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Ingezonden. 
V au verschillende z:j_jden boort men tlrnns 

stemmen, die afzonderlijke bataillons infonterie 
willen opgericht hebben, uitsluitend bestaande 
uit in Indie geboren T ederlanders. V eel wordt 
duarvoor an.ngevoerd en misschien niet geheel 
ten onrechte. Zeker is het waar dat het ruwe 
leven in de kazerne. onder Europeanen van 
allerlei gehalte, dikw:ijls stuitend moet zijn 
voor een bier geborene, die soms in zijne 
jeugd een wat vertroctelde opvoeding heeft ge
noten; maar hoe is het dun in Nederl!1.11d zelf, 
waar menig adPlijke telg, door omstandighe
den gedwongen, tjjn toevlucht in de gelederen 
zoekt en in rue gele<leren guat het even ruw 
toe 11ls hier. En toch ziet men daar velen zich 
opleiden tot verdienstelijke officieren en onder
officieren en in Indie kan men op menig hier
geboren wijzen, die zich in de chambree heeft 
gevormd, niettegenstaunde de omgeving waarin 
hij zich gedurende minstens vier jaren moest 
bewegen en die men alles behalve beschaafd 
Jrnn noemen. Het hangt alleen van den per
soon af. Is zijn aanleg goed, houdt hij zich 
met kmcht op den nooiligen afstand van su
jetten, waarvan nirumer iets goeds kan komen, 
clan zal een hiergeborene Europeaan, vooral 
ms hij lust in den militairen stand heeft, een 
zPer bruikbaar soldaat worden. 

Met het woord soldaat bedoelen w:j_j niet 
alleen den laagsten tr1:1p der militaire hiemr
chie, wij bedoelen daarruede alle tmppcn, die 
er in Lestaan. Napoleon I zeide wel dat ieder 
soldaat den veldruaarschalkstaf in den ransel 
draugt, dit is mogelijk, maar niet een ieder 
kan hem er uit halen. Niet een ieder heeft 
daartoe de kunde, maar ook dikwijls ontbre1:kt 
daartoe de gelegenheid. 

Maar al bereikt niet een ieder den maar
schalkstaf er zijn in het leger graden genoeg. 
waarin met eere gediend kan worden en van 
dezen is die van onderofficier lang niet de min
ste. Het ongeluk is maar dat de onderofficier, 
vooral zij die geen kans hebben ooit gouden 
of zilveren fouri:tg~res te dragen, zoo weinig, 
toch vee~:J.l onverJiend, bij de burgers gezien 
zijn. Volgens ons inzi.eu zou door het relevt.e
ren van den ondexofficier'sbtnd een groote wel
daad aan het leger gedu.an worden. Zeker is 
<lit wel beproefd, maar nog nimmer is men 
tot een voldoend resultant gekomen. De beste 
weg om dit doel te bereiken zou wezen, dat 
de officieren hen uit het kn.der, natuurlijk 11.l
leen zij die het verdienden wat meer bij zich ont
vingen en hen bii 11.ndere ontmoetingen, bui
ten dienst, wat meer als leden van de groote 

F e u i 11 et o n. 
Vervolg. 

De hut van de Klompenmakers. 

Eenige minuten later, traden wij op bet plein ''an 
een kleine pachthoeve. Een wouw, die zat te spinnen, 
stond op eens op, alsof zij de Vaussant ha1·kende. Zonder 
ecn enkel woord tc ~preken, ging zij het huis in en 
kwam er weder uit met een sleutcl, die zij bun toe
reik.te. 

Madeleine hcbt gij wat noodig? vroeg hij. 
u~on miinheer. ;i, ~ u, zeide de bocrin op 

ver venvondenl was. 

zag ik hem twee goud
an een kleine jc-ngen, 

paarden tcrugkwam, 
hut. Ditmaal bekeek 

eter. \Vij moesten er 

gerustste!lencl en alles 
"'kkelijk zou wezen. 

-.ken, waaraan 
stoelen, een 
nocdig meu
t. 

De Soerll,kartasclte Ooura,nt ver
schijnt tweemat1l 's weeks: Dinsdag en 
-w~rij d a .f1, uitgezonderd fee~tdagen. 

militaire foruilie en w1it minder als inferieur 
behandelden. Dit zou aanlei.ding geven, dat de 
onderofficicr ook in de buitenwercld meer recu 
zoude wezen, wttn.rdoor zijn leven dmngl~jker 
zou worden en bij niet genoodzaakt zijn, zijn 
vrijen tijcl in de kantine door te brengen. 

Het oprichten van afzonderlijke bataillons, 
waariu alleen in Indie geboren Europeanen 
zouden mogen dienen, is volD'ens onze ziens-
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zoogenaamde sinjos is, tengevol()'e van de on
verdiende achteruitstelling v~in de laatsten, al
les behalve al zij in een kolonie, mtar een
drachtige krachten zoo noodig zijn, wezen moet. 
Het plaatsen nu vim hi.ergeborenen in afzon
derlijke bataillous zou twee groote gevaren na 
zich kunnen slepen. 'ren eerste zou de reeds 
bestaande verwijdering grooter worden, omdat 
er een kleiner getal Indo-Emopeanen in de 
gewone bu.titilions zouden blijven; ten tweede 
zouden velen bet beschouwen als een soort 
van zooal geen straf-dan ook geen belooninrrs-
divisie. 

0 

Men late alles wat in het leger behoort bij 
elkander. Dit is een maatregel, die veel van 
de rechtmatige grieven der hiergeborenen zal 
wegnemen. Er zal daardoor meer verbroedering 
komen en mag dit al niet oogenb1ikkelijk zijn, de 
tijd zal wel daar zijn, dat allen zich waarlijk als 
broeders beschouwen, voornl als er geen ach
teruitstelling, van wie dan uok, plaats heeft, 
maar allen als gelijken behandeld worden. 

J. W. H. 

Aun de Redaktie 
van de Soerakartasche Courant. 

Daar het zoo zelden gebeurt. dat men het 
doen kan, zoo is het met des te meer genoe
gen, als men eens iets tot lof van het bestuur 
kan zeggen. Dit is thans het geval. 

In October vitn het verleden jaar heeft de 
assistent-Resident van Soerakarta, onder wien 
ook het gedeelte van het ZuiderD'ebergte, wat 
ik daarvan bewoon, bezocht. Hij heeft daar van 
verschillende klachteu nota genomen. Zoo was 
de overvaart over de Bengnwan hij Kedong
goedel allerellendigst. Er was slcchts voor het 
veer een etthele prn.uw, w11t bij bandjir en wat 
onrustige paarden gevaarlijk kon worden. Meer
miilen is die Pmuw clan ook omgeslagen. 

Hierin is thans verbetering gckornen; er is 
een nieuwe veerpont, bestaande uit twee aan 
elkander verbonden prauwen waarover een sns
sak. De pachter van het veer heeft nu wel 
cenige uitgaven gehad, maar die krijgt hij ze-

Bij gebrek aan stroo plaatste ik een stoel tegen 
rlen nmw· en ging er op zitten. De kommandant deed 
hetzelftl.e. Gedul'ende een uur keek bij naar den wand 
en naar de mcubels. Het vie! mij op dat de hut af
Rchoon al Jang onbewoond er toch net'gens stof ot 
spinraggen te zien waren. 

I]). maakte cchter geen opmerking, maar de kom
mandant raadde stellig mijne gedachte "·ant hij zeiJe: 

- Madeleine komt alle dagen bier. 
- Is dat die jonge vrouw, die wij zooeven ge-

zien hebben. 
- Ja en alles is even zoo netjes, als in den tijd, dat 

Hij zweeg en strcek met de hand over bet voor
hoofd, als om een clroevige gedachte te ve1jagen. 

Na verloop van een paar minuten, maakte hij de
zelfde bewegmg en vocgde zich toen tot mij. 

- Gelooft gij niet dat ik min of meer krank
zinnig ben? 

een, maar ik begrijp dat een zwaar ]eccl uw 
leven verbitterd heeft. Ziedaar al wat ik begrijp. 

- Gij hebt gelijk. Ik zal u alles vertellen. Het 
zijn wreede herinneringen en toch geYOel ik van tijd 
tot tijd behoefte, om er met een vriend over te spreken. 

- Maar kommandant, als u dat te veel aandoet? 
- Luister, zeide hij, maar zie rnij niet aan, ik 

mocht eens een dwaze schaamte over mijne zwakheid 
krijgen. 

Ik dmaide mijn gelaat naar den muur, maar die 
maatregel bleek ovenloedig te zijn, want het werd 
spoedig geheel donker. 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

ker rmm terug, d1iar men voor een veilige 
overv1t1i.rt g1t11rne een pn.n.r stui vers meer be
taald, dim voor een, w1i.arbij het leven in de 
waiig chaal gesteld wordt. 

Dit hebben wij aan den assistent Resident 
van Soerakurlm t.e dauken. 

Wij allen hier in de bunrt hopen nu mnr.r, 
clat hij spoedig terug komt, om ook eens hist 
te geven, dat de wegen in behoorlijken sfaat 
gebracht worden. Toen de n.ssistent-Resiclent 
hier geweest is wiiren [altoos voor het Zuider
gebergte J zij nog al rcdelijk, maar na de laat
ste regens hebben ze vreeselijk geleden. 

Het ergste is waar die :.loor de politie on
derhouden moeten worden. D1tar wordt in het 
geheel niets aan geclaan en zijn er somrnige 
punten wiiar men bij regen slechts met levens
gevaar passeert. 

Hue mogelijk is het, <lat men op eens cen 
zieke in huis krijgt, Korut de ziekte tegen 
den avond dan is er geen transport mogelijk 
en kan clan eerst den volgenden morgen r:.let 
groote moeite geschieclen. Men beclenke 
hierbij, dat er in Indie ~ooveel ziekten met 
een zeer snel verloop zijn. Een transport naar 
Solo da.t 12 uren, wegens der slechten weg, 
moet uitgesteld worden, kan den dood ten 
gevolge hebben. 

Vervoer van producten zou mt ook bijna 
onmogelijx zijn. Een dag of wat geleden is er 
een paard met kalk beladen op een zeer slech
te plek tot over· de knieen in den grond gezakt. 
Na weder overeind gekomen te zijn struikel
de het over groote steenen, stortte in de 
iliepte en was dood. 

Macht ik den assistent Resident iets ver
zoeken dan zou het dit zijn: van onverwacht, 
zonder eenige waarschuwing vooruit, eens in
spectie over den weg te maken. Misschien is 
het wat veel gevergd, maar het nut dat hij 
daarmede stichten zoude, kan ruimschoot op
wegen, tegen de vermoeijenis waarmede zulk 
een inspectie gepaard gaat, 

Hoogachtend 
Uw dw dienaar 

D.S. 

Soerakarta. 

l'll:aanstand. 
Maandag 4 Febr. E. K., Maandag 11 Feb1'. Y. l\I.. 

Dinsclag ·J 9 Febr. L. K., Woensdag 27 Fcbr. N. M., 

-- Het is twaalf jaren geleden, began de beer de 
Vaussant, dat ik de militare school van Saumm· ver
liet. Ik had er twintig duizend francs van mijn va
derlijke erfenis verteerd, er vijf of zes werklieclen af
geranseld, vier paa1·den doodgereden en een klein 
vijf en twintig duizend francs schultlen g.~maakt. 

l\Iijne chefs waren vrij wel over mij tevreden, hoewel 
zij zich beklaagden over mijne stijfuoofdigheid en 
mijn lust tot vechten. 

Kort voor dat ik Saumur verliet om mij bij het 
3e regiment jagers, waarbij ik. tot tweede luitenant 
was benoemd, te voegen, kreeg ik om een bagatel 
twist met een mijner kameraden. \Vij kwamen er 
antler uit en ik kreeg een degenstoot in den arm ; 
een stoot die zoo goed aankwam dat de kling, toen 
de punt het been raakte in tweeen vloog. 

Ik bleef een paar dagen te bed en ging toen bij 
mijn regiment, maar in den zomer ging de wond 
weder open en ik leed als een verdoemde. De doc
toren veroordeelden mij om de zeebaden te gebrniken. 

Het was al laat in het saizoen, want ik had voor 
bet einde van September geen verlof kunnen krijgen. 
De gl'Oote badplaatsen waren gesloten en daar den 
bodem van mijn beurs te zien was, moest ik. het zoo zui
nig mogelijk aanleggen. 

Mijn regiment was te Amiens in garnizoen. l\Ien 
raadde mij Varville aan en ik gi:ng er been. 

Gedm·ende den zomer waren er te Varville een 
veertig badgasten, over het algemeen geen Franschen. 
Toen ik er kwam bleven er nog alleen tweo Engel
sche families over. De Engelschen bcweeren, dat de 

Inzending der Advertentii.iu tot op den 

dag der uitg1we v66r 10 uur. 

Kommissarissen voor de man.nd Febru11ri. 

Plaatselijke schoolkommissie de heeren : 
H. K. H. "Wilktns. 

0. A. H. Kuhr. 

V erzorgingsgesticht de heer : 

N. van IOaveren. 

Tabel aantooncn,le de datums Yt1!1 YeL"trck en veL"
moedelijkc aankomst dPr b1·ievenmalen van en naa1· 
:Vede1·land over de niaan,l FebruaL"i '1884. 

\',mnoeLlclijkc aankomst 

te 8atal"ia. 

E. 7 Feb. 

F. 'II id. 

X. 2·1 id. 

K 21 id. 

F. 25 id. 

Yertrek van Batavia, 

E. 7 Feb. 

N. 9 HI. 

F. '14 id. 

K 20 id. 

E. 21 id. 

E. 28 id. 

N. B. De letters :V. E. F. duid•m respecti\•elijk de 
Neclel'lcmdsche, Engelsche, en F1·ansche brievenma
len aan. 

Het ei is uitgebroed, het heeft moeite gekost, 
het heeft la.ng geduurd, maar enfin het kieken is 
er. Witt zal het wezen: een haa11~je, een hennetje 
of een monster? Het Reglement voor den huur en 
verhuur van g:·onden voor den landhouw in Soe
mkart.a en Djokdjakarta is verschenen en uitge
vaard1gd. 

Onvoorzichtig zou het wezen om, naar loo
pende geruchten, thans reeds een oordeel te 
vellen. Wij wachten daarom tot het in zijn 
geheel in ons bezit is. 

Het eenige wat wij zeggen kunnen is, dat 
alleen de papaverteelt verboden is. Deze tijding 
zal zeker welkom wezen en menig l.mdhuur
der zal, bij het verncmen daarvan, e::m pak 
van het hiirt vallen. 

V erleden Zaterdag morgen gingen alle ( dat 
w11 zE'ggen zij die geen reden hadden om weg 
te blijven) Schutters naar de aloon aloon, om 
een repetitie te houden van de exercitien, clie 
aanstaanden Dinsdag den l 9e dezer, bij gele
genheid van 's konings ve1ja.anlag zullen plaats 
hebben. Op de aloon aloon komende vernamen 
ze echter tot hun grooten spijt, dat er geen 
repetitie zou gehouden worden en zij weder 
naar huis konclen gaan, omdat het exerceeren 
op de aloon-aloon gevaarlijk kon wezen, claar 
er een zeer groot aantal waterplassen waren, 

hel'fstbaden den grootst1m im·loed op de gczondheid 
hebben en daarvan blijYen zij ook altoos zoo laat. 
Toevallig vond ik daar een kennis Georges Ilal:y met 
wien ik vroeger dikwijls in de omskeken van Saumur 
gejaagd liarl, en hij had de beleefclheid van mij aan 
zijne lanrlgenooten voor te stellen. Voor die kennis
making, die hij mij bezorgde, was ik zeer dankbaar, 
want claat'door kreeg ik de verzekering van mij ge
durende mijn verblijf te Varville niet al tc erg te 
zullen Yervelen, daar er in der Engclschr. families 
twee bekoorlijke jonge meisjes waren. Gij weet clat 
Engelsche vrouw, als zij schoon is, er gecn enke!e 
boven haar gaat. \Velnn ! mi~s Jane Smilh was de 
verrukkelijkste type, die men zich clroomcn kan; Hiet 
dat ce11wige blonde, waarvon de kcepsahes ons al mee1· 
dun gonoeg gegeven hcbben en ons gczichten 'an 
karnemelk en koek voor den geest riepcn, maar zij 
had bruine krullende hairen, die lflngs ecn fraai ge
vormclen blanken hals golfden en haar rose gclaat 
omlijstten. Voeg daarbij donkere oogen, srhitterend(\ 
tanclen, ecn waas van zachtheicl en eenYourlige bekoor
lijkheid over hct gehecl. Maar waarom mij uit te 
sloven om u ham· portret voor te stellen. Zij was zoo 
schoon, dat het niet mogelijk is haar goed te be
schrijven. 

Haar vader wa!:; ecn origincel, die zeidc dat het in 
Frankrijk niet uit te houden was en men alle Fran
schen maar moest ophangen; hij at veel, maa1· dronk 
nog mecr, jaagde als een bezetene, schoot prachtig, 
vond in het visschen zijn wedergadcniet, hij spceldc 
fijn schaak en wisht, maar was het onbeduidendstc 
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waarvan de diepte door geen der nanwezigen, 
zoo maar voor de vuist kon berekencl worden. 

Hoewel zeer ontevreden gingen de schutters 
toch rustig hui waarts. 

Toen er verleclen jam· parade zoude gehon
den worden voor ~- H. den Kroonprins der 
N ederlanden, werd deze afgekomnrnndeerd -en 
daarvan aan de schutterij kennis gegeven door 
het lossen van twee kanonschoten op den vorigen 
avond. Nu zijn de Schutters van bet niet door
gaan der repetitie niet gewaarschuwd, hebben 
dus Schuttersgalla-uniform moeten aantrekken, 
hebben een heel eind mocsten loopen, om we
der naar huis te kunnen gaan ten einde hunne 
uniform weder uit te trekken. 

Het kon dus geen verwondering baren, dti.t 
er groote ontevredenheicl heerschte, die bij hen 
die des m01·gens, door hot vroege uur geen 
koffie hadden kunnen chinken, zich uitte in 
eenige zeer krijgshaftige vloeken. 

Iemand pas uit Europa gekomen zag te 
Solo een Schutter naar het drilvelcl gaan, 
gevolgd door een bediende, die zijn geweer 
droeg. 

- "\Vat is d1i.t voor een man? vroeg hij zijn 
mentor. 

-Dat is een Solosch Schutter, was het ant
woord. 

---En die acbter hem loopt? 
-Dat is de man die voor hem vecht! 

De Gcneraal majoor der tweede ruilitaire 
afdeeling is in de kwestie met den Resident 
van ~iokdja in het ongelijk gesteld en zou 
volgen de ,1fatamm een strenge berisping van 
de Hea-eering gekregen hebben. 

Te Samarang loovt het praatje dat de Gene
raal, die spoedig zijn pensioen denkt te nemen, 
het plan heeft om, voor ziju verhek naar Europa, 
eenigen tijd te Sewoe Galo01· te gmm logeeren, 

Bij den staat stpoor i een maatregel geno
men die, hoe nuttig oolr, reden tot onteVTe
denheid heeft gegeven bij de koelies, die gaarne 
snoepen, al zou het alleen nrnar wezen om 
een poosje te luijeren. Er is tbans verboden, 
dat de verkooper van diverse soorten van 
eten, snoeperijen tjaoe, enz, enz, niet meer op 
het aan den poor behoorende terrein mogen 
komen, op poene van hunne waar omgesme
ten en dus bedorven te zien. Wat de koelies 
zullen doen is onzeker, wij weten alleen, dat 
ze pruttelen, maar als de machthebbende aan 
de stMtsspoor zich fl.ink houd, clan zullen de 
koelies even al andere makke oproerlingen 
in ederlandsch-Indie, bet hoofd in den schoot 
leggen en werlren, even als de anderen, niet
tegenstaande al hun gepruttel, nu toch be
talen.-

Een nieuwe vervloeking is er in de wereld 
gekomen. Op den avond van bet Chineesche 
foest sembajang toewan ADah vonden, om
treeks vijf ure, twee koelies een Ohineesche 
zak waarin vijf bankbiljetten, ieder van f 10.
waren, spoedig werden zij door een siengkek 
aangeklampt, die zeide dti.t de zak en het geld 
zijn eigendom waren. In de hoop van een be
looning te znllen ontvangen, gaven zij beiden 
af, maar de chinees was wat harJ op het punt 
van gaven, hield zich van den domme en ging 
heen. V erontwaardigd hierover scholden de 
koelies hem uit voor alles wat leelijk W<1S en 
voegden daar bij, dti.t zij hoopteu: hij leka 
di makan Krakatu.oe. 

Een Ohinees uit een toko te Tjojoedan, wiens 
vader sterk opium schoof en daardoor veel 
geld verteerde. is door dien vader het buis 
uitgejaagd. Hij heeft hierover een aanklacht 
bij den wijkmcester ingediem1. "\V11.t dat geven 
zal is ons onbekend. maar intusschen is de 
arme jongen zonder dak en zondcr eten. 

wezen dat men beclcnken kon. Belrn!Ye zijne twee 
dochters, waar Lij lJijna nict naar omzag, had hij cen 
zoon in c.lienst 1.Jij het Engelsci1e leger en die jonge 
man \rns zijn afgoLI. :Jicn moet ec4ter ook bekennen, 
dat hij hem ~Jcchts een dag of tien in het jaar zag. 
Alie jaren ging de hcer Smith op rei~, om twee maan
den in Eugeland door te brengen. \\' ekcn nrn te YO

reu sprak hij over die reis en bet ~chce:i een feest 
YOO!' hem te wezen als hij Yertrok, want er was gcen 
land dat in de srhaduw Yan Groot Bretagne kon staan. 
Na wrloop van acht, hoogstcns wertien dageu. kon men 
er verzekerd van zijn van den hee1· Smith terug te 
zien komen,. Elk j:iar vond hij een niemve uitvlucht 
om zijn ~pocdige tcr11gkomst te rechtvaardigen. De 
waarhe1d was Pchtcr, dat hij zich in zijn vaderland 
nog ergel' veneclde dan in Frankrijk. 

lk was in clien tijd een harlsiochtclijk jagel'. Die 
eigenschap plaatstc. mij dadeJijk 0p cen goedcn \'Oct 
met den beer Smith. Daarbij had ik mij, geduren
de rnijn vcrblijf te Saumur ''"cl wat 1·eel toegelegd 
op het lecligen vau den i11houd van wijnflesschen en 
had ik dien aangaandc onde1· mijn kamarnden cen 
zekere bernemdhcicl ve1·krcgcn: Daarbij speeldc ik wij 
goed wisth. Xa Yerloop van nog gecn veertieu dagcn 
waren de heer Smith en ik de besie vriend en van 
de wereld. 

Hct i8 waar, dat ik de g!'ootste schulrl rnn allcs 
was. lk aanbad mejufvrouw Jane en ik geloof ik tot 
alle laaghcden ter werelcl zou geweest zijn, om hij 
haar vadcr ecn wit voetje ie krijgen. Ik bemerkic 
echtcr spoeclig dat de laafaic een vcrfocielijk karak-

Den verhaalt ons. voor de wn.arheid kunnen 
wij niet instnan en deelen het claarom ook 
slechts als een gerucht mecle, d11t de Solosche 
apotheek wn.arsc:h\jnlijk in anclere hm1den znl 
overgann, Meer knnnen wij op het oogenblik 
hier niet van zeggen.-

De goocbelvoor;;tellingen van Kelhi.r te Ba
tavia worden goed bezocht. Men prijst vooml 
de mathenrntische tmthomniit en bet Dn.venport 
kabinet. Iu het liutt1;te is een bekend Engelsch
man gegn.11.n en toen hij er uit kwmn had hij, 
ook tot zijn eigen verwondering, zijn J as ten 
hinnenste buiton a1in. 

De pangernn adipatie Pakoo Alam van Djok
djiikartn. hoeft het voorl10men om de pm·tij die 
den 20e aanstaande bij den pangernn adipati 
Ario Pr,iboe Prang \ Verlhono znl gegeven wor
d en bii te wonen. Een der huizen in het :Mang
koe N egorosche is voor zijn logies bestemd. 

In de Locomotief van den 7 e dezer loest 
men: 

SnIP.i.THIE. De telegrafische correspondentie 
van de Jfatum 111, de Soei·aka l'fasche Cow·ant 
en de Sie11we Yo1·ste11lccnd1m schijnt in geheim
zinige geestelijke verwantschap te staan tot de 
onze. \Vij nrnken clit hieruit op, dat de kolom
men eigen draaclbericbten <lier binnenlandsche 
bladen, woordelijk, j1i. letterlijk overeenkomen 
met de onze van een of twee dagen te voren 
Elke verandering, ook de kleinste, die wij ons 
veroorloYen in bet bijzonder voor dezo of gene 
<lier cournnten bestemde exemplaar, vindt om 
zoo te zegg·en een vorstelijk onthaal en krijgt 
een opvallende eereplaats, v11ak met vette let
ten~. 

Oppervl1ik1.-ige coumntenlezcrs zouden ruis
schien aan nadrukken gelooven. \Vij kunnen 
die meening niet genoeg be::.trijden en achten 
ons gelukkig in doze eeuw van proza en vol
strekt materieelebegrippen, door op deze eenheicl 
en overeenstemrning te wijzen, bet geloof le
venclig fai mogen houclen aan al wat IUysterieus 
eu bovenaan1sch is. vY tmt inderdaad deze zon
derlinge en op gewone wijze onverklaarbare 
terugwerking onze rnbriek telegrammen op die 
onzer zusteren in het binnenland, is poetischt 
en touchant in booge mate. 

Zeker hebben wij steeds sijmpathie voor de 
Locomotief gevoeld en gelooven daarop prijs 
te mogen stellen. V erder zeggen wij met den 
Franschen dichter: »Je prends le bien ou je le 
trouve" en wat de Locomolief levert is ge
woonlijk goed. 

Van nacht beeft men te Kebitlen ge+.racht 
te stelen. De dieven zijn ·slechts twee sarongs 
en een kabaja machtig geworclen. Deze zijn 
echter in cen pagger weder teruggevonden; 
waarscb:ijnlijk hadden ze voor de heeren dieven 
geen waarde genoeg. 

DE LOOPBAA.X YAX DEX HEER- Y.A.)i" REES. Wij 
zijn in staat gesteld, hieronder de loopbaan 
van onzen nieuwen landvoogd, den heer 0. 
van Rees, te vermelden. 

Te Culemborg (Prov. Gelclerland) in 1823 
geboren kwam hij reeds op zeer jeugdigen leef
tijcl in Inclie en venliende reeds op veertien
jarigen ouderdom zijn !')igen brood. Ziehier 
z~jn cliensttijcl, jaar voor jmtr: 
1837 klerk bij de Alg, Secretarie op 

een trnktement van f 70. 
1839 eerste klerk bij de Alg. Secreta-

rie op een trnktem. van » 150. 
18-10 op zijn 17e jiiar dus, 3e com-

mies bij idem. 
1842 2e comJUies bij idem. 
18-lH 1 e idem. 
18-l 6 Hoofdcommies bij idem. 
1850 Heferenclaris b\j idem. 
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tcr had. Ilij \ntS he\'ig, zocht g-aamc twist, was Yeel 
eischend, rnaar vooral koppig. Bij gcluk hatl ik mij 
bij hcrn onrnishaar gernaakt, terwijl ik zijn gezel
~chap best had kunncn missen, als de tegenwoonlig
heid van zijne dochter er mij geen w::i.ar de -uan deed 
hecbten. lk begreep mijn vo01·rleel en maakte er flink 
gcbruik van. Inplaats van zooals de g-eheelc wereld 
deed rnij door den heer Smith te Jaten beknoncn 
en te k well en, was ik de aarn·aller. Bij het wisthcn 
1.Jediklc ik onbeschaamrl zijn wijze rnn 8pelen en 
schrecuwde clan veel harcle1· clan hij. Hocwel hij be
ter schutter was clan ik. stelde ik hem, ook al Yee] 
door gclnk, op den achtergrond, maar als ik bctn 
op ecn goec.1 paa1·d zag zitten clan g::i.f ik wat toe 
en daarcloor werden wij weder de beste vricnden 
van de \vereld. lk kreeg op lrnm een zeker overwicht 
en dat vlc1de wij des tc rncer, omdat ik de eeuige 
was, die over dat Jrnmktcr ccn weinig den haas kon 
spelcn. llij zclf wrcektc zidt dnarover op zijn vriend, 
rle hccr John l3rig~on, ecn van de bcstc menschen 
die men op de wcrcld kan on1 moeten 

lloeweJ hij rijkcr, gecstiger en gcleerder wns clan 
zijn kamaraad , liet de hecr BrigFon zich gcheel en 
al door den heer Srnith bchee1·schen. De brnve man 
Jiaat.te alle twisten en hcvige woordenwisse!ingen. 
Als zijn viicnrl bewccrd had, dat de zon groen en 
de maan hlauw met goud was, zou hij ,ja" gc
zegd hcliben, om maar gecn ruzie tc krijgen. De 
heci· Smith was hem er echto1· volstrckt niet clank
baar voor, want hij deed steeds zijn best om hem 
J:Oovecl !nogelijk in hei rnanvater ie zittcn. 
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(J uni.) Adjunct Necretaris van het 
U ou veruement. » 
(Juli) Inspecteur van financiiin. » 
met verlof naar Nederland. 
op wiichtgdd (ni.n verlof terug
gekeerd) 
in commissie tot het ontwerpen 
van in tructien voor de hoofden 
van gewestelijk bestuur enz. on
der geuot V<Lll een toelage bo
ven zijn wacbtgeld. 
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Hesideut vim Kedoe. » 1250. 

1872 
1873 

1878 

Idem » Bagelen. 
Idem » Soerabaja. 

lid in den Raad van N. I. 
met verlof naar Nederland. 

)) 1250. 
)) 1500. 

op nieuw lid in d~:u. R,.,.cl van 
r. I. en een zencling nil.ar de 

Prcanger Hegentsehappe::.1 opge
dragen om voorstellen in te die
clen tot reorg11nisntie dier resi
dentie. 
Gepensionneenl. 
weder benoemd tot Vice-Presi
dent van den llaad van :, I. 
Eervol uit 's lands dienst ontsla-
gen en gepensionneerd. 

·187911883 In Nederlnnd lid en voorzit
ter van de Tweecle Karner der 

Staten Generaal en Minister v. 
Kolonien. 

1884 Gouverneur-Genema.l van N. I. 
De beer van Rees heeft dus bijna. een h1i.l

ve eeu w den lande gediend. 
Bat. Hbl. 

0~ITilEXT de pl1i.nnen van den minister van 
kolonien inzake de evenwichtsherstelling in 
onze financien zegt L. v. \V. in het Soe1·. H. 

Men bsweert clat de heer Sprenger van Eiik 
verklmml zou bebben d1Lt bij de herinnering 
in Indie aau zijn persoon nog levendiger zal 
houden door de in voering van de belusting 
op cleuren, vensters enz. enz. enz. 

Niemand onzer zal eenig bezwaar maken 
nog meer in de kosten vim den Staat bij te 
clrngen wanneer dit indenlaad noodig blijld 
in het uitsluitend belang vim Indie. 

Mnar dat 1csef missen wij op dit ooaonblik, 
en wij hebben volstrekt het recht niet te ei
schen, dat de aanwending van het geld, dat 
wij zouden moeten opbrengen, plaats hebbe 
met ons medeweten of onze voorkennis. 

Ind.- Vall. 

Ver s pre id e B e r i ch t en. 
De Soeraba a Courant heeft alle couranttm, die 

goedkooper zijn den zij een ruil cxemplaar g-eweigerd: 
Zij moet zoodocnde heel wat uitsparen en de aan
deelhoudcrs spoedig rijk \VOrden. De Soernbaia Cou
nmt denkt uict, wic zich aan een ander spiegelt, 
spiegdt zich zcaht, maar Yolg-t rle econ(•mie des bouts 
rle chandelle der N'ededanclsch-Irnlische Regeering.
De Ncdcl'landsch-Inc.lische Juristcn Ye1·eeniging is op
gericht. Zij zal eenmaal in het jaar vergacleren en 
hct rnlgend jaar zal waarschijnlijk aan de orde zijn: 
het vraagstuk: hoe lang of cen adYocaat zijn client ( een 
g~fortunccrcl. gocd beta!enclc) wel aan de p1·aat mag 
liouden.- De Gonwrneur-Gcnernal heefL rlen Legcr
kommandant en den kommandant rlcr zccmacht ver
zocht om de troPpen, die de expeditic naar Tenom 
medemaaktcn, de bijzonderc tcvrcdeulwicl rlor Rcgee
ring te 1.Jetuigcn. Een deshundige vcrzckerdt, clat bij 
het vernPmen da~11·\·an alle betrnkkenen twee pond 
(ge\vicht) zwaanler wcrden. Misschicn kan, uit het 
oogpunt. van bezniniging, dezc meclcdeeling ten nutte 
rlen intemlance komen.-

Te Soernbaia is in de kalie Semampir ec>n jcugclig 
Javaansch knaapje verdronken.- Den 5 Februari i~ 
en alrlnar ecn Europcesch knaapje voor0Ye1· i11 de 
kramhangau rider gcrallen en zou zelrnr Yerdrnnken 
zijn als de hee1· T. niet. geklecd en al, in hct wa.tcr 
wa~ g-e~prnngcn en h<'t gerecl barl. De Inlanders die 
en bij waren zagcn hct aan zonrler cen vin te ver
roeren en de mocder van bet kind verwaanligde 
zich niet den het'r T. te bcdanken. Ilet een is eYcn 
lcelijk als hct auclerc.- Een wcdonan van de fa-

Van mijn kant deed ik alles om nan jufvrouw Ja
ne te behag<'n en ik kon maar niet te weten ko
mE'n, of ik geslaagcl was of niet. 

Soms zoude ik gezrgrl hebuen, dat zij mij liefhacl, 
clan scbeen bet WCel', dat ik haar ge!JeeJ OllYel'S(']Jj]
Jjg wa~. Zc was altoos even lief en be!;oorlijk. Als 
ik allecn op rlen schijn "·as afgcgaan had ik kunnen 
Yerontlerstcllen; dat zij rnijne gcrnclens omti-ent Ju.llu· 
decldc. l\[aar er was iets in !war, wat. rnij deed \Tee
z,·n van nog niet geslaagrl te zijn. Dikwijls had ik 
getracht achtcr rlc waarheid te komcn, mam· Jane 
was hocgenaamd niet genegen om mijn poging ter 
hulp te komen. Jn tegemtclling van de dames Yan 
haar lancl ging zij nooit clan met h:iar vader uit, 
of met !mar gouvcmante mis~ Arabella Rowling, ccn 
ourle, stijve, hockigc Schot~chc dame, die zoo gocc.lig, 
zoo sentimcnteel en zoo onrlenvezcn wa~, als men 
haar lcelijk, 111ngc1· en bespottelijk vond. 

Bijna aJIP dagen m.iaktrn zij groote wandelingen 
in het bosch, tcrwijl dat llfarij, rle zuster, 1.Jij haa r 
vader blcef. Rccrls mecr clan cens had ik bcproefd 
om zc tc vergczellen, matu· ik had spoL'flig b3mcrkt 
clat mijn gezelschap niet aangenaam was. 

Zooclrn Jane rn\j zag aankomen m::wktc zij rcchts 
om kecrt en wande!Lle met de gouvemantc naar hct 
dorp tcrug. 

Eens maakte ik ]mar er ecn aanmerking ove1·. 
- lk rlarht, zeicle ik hnar, dat in Engeland de 

jongc meisjes met rle jongc licrlcn kunnen gaan wan
rlelen, zoncler dat er icmand zich over verwonclerd. 

- Dal is waar, antwoordcle zij, maar wij zijn in 

brick van de he1 
rnrrkelijlrn hoogt 
weinig hoop op 
staa rt zag een k 
en deed hem, 
\.Varcn de om st• 
de koctsier had 
gen, nu echtcr 
De jengdigc der 
gemaakt.- Uit 
dc1·lancl geschrc 
ncur Genernal t 
zal inspecteeren. 
Z. E. zu11's zal 
Gouvei·neur Gen 
Generaal, chm ~ 
men weet heefi 
gebracht, cloch Jg 111et gcbrU1.n.o.-
Y';·:; r'.)~"01 Ilollo' ·-, c<e bekcndc fabriekant van de 
zalf en de pillen, die zijn rn:iam drngcn, is overleden. 
Er wonlt nict gemcld of hij cen weduwe nalaat, die 
de \\·in~tgevende zar,k voor eigen rckening· znl voort
zctten.-- De· Times wijtl cen geheel hoofLlartikel aan 
de naged.1chtenis Yan bccloelden professor.- Te Sa
marnng worden altoos nog crotons gestolen. De dic-
1·cn schijnen kcnners te zijn, zij pikkcn altoos de 
mooi~ten en duurtiten uit. 

Sproh:.kelin.ge:n. 
Als ge dom 1 raag zijt, span u clan in, dat te ver

andcren, en bernst nict in die dom-en traagheid. 

* * * 
Inclien wij Yensters in onze harteo hadden, zou 

iederecn zorgcn, de luikcn digt bJe,•en. 

* * * 
Er zijn nog steeds gekken, die niet liegE'n in hun 

gesprekken. 

* * * 
\Vees steeds bedaard: verlies onder geen omstan-

digheid uw geclukl. ' 

* * * 
Bij diepe smart kaR men slechts hct hoofd buigen 

en trcuren, zooclanige d!'oefheid heerscht over alle 
driftcn. 

* * * 
Y ele mcisj es va lien gelijk de sneeuw, zonder da t 

er iem~md over valt! 

* * * 
Doe uw plicht, en bemoei u niet met de zaken 

van anderen. 

* * * 
Yolg rleugdcn na. en verbeter gcbreken. 

* * * 
Allen moeten den dag nict prijzen, voor hct a.vuncl 

is. 

* * * 
De Yogcltjes die ,smorgens zoo lief fluiten, zijn 

's avonds dikwijls voo1· de poes. 

* * * 
Maak hedee goed, ·wat ge gisteren l:iedo1·ven hebt. 

* * * 
De mensch is mccstal een slaaf van zijn gcwoon

ten, en e1· worrlt 1.Juitengewone inspanning Ycreischt 
om zir h aan die sJavernij te Ol!tru!,ken. 

* * * 
t:ieclcnk he t. leYen een voortdw·ende-een crn~tigc

sti-ijrl is. 
Esse non vcdcri 

TELEGRAM~~EN. 

Uit Batavia, 8 Febrnari. 
Officieel. 

Bevorderd bij het knduster, tQj; landme
ter cler eerste klasse, Brostowski en Bertsch. 

Beno em d tot kommn.ndeur bij bet val:. van 
Scheepsbouw te Soernbaja H,uigrok; 

Frankrijk en ik mciet mij onderwcrpen <tan de ge
woo11ll'n van clit lanrl. 

Op cen dag dat ik met Jane en hare gehccle fa
m ilie aan bet strand wandeldc, liepen wij een wei
nig vooruit sprekendi> over ecn roman, die zij den 
vorigPn dag had uitgelczen. 

Een hvmtig pasrnn achter ons kwamen de hecr 
Smith, die tegcn zijn uiend Brigson gromclc, tocn 
miss Marij met een ander rnci~je en cindelijk mi~s 
Arabella die zooals ze we! rnecr deed, in zichzelfbab-
1.Jeldc. 

B<~halve de twee huisvaders warcn wij al!cn in 
badko~tuum en wij wachten tot de vloed op kwam, 
om ons te baden. 

Dank zij ons kostuum gingen Jane en ik dapper 
door de watcrplasscn, die de bcidc oude heeren mocs
teu omloopen. 

- \\'aar den]; -- ~ mis~ Jn..,~ 

mijne schoone g 
blikken geheel st 

- Nergcns a: 
- Dan is het 

wekkencl op u w 
- lk dacht a 

spreken. 
- Aan Quinti · 
- .Ta. Toen \ 

soldaat zornlr 
zijne dap 
me kon 



tot wa·iruem llll lul 1u het colleg~ vim boe
d~lme~.~tt>reu te lht1ivi1t, ~Ioh1tnmd M1whboeb. 

1.) verge 1>1 it it ts t nrn Ourust na11r i:3oemb1t
ja, de baas zeilmaker Bodart. 

l 'it Rdavi11. t~ L.!lirnnri. 
De ns,;i ·tcnt-n•sident. :;\lnllcmeister vim Hn

djonegoro heeft eL'n twe1j;trig verlof gevmng11. 

De reis Yim 1:cn U l)U\ erneu r-<: enemal nm 
Hees vin, Atjeh en Deli 11 l rdt offitieel 1Je \'Csi.igt1. 

Het RLfaWt•L 8 J1wuari. 
Officicel. 

!let reglemPnt 0:1 den huur en verhnur Vl1Jl 

gromlen voor den landbouw in 8oerak1u t?.. ~n 
Djocj1tkurfa is gepubliceerd. 

Zoo ook de fornudiestaat van het personeel 
werkzan.m bjj de exploitatie der Oo terlijnen 
van den 8taatsspoorweg. 

Het Atjehrapport, loopemle tot 20 Januari 
deelt mede dat de ste1lingen van den vij1md 
te Belong en Lepong door colonnes uit Aan
galeong en Gli-Kambing op 36 Januari zijn 
11.angevallen. 

De vijand werd met Yerlies uit die stellingen 
ve.rdreven. 

De -..ijand verloor twaa]f dooden. . 
J~en gevangene is in onze handen. 
Aan onze zijde is een inlimdsch fuselier ge

sneuv.,ld. 
Drie minderen wenlen gewond, waarvan een 

zwn.nr. 

V 1.rn H.eutl:'r, 8 Februari. 
Kai1·0, 6 Februari. Baker paclrn. die bij To

har volkomen v.Jrsl11gen is, wanrbii aan zijn 
zijde twee duizencl dooden vielen, ke.ert uaar 

unkim terug. 
Lo1alcn, 7 Febru1ui. De Daily S ews pu

blicee~+ een telegram, w1rn,rin wordt medege
deelu, dat het opstann der ver chillende htru
men in Koroskn., ook het voortrukken van 
genenrnl U ordon belet. 

Troepen v;m Aden bezetten de verschillernle 
h .. ven in <le golf vnn Aden. 

~latrozen en mill'iniers houdcn Suakim bezet. 

Uit Batavia, 9 F ebruuri. 

Het officieele H.eglement op den landverhuur 
verbiedt in artikel 19 den verkoop van kwi
tanties in verrekening yan huur. 

Artikel 20 verbiedt o. a. de papavercultuur. 
,)._ T ergens wordt uitdrukkelijk verlof gegeven 

tot geheel vrijen arbeid, mnar nergens wordt 
geheel vi-iien arbeid ook bepaald verboden, 

Artikel 22 wil dat de verplichte cliensten 
beheerscht worden door de usance. 

Zij we rden geregeld door het bestuurshoofd 
in overleg met de Javaansche vorsten. 

Officieel. 

'rweejarig verlof verleend aan 
den colllTuits bij de taatspooTwegen van der 
Zan den. 

Beno e w. d, bij de chutterij te Semarang. 
tot eersten luitenant-adjudnnt, Salomonson: 
tweeden luitenant auditeur, van Berckel; 
tot tweeden luitenant. Ingram. 

it Batavia, 10 Februari. 

Het notari examen is met goed gevolg af
gelegd door den contr6leur der eer te klasse 
Boissevain. 

De s.toomschepen Liml1t11'(/ en Prins F1·ede-
1·ik zijn te Suez aangekomen. 

In E..iropa is aangekomen de i'o/011la Didio. 

Offieieel. 
0 v erg e p 1 a at s t van Sitobondo naar 

Banjoewangi, de opzichter der eerste klasse 
Pasman:; 

van Poerworedjo naar Koeto-11.rdjo, de op
zichter der derde klas e de Graaf; 

van H.embang naar Bodjonegoro, de opzich
ter der derde klasse de "\Vilde ; 

vrn Koeto-ardjo naar W onosobo, de uspi
rant ingenieur 'cheffer ; 

van Celebes naar Palembang, de controleur 
der eerste klasse Schouten; 

De toestand van den heer Loudon is zor
gelijker. 

De reeders van de Nise;·o beweJtJn, dat ka
pitein W oodhoufe niet losgelaten, maar ge
vlucht is. 

A,~:.;<· J~ava is een transport soldaten ver
trokken onder kommando van deu knpitein 
der infanterie Eicholz. 

Medecreleiders zijn de luitenant dcr infonterie 
van Gogh en de luitenant der artilerie Rou
vekamp. 

De Franschen zijn van plan een grooten 
ballon captif naar Tongking over te zenden 
tt:n behoeve der militaire verkeningen. 

De Twentsche bank keert een dividend uit 
van vijf percent. 

Bij de marine is eervol ontslagen h-<.._,...lonel 
Six. 

van :::lnurntrn's 'Nestkust naar Benkoelen, 
de coutroleur der eerste lda>ise Kraft; 

van Kottnmdja nnar i::lenrn.nmg, de onder
wijieres mejuffruuw tilot. 

G e p l a u t s t tPr \ V et<tkust van SunrnJra, 
!le contr6lcnr dcr twectle kl1t:sse Yan Os. 

Uit Si11g:tporl', 9 l•'ebrn::ri. 

l:i1•1· is cen m1til aan met de volgewle be
ridtten, foo11 elHle frt 11 Jnnuari. 

Uit Bat1wi11, 11 Pebrunri. 

Offieieel. 

'l'weejarig verlof verlccncl iutn 

den 1•~sisfont-1esident der OosierJistricten (Ce
lebes) i\Ierens. 

E e r v o i o 11 t s l a g e n Palt, posthouder 
te Uinrnt1m; 

het lid in den mad v 1LLI tucht op de Indi
scLe koopv11nrdii<>ebepen, de Gr11,nff, onder 
d1rnkbPtulgi:ng voor de door Lem in die be
trekking bewezen diensten. 

B e n o e m d, tot lid in den raad ·rnn tucht 
op de Indische koopv1iardijschepen, Barnaart. 

B e n o e m d tot chef van het post-en tele
gnmfkantoor te Telok-Betong, Smits; 

te Kiili1incla, FreJeriks; 
te :Nieuw Anjer, l\fohlnickel. 

IIet stoomtchip Yoorwaarts is 5 Februari te 
l\forseille aaugekomcn. 

Het stoomschip 1'1·i11s IImdi·ik kwam 9 Fe
brunri te Amsterdiun aan. 

Met bet leggen vnn hen telegm11,fk1tbel van 
:Nieuw-Anjer nnar I\ nlia,nda is een aanvang 
gema1tkt. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \\'ocn~dag den l 3e Fehruul'ij ten lrnize vuu 

den " ·clEdelG ll eei· K. A. 11. Kulu· te Kehulcn rnn 
ZEdGr inbocLlcl. 

Op nond1'1·dag den 14e Fchru;u·ij des voormidtlags 
ten ·1 O ure ten kunt ore rnn den ~otari$ D. ilodtle 
nlhier van liet l1umlnml Trcnje11g. 

Op Yrijd:1g den 13e Febrnarij te Karan~ ,\nom 
nm de nngclnten goedcren rnn deu Heer P. Bischoff. 

De i·end lll1iceste1-, 
II. C. FISSER. 

A d v e r t e n ti e n. 

Mevrouw vV. G. L. THURKOW B
evallen van een dochter 

geb. DoRREP.U.L. 
Solo, 10 Februari 1884. (67) 

Vendutie wegens vertrek. 
Op Woensdag, 13 Februari a. s. 

ten huize van den WelEdelGestrengen Heer 
"'"' 

II. KURR. 
Sec1·etw·is de1· R el5i lleHtie Soei·akarla 

van ZEdG's. netten inboedel, 
BES'l'A.A 'DE UIT: 

Tafels, stoelen en bnnken, kroon-, hang- en 
stanrnle lampen, spiegels en prnchtigc grnvu
rei:i, portieres, ijzeren tweepersoons- en kinder
ledikanten compleet, hang- e11 legkasten. wasch
tnfels en schutsels, buffet, ghis en porceleiu werk, 
een scheer piegel, enz. enz. 

VOOR'l'S: 
Een weinig gebruikte Engelsche mylord. 
Bloemen in potten. 
D<mgs te voren te bezichtigen, 
- 64- t:)OE, 'MAN & C'o. 

OPENBARE VERKOOP. 
Op 1Donderdag· 1-l Feb1·ual"ij tSS-l 

des voormiddngs ten 10 ure, ten kantore 
van den ondergeteekende, 
''an bet hnnrlantl 

TRE:XJE TG, KLATEN, SOEHAKAH.'l'A: 
groot ongeveer 282. Bouws. 

Solo, 15 Januarij 1884. 

(46) 

D. BODDE. 
:Notaris qq 

Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging 

»lWTT.ERDAM" 

l!!\"J!!l "' • "' 11 e 
~ ~~l~~~~~~e 

opcxibare vc.rl1.oop. 
Op Zate1·tlag- 23 :...,ebruari tSS.t 

des i·uu'1·1nicld11as ten 10 w·e 
ten oversfaan en in het locaal '/'an bet ven
dudepartement te Sanrn,rang 

van 
de koffie 011..de1·neming GOLLI 

en van de erfpitchtsrechten op de gronden 
waarop die onde rneming gedreven wordt; ge
lecren in de afdeeling Salatiga, wijk letter W. 
p~rceel No. 60 verpondingsnommer 62, heb
bende eene uiigestrektheid vu.n 587 bouws. 

SAMAHANG, 10 Januari 1884. 
(56) 'Mr, CAESAR VOuTE q. q. 

Handels- en Commissiehuis. V~ij~illige 
op<.."nb:.r•" "Tcrh:.001~- B. ,V. VAN HOG EZAND. 

V 001·s/ 1•aul - ,r...:o/o. 

V l'rk.rijgbanr 
01, Zate1·dag 16 Fcb1·1rnri tSS-1 

cl1'.< eoo1·111iclduus 11•11 10 H1'1' 

ten OYerstnan en in he~ lomial nm het vcn
dndep: r!eml'ut te Sm1mrnng 

APPOLLL T,~L:l8 \L\.TJ:m in uumdcn en krui
ken, 

v 11 n 
de• 1-offit•o1ule•·1a•miu~ .a)EJ..1LI 

Yll'TOlUA 
flesschen. 

W,\'l'EU in kisten vnn 50 
(Gl) 

ook gt.•11an11Hl J..l'(/1111•01'11[/ en vnu den de erf
p1tchtl'<r,,chten op de gronden W1l1trop die on- Handels- en Commis.;iehuis. 

. tlernemi11g gcdreven wonlt; gl'legen in hot 
diRtrict Oen:Lr:rng-, nfdceling Arnb1trnwa, w~jk 
letter '\ \!. perceel l · o. GG verpondingsnomnwr 
58, hebbende eene uitgestrektheid van 401 
bouws. 

I~ . 'V. VA~ :r IIOG EZA_ND . 
\'uu1">fruat- Solo. 

Steeds voor7.ien vim de mccst mogelijke soor-
ten, 

8AM:A.HANG, 10 Jamrnri 188.J.. PlWVISIBN en DRANKEN 

(55) i\Ir. CAESAR YOu'l'E q. q. m prirna kwaliteit en billijke prijzen. ( 62) 

Handels- en Commissiehuis. 

I'ublieke Vendutie. B. ,V. VAN HOGEZAND. 
rooi·st mat - Solo. 

Ontvangen: 
Op den 20e Februa.rij 1884 des ruorgens 

ten negcn ure op het Veudukantoor, van het 
huis thuns geoccupeerd door de Loge. 

Puik puike B01'E Lt merk B. V E'l'll & Co. 

( 66) A. M:ACHIELSE. 
» » HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele blik:ken EL{.WTE TSOEP, 

Aanstaanden Zondag, 
(}en toe dezcr, 

Engelsche GELEIJEN in potjes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FltAMBOOZEN ST.ROOP 

1/1 en 1/2 fl. (1'.1msSOXXEAU.) 

l:vmt de 011ller1,;eleekende te Solo, in het 

VHUCH'l'EN op W A'l'J~R en BRANDE
vVIJN w. o. MACEDOINE ('l'.1mssoxxEAU.) 
_.-De11gddijl;hcid van allcs gevwwHleerd, dt1s 

niet goetl tel'11g. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een factuur elegante 

Met di verse goederen als: Tricots, zeer fijne; 
idem schoenen en bottines Yoor dames, heeren 
en kinderen; heeren- en kindereuhoeden; lepels, 
vorken en me sen van Christoffle zilver; hor
loges en horlogekettingen ; heerensokken; zeep 
en verschillende ocleurs; warn1elstokken; sio-aret
tenpapier van Job; leidsels en hoofdstelle~ voor 
wagenpaarden; schilderijen; bloempotten; kin
derspeelgoed; sambalb1tkken; kwi.spelcloors ; 
Turksche tabak en nog andere zaken, te veel 
om op te noernen. 

Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames gl!Lce Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

El<~N ~"A.CTUUR 

prn.chtige vilten 
HOJWEN VA1 EL\VOOD & Co. 

( 65) J. B. van der ELS'l'. 
diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van /' 35 tot /' 05 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
Handels- en Commissiehuis. (13) Heerenstraat-Solo. 

B .)V. VAN HOGEZAND. 
Yoo1·st1·cwt - Solo 

Ontvangen: r ........ +;+. $ ·~~·~~.o.++~ 
E°i'1AAGZDEKTiE~ + 

+ llloeijelijke Sp.ijsvertering. l!!3ag ontstekinq. !laag-en buikpijn ± 
t Eui°EiENiifouerT.e=r>e~iitET + Een factuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 1· 

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

+ a la P.A.P.A.XN"E i + (Plantaardig, do spijsverteering bevorde·r· end middef) + Generaal Depot: 163 &: 165. Rne St-Antoine, PARTJS + en in lndie in alle Apotheken 1 erkr";:ha.ar 

o+••··················~+o 

JAGTGEWEEREN EN GEWEEREN 
\' A.Ile groote llagblad"n van Parijs jnichen lo! toe aan de vervolkome-~ 

VOOR. SC~IETOEFEN'IN'GE:N' 

_,, ·1 ing der jagtgeweeren door deu Heer GALAND, 'Yapeu-Fabrih:anl to 
Puri.is. Luik eu Binniugllaiu. ingcvoc:ril, waarvan hij de draagwijdte 
verdnlibdl en dJ concentratie vcnfrievoucligt. - Hel !mis GALAND 

,,.,.. is fdlelijk het be<!uidenllslc \11 Europa, eu llcl meest aanlcl.Jevelcn door 
:__ de uil'ilel•L!nl.1<::ill van zijuc: falirikalic: . hct verdil!U>t van zijue uil vinll n
~ gen, en lie voordeelige prijz,.•;1 voorlspru..itend0 uil zijn uihluitcml mcka

ukk werk. Du naauwkeurii:-heid zijn1.;r Carabynen (e:cpress mecllanisch 
- ..- llifles), de solic1ilciL en du go....'dl.! \Verking zijncr g~hrev~Lccr<lc Hcv Jlvcrs, 

tlc ~choonll'-•itl en d0 OD\\Tikl>are ajustali0 van zijue Ja~t6C''~ccren, do 
builen;;ewoou g-ocde kwalileit zijner melalliekc t:arlonl:lles, onvcrroc
sldijl' en me:-'!' als l1011dc1·L1 maa.l <liencnou; de zorgvulliigilcid waarmcde 
alle ontvaugc:n order~ uitgevocr,! wordcn. zoo kldn ook het lJe<lrag 
daarvan mog0 zijn; .'tlle> ~lrecfl naar cen l.Jnitcngewoon hooge classi'.l
calle. en n~cl1lvaarLl1gt lie rrrool0 naam. stcuucnd0 op lie bes"lc refcrnnties 
in Judie zoowd al:< in andc1·J werddLlcclcn. - De Eeer GAL.8.ND is rte 
scllrijver van ei:n werk : Behandelinr1 der H'apentm11de, groot bockdecl m~t 
60 sclloone granm:m, Geweeren, Carabynen, Pistolen, Revolvers, 
Schijven, cuz .. e ·n werk dat hij fra11co aa.n alkn grali~ zemlt, die hem 
cene gefra11lm.:rde aannaag do..:n, gericlll aan zij: HOOFD-ETABLIS, 
~m.IB,'IT, 13, JUTE D'HAlTTEVJ:LLE, PARJ:J'S. 

8, Rue Milton, te Parijs 

Vertegenwoordigcr voor Europa van de Ketlerlandsch-Indische Pers en voor 
Indie van de voornaamste fabriekantcn v:m Frankrijk, beveelt zich aan 

1° Voor llet uitv_oeren van a,Jle Commissien en Jnca,sso's op de /Jillijkste 
voorwaarden. 

2° Den verkoop voor de ma,rkt te Parijs van Hollandsohe en Indiscl1e 
produkten. 

3° Voor a,Jles wat in het belang Jigt van den Holfandschen of Indischen 
handel te Parijs. 

In mijne Bureaux Iiggen de voornaamslc ITollandscbe en alle Indisehc Couranlen. Al.le 
inlichlingen worden er vcrslrekt Ze ziju bet verecnig111gspnnt van lndiers en Hollanders. 

TELEGRAM-AURES: ELSBACH-PARIJS 

Veri~ohen~n: 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over 1884 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 
THOOFT & SUNING. 

(8). 



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

ten behoeve Yan 
De Gymnastiekscbool ie Soerakarta 

en 
De Vereenlging tot voorbereidend -on

derricht aan klnd..:reu ' ' Rll Mhn'er-
1uogenden in Nederlauadsch Judie. 

f 300,000.- 320 prijzen. -----
Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.

(( 10.000.
« 10.000.
(( 5.000.
« 5.000.
(( 10.000.
« 10.000.-

1 « « 
2 prijzen « f 5.000.-
5 « « « 1.000.-

10 « « « 500.-
100 « « « 100.-
200 « « « 50.-

320 prijzen f 1 70.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONT ANT vel'krijgbaal'. 

te Amboina bij de heeren A. J. Harmsen & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« Banrljal'masin « « « J. A. Jansen. 
« Bandong « « cc C. G. Heiligers. 
c< Batavia cc de N I E compto Maatschappij. 
« « cc den beer H. J. Meertens. 
<< « « « « G. Gehrung. 
« « « « cc F. II. Kroon. 
II'. « cc de heeren II. l\I. van Dorp & Co. 
« « << « « Emst & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

<I. (( 

(( (( 

« Bengkalis 
« Btlnkoelen 
« Boeleleng 
« Buitenzo1·g 
« Cheribon 
)) (( 

)) (( 

« Djocjaca11a 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Indramajoe 
« (( 
cc Kota-Radja 
« l\facassar 
» Menado 
« Padang 
« Palembang 
« Pasoeroean 
)) (( 

» Pattie 
» Pecalongan 
(( (( 

« (( 
cc Poerworedjo 
« Probolingo . (( 

« Riouw 
« Rembang 
« Salatiga 
« Samarang 
(( (( 

(( (( 

( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soerabaia 
(( (( 

« (( 
(( (( 

(( (( 

» Soernk:11ta 
(( (( 

(( (( 

« Tangerang 
« Tega! 
» Ternate 

« Tjilatjap 

cc cc « Bruining & Co. 
« « « Ogilvie & Co. 
« cc « Visse1· & Co. 
« « cc Dunlop & Co. 
Ci den heel' Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« « « G. C. Twijsel. 
« « « C. J\. Aeckerlin. 
« « cc Nierinckx. 
« « « Th. Jansz. 
« « « J. J. H. Smeenk. 
« « « A. J. \\'olvekamp. 
cc cc cc J. Yan Holst Pel!ekaan. 
cc « cc J. J. de GraaJT. 
« << cc H. Buning. 
cc cc « \Yed. Kocken. 
« de heeren Soesman & Co. 
« den heer J. Revius. 
« « « Ch . Pino. 
« « « D. \V. Kreefel. 
cc « cc \V. Eekhout. 
« de heeren de Bordes & Co. 
« « « 'Waldeck & Co. 
« « cc G. H. Ruhaak. 
« « « H. G. Klunder. 
cc cc « D. P. El'dbrink. 
cc « cc A. l\I. Yarkevisser. 
« « « A. \V. I. Bochardt. 
« cc « S. N. l\Iarx. 
« de heeren Hana l\Iullemeister & Co. 
« den beer M. F. Srnets. 
« « « C. G. ,·an Slidrecht. 
cc « « R. S. Thal Larsen. 
cc « cc C. van Zijp. 
u « « P. L. ·rnn Dodegorn. 
« (( cc Th. B. van Soest. 
« de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « Ra.-euswaay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« « « Gl'hel & Co. 
« den beer A. Bisscbop. 
« « cc Chs. Kocken. 
cc « « Y. Clignett. 
cc de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Yan Muiden & Co. 
« « cc Thieme & Co. 
cc « cc Soesman & Co. 
« cc cc Yogelvan del' Heide & Co. 
(( den beer L. Baier. 
« « « L. A. M. Leman. 
« « cc IC llovens GreYe \\'zn. 
» « « C. \\'. R. van Renese van 

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

Mist. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris H. J. MEERTENS te Bata,•ia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - SoBrakarta 
bevelen zich beleefdelijk aun voor hunne 

IlrnkkBrij an Bindarij 
en 

HANDEL (7) 

in PapiBr-, Sehrijf· Bn KantoorbBhoBftBn. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PRIJSCOURANTEN worclen 11teeds gratis 

verstrekt. 

Kev~o~W" A~ Klei~ 
modiste Samarang. 

is ruim voorzien van fluweel, satijn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinet.s, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig fi)en keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (3 7) 

ME tJBEt IA GAZIJN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN El'I FABR!EKEJf 

leverancier V £ fl a!le fabrieksbenoodigdheden 
] ·{L ,.-_['' SAS- Sc1uaran.g·. 

De ondergetcekende neemt de vrijheid UEdG. 
r:iedetedeelen, dat hii in zijn MEUBELMAGA
iIJN steeds voorhanclen heeft alle mogelijke 
MEUBJ£L en HUI8RAAD, als: 

ENGELSCHE en SOERABAIASCHE LE
DIKANTEN met bultzak en khl.ruboe, w1t11rbij 
voor de zuiverheid vnn de kapok wordt in
gestaan. 

SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BEELDEN, 
KROON-HANG- en S'l'AANDE LAMPEN, in 
alle gewildste merken. 

D.JA'l'IEHOUTEN STOELEN, 'l'AFELS, 
KAS'l'EN, BANKEN, WIP- en LU1AARD. 
STOELEN, SGHUTSELS etc., MARMEREN 
RONDE TAFELS,-CONSOLES, TOILE'rSPIE
GELS, KNAPEN,- complete SERVIEZEN en 
GLASWEHK in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belast zich tevens met het corupleet inrich
ten van huizen, ook in de binnenlanden, waar
bij steeds voor erubalage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worden gedragen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUUR'r MEUBELS. 

Expeditie. 
Belast 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 aansprakelijk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe assurantie-premie cle goede overkomst 
der colli's. 

Producten worden door hem van het spoor
wegstation alhier tot op de weegschaal in de 
pakhuizen getransporteerd en stelt hij zich 
steeds aanspmkelijk voor de overleggelden aan 
de spoorwegmaatschappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
N eemt producten voor de inlandsche markt 

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

Ag:entschap voor fabrieken. 
Belast zich met de levering van alle mate

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semai·ang. 

SOESl\-LAN & Co 

belastenzich steeds met het houden van 
Buis- en Co1nmissie-vendutien 

(28) 

In conimissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. Y.iL~ EcK. & ZoNEX, Amsterdarn) 
bizonder licht, geschikt om met twee pa a r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be::.ichtigen bij 
(1) 'l'HOOFT & BU:t\TJNG. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
VAN 

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

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

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

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNJNG. 

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

Djebbres. 
Inforruaties bij den heer 

(19) A. MACIDELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Buning- Soerakarta. 
PAPIEHEN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'I'EN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

NBdBrl. lndischB LBVBilSVBrzakerin~ 
EN 

L ij r r e n t e M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze
kering; - ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WF.E
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

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

-

l!V~~~ eTOOZOVDlf\~ 
Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel .J av u van Bub's stookoven, hebben ten 

einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerfabriekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 10\),000 vumvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
0. DE LIJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWMATERIALEN 
SMEDERI.J, KOPERGIETEH.IJ, W AGEN

MAKElU.J en TIMMERMA SWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsruede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den rueesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met u.ccuratesse geeffectueercl. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, F ABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOO THUIZEN en FA
BRIEKE , wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

THOOFT & BUNING - -· Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schij.fschietrcgisters en A.t"standsbepa-
lin;;en, afzonderlijk gebonden. 

Gedrukte A.anteekeningboekjes. 
N aamlijsten. 
IUccdiui;lijsten. 
Straf'boeken. 
Mcnni;eboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuii;en V crhoorcn. 
Deklangden Verbooren. 
Vendt1ve1·antwoo•·di11gen, enz.enz. ( 4) 

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

1'oorstmat-Solo (35) 

Steeds beleet"delijk aanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

An1sterdamsche A po th eek 
SQERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

z~~pa~he V\T:ij~e~~ 
(25) A. MACHIELSE. 

PlantBn Bn IlierBntnin tB Batavia' 
Premieleening i 600 .. 000 

100.000 Loten f 5 ])er I~ot 
AFLOSBAAR MET GELIJl( BEDRAG. 

VAN DEB LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

Ver/f;rijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING. 

!t Pm VAN D:IB STOK, 
oud-officier van gezondheid bij h~t 0.-I. leger 

HANDLEJIDING-
VOOR 

NIET-GENEESKUND IGEN 
IN 

Nederlandsch-Indie. 

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

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

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

TE l{OOP! 
Pretentie op Ji. F. Stoelman en 

echtgenoote, geboren BraddiJ. 
Informatien: Fiedler, Soera

baia. 
(68) 

Te koop gevraagd ! 
Bcngaalsche koeijen., 

elk per dag minstens vier tlcsschen mclk 
gevende en uiet ouder dan zes jarcn. 

l\Ien adresseere zich bij de uitgevers van deze Cou
rant onder het nummer van deze ad,,;zrtentie. 

(44) 

Bin:n.enlan.de:n.: 

GOUVBfilBllf GBvraa~d 
' 'Oo1·a.I degeli_jk PIANO-onder• 
w-ijs. 

l!'link salaris. 
Ad.res nommer dezes, met cory-~ertific11ten., 

franco. 

(48) 'l'HOOF'l' & BUNINJ.. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E~ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPT.J 
,;Veritas." 

Bij bet A.gcntscbap dezer ltiaa.tscbn.p
pijen bestaat, op zeer aainaenaclijke voor• 
waa1·dcn, gclegcnhcid tot "'Crzekering 
tegcn brand~cvnar, Yan alle soorten Ge• 
bonwen en Gocdc1·cn. 

De Agent te Soemkarta, 
(16) J. H. VAN OMMEHEN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Badlrnmers, 
koop en goed. 

goed 

(11) 
Te belwrnen bij 

C. DE LIJN. 

Prijzen van f 50.000 t 20.000 Mev~ou ""R" Al!!> Klein 
f 15.000 enz. (30) modiste San1arang. 

! Beveelt zich aan voor het opmaken en le 
LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: veren van alle toiletten, welke tot bet dame 

SOESMAN & Co. te Soerakarta. modevak behooren. (36) I 
SOESMAN & Co. > Djocjakarta. 
B. J. EEKHOU'l', ~ Djocjalrnrta. 
J. W. VAN OORDT. > Boijolali. 

De ondergeteekende be1ast zich met 
0 PM ET I tJ GEN. 

ook van landelijke ondernemingen. 
J. G . . \f. A. CARLIER 

(26) gezworen Landrue ' 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

lien zich verantwoonlelijk ,-001· de wet 
DE UITGEVERS. 

,neldrnk - Tnool'T 9- DuNI~m - Soerakarta. 



:SIJVOEGSEL 
de So era.ka.rta.sch e-Coura.nt .. 

VRIJD G 15 :F'EBH ARL 

I&egI.e.-...e.-.t; op de.. I.a.-.d,~erla.•-.•••' :i'S':a. 
de -V-orst;e:n.I.a.-.c:Ie.-.. 

A1·t. '1. Bchoudens het bepa.a.lde in de cerste alinea van art. 33, 
"vorclen tot hct h .uren van gTonden voor den landbo1x'v in 
Soeruk::u·ta en Djokclja.karta. alleen toegeluten: 

'le. EuropPa.nen en met hen gelijkgestelden, in Nederla.nclsch
Indie geve tigd ; 

2e. vcnnootschnppen Yan koophanclel, gevestigd in Nederland 
of" in ~cdcl"lnndsch-Indie, znn1cngcstekl uit en bs"'tuu1·d doo1· Eu
ropeanen of inct hen gelijkgcstcldcn, en bi n11en. Soe1·nkarta. en 
Djokdjakarta Yertegon,voordigd cloor ccn bij authent,ickc akte 
aangestcldcn. gen1achtigdc, die voldoct aan den eisch, gesteld bij 
§ ·1 van dit ~:u·tikel, en die n-:tet en benevens Z1Jn h1stgcver pe1·
soonlijk aansprakelijk is voor de naleving van c:lit H .cglen1cnt :n:1ct 
opzichte tot de vcrplichtingen van den landhuurder. 

v~oor cl~ in s§ "1 en 2 genoemcle ·personen en vcnnootschappcn 
is de bevoegheid orn g1·onden te hu1·en 011clergescl1ikt aa.n cen 
voorafgaande tot weclcropzcggcns te erlecncn schrif"tclijke ver
gunning van d<;n GouYeL"neuL"-GencL"ual. 

rt. 2. Elke ondernen1ing Yan Jandbou'v behoo1·t ten irtinste 
te beslaa.n ecn uitgcstrek.1,heid Yan 2.00 bo1nv:-< van 500 [] 1-=tijn
lan.ds ·he roedcn bcbou,vbure g1·ondcn, zoodunig aan<{enge:sloten 
clat geen gedeelten clanrvn.n tusschen a.n.dere onde1·nerningen g0cn
cla:vecrtl li.ggcn, tenzij de enclaves ecn onaf:-<cbeidbn.nr deel uit
maken van een tot de ondcrnc1ning bch.oorende h.oo:fdclesa. 

B boLnvbnL"e gronden zijn. die, ,.;elke door bun aa1·d en liggi.ng 
geschikt zijn orn n'.li>t voo1·deel bebou,vd te "\vo.-dcn. 

Art. 3. De huuroverecnkornst 1nag vo.::>1· gcen lange.-en tij<l 
"\.vonlcn gesloten <lun 20 jaren. 

Deze bepn.ling i ook toepasselij k bij verlenging. 
Art. 4. Tot bet sluiten van de ove1·eenko1nst "\Vordt <le voor

afgaande vergunning van het l-Ioofd van. Gc,vestclijk Bestuur ge
vo1·derd. 

Hiertoe "\vordt dezen een schriftelijk ve1·zoek aangeboden, ver
duiclelijkt door een staat van de g1·onden, die de verzoeker 
"\venscht te huren .. 

Die staa.t hourlt in de namen en de uitgestrektheid dcr te 
hu1·en gL"onden (de laat.~t, uitgedrukt in djoengs en in bou,vs ,-nn 
300 H.ijnlandsche rocden) en de na1nen, p1·aedica.ten en titels c.lc1· 
vcr·J--1t.tLtrder~, en is , .. l.!rgeLelLl van cen. l:..1..11clt11e.tct·sk.aa1·t, Wtl..<""l.1·uit 
ook d , ligging der gi·ondcn ten opzichte der a.augn~nzendc on
dei·ne1ningen. voldoende blijkt. 

· -oor de ontvungst dier stukken gecf't hct lloofd van Gc,veste
lijk B >stuu.1· rec;u at'. 

_,\..rt. 5. IIet l-Ioof"d vn.n Ge,vestclijk UesLuur onderzoekt: 
1. e. of de aunvrugcr de vergunning bezit, bedoeld bij de lu.atste 

a.linea van artik.e) -1 ; 
2e. of" de personcn, die als verhuu1·ders op dien staut '·oorko

n~~n, ,v.,,rkelijk tot de , -erhuur gcrcchtigd Z1Jn ; 
·3e. of" de betrokken Inlandsche "\Torst vergun.n.ing tot de verhuur 

va11 de aangevr~""l..gLlc gror1den. g·eeft gegc,·en: 
4e. of" de onderne1n,ing, ten beboeve van "\Velke de gronclen in 

huur geY1-a.agd "\Vorden, "\Vn.t uit.gestrekt,heid ligging en bcbou~v
baarheid der gronden betreft, volcloet aan. het, YOOrschrift, verYat 
in artikel 2 

Voor het or...derzoek nn.ar de bebou,vbn.arheid der gronclen kan 
het IIoof'd van Ge"\vestelijk Bestuur zich d.oen voorlichtcn door een 
cornn'.lj"',,;ie bestaande uit c.lr·ic lanclhunrdcrs of bclleer<lers van ge
huurde gronden te zijner keu.ze . 

De aanvrager heef't het rech.t on-:t de raadpleging van een zoo
rlanige cornn'.lissie te vorderen. 

Het Hoofc.l van Ge,ves-r.elijk _Uest.uur bepaalt de reis en verblijf
kosten voor de gecomn'.li"tteerden "\Yelko altijcl komen ten laste Yan 
den aanvragcr van gronclen, die verplicht kan "\vordcn cen son1 
gelds bij het Hoo-fcl van Ge-V\"'e"'telijk Bestuu1· te cleponecrcn ter 
bestrijding van die kosten. 

~anr gelang van den uitslag van dit ondcrzoe k "·ordt de Yer
gunniup:. '-'m tot hct sluit.en der ovcrcenkon1st over te gaan, door 
het lloofcl van Gc"\v0stelijk Bestunr schrif"telijk verleencl of ge"\Yci
gerd bin..ncn. vier mnn.uclen, nadat de an11Yr8gc is ingedien.d. 

Inc.lien bet aan het IIootcl van Ge,ve:-<telijk Bes-r.unr ulijkt, clat 
de uit.gestrekl,beid der On<lCrne1ning, ten ueh.OCYe "\"UH "\Velke de 
a.a.n,·rc.1ge or11.. -ycrgt.1.r1ni.J'lg tot 11-ct hure1~ ··va11. gt·or1rlen 'Yordt gcrlaan, 
n-.g niet 200 bou"·:,; n-:taar toch ten J..nin,,;te 1 00 boLL"\VS Lnbon"\v
ba.re gronden bedraagt, kan hij dienteugeYolge zijn toestern1n.ing 
niet " ·cigeren, maar "\vordt den aarrvragcr de verplichti.ng opgelcgd, 
om binn.en t"·ee jaren na. de bckrachtiging clp1· te slL1it.en overcen
komst. zijn onderne1ning tot cc11 uitgestrekLh 'id van minst.cns 200 
bou.,,vs bebOLl"\Ybare ~rondcn uit te breidcn. 

\.Ycigeri:ng ge8chieclt bij een. in.ct redenen omklccd besluit, dnt 
binnen drie n1aand<=ou na de dagtcekening n.an de naclere uesli>'sing 
Yan den GonYerncur-Generaal loor belaILghcbbcndcn kan ,,·orden. 
onder"\.vc:-rpcn. 

Art. 0- Nadat de in artikel 4 bcdoelde vc1·gunn.ing Yerlcend is, 
"\vordt de huurovereenkon.1 t, vol.u·cns ccn door den Gou.,,crneur
Generaal vast te stellen n1oclel, in ge:-:chrifte verleden in den vorn-:t 
cener uuthcnticke of" onclerhandsche akte. 

Deze akte n-:toet bevatten: 
1. e de voor,vaarcle, dat de daarbij geconstateerdc overeenkomst 

vvordt Leheerscht door de voorschriften van <lit Rcglc.rncnt; 
2e. de p1·aedicatcn, t:itels cu namen clcr .Javnan"'chc verhuurder:-:· 
3e. de nan-:ten en voornnmcn van de huur<lcrs of de duidelijke 

omschrijving van i"le Yennooi.schnpperr van koophandel, met de na
men en voornamcn Yan den best.uuL"cler of gcn1achtigcle, Ledocld 
Lij § 2 Yan a1""Lik0l 1. ,·an clit Rcgle.r11ent; 

4c. de n::nnen en de uitgcst1·eJ.;t,hcicl der gchni:11·dc gL"onden in 
djocngs en bou"\vs, a, ng<'\\·czcn op eon in duplo overgeleg-den. sta~"t 
en ,·e1·duidelijkt door een landu1eLer:-:kan1·t, ann••vijzcnclc de gro:nden 
hij vcrschilJenrl.e o,·crccnkorn:-;;tPn gchn11rd en <lie de uitgcstrekt
hPicl aangc<'f't in l)OU"\VS van 500 [.J H.ijnlandsche rocclen; 

5c den huurtijd.; 
Ge. den bedouµ:cn huurschn.t, cle t0rmijncn van betaling, de ""\Vlj

ze van verrckening van den YOoi·uitbet.aalden. huui-schat, voor zuo
ver dje voo1·ui-r.beta.ling bcclongen en volgens dit reglernent geoor
loo:fcl is, het. heeling orntrent het gcnot van den aanstaanclen oogst 
binrien een jaai· na de expiratie van de huur (den alip) en alle 
andere geoorloofrle vool'"vaarden; 

7e. de rechten en verplich.tingen, die op den huurder overgaan, 
voor zooveel die in algern•:-enen zin in verband met de artikeien 22 
en 23 van <lit. reglement voor juiste omschrijv.ing vatbaar zijn. 

Art. 7. De overcenko.tnst vvo1·dt binnen ecn jan.r n.a hct ver
leenen van de vergunning in duplo aangeboden aan het IIoof"d van 
Gewestelijk l3estuur tegen re9u. 

Die ter1nijn 'vordt alleen verlengd ingeval cle aanvrager ten gc
noegcn van het Hoofd van Ge,vestelijk Bestnur doet blijken, dat 
hij door redenen, niet af"hankclijk van Z1JTien "\.Vil, verhinclercl is 
ge-w-orclcn de overeenkomst binnen den gestelden termijn aan te 
bieden. 

Art. 8. Ilet I-Ioofd van Ge-westelijk Bestuu.r overtu.igt zich: 
1. e. da.t de o ereenkomst voldoet a.an de eischen., gestelc.l in 

artikel 6, en overigens geen bec.lingen inhou.dt, strijdig ~et dit 
rP.glement, de goede zeden o:f <le openhare orde; 

2e. dat de verhu.urder het door hem aangegane contract be
grijpt en dn.n.rmede genoegen neen-:tt. 

Daa.rna biedt het Hoo:fcl van Ge-westelijk Destuur de overeen
komst den betrokken Javaanschen Vorst ter bezegeling aan. 

Deze bezegeli:ng strekt tot be,vijs, dat de Vo1·st met den in
houd genoegcn neemt, het he1n aankomcnd zegelrecht ontvangen, 
o:f de k-wijting daarvan geregeld heeft, en aan den hu.urcler bet 
genot van het gehuurde verzekert. 

Na de bezegeling vvor<lt. de overeenkomst door het IIoofrl van 
Gevvestelijk Ilestuur bekrachtigd en gcregisteerd. 

De regist.ratie hceft plaat.s op het resi<l.entic-kantoor in ccn ge-

:f"olieenl rloor het Iloof'd van Ge\ cstelijk Bcstuur gcp::u·af'eerd re
gister, 'vaarvu.n l1et n.ioclel door den Uouvei·neLn'-Gcne1·aal vvordt 
vastgc>'telcl. Van de i·egistratie "\vordt a.an den voet dei· akte doo1· 
den l1esident aa.nteekening geda.an. 

De aldus bckcachtigd en geregistecrde a.kte wo.-clt binncn '14 
d>1gen na de regist1·a.tie a.an de Lola..nghebben.cle teruggezonden. 

lndicn <l<' ondern.en1ing, ten bch.uevc vun clkc de overecnko1nst.e11 
gcsloten zijn, nog niet voldoet nn.n de bepu.ling Yan n.rtikcl 2 en 
rnitsdien nog nict cen zooYecl rnogelijk aancengeschn.k.eld gehcel 
vornt van 2.00 bo1nvs ucbou,vbare gronden, rnaar toch een uitgc
strckt.hcid hceft. ,·an ten n"linstc ·1 00 Lou,vs bebou,vbare g1·ond<>11, 
verbindt hct Iloofd ,-an <.1e''>;cstclijk. l3estuur aan zijn bck:rachti.ging 
dezclf"cle vooL",va.nL"<lc, ondcr "\velkc de toesten11ning, bcdocltl in de 
voorlaatste alinea. van a.rtikel 5 verleend. 

'I'elken drie rnaan.den "'vordt cen extract uit bet register, loopen
de over hct vcrschcnen k.'varta.nl, door tu"'schenko1ust van den Di
recteur van Binnenlandsch Bestuur, aan den Gouverncur-Gcnerunl 
ingcclienc.l. 

ATt. 9. De huurovcrcenko1nst ti·ee_clt in 'vcrking op den dag clcr 
rcgist.L·a.tic, tenzij een later tijolstip vn.n ten hoogste et>n jaar 1nochL 
zijn bctlongen, een en uncle.- behoudens hetgeen is 01nschreven bij 
het volgend a1·tikel. 

A1·1,. '10. Geene 
gcslotcn. "\Vorclen dnn 
neur-Generaal, en na 
Jijken hu.urtijcL 

overeenkornst "Lot vcrlenging van huur n'.lng 
na verk.1·cg;en toestcn1n1ing van den G ·ouver
vel"loop van drie-vicrcle van den 001·pronkc-

Ilet model <.lier overeenko1ost "\VOJ"dL door den GouvcL"neur-C..~cneranl 
vast.gc;;;teld. 

"\,\'nnncer door nict-YcL·lenging van de versi.rckcn huur van ecn 
gedeelte dcr gehuurde g1·c•ndcn de on<lerncn1ing tot ecn n1indere 
uitgc>c't1·0k-r.hci<l clan van 200 bou,vs bcbou,vb,u·e gronden "\Vorclt 
te1·uggcbracht, is de hul.11·dcr Ye1·plich.t. on1 binnen t'vce jaren, na
dat die tocst.and is ingei.rcclen, ci.001· het sluiLcn van nieu,vc 0Ye1·
ecnko111st.cn zun ondcrnerning 'veder tot een uitgest.rcktheid Yan 
minstens 2.00 bou"\vs Lel>nu,vua1·c g1·ondcl'.l uit "Le bn~iden. 

l)e huunlcr is Lehonclens toes"Lenuning Y:.l.!l den Yerhuu1·<le.-, ge
rcchtigd zijn huLuTechtcn gebeel of" gedccltelijk af" te stn.an en 
ovc1· te clL"agcn an.n antlL'ren, tot hu1·en uevocg<l, inits bij gedeel
telijkc ovenli·acht de uit.gesti·ektheid Yan elk. clcel, voo1· zoover clit 
ecn op zich zelf staancle oncle1·nen'.ling \VOrdt, niet n'.lincler zij clan 
het 1n.ininu1n van 200 bou,vs bebou"\vbal'e gronden, aangegeven 
in artikel 2. 

'ren opzichte de.- oYcreenkomsten, in dit artikel bedoelrl, z1Jn 
vn.n. toepa.ssing de bij <lit reglen'.lent vastgestelde voorschrif"ten. op 
de inhuu.rncming va>'.l g1·onden n'.let den ve!"stande: 

·le. dat, n1et af,vijking in zoove1· van de be paling Yan artikel 1. 
§ -1, bij vedenging van huur, niet ve1"eischt "'vordt, dat de huur
cler in ~ederlandsch-Indic geYestig<l zu; 

2e. dnt de in "\Verkingt1·ccling der ove1·eenkomsten n.anvangt: in 
geval van verlenging: n-ict den clag, waa.rop de loopende huurtijd 
eincligt: en uij OYcrdracht van huur n1et de te dier zake te be
dingen tijcl>'t.ippen: en. 

3c. dat bij OYerdracht, insl,cdc van 8tzO!Hlerlijke overeenko1rtstcn 
,-au 'len nieu'v"·en huurclet" n1et al de bet1·okken ve1·huuL"de1·s 
kan "\\"0rden aa.:ngeboclen cen akte Yan t.oest.cnn11ing, overdracht en 
overnen1ing Yan de OYe1·gedragcn hn11r1·echten, volgens een door 
den Gouvcrneur-GeneL"na.I vast te stellen :rnoclel. 

De OYel"eenkomsten van OYerd1·acht van 11uur ZLJn va.n rec.hts
"\Vege nici.ig, indien zij niet; binnen "en jaar na. het tijclstip van 
i1nve1·king1,1·eding Lel' bekrachtiging err registratie zijn. jngecliend.. 

rt. '1 '1. \.Vannee1· in clc ge,·allen, bedoeld in u.rtike] 5, alinea 
6, in artikel 8, alinea 7, en ar:tikcl 'l 0, alinea 2, de tertTilJll 
van t\vce jaren is versti·ekken zonde1· dat de h.uurde1· de Yc1·eiscbe 
uitbreiding a...9.n zijn ondernerning heeft gegeven, "'vo1·dt de buu1·
overeenko1nst of "\VOrden die hnu.1·o~·en~cnk.on1sten, op die oncle1·
nen-:ting betrekking hebbende, met ingang ,·an een cloor hct l:loofrl 
van Ge,vest.elijk 13estuur -r.e bcpalen tijdstip, als van rechts,vep:e 
ontbonden bescliou>vc1, zoncler dnt de huurde1· ecnigc te,·ug·ga,-•' 
ka.n eischen "\vegens betaalde bckti of" huursch.at, noch ook ...-e,.go<'
ding mag vorde1·en "·egcns clooL· hen1 opgerichte gcbou"\Ven of 
"\verken als andcrszins. 

Art. 1. 2.. De uitoefening van openbuar gczag is nan cle hunr
ders, hunne lasthebbers en onclergeschikten ve1·bodcn. 

Zij doerr cent.er YU.Tl a.lle bn.ndcli.ugeu, strij,li.g -£net de openbare 
rust en orcle, die te hunner kennis komen, terstond rnedecleeling 
a.an het betrokkcn I -loofLl van Javunnsch Bestuur en aan het Hoofd 
van Plautselijk of Ge"·est.elijk Bestuur. 

Overtrecling van h c l, verl>ocl, in de 1. ste nlinea Yerva.t, 
gc:-:t.raft op den v0et van artikel 32, ulinen 1., ten "\Varc 
gepleegcle f"eiten een andcre slruf bij cenige veronlcn.ing 
bcclreigd zijn. 

"\YOrdl 
op <le 
1nocht 

~\rt. '13. 1-Iet i:-; u::i.n tle hnunlcrs, hLuU'.le L1sthculJers en onc.lec
gcsch.ikten ve1·boclcn. eeuige dna<l van behee.r <.>µ de gehuurcle g1·c>11-
den te verricl.lten, ...-6ordut de bekrachtiging der overecnko1nsten 
-van huur, bedoeld bij artikel 8, Cl'.l Yan o,·crdracbt, Yan hn u.r, be
docld aan bet slot van art.ik.el ·l 0, heeft.. plants geha.cl. Bij over
trccling Yan dit verbod, "·ordt artikel 31 t,ucgcpa:,;t. 

i·t. -14. De hu.unler is ...-erplicht zoo J.rtogelijk zijne ondernc
n:'.lin,s: zelf te bchecren en zich t,ot dat einclc op de gehu.urde gron
dcn te vestigen. 

I:Jij n'.lag het bchecr· niet aan een under persoon op<lragen clan 
rnet schrif'telijke toestcin:n'.ling Yan het, lloofcl va.n Ge,vestclijk. Bes
tnur. ])ie toest.<'1111uing "\vordt in gecn gcv<i.l verleencl, ""\.vanucer die 
perso n :nict. Yoldoet nan den eisch, gcstelcl . bij artikel '1 § "1, en 
kan "Len allen tijcle "\vegcns gewichtige, bij het bctrekkelijk besluit 
te omschrijven rcdenen. door het Hoo1d van Gc-westelijk. Bestuur 
ingetrokken "\.vorden. 

De beheerder moet zich op de gchu.i.u·de g1·onden vestigen en 
gevestigd hlijven. 

Overtreding van cleze voorschriften "vordt- voor de eerste n'.laal 
geo-:traft rnet cc:nc geldboete van f 1.00 (cenhonderd gulden). 

lnclien bi:nnen een n1aand na de beteekening van het vonnis of 
na de vrij,villige voldoening der geldboete niet aan de voorschrif
t.en van clit artikel is voldaan, "\.vordt de nalatige gestraf't n'.let cene 
boete Yan f _ 500 (vijthondcrcl gulden) tot f 2000 (t,vceduizencl 
gulden). 

Inc.lien de nalatigc achtereenYolgens t"\vee1naal krn.chtens <lit ar
tikel gcstt"aft is en nog in gcbrekc blijf't aan zijn verplichtingen 
te Yoldocn, kan hij 1.1it het bchcer der onclc1-r1en'.ling "10rdcn ont
zct en clesnoods .u1ct hehulp YU.ll den sterken arm van de on<l.er
nerning vcr,vijclercl "\Vorel en en ka:n cle hu111·cler voo1· · den ver-Volgc 
van cle 111.111r V•lll grondcn -wnrclen uit.gesloten. 

Arl,. 1. G. 01> de gehuurdc grondcn 1nogen, beha.lve onclerdancn 
de1· Jn.vannsche ·orsten, geen anderc personen door den huurcler 
in dienst gcno1rten of -werl zaan-:t gesteld "\vorden, clan <liegenen, 
tot ,vier toelatjng door hct l-Ioofd van Ge-westelijk Bestuur schrif
tclijke tocste1nn1ing is verleencl. 

Ten opzichtc van Europcanen en n:iet hen gelijkgestelde per~ 
sonen vvordt dezc toestcmming slech.ts verleend, indien- zij vold<:»en· 
au.n den eisch van § 1. van artikel 1.. 

Die toc,..temn1ing kan te a.Ileen tijde "\vegens gevvicht.ige. bij 
het betrekkelijk. besluit te orn.schrijve:n reclenen door het Hodfd 
van Ge,vest,elijk Bcstuur ingetrokken vvorden. 

Als opzieners mogen alleen in dienst gesteld worden Europea
nen en daa1·u1ecle gelijkgestc>lde personen. 

OvcrtL"cding van de eerste alinea van dit artik.el wordt gestran. 
n-ict. een geldboete va.n r 25 (vijf en t"\vintig gulden). 

Indien binncn vecrtien. clagen na het opleggen der boete de 
vereischte toeste1rtn'.ling nog :niet is aangevraagcl of vvel ge"\.veigerd· 
is en de betrokken opziener of gccmployeerde de o:nderneming 
nog niet hee:ft vcrla.ten, "\Vordt deze op last van het Hoofd van 
Ge-westelijk Bcstuur, desnoocls n-:tet bebuJp van clen sterken a1·rn, 
da.arvai--.. ver,vijderd en "vorclt de landhuurder gestraft met ecn 
boete van f" 1.00 (ecnhonderd gulden), 

Art. 1. 6. De huurovereenk.omst gaat geensz.ins te niet door den 
clood van den verhuurclcr noch door dicn van den hu.urdcr. 

....., . ann.cer de rcchtcn van den huurdel' door zijn overlijclen over
gnu.n op rcchtvcd<:rijgendcn, niet bcvoegd om uit eigen hoofdc 
in Soeru.karta en Djokjakartu gronden voor den landbou'v te hu
ren of tc behee1·cn, of die de vergunning beclocld in het slot 
van a.rt. '1 niet. hebbcn verkrcgen, z1Jn ZIJ van bet, behcer uitge
slotcn, en inoet uitedijk. bjnn.c'n clric inaan<lcn nn. het ovcrlij<l n 
door hen of van h1n1ncnt.,,vege in hot beheer "vordcn voorzi n 
door opd1·acht a.an cen hevoegcl pcrsoon. Dcze opdn1cht is onder
"\VOl'pen aan de schrift.clijk.e tocst.cmn1ing van hcL Iloofcl an Ge-



've~telijk. IJest.t1u1· en a:.l.tl de YPrdec,,. bcp<._lli11g·t .. r1 n .. t·tikel 14 aliil< ... H 2. 
ICet lioot'd ':lll (Je\Vt~stelijk B•~,.-tuu1· i" hevo._·~··l Olll in buiten

g·e,Vt..'Hl.e on1sttl.11. ligl1cderl. (_l0r1 L,.VCJ.lp; .... 11H!l(lc•11 tcr111ijr1 inut ~<.~s 111nn.11-
(lon te ,.t..,.t·l r1g·t.~1-i. 

Lkulen, dieneade nlleen tot be,, ·a1·en nl,.- ook <li,• ,,.,,lke st1·"kken 
on~ op cle nalalenschap toPzi ht. ie houden. 'vonlen niet al,.- da
d~n -YHll. l)Pll'-. .... Pt• n:.1ng· L-..1U .. ~1·k l. 

() ,·e .. t1·P linp; v:tn 1lit. a1·-L:kel ". >cdl 
tikel ·14 b,'1>:1a lcL 

tl~ bij 'u·-

1 \._ 1~t. 17. J)c .. li.un1·tlt"1·, zijr1 1<1~theblJc1·~ ci.11. onde1·g·c. .... scl1ikt.c11't :1.:no
n1ede hun lLLti,._gennntl'n :.<1Jn vei·t.:licht ti•• Jn,»1-:tnscho l> •vol king 
g·<.'lt ... cl tc bl~l1:tt1tl'-" l~n, tlt.! .T ... 1vc.t~1nsvl1e g't"t..>nt L .... 11 en )1<.>urdP 1 1110t ondl!t'
sc·IH:!i,Ji11g· C-n. 1i:1t.~t ell~ g·cbt·uikL.:olijkl" Pei·l> •\vijzen 1<.. .... bojeg·cne11 <.,.n, 
cla:u·toc do>:- de Jayan.nselh' ,~01·:-;ten of' cloo1· hPt Iloot'd van Ch•
' '"cstclijl' l~e~tln.11· 1..1itg·0ti.Oo<lig,1 .. dL'· of'tlci<.. .... c-le 1ll!'.:·l1ti .. ~·l.1etlt...~1l CTl. 1ec
s1.on bij -to "·onen. 

Zonde1· ch>ur het II<)Ofcl van Ge"· •,;lclijk Be,-+nur n.1nri.'1nclijk 
geou1·del .. ldc r<.. .... t.1'-"'T1.en ir1og:< .... n. z1J z.icl1 ni e t ont..Lt·'""k kcr1 nrtn. <..le lJij
'voniup: van bedueldc t>lccbtigltetl••n on f'ee,-;tcn, cvcn111i11 nan de 
vervulling van opcl1·ucht<"n en conllni;o;si ·:n, hctrck.k.ing hcbbcndc op 
de lan<lvcrb.lllll., 'van.1·1noc.lc zij doo1· hot Iloo]d Yun c;..:-,vcstclijk. 
Best.uu1· 111ochtcn bclast 'vo1·clen. 

_, rt. '18. '\'001·schottcn 'vo1·dcn 
l111t11·clct·~ i1iet l.1itg·L"l'cp1·,1 tot Cf":l~ 

den ht.n.1rschn.t ove1· 6.-'n jn.ar. 

doo1· de l111111·1lcrs :1nn 
hoogc1· l>cclni.g dan de 

de 
SOll"l 

Alle hier111edl' st1·ij . ligo hn.nd.el1np:cn en b0dingen of ovc-1·ccn
k .or1-is1.e11 van g·P1tl1 e enin_g- zijn , -,Ln ro~l1t!-''\Yeg·e :r-iiotig·, cr1 rle groo
te1·e voot·:::;cl1otte1-i of 111. c e1·dert:..~ gc•let~ll Lle g·el tlt.31l. irl. rocl1ten Itict 
inY01·derbnn.r, noc h ve1.,-ekcnhnu.1·. 

_\.rt. ·1 n De lnnirsch:tt 'Y(>t·.lt door o-r nan:icn.s 1len huurde1· nf-
geLlrc.Lg·cn c_l.a.11. d ~n. ,.;e1..·l1u llt· t.lcr ir1 pcr·soon ~ clc.l. n. 'vel tln.11. ie1x1:..l.1 id. 
doo1· dezen >-<ehrit'tclijk. t.ot de ont,·angst gL·1nncht,igd. 

'\'c1-rckening von de ve1·...-nll<'n of" nog te vervnllcn huurte1·n•ijnen, 
of Yan. ccn. dee! dna1·,·n.11 n~et de "'cllul tlen van den. ve1·huurdc1· nn.n 
den huurcler, cd' atoll clerdcn is vct·boilen. 

J.;::oop en verk.oop 'an quitnnti <.'n V<lll <len haursch:1.t (.petook"') 
ZlJl"l ,-an rec]1t.$ vcgc 11ictig·: R--bnltlon., uit z) )LlfLr1ig·en k .. 001' en vcr
koop voo1·tvloeiendc. z•Jll niet inY01·dc1·btu11· in rechten. 

rt. 20. De pnpn.Ye1·cultuu1· i"' op de g<'hLnu·dc g..-on •lea1. ve1·l>orlen. 
Overtreclino- Yan dit verbo:l 'vorclt onv•!1Tnindcrd het hepnal1le 

bij de t'l.veed";:; :1-lin.ca vn.n. artikel 3~', ge'"'traf·t. inr~t een geldboe1.e 
vn.n f" ·100.-- (t~c:'nhondenl g;nlden) tot t• ·1000.-- (L'>enduizend gul
dcr1) en 111et ,, .. ,,.g1·L1in1ing en. ,~e1·l>cui·rlve1·k .. la.t·in.g· Yc.l.n 11etg·ee11 ir1 
strijd dna1·1ncd is anng<"plnnt of' ved-<.1·egen.. 

i·t. 21. '\~001· rckcning van den huunlc1· "\V• ·rden b ofdzn.kclijk. 
gcen and.ere voortb1·cngst>len gcteeld. clan <lie, 'velke rnee1· in. hot 
bijzonder bo>'tcrnd zijn voor de Eu1·opce,._che markt. 

l)e cul"Lt.1111· van rij,-;t en andc1·e ge"·a,._,_cn. voo1· de l11 li:1n.dschc 
murkt rn::i.g voo1· rek.enin.g van den. hnurc.lcr n.1Jeen geschicc..len nls 
bijzan.k or n.ls '·isselt.eelt. 

llet Iloofd van Ge,ve_ tclijk Desi:unr boudt gestn.clig toezicht op 
de naleving van deze voon.;ch1·iften. 

Ast. 2.:1. De verplicht' dicnsi,cn "\YOlkc cle hu111·.le1· vn.n de op
gezetcn~n. <ler dour lH.:! ll.l. g(!.ht.u11·<.lc g:-1·on.der1 r.t1.:..l.g· vortl<:.1·t::!n., 'vot·c.ler1 
b·.!lteP1"-:'cl1t rloo1· d'3 Jc.l..\":..l.:..\. ~i.~cll.e in:-:;.teJtinge11 en gt~bruil..;. ~n, en 'vo1·
den voor clke 011cJe1Th'n~ing in o,·e1·leg in.et den Jnvaan,.,chen '\-01·st 
of dien,.. H.ijk.,-;l> '"tuu1-.le1· door het lloofcl vn.n Ge,vesLelijk Destuu1-, 
<l<!n bet1·okk.en huunJc1· gehoord, afzonrle1·lijk ge1· •geld. 

liet. i:-; uitd1·uk.kelijk vc1·bod e n hni,-l•lijkc dien,-;+ •n. h ook. ge-
naarnd. zoun.~in te.- hoofrlplaat.s als op de on·lernen1ingnn, van de 
01>gezctenc1~ t:e Yo1~d0t·en. 

Ilij bet eincl van elk jn.a1· "·ordt doo1· de Iloo-f.len Yan Ge,ves
telijk Bcstuur, door tu,.-schcnkom~t Yn.n. den Di1·cctcu1· ,·an Biunc n
landsch Best.uur, een a1.""'ch1·irt van do in <.lat jn.n.1· tot stand ge
kon~en rcgelingen a.an den. GouYe1-r1et.u·-G.-,,nernal ingczanden, nn door 
genoerr1d •n. Departernentsch •f" nnu,vk.eurig te zijn onde1·zocht en 
te zijn getoet.'-t aun bet bepaalde bij het eerste lid van clit urtik.el. 

Art. 23. I-let lloof·d van Ge,ve"'telijk. Be0:>tuur i:s hevoegd 01n ter 
zake Y::tn. de exploii:atie rle1· onderne1nin.gen, vooe elke onrf.e1·nerni.ng 
nfzon.derlijk, n1et innchtorning cler Jn.vnnn,,;che instcllingcn en. gc
'voonten. een rege1ing vast te stell•)n. 

Bij bet drijven van de suikercultuu» of vn.n nnde1·e cul1.u.res, 
~-aarbij het zoogenaun1cl glebagganstel:sel zich. slechts ge\\·ijzigd 
toepassen laa.t op de in huur genon:i.en g1·on<1en, 'vordt door l~ot 
Eu,.opcesch best;unz-, na plaat'"'elijk onde,.zoek. schrifcelijk gccon:,;ta 
tee,.d, of ..-oor <le zooveel Jangare of' zoovecJ .ruimcre beschiJ;: king· 
over cen deel dc1· g1·onden, dun gcnoe n1d ,,;telsel gedoogt, de op
gezetenen nan.1· behoo1·cn 'vorden. schadeloos gesteld en of in. het 
algerneen de verbou<ling tot hen 1nct opzicbt tot urbeicl en g1·on1l 
billijk is gcregolcl. ls clit niet het geval, dan bepn.alt het IIoofi.l 
van Ge,vestelijk Ilestuur op 'Yell;:.c ,,-uze huurder de opgezetcnen 
nader behoort tc gemoct to k.on~cn. 

Ged,,·ongen leveringcn, van 'velken anrct ook, om niet of te
gen bctaliug, het doen van heflingen op passers of andcre plaat
sen, bet opleggcn van belastingen of" boeten, zijn verboden. 

Alleen mag bij rampen, tot af,vanding of" dadelijk herstel van 
de gevolgen dan.1·van, van de opgezctenen geYor<..lerd ,,·orden de 
levering vn.n 1:nnterialen, <loch tcg:en billijke beLaling. 

'I'en aanzien van hot voork.omende bij de cerste en t'veedc n.li
nca van dit ar-tikel gel<lt het Yoo1·sch1·ift, ver-vat in bet la.at.s"Le 
lid van ari.ikcl 22 . 

A1·t. 2/i. l)e h.11urders en ad1ninist1·ni.curs zijn vcrplicht binnen 
den door het liocffd. van Gcv1,·e:-<i.clijk Uestuur l>epaalden tijd nnur 
behoore11 t.c ·yol<locn. aan die.ns i.1itnoodigir1gen 0111 OJJgn.Ycn en in
lichtingen on1t1·cn.t al 'vat bctl'ekking heeft. op de door hen be
hee1·de huurlanden. en, desgevorclerd, die opgaven en inlichtingen 
te beeed igen. 

Ove1·t1·ccling 
gel<lboete Yan 
gulden). 

van <lit :;i.rtik.cl -..vordt telkens gest1·aft n:i.et een 
I -:1 00 ( eenhonderd gulden) tot f" ·I 000 ( cen<..luizend 

Art. 25. Door de huur van gronden. voor den landbot.nv in 
Soeraknrta en Djokjakarta 'vordt geen ve1·an.dcring gebracht in 
de verl.ouding van die gronden. n1et de daa.rop gevestigd.e be
volking en hoof"den tot den Javaanschen ,.orst en het ~edorlanclsch
lnd.isch Gouvernernen.t_ 

De Jaynansche vcrhuurder"', die gehondcn zijn, zoncler hooger 
beroep, tc eerbie<ligcn. de uit."'prak.en door of nan:iens clen Javnan
schen 01·st gedaan, ten aanzien. vnn. de instellingen en ge,voon
ten des lands omtrent de rochte:o. en verplichtingen. uit bet gc
bruik. vn.n de gehuurde grondcn voortvloeicnde, l.;;unnen nict n~eer 
rcchten of n~inc.le1· ve1·plicht,i.ugen. an.n de Europccscbc huurders 
ovcrdr-~gen, d •n zij zelYen bezitten. 

In het bclang van. de Europeanen en met hen gelijkgesteldc 
pcrsonen, die g1·onden voor den. landbou'l.v in Soerok::u·ta en Djok.
jakarta, gehuurc.l hobben, 'vorden hun bezvva.ren. en. geschillen 
ten aanzien van de opvolging van rlc .Tavaansche instellingen en 
ge,voonten omtrent de rechten en verplichtingen, uit bet gebn1ik 
van de gehuurcle gronden voorvlocicnde, in vcrband 1nct de bo
venstaande artik.elen, zoncler hoogcr beroep, beslist in gerneen 
schappelijk overlcg 1.usschen den bc-trokk.cn Javaanschen Vorst of 
zijn H .ijksbestuurder en bet I!oof"d van Ge'l.vestelijk Bestuur. na<lat 
zij pa1·1.ijen voor zich hcbben doen erschijnen en in hun belun
gcn gchoor<l h.ebben. 

De oproeping van partijcn., 01n op een 
voor bet Iloofd van Ge-westclijk Besi,uur tc 
schrif"tclijk. 

bepaaltlen c.lag en uur 
verschijnon, geschiedt 

Bij niet-ver"'chijning, 'l.vordt de oproeping bij gerechtclijke ak.te 
herhaalcl 'I.vat den landhuurde1· betrcft, even'l.vel alleen clan, 
wanncer hij de ontYangst dcr n~issive niet schriit,clijk heeft er
k.end -- en. daarna -wordt bet gesch.il beslist ook n.l zijn pari,ijen. 
niet verschenen. 

Deze beslissing '\-VOrdt, mot vormcJding van de gron<lcn, v.·an.r
op zij rust, in geschrirt gcbracht en ondcrteel-end dooe den .Ta
vaanschcn Vorst of zijnen Rijksbestuurder en h.et, I-Ioolcl van Ge
-wcstelijk Bestuur. 

Art. 26. Ten aanzien cler regelingcn, bedoeld in de artik.elen 
22, en 23, en der zakcn, bodoeid in. art. 25, k.an het IIoofrl van 
Ge-westelijk Bestuur zich doen voorlichten door co1nnl.issicn, be
staande uit voorname Javaansche boo-fdcn. en minstens t"vee land
buurders of" bobeorders van gehuurcle gronclen, to zijner k.eus. 

Ook Europeesche arnbtcnarcn kunnen. voor die commissien -wor
den aange-wezen. 

I-let Iloofd van Gewestelijk. Ilestuur bopn.alt do rois-en verblijf
k.osten voor de gecon~mittccrclen. en brcngt, die ten opzichte vn.n 
de commissien: 
a.. voor de rcgelingen., bcdocld in de ari.il-cJcn 22, en 23. ten 

Vt"l.ll den. 
7>. voo1· dd zn k.<~n 

zcnde p<1.1·tij. 

I~t1.lHle: 

be ,locld ill n1·tikel 23 )a!-'f..C de edie-

Bel:tng-hcbhend.e ln.11dhnt11·clcrs kunn.l'n vp1·p l icht 'l.Vo1·clc11 cone 
"'01n gelds YL>61·af bij het lloofLl vnn C~e,vestclijk Hcstuui- te dc
ponee1· .. n, tot best.1·ijdinp; de1· kosten, l>e1loold in ln. b. de1· v,,.·i.'2,'<> 
nlitH'n. 

A.ri,. ':17. De cloo1· het LiooCLl Yan C:nwestclijk Bcstuur bek1·n.ch
tig·Lle t~11 g·ct"t"p;i~Lreot«..le OYc1·ocnkon1.stcn v::1n }1l..n11: '?an. g·1·or1rlc11 voor 
den l:11i.ll>ot.n in Soerakn1·ta en l)jokjnka1·tn. kunn.en ' vorclcn on · 
bon.dt•n 1not ,,.e lo1·zijd'"'ch goodvin.lt•n Ynn h11 tH·cle1· on verhnurde1-, die 
z;ch nls1ln.n 01nt.1·e11t de govolgen ,·nn die' onthinlli11g i11octe11 v o r 
stn.n.11. 

J)oze untbinding " ·01·dt eehte1· niet g"L'n.cht tegenove1· dc1·den 
'Vbt.Lelijke gevolgcn tc hel>b •11. zoolang- de on-tbouden schl'ifLelijko 
o,·er,•o.1kon1"Loll niet. n.un het lloofcl van C}c-.vcs-tclijk Ill•stuLu· a:in
g~ ... ~bo,lvn. ZIJU, 0111 ,·nrt ltet r0g·i~1.t."t" te 'voi«lcn, nlgcscli.t ·cyc1'1. 

1·t. 28. on,·e1·1nindc .. Ll het bcpn.t~ldc in a1·t. ':2.5, hecrt de Ja
vaaus('he vcl'll.uu1·dc1· hct rccht 01n den huurdce te n.oodzakcn tot 
nako1ning d•'r o e1·e n.korr1st, of 'vol de ontbincling der ove1·cenko1ust 
to ,~01·'-lcrc.n .tl.1.Ct ,~crg-oec..li11p: ,~an k .. oste1~., sc.l1::ulc1l e t1 i1-ilcec~sc11~ irt
dien de huu1·de1· ziju Ycrbint..cni"' nict n.nko1nt. De dnn.rtoe st1·ek
k.cn<lc vo1·c.le1·i11g kan doo1· lte1n "\VOi-den 1ngcstel<l zouder tnsschen.
korn:-;L cler Rcg-ecring bij dt'n i ·cchto1-, n.nnge,vczcn. voor de l~u1 ·0-
peanen of rnc1. df"zen g-elijkgestcl<le personen. 

1·t. 29. De h.111.11·<lcr inag binnen dl'ic n1an.ndcn na bet eincle 
der h u u 1· alle doo1· hcn1 01,gc1·ichtc gcl>on \Ven afl..>1·eken en nlle 
lloot· l1~rl"1 a .·1r1geJcgdo ,,-crken .. en. be.pJa11t.i11.g-en.' eg·ne111cx1, rr1it:s t.le11 
g1·ond he1·stelle11cle in den sL1-at, '\Vaarin hij bij den n.nn ang· vnn 
de l:i.uur \va,.-, ot "\vel de d:.h1-1·a:<.n tocgeb1 ·achtc sc1u.H.lc verg·oeclcn
d.e. 

De vc1·bu111·de1· is cchtl'.r bcvocgd de gcbon.,vcn, 'vcrk.cn en be 
plnntiug·cn ove1· te nc1nc11 Tc-gcu clcn p1-ijs en op de voorvvaardcn, 
bij ontlnding goctlvinden of doo1· het Iloofrl vnn Gc,vestelijk l3e
SLtn .. 1r. i1,L .ra ... -..dJllegir1g ·vn11 t,,vec <lc~k .. n11<lig·crt tc. zijnce 1'-.eLlzC, tl' 
b0pnlc-n. In dit gevt1-1 l:ieelt de h1n1nler heL rccl1t in hct. b..!zit. vn.n 
bet, ,·c1·kochte te l>lijven, i,ot<l,1.t do vc1·schuldigde koopp1·ijs betaald is . 

IIet lioof"d van. Gc\vestelijk ne,_t,uu1· bepnal-t, de reis- en ve1·blijt'
kostcn voo1· bedoehle desk.uncligen, 'l.velkc konien ten laste van den 
verhnu1·dcr . 

Bij niet overne1n.ing Ynn de opge111el<.le gcbou \ven. 'vc1·ken en be
pln.ntingen., beef't de verhu111-cler "Le dien nanzien het recht van te-
1·ugbouding, tote.lat de huunle1· hen1 het krachtens de hutu·over
ocnko1nst ve1 ·schuldig1le teu vollc~ heef"t. voJdann. 

De huu1·de1· is ve1·plicht te ve1·goeden de schade, door het af'
b1·cken en 'vcgncn.:ie11 dcr gebou,vcn., ""l..verken en beplantingcn aan 
de gronclen YC1 ·oorzaa kt. 

Op strafte van con geldboete van f" 'l 000.-- ( eenduizend gulden) 
tot f 3000-- (viJfrluizencl gulden) is het den h.uur<le1· verboden, om 
gedu1·c11cle .hct ln.n.tste jan ,. or bij bet eindc van. den huu1 ·tijd ge
boU'>VCll, 've1·ken of bepla.nt.ingen op de gehuur<le gronden te l>e
schn.digcn of te ve1 .. ,voesten. 

.A. 1·t. 30. In Yc1·ha11d inct de ...-oorschriften, ve1·va.t in aet. 29, 
kn.n bij het ontbinden. of eindigen van de huu1· en het ontruin•en 
van. de gehuurde g-1·01u.len door den huu1·der van den ve1·huu1·der 
slechts dun rle alip, on>schreven in art. 6 no. 6, gevordercl. -wor
dcn, n.ls de buurdcr bij den aanva.ng van de huur ook a.lip be
t..'l..nlc.l hecft. 

.. A.rt. 3 ·1. GouYernemcnts ondenia.nen, die in Soerak.::u·ta. en Djok
j aka.rt.a den landbou 'v uitoef"enen, zonder d anrtoe 0Ye1·een.kon.~stig 

<lit regleruen.t gerechtigd te zijn, '\VOrdcn op la.st vn.n het Hoof'd 
van Ge,vestelijk.. Bestuur van de g.-on.den, >Van.1·op -.,;1J bun bed1·i.Jf 
uitoorenen, ver,vijde1·d, ctesnoorl.s n~et behulp van den sterken arm. 
De ter· zake Yan die gronden geslotcn overeenkomsten ZLJil va.n 
rccht"''vege nietig en geane daaruit. ontstane seh.ulden -worden in 
rechten erkend. 

_!\.rt. 32 .. ..!\.Ile overtredingcn vn.n dit reglen~ent, -..vaarop geene 
bepn.alde stt·af is gestel<..l, 'vorden ges"L:rn.ft met een geldboete van 
f"50.-- (•ijrtig gulden) tot f -:150.--( eenbonderd vij-ftig gulden.) 

Q,·e1·treding Yan art. -:1 7, 20, en 2 ·1, zoomede hanclelingen in 
strijd inet de regelen, bedocld. bij art . 25 Ya.n dit reglcn""Ien.t kun.
nen ten geYolge b.ebben: 

a. YOOr den huu1·der: ontzctting 'l.it het behee1· der ondet·ne-
1ning en 'veigerii:1g cler bek1"achtiging ·van overecnl~o11"Jsten. bctref
tende huur van gronden of' ver1cngi~g Yan bcst.aande buurovereen
l.:.01nston; 

b . voor den beheerder en anclere personen in dienst van den 
huu1·de1·: intrekkin.g van de vergunning 0111 bet bchcer te voeren 
of" op de onderneming ""\.Ve1·kzaa.m te zijn. 

De huurc.ler, die uit bet beheer der onderneming is ontzet, is 
verplicht binnen vier .n•aanden na het ter znke genon~en besluit 
van het Hoofd van Ge,vestelijk Bestuur, in bet bebeer der onder
nein.ing tc voorzien. 

Bij niet voldoening a.an. deze vei-pli.chting, 'vordt de huurdei
gestraf"t. 1net een geldboete van f 500.-- (Yijf"honderd gulden) tot 
f 2000 --(tweecluizend gulden), 'vcThe boete bij voortdurenden 
on"·il of n.n.latigheid 01n in het bebeer der on<lerneming, ten ge
noegeA van bet Hoofd van Ge,yestclijk Bestuur, te voorzien, na 
vel'loo p van vie1· nl.uanden zal moeten 'vorden lierhaald. 

lndicn na verloop van 'vederon:i vie1· maanden nog niet door 
den h11u1·de1· in het beheer, ten genoegen. van het lloofd Yan Ge
,v~stelijk Bestunr is voorzien, 'vor.f en de dooe he1n gesloten over
cenkornstcn al,; van recht.-swegc onLboncleu beschou-wd. 

Dezc n~aat1'egelen en die, becloeld bij de artikelen '14, -:15, -1 G, 
20, 24 t'll 20, "·ordcn door bet Fioofcl vnn Go" estclijk. Bestuu1· 
t.oegepust bij een n~cL red.en.en 01nk.leed besluit, 'l.velk.e bcschikki.n.g 
echLer door den belan.ghehbendo binnen drie rnaandcn, nn de 
dagteek.ening Yan dat bcsluit, aan de eindbeslissing vnn den Gou
Yorneu1·-Genern.a.l k.an "Worden onder"1.vo1·pen. 

Art. 33. Door deze bepalingen \vordt goon- verandering ge 
bracht in <le verhuur van gronclen. doo1· de Javaansche Vorsten 
en apnn.agehouclers aan Javaansche onderdancn dier 01·sten, ovcr
ccnkon1"'tig de .Tavaan.schc 'vetten en instcllingen. 

'Terhuur ,-an g1·ondcn aan vreenl.de oostc1·lingen blijft onvoor
'vaardclijk verboqcn. 

Ten. t'veecle : Tc bepalen, clat dit reglcn~ent in "\.veeking treedt 
op 1. Ia.art 1. 884. 

Ten clerde: 're arrosteeren de volgencle: 

O v-e:rga.•a.gsb epa.J.i:n.gen.. 
Tot hct opn.iak.en van bet register vn.n de bestaande ond erne

:i:n ingcn., volgcns het l>ij artik.el 8 bedoeld iuodel, -wordt uiterlijk 
tot '1 Juli -:188-1, aan cle landbuu.rders of" hunne vertcgen-woordige1·s 
de gclcgcnheid opengesteld, om n:1on.deling of scb1·l.f"telijk. aan het 
1Ioo1d vn.n Gc,vestelijk. Bestuur de daartoe noodige inlichtingen te 
gc,Te.11., 

IIuurovereenk.on:i.ten, 'vaarvan nict binnen den 
aangifte is geclaan, -worden beschou-wd als van 
en van on,vaa.rde . 

gestelden termijn 
rechts-wege nietig 

De huurde1·, ""1.-v iens ondcrncming bij hot inweddngtreden van dit 
reglen~cnt eene minde1·e uitgestrekthcid beslaat dan volgens arti
kel 2 van dit rcglen~ent -wordt vereischt, is ve1·plicbt zijne onder
nen~i.:ng, bin.non t'\-vee j aren na de in-werkingtreding van deze or
donnantie, door bet sluiten van nieu-we overcenkomsten tot eene 
uitgestrekheid van n•instens 200 bou"vs bcbon-wbare gronden uit 
1.e breiden .. Bij gebrek.e dan.rvan, -wordt de bepaling van art. 1.1. 
op die onderneming toegepast_ 

Sncklruk. -- THOOFT & BUNING-- Soerakarta. 
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