweest zijn. Het wachtvolk is er 
met . een reprimande, wegens bun zorgeloos
heid, afgekomen, niettegenstaande zij beweer
den niet ge~lapen te hebben, iets wat door den 
ongeloovigen administrateur volstrekt niet aan
genomen werd. Het ware beter geweest als de 
administr.ateur de zaak niet zoo al' eau de rose 
had behandeld, dap.r het zeer wel mogelijk is, 
dat er geen zorgelooslieid, maar wel heulen met 
de veedieven in bet spel geweest is. 

Laatst. werd bier verteld, <lat de Resident 
met den Rijksbestuurder en den patih van den 
Pangeran adipatie prang wedhono ernstlg over 
de groote onveiligheid in deze streken. zou ge
sproken hebben. Niet alleen is di~ te hopen, 
maar ook dat dit gesprek emstige gevolgen zal 
hebben en wel van di.en a.a.rd. dat de brutali
teit der overvloedige booswichten gebreideld 
wordb. Het is toch van algemeene bekendheid, 
dat de schurken in bet klein beginnen en dan 
crescendo gMn. Eerst beproeven zg hun geluk 
bij arm desavolk, waar ze een arit of een half 
versleten hin kapen, clan komen zij hij meer 
gegoeden, dan bij desahoofden, dem1mgs enz, 
om ten slotte bij Europeanen hun minder ge
wenscht bezoek te brengen. Zijn ze dus reeds 
bij Europeanen aan het wei·k geweest, dan 
sta.an ze reeds op de hoogste sport van de die
venladde~ en nog slechts een stap en ze gaan 
over in het gild der roovers,' als wanneer ze 

omhelsde baat', dat bleef betzelfde. De oneer was 
van beide kanten. 

Er was een parapluiestandaard in de vestibule. 
Ik ''erschool mij in de schaduw daarvan, tenvijl Rose
Mathilde uit de kamer kwam. 

- Mama, riep zij van den voet van den trap, 
mama zoudt gij J:iet gelooven? hij is temggekomen, 
tle kapitein ! Hij klom door bet venster van de 
slaapkamer binnen. 

Door bet venster van de slaapkamer ! dat ging goed ! 
Ik zag in mijn verbeelding al een artikel in de Cou
rant verschijnen met den titcl ,.Verschrikkelijke ver-
dorvenheid in Hampstaed Road!" ' 

- Hij is zoo mage1·, mama, zoo mager! Ik ben 
c1· zeker van dat hij el'gens is opgesloten geweest! 

De schandelijke doorb1·engel', ~eker heeft hij in 
de gevangenis gezeten en natuurlijk voo1· zeer leelij
ke schulqen. 

- En zijn knevels, mama; die lieve knevels, ze 
zijn ten minste een duim !anger geworden! 

Toen vloog ze de salon weder binnen, waar, dat 
onbestemde geruisch. dat het midden houdt tusschen 
bet !even, wat de vogels maken, als het regent en. 
van de knallen die men hoort als er onder de boo
men flesschen worden opengetrokken, weder begon. 

- En onze innig geliefde Thomas zal zijne Ro
sette niet meer verlaten. Nooit, nooit meer! nid waar? 

Wat bet gedl·ag van dat jonge meisje nog mis
dadiger deed schijnen, was dat alle genegenheid 
slechts van haar kant kwarn, want geen. en.kel wooi·a 
was er door dien zee- of landofficier gesproken, 



totaal door de wol geverfd ziju, ja, voor moord 
eu doodslag niet meer terug deinzen. 

Het is nu aan de LR.woe reeds zoover geko
men, dat ze bij Europettnen stelen en trachten 
m te breken, hoog tijd is het dus, dat er een 
flinke politie optr~ed, een politic vn.n zulk een 
gehalte, dat de schurken er bnng voor zijn en 
die wegens ijver en eerlijkheitl doo1: de desa
bewoners geacht en gezien wordt. 

Dit relaa.s wordt gesloten met het bericht, 
dat de Europeanen m deze streken zich goed 
vn.n vuuxwapeuen voorzien. Het is noodig ook! 

ROLF. 

Gisteren wisselde ik bij den amfioenpachter 
te \Yaroong Pelem f'lOO, pn.pier tegen zilver, 
t1rnis komende onftlekte ik daar twee halYe 
o·ulden stukken ouder die vnlsch waren, en he-
"" den moraen van datzelfoe aeld een postwissel 0 ,., . 

vmo·ende. ontving ik instede van <lien w1sse1, 
het bbericht, er e~n valsche gulden bij mijn geld 
was. 

Niet a.Ileen dat mijn bediende daardoor Vil.U 
mijne woning te Djebbres vergeefs moest loo
pen, maar kan vennoedelijk wantrouwen ter 
zake, den loop onzer gedachte in.nemcn. . 

Even als ik onschuldig valsch geld le hms 
bracht en ten postkantore aanbood, even on
schuldia zal ook de amfioenpachter z:un, om 
het feit ik bij hem dn.t vah:che geld ontving, 
en zal hij door nuj ter zake niet la.stig worden 
gevallen. 

De vermelding van het voorgvallene, heeft dan 
ook alleen tet cloe1 door middel van u w ge
acht blad, het publiek te waarschuwen, bij het 
wis elen v11.n geld zeer voorzichtig te zijn. . 

No()" dit·-1'/, maand O"eleden disconteerde ik 
0 ' 0 . 

een wissel bij den Heer.,.. . groot eemge hon-
derde guldens; thuis komende vo1:1d ik daar
onder niet minder clan 27 dubbeltJeS en kwar
tjes ( wang tembelau.) 

Esse non Yedm·i. 

Soerakarta. 

nnnstand. 

Din8dag 4 i\faart E. K. \Yocnsdag 12. ~faart V. i\f., 
Dondcnlag 2.0 )[aart L. K., Dondenlag 27 ~fam-t 
N. ;\I. 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en ver
mof'rlclijke aankorn. t der brievenmalen 'an en naar 
Nedcl'land O\'Cl' de rnaanJ n!aart '1884. 

\'ermoedelijk aankomst 

tc Batavia. 

2 :\Iaart. 

F. 6 

E. 10 

N. 13 

F. 20 

N. 23 

E. 24 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

. 

Yertre·k nm Batavia. 

~. 1 ~Iamt. 

E. 6 rd. 

N. ·12 id. 

F. 13 id. 

E. 20 id. 

N. 22. id. 

F. 27 id. 

K. B. De letters S. E. F. duiden respectit~velijk de 
Nededandsclze, Engelsche, en Fi·ansche bricwnma-
1en aan. 

Kommis arissen voor de maand l\faart. 
Plaatselijke Schoolkommissie 

de heer: N. V~.\N KLAYEREN. 
de heer: J. G. l\I. A. CARLIER. 

"1--erzo1·gin;;s;;esticht 

de heer: H. W. PISTORI0i3. 

Niet alleen de bewoners van Lorlji woeroeng 
en de Achterstrnat hebben la5t van bandjirs, 
manr ook in ~eclerln.ml heeft men overstroo-

\\' elnu ik geloor <lat ik er gcnocg van gchoonl 
hr11l! \'imlt g-ij ook nict lt•zer? Zooclat ik stillPtjes 
(i.lt oord vcrliet en rraar lrni:; giug, '\\'<lal' ik mijn 
rei~koffer pakte. ccn rijiuig- narn en London vcrl!ct 
om muu· Do11He tc g-aan. ~Iet den exprcstre111, 
grande ,·itcs!'c. s1wlde ik naar Parij~: waar ik ecni
ge dagen laier een brief van den adYOcaat van mc
wouw Pocklington ontving. 

Ik: bell O'Cen cremal'lijke gek, geen irlioot, ik be
hoor ook ~et t;t die rncnschen, "·icr haircn in cen 
nacht grij~ worden. maa1· als e~· ooit . iemand red en 
heeft gehad om !at een van d.ie bmtcn~pong-hedcn 
over te gaan, clan was ik het op dat oogcnblik. 

Ik ontving een heschuldiging van. een trouwbclof
te verbrokcn te hebbcn en ik mocst cluizm1cl ponrl 
sterling schaueloo~ tcllint? en voor te m:i.ken kosten 
en nog tc verschijnen intel'Csseq betalen. Men zou 
mij anders eeu proces aandoen en clan. n~oe;~trn de 
kosten oog veel grouter w0rclen. De kaprtem fhomas 
was ce1 prnchtige zw\JtTE KATER, waara.an Ro~e
l\fathi!d~ erg gchecht was, scllert, dat Z\J hem tcr 
wercld b.ad zien komcn. 

Jk bood ..... ik hood! ..... ja al wat men wilde, 
ik bad om hct huwclijk toch door te zetten en bet 
gebrurde tc vcr1retcn. ma.ar z~ wi~dc ni~t, en kort 
daarna huwdc zij met Robmson. Mun duLzend. pond 
sterling hcbbrm natnurlijk gediend om hun hms nct
jcs en gernakkclijk in tc richtcn en .. op een goed~n 
da()' dat ik zccr tocvalltg daar voorbtJ kwam, zag 1k 
~ch.' in het vcnstcrkozijn koestercnrl, niemand amlers 
dan mijn grootstcn en w1·eedsten Yijand : de 

KAPITEl.N TnmL\S. 

EindC'. 

. 

min'a-en en wel van clieu aard, dat bewoners 
v1tn ° gehecle w~jkeu g-etlurende eenigen tjjcl 
huu woonplaats_in een schoolgebouw moesten 
·opsln.an. Dit was het gevnl te Zwolle wanr de 
be"·oners van de Diezerpoortenwal, door het 
buiten hare oevers treden v:m de Dieze, hu'n
ne woniuo·en lrndden moeten ve1-litten en in 
de school° eeL. drooo-e plek: gevondeu. Den ~rn 
.Tammri was het ~V1Lter tegen· den middag 
zooveel gezakt, ditt <le woningen weder wit
tervrij waren en de be1Yoners ze kouden be
trekl~en; manr tegen den iwond steeg het 
water weder en toen het reeds een voet hoog 
stoncl, werden cler huizen voor de tweecle maal 
verfatcn en nnmen 39 meuschen weder huu 
toevlucht in rle school. Gelukkig d11t de Dieze 
niet lnng banjirt en het zich cLt jaar niet 
herhaald heeft.-

\.Vongso di Kromo, die het beroep uitoefe.nt 
vn.n koelie ter hoofdplaats Soeriikartit en, m1s
schien door zijne kracht onrler Zljne .. lrn.ru,tra
den zee'.L' O"ezien is, heeft verleden Vr:udag een 
O"Oeden (h~o· O"ehad. Zijn verdiende schat be
~aarde htj des avon~ls rn zijn buikbimd en 
leo·de zich te slapen, waarschijnlijk met het 
pl~n om den volgenclen dag eens ferm te dob
belen. Toen hij des morgens echter wnkker 
wercl, zat zijn buikb1ind wu.t los om zijn lijf. 
De reden d1tarvan willende onderzoeken be
rnerkte hij, d1Lt n.l het verdienrle geld gevlogen 
was. Een zwanr gevoel in het hoofd deed hem 
tot de overtuiO"ino- komen, chtt men hem be
dwelmcl hel.d. Int~s chen dobbelde W ongso di 
Kromo <lien cfag niet. 

In Ruslnnd heeft men een brievenbus uit
gevonden, waaraan een schel verbonclen is, die 
klinkt als er ecn brief in de bus geworpen wordt. 
De schel kan men plaatsen in het gecleelte van 
het huis dat men verkiest. De bu:; e l de schel 
zijn cloo~· draden en een elektris~hc inrichting 
aan elkander verbon·den. Ook m N~derland 
zijn er dergelijke brieven~'.1ssen geplaatst en 
chrijft men ons dat, als ZlJ op den duur vol

doen, er spoedig ook naar Jav~L zullen g.~zon
den worclen. .Al dit het gevnl is raden w:u aan 
om ze van een rem te voorzien, om die bij het 
aan en uitO"aan der scholen te doen werken. 

0 

De beer .A. Taunay is op verzoek eervol 
ontslaO"en als lid v11n den Residentieraad te 
Soerakarta, onder dankbetuiging voor de m 
die betrekhrw li>ewezen cliensten. 

.Als leden °in <lien rii.ad zijn benoemd de 
heeren Dr. J. G. H. Gunning, J, C. Immink 
en F. 0. Vervloet zoodat zij thans bestaat uit 
de heeren, 

Mr. P. .A. .Matthes, president. 
P. W. G. Gout. I 
J. C. Egger. 
Mr. C. F, F. 'rhmk_ow. ~ leden. 
Dr. r G. ~- Gunnmg. I 
J. C. Immmk. 
F. C. Vervloet. 
van Dissel. Fiskaal. 
A. P. Kuipers. Griffier. 

Inhoud van de L"WDISCllE OPiJIER
KER NO :11-1.. 

Ingezonclen. 
'v erdampinO"stoe. tellen Rillieux. 

O• 

De Caoutchouckultuur. 
De bereidin()" van theebladeren. 
Bacterien a~ verwoe ters van gebakken stee-

nen. 
Kabelspoorweg. 
Jaarbericht der tabaksmarkt over 1883. 
V erslaO" orntrent den staitt van s "land::; plan

tcnt~in te Buitenzorg over 1882. 
;\farktberichteu, l'e1·volu. 

Te Djokdja is er leven in de brouwerii·. De 
1fotaram vermeld in lrnar nummer vnn g1ste
ren niet minder diin drie pre~jes die in an.n
tocht zijn. Donderdag avond A.ssaut voor het 
fort Vredenburg waatbij onclcr het spelen der 
batalions muziek niet minder dnn 22 nummers 
zullen ten beste rrerreven worden. Den 23e 

0 b .. 

Maart aeeft de onderofficiers tooneelvereemgmg: 
Oe(en i1~1 baa1·t kimst een voorstel!ing en ~ate.r
chw den 5e .April is er Vauxhall m de so"ciete1t, 
Wi~Ll" aeleaenheid zuJ zijn Om a rnison V1tll (2,50 
per co~ve~t in claarto~ vervaarcligde priecltjes 
te gann soupeeren. Zooals men ziet houdt men 
te Djokdjn. veel van pret maken. 

Zoonls men zich zal herinneren maakten wij 
in No 18 van cleze courant onzen lezers op
merkzaam op valsch geld, chit te Solo in cir
cuhi.tie is. Wij vernamen nu weder dat een der 
ingezetenen een valsche rijksdaalcler ontvangen 
heeft. 

Men zal goecl doen om, bij het incasseeren 
van geld, stuk voor stuk goed te onderzoehn 
op het gevaar af dat de betaler een zuur ~e
zicht zet, want men znl het met ons eens zun: 
beter een zuur gezicht te zien, clan een valsche 
rijksda1ilder te ~tvnngen. 

Een Chineesch reporter vertelde, dat er rn 

de lrnmp een zijner 1andgenootcn een nieuw 
oort specuhttie heeJ:'t uitgediteht. Hii heeft ua

meljjk eet1 foctum· Pincoffs spmirpotten htten 
uithnnen cu hoopt die hier thans voonleelig 
v1tn de hand te doen. 

Na elke regenbui stit11t de achtcrstraat ge
deeltelijk onder water. De roosters zijn clan 
als n1i.itr gewoonte verstopt met bladeren, lap
pen, stukken bnmboes enz. 

Ieumml nmakte de opmerking clat tegen 
zulke zitken bet bestuur niets kon doen, daar 
al hielll rncn er tien w11arnemend schouten op na, 
zulks toch niet te beletten was en alleen de be
woners der huizen zelve daarann iets konden 
doeu. V olgens hem zoude het ornler wnter staan 
cler strnat gemnkk~lijk tegen gegaan kunnen 
worden, door een riool te maken halverwege het 
hoogste punt den strn.at en het riool dat th1ins bij 
de societeit bestaat. Wij hebben hetzelfde ook 
door anderen hooren annvoeren en zouclen het 
ook volkomen beamen, als men niet op moeije
lijkheden stuitte, die, bijna zeker, niet te over
winnen znllen zijn. 

V ooreerst zoude het aan te leggen riool door 
het erf van een der aan de noordzijde der 
stmat o·ele()"en huizen moeten loopen en die 

b 0 h . 
erven zijn allen bebouwd; slec ts een is er 
wrmr het zonder schacle te berokkenen kan 
aa,nO"eleo·<l worden. Wie zal nu zijne toestem
min~· o-~ven om een riool door zijn erf te la-

o b . k ten leO"c:ren. Wig" Q'elooven men met gema -
00 ~ . d 

kelijk iemand zal vinden, die aartoe genegen 
is. Men be1ust zich met een servituut waarrnn 
men groote last moet hebben, bij reparatien, 
die er toch ongetwijfeld aan zullen moeten 
gebeuren om niet te spreken van het gevaar 
dii.t er ontstaat als het soms invalt, vooral 
als men kinderen heeft. 

Ten tweede waar zou het geld voor de 
dnarstellino· van daan moeten komen? De kas 
der staclsc~ntribitie is slecht voorzien en kan 
alleen nog met moeite voorzien in de petro
leum voor de weinige lantarens, die bij don
kera maan aangestoken worden. Men behoeft 
er niet nnn te denken om geld van de huur
ders of eigenaars der huizen in de u.chterstrnat 
te krijgen. . 

Zooals wij reeds vroeger zeiden, het eemge 
wat iets ten goede kan uitwerken is het 
weO"breken der roosters, die zooals duidelijk 0 

O"ebleken is hoegenaamd geen goecl maar al-
leen kwnad nanrichten, terwijl het werpen van 
vuilnis in de goten door de bedienden, onder 
het ressort valt van Artikel 1. No. 11 van 
het ALGK\fEEX PoLITIESTRA.PREGLEME~T TOOR DE 
bL3.XDEES, wat luidt als volgt: 

»Met geldboete van een tot vij(tien gulden 
>Worden gestraft: . 

~Die op en langs den openbaren weg, die 
»voor te()"en of binnen erven of b()"ebouwen , 0 

»van ancleren, zoomede clie in putten, rivieren 
)en kanalen, op bewoonde plaatsen en in hare 
»omniddelijke nabijheid steenen en andere har
»de voorwerpen, mest, vuilnis en andere on
»gezonde slecht rickende stoffon of zaken 
)werpt." 

V oor zoover wij weten is het n.angehaalde 
tot heden toe niet gew!jzigd 0£ afgeschaft. 

V oorbij de desa Djetis, waar de kali Pee
pee een lu-ommiug zuid-oostwaarts maakt, is 
Zonda()" bijnn ecn prnuw gezonken. .Alleen 
door ~poedig het vimrtuig nmi.r den wal te 
sturen heeft men het kunnen redden. De prauw 
wns zoo lek, ditt er een extra m1i.n in was 
om het water uit te hoozen, wat echter te 
vergeefs wns. 

.Ann H. A: Eekhout te Bn.ros nabij Soeka
boerni is een l'erceel woeste grouden iu erfpacht 
afo-estaan ()"root onO"eveer l 00 bou we gelegen 
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kaboemie, resicleutie Prennger regentschappen 
De jaarlijksche pacht~om bedni.agt ( 2 per 

bouw, welke wordt vermmdercl tot ( 1.00 voor 
den tijLl, dat de gronden uitsluitencl tot wei
lancl O"ebeziO"d worden·,-zullende zulks telken-o 0 

male bij de betaling van den pn.chtschat . be-
hooren aestiiafd te worden door eeae verklarmg, 
af te g~ven door het plaatselijk bestuur. 

Alg. Dagbl. 

Blijkens hier ontvangen telegram zijn benoemd 
tot leden in den Raad van Indie de heeren J. 
H. P1mnekoek en J . .A. de Gelder. 

VV1tarschijnlijk heeft de officieele afkondiging 
der lti.atst genoemde benoeming, gewncht op de 
ontvanast in den Haag V1tn de voodrncht voor 
de tw~ede vacature, die ontst11.1m is door het 
vertrek van den heer Sprenger virn Eijk. 

Alu. Dagbl. 

iet nlleen dat van het oprichten van een ' . kleurlinabattaillon niets komt, ook de werv1f1g 
van enkele hier te lande geborene inclividuen 
levert nagenoeg geene resultnten op. 

Zoo schr!jft men ons nit Padang, ~at da~r 
veel werk van de werving van kleurlmgen is 
gemaakt, doch totaal zonder gevolg .. 

Zoolang de conditien niet veel sch1tterender 
worden gemaakt en rekening worde gehoude· 

met de eigenvarc1ige lrnraktertrekken va 
Indo I•\uopeane11, vei·lokt men ze niet 
dienstirnrne. 

J<Jn an.ngezien de fina.nci1::ele toesfauid niet tr 
htitt veel dure concessien te doen, vreezen wij, t 
het lievclingsdenkbeeld vrm mn.joor Timmer· 
mans niet zal lrnnnen worden verwezenlijkt. 

Java Bode. 

Door de benoeming van den heer van Rem 
tot U. G. zal door het kiesdistrict Rotterd11J.J: 
een nuderen afgevitardigde voor de Tweech 
Lfomer moeten worclen gekoza, 

In een particulier schriJ ven vim een gen,r · 
ingezeten v1i.n H.otterdam wordt gemeld \ 
de libemlc kiesvereenigingen aldan.J,:., welke 
steeds eeue eer in stelden de beste kolonialE 
politici nMr de 'L\veede Kamer ttf te vaardi· 
gen, zeer waarschijnlijk hare keuze zoudelJ 
vestigen op den oud-gouverneur genemal Lou 
don, indien althans zijn gezondheidstoesfatnd 
eene betere wending neerut. B. II. 

Ver s pre id e B er i ch t en. 
Aan de l'\(}ordwest buitensingel tc 's Gravcnhag 

is ecn groote hoeveelheid lootl van hct dak gestolen. 
Prins Roland 13uonaparte heeft op de laatstc tentoon 
stelling tc Amsterdam vcrschillenclfl studii:'n gemaak 
van de daat· aanwezige Surinaami;chc inboodingen.
De Yi~schel's en vischhanrlelaren tc Vollcnhoven hehbe 
ecn relrnst ingcdientl aan de tweede Jrnmcr, ow te -:-er 
zMken, dat in zekel'en tijd Tan het jaar het vissche 
met kuilnetten en kwakkuilen moge verboden worden. 
De prijs van cokes is te Groningen bizondcr laag.
Tc \'enloo is op onbckcnden cen grootc hoeveelhei 
spiritns aangehaald. Zij was geborgen in koeblazen. 
Bij een landbouwer onllcr de gemeentc Elzen we
dertig nietworstcn gel'tolcn; bij een antler ''ier kif 
en bij cen de1·de twee ecnden. De politie cloet t 

dcrzoek, maar heeft nog geen mctworst, noch k11 
noch ernrl gcvonden.- In Curacao wordt, even al 
op Java, met oudcjaarsa\'()Ud en nieuwjaarsdag vce 
vuurwcrk afgcstoken. In den nacht van 31 Decem 
ber op ·1 Januari, juist ten ·12 ure valt er een ka 
nonschot van bet fort NassaLt en clan bcgint d 
prct. De lnlanders alctaar dansen elm~ den tmnbocr 
ecn clans die u1·en nan een stuk duurt.- IIct han 
dcbYerdrng tu$schcn Frankl'ijk en Oostenrijk zou recd 
lung gesloten zijn als er geen kwC'stic was OYer 
invoer van vcc uit Oostenrijk-Hongarij_e in Frank, 
Hct gaat nu met die twee natien als met .de Fri110 
zen. Ze zijn bciden koppig. Frankrijk zcgt: Ik moe 
voor een conclusie te ncmen, eerst weten wat Oos· 
tcnrijk wil. En Oostcnrijk zegt: Eerst als Frankrij 
aezea-d heeft wat het wiJ, zal ik een conclusic ne· 
0 0 .. . . 

men . Ze bltpcn clus eYen ver.- Den 26e Jannal'l r . 
er in Rusland en •vel te Charkow, wcde1· een ofllcie 
van de gendarmerie Yermoord. Hij was bclast me 
cen onderzoek naar bet nihilisme.- In de spuistraa 
te Amsterdam is een wouw dood op haar bed ge· 
vonden. Zij had wat Jang nieuwjaar gcvicrd. De ge· 
neesheeren schreYen haar dood toe aan Jangduriq 
misbruik van sterken drank.- Een tapstl'r te V 
nendaal, die terecht stond omdat onder haar toez 
door haar docbter sterke drank was verkocht 
kinderen, is door het Hof te Arnhem veroorrleeld, me, 

bevcstiging Yan bet vonnis cler rechtbank, tot ach 
dagen gcrnngenisstraf.- Achter den Hoorn op Tcssel 
is een mon,tm·achtig grootc, jonge lmai op het . tranc 
gespoclcl. Ilct was waarschijnlijk in den stor'IU afge· 
dwaald. Yolgens de N. R. C. was het beest ccn re· 
dcdam!sche el lang.- In Yenloo heerschcn de ml' 
zelen epiilemi,cb, doch de ziektc heeft ecn goedr 
dig kantkler.- In l\ederfancl hoort men in den l 
sten t\jd we! van hranclen. Bijna gccn dag gaa 
voorbij of dn Couranteu vermelclcn zulk rcn onge. 
Tt>rwijl op .lava men brand bijna altoos aan moed 
toeschl'ijft, zoo is men in Nederland met die bescb1 
digi.ng zuiniger en noemt daa,· meer onvoorzichtigh 
als oorzaak . 

Sprokkelin.gen.. 
Ilet is verwonderlijk, hoe do grootst& schelm o 

aanle, nog altijcl ec1w wouw kan vinden, dwaas ge 
noeg om zijn Jot tc deelen. 

Bcdcnk, dat gij Toor veel dingen Yeran1woonlclijk 
zijt: hoYen ailes: draag zorg, dat gij andercm 11ic 
ongelukkig maakt, of speelt met gr1·oe!cms, wclk~ 

o!Jrecbt gemeeml, kostbaarder zijn, clan allc wcrcltl~ 
sche scbatten. 

Doe gecn l)oop ontstaan, tenzij gij voornemen 
zijt, die tc vervullen. 

\Yanneer gedurendo cenige jaren het nog ,jeugdi 
gc gemoed in de gelcgenheicl is, heilzame indrukkcn 
tc ontvangen, znllen velen zoo niet de meesten, di 
voor hun ]oven bcwaren. 

Ilij die schrijft, moet bet niet om bijval tc docn zijn, 
wcl, om goerlc clenkbeelden onder het oo~ tc bren~ 
gen van belang~tellenden, en ter overwcgmg te ge. 
ven nan bcvoegdcn en machthebbenden. 

Onder onzc sprokkelingen, zal men somtijds cnke 
le herkennen, als oude vrienclen, uit anclerc geschrif 
ten - maar, gedachtig aan 't ,,frappez toujours" 
aarzelen wij niet, zc hier neer te schrijven. 

Op de hooge1>e burgerscbolcn, overstc!pt ;;en de 
igelieden met werk, - ten kostc van hun leer 
3t, de frischhcirl van lnm geest en hun gezoncl 
eid cm hun dcgclijke kcnnis. 



Ovei: h1't :ilgPm('e~, k:m C'en jong ml'n. ch rreds 
'•'Ol'I! t>p up zij11 l'igt•n lit't'lll'll st:tan, indit•n hij 111:inr 
gt•l•gp11\i1•i1l g-ehml !teen, 1!1> 1wreld i·n tle nwnschen 
tl• ]L'l'I 'll hCllll 'II, 

* * * 
Oude!'s houdcn hun kinderPn dik wijl~ c11 te dc11n 

en tl' kol't. 

l~'s~c 11011 1·cdr'l'i. 

GEMENGDE :SERICHTEN 
'cHU'l'n~lUJE'\;'. Door lmrg·emeesL•r e11 wethou

c~ers te 'L':iel werd aan een achttal sclmtters ge
weigerd de b~noodigtle sehutten~kl •ediug voor 
rekening der gerneente te verstrekken, op grond 
dat zij geacht moeten worden die kleeding uit 
eigen fondsen zich te kunnen aausdrnften. De 
schutters da1mmtegen bewereu tot den 111tnkoop 
niet in staat te zijn. Onder hen toch zijn er, 
die slecht.s f G per week verdienen en daarva.n 
vrouw en kinderen moeten onderhouclen. 

Z:ondag namiddag nu. tusschen 1 en 3 ure, 
was het in de stmten nabij het B'eursplein zeer 
roerig. Op genoemd plein werd door den com
maml11nt inspectie gehouden over de schutterij, 
en het was vrij algemeen bekend d1it bii deze 
gelegenheid het achtt1tl schutters, zoo zij niet 
behoorlijk in uniform gekleed ter inspectie ver
scbenen, zouden worden ingerekencl en naar de 
gernngenis overgebrncht. 

'\' im de acht wa,ren er zeven op de inspectie 
present en, eve1rnls vorige keeren, gekleed in bur
gerkleeding. Na afloop der in pectie werden 
vijf hunner, nadn,t hun de wapenen ontnomen 
waren, achter slot gebrncht. Y oor de twee an
dere was voor het oogenblik in de gevangenis 
geen plaats. 

Een parforce-rit, die den bekenden distantie
rit nm den luitenant iubovicz bijna in de scha
duw stelt, werd onhrngs door den kolonel -v. 
Mohrensahild, commandant vim het 2e Oren
burcr ·e;he kozakken-regiment van uit ishny
Xowgorod onclernomen met 4 officieren en 14 
mun op dien tpaarden, kleine leelijke Ki.rgi:len
paanlen · Binnen 11 dagen, tweemaa1 '.H uren 
daaronder gerekend, werd de 1200 kJI. groote 
afstand o-ver Mo kou naar Petersburg. dagelijks 
gem. 134 k.;\L op hardgevrozen bodem of in 
diepe sneeuw afgelegd, en elk paard had daar
bij, behalve den ruiter, nog 125 pond gewicht 
te dragen. De grootrnrst Nicolaas Nicolajewitsch 
ontving de aankomenden met een schitterend 
gevolg en geleidde ze met muziek haar de l\Iicha
elsmanege waar hij hun in zijne betrekking van 
inspecteur-generaal der cavalerie zijne tevreden
heid betu.igde. 

TELEGRA:MMEN. 
Uit Batavla. 7 l\faart 

De Fransche mail van 2 Februari is hier 
aan met de volgende berichten. 

De Engelsche bladen publiceerden een brief, 
door kaptein W oodhonse van de Nisero, onder 
den datum van 8 December aan zijn echtge-
noote geschreven. -

Daarin wordt zeer geklaagd over de slechte 
behandeling in het 1'enornsche ondervonden. 

Het nieuw onwerp van wet op het lager, 
onderwijs trekt hoofdzakelijk tot bezuiniging 

De heer Jorissen heeft voor de cimdidatuur 
van den volksmad bedankt. 

De Chineesche overheid te Canton stelt in 
een manifest Frankrijk voor alle schade door op
roer of plundering toegebracht venmtwoordelijk. 

Uit Batavia, 7 .Maart. 
Onze cons -·;eneraal te :::lingapore heeft de 

aandacht der ~e~eering- ge-vestigd op het toene
mend aanta· ,, ~en dieie de Straits Settlements 
aankomPn 2 c · eenig middel van bestaan. 

Officieel. 
Uit Batavia. 7 Maart. 

E er vol on t slag en mej. Copper, onderwij
zeres. 

'l'weejarig verlof ve:iJeend aan Wiersma 
hulpprediker; 

aan l::lchuurrnan, notaris te .J-1agelang; 
aan Schroder, apotheker der eerste klassP-. 
Benoemd tot tijclel~1;: notaris te Mn.gelang, 

Hein; 
tot lid in fle weeskamer te l\Ialrnsser, Tausent; 
tot officier van gezondheid der tweede klasse, 

Sulzer. 
Herstelcl in activi t eit boven de forma

tie, majoor van Erp. 
Bew i 11 i g cl in de op rich ting cler naarulooze 

venootschap,Suikerfabriek Kali woengoe Soera
haja. 

Overgeplaatst, van Tjileboesnaar Tegal, 
cle opzichter cler cl-ercle klasse, W estenberg ; 

van Tjilatjap naar Bancljarnegara, de hoofd
onderwijzer Blckkink; 

van Bandjarnegara naar Tjilatj1ip, de hoofd
onderwijzer Scheele. 

Beno emd, tot lichtopzichter der eerste 
klasse, de Vrijer; 

tot lichtopzichter der tweede kla& 
tot lichtopzichter der derde klasse 
tot lichtopzichter der vierde klassb, 

van Mens; 
-111\Iilt; 

1.:q.dman. 

U~t Batavia, , l\foart. 
Offieieel. 

Twecj arig verl of verleeucl aan Buislllan, 
aspirnut-controleur. 

Beno e m <l tot nspirant-coutr61eur Bodeme\jer. 
Ecrvol onslngen Tn,nnn.y. lid in den resi

dentiernad t.e 8oemkartn. onder (bnkbetuiging 
voor de in die b 'trekking bewezen diensten. 

B en o e m cl tot lid in tlen resitlentie-rnnd 
to :-loe1;alrnrta. Gunning, Immink en Vervloet. 

Door den din~ktenr nm binnenhndsch bestuur 
is voorgestd.J de detacheering van den contr6-
leur l{oos te Tjibtjap in te trekken. 

Tot schout ti · Riouw zijn Yoorgedrugen Y oi:; 
en 'tennekes. 

K 1Lpiteiu V nlkenhoff heeft pensioen gevniagd. 
Het verzoek om gmtie van den tot gevnnge

nis.~trnf Yeroordeelden beer Halkema t.e Soembaja 
is 11fgewczen. 

V nn Henter, 1 Tufaart. 
Landen, 7 l\lattrt. Hartington vroeg een sup

plementair er tliet 1t11n van 500,000 pond sterling 
voor de :Soedan e:s:peditie. 

Gordon st.mt gereed met zijn krijgsmacbt de 
verschillende garnizoenen te ontzetten. 

Uit Singapore, 8 Maart. 
De Engelsche mnil i~ hier aan, met berichten 

loopende tot 8 Februari. 
:b:ngelaml en Dnitschland erkennen de Spaan 

sche ::louvereiniteit over de Soeloeeilanden. 
Te Hamburg is een Duitsche Borneocolllpagnie 

opgericht met cen kapitaal van 200.000 mark, 
Rouher is overleden. 
De majoor der genie Kielstra is eervol nit Z 

l\ls. militairen dienst ontslagen. 

Uit B1itavia, 10 foart. 
Het , -iJCde batalion zal naar 

'J.'eno1n , -e1·trekken. 

Officieel. 
B e n o e m d tot assistent resident van Pri

aman, -van Leeuwen; 
tot assistent-resident van Ajer bangis, van 

der W aar<len : 
tot ass· tent-resident der Oosterdistrictcn van 

~elebes, W~jnvelclt; 
tot assistent-resident van de politie te Ma

kasser, \Vilk-uns. 
-----

De tweede luitenant der infanterie Marga
dant heeft een eervol ontslag uit 's lands clienst 
gevmagd. 

De eerste luitenant N ales heeft een tweejarig 
verlof wegens ziekte gevraagd. 

De rechterlijke ambtenuar Mr. Aldus heeft 
een tweejarig ver]of wegens ziekte aangevmagd. 

De rechterlijke ambtenaar l\fr. Franquemont 
heeft een eervol ontslag nit 's lands dienst 
gevraagd. 

Volgens een betrouwbaar gerucht, zal de 
Directeur van Binnenlandsch Bestuur, de heer 
D. Ples in <le volgende maand een eeryo] ont
slag uit 's lands dienst aanvragen. 

Y olgens een onbestemd gerucht, zal de le
gerkommandant Atjeh bezoeken en van daar, 
samen met den Gouverneur-Genernal van Rees 
terugkeeren. 

Offi cieel. 
Ee r vol on ts lag en, Olyve, secretaris en 

boekbouder bij het vendukm1toor te Batavia. 
B e n o e m d, tot secretaris en boekhouder · 

bij het vendukantoor te Batavia Simonis. 
E c r v o 1 on ts lag en, Pietersz, adjunct

boekhomler bij het vendukantoor te B1itavia. 
Be 110 em<l, tot ndjunct-boekhouder bij het 

vendulrnntoor te Bafavia. :Schwab. 
Tw e ej a rig v e rl of verleentl aan den of

ficier van gezondheid der cerst.e klasse ten 
Bosch. 

Bimoemd, tot dokmeester van het chijvend 
di:oogdok te Onrust, KroD1lllenl1oek; 

tot dokmeester van het droogdok te Soe-
raha.ja Duij vetter. ' 

Uit Singapore, 10 Maart. 
De heer ~faxwell heeft Jen radjah van Te

nom nog niet ontmoet, maar wel Toclrne Tjit. 
Alie schipbreukelingen zijn nog in leven. 
Zij zijn slechts een dagreis ver van de mon

ding der rivier, in het binnenland 
De Atjehers zijn den Engelschen zeer vriend

schappelijk gezind. 

Uit Batavia, 10 Maart. 
De stukken in zake het ontshig van den ad

ministrnteur der tinmijnen te Bimlrn zijn in 
handeu gesteld van den Procureur-Generaal. 

Tot ztin vervanger zijn voorgedrngen de ele
ves Meeter en l'ilz. 

Aangeslagen vendutien. 
Op ·w oensdng den '12e :Jfaart ten h uize van rlcn 

chinccs SiaCi Tjing Jen te. l3along van losse goede
ren. 

Op Dondorchig rlen '13 .Maart ten huize van don 
Heer Kuse te Jfalong van houtwcrken. 

Op Vrijrlag den '14 i\fanrt te Djebbres van in 
bc8lag gcnomen goedcren van deu Heer A. U. Boon-
emmcr. 

De Vendumeester 
II. C. Fi.5se r 

Advert en tie n. 
• 

II 

O:ROOTE1 HOT.li11 VENDU!IE 
1!3 ~Iaart 

Belong, fV(li'Ong pele0n1 .. 
( s:-. L . . T. NU8R 

Hande.ls· en Co mmissiehnis 
B. W. VAN HOGEZAND 

V oorstnrnt Solo 

Ontvange:o: 

Zeer fijne 

Wit poroelainan Eetsarvie~an 
voor 12 personen, ~root compleet, wanrbij : 
Vruchtenschiilen, Gebakschotels, Botervloot

jes en l\luifbordjes. 
Verkrijgbmir it (50, - per stel. -86-

Hand els- Bn Commissiehnis 
B. W. VAN HOGEZAND. 

V oorstrnat Solo 

Op nietnv ontY an~en: 
Overheerlijke groote 

wegencle -1- 6 kilo. -87-

PU K. • 
Handels- en Commissiehuis. 

B. ,V. VAN HOGEZAND. 
Vool'stmat - Solo. 

V erkrijgbaar 
APPOLLil ARIS WATER in manden en krui-
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

WATER lli kisten van 50 
(61) 

ATTENTIE. 
De Ao·entuur der OrnlcrneminO' 

b b 

ae;1.;tj ak v.T:ila.itoong 
te Solo, is op I l\laurt jl. overgeg·mm van 
den Heer UU8'l'.i ·\P WJN'rEH., op 

(83) M.J. THOOFT. 

G ELDLOTERIJ 
t BA'rAYL\ 

ten behoeve van 
de G:rmnn~tic~school te §oera.k1nta 

en 
de Vereeni~in~ tot voorbereidend on

d<.'ITicht a.nn l..linderen van 1'Iiu.ver
mo~cnden in Nede1·landsch-Indic. 

LO TEN 
i1 f 10.- contant. 
a )) 10.20 )) franco en 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) THOOFT & BUNING. 

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

Vootstmat- Solo 
Ontvangen: 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLATON & Co. - Batavia. (70) 

Handels- en Commissiehuis. 
~· W. VAN HOGEZAND. 

T'oo 1·st1·aat - Solo. 
Steeds voorzien van de meest mogel.ijke soor

ten, 
PlWVISIEN en DRA:NKEN 

in prima kwaliteit en biJlijke prijzen. ( 62) 

~ fJiAAGZBEKTEN t ll!oeijelijke Sp1jsvcrtering. l!laag-ontsteking. Maag-en buikpijn 

1 ELIX
0iirislfo fffff.E:PiRRET 

+ a la P.A.P.Al:N'E +t (Plantaardig, de spijsverteering bevordu. end middel) 
Genera:\} ~epot.: .. ~63 & 165. Rue St-Antoine, PARtJS 

t>n in l11d1P in allt> ApothekPn \-erkri 1" haar. 

o+••••~+.+ r 

De Rob Roy•ea11 Lnlf~tea•• 
echt sewaarmerkt door de hand tee• 
keni11g, van Dr. GIRAUDEAU van 
Sa1nt-f;ervais, is een plantaardige 
Siroop van eene gemakkelijke ver
teering. aanll'enaam van smaak e~ 
reuk. Sedert eene eeuw wordl ZlJ 

door de geneesheeren van alle Jan
de11 aanbevolen ter genezing \'an 
ziekleu uit slecht bloed of klier
stntl'.·n ,·oortsp1·11itcnde. Men wendt 
lta:tr iu c•c•11 grnot aantal hospitalen 
en li 1•fd:Hli:!<.: <r<!,lichten aan. Als 
stet k IJ[o..,;lall~idetttl mitlJel ver-
111vl 1:-;t 'ziJ de toeval1~n door het 
k\11k ""roorzaakt tit 'nelpt de 11a
t11 11· 01r1 zr\'11 er ,·nn le lit!Hijden; 
ab111ede \'an het jodium, wanneer 
men c1· tc \'eel van genomen heeft. 

Fahricksmerk in HoLUND gedlJ• 
po11eerd. 

General Dl3pot te PARIS, 12, ruo 
Hieber. 

~at u u r I ij k 1\:1ineraa1 '\V at e r 
uit de 

Victo1·ia Bron. te Obc1~Iahns'tcin. a'cl. Rijn. 
Het minernalwater der »Victoria brom.ien'' wordt gevuhl zooals het uit den schoot der 

aarde ontspringt. 
De Victoriti bron is tot ~og toe <le eeui~e bekende volkomen ijzcrvrije bron en is haar 

water dannloor beter geschikt tot vermengmg met brnntlij en1.1. cl1m eenio· antler mineraalwater. 
Verkrijgbaar bij: 

0 

( 81) 

SOES~1AN & Co. 
Samarang, Solo, Djo~ja 

en in alle 1'okos. 

v~r~oh~nen~ (8) 

Kantoor-Almanakken 
• 

over 1884 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & BUNING. 



. 
G E L D - L 0 T E R IJ 

TE BATAVIA, 
ten behoew mu 

De Gynuanstiekscltool te Soerakarta 
en 

De ''ereeui~in~ tot ' 'oorbereidend on
der1•icht nan Jcindereu ' 'au, 1'Iiuve1·-

111oge1ulen in Nederlandscb lndic. 

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.-

Verkr~jgbaar 
BJJ 

'Dhooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN' DI\'BllSE SOOLlTKX. 
ENVl!iLOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODillDHJ;; OEN. 
INK'l'EN. IN 7'EER V.EL~~ SOOR'l'EN. 
PRACH'l'~\.LB Ul\IS. 
DIVEL{SE SPELLEK.._ eu<1. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op annvrnng dndelijk 

Schijf'schietrcp;iste1·s en AJ'st111ulsbe1m-
10 « « « 500.- « 5.000.-

100 ·~ « « 100.- (( 10.000.-
lingen, afzonderlijk gebonclen . 

200 « « « 50.- (( 10.000.-

320 prijzen f ·t 70.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbanr. 

te Amboinrr bij de hceren A. T. Bouman & Co. 
« Barn.Irr « den he.er C. J. Blanket't. 
(( B:mdjarmasin cc cc c< J. A. Jansen. 
« Bandong cc « « C. G. Heiligers. 
« Batavia « de N I Escornpto Maatschappij. 
« « « den heer H. J. Meertens. 
(( . (( 

c « 
« « 
« « 
« « 
« K 

" « 
~ « 
« (I. 

« (( 
« Bengkalis 
t B..inkoelen 
11: Boeleleng 
• Buitenzol'g 
« Cberibon 
« (( 
( (( 

" Djocjacarta 

<c « « G. Gehrung. 
« cc « F. H. ·Kroon. 
« de heei·en H. l\I. van Dorp & Co. 
« « c< Ernst & Co. 
<c c< cc Bruining & Co. 
cc « « Ogilvie & Co. 
cc « (< Yis~er '& Co. 
« « cc Dunlop & Co. 
c' d8n beer Loa Po Seng. 
« cc « Thio Tjeng Socy. 
« « cc L. van Hutten. 
« « « C. A. Aeckerlin. 
« « « Nierinckx. 
« « « Th. Jansz. 
<< « « J. J. H. Smeenk. 
« « « A. J. 'Yolvekamp. 
« « « J. van Holst Pellekaan. 
« « « J. J. de Graalf. 

« « « « « H. Buning. 
« « « « « " 'ed . Kocken. 
« « C\ de heeren Soesman & Co. 
c indramajoe « den heer J. Revius. 
._ « « « « Ch. . Pino. 
< Kedirie « « « F. Stoltenho!T. 
« Kota-Radja « « « A. ,V. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« « « J. F. JI. van Hemert. 
« l\Iacassar « « « 'V. Eekhout. 
c l\faclioen « « cc P. E. Andresen. 
c Magelang « « « P. Koppenol. 
« ~fedan « « « vY. F. IL Leyting. 
« l\Ienado t de heeren de Bordes & Co. 
( Padang « cc « v\'aldeck & Co. 
« Palembang « « (( G. H. Ruhaak. 
- n- .. - -~ .. .- ......... -

« (( 
« Pattie 
« Pecalongan 

(( 

« « 
« Poerworedjo 
« Probolingo 
« (( 
« Riouw 
'- Rembang 
« Salatiga 
« Samarang 

(( 

« 
« 

« 
(( 

(( 

( (( 

« Soerabaia 

(( 

ll 

(( 

l.T ("'I T .~..l-

..... .fl. \..Y, A .ti.llJ.Utjl'. 

<( D. P. E1·dbl"ink. 
« cc « A. 1\1. Yarkevis er. 
« « ~ A. " '· I. Bochardt. 
« « « S. X. Marx . 
« de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« den beer M. F. Srnets. 
« « « C. G. 'van Slidrecht. 
« « « R. S. Thal Larsen, 
« « « C. \·an Zijp. 
« « « P. L. van Bodegorn. 
« « « Th. B. van Soe,;t . 
« de beeren G. G. T. van Dorp & Co. 
« « « RaYeuswaay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« « (( Soesman & C-0. 
« « « GriYel & Co. 
« den heer A. Bis.~chop. 

« « « Ch!'>. Kocken. 
/(. 

( 

( 

(( 

(( 

(( 

• « « « Y. Clignct.t. 

(( (( 

« Soernkarta 
« 

• « (( 
(( (( 

« Tangerang 
11. Tega! 
« Ternate 

« Tjilatjap 

« de heeren Geb. Gimberg en Co . 
« « « Yan 'Jiuiden & Co. 

• «. « « Thieme & Co. 
« « « Soesman & Co. 
c< « « Thooft & Buning-. 
« « « Yogel Yan der Heide & Co . 
« den heer L. Baier. 
« « « L. A. 'JI. Leman. 
( 

« 

(( 

« 
(( 

(( 

« K. Hovens Greve Wzn. 
« C. " ' . R. van Renese van 

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

Mist. 
De trekking geschiedt ten O\'erstaan van den Ko

taris H. J. l\IEERTE:\S te BataYia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc1 

Mr. N. P. VA!'f DEN BERG. 
(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en :aette a:fleveri.ng ge

garnndeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

SOESMAN&Co 
belasten zich steeds met het houden van 

1 
Hnis- en Commissievendntien 

(28) 

Gcdrukte A.n nteckera i nr;:;boeli.je,s: 
Nnnmlijsten. 
Kleedira~lijsten. 

Stra.fboeken. 
l'tlenngeboel{Cn met st.-rkte Reg-istet·. 
Proces-Verbaal. Getuigt>n Verhooren. 
Deklnagden Verllooren. 
Vendu,·.-rautwoordingen, enz.enz . (4) 

Vel'kriJgbaal' bij 
THOOFT & BUN ING. 

I P. VAi DEB STOH, 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

IIANDLEIDI~G-
\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
11' 

Nedel'landaclt-Tnclii!. 

Met 7 uitslaa11de pLiten. 
'l'en gebruike op plmitsen wMr zich 

geen geneesheer bevi.ndt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

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

In coniniissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van YT. H. YAX Ecr.:: & Zo:~rnx, Amstudam) 
bizonder licht, geschikt om met t we e p an r
d en zoowel als met e en p n n rd, gebruikt te 

word~n. 

Te be:ichtigen bij 
(1) THOOF'l' & BUNING. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'.A.RIEVEN. 
'l'ELEGH.AAF'l'ARIEVEN voor 3 kri.ngen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONE~ bniten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BU~'ING. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen lmis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MAUHIELSE. 

.~ o- o -o -o o -o 0 --0 -0 o -0- 0--0- o-o o -0-0--0 o-o -0--0--0--0---0 

PAPi:TiRIE COOPERATlVE D"ANGOULEME (Frme) 

! ~~ t 
q ~~·~- ~ 0 If Qui: LJ~ F Alli\\~ • f 
oil HORS-CONCOURS A L'EXPOSlTIOK UNIVERSELLE q 

DE 1878, .!! 
ALS DEEL UITMAKENDE VAK DE JURI,J a 

i:i EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOUDEN : 
..; MEDA.ILLE wegen• hunne bemo~lingen .> 
• ter verbeterlng van de positle Yan hunne werklleden ., 

>l ~ ~ 

E WERKELIJK KAPITAAL: 4,500,000 FRANCS ~ 
a PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 
q q 

; ~AROCHE-~OUBERT & ~F£,El ..,~ ~ 1~: 
1:1 Door de geheele wereld bekend voor i
., bun briefpapier velin, verge, quadrille, 1:1 

~ batom1e, enz. Papiel'S a l'!E~oile ,(s~er-:; 
!ii pripier), Envelop11en, Vis1tekaart1~~, q 

Jlegisters Copieboeken, Schoolsch1·uf- .. 
~ boeken ~et of zonder Jijnen, papier =' 
.. voor d;•ukwel'k carton, Bl'istol en ivoor- ~ a pa pier, pa pier' fil ~cru (1 • qua.liteil), pe-.., 

lurepapiet" en demi-pelure paptel' gegomd "" 
~ of ongeqomd (1•ilerst fij11) , parkement ~ 
~ papier. borspr~nkelij~ Ster's mill pap~r, '$ ! Cigaretten-pap1er(le smcere, le camelm) 11 
111 en andere merken. t .. .. 
! Bestellingen te richten direkt naar ., 
: UCOULtlE (France) met cheque op Europa of aan ::o 
111 E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. M 
~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH DU 
Ill de Heeren Wann6e &: C0 , TE DJOKDJO. 

•••••••••••••••••••••••••• 

NBdBrl. IndischB LBVBnsv0rzeks.rin rr 

L ij fr B n t B Ma at sch a Pp ij 
TE BATAVIA. 

Iulichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitiinl -bij overlij len, Immer-trekkcude verze 
kcring:- ook omtrent ~lie volgens het onl11ngs aangenomen Y.BJRLAAGD fa't.riefvoor \VEE
hENFOND::3 worden gan.rne verstrekt door 

den Ageµt te ::3oemlrn ·fa 
(17) J. H. YAX OMl\IEffBJN. 

Ondergeteekenden, eenige Rgenten voor geheel J av n. van Bub's stookoven, 
eincle n.n.n de vele nanvragen te lrnnnen voldoen, en allen snikerfabrielrn.nten 
te gevcn om de oven in t(lepnssing te breugen, l 00,000 vuurvaste steeneu 
outboclen, die zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

hebben ·ten 
gelegeuheid 

per steamer 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Hiindel in HOUT en BOUWMATElUALEN 
SMEDElUJ, KOPERGIETERIJ, W AGEN

MA.KELUJ en TIMMERMANSWINKEL
Bestelli.ngen op bovengenoemd werk, 

alsmecle op : )29) 

Indigo Installa tien. 
worden me,,t den meesten spoed, tegen billijke 
priizen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUHEN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSEN, worclen solide ep. net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOO IBUIZEN en FA
BRIEKE:N', wordt op zeer bilhjkE\ conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

~~v~~~vr A,., Kl~in 
modiste Sainarang. 

is ruim voor~en van fluweel, satijn, zijde, po
peli.nes, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
ln.ats5e saizoen in Europa. Heeft ook voorra-

,1 .J• -
mg een Keurrge 
stoffen enz. 

co11ectie portierregoeueren, 
(37) 

Een factuur elegante 
Fransohe Schoenen, en Bottines, 

Dames gln.ce Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

prachtige vilten 
ROEDE~ YA.~ BL\\'000 & Co. 

diverse Stroohoeclen, Overhernden met kra
gen, vun f 35 tot t u5 per doztjn euz. enz. 

YLASBLQi,L 

(13) Heerenstraat-Solo. 

Han de ls· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1.,~t1·aat-.':iolo (35) 
Steeds helceftlelijk aanb~volcn. 

AaENTSCHAP So&RAKAR'rA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand -
Assurantie l\laatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzek~ringen te
gen bmndgevnar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14-). A. MACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~a.paohe W1iij~~~'" 
(2i:i) A. MAC'HIELSE. 

V erkri.jg·baar 
bij 

T!OOFT & :SUNING . 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhansBn 
(in het J a vaansch) 

Prijs f 5.- fran co per post f 5,i:iO. 
(82) 

' r.A..K DER I .. INDE & TE,rES. 
,SAMARA NG. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Vool'sfraat- Solo. · 

Ontvangen: 

Puik puike BOTE R merk B. VETH & Co. 
> · » HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele blikken EllWTE.L SOEP, 
Engelsche GELEIJEN in po~jes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FRAMBOOZEN STlWOP 

'I. en '/, fl. ( T.FJIJssoxx1<JA u. ) 
VRUCHTEN op W ATEH. en BltANDE

WIJN w. o. MACEDOINE ( 'l'EIJSSO:NNEAU.) 

.... De11gclelijkheid van alles gegamndee1·d, clus 
niet goed lel'ltg. 

.Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een jong-mensch, Hollantler, 
thans te Sa11ui1w1g bij den handel wel'kzaam. 
wenscht eene plaatsi.ng als fobriek of tuinop
zichter, op een Suikeronderneming in de Vorsten
landen Aches. N om mer clezes. 

(72) THOOFT & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
13e:ngaalsche koeijen, 

elk per dag miJ1stens vier tlesschen 111elk 
geyeude en niet ouder dan zes jaren. 

Men adresseere zich bij de uitgel'ers van deze Cou

rant onder het nummer van deze advertentie. 

(44) 

Binn.enlan.clen.: 

Gouverneur Gavraa~d 
, -on1·al degel~jii. PIAX'3-omler· 
~vi.js. 

~"'linJr !iml~nis . 

Adres nommer dezes, met copy-certificn.ten., 
franco. 

(48) THOOF'l' & BUNIN:G. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAJ:.lPIJ 
,,de Oosterling," · 

EN' 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"V e1•i tas." 

Dij het Ageutscllap dezer .Haatscha1•
pijeu bestaat, 01• zeer aanncmelijJre ··001·

wan.l'den, gelegenheid tot ,-e1·zekerin;; 
tegeu b1·a1ulgeva.nr, van alle soo1·teu Ge
IJou-wen en Goelleren. 

De Agc11l le 01•mkal'la, 
(lG) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en Perspompen 
voor IndigoTKookhuizen en Badlmmers, goed
koop en goed. 

(11) 
Te belwme1t bij 

C. DE LIJN. 

K~v~o~""R A,., Klei~ 
modi~te §ainarang. 

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

Het 
loge. 

(20) 

TE KOOP. 
huis en erf thans geoccupeerd door de 
'l'e bevragen bij den Heer 

A. MACIDELSE 

tellen zich vernntwoordelijk voor de ~et 
DE UlTGEVERS. 

Sneldruk - 'l'noOf'T §- l3UN1NG - Soernkarta . 
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