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Het is waar dat regens en vooral zulke barde, 
als wij in dezen west-moesson gehad bebben, 
zeer zeker meer dan nadeelig op de wegen moe
ten werken, maar daar men dit weet moet, als 
men ze begaan- en berijdbaar wil houden, er 
ook in zulk een tijd extra voor gezorgd worden. 
Dit laat nu in onze buurt wel wM te weuschen 
over, ten minste de zoogenaamde grooten weg, 
die lanw Ktu·ang-Pandan an Tawang ~fangoon, 
over bet zadel tus chen de Lawoe en het Zui
rlergebergte heen, naar iVfagettan loopt. is op 
ommige plaatsen geheel uitgespoelcl.. Dit i 
et erg te bij Goemawang en Bangsrie, waar 
~ rolsteenen in zulk een groot aantn.l liggen. 
it een paard geen plaats vind om z~jn voei: 
ist en zeker neder te zetten, wat voor ruiters, 
iizigers in rijtuigen en voor houders van pi
elpa11.rden zeer gevaarlijk is en maakt dat men 
t.in tens de helft meer van den tijd noodig 
eeft om het doel van zijne reis te bereiken. 
De ,·001 imwe gro0te fuut zit hem daarw, ditt 

~ weg vroeger, als er eens een groot beer 
aar Karnng Pandan ging. met een snelheid, 
ie i;i.oms van het fobelachtige grensde, mo.est 

1n orde gemaakt worden. Het eenvoudigste was 
an om maar te appen, te pn,tjollen, inplaats 
an, wat zwaa"der werk zou geweest zijn, be
>orlijk grint aan te dragen. Het gevolg daar-

:--i.n is nu gewee t . dat de weg op zeer vele 
aatsen lager dan de sawa' ligt, waardoor die 
ekken altoo e\Ten slecht zijn. 
Een landhuurder beweerde laatst, <lat de weg 

wdwenclig moet verlegd worclen, maar dat 
tlks · tocb niet zou helpen, a1s er dan weder 
p de oude wijze mede geleefd werd, beboeft 
een betoog. 
Wegen in het gebergte zijn moeielijk te on

erhouden, maar ze zijn des te spoediger ver
ield als er onoordeelkundig aan gewerkt 
rordt. 
Het groote belang, <lat de Pangeran adipatie, 

e 111.J.1dhaurders in die streek en ook de java
en, die aan dien kant te buis behooren bij 
et in orde blij 'an den weg hebben, ruaakt 
m ingrijpender.. =~<•uLegel hoog noodzakelijk. 
~aar Ir'ijn inzien :i:ou dien maatregel moeten 
iestaan in het aanstellen van iemand tot ( ik 
al maar zeggen) architect, die de vereiscbte 

F e u i 11 e· t o n. 
Vervolg. 

Do S o e,.akai·ta.tclie Ooui·ant 'Ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
Ti·ijdag, uitgezonderd feestdagen. 

kennis van zaken lteeft en vooral zijn beurs 
niet weet te spekken op een wijze, dat een zij
ner vrienden hem op St. Iicolaas een Pincofs
spaarpot kan cadeau cloen. Aan hem moest 
dim de mac ht gegeven worclen, orn zooclra het 
npodig is volk uit de verplichte desas te ruo
gen requireeren en daarmede te werken, zooclat 
de weg steeds in orde bl ijft en niet bij onver
wacht passeeren van hooggeplaatste personages, 
rua11.r zoowat bekapt en beknoeid worclt, opd11t 
de hooggeplaatste van den waren, slechten toe
stancl niets bemerke. 

Mocht het zijn, dat men tot dezen rnaatre
gel overgaat clan zij men vooral voorzichtig, 
in de keuze van den architect. Kunde en eer
lijkheid zijn zeker groote fo.ctoren, maar toch 
zijn ze itlleen niet voldoende. Men kieze iemand 
die er tegen kan om in weer en wind te staan, 
die tegen vermoeienis bestand is en ee.n groote 
mate van v.lijt bezit. Men kieze een werkman, 
geen beer. 

Oncl.er het scbrijven dezes brengt de post tij
ding van een ander gedeelte van de Lctwoe en 
daarin wordt melding gemaakt van den weg 
van Grompol naar Moenggoer, en verder, die 
ook in een zeer slechten toestand verkeert en 
'waaraan op het oogenblik niets geclaan wordt. 

Uit een strategisch oogpunl; beschouwd, is 
de laatste weg niet van zulk een belang als 
die van Solo over Karang Pundan en 'l'awang 
Mangoon naar i\lagettan loopt, m1.1.ar goede we
gen dragen in ruime mate bij tot welvaart van 
land en volk en moet het als een plicht der 
overheid beschouwd worden, om die steeds. zij 
het clan ook met de krachten der belangheb
benclen zelf, in goeden staat te houden. 

1lisschien een andermaal meer over het cha
pitre wegen, waarondei; bruggen van zelf voor
komen. 

Hoogachtend: 
Uw dienaar, 

ROLF. 

SoLO, 12 Februari 1884. 
Geachte Redacteur! 
De ke~joepn.rtij op Keparen, in de nabijheicl 

van de stn.d. bij een inlander, onderdaan van 
Z. H. den Kroonprins, nu ruim 2' • jaren ge
leclen, welke uit 9 personen bestond, wn.aron
der zich een vrou wpersoon hevond, werd des
tijds al zeer geheimzinnig onderzocht, omdat 
bij een loijale behandeling der zaken het ont
slag van eenige inlundsche ambtenaren een 
noodwenclig gevolg daarvan wezen zou. 

Als hoofdaanlegster werd genoemd . . . . de 

zwijgend venolgden wij onzLn weg. 
Zulk een gedrag zal u vreemrl. voorkomen van een 

kavalerie-officier, want men scbilder~ ons altoos af als 
brutale veroveraars, maar ik was pas a<1n mijne eer
ste liefde. Ongelukkig had ik in mijne jongeling::ia
ren niemand gekend, dan ongelukkige schepsels die 

De hut van de Klompenmakers. 
, met ons kwamen lachen er d,rinken en ik gevoelde 

mij verlegen tegenover een fatsoenlijke vrouw. 

De toon waarop Jane deze woorcten gesproken had, 
rof mij en ik Z<lg l. .... :ir aan. Zij schreed met necle1·-
ebogen boofd voort zonctc:· f i,Jik op mij te wer-
en. Ik heh vergeten u te vt. i, <lat de heer 
mitb drie of vier millioen ponrlen ~terling aan for
Jin bezat. Ik behoef niet te zeggen dat ik Jane al
!en om haarzelve lief had en niet om haar rijkdom, 

~lie ik vervloekte, want ik bezat, behalve mijne soldij, 
hoogstens acht duizend francs aan rente. 

En clenkende aan het verschil van positie tnsschen 
haar en mij, zag ik in de door haar geuitte woor
acn cen soort. van aanmoediging. Op twintig jarigen 
eeftijd zijn wij spoerlig verliefd en hoop sluipt dan 
on gemakkelijk ons hart binncn. 

:'tfot cen beweging sneller dan de gedachte greep 
ik de ~.~nd Yan Jane en drukte die teedcr. Ylug 
rok zij ze terng met ecn onrustig en onteweden ge
aar, tcrwijl een levend1g rood haar gclaat over-

1oog. 
- Vergeef mij, zeidc ik aangcdaan en te1· ne

Her geslagen, ik dacbt, ik geloofde . .. . . 
Zonder te antwoorden sloeg zij de oogen neder en 

Ka vijf of zes minuten voortgegaan te zijn, zagen 
wij voor ons een groep bestaande uit drie personen: 
een vrouw gekleed in het kostuum der vrouwen van 
Yanille, een meisje van zes of zeven jaar oud en 
een man, die half op een plank Jag. Ik kon het ge
laat van rlen laatsten niet zien, daar het van mij 
afgekeerd wa;:;. 

De houding van die clrie wezens verried ontmoe
diging en droefheid. De vrouw op een rotsblok zit
tende, met de handen op haar knieen, keek, waar
schijnlijk zonder ze te zien, naar eenige visschen, die 
uit den mane!, die voor haar stone!, ontsnapt waren. 
l\.Iet de eene hand op den ~chouder van hare moe
der geleund. beschouwde bet kleine meisje den jon
gen man met een zachte en streelende uitdrukking, 
rlie mij trof. 

Van tijd tot tijd ricbtte, de laatste zieh op den 
elleboog op en kcek naar den horizon . Ilij wachtte 
waarschijnlijk op de een of anclere visschersschu1t, 
die met den vloed moest aankomen. Een pakzadel, 
zooals men op de ezels en de kleine paarden Jegt, 
lag naast hem en deed mij veronderstellen, dat hij 
een van die mannen was, die de visch naar de stad 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorclen voor 2 plaatsingeu f I. -

elke volgende plaatsing de helft. 

echtgenoote van een Panewoe Djaksa bij de 
pengadhilan te Soerakarta, wat bij het Bestuur 
niet onbekend is. 

Twee der ketjoe's werden, om het publiek 
te verblinden dan wel oogenschijnliik te be
vredigen, in hechtenis genomen-doch. na. een 
paar dagen door . den pradoto weclerom op 
vrije voeten gesteld.!· 

Den 6e of 7-e jl. werd -de zaak opnieuw on
derzocht, en wel naar aanleiding van een re
quest van den belanghebbende, hetwelk op 10 
October van het verleden jaar den Resident werd 
aangeboden, en waarin cle geheele toedrncht der 
zaak met de daaraanklevencle knoeierijcn werd 
uiteen gezet. 

Het is alleen te bejammeren (zoo mompelt 
het gemeen) clat het onderzoek van zulk een 
belangrijke zaak, die tot de oplossing van zoo
vele madsels in de V orstenhmden zou kunnen 
leiden, aan den onclerregent Kartohardhojo is 
opgedragen. 

Een oog in 't zeil is in deze van het hoog
ste gewicht. 

Acbtend 
uEd. clw. dienaar 

. ··H. 

· So erakarta. 

Ta be! aantoonencle de datums van vertrek en ver
moedelij ke aan,kom t der brieYenmalen van en naar 
:Veduland over de maancl Februari ·1884. 

Yermoetlelijke aankomst 

te Batavia. 
Vertrek van Batavia, 

E. 7 Feb. E. 7 Feb. 

F. 1 ·1 id. N. 9 i<l. 

N. 2'1 id. F. 14 id. 

E. 21 id. N. 20 id. 

F. 25 id. E. 21 id. 

E. 28 id. 

K. B. De letters N. E. F . duiden respectivclijk de 
.Vecle1·landschc, Engclsche, en F1•ansche briewnma
len aan. 

1'.Iaanstand. 

Maaudag 4 Febr. E. K., Maandag 1'1 Feb1·. Y. M., 
Dinsdag 1 !J Febr. L. IL, \Voensdag 27 Feb1·. K. M., 

vervoeren. Hij droeg echter de gewone kleeding der 
visscbers. 

Toen wij een vijftien of twintig passen van die 
kleine groep gekomen waren, hief Miss Smith bet 
hoofd op en haar b!ik viel op de drie personen, waar
van ik zooeven gesproken heb. Zij rilde en ik zag 
haar beurtenelings blozen en verbeeken. 

- Wat scheelt u? vroeg ik haar. 
- Niets, mijnheer de Vaussant, antwoordde zij, 

maar met zu!ks een bewogen stem, dat men we! 
aan de waarheid van hare woorden moest twijfelen. 

- Laat cins rechts omslaa.n, inplaats van door te 
gaan, zeide zij na een oogenblik stilte. 

een dat kan niet, want wij zouden op de 
strandkeijen komen en daar kunnen uwe kleine voe 
ten niet tegen. 

- Maar ik verzeker u .... . . 
- Daarbij, is er een groep van lieden van het 

land, die ik gaarne zou bestudeeren, wat u misscbien 
later in een van uwe schetsen zal te pas komen: dat 
kleine meisje is bekoorlijk. 

Jane bloosde wedcr en keek mij aan, alsof zij in 
bet binnenste mijner ziel had willen lezen. Toen volg
de zij mij, maai· blijkbaar met tegenzin. 

Toen zij onze stappen h orden, keerclen de boe
ren zlch om. De jonge man stand half op en het 
scheen mij toe, dat hij een beweging, die verrassing 
uitdrukte gemaakt had. 

Ik bemerkte dat Jane altoos rechts aanhield, om 
ons de kleine g roep, die ik gaarue beschouwen wil
de, te docn voorbij gaun. Dit was zeker een reclen 

Inzending cler Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Kommissarissen voor de maand Fehruari. 
Pln,atselijke schoolkomrµissie de heeren : 

H . K. H. Wilkens. 

0. A. H. Kuhr. 

Verzorgingsgesticht de heer : 
N. van Klaveren. 

Alsnog ku:;rnen wij mededeelen, dat de- beer 
Ktihr, Secretaris, Zonclag peJ.· eerste trein zijne 
bestemming Banjoemas volgen en den beer 
van Dissel afiossen Zltl, die zich daarna hier
heen zal begeven. Den b.eer Kuhr werd als be
wijs van sympathie door eenige zijner vrienden 
en beambten een souvenir aangeboden. 

Eergisteren liep hier in de sfaid een bedelaar 
rond, die vol Javnansche pokken ( pattek) was. 
Niet alleen dat het zien daarvan geen mede
lijden mttar afschuw wekte, maar daar die ziek
te volgens sommigen zeer aanstekelijk is, is 

. h~t te hopen <lat die bedelaar tot aan zijne ge
n'e~ng een verblijf en het gestic4t bij Kedong 
Koppie wordt aangewezen. En is al ellende 
genoeg, dtm <lat de verspreiding van pattek 
er nog bij zou moeten koo+en. 

\Voens\fag avond stond de achterstraat voor 
een gedeelte weclerom blank. Het wnter was 
echter spoedig afgeloopen, toen er uit de goot 
een massa oude lappen, p::i.pier, bladeren en 
andere zaken, die in die goot niet te huis be
hooren, opgeruirud waren. 

Uit het gepublicearde H.eglement op de buur 
en verhuur voor gr6nden voor den l<mdbouw 
in Soeraknrta en, Djokjakarta, zal men zien. 
dat, niettegenstaande al het daartegen aange
voerde, men halstarrig cloorgedreven heeft, <lat 
er geene ondernemingen kleiner clan 200 bouws 
zullen mogen bestaan. Men heeft nu het treu
rige vooruitzicht van na verloop. van twee ja
ren een aantal zoogenaamde kleme landhuur
ders, wien het aan micldelen ontbreekt, om de 
uitgestrektheid hunner onderneming op het ver
ln.ngcle cijfer der bouws te brengen, te zien 
verdwijnen. Dat de groote, die in "de nabijheid 
Eggen, daarvan ten nadecle van de kleine zul
len profiteeren, door hunne gronden voor een 
i.ppel en een ei machtig te worllen, is zeker. 

Aan den heer J. Furth is een perceel woes
te grondtm afgestaan in het district 'l'jitjoe-

te meer om in rnijne voorgenomen richting door te 
gaan. 

Toen wij Jangs de boeren gingen, hoorden wij van 
veJTe roepen. Het was de heer Smith en onze an
clere gezellen die ons toeriepen l.ien in te wachten. 

- Laat ons doorgaan, zei Jane. 
Ik deed nlsof ik haar niet gei10ord had en begon 

te praten met de boeren, terwij l ik den jongen man, 
di<'l mij den rug toekeerde, in 11et oog hielcl. 

- vVel l\Iadeleine, zeide ik tot de boerin, die ik 
herkend had voor een der vrouwen die in het do1·p 
de visch kwamen vcrkoopcn, gekocht op de vis
schers booten, zullen wij van claag schoone visch. 
hebben? 

- Ik vrees van nict mijnheer. Ziedaar alles wat 
ik tot nu toe heb, vroegde zij er bij, wijzende op 
de ledige 111anden, (lie voor liaar stonden. Het is 
bladstLI en de schuiten zullen niet Linnen kunnen 
komen. 

- Is er clan ge..:n schuitenvoerde1· van bier, die da 
gewoonte heeft om hen in dat geval tegemoet te gaan. 

- Ja, mij nheer, gewoonlij k doet wlks Marcel, cl ir. 
daar Jigt, maar hij is van claag zoo zick, dat hij de 
reis niet kan maken. 

IIoewel bet zcl~er was clat de jong~ man rnoest 
gchoord hebben, clat men van hem sprak, draaicle 
hij zlch toch volstrekt niet om. En Jane, zij babbel
de met het kleine rneiaje, voor wie Miss Smith een 
oude kennis scbeen tc zijn. 

Wat schr;e!t hem dan? vroeg ik aan' Madelcinq 
Daudier, op L~cn matroos wijzend, 



rook, atlleeling ~0ekaboemie, residentie Pre
anger: regentsehappen groot UO ( zegge eenhon
cler en veertig) bouws, dns 00 (zestig) bouws 
minder dan voor ecn onderneming in de \r orsteu 
lmulen vercischt wonlt, tegen betaling v1in eeu 
pachtsom vm1 (0. ( drie gultlen) per bonw.-
0! con 'eqnentie! 

U I'l' S1xG.1.P01rn ehrijft men ons het volgende: 
De Joortocht v:im Z. E. nw nienwen Mi

nister Yan Kolonien had phrn'ts zonder veel 
geur. Met dezelfde mail vertrokken ·meer Hol
lamlers. In het hotel wns Z. K gewoonlijk 
door hen omringd. Z. E. schijnt een jovi11n.l 
man te zijn; frere compagnon met alle nncle
ren en los van alle oft'ici~ele stij±heid, zoo 
als op rei~ maar het beste is, Niemand 
noemtle hem dim ook Ex~llentie. Toch zng hij 
er wat bedrnkt uit, vermoedelijk in het voor
nitzicht vim do vele zorgen, tlie zijn h9og 

.ambt hem baren z.tl. Of hij bij den ·consul.,. 
genenml <ler N ederhmden gedineerd heeft km 
ik :rtiet zeggen. Deze is and er' terug, cl us de 
moge4jkheitl bestond. Hot eeuigc wctt het pu
bliek in het algemeen van tlep. beer Sprenger 
van Eijk vern11m, was dttt hij in de St 1·u it 
Ti 1r11'' vermeld stond als ,,d,i.stingnished pa's
sanger," zonder meer: 

Loe. 

Ix EE~ der Holltindsche bladen wordt de 
nieuwe Minister van kolonien, de heer 
Sprengar vuu Eijk genoeuul een man vim 
rijpe ervn.ring. Dat is minder jni t. D1it hij 
een num van ervaring is, willen wij niet 
tegenspreken, · m:uir hij was in zijn ver
schillende betrekkingen juist kort genoeg 
werkzaam om iemand van onl'ijpe ervaring 
1;e mogen heeten . 

. . !rid. Vad. 

Het volgend aangenaam verhaal eener 
noorcl-mnerikaan che huw4iks-inzegening doet 
de ronde in alle europe~cbe bladen: 

Het paar w11S sedert lang vedoofd en het 
huwlijk zou 's woensdagsavonds plaats vinden 
te Anbrim (Ohio), woonplaats der bruid, waar 
toe de bruidegm.u zith clan ook daags te voren
aldaar bevond. 's "\Voensdagsochteuds ontving 
hij een telegram , dat zijn onverwijlde terug
keer naar zijne woonplaats Pittsburg noodzake
maakte. Paar uitstel groote schade oou kun
nen na zich slepen, werd tot zijn veTtrek 
besloten. Er wa nog slechts even tijd om 
den trein t.e bereiken, doch de bruid besloot 
haar bruidegom te vergezellen· Men regelde 
het zoo, dat een onderweg wonend en met 
den bruidegom bevriend geestelijke per tele
graaf van den stand van zaken werd onder 
rigt. A.an het station zijner woonplaats be
steeg de predikant den trein, en verbond, in 
den d1tartoe wehvillend .door den konducteur 
beschikbaar gestelden bagagewagen in tegen
woordigheicl van het treinpersoneel, het paar in 
den ecbt.. 

Alg. Dagbl . • 

Er. is geen enkcl blad rn ederland, dn.t 
voor cleh Gouverneur Gcneriial s' Jacob partij 
trekt. Het hevig t vaart de Slandam·d tegen 
onzen landvoogd nit: »Had de heer s' Jacob 
zijne posit.ie heli[enler ingezien, hij zou reeds 
terstond na het lrnmerrntum (over de Biliton
zaak,) tegelijk met den ~linister ee Brnuw zich 
nit 'sbnds dienst hebben t.eruggetrokken. 

»D1tt hij 1liet deed verried gcmis aan politiek 
cloorzicht, wmtrom zijn heengaan nog noodza
kelijker \venl." 

De Ha.agsche Correspondent van de .tlm8fl'l'
dcwwie,· hee.ft het met ons ingezien, ~fat de 
benoeming van <leu beer ~]Jrenger van Eijk 
tot minister vim kolonien die vau den heer >an 
Ree tot G. U. ten gevolge moest hebben. 

0

Hij 
schr~jft o. a: 

\\'el dn•1111111•I,<. 111ijuhl'<'I', liij hl'eft de !worts, 
dP. arm(; jo:ig-en . .\lanr dat i~ ouk niet te Yen\·onde-. 
ren hij lwtg•'en d<lt hij u,itruert. Des nachts brengt 
bij de ,·i~1:b naar 1k stad: OYer dag roeit bij in een 
8Cb11it.i·' op Zl'l' roud. Xn er is geen menschengeMPl, 
dat daar tep;1~ t hestand is . .\Iijn arme overleden rna11, 
het was rle sterkste van gehcel Yarville, heeft het 
OOk UCjll'Ul'fO. lllll:tr hti is Pl' IJij bl'Zll'cken. .\fa1•cc]. 
gnat 1[.m zelflen WC'.!" L'l'· als hij zoo rnurtgaat, 

- l,; bij uw broed1~r ! 
- ::\cen, mijnhee1·, antwoonide zij cen weiuig 

vcrlcgcu. 
- :t.ou het clan je hartr w;pnrf zijn? 
Zij liloos<lc, dat het schecn, clat hct wit ltarer 

ougen zclf~ roorl W!'rrl en schudcle haar hoofd. 
- i\11 ja. ik heh bet maar g-t'clacht .... . 
- Th. ],an niei dcnken, rnijnlwer .... , Yiel de 

jongc man mij iu <le re· !en, 1J1ct cen b
0
cweging vn.n 

ongcd1drl en zonrler zich om te keeren. 
- \\'Plnu? zeidc ik llC'm uit Lie hoogte, ga rnort. 
- \\'elnli, · g-ing hij ook voort, met een minrlrr 

rnwe stem, >vaa1· men cchter uit hooren kon, dai 
hct hij hem inwr11d1g kookie, ik kan niet denken 
dat gij hier gekonwn zijt om arrne- menschen te be
spottrn, clfe hl ongPlukkig gcnoeg zijn, zondcr dat 
zij voor den gek gehouclen wordert. 

Die man hart de stem, noch de taal van een boer 
of een matroos. Ik beprncfde om door den naar anderen 
kant te gaae, hem in het gelaat te zien; maar hij 
drnairlr zicht sncl om en wij waren tegen over elk
rnder weder en dezelfrle positie. 

»De benoeming van den heer Sprenger vn.n 
Eijl , lid in den Rmid van Indie, geeft reeds 
tladelii k aanleiding tot het vermoeden, <lat de 
heer 0. vn.n Hees benoemd zal worden tot G. 
G. van Ned. Indie." 

B. H. 

V olgens de Franschen sterrekundige Flam
marion neemt de temparatuur der Aarde niet 
constant toe met l" C voor 30 meter , wan
neer men dieper diin 400 meters in den aard
korst is doorgedrongen en zou zelfs de tempa
n:.tuur constant blijven op p. m. lOOu C., 
wtmneer men eene diepte van 2000 a 3000 
meters bereikt heeft. Deze gevolgtrekking leidt 
die groote astronoom af uit di! omstandigheitl 
dat in de Sperenbergsche mijnen in Oostenrijk 
de teruperatuurs-Vermeerdering beneuen eene 
diepte va.n -±00 meters slechts Oo9 en beneden 
eene diepte va.n G30 meters 008 bedrnagt, zoo
cbt w1mr deze evenretligheid de tem]Jerntuurs
vermeerdering op eene diepte van 2000 a 30.00 
meters. reeds uul zond,e zijn. 

[J. B.] 

Ver s pre id e B e r i ch ten. 
De 1'0/k.-;t•1·iend sclwijft: De mensch is noch engel 

no<;h bcest." j[nar wat dan? Zeker iets zoo tus$chen 
bciden in.- Uit een Yerslag van den Secretaris der 
Siu1pang~che tuin te Soerabaia blijkt, dat de toestnnd 
dl't· kas van die inrichting alles behalve gnnstig is. 
Hoe dat mogclijk is wordt niet gemelcl en ook nierirnud 
begrijpt hct, daar de 'impangsche tuin toch geen tien
jarigen oorlog met Atjeh heeft geYoerd.- De Loco
motn'f \•erlmalt, dat ccn dame die bczigheden had 
met lurnr schoonuroecler, zoo boos op haai· binnen
tredendc echtgcnoot werd, dat ze een mes opnam en 
hem claarmecle kerfdc.~ Een logement,houder tr 
Bourne month bericbt, <lat hij elf bedden heeft waarop 
koninklijke personen ge. lapen hebben en dat negen 
Yan die berlden door koninklijke gasten in bet h6tel 
gebrnikt zijn. :Jien kan daar dus slapen als een ko
ning.- Volgen~ bet Algemeen Dagblad wordt er door 
den handel te Batavia mo.cite gedaan tot oprichting 
in de star! Yan een tiff'in-club, een soort van restau
ratie YOOl' den middagmaaltijd, met lidmaatschap, 
contrilmtiP en commissarissen. Yan koks wordt niet 
gesprnkcn.- ·op rlezelfde plants hebben clrie !eden 
Yan het bestuur van den Bataxiaschen schouwburg 
C('n ,·oorstelling >an Kellar bijgewoond, alle drie in 
witte jassen.- De looper Yan het Dagblad van ::\.I. 
is volgens den Java-Bode gevangen genomen, omdat 
bij de liem ter bezorging toevertmmvde Couranten 
aan amleren dan de geabonneerden verkocht en dun 
bet gelLI opstak.- :re Samarang zijn Yalscbe rijks
daalder~ in omloop: ze zullen nu ook we! spoedig te 
Solo komen. .\Ien zij voorzichtig. 

Sprokk.elingen. 
Jonge meisJes en oude ruines zijn gewoon

lijk raadsels. 

* * * 
Het ware »geluk" vj.ndt men slechts in woor-

denboeken. 

"* * * 
Het gaat met de vrijerij als in de .regenmous-

son;-nu zon, clan Sc.b.aduw. 

* * * 
V r:ienden in den nood, honderd m een lood. 

* * * 
Hij is de beste rekenmeester, die zijn eigen 

fouten kan optellen. 

* * * 
Een jonge juffer venlraagt nog minder de 

stimk van et'n leerlooijer, als een dominee de 
sbtnk van Spiritualien. . 

* * * 
\Vie scbeep gaat met de liefde, dekke zich 

dadelijk met een zuidwester. 

* * * 
V{anneer een Koning ziju volk drukt, client 

men hem terug te drukken. 

- nij ,·crgist LI in mijne l>ectoeling, zeirle ik. \Yai 
ik geze;rcl heb nit cen irder dagelijks, zoncler dnt H'

mam! er zich over beleedigtl geYoelcl. Ilet beste wni 
ik rloen kan om n te bewijzen, dat ik hoeg~naamd 
g«•en pl·in harl Yan ten uwen koste te lachen, is dat 
ik u hiPr iets g1·ef orn op mijne gezondke.id te Llrin
ke11. 
~ Heb ik u om ec11 aalmoes geYrangd? vloog hij 

op, mij met een paar blikseinende oogen aanziernlc. 
i\Ict ei"n 011\\'illekeurige of berekende beweging, 

stonrl Jan0 op eens tusschen ons beiden. Het schePn 
mij toe, clat zij Marcel twee of drie woorden toc
voegde. 

De laatste boog hr.t hoofd en ik zag hem hct 'vijf 
fransstuk, dnt hij weggeworpen had oprapen aan 
het kleine mcisje gernn. 

- Laat ons heengaan, zei Miss Smith, in wier 
oogcn ik crn tra<in zag blinken. 

- Pardon, antwoordde ik, ik wilde <lien man 
zrggen . ..... . 

- Ik bid u, hernam zij ongeduld.ig, ga mecle, 
wnarom arme liedenl rlie ons nouit kwaad deden, te 
bedrneven. · 

- l\faar Miss Jane, sprak ik, baar Yl'ij onwillig 
vo!gcnd, laat mij u opm~rken, dat ik de zerlen en 
gewoonten van d!tt volk stellig beter ken clan gij 
en ik YC'rzeker u, <lat er° nog nooit e•m van hen gc
wecst is, die een stuk van vijf franken geweigerd 
heeft, of zich over zulk een geschenk. beleecligd ge
rnclcle. Zij clurven er zelf.5 zeer goed om te vragen, 
als men hen er slecbts aanleiding toe geeft. 

Geen zijwegen inslaan; maar Voet bij stnk 
houcl<!n. 

* * * 
Jiets maakt de liefde krachtiger, dan tegen

werking. 
* * * 

Niets is ellendiger dn:n een rijke echtgenoot 
te hebben, die niets geeft. 

* * * 't Is altijd de opg1tande zou, die aangeboden 
wordt. 

* * * Men jammert ove1· den slechten tijd, maar ver-
~eet dat het tegenwoordige nog zoo slecht niet 
l . 

Esse non V ederi. 

Ket ontst11'an van bet Notarisambt. 

In het WPe/iblacl voor notai·isambt en regis
t ratie nr. 727 komt een ingezonden stuk 
voor, onderteekend: B, bevattende: Iets ovtir 
het ontstaan van het notarisiimbt. 

Op hot gezag van d~n geleerden .l\fa.billon, 
die bijna al de bibliotheken en archieven van 
Europa doorzocht heeft, meent de inzender 
dat er geen Jotarissen bestonden, als open
bare ambtenaren, v66r de . helft der dertiende 
eeuw. 

V roeger teekende men meestal de acten in 
tegen woorcligheid va.n den Gra.af, Bisschop of 
Abt, die deze lieten schrijven door hnn nota-
1·is, die meer lrnnselier of secretaris was, en 
ze zekere bekrachtiging verleende. · 

Toen het rechtswezen meerdere nitbreiding
en verbetering verkreeg, namen ook de plan.t
selijke gerechten in het opstellen van acten 
een groot deel. Noch echter de handteeke
ning van den IMgistraat, noch die van par
tijen pf getuigen, was toenmaals in gebrnik . 
Men hechtte aan de acte eenvoud~g het zegel, 
dat de plaats der onderteekening innam. 

De magistraten hadden secretarissan of 
copiisten onder zich, die men klerken, notm·is
sqn of commie::en noemde, en die met het 
schrijven der vonnissen en elk slag van acte 
belast waren. Zij waren meestal huisbedienden 
der magistraatspersonen, terwijl hun bediening 
hun noch karakter, noch ~utoriteit kon 
schenken. Zij waren beroepschrijvers zonder 
eenige aanstelling, en waren er niet eens. op 
bedacht de acten te onderteekenen en, die zij 
slechts in registers schreven en copieerden. 

Tijdens de regeering van Lodewijk lX had 
men zestig klerken of griffiers bij de jnstj.tie 
te Parijs, welke belast waren met het schrij
ven der voimissen en acten, die men daar 
passeerde. De magistraten, niet kunnende 
voldoen aan de ormoemelijke inroepingen en 
bemoeiingen, die hen als het ware overstroom
den, eindigden allen met het opmaken der 
acten geheel aan hnn copiisten of secretarissen 
over te laten. Deze, die slechts den sleur der 
vormen kenden en zeer primitieve kennis be
zaten, stelden de overeenkomsten zoo goed of 
liever zoo slecht als men <lit van hen ver
wachten kon, op, -en dtl belanghebben len, 
onophoudelijk blootgesteld aan de treurige 
gevelgen der onwciendheid van genen, wer
den in processen gewikkeld, die zij getracht 
hadden te voorkomen of. te ontloopen, 

Lodewijk de Heilige meende dat de tijd ge
komen was, aan dezen treurigen toestancl een 
eiud .te maken, en het middel, dat hij daartoe 
gebruikte, was dat hij den rechters de be
vo~gclheid ontnam in het vervolg vrijwillige 
acten te verlijden, en hun slechts de recht
spra.ak o,verliet. 

Hij schiep openbare ambtenarcn, die men 
voortging met den naam van notcu·i8sen te 
geven, en gaf hun dezelfde autoriteit, die 
liij den rechter o~tnomen had. 

Zestig notarissen aangesteld hebbende ilt het 

- Gij ziet we! ciat er overal uitzonderingen op 
bestaan. Die boer~srd.tjnt boYcn zijn stand te zijn. 

Dat kan ik ni,.;t zeggen, antwoorrlde ik lllet meer 
wrnk dan O'.':cchtheid, want ik had zeer goed opge
merkt, rLt de jonge. man cen goer! uiterlijk h:1cl. 
IIct is een groote lummel, net als rlc oYerigen: al, 
Jccn is hij wat magerder. Die ''ent is zeke1· een smok
kelanr, Vl).n door dat hij zoo onbeschoft i's. 

- :\faar wat hebt gij dan onbcschoft in hem ge
vonden? vrocg Jane, die door mijne v.·oorclen geraakt 
scheeu. 

- De wijze waarop hij mij antwoonlde en waar
op hij het geld, chit ik hen-1 gegeven had wegwierp. 

- Dai bewijst dat bij trotsch is, anders niet. 
- Laat het zoo wezen, ]ant ons aannemen dat 

ik ongelijk heh, maar bet :ml lang duren voor ik We
der een welrlaad bewijs. 

Een bitterc glimlach plooicle dn. lippen van miss 
Jane. Ik was woedcncl en mejufvrouw Smith was even
min volclaan als. ik. Onmerkhaar hiclcl zij, den pns 
in en de anrlere baclgasicn haalden ons wcldm in., 

Zooals mij al dikwijls gebcurd was gebruikte" ik 
dien dag het middagmaal bij den heer Smith. De 
waardige Engelsman kon niet allecn eten en hij ver
zocbt mij om hem gezelschap te houclen, even als een 
ancle1: Fran~cbman de he~r Bonaventure Tassinet, een 
rijk goondeigenaar uit den omtrek, die naar bet mij 
toescheen, erg verliefd op miss Jane was. Ifot spreekt 
van zelf dat Tassinet en ik. elk and er niet konrlen lijrlen, I 

Ilij werd naast Jane gcplaatst. Daar zij den gehee
len namidclttg ge1~r~ilcl bad, dacht ik clat zij des a-

rechtsgebied der hoofdstad, Het h:i:J h 
onder de afhankelijkheid <ier plaatselijl 
heitl, maar stelcle ze xmder eigen toezi1 
het waren de zalen VtPl het koninklij 
teel, die bun de plafl.ts voor hun we' 
heden aanboclen. 

Dit gezelschap, zegt M. Brunet, 1 

weinig tijds te Parijs zoo beroemd, da· 
het einde der dertiende eeuw ee..i broec 
oprichtte, en, toen Frans 1 in Frank 
bell ionisscn wiltle aanstellen, het eel' 
iiarmam, clan onder voorwai11·tle vn.11 · 
ring voor de hoofstad eli lrnar rechts 

De Grog- 1nethede. 
In het Be1foie1· Tageblatt deelt l 

uit den omtrek van Berlijn wondere 
over de toepassing viin ,,grog" van 
op diphtherit.islijders - mits het mid 
worden toegepast binnen de 3 tot 1 
rnulttt de eerste vorscliijnseleu zijn ingetrt 

W anneer bij een kind df:\ keelziekte gf 
stateerd is rn11dt hij het volgencle aan: 

Het kind wordt nadat het een eef 
war.me grog is toegecliend, in een wate 
van 24-o Rtfaumur gelegd. 'Yriest het, Cm,_ 

krijgt het kind in het bad nog een lepel 
grog. eem't men het kind na een kwartie 
uit het bad, clan zal men zich meestal over 
tuigen kunnan, dat de temperatuur tot 37 
Celsius gedaald is De zie e krijgt clan k"ud 
omslagen om hals en hoofd en wordt slech 
luchtigjes toegedekt, opdiit de temperatuu 
niet te snel wed er stijge. Na verloop van 
6 uren wordt de kuur, zoodra de tempera .. 
tlmr hooger clan 38.5 Celsius is gestM.,..., 
herhaald. Men· ziet clan clnidelijk hoe 
ziekte door vermindering van de lichaa 
warmte gewijzigd wordt. . 

De arts verzekert, da~ het hem langs· dez1:. 
weg gelukt is, d8ll brancl in ' den hals te 
voorkomen eu het gevaar af te weren, zoo
dat zijn imtienten den zesden d1ig reeds he 
stadium van genezing intraden. Het Berlijnsche 
blad teekent hierbij mm, dat in de zieken
huizen en de universiteitskliniek de grog-n' 
thode op diphtherits-lijders met uitstek:end 
uitslai w orclt toegepast. 

TELEGRAMMEN. 
· Uit Batavia, 12 Februari. 

Tot assistent-resident van Banlang Nipt. 
voorgedragen de contr6leurs van der W aa 
en raeff. 

De lnitenant Chinees van Bekassi, Thio 
Lauw, heeft zijn ontslag gevraagd. 

Als zijn' vervanger is voorgedragen 'ran 
Hay. . 

De heer Levyssohn Norman vertrekt 14' 
bruari. 

'l'e Batavia is een lichte a rdbeving gev( 
De mail van 11 J anu ri is hier aang1 

men niet de volgende berich en. 
De Nederlandsche consul te Konstantir 

heeft zelfruoord gepleegd. 
Hij was, nas, naar men zegb, betrokke1 

leelyke assurantie-speculatien. 
Den 10 den Januari heeft er een uitbarc 

van den Vesuvius plaats gehad. 

Officieel. 
T w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan l\ 

lerneiRter, assistent resident van Bodjonegc 
E e r v o 1 o n t s 1 a g- e n Smissaert, as 

tent-resident van t:leda.joe; 
Onder dtmkbetuiging. Dankrneijer. lid 

Kn.mer va.n Koophandel te Semarnng . 
H e n o e m cl tot licl van de 1\:an:.er 

Koophandel te Sema.mng, van der Burg. 
H e r b e n o e m d als letlen van <le Ka1 

van Koophandel te Semamng, van den B 
:::loeten; en Plak 

Ontslagen uit 's lands dienst,, :ltt'Zenra 
eerste lnitenant der infanterie. 

aYond8 ook zoo zou "·ezen. mam tot mijn groote · 
won1lering, was zij ten rnijne opzichte geheel , 
anderd. Zij was bekoodijk. 

Zij was zelfs zoo bekoodijk, zoo beminnelijk, z, 
zoo hartelijk, dnt ik haar met rltmkbaar genoeg I 
wez,'n. \\'at Tas~inet aangaat, hij maakte een dr 
Yige iignur en scltcen mij van ganscher harte n 
den d11irnl te wenBchen. 

Gedurencle den avonrl sprak i]( clikwijls met 11 
.Jane. liet sche1'll dat ik haar welkom waR, mi 
tclkens <lat ik 1le ~mrnr, rlie m\i h'!'v unast aan 
hart Jag, mijne Ji1•fr1" !1'.'.11roercle, wist zij bet 
sprek op iets te hrcngcn en begon over 
Yer::;chillige za . lloewcl ik destijcls nog geeh 
rnerker ·was, scheen hct mij toch toe dat zclfs 
zij met de llll'e$te opgewondenhcirl Yciu;;rle te pra 
er toch iets gewrongP11s en wc~1ig natuurlijks 

. lin.ar was. Dat was bij liaar des te ,vreemd:er, omqat 
Jane's karakte,r, iuist zoo wij en ver trouwelijk was. 

:Mijn hoo!U 1iep den gohcclen nacht om clenkende 
aan .Jane .3miih en Marcel Gautier. Tt1en ik bedaardci· 
wercl heriunerde ik mij den jongen mftn reeds vroeger 
gezicn te liebben, maar waar en wanneer? Ziedaar 
hetgecn ik niet kon te weten komen. 

. (W01·d( vervol,gd.) 



, De beer l3vr sohu ·Norlllan hecft z:gu ver
trek ui~L·~tcld 'tot ~8 N"ebnrnri. 

Z. K vnn Hees wordt deh 10 eu April te 
Data ;i1t verwacht. 

U e p la n.11 t ::;t tc l31itnr, t1e hool'tlouderwijzer 
Ln.nterinmts; 

te Kotn '1L(\i<l, de hniponderwijzer '!1 Luituw; 
te P11socrot:Jan, de hulpouderwijzcr De Boer. 
0 v e r g e p 111 n. ts t v:m Blitar nanr B1111gi1, 

de hulponder.rkjzcr Puet'm~t; 
nnn.r Soernb1ij11, lrnpitein Schneider. 

De .7111 w<c '11• Co11m1d deelt mcde, (ht de 
schocne1· .__·oe111e11c1> door deu hopper Jupam 
mutr Soerneuep teruggeslee]Jt is. 

De bemanning scbijnt verongelukt te z~jn. 
De J\.011i11yin Emma. is den llen Februari 

van Suez herwaart vertrokken. 

De Pr11cmg Timrs deelt rnede, <lat de gou
vernerneur vnn de "'traits Settlements den 5en 
dezer te Penang is aangekomen en een cou
ferentie met d•!n kommandant van de l)eya ·us 
heeft ~ehad. • 

Y olgen nit E11geland bekomen instructien 
moet het lid in den gemeentel~jken raad Man
well nnchtt eer ·t nog 's Hage pogiugen aange
wend zullen ziju, in naam vim de Britsche 
Regeeriug de bemmming gaan opei . .,chen. 

Y olgcns de Sf I'(( ifs Time:: is de brief die Z. 
E. de Gouverneur der Straits Settlements naar 
Bafavia gezonden heeft, zeer krns geweest. 

Uit Batavia, 13 Februai. 
Het vertrek v1tn den heer Levyssohn Tor

man is uitge teld tot · 2 Februari. 
Het verzoek van den heer de Hijk te Soe

riib1~ji• om een spoorweg van vVlinggi naar 
Mal11ng nan te mogen leggen, is afgewezen. 

Heden i te Batavia binnengesleept de Soen
da, die haar schroef verloren beeft. 

Van Reuter, 13 Februari. 
Kait-o 11 December. Sinkat en Tokar ver

keeren in den uitersten nood. 
Het is onwogelijk die plaatsen te ontzetten. 
In opvolging van een verzoek der Engelsche 

Regeering is Admirnal Hewett benoemd tot 
op oppersten civielen en militairen gouverneur 
van Suakim. 

it Batavia, 13 Februari. 

WI ELKOERS TE BAT.A. VIA. 

N edErl. bank. 9 'm f 101 1
/,. 

id: factorij » 10 l 1/./. 

id. partic. 3)ru » 102. 
Eng. bank. > 11.87". 

id. partic. » ] 1.80 a 11.82:. 
Singapore » 2. 24 
:'.:fongkong » 2.24 
Am y » 2.26 

Batavia, 14 Februari 1883. 

Zaak-Bu:fio. 
Heden is in deze zaak uitspraak gedaan. 
De voorlezing van het vonnis heeft slechts 

vier miuuten gt>duurd. 
Overwegende <lat vleeschelijke gemeenschap 

niet bewezsn is en nog veel minder dat ged
weld gepleegd werd dat mitsdien vrijspruak 
volgen moet, verklaart de Ifaad den beklang
de niet schuldig en wordt hij vrijgesproken 
met -:-eroordeeling van den Staat in de kosten 
van het geding. 

Uit Batavia. 14 Februari. 
Officieel. 

' Eervol onslagen, de hoofdopzichter bij 
de Bafavia che havenwE>rken Duppen; 

het lid in de residentieraad te Bengkali ·, 
Twijs.·el. 

B en o em d tot lid in den resiclentieraacl. te 
Bengkalis, .Koolernan. · 

'l' wee j a rig v e rl of v e rl e en d aan den 
kap;tein der infonterie Haruaer. 

Gepen ionneerd op verzoek, de eerste 
luitenant der ihfanteri,e Remij. 

De adjunct-commies Debens is, wegens ziek
te, op wachtgeld· gesteld. 

Tot assistent-resident van Sedajoe is voor
gedrngen de controleur N"umans; 

tot as isteut-resiclent van Bodjonegoro, de 
controleUl' Schneider. 

De Arnhemsche eedsweigeringzaak is aan
gangig bij den Hoogen Raad. 

·De .advokaat mr. Levy trad 'als ve~·dediger 
op, 

De clonclusie werd 21 Januari verwacht. 

Uit Batavia, 14 Februari. 
Officieel., 

Overgeplaatst, van Atjeh naar 'Welte
vreden, de earste luiten·ants der 'infanterie Dek
ker en Mange; 

de eerste-luitenant adjudant W etzelaar; 
van Atjeh naar Padang, de eerste luitenant 

der genie Lee:fiang; 
de eerste luitenant adjudant Groeneveld. 

• 

Afgelost van Atjeh, de kapitein derar
tillerie l\Iore1tu; 

de eerste Jui.tenant der artillerie Schippers. 

Vnn Heuter, i4 Februari. 

1\11 fro, 1 :3 Febnrn.ri. Sinlrnt is gevallen. 
Het geheele g1tmizoen is vermoord. 
Een gedeclte d.er Britscbe troepen di.e te 

Kafro in gnrnizoen liggen, ruH uit om 'l'ohar 
te ontzetten. 

Burrrerlyke Stand Residentie Soerakarta. 
Van 1 Janu1Lri t.m. 15 F'eLruari 188..J. 

In on dertrou w aangeteekend. 
Otto Erland Swaving. met Adriana Geertruida 

Vogel. 
Jobtm Ferdinand Kussy met Leontina Leono

ru Mischke. 
Anthonij Franz Kopp met de Chineesche 

Christenvrouw Anna. 
Huwelijken 

Tihil 

Geboorten 
Arno1dus Xicoln.as van Khtveren, 
Otto va.n Rees, 
Dignn. Wilhelmino Margaretha Andre, 
Hene Eugene l'orclrorup, 
Charles Louis Jaspers, 
Gerardtls Flourencinus 'Rudolph • Hendrik 

Pechler, 
Jacob Andries Lewerila, 
Zacharias Pittimaknij 
Cornelia Elisa de Bergh, 
Adella Sophia Bach, 
Juliana Kttrolina Baier, 
Catharina vVillemina Bafer, 
Fmncois Louis Charpentier 
Wilhelmine Clementine Augustine Offerbeek, 
¥Vilhelmina Georgina Leonora Thurko.w 

Sterfgevallen 
Hendrik Doutuw, oud 4 maanden. 

Aangeslagen vendutien. 
Op ~Iaandag den ·18e Februari in het »Hotel Slier" 

van koopmansehappcn. 
Op \Yoen dag den 20 Februari des namiddags ten 

9 Ul'e in bet lokaaJ van het YendukantoOJ' alhier van 
het huis tbans geoccupeerd door de Loge. l 

Op Donderdag den 2'1 Februari in het toko locaa 
,·an den Moor Mohamad Hasan te Ketandan van toko 
goederen en Acht afgekeerde schooltafels. 

De Vendumeestel', 

H. C. FISSER. 

Advert en tie n. 

B 
evallen van een doc?ter 

Mevrouw W. G. L. THURKOW 
geb. DoRREPAAL. 

Solo, 10 Februari 1884. (67) 

Voor het land. 

ae~en~~~ki~~.., 
De Resident van Soerakarta maakt bekend,. 

dat de verstrekking en terughaling der aangifte 
biljetten voor de personele belasting en het 
patentrecht over het jaar 1884 ter ho::ifdplaats 
tloerakarta is afgeloopen. 

Zij. die tot aangifte verplicht zijn en geen 
biljett~n ontvanaen hebben of bij wie ze niet 
zijn afgehaald liloeten. eene aangifte volgens 
het in art. lG van Staatsblad 1878 o. 349 
en nrt. 12 van tltaatsblad 1878 No. 350 be
doeld model aan het Hesidentie lrnntoor inle
veren binnen eene maand na deze bekendmaking. 

De l{esident 

~~ MAT THE 

v~ij~i~lige 
open.bare ve-1""l~oop. 

Op Zaterdag 16 Feb1·1tini l~S-1 
des voorm iddags ten 10 1ue 

ten over. taan en in het locaal van het ven
dudepartement te Samarang 

van 
de kofficondcn•cming DELLI 

ook genattllld f\'edawoeng en van den de erf
pachtc;rechten op de gronden waarop die on
derneming gedreven wordt; gelegen in het 
district Oenarang, afdeeling Ambarnwa, wijk 
letter W. perceel No. 56 verpondingsnommer 
58, hebbencle eene uitgestrektheid van 401 
bouws. 

8AMARANG, 10 .J anuari 1884. 
(55) Mr. CAESAR YOU.TE q. q. 

I'ublieke Vendutie. 
Op den 20e Februarij 1884 des morgens 

ten negen ure op het Vendukantoor, van .het 
huis thans geoccupeerd door de Loge. 

( 66) A. MACHIELSE . 

VENDUTIE 

OD Maanda[ den 18en Februari 1884, 
in het 

Van diverse goederen als: Tricots, zcer f!jne; 
idem Sl'hoenen en bottincs voo1" dames. hecren 
en kincleren: hceren- en kinderm1hoeden; lepels, 
vorken en mcs,'en van Christoffle zilver: hor
loges eu horlogekettingen; heerensokken; zeep 
en ver,·cl1ilknde odems; wandelstokken: sig1:ret
tenpapier v1·n Joh: leidsels eu hoofd"tellen voor 
wagcnp1mrdcn; sc:hilderijen; bloempottcn: kin
derspeelgoed; samlmlbttkken; kwispelcloors ; 
Tmksd1e tabak cu nog andere z1Llren, to vecl 
om op te noeruen. ' 

V erder: 

Een '\\' ngen voor een en twee paarden. 
Eeu Dos a Dos. 
Een uitstekend '\V agenpaard. 

( 71) J. B. van dcr ELST. 

V:rij~.il~igia 
open.bare verkoop .. 

01• Znterdag 23 Februari 1§§-l 

Je.~ uoo1·111 iddr1gs ten 10 H•'e 
ten overstmm en in het 1ocaal vim het ven
dudepartement te Samarang 

van 
de JioJfie onderneming GOLLI 

en van de erfpachtsrechten op de gronclen 
waarop die onderneming gedreven wordt; ge
legeu in de afJeeling Salatig<'t, wijk letter W. 
perceel No. 60 v;rpondiugsnommer 62, heb
bende eene uitgestrektheid van 587 bouws. 

SAl\IAlU.NU, 10 J(l,nua:ri 1884. . 

(56) Mr, CAESAR V011'rE q. q. 

Een factuur elegante 

Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames giace Handschoenen met twee en viel' 
knoopen. 

EEN FA.CTUDR 
prachtige vilten 

HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 
diverse Stroohoeclen, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstrnat-Solo. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. 'V. VAN HOGEZA_ND. 
Yoo1·stmal - Solo. 

V crkrijg-bnn,r 
AFPOLLI1IAHIS W ,l.'l'J:W, in umnclen en krui
ken, 

VJ( ''l'O LUA vVA'L'Eg in kistcn van 50 
( Gl) flessdwn. 

Handels- en Commissiehuis. 

\-.-A_N HOGEZAND. 
foo1"sli'aat- Solo. 

Steeds voorzicn van de meest mogelijke soor
ten, 

PIWYISIE~ eu DRANKEN 
rn prinrn kwnlitoit en billijke prijzen. ( 62) 

Handels- en Commissiehuis. 

B. ''T· '"":_A_1 HOGEZAND. 
1-oorsl l'llctt- Solo. 

Ontv1ingen: 
Pnik puike BOTEl~ 111erk B. VETH & Co. 

» » HAl\Ii\rn wegende pl. m. 6 kilo. 
Hee le blikken JiJ R WTE)l'SOEP, 
Engelsche crnLBIJEN in po~jes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FHA1\1800ZEN STlWOP 

'/, en '/, fl. (Timssox~rn .. rn.) 
VRUCHTE:N" op vVATER en BRANDE

WIJN w. o. l\IACEDOINE (TEIJSSO:\'XMU.) 
~ Deugdelijkheicl van alles gegamndee1·d, dus 

niel goetl tel'!t(J. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Handels- en Commissiehuis. 

B .W. VAN HOGEZAND. 
foo1·st1·aat - Solo 

Ont~a11gen: 
Een foctuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 

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

Amsterdamsche A potheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ·N: 
Merk PLATON & Co. - Batavia. (70) 

:r::> e ~ e I O'l..:1:t i n.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilw.men invloed, voor de lluid. 
Z1j hottdt op het aanyezicht en is onzichtbaar: 

zij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

P,4.RIS - 9, me de la Petix, 9 - PARIS 

ltfen neme zich i1'1; acht t•onl' namaak en vervalscliing. 
(Oordeel uilgesproken door bet Tr1bunaa1 de la Seine den 8 mai 1875) 

De !lob 'lioy,·.-nn J,nfit:~fenP, 
echt aewanrrnerkt dool' ue hrrndtee• 

-;;~;==~~=;~===-=~~~~~~~~~;~;~- kc11i1;g-, rnn Dr. Gm.\t.'OEAU van If ·- _ Sa111t-1~enais, is een pbntaardige 
Siroop Yan eene gemakkelijkc Yer· 
leering, aang·enaam Yan srnauk en 
rcnk. Sedert eene eeuw worut zij 
door ue !:!enecsheer<:n "an al le Ian· 
den :i:in i,e,·olcn tcr g-cnezing Yan 
zieldc11 uit slecht blocd of kl1er
~to:r,·n YOOriSjl'l'llilemle. J[en Wenat 
ha:11· in l'et1 grnot n:i·11tal llospitalcn 
en li .. ld: .. 1i~e gl'~lichlcn aan. !us 
st,,1·k ldo edall~ide11d ,;1iildel ver
lllL'.' '"t ziJ de lodali~u door ltet 
k\\lk rerool'i'.aakt t:li 11clpt du na
tu 1r 0111 zit:lt e1· 1n11 te beni;d.,n; 
abrncdt! '""' het jodi11n1, wa1111eer 
n1en er te Yee! van ge'l1omen heeft. 

Fab1·ieks111el'k in HOLLAND gede· 
po nee rd. 

General Depot te PARIS, 12, rue 
Hicliel'. • 

D pots in devnoi·naamsteaputlie/<en 
::; \.11.\RANG. 'il'l.':11111ee& .:u1 Anh1&;. 

v~r~Qben~~: (8) 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. 

. Scheurkalenders · 
over 1884 

• 

diverse soorten. 
THOOFT & BUNING. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVIA, 

ten hehoevc van 

De Gynuuuitiekschool te Soernkarta 

en 
De Vereeni~ing tot , ·oorbt."reidcnd on

der1.·icht ann kinde1.·en van l9Iinvei-
111ogendcn in ::t'Wederlaruhicb Indii=. 

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.
(( 10.0'00.-

I « « 
2 prijzen « f 5.000.-
5 « (( (( 1.000.-

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

320 prijzen f '1 70.000.-
LOT&'\f zijn tcgcn f '10.- CONTANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. J. Uarm_en & Co. 
« Banda « den hcer C. J. Blankert. 
« D:mtljarmasin « « « J. A. Jan~cn. 
« Bandong « « « C. G. Heiligers . 
« Batavia « de N I Escompto Maatschappij. 
« « « den hee1· H. J. Meertens. 
« cc cc << cc G. Gehrn~g. 
« « « « <( F. H. Kroon. 
11. « « de heeren H. M. van Dorp & Co. 
« « « cc « Ernst & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

11. Bengkalis 
<1. Donkoelen 
« Boeleleng 
« Buitenzorg 
« Cheribon 
)) « 
ll CE 

, 

cc Djocjacarta 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

« lndramajoe 
(l (( 

« Kota- Radja 
cc l\Iacassar 
» l\Ienado 
cc Padang 
« Palembang 
« Pasoeroean 
)) (( 

cc cc cc Bruining & Co. 
(< (( « OgilYie & Co. 
« (< (< Visser & Co. 
(( « « Dunlop & Co. 
<c den heer Loa PQ Seng. 
(< « « Thio Tjeng Socy. 
« « « G. C. Twijse1. 
cc cc « C. A. Acckerlin. 
« « cc Nierinckx. 
« « « Th. Jansz. 
<< cc cc J J. H. Smeenk. 
« cc cc A. J. \l "olvekamp. 
(c (< (( J. van Holst Pello:!kaan. 
« << « J. J. de Graaff. 
« «· « H. Buning. 
cc « (( \Yed . Eocken. 
« de hceren Soe;;man & Co. 
cc den hccr J. Re\·ius. 
« « << Chs. Pino. 
« « « D. \\' . Kreefel. 
cc cc cc \\' . Eekhout .. 
(< de heeren de B01;des & Co. 
cc cc « \\'aldecl;. & C0. 
« cc cc G. II. Ruh:rnk. 
c< <c cc H. G. Klunde1·. 
« cc cc D. P. E1·dbrink. 

» Pattie cc « cc A. :JI. Varkevi~ser. 
» Pi>calono-an « « a A. \\". I. Bochanlt. 
« « cc cc « S. ?\. :Jiarx. 
« ,< cc <le heeren Ilana :Jlullcrneister & Co. 
« Poenvoredjo « den beer "JI. F. Smet~. 
« P1·obolingo « « « C. G. Yan ~lidrct:ht. 
< « cc « c\ R. S. Th:ll L:lrsen. 
« Riouw « cc « C. Yan Zijp. 
« Rernbang cc « « P. L. Yan Bodegorn. 
« Sa!atiga « (< « Th. B. Ya.n Soest. 
<( Samarang cc de heeren G. C. T. Yan Dorp & Co. 
« cc « « « RaYeuswa:ly & Co. · 
« cc « « « Arnold & Co. 

(( 

(( (( 

(( (( 

<< Soera baia 
(( (( 

(( (( 

« (( 

(( (( 

» Soerakarta 
(( (( 

(( (( 

<< Tangerang 
<< Tega! 
l> Ternate 

« Tjilatjap 

« « « Soe.man & Co. 
•cc c< « Gri•<>l & Co. 

cc den beer A. His.~chop. 
« « « Chs. Kock.en. 
« cc c< Y. Clignett. 
c< de hecren Geb. Gimbcrg en Co. 
« « « Yan ~Iuiden & Cu. 
c< « « Thieme & Co. 
« cc « Soe!>man & Co. 
cc « c< Yogel Yan der Heide & Co. 
« den beer L. Baier. 
« cc « L. A. l\I. Leman. 
11. (( « K. Ilovens Greve \Yzn. 

>> « « C. \\'. R. Yan Rrnese van 
DuijYcnbode. 

ll « « I. I. A. Uitenhage de 
~[i;;t. 

De trekking geschiedt ten ovcrstaan van den No
taris II. J. MEERTENS te Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk 1tan voor hunne 

IlrnkkBrij Bn BindBrij 
en 

HAND EL (7) 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

gamndeerd. 
PIUJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

M:ev~o~"W' A~ Klei~ 
rnodiste Sarnarang. 

is ruim voorzien van fluweel, satjjn, zijde, po
pelines, cachemirev- sto:ffe;n, satinet.s, percales-
1inten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laat.ste saizoen in Europa. Heeft ook voorrn
dig een keurige collectie portieITegoederen_, 
sto:ffen enz. (3'7) 

MEJ UBE L MA GAZ I JN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONNAIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van a!le fabrieksbenoodigdheden 
J.::n. T"' S--.:. ~S-Sen1a1"an~·. 

De ondergeteokeude .ueemt de vriiheid UBdG. 
medetecleelen, d11t hij in zijn J\IEUBELMAGA
Z:IJN steeds voorbn.nden heeft alle mogelijke 
MEUBBL en HUISHAAD, als: 

ENGELSCHE en SOEH.ABAIASC'HE LE
DIKANTEr met bultzak en klamboe, waarbij 
voor de zuiverheid van de kapok wonlt in
gestaan. 

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

DJA'l'IEHOUTEN STOELEN, TAFELS, 
KASTEN, BA IKE , WIP- en LillAARD. 
STOELE , SGHUTSELS etc., MARMElIBN 
ROI\TDE TAFELS,-CONSOLES, TOILETSPIE
GELS, _ APEN,- complete SERVIEZEN en 
GLASWERK in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

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

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VERHUURT 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-prem.ie de 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 
steeLls aansprn kelijk voor de overleggelclen aan 
de spoorwegmaat.schappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissieha.ndel. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

en ulle soorten van goederen in commisse te
gen een gering commissieloon. ProducteJ;L wor
den door hem op monster verkocht. 

A~entscha.p voor fa.brieken. 
Bela t zich met de levering van alle mate

rialen en venlere benoodigclheden voor fobrie
ken ~n onclernemingi:m. 

(15) 
E. T' SAS. 

§eniarang. 

SOEJS~_l_.t~N & Co 

belasten zich steeds met het houden van 
U:nis- en Co:nunissie,·endutien 

(2 ) 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. YA.); EcK & Zmrn~, Amsterdam,) 
bizonder licht, geschikt om met twee pa a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be::.ichtigen bi) 
(I) 1'HOOFT & BUNING. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
YAX 

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

Steeds voorhanden: 
POSTTAHIEVEN". 
TELEGRA-4-F'fARIEVEN voor 3 kringen be

- rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNING. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot elf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

, Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Buning - Soeraka.rta. 
PAfIEHEN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDEN. 
I TK1'EN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAOH1'ALBUMS .• 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

N B d B r 1. I n d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i il g 
EN 

L ij fr B n t B Ma at sch a pp ij 
TE BATA .. VIA. 

Tnlichtingen omtrent vrrzokeringen b. v. Kapit1tnl bjj overl1jden, Immor-trekkernle 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEB,LAAGD tariofvoor 

verzc-
W .Kg-

ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 
den Agent te Soernk~rtit 

(1 '7) J. H. VA OMMEREN. 

!SV~~e faTOOKOVJa:tl\~, 
Ondcrgeteekenclen, eenige ag~ntcn voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 

einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen saikerfobi·iekanten gelegenheid 
te geven om de. oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
onthoden, die zij tot de meest concur re ere n cl e prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Han~l in HOU1' en BOOWMATERIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIE'rERIJ, W AGEN
MAKEHIJ en 'I'IJ\IMERMANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

I-ndigo Install a ti en. 
worden :p.iet den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEURE en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO HUIZEN, F ABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

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

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

Schijfschietrcgisters en Afstandsbepa-
lingeu, afzonderlijk gebomfen. 

Gedru.kte Aantee.keningboe.kjes. 
N nn111lijsteu. 
I'-leedin;;Iijsten. 
§t1.·at"boe.ken. 
1'Ienngcboe.keu met stcrkte Register. 
P1.·oces-Vcrbaal. Getuigcn Ve1.·hoo1.·en. 
De.klaagdcu Vc1·hooren. 
Venduv4."rantwoo1.·dingen, c1tz.enz. (4) 

Hand els- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Yoorstmat-Solo (35) 

Steeds beleefdelij.k: aanbe,,ole11. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

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

~14) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig dep6t voor Soerakarta van 

~ Ea.a.pa~he v.Tijne~~ 
(25) A. MACIDELSE. 

Planten Bn Dierentuin te Batav-ia" 
Premieleening :i es:eo~OOO 

100.000 I...ioten f 5 per Lot 
AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 

Prijzen van { 50.000 f 2.0.000 
f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te Boerakarta. 
SOESMAN & Co. » Djocjakarta. 
B. J. EEKHOUT, » Djocjakarta. 
J. W. VAN OORDT. » Boijolali. 

""e ondergeteekende belast zich met 
J,,J 0 PM ET I N G EN. 

ook van landelijke ondernemingen. 
J. G. M. A. CARLIER 

(26) gezworen Landmeter 

VAN DER LINDE & TEVES. 
SAMARAN G. 

Verlcrygbaar bij 
TH 0 0 FT & BU N I NG. 

?t Fm VAN D!B ST ~K, 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

HAND LEIDING-
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
DI" 

Nederlandsch-Indie. 

Met 7 uitslaande platen. 
Ten gebruike op plaat.sen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

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

T'E KOOP! 
Pretentie op n:. F. §toebnan en 

echtgenoo•~e, geboren Draddij. 
Inforinat.ien: Fiedler, Soera

baia. 
(68) 

Te koop gevraagd! 
:I3eng·aalsche koeijcn, 

ell.: per dag in instens ,·ier tlcsscbcu mcl.k 
~evende en nict oude1.· dan zcs jll)."Cn. 

~Ien atlresseere zich bij de uitgevers Yan deze Cou
rant onde1· bet nummer van deze advcrtentie. 

(44) 

B i1Jlne:nlancle n.: 

GonvBrnBnr GBvraa[d 
,·ooral de~relijk PIA.NO-on<ler• 
-w-ijs. 

11~link sa laris. 
Aches nommor dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) 'l'HO.OFT & BUNING. 

BRAND-AS~ mRANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de, Oosterling," 

E::-1 

BRAND-AS SURANTIE MAATSCfi'APPIJ 
" -v eritas."!> 

Dij het Agentschap dezer 1'Inatscha,p .. 
pijen bestnnt, op zeer aanne111.elijke "\C"Oor
waarden, gel egenheid· tot verzekerln1i 
tegeu b1.·.andgevaa1.-, van allc soorten Ge
bou wen en Gt tedc1.·en. 

De Agent te Soerakm·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig1 en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Badkamers, goed
koop en goed.. 

Te bekornen bij 
(11) 0. DB LIJN. 

Mev~,~~~ A.., Klei~ 
Inod iste Sa1narang. 

Beveelt zich aan voor het opmaken en le
veren van alle toiletten, welke tot het dames 
modevuk behoo ren. (36) 

• 
II.et huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevr.!1gen oij den Heer . 
(20) A. MACHIELSE. 

SteJlen zich v1 mi.nl;woordelijk voor de wet 
DE UITGEVE.RS. ----Sneldruk - '£noon §- BuNING - Soei~akarta. 
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