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Beschouwingen van den inh oud van 
het concept van het nieuwe in

tevoeren Landhuurreglement 
v oor Solo en Dj okja. 

l'e1·volu c11 .Stoc. 

Bij niet versch_ijning wordb <le opro!::~~~g. 
tenzij de landhuurder, die de ontvangst der 
mi 'sive schriftdijk heeft erkend, wat dezen 
aanga:tt. bij gerechtelijke acte herhaald, en het 
geschil daurna, ze1ts zoncler dat partijen ver
schenen zijn be list. 

Yan deze beslissing wordt. met vermelding 
vnn de gronden, waarop zij rust, acte opge
muakt en onderteekend door den J a vaanschen 
vorst of zijnen Hijksbestuurder en het hoofd 
van gewesteJijk bestuur. 

Dit is eene bepaling die niemancl zal begrij
pen; want, om in een quaentie te kunnen be
slissen, moeten toch nooclzakelijk partijen wor
den gehoord. Dat zal iedereen toe temmen. 
~faar hier behoeft zulks niet. Als de lancl
hunrcler, ook na de oproeping bij ger2chtelijke 
acte niet verschijnt en de wederpartij ook niet, 
clan wordt toch maar eene beslissing genomen. 
Hoe is _,<lit mogelijk en wie heeft ooit zulk 
eene absurditeit gehoord? 

Jn de slotalinea wordt nog gesproken van 
gl'Onden, waarop eene clusda,nige beslissing zou
cle rusten. Ik zou dusdanige gronden wel eens 
willen kennen. 

Art. 23 . 

'l'en aanzien der regelingen bedoeld m de 
artikelen 19 en 20, en der zaken, becloeld in 
art. 22, kan het hoofcl van gewestelijk bestuur 
zich doe.a voorlichten door Commissien, be
stttande uit voornn.rne Jav,iansche hoofden, en 
minstens twee lundhuurJtrs ter zijner keuze. 

Ook Europesche arnbten1Lren kunnen voor die 
Commiss-ien wonlen :tn.ngewezen. 

vVederom een cluist.:re bepn.1ing. \Y orden die 
Europesche arnbterniren aangewezen in plitnts 
van de voorname inlandsche hooftlen, of in 
plaats van die twee Europesche hndhuurders'? 

In beich~ gevallen kmmen dm.;danige Com
missien met als onpartijdige arbiters worden 
beschouwd. 

P,1rtijen in geschil, of een hunner h ebben 
het recht et>ne zoodanige Comm.issie te vorde
ren. 

VV elke ::ood>l,nige Commi sie wordt hier nu 
bedoeld '? die met of ::oncler inlandsche groo
te=i en met of ::onlle1· Europesche ambtenaren? 

F e u i 11 et o n. 
T HE VEN ARD en LAURETTE. 

Vervolg. 

IL 

HET OXTBI.TT nu cmtPJN. 
Gedurencle dien tijd was Thcvcnanl grzctcn in zijn 

draagstocl in de rne Saint IIoHorc gekomen, gcheel 
beladen met YCrschillcncle p1·ovi~icn. Door mcvrouw 
Cr6pin geholpen. haaldc hij tl<' pa~tc>i, rlen wijn en 1 

de korf met oesters YOO!' den dag en ging in de ka
mer achter den wink.el zittcn, van waar hij, door 
vensters met groene gazen gordijnen, zoncler gezien 
te word en, alles kon waarnernen wat er in den win
k el voorviel. 

- Hoe laat is die jufvrouw de vorigc rnaal 9;C-

komcn? vroeg Thevenarcl. · 
- Omstreeks twee ure. 0 wij zulien al den tijcl 

hebben om te ontbijten. 
De oesterverkoopster kwam om de schaaldieren open 

te maken ~n ging aan het werk. B1·epin, gekleC'cl op 
zijn Zondag;:, ging een groote citroen, die men ,·cr
geten bad, halen: zijne \Touw dokte de tnfel en de 
hakkC'r op den hoek was bczig om een »ctte kapoen, 
door mevrouw Crepin bestelcl te braden. lfot maal 
was uitgezocht en Thevenard, die zijne wedergacle 

De Soeralu1rtf1S<·lw Ooltr11nt ver
scbijnt tweemfLal 's weeks: DJn.fdag en 
•"rij<l fl g . uitgezondercl fee::;tdn.gen. 

Het hoofcl vim gewestelijk bestuur bepuald 
de reis - en verb1!i fkosten voor die Cornmis
sian en br,mgt die, Of ten la,;te van 's hncls 
lrns, Witt ik ZHEdG niet zal a;tnraden, met 
het oog OJ_) de bebuinigings - woede van het 
koloo.imLl bestuur in NeJJrlm1J., of ten laste 
viin de verlie7.e!lcl) p:irtiJ", almi.ar ae1anD" de . 0 . 0 

Commissie is benoem 1, op grond v11n de arti-
kelen 19 ~~ ~v, or o;J urond V1L-ll nrtike.l 23. 
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rartijcn in geschil kunnen verplicht worden, 
eene som gellls voomf bij bet hoofd van ge
westel!jk bestuur te cleponeertin, tot bestrijding 
vti.n kosten. 

Artikel 24- . 

De door het hoofd v1tn gewesfalijk bestuur 
bekrnchtigde en geregistreerde overeenkomsten, 
van huur en verhuur van gronden voor rlen 
bndbou w in Soemkarta en Djokdjakarta, kun
nen worden ontbonden met wederzijclsch goecl
nnden ,-,in huurder en verbunrder, die zich 
alsdnn orntrent de gevolgen van de ontbin
ding moeten verstftan. 

Deze ontbinding wordt echter niet gen,cbt 
buiten die partijen wettelijke gevolgen te heb
ben. zoo hug de ontbonden schriftelijke over
eenkomsten niet aan het hoofd van geweste
qjk besbuur aangeboden zijn om van het re
gister te worJen afgeschreven. 

Tegen de eerste aiinelt valt niets te zeggen; 
maar de tweede is weer vervelend omslachtig 
en niet zeer duiclel1jk gesteld.- W aarom nu 
niet eenvouclig hepaakl: 

Ten blijke de1· oatbinclina wo1·clen cle schri{
telijhe ove1·ee11lwmsten, te1· royeering in het 1·egis
te1', den Resiclen t aange/Joden. 

Dit is voor iedereen cluidelijk.-

Art. 25. 

Is letterlij k een co pie van art. 23 van het te
genw0orc1ig reglement. maar witctrvan de in
houd m. i. niet cluidelijk is. Inuners daar leest 
men: Wannesr de Jav.mnsche verhuurder mocbt 
wcnschen. den EnropPschen hunnler te nood
zak n tot irnkoming van cle>zelfs verbincltenis 
in het bedrijven vim feiten, niet in verband 
sta.n.ncle m2t de opvolging v11n de instcllingen 
en gewoonten cbs rijks, omtrent de rechten en 
verplichtingen uit het gebruik Yan verhuurde 
gronden voor1 vloeiende . . ... . 

Dus feiten die geen betrekking hebben op 
den huur en verhuur van gronden ! vV aarom 
dan clit in het l<tndhuur reglement opgeno
men? 't heeft er immers niets mede te ma
ken ! -

En verder : clan wel mocht verkiezen, te vor
deren ontbincling der verbincltenis, met ver-

niet hail in het zingen van clrinkliedere.n, zong er 
twee of drie van de ondeugendste, terwijl hij twee 
dcrdcn van de oesters op~lurptc en mecr clan een 
fresch leeg clronk. l\Ien had de winkelclcur gesloten, 
uit vrces van de voorbijgangcrs tc doen stilstaan ; 
maar gclukkig kwam er niemancl en alle clric smul
den zoo smakelijk, dat Crepi11 zijn wcrk, zijne vrouw, 
de theeketcl, die overliep en Thernnartl de mooie 
pantolfeltjes vergat, toen de "·i.nkeldeur openging en 
twee personen hinnen kwamen. Een daanan ricp : 

- Hola, is er n iemancl te huis? 
- Dat is de jufv1·ouw ! riep mevrouw Crepin nit, 

terwij l ze haar scrvet op tafel wierp en naa1· hare 
klanten tocliep. 

- Niet mogelijk ! zeiclc Crcpin terwijl hij ·zijn vork 
liet vallen . 

Thernnarcl stond op en drnkte zijn gelaat tegen 
het gazen gorclijn . De deur van rlc kamcr achte1· 
den winkel was opengcbleven. Hij zag en hoorcle alles. 

Een dikke dame met een zijden vlook.lcurigc japon 
en een manteltje met bont, was op een stoel gaan 
zittC'n, en sprak gecn woord. Een jong meisjc slank, 
frisch en bruin, met de taille van een wesp en een 
intcresrnnt profiel, romrnelde in het uitgestaldc. 

Danr zijn mijnc pantolfels, zeirle zij; rlat is zcer 
gocrl, gij hebt uw ·woord gehoudcn, rnaar ik bcn er 
zekcr van, dat ze voor mij te groot zijn. 

Hoe zon dat mogelijk wczen, jufvrouw, 1lat is 
wat uieltws, probeer zc toch ecrst cens. 

Zij bood !mar ecn ivorcn schoenhoorn aan van de 
elegantsten, die er te krijgen waren, lict haar zitten 

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

elke volgencle plaatsing de helft. 

goecling van kosten, schade en interessen, lrnn 
hij zondei- tusschenkorust van de reo·eerino· 
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mroepen de uitsprnak van de rechters, bij al-
gemeene verordeningen aangewezen voor den 
Buropeaan of daarmede ge4jkgestelden persoon, 
·wet wien hij verbindtenis aangegaan heeft. 

Den weg, dien de Inlander moet inslaan, 
om van den Europeaan ontbinding te vorde
ren van eene verbindten;-;, niet de minstP_ 10e
trekking op verhuur van gronden hebbende, 
behoort evenmin te huis in e.m L11ndhuurregle
rnent, en is alzoo dit geheele arbikel totaal mis
plaatst. 

Art. 26. 

Is alleszins bil1ijk en worclt clus voorbijge
gau.n, met de opmerking alleen : dat instede 
van de woorden: het ve1·sclwldigcle, zou dienen 
geschre1en te worden : de nog ve1·schulcligde 
h11w·pen11i11gen; want n.ndere gelclen clan deze 
kan de huurder wel niet mm den verhuurder 
verschuldigd z:un.-

Art. 27. 

In allen deele juist en rechtvaardig .

Art. 28 . 

Hetzelfcle.-
Art. 29. 

De eerste n.linea, omtrent de boeten waarop 
bli overtreding van sollllllige artikelen geen 
bepaalde stru.f is gestelcl en in het algemeen 
f 25.- bedragende, is even onbillijk als de 
inhoud der artikelen die tot het bepalen van 
boeten aanleiding geven.-

De tweede alinetL van dit artikel zegt : over
treding van de artikelen 14, 17 en 18, zoo 
mecle handelingen, in strijd met de regelingen, 
bec1oeld bij artikeleu 19 en 20 of met de be
slis ingen bedoeld in artikel 22 van dit regle
ment, kunnen ten gevolge bebben; 

a. voor den huurder ontzetting van het beheer 
der onderneming en weigering cler bekrncbtigng 
vun ontwerpovereenkomsten betreffende nieuwe 
inhuur van gronclen of verlenging van be
staarn1e overeenkomsten. 

b. voor den beheerder en anderc personen, 
in cliens t van den huurcler, infa-ekking van de 
vergunning om het beheer te voeren of op de ' 
onderneming werkzaam te zijn.-

\Vat art. 1-t. aangaat, niemand bal zich aan 
de cla::i,rbij gcstipuleerde bepn.lingen onttrekken, 
en ieder die zij n eigen belang begrijpt, z::i,l wel 
nit zich zelve de Inlandsche grooten beleefcl 
en de bevolking goed behandelen. Maar om 
daartegen, al dadelijk met ontzetting van het 

en neclerknielentle gaf zij haar een pantolfe!. 
- Een schoenhoorn ! riep de schoone brunette 

lachende, om wat mede te doen? 
Zij trok liaar rechter schoen uit en het kleine 

voetje door een parclg rijzen met blauwe zijcle gebor
duurclcn kous bedekt, zien latencle; stak zij dat in 
den pantoffol zonder de hand te gebrnik.en, deed twee 
passen, ging wedei· zittcn en zeiclc : 

- Als ik met die pantolfels vi·ou dansen zou ik 
ze verliezcn. Kijk maat· ! 

En met een Jcvendige schop, wierp zij de pantof
fel tot den zolrler. 

-- Bet is nf't ecn scbnit, zeide zij, Let is een 
mislnkt werk. Als het kan rnoeten ze kleiner gemaa kt 
worclcn, anders wil ik zc niet. 

- l\laal', ,jufvrouw, zcide de schoenrnaakster, mrn 
kan ze niet kleiner maken; wij zu llcn er kleine vi lten 
zool~j es inleggen, zooals cleze. 

- \.Yat cen gruwcl ! Zool ~jPs voor podagralijders, 
zooals mijn 00111 ! ik clank u hartelijk er voor. 

- l\Iaa1· Laurette, zei hare moeder, gij ovcrdrijft. 
Die pantolfels zijn zeer gocd; zc zijn imrnc1·s om te 
pronk te zetten en niet om tc gaan clansen . 

Gelooft gij clat, mama? weln11 we zull en ze ne
mcn. Goecl bcschouwrl i:; het rnij ook helzelfcle; maar 
nccm mij op nieuw de maat, mcvrouw Crcpin en 
laat uw man voorkomen, opdat ik hem zijne misdaa1l 
kenbaar make. 

Crepin yerschcen; rnaar hetzij dat de toorn van de 
jonge juf1TOl1\V den armen man verlegcn rnaakLe, hct

zij clat de witte wijn en de liecleren van Thernnurd 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag cler uitgn.ve v66r 10 uur. 

hebe.er te dreigen, zonder eerst eene waarschu -
wing be hebben cloen voorafgaan, is zeer wil
lekeurig.-

Dat op den verboden aanplant v11n papaver 
en den aanmaak van zout (ar t. 17) een dus
danige strnf is beclreigd, is in 111len cleale recht 
en billijk.-
M"~ .. "'Pheel onrecht>"11ardia· is die beclr·e1·-.l.t..a...wc.u o - · _J 0 

ging ten opzicl1te vn.n Cien verp'i~cnteri :ianplant 
van de bij n.rtikel 18 voorgeschreven p~·2<:J.uc
ben; om redenen, hiervoren bij de beschot.!
wing v11n dat artikel, a11ngevocrd. 

Dat overtrecling van de bij artikel 19 be
paalcle voorschriften, ook al ontze.tting uit het 
beheer der onderneming zoucle kunnen n11 
zich slepen. is te zot om er verder over uit
te weiden; evenzoo over deze poenaliteit te
gen de overtreding van artikel ~O en 22, 
om redenen ook reeds bij de beoordeeling van 
die artikelen, uiteengezet.-

Zijn vele bepalingen van dit ontwerpreo-le-
. . b 

ment tirnnmek en onberedeneerd . niet minder 
bespottelijk streng zijn cle sh~afbepalingen. 
wiinneer de ontzette huurcler niet tijdig in 
het beheer der onderneming voorziet, vervat 
in de vier volgencle alineas van dit artikel. 
De in het tweede gedeelte vervatte aankondi
ging: dat dit Reglernent op 1 Ja.nuari 1878 
in werking zou moeten treuen, is stellig een 
schrijffout en ba1 in plaats claarvan dienen ge
lezen te worden 1 Janum·i 1978, mogelijk 
zijn de toestauden dan van dien aard, dat de 
invoering mogel~jk is; thans gecloogen de om
standigheden zulks in geenen cleele. 

De overgangsbepaling blijft onbesproken; het 
daarbij vermelcl tijclstip zal ook wel 1978 moe
ten zijn. 

Indien de ontwerpera, instecle van zoo veel 
onzin te clebiteeren. rneer degelijkheid betnicht 
en alles beter overwogen h11dden, clan zouden 
zij zonder twijfel opgenomen hebben: <lat het 
bepaalde bij de artikelen 667, 668. 669 en 
6 7 0 vim het tweecle bock, Vicrde ti tel van het 
Burger4ik wctboek voor N elerliindsch Indie, 
op de landverlmur in Solo en Djokdja van 
toepassing is. Hiercloor zouden vele qnaestien , 
over uitwegen naar den algemeenen weg of 
spoorwegstations, voorkomen kunnen worclen. 

Maar zulk een cn.nlinn.al punt, was tle aan
cfacht van de ontwerpers niet waardig. Ge
wichtiger wns de keukenpiet-achtige verorde
ning bij artikel 32. 

Noemde Tho1·becke in der tijd, het clrukpers
reglement voor Neclerhmclsch Indie, een ge
w1·ocht cle1· duisleniis, hoe zou hij, nu nog le
vende, we1 het pnichtstuk van cle Heeren Lam-

zijne hel'sens wat in de war gebracht harlclen, hij 
kon slecbts diep ont.roc1·d zeggen : 

- Niet rnogelijk ! Ik heb ze 0pzettclijk tc klein 
gemaakt en nu zijn ze tc groot. De j ufvromv za l 
zcker mage.r z\jn gcwonlcn. 

- l\laak ee11 audc1· paar voor rnij van wit pike 
met strikken ,·an zwarL flmvcel, rnijnheer Crepin, en 
ik waarschuw u, dat, a ls ik er zondc1· rnoeite ink.om, 
ik. zc n iet nemen zal. Zend :w mij aanstaanclen Don
clerdag, place Dauphine, de cerste deur rechts als gij 
van de Pont-Neuf afkomt, op de eersLe venliepi11g, 
bij niewouw Vasseling. Mama, hcbt gij bduahl ? Ja, 
kon1 laat ons dan l1eengaan. 

En de cl ikke moeder mcdetroonenclc g ing het lucht
bartige mcisjc wcg, de blauwc pantoffels, in !mar 
grouten bonten n1of gepakt, rncclenemenrle. 

- \ Vat een verrukkel\jl\ jong meii'\ je ! ri ep ThCve
nard 11it. Ha, a ls wij nict in den wintel' waren, wat 
zon ik haar een prachtige serenade brengen. Mam· 
de zomer zul wel wecler komen. lk ken haar naam 
en beb !mar adres. Laat ons op hare gczonclheicl 
drinken ! 

- En op de uwe, rnijnheer ! zei Crcpin. Om al 
u-we beleefdheclen te beantwoorclen zal ik u een lied 
uit rnijn land voorzingen. 

11\j h ief met crn schol't"e en valsche stem een af
sl'lrn11·clijk sti·aatlicrlje aan, zoorlat Thcvenanl zich 
haasttc om afschcirl te ncrncn, om zoo spoeclig mo
gelijk hcen te gaan . 

llij hoopte de dames \'a~sclin in de T11illerien terug 
te \'inden, omdat, naar bet schecn zij clien weg had-



mern vnn Tooreulmrg en \YaHemlorf besJ cem-1 il.im te wcmlon. om l1e wegeu ter hool'11ptuits 
pelen? "k 

1 
. f we ler in een beh110rfrken :;fa.at fo hreu~t'n. 

}~n hicrmerle neem 1 - voor oopig a. sehei<l /';eker wordt hicnt<m ;ohln.11.11. rn11.11r nls 01~ bij 
vn.11 dit gewrocht dicr Heerer die zelf - v-nn het l1e hooftlen, die het \Yerkeu bcw11ken, mimler 
omnogelijkP tlitarvmi fameVijk wel sch enen o- zitters en meer werker:> w11rer:. clan zouden, nu 

zijner polsen of aan z1Jn hodoge gekcteutl, bii 
WL'g"e vun /i,·elo1111I'. 

~.Ien neemt ltiertoe en pi.epjong uog znigeml 
hondje, geeft het een sneede over den ruggo
gr.mt, waar de staart begint, en hondt het eenige 
clagen als tot een cirkel gekromd. In korten 
tij (l is de operatie gelukt en heeft men een 
levend schepsel herscha11en in een gemarteld 
[lOJ'fe 11011111·111'. En nog zegt men dat do vivi-

1 vr~jheitl cler tlrnkpers - ook voor con ambtc 
irnnr - eenige belemmering zon brcugen. 

Zietlaar wat de Heer Urobbee mcei1t. Znl 
een lid der regcering moesten wjJ hier in In 

vertnigcl te zijn; wimt toen d0 Heer ' Vntten- · reeds :1lle wegen in ordc zijn. 
dorf bij zijn terugkeer rnrnr Djok<lja op hot 

die hebben ! .Jav. no(/. 

.poorwe!rfa1tion te 8olo. nfscheid ·, nmn Vitll 
den Heer Lmrnners. 1Toeg dezen h< .mi: ~oudl'H 
H'iJ. hel 11011 lw/1•t•en, cl"/ lief 11il'1111 { ll'Jlt 

' ' 'I' i'l'lj I'll · 
11•01·1/( i11yei·oertl :) 1nmrop doo1· de, '.l He~r 1 i·ut -
tewlul'( gen.ntwoorcl werd: "]k gel oof ei· Hiels 
'!.'((JI. 

'olo. December 188;~ 
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SoPrakar ta. 

1'Inanstn1r •ll. 

:JTaaml:ig· '~ Fehr. E. I\., :.\[;· 1andao- 11 Fl'l11'. Y. :.\f., 
Din,.1lllµ- l 'J F\•bi·. L. K., Wo ensda; 2i Fehr. X. ;"IL, 

TOElrnt:UnTE.. \"001' de 
kommissari~sen clei· maand 

de1· p!.laf 1 ~elij I'.<' sehoolkommissie te 
SOL' !'ak.u·fa . 

Febnmri I II. K. IT. \\'ilkl'ns en 
C .• \. II. Kuhr. 

Ons werd ecn Inc1i. cbe !lforcuur vertooncl 
die. dank zii <le ui.tstckende po ' tzorgen in een 
toe::it_,m<l verkeei :t. tht ze alleeen uog goecl i::i 
om m het "_li1 .tr geworpen te worden. Yoor 
deze verzendm ,, i:,:: behoorlijk 11ort b,~tan.ld. 

0 • 

OP 
• .i te ontt1ekken of boter met rnnrg<irme 

•errueno·d is, f.imelt men de botcr. stcekt er 
een 1iit in. laat de mn.:.'a stolten en , teekt dan 
de pit ium. X<t een paar minuten bla,tst men 
de vfam uit. Is de boter onvermengd, clan heeft 
de -walm een aangename botergeur; i. er mar
garine bij . clan ruikt men de onaangename lucht 
van een smeulencle . meerkaars. 

l\lejufvrouw Zelma Troo't heeft bet voorne
men. om nan. taanden Zondagavoncl. voor haar 
een benefice>oor telling te geven en wel in 
het Comedie gebouw. wat ook beter geschikt 
i , <lan in een tent die wel watervrij . m1rnr niet 
waterdicht is. Hetgeen lllejufvrouw Zelnrn. mm 
het puhliek vertoond heeft, is >an dien mtrd, 
clnt niemand het zich Zitl berouwen. van die 
\OOr tellina hig"crewooml te bebben, te meer di1.<lr 

0 '"' 
zij het voornemen heeft iets geheel nieuws ten 
tooneele te brcugen.-Met genoegen zien wij 
Zondagavond tegemoet. 

Heden morgen vicl een sap1e, gespr..nnen 
voor een grobak, mor,;cloocl op de hoogte nm 
Selompretfau. "\\Tij kmrnen niet onderzoeken of 
zulb i · geschi.etl ten gevolge van overladi:ng 
cler kar. of \;egens onvol<loende >occling vn.n 
bet beest, uuiar de politie, die op 8elomprct
bn. niet nit helnugeloosheicl, voldoende an.n
wezig is, hud kunnen zorgeu. cht het lrncla vcr 
spoecliger wenl wcgg<)rnimd dan het gent! wiui. 

}fen heeft i11 der tijd gewaarselmwll voor 
de lucifcr'4 >nn Br ·ant en }J,w, die solll 
:um zelfontbnmding omlerhevig en clitn.rcloor 
gc1'aarlijk zoudcn z~jn. Xu wordt ons wetfor 
yerteltl, dnt eeu anclere soort lucifcrs. waarop 
cen l\etlerlaurlschc, vhg daar ook aan onder
he>ig zijn. Y oorzichtigheid, is dus aan te rn
dcu. 

Door den hoofdregent vitn poli+ie zijn a.lie 
.Jitvaansche mubtennren ernstig iumgesdu·even. 
om nlle, teu hunucn dienste stuancle krnchtcn 

tl•'ll ing·esbg·en, ma:ir hij zag- zc niet; hij s]entcnle 
nanr rle me lhuphinc, maar YOlld ze ook niet en 
tot•n hij te hnis kmrn1 oYerYicl hem hC't ongcmak 
Yan f'lPt·l,>,ts po111pi<:rs tc Yinrlcn. :Jiej11frro11w Uroot
'\Ol't f wiJL 1trlt' hakk1'n, had hrnnrl in den scl1om·-
sll'1'n p.. \t: ,J,, d:1mcs l'h:imbanlin 011.!c linlfg·l'klw 
da11scu c: . ... 1rl1kn h11111h' rokkcn Ycrsrhroeid, toen z.:
wildcn l1lus:.:elien en zich in de gonlij11nn Y<lll den 
s,11011 g-r.wikkel.l om de dr<'i,(r•'llril' Ylammcn uit te 
doO\"!'ll. .fnll W<lS np lwt clak g"CYl11rht; de ,Q"OUYel'
!l<lntc~ was, al 0111 hulp rocp1~11rle twee \erdieping-en 
wia1· h1•1wd1)rt g-1·rold: 1111m hnrl bet app:irtc111e11t let
tPrlijk 011rl1•1· '\\':1 (Pr gewt. Om kort te gaa11, de 
scJ.adP was Yr1 ,.:chri/\kPlijk en de gd1eele rne du l'oll 
'\·ol Yer,.:chrildr l11Pg loopl'rs . 

. \rhi {bµ-en gingen YOPrliij ondel' prntlelen, re1 n
raties rn 1'i,.:ites Yan Yri1>rnlen, di,, bet lijnc \an dr 
zank moe;o:tcn \1"Cte11 . 'fJi,'Yenard, {Iii' woedend wn,.:, 
wildc .Jan en jufl"l"omv (froot1·oet weµ:jag-en. llij cin
clig1le toch met te brdan•n, Ye1·gaf ben, bcgon zij11•' 
<HH lc Jp1·cns\1·ijze en op dcu Cl1r,.:tc11 clap: lllt'i frnai 
werlcr, dat hij in den acl1tern1idrlag- op de J>(Jnt
r'enf wnnddilc, sloeg h\j n!chts ar, kwam op de I'lnce 
D<lllphine en zag ,·001· ccn Yc11stcr de ,.:choone Lnu
rrtta stnun, die cen pot rnd blrn•men he).!"oot, geknpt 
was 111cl romlom krul len Pl! zoo fi _isrh al:; !war n;euwr. 
ro,.:e japon <'r uit.zng-. 

Tocn kwam011 darlel\jk nl zijn<' J, uwclijk~plmmrn 
"·etle1· hij hem op r.n hij ging er ovl'r· hn bheJen ml't 
cen ha111lclaur in brill.~n, die ltij kendc en vlak daarlJij 
.op de qnai des Morfomlus woomlP. 

\Yij ontvingen een sc;hrijven wa1uin ver
meld wen1, drtt de genem1il mnjoor, komumu
daut den tweede milifaire 11fdeeli11g, voor zijn 
vertrek naar Europa nog een groote inspectie 
zoutle houden. Tnder hierrntnr geinformcerd 
hebbentle, is het gebleken ditt zulk ecn voor 
nemen volstrekt niet bestaat. Ann 1lc itfdeeliu);("s
komrnandanten is ceu .in11rlijlrnche inspectie ·op 
gedrn.gen en er bestaat geen enkele reden, orn 
een extm inspectie, die untuurlijk weder veel 
geld zou kosten, te doen phtats hebben. 

Zoohmg er in <le nchterstnrnt w1igenYcrlmur
derjjen zijn, zal die bnurt nirnmer oncler de 
veiligsten gerekend kunnen wortlen . Iu den 
nacht van <len :!!:le op den 30e Jamrnri zijn 
er van een stoepje vijf vloert->teenen losgehikt 
en spoorloos verdwenen.- "\\7 ij kunnen Yerze
keren, cbt de cliefstul niet bij de politie is irnn-
gegeven. · 

Een :!'" rnmrn Ixut;sni m. Een It,1Iiaan, Sum n
net hi V 11lc-,·iru10 genamnd, beweegt zich door 
Solo 's strntcn met een nieuwerwetsche nrnchi
ne om seharen eu me. ;'en te slijpcn:- ook 
recmreert de man \V1tpens en Naai-muchines, 
tegen matige prijzcn door hem hij strooibiljct 
bekend-gemank t. 

Hoe zalig t 1 de jongenskiel 
Nog om de schouders glijdt, 
't I allos hemel in de ziel 
En alles even blijd. 

sectie tot niets leidt!. (B. JI.) 

In een btmpong, achter l\loleuvliet Oost, 
dicht hij do Missigit., woont <le wecluwe v11n 
een hndjie, die daar ze ook te J\Iekkn. i.s ge
weest --- althnns zegt <lit - een hoofdcloek 
dm11.gt; 'ti een om1e vrouw, doch erg farn~tiek. 

T aast haar woont reeds sec1ert verscheidene 
mrrnnden cen }Juropoaa:n, die haar eergisteren 
mi.JdaO" over het koopen van vruchten wonschto 
to spr~ken. :\u hi11g voor lmar huuideur een 
witte katoenou sprei waar 't lllcnsch zid1 op 
de gewono uren dngclij1rn meo sombn.hij:rngt. 
.:\leneer sc.hoof nu <lie sprei, die over een touw 
hiug, als cen gonlijn cen eindje venler om in 
]mis te knnne11 komeu. 1\foar dmtr kw•tlllen 
do poppen min het tfansen. De oude vrouw 
hnc1 de sclrnif-mnnocuvre ge3ien, waarnp zc 
een erg rnislmar begon te maken en op den 
grond spn wen. Geen wonder, de sproi wits 
door bet aanrnkcn van een Kaffir v.erontreinigd 
geworden. Hoewel 't omle men. ch ongeloof-
11jk gierig is, moest toch in dit exceptioneel 
geval lmar l>ekemle gierigheicl het onderspit 
dclven voor baar fonatisme. Ze rukte de sprei 
van het touw en wierp die over den pagger 
op den weg. Ben Banfarnsc1e wntenlrager, 
die c1a1<.r voorbij kwam , rnnpte de sprei op en 
bk ct{e C7~.ilekencl in eeii ~:;,~ ziin lodige 
waterblikk~n . Die lni z~n zoer libe{.'l1.i:tl in. n1 
hun doen en ln.ten. Geen libernler lieden lbn 
Rmtamsche waterdrngers . Offreor hun een 
stuk · peperkoek of een ghts brnncly ze zullen 

Verspreide :S e r i c h t e n. 
in de proriucie Groningr.n doct zich het geYal Y001· 

rlnt for plattelnmle de herhalings~rhool lwzocht word 
tloor g0lwwde dagfooners. ·Your den 0111lcrwijzer zij1 
zulkc Jecrlingcn lwog~t welkom, want h•m vlijt i. 
pl'ijzenswaarrlig.- Bij YOllnis '\·an den ·l flrn Decem
ber hcl'ft de lltTomlis~Cllll'llLs rncht,bank te nottercl':lln 
een veekoopman, woncmlc te Bel'St vt,>'·~ordeekl to 
twee geh!IJOetcn elk l't\11 f '10.-, s11bsic' .lil' drie l.n,_;e 

gernngcni~st.raf voor eJke bocte, tcr Z<lke Yan 'lo. h1~ 
nil't nfzomlPren van L'en ~chanp, tlat v('r~rhijns<'IP1 

van ecn IJe,.:mettelijke zil'kle rnrtoonde en ~o. h •t 
u;1~t aangc,·cn vnn bet zich openbnrnn van ,.ooda11iµ·,, 
ziektc en \·cn!Pr in de knsten rnn !wt µ;eding.- Up 
i.1~t. v:in Zjn<~ ;\Lije,.:teit dt'll Koning heblicn rle orti 
cit•1·cn 1[er grnn:ttlll'l",.: en j:lg"l'l'S, rJic llll't Ue 111\lziek 
in llelµ;ic zijn, audieutie aangew:t<tgd J,jj Koning- Leopold 
01n h1111ne opw:ichting tl' 111ukl't1.- Up r.1'11 zijnL'r 
11ncht1~lijke tournees lireft de A~~is1Pnt Hesident van 
llata,·i:1, doo.- een regenbni OYenallen, in {le Sor:ie
teit dro l lanuo 1ic l\Yl'l' glan,.:jcs hrundij gen·:iag<l. 
Ile knstelij1t \\"O!I h·~m er s:ed1ts een geYen, om1 lat 
een fobocnlijk nh:n"cl1, volgcns zijn bcweren slecht" 
cJn glan"jc tl'gelijk dri11kt. De kastelein-philosuof 
\\'isi uict. d:it hct twcerle gl:la'\je YOO!' den oppa~~e1· 
best1'111d was.-· Ecn lJ,;landsclw d:une D;erma111cl Torf
hiltur Thor~tein-dottir Halm hePft e~11 ij~lanrl~che 
llOYCllc g-c,.:ch1·e\'Cl1 grnaa1rnl: nruujolfur ~\"Cl1ston. Als 
111<'11 op d" nau1cn nfµ;:w.t z::il dezc novPlle wet Zl'<'r 
rnooi wezen .- Te t5tLlkholm lwel.t men 011trlekt tlut 
d1' bru.ne p:ipiercn siµ:arcnpijpjc,;. met ccn penne,;ch,1cht 
reel ar~e11ic11111 bc1·!11t!:i1.- in dit ,)nnr zulle1; er Hier; 
111illller cla•~ 30 lllilit:iirc schrij1·ers uit .:\c.lerlarnl 
1111a!· I:.'c!i(< gezonrleu wol'deu. ~kn Yet·w:icht nu tbt 
lle oor!og- mel .\Ljeh ~poe1lig gerimligd zul wezc11 . 

Eng· eh u.1d. 
het een zoowel t1lH het ander met 'n zekerc Een afgrijselijk sc;h;mcfaal wed door de Ti
zwier naar binnen slaan. Velen hnnner cten 111C.:l aan bet licht gebmcht. V eertig jnren ge-

Een hou.t geweer, enz. zelfs gaarne spek, ze cten alles; en· dit zal do lcden richtte een ondernemencle lombanl-mnn, 
l·eclen z1"g"n waarom een hadJ"ie voor een w11.- een hem toelJeboo1·encl stu1

r o·r·ond ""11 den ioo zonba Beets van de Holl11.ndsche jongens. ' 1'- o , ... 
Yan de Indische bttcl hij W<Lt anders moeten tenlrnger, en <lcze omgekeerd voor een hadjie noordoostclijken uithoek vttn Londen tot be-
zeao·en, ten minste wnt clat houten geweer aan- geen greintje respect heeft. gr<tafplaats in, en het duurde zoo heel la.ng 
ga~Lt', Wl1.llt de spes pntrire van bier, is daarmede Jav. Bod. niet of het dusgena.amde Sod/1-East LoHdon 
volstrekt niet tevreden. D1it blijkt voornl in Ci))/di·,·u, had gastvrijheicl verleend aan niet 

dell tl .. 1.cl v:>n de :;::l:1t1"ks' ols Jnen cl1·euilll"ssen 'T 1 1 ,. . 1 t mimler cbn 20,000 lijken, met hot grootste ,. ::; _ " .n ununer vnn c en ;;en J1Utrgang v11n ze . 1 · l 
met heusche geweren .des avonds, ltls die heest- Ind. Jlililai,· Tijdscln·i(t, gisteren verschenen. overleg (want de grom 18 c uur) ll!tast en op 

.).es hun nachtleorrer opzoeken, OIJ de J. acht ziet b t ~ l l t l l elkander gesfapeld. 'l'oen kon de plek ni1.:t 
eva. c,e vo gem e s u { ren : voller, en men liet hn.ar noocle rusten. Doch 

gaan en zw11re schoten op hen losscn, zoodrn. Het voorloo1Ji
0
tr vooracbrift op den velLldienst h 

d b h f ziet, de lornb.ird-nrn.u is t ans op den invid zij in de tamarin e oomen, om et fort o voor het X.-L lcger. b · h 
v~or de logementen · nenerstrijken. De gewe1·en ~a<lc1·c beschouwingen betre:ffentle repeteer- gekomen om ~ijne czitti~~· 1 nn. n.ar ann den 
worden zoo zwanr geladen, omdat de jeugcl ge- Q"eweren. onderkant be oorlijk te 1c J oen geexploiteerd, 

d t li. d i. ~ nu ook n.1m den bovenkii.nt gocde rente te woonlig"k in de veron ers e m 0a verkeert, at n1s V1·1ii"'1.llio·e SinJ"okorpsen 
er veel kruid op is, het schot,, raker,, worclt. ioo- Do" ~·ure~ v'an do infonterie. doen afwcrpen. Hij hceft de zerken en krui-

sen weggeruirnd, de overblijfselen zijuer 20.000 lang <lat nog binnen cen zekere grens blijft, Brech en Indie. 
zoodat er gecu gevaar voor het springen der, y itria.. Bat. Hand. afgestorveneu doen over<leklrnn met eene lnag 

l beton, en het terrein n.ls bou w
0
uroncl anm.resfa-veelul niet zeer soliec e, vuurwupenen besb.at, u 

· · ht · h bb ,,.en. .Aanv,mkeli,jk scbljnen heeren onclerne-zouden wij tegen die 111.c mets eh en, te rneer ~ 
I . l DE PERS BX nE ,~ 1IBTEX..l.Tl8::\. E,m 11.mb'ce-1 mers eeni

0
1»0 µ:ernocdsbezw.tren te hebbc'll on-claar een schotel g 11tiks voora.l in clezcn tiju, ·~ 

na.ar die voor 1lc 1)..:1".:l werkt ! - J\Iisrlnad, rna00· dcrvonden; doch de <1rin~·cnr1e bd1oofte aun nu ze vet zijn, niet te vcrsmiiden is: ruan.r de 
l · ·r_ 1 1 h t nit:t Q"etulcr~c1·d worLlen. I 'Lrbei(lenrwonin0ue11 in deze buurt. le0o·de cbar-wijze waarop gewoon +Jli: ge 1u en en 1 e geweer ~ 

l l Zoo ood~clt men in Indie. <Mn ·nl spoe.1ig het zwijge11 op. Irnmers ann 
baedrngen wordt. mm1kt c <1t c e j1tgors niet zon- , 

d h Oncler cle le·]en vn.n liet Opperhcshmr iu het wijl>.b..!stu111' v.rn Betmrnl-grC'eu zijn dezer der gevnar voor un ere mensc; eu ziju. Ecn on-
1 h t l l D .J X0derbml zi.i·u er ec.;hter. die op cht punt ge- dagen (b noodi~;e houwplaunen voorgeb.!);cl -geluk ligt, b ijkens e go Jenne te jo kHj:t, ·~ 

l"k .. 1 · kl · h 1 · 1 ·· heel anller:,:: clenken. Ziehier mit het Alg. en dit vn.J e..l.~ lidm11.m heet in de wet geen 
(ll t·'.Vh.!:J ts lll ·le~~ , em! . Ole.' 't°.)ek · enhtge oove1r:, W~)' I ][1 I/if. medO'leelt. . § termell te kUUll311 vi.nLlen. tot CCil Vl'tO. 
ca e ver Jieuen c er g .L l iac aan c ie in1- D I J A D B 1 1 t · l ·· ;\'. C'l . · t ,T· l 1 · 1 1 e ieer . . . e erg i mm. in ecn sc; u11- • not. 
nm uur-.i. qmroc s. een go et o c 1titr zou wezen.

1 

. l ir· 1 1 (' t 1 t J. • 
l 1 1 1 h t ven ann co • l' l . ,t. er caen on. t 11. lelll -------

Men denk ttrm: 1et t empen v1m le put, a s e , 1 . 1 t · f 1 ·· EBX THE~ilA OV EH. HET ST.l:!:LLl<jX 
kulf verdronken is. ue ;:eus rn gegeven, om 1~~ J en~i::_r o sc,1~·.yver 

vnn cle Penkmssen te bluven. '.l;un beslmt om -- Ik vcronclcrstcl, d11.t gjj verrmderatelt dat 
ontslag te vmgen itls ambtenanr, tot tttmvan.r- onze Stdb het met hn.11r zw;tk geC>tel, niet te 

De mode doet de Frnnschen lrnn fatal bo- dino- der hoofdrecfactie a~m cle A111-'t. Ct:, is Stellenchm op de ge'tolde voorw1ianle Zitl kuu
derven. tot ~lie hoogt? _zelf~ . (lat zij. ::ds 't z?o gee~ gevolg _v1m ~enige prnssie ~ler reg~e1·ing, I~ nen sL)llen. Zij stcllle ons voor om op ste1 en 
voortgnat, l.Jmnen wennge ,VLren dlrnrnler Uiet noch cen mtv loe1sel v1m het m de 'I weede sprong te vertrekken. 
rnccr vcrstaan zullen. "\V1it rnl men er ed1ter Kamer ten zjjuen a:wzien gesprokeno. 'l'oen Ik intcgendeel stelde viist, het vertrek nit 
van zeggen, terwijl zjj den positieven en beredc- hij onl:mgs clea minister v;m financicn voor-

1 
te stollen, omd1Lt ik niet twijfel of zij zn.l hcr

neenlen Engelschman tot nog grooter dwaashe- loopig meedeelde, tht hii voornemens was zjjn stellen Binnenkort hoop ik, zoo gc er op ge
den vervoert? Diens tscl1oc1' best.mt op clit oogen- onfal:ig te vrngen, verkln.arLle de :;\linister, (htt stel:l zijt, U 111m Stella voor te stellen. De 
blik in hct oncler den arm ckigen als ware 't hij he1u ninuuer het schrjjven zou helet hebbeu, kennisumking zd lJ niet teleur;;tellon en h 0 n.r 
een p11rnplnie. van een klein homije, ann een omcla.t 7, . }'.}. de hw.tste zou zijn. dio in de zeker niet doen outstelleu. 

III. 

.:\.\ YOR!-'CUL\'GEX. 

De bra rn g-ezichtknnrligc 11·,1s ccn warn Co111·n11t : 
hocwd l1ij nooit 11it zij11 kanlPor kwam, \Y:lS hij sieNI~ 
op de lloogte van nlle IJ1'1rnne1·s Yan zijnc wijk r.n 
''"cl door zijne wo1111·, ccn ijrnrig, liewet>glijk 111ocd1'r
tjc, alt.oos bezig met Z<lken, die !war rnl:;trnkt niet 
nangi11gen. 

llPPn en \YP1ler van tlen winkel n:iar rle ],ruken 
loope11rlr, hoorrle zij Thrvc·nanl den mtnm van rlP rla-
111es Yaf:,;clin uitsprrken, waarop zij zirh d~Hlei ijk in 
het gcsprek mengik. 

- Zoo ! kent mij11hc~1 · ThrYe11anl die dames? 
hcgon 'Zij. 

- Alleen Yan ::rnnzien. J)p jufuomv is een mooi 
lllCi'\; e. 

- 0 ! zcker is zij srhoon, daarhij goed opgerncd : 
tlr. mocdcl' is ecn zecr fat~Oelll\jlrn wouw, de werl11we 
rn11 een arnhfc11aar bij de zoutpacl1l. Zij foel"I. Yan 
haar i·cn1cn en ltePft het gond, heL is een hestc 
1-rouw. flare dorhter doct net wat zij \V il. !kt mci>:ie 
za I er ecnwaal µonrl inzi ltPn; haai· oorn, de beer lla
rillet, gcwezen wijnhandclaar, lieeft gecn andere err
grnnmrn dan zij. Ilfon hecft voor hn:ir reeds Yer
"chillende huwclijkrnanzoeken afgeslagen. 

- Die rnij1d1em· lh;ri ll et wat is dat i,·oor een man? 
lll ceu kkin, Jang !mis was gelijk rnct de straat 

rcn dik man, lllf't een p11q1errnor! gelaat, nan <'.en 
tafel grzet.Pn; hij hail ecn se1'1·ct 0111 dr•1 hnls en had 
ccn kat.ocnen muts op hei hoofd, die door ccn schar-

lakcn lint. werrl Yastgeh.J111kn. llij hail pas f'."l'dnau 
met el.en en s111ul<lc 1111 kaa,.:, '\Y<l:lrsrhijnlijk om den 
dorst t<' ond1'rhourle11: hij hcrn stoncl een Hesch 11111s
c:iat en ecn scl10td rnct :imandelrn. Achter in lwt 
YertrPk, zng- 111cn ecn oudr g·m1Yc•rnanle, met ePn eer
Jijk uiterlijk, h<'zig 010 borclen en f;Chot.eh; np cen 
b11f!Pt tc nrng~cl1ikke11. 

Ile 1likkc• n1an ~m1tlrle lnngzaarn, drnnk alle Yijf 
minuten en ],c,:k in de tussclwnpoozen nmu· rle YOOl'
liijgnngcrs, de rh'le1· en de ~cl 1 uit Yan nionthcrean, 
1lie de Seine opYoc1·. rloor zes sl1'1'p1'rspaardcn getrnkke11. 

Z\jn gelaat hc1iel aa11 'l hr'rnnanl en llij rnaaktc 
dadelijk een plan, om den Yolµ;e11rlen dag uit te Yoe
rcn, te1 wijl hij na<lr de me du Coq tcnigkecnle. 

ln dlPtl tijd waren de hu111Tijtuigcn zcldza:1111 Pll 

n c:1 rn6c~t ze Yooruit hc,telll'n . Tlh;Ye11n1·d liet er 
een koml'n, plaatsle e1· Yicr fles:-:chcn in, die zorg-Yul
diµ; in ecn m::wdje rnrt hooi 1erpakt wan'n en, nan 
zijne hni,,gc 1oote11 h ' kcnd rnakende clat hij dlcn 1bg-
11L•t tc Jmis zou etcn, Jiet li ij zich m1a1· de <riiai la 
H.ap6e brcngrn . lTet sloeg: elf 11rc toen bij da:1r aan
kwam, en de cllkkc Barillct, die up het et('l1Sl111r 
wnchttc, prna Ltc door bet venster hcen met cen zij
ncr hm11·lieden. 

Yr.nrnnclerd rnn crn koets rno1· cl<' <lem· te ltoorcn 
ophoud1•11 en een fraail' hccr nrnt cen doos in de liand 
er uitst.apprn, l'lcp Barillet zijnc dienslmang1l en gc
!astte hn~11· zijnc pruik le hrnuge11 . 

Tl1rvcnanl schl'l1le reeds. lle diern;lmangil, '\Yierp 
de pruik nan haar rnenslel' toe en giug de denr 
open en. 

- Een heel rlikke mijultece, porfap:reL.s en crn 
wij g-rvote rlrinker. llij woont op cle (lllhi la llnp<;e: 
zijn g-1·ootstc genot is om naar de dronkuanls te zie11, 
die bnµ:s de strnat lonpcn. ITij lm'ngt zijn leYen 
nan hct. Yrn~tcr dooJ" en des zomcrs, zoowel als cles 
winters l1el'ft h\j een kaioenen ,.:Jaapmuts op. IIet is 
Cl!J\ origi11eel zonclr1· wedergack, bekend a. ls de b0111e 
bond. :Jfon zegt, rlut hij z\jne nicht wiJ uitlnnw
liJken u:m zijn pPtekiml, die notaris te Montercau i,;, 
mccstel' ,\fosiert gennarnd: mnar zij wil er niets van 
'\\·etcn. Zij vind den not:n·i,; te om!. 

Hoc our! is hij we] ? 
- Yijf en dertig jaar. 
- DLlil'e l ~ch ! zei Th6rnna1·d een Jang gezirht 

frekkendc . :.\la:l!" wat doet h0t er toe. Ik za! toch 
cens naar la Ilapee gaan wawlPlcn . 

llij narn afschei.i.l \'<lll zijnc vrienden r.11 ging tc Yoct 
langs de lrnden rnn de binne111'tacl. lkt was juist 
IJlocmcnrnal'kL: Yiooltjes en hyacinL<'n Ycnulden de 
J11cbt met hu1mc geurcn en een slitnme koopnouw 
klaiu[•lC hem nan en zeidr: 

Kom hip1·hcen rnijn jongc crlcl1uan . Ik bezit. 
wat pij noodi.g· hebt. Een hrnidslJoekct, gehecl wit. 

llij kwum natlt•rhij, nam allren een hocket viool
ij11~, 111aar hctaa l1!e lwt zoo duul", dat de koop1Tomv 
uitricp. 

Dank, <1m1k 111ijnheer clr mr.1 kirs, tot ren vol
gende keer. Denk aan rnij als gij gaat trouwen. 

( Wo1\lt vm·volgd} 
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OfficieeL 

'l' e r b c s c h i k k i n g o· e s t e l d vnn den 
IuRpectcur-genernal der s'.1ntsspoon vegen voor 
den t~j tl rnn vijf nrn1mdcn. de g01vezen 8e-:re
titri~ der st1:dsi;poorwegen .•• fortens. 

'l' w e e j 11. r i g v e r 1 o 1 verleend a1tu lupi
tein de Drniju. 

B ~no e 1'1 d t.ot in:,;pJ-.:tenr v1t i firni·1c:.:i;i. 

<le hL'L"-" Krni1nel nls plit;tfavernrngen.l li(l ; 
fe ~Ol'l";th;(_i:l. 

de hcer ~ehnljj als pre ident, 
de heeren d'Arnand Uerkens en l 'rok nls 

leden, 
de heeren Hein. 'Veijs eu ELub,t:.s als pLats

verv,mgcude le(len. 
'l' w e e .i 11 r i µ: v e r 1 o f v-erleenJ rum vnn 

D1clll, otlicier van gczoudhL•iJ. 
E c r v o l o 11 t R I age n Fr.u1kn1p, ccrste 

lnilernmt der ndillerie. 

tijt1e1ijk in d0 eerstc nfcleeling. V;tll der \\'ijck; D0 h •,len l1i~r ge:;rriveer le ee1111 If/ Ti111•'~ 
in de tv.»ecle n.ftl eliug, otrnick; I heeft C(n hootlhrtikel gesc:H·eyeu ll<ctLr ;t;LUJ0i-
lvv nt1jun t-in;;;pecteur vim fin1tneicn Koo1rnm. tliag Yan onze 'l' ~norn-expcclitic. 

01> Dond<"rda~· 1-4- "'1.,eln·u:uij !:~~-l 
des VOOl"l1lirJd1lg"R ten } () lll"l'. f.n11 JG,ut11;\' 

Y•tll <leu ornlergot.!ek, ~l'le, 
't·a~.! het hnurla!:ui 

'L'RENJJ~XG, KLA'I'K \ l::JOERAKABT.\: 
gr oot ongeveer ~8~ . Bomn;_ 

Solo, 15 Janun.rij 18::3 t. 

(-1-G) 

D. l~ODDE . 
X oto.riR 1iq 

Intcrn1ttimrnle C. 't·ecliet- eu 
Ham1ehve;·' ·1 ·ging 
»lW'l"l'ElW~L\I" 

B e l n st met tle inspectie iu de derLlo aJ- De hooftlinhoud d11n.rvnn is als volgt: 
tlecling. de n.tljuuct-iuspecteur Hartovelt; J De Si.,e1·0- z1i11k is een nieuwe faze iugctre · 

met <lo waarneming tlcr betrekking van ~ d~n en een iufornntim.w.le qun,c-:tie gewoden. 

V;~·ijwillig.a 
01>c"ul>iar<! • ·y.r"r"i~ouip. 

ndjuud-inspedeur Olivier. De :·foJed:trnhche fr0cpe11 ziju met de klc-
B e n o e m tl tot luitenant tler l'hille zcn w:tn.!.K ontva11gen. 

te Hiug1tt, Hiouw. 'l'1tn Tai Tao. Er hccll e '11 'rnnhopig geveeht pb1 rn g .. .!1111..1 . 
I?e ;. Tdorlau:::t.;he fadiek is onl;Jgrijpelijk. 

01) ~1 te ·da~· .Ht l<"'ebrnari tS§-ii. 
elf';< 1·001 ·111i1lc/rr!I-' f 1•11 10 l/1'..' 

Officieel. 
Een 1<~ngclsche o:s:peditie >Yor,lt nu w1L11r- s 

s,·hjjnl\jk . 

ten ov0r btitn e~1 in hct loc::i.n.l Yan hct vcn
dudepn.rtmuent k 1)n111nr1mg 

\' ~L ll 

dt• }{of 'it> ontlt_~;;.·nt•min::; ~E!!~~~l 

B e v o r cl e r cl tot ridder derl1c kbsse der 
ruilibirc W illelllsonle de kolonel Denuueui ; 

tot itl. -Ide klasse. luit~n.mt Unutf :::lchiru
melpennim.:k; de amboueesche fnsclier P1ttt1j . 
de luitenant ter zee Pmger en de m;ttroos 
Barent. 

B e g i ft i g <l m-:t den cercs11.Lal. de lrnpitein 
L::fr•sius. 

He t At j ch Un pp or t v1rn 1-1- .fauu.u-i 
dL·elt me le dat ck bevTijLling der se~1ep-.ilingt.!n 
vim de ~Yi.'1'1°P nict gelukt is en tht zij unor 
den Hadjn van 'l\:nom in hct binnenbml zijn 
~evocnl. 

Farticulier Telegram 
.-.. ~ ''11'IEF 

YA~· DB LOl'C.Lu'--

Het tlocl d.rnrnm z1tl niet zijn 'l'enom blij 
vcitd te hczetten. llM•ll" rucu z1tl tevrntlen zijn 
me;. h ·t ha\T_·ij leu der schipbr0nke!ingen. 

~Te lcrJn11 1l 1ll00t elem c!e kos:en der expeditio 
terngbeLtl n . 

H t c.··uu~n Yoo;· tb Frnn,die fo1tl is lllet 
µ: )e:lcn ui sl.tg ~tfgdeg l door do d11mes ten 
Brnmm..!lm·. T . Hoorweg. A. Hovnveg en Bas
tierc. 

Yan oHkiecle zij,le vernemcn '' ~ ,roor 
ecu uith;trsiing v;m tleu Jfrru11i, op , 'umutr1L. 
gevrec~tl wordt. 

T<' X ew-Y ork en . \.nhYerpen zun voonrnme 

; ook ge i.'nmcl f{e 1111vo:'ll.f en v.rn d3 de ed"
paeh1 s ·e~ hkn op de gronJcu w;:,~rnp die on
derncmi·1g g' !re,·cn worllt; gulegen in het 

· distriet 03rnmrnp;. af,lccling Arnbn·1nnt, wijk 
letter 'V. peri;~el ~To . ,)I) verpomlingsuommer 
58, hcbbencle c.mc uitgJstrdctheid vnn .J.O 1 
bouws. 

'AjL\H.\.XU, 10 Jnnuari 188 L 
(55) .i.\Ir. <'A.E~AR YOuTJ~ q. q. 

lr.'"<y'~ij ~.rilli~e 

01"}("11.0au.•<-.. ~-·P·.Pli:.OOi>-

i:!Jp Zate1·cfa~· 2:i' ]F(>-b1·oa:1·i. 1~§-1 
i des 1·uvn11icldugs fr11 10 111·c 
~ ten oversfoan en jn het loc::al 'l;tn hot von
~ duder•utement te t:h1man,ng 

vnn 
uit X eclerlancl. " .,, ,,. l de J{ofne O!!dCl'H('Jllin~· ~OLL firm;t \; getaniet. ,. · 

JA YA-.~LrlKER. Xo. 14- ~""' . 

en van de crfpn.chti'rechten op de g-ronden 
Tit Bda\-i.tt, 31 Ji,nurrri. ~ wnarop die onrlerneming gedre-rnn >Yonlt: ge-

. legen in de :tflleelll1g t:laln.tiga. ·wijk letter \ \'. 
Officieel. ' " . , . . .. perc '13el ~'o. li~ Yerpondin_gsnornmer ~1):2, heb-

Dn.me 
knot1 p~'l 

JIOJ:J 
tliversc l')L,·• 

I b<.:ll, Y;1Jl f" 

(l~l) Ifo 

THOO 

v 
oud-officicr Ynn g t 

II-L D 

NIET-GENtj 
Ncd<>r!r1nr 

~let 1 uitshH 
'l'en gebru[ke op pl1t 

geen gc11cesheer b, 
A.mhbn:tren, op l 

enz. enz. 
P1·ijs f 5.-- {1•anco pe1· po 

"\ \' onlt g~Vl J.<1p:ll VOO!" de;:c illl·it: . 
Hcgent en ':2c Hq.;·1'11tc~. 

Ucl llll\"Ll. 

ll11o;:DYEttErscuT1-.x : Dekendheicl 111et ,\ 

tic: bijzonlle~·l~ gc><d1ikthei,i oiu met kinder, 
gaau . 

II "10Fn\"LJ( m \\".\.1:: ri r-:x : 

,. rijc ,,.l)Hill.1," i l 11'-.!L g·e~Ec ht. voctling, YU Ur, 

gc.Jee,;kunilig:;~ IJ<.!liandeliug- e;i mcdkijnen rnor 
11i::g v;:p1 her µt~:-;iicht. 

it Bn.btvi11, 30 Janun.ri. 

Het liu in <lcn Hr.a.cl Y1tn Indie. mr. Xcder
bnr~h, hedt een request ingeJieml ulll cervol 
ontslng uit 's lands tlienst, omler toekenning 
van pensioen. 

0 n t. 111 gen, h. ussenJrngcr. g~wezeu kle1~ . ~ bern fo eene mtgestrekthehl van 58 r bouws. 
~ J3 en_ o cm cl tot_ hoofond.erwuzer _i_mn l,e ~ SAi.\la~~\.-:"U. 10 Janunri_ 1 '84 . 

!'> weekse~.?ol •oor ml;i.~dsdie onderWlJZers te a (:JG) Mr, CAEtiAH , -GuY'i\"'"" Li· q. 
Yachng tl1dempne:m, bn ,-el. g -

"l'ractcmcnt ovcrec~ll tc komen naarnmte .Jc W< 

~d1~i111ijkc g-c~chil.tliel\l. Zij die ccn n111bacht v 
,;ta,tn, hcb1Je:1 de voorkeur en declcn clan ouk p1• 
centi:;ch in de \1·inste.1 dc1' .\mbnchtsclwol. 

De sd1nut Lorv is bJln ·t met de zorg Yoor 
Buflo ·s · Yeiiigheitl in het gebouw >''Mn· de H.artd 
rnn Ju. titie zitting houclt. 

De Soo1·d Hullu ml is gisteren te Suez twn
gekomen. 

Overtreplaatst u.w.r Cheribon. de po ·tcom
mie- B~kker : 

nuar Ban<long. de post-:01nmies Yan Stenber
gen ; 

naar Pontin.nnk. de postcommie' H<tgen. 

De Enge1sche nmil vnn '.28 December is 
71 ir·1· r,an met de volgem1e berichten. 

'l'e 's <..·havenlrnge ·beeit een lrnlme manifes
tatic vim werklietlen pkuts gehucl. 

De offieiecl F'rnnsche bhtden. berichten nu 
pa. het innemen vim Sontn.y op lo Deeember. 

Yn11 Heuter, 30 Jn.nuari. 

Lo1Hle11, 29 Jn.nuari. Gordon vertrok naar 
I\h:.rtouru. 'er:;ezehl vnn een dagbbclreporte1. 

Lonl Derby verwierp het tegenvoorstel door 
pre:>ident Kruger gechmn, om de grenzen der 
Tr, nsvanJ op niemv te regelen. 

Uit En.in.via. 30 J rmuari. 

Officieel. 

l<~ c r v o 1 o n t 8 1 a g c n als grifiler te Pa
lembang. nosm:m. 

B c no cm d tot griffier te Pn1emhang, l\In.
g1vl1mt. 

(;. e s t c I cl ter beschikting vim den vot>r
zitter V•tll den bndrnn.d te Bangkn.ll1m. Hosman. 

B e n o em d tot tjjcle1ijk clerden wcrktuig
kuiHligen b!j de Bafavi1ischc lmv1mwerken, 
'1'.jas,..in e:11 Keizer. 

I n c o m m i s s i e g e·s t e I d voor het af
nerucn rler ex1nue11s. bedoeld bij stnatsl;bcl 1816, 
no. 1 ';) (voor aspimnt-ingenieur, architect of 
opziebter bij den watenibrnt en 's hinds bur
gerl1jke 01wnbarc werken), 

te lfafavin., 
de hoer ,khlosser n!s president; 
de heercn Hofland en Cohen Stuart als leden, 
de heeren De Bas, He~kes en \' ogclzang als 

plaat. vervangendc leLlen, 
te Setmtr•tllg, 
de beer Kennis als president. 
de heeren Groencrneyer en V erver n.ls leclen 

T w c cj a rig v er Io f Ycrleeml nan <lea cersten ~ 
luitenant Dorn. Steeds coo1-'luuulen: I . ~'l.ell_ertantcn wenLlen zi,i.;ll sc~·iflelijk, franco, o'" 

lie~fst rn pcrsoon tot den Secretans van het \"cr7 
gings-G · ~:;_1:icht. 

POSTTA1UEYEX. --:- . .._-~,,... - · 1 , ,_ !I - • T ,___ • l r );,rn~11s bet bestnur v . h. I -
De e mtr31enr :-)<.;hepper L3.. overgep iUtLSu v11.n '; 'l'ELl~G-R.AAFTAHIE\ E:\ voor 3 .1U·irge'-l ;e-,, A. :.\L\.ClllELS.u. 

P,1socrcc,m n;.ar MMloer<t. rekend tot 200 woonlcn . 
l , 00 T "\.T l · l Presi(lcnt. De reo-eerinu- is voornemen5 voor;:;t.1nn ..uuro- j T.A.Rlli\'BX voor li.OELIEL ~ E l, rn1 L1 

0 
'"' II \'.\.:\ GlWLL, pee;;;e;be artik:elen rechtstreeks uit Burop::i. te de lijn. · 

ontbieden en die nict meer hicr n.n.n to koopen. I (G) 'l'HOOFT & B UXIXG. (38) Secrctaris . 

t I 

Uit Dd,tvi1t, 01 J~mun.ri. 

Lamers i3 te Siug;tporc gev,d;. 
De scho u t 'Y itte vertrckt hell en daarheen. 

om hem af fo hiden en nanr J,wit terug te 
brengen. 

De tlag wf,arop het groofaruhtenaar~examen 
zal hcµ:inncn. is Y1'St~esteU op ~G i.\I_e1. 

llct voorloopig versbg van het h.rnkatnu
co1llite is verscheuen. 

.A.angcslagen vendutien. 
Op :.\fnn111Llg- de·1 ,fr rlezer te Klattcn ,·an rlen in

boc 1lcl Yun •lcn Ucci· V<lil tlen Bo"ch. 
Op Din;;dag den .)e en \Yocn>'<bg llen Ge dczer 

in hct panrl1111is to KC'patinn van onuitgclosie pand

goctlcrcn. 
De T'e11rl11 mceslel', 

II. C. FISSER. 

Advert e n tie n. 
1 '00 1· l1f't lwul. 

~ekend.1~al~:in~-i 
De ontlcrgP.teckende maakt hekencl, <lat als 

Hooirneester tcr hoofclpbats !Outen ecrvol is 
on tfilitgeu : 

..T . ... T. 1~ LO][J[.l..~, 
en in zijne pbats is Lenoelllt~ A . A . Ch. 
·'=>::1.:l rnlfEL~H ~ etc). [\lcrk op het as
sistent-H.e:oidentie bureau r.Idnnr. 

Soe1·a7'cu'la 26 Janm1ri 1884. 
De B.esidcnt 

MA'rTIIES. (58.) 

Ta koop aQ,ngeb_od.en ~ 
Versch Guatemala Indi[ozaad, 

te bevn1,uen hi1· clcn 1\. tent der Intenrntionn.le 
b . 0 

Grediet- en Ifauclelsvereenigiug » ItO'l'TE lt 
DA.-;}1" te S1truamng. 

(53) 

STEEDS l.1 ET SUCCES TE GEN 

.,.1....,-ro --oT.,..,....-,......,,,.n T"-r~ro-r-r'\TI':'~-..--. 'ti L.1~1.,._ ._1v_. __ _,,_L 1 ~-'-\'-'.!.1._. ___ ...... _ . .J 

H l'.n~·~-----~-·~·;p ·-,. -~ ..... ,..,., o·i I·' """'G-·v-~· ., lll" SLIJTu1 ·, 
... .!1.L~l.JJ..!~~~.!..A.&~·......,J -~'-·l:.A: . ..;!. \1 h'1·_,~ ··~.: .. ---.3 (il 

I ·~-~-.---··--; I en 1trd(·r l:··· r·;1 1.t' f:!•'i·:,!(' -.'..-'--'- . '- i:"i~. \ll:l (1C 

AD17.,.- ..... -- '\if,-_· ,_'.:i'"f-:.r-:•, ._-,..,;•:r-;r-:<.~:r.J·· ('11 c'.e LOFGEN 
· ~.L.!...e-.....;l.L.l..,~JA..-"tU._;'I \/" ~ ... 1~~-- \....:.. ..._,,..., ... .J.-! ..... 

Pr(j.o per f!esc/1)<. inh oudJnde z1,:-,TJG CAPSULE:< TAC:ITIG CENTS . 

illcn eisclte cle l1!er:)o\·~n :1fµ"<'<1rnUo •"l. ,\,;:u's QI\ ti(' ~1iJ\P L8 en h e t 
prcc;9cctus, Leidc in tle fran.-;clic laal. 

Ilestellingen voor en gros te r~cl ten a::.n E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te 1?.A.~IJS 

Te verl.rijaen voor J A YJ\, bij 'f~'a1uu'.·c en "\'.-u1 iil.alst, le SA~r.uutw; bij U outrl),•e & C', 
te llATA\'IA; bij v. t>ni .. !Jer, te SOERADAYA 

EN I:'-1 ALLE APonrnKE'.\' YAN Ned .-Indien 

~~--~uu~vff~w..-.:;i7"<iJQ;J~~"'°w"@rl.ad"1f:lil 

Kantoor-AJmanakken 
Zak- · ln1ana ~1 e~l 

nctjes ingcbondcn. 

Scheurkalenders 
diverse soortcn. 

over 1884 

THOOFT & BUN ING. 

(8) 



carta 

(< 

(.nt·ta 

cidcrul on
.!tI in , ·cr-
1 ndic. 

prijzen. 

JOO.-
t 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

f ·1 i0.000.
CONT.\-:\T Ycrkrijgbaal'. 
.\. ,l. llnrmscn & Co. 

1· C'. J. Bla11kel't. 
J. A. Jan>'en. 

<< C. G. Uciligcrs. 
l E"compto l\laatschappij. 

ncc1· H. J. J\Icertcns. 
« G. Gchnmg. 
« F. H. K1·001i. 

heenm II. 1\1. rnn Dorp & Co. 
« Ern;;t &, Co. 

« « Bruining ,- Co. 
<< « OgilYie & Co. 
(( « Yis"CI' & Co. 

<< « << Dunlop & Co. 
c1 den heer Loa Po Seng. 

<< << << Thio Tjl'np: Soey. 
« << cc G. C. Twij>'el. 
« <• « C. E .. \cckel'lin . 
(\ 

(C 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(\ 

« Th. Jansz. 
c< ,l. J. II. Smeenk. 
« A . .J. ·wol\'cnkamp. 
« J. van liol,-t Pelkkaan. 
<1 J. J. de Uraalf. 

« « « 11. Buning. 
" « « \\"ed . 1\:ockPn . 
<< de heeren Soe~man S.:. Co. 

rnmajoc << den hee1· J. Reviu,. 

• aca~~ar 
.1Ienado 
Padang 

(< « << Chs. Pino. 
« " « \Y. Eckhout . 
« de heeren Border:; & Co. 
« (( << \\'aldeck & Co. 

ME UBE t MA GA ZIJJ?t 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEM!NGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van a!le fabri eksbenoodigdheden 
}_-1]. ,--]_~~ S .... \...S-S<"'1n.aran~:-

De onclergeteekcndc ueernt de n1jheid U:EklU. 
rnetletecleelen, clat hlj in ziju l\1ElJBELMAGA
Zl.J T steed voorh<i.nclen heeft n.lle rnogelijkc 
l\IEU13EL en HUI::-\RAAD, nl"I: 

]{~GELS( 'IHG el) 80E1L~l3AlASC'HE LE
DIKA:N'T.bJN met bulfaak en kl.tmboe, wan.rbij 
voor de miverhcid van de kapok worrlt in
gestaan. 

SPll'.}GELS. SCRILDEH.IJ i'~N, J:3EJGLDEN, 
KROON-HANG-- en STAA 1DE LAMPE r, in 
alle gewildste merken. 

DJA'l'IEHOUTEN STOELEN, 'l'AFELS, 
KAS'l'EN, BANKEN, WIP- en LUIAAHD. 
S1'0ELE J, SGHU'l'SELS etc., MAH.MERE J 
RONDE 'l'AFELS,-CONSOLES, TOILETSPIE
GELS, K TAPE ,- complete SERVIEZEN en 
GLAS WERK in alle genres en prijzen en ver
cler alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belast zich tevens met het compleet inrich
ten van huizen, ook in de binnenlimclen, waar
bij steeds voor embalage en goede expeditie 
de rueest ruogc4jke zorg zal worden gedragen. 

Is genegen Inboeclels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

YEHHUUH.'r MEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden van goederen 

over geheel Java en Europa, tevens met in
kln.ren van goecleren voor Heeren in de bin
nenln.nden en voor het verzenclen dn.arvan naar 
hunnc bestemming. stelt zich aansprakelijk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe assurantie-premie de goede overkornst 
der colli's. 

Proclucten wordeu door hem van het spoor
weg tation alhier tot op de weegschaal in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
steeds 11.ansprnkelijk voor de overleggelden aan 
de poorwegmaat chappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
(( 

Palembang 
" Pa oeroean 

« den hcer C. J . van Duercn. Neemt producten voor de inlandscb_:.: markt 
« « « G. II. Huhaak. en alle soorten v<1n crnP.11'-~. · · · te 

fl 0 Fl mde. . ·-~ .,, ~--'aen in comnusse -
(( (( (( • \.T. \. l J • 0-f\l1 ' •· . ' l p • d te • 

)) (( << « << D. P. Enlbrink. l"'< -- een genng comm1ssie oon. IO uc n wor-
« « cc .\. ?IL Tarkevi!':~er . I den door hem op monster verkocht. » Pattie 

' Pecalongan « <1 « A. \Y. I. Bochanlt. A t h f b , k 
cc (( " (( s. x. :i.ra1·x. Q'en sc ap voor a rie en. 

, ~ cc ~e ~e~1;:1:. ~~m:"'li:uicm: ' ister & Co. Belast zich met de levering van alle m.a~e-
Jt\';La}ii <1 ut.:i'l n1..c• · '" I · Sineb. . rialen en verclere benoodicrclheden voor fabne-

« ~ .,0!ini:ro <c <c cc C. G. , ·nn Slidrecht. l -~ d · 0 

« << ' cc << << R. S. Thal Larsen. ~en en on ernennngen. 
« Ri0tm « << <c (' . van Zijp. E. T' SAS. 
" Snlatiga « « « Th. rnn Soest. 
Samarnng « de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « ,< cc Rareu~wan1 & Co. 
c c « « cc Arnold & Co. 
« « 
~ c 
« (( 
c Soerabaia 
« 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

» Soernkarfa 
(( (( 

(( (( 

« 'rn.ngcrang
« T ega! 
» Ternate 

« Tjilatjnp 

« « cc Soesman & Co. 
« « « Grim! & Co. 
cc den beer A. A. Bisschop. 
« « « Chs. Kocken. 
« « « Clignett. 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« << « Yan :Jiuiden & Co. 
« cc « Tllieme & Co. 
« cc « Soesman & Co. 
« « << Yogel van der lleicle,· Co. 
« de11 llcer L. Baier. 
<< cc << L. /\. ?II. Leman. 
(( 

)) 

)) 

(( 

(( 

(( 

cc K. llovcns Gn'YC ·wzn. 
« C. \\' . R. van Renese van 

Duijvenbode. 
<< I. I. A. Uitcnlrnp:e di' 

:JJist. 
De trekking p:e>'chiedt ten OYer,;taan van den Xo

tnri<; II . .T. :\IEEHTE-:\S te Bablvia als bij aa11plak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

TROOFT & BUNING - · Soerakarta 
bevelen zich 1"(,teefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedicniug en nette afl.evering ge

garandeerd. 
PRIJSUOURA JTEN worden Hteecls gratis 

verstrekt. 

~eV~Q~~ ..& .. ~lein 
ntotliste Sa1narang'. 

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

(15) Senia1·ang. 

I 
SOES~LAN & Co 

belasten zich steeds met het houden van 
Huis-en C:onlDlissie,·entlutien 
J-'oJ 

In co1n1ni::, 0 sie ontvangen. 
Een zeer fr ·aaie 

EUROPEESCHE M,YLORD 
(van IV. H. YAX EcK: & Zo~EX, A11 . 1slr'l'llam) 
hizoncler licht, geschikt om met twee pa 1t r
d en zoowel als met e en pa a r cl, gebrm 'kt te 
warden. 

Te be:ichtigen b[j 
(1) 'l'IIOOF'r & BUNI ·, 'G. 

GEVRAAGD 
voor een af'deeling van een Ko.PFIE-ox1 ')ER

:XE1r:rxo, bijzonclPr geschikt voor Indigo-Cult uur 

een Compagnon, 
die door 11.anbrenging van kapitaal aaTu deel 
verkrijgt, tevens zich met aclministrn+iP. wil 
belastP~~. 

Offertes franco, onder nommer clezer ad-
vertentie. 

(2) 'l'HOOFT & BONING. 

U it de hand te koon. ..... 
Een steenen hu:is met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 

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

Verkrijgbaar 
BI.J 

Thooft & Euning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
E VELOPPEN. 
KA TrrOOH.BENOODIGDHEDEN. 
INK'r.bJN, IN 7'EER VELE SOORTEN. 
P HAUHTALB Ui_\Jf8. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

NB dB r 1. Ind is ch B L B v B n s v B rz BkB r i n ~ 
EN 

L ij fr B n t B Ma at sch a DD ij 
TE BAT1\. VI.A. 

Inlichtingen omtrcnt verzekeringen b. v. Kapibtnl b1j overlijdcn, Immer-trekkernlc verzr
kering; - ook omtreut <lie volgens hct onbngs il.<tngcnom::m YE[iLAAUD farief voor W JGL
ZENFONDS, worden g1utrne vcrstrekt door 

<lcn Agent te Soemkart~ 
(17) J. H. VAN 01\11\L ,,HEN. 

Ondergeteekeuclen, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookovcn, hebben ten 
einde aan de vole aanvrngen te kunnen voldoen, en allen suikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven om cle oven in toep:i.ssing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboclen, <lie zij tot <le meest concur re ere n cl e prijzcn levcren. 

(18) 

Atelier d' Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOU'r en BO trWMATElUALEN 
SMEDElUJ, KOPEIWIETERIJ, WAUEN

MAKELUJ en 'l'lMMEB.MANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

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

DE H.EN en HA.MEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO~HUIZEN, FABB.IJ!J KBN 
en LOOD8EN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouw~!1.. '7itn v\'Q0~HUIZEN en FA
BR!};l.~EN, wordt op zeer bilJijke conditien 
aangenomen en uitgevoercl. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvraag daclelijk 

§chijfachieti·c,;-istcn en A.fsta.ndsbepa-
lin;,;en, afzondedijk gcbonden . 

Gcrlrukte A.nnteekcningboekjes. 
N aam I ijsten. 
JKlcedinglijsten. 
§traflwekcn. 
~Ienagcboekcn met ste1·ktc Register. 
1~roccs-Verbaal. Get11igeu Verhoo1·en. 
Deklaa;,;llen Verhoo1·en. 
V cuduve1·antwoo1.-rlin;;·en, ellZ .enz . ( 4) 

Ha.ndelsu en Commissieh uis. 
8. W. VAN HOGEZAND. 

Yo01·st1·aat-::::>olo (35) 

Steeds beleefdelijli aanbevoleu. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bata-viasche Zee- en Brand
Assurantie l\faatschappij. 

De onclergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor-
waarclen. 

(14-) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~p~QJbe ~ij~en .. 
. (2G) A. MACIDELSE. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening :e soo"'"ooo 

100.000 Loten f 5 per I~ot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 ( 20.000 

f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOgSMAN & Co. te 
SOESMAN & Co. » 
B. J. EEKHOU'I', » 
J. W. VAN OOI~D'r. » 

Soero,karta. 
Dj ocj n.lrnrta. 
Djocjakarfai.. 
Boijolali. 

De on<lergeteekencle belast zich met 
0 PM ET INGE N_ 

ook van ltmclelijke ondernemingen. 
J, G. M. A. UARLIER 

(26) gezworen Landmcter . 

' TAN DER I~INDE & 'I,EVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP! 
Pretentie op U. F. St ...• nrnn 

en echtgenoote, gebo1·en Br. ij. 
In:fin·nul.tien: Fiedler, §oerabaia. 

( 47) 

Te koop gevraagd ! 
Bcn.g·aalsche koeijen., 

elk 11e1.- da;.; 1ninsteus , •ic1· tlcsschcn melk 
gc,·ende en nict ourle1· llan zcs jaren. 

?.fen ndl'c~secre zich bij de uitgerel's ' 'an deze Cou

raut onder het nummer rnn dczc achertentie. 

(44) 

rlimienla,nden.: 

Gouverneur GevraaRd 
, ·001·al deg·el~jk PIANO-onder· 
wi.j§. 

]<,link salaris. 
Aures nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) THOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"V crit:as." 

llij het Agentschap dczei.· Jla.ntiml1ap 
1>ijen bcstaat, OIJ zeer aannemcl1jke voo1· 
waal'(len, ;;cle:;:;enhcid tot vc1·zcJt:erin;; 
te:;:;cn bi.·and:;:;evaar, Yan nllc soorten Ge 
bo1nvc11 en Goede1·e11. 

De Ar1en l t e Soem km·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEHEN. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENOJNG VAN HET (57 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor qeheel JAVA: bijWANNEJ;: 
A Van .AALST, te Samar~ 

Gevraagd dadelijk: 
Een 0 P Z IE X EB, niet te jong man. 

sterk, bekencl met bosch-ex1•loitatie 
Jiwaansch sprekernl. 

( 'opy-Certificaten Vil.ll bekwn.amheid en vol· 
J~o11nen eerH.jkheid, :fra?1co over 
leggen bij 

(5"1) THOOFT BUNI1 G, Sor.a. 

Schoenen--Laarzen Magazijn &n Atelie 
VAN 

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

Zuig en Perspompen 
voor Incligo-Kookhuizen en Baclkamers, goec 
koop en goecl. 

Te bekomen bij. 
(11) 0. DE LI.JN. 

~ev~oUo~ A .. Klein 
1notliste §a1narang·. 

Beveelt zich a:i.n '!CC~ he1 upw.ulrnn en l 
veren van alle toiletten, welke tot het clam 
moclevak bchooren. (36) 

TE J(OOP. 
Het huis en erf' thans geoccupeerd door 

loge. 'l'c bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellcn zich vcl'Untwoorclclijk voo1· de wet 
DE UITGl~VEns. 

Sneldruk - TuooFT 9" Bu:-mm - Socrnkarta. 
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