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Ingezonden. 
tlolo, JO i\Inart 188-l. 

Geachte H.edacteur! 
Roe wonderlijk: het verha:tl V<1.U den inlan

der ook klinken moge. als zon de Gau 1 rn
di:::::he raaf, in de kinLlerwerelLl bekernl omler 
den llttam vim ,,Gaok," niur het eeutoonig 
geluid dat hij t1itbrengt, als zontl n1L11r m~n 
zegt, de lhg1i. een half bovenrni.tuurlijk wezen 
zijn, toch iL naar het schijnt, zonLler tlttarom 
bijgeloovig te moeten wezen, zoo iet · b!jna aan 
te nemen. 

Opmerkelijk is het hoe efa of meer gezm
nen in een huis, hoewel frisch en gezond, na
lat een Gaga enkele uren, met of zoncler tus
schenpozen, zich daar op het dak heeft neder
gezet, door eenigt' ziekte wonlen uangetast, clan 
wel zonder zich krank te gevoelen, gehee1 on
verwachts sterven. 

Ook verhalen geloofwaardige personen vim 
deze dieren hoe men, m afwezigheid der ou
deren, een hunner jongen in de oogen prik
kende, bij terugkomst van hen in het ne t, op 
een aancloenlijk chouw pel onthaald wordt. 
Beiden of een hunner ZOU zich alstlan krings
gewijs in de lucht verheffen tot hij aan het 
oog ontsnapt om eenig-e oogenblikken later in 
het nest terug te keeren en de oogen van het 
ong te genezen. 

Nog zegt men van deze dieren dat ze, te 
oud zijnde oru uit te vliegen, voor goed ge
doken in hun nest blijven, hunne v-eeren lang
zamerhand verliezen en zoo niet meer in staat 
z:gn om m hun e1gen behoefte te voor;:ien. 
In dat geval arbeiden de .JOngen onverruoeid 
en brengen wedijverend met kinderlijke liefde 
en dankbaarheid, den anderen het aas vol tee
der heid en zorg in den bek. 

Roe menig menschenkind, van w1en men 
zulks niet zeggen kan met opzicht tot hunue 
ouderen! 

A ch tend 
UEd. d w. dienaar 

H. 
Ook in Nederland heer::icht bij de boeren, voorn.l 

m Gelderland, hct geloof dat een nmf e~n 
ongeluksvogel of liever een ongeluk n.anbren
gende vogel i.'. /'.:et een maf zic:h thtii.r op het 
dak neder en schreeu wt drie malen, clan ver
wacbt de bewoner spoedig een sterfgenil. 

llr•d. 

De won lcren hlijkPn dus nog uiet uit dl' wcreld 
te zijn! 

Ecn Zcttcr 

F e u i 11 et o n. 
J A C 0 U ES D AM 0 U R. 

X\.\R IIET FRA .. "\SCll 

II. 

rei·volg. 

En terwijl dat de armc man dam· blcck, met tril
Jencle lippcn zat, levcnlc de schilder hem de bizon
derhedcn. Felicia was nu zeer gclukkig. Zij had ('Cn 
vlccschhouwcr uit de rue des Moines te llaiignollrs 
gehuwd, een weduwnaar wicns zakcn zij drcd vooruit
gaan. Sagnard, de slachtcr heette Sa.gnarrl, was ccn 
dik1rn kercl va11 zc tig jaar, cchter gocd gcconservl•crd. 
De winkcl, gelcgen op den hoek van de rue Nollet, 
wa:- een dcr best beklantc van de wijk, had roodc 
tralies en aan iedcre kant van het uiiha11gbord ecn 
verguldc ossenkop. 

- Paar wat zult gij doen, vroeg I3enu na elke 
inlichting. 

De ongelukkige, die door de beschrijving van den 
winkel bedwelmd werd, antwoordde slechls door een 
onbestemd gebaar met de hand. Ilij zou wel eens 
zien. 

- En Louise? vroeg hij op eens. 
,..- De. kleine? ja dat weet ik zoo n:et. Zij zullen 

ha~ l1ier of daar geplaatst hebben, om er af ie we-
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Ver;;aderin~ ,·an de Verel"ni;;ing ''an 
Landhuurders te Soe1·akarta op 

Zonda~ 3U ..llaart jl. 

V elen hebbeu zich v;m de Vereenigingen 
van Landhuunlers te Djokdjakarfai en 8oern
karta een zeer verkeerde voorstelling gemattkt. 
Zij verwa.chtten Llitt in vergaderingen door tlie 
lid1amen te houden. besluiten zomlen genom~n 
nemen, zoowel tegenover den himdel, als te
genover het b~stuur en dnt iecler liu zich ver
plic ht ruo~~t r.Jkent:n om geheel il 0 gen"lll " 
beslniten te volgen. 

Voornamel~jk i clit gebleken voor. op en 
na de voorlaatste vergadering, wnarin het recht 
van preferentie bij den verkoop van indigo be
sproken is. Zeker is clat recht van preferentie, 
zooa1'3 de heer Schalkwijk toen aantoonde, al
l~en in het belang van den geldschieter en 
lrnn nooit ten voordeele komen noch van den 
handel in het 1Llgemeen, noch van de produ
centen, maa.t tle vergaclering was niet alleen 
niet bij mitehte om <lat rec1it af te schnffen, 
maar zelfs was het voor velen ondoenlijk, bet 
waarom zullen wij claarlaten, franchement hun
ne opinie daaromtrent te zeggen. To n de ver
gitclering dan ook afgeloopen was, hoonle men 
enkelen mompelen: ,,En zij dronk~n een glits 
enz. ~foar zij die zoo spni.ken dachten. clat 
men hoegemiii.md tot geen resultaat was ge
komen en dit ti>ch was wel degelijk het gevnl. Ret 
recht van preferentie was niet afgeschaft, maar 
uit de deb11tten bleek duidelijk, dat cle geltl
schi ter zijn recht van preferentie nimmcr zou 
lat.en varen en: s11voir c'est be;mcoup. 

Met de vergn.dering, die verleden Zond,Lg 
morgen in het Loge-gebouw gehomlen is, was 
dit wederom hctzelfde, zooti.ls na den afloop 
daarvan bleek. 

zen. want ik heb haar niet bij lien gezien. llet is 
waur, zij zoutlen n hct kind altoos knnnen teruggcven, 
omdat zij er toch niets mede uitvoeren. Alleen wat 
zou er van u worden met een dartele meid van twin
tig jarcn owl. gij, die er niet uitziet of gij op een 
bruiloft te buis behoort? Hein! zonder u te willen 
beleecligen, rnaar men zou u op straat graag een 
paar stuiYe1·:; g-eYen. 

Damour had het hoofd gebogen, als gewurgd, bij 
had geen woo1 d mcer te zeggen. Berru besttilde een 
tweede liter en wiltle hem troosten. 

- Korn wat duivel, nu ge leeft moet ge ook wat 
vroolijk wezen. Alles is niet vcrloren, het komi ie
recht. \Vat tlenkt gij te doen? 

De twee manncn trarlcm toen in een woordenwis
seling, waariu dezelfde zaken telkens op nicuw he
handeld werden. ~Wat de schilder niet zeide, was, dnt 
dadelijk na het vertrek van den getleporteerde, ltij 
had getracht op een goeden voet te komen met Fe
licia, wier rontle schowlers hem verleid hadden. IIij 
g-evoeltle dan ook tegen haar een stille wrok omclat 
zij den vleeschhouwer Sagnard, zeker om zijn fortuin, 
liernr genomeu had. Toen hij een derde liter besteld 
had, riep hij uit: 

-In nwr plaats zou ik tot hen gaan, ik zou van 
de boel bezit nemen en die Sagnard het gat van de 
cieur wijzcn, als hij mij verveelcle. In a.lie gevallen 
zijt gij de baas. De wet is aan uwe zijde. 

Lang-zamerhand wen! Damour dronken, de wijn 
deeLl zijnc bleeke wangen gloeijen. Ilij herhaalde clat 
hij eerst zien zou. ;\Iaar llerru, stookte hem steeds 

Advertentiekosten behn.lve het z0gel voor 
elh.e 10 woonlen voor 2 plaatsingen ( 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

Op die vergadering waren twee en twintig 
heh ngstellenden mmwezig, wMronder achttien 
leclm der vereeniging en twee kooplieden, vn.n 
Sm11arang. 

Alvorens over te gaan tot het eigenlijk doel, 
wa rtoe de \ergitdering bijeen geroepen was, 
las de secretnris een brief voor van den agent 
tler Internationale Crediet en Harnlelsvereeni
gin_,; Hotterdam te Sanrnrang; waarb~i kennis 
gegeven werd, <lat in de l~esidentie Uheribon 
een nieuwe ziekte was uitgebroken in het suiker
riet, de sereh, welke die plar.t met groote ver
woesting beclreigt. l\Ien zoude te Cheribon als 
eenig remedie beschouwen, de aauvber van 
riet'tekken van andere plaatsen en daarom 
wer len de planters van Soern.karta verzocht, 
orn als ze rietstekken over hadden, deze af te 
staan aan de ('heribonsche fabriebmten, die 
gaarne alle onkosten zouden vergoeden. \ 1i.n 
af 'amarnng zoucle de heer H. P J. vii.n den 
Berg zich met de verdere expeclitie naar Uhe
ribon belasten. 

... r 1.1ar aanleiding van dat schrijven verzodd 
de president de leden der vereeniging. om de 
Che-ibonsche fabrieka.nten in deze zooveel mo
gelijk btj te staan. 

:· u kmtm aa.n de orde het ingekomen voor
~·t.A ::, .,., l1~t H ')fdn.gentschap der :Nederl,mdscbe 
Indische Handelsbank, 'betreffende het nemen 
van een proef, voor gemeenschappelijke rekening 
vitn inteekenaren om de suikerproduktie aan
merkelijk te vermeerderen en wel: 

lo. Door toepassing van den di/ftiseit1· con
tinu, systeem Charles en .Perret op de ampas en 

2o. door de toepassing van het systeem van 
den ingenieur Steffen tot winning van suiker 
uit melasse. 

Door den heer Eijkman was dienaangaande 
een zeer lijvig stuk ingezonden, te uitgebreicl 
om het hier op te nemen, maar waarin cle voor
cleelen van den ditfuseur continu werden aan
getoond en heweerd, dat men bij die bewer1."'ing 
.)0 ptc. meer suikcr van het riet :r.ou verkrijgen. 
Het eigenlijk systeem legt de heer Eijkmnn 
niet bloot, hij stelt echter voor, dat de suiker
fabriekanten ieder zullen inteekenen voor een 
zekere sorn par hoofd, tot een gezamenlijk be
drng van f 80.000.-, als wannecr hij voor die 
som een installatie volgens zijn systeem met . 
den diffiseur continu zal daarstellen, wii,anuede 
de proef zou genomen worden en de resultctten, 
aan hen, die bijgedragen haclclen, worden me
degetleeld. Het 2e. gecleelte het winnen voor 
suik:er uit melasse bestond voornamelijk dnarin, 
dat de melasse met rietsap werd vermengd. 

op; sloeg hem op den schoudcr, hem Yragende of hij 
een man wa~. Zeker was hij een man en hij had 
<lie nouw zoo lief gehad! Ilij zou nogmaals Parijs 
in Yuur en vlam willen zetten, om haar terug tc heb
ben. \Yelnu, waar wachtte hij clan op? Omclai ze 
hem toebehoorde, had hij ze slechts terng te ne
men. De twee mannen, die erg dronken geworden 
waren, spmken reeds door den neus. 

-Ik ga er heen, zei Damom· op eens, terwijl hij 
met moeite opstonrl. 

-Dat is goed! het zou te laagbartig geweesi zijn, 
ricp Bernt. Ik ga met u mede. 

En zij gingen mar Batignolles. 

III. 

Gelegen op den hoek van de rne des Moines e11 
van de rue Nollet, had de winkel met zijn roorle 
tralies en vergulde ossenkoppen een rijk aanzien. Ge
heele vierendcclen van bee~ten bingen tcgen wiite 
tafcllakens, tenvijl dat geheele lamsbouten, in papier 
met kantwerk gewikkeld, er omhcen lagen. Er waren 
hoopen vleesch op de marmeren tafcls, jnist gesnede11 
en versierde stukken rose kalfovlcesch, purperen scha
penstukken, en scharlaken ossenl1ompen en gemar
mercl vet. Koperen bekkens, de balans van een weeg
schaal, het met tandcn "rOorziene rak. glommen. En 
er was een ove1·vloed, een rijkdom van gezonrlheid 
in die helclere winkel, met niarmer geplavcid, door 
het voile daglicht beschenen, met een frissche lucht 
rnn versch vleesch, die aan de wangen van de huis-

Inzending der Advertentien tot op den 

dag dcr uitg1tYe v66r 10 uur . 

De presitlent wijst op de plotselinge daling 
v1tn het itrtikel rietsuiker, veroorzaakt door 
de vlucht die het product, verkregen uit beet
wortel, genomcn heeft. De toestand dreigde 
nog te verergeren en thmrom, bij de kam: 0111 

50 pct meer suiker uit het riet te kuunen ver
krijgen, was het nemen Vim een proef alleszins 
aan te raden. 

De beer Droeshout zegt tln.t, ofschoon hij 
het Rolh1ndsch zeer goetl verstaat, het heu".t 
toch moeiljjk: valt zich in die taal duidelijk 
uit te drukken en hij zich daarom van de 
Fransche, faal zal bedieuen. Hij bestrijd claar 
mt het s\jsteme Perret, Wttt cio·enlijk slecht.:; 
een gewlizigd sjjsteme Uh11.rles 

0

is. ·Hij toont 
<tau tl:1t ten eerste: hct nog fang niet ze
ker is. dat er volgens den diffuseur continn 
zooveel psreenten zuiker meer zullen komen, 
imi.ar chi.t ook de onkosten van installatie te hooCT 

0 

zoudeu loopen en dn.t de sodn, in Europa zoo 
ge1mtkkelijk te krijgen, op Java niet voorban
den was, zoodat dat 11rtikel n.lleen ook weder 
groote uitgaven zou veroorzaken. Het ver
mengen van de melasse met rietsap noemde 
hij een misdaad, beter was het om die met 
stoom, ia zelfs met witter te vermengen. 

Y erscheidene aanwezigen voerden nu het 
woord. Dit alles weder t geven is ons on
doenlij k, maar het besluit was dat, op een 
stem na, het nemen van een proef werd goecl
g·~keurd en de aanwezige suikerfabriekanten 
verklaarden zich bereid Olll voor het doel in 
te teekenen. De president zo11 zorgen, dat de 
niet ni:mwezige behmghebbenden, hiermede m 
kennis gesteld werden 

'l'en slotte kwam ter sprake cle wensche-
1ijkheid van cle oprichting van een suikerbond 
in Midden-Java in navolging Vttn Soerabaia. 

Het bleek aimstonds dat de suikerbond te 
Soernb;iia niet tot stand was gekomen. De re
clen daarvan was, dat de meeste fabriekanten, 
afhankelijk rnn hunnc gelclschieters, te veel 
conditien gesteld hatlden. De Heer B. van 
SiLlllara.ng beweerde dat een groote suikerboncl 
nooit tot stand zou kunnen komen, maar wel 
verschillen.le kleinere. De heer H van Sama
mng zeide dat men in sniker geen zaken kan 
cloan, ten ;:ei men pl. m. een millioen pikols 
kocht, w1it door den beer B. tegengesproken 
werd die Y<tll opnie wns, dat met twee dui
zeml viifhomlenl ook winst kon gemaakt wor
den. . Tit breeLlvoerige discussie verzocht de 
heer IL de heeren van Nispen en Rordijk 
om voor fle finm1 Dorrepaal & Co. een bond 
op te richten, terwijl de heer B. zulks ver-

genootcn een liloedroode Idem gaf. 
Achter in, zoodat het uit de straat vallende lichi 

ham· gebeel omgaf, zat Felicia in haar kantoor, om
geven door glazen ruitcn, om geen tocbt te hebben. 
Oaar te midden van die vroolijke weerkaatsingen van 
den winkel, zag zij er nog frisch uit, maar zij bezat 
die frischheid rnn wouwen, die de veertig achter den 
rug hebben. Zindelijk, met glad vel, zwa1'te hair
vlechten en witte halskraag, bezat zij den glimlachen
dcn emst, gepaard aan de drukte van een goede 
koopvrouw, die met een pen in de eene hand en de 
andere in de gelcllade, de eerlijkheid en de voorspoed 
van bet lmis voorstelt. De knechts hakten af, sneden, 
wogen en riepen haar de cijfers toe; de klanten gin
gen lungs de kas en zij ontving het geld, al pratende 
0Ye1· de 11ieuw~jes van de buurt. Juist betaalde een 
klein vronwtje, met een ziekelijk uiterlijk, een paar 
kottelette.n, die zij mPt. een lijdend oog aankeek. 

- Yijftien stuivers, niet waar? zei Felicia. Gaat 
bet clan maar niet beter, menouw Vernier? 

- ;\'een, het gaat in bet geheel niet beter, hct 
is altoos die maag. Enfin de docter zegt, dat ik 
vlecsch rnoet eten; maar dat is zoo cluur. Gij weet 
zeker clat de koolenbrarnl.er dood is. 

- Onmogelijk! . 
- Bij hem was het de maag niet, hij had het 

in den buik .... Twee kotteltetjes vijftien stuivers! 
;\faar het gevogelte is goeclkooper. 
Maar drommels, ([at is onze schnkl niet, mevrouw. 
Ycrnier. \Vijzchcn bebben moeite om nii ie komen .. ,, 
Wat b er Karel? 



A0
• 188~. No. 26. Vrijdag 4 April. I e J aargang. 

• 

• 

NIEUWS EN ADVERTENTIE BLAD. 
• 

Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBAOH ( 107 Rue Ordener ) te Parij s. 

Abonnement sprijs f 7.50 per half'.jaar 

bij vooruitbetaling. 

Soerakarta. 

naanstand. 

Don<lenlag 3 April E. K., Dondenlag 10 April 
V. M., Yrijdag '13 April L. K., Yl'ijdag 25 April~. M., 

Kommissarissen voor de maand April. 
Plaatselljke Schoolkommlssie 

de heer: N. VAN KLA VEREN. 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzor;;i ngsgesticht 

de heer: Mr. C. T. F. THURKOW. 

'l'abel aantoonende de datums van vertrek en ver
moetlelijke aanko~n. t der brievenmalen van en naar 
.V1!del'lm1d O\'CI' 1le rnaand April 1884. ' 

Vt~1·moeJelijke aankomst 

te Bata\'ia. Vertrek van Batavia. 

F. '2 April. 

N. 3 id. 

E. 7 id. 

N. ·13 id .• 

F. 16 id. 
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N. 13. De letter~ -:-/. E. F. duid1~n respectievclijk de 
-:Vedulandsche, Engelsche, en Fransc_he brievenma
len aan. 

Gisterenavond zat er op een stoep rn de 
Achterstraat een jongen, van een jaar of tien, 
bitter te huilen. Uevraagd zijnde naar de oor
zaak van zijn droefenis, vertelde hij des mor
gens door een jeugclig landgenoot geengageerd 
te zijn, om geclurende den morgen en den na
micluag ean pikoJan met een ijsaffo,ire te drn
gen, tegen betaling van twintig duiten en 
van tijd tot tijd wat ijs. Het ijs had hij genoten. 
maar toen bet op betalen vu,n het loon aan
kwam, ha(~ de grooter en sterker koopman 
hem in stede daarvan een pak slnag aange
borlen. Heden genoeg voor den annen jongen 
om bedroefd te zijn. Y olgens hem zou de iis
verkooper dien dag voor rneer dan een spaan
sche mat v~rkocht hebben. 

Op de onderneming G1Lgan, aan de Lawoe 

F e u i 11 e t o n. 
J A CU U ES DA M 0 U R. 

:;.\AAR HET FRANSCII 

m.' 
Vervolg. 

- Tocn ik mij zoo geheel alleen zag, heb ik toe
gegeven aan een man, die rnij uit mijne ellende. en 
mijn verdriet 'Tilde redden. Ziedaar alles waarin ik 
schuld heb. , . . Ik heb mij laten Yerlokken, door de 
vcrwacbting van gelukkig te zullen zijn.. . . Dat is 
immers geen misdaa<l, niet waa1·? 

Met voorover gebogen hoofd, hoorde hij baar aan, 
nog nederiger en Yel'legener dan zijzelve was. Hij 
sloeg echter toch de 0015en op. 

- En mijnc dochter? vroeg hij. 
Felicia bcgon weder te beven. Zij stotterde: 
- Uwe ciochter?.. . . Daarvan weet ik niets, zij is 

niet mecr hij mij. 
- Hoc clan! 
- Ja, i~ had ham· bij mijne tantc geplaatst ... . 

Zij is weggeloopcn, zij is den slechten weg opgegaan. 
Ern oogenblik bleef Damour stom, zeer kalm als

of · hij niets begrepcn had. 
Toen op eens gaf hij, die zoo verlegen was een 

vuistslag op de ladetafel, <lie z66 aankwam, dat 

De Soerakartasche Oourant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
Trijdag, uitgezonderd feestdage:Q.. 

heeft men, nu acht dagen geleden, van den 
l1mdhuurder tweti paarden gestolen, een hengst
veuleu en een merrie. De dieven hadden de 
pagger om het erf met een schaar stuk geknipt 
en de paarden door het ontstane gat geleid. 
'foen des morgens de diefstal ontdekt werd, 
kreeg de opzichter L. den last om de paarden 
op te sporen. Hy was zoo gelukkig om ze 
ongeveer 2± palen van Gagan terug te vm
den en wel in een grot, in een ravijn, 'foen 
de op:.:ichter met zijne volgelingen naderde, 
lieten de schurken de paarden staan en pos
teerden zij zich op een hoogte, van waar zij 
met ontbloote krissen dreigden en met stee
nen wierpen. Toen de opzichter met een revol
ver dreigde, gingen zij echter op de vlucht. 

Het plan schijnt niet geweest te zijn om
zooals gewoonlijk, de paarden bij een slachter 
te brengen, want in de grot lag ·aan den in
gang een hoop versch gesneden gras, genoeg
zaam voer voor tien paarclen gedurende een 
<lag ; <licht bij de grot was men het spoor 
bijna kwijt geraakt, al.s een der paarclen daar 
niet iets had achtergelaten, wat de meven nog 
niet uit den weg hadden kunnen ruimen. Het 
hengstsveulen, van Soembawasch ras, belooft 
een zeer schoon dier te word.en en heeft tee
kens die bij Javanen op hoogen prijs gesteld 
word en. 

Van beide paarden was reeds belasting, het 
zoogenaamde oorgeld, betaald. Men vraagt ons 
nu af, als de paarden eens niet teruggekregen 
waren, of de eigenatLr die f 12.- dan zoucle te
ruggekregen hebben·? vV at in handen van den 
:fiscus is krijgt men er zoo gemakkelijk niet we
der uit. 

Men hteft ons verweten, <lat wij nagelaten 
hebben melding te maken van het verleenen 
van een concessie aan den Heer G. '\V. '\Vinter, 
tot den aanleg van. een stoomtram van Solo 
naar Poerwodadie. de eerste halte van de Ne
derlambch-Indi che Spoorwegmaatschappij op 
den weg naar Djokdja. 

Het is waar, wij hebben dit nagelaten. doen 
daarvoor ameude honorable en bieden hun die 
zulks mocht interesseeren, ga.arne onze excuses 
aan voor het niet vermelden van z11lk een be
langrijk feit. 

Een vrouw uit de dessa Djetis, had aan
genomen om een stoel op rueu w te matten, 
voor de som van vijftien dubbeltjes, ongeveer 
een acht maanden geleden, en claarop een 
voorschot gevraagd van f 0,75. Aanvankelijk 
was dit geweigerd, maar de vrouw voerde 

een doos met schel[J4!n op het rnirlden van het mar
mer danste. Maar hij had geen tijd om te spreken, 
want twee kinderen, een jongen van zes en een 
meisje van vier jaren, hadden· de deur open gemaakt 
en zich in een uitbarsting van vreugde om den hals 
van F.elicia geworpen. 

- Dag lieve ruoeder, '\\ij zijn daar in den tu.in, 
aan het einde van de straat geweest. . . . Fral)<;oise 
heeft ons gezegd om naar lmis te gaan . . . . 0 ! als 
gij eens ·wist, er is zand op de paden en er zijn 
kippen in het water. 

- Het is goed, laat mij met vrede, zij de moe
der uij rmv. 

En de kindermeid roepende sprak zij: 
- Fran<;6ise breng de kinderen weg. Zeer dom 

van u om op dit uur huiswaarts te keeren. 
De kinderen gingen heen, waren bcdroefd, tenvijl 

de kindermeid, gekrcnkt over den toon waarop me
Houw gesproken ha<l, zich boos maakte en hen voor 
zich uitduwde. Felicia was een '.>ogenblik, door de 
dolle vrees bckropen, dat Jacques de kleinen zoude 
stclen; hij kon ze op zijn rug nemen en dan weg
Joopen. nerru, aan wicn niet gezegd was om te gaan 
zitten, had zich r.oo Jang als hij was op een fauteuil 
ncder gevlei<l. na , an het oor rnn zijn vriend gefluis
tenl te hcbben: 

- De kleine Sagnards, dat goed groeit als 
kool. 

'l'oen de deur gcsloten was, gaf Damou1· ce11 
tweede slag op de Jatafel, uitroepencl.r: 

- Al dat goed kan mij niets schelen, ik moet 

<\.dvertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

aan, <lat ZlJ zonder die som niet aan het werk 
kon beginnen, daar zij geen geld bad om rot
ting te koopen en ;;r;ij zich ook een paar ll,les
sen moest aanschaffen, om die te snijden. Zij 
ontving dan ook de f 0, 75, µiaar inplaats van 
aan het werk te beginnen, maakte zij bet geld 
op en verpandde den stoel. Als er naar ge
vmagd werd, was het antwoord onve.i.·ander
lij k dat de stoel over een paar dagen klaar 
zou wezen. Dit begon den eigenaar einde
lijk te verdrieten; hij gmg naar de vrouw 
toe en na lang zoeken kwam men bij een 
hacijie, waar de stoel gevonden werd. Er was 
hoegenaamd niets aim gedaan. De eigenaar 
wiltle toen het meubel medenemen, maar de ha
djie verzette zich daartegen, voorgevende dat hij 
deu stoel van de matster gekocht hn,d. Hiern.an 
zicL. niet storende, liet de e1genn.ar de stoel 
oppakken en medenemen. De hadjie beweerde 
ioeu bestolen te worden en dreigde een aan
klucht bij de politie te zullen indienen. Of 
hij dit gedaan heeft is ons niet bekend, maar 
iS zulks het geval, clan kon de heilige man 
wel eens in een onaangenaam parket komen, 
daar hij, bii het in pand nernen, zeer goed 
wist dat de vrouw dergelijk menbilair niet kon 
bezitten. l\1isschien zal hii zich ook wel be
du.cht hebben. 

'fe Gondosepoetran, onder Mangkoe-negaran 
woonde een zekere danseuse genaamd Mas
adjeng 'J;aroesitie, ongeveer twintig jaren oud 
en niet misdeeld van schoonheid. 'l'wee dagen 
geleden ontving zij bezoek van drie jonge ja
vanen, die haar voorstelden om met hen te gaan 
toeren, waarvoor zij f 40.- zou ontvangen. 
Zij stemde hierin toe, kleedde zich netjes aan, 
versierde zich met al hare juweelen en steeg 
in het rijtuig. :Werst ging het naar '1.)oejoedan, 
waar een fiesch cognac gekocht wercl en van 
daar naar Djebbres, tusschen de Chineesche gra
ven. Daar werd nu feest gevierd en de fl.esch 
ducht.ig aangesproken, maar voor Mas adjeng 
Taroesitie schijnt de cognac met ketjoeboong 
vermenwl te zijn geweest, want zij sliep in. 
Toen zij wakker werd, was zij alleen met haar 
becliende. De clrie jongelieden waren verdwe
nen, ruaar ook hare oorknbppen, ringen, knoo
pen eu cen zilveren sieriedoos, te zamen ter 
waarde van f 790.- werden gemist, alsook 
hare kleederen, zoodat ze ongeveer in Evas
coduum was. 

De dansmeid heeft bet gebeurde aangegeven 
en de politie is zoo gelukkig geweest van twee 
der kerels gevangen te nemen, die nu voor 
de Pmdhoto zullen terccht staan. 

mijne dochter hebben, ik ben gekomen om haar af 
te halen. 

Felicia was verstijfd. , 
- Ga zitten en laat ons praten, zeide zij. Al 

dat leven maken geeft niets .... Dus gij komt mij halen. 
- Ja, en gij volgt mij oogenblikkelijk .... Ik ben 

uw echtgfmoot, de eenige cchte. 0 ! ik ken mijn 
re~ht. Niet waar Berru, ik ben in mijn recht. 
Komaan zet uw muts op en wees lief, tenzij dat 
ge mocht willen, dat de heele wereld onze zaken kent. 

Zij zag hem aan en ondanks haar zelve, las men 
op l1aar ontstcld gelaat, dat ze hem niet rneer lief 
had, dat hij haar met zijn akeligen ourlenlom van 
een ellendige, verschrikte en walgde. \Vat zij, zoo 
blank, zoo rond, thans gewoon aan alle burgerlijke 
gemakken, zou het harde en armoedige leven van 
woeger weder beginnen en tot gezel hebben een n .. an 
die wel een geraamte geleek? 

- Gij weigert, hernam Damour, die op haar 
gelaat las. Ja, ik begrijp bet we!, gij hebt u gewend 
om kanto01jufvrouw te spelen; .... en ik heh geen 
mooie winkel, geen lade met klein geld , waarin ga 
naa1· hartelust kunt rammelen. Dan zijn er nog de 
twee ldeintjes van zooeven, waarop g" beter schijnt 
tc passen dan op Louize. Als men de dochter ver
loren gemaakt heeft, geeft men wat om den vader! 
Maar <lat alles is nu voor rnij hetzelfile. lk wil dat gij 
meclegaat en gij zult rnedegaan, of ik ga naar den 
kommissaris van politie. opdat hij u met gendannen 
bij mij brengt. Daarop heb ik recht niet waar Be19u? 

De schildcr knikte met het hoofd. Dit tooneel 

Inzending der Advertentien tot op deu 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Onze berichtgever wist niet te zeggen of de 
goederen, clan wel een gedeelte claarvan, ach 
terhaald zijn. 

Op den laatsten van de maand Maart, spcel 
den eenige kinderen uit de desa Karang-anjar 
aan den oever van de Bengawan. Een meisje 
StLbima genaamd, een kind van acht jaren, gaf 
aan een ander, Satjem en die tien jaren oucl 
was, een stoot, zoodat zij in de rivier viel en 
onmid delijk verdronk. 

EEN AMSTERDAMSCHE ANEKDOTE. 
Een Amsterdamsch koopman kwam onhLngs 

on verwacht, terwijl de dienstboden meenden dat 
hij met zijne echtgenoote in de comeclie was, 
te huis. In den salon komencle. verrasts hij bet 
linnenmeisje van mevrou w op de cam1pe in de 
anuen van een jongen heer van deftigen hui 
ze. 

Groote ontsteltenis. 
In een oogwenk was het linnen1ueisje met 

kleur als een paradijsappel, gevloden, en de 
verschrikte minnaar wilde juist haar voorbeeld 
volgen, toen de heer des puizes hem terug 
hield. 

Alsof er niets gebeurd was, verzocht hij het 
jongemensch nog niet te vertrekken en een 
glas wzjn met hem te. <lrinken. Aan men·ouw, 
die inmiddels binnen was gekomen. werd de 
betrapte minnaar b:ij zijn naam voorgesteld als 
de verloofde van Kaatje, »die hier een uurtje 
was komen vrijen." l\Ievrouw, bij de hand als 
zii is, begreep haar echtgenoot dadelijk en bleef 
volkomen in haar rol. 

»Komaan, <lat is aardig," sprak zij »en nu 
blijft u 'n glas wijn drinken en 'n boterham 
eten, dat treft uitstekend!'" En mevrouw schel
de. 

» Laat Ka,a~je wijn brengen en het avonde 
ten klaar zetten!" gelastte zij de binnenkomen
cle dienstbocle, die ook al er zeer verschrikt 
uitzag,-misschien wel, omdat haar vr~jer in 
de keukenkast school! Het JOnge mensch zat 
als op heete kolen, toen het ontvloden linnenmeis
je met ter neer geslctgen oogen, eene bo_etvaar
clige Magdalena gelijk, den wijn kwam binnen
brengen, bet servet op de tafel leggen en de 
borcljes gereed zetten. 

Het scheen wel alsof mevrouw dien avond 
vau alles op tafel hebben wilde en telkens het 
meisje nog iets te geln,sten had. 

l\leneer babbelde met den jongenheer in
tusschen over koetjes en kalfjes, en vertekle 
hem o. a. dat zijn vader een goed vriend van 
hem was. 

vermaakte hem uitermate. Echtel' toen hij Damour 
woedend, bedwelmd door zijn eigcn praten en Felicia 
aan hare laatste krachtcn, <•p het punt- van te snik
ken en te bezwijmen zag, dacht hij rlen mooien rol 
tc moeten spelen. Hij kwam tusschen beiden, op 
een ernstigen toon sprekencle: 

- Ja, ja, zeke1' is clat uw recht; muar wij moe
ten eerst zien, wij moeten nadenken .... Ik heb rnij 
altoos zoncler vlek gedragen .... Voor el' tot lets 
besloten wonlL zal het behoorlijk wezen, om eet'~t 
met den beer Sagnard te spl'eken en hij is er niet. 

Hij hield op en vervolgde toen met een verander
de stem, die door een valschc aandoening scheen 
te beven: 

- Alleen heeft mijn kameraad wat haast. Hct is 
hard om in zijn toestand te moeten wachten .... Ach 
mevrouw als g\j eens wist hoeveel hij geleden hecfL! 
En nu, hij heeft geen aal'Clappel, hij sterft· van d<'n 
hanger, men wijst hem overal tel'ug . . . . Toen ik 
hem daar zooeven ont.uoctte had hij sedert gisteren 
Jliet gegeien. 

Felicia op eenmaal rnn wees tot droefheicl overgaan
de, kon de tranen, die ham· verstikten niet terughouden. 
Zij gevoel<le een oneindige smart, berouw en tegen
zin in het !even. Een krcet ontsnapte haar: 

- Jacques, vergcef m\j ! 
Toen zij kon spreken, ging zij voort: 
- Wat gebeurd is, is gescl:iicd. Maar ik "·ii nict 

dat gij ongelukkig zijt ..... Laat mij u te hulp komen. 
Damour wees haar hcfiig terug. 
- Zeker, zeide Benu levendig, hct huis is hiei 

• 

• 



• 
'l'uen :dh•s g·c'l't'~·ll was ,~,,z,•t en IQP!l 'n bo

t ,,rham zou gnan deu. '"'r,mt ·chultli«tlc me
Vl'll'IW zil.'11 tegenoYer den jungnmn, dta ze zijne 
Y •rloof1k ung e ll::' moest hLh~n binnen komeu, 
omdnt ;rjj in hare• ,·erw1trriuµ; had vergeten 
z lllt 11p tui't'l te zetten; tk jougeling verkhrnr
ch'. dat hij 't 1li1'n :LYoml tlesuootl' wel :wiuler 
Z0\1 t s!t'lkn ZOU. 

».lnwl'I. nmar wii niet, en aimgezien ons 
tli1'nstmeiaje un de vron w uwer kouze schijnt. 
w1•n,;L•lwn we, nls u ons weer de eer van een 
hl'zoek schenkt, gewaarschu\\·u te worden, clan 
z11llt·n we in tljds zorg tlntgen, dat uwe ver
lonii.lt' niet 110eft te bedienen," sprak mijnhe.er, 
g·1wtlig bcheud. • 

Dt> jLn1geling mompelde iets binnensmonds, 
:elwPn zid1 in zijn wijngl1ts te verslikken en 
wenl. lloor tlezo onverstoorbare 1rnlmte van gast
heer eu ga,;tvrouw hoe langer hoe zenuwacb
tig-er. 

~ '1ttliit hij eindelijk zijn broodje op hat1 en 
l':no · n paar uur lang was genmrteld, terwijl het 
kirnppe linnernneisje tot hare strn,f steeds in 
dL' kmner hn.cl moeten b4jven om den gast te 
hedieneu. zo\L hij gaan vertrekken. i\Ievrouw 
hief einclelijok. het glas op ten afscheicl met cle 
\\'O\'rt1en: »en nu, menet!l: D .. dank voor uw 
lwznt:k. eu ge1nk gewem:cht met uwe verloVing 
md. ons K::uLtje . ., 

'l'twu ~'it•l tle jongeling door de mand; stot
tNellll >erklaarile hij dat het zoover nog niet 
\\'a:-:. 

( :roote wrwomleriug bij mevrouw en onge
win:-:de verout~nnrdiging vn.u uiijl!heer, die zijn 
ga:-:t vrrzoc;ht onverwijld te vertrekken, terwiji 
liii l':el\ hem de deur zou uitlaten. 

011heil:,;pellencl zwijgeml. ging mijnbeer den 
.. iL'ngtligL'll l':Onclnin voor naar de deur. en ter

·w~jl Lii die opende sprllk lij: ~ Yriendje, laatu dit 
nn e1•i;i.e le,; zij u. Ik scha1Lm m\j geenszins om 
dt->11 n~jl'r nm mij ne dierntrun.agd ttls ga t aan 
rniin t.tfel te l':ieu, doch den verleider vim een 
·m\jrn•r ondergesc1ikten belmudel ik ahlu ." en 
i1wteen kwmu tle lirnr:> v11n den gnstbeer in 
znlk l'l'lle onmchtt> 1t11m·11king met het boven
g·t'1leelt · Y:m de.' minn:rnrs pantalon. lhLt deze 
lid lrno~e Lonle,;. 0::2 zou te zeggen, afvloog 
wndPr eeu \-an de treden te rttken. 

En~n rno1· het nJdrnk].;:en van dit p.nn.uner 
011b·ingen wii het volgende telegram: 

.Er i-: ,;to ring langs beide lijmm tus chen Akijab 
en ( 'iilcntbt. · 

Op de bezwaren ingebracht doo:- deu .L>irek
tenr ,~au .J ustitie heeft, 'boo meldt men ons, de 
He?(ering· afgezicn van ba1tr voornemen om de 
inln.rnl,;;che leden bij het collegie van boedel
nn'e<;ter.' n.lhier door aclvisenrs te vervangen. 

De a,.;~iRtent-resident voor de politie hidd gis
t0ren mi<lclag een inspectie over :de Bataviascbe 
Barissau. een merkwaardige mengeling van 
ongeveer 1100 inlandsclre lil.ndsverdedigers, die 
Llen intocht vim Z. E. vim l{ee~ znlleu helpen 
opkiisteren. 

( hsteren namtclllag wercl in Kiimpong Djawa 
op Kemajorn.n e~n idylle wre~d ver toord door 
e<'ll Vitder met zijn ouclsten zoon, wie het ter 
ooro gekomen \Ya . dat de uithuizigbeicl van 
een jonger lid des gezins. eeu negentienjarigfi!n 
kmrnp. te wijten wns aan de bekoorlijkheden 
e-~uer uonnn. in genoemcl& lrnmpong. De jongen 
wenl aan het becloel<leu adres gevonden, en de 
li1,fkoziugen maakten plaats voor een pak slaag, 
wcw.rvan de o·n.stvrije nonna han.r deel bekwam. 
lfanr ge«ch1~euw en geroep. dat zij bij den 
ollicier van ju:ootitie zou khigen; deed de buren 
te hoop loopen, doch voncl weiuig sympathie. 

Alg. Dagbl. 

De:;kundig~n · wijzen als een oorzaak >al?- den 
pmmlentlroe"· het ongedierte arm, dat afkolllstig 
is ,.,rn kippen en duiven. 

rnl gcnol'g. <Ian dut de womv n met cen led~c muag 
z1111clt' lnten. Luat ons aannemcn clat p:ij geld weigert, 
1'1.'ll p-1~,:chc'nk knn t gij toch altuos aanncmen. Als ge 
IH'111 rn~1~u· te 1•ten ~·auft. wat bouillon, zou hem we
""'' hiihrernren, 11i1.•t waar mewouw ? 

-· ·llij kan alle,: krUl!rn wat h\j wil. mijnheer Ilel"l'u. 
'.l!aur hij ,:[ocg weder op flp lataft>I, rocpendc: 

- n.111k 11, vnn dal lJJ"OO(l eet ik nict?. 
En zijm' wouw go1.~d in de oogcn zicndc, verrnlg

d1' liij: 
- lJ "·ii ik hchben en ik zal u hebben. llet 

T!l't'>'ch ku11t. p:ij hnudcn . 
\\'pc\cr rln 11· ·walginp: en schrik aangegrepen, was 

V1:iici;1 1.1'n1gp:eti·c•llL'll. Tocn wcnl Damour verschrik
kPlijk. liij ,:prak rr van 0111 a lies ~tnk te sluan en 
wu11cl zit'lt duul' lagc hr>'rhuldip:in~cn op. Hij wilde 
ill'I nd1·p.; van zijne tlochtcl' hcbhen. hij ,.;clrnd1le zijne 
uo11\\". di•~ i;1 d~n l1'11ninp:stoel zat. Pn schrconwde liaar 
tu'. 1lat zi.i 1lr i~PillL! YCl'korht hn1l 1•11 zij, zonrlcr zich 
ti- wrde ligt'n, in wezenloo~heid, door a Iles wat !mar 
owrlrn·mn lwrhaaltle Jn11gza:nn 1lat zij hct arlre>'·nict 
wist. J11an1· dat 111rn hct zckcr uan hct hoofrlbureau 
d1'1· politic• z1m lrnnnen krijgcu. Eirnlclijk ~tuml Damou~, 
die' al zwPn~11de, dat hij nooit mec1' hcrn zou gaan, 
op e,•n stoel "·ns ncdcrgcyalJen, op en na cen vuist
slug, tievip:cr clan ulle underen, sprak hij : 

- 1\-clnu. vuor den donclcr! ik .-erirck .... Ja, ik 
'''!'trek. omdat ik dut zoo Yerkies. ?lfaar gij zup; er 
nit'! liij Ycrliczcn met \rnt tc wachten, ik zal tcrug
krt11H'll uls die 111a11 van n chw1· i" en ik zal u toe
tuk~:l~·n, 11 zoo ftoc>d al. hem en de kl!rnters, alles 

Bo'9'en of nabij de ruif hangen meestal de 
kooien, van bahun of tekoekoer, ketitimn of 
perkoctoet en undere vogel<i, die bij de inlim
clP,,J.·s g-eliefd zijn; legkippen hebben vrijen toe
acmo· tot de rnif en pln.atsen er ham· eier u in 
,.., 0 ' l bet mill of mcer c roge gras, dat het paimlen-
voeder nitmaakt. 

De boodschitp is dus: houd ruif en voedor 
zindelijk. 

Gistereu is de bevolkino· van Kampon()' Sa-o 0 

wit vermeenlerd met een in den modtler o-ebo-
ren. kind, dat zijn leven begon met als dren
kelrng gered te ,worden; de moecl@r was bezig 
mee te werken aan het uitdiepen van een sloot 
en bet. uitscheppen van vischjes uit den modeler. 
Het kmtl zal zeker grooten aanleo· hebben voor 
waterbou wkundige. 

0 

Alg. Dagbl. 

1\Ien schrijft ons: 
Yolgeus het Alg. Dagbl. heeft de Resident 

cler Preanger H.egent.schappen bet voor tel ge
ditan om een nieu we pacht in het leven te roe
pen, nl. die van het recht tot het verzamelen 
van schildpacleieren aan het Zniderstrancl van 
zijn gewest. 

Ernst of .kortswijl? "."roegen wij bij de lezing 
van dn.t bencht. Het Zmclerstnrnd der Preano·er 

0 ' 
wiw.r bedoelde eieren in groote hoeveelheid wor-
den gevonclen en thtm tot voedsel dienen van 
kudclen verwilderde honden, is eene woeste . ' grootendeels alleeu door wilde dieren bewoon-
de streelt van verbazencle uitgestrektheid. Al 
m ocht zich ~lan ook een J_:Jachter opdoen, clan 
zo1:den de uitgaven, welk~ hij voor de exploi
tatie vim de pacht <;loen moet, z6o groot zijn, 
dat <le pachtsorn niet dan hoo()'st onbeduidencl 
Zljn kan. 

0 

Bat~ fldbl. 

ALs EEX AKAL, wii.arvan enk •le ( •:i:neezen, 
die van plan zijn zich foilliet ta geveu. gebruik 
Ula.ken, noemt men ons bet quasi-overdoen 
hllll1ler toko's aan anderen, bij behom'lijke (anti) 
gedateenle acte en tijdige inbezitneming door 
clen (gefingeerden) kooper. 

- Is HET rs DEX haak, zoo vrnagt men ons, 
dat op cen pla11ts, waar een logement i , een 
assistent-resident e,JJ. een president van den land
rn.acl dagen lang logeeren bij den Regent; die 
toch reeds in schulden steekt? 

De Jai•_ Ct_ behelst een regeling cler werk
overeenkomsten van de werknemers en werk
gernrs op Banda, benevem de moclelleri der 
contracten en der <loor het bestuur aan te 
houden registers. In hoofdzaak bevat het He
glement dezelfde voorschriften als <lat over de 
overeenkomsten op Deli, te1 Oostkust van 

Sumatra. 
Het wetgevend vermogen der Regaering be

weegt zich clus niet langs den kortsten itfstiind 
tusschen twee punten; het gewest onzer inwo
ning en .Java zijn over 't hoofd gesprongen 
en links gelaten. wat zeer te betreuren is Of 
zou 't wellicbt de bedoeling der Regeering 
zijn, om, na de bewuste regeling der werkcon
tntcten op de twee uiterste punten te hebben 
uitgezet, dan,rtusschen voor tlnmatn.,,';; \Vest
ku t en .Ja.va het juiste midden te zo ken'? 

't Is te hopen voor de onclernemers, rnaar niet 
minder voor de Regeering zelve . .Jiocht 't in
clerdaad bet geval zijn, dun vestigen wij bij 
deze met nadrnk ]mar an.nclacht op onze nrs. 
van 18 - 20 dezer, waarin ieder oprecht z.oe
kende een leidrhn.atl zal vinden, die, wn.t al
thans 8nmn.tra's °"Vestkust betrE'it, hmgs den 
gemakkelijksten weg naar het gezoehte midden 
voert. 

Sinn. Court. 

Xn.ll.r wij vernemen, zullen door de Fn.ctorij 
der Nederland che Ha.ndelruan.tscbappij mijn
bouwkunclie onderzoekingen worden gedattn op 

wat in uw verYloekt krot is.... . ·wacht maur. gij 
zult het zien ! 

Ilij ging, httar met de Yuist dreig·'nlt> naar hui
ten. Eiger~lijk w,1s hj wl'lirht, dat het tot zulk een 
ci111le gekomen was. Berm, die ac11tergehleven wa;;, 
ing •nomen met zijne rol in rlezc ge . .;chie lcnis, zeide 
op Yerzoenende toon: 

- \Yoes niet bang, ik zal hem nid rnrlatcn. Een 
ongeluk moct vool'lrnrnen_ wonlen. 

llij \'Cr.<touttc zich zclfo om hare han1l te kn~sen. 
Zij liet hem bcgMn, haar wil was gehrokcn; uls 
haa1· man hau1· bij den arm gcnomcn hurl, zo11 ze 
met hem vert.rokken zijn. Zij hoonlc cchter 1le >;tap
pen Yan de iWl'e mannen, die cloor tlcn wi11kel licpen. 
Een knee.ht fatsocneci·de met grootc s11c1lcn hct vic
rcncleel rnn een ~chaap. Cijfer~ wcrclen afgcruepen. 
Toen bracht het µ-ernel rnn koopl"l'ouw h,tar tot 
liaar plicht trrng op haar kantoor, tc mirlrlen van 
rle hl'l<lere glazr.11. Ze was zecr bleck llltl<ll' zeer 
kalm, abof er niet;; gf'henrd was. 

- lfoel'eel moet er ontrnngen wonlen? wueg zij. 
- Zernn francs Yijftig, mcvrouw. En claurop he-

taalde zij klein geld terug. 

IV 

Den volgentlen dag trof Dam·our het: rle steenhou
wer bracht hem binn·en als bewnarl:ler in de 'V.erk
plaats van bet sta1lhuis. En zoo bewaukte hij thaus 
het gcbonw, dat hij woeger had helpcm vcrbrnnclen. 
Hij had t~ slotte ecn gemakkelijk werk, een arheid 

de eil1inden m Str11.nt Gasp.tr tusschen Banlrn 
en Billiton. 

Het is ous gebleken, d1tt zelts vool' ecni~ 
hoogo htllllsJie111u·a11 de h1tstelijk in de P<Llem
bangsche Bovenlanden ontLlekte snmenzwering 
in een •ontloordri11gb111tr dnister gehnld is. Men 
zegt zelts, chit de Directenr van llinneulnndsch 
BestLrnr daiwvau officieel geen kennis draag-t. 

Intusschen schijut bet een feit, dat door den 
resident v1tn Pctlemlmng, eigener autoriteit, per
sonen. die door do 1fapat te Labat tot 10 en 
lG jaren dwnngarbeid zijn veroordeeld, op vrije 
voeten zijn gesteld. • 

Zoodanige inmenging an het hoofd van O'e
westelijk bestuur in rapatvonnissen in nu ~el 
niet zonder voorbeeld; m~ar W€l ma()' die han
deling van den resident du Cloux ;reemd ge~ 
noemd worden, daar hij persoonlijk de terecht
stelling der Pasoemabscbe hoofden door een door 
hem samengestelde rapat heeft gelast. 

Niet minder duister is een particulier schrij
ven van December 1881, ons ter kennisnemino" 
uit Bnitenzorg toegezonden, en 1tfkomstig va~ 
een volkomen vertrouwbaar persoon, waarin de 
overpln.at&ing van den politiekenagenivan Djam
bi, den heer Niece, d111trn11n wonlt toegeschre
ven dat h~j tot het la:i.tste toe bleef volhonden, 
clat geen zweem van bewijs voorhanden Wits, 
dat de samenzwering, den 7 Augustus te vo
ren te Palembn.ng ontdekt, te Djambi vertakkin
gen hebben zou_ 

De zaak komt ons voor van zoo veel belang 
te zijn, clii.t wij i:mclerlllaal tracbten :.3ullen eenig 
licht claarover te ontsteken. 

Op welke wijze de zoogenaam le postbouclers 
in de Molukken ons prestige handhaven kon 
blijken uit eene corespondentie uit Ambon viin 
de Soe1'. Ct. Wij lezen clam· o. a. dat een hunner 
eenvoudig door dfl bevolking is weggejaagd en 
thans te Al!tbou verblijf hondt. 

Bal. Hnbld. 

Verspre.ide be rich ten. 
De radja rnu Tenom wol'dt ho,) lunger hoe bniten

sporiger in zijnc eischen. Ilij verbngt wijen hanrlcl 
oii _zijne kusten, 0111 t'link oorlogscontrabandc voor zijne 
Atjeh:<cbe broerlt)1·~ te kunnen invoerc1i. Ten tweede. 
da:11· bij de Ncderl;111clers uict vcrtrouw1!, gamntie 
dienuungaande Yan Engeiantl. Ten denlc 200000 dol
lars extra lo~p1 ijs Yoor de gevungencn en ten vie1·de 
400000 dollars ~cbadev11rgoeding voor de kampoongs 
bij de tucqtiging ( ! ) in Januari vernieli.I. Het is 
te verwachten dat d~ Raclja een volgend maal ook 
nog schadernrgocd ing zal wagen voo1· de kumpoongs 
die YC!'bmnd zouden ziju als ook het 5cle hataillon 
mede op expedtic gegaan was. --De Locomotief zegt, 
rlttt cen vuurberg waarschuwt voor hij hegint te 
spuwen. -- Te C:oerabaia zijn twee politicoppassers 
ont-lagen weg1~11,; eigendunkelijke bandelingen: "·el
ke wonlt niet gemcld. -- Als de nieuwe Gom·rrneur 
Genernal zich stm~ door een oorlogsstoonwr "·ii la
ten co111"1Jijecrpn i~ cla::trYoor' aangewczen de' Koning in 
Emnw. - llet Eogeh;che ourlogschip Magpie zal 
haren voorrnacl stcenkolen aanvul!en bij Kuipertje .-
1-Iet Iuclisch Yailerla111l bernt ecn artikel getitcld 
»The great attraction van .Meester Corne I is", waurin 
voornamelijk geha11del1l wordt ove1· weduwcn met 
ongehuwcle ,dochte1·s. - Het vaarwater tus~cben Pa
speroenn en Soel'abaia, zoo schrijft J. A. ann de Oo;t
post, schij,nt steerls door zecroOYers onvcilig gemaak.t 
te wordcn De waterboot Argo is ten minste rloor 
zes geWrtpende kerels, die in ecn prauw langszijde 
kwamen met succes aangend'e i. De roornrs nmnen 
een zcil, rijst en kleederen . ter "·a 1rde Yan f33 mcdc.
Het Soembajasch liandelsblad deelt mcdc, dat 1le 
dobellaars zieh op rle str.mt zich niet mcer Ycilig 
wanen el zij op hct kc1'khof ecn lrnai·tjc g::tan Jeg
gen. Dcze mededcpling km1 ia hct IJc!aug dcr spil'i
tisten wczrn.--D,' djot'roctoelis Yan een wcdhono in 
de omtreke11,, Yan Samarang houclt er ren p::tl'tic11-
Jier sccl'etari~ op na. \.YeUi km<tuum die fonctiouna
ris zal d.nigen is nog nict rnstgesteld.-Die uan de 
bcurn met "pccnbtien "·int, heet ;;pcculant, clie wr-· 
liest: :;peler.-Bij ordonuantie i;; bepaald, datnicrnaml, 
zonder vcrgun11ing van den Gouverneul' Gcnl.'raal, 
dieper dan vijftien meters in den grond mag graYen. 

die tot vc1·dooving leidt. Des nachts dwaaldc hij aan 
den voet van de stijgcrs, naar alk geh1*:l Juisterende, 
maar ook som;; op cen zuk met plcister in ;;Janp 
rnllcnrle. llij spruk et' uiet mcer van om naa1• Batig
nolles tel'llg te keercn. Eens ~p een dag r.chtcr, clat 
Ilel'ru hem ern ontbijt a.angeboden bad, riep bij bij 
bet dertle lite!' wijn, dat ml,l'gen den grooten slag 
zou Yallen. Den .-algenden dug verliet hij de werk
plaats echtm: niet. Yan toen af aan .-Joog hij ullecn 
op als hij dronkcn was en YOrdenle rlan zijne rech" 
ten. Als hij nuchteren wa;;, blccf hij somber, in 
zichzelf gckeenl en beschaamrl. De schilcler "·as g·e
ei11digd met den gck met 11cm te stckru, herhalernlc 
dat hij gern man was. Maar hij bleef crnstig. Ilij 
mornpei<le: 

- Dan moet ik ze dooden! .... Ik waeht et~ al
Jeen op dat mij dut aangcraden worclt. 

Op cen avonrl p:ing hij uit, licp tot het plein rnn 
;,roncij en 11adat hij cen mu· op een bank gczeten 
l:\ad, ging hij naar de werkplaats terug. Geflurenrle 
den clag bad hij zich verbecld, clat hij zij1lc clochter 
voorbij het stadhuis had zien gnun, uitgestrckt op de 
kussens van cen prachtigen lanclouwcr. Berni harl 
hem aangeradcn om ecn onderzoek in tc stellcn, zcker 
zijnde rnn het ucl1·es van Louize binnen vici· q1 
twintig men tc· vinclen. 11.faur hij wcige1tf c. \\'aar
voor was het noodig dat tr kennen? Maru· cl~ gcdachtc 
dat de schoone dame, zoo goed geklced, die hij ge
zien had, in een rijt.uig getrokkcn door twee wittc 
paarclcn, wel cons zijne dochter kon wezcn, maaktc 
hem wakker,. Zijn clr~efheid vergrootte. Hij k.ocht 

Een ~poh·ogrl \TOeg of mPn soms bel'l'ee~1l was, ,·at 
op gt'<l 1tl'1·p dieptP 11iliton-tifl zon gc" on le11 l\'Ot'<lcn. -
~lnl'gt'll, den 5e clezt'I', zul <11.' noul'el"!lClll' Genen1al 
zijno i:l<lotstP m11lienti1' wrleenen.- Den le Ap!'il is 
cl 1c>1· 1l1•n lbatl van .l1~titie te Bata\·ia een uuurnug 
gcmaakt nvt <le z:rnk van Pen ep1·sten CLH1lmic's bij 
hd <lqurtcn!L'nt nn Bnl'gel"iijke openbal'r werke~1. 
wirns fin,rntim doll" h1•t '1'.ja pd j i-Kic;;p1'i sc hronwlijk 
in Lie w,u· wa1·e11 c:1 g-<·trncht h:ul 1lien finuntieel1•n 
uoud door V<llschc L)bilg:1tiL'll tc' bezwcl'en.-l~cn afri
lma11, in ke1uwl\jkPn staat, w1~nl tr Santamng dool' eeni
ge Chineesche killliCl'en ui1gejonwd; dit begon hm11 tc 
wrrnlcH rn littal'Olll gaf hij l'l'rst een <ler jon~·ens en 
1o,•n dicns varier ecn pak siaug.-De Atlvocuat en 
procun,111· Mt'. de Hens te Soernb.1ia zcgt, clat mer 
cle gerechtiglH'icl nict mag YOoruitloopen. ZPcr juist, 
maal' als de gcrrchtigheid nu ecns den slakkengnng 
gnat, wat dan? ~Ioeten tllle belanghebheucleu dan 
ook maar kruipcn ?-

GEMENGDE BERICHTEN. 
\Vij lezen in De Pionier, een pas verscbenen 

weekblad, eerste jiiarga.ng, nr. 2, het volgen
de, dat wel waanlig is in ruirner kringen be
kend te worden: 

H.egeeriugscontracten met minde1jn.rige.n. Het 
geval cloet zich voor ( waarsch~ nlijk niet voor 
de eerste maal) dat een jongeling van ono-e
veer twintig jaren, wiens ou~ers overleden zij'n, 
met toestemming, misschien wel onder pressie 
·nm die.µs voogd, voor zes vrijwilligers bij de 
infanterie heeft geteekend. Het gevolg hiervan 
zou zijn ingeval hij de geheele zes jaren uit
dient, wa1.1.rop eenerzijcls de minister van oor
log ten gevolge van de gesloten overeenkomst 
recht heeft, dat geschiede door den betrokken 
voogd met meclewerking van de militaire au
toriteiten over een tijdperk van p. m. drie jaren, 
van zijn. clrie-en twinstigste tot zijn zes-en-twins
tigste jaar, geanticipeercl worclt op zijne rechten 
als meerdeijarig stci.atsbnrger, claard:oor een ser
vituut hem wordt opgelegd, wan.rdoor hij on
bekwaam is om over dat tijdvak van clrie ja
ren, vrijmachtig te bescbikken, om zicb eene 
rnaatschappelijke positie te verkiezen of te creee
ren zooals hij dttt wenscht en waartoe hij als 
staatsburger volkornen is gerechtiO'd. Dat het 
contract in ctisu door of namens cl~ ReO'eerincr 
met den mindeijarige gesloten, gen.dsistee~d doo~· 
diens voogcl, op het tijdstip chtt cle meerder
jarigheid van den hier bedoelden vrijwilliger 
tLan vangt, rechtens opbondt van kracht te zijn, 
is onzes inziens boven allen twijfel verheven. 

Onder geen voorwrtarde toch kan aan den 
meerde1jarigen Nederlander de verplicbting wor
den opgelegcl, om zonder zijn verln.ngen, of 
zelfs hiermede in strijd, drie jaren cle voor hem 
UiLLleelige gevolgen te dragen, welke eventueel 
kunnen voorspruiten uit bet continueeren eener 
overeenkomst, die door derden is gesloten, en 
waarvan hii alleen het sln.chtoffer zou worden. 

Iutusscben zal het aangohaalde voorbeeld 
wel uiet het eenige zijn datin den loop der tijclen 
zich heeft ~oorgedaan, en is het wellicht alleen 
nan bijkomende omstandigheclen te wijten, dat 
in ge}ij ksoortige geviillen door de belanghebben
clen geen gebruik wordt gemaakt van hunne 
onzes inz'iens niet twijfelachtige . rechten om 
ontbinding der overeenkomst te vorderen. Maar 
bedenkelijker ~chijnt hot ons toe, dat door of 
namens den minister V<tn oorlog of marine 
contrncten met rninderjarigen worden gesloteu, 
die ook nqg verbindend voor partij zouclen zijn 
gedurende bnnne meerde1:jarigheid. 

De toestemming vtm den voogd . kan geen 
vrijbrief zijn voor de betrokken milita.ire au
toriteiten om een servituut te leg()'en op de 
vrijheid van den vrijen Neclerln.ndsch

0

en Stnats
burger. Het gesloten contract schijnt onu toe 
van rechtswege te zijn ontbonden, op 't OOO'en
blik dat de meerd~1jarigheid van den con4·ac
tant ter eenre intreedt. 

De keizer van Brazilie heeft profeflsor Lil.
Cerda, die een tegerigif heeft ontdekt tegen den 

een mei; en toonde clat aan zijn kameraarl, hem 
zeggende dat het hrstemcl "·as om den slachter adcr 
tc Jaten. Die uitdrnkking br.viel hem, en wenl tel
kcns met eeu gedwougcn glirnlach· herhaalcl. 

- Ik zal den slachtcr Jaten bloeden ...... Iede1· 
moet zijn beurt hebbcn 1 niet waar? 

Als het zoo was. hield Berru hem uren Jang in 
een wijnhuis in de 1·uc d1t Temple, om hem te over
tuigen, dat men niemand moest aderlaten. Dat zou 
tlom wczcn, vooral omrlat men u daarom een kop 
kleiner maaktr.. Ilij grerp dan zij11 handen en vergdc 
een eed Llat hij zich nict aan zulk een geYaarlijke 
zuuk zou wagen, maar Damour herlmalde grinnekend: 

- Neen, ieclcr zijn beurt; ik zal den slachter la- . 
ten bloeden. 

Er gingen Yclc dagen voorbij maar nicmand werd 
aLlergcl:iten. 

Er gcbennle echter icts, wat de noodlottige uit
kom!it moest Yerhaasten. Men zond hem Yan etc werk
plauts weg, als onbruikbuar zijnde. In een nacht, 
dat het onwee~de was hij ingeslapen en c1· was een 
schop ge$~Olcn. Toen mocst bij weder van honger 
st~·rnn rn hij sleepte zich lungs de stratcn, nog te 
trotsch OIJl tc bedclen, maar met vlammcndc blikken 
naa1· de uit$tullingenl dor gaarl~cukens ziende. Maar 
i'nplaats dat de ellendc l!cm opwoncl, sloeg zij hem 
neder. :Men zoude gezegr! hebben, dat hij zich niet 
mccr tc Batignollcs zon durven Yertoonen, nu hij 
niet cens een schoone kiel kon uantrckkcn. 

Wo1·dl Vervolgd 



beet van lang 'll, dat bestaat uit overmangaan
zure kali Pn gezegd wordt met het beste ge

olg te zijn mmgewe11d1 een geschenk van 
'),000 dollars gegeven. 

Uit het tijdschrift La JY,1/ 111·e verm :den w_ij do 
ontdekkingdoor d,en heer 'l'urpin van eennieuwe 
ontploftemle stof, g-enaaw<l Panclastite, die de 
veruietig nule werk[ug van het dyn11ruiet ver 
moet overtr 'tfen. Het p1incln<itiil'. ll1Lt voor 
industrieele doeleimlen g;ebruikt· wordt, bostmtt 
uit t.wee vloeil4ti)ffen, de ~ne opfosbam· in de 

tdere, elk voor zich onwerkzamu, Ulnar die 
~mengd, zonder eenige operatie, noqh te11ctie, 
~n explo ief ~ormen. kra~tiger en meer ver-

1ietigeiu_l dan zuivere nitroglycerine. 
Enkele alllus verkregene mengsel weerstaan 

in p/oeiliw·<'n loeslcrnd oneindig beter aan een 
schok, dan aUe bekeude explosiefsto:ffen, zelfs 
beter clan het sprengpulver. • . , 

Het gewone kruit outploft ouder don schok 
van een ijzeren gewicht, zwaar zes kilogmm, 
dat van. een hoogte Om, 50 vn.lt. 

Het dyumniet ontploft onder hetzelfde gewicht, 
:i.llende van een hoogte Om, 15 
Het nitroglycerin!? ontploft ori.der dezelfde ge

wichts".'oorwaarden bij een val nm Om, 10 hoogte 
Het panclastite in vloeibaren toestand en on

gemengd, ontploft H iet onder hetzelfde gewicht, 
vallende van een hoogte vier meter. 

Enkcle samengestelde verbindingen van het 
pancln tite zijn niet ontvlambaar, en al de brand
bare verbimliugen verbranden gemakkelijk in de 
vrije lucht. 

llet. panclastifo bezit teveus de ruerbviuirdige 
eigensclmp, dat men naar verlriezing zijn ontplof
- mle krncht verruillderen of vermeenleren kau. 

ergel:ijkende proe.ven hebben doen zien, dat, 
rwijl men met ... rno gram dynamiet rotsblokkPn 

ill f> a (j tukken uiteen kon doen springen, men 
met 150 gram pandastite diezelfde rot blokkeu 
in 2 ', 00 en 8:3 stukken uiteen deed spatten. 
V erscheidene proeven hebben clan ook bewezen, 
cfat bet Turpinsche ruengsel in dezelfde verhou
ding ·ta.at tut het dyrnmriet, wat ontplofbaarheicl 
betreft. al c.lit tot het gewone bu kruit. 

TELEGR AMMEN. 
it Btitavia, 1 April. 

Het stoom chip Batavia i gisteren te l\Iar
se.µIe aano-ekomen. 

Het stoom chip Semamng arriV"eei•de giste
ren te Padang. 

De gouvern'.}ur-generaal van Rees is 20 .l\Jaart 
te A.tjeh aungekomen. 

Z. E. zou :-31 :Maart naar Deli vertrekken 
en worllt 10 clezer te Batavia verwacht. 

De legeJ;kommandunt vertrekt in ~lei naar 
Atjeh. 

Kapitein Schneider zal hem verge1tellen. 

Offrcieel. 
Overgeplaatst 1an Soerabaja naar 1\Iocl

joKerto, de aspirant-ingeniem Elenbaas. 
Benoe md tot a sitent-resident van Billiton 

Y osmaer. 
'l'weejarig ver"lof verleencl aan kapitein 

Christ: 
aan den eerten luitenant Dubois. 
Eervol ontslagen, op verzoek, de twee

de luitenant van Campen. 

De voorwaarden waarop de consulaire amb
tenaren van Cu.rmda en Hai:ti in de overzee che 
bezittingen worclen toegelaten, zijn afo:ekonclio-d. 

• ~ 0 

De forum.tie van het personeel ter algemeene 
secret11ne is nader vastgesteld. 

De aanleg v11n een Stoomtramweg van Poer
wodadi na11r Goendih is aanvaard. 

0 v erg ep la at st naar vVeltevreden, de 
luitenant-kolonel der artillerie Deibel; 

de eer te luitenant ten Bosch. 
naar Banjoebir.oe, majoor Hynekamp. 

OfJicieel. 
Tweej11rig verlof verleend aan Radema

ker. secretaris der residentie Krawang. 
Ben o em cl tot Secretaris cler resiclentie Kra

wang, Betz. 
tot voorzitter van den landraacl te Buiten

zorg, mr. van Gelder; 
tot voorzitter van de lanclraden te Mao-elang 
'I' B . 0 

en emanggoong, mr. erkhout; . 
tot voorzitter van de landraclen· te 'l'jiandjoer 

en Soekaboellli, mr. van den l3ossche. 
1-3e v or cl er d tot kolonel der 1.1.rtillerie van 

Zijll de Jong; ' 
tot luitenant-kolonels der artillerie. Biljardt 

en Hijnekarnp. 

Yan Reutor, 2 April. 
Lowh:11, 1 April, De begmfe1Jis van prins 

Leopold zal a. s. l',iitcnlag pht1tts hebben in de 
kapel vim St George. 

De roeiwecH;rijd der beicle universiteiten is 
twee dagen uitgesteld. 

Uit Ratavi11, 2 April. 
Voorgednigen. tot plaatsing bij den topogrn

phisehen clienst de lniteuant Breijer van de krijg
sehool. 

De komii.Jn,mhmt >an Atjeh seint onder dag
teekeuing vim 28 .Ma11rt, clitt op 21 Ma.art eeu 
gevecht htieft plaats gehacl. 9 

Aan ome zij<le vielen drie dooden. 
Hun 1\jken zijn ongeschonden teruggevonclen 

en begraven. 
V olgens opgmif verloor de vijand drie P1tng

lim1t's en 69 mincleren. . 
De v!jand Wit' 8000 man sterk. 
De verkondiging van den komst van den 

komst van den .Mahdi was aanleiding tot cleze 
beweging · 

-----
Het stoomschip !::Jernai·ang vertrok gisteren 

·van Padang naar Batavia. 

vVISSELKOERS T:E) K~TA VIA. 

Neclerl. bank. G1m dato f 100'1• 
id. foctorij G 1m id . , 10 0•1. 
id. parttc. G1m dato,, 100'/• i't 101'/• 

Eng. bnnk:. ,, ,, 12.-
id. partic. ,, ,, 11. 92' it· 11. 05 

Singapore bank zicht ,, 2.24 
H6ngkong id. id. ,. 2.2-1 
A111oy id. id. ., ~.:w 
\Y egens laugdurig- verbliif in deze o-ewesten 

h ft k 
. ~ tJ 0 I 

etl E-aptem ticheurer een tweejarig verlof 
nna.r uropa aangevraagd. 

De Engelsche mail is hie1• aan, met be1ich
ten, loopende tot 1 hlii.art. 

Luitenant Holwerda heeft cletacheerino- naar 
Indie gevraao-d. 

0 

Een Hollanclsd1 foctory te Maculla, Zui<l
Gninea, heeft het met de inboorlin<ren te kwaad 
gehacl. Er is hevig ge>ochten. 

0 

Uit Batitiva, 3 April. 
Het lid der nlgemecne rekenlrnmar Boelhou

wer, heeft pensioen aangevraag<l. 

Het stoomschip B1u·gemeeste1· den Te.c arri-
veerde gisteren te Padang. 

Y ervolg mailnismws, 29 Februari. 
De nieuwe. Inclische begrooting is gereed. 
De Arnhemscbe eedsweigernar is door den 

Hoogen Raad tot drie dngen celstraf veroordeelcl . 
De Heer van Hees zul veertien duo-en te A-

t . h 0 • Je vertoe>en. 
De overeenkom t met Engelsche reeclers is 

door cle aandeelhouclers in ·het 8uez-kanaal 
verworpen, 

De Transv&alsche deputatie is te lfoterdam 
feestelijk ontvangen. 

Engeland behouclt de Suzereiniteit over de 
Transvaal. 

Officieel: 
Eervol on tslagen, Buddingb, assistent-

resident van Grissee. • 
Beno em cl tot assistent-resident van Grissee, 

de assi tent-resident van -gaw:i. Y of1te; 
tot a sistent-resident van J. - gawi cle contr6-

leur der eer te klas&c Numans. 
Ee r v o 1 on ils 1 age n, \.Vebcr, notaris te 

Serang. 
Beno emd, tot notarlli te Serang, Pino. 
Ee rv o 1 on ts 1 ag en op verzoek, cler Kin

deren, voorzitter van het college van cumtor~n 
van het gyrnnasi11m t.e Batavia. met toekennincr 
van den titel van eerevoorzitter. 

0 

Aangeslagen vendutien. 
Op Din. Jag de11 8 April in het !mis laatst bc

woond dool' den Heer \\'. L. Yersteegh in de IJee
renstraat alhic!', van de rest.ant inboedel Yan den 
Heer C, Yan Yleuten. 

Op Donderdag den 10 April in het tokolocaal rnn 
den moor Abdullah. lJit de Ketandan alh!er rnn to
kogoedel'en. 

De Yendumeester 
H. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. v oorspoedig bevallen van eene dochter, A. 
HEIJNE geb. Rmis. 

(1 04.) Soerakarta, 1 April 1884. 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ii:eatings Cough Lozen~es; 
.Middel tegen de hoest. 

(105) MACHIELSE. 

Ver krij g baar: 
Puik gezou-tcn Vleesch 

f0.70 per pond. 
JONGBLOED. 

(103) Lod}iewoel'oong.· 

• 
• 

• 
Een Europeaan. 

ook de da,'aanselu" huil sprekemk\ ge
tlmcntle dertien j11rell bij 1le s 11 i Ii.er-
1'- II It U ll r wPrkzuam gewecst zijnde. wan ·
vau ,·ij f jitren nls mlmiluRtntteur, ook gc
heel or de hoogte van. de In ti i g· 0 ., II, 1-

·t u ur~ n'ttagt plaatsing op ecuo hmdelijke 
ondcrueming alR Athninistt·atenr <lim wel 
Onder- dn1iuist1·atenr. 

Allres onder nollllller dozer aclvertcntic, bli 
(99) IO )FT&: B-aTSI" rG. 

.A.n1sterdmusche Apohteek. 
S·oEHakarta. 

Ontvangen: Encaly1•s.inthe. 1'.oorts
w-erend liqueur, tevens eene zccr tHtn-
gename drank. 

(100) l\IACHIELSK 

An1sterdan1sche Apotheek. 
So erakarta. 

Bayrn1n. Alcoholisch ''rasch• 
-w-a.ter. 

( 1O1 ) l\1A CHIJ~LSE. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Handelaren in machi~rieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 
Ecn groote partjj I.,, T, 1--1 en Balk· 

ij zer in alle afmetingen. 
§taa.f en 1>1aati,jzer van alle dikten, 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot aa,ntal personen, zoowel in 

Frankrijk a.ls in vele a,ndere landen 
genezen, of wel zij hehhen hunne 
gezondheid behouden door het gere-
gelde gebruik der Bloedafleidende 
fillen van CAUVIN, van de Fa,oulteit 
te pa,rijs. Dit ge11eesmiddel is eene 
za,ohte en aangename purgatie · 

gemakkelijk intenemen, stellig-' 
werkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop en te P ARIJS 
14V, Faubourg St-Denis 

waarbij van G'X~'X ''"" e~ 1 
" 

~taaC en t>lnatk )lt<•r en .•~oper• 
draad. 

<hoot l Norteel'iug- ;v oe1·boute11 eu 
IOi nl-nrng.els. 
· · Otlt•1·e~1t h.n·aneu 

en _u! • .;h1°h.•1·s. 
rn )be · vim nf 'w" tot e1t met 

h.nl1•stukke11 tot 

wtlH•n {)°.jl>l"U tot l~" di1imetcr 
g"J•Pr>n op 10 .\.turn14phereu. 

P1·irn.L 1,w11lih .. ,it E-•~·el~che d1·~jfrie .. 
Jll'.( _ ~ e" kel en dubbel. 

and, Ceuti.·it·u~·aal~ §too1n
po1u.1len en Brandspuiten. 
• ..::: .. ! i_"~·e1·eetlsc•hatl ''OU1· g·a.s en 

"l.VH l"t;; ·ort.Juh'a;ul. 
Alle ~'morten 'T ert·uraren. 
JJ~)Dr en Ppnsn1a.chines, Draai

en • .::'«.'!taat"banken. 
:; toonunachiues JD et ketels op een 

fundatieplaat. 
I· iezel~1 ll co1npositie, de beste 

hekleeLlil1g teg, ltrmte-uitstmling. 
Dinas Cr~.!itall. een nieuw soort 

,·11nrJi.lei. Yan welke faatste artikelen zij 
eenio·e iwcnten voor .hva zijn 

·/~,·de~ a.lie a1·tikeleu,. benoodigcl 
I .,,,om· la.ndelijl'-e o.11clerne1ning·en. 

llunne zaak op· grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hunu_e prijzen zeer billiik' en 
henedeu concurrcntie gest~ld. 

Chmrne befa;;ten zij zich met toezicht hou
den op miunrnak vim .Jlacllinerieen en 
re1Hn·aties clnarvan, en nemen bestel• 
liuge:n aan op diver 'e werktuigen. 

(90) 

C1
E umus11

E des PROCEDES RAOUL PICTET 
15 tot 1500 K" · ·s per Uur 

Niauw klein ijs Machine 
V.\::-1 5 K•• PER UUR 

Bij toezending gereed om te 
werken.Prij$FllA:\CO Ilat'avia 
tegen Wissel op .El'uropa. 

De ftob BoyTean Laff~fenr, 
echt gewaarmerktdoor de hn11dtee~ 

'-==~;~~ii~~~~;~~~~~~~E~l~~==~:i~=keni1i·µ-, van Dr. GmAUDEAU ,·an ll' Sa111t-1;errnis, is een plantaa1di3e 
Siroop van eene gemakkelijke vi.:r· 
tecring-, t-lang-cnaam van smaak en 
rcuk. 'sed~rt eeue eeuw wordt zij 
door tie genccsheeren van alle Jau
den aa·nhe\'olcn ter genezing \'an 
ziektcn uit slecht bloed of klier
stoll'en \OOrtsprnitende. Men we11dt 
haar in L'l'll g1·oot a;u1tal ho;;pita len 

~ Q l3 
ftli1':umfif ~~ifai 

DU·DOCTE:rR 

Seul fourni a la 1IaJ.·ine 
-e/'ad77>w.Y 

; EN FRlNCE E>" B.ELG1.QU: :ET "ENRUSSIB I ~~ 

PARIS,Rue Richer/N~12. -~~'~ 

. en li,·l'daoli:.;e ~c·~liclilen aan. Als 
Slt'I k blne;lafl~idend mi,Jdel ver
nil'li,;t 1.ij ck loe,·all~n door het 
kwik ,·ernon.aakt c1' helpt de 11a
t11 11· 0111 zich l'I' ,-an te l.ienij<fon; 
ab111ede \'an het jodinm, wannePr 
men er te \'eel van ge11omen heef't. 

Fabriehsmerk in HOLLAND gede• 
po11ee»d. 

General Depot ·te PARIS, 12, rue 
'l I Hicher. 

__ JJ DJpolsindevoornaamsteapotheken 

~
I S,\\1i.lt.\:\G. ,,.annce& .. ·an i\.alsc; 

I 
llATAll\: l!oufrij'le&Co; 
D IOliDKO: 'Van nee & C:•; 
SoERAD\'fA: G. Ellinger; 
PADA:\G: U, '\'an J.Uuyen; 

~~~~ :MACASl::AR: ~. Brugma& 

ViQto~ia Wate~·~ 
N a t u u r 1 ij k .M i n e r a a l w a t e .r 

nit de 

Viet9ria IlroJ.1 tc Oberiah.J.1s-t.;i:n. a/d. Rijn.. 
Het beste der tot nu toe bekende 1\Iineraalwateren, aanbevolen cloor vole meclii?che au

toriteiten. 
Verkrijgbaar · bij 

(77) 

SO ES~fAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocclja; 

en in alle 'l'oko's. 

Ve::~ohi~n~n :· 
Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken · 

netjes. ingebonden. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

over 1884 

r I . 

THOOFT & SUNING. 

(8) 



G E L D - L 0 T E R IJ 
T 1=: BATAVIA, 

ten behLll'Yt' Yan 
Dt• Gymnastirksl'hool tr Soe1·aknrtn 

t'\ 11 

0 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
Jlt• le1·c•t•11i~i11~ tot , oorbereirl<-nd on- PAPUJH ID IN DIYERSE :-.OORTEN. 

dc•1Tieht nnu lcindet't•n , -ma .rtiirn·e1·- I E \' ELOPPJ£ . 
mo~('rulen in N1:11t•1·lnndsch lndiC. ~ KXN'l'OOHBE JOODIUDHEDEN. 

f 300 000 
-- 320 .. ., I TK'l'EN, IN iEER VELE :::lOORTE J. 

' . prtjzen. .PLLH'H'l'ALBUMS. 

Een prijs f 100.000.-
l pr~js 
1 (( 

YlLn 

(( 

J pq)ZCR « f 5.000.

f 20.000.
(( 10.000.
(( 10.000.
(( 5.000.
(( 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

·> 
10 

100 
~00 

(( 

(( 

(( 

(( 

« « 1.000.-
(( (( 

(( (( 

(( (( 

500.-
100.-
50.-

:1'20 pl'ijzPn t' l 70.000.-
LOTE;\ zijn tegen f ·l 0.- CO~T.\.NT verkrijgbaar. 

te ,\mhoina bij 1le heeren A. T. Bouman & Co. 
« H.111da 1< den hccr C. J. Blankei·t. 
" Dandjnrrnasi11 « « « J. A. "'· 
" lbndong (( <! « C. G. 5m·;;. 
« Bat:nia L< ile ~ I E"compto 1m1.i,.:chappij. 
" " << d 11 hcer ll. J . .\foertcn8. 

\( 

" 
l\ 

II. ((, 

I.( (\ 

« Bengkali.· 
" Ilo11koel1' 11 
« BoPleleng 
" I luit l'nzn rg
« t'lwri hon 

(\ l\ 

" « <L G. Gehl'ung. 
« « « F. If. Kroon. 
<L de becr1}n II. ~L van Dorp & Co. 
" (l " E1·11;;t & Co. 

l( 

(( 

(\ 

l< ~ 

« den 
I.(. (( 

\\ u 

(I. \\ 

(( (( 

(\ u. 

\l 

\( ((_ 

(( \\ 

l( 

(( 

llrnining- • • Co. 
Og ihie ,'· Co. 
\"i""er & Cu. 

<< Dunlop & Co. 
hoer Loa Po Scug. 
« Thio Tjeng Sooy. 
<< L. Yan Hutten. 

(( 

ll 

(( 

C. ,\ .. \eck.erlin. 

Th . .lansz. 
.T. J. II. Smeenk. 
.\ . .T . \l"ohekamp. 
J. ,·an llolst Pellekaan. 

" Djt1<'j ar:tr!:t « « L< .T. T. cl<' Graaf!'. 

(l . '\ 
" Tntlmmajo1' • 

\( 

« cll' 
l! den 

« B. B1111ing-. 
\\'ed. l\ oc k.cn . 

hee1·cn ~np:-:1u nn \,. - Co. 
hel'r .T. nr,ius. 

t\ C1. (1. « Ch". Pino. 
«. Kedirie L< lL " J. . StullPnholT. 
" J\ ota- Raclja « (( L< :\. \\'. Kneefe!. 
" LnhoeuH ( Oeli) L< " <L J. F. 11. van Hemert. 
« )faca;;,.ar l< « c< '"· Eckhout. 
" :\Tadioen « « « P. E. Ant!resen. 
" :\fogelang 
" :\ledan 
<' :\[enudo 
« Padang 
" Palembang 
" Pasoerocan 

« 
« Pattie 
« PPcalongan 
\\ (( 

(( (\ 

« Poerworedjo 
Pn11Jolingo 

\( (\ 

c< Hio11w 
« l1 1' 111bang 
" :Salatiga 

\\ (\ 

(\ 

l\ 

11. ~oernbaia 

" 
l( 

(( (( 

L< So,'rakarta 

" (\ 

(\ (\ 

(( 

« T ru1gr1rnng 
« Tcg-•tl 
" Tern•\tc 

« Tjila~jap 

(< « « P. Koppenol. 
« l< « ''°· F. II. Leyting. 
l< de heercn de Bordes & Co. 
« << \\"afdeck & Co. 
« (( (( <..T. H. Ruhaak. 
« <l <l H. G. J-..1uncler. 
« <! « D. P. Erclbrink. 
<L « « A. )J. Yarkevisse1·. 
« <l " A. " ' · I. Bocharclt. 
« << « S. ::\. )fan:. 
« de heerPn Hana )fnllemeister & Co. 
« den heL'l' :\I. F. Srnets. 
L< l< <! C. G. van Slidrecht. 
« « « H. S. Thal Larsen. 
« « « 4 . .'. Yan Zijp. 
<L (< (( P. L. Yan Bodcgorn. 
<l • « « Th. B. van Soest. 
L< de hel' l'l' ll G. C. T . Yan Dorp & Co. 
(( (( .(( narnu"W<Ul.Y & Co. 

« « "' rnold & Co. 
« « « Soesman & Co. 
« <L « Grin:-! & Co. 
« den heer ,\.. Bi>;~chop. 

« « (( Chs. Kocken. 
<< << « Y. Clignett. 
« de lwercn GM>. Gimberg en Co. 
C< <L « Yan )[uiden & Co. 
« <L « Thieme & Co. 
c< « 11 1< Soe,::inan & Co. 
<< (( <L Thooft & Buning. 
(( « « Yogel van cler lleide & Co. 
« den ht>e l' L. Daier. 
« « « L. .\.. .\I. Leman. 
c< « « K. IIovens Greve "·:rn. 
« « « C. ,\'. R van Ilr nese van 

Duijwnbodc. 
" cc « r. I. A. Uitenl,Jage de 

)fist. 
De trekkin .,. geschic>clt ten onm<tann ·an den Xo

tari<; fl. J .• \IEERTE~S te Batavia als bij aauplak
liillet j, bekrncl gemaakt. 

De Commis.~ ie acl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk an,n voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HA DEL (7) 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spocdige bediening en nette afl.evering ge

garnndeerd. 
PlU.JSUOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

SOES1'-.CAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en C~1nJnissie,'endntien 

(~8) 

DIV EH 'E SP ELLE , enz. enz. (5) 

THOOFT &- BUNING - -· Soerakarta. 
lcveren op aanvraag cladelijk 

Schijfschietrcgisters en A.Cstandsbepa-
lin~en, afzondel'lijk gel.Jonrlen. 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 
Nnamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
StraCboeken. 
~Ienngeboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklangden Verhooren. 
Vendtn'erantwoordingen, enz.enz. (4) 

Verkrijgbaar bij 
THOOFT & SUNING. 

oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

II1\.._NDLEIDING 
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nede1·la11ilsch-Tndli!. 

~let 1 uitslaande pb.ten. 
'l'en gebruikc op plaatsen wazir zich 

geen geneesheer bevindt. voor 
Arnbtem1ren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
Jl1·ijs f' 5.- f1·anco pu post f' 5,50. 

In comntissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. YAN EcK & ZoNE~, A-insiei·dam) 
bizonder licht, geschikt om met twee p a a r
d en Z'oowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be::.ichtigen bij 
(1) 'l'HOOFT & BUNING. 

Steeds voorhanden: 
POSTTAlliEVEK. 
TELEGRA.AF'l'AHIEYEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'AIUE\'EN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
.(6) THOOFT & BUNING. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MAOHIELSE. 

" ~ 
~ .: 
) ~ 

I~ ... . ... ! 
0 IJU£ !Jo Hlll\I" al 

1

-'3 HOlilS·CONCOURS A L'EXPUSITIO!f UNIVElilSELLE t 
• DE 1878, ,S 

:~ ALS DEEL U'ITMAKENDE VAN DE JUEllJ a 
l:i EEREDIPLOMA GELl~NDE met de GOUDEN § 
,.; MEDAILLE wegens hunne bemoeitngen ~ 

• ter verbetering van de positie van hunoe werk.Ued.eo .a 
;;i ~ ~ 
.. 0 
~ WERKELIJK KAPITAAL: 4,500,000 FRANCS • 

9 PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN f 

; mAROCHE-~OUBERT & l~'f.! 
as 

s:i Door de geheele wereld bekend voor :. 
11
• bun briefpapiel' velin, ve1·g1>, quudrille, = 
~ bu tonne enz. Pupie1·s a l' Etoile (ster- ~ 
tti papier )' Envelop11en, l'isitekaa1·tjes, 
., lleqister~, Copieboekeii, School:;c/11·(j(- :l 
" boel;en met of zonder lijnen, papier:::; 
.. voo1· d;·ukwe1·k, ca1·ton, B1·istol en ivoor- ~ a 71apier, papier fil ec1·u ('1 e qualiteit), pe·" 
.. lu1·epapier en demi-pdtwe pupier geyomd i.. 

~ of onger1omd fuiterst fijn), pa1•kement ~ 
., papie1·. Oorspronkelijk Ster's mill paper, f 
~ Cigaretten-papiel'i le sincere, le camelin) : 
°"en andere rnerken. fl: 
~ ~ 
~ Bestellingen te richten direkt naar = 
111 ANGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ::-
lie E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. 111 

~ EEi' CARNET Mt::T MONSTEl\S DEVfNllT ZICll Illl 
14 de Heeren Wannee &: Co, n: D.rorrn.10. 

• 0--0-0-0-.0--0· 0- 0 · 0 0 ·-0· 0---0- 0-0..-0- 0-0...._.. ...... 0- 0 0 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBrzakBria~ 
EN 

L ij r r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BA_T_._i\ VI1\. 

lnlicbtiugen omtrent verzekeringen b. v. I\:apitiinl bij overlijtlPU, lmmer-trekkencle vcrze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs an,ngenomen V.EH.LAA(l-D btrief voor \VEe
ZENFO~ D:::l, worden gaarne verstrekt door 

(17) 
. . den Agent te Soerakttrta 

.J. H. VAN 01~MER'EN. 

Onclergeteekenclen, eenige agenten voor gebeel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
eincle aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerfabrieJrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

H1mdel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
SMEDElUJ, KOPERGIE'fERIJ, W AGEN

MAKEHIJ en TIMMERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmecle op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEURE en HAJ\IEN, houten en ijzeren 
KAPPE~ voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSE'N, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, worclt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoercl. 

Kev~~~~ A.., Klei~ 
1nodiste SaJnarang. 

is ruim voorzien van fl.uweel, satijn, zijcle, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren sn alle soor
ten gazen, groote keuze clameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig een keurige collectie portierregoecleren, 
stoffen enz. (37) 

GELDLOTEilIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstiekschool te §aeraknrta 

en 
de Verecni~iu;:; tot , ·oorbcreidend on

derricht anu Kinderen "·nn ~Iinver
mo;:;endcn in Ncderlandsch-lndic. 

LOTEN ~ !' ig:20 con~~nt. franco en 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(8-i) 'l'HOOFI' & BUNillG. 

• Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1·st1·aat-Solo (35) 
Steeds beleef"delijk aanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~a.p~~he ~ijne~ ... 
(25) A. MACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
bij 

TB~~FT & BUN!NG .. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhausan 
(in het J avaansch) 

Prijs f 5.- (1·anco pei- post f 5,50. 
(82) 

VAN DEB LINDE & TEVES. 
SAMAHANG. 

TE KOOP 
De Indigo-onderuemin,; 

R esidenlie Djocjakarta. 

Informaties te hekomen bij 

te Sema;>ang, den Agent van de Interna
tionale Orediet en Handelsvrg. 
H.otterdam. 

te Soe1·aca1'ta, 
te Djocjaca1·ta, 

0. J. N. ZxmrnRM.A.:'-."N. 

den Administrateur der on
derneming en 

(92) E. LAMMERS q. q. 

Amsterda,msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soentkarta voor de 

zoo gunstig .bekende 'VIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Btitavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur cler On<lerneming 

Be~~j~~ ""RilQ.t~o~g 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan van 
den Heer GUS'l'AAF WIN'l'ER, op 

(83} M.J. THOOFT. 

Bhl..ne:n.lan.cle.n: 

Gonvarnaur Gavraa~d 
,·uora.l degel~jk PIA~O-antler
'vi.js . 

:t'iinlt:. sa.la.ris. 
A<lres n ornmer dezes, met copy-certificuten., 

fr an co. 

(48) 'l'HOO.FT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAAT~CHAPPIJ 
,,de- Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Verit;as."' 

Bij het A.gentscha11 dezer 1'Iaatschap
pijcn bestn.a,t, op zcer aanne1nelijke voor 
wn.arden, gele;;enheid tot vet·zekerin• .. 
tegcu bra11dgevn.a1·,_ van n.lle soorten Ge
bouwen en Goede1·en. 

De Agent te Soei·oka.l'ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

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

(11) 
Te beko1nen bij 

C. DE LIJN. 

Kev~~~~ Ae Klei~ 
Jnodiste Samarang. 

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

TE KOOP. 
H'et· huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevrag1n bij den Heer . 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verant"·oordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT g. BuNING - Soerakarta . 


	0102
	0103
	0104
	0105
	0106

