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J .. bonnernentsprijs f 7.50 per hal{jaar 

bij vooruitbefoling. 

Het Kraka tau-fonds. 
» Y erslag van het Centraal C'omite voor de 

noodlijdeuden door de uitbarsting op Kmka
bu, ., bij de firnrn. G. Kolff & CJ. tJ Batavia uit
gege>en. 

ll et be>at be hnlve eene opgave van de uit 
de Yer.,;chillemle gewesten vim ~- I. (/' 439,
:2.i1.:10· ), ~ T ederland (f 494.300), Louden (fl ',
Oli:~). :-ling1tpore (f 79.0 1 3.GS), Penu.ng (f 15,-
0~ll .:29) :::lahtng0re (/5.525), Perak (f' 11.000), 
Siam (/' ;·30.88 ".19), Japan (f 3. 59), :::litigon 
(/ l..+10.7:2), en Perzie (f 2.955), ontvimgen lief
degiften, tot een gezamenlijk bedrng van f 11-
59.807. l ' en eene speciale venuelding van de 
per;;onen, die groote hoeveelheden rijst (1tls 
The 'l~jiug :::liimg, kapitein der (;hineezen te 
Boel.~leug 100 koijang'; Kwa Tek Hi te Pa
lembang 300 pikols; 'ljoen A 'l'inm. kapitein 
titulair Ller Chineezen te :Muntok 100 pikols; 
·wee Bin & Co. te Singapore 500 zakken) en 
anclere urtik~len ingezonden hebben, de l>egin
selen waarn11.ar de hoofdcommissie vermeend 
heeft de vereischte hulp te verleencn, ecne op
gave van de door haar aan de Europeanen 
en de inlanders en vreemde oosterliugen, die 
tengevolge van de uitba.rsting en vloeclgolf 
schnde heblJen geleden, ged1tne uitkeeringen 
PU veT,_frpkff' htndbonwgereedschn.open en ver-
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bedrijf met kau;; op sfagen ko11 worJen aan
gevat en 30 het tijdperk der vergoedingen voor 
door meer gegoeden geleden verliezen, al na~r 
gelang bet C'ornite door de overblijvende gel
deu zich lfoartoe zou i\ien in staat gesteld. 
Voor de Europeanen. wier aantal luttel en wier 
toestand sucller te overzien was, kon op de 
dadelijke hulp de definitieve, in hare bcide 
vormen, terstond volgen. 

Ten behoeve dcr Europeesche nooillijdendeu, 
met wie thims g •heel is afgerekend. is door 
het Comite in het geheel {120.000 aangewend, 
hetzij door voorziening in geld, goederen en 
leeftocht wat tle particulieren l>etreft, hetzij 
door eene tegemoetkorning met zesmalen het 
mnandelijk ch tmctement a.an de landsdienaren 
of met twitalfnmlcn het laatste mitttndelijksch 
trnctement der bij -de ramp omgekomen amb
tenaren, aan de nagelaten weduwen en wee
zen. 

\Vat de inlanders on vreemde Oosterlingen 
aang1tat, vinden wii in het verslag het volgen
de aangeteekend:, 

Ter beschikking van den Resident rnn Ban
tam zijn, om in den eersten nood, ook aan ge
reedsch1tppen. te voorzien pl. m. f 40000 uit 
de fondsen van het C'omite verstrekt. 

Voor de opbeuring der bevolking van Ban
ta.m, zoowel inlanders als Chineezen ( 2e pha
«e ,) werd een beclrag van 3 '/, ton ter beschik
king va.:' de~ Hesiden~ gesteld vo.?r ongeve~~ 
6000 noodlijw.:.:ude gezmnen, terwul bov~dien 
1100" ruim f 3100" te Batavia en elder~ wer<l 
aa~geweud voor den aanki;op en bet t::i.nsport 
vim 3GO karbouwen, welke werden gegeven 
aan lieden, die vroeger in het bezit van ploeg
vee waren. 

Later wenl nog p. m. eene halYe ton uit
gegeven ten behoeve van personen, die zich 
annnmkelijk niet h11.dden aangemelcl en voor 
de uitrusting- vim een 70 tnl prnnwen. door 
den Hesideut vitn de Hegecring aangevmagd. 

Hekent men hierbij nog / 3:J9!Jl.00 voor te
geruoetkomiug- v;m de wecluwen der in de uf
deelingen S -:rnng en TjirL:1gen omgekornen 
Ian ls liennr'n; { :2 ·,ooo voor hetzelf,le doel witt 
rh aftleelinJ ~\.nj"r be'Toft: f3U 70 als eene 
hjj:r;l)mlcre \'er,4oeding aa.n n-oeger welgcstelds 
Chineezen, die al hunn.:! huv .:! cloor de ramp 
verlo~·en. hcbh~n, dan :.11tl me i uiet ver van de 
wa1trheicl 7.ijn- - Z"!"t het versl: g-met de voor d 
IL.hmllsche en ( 'hineesche noo llijtlenden in Ban
tam aan te wcuden gelden 'e schatten op ::e.3 
ton goucls. 

Y oor de H.esidentic Rtfawia zijn tot leniging 
van de groote schacle, door de vloedgolf te
weggebrncht, arm een n.chttal O]J den grond 

be~chcrmer der kun~icn ic booren nocmcn, hij die 
ter namvernoorl schrijven kon. Hij was clan ook meer 
dan belcef.J, tcrwijt dat Francon achter hem s'.oop 
en zoo spoeclig mogelijk de wanorde van zijn kapsel 
in orde hracht. 

-Ja, mijnhccl' hena!!~ ~..e a1i.tew·, ten reci1tc 
gaat gij door rnor ~Gn warnn man in Frankrijk, die 
goed Yers!;;;;lt Yan wijnen heeft en claarom kom ik 
1'u u om uw oonleel te Yn1gen over dezc vier mer
ken. Ik wit mijn keldcr iuricbten en ik heh mij 
monsters Yan de bc:te oogstcn uit Bourgondie doen 
toeze11tlen. Ats gij bet gocvindt, mijnhee1·, zullcn 
''ij zc proevcn. 

-Dat zal mij zcer aangcnaam zij11 1 mijnhccr 
TheYe11ard, rnaar om het ool'dcelkundig te kunncn 
doen, rnoct gij bij mij blijven eten. 

-Zecr gaarne, mijnhccr, ik zal mijn rijtuig terng
zenden. 

Terwijl dat Thcvenarcl den koetsier betaalde, gaf 
Barillon ccnige onlers aan Franc;:on en welrlra hoor
de rnen !Jct spit draaijen. 

Terwijl cen wilde gans, daaraan een fraaie goud
klelff kreeg, praatten de twee gastronomen, bcschui
ten knabbelende, waarbij met aandacht kirschwasser 
geslurpt werd. 

Zij nten uiLstekcncl goed en Barillct verklaardc clat 
cli-ie van de wijnen zcer gocd waren. \Vat de 'ierde 
aauging, claar rnankeercle icts aan, toen de flesch 
ledig \Vas en werrl Fr:mc;:on naar den kcldr.r gezon

den om een bet.er mcrk te balen. \Vctdra kwam er 
nu vertrouwen tusscben de niemvc kennissi;n; zij vc1·-

Ad vertentiekosten Lehalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plitatsing de helft. 

van Chineesche landheeren gelegen kampon~s 
van de afdeeling 'l'angerang, successievelijk 
f '.WOO, f 16401,05 en f 17300 beschikbaar 
geste1d. 

Als vergoeding van schade aan prauwen van 
inl11.nders, op de Duizend Eilanden gevestigd, 
werd f ] 510 en voor eene kampong in de re
sidentie Krawang, die door de vloedgolf zwaar 
ge1eden had, f 500 uitbetaald. 

V oor de residentie Lampongs vinden wij de 
volgende raming aangegeven : 

a. voor bet geldelijk ondersteunen van alle 
hanclelaren en neringdoenden, die schade gele
den hobben door de mmp, f 146935; 

b. voor het verleenen eener geldelijke bijdraO"e 
aim door de ramp vernielde kampongs, w~ke 
wed er worden opgebou wd, ten einde daarvan 
»r·iema bitj11.ra's" (balejs, sesats) te bouwen, 
f' 15000; 

c. voor het geldelijk tegemoetkomen aan de 
hoofden der nieuw op t e rich ten kampongs, 
die door de ramp woningen en huisraad heb
ben verloren f 15000; 

d. voor het uitkeeren van premien aan het 
kunpongvolk, dat binnen zes maanden een be
gin zal hebben gemaakt met het oprichten in 
dt nieuwe kampongs van een fomiliehuis van 
bekapte houten stijlen, minstens ter lengte van 
dr·e vademen, f 3000; dus te zamen pl. m. 
r .w·fooo-. 

Behalve bedoelde som werd, zooals reeds 
boven is aangestipt, door het Comite eene groote 
hoeveelheid van gereedschappen, lijnwaden, klee
deren, levensmiddelen, huisraad, bouwmateria1en, 
schrijfbehoeften, vischtuig en diverse andere 
artikelen naar de Kampongs verzonden, waar
vim eene gespeci:ficeerde opgave in bijlage C. 
voorkomt, zonder dat evenwel het bed.rag, dat 
YOOr den inkoop en de verzending van die 
artikelen besteed werd, is opgegeven. 

Ingezonden. 
In Art. 2. van de Beschouwingen van den in

houcl van hel concept van het nieiuve in te voaen 

Landh1wn-eglement trekt, in N 5 van clit blad, 

de schrijver met kracht te velde tegen de be

paling, lat elke onderneming in de Vorsten

limlen cen OMJervfakte van minstcus 200 bonws. 

elk van 500 [] roeden zal moeten beslaan; 

een bepaling, die niet het minste nut heeft, 

daar men met vlijt en eerlijkheid op een klei

nere onderneming zooal niet riJk worden, c4tn 

telclen elkander hunne gesc:hiedenis en zoetjes aan 
begon Barillct zelf van zijnc nicbt te spl'Cken. 
~ Ze zou om op tc snoepen wezen, als ze niet 

zoo koppig was als drie Friezen. Ze weigert om met 
mijn petekind te trouwen en clat is de eerlijkste man 
~·:.11 It; werelcl, met een zacbt humeur, een fraai 

g evormd been en ecn scno6i7. gelaat. En ik geef u 
b "I? 

te rarlen waarom ze hem niet bebben wiu 
-Is hij misschien te oud voor haar? 
- een, hij is nog gecn zes en dertig jaat·, maa.i· 

ze wil niets van hem weten, omdat zijn naam: Mos
terd is en voor niets tcr wereld zou zij mevrouw 
Mosterd wiJ!en heeten. Boe kinclerachtig. Man,r wij 
zullen haar wel vinden, haar moeder en ik. Wij zul
Jcn alle partijen, die zich voordoen, afwijzcn, zoorlat, 
al<; ze geen oude vrijsLe!· wil worden, zij er wel toe 
zal moeten besluiten om me\Teuw Mosterd te worden. 

-En zijt gij er zeker van dat dit de ware reclen 
van hare weigering is en niet de ouderdom van den 
heer Mosterd? 

-Zeer z:eker, want zij beeft mij dikwijls gezegd 
dat zij Jiever een man van rijperen Jeeftijd , die goed 
en toegevend voor baar was zoude hebben, clan een 
jonge wildzang, zooals de man die voor twee jaren 
met haar beste vricndin Louison Dupuis, het mooi
ste meisje van de place Danphi11e gehu wd is. De arme 
Louison is zoo ongclukkig geweest, dat zij in cen kloostcr 
gcvlucbt is en haar man, de doorbrenger, zit in de ge
vangenis voor schulden. En hct was toch ecn huwclijk 
uit toegenege11heid. 

--Spreek mij niet van de tegenwoorclige jeugd, riep 

Inzending der Advertentien tot op den 

<lag der uitgave v66r 10 uur. 

toch zun d11.gelijks brood kan verdienen, en 

het dus niet noodig is om een groote onder

neming te bezitten. Het Gouvernement, <lat nu 

weder aan den heer Blanchemanche een perceel 

woeste gronden, gelegen in het district Djam

pong W etan, afdeeling Tiandjoer, Residentie 

Preangerregentschappen, ~lechts groot 35 (vijf 

en dertig) bouws, heeft afgestaan, schijnt ook op 

het getal vn.n 250 bl'UWS voor Solo en Djok

ja, hoewel niet zeer beduidend, te zijn terug 

gekomen. 

Een paar landhuurders ontvingen een an.n

schrijving om binnen het jaar hunne onder

nemmg te vergroot.en tot 150 bouws, clan wel 

die te verkoopen en als clat niet rnogelijk was, 

de gronden, met desas en J:>evolking, enz. aan 

de respectieve eigenaren (apanagehouders) te

rug te geven. 

Bij het.geen de schrijver der Beschouwingen 

hieromtrent gezegd heeft, hebben wij op het 

oogenb1ik niets te voegen, alleen moet het in 

hooge mate de verwondering wekken, <lat een 

de~gel}ike aam- ~:...-... ·, voor .ti.et' l{e

glement is vastgesteld en uitgevaardigd. Men 

zou uit dezen voorloopigen maatregel kunnen 
opmaken, <lat het plan, om een minimum te be

palen, gehandhaafd zal worden alleen in zoo

verre gewijzigd verkregen is , clat 250 op 150 

bouws gebracht werd. 

Soerakarta. 

1'Inanstnnd. 

~faanrlag 4 Febr. E. K., Maanclag 1 ·l Febl'. V. M., 

DinsLlag ·l 0 Febr. L. IL, \Vuensdag 27 Feb1·. N. M., 

Kolllluissarissen voor de maand Fehruari. 

Plu .• tsclijke schoolk0llllllissie de heeren: 

H. K. IL Wilktns. 
C. A. H. Kuhr. 

V erzorgingsgesticht de heer : 
N. van l\.laveren. 

Thevc11a1·d uit. Dat is alles slccht volk. Maar waarom 
staat gij er zoo op om Jufvrouw Law·ette met den 
hec1· Mostcrd te latr.n trouwcn? 

-\Vcl drommels omdat hij mijn petekind is 
brave, beste ru!l.11 en omrtat ze met hem zoo gc __ .• -
dig als er.n koningin zou wezen. 

-Daar twijfel ik volstrekt niet aan; maat die 
!!!:,7.W. ~1r.:-!erd is toch wat be~pott.r;lijic lTufm die tijrl 
van !even hebben, ;;~;lien we! zien wat r.r gebeurcn 
zal. Ik zal eens cen li ed voor u zingcn. 

Hij ging in zijn lenmtocl achterover tiggen, slurp
te een slok Frontignan en zong toen met zijn fraaic 
stem ecn van die dt·inktiederen, waarin hij uitmun t
te. 

Franc;:on haastte zich om in de zaal terug te ko
mcn Barcllct was vct'l'l1kt en daar hij vergeten hacl 
om bet venstcr te sluiten, bleven de voorbijgangers 
en de kaaiwerkers staan of kwamen dichte1· bij lwt 
huis. 

Nooit ·was er op de quai de la Rapee z• 
schoone stem gehoord. Zoodra het conptet 
uit was, daverde het applaudissement en ' 
bis, s~hreeuwen. 

Goed gemutst zong Thcvenard bet 
de maal en wcni op nicuw toegeju; 

Maar rlaar de op looptc groot Y 

Fra11c;:on om het vcnster te sluit 
likew· geclronkcn te hebben, nr 
zijn gastheer, die hem liet b' 
k.omen. 



Tnhel nnnlooncn,le <le tfotnms Yan Yedrek en Yel'

moNlclijkc irnnkouist ckl' hl'il'Ycuma !en Y<lll en nnnr 
Sede1·la11cl owr Lie iua<m,l Fobruari 188-l. 

YPrmootklijko aanl,omst 

to Ba!:nin . 
Yel'tl'ck rnn lfat:ni:1, 

E. 7 Fch. E. 7 Feb. 

E. 11 id. T .... 
y 21 id. F. 14 id. 

x 20 id. 

E. 21 id. 
E. 28 icl. 

E. 21 id. 

E. 25 id. 

N. n. De lettel'S x. E. F. dnidrn respect.ivelijk de 
Xcde1·la11dsche, Engclsche, en F1·ansclw bl'ievcnma
lcn aan. 

en 

Ycrslag Yan het K1·al;ofau-Cornitc voo!' de 

Resiclentie Soerakm-tn. 
Het totaal der onh·angsten bedrocg f 29.82G.30 

wcl van de nJtlccling Soernkada )) 

)) )) ld. Boijoluli )) 

)) )) Id. Klattcn l) 

)) )) Id. Srngcn )) 

)) )) Id. \Yonogiric )) 

)) )fagclang 

Totnnl f 
... ·a aftrek der onko;;tcn it ll 

22370.04' 
1.67G.68 
4.132.32, 

777.50 
859.73 

'10.-

':2\J82G.30 
17. !)0 

\\'Cl'd ann het Hoof,l-ComitL; ovcrgernaakt r 2()808.10 

De Corn111is,-iP beschonwt hiel'medo ha!'e tank als 
b''''iniligd, <'11 hetuigt nan :i.llen die ll1ctfogewcrkt heb
bcn, tot hot c<lcl docl om de >'mart, clo01· de Kra
katam·amp wrnorznakt, tc lcnigcn hnren oprcgtcn 
dank. 

~amens hct Comite Soc1·aka1·ta. 

M.\TTIIES. P1·cside11t. 

. \. ~L\CIIIELSE, .... cci·etai·is. 

Nmuens den Hooftl-Inspecteur va.n den Post
en Telegmafdien t, deelt de Chef van het kun
toor alhier on welwillernl meae. clat de stoo
mer naar de Lampougbaai ter verzending vim 
telegrammen den 9cle dezer in plaats va.n den 
7de vertrekt. De reis van den l lde vervalt 
daarcloor. 

Yerleden Yrijdag1wond stond eeu gecleelte 
van de A..chterstraat eeu voet oncler water. 
Dit was wederom de schuld van het slechte, 
onvoldoeude gotenstelsel, <lat bij een regen. 
zooal van dien asond, geen vold.oende capaci
teit bezit om het water af te voeren. Een pm1r 
buizen bebben. al is bet slechts voor een half 
uurtje dit water in J..,,is gehad, wat echter ge
noeg ;.;; , geheelen regenrnoes
son v~chtig te .LU.<•.a..•Al. 

Den 2e dezer tegeu vier ure des namid
dags viel lhdhen A.djeng Pike, een meisje van 
negen jaren, het dochtertje van den Keizerl~j
ken nrnjoor Pringo ~epoetro vnn <len pan
goong :::ionggo Boewono in den Kni.ton. Het kind 
was onmiJdelijk_ <lood. •De pangoong iis reeds 
sedert lang in een deplorabelen toestand en 
vereischt nooclig reparntie. Tijclens de beer 
Utrecht keizerlijk architect was. is men begon
nen met er een mantel om heen te bouwen, 
maar om welke reden is ans onbekend, is die 
arbei<l gestaakt. 

Zonclaga.voncl ten zoven ure is een oude 
nouw, in de kampong :::ioniten, in een put 
gevallen en slecbt- door de hulp van een groot 
aantal menschen kunnen gered worclen. 'l'oen 
zij boven kwam, was zij half doocl en bet duunle 
bijn1t e1~n half uur voor zij bijkwam. 

Het is te verwonderen, dat er in de lrnm
pongs niet meer van die ongelukkcn gebeuren; 
de putten toch zijn bijna nergens OillillUurcl 
of ornpaggerJ. 

YI 
SI~T ISIDORE. 

Een paar dagen later had Thrrnnard zoo goed 
zich in den gnnst van oom l3arilct. rloor hem ecni
gc fle. schen Tokaijer. afkomstig Yan cen liongaarsche 
bojarcl, cen groot licfhcbbc1· wctcn !c d1·inge11 vnn rle 
opera te schcnken. dat l3arillct niet meer aan den 
heer :Jiostcnl dacht en zich zoo zachtjcs nan wenrle aan 
de gedacl1te on~ nan den gcwezen akteur ''00!' te stcl
lcn de schoonzoon Yan ~fr»ruuw Vassclin te ·wortlen. 

- i\fam· toch zeidc hij zal hct mocilijk wezen. 
l\Iijne zuste!' is van den fijnrn kant en nw aml.Jt .. . . 

- Ik heb het toonecl vcrlaten en znl er nooit 
terugk..,crcn. Danrhij lien ik p:ccn ong-rloovige vc1Te 
van dat. \'rang hct mnnr aan den pnstoor van Saint 
Grrmnin- l' Auxcrrois. Ik zing in zijne kerk YOO!' 
de al'men, nllccn om drn willc Yan den gocden Goel, 
clke maal clat hij er rnij om \Taagt. A ls ik uwe nicht 
lmw, ik heloof het u, znl ik een tronw kel'kgange1· 
worclen. Ik ben wrledcn Zonrlag in de kcl'k Saint 
Eloi gewccst om lmnl' tc zicn en waar!ijk het is 
en genoL om ccn wclopgr>Yocrl nrnisje in de kerk 

?.icn. l\Icn knn nan hnar zicn, clat zij clcugdznnm 

'at is zij ook, mijnbecr Thcvcnarrl en ik twij 
niet aan of gij zijt het ook; maar onder ons, 
el wat rijp voor hnar . . Ik heb mij lnten 
'·1t gij gedurcnde veertig jarcn in de ope

haht. 
dat geloof ik niet. l\Icn zal even als 

de Campagncjaren dubbel gctclcl 

Te Sanrnrang verschijnt bij den heer A Bis
scho}J een nieuw wee] blad: o~-s O:'.\'DERWYS, 

geredigeenl door eenige, zieh niet noe111en<le 
onclerwijzew. Y roeger heeft er een scuoor.
m .. rn bestaan rna.n.r dat hecft het, door on
genoegen ondor de redakteuren, niet kunnen 
uithondcn. Yan hn.rte hopeu wij cl11.t o_ s o~
mmw1s con lang en goecl best111m zttl hebben 
en hierop ii; veel lrnns. Er '"''ei·<len ons een 
paar namen 'an medewerken; genoemcl, die 
werkelijk een goeden klank hebben. 

De Resident van Tegal Jhr C H A van 
der \iYijck, vroeger Assistent Resident van So
lo, wor<lt genoernd als Algemeen Secretaris. 

De voorstellingen van de Europeesche "'\Val
halla beginnen al miucler en minder bezoekers 
te trekken. Y olgens on · bescheiden oordeel is 
het clan ook wel gcweest. Zeker zijn de toeren, 
die bet gezelschap verricht een bezoek w1wrd, 
maar als men ze tweemaal gezien hecft, ver
langt men mmr iets arnlers en hoe lief de 
verschijning van jufvrouw /,elma 'l\·oost ook 
moge wezen, toch gelooven wij, dat bet voor 
velen een verkwikking zi1.l zijn den ook hier 
verwa.cht worclenden goocbelaar Kellar in de 
plan.ts van "'\Valhn.lla. te zien. 

De hoofdschout van Samarnng heeft in den 
nacbt van Vrijdag op '.Zaterdagjl acht dobbelen
de beclienden gearresteerd. '.Zij ma.a.kten bun 
partijtje in de wagenkamer van een heer, woon
achtig te Blakang-Kehon. 

Te Solo wordt a.ls Kurzaal, door de bedicn
den gewoonlijk bet voorportaal der gymnas
tiekschool gebruikt. Als de politie echter de 
lieden, die daar de gelden van hunne meesters 
verdobbelen wil vn.ngen, moet zij zeer voor
zic:htig te werk gaan, daar er op de hoeken 
der straten, die op de gym.nastiekschool uit
loopen, schilclwachten geplaat.st zijn, die bij de 
nadering van een persoon die hun verdacht 
voorkomt, onmiddelijk een sein geven, zoodat 
als de politie aankomt, de vogels gevlogen zijn. 
.:.\let eenig beleicl zou de gev;tngeuneming toch 
kunuen plan.ts hebben, nl. door hen reeds nm 
verre te 0111 'ingelen en clan nader bij te ko
ruen, waar<loor en schihlwachten en spelers 
zomlen gepakt worden. 

Onze reporter weet te verhalen, <lat de schilcl
wn.chten bij beurten dien t moeten doen, ge
regel<l afgelo t worden en een aandeel ontvn.ngen 
van hem die de winnende partij is. 

De kettinggangers spelen dikwijls ook, bij 
de plaats waar in den oost-moesson het wn.
ter e:ehaald wordt om de werren te sienl.mmen. 
Ook ~ zij maken gebruik van~ voorposun, Hoe 
dit laatste mogelijk is als de mandoers hun 
plicht doen, is een rnadsel. 

In den nacht van Zaterdag op Zondag jl heb
ben eenige comnmnisten, hun aantal was door 
de dui ternis niet na. te gaan, ornstreeks elf 
nur een bezoek aan Locljie \V oeroong willen 
brengen. Op bet erf, waar zij wilclen exploitee
ren, waren echter een aautal honclen en toen 
deze een oorverdoovencl geblaf aanhieven, 
vontlen de communisten het raadzamer om de 
expeditie te staken, om die waarschijnlijk later 
t.e bervatten. 

V elen zullen zich, waarschijnlijk nog met ge
noegen, den goochelaar Kellar herinneren, die 
met den vuureter Ling Look en den mensch 
als slang Y amadevi1, Solo bezocht heeft en het 
publiek door zijne nette toeren twee aange
uarne avornlen bezorgde. Kellar is per Engel
schc mail wmler te Batiwia aa.ngekomen en heeft 
het plan om, na aldaar een p1tar voorstcllingen 
gcgeven te hebben. Samamng, ~olo, Djokdjn 
en Soernbain te bezoeken. Hij is vergezeld 
door den heer Collins, een vi.l'tuoos op de Cor-

hebhen. Dnarbij wat zoucle het er toe docn? 
- :Jlaal', mijnheer, echtgenootcu moeten l.Jij clk

ander passen. 
- lk zal u iets zeggen. mijnheer Barillet: jonge

licdcn, die wat ve1·stancl hcbben, lezen oudc bockcn, 
drinkcn ouden wijn en vragen rand aan outle vrien
den. \Ycg met grocn hout en pas ;;2t~[;t;;;-; ~;ijn. 
Lcrn de ourlj~g lOoais gij en ik ! Zoek mij een man 
\.'i'.tii dertig jaren, die zingt en clansen kan, zooa1s 
uw clienaar. 

Hij mnaktc cenige pirouettes sn kuitenflikkers, daar
bij zingenrlc als cen lijster en rle goedha t'tigc Bal'il
lct, hartelijk lachende, bcloofde hem den rnlgcndcn 
dag met de dames Vas~elin tc laten dinecren. 

- Zij mocten mij met mijn Ye1jaanlng korncn ge
lnkwenschen, zeide hij; mijn voornnam is fairlore. 
Laurette Yergeet mij uooit op dien dag ecn cadcnu 
le brengcn. Verledcn janr had zij de pantoficl;:;, die 
ik nn aan heh geborcluurd. 

En hij stuk zijnc becncn uit, waaraan cen pnar 
Yoeten, die op 'vaajers gcleken en prijktcn met pan
toffcls waarop men bovcn op een groen ,·chi, Yrccselijk 
grootc kapellen zag. 

Thevena!'cl verklaarde dat de panto!Iels bcwonde
!'cmwaarclig wal'en, en beloofde op zij n tijcl tegen
woordig te zijn. 

De tafel was reeds geclekt, vcrsienl met bloemen 
en Francon geholpen cl.oor een koksjongen en een 
rlito meisje, wierp alles in de kruken ten onderste 
boYen, tocn Thevcnarrl aankwam in ecn clraagstocl, 
goed geklecd, gocd gckapt en gepoederd en cen groote 

• 
net [1. piston. De tijdiug hiervan vermold niet dat 
er een iteeompi•gnitteur voor het lcmtste op de 
piano bij i.. VVaarschijnlijk z11.1 er Jus op het 
lllu;;ic:alc Solo gerekend wor,len en z1tl do hecr 
Collins wel clocn zich bij tijds tot een cler piit
noartisten te wemlen. lfocltlen wij in cleze iets te 
zeggen, wij zouden den heer Collins mtnrn
den i.ich tc wernleu tot deu 11.l'tist in het Klat
teusche, die steeds getoornl heen zoo volko
llleu voor zijne fa1tk berekenJ te zijn. \Vij her
inneren slechts a.an de opvoeringen van les 
Mousquetaires au Convent en ln. Mascotte, die 
zond.er hem zeker niet zouden geslaag<l ziin 
zooals het geval geweest is. 

Yijf eieren goed te verdeelen oncler clrie per
soncn. zou Illenigen knnppen wiskurnlige hoofd
breken kosten; maar V orst Bisrn!l.rck wist daar
op, ti.ls op zoovole andere moeilijke dingen, 
wel. mad. 

Hij was, zooals de Dc11lsche Rev11e verhtti•lt, 
's avond.s na den slag bij Unwelotte, eveuals 
ieder tl.ncler die dezen d11g niets te eten bu.<l 
geh11.d, zeer ho11gerig. Bij geluk wist hij vijf 
eieren machtig te worclen, voor 20 fr., en hij 
deelcle die, zecr edehnoeclig, met twee zijner 
metgezellen. l\1aar om nu de kansen gelijk te 
maken en alle gevaar van onrechtvaarclig zijn 
te verrnijden, at h:ij eerst twee eieren ulleen op, 
en nam toen broederlijk vn.n zijn beicle lot
genooten een van de drie overige als zijn mm
deel. Da.t is de rnanier voor onba.atzuchtige 
sfaatslieclen om eieren en... landen te cleelen. 

J.B. 

Sp1·oltl~cling·en. 

Diep is de oceann, rnaar dieper is hct hal't Yan 
den mensch . 

Elfen en glad 1s de watervlakte, maar nog gelij
kcr et1 knlmer het gemoed, van den ficrcn jonge
ling en de rcinc maagd. 

llet lernn schuwt den dood, als de groene hnlm 
de rci~. 

llet Jeycn, hoc stormachtig en duistcl', is zoet. als 
et· nog ccn cnkelc li,'llijke bloem ecn mat cl1ijnscl 
0\'CI' \\'Cl'pt. 

Rcccnsentcn zijn een gedultlig slag van menschen, 
dat nolcns volcns boekcn Pnz. moetcn Jeze:i; hij JeefJe 
Yan anueren . 

Hij bvo<l lrnal' den kclk dcr licfclc. die door zijne 
a1lem t·ee1l~ Wl'giftigd \ms; zij d1·onk ,·an dicn be
ke1·; ma~tr duarnrndc Ycrteel'de ouk hare cer en on
srhnl1l. 

De eer eencr jonge maagrl 1.~ ., ccn gazen 
~lie bij annrn.k.ing dooi· de :ninste one,cnlieid 
,·:;.;~ ee7i. ge·;.(t~~~1 en :17,·n tlanlcn gcschcunl. 

~luijcr 

\\'Ol'dt 

De armocde en hct ongeluk drukken clubbel zwaar 
als ze op ~chou1leren Yallen, die cenmanl het geluk 
en den Yoorspoc1l drocgcn. 

Ons a.Her leYCll is een spoc,Jig Yerwelktc blocm op 
cen uitge~Lrektc hcitle. 

\Yic met minnchting durft te ~preken Yan gocd 
cien en drinken, is een dontOOJ', ccn e.rcnli'icke uil. 

Es:>c non Yederi. 

GE:MENGDE BERICHTEN. 
Te ~~ntwerpen is voor het stelen van jnwee

len weder eens eene nieu we methode iu toe
passing gehmcht, a.a.nvtLllklijk met JLHt1tr al te 
goed succe::i. Iu eeu jmvelierswinkel tmden twee 
goedgekleede heeren binneu, die brilbnten col
liers en rivieres verzochteu te zien, WMtruit 
zij ten slotte cone kens cleden. Het gekozen 
-roorwerp, waarvttn de prijs cneige duizenden 

voorraad bocketten ,en suikcl'goed medebrcngencle. 
Frai19011, wier hatt hij gestolen had, haasttc iich 

om al die lckkcmcien en geconl'ijtc uuchicn op fraaic 
bonlen tc plaa!~cn. terwijl zij uilricp. 

- Dnt za.I j11f1Touw Laurette goecl bcYnllcn. \Yat 
onzc rnijnhccr aangaat, die houdt niet van zoetighc
CGi! ci~ ;;;~~~~. mij noo1t toe ze tc koopen. 

- l\Iijn goccic Fran,;;Cl;i waar hebt gij bcp,1ald, dat 
ik z i ttcn zaJ ? 

- Aun de rechterzijdc Yan mevrouw ~r;::sselin en 
dus links van mqjnfwouw Laurette, vervolgens komen 
de hecr en de dames Lcdru, de hoer l\fostenl, die 
gistel'en van Montereau gekomcn is en zijne nicht 
111c1Touw l\Insar1l. Dam· komt zc aan met dern hcCI' 
::\Iostcl'd. Ik rlcnk wet rlat die twee te zarnen znllen 
trouwcn. Zij hccft het huwclijk nict afgezwol'cn en 
zit er danrbij gocd in. 

- De gastcn kwamen WCl'kclijk allcn blormcn me
dcbl'cngcncle en Lmirntte vloog harcn oom om dem 
huh; hem een tahouret, doo!' hnar gevuld en gebor
duurrl, na.nbieclenrle. 

Barillet steldc Thcveuard aan zijne zuster en haar 
dochter voor, zoo ook nan den hecr l\Iosterd en de 
andercn, wicr uitcrlij k wat emstig werd dn.ar zc 
dachten dat znlk. cen vreemdcling wcl ecns wat te 
Ycel kon wezcn. l\faar Thcvena.rd was zoo bcminnc
lijk, h\j babbelrle zoo nanlig, chit hct gehcclc gczcl
~chap met hem was ingenornen. Laurette laclttc als 
ccn 11 itgclatene om zijnc vel'tellingen, die wnnrlijk 
uitgczocht warcn en lmmkte daa1·bij zoornel bonbons 
nls zij maar kon. De beer i\fostercl zuchtte wcl wat 

fmnken Wll.S, WCJ'cl ~11 eene etui gelcgd, d 
cle hecren het ter.-;ton ·l bct1tl'-'11 en metl0noJJ 
wilden. 'L'erwij l de ocnc de bnnkbiljctten 
teldc, zoiclc tle 11.rnler: »lll1t11.r voomleer wij 01 

kcn:te bcpnleu, zou het tJ..:\: bet ~r zijn m. 
vrouw te vrngeu of dezc ccllior rnmr h11.1tr s1mm. 
is.·· De 11.nder stcmtle dit toe, 111tttl.l' scheen lJe 
sluitelooH, op wclke wijze dit zou kuunen ge 
sd1ieclen.-,, Vv eet gij wat, zeide de nude 
als rnijnheer het goed vimlt, ditn gn,.t gij 11u 
de etui even JUt<Ll' het hotel, en ik w11.c:ht hie 
uwe kolllst af," De juwelicr z1tg tbariu get 
kw11.ad, en stemde in bet voorstcl toe. 

Do eene beer vertrok, terwijl de arnlere lrnln 
bloef zitten wachten :N'11. verbop vim een kwartie 
ongeveer kwam er een heer de wink binncn 
tlie vroeg den chef der zaak te spreken. »Di 
ben ik", zeide de winkelier, die tb•trop cloo 
den vreemde ecnigszins ter zijdc word getrok 
ken ,~n van clezcn fluisterencl veru. m clat L 
con geheim im~pectenr der politie was, die h01 
kwa waarschuwen dn.t er ill de sfad twE 
heeren w1l.ren, die juweliers tmchtten op t 
lichten met den knnstgreep, dat terw~jl de ecrn 
de geko:cn voorwerpen zoogena11rnd ir1 een 1rn 
bijgelegen hotel gn11.t vertoonen, de a.nder me 
bet geld in den winkel hlijft W<l.chten, lllaa . 
onmidclellijk ontvlncht zoodrn hij d1mrtoe de 
ka.ns schoon ziet. V erschrikt deelcle de winke 
lier den inspecteur mecle, cl11.t ditzclfde he1 
juist overkomen was en de tweede heer d1t1 
nog zat te wachte11. 

De inspecteur ging danrom na.ar clezen to 
en verzocht hem op beleefden toon, terwijl h~ 
zijn ban<l en insigne vertooncle, hem naar h 
politie-bureau to volgen. De attngesproken 
protesteerde, haalcle zijn vreemdelingenp1ts u · 
den zitk eu begon, toen niets bleek te baten 
te stalllpvoeten en zich handtastelijk tegen zijn 
aanhouding te verzetten. Op verzoek var.. de 
inspecteur, hielp de winkelier den onwillig 
vasthoudcn, en werclen hem de han dboeie1 
aanaedaan. Er werd een huunijtuig geba.ald 
en de inspecteur vertrok met zijn 1trrestant .. . 
naar het bure1rn van politic'? Geenszins, w1tr 
de gewitande inspecteur was nieurnnd itnder 
cbn een medeplichtige, die zich v11.n zijne ver 
IllOrnmuw bediemle 0111 den wachtenclen bee 
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uit zijue positie te verlossen. 

Eiyc11 !Iiicn·d cledt bet volgende mede om· 
trent een weinig bekende gewoonte der mieren 
Dezo werd onlnugs op een · verg1tdering, doc 
den zouloog Gook van PhilitclelJ..>hiiL, aim zij· 
toehoonlers mcdegetlceld. 

Beh1tlve eenige nnclurc meer hekcndo bijzon 
derhetlen omtreni; lum gewoonten, hun vlijt 
nimrstigheicl, bouwknnclige kennis, enz., enz. 
cleelcle de beer Gook ook het vo:ganda 111ellt 
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TELE~RA~!MEN. 

lfit Bafo.Yia, l Felmwri. 

0 Hicieel. 
Beno•' m d tilt leer1t:tr nnn tk litmlhou w

chool tc Bui.tenwrg. Hijkeus; 
tot officier Y<Lll gezJnllheid tweecle kl1tR8e, 

..'\foriue. tle <lirige0reud o:ffi"icr nm rrezondhcid 
( 'otn1rn11s de Huit.er. 

0 

0 v t' r g e p bats t. mwr Ba.tiwia, de cerste 
luiteuant-kwnrtienneester van U-oor; 

rnwr .\.tjl'l1. lle tweeLle luitennnt-kwartiermee.'
i er N..:lw<.•i. l •r; 

nn.hr Pa kmha11g. de twcede luitenant-kwar
tiermc 'ster llt>ielu1rnun. 

P1·eitncr; ! Op sche1wn, kollle :.ule van l\Ienado, wordt 
tot lid nm clen rimrl Y1tl1 tucht op de In- ' tle l1unnmt1tiue to ~gepast. 

di che koopyaanlijsdiepen, de oucl <»e:at<rv-oer-
der Fissink. 

0 0 

(i epern>ionneerd, op Yerzoek. de kn,pitcim; 
cler infanfrriu Dmnoit en yn,n Yulpen. 

'l' w cl i it r i g v e rl of >erfoeml nan den bMs 
zeilnrn,ker Pieterse. 

De heer B\jvoet heeft met goetl gevolg het 
examen vonr hoofclonderwijzer u.tgelegd. 

0 fficieel 
0 nth c v en nm de defocheering bij de twee

de nfdeeling der kriigsschool, de eerste luite
mmt Lim~gnth. 

Beno em cl tot predilrnnt in Irnlie, Knultel. 
U cpliwt::;t te Pa oeroen.n, de contr.Jleur 

der ec1-.'te klas.' e Blume. 
0 verge pl n, a ts t van de resiclentie Japn.nt 

rrn.ar de resiLleutie Preanger Rcgentschappen, 
de contr..Jleur cler eerste klas e Cock. 

Tcr be child~ing gesteld vn.n den re
sident nm :Jfodoern, de contr.Jleur der eerste 
kln 'Se t::;chepper. 

Het toom chip 1'oo1·wau rts arriveerde 31 
J anuari te "'uez, op weg nn.ar T ederla.nd. 

Het stoom chip I't·ins Ile11ll1·ik arriveerde 
denzelfden dag te l\Iarseille, op reis naar Ne
derland. 

Het toom chip Cont·ad, op reis naar Java, 
pas'eerde den 30en Januari Suez. 

De Jarnsche Bank beeft het di canto en 
alle andere renten, met uitzondering van die 
op hypotheken, met een procent verlaag<l. in
gaande ~ Februari. 

Uit Batavia. 2 Februari. · 
Gderen is de Xederlansch-Indische Juristen

V ereeniging opgericht. 
Zij beoogt bet brengen rnn verbetering m 

wetge>ing en rechtspleging. 
Zij zal een ~ per jaar vergaderen. 
Het onderwerp dat men in elke vero·adering 

behantlelen zal, wordt een jaar vooruit bepaald. 
DaaroYer zullen een praeadvies en toelichtingen 
warden uitgebrncht. 

De conmli sie voor de redactie der statuten 
van de vereeniging. bestaat uit de heeren nll"s 
van d Berg, :Maclaine Pont en Piepers. 

De colllllli«sie zal O\er een maand met dien 
arbeicl gereed zijn. 

De controleur "\\ ynaendt i overgeplaatst 
naar Java en voorgedrngen voor een gratifica
tie van f 2000, ter belooning voor belangr:i:j
ke aan de ko:ffiecultuur bewezen tliensten. 

Yan Reuter. 2 Februari. 
Lo1Hle11, 1 Februari. Baker wonlt verwacht 
voort te rukken om Tohar te ontzetten, met 
vier dui7-en<l man. 

Twee duizend Arnbieren maken zich gereed 
dit te beletten. 

it Batavia, 4 Februari. 
Officieel. 

Ing et 1 o k k en. de detacheering bij het de
partelllent van Marine, van den clirigeerend 
o:fficier van gezondheid Veltkamp. 

Ge cl et ache er d. bij het departement van 

den grond viel en waanloot' de wedtnYe flauw viel, 
maar z'j kwam spoedig bij. ziemle dat :.Iosterd nicts 
hizonders gebrokcn had. Dit ongcval maaktc echter 
een eiudc aan den dans. 

Het rcgcndc en de dames betreunlcn het Yan geen 
draagstoclcn hm•teld te hebbcn; maar Thc'Ycnarcl had 
hYee grootc koct~cu laten halen en de rnuziekanten 
gelastende om de weduwe te huis te brengen, zorgdc 
hij zelf ,-oor de farnilie Ledru en de dames Yasselin. 
De hecr illo!>terd zon bij zijn peetoom blij\en Jogecren 
en Franc;on een heclpleister voor hem gcreed rnakcn. 

Men :-:cheiclde, clkander de liefste belecfdheden zeg
gende rnet de belofte het weclerzien te be~poecligcn 
en men zag ellrnnclcr zoo goed terug dat ........ . 
Enfin dat rand de lczcr wcl, niet waar ? 

BESLUIT. 

Twee jaren later ontYing, op den dag van St. Isodore, 
cle g:oede Ilarillet de hecr en mewouw Thcvenarcl en 
ck hecr en rnevrouw Mosterd, twee goede lmishou
dens en tenvijl men vroolijk feest ''ierde, ho01.lc men 
in den salon het gebabbel van twee kindermeiden, 
die alles in het werk stelden om de kleine Dorine 
Thrvenanl een aardig meiaje van een jaar 011d, en de 
clikkc Isidore i\lostercl een jongen van tien maanden, 
bezig te houdcn. J\an bet dessert werdcn de kincle
rcn binnen gchracht. Moeder Ya~sclin belaadde de 
kindcren met koekjes en 'fhcvenard zong met zijne 
vrouw cen aancloenlijk lied. Thevenarcl leefcle nog ,·ele 
jaren en hoc vreemd ook deze geschiedenis moge be-

l 'it BatnYi11, 4 Febrmtri. 
Luilen:mt c~e h.ltrck 1s overgeplaatst naar 

~0111,tr,u1g. 
De 1'1•11t111!f Tinie{ deelt mede dat de eer

ste o_fficicr vim de SisePo krankzinnig gewor
den is. 

Van de vijf-en-twintig man, zrm er twaalf 
ziek. 

Z~j snakken mt•tr Yerlossing. 
Toen de gezitgrnerder vrij gelaten wercl, ver

p;mdcle hij z1jn eerewoord dat hij terug zou 
koruen, ander · zou zijn neef die onder de be
nmnning is, gedood warden. 

Het N ederln.ndsch schip 
lncling gouvernementskoffie, 
.2t.fauritins binnengeloopen. 

Ol'ieli11s met een 
is met avarij te 

Het stoolllschip Primes Jlm·ie is den 2den 
dezer te Alllsterdam aangekomen · 

Het stoomschip Semrtl'Clng is den 31 Januari 
te Rotterdam aan.gekomen. 

Uit Batavia, 4 Februari. 
Officieel. 

Tweejarig verlof verleend aan Luiks, 
sch out te Banda N eirn, 

Beno em d: tot schout te Banda 'eira, Ver
meulen. 

Overgeplaatst naar Ngawi, de eerste lui
tenant-kwartiermee. ter van der Plank; 

naar 8elllamng, de eerste luitenantkwartier
meester de Raad; 

naar \Y eltevreden, de o:tfieier van gezond
heid Breiten 'tein; 

naar 8eroeway, Oost-Sµnrntrn, de officier van 
gezondheid "\Y afelbakker; 

nn.ar Soembn.ja, de officier van gezondheid 
Groothoff. 

Uit Bandong, 4 Febrnari. 
De uitslag van den verkoop van kinazaad 

alhier op bed.en gehouden. is als volgt: 
Oor pronkelijke Ledger:iana, twintig gram, 

vijftig gulden; 
afst!1Illrnelingen, v.ijftig gram, vijftig gulden; 
8ucciruba, tjjftig gram, vijf gulden; 
O:fficinialiB, honderd gram, vijf gulden. 

Uit Singapore, 3 Februari. 
De heer Fransen van de Putte interpelleer

de den minister Heemskerk over het ontslag 
-van den Gouvernem·-Generaal 'sJ a.cob. 

De Illinister Heernskerk deelde rnede det Z. 
E. de l+ouverneur-Genernal zelf begon met de 
corresponclentie over clit onderwerp. 

De Regeering achtte de _aftreding niet urgent 
en provoceercle deze niet. 

De liberale pn.rt.ij is zeer ingenomen met de 
benoeming tot l\Iinister van Kolonien van den 
heer Sprenger van Eijk. 

In het geheel is een som van f 3440050 
van de begrooting geschrapt. 

Het handelstractaat met Spanje is geteekend. 
Dr. Laupus is benoellld tot tijdelijk o:fficier 

van gezonclheid in K ederl.-Iuclie. 
De heer van U-een is benoemd tot water

schout te Amstcnlttm. 
De heer de Haadt, lid van de eerste Kamer 

der Staten Genernal, is overleden. 

gonnen zijn, zijn geschiedsch.rijYer verzekercl, dat het 
hem nooit gespcten heeft van Laurette gelrnwd te 
hebben. 

1\ls een onbe~cheiLlenc aan Laurette vrocg hoe groot 
hct YCl'><chil in jarcn tusschcn haal' en haar man was, 
antwoordtle zij : 

- \Yij hcbben icdcr onzr.n ouderdom, even als het 
OYerigc bijeen geclaan, wij zijn dus even oud en heh
bcn hctzclfdc hart om onze dochter lief te hebben. 

Uit lie Dictionnaire des artistes 1770. 

EINDE. 

Aangcsla~en ven<lutil\n. 
Op \\ u'll~tbg 1h~n UL' 1kn•1· in lt d J':ll11ll111i ~ te 

Kcpatia n Yan onnilgL•lu~ ll' p;111dg1•1'd L'n~n. 
Op Jln1 dcnlag d<'n iil<' Fl' br11ari· in hf't pandlrnis 

Yan don ·hint'•'s <h<j Yrn ' L<'c op T.1uij.it'd:tn rnn 
onuiLgc > o 1><111dgLH'dl'n'11. 

Op \ j tlag dPn KL~ Febru:11·i in !Ict toknloknn l 
v:m de ?11001· Molrnrnat A--~a11 1e l\.etamlan YtU! 

tokogoc •'<'Cll, 

De r·e11dw11 ecsfl'1·, 
II. L'. FIS~l.:B. 

d v e r t e n ti e n. 
1'001 

11el laiHl. 

ek~~d.:~~king.., 
De c idergeteekende man.kt bekend, chit als 

Rooimc •ster tcr hoo±<.lphrnti:i E.lctlen eervol is 
ontslag n: 

J. J. FLOIIR, 
en in zijne plaats is benoemcl A_. .A. Ch. 
,·an olanen Pctel, Klerk op het as
sistent- ~esillentie bureau ttlda11r. 

Soe1·ukat'la 2G J anuari 18 4-. 
De Resident 

(58.) l\IA'l'1'HES. 

OPENBARE VERKOOP. 
Op Donderdag· l-l Feb1·mu-ij ISS-l 

des voorwiclllags ten I 0 ure, ten kuntore 
van den ondergeteekemle, 

' ran bet hnnrland 
T.RENJESG, KL_l'l'B.l T' :::lOBlLlKAHTA: 

groat ongeveer 28~. Bou ws. 
Solo, 15 Jamrnrij 188-L 

(46) 

D. BODDE. 
Notaris qq 

Internationale Orediet- en 
Ifondelsvereeniging 

>>lWTTEHDAl\l'' 

v~ii VJ"illige 
opeu.bare verl-iLoop. 

Op Zate1·dag· 16 Febrna1·i JSS-l 
des voo1·m icldugs len 10 iu·e 

ten overstuan en in het locaal van het ven
dudepartement te Su.marang 

van 
de koJfieondm·nemi.Jig DELLI 

ook genaamd J.:.eduwoeHy en van de de erf
pachtsrechten op de gronden waarop die on
derneming gedreven wordt; gelegen in het 
district Oenarang, afdeeling .Ambarawa, wijk 
letter "\V. perceel No. 5o verpondingsnommer 
58, hebbende eene nitgestrektheid van 401 
bouws. 

SAMARANG, 10 Januari. 1884. 
(55) Mr. UAESAH VOu'l'E q. q. 

ca 

V;rij ~;i.llige 
op<"n.unr<• yerli:.oop. 

Ot• Zattc"l'da~· 2:1 F~brna1·i ISS-1: 
<Ir>{ 1·uo1·111i1lcl11u., !1•11 10 w·e 

ten oypr,,t.ian t ' ll in lwt locaal van het ven
d udeptLrtement fe ~amnrm1g 

\ H 11 

de lcotfic omlei·ncming GOI.1l.1I 

en v11n de erfpnchtsr0chtcn op de gronden 
wun.rOJl die onrlernemiuo· o·eclreven wonlt· ae-o b ' 0 
legen in de ~tf<leeling :::la.btig<t, wijk letter W. 
perceel Xo. 00 Ycrpoudiug. nommer lU, heb
bende eene uitgestrekthoid vnn 587 bouws. 

:::lA:\:IAlLi.'Nll, 10 Jnnun.ri 1884. 
(3G) i\fr, CAESAR VOf1TE q. q. 

Een factuur elegn.nte 

Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Hn.ndschoenen Illet twee en vier 
knoopen. 

EEN l<'A.C'l'UUR 
pracbtige vilten 

HOEDJ-}~ T VAN ELWOOD & C'o. 
diverse Stroohocden, Overhemclen met kra
gen, van ( 30 tot f' G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 

( L0) Heerenstrnat-Solo. 

Verlu·ijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING. 

N~ Fm VAN DEB S~OH, 
oud-o:fficier van. gezonclheicl bij het 0.-I. leerg 

HAND LEIDING 
VOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
DI 

Nede1·land.~cli-Indie. 

~f et 7 uitslaande platen. 
Ten gebruike op pln,atsen waar zich 

geen geueesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
Prijs f 5.- fmHCO pe1· post f 5,50. 

Ver~orgings; !!! ~,e~ tt~ht 
SO.EBA..HA..B'.l!A... 

In de bebrekking van 2e Regent en 2e Re
gentes is voorzien. 

A. l\1AOHIELSE, President. 
(59) H. VAN GROLL, Secretaris. 

ule 
STEEDS MET SUCCES .AANGE\VEND TEGEN 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en hel OPGEVEN van SLIJM; 

CD rerder legen de mcesle ZIEKTEN rnn de 
ADEMSHA! ... lNGSVvERKTUIGEN en de LONGEN 

Prijl?. {Jer fleschje inhoudende ZESTIG CAPSULE~ TACHTIG CENTS. 

Men eische de hierboven afgedrukte medailles op de etikette en het 
prospectus, beide in de fransche taal. 

llestellingen voor en gros te richten aan E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te P.A..Ft.IJS 

Te verkrijgen voor JAVA, bij 'Vannec en Van A.alst, te SAMARANG • bij Uoutrljwe & (;• 
te BATAVIA; bij G. Ellinger, te SOERABAYA ' ' 

EN IN ALLE APOTHEKEN VAN Ned.-Indien 

Ve~~ohen~n~ 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 

1884 

THOOFT & BJ 

• 



•• 

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

ten lwlioen~ mu 
De Gymnnstieksel1ool te Soe1·nkn1:tn 

l' ll 

De ''erceni;:;in~ tot yoo1·be1·eidend on
derricllt nan kindeJ.·en ' 'nn .Niirn' er-
1no~enflen iu Nefll'rlnrulch lndit.=. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

vnn 
« 

2 prijzen « r 54000.-

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

« « « 1.000.-
10 

100 
200 

« « « 500.-
« « « 100.-
« « « 50.-

3':20 prijzen ( •! 70.000.-

LUTEX zijn t egen l -10.- COXT.~ "f vcrkrijg b::rnr. 
te ,\ mbninn bij de hce1·e11 .\ . J. lfarmseu & Co. 
<< Rmdn t< den h ecr C. J . Bbukert. 
« B::tn<~ arrnasin « << « J. A. Jnn~en . 
<< Banclong <' « « C. G. Heiliger~. 
« Bnt<wia << de X 1 E~compt.o :Jiaatsclrnppij. 
« c, " den l1eer II. J. :Jlccrtcns. 
(( 

(( 

(( 

(\ 

(l 

(( 

(( 

(\ 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (t, 

(( (\ 

(( (( 

« Bengkalis 
(I TI01lkOC!CJ1 
« Rnitenzorg 
cc Chcrihon 
)l (( 

« Djocjacartu 
(( (\ 

(( (( 

(( (( 

« Imh·amajoe 
(I. (( 

cc )facassur 
>> )[enado 
« Padang 
(( (( 

« Palembang 
« Pa~oeroean 
)) (( 

>> Pattie 
>i Pecalongan 
« (( 
(,( (( 

<' P oerworedj o 
« Probolingo 

(( 

« Riouw 
•< Salat iga 
Sama rang 
(( (( 

(( (( 

« (( 
(( (( 

(( (( 

« vOeraba ia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( « 
» Soerakarta 
« (( 
(( (( 

« T a ngerang 
<< T ega l 
>> T em atc 

« Tj ila tjap 

« cc « U. Gehnu1g . 
« « t< F. !I. Kroon. 
« de hecren JI. )I. Yan Dorp & Co. 
c\ « (( Em~t & Co. 
t( <' « Bruining & Co. 
« « (( Ogih·ie & Co. 
(• (< « Yi""e r & Co. 
« 11 « Dunlop & Co. 
« den heer Loa P o Seng. 
« c( « Thio Tj eng Socy. 
<' (\ « G. C. Twij~c l. 
« « « C. E. Aeckcrlin . 
" « '' Th. Jan,.:z . 
« « ,, .I. J. H. Smeenk. 
« 11 « .\ . J . \\'olYcnkamp. 
(( t< (( J. Yan Holst Pellekaan. 
(< " <' J . .I. de Grnaff. 
<< (( <1 H. Buning. 
« « « \Yed . Kocken. 
c1 de h ee!'en Soe,.:1o~rn ~- Co. 
« tlen h e er J. ReYiu,.: . 
« « « Ch~. Pino. 
« « ,, \Y. Eekhout. 
« de lleeren Borders & Co. 
(\ « t( \\' aldeck & Co. 
« den hcer C. J. van Bueren. 
c< « « G. II. Ruhaak. 
cc « <( 1I. G. Klw1clcr. 
cc cc << D. P. Erdbrink. · 
« << « A. )I. Yad;.eYissc1'. 
« « « .\.. \\'. I. Bochardt. 
« « « '3. X. Marx. 
c< de h eer en Ilana :Jiullem eister & Co. 
« den b eer :JI. Y. Stnets. 
« « « C. G. Ya n Slidrecht. 
cc « « R. S. Thal Larsen. 
<< ct cc ( ' . ,-an Zijp. 
t< « cc Th. Yan Soest . 
(< de !1eere 11 G. C. T. rnn Dorp & Co. 
(( \( (( na\ Cll"'W~h1Y & Co. 
<< « « Amold & Co. 
« « << Soe~man & Co. 
« cc c< Griwl ,', Co. 
<< den heer .\ .. \ . Bi"~rhop. 
1c « « Chs. Kocken. 
« << ,, Clip-nett. 
« de h eer en CJeb. Gimberg en Co. 
cc « « Yan :Jiniden & Co. 
<( « " Thiem e & Co . 
<< « << .::oc~man & Co. 
c< « « Yogcl Ya n der Heide & Co. 
« den heel' L. Baier. 
« « « L. A. :JI. Leman. 
« « « K . lloYens GreYc \Yzn. 
l) « « C. \\". H. Ya n H<'ncsc Yan 

Dnij Yen hock. 
» « << I. I. A. Uitenhagc de 

)[i><t. 
De trekking p-e~chit)d t t 1m O\'f' l 'st:rn n YU!l dt> n i\o

tnris II. J. :JIEEfiTK · ::-; t e BataYia a ls hij a;1uplak
l1ill1)t is hekcncl ge111aak t . 

De Co; ; t1 11i~sic (((I hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Sosrakarta 
bevelen zich beleefdelijk rum voor hunne 

DrukkBrij Bn BindBrij 
en 

II A :rn EL (7) 

in PaDiBl\ SchrUf- en Kantoorbshosften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PIU.JSCOUHA ·"rE'N' worden 1-1teeds gratis 

vcr::itrekt. 

l>l.tev~o'\J.v.r A.., Klein 
rnodiste Sarna1·ang. 

uim voorzien van fluweel, satijn, zijde, po
es, cachemiren stoffen, satinets, percales

bloemen, franjes, veeren en alle soor
'3n, groote keuze dameshoeden, volgens 
1,izoen in Europa. Heeft ook voorra

keurige collectie portierregoederen, 
(37) 

M'.E 'tT:S Et MAGA,Z IJ NM 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMlNGEN EN FABRlEKEN 

leveranc ier van a!le fabrieksbenoodig dheden 
1-D. T~ S""' \. S-~("J.nara.ng·. 

De ondergeteekencle neemt de vrjjheid. UEtlG. 
metletedeelen, d11t hij in z1jn M1£lJBI~LMAGA
LjIJ steeds voorhnnden heeft alle mogelijke 
MEUBEL en HUISHAAD, als: 

EN'GELSCHE en SOJW.ABAIASCHE LE
DI.K.ANTEN met bultzak en klamboe, w,111.rbij 
voor de zuiverheid vitn de knpok wordt in
ge tn.an. 

SPIEUELS, SCHILDERIJEN, BEELDEN, ~ 
KUOON-IU.NG- en :::lTAANDE LA.MPEN, in 
nlle gewildste merken. 

DJATIEHOUTEN Sl'OELEN, 'l'AFELS, 
KAS'l'E :r, BAN.KEN, WIP- en LUIAAHD. 
STOELEN, SGHU'l'SELS etc., MARl\IEREr 
Il01'.1DE 'l'AFELS,-OONSOLES, TOILE'l'SPIE
l+ELS, KNAPEN,- complete SERVIEiEN en 
GLASWERK in nlle genres en prijzen en ver
tler alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

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

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUURT MEUBELS. 

Expeditie. 
Belast zich met het verzenden van goedernn 

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

Producten warden door hem van het spoor
wegstation nlhier tot op de weegschnal in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
teed aansprnkelijk voor de overleggelden nan 

de spoorwegmaatschappij en voor de te ruinne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
Neemt producten voor de inlanclsche markt 

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

A~entschap voor fabrieken. 
Belast zich met de levering van alle mate

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en onderneruingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semarang. 

SOES1'IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Ruis-en Coinrnissievendutien 
(2 ) 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. Y.A.X EcK & ZoNEX, Am:sladam) 
bizoncler licht, geschikt om met t w e e p a 11 r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebrnikt te 
wonlen. 

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

GEVllAAGD 
Yoor een afdeelin,.-;- van een KoFFrn-oxDER
XKUL'\'G, bijzondPr geschikt voor Indigo-Cultuur 

een Compagnon, 
die door nanbrenging van kapita11l aandeel 
verkrijgt, tevens zich met administratie ·wil 
belasten. 

Offertes fr11nco, oncler nommer· dezer ad
vertentie. 

(2) THOOFT & BUNli~G. 

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

Djebbres. 

Informatics bij clen heer. • 
(19) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
P APIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KA TOOI~BENOODIGDHEDEN. 
I KTEN, IN ZEEB. VELE SOOR'rEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

NB dB r 1. I Il di s G h B L e v B n s v B rz BkB r in~ 
EN 

L ij fr B n t B rH a a t ~~ ~ ha n i1 ij 
TE BAT.A. V l,\. 

Inlicbtingon omtrent verzelrnringm1 b. v. l\:1ipit. :d li \j O\'' li j bn, lunn,'r-i"n'1' k1':l· le " '' '. ';\ · 
kering; - ook omtrent die volgens hat onLwgs 1i1111gc:w:<i""l Y J·, lU,_L'..• { U t. r~L"l. v u r \ ·.- ;: . ~ .: 

ZE1 :rFOND:::l. woden gitnrne verst.rekt door 

Ondergeteekenden, eenige agcnten voor geheel .Ta. v 11 v11n Bnb';-; stookoven, he,bbeu ten 
einde aan de vele aanvragen tc kunnen volcloen, en allen suikerfobrielrnntcn gclegenhc,itl · 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vunrvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de pr~jzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
O. DE LIJN. 

Himdel in HOUT en BOUWMATElUALE r 
Sl\IEDElUJ, KOPERGIETElUJ, WAGEN

MAKElUJ en 'l'lMi\IERMANS\VINKEL
Bestellingen op bovengenoemcl werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Install a ti en. 
warden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accumtesse geeffectneerd. 

DEUHEN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPE r voor WOONHUIZEN, PABlliEKEN 
en LOODSE :r, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

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

THOOFT & BUNING - Sosrakarta. 
leveren op aanvniag dadelijk 

Schij.fschiet1·cgistcrs en A.f'stn.mlsbcpa-
lingen, afaonderlijk gebond en. 

Gcd1·ukte A.anteekeuin;;boekjes. 
Naamlijsten. 
li leedinglijsten. 
§trafboeken. 
~Iena:;eboclicn met sterkte Re:;istcr. 
P1·oces-W'erbaal. Getui;;cn Verhooren. 
Bclilaa:;·deu Vci·booa·en. 
'1-rcnduY{'l'lliltlV<>Oi'llln;;cn, e11z.e11i. (4) 

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

i '0 0 1·sl l'Clat-iiolo (35) 

Steeds beleef'delijl{ annbevolen. 

AnEl\TSCH.\.P SoEllAKARTA. 

cler BataYiascheZee-enBrand
Assurantie l\faatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekeringen te
gen bnmdgevaar, op de gehruikelijke voor
w1uirden. 

(l4) A. l\IACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta va.n 

K~~p~ohe V\Tijne~~ 
(25) A. MACHIELSE. 

Planten en Ilierentuin te Batavia' 
Premieleening ii SQ0.,,000 

100.000 I.-oten f 5 per J .. ot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 f 20.000 

f 15.000 enz. (00) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te 
SOESMAN & Co. » 
B. J. J~EKHOUT, » 
J. W. VAN OOH.DT. » 

Soerakarta. 
Djocjakarta. 
Djocjalmrta. 
Boijolali. 

De onclergeteekencle belast zich met 
0 PM ET INGE N. 

ook van lnndelijke onderneruingen. 
J, G. M. A. CAB.LIER 

(26) gezworen Landmeter . 

' rA.N DER 11.JINDE & 'J.'E,rE§. 
SAMA RANG. 

TE KOOP! 
Pretentie op Ii. I<.,. §t ••• 1nnn 

en echtg·enoote, g·eboren Br. i_j. 
Iufo1·n1atien: Fie•ller, §oer abaia. 

( 4-7) 

Te koop gevraagd ! 
Bc:ug·aalsche koeijc:u, 

elk per dag 111instens vie1· tlesschen 1ne 
i;cvende en niet ouder dan zes jaren 

Men ad1·esseere zich bij de uitgernrn van dcze Cou

ranL ornler bet nun1mcr "an deze aclvertentie. 

Binn.enlan<lc:n.: 

GOUVBfilBllf Gevraa~d· 
,,om·al deg·elijk PIANO-ontlera 
'~' i,js. ' 

J.<'link sala1·is. 
Adres nommer dezes, met c:>py-certificaten., 

franco. 
(.J-8) THOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling, 

]~)'; 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,V critas.'' 

Bij J1ct A;oentsehap deze1· Clllaat!'!ch111;
pijeu bcstnat, O{J r.11eer aannemelijlic voor-. 
wain'<lcu, geie;:;euhcid. tot er;;;elicl.'in,.. 
tci.;·en -~n·audA"e,·a;u·, , ,au aUe ~oortcn Gc
bo1nvcn en Goe~lcl·e1;. 

I De j I ue 1 lt te .Sae I' ll liu l'lu' 
(l G) J. H. YAN 01\L\IEHE:N'. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST ,.., 
DOOR AANWENDING VAN HET (5 r) 
anti-asthmai;iek poeder 

VAN Dr Cf.ERY 
Voor gehee! JAVA: bijWANNtJ;: 
le VaD A.Al.ST, le samaraJ:UI. 

t•••••••••~o•••~+4>-~ 
r'!ll AAG:?!! EKT r.:::r~ 

lllooijelijke Spijm rtering . l!laag-ontsteking. Maag-en buikpijn 

i eux'Eifrs~foiYfff 
0

:PRE·~n1 ET 
a la PAPAJ:N"E + (Planlaard ig, de s1'l'ij sverteer ing b. vorderend midde/) + Generaal Dep ot : 163 & 165, Rue St-Anto me, PARIJS + en in IndiC in a ll@ Apo theken H rkl'iighaar. _ -f" 

o••••••••••••••••••~•+•o•+•+o 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
Y.\); 

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

Zuig en Perspompen 
voor Incligo-Kookhuizen en Badka.mers, goccl
koop en goecl. 

Te beltomPn bij. 
(11) C. DE LIJN. 

JJ.:~v~ou""R A~, Klei~ 
InOtliste Sa:rna1·ang. 

Beveelt zich a11n voor £.et opmaken en le
veren vnn alle toiletten, welke tot het dames 
motlevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Slellcn zich vemntwuordelijk voor <le wet 
DE UJTGE\:ERS. 

Sneldruk - Tt100FT g. Buxr.m - :Socrnkarta. 
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