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Ingezonden. 
Aan de Redaklie t•an de 
:c;oe1·alwl'ta.~che Gou rant. 

Y oor een paar dagen kwiun er iemand bij 
IlllJ met een papiertje in de hand. »\Vat geven 
die kinderen toch een soes11., als ze groot be
ginnen te worden," zeide hij run het toonen
de. » nu moet ik a1weer dat ding invullen en 
waarvoor nl die uorrepijperij dicnt, 'erklaar 
ik nict k begTijJH'll." 

Ik zag- bet papiertje in en las: Opgaven ver
reischt 'oor de toelating van leerlingen nan de 
openb. l1were ruei:-:je' ·chool tc .:olo. 
.1. ·amen en voornmuen ( 'Voluit) 
Landaanl. 
"\Y aur en >Vanneer f:'el.>Oren. 
~ tllllen en v0ornameu dcr ourler.' en voo~den. 
Ambt of heroep v. d. v.u1er of voo!._;·tl. 
.llunudelijks-.:h Iukmueu met hui.,huur. emolu
rueuten en partit:ulil:!re bezittingen. 
Wacu· en hoe hmg on<lerwij ontrnngen. 
Een bewijs 'an ntceine I 
Terug te bezor~en aan cle HoofJonclerwijzeres 
der cbool v. cl. 
Solo den 18 voor de opgn.ve, 

» "\V eet gij waarvoor dat p11pier~je ingevuld 
moet worden?" vroeg ik. 

> \V el opdat ze zullen kunnen bepalen hoe
veel choolgeld ik betalen moet. 

»~v1is! Je dochtertje komt van de eerste 
school en ze zouden dus zeer goed kunnen 
weten, hoeveel je betalen moet, want .de basis 
is voor beide scholen dezelfde. 

» Maar waarom clan? 
» Dat if een vermomde controle voor de be

lasting. 
>Loop been pessimist ! 
.1>Ik zal het u bewijzen. In 1879, toen wij 

de zegeningen van personeele belasting en van 
het patentrecht pa deelachtig waren geworden, 
had een der hoofonderwijzers geweio-erd die 
opgaven n.an de plirntsd:j_jke schoolcommi:>sie 
over te klikkcn. Hij ontving daarop de volgen
de bescheiden: 

Plaat elijke Sdwolkommi ie 

/\'o. ·'-'Oel'(l/;m'la 1879 
Bijlage. 1 

Onder terugaanbieding van bijgaa.nde aan
;vraag, heh ik de eer UwEg. te verzoeken claar
bij alsnog te willen voegen, de verklaring, be-
0.oeld in de clezerzijd che missive van .... jl n·o. 
De voorzitter der Plaatselijke Schoolkommissie. 

Aan 
den Hoofdonderwijzer aan de Openbare lagere 
school te Soerakai'ia. -

F e u i 11 et o n. 
De hut van de Klompenmakers. 

Op ecn goerlen dag zaten we met ons vijven of 
zessen om ecn gl'oote tafcl vol dagbladen. \Vij ver
slonden de tij<lingen van hct toonecl des oorlogs. Op 
~ens uitte de oudstc van ons, de hccr de Marielle, die 
{le Moniteur las, een kreet en de courant viel hem 
uit de handen. 

- \Vat ii< er? vroeg-en wij hr.m. 
- ·iets, nicts ! antwounlde bij en het blad we-

ilerom opnemende, ging hij in den tuin lezen, in
(Plaats van bij ans te blijven. 

urig en afgetrok
haddPn en van 

die· nog familie 
roeg of hij ren 

lerrn volgcn rn 
·ielle het volgen-

1t wij met twaalf 
niet ver van cle 
v . 'lndic, H'r

lltH'l wa~ 
<wen en 

De Soeraknrtasche Oourant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
YriJda g, uitgezonclerd feestdn.gen. 

Plaatse1ijke Schoolkommissie 
~-Yo. Soe1·akai·ta 1879-

Artikel 30 van het Reg1ement Vim orde, 
tucht en beheer over de openbare lagere scholen 
in Nederl1md ch Indie. (Stitatsblad 1873 .-Yo. 
65) schrijft o. a. voor, dat bij de vn.ststelling 
mu de kl11ssen Vim betaling itls grondslag 
worJt Mngenomen, bet gez1lrncnl~k beclrn.g 
vim de inkom ten (ler ouders. het genot v1m 
vq)e womng tharornbr begrepen. Dikwerf 
Rt nit ik bij tlit! v1t ·t;,;t.clling- op vde moeijelijk
heden, 01wLtt de door mij ontvangen >vonlen
cle n.:mvrngen om toeln.ting nrn leerlingen, niet 
1dt\j l v.m (le nLlodige gt'gevens voortien zijn. 

Ten eiwle 'oortaan met ruP-er juistheid tle 
Y\\Ol°p:l·:-<telfo Un"sifitatie nm betiding tc kun
nen beflor 1eelen. heh ik lle cer CwEg. beleefd 
te ve:·zo 'ken. a:m <le mm llllJ in te clil:!nen 
1wnvra,:,;.'n om toehtiJ..:.g yan leerlingen t" wil
len hct:htell. e~ne Lloor de ouders <lier kerlingen 
ond0rteekencle opgave houdende vennelumg 
'an nanm en voor;_w1tru, beroep, mitsgailcrs van 
het !Je::;1111IC1ll ijk iwi/ )'((I/ Ji U /l llCI' i11ko111Sfl!tl, Jiet 

genot V(l1t ,,,·ije U'011i11u rlaC11'0111/1•1· heu1·e1w11. 
De voorzitter der Plaatselijke Schoolkomn.issie ... 

Aun <len 
Hoofdonderwijzer aan de Ope nbare l::tgere school 
te :ioemkal'la.-

»Als o-:U nu bedenkt dat de voorzitter v~m 
de plaatselijke Shoolcomruissie dezelfde per
soon lS als het hoofd van den aanslag, clan 
kunt gij gemakkelijk begrijpen waarom van 
u gevraagd wordt, niet alleen hoeveel ruaande
lijksch inkomen gij hebt, man.r ook waarom men 
informeert nau.r huishuur, emolumenten en par
ticuliere bezittingen. De hoofdonderwijzer, va,n 
wien ik deze bijzonderheden beb, is thans niet 
meer onder de levenden, vandaar dat ik die 
brieven kan laten zien." 

En ze ook kan publiceeren. 

Solo 5 Pebr. 1884. 
-Geochfr ReclucteH 1· ! 

Den 30en der verlellene maand was er zit
ting bij den Pratloto Gede en kwam de zaak 
voor van Pcne>Voe Brodjopancljoro, die door 
den Heer E. heschulcligd werd van oplichterij, 
onder aanhaling van eenige getuigen. De fis
caal Djaksonagoro. zu•ager van clen beklaaglle, 
door het gevoel van zwagerschap overweldigd, 
z:gn waardighe1d vergetende en dien ten ge
volge zijn plicht verzakende, trachtte gedurig 
den beklaagde vrij te spreken, door den Hoofd
getuige te1ken malen den moncl te snoeren, 
wanneer deze, getrouw aan de waarheid, een 
woordje spreken wilde. 

a!Jeen uit liefde tot de onafhaukelijkheirl de beste 
huwelijk partijcn van de band had gewezen. Hij bracht 
zijn tijd door met jagen en ontving alle jaren te 
Vautbier een vroolijke bende jongelicdcn, die hun la
chen en praten door de muren van het oude kas
tccl dcden klin.k.en, 

Er waren onder ons slechts twee bedaarden: de 
Kerian, een Nimrod van veertig jaren, die alleen door 
zijn jachtlu t onder den banrteloozen troep was ge
raakt en cen neefvan Francois, Charles rte Vausant, 
rcerts escadrons-kommandant bij de Afrikaansche ja
gers, hocwe.l hijpas drie en dcrtig jaar o url was. Ilet 
is waar dat niemand zich o'·er zijn spoedige promo
tie verwonderd had, daar het bekend was dat hij 
op veertien plaatsen gewond was en daar de lidteekens 
vandrocg. Iloewel hij een omber karakter had, mochtcn 
wij hem alien gaarne lijderi. Hij boczemde ons een 
soort van eerbied in en wij steldcn ·rnel belang in 
hem. Wij harlden wcl eens geboord, dat ecn zwaar 
Yerdriet hei hart van dezcn officic1· gebroken had maar 
niernancl wist er het jui~te van, daarbij was de heer de 
Yiurnsant te hoel en tc voel in zichzelven gekeerd dan 
dat iemand IH'm er ooit naar had dun-en vragen. 

Eens op de jacht bracht een reebok ans op zes 
mijlen nm rlc plaats waar hij opg<:<jaagcl was. En de 
Kerian dooclcle hem, torn hij ccn open plaats in hct 
bo~r:h Yan Gl'nil'ij hij bet rlorp Yi1nillt'. ovc1Tcnde. 

vY~j 11 arcn all en lllin of rnecr doorlaf. v\'at mij 
aanp-ini:;, het was alsof ik de martcling van de ijzercn 
Liarzen lwd umlergaan. Tot overrnanL van ong<'luk 
,·ergi11gen wij van 110ngcr, Er was zelfs ecn oogen-

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

elke volgende plaatsing de helft. 

Door den Regent Djojodhiningrnt, die toen 
prP.sideerde, en den Regent Poorwonagoro, ais 
lid, was zulks niet onopgeruerkt gebleven; w1tnt 
op het oogenblik dat de partijdige fiscaal den 
be.1daagde op vrije vocten liet stellen, kwa.m 
plotseling een tegenbevel van evengenoemde 
regent. . . . . den beklaagcle te arresteeren, het
geen clan ook geschietlde, te meer doonlien 
eeh drietal getuigen, die anders tegen den be
kln.agde getu1gd zouden hebben, niet opgeroe
pen waren. 

A ch tend 
Ecl. clw. diennar 

H. 

So er aka rt a. 

Jlaan!'itnnd . 

:\Iaandag 4 Febr. E. E:., )foa11dag '11 Febr. Y. ~J.. 

Din:;:rlag 19 Fcbr. L. K., \Yoen:•dag 27 Fehr. X. :\I., 

Kommissarissen voor de m11.and Februari. 

Plaatsclijke schoolkommissie de heeren : 
H. K. H. Wilkbns. 

C. A. H. Kuhr. 

V erzorgingsgesticht de beer: 

N. van Klaveren. 

Tabel aa.ntoonende de datums van vcrtrck en vcr
moerlelijkc aankomst d~r brievenmalen van en naar 
Nedel'lcmcl over de maand Febrnari 1884. 

Yermoedelijke a.ankomst 

te Batavia. 

E. 7 Feb. 

F. H id. 

N. 21 id. 

E. 21 id. 

F. 25 id. 

Vertrek Yan Batavia, 

E. 7 Feb. 

N. 9 Hl. 

F. 14 id. 

N. 20 id. 

E. 21 id. 

E. 28 id. 

K B. De letters "N. E. F. duid1m respectivrlijk rle 
"Nede;·lanclschl', Engelsche, en Fransche hrievrnma
lcn aan. 

In het Zuidergebergte zijn de oude duiten 
nog altoos zeer gewild. De bevolking, de koe
lies en bet werkvolk zetten een zuur gezicht, 
als. men ze in zilver of in centen uitbctaalcl. 
V andaar dat er een nieuwe industrie in bet le-

blik sprakc van om in hct dorp te gaan eten, maar 
we ware.n allen zoo moe, dat we geen halve mijl 
meer zouclcn kunnen gaan. Had de jacht nog voort
geduurd, we badden uit opgewondenheid nog wcl 
een paar uur kunnen loopen , maar toen eenmaal rlc 
vervolging, door den rlood van den reebok, had op
gehouden, waren we plat op den grand geva.llcn. 

Een van de knechts, rlie ook op de honden moest 
passen, werd uitgezonden om te Varville provisien te 
gaan balen. \\.ij blcven in bet gra~, bij een vrij 
bouwvallige hut, gelegen aan den weg, die naar bet 
bosch leidt. 

En waar is de Vaussant? vroeg een van ons. 
Ten gc»olgc van een wand aan het been, liep de 

kommandant nict zoo vlug als rle meestcn onder onR. 
Ikzelf liep vrij slecht en daarclool' kwam hct dat 1vij 
bicden dikwijls de achterhoede van het ~ezelschap 
YOrmden; dat had ecn soort van toenaclering tu~schcn 
ons gegernn, hij droeg mij cen zekere vricndschap 
toe en praatte gaarne met mij. 

- De kommanda.nt zal vcrtlwaal<l zijn. 
- Ik zal appel Llazen, zci de Kfrian, die bet best 

van ons alien op den jaehthoorn toetc1·de. 
- De Yaussant kent bet bosch even goed als wij, 

zci de Pleubel. hij l1Ceft hicr vroeger snippen gejaagcl 
en ik geloof zelfo, dat ....... -

Een vroolijk : Ilo~rah 1·iel hem in rle rcdc. 
l\Icn zag de lrnecht mrt een man<l met mondbc

hocf1.m aankomcn. \\'ij ha;istten ons die Jpr]ig tc ma
ken en den inhoud op hct gras nccler tc Jcggen. 

In minder dan 'ijf rninnten was er ham harde 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

ven geroepen is. Speculanten koopen duiten 
te Solo op en krijgen er dan soms 130 voor 
een zilveren gulden. In het Zuidergebergte 
worden ze grif tegen 120 stuks voor een gul
den afgezet dus tegen een winstje van 10 
duiten elk. Er gaan pctarden met f 100-bela
den naar de pass11rs van Kedong goedel en 
rnrnr Pamn.n vtm w11nr ze nog venler naar 
het binnenl11nd worden gevoerd. Misschien 
lrnn het nuttig ·wezen, clitt wij hiervan mel
ding ma.ken, want onzes inziens stelt dit geen 
zui \'ere toestand d1tar. 

Op vV oensdug den 20e Februn.ri znl de ver
eenigiug <ler .'olosche hmdhuurclers vergade
ring houden in bet Loge gebouw alhier. 

]) irnnten van bchandeling zullen s:gn. 
1 V era.ntwoording en verslag van werk-

zn.amhe len. 
:J \.' erkiezing Y11n bestuur. 
3 lngekomen stukken. 
4 Djonkenbelasring. 
5 Is toppen bij koffij wenschelijk of niet?

zoo het in het algemeen niet wensche
lijk is, is bet clan niet noodzn.kelijk bij 
boomen die door de bladziekte geleden 
hebben. 

6 Suikerkeuring en werking van nieuwge
volgcle keuring door een arbiter te Se
marang. 

W oensdag den 20en clezer, zal in het fong
koe- Negaransche een huwelijk gesloten wor<len, 
namelijk tusschen den Pangeran Ario Handa
janingrnt, broeder van den Pangernn Adipati 
Ario Praboe Prang W adono en Ra<lhen Adjeng 
Hartati, dochtervan Radhen Mas Gondowa.rdojo. 

V erleden W oensdu.g waren de goten voor de 
huizen van een gedeelte der Achterstrnat we
derom zooclanig met water gevuld, dat de straat 
dreigde OYerstroomd te worden. In een der goten 
is een verstopping. Als de assistent l{esident 
zijne iuspectie maakt, zal het ZEDG. gemak 
kelijk vallen, de bedoelde opstoppingen te vin
den, en ze te doen wegruimen. 

Het Indisch Vudel'land van den 6en Febru
ari bevat een ingezondeu stuk, getitelcl: Wr~
Kl'lLYElmEXlGIXGJ.;?{, waarin aanbevolen wordt, 
om kommissien te vormen, een bamboezen huis, 
een soort van pakhuis ( als het kan bancljirvrij) 
te bouwen en daar rijst, suiker, koffie, thee, 
bout, houtskolen, olie etc. etc., te verkoopen. 
Het idee moge goed wezen, wij gelooven echter 

e~jeren, brood, wijn, 7.elf was er gebak, een hcerlijk 
gezicht voor uitgehongerde jagers. 

- Kom, aan tafcl, was de algemeene kreet. 
- En de komrnandant? vroeg Francois 
- Dan moeten wij wachten, bromdc men ver-

drietig. 
Ecn paar minuten later kwam de Vaussant op 

eenigen afstand van ons, uit het bosch. Hij tleerl vijf 
of zes passen naar de vroolijke trocp, die hem toe
riep om spoP.dig te komen. J\Iaar op ecns bleef hij 
~tilstaan. Ik zag he111 verbleeken, zelfs wankelen. Ik 
liep naar hem toe. 

- Zijt gij ziek? vroeg ik hem. Wat scheelt u. 
Leun op mijn arm. 

Jlij rluwdc mij zarht tcrug. 
- llet kwaatl zit daar, zeide hij de hanrl op zijn 

hart leggemle. 
Even als ik ongerust, kwamen de vrienden ans 

te gernoct. 
- \Vat scherlt u? noegen ze op hnnne heurt. 
- i\icts. antwoonlde de kommanclant, ik ben al-

leen erg moe. 
- En hcbt zekcr ook hanger, vie! de Kfrian in. 

Wat mij aangaat, ik val om van uitputti.ng. Fran-
1,:ois, al~ gij het bevel tot den aanval niet geeft, clan 
za! ik 1.0rgr.n, di.t gij onterfd wordt. Korn, heeren 
nan hct wcrk ! einrl igdl' l1ij, rcn paar snetlen van 
rlen halll naar zich toe halenrle. 

lle \'au~wn-t, wa~ bij ons korncn zittcn. met den 
rug tegr·n ceu l>oom f!C'lcund. lk bckcek hem van 
te1· zijdc. Zijn onidaan gclaat maakte mij ongerust. 



niet, dat zulk een ondernemiug te Solo zou 
slagen, omdat ze da11r zek:er systeurn.tisch zon 
tegengi•werkt wonleu. Het nrtikel is anders 
wel lezerswaanl en geteekend K. 0. K. 

Door de Hegeering is beslist dat de loten vn.n 
premie-leeningen vrij ;n.n het ze5elrecht zijn_. 

Zeker is de rat een dier, dat met recht door 
den mensch den oorlog wordt aangedaan, omdat 
de vernielzucht en vraatzucht der ratten, ten 
nadeele der menschen, zoo groot is. \.Yij ken
nen daarom ook gaarne den mensch het recht 
toe om ze zooveel mogel:ijk te verdelgen. 'Vat 
echter een ieder met ons zal afkeuren is het 
martelen dat soms die dieren wordt aangeclaan. 
Dit zag men gisteren avond weder in de Chi
neesche kamp waar een paar l'hineezen, die 
reeds lang tot de jaren des onderscheids waren 
gekomen, een gevangen rat in petroleUlll doop
ten, hem aanstaken en toen loslieten. Het bee t 
trachtte met wanhoopige sp,rongen weg te ko
men, het liep een vijftien pa sen ver en bleef 
toen dood liggen. Afgescheiden dat die ver
brandingen afkeurenswaardig zijn om hunne 
doellooze wreedaarcligheid, moesten zij ver
boden en de daders streng p;estraft worden; 
hoe licht kan zulk een rat tusscben de opge
stapelde ledige kisten geraken en dit zou mm
leiding kunnen geven tot brand in de Chinee
sche kamp. een ongeluk waarvan de gevolgen 
niet te overzien zijn. 

De voor telling van de Europecsche \Yalhalla 
in bet komecliegebouw, gisteravond, was, vooral 
wat de recette aanging, nog al bevredigend. Z. H. 
de oesoehoenan, de Pangeran Adipatie Anom. 
de Resident en verdere autoriteiten wnren nan
wezig en de toeren waren even goed en onge
veer dezelfden als de vorige keeren. Het geheim 
van de zak werd verklitanl en Mejufvrouw Zelma 
maakte pirouettes op het slappe koord. De 
Keizer ging naar huis nng voor de repreRen
tatie was afgeloopen. 'l'ot op het oogenblik i ' 
no()" niet bekend of deze voorstelling de aller
laatste geweest is, men denkt echter van ja. 

DE HEER 0 . Hon:1ux scluijft nit Madjoe 
aan de Sum. Ct. over een hem nog onbekend 
dier waarvan hij de volgende bescbrijring geeft: 

Den 20en kwarn mijn temporaire exjacht
dardanel, Hadji Gapoek. tegen bet middaguur. 
bij mij. gezolgd <loor hrne Maleier.~, die een 
aan 'n eind ba.mboe hangend zwart en grijs, 
vierbeenig langstn.artig, stijloorig, grijsoogig, 
hondskoppig, superln.tief katten knezelig, grof 
langharig. met kop en tanrt 3 mete,· hmg, 
dood dier droegen. 

Na afloop der gewone begroetings ceremonie, 
en het gebruikel:ijk kucbje. als mmhef der re
devoering begon de Httclji: »Hier breng ik u 
iets, mijnheer. -Dit <lier kw1tm tegen midder
nacht in mijn tuin e11 scheen het op miin hou
den te hebben gemunt. die cen zoo schrikha
rend geblaf en gehuil uanhie1en. <lat ik er 
wakker van werd en ook cladelijk begreep, 
dat 't nu geen gewone nu.chtelijke varkensvi
site wa . Oogenblikkelijk greep ik naar rn:un 
kapmes en sprong daarmede mrnr buiten om 
te zien wat er gaancle was. 

»Gelukkig was bet niet erg donker en :;mg 
ik dan ook dadelijk ·n <lier regelrecht op m:g. 
in vollen ren aankomen en zoo beb ik het 
clan op -vier gelukkige homYen onth11.ald. 1lie 
u nu de wonden laten zien. t~11ge1olge waar
van het clier ma.mpoeste. Goel is groot ! 

Niettegenstaande ik toch met 'n tamelijke 
dosis beestenverst11nd, of te wel zerntm1cl van 
beesten uitgerust ben, zoo'n diertje h11d ik en 
hudden ook eenige beeren in Solok, clie ik het 
liet hekijken, nog nooit gezien en dito wa 't 
met alle soorten van inlanders, die het begluur-

Maa.r van den anderen kunt beschouwd, durfde ik 
hem niet meer te wagen, omdat ik weesde, dat 
cen buitl!ngcwone bclangstelling hem op dit oogcn
blik alies behalve wclkom zou<le wezen. 

De kommandant beproefde tc eten, rnaar liet lukte 
niet. Na vel'loop ''an een paar minutcn. zag ik hrlll 
bet brood en de ham, die hij in de hand hicld, ach
ter zich werpen en gehruik 111akendc Yan hct oogen
bW;:, dat de aandacht van l!et geliccle gezel chap 
op bet pellen der eijeren gevestigd wa~, f<tond hij 
zonder er iets gemerkt wenl op en o-i11g weder in 
bet bosch. 

Het feest op het gra~ duurde cen um· en toen 
ging men aan het rookcn. Eer,;t nn twee uren be
gon men ei· aan te flenken om h11iswaarts tc kec
ren. Ieder slond op, strektc de vcrstijl'de lieencn uit. 
loosde ecn paar diepe zuchten en nam zijn g<'wecr 
op den schowler. vVederom onthrak de kommandant 
op hct appel. 

Ik l1acl opgemel'l<.t, dat zoolang hij b~j om; gehlc
ven was, de Vaus~ant bijna altoos dour de oogen had 
gevest1gd op de hut waarbij wij gewtcn wu1·cn. llij 
beschouwde haar met e<'n uUzonclcrc anndacht en het. 
scheen mij t0e, clat hct gczicbt van die ellenciig<' 
woning hem had doen vcrlilceken en wankclcn. llet 
was voor rnij zeker dat die hut bij hem een wree
de of een zecr zachte herinnering opwekte. 

Ik verliet bet gezelschap en ging den kommandant 
opzoeken. Ik was bang hem in den een of andere 
hoek van het bosch buiten kenni.- te vindcn, omd<tt 
bet gcrucht liep, dat hij do01' een hartkwaaJ was 

den. Tamn dus nog onbekend. 't Is 'n com
positie van beer en ... Y- Ik ben bezig bet 
Yel te prepareeren, om het dattrnn in z1jn na
tuurlijken vorm terug te brengen. Het hn.rt en 
de lever heb ik gebrnJen en verorberd. Zoodrn. 
ik dientengevolge eenigen invloed op mijn ka
rakter ontw1111.r, zal ik 't u mededeelen. Voor
eerst vnng ik nog maar aan er meer en meer 
over na te denken: » Watirom is tot heden te 
Padang nog niet zoo iets vnn 'n specie vim 
rrnseum met bott»nischen tuin ?" 

[Ind. Vad.] 

Practisch wezen is veel waard. Van een on
langs ~ New-York gehuwd meisje vertelde 
men, dat zij den dag na haar bruiloft haar 
piano verkocht, zich voor het geld een nuai
macbine en linnen aanschafte om hemden voor 
zich en haar man te naaien. En een paur we
ken later war en ook haar vier zusters verloof d 
of reeds getrouwd. 

[Ind. Vad.] 

EEn DER EuRoPm;scnE GE'rUIGEN in de zuak 
Bufl.o, die reeds ongeveer f 800 aau reis- en 
verb4jfko ten te goed en v66r zijn vertrek naar 
Bata.1itt slechte f' 100 voorschot genoten heeft, 
vroeg 2 dezer om meer voorschot, 't geen hem 
echter is geweigercl. In ieder geval wordt 't 
proces Bufio met 52 getnigen, voor de verlie
zende ptwtij een dare fra11.ijigheid. 

Alg· D. 

Om wilJ of gevogelte te kuunen schieten 
zoncler de jachtwet te overtreden, heeft men in 
:F'rankrijk het volgende midclel beclacht: Men 
ehi.ssificeert het eenvoudig onder de rubriek: 
chadelijk geclierte. Met tlie uitvlucht hekencl, 

rnaakte de prefect van bet departement der be
neden- Alpen gebruik van de gelegenheid. clat 
<le algerneene mad vergaderd was, om aan elk 
der leden, grootencleels bart.stochte4jke jngers, 
de vran.g voor te leggen, of vinken (gfatiks ?) 
tot hi!t schaJelijk geclierte beboorclen. Bijna 
zonder uitzondering luidde bet autwoord be
ve. tigend. 'l'oen de beurt van antwoordeu ook 
aan twee genee-heeren, de <loctoren Liautarcl 
en Yvn.n. was gekomen, spntk de eerste, mi. 
cleftig ziin n.mbtgenoot te hebben gern.adpleegd: 
>> .fa, ruijnheer de prefect" vinken zijn schade
lijke dieren . . . . . als men er te veel vnn eet. 

J.B. 

n.\"DE}{ZO};.K. Het onderzoek naar de onfangs 
plaats geh.1J hebbeude ketjoepartij te Sewoe
g11loor, wonlt naa.r wij vernemen met ij >er 
voortgezct. De Pangcrnn Pnkoealmu en de 
( h-iilier l::lchmidt z~jn tot heLlen nng niet v,rn 
daar ternggekeercl. l\len beeft reec1s 7 personen 
opgevat. C~edurende de afw2zighcid van den 
Griffier 'clunidt. wordt z!jne fonctie naar wij 
vernemen door den Heer de Groot, Griffier bij 
den Residentie Rattd albier, wi:ta.rgenomen. 

Jfut. 

I~ HET LL~TST van December a. p. vertrok 
rnn Mad0era mrn.r Kangean, een eilamlje be
oosten Jladoer1i, de schoener S111,iwwp. Aan 
boord va.u die schoener bevomlen zicb de Kon
troleur 1an Amerom, bene1ens 15 inbnders, 
passagiers en schepeliugen. SeJert wenl Vi1ll 

de mmkomst vnn die schoe:;:ier op hare be
stemming niets vernomen, zoodu.t thn.ns door 
den Directeur vau bet mitrineetablis ement al
hier, op per tdegrmif bekomen last van <'!en 
Kommanclnnt der Zeernacht in N.-I., de hop
perbarge Jn.para. tij<ldijk gesteld onder bevel 
van den onderequipagemeester mm dn.t etnblis
sement, den Luite:uant ter zee le klasse H. 0. 
Achenbach, is uitgezonden om op de ver::>chil
lende naburige eilanden informa.tien in te win
nen, de schoener Sumitnap op tc sporen en 
zoo mogelijk hulp te verleenen. 

aangetast. 
Toen ik 0111 de hut was hecngegaan, had ik pas ecn 

t1Yintig pa~sen gcloopcn of ik bemerkte de Yaus~ant. 
lk zng alleen zijn rug, hij lag in het gra~. hij had 
het hoofd tu~schen de twee hamlen en bcwoog zich 
niet. ;-{a hem een paar malcn te vergeefo gcroepen 
tc hcbben, licp ik na,u· hein toe en op het oogen
hlik, rlnt ik mijn hand op zijn schouder wilde leg
g<"n hief hij het hoofd op. zag mij aan en met een 
pnur oop:rn vol tranen. Jk wcet nict!;. dat zulk ecn 
weeselijken indruk maakt dnn hct zi<'n vnn d<' tra
lll'n Y:1n iemand, die men wcct, dnt liij Ilink en dap
pc1· is. En z\jn wree•le bcprocvin!{en noorlig om die 
trancn te cloPn vlocijen. ]lie gcdnr:hle doet mij a,m 
vooral als er ~prake is vnn iemand, die ik gaarne 
lijden mag. 

- Pal'don, komm:mrlant. zci ik getroflen door zij
ne Rmal't en ter zelfuen tijrl onaangcnaam aange
daan, door hct gevoel van !tern mijne trgenwoordig
beid op te rlringnn op cen oogenblik, dat !1ij zc we! 
eens zecl' ornrtollig kon vind<'n. 

Goeda::mlig stnk hij mij echter de hnnd toe. 
- Verontschul1lig u niet, vocgde hij my toe. ik weet 

clat het geen nicuw~gierigheifl is, rlie u drijl'L en voor 
11we Lelangstelling ben ik u dankbaar. Laat mij 
eenigc oogenulikken om tot mijzelve te l omen en 
dan ga ik met u mede. 

lk ging op bet gras zitten, draaitle hcrn rnijn rug 
toe en maakte mijn kruithoom in onle, zoorlat bij 
zien kon, dat hij niet bespied werd. 

Na vcl'loop van een kwarti9r stond hij op en grcep 

De hopperb11rge '\l'ertrok gisteren namicl<lag 
vier uren. Jn annmerkiug genomen dnt dit 
v11.n.rtuig nlleen diende om baggerspecie te ver
voeren en dns niet voorzien was vun kolcn, 
victualie, instrurnenten, sloepen enz. dan is ze
ker de spoed, waarmede het op bet M11rine
ctn.blissement b:innen 24 uren werd uitgerust 
voor een tocht, die aJ.licht 30 dugen kan du
ren, zeer te pr1jzen. 

Hopen we cfat de tocht niet vruchteloos mo
ge zijn ! 

Soer. llandbl. 

ME::-<IG EuROPEAAN heeft met den eersten een 
koopje gekregen, doordat zijn bediende weg
geblevt'n is. De traffeloosheid, waarmede die 
lieden zulks lrnnnen doen, is er de oorzaak 
van. l\Ioge des heeren van Rees's bedienden 
elke man.nd wegloopen. 

[Ind. Vad.] 

UIT B .\'fA.HA scln·ijft men nan HE'l' bnrscn 
V ADERLA.XD. Dal de resident eerste klasse Jee
kel nnar Makn.s ar gaat, is zoo goed nls zeker. 
De gouverneur Tromp die in 1802 of d11.arom
h:ent secreta.ris vn.n Soerab11j11. was en toen den 
beer van H.ees tot resident had, wordt nil.tuur
lijk lid van den mad. 

V OLGE)l'S het Dai. If. wordt bet aantal van 
60 Europcescho militai.ren die te Tjilatjap in 
garnizoen ziju, verminderd tot l 0, welke bo
vemlien periodiek naar Biinjoemas znllcn wor
don geevacneercl. 

Ver s pre id e E e r i ch ten. 
De Jav;t-Bode Yernee111t met g.~uocgen daL duor de 

negeering aaruucrkelijke ,:01111J1011 zul:1'n toege~b1an 

worclcn voor de n'pnratien va11 de rurne~ rnn de 
1Iimloe-0111lherlen op hct Dieng- plateau, die uabij 
Mcmloct Saric en Kah.1 -,san rn die va11 den Boro
Bot•doe1'. :'.let mcer genoegcn zou :'.\edel'iancl~c h-Indi<' 
yp1·nun1cn hcblwn dat er annrncrkclijke summon 
mu·cn t.oegestna11 vooi· cen Yoldocnde tuchtig-iug 
Yan 'l'•morn, zoodat gccn Engelsche intcnentie drei
g-endc kon 11·ezcn. 
'· In Sdti 1 eningl'n i:; men nog altnos ongen1st over 
de tlij11a111ict, die uit hct gestrandc sd1ip Yonlwcnen 
is. - Bamnm hecft Y001· 200.000 dollars te Siam 
cen wittl! olifant g-ekocht. llij zal die eer t ti' Lon
flen f'll dan to New York ten toou s t.t~lleu. Al:; hij 
hierrnerle weder geld Yenlicnrl heeft, gaat hij aan 
hct :r.oekcn \''111 ecn witte raaf. - In Amb.m kun-
1~cn de a~~i·,kut-nc~i.leut 1•:1 de president rnn den 
L:t111lrn:ttl niet tc zamen 01·en1·cg. De in,_iCZl'lc1w.1 
i>ikzcn 1n1ttij en de Pesidl!:?t bcd't Yoorgestcld om 
hcitk' ambtena.·c t over te ]'la:1t~en. - TL' Bu l:lYia 
zijn Pr tPg~nwoordig kctting;:rn11g-Prs, 1lie JJll~t ccn 
p:1jong- loupr.n. Tot tlusrel'l'e drngcn z:j clic zclf, maar 
rh• t.ijtl schijnt met Yer mcer tc zijn, dat zij er ecn 
ponokawan op zttl!eu n:thoudc11, din dat wcrk voor 
hen doe:. De waag i;; llll iwg uf' d;tt in lteerc111licust 
zal muPten gc-..chiedf'n of dat rlriat· nµ cen amlcre 
\vijze ia zal YOLH·zicn wunlcn. - Op dio,;eU!!P plaats 
nccmt een "·a, ch 1nnn, rlic de poklrnn liij z'ch aan 
hni~ heeft. toch gowlc;'Cll van zijne klautcn in ont
Y<111g><t. - Ik zaak Yan Bullo wordt nog ~teed~ ruet 
l!e~lot.en d1!uren hchauddrl. - Ik raad van Indic 
bc,t;iat o:> h ot oogcuhlik uit dt~n Yicc-pre . .;i1lcut en 
~lPhts PCil ltd. Zo11 h"t niet. gOt'1l zijn om, als 1H·ocf, 
de pLiatsen der outbrckende !mien door i·cdaktenrs 
van Counmlen te laten venull1'n. - Yolgcn~ bet 
Jml isch- V111.lc1·land "·ordt Pr de noodige zorg gr
drno-en Yoo1· het zit:leheil Y:111 lie inwom•1·s van 
Buitenzo1·g. \"an Solo kan men slechts gedeeJtelijk 
hetzelfde zeggen.-

GElvIENGDE BERICHTEN. 
't Slapen in de kerk is cen gewoonte, die 

mrtn.r al te veel rneuschen zich eigen bebben 
gemaakt en waarover de predik:ers a.Ile reden 
hebben van zich te ergeren. Sla.pen nu is, hoe 
leel~jk ook, op zich zelf niet hinderlijk voor 
anderen, mnar velen clie slapen, snorken ook, 

mij bij den arm. Ge.leid door de appels nm onze 
Vl'iendcn, die lnngzaam liepen om ons de gelt•p-cnh1~irl 
te gernn hen in te balen, harldcn wij zc ook weJ.lra in
gehnald. Ieder drong bij den k.omrnandant a<tn, om 
te zeggen ~Yat hem sch<'clde, rnanr ik gaf hen cen 
teeken om het hem niet lastig tc maken. 

- lk ben erg 1·errnocid, was zijn antwoonl, ga 
maa1· vooruit hcl}ren, gijlicden hebt µ-oede bPcncn. 
.\IF< nnar gewuonte rnllen de :'.fariclle en ik de nclt
terh0t'de ui tmak1;n. 

:'.\fc11 begrcep, <lat de Yaussa nL licrnr alleen \Ya~, clan 
onrlcr rle noolijkc juget·,, <lie dour zijn vc1·driclig ,!!.'<'

zicllt !1nnne vroolijkhcirl ook zouden verlic.,cn en zij 
gingen op mar~clt met een :melheirl. die 111rn rnr
wachtcn kan, na acht urcn g-eloPpcn te hcbhen. 

Dr Ya11ssnnt en ik gingPn lnng1.nam vo11r11iL en 
sleeht~ Yan tijd tot tijd, maar hoc lange1· hoc iPltl
zamc1· en fln11wer, hoorde men hct lachen rnn de 
andcrc vricnden. 

Na 1cduop van ern paar minuLen stond de k0m
mantlnnt f<lil. 

- Zijt gij er el'g op gP!'teld om Yan arnnd op lwt 
kasteel t.el'Ug tc wczcn vroeg hij mij . 

- Dat is mij hetl'clfde. 
- Zou hcL u niet te el'g voorkomcn om een nachL 

in ecn bouwrnllige hut door te hl'cngen. 
- \Vel Ill'en volsll'ekt nict. 
- Ku mijn ' ' riend, ik zou zoo gl'nag een nacht 

doorbrengcn in die hut waarbij gij mij hebt gevon
den. \.Vilt gij mij gczelio:chnp houdcn? 

- lk hen gcbeel tot uw dienst. 

en clit i. al zeer onaangenaam. Z~1lk een Sll' 

ker, een kon iuklijk~ :morker nog wel, ' 
Kitrel 11 vn.n Engeland en op zijr:. voorb: 
sliep en snorkte ook de geheell. hofhoudi 
die hem n11.ar de kerk vergezelde. Op zeke 
dn.g preekte v oor den koning in de St. Pai 
kerk de kans1elredenaar Dr. South, een e 
verstandig als geestig man, die nochtans r 
genoeg versta: nd en geest scheen te hebb{ln 
zijn vorstel:ijk gehoor te boeien, want n'.id. 
in zijn preek 'was iedereen ingeslapen, De re 
naar, verstoor· d over dat gem.is aan aandac. 
nam zich vom r bet hun af te leeren en r· 
wendende tot ford Lauderdale, di~ naast 
koning 4'. .;, ep bij: »Mylorcl ik vmag '!1., 
om ve w ubf' dn.t ik u stoor, ;.,_A.ll.r ik moet 
zeggen, m~t gij zoo . <iterk sn00-;;t dut D"ij ge
vaar loopt van Zijne l~layisteit te wekl~en." 

Die vermaning deed iedereen ontwaken en 
had ten gevolge, ~at later niemand, als hij 
preek~e, lust had m te slapen. 

Van koning Lodewijk 1 van Beyeren, den
zelfden, die 't aan z~jn verstandhouding met 
de dt1nseres Lnla Montes te danken h11d dat 
hij uit zijn rijk werd g~jaagd, wordt d~ vol
gende aardige en weinig bekende anekdote ver
tel<.l: 

Toen hij in 1825 den troon besteeg, was 
er reeds een staats-subsidie, die zijn vader 
M1tximiliium I, wilcle uitrnsten. Nu was Lode~ 
wijk I, overigens een vriend van de Muzen 
vooral van die der schoone kunsten, een ver~ 
~lnarcl vij1md van wetenschappelijke verzame
lmgen, vooal V<m hc,·ba1·ia, die hij kortaf hooi 
noemde. De door de kamers toeo·estane hon
~erd duizend daalders w11ren doo~ de expedi
tie ecrst voor een vijfde gel1eelte gebruikt, toen 
Lodew.[jk aan de regering kwam, en reeds toen 
was de ,jonge . vorst besloten 11n.n de heeren Spix 
en Martms, die nan het hoofrl der expeclitie 
stonden, geen duit meer te betalen, waarom 
hij lrnn clan ook de gevraa(l"de 80.000 daalders 
weigerde. Hii was vn.n plu~ bet geld voor de 

. kunst te bestedcn. De heeren Spix en J\ifartius 
deJen dn.arop den koning een proces aan, wu.t 
dezc verloor. Den spijt nu d11arover liet de 
vorst op een zeer eigenaardige manier tegen 
cle beide overwinnaars blijken. Toen namelijk 
Spix: en Martius van de expeclitie terug waren 
gekomen, gebeurcle het dikwijls dat de koning 
een V<tll hen beide ontmoette. Zoo kwam illj 
b. v. op zekeron <lag Spix tea-en, groette hem 
en zeicle, terwijl hij hem gem~enzaam op den 
schoucler klopte: »Goeden dtw mii"n wfl.arde o• • 
Marbus, hoe gaat het? Hoe. m.aakt het Spix 
toch? Die clorum1i kerel heeft mij 80, 000 daal
~lei-s gekost met zUn hooi !" - Sire, - · zeide 
tlpix <.lan --ik ben Spix." - »Zoo, - herna.m 
de koning - clat is me ook wel, goeden mor
gen!" En daarop ging hij verder. 

Op ecn anderen dau ontmoette d koninD" 
J\ifartius en zeicle tocn: ~Goeden dag, beste Spi::, 
hoe gnnt het en hoe maakt het toch <Xie droro.•
melsche l\fartius? die kerel heeft me 80,000 
dmtlders gekost met zijn hooi ! " - Sire - zeide 
i\fortius - ik ben zelfs die Martins" - »Zoo, 
ook goed. Goeden morgen!" De wraak heeft 
een langen aclem en zoo duurde de zonder
linge urnnier van groet~n voort tot Spix ver
scheiJene jaren later aan de cholera overleed 
en met alle eer ten gmve werd gedrag;m. Den 
dag na de begrnfenis kwam de koning den 
acht..-rg-ebleven Martius tegen en zeide; »Goe
den d:1g, mijn wan.de Spix ! Hoe g-ant het? 
Die }fortius is d ns dood ~ Wat was dat een 
domme kerel ! Hij heefi; mij veel geld gekost 
met zijn hooi! 80,000 cfaalders ! - l:)ire, - wn.s 
het n.ntwoorcl - ik hen dia Mauritius en leef 
nog; Spix ecbter is gistaren beO'mven." - Zoo, 
dat is me ook wel, goeden m~rge ! 

- Ik dnrf CJ' niet allern binnen tc wian; niet, 
Ye1·rnlgde hij met ccn droe1·ig<'n glimlach, rlat ik bang 
ben YOOt' spoken, maar ik hen bang YOOI' mijzelf. 

-- Laat ons naar do hut terugkceren, zcide ik. 
i\foat' na CCll oogenblik YOcgde ik. er b\j; maar zoudo 
hei ni<'t goed zijn om onze vriendcn te waai·schuwen, 
am le rs la ten ze ons nog halea. 

-· Oij hebt gclijk, rnaar 11·at znllen wij doen? 
Op rhtt oogeubtik zag ik ccn clel' hedinnden van 

Fram;ois. lwt bosch uiLkomen met de bonden, die 
hij vcrznmeld ha cl en ilie naar het kasteel wilde terng
brcngcn. 

-- Zir1bwr inmancl die wij kunncn gcbrniken, zci
de ik tot rlP Yan~sant .. 

Ik 1 icp rlcn bcclienrle en gelastte hem om in bet 
kastecl lickcncl tc mrdwn, <lat de heel' de Vaussant 
en ik zoo wrmoei1l waren, dat wij tc VarviJJe wil
den overnachtcn. 

- Zn l i k zeggen, 
wocg de knee ht. 

De kommarnlant f 

Dank u. wij k 
De ko111mauclant t 

rug. 
En 1lc sleutcl? 
Die i:; bij een 

van hier woont. Laa 
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TE~EGRAMMEN. 
Uit a.uthentieke stukkcn is geciteerd dat de 

regent valscl1 getuigenis heeft afgclegd. 

lTit Batiivin, [1 Fehruari. 'l'ot kiljlitein-Ghinees te Bntang is dom den 
O Hi . i e c· 1. llesident Yan Pel'1do11gnn Yoorgedrngen: Souw 

'r · · 1 · l l ·v ( Tot ~oen. w ee.i 11.ng ver oi ver eenc. 1um ers<1el,-
baas- ketelnmker bij het St-0olllwezen k ::Joe- De assistent-re"ident der Oosier.listricten vn.n 
rabaja. Celebes, Merens, heeit een tweej1trig verlof' aan-

I:.. get r o k ken, de 111.1ulsk11ssen te Pnnnroe- gevraagd. 
kan, te Ng1twi cu iP Ponorogo. 

Bet beheer der algemeone kassen te :Medan 
e..i te Palemb1mg is opgedrn.gen 111w afzonder
lijke 1Llgernvene 011tv1tngers. 

Z~j znllen trA,ktementen gen.ietuu respct.:Lieve
lijk groat ~· 400.-en f 0~>0.-\> maands. 

'l'e Singkawang wordt een openbare school 
geope:nd. 

0 verge p 1 a at st, van Cheribon naar Tjia
mis, de landmeter Uijt den Bogaard. 

De .Algemeene Seci-etinis heeft een telegram 
uit .Amsterdam ontvangen, waaruit blijkt dut 
een fusie is tot stand gekomen tusschen de 
concessionarissen der spoorweglijn Semarang
Cheribon en de aahvrngers der concessie voor 
de lijn Anjer-Soembaja. 

Op W est-8unrntrn. z\ju weder lichte scbok
ken van aardbeving vrnargenolllen. 

Het stoomschip l\'001·dln·aba11t is gisteren te 
Marseille aangekomen. 

'rot dirigurend officier vnn gezondheid te 
Soernbn,j11 is voorgedragen dr. Zuur, thans te 
:Malang. 

Het verhoor der getuigen Quart~ro en Ab
doelgafoer, in de zaak Buflo, heeft heden met 
gealoten deuren plazits gehad. 

Yan Rt>uter, 5 Februari. 
Kwll'o, 3 Februu.ri. Op een verkenning -tocht, 
ondernomen. door Buker pacha. sloeg de vijand 
op de vluwt. 

De cavalerie die de v1ucht€lingen vervolglle, 
slaagde er in verscheidene honderden te dooden. 

Particulier Telgeram 
VAN DE LOC0.\10TIEF 

uit :N ederlnnd. 
Amsle1·1lro11, 4 Februari. 

JAV A-SUIKER, So. J 4, ~6't•. 

Officieel. 

'l' w e e j n r i g v e r I t' f v e r I e e n d aan 
l'ouperu , coutrolem der eerstc kl.ts e. 

.E c r v o 1 o n t s l a g e n Abke, algemeen , 
ontvimger. 

B e n o e m d tot algemeen ontvanger te Me-
dan, P1tbst; 

te Oheribon, Locks; 
te Pati, H.einhnrd ; 
te Pttlembung, ·wittemood; 
te J apnm, Bier; 
te Besoeki, Schotel ; 
tot onderopziener bij den constructiewinkel 

te SuemblLj<t, Hermans, 

Aangeslagen vendutien. 
Op !lfouml::tg cleu He Febrnarij ten huizc ian den 

Ile<'r J. 11. ::=.net in <le ad1terstr:Htt alhier \'an ZEJ 
i111Jocdel. 

Op Dir srlag den ·J :!c Fcbruarij in l1ct gewczen to
kolokcrnl Yan de Jirnrn J. t'. Ho: f en E 'tSas te Me
seu van ui\'C1 ,;e lo,;s<' g:oedercn. 

Op \\",J•'lMlag den ·l::le Fdmrarij ten huize van 
den welEdelG llecr K. ,\. ll. Kuhr te Kebalen van 
ZEJGr inLoedel. 

Op Dornfonlag den 1 fo Feun1arij des rnonuiudags 
ien ·I 0 ur·e ten kantore nm den ::\otaris D. Hodde 
alhier Yan het liuurbnd Trenjenn-. 

Op Vl'ijcbg den ·J .je l'cbruariJ tc Karnng Anom 
rnn <le nageluten goedernn Htll den llcer l'. Bischoff. 

De 1"e11dwt1ecslc1·, 
ll. C. F.LSSER. 

A d v e r t e n ti e n. 
Vendutie wegens vertrek. 
Op \Yoensdag, 13 Februari a. s. 

ten huize va.n den WelEdelGestrengen Heer 
.,!'! ~ 

li. ltUlili. 
Sec1·etcuis de1· Beside11lie Soerakarta 

Uit ilwapore 7 Februari. van ZEdG's. netten inboedel, 
Lamus ve1irekt hede~ viu ( 'heribon met het BESTAA~DE UIT: 

stoomschip CoHl'-il Gc;zcmaf flew]. I 'Iafels, stoelen en bu.nken, kroon-, hang- en 
stail.llde lalllpen spiegels en prachtige gnwu

it Batavia, 7 Febru11ri. 
Zank Butlo. 
Het pleidooi is heden morgen om 

begonnen. ·net ge:;loten tleuren. 

res. portieres, ijzeren tweeper1:1oons- en kinder
ledikanten com1Jleet, hang- en legkusten, wasch
tafels en schutsels, buffet, glas en porceleimverk, 

tien uur h een sc eerspiegel, enz. enz. 

Yun alle getuigen was alleen Quartero aan
wez1g. 

De regent CUlll suis, wijselijk weggebleYen. 

Uit Batavia, 7 Februari. 
Zaak Buflo. 
Het pleidooi i<> kwart over hnrnlf geeindigd. 
:Mr. Henny conclucleerde natuurlijk tot 1rij-

spra.ak. 
De uitspraak znl beden over acht dagen 

plants hebben. 
De verdediger zei o. a. letterlijk: 
als een der eerste getuigen wegens meineed 

in de gevangenis gezet ware, chm had de ge
heele bende moet€n Yolgen. W ie van de ge
tui1Ten zou dan zijn blijven zitten? 

Dr Theuuissen en de regent wen1en geducht 
a faire genome11 • 

Uit Batavia, 6 Februari. 
Tot consul der Kederlanden te Singapore is 

voorgedrage11 ~e heer Kruyt, thans consul der 
Neclerianden te Djeddah. 

Zaak Bu:flo. 
Heclen is het verhoor van den regent voort

gezet. 
Morgen pleidooi. 

Zaak Buflo. 
Het verhoor van den re, is afgeloopen. 
Bet zeer goed gemotivee~de requisitoir wijt 

de vervolging aan wrMkzucht en partijzncht, 
terw:ijl bet de onschuld bewezeu acht. 

Derhalve eischt de Offiicier van justitie vrij
spraak. 

YOOR'l'S: 
Een we1mg gelmrikte Engelsche rnylord. 
Bloemen in pottcn. 
Daags te voren te bezichtigen, 
- 64 - SOESMAN & Co. 

OPENBARE VERKOOP. 
OP, Dondenlag· 1-l Feb1·uarij lSS-l 

des voonn.icldags ten 10 ure, ten kantore 
van den ondergeteekende, 
'"an bet bnurland 

THE~JE~G-, KLAT~N, :::lOEH.AKAR'rA: 
groot ongeYeer 282. Bouws. ' 

Solo, 15 Jil.lluarij 188.J. 

(46) 

D. BODDE. 
Nota.ris qq 

Internationale Orecliet- en 
Handelsvereen.iging 

»lW'l''l'ERDAM" 

v~-11~illi8e 
open.bare verkoop. 

,Op Zate1·dag· 16 Feb1:uari 188'1 
des 'V001'middags ten 10 Ul'e 

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

van 
de .koffieonderneming DELLI 

ook genaamd Kedawoeng en van de de erf
pachtsrechten op de gronden waarop die on
derneming geclreven wordt; gelegen in het 
district Oenamng, afdeeling f.A.mbarawa, wijk 
letter W. perceel No. 56 verpondingsnommer 
58, hebbende eene uitgestrektheid van 401 
bouws. 

SAMARANG, 10 Januari 1884-. 
(55) Mr. UAESAlt V01'.LTE q. q. 

v~ii~111:t8~ 
open.bare verkoop. 
Zaterdag 23 Februa1·i 1884 

des voot1niddags ten 10 iwe 
1·staan en in het locaal -van het ven

:ment te Samarang 
van 

•ffic onde1·neming GOLLI 
·ten op de gronden 
~edreven wordt; ge-

Handels- en Commissiehuis. 1egen iu de nf<leeling 9nbtiga, wijk letter ·w. 
perceel ~ o. liO verpondingsnommcr W3, heb
bende et'ne uitgesfa-ektheid van 587 bouws. B. W. VAN HOGEZAND. 

SAl\IAHANU, 10 Jammri 188-L 
(5li) Mr, CAESAR V01l' l'l~ q. c1. 

~ ·uo1·st 1·aat- Solo. 
Onwu.ngen: 

l'ublieke 
Pnih. rrnikc BOTl~H rnerk B. V BTH & Uo. 

» » HAJ\L\HJN wcgr 1de pl. m. 6 kilo. 
Hce'e blikk<n }<,H,\V'J'l~:\;30.!£P, 

Op den 20e Feb1 uarli 1884 des ruorgens 
ten negen ure op het Vendabmtoor, van het 
huis tbans geoccupeerd door de Loge. 

Engel,;ebe GKLl~lJgN in potjes (BA.'l'TY & Co.) 
OUUEADJ~- en 1mAMBOOZEN S'l'H.OOP 

'/, en '/, fl. ('1'1·1us~.0~::>1~.A.U.) 

( 66) A. i\lAOHlELSK 

Aanstaanden Zondag, 
den 10c dezer, 

VIWCHTEN op WATER. en BRANDE
WIJN V.f. o. l\IAUEDOINE (TEIJSSOXNE.A.U.) 

~ De11yilcl !jkl11·id V(()! 11lles uegaranclee1·d, dus 
niet goccl te1·11g. 

h:omt de ondetgetcekencle te Solo, in het 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

:ae,tel Sl:t~::@!l 
Een factnur elegante Met diverse goederen als: 'l'ricots, zeer f1jne; 

idem schoenen en bottines voor dztllles, heeren 
en kinderen; heeren- en kinderenhoeden; lepe1s, 
vorken en messen van Ohristoffle 11.ilver; hor
loges en borlogekettingen; heerensokken: zeep 
en verschillende odeurs; wandelstokken; sigu.ret
tenpapier vn.n Job: leidscls en hoofdstellen voor 
wagenpnnrclen: schilderijen; bloempotten; kin
derspee1goed; sn.mbalbakken; kwis1Jeldoors ; 
Turksehe tub1lk en nog andere zaken, te veel 
om op te noemen. 

:Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Hnm1schoenen met twee en vier 
lrnoopen. 

EJ<JN FACTUUR 
prachtige vilten 

HO EDEN VAN EL WOOD & Co. 
diverse Stroo hoeclen, Overhemclen met kra
gen, VllJl f' 35 tot f ()5 per dozijn enz. em;. 

VLASBLOM. 
( 65) J. B. ni.n der ELS'l'. (13) Heerenstrun.t--Solo. 

Handels- en Commissiehuis. 

B ."'1V. VAN HOGEZAND. 
Verlrrijgbaa1' b{j . 

THOOFT & BUN I NG_ 
Voo1·8/ l'Clat - Solo 

Ontvnngen: 
't\T p ~'"' A,N1 

D~~ (!!l~lf'tH, .j,,°ijE = E VJ _ !!J~ ~~~ ~~v!!!.!!!J, 

Een foctuurlje overheerlijke HOLAN DSCHE 
SIGAREN in kist:ies rnn 50 stuks en in prij
zen van: 

oud-officier vnn gezonclheid bij het 0.-I. leerg 

I -I..t-\..NDL.EIDING 
VOOR f 4,-f +,50 f 5,-f 6,-f 7,- en f 8,- per 

kist;e. (GO) NIET-GENEESKUNDIGEN 
Handels- en Commissiehuis. 

B. 1V. ·y A.l T HOG EZAND. 
Y ool'sf mat - Solo. 

Neflel'landscli-Lndle. 

~fet 7 uitslaande platen. 
\~ erkrijgbaar 

APPOLLINARI.:S WATER in manden en krui
ken, 

Ten gelJruike op plnatsen waar zich 
geen geneesheer bevindt, voor 

Ambtennren, op patrouilles, 

VICTORIA. ·wATER in kisten van 50 
(61) 

enz. enz. (21) 

flesschen. P1·ijs f 5.-· fmnco re1· post { 5,50. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. ,Y. VAN HOGEZAND. Ver~orging~.,. CiasUQbt 
1'001·str{/at - Solo. ~O ENAH.1IBT.A. 

Steeds voorzien van de meest mog81ijke soor
ten, 

In de hetrekking vim 2e Regent en 2e Re
genLes is ,-uurzien. 

PROVISIE~ en DRANKEN A. MAOHIELSE, President. 
rn prima kwaliteit en billijke prJJzen. ( 62) (59) H. VAN GROLL, Secretar:is. 

JAGTGEWEEREN EN GEWEEREN 
~ 

VOOR. SCEl::IETOEFENJ:N'GEN' 
\:; Alie grootc daglJ!ad<:n van Parij<; juichcn !of toe aan de vervollrnmc-

_.... 1iug dcr jaglg0wecrcu door den Heer GALA.ND '\\·a·Jc11-Fabrika11l te 
Pctri.js. Lui!-: c11 llirmiugham. iugcrn,• r1, \\·aarvan 'llij de draai;-wijc!te 
Yc·rdulJb.elt en du concontratie verL1ri0voudigt. - lld Jmis GAL.AND 

,..- 1s ft.!1l.el1Jk hct bedmdeudsle m Emopa, en hcl mecst aaulul)0vc:co door 
,,:_ de uiistekcnl!eid van zijn0 t~Lllrikalie, hel vc:rdh'n:sl van zijue uilvind 11-

- gen, en de voordeclig0 prijz..;11 rnort:;pruitcnde ui1 zijn uil,;mitcncl mcka
u1ck werk. De naauwkeuri;rheid zijncr Carabyneu (express mechm1isch 

'-·- llif/.es). cle soliditcit en de go~d_; werkinl' zijncr g0 lll'C\\:lecl'Jc Hl-V .iv _rs, 
cle schoonhc1cl en de onwnkbare aJUStal1c van ZIJne Ja."tc'ewecl'c:n. de 
!Juilcngewoon gocde kwalileil zijuer melallickc Carto1Jch7;s, onvcrroe
stel1Jk en meer als honuercl maal dienenae: de zorl?'1·uJdi "ileid \Yaarnlt.!de 
al!e ontvangen Orders Uitgevocrd worden. ZOO Klein OOk hel be<lrag 
daarvau moge zijn; .anes streefL naar een buitl!ngewoon hooge cla8si'.l
catie, en reclltvaard1gl de grootc naam, steuucndc op de bG$te r_;f0renL1es 
in Indic zoowel als in andere wcrdducelen. -- De El:cr GAX.AND b rte 
scl1rijver van el:n wcrk : Behandeling de>' \Vapenkunde, groot boekdcel m;::t 
60 scl10one gravurcn, Geweere~, Carabyr.en, Pistolen, :Revolvers, 
Schijven, enz .. e~n work d<tt l1!J franco aan alkn gratH zendt. die hem 
ecnc gefrankeerde aanvraag do~a. gcrichl aan zi,i: HOOFD-El'AllLlS· 
i\li:lll&~T, 13, BVE J>'HAVTEVXX.X.E, PaR.XJ'S. 

~E~SBA-' C)~ ~~~~~-~=~ 
8, Rue Milton, te Parijs 

Vertcgcnwoordiger voor Europa Yan de Neclerlnndsch-Jnclische Pers en voor 
Inclie van de \'Oornaamste fubriekan1en Yem Frankrijk, Leveelt zich aan 

1° Voor llet uitvoeren van alle Gommissien en Inca;sso's op de billijkste 
voorwaa.rde11. 

2° Den ve11koop voo1• de ma.rkt te Pa1•ijs van Hollandsche en Indiscl1e 
prod11kten. 

3° Vo or a,JJes wat in het beJa,ng ~igt van den Hollanclschen of Inclische11 
handel te Pa1•ijs. 

tn mijnc Bureaux liggen dCT voornan!nslc HqJJnmJ~clte en allc Jodi~chc Courantcn. Aile 
inliclltlugcu word.en er vcrstrckl Zc zij11 ile1 vc•reeui;nng-8\mut van ludHirs cu Hollanders. 

TEl.F.CHJ\\h\llm:s: ELSBACH-PARIJS 

1-:::;;,,.. ...... ;;::--~--~-::::;;---........ ~____.-:::d-:::::;~-~--~~ .. ~--~::::::::~ ..... i;;.:::-:--;;;;;oliiiii~-

Ve::~cbieDe~ ~ 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 

1884 

THOOFT & BUNING. 

(8) 



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

ten bcltocvc vnn 
De Gymnastiekschool tc Soe1·akartn 

en 
De Ve1·eeniging tot "·001·be1·eidend on

de1·riel1t nan kinderen vnn :rtihn'cr- -
1nogcude11 in Nede1·Iandch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

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

320 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONT.\.NT vcrkrijgbaar. 

te Arnboina bij de heci·en A. J. Ifai·rnscn & Co. 
« l3:mda « den heer C. J. Illankcrt. 
cc Banrljarmasin cc << << J. A. JanRen. 
« Bandong « « « C. G. Heiligers. 
« Batavia cc de N I Escompto Maat chappij. 
« << cc den heer II. J. Mcertcns. 
(( (( 

(( (( 

(£ (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Bengkalis 
« Bonkoelen 
cc IloC'leleng 
c< Buitenzorg 
« Cheribon 
)) (( 

)) (( 

« Djocjacarta 
(( (( 

\( (( 

(< (( 

« Indramajoe 
Ct (( 

« Kota-Radja 
« Macas~ar 
» ~Ienarlo 
« Padang 
« Palembang 
« Pa~oeroean 
)) (( 

» Pattie 
>> PPcalongan 
(( (( 

« (( 
« Poenvoredjo 
« Probolingo 
« (( 
cc Riouw 
<< Rembang 
« Salntiga 
« Samarang 
(( (( 

(( (( 

« (( 
(( (( 

(( (( 

cc Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

l.l Soerakarta 
(( (( 

(( (( 

« Tangerang 
« Tega! 
» Ternate 

« Tjilatjap 

cc cc « G. Gehrung. 
« « « F. II. Kroon. 
« de heercn II. M. mn Dorp & Co. 
« cc « Ernst & Co. 
« « « Bruining & Co. 
« « « Ogihie & Co. 
« « cc Yis~er & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
« den heer Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« « cc G. C. TwijRel. 
« cc cc C. A. Aeckerlin. 
« « « ::\ierinckx . 
cc « cc Th. Jansz. 
« « cc J. J. II. Smeenk. 
« « cc A. J. \1.ohekamp. 
« « cc J. van llol~L Pel ii' Iman. 
« cc « J. J. de Grnaff. 
c< « cc II. B1ming·. 
c1 1< " \\Tell. l-i:ock1'n. 
« de hcercu Soc:<1n:m .- Co. 
<< den heer J. Re,ius. 
« « « Chs. Pino. 
« « « D. \\'. J\reefol. 
<1 cc <1 \\'. Eekhuut. 
« de heeren de Borde_ & Co. 
« « << \Yaldeck .'- Co. 
<< << « G. H. Ruhaak. 
« « « II. G. Eluncler. 
« « « D. P. Erdb1-ink. 
« <1 cc A. ;.\I. Yarke,·isser. 
<< « « A. \Y. I. Bochardt. 
« cc « S. ~. Marx. 
« de heercn Hana :\Iullemeister & Co. 
« den heer M. F. Srnets. 
« « « C. G. van Sliclrecbt. 
« « " R. S. Thal Larsen. 
(( (( (( C. YU!l Zijp. 
« cc << P. L. van Bodegorn. 
« « « Th. Il. van Soest. 
« de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « RaYeu~waay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
cc « « Grivel & Co. 
« den heer .\. Bis~chop. 
« « « Chs. Kocken. 
« c1 « Y. Clignett. 
<< de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Yan Muiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « Yogel van cler Heide & Co. 
« den heer L. Baier. 
« « « L. A. M. Leman. 
« « « K. lioYens Greve ·~rzn. 

» « « C. \\'. R. van Renese rnn 
Duijvenbode. 

J> << « I. I. A. Uitenhage de 
Mist. 

De trek.king gaschiedt ten overstaan van den No
taris H. J. MEERTENS te Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

De Cominissie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNIN& - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan yoor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbeho~eften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden i-;teeds gratis 

ve1·strekt. 

~ev~JQ~~ Ae Kl~in 
modiste Sama1·ang. 

is rmm voorzien van fluweel, sat1jn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groot~ keuze dameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffon enz. (3 7) 

HE 'Uf BEL MAiGAZIJrN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONNAIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van alle fabrieksbenoodigdheden -.-{j. T~ ~AS-Semarau~·. 
De ondergeteekende neemt de vrijheid UEdG. 

medetecleelen, dat hii in zijn MEUBELMAGA
ZIJ steeds voorlianden heeft alle mogelijke 
1EUBEL en HUISRAAD, als: 
E~GELSCHE en SOEHABAIASCHE LE

DDCA JTE.i.. met bultzak en klamboe, waarbij 
voor de zuiverheicl van de kapok wordt in
gestaan. 

SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEELDEN, 
KROO r-HANG- en STAANDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

DJATIEHOU'l1EN Sl'OELEN, 'l'AFELS, 
KASTE , BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHU'l'SELS etc., MARMEREN 
RONDE 'l'AFELS,-UONSOLES, TOILETSPIE
GELS, KNAPEN,- complete SERYIEZEN en 
GLAS\VERK in alle genres en prijzen en ver
der a.lies 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 erob11.lage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worden gedragen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUURT MEUBELS. 

Expeditie. 
Bela.st zich met het verzenden van goederen 

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 aansprnkelijk 
voor n.lle risico 's en waarborgt tegen eene ge
ringe assmantie-premie de goede overkomst 
der colli's. 

Producten worden door hem van het spoor
wegsfation alhier tot op de weegschaal in de 

.I pakhuizen getnmcportcerd en , telt hij zich 
steeds aam~prnkelijk voor de overleggeklen aan 
de spoorwegmaatsclrn.ppij en ,-oor de te mmne 
uitleverino·. 

Commissiehandel. 
:::\eemt producten voor de inhmdsche markt 

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

AQlen tscha p voor fa brieken. 
Bela t zich met de levering van alle lllllte

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Sema1·a11g. 

SOESJ'.\IAN ~~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 

Huis-en Conunissie,·endntien 
(28) 

In commissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van \V. H. YAS EcK & Zo::rnx, Amstel'dam) 
bizonder licht, geschikt om met t w e e p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

Tc be:ichtigen bij 
(1) 1'HOOFT & BU.NING. 

GEVRAAGD 
voor een af(leeling van een KoFl!'IE-ONDER
XEJIIXG bijzondPr geschikt voor Indigo-Oultuur 

een Compagnon, 
die door aanbrenging van kapitaal aandeel 
verkrijgt, tevens zich met aclministratie wil 
belasten. 

Offertes franco, onder nommer dezer ad
vertentie. 

(2) THOOFT & BUNING. 

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

Djebbres. 

- Informaties bij den heer. 
(19) A. MAOHIELSE. 

Verkrijgbaar 
IlIJ 

Thooft .& Euning - Soerakarta. 
PAPIEH.EN IN DIYERSE SOOR'I'E 
ENVELOPPEN. 
KAN'rOORBENO_ODJGDHEDEN. 
INK'l'E~, I~ Z'.;EEH. VELE SOORTEN. 
PH.ACIITALBU1H:l. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B n s v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij fr B Il t B Ma at s G ha DD ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij over4jclen, Illllller-trekkcnde verz~
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs am1genomen VEitLAAGD tarief voor vVEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakarta 
(17) J. H. VAN 0 '.IMEHEN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven oru de oven in toepassing te brengen, 100,DOO vuurva,ste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest c o n cur r e er end e prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMA'l'EHJALEN 
SMED:ERIJ, KOPERGIE'I'ElUJ, WAGE -

MAKElUJ en 'l'Ii.VU1ERMA SWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed. tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DBUHE en RAl\IEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO:NHLTIZEN, FABIUJ;;KEN 
eo. LOODSl<JX. worden solide en net afgewerkt, 
geleverd ~n opgesteld. 

Het bouwen v11,n \YOO. -HUIZE:::\ en FA
BHIEKE:N', wordt op zeer bill1jke contlitien 
aangenomen en uitgevoerd. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schij.fsclliet1·c~i.stc1·s en At.standsbcpa-
lb1;;cn, afaonderlijk gebonrlen. 

GcllrulUe Aanteel<eningboekjes. 
N aam l ij ste n. 
Klccdin;;lijsten. 
StraCbocken. 
Mena;;eboel<en met sterktc Register. 
Px·oces-Verbaal. Gctnigen Ve1·boorcn. 
Deklnagden Verhoo1·e11. 
Venduvcrn,ntlvoordingen, enz.cnz. (4) 

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZA.ND. 

Vooi·stmat-Solo (35) 

'r AN DER LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP! 
Pretentie op Ii. F. St. • . man 

en echtgenoote, g·eboren Dr. ij. 
Inf"orn1atien: ·Fiedler, §oerabaia. 

(47) 

Te koop gevraagd ! 
Bc:ngaalsche koeijen, 

elk }lCr dag minstens ''ier t.lesschen melk 
~c,·eude en niet ouder dan zcs jareu. 

Men adresseerc zich bij de uitgcYers van deze Cou
rant onder het nummer van deze ndvertentie. 

(44) 

Bi1.n1cnlan..dcn.: 

GOUVBfilBllf GBvraa~d 
, ·twral deg·eIUk PIAXO-onder· 
-..~· i.j~. 

)<'link salads. 
Adres nommer dezes, met copy-certi,ficaten., 

franco. 
(48) 'l'HOOF'l1 & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosteding," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;Veritas.'' 

Eij het Agentschntl dezer JI 'ntschap-
11ije11 bcstaat, 01> zeer aannemclijkc ''001·
lvna1·dcn, gelegenbeid tot vclfzekcrin;; 
tegeu brand~evanr, van alle soorten Ge
bo1nvcn en Goederen. 

De Agent tc Soe,·akro·la, 
(lG) J. H. VAN 01\fMEREN. 

Steeds bcleeCdelijk aanbe,·olen. Geen ASTHMA meer 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA . 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~P~~~e W1i1ne~e 
(25) A. MACHIELSE. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening i 500~000 

100.000 Lote:n ( 5 per I-'ot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 f 20.000 

r 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te Soeralnuta. 
SOBSJ\.IAN & Co. » Djocjalrnrta. 
B. J. EEKHOUT, l> Djocjalrnrta. 
J. V\t. VAN OQRDT. » Boijolali. 

De . ondergetcekende befast zich met 
0 PM ET I NG EN. 

ook van lnndelijke ondernemir>,...~-

J, G 
(2G) 

noch BORSTBEKLEMMING 
noch HOEST r-: 

DOOR AANWENDJNG VAN HET ( i.> 7) 
anti-asthmatie k poeder 

VAN Dr CLE[lY 
Voor geheel JAVA: bij WANNEE 
le Van AALST, le SamaraJli:i. 

t ......... •••oe•••••+++ 
MAAGZaEKTEN 

loeijelijke Spijmrtering, Jl!aag-ontstekinq, Jl!aag-en buikpiju 

EL 1x°E1tENf rro trfff E':f>'E iR E 1 
a 1a P.AP.A.X.N"E 

(Plantaardig, de spijsverteering bevoNJuend middel) 
Generaal Depot: 163 &:: 165. Rne St-Antoine, PARIJS 

en in Indie in alle Apolhekf'n ''erkriii;b...,ar. 

Schoenen--Laarzen Magazijn P-n Atelier 
YAN 

VL ASBL 0 M. 
Heerenstraat - Solo. (24) 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Badkamers, gocd
koop en goed. 

Te bclwmen bij. 
(11)' . C. DE LIJN. 

~§V~OU~ Ae KlQin 
JnO(liste §amaran~. 

Beveelt . zich am:i V"""' '- · 
veren van · 
11 
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