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Ingezonden. 

In de Locomotief van G dezer no. 32, ;i;egt 
de Heer J. J. De Graafte Djokdjn., in zijn stuk, , 
lJe padie c11lt1111r in lndie, oncler anderen. diit 
de tweede aanphmt van padie op dezelfde gron
den, dien grond niet uitput, 1.llaar door het 
besproeings-water, cen natuurlijke bemesting 
ontvangt. 

Dit hen ik volkomen met den schrijver eens, 
en tot bewijs hiervan moge dienen: dat ik ge
durende 2..J jn.ren heb geobserveerd, dat de zoo
gerniiimde p'ad. ie Ga doe over het algemeen, meer 
en. beter product afwierp clan die, welke in de 
we tmousson geplant en alleen door den regen 
besproeid werd. 

De oorzaak hiervan is niet ver te zoeken. 
Irumer , da.ar het irrigii.tie-water verkregen 

wonlt Joor het n.fdalllillen vn.n rivieren, preekt 
het van zelven dnt dat witter, als uit rivieren 
en beekje n.fkom tig, oneinclig veel meer voe
ding ·toffen, zoowel in opgelosten als in onop
gelqsten toestnnd moet bevatten, clan het uit 
de wolken nedervallende regenwii.ter. 

Ieder bij den landbouw 15e1nteresseerde1 die 
eenigszins de gave van o~merking bezit, zal dit 
met m:ij moeten toestem.men. . 

W.H.G. 

Lawoe 17 Feb!. 1884. 
•A.an de Reda1.'iie 
der Soerakru:tasche Oourant. 

. 
De Soerakartasclte Cou1·ant ver

schijnt tweeman.l 's weeks~ Dinsdag en 
-,;-rijda g ~ uitgezonderd feestdagen. 

Het omgekeerde is ook dikwijls het geval, 
dat het er des mitlclags kalm en 's morgen(' meer 
clan onstuimig is. De brug aldaar was dus waar
lijk geen luxe artikel, niet alleen voor den af
voer van koffi.e maar ook v~or de vele passer
gangers, die de groote markt te Karang-Pan
dan moesten bezoeken. 

Toen er, na alles in het wark gesteld te 
hebben wat mogelijk was en bleek, dater 
t och aan de brug niets gedaan werd, wend
den de beheerders van Gadoengan en Kemoe
ning zich tot den Resident, dest;tjds de heer 
Keuchenius. Op een tocht in die stl'eken zag 
cleze zelfs den toestand en z1tgen .kort daarop 
alle belanghebbemlen, met innig gcnoegen, dat 
er zware houtwerken werden aangevoerd. Maar 
men had zich verblijd met een cloode mu8ch. 
De Re ident Keucheniu8 verliet , Solo en de 
zware houtwerken warden weder weggehmi.lcl. 

In Augu tus 1879 ging de Resident .Jaekel 
dien ka.nt uit. De brug was niet begaanbaar 
meer, de ' rivier ·was een weinig gezwollen en de 
Re ident moest .van ZlJn paard st\jgen en in 
een st.oel overge<;l.ragen worden. Hiervan werd 
gebruik gemaakt om weder vartoogen aan hem 
in te dienen, m11.ar er gebeurde niets, zoodat de 
gen0emde onclernemingen, in den tijd der kofl;i.e 
afvoer, in 'shemelsnaam de brug maar stutten 
en telle quelle voor pikolpaarden tijdelijk be
gaanbaar maakten. 

W el werd er een tijdlang geschermd met een 
propositie, dat Karang-Padan, Kemoening en 
Gadoengan ieder een derde van het onc1erhoud 
van de brug zouden dragen, maar die onder
handelingen leidden, even als zooveel politieke 
zaken tot geen resultaat, omdat geen der clrie 
partijen het leeuwenderde op zich wilde nemen, 
wat zich van Gadoengan en Kemoening zeer 
goed liet begrijpen, omdat zij feitelijk niets te 
onderhouden hadden. 

Slaat rren van Karang Pandan links om een, 
in den Oostmoesson, VnJ goeden weg in, die 
naar de oudernemingcn Gacloengo.n en Kemoe
ning en verder naar Tengklik, Kercljo, Batoe
djamoes en l\foenggoor loopt, dan komt men, 
na een po.al af drie gegaan te zijn, voor een 
VrlJ breede rivier de kalie Dimoro. Over deze 
rivier lag vroeger een djatiehouten brug, waar
varr de laatste overblijfselen in de maand .J a- u is de brug geheel weggE!slagen. De bei
nuari door den bandjir zijn weggeslagen .. De de genoemde ondernemingen hebben zich we
geschiedeni vitn het ln.atste bestaan clier brug derom tot het E uropeesch bestuur gewencl, 
is te curieus, om ze met aan de vergetelheid maar kregen het weinig troos~rij ke antwoord, 
te ontrukken. • dnt het bestuur verzocht om m z::i.ke van de 

Reeds il1 1872 begon die brug eentge teekenen · brug over de Dimoro niet verder bemoeijelijkt 
van verval ·te geven, doch de gezagl.tebbcnde te worden. 
te Karang-Po.ndan vpnd reparatie minder noo- hlen moet ao.nnemen, dat het bestuur dao.r
dig. omdat van ::\Iangkoe Neganm van die zij- voor zeer gegronde redenen moet hebben, maar 
:le c-een koffi.e meer wordt aangebracht. De onclertusscl.ten zitten Kemoening. Gadoengan en 
onderneiningen Kemoening en Gadoengan , die de p~ argangers in zak en asch. Kemoening 
een tienduiz1:,,1d pikols claarover moesten. >er- en Gitdoengan t.och moeten hun koffiepassen 
voeren ondervonden het groote nadeel, daar een 35 (zegge vijf en dertig) paal ver laten 
de Dimoro, die soms 's morgens een kalme -:liet halen. Die pas is slechts voor eemge dagen 
is, tegen den middag zoo kan spoken, <lat geen geldig en cluidelijk is daarop aange\'vezen, wel
mensch of viervoetig dier er doorheen kan. ken weg het transport volgen moet. V oor 

F e u i 11 et o n. 
Ve1·volg. 

De hut van de Klompenmakers. 
Den '0lgenden morgen ging ik naar het strand 

met een 1ichte hoop van Marcel Gautier . te ontmoe
ten. Ik zag weldra eer\ige visschers, die bezig wa1·en 
hi,mne nettcn te herstellen, want bet was zondag en 
dien dag mren de bo~ten niet uit. Ik ging bij die 
brave lieden zitten en begon met hen te praten. 
Twee ~esschen wijn, die ik liet halen uit de dorps
herberg, brachten hen in een goed humeur en maak
ten hunne to{\gen los. \Yeldra vernam ik hetge@n 
k weten wilde. 

Amhroise Daudier, de man van l\Iadeleine was ge
durende zijn !even, de sterkste, de grommigste j0n
gen en de grootste dronkaard van het gehccle. k.ers
spel gewecst. Ilij was veertien of vijfLien maanden 
geleden ge.-;torvcn en had aan zijne -..vcduwc en zijne 
• ... •ee kin<leren gecn antler fcwfuin dan zijne boot en 
zijn vischgerei achtergelaten. ll1adcleinc had eerst de 
boot verhuurd aan een man, rlie met haar de opbrengst 
van den vervoer dc1· visch zou deelen. Maar rlc ai·me 
wednwe werrl bestolen, zooals het bij zulk.e gelegen
beden gewoonlijk gaat. In plaats van eerlijk te zeg-
gen hoe g1 oot de wmst was, gaf hij een veel kle1ne1 

• 

cijfer op, zoodat· de hclft, e aan Madeieine toekwam, 
al op heel weinig uitdraaide. 

.Na dit een jaar volgehouden te heboon, was zij tot 
zu!k een ellende verrallen, dat zij op eem: naar Saint
Noisy, de hoofclplaats vau het kanton waaronder Var
rille behoorde, ging on:i de boot, die niet meer in 
de behoeften der familie kon voorzien, in veiling te 

laten brengen. 
Toen zij des avonds naar huis keerde, vond zij op 

den weg bet lichaatn van een man liggen, van iemand, 
die in den omtrek geheel onbekend was. Die man 
was niemand anders dan Marcel Gautier, die door 
een · rijtuig omver geworpen was en buiten kennis 
was blijven liggen. Ma1leleine had een goed hart en 
sterk.e armen. Zij clrneg den vreemdeling naar ecn 
herberg, die vlak bij was. l\Ien verleende hem de 
hulp die hij noodig had en daar hij geen emstige 
wond, slcchts een paar kneuzingen ontvangen hat!, 
was hij binncn eenige uren in sta.at om weder op 
marsch te gaan. 

- Waar gaat gij been? vroeg Madeleine. 
- Naar Vanillc, antwoordde Gautier. Gij zui't wel 

zoa goed wezen van inij den weg te wijzen. 
- Ik ga er zrlf henen, lrnm maar met mij merle. 
Onderwcg vcrteltle Madeleine hem over hare zakcn, 

want op hct lanrl is meri gauw vertrouwelijk en wel 
omdat ieder daar zijn buurman noodig heeft. 

Op zijne benrt vertclcle Marcel haar dat hij niet . 
wist hoe aan den kost te komen .en bood haar zijne 
diensten aan, om met de boot te varen. Daar er min
de1Jarige kmde1en waien had de ve1koop toch pas 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsinge:n f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

het halen van den pas zijn drie dagen noodig. 
De pas komt, het trnnsport wordt verzo11den, 
maar komt voor de k1tlie Dimoro, die niet te 
passeeren is, vooral niet voor koffie, die niet 
nat worden mag• Nu "Lou de mogelijkheid be
staan om den weg over Moenggoer en Grom
pol te laten nemen, maar dat mag niet, de 
pas wijst duidelijk aan, dat den weg over Ka
rangptmdan en dus door de Dimoro mqet ge
volg d. worden. Het transport kan dus weder 
opgeschuurd worden en moet men, oijna zeker, 
een nieuwe pas aanvragen, waarmede wederom 
dri~ dagen gemoeid zijn, om de r~ico te loo
pen van ill een repetitie van het vorige te 
vervallen. Het zal niet noodig zijn om verder 
aan te toonen, hoeveel verlies dit na zich kan 
slepen. 

Maar nu de passargangers. Met pikolpaar
den en ook door menschen gedragen, worden 
de ~ :eteelde inlandsche producten naar de groo
te markt gt1brncht en voor bet grootste ge
deelte door ruilhandel aan den man gebmcht. 
Groenten enz. worden aang-evoerd, om met rijst 
en klappers (de laatsten groelJen er ill het 
gebergte niet, ) naar huis te keeren. 

Maar die kn.lie Dimoro ! De passargangers 
loopen gevaar van de markt niet te kunnen 
bereiken, clan wel van niet huiswaarts te kun
ken keeren, zooclat er bij een zeer natte west -
woe:;,,un, zoouls dit jaar, er veel kans bestaat, 
dat de passergangers naar KR.rangpanclan groo
te serliezen lijden en men beclenke, dat een 
paar gulden voor een desaman reeds een aan
zienlijke som is. 

Het is daarom te hopen clat het bestuur op 
zijn genomen besluit van, ter zake de brug 
over de kalie J)imoro, niet langer bemoeijelijkt 
te willen worden, zal terug komen. Hierboven 
is genoegzaam aangetoond hoe noodig die brug 
is en zeker zal het bestuur groote dankbaar
heid inoogsten, als het zorgen kon zij naar be
hooren tot stand werd gebracht. 

Hoogachtencl: 
• Uw dienaar 

ROLF. 

So er aka rt a. 

Maanstand. 

'Jfaandag 4 Febr. E. IC , Maundag H Febr. Y. M., 
Dinsdag ·19 Febr. L. IL, Woensdag 27 Febr. . M., 

over een maand kunnen plaats hebhen, en nam Made
leine zijn aanbod aan. Reeds dei1 volgenden morgen 
toog :Marcel aan het werk en weldra keerde de wel
stand in het gezin van de wedtJwe terug. 

- Drommels, mijnheer, zeidcn de matrozen tot mij, 
die Marcel is een stevig werknmn. Het is jammer, 
dat hij zoo afgetrokken is en met niemand spreekt. 
Hij is wel niet trotsch maar men is met hem niet 
op zijn gemak. Yerde1· kan hij niets ande1·s dan zijn 
werk doen, die jongen; hij rookt niet, drinkt niets 
dan water en kan niet eens kegelen. 

- En dan, zei een anclcr, nu zwemt hij zoo goed 
als wij, maar toen hij kwam kon hij niets eens wrik
ken, zoodat zijne handen den eersten dag geheel be
bloed waren. · Marcel is gren gehoren zeeman, ziet 
u, hij schijnt een stadsman tc zijn, die zijn kapitaal 
verloren heeft en nu moet werken om te eten te 
hebben. 

- Waarom trouwt hij de weduwe niet? vroeg ik. 
- 0, ~eide ecn vrouw, Madeleine zou niets lievcr 

willen, meen ik, maar de jongen schijnt er niet aan 
te denken. 

- Ik geloof da.t hij lieve1· wat beters heeft, viel 
een jonge deem van dertien of veertien jaar uit, een 
ondeugend gezicbt zettcnde. 

Haar moede~ wenkte haar om te zwijgen. 
- Wie dan? vroeg ik. 
- Ze weet niet ee11s wat ze zegt, die kwaaje meid, 

antwoordde de moeder de schouders ophalend. Dat 
wil al ove1' trouwe~ spreken en heeft nQg niet eeus 
de ecrste commume gedaan. Kom, babbelaa1 ste1, 

Inzending der Adverttmtien tot op den 

dag der uitg11.v.e v66r 10 uur. 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en vc1·
moedelijke aankomst der brievenmalen van en 11aai· 
N ederland ove1· de maand Febt'ual'i 1884. 

Vermoedelijke aankomst 

tc Batavia. 
Vertrek van Batavia, 

E. 7 Feb. E. 7 Feb. 

F. 1i it.I. N. 9 Hl. 

1 • 21 id. F. 14 id. 

E. 21 id. 20 id. ' 

F. 25 id. E. 21 id. 

I E. 28 id. 

N. B. De letters N. E. F. duiden respectivelijk de 
:Vederland~che, Engelsche, en Fransche bJ"ievenma
len aan. 

Kommissarissen voor de maand Februari. 

Plaatselijke schoolkommissie de heeren : 
H. K. H. ·Wilkens. 

Verzorgingsgesticht de · heer: 

N. van Klaveren. 

Sedert Zondt)g den 17e he-bbee Chineezeu 
en ::\fooren vei:lof gekregen om ~p Mangkoe
N egaran kramen en ~nten op te staan_, zoo .. 
dat claar een soort Sekaten is verrezen. Dit heeft 
de Pangeran .Adipati toegestaan ter eere van het 
huwelijk van zijn broeder Pangeran Hario Han
clojo Ningrat. A.ls het weder nu maar wat goecl 
wilde worden, anders zullen de kooplieden ze
ke:r slechte zaken maken. 

Een ronggeng in het Mangkoe Negarasche 
had een lief en ging een paar dagen geleden 
met hem nit rijden, fraai gekleed en opge
dirkt met de noodige preciosas, waarvan som
inigen gehuurd waren. Op een zeker oogen
blik: werkte de hel;>zucht sterker bij den vrijer 
dan de liefde en maakte hij van zijne meerde
re kracht gebruik, om zich met geweld in het 
bezit te stellen van alle fniaijigheden, die het 
meisje aanhad. Oru met den koetsier te ver
rekenen en hem den mond te stoppen gaf de 
vrijer hem een gouden ring, die aangenomen 
werd, Beiden zijn echter gevat en de zaak is 
voor de pradhoto, maar WlJ twijfelen er ten 
sterkste aan of deze zaak zoodanig tot klaar
heid zal kunnen gebracht worden,dat de twee 
afzetters een flinke straf krijgen. 

Te Mondokan (Djebbres) woont een Chinees, 
die er ee;u soort van lusthius op nahoudt, 

maakt dat gij wegkomt. 
Beschaamd ging de kleine weg . 
De Normandische boeren zijn we! pl'aatziek, dacht 

ij\. bij het naar huis gaan, maar zij zijn ook zeer voor
zichtig. Als miss Smith in het geheim. van den jon
gen man is, zullen zij er wel voor oppassen oYer haar 
te spreken, waar ik bij ben. 

Van dat oogenblik ~f aan, ik schaam mij nog bet 
te bekennen, begon ik al!e gangen van Jane te be
spicden. 

Gedurende eenigen tijd volgde ik haar als hare 
schaduw. Zij scheen het niet te bemel'1'.en en ontving 
mij altoos met denzelfden zachten en vrienclelijkcn 
glimlach; alleen vermeecl zij nog nieer dan te vorcn 
om met mij alleen t.e zijn. 

Wat Bonaventure Tassinet aangaat zijne zaken 
gingen hoe 1anger hoe slechter. De hee1· Smith was 
de eenige, die hem nog ondersteunrle, maar ook van 
dien kant had ik op niijn mededinger gewonnen. 

Eons dat ik de eenige straat van Varrille doorliep 
zag ik van verre de beer Tassinet, die bij den beer 
Smith inging Dejonge grondeigenaar had voor clitmaal 
een deftig kostuum gekozen, zwarte .jas, idem broek, 
idem vest, een witte <las, idem handschoenen en een 
zijden hoed. 

Die bijzondcre kleeding maakte mij wat ongerust. 
Inplaats van mij te gaan baden bleef ik. in de straat 
l~een en weder wandelen, om bet huis van den beer 
Smith niet ui't het oog te verliezen. Tassinet kwarn 
er na verloop van een uur, dat mij een ecuw too· 
leek, pas mt. 

/ 



waur vrouwen van een licht gehalte gemak
kelij)r een onderkomen vinden. Daar dat etablis
sement reeds cenig' lUll.11.ntlen best11at, moet 
men verornlerstellen, dat de politie er mede 
bekend is en zij .bet, ofschoon misschien slechts 
oogluikend, in stnnd limt blijven. 

lTit het Madioensehe sehrijft men, dat het 
altlanr \'erboden is om ~angs de spoorbn.an te 
loopen. De J1w1111cn, die zich daariin,n schuklig 
maken wordcn door de opzichters gevat en 
11,11n de politie overgeleverd. Ofschoon de strnf 
die de betrokkenen luijgen wel niet zwiuu 
wezen zal, blijven zij toch een pmu dagen 
in arrest en dat zal wa.arscbijnlijk al voldoen
de wezen om hen niet in herhaling te doen 
vervallen. In bet Solosche, Samarangsche en 
Djokdjasche moest diit ook ingevoerd worden, 
menig ongeluk van overrijden werd clan mis
schien voorkomen. 

Een zekere kapala karupoong, clie eenige 
maanden geleden wegens knoeijerijen was aan
geldaagd, werd voor 'de politierol geroepen, 
schuldig bevonden en ontslagen uit zijn ambt. 
De man oefent tot heden toe zijne gewezen 
betrekking uit, alsof er van ontslag geen sprake 
was gewecst. Ook hebben de knoeijerijen o-een, -
zins opgehouden. Mag dat? Met een ;einig 
goeden wil zal het nan de politie gemakkelijk 
vallen. om den naam van den ontslagen kapa
la kampong en vn,n de desa waar hij woont, 
te weten te komen. 

.1a11gcbode11. 

Iemand wist ons te vertellen, dat b:ij het 
einde der maand, e1:n paar te Solo gepbatste 
bemnbten bij de Nederlandsch Indische Spoor
wegmaat chappii mmr een antler tation of 
halte zullen gedirigeerd worden. Wie die ge
lukkigen z:ijn wercl ons niet gerueld. 

Even ten zuiden van de desa Djantir, gele
gen ten noorden van J\folang-djiewnn, loopt 
een kleiu rivi.ertje. B:ij de lMtste bandjirs beeft 
zich d11arin een kuil van eenige meters diepte 
gevormd, waaruit voortdurend znnd opwelt. 
De Javanen zeggen dat dit het werk is van 
een Blorong, die het op den een af anderen 
gegoeden desamnn gemunt en die kuil als 
woonplaat gekozen beeft. 

Mi schien zou, in dezen tijd van vulkani
scbe werkingen, het niet kwaad zijn om een 
onderzoek van de kundigen naru· den kuil te 
doen instellen. 

En loopt een gerucht. dat in de desii Ban
djan, dicht b:ij het bqvengenoerr..de Djantir ge
legen, een t:ijd geleden, een kind geboren zou 
zijn met ge pleten lippen. De moeder, zoo 
zegt men, zou nit schaamte, het kind met 
een hoofdkussen gestikt hebben. Het boven
staande verdient echter bevestiging. 

De heer Hugo Kuhr, gewezen Secretaris der 
Residentie Soerakarta, is Zondag morgen per 
trein via Djocja nar.r zijn nieuwe bestemming 
Banjoemas vertrokken. 

De parade heeft heden morgen, begunstigd 
door fraai weder, in de grootste orde op de 
aloon aloon plaats gehad. De schutters had
den gehoopt dat het terrein te dra sig zou 
zijn om te defileeren, maar helaas ! de regen 
van gisteren was <laarvoor niet voldocnde ge
weest. Ook de burgergarde maakte door haar 
heldhaftige ·handing een goeden indruk.-

In de op gisteren avond in de societeit 
de Harmonie alhier geh<?uden Algemeene Ver
gadering ifl gebleken. dat de oude <li.rectie met 
grootc meerderheid is herkozen. De di.rectie 
hceft het mti.nclaat onmiddelijk aangenomen. 

Ik had gedacht dat hij naar zijn hui» zoutle gaan, 
maar clat gebeunle nict. llij k wam op het straud 
en Jiep met den 11eus in den wind, de stcenen met 
ziju ;;tok slaancle en hardop in zichzeh·e pratenrle. 
Hij liep heen rn "·edcr al- een hongerige "·oJf in zijne 
kooi. Toen h~ mij YOorl.Jij ging wierp hij rnij zulk 
een woeclenrlen hlik toe, rlat ik hem maar even groet
tc, inplaats van hem aan te sprek.cn, zooals ik. eer t 
van plan gcwcest was. 

- \Yat duivel :cheelt hem? zeide ik ;n mijzeh·en. 
niet gcheel outeneden Yan hem in znlk cen kwaad 
hurneur te zien. 

Een paar rninutrn later kwam ik omler het een of 
amler voorwenrbel lJij den hcer Srnitb. De huishcer 
zat voor een tafel herlekt met kui'.td vlecsch, brood 
koeken, thee ch wijn; hij wilrle juist aan zijn twecrle 
ontiJijt ucginne11 en noodigde rnij uit dm\rn'.ln dee! 
tc nernen. 

Op twintig,jarigen !1)C'flijd heeft een kavalerie offi
cier altoos honger en deinst ook niet voor ecn goed 
glas onrlPn wijn tent[!. De hee1· Smith en ik war 'n 
~pu~~lig _aan rlen gang en weldrn wist ik het gcsprrk 
op I a~s111et te uoengen. 

- Zou helit ge hem rlaa1· zoo ernn ontmoet, vroeg 
mij clc hrer ::imith. 

- Ja en ik rnoet u l.Jekennen, dat zijn groet allcs 
behalve vriendclijk was. De heer Smith begon te 
lachen. 

Dat Yenvonrlert rnij niet, zr,icle hij. 
\\'aarom dat? 
Ohl dat is een geheim, ging de heer Smith 

De heer l'. E. vau Kesteren annonceert in 
de Locomolil'f, thit luj genooclzimkt zal wezeu 
om cle uitgifte vim de lntlisclu> Gills te stii-
1 en, als voor 1 Mei annsfaiinde het getitl der 
abonnees niet vim 700 tot 900 geklommen is. 

Yan •harte wen ehen wij, diit een dergelijk 
behmgrijk tijtlsehrift zal kunnen blijven be
stimu, nrnar twijfelen er aan of het getiLl ubon
nees in t\vee en een halve maand met 2 0 0 zal 
k mmen stijgen. 

Zomlag voor acht dagen was er te Biitavia 
in de ·willemskerk geen enkel geloovig pra
te tant opgekomen, zoodnt Ds Kam, die de :pre
dikbeurt had, zonder te prediken weder nmLr 
huis kon gaan. Dit was zeer voorcleelig voor 
hem, dam· hij .nu voor zijn volgende beurt geen 
nieu we preek behoeft te maken. V oor zoover 
ons bekend is heeft zoo iets te Solo nog geen 
plaats gehad, miiar wat niet is kan nog koJ+len. 

De ruoeder vim Z. H. den Soesoehoemm, 
de Kandjeng Rn toe Ageng is ernstig ziek. W el
ke hare ziekte is konden wij niet te weten ko- _ 
men. l\1en verwacht echter hiiar herstel, diiar 
zij, ofs~hoon reeds op jaren, een zeer kriisse 
vrouw is. 

Z. H. de Kroonprins moet voor een paar 
weke;n aa,n een Prinses van Djokjakiuta een 
som v11n {5000.-geschonken hebben voor den 
aankoop van een huis. 

Een zaakwuarnemer van een andere plaats 
wa te Solo gekomen, om de zaken van een 
zijner clienten te behandelen. Deze eerlijke 
procureur liet zich vo01 een soru van r 400.
( anderen zeggen f 300.-) omkoopen door de 
tegenpart:ij. Hij wa~ echter eerst zoo vrii ge
weest om, figumtief gesproken, zijn client naiLkt 
uit te kleeden, zoodat zijn nies aan beide zij
den, al is het clan ook niet op de eerl:ijkste 
w:ijze, ge neden heeft. 

Zeker is bet dat een ieder ingewikkelde za
ken niet behandelen kn.n, waardoor men wel 
genoodzaakt is iemnnd, die op de hoogte is 
in den arm te nemen. 1foar dan is het zatik 
vim voorzichtig te zijn en voor men den pro
cureur neelllt eerst deugdelijke infornrntien te 
nemen, naar zijn zedelijk gebalte en naar de 
hoeveelheid · eerliikheid, waarover bij beschikken 
kan. 

Wiiarschijn4jk komen wij op dit chnpitre 
later terug. Wij wachten nog op eenige ge
gevens om een zeer laaghartige handeling, 
gepleegd met en door een soort van zaakw1mr
nemer in het Zuidergebergte, aan het licht te 
brengen. 

Ofschoon het eigenlijk reeds tot de geschie
denis behoort, moeten wij het volgende erger
l:ijke feit toch mededeelen. B:ij gelegenheid van 
het Cbineesch nieuwjaar hebben eenige politie 
dienaars, versierd met W. knoopen, · zich niet 
ontzien om in de Chineesche kamp te loopen 
bedelen. Die politiedienaren hebben zeker ge
dacht, dat, daar het in Nederlandsch-Indie nu 
toch de gewoonte is om er geen prestige meer 
op na te houden, zij het bunne ook wel te 
grabbelen konden gooijen. 

De gezondheidstoestand in het Solosche laat 
te wenschen over. Er hebben onder de Jiiva
nen eenige gevallen plaats gehad van pokken, 
waarvan met doodelijken afloop ; ook zijn er 
veel lijders aan oogziekten en heerschen er, 
vooral in de kampoongs, clie met de banc~jirs 
van 16 en 18 J anuari onder water gestaan 
hebben, koortsen. De docters djawa, zoowel 
die van den Soesoehoenan, als die ondcr 
l\fongkoe egiiran hebben dan ook de hn,n
den vol wer k. 

1·oort, mij gninstig aanziencle, maar misschien vinden 
wij <le oplossing op den bodem van de llesch. 

- Laat ons clan drinken ..... en ik ledigde mijn 
glas twee malen achter elk.ander. 

- Hurrah, riep de hecr Smith, zoo i1rng ik de 
jongc lierlen gaarne zien. 

:Uaar, hernam ik, wat kan die Tassinet tegen n1ij 
hebben? Ik vine! bem leeiijk, dom en vervelend, maar 
hoewel ik er dikwijls trek. in had, heb ik het hem 
nooit gezegd. \Vaar beklaagt zich die domoor over? 

De heel' Smitb lachte bartelijk. 
- Vraag het maal' ai.n Jane, antwoor1lde hij ein

dclijk, de llesch Sherry, die ha.a-;t leclig was, opnemende. 
-- Aan miss Jane? 
- \\'el ja, huichelaar. Ik zal u, mijn waarde, 

bekennen dat ik een oogenblik aan een verceniging 
van Tas~ineL en Jane gcdacht heb. llij heeft een 
goer!e vijftigrluizencl francs aan nrnten, zeer goede jacbt 
en uitRtekcnrle vi~chl'ijl'eis, r!aarbij voor een Fransch
rnan cen vrij goerle tafel. Ilet zon mij niet gespe
ten hebl.Jen om rnijn rlochtcr in Frank.rijk te Jaten 
huwen, want het klimaat is er voor ha.ar zeer goecl. 
Dat zou mij in Rtaat stellen om spocdig naar Engeland 
tcrug to keere11 ..... en een slimmcl'l., rlie mij ooit 
in uw verl'!oekte land wet.lergekregen hacl. Men hceft 
er niet eens ecn goerle snede ,,roastbeef" Alleen het 
schapenvlcesch kan el' nog door, ofschoon de bcestjes 
zoo k le in zijn ! 

Zoo1-cr gekomen zijndc, hieJcl de hecr Smith plot
seling op. 

- Bemint gij mijne dochter? vroeg bij mij op 
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sti11uc11 vun Bukata; ~loomwuue11s op voor de .Algrueene Arineu. (A. C.l 
!feWOlll' ll'l'(Jl'll. 

DE LANDBOUW-INDlJS'l'lUE EN DE KOE
LTEKWBS'l'IE OP CEYLON. 

Ul'l' DEN YHEEMDE. D.-1.mn~ orn1t HE'!' Ix-
STI~C'l'. 

VEH,SLAG VAN DE KIN AO JDEH. JEMING 
OP DE NEILG-HELUES ciao/' DLt .. H. 
'l'1trn::uu;~. Y1·1·voly. 

EENIGE UI'l'YOElWIJFEH.S VAN CEYLON. 
EERSl'g DRIE )IA..\.~DECf YA~ HET OOGSTJ_U.ll. 

SUHEIKU TDIGE TOEP ASSING EN. 
St1·aatplavcisc1; Vlekken van VPl'gttlden 
lij~ten te ve1·wijdel'en; llel oxijdcacn van 
: il uel'en vou1-we1·pe11; Cuoutchou k/1 u weel; 
Ve:els en wee/"sels :oncle,. c/1/001· le ble
ken; Vast luk; A1ne1·ikmtnsch ledl'l'smee1·; 
Chlo1·u:on; Ondc1·;;,ock van oplfrogende 
oli1'n; Ste/linyen bel1·effende cement. 

ALLE~LEI. Vaminde1·tle Scheepsbouw aan de 
Clijtle; 
Ve1·eeniging de1· Landbouw-maatschap
pijen in Neclaland; Opbrengsl vc1·voe1· 
Slautspoo1·wegen, Novembe1· 18 3, Idem 
N. I. Spoo1·weg rnaatschappy; 
Be1·icht oinl1·e11t de Gouveniemenls E.i
na-onclcnieming ove1· /wt 4 e kwadaal 
1883. 

Alleraardigst is de plant in een der laatste 
Uilmspiey1•ls - een btjzonderheid trou wens, 
want de mceste nullllllers zijn vooral in d~ 
platen eer £1.auw clan geestig. 

Op die plaat ziet men den Binnenhof in 
den Haag, eenige grauwe, oude gebouwen op 
den nchtergroml. Het is winter, en een aantul 
schooljongens, met boek en tasch voorzien. 
werpen met sneeuwbnllen mrnr een grooten 
sneeuwmnn, midden op bet plein. Die sneeuw
man is de Indische Begrooting. Duidelijk her
kent men onder de jongens Haffmans en Schep
man met consorten, die ter zijde stan.n en 
niet meedoen. Een der voorvechters is echter 
Keuchenius. Iu volle viiart aanrennend, de 
bisch waar ,, vaccine" op stan,t weggewor
pen, met den strijdlust op 't gezicht, werpt 
hij bal na bal naar het waggelend gevaarte. 

Een van die hn,rde sneeuwballen is tegen 
vVintgens terechtgekomen, die met een be
nauwd ge.zicht, in zijn jasje gedoken, wegt.rip
pelt. 

Li"nks, ver op den achtergrond, in een lan
o-e toeo-eknoopte jas, met het strak, opmerk
~aalll gelaat van een surveilleerenden onder
meester, staat de heer van Hees. 

Of hij pret in het spel heeft, is niet te 
bemerken. 

Zullen wij het hier waarnemen, wanneer h:ij 
binnen een paar maanden als Landvoogd op
treedt? 

Zal hij hier een begrooting uitvoeren, die 
niet een waggelende sneeuwman, D.lam· een 
deugdelijke schanskorf is? 

En wuar zullen in 't vervolg de ballen van 
Keucbenius heen-vliegen? 

Zeker niet naar Wintgens alleen. 
Jav. B. 

In een der traruwagenfl te Amsterdam reed 
dez3r dagen een fidvocaat, die eene U:itgedoof
de sio-aar in de band hield. Dit gaf den 
tecren;ver hem zittende~ passagier aimleiding 
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op de hevigste w:ijze tegen den advocaat mt 
te viiren en hem de grofste beleedigingen 
naar het hoofd te gooien. Deze was zoo ver
standig, met geen enkel woorJ te antwoo1:den 
mtuLr liet, toen de tmmwagen n.an het emd
station gekomen was, tegen' den beleediger 
door een politie-ngent proces-verbaiLl opmaken. 
Kort daarmi wenl den advocaat {1000 voor 

den man af. 
lk aarzeltle met mijn antwoorrl. \Yat herluiden 

mijn acht duizend francs rente en mijn tractcment 
in vergelijking van de mi11ioenen van mejufvrouw Smith. 

- Drink en antwot•rd, hernam de Engrlschman, 
mijn gJas rnllend. 

Ik bekende hem de waarheid, hem zeggende dat 
ik om mijn gering fol'tuin, niets durftle tc hopen en 
dat bovendien ik niet geloofde, dat miss Jane mij 
eenige liefde toedroeg. 

- Mijn waarcle vrieud, zeide de heer Smith na een 
oogenblik gepeinst te hebben, ik heb mijne docnter 
geheel vrij 'in hare keus gelaten, mits die keuze geen 
oneel' na zich .·Jeept, en daarrnn kon bij u en den 
beer Tassinet geen sprake zijn. 

- \Velnu ..... 
- \Velnu, zij hceft Tassinet beclankt; ik maak 

daaruit op, d,1t gij haai· niet onYerschillig zijt. 
- lfeeft zij u dat gezegcl? 
- Niet geheel rluidolijk., maar het had er toclt 

veel van. 
- F.n g.j, zoudt gij er niet~ op tegen hebhen, 

om mU h1re haw! te schenken? 
- Wat rlrommcls, wij Engolsch rn zijn niet zoo 

gek op het geld ab uwe lanclslioclen. 
liij begon zijne ourle scheldwoordcn tegen ons. 
M::tal' ditmaal wachtte ik. er mij we! voo1· om 

hem tegen te spreken, ik zou mijn eigen vriend op 
hot oogenblik in gevaar gclaten hebben, zon geluk~ 
kig was ik door de V'erkregen toestemming. 

- Maar miss Jane, hcrnam ik, ik moet vreczen ..... . 

Ver s pre id e B er i ch t en. 
De Yinclingrijken µarfnmeur tc- Amstenlnm J. C. 

Baldoot hcrn. cen nieuwe parf"urnerie te samengcstPld. 
die hij den naarn Yan Sl'd11p 111ale111 g1~ctL OJ;.ch0011 
Cl' gt'Cl1 cnkeJ Yllll die u!ocmen tot de fnbriekatie p;c
bruikt \\'Ortlt heeJ't <lo ocle1u· er toch zooll'at de Ju·· ht 
van. Dit is zeenvel mogelijk want men iuaakt we! 
~chiltlpmlsocp zo11rler Bchil.!pad en ltaienp~per zcnde1· 
liaas.- De beroemdc Afrik.a-reiziger P,:tu] Berchanlt 
heeft ecn nieuwe soorL Yan apen ontclckt.' Deze uees
ten wonen zee1· g .. zellig bij elkander.- Een heer te 
Sqerabaia 1·e1jMgt de rekeningloopers in !mt begin 
cler maand meL het spelen op een Jluit, welk soort 
van fluit is nict bekend,- Te Samarnng en te Soc
rabaia wurdt zand gestolcn.- Te Djokclja, zoo zegt 
de l\fataram, heet't een straatroover van een geld
wisselnar~ter ecn zak geld ge~tolen. De diet werd 
achterhaald. lloevecl het laatste nan de vrouw ge
kost heeft vermeltl de i\fabrarn niet.- De ketting
gangers te Soerabaia drossen tegenwoordig in gl'Doten 
getale. Waarom zij dat doen is een raadsel zij heb
uen bet toch zoo goed.- Lamers, de Samarangsche 
tokohoutler is te Singapore O'evat en reeds te Sama
rang gea1Ti 1'eenl. llij heeft rlaar voodoo pig logies 
in de centrale geYangenis. Behalve goudwerkcn en 
diamanten zijn er 11og pl. rn. f 4000. - in zijn bezit 
g~vonden.- Te Tegnl wunlt een nieuw soort Joterij 
up touw gezct, waarvan de lot.en niet buiten Tegal 
nwgen Yerkocht wonlen . De loterij is grout f 30.000 
en het lot zal f 5.- ko~ten.- Kiet de wereld maar 
::3oernkarta en Djok.djalrn.l'ta zijn in rep en roer, van 
wege het uitgeraardigrl.e Heglement op den Jandver
huur.-

De toename der ~olenproductie. 
De heer prof. Paul Tresenster van de aca

demie te Llittich taxeert in eene kortelings 
versehenen studie de geheelc kolenprocluctie 
cler B.oofdzakelijk in fLanrnerking komende lan
den in het iaar 1882 op 368. ti millioen fon
nen; en onder faxeerende bijrekening vim de 
besvhaafde landen komt hij tot een productie 
over de geheele aarde van 385 millioen ton
uen steen-en bruinkolen. Dit kolossiile cijfer 
is hooftlzn,kelij k toe te schrijven aan de' 
snelle met sprongen vooruitgaande kolenindu
strie van sonunige hinclen. 

Het treffendst, omdat zij van in verhouding 
kleine beginscls uitging, is de vermeerdering 
der kolenproductie in de Vereenigde Staten, 
waar zij in een tijdsbestek van twintig jaren 
van 15.3 op 88.l 
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millioen tonnen gestegen, 
alzoo vert~nvoudigd is. In Groot Brittannie 
is zii van 85.1 op 158,8 millioen tonnen, de~
halve nog niet tot bet dubbele geklommen, 
terwijl Duitschland, ondanks zijn diepe groe
ven en ruimtelijk beperkte kolenbekkens .met 
denzelfden spoed is vooruitgegaan als de Ame
rikaansche Unie. De productie klom nl. in de 
laatst~ twintig jaren vun 12.3 op 65.3 milli
oen tonnen. 

Ook Oostenrijk-Hongarije w:ijst dezelfde ver
meercfering tot het zesvoudige aan, waarbij 
het lee:i.wendeel gewis aan de bruinkool komt, 
die vier vijfden der gezamenl:ijke kolenproduc
tie uitinaakt. Frankrijk is almede in de pro
ductie voornitgegaan, mimr neemt, wegens den 
O'erino-en omvimg zijner kolenvelden, geen 
~oorn°amen mug in. Belgie, overigcns in in
dustrieel opzicht bet beclrijvigste hmd Vttn het 
Europeesch V asteland, is in den wedstrijd der 
kolenproductie moeten achterblij ven. 

Interessant is de vergelijking van het ko
len verbruik per hoofd der bevolking in de 
verschillemle landen. Het bedraagt in Engeland 
8G86, in Belgie 5093, in de Yereenigde Sta
ten :JG:.37; in Duitschhmcl 3063, in Frnnkiiijk 
1808, en in Oostenrijk 948 pond per hoofd 
der bevolking. Arnst. C:. 

- D,lt ls nwe zaak, stort uw hart uit. 
- Maar hoe? ..... 
- Kijk, daar wandelt ze juist alleen in den tuin 

g't bij haar en dien uw rckest in. 
Hij stak een sigaareaan en drong mij naar bui

ten, na mij een laatste glas Sherrij te hebben doen 
slikken. 

Ik kwam buiten met een brandend hoofcl en 
kloppenrl hart. 

Yijf minuten later was ik bij Jane, Ik zi~ haar 
nog. Zij dl'oeg een stroohoed met roode linten, een 
gc8treepte grijie japon en ee!l klein wit zonne
scherm. Als gewoonliJk liep zij zeer Jaugwam, de 
oogen naar den grond gericht. 'l'oen zij mij zag 
aankomcn schrikt<:< zij en bloost!e sterk. lkzelf was 
ook bewogeu . Ik had mijzelven beloofd om met de 
rleur in hct huis te vallen, rnaar het duurde Jang 
vooa ik <•ver· mijne liefde en. ovrr de hoop, die haar 
vacler mij gegeven harl durfrl.e te spreken. Ilet was 
als of Jane ontevreclen, was, maar zij hoor de mij met 
meer welwillcndheid aan clan gcwoonlijk. Twee of 
drie malen wilde zij heengaan, maar ik hield haar 
zachtkens terug. Ik zeide !mar hoe lief ik haar had, 
ik schildcrcle baar .mijne on.zekerheid en mijn vrees 
met al lleL vuur. _al den bartstocht, die in mijn har~ 
kook.ten. Naar: mate ik sprak zag ik lmar boezem 
hijgen en tw.re @ogen vochtig worden. 

( W 01·dt Vervolgd.) 

• 
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TELEGRAMMEN. 
Uit l3n.t1win, 15 Febru1tri. 

De ubforis 8uouek R urgrcmje te Soerabaja 
·mngt wegeu>l ziekte eeu 1.miteulnmlsch verlof 
.an. 

Als z1in tijdeljj ken verv1mger znl de cnmli
rnt -nobu·is Bo1le optreden. 

:!)e nmrinestoomer .Jtjeh keert :21 Februarjj, 
nder komu1 amlo van den heer . Dyserinck, 
anr N etlerlarnl terug, vi1t de K1w.p de Cloecle 

Ioop. • 

De Lolllos in Europa aangekomen. 

Office el. 
Beno e rn d tot ns:sistent-resident der Ooster

di tricten (Celebes), vim der \Vannleu. 
ln<dro kkan de ter beschikkino·stellino-o b b 

vn.n den Directeur vn.n Onderwijs, Eeredienst 
en Nijverheid van den pn.ardenarts Hoogkamer. 

Ge teld ter beschikking vnn den Directeur 
vn.n Onderw:ij , Eeredienst en Nijverheicl de 
panrdenartsen Plemper en van Balen. 

B c n o em d, tot licl der comwissie van toe
zicht op de Hoogere Burgerschool te Soerbaj1i, 
Beijer. 

Bevorderd, tot dirigeerend officier van 
gezondheik twcede kla se Dr. Zuur. 

Eervol ont~lagen, de gezaghebber der 
eerste kl1us e bij de gouvernelllentsmarine, van 
Sim ten. 

Benoemd, tot gezaghebbi:;r der eerst; 
kla ,e bij de gouvernementsmarine, Burmeister; 

tot gezaghebber der tweede klasse van 
Stuijvenberg; 

tot gezaghebber der derde klnsse, Hanet; 
tot eersten stuurlll~n', Ugers. 

n e p la at st te Fort de Kock de onderwij -
zere· rnejuffrouw ::3mulders. ' 

r\~ 11 ch ti gin g verlee~d tot definitif've open
stellmg voor ~et pubhekverkeer post .i\lena
geng tot hoo±tlplaat Demuk der hoofdlijn 
van den stoomtramweg :::iemarang-J oana. 

\r eeziekte \\' e t-Sumatra. 
In da zeven kota's zijn vele ziekt.e,. en sterf

gevallen. 
Te Li~tan baroe :is de toestand gunstig. 

Van Reuter 15 Februari. 
Kr1i1·0, 15 Februari. Het Britsche o-arnizoen 

te Alexandrie is naar Ka.i:ro overgeb:'acht. 
. De troepen werden te A.lexandrie door ma

trozen verrnngen. 
Gordon telgrafeert dat hij op warme wijze 

verwelkomd is.· 

- it Singapore, 16 Februari. 
Hiei- :is een mail aan met bar:ichten loopen-

de tot 19 J anua1i. ' 
Het kapitaal voor een maat.schappij om 

spoorwegen aan te leggen op Java, is voltea
kend. Het bedraagt anderhalf millioen 

Hoofdzalllr Eugelsch geld. 
De lijn van 'l'egal ·naar Balapoelano- ("?) 

wo.cdt dudelijk aangelead. 
0 

Tot tijdelijk oflicier ~an o-ezondheid in Ne
derl. Ind~e is benoemd Hilfu.ga. 

De trike te .Jlarseile is geeindigd. 

De H_o0fd-Inspecteur van de Posterijen en 
Telegrahe deelt mede, da.t de <+emeen chap 
tusschen J~tva en, 'umatrn, hersteld. en Kantoor 
Kuli-anda gisteren geopencl is. 

Officieel 

Uit Batavia, 16 Februari 
Bel as t met de waarnemin"' der betrekkino

van eersen machinist bij deh
0 

staatsspoorwe~ 
Riecle. 

0 

He den viert Bandong feest. 
De resident van de Pren.no-er stoomt met 

den werktrein binnen. 
0 

Bij de op hed~n gehouden inschrijving op 
gouvernements w1ssels te Batavia werd ino-e
schreven voor verschillenden prijs 10.307. 7°99 
gulden. Gegund werd slechts 1299 Gulden 
tegen <le limite van 101. 2. Zaterdao- 23 de
zer ·opnieuw inschrijving tot een betlrag van 
2 millioen. 

V olgens een telegram aan het Bataviasch 
Hw1dei.'!Jlr1d dato Penano- 16 dezer is de 
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stoomer Pegasus heflen naar Tenom vertrok-
ken met het raadslid Maxwell en den Zoon 
van 'l'oek?e 'l'jit; ter opvraging der gevan<>'e-
neu op nnnnelijke wijze. 

0 

Van Reuter, 16 Februari. 
Kafro, 15 Februari. De Britsche troepen zul
len naar men vern;10edt den 19 E'ebruari te 
Suakim aankomen. 

Loni/011, 1 G Fobrnmi Ju n.ntwoord op ee1i 
vnwg lweft de l\linister vn.n Fiuaneien gezegd, 
dat dt> reg coring een crediet voor Egyptische 
aangelegeuheden znl a1mvragen. 

U it Rtt<LYiit, l G Febnrnri. 

De Ritdja van 'l'euom verklaart slechfo met 
Engdscl:.eu te willeu ornlerlrn.mlelen. 

De gov:mgen s1;hipbreukclingcn van de 1-

l'-c1·0 zijn nog in leven. 

De adjunct-in pecteur bij den post- en te
legrnafdienst Sclmeider heeft een tweejarig 
verlof l111J1gen·i1;1gtl. 

De veeziekte is uitgebroken in het district 
~emang1rn der Larnpongsche districten. 

Ter vcrvnnging van tlen assistent-resident 
;\[ullemeister te Bodjonegoro zijn vooi·gedrn
gen de assi ' tent-re. idoutcu J 1munn en de \Vit. 

Uii Ritavi<L, 16 Februari. 
Uit Pennng is heden het volgende telegra

fisch bericht ontvangeu. 
De J>cga,~11s is heden naar 'l'enom vertrok

ken met het raadslid l\foxwe11 aan boord, om 
op een ruinnelijke uitlernring tler gevangenen 
mm te clring~n. 

\",m Henter, 16 Februari. 

Kai;·o, 15 Febnmri. Men verwacht <lat de 
Britsche troopen den l 9en dezer te Suakim 
zullen aankomen. 

Lornle11, 1;) Fcbruari. Iu antwoor<l op een 
aan hem gerichte vmag, verkhrnrde de kanse
lier der scha.tkist, ch1t de Hegeering zal voor
stellen een crediet te openen voor de Egypt~
sche anngclligenheden . 

Uit Singapore, 16 Februari. 

Hie1· is een mail arm met berichten, loo
peJJ.de tot 19 J.muari. 

Het kiqiitaitl voor een maatschappij om 
spoor\\'egcn aan leggen op J iiva, is volteekend. 
Het bednuigt anderhalf millioen. 

Hoofdzakelijk Engelsch gelcl. 
De lijn van Teg1tl µaar Bithipoehtng wordt 

dadelijk aangelegd. 
Tot tijdelijk otficier vnu gezondheid m Ne

derl. Indie is benoemd Hillinga. 
De strike te Marseille is geeincligd. 

it Batavia, 16 Februari. 

Uit Penang is heden het volgende telegrafisch 
bericht ontvangen. 

De Pegasus is heclen naar Tenom vertrokken 
met hct nrnd lid Maxwell aan boorcl, OJ)l op 
op een rninnelijke uitlevering der gevangenen 
ann te dringen. 

Uit Batavia, 18 Februari. 

De 2e commies bij het departement van F i
nancien van Bremen, vraagt een twe~ja:tig 
verlof. 

De majoor der genie Broese van Groen?u 
en de commies bij de vVeeskamer te Batavia, 
Alix, hebben pensioen aangevraa5cl. 

Tot n sistent-resident van Sidajoe is benoemd 
de heer Yssel de Schepper. 

De aftredende Gou verneur-Generaal s' J a
co b en de nieuw benoemde Gouverneur-Gene
raal van Rees zullen elkaar waarschijnlijk te 
Atjeh en niet te B1itavia ontmoeten. 

Officieel. 

'l'weejarig verlof verleencl aan den no-
taris te Soerabajn, Snouk Hurgronje~ 

aan den onclerwijzer .A.dams, 
tot onderwijzer tweede klasse, Pieters; 
tot: omlerschout te J\Ioe;;ter-Uornclis, Vogel

sang: 
tot tijdelijk vervangend notarii:; te Soerabaja, 

Bode. 

Van Reuter, 18 Februari. 
's-Gravenhage, 17 Februari. De onderhande

lingen betreffencle het Fransch-Nederlandsche 
handelsverdrag naderen een beslissing, 

Holfand zal behandeld worden op den voet 
der meest begunstigde naties. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \Yoen!"dag den 20 Februari des namiddags ten 

9 ure in hct lokaal van bet venclllkantoor alhier van 
het lrnis tllans geoceupeerd door de Loge. I 

Op Dondenlng den ::21 Fcbruari in het toko locaa 
rnn den ~loor ~ lohamad Hasan te Ketanclan van toko 
goederen en Aehi afgekeenle schooltafels. 

De Vc11clumeestc1', 

II. C. FISSER. 

A d v e r t e n ti e n. 
Voo1· het lane/. 

~ekena.,m.i~kin80!l 
De H.esident van Soerakarta maakt bekend, 

dat de verstrekkiug en terughaling cler aangifte 

biljetten voor do, personde he11isting cu het 
pntentrl'cht over het jmtr 1881 tcr hoo!dplnats 
Socm1rn ··b1 is afgeloopen. 

iii, 11ie toi aungifte Yerplieht z~jn en gl'en 
biljctto11 ontvn.ngen hebbeu of hii wie ·ze uiet 
ziju ui~·ehaalll ruoeten eenc imngi !te Yolgens 
het in m·t. I Li vim Staat>'!blnd L878 No. 3 ~0 
en art. 1 ~ rnn Staatsblnd l 878 No. ~~~10 be
doeltl n.odel 1tnn hot Heside,1tie lrn.ntoor inlo
vcreu bi1111e11 eene maaml 111t deze bekoutlmakiug. 

De l{ci:;itlent . 

(Li9) J\IA'l''l'H l~:-1. • 

Publieke Vendutie. 
Op tleu 20c Febrnarij 1881 des morgens 

t ·n :wyen ure op hd Y ernln lmutoor. vim het 
l nis th.us g,coccupeenl door de Loge. 

( Gli) \." l\IAUlIIELSE. 

-;i.-ij~illige 
op<"'nba:re Y<1:"rkoop. 

011 Zatertlag· 23 Feb1·ual'i lSS-1 
tie~ voo1·111idrlti!JS !1'11 10 111'C 

ten overntann en in het locnnl van hot ven
dmlep1irtemeut te s.imiun.ng 

van 
de ]{offie onllc1·nemin;:; GOI .. 1 .. 1 

en van de erfpachtsred1ten op de gromlen 
W<'t.an1p die onclcruerning· gedreven wonlt; ge-
1~gen in de 1tfdeeling >::lalatig1t, wijk letter \V. 
perceel ~o. GO verponding-snommer u~, heb
bende eene uitgestrekthei(l v11.n 387 bouws. 
SAMAHA~U, 10 Jttmutri 188-l-. 

(56) ~Ir. C.U~S.\H \TOuTE q. q. 

Een factuur elegante 

Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Ifandschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN FAC:'l'UUU 

prachtige vilten 
HOEDE'N YAN EL \YOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz: 

VLASBLOJ\L 

(13) Heerenstraat--Solo. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. ' 'V. V_A.N HOG EZ1 ND. 
Yoo1·s/ 1'lllll - Solo. 

Yerkr~jgbnnr 

.A PPOLLI"N"AHI~ W .l.'l'E l{ in urnmlen en krui
kcn, 

·YI<'TOH A W A't'mt in kistcu \'il.11 GO 
( l) 1 ) flcssche11. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. ,Y. \-r_._\.N IIOGEZ_A_ND. 
l'ou1·.st 1'uat- Solo. 

Steeds voorzien 11111 de meest mogelijke soor
ten, 

I' LW \TisrnL T en DIU . .L 'KEN 

m priurn k walitcit en billijke prij'lcll. ( 62) 

Handels- en Commissiehuis. 

B. \ '-r_A_N HOGEZAND. 
ruo ·st1·lwt -Solo. 

ntvangen: 
• Puik 1rnike BOT El{ merk B. V ETTI & Co. 

» » · FLL\IME~ T weg-ende pl. m. G kilo. 
IIeele blikkeu ER WTE~::JOJ~P. 
Engelscbe GELJ<llJ KX in po~jes ( B.lTTY & Co.) 
OlWKillE- en J?lLUIBOOZ.li:X S'I'lWOP 

'/,en 'h fl. (T1mssoxx1uu.) . 
VIUJCH'L'BX op ·wA'l'};B, en BRANDE

WIJN w. o. l\L\C' li:DOI.N"-8 (TmJsso~xK1.u.) 
..... De11i1dcl ijklieid vun alle:; ueuu I'll nllee1·d, cl us 

11iet yoed te1'll!f. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Handels- en Commissiehuis. 

B ."\V. VAN HOGEZA.ND. 
1·001·st1·aat - Solo 

Ontvangen: 

Een foctuurtje overheerlijke IIOL.lNDSCHE 
SIUAllEX in kistjcs van GO stuks en in p1:ij
zen nin: 
f 4,-f -1,50 f 5,-f 6,-f 7.,- en f 8,- per 
kistje. (GO) 

Amsterclamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJN E.m·: 
Merk PLATON & Co. - Bntavia. (70) 

:c::>e ~elo'U.tin.e 
is eene speciale l'OUDRE DE RIZ 

bereid ttit Bismuth, bijr;evolg van ee11en hcilzamen invloed, voo1· de httid. 
Z1j 11.oudt op he/ aanr1e:icht en is 011:irhtbam·: 

zij g~eft d1ts acm de lwid ee11e nalnw·l1jke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 0, 1·ue de let l'ni.c, 9 - PARIS 

JI.fen neme zich in acht t•o·n· twmaak en t•ervalschinr;. 
(Oordeel uilgesprokeu door 11ct TLlbuuaal de la Seine <.leu 8 mai 1875) 

De ftob Bo,.\'eftil LAff.,~ten•• 
echt gewaarmerkt door de handtee• 

==~==~;;;~~~~~~~~~=~~~~i~;~~ kening, van Dr. GmAUDEAU van Sa111t-i;ervais, is een plantaardige =:" Siroop van eene gemakkelijke ver• 
leering, aangcnaam van smaak en 
reuk. ~Sedcrt eene eeuw wordt zij 
door de geuccshecren van alle Jan· 
den aaJJbernlen ter genezmg ~·an 
ziektcn uit slecht hlocd of kiler· 
stoffen rnortspruitcnde. Men wendt 
haar in een groot aantal hospitale1i 
en Jiefd:uil~;, gc~tichten aan. Als 
slerk Llocdallcidl'nd middel ver
llil'l i;;t zij de toevallen door het 
k1vik veruorzaakt en llclpt de na
tu 1r om zich er nn te bevrijden; 
alsmed{!'van hct jodium, wanneer 
men er te veel van genomen heeft. 

Fabrieksmerk in I!OLLAND gede• 
ponee1·d. 

Genernl Depot te PARIS, 12, rue 
Richer. 

Depots in de voornaamsteapotliekef\ 
SA.l!ARAi'iG:,'\'annee& , -an i\.al • t ; 
BATAVIA: Uoutrijve & C0 ; 

DJOl\DKO: 'Wannce & C•; 
SOEIUDA'JA: G. Ellinger ; 
PADANG: n. van Mu,-ee; 

:..-.... ,......._a .MACAS:>AR: {;b. B1·u901aa. 

Ver~o,~~ne~: (8) 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingcbonden. over 1884 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 
lTHOOFT & BUNING. 

• 



• 

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

ten behoew van 

D«- Gymnnsticksehool t«- Soernknrtn 
en 

De Vereenigin~ tot ' ' 001·bereide11d on
derrieht nan Jdnderen van 1'1inver-

1nogerulen in NederJnnd!!ICll ndii.:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

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

320 prijzen f 170.000.-
• LOTEN zijn tcgen f '10.- CONT.\NT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heernn A. J. Harmsen & Co. 
(< Banda (( den he.er C. J. Blankert. 
<( Bandja~·rnasin (< « « J. A. Jansen. 
« Bandong (( (< « C. G. Heiligers. 
(< Bat::wia « de N I Kcompto Maatschappij. 
(< (( (( den hecr ll. J. Meertcns. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« (( 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Bengkalis 
« Bonkoelen 
(< Borleleng 
« Buitenzorg 
'(< Cheribon 
» (( 

. » (( 
(( Djorjacarta 
(( (( 

« (( 

(( (( 

C( (( « G. Ge!U"ung. 
« « « F. II. Kroon. 
« de hecren H. M. mn Dorp & Co. 
« « « Emst & Co. 
« « « Bn1ining & Co. 
(< « « OgiMc ~& Co. 
« (< « Yisser & Co. 
« (< « Dunlop & Co. 
(< den heer Loa Po Seng. 
(( « « Thia Tjeng Socy. 
« « « L. nm Hutten. 
(( « « C. A. Acckerlin. 
« « « Nicrinckx. 
« << « Th. Jansz. 
« « (< J. J. H. Smeenk. 
« « « A. J. \Yo!Yekamp. 
« « « J. ,·an Ilobt Pellekaan. 
« << (< J. J. de Graaff. 
« « « II. Bunin~. 
<< « « \Ycd. Kockt!n. 
« de heeren Soe><man & Co. 

« Trnlrumajoe <( den hccr J. Tievius. 
« « (< « (! Chs. Pino. 
'' Kc1lirie (( << « T. Stoltcnhoft. 
<< Kota-Radja « « « D. W. Kreefel. 
« "aboean (Deli)« « « J. T. H. van Hemcrt. 
« llfacassa1· « « « \V. Eekhout. 
» llfonado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang ,cc « « \Yaldeck & Co. 
" Palembang « « « G. II. Ruhaak. 
« Pasoeroean « « « H. G. Klunder. 
» « « « « D. P. Erdbrink. 
» Pattie « « « A. M. Yarkevisser. 
» Pecalongan « « « A. \V. I. Bochardt. 
(( « 
« (( 
« PoerworedSo 
« Probolingo 
( (( 

« Riouw 
« Rernbang 
« Salatiga 
«. Samarang 
« (( 
(( (( 

« (( 
« (( 
( <I. 

« Soerabaia 
« (( 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

J> Soerakarta 
« (( 
« (( 
« Tangerang 
« Tega! 
» Ternate 

« Tjilatjap 

« « « S. r. llfarx. 
« de heeren Hana Mullemeister & Co. 
(( den hee1· M. F. Srnets. 
« « « C. G. van Slidrecht. 
(< « « R. S. Thal Larsen. 
« « « C. van Zijp. 
« « « P. L. van Bodegorn. 
« « « Th. B. van Soest. 
<( dt} beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
(( « « Ravcuswaay & Co. 
« (( (< Arnold & Co. 
« (( « Soesman & Co. 
« « « Grh·c] & Co. 
« den beer A. Bisschop. 
« « « Chs. Kocken. 
« « « Y. Clignctt. 
« de hcercn Geb. Gimberg en Co. 
(( (( (< Yan ::\Iuiden & Co. 
(< « « Thieme & Co. 
« « <( Soe man & Co. 
« « « Y age! ,·an der Heide & Co. 
<' den heer L. Baier. 
« « « L. A. M. Leman. 
(I'. « « K. Havens Greve \Yzn. 

>> (( « C. \V. R. van Renese van 
Duijwnbode. 

» « <! I. I. A. Uitenhage de 
Mi><t. 

De trekking geschiei:lt ten ovcrstaan ''an den No
tari~ H. J, 1vIEERTENS tc Batavia als bij aauplak
billet is bckend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

UrnkkBrti Bn BinllBrij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. 
PRIJSCOURA TEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

Xev~ou."W' A.,., Klei~ 
mo(liste Sainarang. 

is ruim voorzien van fluweel, satijn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen. groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste sai.zoen in Europa. Heeft ook voorra
clig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

ME 'Ci BEL U A. GAZ I JJN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leverancier van a!le fabrieksbenoodigdheden 
1-1.J. rr· S.L~J!!~-S<.."111aran.~·. 

De ondergeteekende neemt tle vrijhejd UEdG. 
medetedeelen, dat .h!i in zijn l\lEUBELMAGA
ZIJN steeds voorlmnden hecft itlle moge~ijke 
1\IEUBEL en HUISRAAD. ah;: 
E~GELSCHE en SOEllABAIASCHE LE

DIIV\NTEN met bultzn.k en klmnboe, waarbij 
voo de zuiverheid van de kapok wordt in
gestaan. 

SPIEGELS, SCHILDEH.IJE , BEELDEN, 
KROON-HANG- en STAANDE LAl\IPEN, in 
alle gewildste merken. 

DJA'l'IEHOUTEN STOELEN, TAFELS, 
KAS'l'E , BA JKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHU1'SELS etc., MARMEREN 
RONDE TAFELS,-CONSOLES, 1'0ILETSPIE
GELS, KNAPEN,-' 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 binnen1'anden, waar
bij steeds voor embalage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worden gedragen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

VEH.HUUH'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 nnur 
hunne bestemming. stelt zich aansprakelijk 
voor alle risico's en waarborgt tegen eene ge
ringe assurnntie-premie 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 
steeds aansprnkelijk voor de overleggelden aan 
de spoorwegmaatschappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
Neemt producten voor dtl inlandsche markt 

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

AQlentschap voor fabrieken. 
Belast zich met de levering van alle mate

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. · 
(15) Semarang. 

SOEJS~:.CAN & Co 
• 

belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Conunissie,·en,lntien 

(28) 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H: >AN EcK & Zo:~u~x, Amstei·dam) 
bizonder licht, geschikt om met t w e e p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be;;ichtigen bij 
(1) THOOF'r & BU:t\J:NG. 

Schoenen--Laarzen M.agazijn en Atelier 

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

Steeds voorhanden: 
POSTrAH.IEVEN. 
TELEGRAAF'fARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 w.oorden. 
TAHJEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BU:NING. 

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

Djebbres. 
Informaties · bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

v er kriJ. o·baar . ~ 
DIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYEHSE SOORTEN. 
J~NVELOPPEN. 
KAN'rOORBENOODIGDHEDEN. 
INK'.l'EN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PH.ACH'I'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

• 

NB dB r 1. Ind is ch B LB Vff Il s v Br z Bk B r in a 
EN 

L ijf r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BAT.A._ VIA. 

Iulichtingen omtrent verzekoringen b. v. K apit1wl bjj overlijden, Jmmer-trekkornh' verz~ 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VEHLAAGD tiiriefvoor vVEl~
ZENF'ONDS, warden gn.arne verstreh:t door 

den Agent te Soerakart,11. 
(17) J. H. VAN Ol\lfyIEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen'., en allen snikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepti.ssing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
o:ntboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie~ 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATEIUALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETE lUJ, W AGEN

MAKElUJ en 'l'IM~IERMANSWINKEL
Bestellingen op b(}vengenoemd werk,. 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa tien. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
pqjzen en met ttccuratesse geeffectueercl. • 

DEUHEN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABlUEKEN 
en LOODSE ... , worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wonlt op zeer bill~jke comlitien 
aangenomen. en uitgevoerd.. 

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

ScbljCschietrc;-isters en A.Cstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gebonrfen. 

Gcdrukte A.anteekeningboekjes. 
Na.a.mlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strat"boeken. 
Menngcboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbanl. Getui~cn Verhooren. 
BekJn.ngden Verbooren. 
Vendu''erantwoordingen, enz.enz. (4) 

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

l'oo tst mat-Solo (35) 

Steed8 beleeCdelijk na.11bevolen. 

AGENTSCHAP · SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot_ voor Soerakarta van 

K~~p~ohe ~i]ne~ .. 
(25) A. MACHIELS.E. 

Planten en DierBntnin te Batavia' 
Premieleening i soo .. eeo 

100.000 I.Joten f ,5 per I.Jot 

AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50.000 f ~0.000 

f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te 
SOESMAN & Co. )) 
B. J. EEKHOUT, ~ 
J. W. VAN OORDT. )) 

Soerakarta . 
Djocjakart~. 
Djocjakarta. 
Boijolu.li. 

De ondergeteekende belast zich met 
0 PM ET INGE N. 

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

(26) gezworen Landmerer 

' TAN DEB LINDE & r:t:EVES. 
SAMARA.NG. 

Verl;,rijgbaar bij 
TH

0

00FT & BU NI NG. 

!. P. VAN DIR STOK, 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

HAND LEIDING 
\'OOH 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
DI 

Nederlandscli-Lndii!. 

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

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
I»·ijs f 5.-· franco pe1· post f 5,50. 

Een jongiuensch, Hollantler, 
thaus te Sa nimwig bij den handel werkzaam, 
wenscht eene plaatsing als fabriek of tuinop
zichter, op een Suikerqnderneming in de V orsten
landen Adres. N om mer dezes. 

(72) THOOF'.l' & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
Be:ngaalsche koeije:n, 

elk Iler dag minstens vier tlesschen 1nelk 
ge,·endc en niet ouder dan ze1t jaren. 

• Men at!l'esseere zich bij de uitgeve1:s V' deze Cou

rant onder het nummcr van deze advertentie. 

(44) 

Biu:nenlande:n: 

GouvBrneur GBvraa~d 
,-uora1 deg·eI~jk PIANO-onder
w-ijs. 

Ji'link salaris. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) THOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E:-i 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.'' 

Bij het A.r;cntschap deze1· :Niaatsch.tp• 
pijen bcstant, Oil zeer na1111e1nelijJie voor
wan1·dc11, gelegenheid tot ver:z:ekerin~ 
tegen bt•andgevaar, van a.Ile !!IOJrten Ge
bouwen e1t Goeclcren. 

De Agent te Soemkal'ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

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

(11) 
Te bekornen bij 

C. DE LIJN. 

JJfeiv:r;iou""'R' A.,., Klein 
InO(liste §amarang. 

Beveelt zich 11.an voor het opmaken en le
veren van alle toiletten, weTh:~ tot het dames 
modev~k behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevrngen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich vernntwoordclijk voo1· de wet 
DE. UITGEVERS. 

Sneldrnk-. TuOOFT §"' IluNING - Soerakarta. 
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