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Ingezonden. 

W eeskamers. 
Open brief aan de juristenvereeniging. 

Sinds geruimen tijd wordt aangedrongen op 
herziening cler instructie voor de \V eeskamers, 
wat hetreft de voogdij voor minderjarigen; en 
het zoude dan ook behoord hebben tot het 
progamma van den aftredenden Landvoogd. 

Hoe urgent ook. er komt l.llaar niets van. 
Intusschen werkt het verouderde, hij to

taa.l veranderde tijden door, en sticht meer 
kwaad dan goed. 

De bedoeling daarvan moge goed geweest 
zijn; de praktijk werkt ongunstig. 

De onverbeterlijke wetten der natuur, waar
na. men thans alles regelt, zijn en blijven ten 
deze miskend. 

De natuurlijke verhouding tusschen ouders 
en hunne kinderen is verbroken; de verschul
iigde kinderlijke eerbied komt in conflict met 
twijfelachtige aanspraken en onzekere rechten. 

De meeste ouders toch zullen moefam wor
den geacht, de aangeboren zorg en liefde voor 
iun kroost a.ls eeu hei1igen plicht te betrach
;en; 1llechts bij weinigen zal dit verloren gaan 
n aan een nader toezicht onderworpen moe-

oon worden;- en zal dat zeker minder gerech
°-o<l'tl wezen, ten opzicht,e van den vader en 
·erzorger, a.ls tegenover een achtergebleven moe
ler. 

Het scheren over eenen kam heeft hier 
geen raison d' etre;- men verzekere hetgeen 

' ie moedm· werkelijk heeft bijgebracht;- de va
"ier moest zijne ondernemingen ongehiuderd 
.mnnen voortzetten; wat na <liens overlijden 
Jverhlijft behoort immers toch aan Z!Jn kin
deren. 'ferwijl, met bet verlies van de moe
der, de moreele verplichting van den vader 
verdubbeld, wordt daarentegen zijn wilskracht 
rerlamd en ondermijnd door de inmenging van 
~~n vreemd belangloos ligchaam, en het ge
lwongen bloot leggen van der stand z::gner 

. :a.ken. 
Voorzichtigheid en eigenbelang leiden nood
~ndig (provoceeren althans) tot valsche opga-
1, welke licfst door een eed bevestigd moe

• .i worden. 
De (Jnnadenkende wordt er de dupe van. 
De materieele welvaart ondergaat plotseling 

eene ingrijpende vermindering en tegenwer
king door opeisching van de kleinste helft der 
middPlen, om die onder knellende banden te 
brengen; onverachillig of de overleden moe<ler 
daarbij actief, pas ' ief dan wel n egatief mede-

F e u i 11 e t o n. 
Ve1·volg. 

De Soerakartasche Courant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
Trijdag!J uitgezonderd feestdagen. 

werkte; d. w. z. misschien zelfs hinderlyk is 
geweest; iets wat bij bet aangaan van een 
huwelijk uit den aard der zaak, buiten bere
kening bleef. De ondervinding komt te laat. 

Men verplichte daarom de ambtenaren van 
den burgerlijken sfamd om bij de aangifte van 
een huwelijk met klem en nadruk te wijzen 
op het rationele van huwelijksvoorwaarde, waf).r
van menigeen nog geen juist begrip heeft. 

Zoo zullen wij eerstdaags alhier het onna
tu urlijk schouwspel beleven, dat een zorgzaam 
vader, op hoogen leeftijd, door- (beter na
mens-) zijne kinderen, van zijn bestaan wordt 
beroofd, en hoe men het aanwezige vermogen 
(NB geheel en al te danken, aau de voortva
rendheid en bezuiniging van den vader) naar 
de brandkast van de W eeskamer tracht over 
te brengen, door het regelrecht volgens de wet 
radicaal te vernietigen. 

Welke tegenstrijdigheid ? welke gerechtig
heid?? 

Meerderjarigen zouden daa.rvoor terugdein
zen; de arme »onmondige" kinderen kunnen 
niet protesteeren; De vader en natuurlijke voogd 
wordt in de gegeven omstandigheden niet ge
hoord, heeft geen stem;- zelfs het oordeel der 
naaste fa.milieleden (bet meest competente ge
rechtshof, in dergelijke zaken) wordt overbodig 
geacht-is dat voogdij? is dat bescherming?? 

Neem a.an de moeder ware niet overleden 
en de zaken van den vader hadden denzelfden 
loop genomen, zou men hem dan mogen ont
nemen het laatste wat hij nog bet zijne noemt, 
voldoende om de onbeduidende schulden te 
dekken en nog verder te kunnen zorgen voor 
z:ijn dierbaar gezin? imme1·s neen? 

Dit geval is te frappanter, omdat de be
trokkene onder deze algemeen ongunstige tijds
omstandigheden, nog te worstelen heeft ge
had met buitengewoon noodlottige slagen, ter
wijl hem persoonlijk niet bet minste verw:ijt 
treffen kan.- Ja, hij heeft vroeger gedurende 
vier jaren in eene moeijelijke betrekking al
hier gediend en uitstekende diensteu aan de
ze plan.ts bewezen; terwijl zijn kinderen te So
lo. geboren, en algemeen als fatsoenlijk en 
lief bekend, juist den leeftijd bereikt hebben, 
waar de verdere leiding beslissend voor hun
ne toekomst zijn moet. 

Er mag dan ook verwacht worden dat So
lo's ingezetenen, bij de ophanden zijnde ven
dutie hunne sijmpathie zullen betoonen. De 
weeskamer moet nu eenmaal op deze wijze 
handelen om verrmtwoord te zijn. 

Ik: vertrouw M. H., met alle ernst die in mij 
1s, u gewezen te hebben, zoowel in bet bij-

er iets van wctcn. Als het zoo wezen moet zal 
ze dien man. trouwen, maar laat ze terugkomen .... 
Haast u. Ik ben bang rnor haal'. Jane is zoo roma
ne k, zoo bartstochtelijk ! Als haar een ongeluk over
kwam ! 0 God zal mij stralfen omdat ik mijn arm 
kind vervloekt heb. 

De hut van de Klompenmakers. Hij wilde toen zelfs naar de hut terug gaan, maar 
zijne krachten verlieten hem. Hij vie! neder alsof hij 

h~::' ik, ik durfde mijne oogen niet op te heffen. door den bliksem getroflen was. 
Het scl;'een mij toe, dat een ieder op mijn gelaat Men zond om den doctor, maar hij was niet te 
kon lezen welke laaghartigheid ik bedreven had. 0, huis. Men moest naar de stacl zenden om hem te 
toen ''ervloekte iK. .s.>~i..'i tn>tsch, mijn dolheid en mijn halen. Iedere minuut scheen mij een eeuw toe. Ein-
wraa:k. delijk na verloop van ecn eeuw kwam de doctor. 

_ Vaussant geef mij uw arm, zeide de heer Na een onderzoek van eenige minuten verklaar-
Smitb. Ik kan niet alleen loopen. De ellendige heeft de hij, dat hij de zieke hoopte te redden. Ik lict 
mij gedood. En gij arme jongen, die haar z~ li~f de beer Smith onder de hoede van zijne dochter 
bad maar laat u niet ie1' ,11eder slaan ! K!Jk ik Marij en van zijn lijfknecht en ik ging miss Jane 
ben' haar vader, wiens laatste dagen zij vergiftigd opzoeken. Niemand kon ~ inlichtingen geven. 
heeft, ik heb de kracht mij in te houden en ik wil. . . Angstig en met een beklemd voorgevoel liep ik 

De ongelukkige gr'ijsaard kon niets 1nee~· zeggen. naar de hut van de klompenmakers. lk moest mijn 
De krachtcn begaven hem en bij bars'tte m tranen straf op de plaats mijner misdaad ontvangen. 
nit. De tleur van de hut was gesloten. Ik riep, maar 

Ik bracht hem te huis. Wij weenden ~ samen en kreeg geen antwoord. lk was zoo ontdaan, dat het 
het gclukte mij hem tot bedaren te brengen... ge!uid van mijne eigene stem mij deed schril\ken. 

Tvci. het eerste oogenblik van toorn voorlnJ was, lk klopte toen aan de deur. Steeds dezelfd stilte. 
wilde hij niets liever dan zich te laten vermurwen. Ik was er echter van ove1'tuigd, dat zij nog daa1· 
Niettcgenstaande zijn lastig karakter en zijn bru-tale waren. Eindelijk vatte ik moed, ik bonsde de elem· 
zelfzucht h1eld hij toch veel van zijne dochter. open en vloog naar binnen. 

- Ga haar halen, zeide hij eindelijk. Ik schenk I Nooit, nooit zal ik het schouwspel vergeten, dat 
baar vergiffenis. \Vij zullen dit vervloekte land ver- zich toen aan mijne oogen voordeed. 
laten en naar Engeland terug keeren. Niemand zal .\iiss Jane, Marcel Gaurand en miss Anabella la-

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

elke volgende plaatsing de helft. 

zonder, als in het algemeen, op eene onge
woon belangrijke questie. 

Da.t bet uwe vereeniging gegeven moge zijn, 
den toestand ter zake weldra te doen wijzigen, 
wenscht, met bet meeste respect, 

Uw Dw Dr. 
Esse non Vede1'i 

Solo 24 Februari 14. 

Met genoegen plaatsen wij het bovenstaande van 
onzen geachten me<lewerkel'. Wij hopen dat het 
doe! zal t.ir-tien en het publuk zal Legrijpen wclke 
taak het te ~rvullen heeft om den na::un van edcl
moedig te v~t 'i.en en. 

Red. 

Solo, 20 Februari 1884. 

Geachte Redacteur ! 

.Als een kleine bijdrage, hoe inlanders som
wijlen bloo~taan aan de mishandelingen van 
de mllJlllen van het recht, welke zonder inacht
neming der wettelijke bepalingen zich niet 
ontzien om onmenschelijke handelingen te ple
gen, moge dit onderstaande ingezonden stuk 
uit de Tjahaja-Jndia No. 7 jl. dienen. 

Eenige weken geleden we:i;d te Joana een 
Inlandro.-, in wiens bizit twee dMmen gesmok
kelde 9andoe gevonden werden en die als Euro
peaan verkleed, gestoken in pantalon,· jas en 
schoenen, met een muts op het hoofd, een bril 
op den neus en een horlogie in den zak, zit
tende in een dogcart, achterhaald en naar de 
gevangenis getransporteerd. 

Niet lang daarna. a.an zun hand geketend 
uit de gevangenis gehaald, alvorens door de 
politierol of den Tandraacl was uitgemaakt, welk 
eene straf op hem zou toegepast worden, achtte 
de politie het niet ondienstig, den smokkelaar 
in bovengemelde kleederdracht met een gescheur
den pajong boven zijn hoofd door den dogcart
voerder gehouden, die in zijn andere hand een 
tali-api hield, en geescorteerd door een viertal 
piekeniers, voorloopig, bij wijze van spel door 
de Chineesche en J avaansche kampongs te voe
ren om hem t en spot van iedereen te doen 
strekken. Daarna werd hij op het assistent
residentie bureau ontvangen, op een stoel ge
zet en op dranken getracteerd. Doch nauwe
lijks had de noodlottige gast zijn bekomst of 
<le rotting ging eenige malen met krncht over 
zijn rug, welke hem enkele wonden bezorgde, 
afgewisseld door eenige slagen met de hand. 
Daarna werd hem (om met zijn geloof den spot 
te drijven) met dwang gesmolten reuzel in den 
mond gegoten. V ervolgens werden de slagen 

gen op den grond uitgestrekt. Een rood,!ichtig schuim 
parelde op hunne lippen. IIunne oogen, gebroken en 
zonde1· blik schenen zich toch op mij te vestigen. Ik 
uitte een kreet van wanhoop en nam Jane in mijne 
armen. 

- Jane ! riep ik haar toe, liefste Jane. 
Ma.ar ~ zij was dood en Marcel ook. 
Een kleine flesch, met nog wat vergif er in, lag 

op den grond· 
God bcwai·e u, mijn vriend, van gedurende uw ge

heele !even te gevoelen wat ik in dat oogenblik ge
leden heh. Ik rolde over den grand en rukte mij de 
hairen uit het hoofd. lk vervloekte mijzelven en bad 
God om mij voor mijne laaghartiglieid te straffen. 

Op eens hoorde ik een zucht lozen, ik vloog naar 
Jane, maar helaas? zij was altoos onbeweeglijk. Ilet 
was miss Arabella, die ik gehoord had. Ik nam haar 
op en deed haar wat melk slikken, die ik nog in de 
hut vond. Zij kwam weder bij, maar bet was om 
mij met afschuw aan te zien en zich op het !ijk 
van haar ongelukkige leerlinge te we1·pcn. Toen vloog 
ze weder op en sloeg met haar hoofd tegen den 
mum·, zeggende, dat zij hare arme Jane niet wllde 
overleven. Ik was genoodzaakt al mijn krnchten 
aan te wenden, om haar te beletten zich het hoofd 
te verbrijzelen. Ik nam haa1· op en droeg haar bui
ten de hut. Bij geluk kwam er een jonge herder 
voorbij en liet ik hem te Varvillc hulp roepen. 

De doctor kwam en dwong miss Arabella een te
gengif, dat hij bij zich had, te slikken. maar ik 
zag aan hem dat hij niet hoopte <le gouvernante te 

• 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

herhaald en werd den mishandelde een manilla 
sigaar in den mond gestoken. Nauwelijks was 
dit geschied en hij van zijn duizend angsten 
bekomen of een geduchte genade-vuistslag deed 
oogenblikkelijk zijne lippen zwellen. Alstoen 
werd hij andermaal door de kampongs geleid 
en na eenige vermoeienis te hebben uitgestaan, 
wederom naar de gevangenis gebracht. 

Op die wijze zou genoemde smo'kkelaar eenige 
du.gen achter elkaar gemarteld z!jn geworden. 

Z66 wordt het prestige te grabbelen gegooid 
de pajong, als teeken v11.n waardigheid, bespot 
en den ontvangst hii den assistent-resident als 
gast tot een sbOrt van komediespel verlaagd. 
Wat moeten de inlandsche grooten in bet bi
zondcr en het kleinvolk in het algemeen van 
dergelijke handelingen denken ! 

Is het wonder, indien zulk een gestrafte, zijn 
leven verachtende, tot alles in staat is? 

A ch tend 
UEd. Dw. Dienaar, 

H. 

'Het bovenstaande komt ons wat ongelooflijk 
voor; wij plaatsen bet echter omdat de schrijver 
er voor instaat. Er gebeuren in Nederlandsch
Indie trouwens wel meer zaken die aanvanke
lijk zeer onwaarschijnlijk schijnen, maar later 
toch blijken waar te zijn. 

RED. 

_ Soerakarta. 

l'tiaansta nd. 

Maandag 4 Febr. E. IL, }.faandag 1 l Fcbr. V. M., 
Dinsdag '19 Fcbr. L. IL , Woensdag 27 Febr. N. M., 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en ver
moedelijke aankomst der brievenmalen van en naar 
lVeclerlcmd over de maancl Fcbruat'i 1884. 

Yermoedelijke aankomst 
tc Ila ta via. 

E. 7 Feb. 
F. '1'1 id. 
N. 21 id. 
E. 21 id. 
F. 25 id. 

Yertrek van Batavia, 

E. 7 Feb. 
9 i<l. 

F. 14 id. 
N. 20 id. 
E. 2·1 id. 
E. 28 id. 

N. B. De letters N. E. F. duiden respectivclijk de 
:Vederlcmdsche, Engelsche, en F1·cm sche bl'ievenma
len aan. 

redden. 
Men haalde een kleine k:ir, waarme<le miss Rowing 

naar Varville gebracht werd. Helaas de doctor had 
zich niet bedrogen. Het arme schcpsel kon zich niet 
herstellen. Niettegenstaa.nde alle zorgen Jeed zij ver
schrikkelijk. Des nachts liet de vronw, die haar 
oppaste, haar een oogenblik alleen om water uit de 
naaste kamer te halen. Toen zij terug kwam vond 
zij miss Arabella niet mee1-. Zij liep naar het ven
ster dat open stond. De zieke had \zich naar bene
den geworpen en lag aan den voct van den muur. 
Zij stierf denzelfden avond. 

Voo1· zij den Jaatsten adem uitblies liet zij den 
heer Smith komen en verhaalde hem de bijzonder
heden van deze teurige geschiedenis. 

Marcel Gaurand woonde te Parijs vlak over de 
kame1· van miss Jane. Des avonds van een bal, of 
uit de opera te huis komende had. zij den jongen 
man, die tot laat in den nacht werkte, opgemerkt. 
Men was begonnen elkande1· aan te zien. Vervolgens 
had men elkander, natuurlijk zeer toevallig ontmoet 
en weldra ook eenige woorden gewisseld. De ellende 
en den mocd van Marcel hadi;len Jane getrolfen. Zij 
begon hem te beminnen af liever zij dacht, dat de 
belangstelling, die hij haar inboezemde, liefde was. 
Hijzelf was echte1· vel'liefd op miss Smith. Vernemende 
dat zij de zeebaden zou gebruiken, had hij gczwo
ren haar te volgen, in wcerwil van alle moeielijkheden 
die hem zijne armoede in den weg zouden leggen. Zijne 
ontmoeting met Madeleine Baudier had zijn plan doen 

gelukken. Hij was gaan wonen in cle hut van de 



~It•t mel'r p:Lnoogen thn m~t het htndlmur
reglemont, m:rnkten wij kenn is met het V EH-

· sL.\ !: o\ LH m:.r J"'L\.U 1 '~;{YA\ m,T YERzoRmxas
CiEsi·wHT TI-; .:'01m.\K.\\l'l'.1.. 

Het hlijkt 1harnit dat de toestarnl d1tn.rvtm 
:r>1'1' bevredigend urng gcnoemd worLlen en als 
die conige jareu zoo mag blijYen. het gesticht 
geheel zel!'standig z11l wozen eu niet meer viin 
dmrntien en contributie11 Hfhm1kel~jk :!.iju. 

De kirnleren >erpleegd wirnm 11 ~ tegen 80 
bii het eiwle >an hPt vorig boekj1t1tr. 

Door het oprichten der n.mbn.chtsschool, m')ch
ten oppas;;enJ.e jongons na hnu 16de jMtr blij
ven en "'erd >oor de leiding; d:uirv.m een twoe
de Hegent. de heer A. C'om1~"Nf: anngosteld wiens 
echtgenoot als :3e HPgeutes ·werkz1w.m is. 

A.1111 de mnbachts chool nernen deel: 
l jougen schrijuwerker, 
;{ i<l timmerman, 
4 itl smid, 
l icl boekhouckr, 

tcrwiil een meisje wordt opgcleid m het hui -
homlelijk h~heer. 

IIet toezichthebbend personcel zal met le 
1\Iaart nimsbmmle bcsb.an uit. 
Een 1 e Hegent eu een lo Hegentes, 
Een 8c id en eeu :2e id, 
Een nrljnnct boekhouder, 
Twee , 'nrveilluntes, 
Ecn meisje belnst met de linnenkn,mer, 
-Ecu Surveillant. 

Door het vertrek van Dn. Lo"·E, geneesheer 
van het g ',·fa·ht, werd ?.ijne betrekking mm vaard 
door Dti. J,. Srll.RUYT LX);DSK.Roo_·, Arts. 

De geneesmiddelen werden verstrekt door 
den Heer ~L .JhcnrELsE. potheker. 

Li<rg·in~ en voediug lieten niets te wenschen 
o>er en hezochten cfe kinderen met vrucht de 
2e opcnbnre school en de rueisjessehool. 

A:m de lessen in Gym1rnstiek, ,"chcrrneu en 
Zingcn word door n.lle kinJ.orcn decl ganomen. 
Op 't. ~ Ticoluas n.voml wcrLlon 7 jougens tot 
Pre,·ot bevonlerd. 

De gezornlheid 'toestand was hijrnt volnrnnkt 
goe'l. hlijken;; rapport nm Dn. J. ::3PllUYT L_\");DS
KllOo);. 

Hct rijke lf'gnn.t. vnn den Heer G. L. Don
IlEP.u.L, groot f 10,000.-stelde in staat om een 
groot cleel der hypotheek af te lossen. 

Y ermelLling venlien.t dat bij de onlangs in 
XPcl1·1·lw11l gehomlen Kulo11iule Tentoonstelliny 
het Yerzorgings-gesticht met de Go1lllen me
daillf' werd bekroond. 

In het clagelijksch be tuur bn.dden in het n.f
geloopen jaar vele muhttien plaats. 

Het lid K. 'W. H. LIGTYOET overleed, Dn. 
Lmrn en de beer YAS L1xDEX vertrokken nn.ar 
Europa, terwijl de heer J. H. v .L'i OmIEIIBx 
als lid bcclankte. 

In hunne plan.ts werden gekozen de heeren 
H. ''r· PrTORffs. l\IR. l'HURKOw·, H . \.-~s GROLL 
en P. ·w. G. Gon SR. 

Gen.oemJ bestuur rn clus zamengesteld uit de 
heeren : 

A. 1L.cm.ELSE, President 
J. G. .JI. A. C.Ul.LIER, 
Ds. X. E. YA.x Ku .. YERE::-<, I 
H. \V. PrsTORiu , } Leden 
~In. Turn.Row, I 
P. \\'. G. GoUT Sr 
H. Y..1.x UnoLL. Secretaris. 
Het verslag bevat nog twee kasstaten, een 

vim het clagelijksch en een vn.u bet hoofdbestuur, 
waaruit blijkt, dn.t de fin antieele toestand ook 
mee:i; dan benedigcnd is. 

W ij kunnen nan het boven ·taande echter 
geen publicitcit geven, zonder den grootsten 
lof toe te zwaaijen aan den President en de 
Ledon van het dagelijksch bestuur, die getoond 
h<>hben, niet alleen ten voile voor hun taak 
bcrekeml te tjjn, maar ook den lust. en de 
kracht te bezitten om, dikwiils met terzijde 
stelling van eigen belungen., clie taak ten vol
le te vervullen. 

Het l'Choone re ultaat waarop het Gesticht 

klompcnmakcr>'. diP men hem gaarnc voor eon paar 
frani·f' li;1il afµ·c~tann. 

Gctn1rt\>n door zooYecl opoffercrnlc liefde, ging Jane 
van ti.id lcit tijd met haar gouwrnante in hct Losch 
warnldcn. Zij ont1noettc cla"a1· ::'.[arcel, gedurendc eeni
~e 0•1g-cnhlikk1•11 en zij dl'erl l aar hc~t om hem naa!' 
Pnri.i" tcrng t zc•nden . Zij zag- duidelijk, dat zijne ge
zo111lheiJ dag-elijk., a.rhternit ging en h\j YOOl'tgaan
rlc inct clt)ZI' JcYe11~wijze, het nict Jang meet· zou 
rnaken. ~fared 'vas gebic,·cn. 

- Gij bcmint m1j ni<lt meer, zeide hij tot miss Smith. 
E:1 ltij ><prak de waarheid. t)nckr den invloed Yan 

con ni,~Hw g1'rn;~l began zij te bemedrnn, dat wat 
zU YOOi' lil'frlc gt)honrlen had, nict antlers was rlan ro
lltat1•'"'"' licl:rnp>telling in het 011gc~h1k van l\forccl. 

:II\i hi'nti11clc ;r,ij, maar zij \Wl'><telrlc moerlig tegen 
cen lid'i[,•, die haar ecn grnote 01111.rnkhaarhcirl 1.cgen
orn1· ~IarrPI, r11e allcs YOO!' haar opgcoffcrd had, toe
!<rhPl'll. Zij b.ul allc" geda:rn om die ha1•tstocht voo1· 
zirllZ!:he to Ycrbcrgcn; con hatt~torbt, die zij als 
Pen mi;;ibad hcschoinvde: maar Gaumnd had de 
'nutrlll'i1l b ~grPpc•n. Da.t was het clan ook wat hem 
z1Jo treurig cu zoo lich~Praakt maaktc. 

tlums wijzen kan en de schoone toekomst, llie 
het te gomoet g1i11t, is dm1 ook geheel en al 
11.11.u hon te <lanken en menig karig bezollligcl 
huisv1tdcr, die vroeger met een bezw;tard ge
moe1l, 1mchtend, dacht: :.wat zal er zonder 

'1 ornl 'rwii~ van J.U.8ne kinderen worden," zal hun, 
ui L deu grond van zijn hart dunk weten en 
lnrn, even als wij toewcnschen, dn.t hunne 
moeiten, ook in hunnc eigene omgeving, met 
don rnim'1tcu zegen mogen beloond worLlen. 

Ht:t concert der muziekvereenigiug Lyra op 
~J F'oln-. jl. behoort tot eene dor vele verma
kelijklwdeu van de ln.n.tste dagen. 

0 f het ons genot verschn.fte? ! 
ieer ieker, want wat ons ten gehoore werd 

gebrncht, witren kunstjuweeltjes-in een \Yoord: 
een uitgezocht prngraruma, w;iarvnn iecler nom
mer verdienstelijk werd weergegeven.. 

l\Jinder gesticht wn.ren wij echter over de 
slct::l..tte opkomst van bet publiek. 

Diit het slechte weer bijdroeg de bezoekers 
af te sc lirik ken, willen wij gaarn aannemen; 
boYemlieu was onzes inziens de weinige balnng-· 
stelling te wijten n.an de drukte cler n.fgeloo
pen week. 

De oclttentlcn besteed n.n.n verschillende ver
g1tcleringo11; lle avoncl van den 18e vergadcring 
der Societeit en de volgenJe mm vermakelijk
heden van verschillenden 'Uttrcl. 

De keuze v1m den dag was dus een. minder 
g_elnkkige te noemen. 

De Directie houfle ons deze opmerking ten 
goede. 

Hoe het ook zij, en. witaraan de schulcl moet 
worclt:n geweten, was de geringe opkomst van 
11et publiek zcer te betreuren. 

Onwillekourig moest zulks terugwerken op de 
werkende letlen van ,,Lym.," en meenden wij op te 
ruerkcn th.t eenige mucisi minder ge<'l~«...,oneerd 
w1tren. met uitzondering van den 1 ~ l-zrm-
ger, die door zgn krnchtig. en Mve1 ,.); .mumn 
stemgduitl, bljken gaf vim go · · ,.tting, 
iuisto on zui vere intonatie, zon • ' het vn.ak 
theatmle gebrek te vervallen. r.L , .ect-makerij 
voor<Ll iri. 'tle hoogere toone eer voldaan 
over den gonotvollen n.vond . · · en wij lmis- · 
waarts met den reeds zoo vaak geuiten wensch: 
,,ruoge Lym in den. vervolge gelukkiger zijn." 

De beer J. A. Uilkens is uit Europa terug 
De heer P. Meeter heeft de Redaktie van het 
Soerabn.ii1sch Handelsblad nedergelegd en is. die 
door den heer Uilkens weder n.n.n.vn.nrJ. vVij 
vernemen. nog dat de heer P. Brooshooft 
ook weder naar Java zn.l komen om, even u1s 
vroeger, de Soerneaia Courant te redigeeren. 
Het is dus te verwn.chten, dat. de Soerabaia 
Courant een imdere richting zal volgen, clan 
geclure.iide zij ae afwezigheid het geval was. 

V olgens een telegrnfisch bericht vim het 
Indisch Va.tlerl,ind, is de heer Brooshooft reeds 
den 9cle Februari uit Nederland vertrokken. 
Dat blacl voegt er bij : Qii'il soit le bien venu, 
waarmede wij gaarne instemmen. 

Ofschoon bet gisteren niet zwn.ar geregend 
heeft, stond het gedeelte van de Achter;;traat 
wn.arover wij vroeger schreven, wederom blank. 
De rooster van de goot was wederom verstopt. 
\Vij dringen nogmaals op voorzieniug aim, 
daar de weg, onder die aanhoudencle bamljir
t;jes l!jclen moet, wat clan ook op enkele plek
ken reeds te zien is. 

Officieren. mits in uniform, betalen voortaan 
in Nederland op de Staatsspvorwegen half 
geld. ·w n.arsch:ijnlijk zal dn.t ook op Java wor
clen ingevoercl. De Staatsspoor zou door dezen 
man.tregel lµttel minder inkomsten hebben, dan.r 
het aantn.l cler niet in dienst reizencle offici(!ren 
al zeer gering is, mn.ar voor de laatsten zal het 
een wemome vermin.dering van. uitgaven wezen.. 

Het Soel'((baiosch Handelsblad schrijft: De heer 
van Iwes zou het ..Spoorweg-bestuur hebben ge-

schreven, om de lijn Tjitndjoor-Bai;i.dong tegen 
1 Mei JJ1rnr te hebben. Dnt is al te vlug en 
n.1 te impemtiei'. Hij he2ft 11ou niets te bevelen 
en lrnn zulke werken niet met woorden beve
len. 

Alsof er geen urnuieren 
noeg bestnan, wonlt uog de 
hand gedaan: 

van stelen ge
volgende an.n de 

Knoop vriemlschapsbetrekkillgen aan met het 
shtchtoffor; vraag hem ten eten; laat hem wijn 
clrinken, met eeu slaapdnmk er in; haal hem, 
als hij in den. dut i;;, zijn sleutels uit den. zn.k; 
ga claarmede naar zijne woning. open er zijne 
kasten, haal er uit WlLt van uwe gacling is; 
ga daarna terug, berg de sleutels op hun vor!ge 
plan.ts, wacht z!in on.twaken af en doe clan 
n.lsof er niets gebeurd is. 

Dit pl'ocecle moet te Parijs met goed gevo1g 
zijn toegepast. 

Twee jouge Chin.eezen waren Zn.terdag 
a voml op Liemolas~an, ongeveer tegen negen 
ure zooclanig n.an het plukh~iren, d1tt de res
pectieve vn.cl,ers ze njet van elkander konden. trek
ken. De uitroep:,, Toewan schout dn.teng" 
deed hen· loslaten. De eene jongeh had een 
erg blauw oog en van den andere was het 
rechter oor een weiuig gescheurd. De cn.sus 
belli is onbekend: Een. toeschouwer beweercle 
clat deze twee kempha:r;ien n.aar de Hoogere 
Burgersschool moetcn gaan. 

Het the dansn.nt op Zn.terdag door den 
Paugeran n.dip11tie Ario Pmboe Prang 
\V odono gegev~m is naar 1tller genoegen n.f
geloopen. Zijne HoogheiJ de Soesoehoenn.n 
woonde het niet bij, cle Kroonprins echter wel. 
Er wercl druk gelhmst en gerust mag men 
zeggen, chit het zeer geanimeerfl was. De toi
letten cler cln.mes ware:q. over het algemeen 
keurig, zoottls men te Solo gewoon is. 

Omstreeks twee ur wercl de tnin bezocht en 
was het electrisch licht zeer aanlig en soms 
geestig 1t11ngebmcht. Zoo droeg een beeld, e~u 
iwitatie van de Venus van Milo, in elke hand 
een gloeiln.n~pje. 
Het vuurwerk voldeed uitstekencl en was 
voor een groot gecleelte in het atelier van den 
Pangeran adipati n.n.ngeinaakt. 

Ofschoon. de Resident en n.ndere personen 
reeds -vrg vroeg nn.ar huis gingen, bleven er 
eenige gn.sten. tot in den morgen. Er wn.ren er 
die eerst ten vijf ure lmnne legerstede opzoch
ten, wel een bewijs, dat men zich uitmun.tend 
gearnuseerd had. 

Van Mef:en scbr:\.jft men: Op den hoek 
van een der toegangswegen. nn.n.r het Station 
van den Stan.tsspoorweg alhier wordt open
b~iar gedobbeld. Het is daar niet een eenvou
dige keplekgeschiedenis, maar een echte rou
lette, zooals. men te Monaco gebruikt. De spe
lers zijn op de hoogte, ze spelen niet alleen 
Rouge-noir maar ook op de nummers. Een 
J a v1mn is bankier. 

De politic kan veel kwan.d. voorkomen, door 
zulke speelholen, die ter z:\.jde van den. groo
ten weg gehouden worden, te overvn.llen, de 
spelers in te r0kenen en de roulette met de 
diiarbij behoorende tableaux verheunl te ver
khuen. Wij spreken niet van het geld, <lat 
aanwezig moet zijn, om de zaak te drijven, 
want dn.t zal wel bij t:\.jds weggemoffelcl zijn. 

Het wonlt tijcl, di•t den Inlanders ingeprent 
wo1·dt, diLt al rnogen zij an.n hu:ane rneesters 
voJrschot vragen en clan daarmde wegloopen, 
het toch nog niet zoover gekomen is, dat. z:\.j, 
beschermJ door de wet, hunne meesteril mo
gen bestelcn, om hetgeen zij m11chtig gewor
den zijn, an.n een roulettebtfel te verdobbelen, 

Bij den boekhandelan.r Buning te Djokdjn.~ 
knrtn is ">erscheneu: 

door de zclfvcrloochening Yan l\Iarccl, trachtte zij morgr~n heh ik een goed besluit genomen, ik ben 
hem te ovcl'l11igea, cl.it hij zich bedroog. naar de kapel van Yanillc gegaan en da:tr, Yoo1· hot 

- \\'ij hcbben beiden gerl mtald. zciclc zij tot hem, altaal' heh ik gezll'oren, cht ik nog herlen zon Ycr
ik hob YOO!' u niets dan de vriend~cl1ap van een trekken. l3innen tw.oe urea zal ik dezc streek en 
..:uster, maar ik gernel YOor niernanrl licftlc. wornin bimien een p:tar du.gen Fmnkrijk wl'latcn hebhcn. 
voor Lien hoer de Yausant als ·rnor cen aniler. \V aar il< heen zal gaan \\·eet ik nog niet. \\'at gaat 

- Lui~te1· had toen :\farce! gezcgrl, ik vroeg n het m ij ook aan? a!le:< is mij YOOrt::i.an omer~chillig. 
alken een helofte af, zwcc1· mij clat zoo:lra gij wit >l Yerwaat digt gij u om mij yaarwd te komen 
hemerk1~n Yan op rlen heer de Vuuss<<nt verliclil te zeggen, kom dan in hPt bosc!t bij rle kleine bl'llg, 
zijn, gij het mij zult kornen zeggen en dicn dag zat H ik zal u da,u· toL twaa.lf me wa.chtcn. Mam· ik zcg 
ik ook Yi!rtrekken. Als gij weigcrt clie bclo!'te te ~ u YOoruit tracht mij nict te bcclriegen, of mijn Yoor
docn, clan moot ik gelooven, dat gij rnij bcdricgt en ~ ncmcn te 1crandcl'cn. Gij hernint den hoer de Yaus
uwc liefrlc voor rnij vcrbcrgt om mij niet tot wan- I Bant en ik moet bcengaan. lk bcn niet hoos op u, 
hoop tc brengen. daa.rrnn is God mijn getuige, maar ik vertrek met 

Jane hurl hot bcloold. eon g-ebroken hart. 
Op den dag, dat ik lmar OYet' mijne liefilc gespro- >J \.Vees gezegencl YOO!' de gencgenheid, clie gij mij 

ken hail en haar geherlen hurl mij hare hanrl tc hebt toege1lrnge11 nn yoor rlc gclukkigc clagen, rlie 
~chcnken, wa.' hot helclc1· in haar hart gewo1·dcn. ik aan u tc chtnkcn heh. Ik ben alleon in een clrnom 

Marcel hail nan Jane geschreven om haar te zcg- gelukkig geweest, maar zoolt.ng ik Jeef ml ik mij 

A vontnren van Baron van :M:unchhau~en (ir 
het Jn.vn.n.nsch) door P. L. Winter. 

Het boek ziet er keurig netjes ait en bevE 
16 platen. Volgens cleskundigen is de tek 
een zeer juiste vertolking van het Nederland 
sche. werk van denzefden nu.am. Zeker zal he 
veel koopers vinden en. dat verdien.t het ook 

De Redn.kteur van het Algenieen Dagblad voo 
Nede1·landsch-Inclie, Dr. l'Ange Huet, zou, vol 
gens Soembaiaseh Handelsblad, het voorn.eme 
hebben, welclrn tot herstel van gezondheid n.aa 
Europa te vertrekken. 

Genoemde Courant kon echter niet mededee 
len, wie zijne pln.1.1ts voor kortereu of ln.ngere1 
tijd zn.l innemen. 

Inhoud van ile Indi•che opn1erke1· 
No. l.1~. ' 

·DE LANDBOUW-INDUSTRIE EN DE KOE
LIE KWESTIE OP CEYLON. Vervolg. 

STROOPTQCH'rEN OP NIJVERHEIDSGE-
BIBD. · 
Uitputting van den bodem do01· de teelt 
Enquete ove1• de Landbouw-hydraul-iea ii 
Algerie; Iluet's Land van Rembrandt. 

LANDBOUW-INDUSTRIEELE MEDEDE:E 
LING EN. 
De Kinine-mm·kt; De Kinakultuur op Gey· 
lon; Thee-maehin<:rien. • 

VERSLAG VAN DE KINAPLANTAGES OP 
DE NEILGHERIES door DR. H. 'l'RIEMEN. 
Ye1·volg 

REGLEMENT VOOR DEN HUURENVER
HUUR VAN GRONDEN VOOH DEN 
LA rDBOUW IN SOERAKAH.TA EN 
DJOKDJAKARTA. 

SCHEU\: UNDIG E TOEP ASSING EN. 
Vloeisto( om papie1· en lwut onontvlambaar 
te maked; Bleeken en klew·en van plan 
te.'.we:l'ls; Gembe1·likeiu·; Abo id; Riek::,out; 
Jut voo1· gesp1·ongen gielijze1·en ketels · 
Sie111v klam·middel voor tuij11en en spfri~ 
tu alien; Vei'voe1·bare venvct'J·1ning door 
sloom; Stoom ells bluschmiddel; Ho1d of 
st1·?0 rnor P_~pie1·be1·eiding; Jfiddel tegen 
hws:wam; Lvm voo1· melkglas; Bad om 
sehw·ft bij schapen te verd1·ijven; Geel 
glas voo1· winkelramen; Antibakte1·ia Zil
ve1·P_oets zeep; vVaterdichte stof{en; Paus
papie1·. 

UIT:~~O?DIGING. De leden van de Djokdjasche 
V ereemgmg van Landhuurders zullen · naar 
~ vern~men, door het Bestuur dringend 
mtgenc~o~1gd ~orden eene door de Solosche 
V:~reemgmg mtgeschreven vergadering te gaan 
b:i,1 wonen, welke gehouden zal worden op 
Doncl~rdag den 5en Maart, des morgens ten IO 
ure, m bet Logegebouw aldan.r en waarop 
ter sprnke zal gebrncht worden: 

»de wijze van ve1·koopen van Indigo te Sa
marang zooals dat thans plaats heeft en het 
recht van preferentie: Mat. 

Eerstdnags zaJ, naar wij met aenoeO'en ver-
t Q' • b b 

nemen, e >.:imgapore het maleisch blad Pei·i-
dam n Sjems wa'l Kamm·,. Om wen telin.g 
Yan. Zou en Man.n,_ op .meuw verschijnen. 

D1t bln.~, waaran.n mtelligenw Maleiers, ook 
van Insulmde, verbonden waren, 7i"erd in in
do-~ritbische karakters uitgegeven en was een 
beshste tcgen~tand~r van den a:'J.ti-europee
s~hen, stre~1g-islaunts.chen, Djawa Pemnakm,, 
die thn.ns m de Stnuts den boventoon voe>.ii 
en de herleving van Peridm·an Sjems wa'l 
Kamar met leede oogen ziet. 

A. S. 

was l'lfarcel in de hut gegaan om aan Oen pastoor 
van Val'ville te schrijven. Daarop wildc hij ook een 
brief voor mij gerced maken. 

- De beet' de Vaussant is jaloernch op mij, had 
hij gez•)gtl: op den een of anderc dag kan een boor 
hem vertdlcn van ons te zamen gezien te hebbcn. 
Ik wil hem de geheele waarheid Yertcllen en hem 
zeggen van niet jaloersch te wezen op cen genegen
heid Yun uwcn kant, die toch nooit liefde gewcesL 
is. 

Het meisje had rle omoorzichtigheid van hc1 ,n in 
de hut tc volgen, zij wist niet hoe zijn leed .. to ver
zachten. 

Al sprekende sclu·eef hij r ~n de tijd ·verliep. Op het 
oogenblik rlat Jane clc hand arm de deur sloeg, om 
naar buiten t.e gaan hoorde zij de stemmen van de 
jagers en het geblaf der hor tden. Snel sprong zij in 
rle hut terng. Gij wep_;,L wat de verdere gcvolgert 
waren. 

gen, da.t hij alles wi;·t en ging vcl'i.rekken. clien droom hermncrc>n." 
l>Gij worstelt to vergeef~ tegen uw hart scI1recf IIet was dozen brief, die ik aan miss Smith Jrnd 

hij liaar in rlen brief, die later in den zak van haa.r zien tc1 hand sLcllen. Z\j was naar hct bosch ge
ldeerl gevonrlcn wel'd; gij bemint mij niet of liever gaan, om van l\Iarcel afscheid te nemcn en ditma.al 
gij hebt mij nooit he111incl. Tot hedcn toe hebt gij had zij h<'m de vol ln waarheicl bekernl. 
rlat u voorgestcld, mrtat' nu bernint gij cen ander en Marcel gl\dl'O<'g zich waarclig en rnoedig. Ilij ha.cl 
de waarhcid bcgint in uwe 7.iel door te dringen. de zelfvedoochening zoover gedreven, dat hij ver-

Tocn het ar1 ne kind door haar Yader venioekt 
was, ver!aten et 1 veracht door mij, had zij het Yel'· 
stand vcrloren . De gouverna.nte was een oogenblik 
late1· gekomen, maar zij met hal'e .romaneske ideen 
en ha.re do1·, e droomen, had maal' al te gauw aan 
de wa.nhl•O pige planncn van Jane toegegeven 

Gij z\jt zoo goecl cla.t gij .;uzelve niet alles beken- scT1illende zaken, rlie Jane hem woeger gpgeven ha.cl, 
fl.en wilt omrlat gij gevoelt wat ik lijclen Z<tl als gij in rle hut 11acl achtergelatcn. l\Iaar miss Hawing 
mij -verlaten hebt. \Vij lijden nu beiclcn, het i~ be- bracht hem ann het vcrstand, dat hij zoo niet kon 

( vfol'dt ve1·uolgd.J 

Dmu· Jane rle open hart igheid zelYc was, kon zij 
nicts yerbcrgen van het.g1;e)1 er in haar omging en had 
MniT<'i wf'ldra bcgrepen, dat hij niet mcer bcmind 
wc,rrl. Zicprle rlat Jane vcel in dien toe8land leer[ en 
rnornlig tcgcn de nieuwe licfdc worstelrle, had 
hij bet. licsluil genomcn van eYcnvcel mood te too
nen ah; zij en zich voor haar op to offeren. 

:'.lfaar ziclJZclve '\Yillcnde becll'iegen en getroffen 
te1·, dat er slecht cen ongelnkkige if;. vertrekken zonder iemanrl kennis to gernn. Terwijt 1 

»lk heb den geheelen nacht hieman geda.cht. Van dat de gouverna.nte Mmleleine Baudier ging roepen, 



PREDIK.\STEX. In Nederland zijn 200 predi
kan~plaatst:n vucnnt. i~ die11 nood kunnen 
wij 'gedc.eltelffl.;: voorzien_; nu wij in plaats van 
een batig saldo, als liefdevolle stiefkinderen, 
ga1u-ne onze predilrnnten willen afataan aan 
bet moederlaud. Dat geeft een helm:iarijke 
bezuiniging. 

0 
• 

0MTlrnXT. rrnT O~BEKE~DE DIER onfanas door 
den beer IIoffnrnn te .M:adjoe (Pnd. Bo~enlim
.den) vnn c~u inlnr:d1 r onfrnngrn, lezeu wij 
iets rnulers m de Sum. Ct . Een antler liefhe1-
ber van fo.unn. scbreef n. l. ann den beer 
Roffman. 

>In de _Sumatm Colli·ant van gisteren" 
(30 Tanunn 11.) - zoo sdirijft bij o. a,. -
,lus ik uw artikeltje over Let door zekeren 
Hudji Gapoek bij u gebracbte dier, wn.araan 
I'len geen. bapaalden naam wist te geven. 

>Daar ik nu ook alle ruogelijke vreemde 
en zelclzame dieren verzaruel. wil ik u den 
naam van dat dier opgeven. Op Borneo wordt 
't BiD:to~roeng genoemd, en op Sumatra 
staat 't bekend (?) Baloehidjoeq. 't Is 
zeer zeldzaam, en vandaar dan ook dat ~ 
heel weinig menschen gevomlen warden, die 
den naam vau dat dier weten. 
> Ik: heh er vier stuks van gehn.d. Een zond 
ik, vier jaren geledcn, naar den geologischen 
tuin te Lomlen waarvoor ik f 150 kreeg; een 
verkocbt ik aan een amerikansch scheepska
pitein voor 1 00, een stierf bij mij wegens 
vetheid en eeu bezit ik nu nog. :lij zijn heel 
aardig in hun bewegiugen, en wat de olifant 
met zijn suuit doet, doet de Baloenidjoeq 
met zijn staart. Hij kan heel tam warden, 
leett van vruchten, ook vleescb; rijpe pisang 
is zijn liefste kost. Het dier is zeer geurig en 
kan op een touw ter dikte van 'n pink, 
strnk tusschen twee boomen gespannen, goed 
loopen. Met bonden kan hij goed accordeeren 
enz." .. . , Zoo ze jong gevangen warden, voeg 
ik hier bij, want het mij gebracltte dier ver
ruaakt.e zich juist door homlen te vervolgen. 

Ind. Yad. 

TELEGRAMMEN. 

Uit Batavia, 22 Februari. 

Officieel. 

Ge p 1 a at st, te Meester Cornelis de 2e lui
tenan t-kwartiermeester de Yelder-van Noorden. 

Overg epla atst, naar Semarang, de 2e 
luitenant de Neve; 

naar F0rt de Kock, de 2e luitenant van 
Alphen de Yeer; 

naar Bandjarmasin, de militaire apotheker 
Fry link; 
. naar \Veltevreden, de militaire apotheker 

van Ravenswaaij; 
van Batavia naar Buitenzorg, de opzichter 

der 3e klasse Abell. 

'rweej aig verlof verleend aan Loos, 
schout te Riouw; 

aan den Broeder, onderwijzer. 
Eervol ontslagen, Smits postcommies; 

Paul en V riese cornmiezen bij de Rekenkamer 
Benoemd tot eersten onderwij~er, Lavell; 
tot controleur der eerste klasse op de bui

tenbezittingen, Twiss. 
Inge tr o k ken de detacheering bij bet 

departement der marine an den kapitein-lui
tenant ter zee Arriens. 

Particulier Telegram 
VAN DE LOCOMOTIF 

uit N ederlarid. 

Amste1·dam, 21 Februari. 

,OFFIE. Gewone bereiding. Particu-

Uit Batavia, 22 Februari. 

Officiceel. 
sie verleend aan de foctorij der 
he Handelmaatschappij tot aanleg 
ie van een spoorweg van Batavia 
-&men en Meester-CQrnelis naar 

~ieken in de residen,tie Banjoemas 

'1 at st naar Willem 1 de kapi
•• nterie van Beek: 
idjarmasin, de kapitein der m
medy; 
luitenant Labotz; 
JOina, d~ kapitein der infanterie 

~ luitenant Boot; 
,dan, de eerste luitenant der infan
nv; 
ibn.ng naar Blora, de opzichter der 
ie Joosten; 
,ta Baroe naar Payacomba, de opzich
reede klasse Godin. 

Uit Batavia, 23 Februari. 

De kapitein Logeman te Ponti1mak en de 
ruilitaire apotheker Schroder te l\fokasser heb
ben een tweejarig verlof naar Nederland aan
gevr1111.gd. 

De otficier van ge\',ondheid villi der Elst is 
van Batavia overgeplantst naar l\folana. 

Z. E. de Crouverneur-Generaal s'Ja~ob zal 
op de reis naar Nederland veraezeld warden 
door den' offiqier van g~zondheid Cornelissen. 

Er is voorgesteld het stoomschip Gouve1·
new·-G e11emal s'Jacob in de vaart te schorsen. 

Het is technisch onzeewnar<lig bevonden. 
V oorge teld om bevorder<l te worden tot 

c;ontroleur der eerste klasse, de controleurs Lief
rinck en van der Linde. 

De controleur op non activiteit Boissevain, 
zal weder als contr6leur twee<le klasse, invallen. 

Het stoomschip Gelde1·land kwam 22 dezer 
te Suez aan. 

Het stoomschip Soerabaja vertrok 22 dezer 
van Suez. herwaarts. 

Van Reuter, 23 Februari. 

Kairo, J 2 Februari. Generaal Gordon is 
zeer popnlair. 

Hij krijgt grooten invloed. 

Uit Batavia, 23 Februe.ri. 

Officieel.. 
B e n o e m d, tot veearts Postina; 
tot controleur der eerste klasse op Java en 

Mad.urn, de controleurs der tweede klasse Lief
rinck en van der Linde. 

De resident Liefrinck blijft ter beschikking 
gesteld van den resident van Bu.Ii. 

B e n o e m d, tot controleur der tweede klas
se Boissevain. 

'.!.' w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 
lichiopzichter vau Leeuwen. 

G e p 1 a a t s t, te Tjilatiap de majoor der 
infonterie Franssen; 

in de eerste militaire afdeeling, de twe1ide 
luitenants van Neukirchen, van Kooten en 
Meijer; 

in de tweede militaire afdeeling de eerste 
luitenant Picard; ' 

in de derde militaire afdeeling Cle tweede 
luitenants Jochems, van Deventer 'en van Y s
seldijk; 

ter W estkust van Sumatra, de tweede luite
nants Nijpels en V erbeek; 

allen in afwachting van nadere indeeling; 
te Soerabaja, de tweede luitenant van Boc

kom Maas; 
te Ambarawa, de tweede luitenant der ar

tillerie Hoffmann, 
te Malang, de o:fficier van gezondheid der 

tweede klasse Utermohlen . 
te Semarang, de o:fficier van gezondheid der 

tweede klasse Kronouer ; 
te W eltevreden, de o:fficier van gezondheid 

der tweede klasse Fo ck. 
0 v e r g e p l a a t s t, naar Soerabaja, de 

kapitein der artillerie .Arnold; 
naar Atjeh de kapitein der artillerie Reck· 
naar Willem I, de kapitein der artilleri~ 

Dormaar; 
naar tatavia, de kapitein der artillerie Moreau; 
naar Semr.rang, de kapitein der artilllerie 

Bruijnis; 
naar Tjilatjap, de kapitein der artillerie Rost 

van Tonningen; 
naar Soerabaja, de eerste luitenant der ar

tillerie Suermondt; 
naar Semarang, de eerste luitenant der ar

tillerie Schipper; 
naar Soerabaja, de eerste luitenant der ar

tillerie Ludolph; 
naar Atjeh, de eerste luitenant der artillerie 

de '\rries; 
naar Soerabaja, de o:fficier van gezondheid 

der eorste klasse Zuur; 
naar Malang, de o:fficier van gezondheid der 

eerste klasse van der Elst ; 
naar Atjeh, de o:fficier van gezondheid der 

tweede klasse de Cock en de o:fficier van ge
zondheid der eerste klasse Cornelis: 

naar Buitenzorg, de o:fficier van gezondheid 
der eerste klasse Holwerda; 

naar Pontianak, de o:fficier van gezondheid 
der eerste klasse Rogier ; 

naar Banjoebiroe, de o:fficier van gezondheid 
der eerste klasse Mastoff; 

naar Semarang, de o:fficier van gezondheid 
Beyfuss. (?) 

Uit Batavia 25 Februari . 

0 fficieel 

Betuig<l, de bijzondere tevredenheid der 
Regeering aan den resident van Tapanoeli, Prae
torius, wegens de goede diensren eoor hem 
gedurende de woelingeu in 'roba bewezen; 

aan den assistent-resident der W estkust van 
~tjeh, van Langen, wegens de belaugrijke 
diEjnsten deor hem bewezen bij de expeditie 
naar Tenom. 

Ee r v o 1 on t hev en van de waarneming 
van den geneeskundigen dienst te Madioen, 
vs.a W aesbergen. 

B el as t met de waarnemmg van den ge-

neeskundigen dienst te Madioen, Schulem te 
Anjer, Boon. 

T w e e j a r i g v er 1 o f verleend aan den 
kapitein-intendant van Hengel. 

0 verge pl a a ts t van 'relok-Betong nanr 
Bandong de opzichter der eerste kl11sse Bonset; 

uit de residentie ~reangflr Regentsclrn.ppen 
naar Tegal, de opz1chter der tweecle klasse 
Lammere. 

Officieel. 
Erke n d als vice-consul van Oostenrijk

Hongarije te Soeral;iaja, Falkma. 
Eervol ontslagen Kruijt, aFlsistent

resident van Banda. 
Ben o em d tot assistent-resideut van Ban

da, Hennige. 

tot griffier te Fort van der Capellen, van 
der Heijde; 

te Kotta N opan, Frits; 
te Rau, Simon; 
tot lid der commissie tot aanmoediging van 

den gewapenden dienst m Nederland, Ede
ling en Diephuizen. 

Gepensionneerd, op verzoek, Broese van 
Groenou, majoor der genie. 

Bev order d tot kapitein der infonterie, van 
Eeg. 

De administrateur der Bataviasche tramway
maatschappij, de beer Theunissen, is overle
den. 

V olgens ontvangen erichten is de gezond
heidstoestand van den heer van H.ees, onzen 
meuwen Gouverneur Generaal, ongunstig. 

Het stoomschip Prins Alexande1· is 21 de
zer van Suez herwaarts vertrokken. 

Van Reuter, 25 Februari. 
Kaii-o, 24 Februari. Tokar heeft zich over

gegeven. 
Dit is te wijten aan den geest van onte

vredenheid onder het garnizoen. 
De helft daarvan heeft zich onderworpen, 

de andere helft is ontsnapt. Loe. 

~orrespondentie. 

Het stuk van ROLF ontvangen . . Hij duide ons niet 
euvel, dat wij bet eerst aanstaanden Vrijda15 plaat
sen. Er is daarvoor een bijzondere reden voor het 
publiek echter van geen be!ang. Wij h~uden ons 
voor meer aanbevolen. 

· Aangeslagen vendutien. 
Op \Voensdag den 27 Februari ten buize van 

wijlen den Heer A, van Dissel ie Bojolali van losse 
goederen. 

Op Donrlerdag den 28 Februari te KlattEin van 
den inboedel ven mevrouw de weduwe Ho"'ewonin"' 
geboren Ruitenbach. 

0 0 

0~ Vrijdag 29 Februari des voormiddags ten negen 
ure m bet locaal van bet vendukantoor albier van 
<le aan den Heer L. C. Janssen toebehoorende bui-
zen gelegen te Poerbajan. ' 

De Vendumeester, 
H. C. FISSER. 

A d v e rte n ti e n. 
QpeB 'b~~e Ve~ko~~e 

Op Dinsdag den Vierden Maart 1884 des 
voormiddags ten tien ure ter plaatse waar de 
perceelen gelegen zijn, door tusschenkomst van 
het vendukantoor te Soerakm·ta, door den eer
sten verbandhouder krachtens onherroepelijke 
volmacht van : 

a. zeventien dertigste gedeelten van het erf 
met een steenen huis . gelegen in bet Chinee
sche kamp te Soera,km·ta in blokletter L, nu
mero 254, 

b. zeventien dertigste gedeelten van bet erf 
met een steenen huis gele~en in het Chinee
sche kamp te Soerakarta in blokletter O, nu
mero 175, 

beide staande ten name van den Chiuees 
AUW GOAN TJIANG ook genaamd AUW 

-GOAN SIANG, handelaar wonende te Soe1·a-
karta. 

Namens den Verbandhouder, 

(80) A. U. BOONEMMER. 
Soel'akarta, 25 Februari 1884. 

Ope~ba~e Ve~koope 
Op V rijdag den negen en twintigsten Fe

bruari 1884 des voormiddaas ten Neaen ure ,., 0 

ten overstaan en in het lokaal van het veu
, dulrnntoor te Soaaka l'l a van 

t~ce 1.)erceelen. 
beide gelegeu ter hoofdpfo.ats So f'mkw·la wijk 
Poe1·b<1ijan sub blokletter G, uumero 
10 ~ ' deel n en b en we] in den staat als waarin 
beide perceelen zich thaus bevinden met de 
drie dan.rop st11ande woonhuizen en de daarbij 
behoorende bijgebonwen. 

Geschiedende deze verkoou krachtens onher
rocpelijke machtiging ten · behoeve van den 
eersten verbandhouder en ten laste van den 
Heer LUDWIG CARL JANSSEN. 

(79) J. A. WILKENS. 

s~~~t~~poo~~egen 
op J1~V'~e 

Bxploitt1Ue Ooste1·lijnen. 

Op 1 Maart 1884 wordt het gedeelte Pa
ron - Modjos1·agen van de lijn Soe

, rabaia - Solo voor het publiek verkeer 
geopend. 

v oorloopig zal in iedere richting slechts een 
trein loopen waarvan de clienst aldus is geregeld: 
Soetabaia vertrek 6.2·5 voormidclag 
Modjosragen aankomst 3.6 namiddag 

Modjosl'agen vertrek 8.12 voormiddag 
Soembaia aankomst 5.1 namiddag 

Voor nadere opgave omtrent aankomst ·en 
vertrekuren van de tusschen gelegen stations 
en halten, wordt verwezen naar de dienstre
gelingen voor den loop der treinen. 

Op all.e stations en halten zijn verkrijgbao.r 
verzamelmg van de Afstandswijzers, 'l'arieven 
enz. geldig op de Staatsspoorwegen op Java 
a 60 cents per exemplaar. 

(73) De Chef d er Exploitatie O/L 

L. F. H. TEN H 0 NES. 

Vereenigin,g va.n La.ndh u urders 
te 

Soerakal'ta. 
Algemeene vergadering op den 5 den Man.rt 

1884 des ochtends te 10 ure in bet Loge-ge
bouw te Solo 

Punt van Behandeling 
De wijze van verkoop«;n van Indigo te Sa

marang, zooals dat thans plaats heeft en het 
recht van preferentie. 

Het Bestuur der Vereenigillg 
de Secretaris 

M. E. BERVOETS. 
N: B: Ook niet-leden, doch 
belanghebben~en ~ij den Indigo-bandel, 
worden tot b:uwonmg der vergaderincr 
uitgenoodigd. 

5 
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Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Vootstraat- Solo. 

Steeds voorzien van de meest mogelijke soor
ten, 

PROVISillN en DRANKEN 
m prima kwaliteit en billijke prijzen. ( 62) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekencle "WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. - Batavia. (70) 

Handels- en .Commissiehuis. 

B .W. VAN HOGEZAND. 
Voorslraat- Solo 

Ontvangen: 
Een factuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 

SIG.A.REN in kistjes van 50 stuks en in prij
zen van: 
f 4,-f 4,50 f 5,-f 6,-f 7,- en f 8,- per 
kistie. ( 60) 

Ret. Victoria Natuurlijk Uineraal Watert 
op Midden-Java. 

nitsluitend door IDij geim.porteerd is en gros en en detail, ver• 
krijgbaar gesteld bij de beeren 

(78) 

SOESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocja, 

en door bun intermediair ook in alle 
andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

"Rotterdam" te Semarang. 



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

ten hel1ocYl' Yan 
De Gymuastiekschool te Soernk111·ta 

Cit 

De ' ' e1·eeni;:;i 11;:; tot yoo1·be1·ei,le111l on
de1TiC'ht nan J{intlen~n , ·nn 1'Iiuye1·-

1no;;en1len in Ne•lerJnrulsch ludie. 

f 300,000.- 320 prijzen. -----
Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
l « 

van 
« 

:.r prijzen « f 5.000.
!> « « « 1.000.-

( 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

10 
100 
200 

« 
« 
« 

(( « 
« « 
(( « 

500.-
100.-

50.-

320 prijzen f ·170.000.-
LOTE;\ zijn t egcn f 10.~ CO~T.\;\T wrhijgbaar. 

t c Amhoina bij de heeren .\. J. Harmsen & Co. 
<< Ba nda « den hce r C' . J. Blnnkcrt. 
<< Ibrnljnrrna~in « « « J. A. fan"en. 
« Dfinrlong « << « C. ti . Heilige r~. 
« BntaYi<t « de );' I E~compto ~Iafitsclmppij. 
<< « « tl eu hec r ll. J. ~leerten~ . 

« << « « « U. Gellnrng . 
« « « « « F. H. Kroon. 
« « « de hccnm II. :\I. Ynn Dorp & Co. 
« « « « << El'l\,L & Co. 
« << << « « lkuining & Co. 
« « « « « Ogih·ie & Co. 
« << << « « Yi""er & Co. 
<< << « c< << Dunlop & Co. 
« ~ « den heer Loa P o Seng. 
« « « « « Thio Tjeng Soey. 
« Dcngkali:s « « « L. Yfin Il uttt'n. 
<i. Bo-r1 koelL•n « « << C. /1. Acckcrlin. 
<< IfoPlelcng « « « J\ieriJJekx. 
« l-~nitPnzorg « << « Th . . Jansz. 
« Cherihon « « « .J. J. II. Smeenk. 
« . « « « « .\ . J. \\ 'oh eknmp. 

« « « << J. van IIol:=:t l'elfokaan. 
(( n jncjncill'ta (( (( (( J. J. 1le l;rnfilf. ~ 
« " ff « « II. Buning . 
<< " « « (< \\'ed. Kock('ll. 
(( << « de Jwcren Soc><man & Co. 
« lnil rn rnaj oc « den h eer J. Revius . 
,, « « « (( Ch:-. P ino. 
« Kecliric « (< « F . StoltPnhotr. 
« Ji:ota- Tiaclja « « cc _\, \\'. l\11cefel. 
<< La hoem1 (Deli)« « <( J . F. ll. van Hemert. 
« Jl.1_ras"::ir « << « \Y. Eekhout. 
« :\fadioen « « « P. E. n<lrcsen. 
« ~fag-clang c< « << P. Koppenol. 
cc jfod ~m " « <( \Y. F . II. Leyi.ing. 
« jfenado C< de heeren de Bordes & Co. 
« l~ad ang c< cc << "\\'alclc.:k & Co. 
« Palcn1bang « « << G. II . Rulrnnk. 
« Pa~oel'oean « << « H. G. J{lundcl'. 
<< << « « cc D. P. El'dbrink. 
« P atti e <c « « A. :\I. YarkeYi:::Rel'. 
<< Prcalunga11 c< « A. \\'. I. Bochardt. 
« cc cc c< « S. ?\. ~Inn;:. 
cc « C< de heP ren IIaua ::iiullcmcistcr & Co. 
c< P oel'woredj o « dPn hecr }I. F. 'met.. 
« Probolingo << cc C< C. G. ,-fin SliLlrecht. 
« « cc c< « H. S. Thal Lm·sen. 
« Riouw << « << ( '. virn Zij p. 
« Tie111hang « << « P . L. va n 13odegorn . 
« Sala tign << « << Th. B. Ya n Soest. 
« Satnal'ang cc de hel' rcn G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « « « cc Ibrnn:o;wa::iy &. Co. 
(( (( cc « • <c .\rnold & C-0. 
« << « (( << Soe,man & Co. 
(( (( 

(( (( 

« Soc rnhaia 
(( (( 

(l (( 

(( (( 

(( (( 

« ocrakarta 
((, (( 

(( (( 

(( (( 

« ·ra11gr-1·nng 
« 'foga l 
« Tcrnate 

'< Tji!atjnp 

« << « GrivPl & Co. 
« den heer A. Ifoschop. 
« « « Ch~. Kocken. 
« « « Y. Clig nctt. 
<< de h eeren Geb. Gimbcrg en Co. 
« « « Yan ::iiuiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« cc << Soe"man & Co. 
cc « « Thooft & Buning. 
cc « cc Yogel van der Heide & Co. 
« den !Jeer L. Baier. 
« « « L . . \. ::iI. Leman. 
« << « K. llovem; GreYe \Yzn. 
cc cc « C. \Y. R. van Henese van 

DnijYCnhode. 
« « cc I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
De trekking ge8chiedt t en over taan van den No

tari~ II. J. :\IEERTE~S tc Batavia als bij aauplak
billet i!< bckrnd gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta · 
bevelen zich beleefdelijk a11n voor hunne 

Ilrukkorij on Bindorij 
en 

HA JDEL (7) 

in Pauier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

garnndeerd. 
PIU.JSOOURANTEN worden Hteeds grntis 

verstrekt. 

TE J(OOP! 
Pretentie op Ji. F. Stoehnan en 

echt~enoote, geboren Bradclij. 
Jnf"orinatien: Fiedler, Soera· 

baia. 
(68) 

ME tJDEL liAGAZIJN. 
EXPEDITEUR-COMMISSIONN AIR 

AGENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABRIEKEN 

leveranc ie r van a!le fabrie.ksbenoodigdheden 
I-1..1. T., SAS-Sema1•an~. 

De 01lllergeteekende neemt de vrijhoid UEdG. 
me<letedeelen, dn.t hij in zijn MElJBELMAGA
ZI.J N i::teeds voorh11nden heeft alle mogelijke 
MEUBEL en HUISRAAD, als: 
E~UBLSCHE en SOEHABAIASCHE LE

DI KANTEN met bultzak en klamboe, wa11rbij 
voor de zuiverheid van de kapok wordt in
gestmin. 

'PIJWELS, SCHILDElUJEN, BEELDEN, 
KHOON-HA.NG- en STAANDE LAMP EN, in 
n.lle gewil<lste merken. 

D.TA'l'IJ1JHOUTEN STOELJ~N, TAFELS, 
KASTEN, BA KEN, WIP~ en LUIAAH.D. 
STOJ<JLE:N', GHUTSELS etc., MARMEREN 
HO?\DE TAFELS,-OONSOLES, TOILETSPIE
GEL , f{ TAPE J,- complete SERYIEL::EN en 
GLA.SWEHK in alle genres en prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoorl. 

Bela t zich tevens met het compleet .inrich
ten van huizen, ook in de binnenlanden, waar
bij steeds voor embalage en goede expeditie 
de meest mogelijke zorg zal 'vorden gedragen. 

Is genegen Inboedels tegen contanten beta
ling over te nemen. 

YE lU-IU UR'l' MEUBELfl. 

Expeditie. 
Bela t 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 11lle risico's en waarborgt tegen eene ge
r:inge 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 
steed nnnspmkelijk voor de overleggelden aan 
de spoorwegmaatschappB en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissiehandel. 
Teemt producten voor de inlandsche markt 

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

AQ'entschap voor fabrieken. 
Bela.st zich met d{! levering van alle mn.te

rialen en verdere benoodigdheden voor fabrie
ken en ondernemingen. 

E. T' SAS. 
(15) Semarang. 

SOES~J:AN '--~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en CoillID.issie,·endntien 

(28) 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. VAX EcK & ZoNEX, Amste1·dam) 
bizonder licht, geschikt om met twee pa a r
den: zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

Te bezichtigen bij 
(1) THOOFT & BONING. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
VAN 

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

Steeds voorhanden: 
POST'l1AlUEVEN. . 
'l'ELEGRAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

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

de lijn. 
(6) THOQFT & BU TING. 

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

Djebbres. 
Informatics bij den heer 

(19) A. MAUIDELSE. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
V ooi·sfraat - Solo. 

V erkrijgbaar 

APP.OLLINARIS WATER in manden en krui-
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

WATER in kisten van 50 
( 61) 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tariefvoor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakar<ia 
(17) J. H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvmgen te kunnen voldoen, en allen suikerfabriekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassin_g te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
on tboden, die zij tot de meest c o n cur re ere n de prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
S'MEDERIJ, KOFE;RGIETERp, W AGEN

MAKElUJ en 'l'IMiVIERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, t9gen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAME :r, houten en ijz~en 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, F ABHJEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

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

~ev~o~~ £~Klei~ 
Inodiste Sa1na1·ang. 

is ruim voorzien van fl.uweel, satj.jn, 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
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

Een factuur elegante 
Fransche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

E.EN J<""'A.CTUUR 

prachtige vilten 
ROEDE VA ELWOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f li5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 

(13) Heerenstraat-Solo. 

Ha.ndels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1·st1·aat-.Solo (35) 
Steeds bcleefdelijk aa.ubevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 
der Bataviasehe Zee- en Brand

Assurantie -Maatschappij. 
De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SO ERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~p~ghe ~ijnen~ 
(25) A. MACHIELSE. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening ! 600~000 

100.000 Loten f 5 per Lot 
AFLOSBAAR MET GELIJK BEDRAG. 

Prijzen van f 50.000 f 20.000 
f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te Soerakarta. 
SOESMAN & Co. » Djocjakarta. 
B. J. liJEKHOU'l', » Djocjakarta. 
J. W. VAN OOHDT. » Boijolali. 

(26) gezworen Landmeter 

V A:S DEB LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Voorstraat - Solo. 

Ontvangen: 

Puik puike BOTER merk B. VETH & Co. 
» » HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele blikken ERWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJEN in potjes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FRAMBOOZEN STROOP 

'!, en 'I. fl. (TEIJSSON:N'EAU.) 

VRUCH'l'EN op WATER en BRANDE
WIJN w. o. MACEDOINE (TErJssONNE.rn.) 
--Deugdelijkheid van alles gega1·ar1.dee1·d, dtts 

niet goed teritg. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een jonginensch,. Hollander, 
thans te Samarnng bij den handel werkzaam, 
wenscht eene plaatsing als fabriek of tuinop
zichter, op een Suikeronderneming in de Vorsten
landen Adres. N ommer dezes. 

(72) THOOFT & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
Bengaalsch~ koeij'3n, 

elk per dag minstens vier tlesschen 1nelk 
gevende en niet ouder dai• zes ja.reu. 

Men adr~sseere 2ich bij de uitgevers van deze Cou
rant onder het nummer van deze advertentie. 

(44) 

Binnenlanden: 

Gouverneur Gevraa~d 
,·ooral degel~jk PIANO-onder• 
~vijs. 

l!'link sn.laris. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosteding," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPT r 
,,Veritas.'' 

Dij hct Age11tscha11 dezer l'tiaa 
1>ijen besta.nt, 01> zcer a.a.nnem.elijlt. 
waa•·den, gelegenheid tot verze, 
tegen branclge"aar, van a.Ile soort 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soe1·a 
(16) J. H. VAN OMMER 

Zuig en Perspompe~ 
voor Indigo-Kookhuizen en Badlrnm 
koop en goed. 

(11) 
Te bekom 

c. ff 

Kev~o~~A .. D 
Inodiste §ainarang. 

Beveelt zich aan voor het opmak 
veren van alle toilette.n, welke tot } 
modevak behooren. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHI 

Stcllen zich verantwoordelijk voer de we 
DE UITGEVElt'· 

Sneldruk - TnOOFT §' DUNING - Soera 
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