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De predikant, 
VAN KLAVEREN. 

'l'abel aantoonemle de d tums van "\e1·trek en ¥e1·

moedelijke aankomst dcr brievenmalen van en naar 
Nederland over de maand ,\pril ·1884. 

\' ermoedelijke aankomst 

te Batavia. 

F 2 April. 

3 id. 

E 7 id. 

N 13 id. 

F 16 id. 

E. 21 id. 

N 24 id. 

F 30 id. 

Vertrek van Batavia. 

N. 2 April. 

E. 3 id. 

F. ·J 0 id. 

N. 12 id. 

E. 17 id. 

N. 23 id. 

F. 24 id. 

E. 29 id. 

. B. De letters .V. E. F. duiden respectievelijk de 
Nederland.,;che, E119elsche, en Fi·ansche brievenma
len aan. 

Te Soeraba1a heeft m ~n last van brutale 
koetsiers, die hun heer rijdende, voor geen an
dere voertuigen verkiezen uit te wijken. Y ol
gens het Soe!'llbaia.~ch H1mdel3blad heeft men 
nu het plan gevormd om een ijzersterke kar 
te laten vervaardigen en daartegen de rijtuigen, 
do;:ir die koetsiers bestuurd, te laten optornen, 

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

• AAR HET FRANSCH 

IV. 

Vervolg. 

Te Batignolles lecfde Felicia in voortdurende onge
rustheid. Den avond van het bezoek van Damour 
had zij niets aan Sagnard willen vertellen; den vol
genden <lag, gekwelcl door haar stilzwijgen van den 
vorig-en, had zij wrneging en gevoelde geen kracht 
meer te spreken. Zoo was ze altoos angstig van ha.ar 
eerste man op elk uu1· te zien binncnkomen, wat aan
leicling tot de vreeselijkste tooneeleu moest geven. 
Het ergste wat zich voordeed was in den winkel, daar 
wa · het, niet pluiti, want de knecht:; grimlachten be
teekenisvol onder elkander en als vrouw Vernier, clie 
geregeld om hare twee kotLeletten kwam, verscheen, 
Ian had ze bizonclcr veel tijd noodig om het kleine 
gel'l op te stl"ijken. Eindelijk, het was op een avond, 
wierp Felicia zich aan den hals van Sagnard en be
kende hem alles, al snikkendr. Zij verhaalde wat zij 
aan Damour gezegd had : dat het hare schuld niet 
was, want als men eenmaal dood wa.<>, moest men 
ook rnaar niet terugkomen. Sagnard, die niet tegen
staande zijn zestig jaren, nog van zessen klaar, en 

De Soe1·akartasclie Oourant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
rrijdag~ uitgezonderd feestdagen. 

wtiardoor de eigenaren wel tot de overtuiging 
zullen komen, dat het beter is om mm een 
ander ook een gedeelte van den weg te luten, 
dan zijne equipaadje vernield te zien. 

Hetzelfde moet te Solo plaats hebben waar 
sollllllige rij~igen, wanneer ze een pajong op 
den bok voeren, brutaal het midden van den 
weg houden, ook als ZlJ andere rijtuigen of 
karren tegen komen. 'regen zulke aanma
tigingen, die eigenlijk minder in het brein van 
den koetsier, dan wel vfm den soit disant 
groote heer, die in hPt rijtuig zit, voorkomen, 
kan de politie zeer weinig uitrichten. Het mid
del van de ijzersterke kar is daarom aan te 
bevelen; wij vreezen echter, dat al mocht Soern
baia in deze een goed voorbeeld geven, Solo 
uit gebrek aan harmonie ~ijner inwoners niet 
zal kuunen volgen, waardoor <le koetsiers vrij 
spel blijven houden. 

Jaren geleden, WlJ vermeenen dat. het m 
1858 was, had de waarnemende Resident, een 
gepensionneerd kolonel der infanterie, aan zyn 
koetsier gelast om steeds het midden van 
de straat te houden en voor niemand uit 
t.e wijken dan voor den Soesoehoenan, den 
Pangeran Adipatie Ario Mangkoe Negoro en 
den Pangeran l\fangkoe Boemie, die even als 
hij een gouden paiong voerden. De koetsier 
begreep echter niet dat die last gegeven werd, 
alleen voor het geval, dat de Resident in het 
rijtuig zat, strekte den last nog verder uit en 
week ook als het residentelijk rijtuig ledig was, 
niet uit. 

Dit gebeurde eenmaal met een kort aangebon
clen jong mensch; zijn koetsier week toevallig 
zoover uit, dat het hen, die in het rijtuig zaten 
op moest vallen. Op de vraag waarom hij zulks 
deed, antwoordde hij eenvoudig: 

- Karetanja toewan Residen. 

Te huis gekomen, werd de koetsier geroepen 
en nader ondervraagd. Hij had de eer van een 
soedara van den koetsier van den Resident te 
zijn en op een <lag dat er een slamattan bij een 
van de hui<sjongens gegeven werd, was hij ook 
gernviteerd. Het was er zeer roijaal want, of
schoon de njonja zelfve de sleutels hield, had haar 
dispens toch in alle liquide behoeften van het 
fee t voorzien. Bij die gelegenheiJ had zijn 
voornarue soedara hem gewaarschnwd, om als 
hij in den vervolge het rijtuig van den Resident 
zag aankomen, goed uit te >vijken, daar hijzelf, 
ook al zat de Resident er niet in, het midden 
V'an den weg niet zou verlaten. Soedara kon 
wel begrijpen, wat er zou gebeuren als er 

een brave kerel was, troostte baar. l\Iijn God, daar 
was nu niets vreemds in, maar het zou ook wel te
recht komen. En kwam alles cindclijk niet terecbt? 
Hij, iemand die geld had, die in alle opzichten in 
een goerlen doen was, gevoelde voo1·al nieuwsgierig
heid. Men zou hem wel ontmoeten, die opstandeling 
en ook met hem spl'Cken. De geschicdenis wekte bij 
hem belangstelling, zelfs zoo, dat toen na vcrloop van 
acht dagen, de andere niet tel'uggekomen was, hij 
tot zijne wouw zeide: 

-- Welnu, hoe is bet thans? hij laat ons los. Als 
gij wist waar hij woonde clan zou ik hem gaan op
zoeken. 

En tocn zij hem vel'zocht om zich bedaard te bou
den , rncgde hij er bij: 

- Maar mijn beste, het is alleen om u gerust 
tc stellen. Ik zie heel goed dat die zaak u onder
mijnt. Er moet een einde aan gemaakt worden. 

Werkelijk was Felicia Cl'g mager geworden onclcr 
het dreig~nrl t1·eu1·spel, clat haar voortdurend angstig 
maakte. Mam· eens, rlat de slachter op~toof tegen 
een knecht, die vergeten harl om een kalfakop van 
wn·sch water te voorzien, kwam zij bleek, stotterend 
bij hem: 

- Daar is hij! 
- Des te beter, antwoordde Sagnard, oogenblik-

kelijk bedaarrl worclencle. Laat hem in de eetzaal gaan. 
En zonder zich te haasten zeide hij nog tot den 

knecht. 
- Wasch hem in ruim water af, want hij stinkt 

als de pest. 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

iemand tegen de kreta van den kandjeng toewan 
besar aanreed. 

De heer was in het bezit van een lichte, ij
zersterke reiswagen. Hij liet deze voor den dag 
htilen en schoonmaken. Nu lueeg <le koetsier 
den last om dttgelijks vier zwarte sandelwood 
paarden voor dien wagen te clresseeren en voor 
geen enkel rijtuig meer uit te wijken dan vol
streH nood1g was. De koetsier maakte eenige 
teganwerpingen, maar het was Of de orders vol
gen, Of den buitengewoon goeden dienst ver
hLten. Men wilde toenmaals wel vertellen, dat 
er ook van een mime belooning, als er een ze
ker iets gebeurde, gesproken werd, maar dat is 
een zaak die nooit heeft kunnen bewezen war
den, <laar ze onder vier oogen behandeld werd. 

Hoe het ook Z1J dagelijks trokken de zwarte 
sandelwoods den reiswagen en op een dag kwam 
hij het rijtuig van den Resident tegen, <lat dien 
hoof<lambtenaar naar het fort gebracht had. 
De zweep van den koetsier van het reisrijtuig 
siste even door de lucht, de paarden sloegen 
in galop, de koetsier week juist zooveel uit als 
voorgeschreven was, die van den Itesident hield 
het midden van den weg, een nadrekkelijke 
carambolage volgde en het residentelijk rijtuig 
bekwam belangrijke schade, terwijl de reiswagen 
zoogoed als ongedeerd bleef. 
~ 11 was S0lo ii::. nood. Wat. zou er nu wel 

gebeuren'~ De koetsier werd gestraft met veer
tien dagen dwangarbeid buiten den ketting, te 
ondergaan op het erf van zijn eigen heer. 

Het gevolg van deze zaak, was, dat de koet
sier van den Resident, ook al zat zun kan
djeng toewan besar niet in het rijtuig, zelfs voor 
een eenvoudig burgermansrijtuig behoorlijk uit
week, de zwarte Sandelwoods waren nu ook 
voldoende gedresseerd en de re1swagen kreeg 
weder zijn oude plaats in de remise. 

Uit Samarang ontvingen wij een schrijven 
van den heer G. J. F., waarin wij verzocht 
worden aan Heeren planters bekend te maken, 
dat hij als het ware in de koffie geboren, 
door langdurige ondervinding achter een mid
clel is gekomen, waarmede koffiebladziekte, 
gansff, oeret, witte mrnren en ook walang 
kunnen bestreden worden. Hij beweert verder, 
dat ieder mensch moet leven, door wederkeerige 
hulp en wi1 daarom zijn middel verkoopen, maar 
vergat den pr.gs op te geven waarvoor hij het 
laten wil. 

Gaarne voldoen wij bij deze aan het ver
zoek van den heer F., aan wien wij dit num
mer van de Soemkai·tasche cow·ant toezenclen, 

Daarna ging hij in de eetzaal, waar hij Berru en 
Damour vond. Het was een toeval, dat zij te zamen 
kwamen. Bern1 bad Damour -in de rue Clichy ont
moet; hij zag hem zoo dikwijls niet meer, want die 
armoede begon hem te vervelen. Maar tuen hij ge
hoord had, dat zijn kameraad naar de rue des Moines 
ging, was hij in verwijtingen uitgebarsten, want die 

.zaak was, ook de zijne. Hij was dan ook begonnen 
met voor hem een preek te houden, hem toeroepende, 
clat hij hem wel beletten zoude om gekheden te ver
koopen, hij was dwars voor hem gaan staan, hem 
willende dwingen om zijn mes af te geven. Damour 
had de schouders opgehaald, koppig, zonder zijn voo~·
nemen bekend te maken, had hij gezegd : 

- Ga mede, als gij wilt, maar verveel mij niet. 
In de eetzaal gekomen, liet Sagnard hen staande b!ij

ven. Felicia had den wijk in hare kamer genomen, 
met de kinderen bij zich; en achter de deur op het 
nachtslot, blecf zij zitten, geheel vet'slagen, de kin
cleren, als om ze te verrlelligen, tegen zich aan ge
klemd houdende. Hoewel zij de ooren gespitst had, 
hoorde zij nog niets; want de twee echtgcnooten, in 
het naaste vertrek, waren even verlegen en zagen 
elkander zwijgend aan. 

--Zoo, zijt gij het? zeicle cindelijk Sagnard, om 
toch iets tc zeggen. 

-Ja, ik ben het, was het antwool'd van Damour. 
Hij vond dat Sagnard er goed uitzag en gevoelde 

zich minder. De slachtei· zag er uit alsof hij pas 
vijftig jaren oud was; het was een knap man, met 
een frisch _gelaat, met k.ortgesneden hairen, zoncler 

Inzending cler Advertentien tot op den 

clag der uitgave v66r 10 uur. 

hem aanradende den pqJs voor zun middel 
zune conditien en ook de bewijzen voor de 
deugdelijkheid van zijn middel op te geven. In 
dien hij zulks verlangt, willen wij ons ruet de 
te voeren onderhandelingen belasten en komen 
dan een volgend nonuner daarop terug. 

In de desa Ngoesoepan is een man, die in een 
andermans klapperboom was geklommen, om zich 
eenig rijpe noten toe te eigenen, en :flagrant delit 
gesnapt. Het desavolk heeft daarop een eigenaar 
dige, zeer doelmatige wraak uitgeoefend. 'rot 01 
de hoogte van ongeveer tien meters werd d1i stam 
van den klapperboom omwoeld met scherpe 
dorens en een man, gewapend met kris en 
lans, beneden op post geplaatst. N adat de dief 
aldus een geheelen dag arrest m den boom 
ondergaan had, een arrest, niet alleen zonder 
acces maar ook zonder eten of drinken, werden 
de hindernissen weggeruimtlen, hem gelast naa,r 
beneden te komen, waarna hij, na een gevoelige 
correctie ondergaan te hebben, losgelaten wenl. 

Iemand, die voor zijn gezondhei d moet wan 
delen, vraagt ons waar hij <lat tegenwoordig 
doen kan, daar de wegen over het algemeen 
bijna onbegaanbaar zijn. Niettegenstaande het 
destijds uitgevaardigde eijerenvoorscln·ift leggen 
er o. a. te Mesen, bij de wagenverhuurderij stee
nen, die de grootte hebben van een ei van den 
vogel Rok, bekend uit de reizen van Sindbad 
den Zeeman en zoo verspreid, dat men er niet 
tusschen door noch er over kan loopen, zoo
dat ook die veel gebruikt wordencle weg niet 
zonder gevaar te passeeren is. 

De Chef van het Post- en Telegraafkantoor 
alhier deelt ons mede, clat de gemeenscha p 
Madras hersteld en de verhooging van het tarief 
op de Indische lijnen gestaakt is, 

In het Soerakartasche Hanclelsblacl van den 
5den April lezen wij: 

ZurnRE WIJC'!EN verminderen bij den dag 
We hebben eenigen tijd geleden zelfs gelezen 
<lat alleen de Grieksche nog onvermengd zou 
den zijn. 

Vooral schijnt het kwaad te schuilen in de 
zoogenaamde ruorgenwijnen, die dikwijls met 
alleen voor eene versnapering, maar ook ter 
versterking, op voorscln·ift van een geneesheer, 
worden gebruikt. 

In het laatste geval is de zuiverheid dubbel 
wenschelijk. 

baard. In zijne hemdsmouwen, met een schoot, zoo 
wit als sneeuw, voor het lichaam had hij iets vroo
lijks en jeugdigs over zich. 

-Ilet is al!een maar, hernam Damow· aarzel ende, 
het is alleen maar, dat ik niet u maal' Felicia moet 
sprek.en. 

Toen kreeg Sagnard zijne zelfbeheersching terug. 
-Komaan, kamaraad, laat ons tot een verklal'ing 

komen. Wat duivel, wij hebben elk.ander niets te 
vcnvijt.en. \Vaarom elk.antler te verslinden, als nie
mand schuld heeft. 

Damour, die met voorovergcbogen hoofcl strak 
naar een der pooten van de tafrl keek, zeicle met 
een doffe stem: 

-Ik heb hct ook. niet tegen u, !aat mij met vre
dc en ga heen. Ik verlang Felicia te spreken. 

-Neen, wat dat aangaat zei de vleeschhouwer be
daard, dat zult gij niet. Ik wil niet dat gij haar weder 
ziek zult maken even als de vol'ige keer. Wij 
kunnen zeer goed zonder haar praten . . . . Daai· komt 
nog bij, dat alti gij redelijk zijt alles goed zal gaan. 
Gij zcgt haar nog lief te hebben, welnu ga den 
toestand na, dcnk er over en handel voo1· haar geluk. 

- Zwijg! viel de anderc hem in de rede, door 
een plotselinge woecle aangegrepen. Bemoei u met 
niets of het loopt sleqht af! 

Ilerru denkende, clat hij zijn mes uit den zak 
zou halen, wierp zich tusscben de twee mannen in. 
l\faar Damour stootte hem terug. 

- Gij ook, laat mij met Vl'ede. Waar zijt gij 
bang voor? Gij zijt een idioot. 



Het is, om die reden, in zekeren zin plicht
matig te wijzen op de Spaansche \Vijn lmuclel 
te Pasoeroeau, die, naar de getuigenis van be
voegde beoordeeln.ars, er in voorziet. 

Daar bet ons niet om eene reclame voor die 
onderneming, ruaar nlleen om eene eenvoudige 
aanwljzing, ten dienste van het publiek, is te 
cloen, volstaan we verder met de aandacht te 
vestigen op de advertentie, welke dienaangaan
cle in verschillende indische bladen voorkomt. 

"\Vij kunnen onzen lezers berichten dat van 
bedoelde spaansche wijnen binnen kort een 
depot zal opgericht worden bij de heeren 
'l'hooft en Buning alhier. De wijnen worden 
spoedig verwacht en zal per aclvertentie nader 
kennis gegeven worden wanneer die ontvangen 
zullen zijn. 

Het ,,kort verslag over de uitbarsting van 
Krakatau op 26, 27 en 28 .Augustus 1883" 
is ter Lanclsclrukkerij verkrijgbaar gesteld te
. ~en den prijs van f 0,30. 

In het Hollandsch Weekblad v. Ji. Recht 
vinclen wij : 

»Dat bij bekentenis van partij, de eisch tot 
echtscheiding zoncler verder bewijs moet wor
clen aangenomen, be liste, gelijk men weet, 
de Hooge Raad bij arrest van 22 Juni 1883. 
Het zal zeker met belangstelling vernomen 
worden clat het Gerechtshof te 's Hage in zij
ne zitting Yan jl. Maanclag voor het eerst heeft 
beslist dat oak in geval van ve1·stek, hetzelfde 
moet worden geoordeeld. Intusschen heeft, 
naar wij meenen, omtrent deze lantste vraag 
cle Hooge Raad zijn gevoelen nog niet doen 
kennen." Alg. Dgbl. 

Een perceel woeste gronden, ter grootte 
van 123 bou ws, gelegen in het district Ba
toewangie, afdeeling t::loekapoera-Kollot, resi
dentie Preanger Regen chappen, is tegen een 
jaarlijksche pachtsom van f 5 per bouw in 
erf]:>ncht afgestaan aan den heer H. 0. V au
pel, onder voorwaarcle dat op dat perceel geen 
koffie zal worclen geteeld. J. B. 

.Aan de Java-Bode wordt door een corres
pondent uit Djokdja gemeld clat verscheidene 
suikerfabriekanten plan hebben om weder tot 
de Indigo-cultum over te gaan. Wij gelooven 
clat bericht gerust te 1."Ullnen tegenspreken. 
\V el heerscht hier met de tegenwoordige lage 
suikerprijzen eenige belemruering. Niet echter 
door zoo maar eens eventjes tot een andere cul
tuur over te gaan, maar door proeven met 
verbeterde werkw:ijzen zal men de slechte tijden 
het hoofd trachten te bieden, bewijze de proef 
die met de »diffuseur contenu" zal genomen 
worclen. De laatste telegrafische berichten over 
de suikerprijzen zijn trouwens ook reeds we-
der gunstiger. Mat. 

De Jew. Ct. van gisteren bevat een verslag 
van den Directeur van Onderw.ijs, Eeredienst 
en ijverheicl omtrent het boren van artesi
sche putt.en van mindere diepte en geringere 
midclellijn, in de residentien Bantam en Tegal. 

Daaruit bl:ijkt o a <lat men in eerstgenoem
de residentie behalve de eerste boringen met 
klein materieeJ, zooals de 3Je t. m de Se put 
(de twee eersten ter voorziening van water in 
het dorp Tjirtajassa en de vier laatsten in 
het dorp Tjiroeas) nog twee putjes ter verclere 
watervoorziening van Tjiroeas en wel respecti
vel:ijk bij de dorpen Koloclran en Kecljaban 
geboord heeft, het eerste putje met een clebiet 
van 104 liters per minunt op 0.50 meter bo
ven den beganen grond en het andere met 
een cliepte van 266 liters insgelijks op 0.50 
meters. Van eene artesische watervoorziening 
te Koppo moest volgens het verslag worden 
afgezien, daar de tot een diepte van 114 M. 
geboorde put geen water gaf. 

- Laat ons kalm zijn! sprak Sagnard. In toorn 
weet men niet meer 'Yat men doet. . . . Luister, als 
ik Felici t roep, beloof mij dun van verstandig te 
zullen ·wezen want zij is zeer geyoelig, dat weet gij 
evengoed als ik. Geen van beiden willen wij haar 
dooden; is dat zoo niet? Zult gij u goed gedragen? 

- Als ik gekomcn was om mij slecht te gedra
gen, zou ik niettegensta:mdc al uwe praatjes, begon
nen zijn ruet u te verwurgen. 

llij zeide dat op een toon die zoo gevoc!l·ol en 
zoo ~martelijk klonk, <lat de vleeschhouwer er door 
l{etroffen werd. 

- !Jan, verklaarde hij ga ik Felicia roepen. Wat mij 
aangaat, ik ben zeer rechtvaardig, ik beg1ijp dat gij 
de zaak met lwar beprnten wilt. Dat is ook uw recht. 

Hij stapte naar de denr de1· kamer, klopte en riep: 
Felicia! Felicia! 
Tuen er niets zich bewoog, daar Felicia, verstijfd 

door de gerlachte van die tezamenkomst te moeteu 
bijwoneu, hare kinrlerrn vaster tcgen zich aandruk
kendc, op haar stoel geklemd bleef, werd hij ongcduldig. 

Felicia, kom dan toch. IIet is dom hctgeen gij 
daar do~t. Hij belooft billijk te zullen zijn. 

Ein delijk draaide de sleutel in het slot, zij verscheen 
en sloot de elem· weder zorgvuldig, om hare kinderen 
beschut te laten. Er ontslond nu een nieuwe stilte, 
zoo mogelijk nog benauwender clan de vorige. Nu 
kwam de gcnadeslag, dacht Ilerru. 

Dnmour ~prak langzaam, in volzinncn, die zich in 
elkander venvanlen, terwijl dat Sagnard, voor het 
'fenstcr staande, het gordijn met den vingcr trachttc 

Wat de residentie 'l'egal aangaat; heeft men 
ter hoofdpla.at::l, behal ve de le boring met deu 
grooten toestel voor de residelltiewoning, nog 
een tweede proef en nu met de kleine inrich
ting genomen; het geboord putje geeft -15 li
ters goell clrinkbaiu· witter op 0.50 meters bo
vcn den begnnen eroncl. Verder is een pntje 
geboord voor het hospitaal en een in het Chi
neesche kamp, welke putjes respectivelijk .J-0 
en Gl liter drinkwater geven op 0.50 meter~ 
boven den beganen grond. De boringen b!j 
Kecljitmbong en bij den Km.ton ond~rnomen, 
mislukten. 

Van Djebbres schrijft men ons. 

De nieuwe bepuling, dat men voortaan (na
tnurlijk op zegel en franco) moet verzoeken, 
om dieper iL den groncl te mogen graven clan 
15 meter, is bar. Op cluizenden eenigszins hoog 
gelegen plaatsen in N. I. en talrijk bevolkt, 
zoowel door Europeanen en hun afstammeliugen 
als inlanders enz, kan men geen goede goede 
waterput krijgen, zonder tot 60 voet - 1- = 20 
meter te gaan; ja ik ken hier op de hoogste 
punten te Djebbres, zelfs een paar putten, die 
dieper zijn, da.n 60 l'"Oet. 

De raadgever vim het Gouvernement in cle
ze zaak is, (zoo zijn advies althans wercl op
gevolgd) m. e. zeer te laken. Laat ons hopen, 
dat. Z. E. de nieuwe G. G. het besluit van 
zijn . voorganger zal willen wijzigen door het 
maxrmum van 16, op 25 meter te doen brengen. 

In het ieuws en .Aclvertentieblad voor Pro 
bolingo en OlllStreken, lezen wli: 

.ALS RESULT.LI.'!' der vergaclering op W oens
dag jl. van eenige ingezetenen op uitnoodicrincr 
v~n. den Resident, ter bespreking van de f~e f. 
vienng op den openingsdng der spoor, kun
nen wij mededeelen, dat uit dezc lweren zich 
een commissie heeft geconstit,rnerd, welke als 
zoodanig eene circulaire heeft opgc.steld, met 
het cloel die, vergezeld -van een inteekenlijst, 
den inwoners der resiclentie Probolincro en zoo 

.. 0 

WlJ meenen ook der residentie Bezoekie aan 
te bieclen. 

Deze circulaire begint als een aan<Yename 
. 0 

verra~.smg met de mecledeeling, dat de opening 
der 4Jn den len Mei en niet len Juni zal 
plaatst hebben. De tgd om zich voor te berei
den voor de feestel:ijkheclen wordt daardoor 
zeer kort, maar toch niet te korb om no()" een 
schoon feest te kunnen samenstellen. 

0 

Daarvoor is evenwel veel geld noodig. 't Vall 
evenwel niet te betwijfelen of het benoodicrde 
beclrag ( overigens een eerbiecl waardig cijfer)°zal 
in minder dan geen tijd volteekend zijn. Geen 
fabriek toch in cleze streken of zij heeft ont
zagl:ijk veel voorcleel bij cleze nieuwe lijn, voor
al als verdere verbindingen met traml:ijnen 
tot stand gekomen zijn. Du.arom zal eene klei
ne opoffering bijv. van een half mille voor -ve
len geen bezwaar zijn. 

,,Feesttreinen, illuminatie, bal en vuurwerk, 
tijgergevechten, feestdranken enz. zullen U in 
ruime mate in ruil voor uw geld worden aan
geboclen. 

Daarom niet getalmd; toont door uwe <Ya
ven, clat gij de weldaacl, U geschonken, wa~r
dig zijt en op prijs stelt, opdat men van Probo
lingo kunne zeggen: die Residentie weet haren 
spoorweg te wcwrdee1·en en vudient clien ten 
volle!" zoo zegt de circulaire ten slotte en wij 
kunnen er niets bijvoegen, .Alleen hopen wii· 
clat het streven cler feestcommissie ruimschoots 
beloond moge worclen door ruime bijclragen 
niet alleen, maar ook door belangstelling en 
hulp van alle kanten. 

Opnieuw worden hier en te Probolingo door 
javanen siga.ren langs de cleuren der huizen 
gevent, waarmecle men voorzichtig moet zijn. 
Minst genomen, kan men er tongblaar door 
oploopen. (Oostp.) 

op te Iicbten, als om naar het werk te zien en te 
doen alsof hij de zaken grootscheeps behandelde. 

Lnister, Felicia, gij weet dat ik nooit slecht ge
wc~st ben. Dat kunt gij toch wel toe~temnien ..... 
"\iVelnu van claag z,il ik het ook we! niet worden. 
EersL heb ik u alien hier willen vern10onlen. Toen 
heb ik mijzelvcn algevraagd wat ik rlaarbij zon win
ncn. lk wil het liever aan u OYerlatPn om te kiezen. 
\Vij zullen doen wat gij wilt. fa, omdat de recht
bnnken, met al lmnne rechtvai1rdigheid, geen rnnnis 
tegen on~ kunnen uitspreken. zult gij besli~snn met 
wien gij wilt meclegaan. Antwoord ..... l\Iet wien 
wilt gij ! 

}fan1· zij kon niet antwoorJen, de ontroering had 
hare keel dichtgesnocrd. 

- [[et is we!, ging Damour met clezelfrlc doffe 
stern voort, ik begrijp het, het is met hcrn dat gij 
wilt blijl'Cn. Tocn ik bier kwam wist ik clat het 
daarop zou n:trfrnaicn ...... En ik necm u clat niet 
kwalijk, goerl licschouwd geef ik u gelijk. .\Iet mij 
is het gedaan, ik Lezit nicts en eindelijk bemint gij 
mij niet m1'er: tenvijl dat hij u gelukkig maakt, zon
der nog eens te rekcnen dat hij twee kleintjes bij 
u heeft. 

Gehcel ter ncdergeslagen, weende Felicia. 
-Gij doet verkeerrl met tc weenen, ik doe u geen 

verwijtingnn. De zakcn zijn zoo uitgeloope1f, ziedaat" 
alles ...... En tocn heb ik u nog een~ willen zicn, 
om u te zcggen dat gr. g-ernst slapen lrnnt. Xu gij 
ccnmaal gekozen hebt, zal ik u niet meer kwellen ...... 
Het is nu afgeJaan, gij zult nooit mcer Ol"er rnij 

Verspreide berich ten. 
Er wordt gelJaagd dat het leven te Ilanda nog 

vcel duurder is d:tn te Deli. Rijst is er daar ever. 
dum ab in Holland en men ent daar groenten uit 
blik, omrlat zulks nog het goeLlkoopst is. Om clkan-
1le1· het !even aangenaam te maken, a111usee1·en de 
bewoners zich met allerlei nietige twi~ten en kibbe
Iarijen. - Een der predikanten te Bat:wia heeft 
geweigecd om voo1faan in de gcvangenis tc "\\'eltr.
vrcclen goclsdienstoefening te houden, zoolang daar
voo1· geen speciaal ingerichte zaal en een orgel zijn 
zal. Yan tochoorders sprcekt hij niet, maar de jus
titie zal wel zorgen, dat rlie nooit ontbreken. --- De 
heer P. Meeter zal optreden als recfakteur van de 
kinrlercournnt. Men verwacht nu daarin een geheel 
rubrick over het nut van lle Chineeschc boekhoutling, 
alleen om de kimleren te overtuigen, chtt voor de 
Ch·n~ezen hoog noodig is om htm bocken in ecn 
voor den rechter onverstaanbare taal te houden. --
In het Tocbanschc heeft een djoeroe-toelis eenige d,i
gen an·e~t gekregen, omdat hij tr. veel schrijlfouten 
maakte. --- Te Soerabaia d1·ossen nog altijd veel ket
tinggangcrs. De politic doet we! haar best, maar 
kl'ijgt ze toch bijna nooit terug. --- Den 26sten Ja
nua1·i is e1· tc Londen een windhond, Snowfiight ge
naamLl, verkocht voor 500 guinjes of f 6300. --- . ---

Het nieuwe boek, dat de Koningin van Engelancl 
geschreven heeft, bevalt niet algemnen. Men vindt 
er te veel in gesproken wortlt ornr den kamerdie
naar l31·own. --- De Luitenant Gencrnal, kommandant 
van het Nederlandsch Indi~ch leger, gaat in Mei te 
Atjeh een kijkje nemen. --- Sanmrrmg zal ~poPdig 
voorzien worden van cen telofonisch net. De palen 
er voo1·, wortlen reect in den grnnd gcplantst. 
De civielgeneeshce1· te Biliton heefL verzocht om zijn 
Gouvernementstoelage van t 200.-- op f 300.-te 
brengen. "\Vaarsch~jnlijk zal de heer van Rees en nict 
de beer 's Jacob in deze heslissen.- Een makelaar, 
die in ·187·1 zijn aanstelling rnn Regecringswege ont
ving, wen~cht eerst nu van die aan~telling te proli
tccrcn.- Volgens CCII notterdnmsc.he Courant heer~cht 
te Krakataoe de pokziektc. Men kan het nu tot een 
geluk rckenen, clat Krakataoe niet beYolkt is. Ge
lukkig N"ederlanrl dat :;oo voorgelicht wordt.- De 
hoofdonderwijzeres Mejufvrouw Kilian is naar Sama
rang overgeplaatst. De Loeomotief zcgt dat clit on
getwijfeld in vcrbaml staat met hct optreden Yan 
den nieuw benocmden komm mclant in de tweede 
militaire afdeeling, den gcnenul majoo1· Kilian, wicn · 
standplaats SamJrang is. A.ls de Locomotief dat zegt, 
zal het we! waar wezcn. -- Het zelfde blacl bcweert 
in hrrre Indische }fail Yan 5 April, dat bet in Indie 
soms recht huishoudelijk kan tocgaan.- Een mee~ter 
in de rechten, de heer S. J. Lagcrweij, tot dus1·erre 
Secretaris van het dcpartement van Justitie, heeft 
verzocht om op de ranglijst der kandidaat-notarissen 
geplaatst te worclen. Die beer begrijpt dus dat men 
met ru.itentien moet beginnen om later ruitenboer te 
kunnen worden.- Te Soerabaia heeft de vrouw van 
een ambtenaar crntons ge tolen. Zij wenl betrapt 
toen zij die plan~jes onder hare rokken wilde weg
moffelen. Te Cheribon )even de ingezetenen nogs teeds 
met elkandcr in oneenigheid. 

Sp ro kkel i:ng e :n. 
Een Israeliet, die zich van zijne rijke vrouw had 

clocn scheiclen, noemde zijne huwelijkspe1·iocle, altijd, 
,,den tijd toen hij het gouden kuJf nanbad. 

De wereld bekommert zich weinig om ons, en 
het is groote d waasheid zich af te sloven om hare 
gunst te verwerven. 

Als ge een bijzondere strijd te strijden hebt, doe 
clat clan in stilte en zonder wrok. 

Streef er naar, men van u moet zeggcn, hij on
derscheid zich door zijn heldcr hoofd, zijn ruimen 
blik en - bovenal door zijn eenvoucl. 

Gecf nooit aan anderen de schuld Yan noodlottige 
·woorclen, doo1· uw eigen mond gesprokcn. 

Tbemis, de Godin der gered1tigheid, wordt steeds 
afgebeeld met een weegschaal in de hand, maar . , .. 
zonder gewicht. 

De drie moeilijkste zaken der wereld zijn; een 
geheim te verzwijgen, eene belcediging te vergeten 
en een nuttig gebrui.k van den ledigcn tijd te maken. 

hooren spreken. 
Hij ging al naar de deur, maar Sagnarrl, erg aan

geclaan, h1eld hem tegen, uitroepende: 
-:\Iaar gij zijt een brave kerel! Elkander zoo te 

vcrlaten is omnogelijk. Gij blijft met ons cten. 
- Neen! ik dank u was het antwoonl van Damour. 
Berni, venvonderd, vond dat het einde al zeer 

weemd was en was buitengemeen geergcnl, toeri 
zijn kameraad de uitnoodiging wcigerde.' 

- Ten minste zullen we toch eens te zamen 
drinkcn, hernam de slachter. Wat <luivcl, gij zult 
bij ons toch we! een glas wijn aannemen? 

Damour nam het niet dacleiijk aan. Hij wierp een 
langen blik door de eetzaal, zoo zindelijk. en vroo
lijk met hare witte eikenhouten mcnbels; maar Fe
licia ziemle, die hem met betraande oogen smeekenU 
aankeek, zcide hij: 

- Nu ja, in nlle gevallcn dat kan we!. 
Toen wa~ Sagnard opgetogen en riep uit ! 
- Komaan, Felicia, vlug, glazen. "\Vij hebben de 

dienstmcid er niet bij noodig ..... Vier glazen. Gij 
rnoet ook mcdcdrinken, stcllig gij ook . . . . . . Aha, 
kameraad, gij zijt we! goed van het aau te ncmen, 
gij kunt niet begrijpcn wat voor een genoegen gij mij 
doet, want ik houd veel van iemand, die ccn goecl 
hart heeft en gij hebt een goed hart. . . . Zeker dat 
hcbt gij, daar durf ik voor instaan ! 

Jn dicn tijd zocht Felicia, met zenuwachtig be1•ende 
handen in hct buffet naar glnzen en ecn kan. Zij hacl 
haar dcnkvermogen vel'loren, zij vond niets. Sagnard 
mocst haar hclpcn. Toen de glazen gevuld waren, 

Een geheim kan men h~t best toever\.l'ouwen aan 
een bekentlc leugenaar, want al vertelt hij hct ook 
overal, men gelooft hem toch nict. 

·wij rekencn ons zelvcn tot de beschaafde en 
Christelijke volken, maar dulden toch in iede1·e hoek 
holen, waar mcnschen Yeranderd worden in bare 
duivcls, die ellende brengen over hunnc g'1zinnen. 

Esse non vedei'i. 

Een brand weer van dames. De jonge me1s
jes die haar opvoeding krijgen in het Girtm
college te Louden, werden een poosje geleclen 
duchtig verschrikt door een brandalarm. Daar
op besloten allen een eigen brandweer te vor
men. Nadat het costuum vastgesteld was, richt
te de directrice zich tot het hoofd van de 
brandweer met verzoek haar iemand aan ie 
wijzen, geschikt om haar kweekelingen les ta 
geven in de kunst van brnndblusschen. Kapi
tein Shaw weigerde evenwel zijn bemicldeling. 
De dames gaven daarom toch nog niet he; 
plan op, en slaagclen buiten Kapitein Sha"' 
om, zooclat hij, onlangs uitgenoodigcl tot in· 
spectie van het vrouwen-corps, wel tot de er· 
kenning moest komen, <lat het voortreffel:ijk 
was in elk opzicht. 

Zij blusschen elken brnnd. 

TELEGRAMMEN. 
Uti Batavia, 3 .April. 

Het ve1slag cler grondwets commissie loopt 
hoofdzakelijk over uitbreicling van het kiesrecht. 

In Spanje is 16 Maart een samenzwering 
ontdekt. 

Drie generaals zijn gearresteerd. 

Van Reuter, 3 .April. 
London, 274. De Mahdi heeft de waardicr

heid van Sultan van Kardofan van de ha~d 
gewezen. 

De loodsgelclen voor het Suezkanaal zijn 
afgeschaft. 

Regelen worden vastgesteld betrekkel:ijk het 
hooren van getuigen als de voortvluchtige jus
ticiabel is voor inlandsche rechtbanken. 

Door den legerkommanclant is voorgesteld, 
voortaan het vervoer van rnilitairen tusschen 
Soeraba:ia en Semarang per spoor te doen 
plaats hebben. 

Uit Batavia, 4 .April. 
Z. E. van Rees wordt 11 .April te Batavia 

verwacht: 
Z. E. s' Jacob vertrekt dan den 12en .April. 

Uit Singapore, 4 .April. 

Hie1· is een mail aan, met berichten loopen
cle tot 7 Maart. 

Daaronder is ook het verslag der commissie 
tot herziening der gronclwet. 

Dit verslag loopt hoofdzakelijk over uitbrei
ding van het kiesrecht. 

Overleden, de heer de Groot, laatstelijk Di
recteur van Financien, en graaf Dumonceau. 

De 'l'ransvaalsche deputatie is te .Amsterdam 
feestelijk ontvangen. 

Particulier Telegram 
V .AN DE LOCOMOTIEF, 

uit Nederland. 

.Amsterdam, 2 .April. 

KOFFIE, goed ordinai.r, veiling Neclerlandscb<:i 
hanclelmaatschappij, 29. 
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klonk hct gezelschap, dat nu om de tafel gezeten 
was, te zamen. 

- Uw gezondheid ! 
Damour, die vlak ovel' Felicia gezcten was, moest 

zijn arm uitstrekken om haar glas aan te kunnen 
raken. Stom zagen zij elkander aan, het verledene 
blonk in hunne oogen. Zij beefde zoo, dat men bet 
glas hoorde k.Japperen, met een geluid als dat van de 
tanden van iemand, die in hcvige koorts ligt. Zij 
zciden nict meer jij en jou tegen elkandel', zij waren 
als gestonen, alleen nog in herinnering levende. 

- Uw gezondhcid ! 
En tenvijl dat alle vier dronken, speelden ge

durende de stilte, de kinderen in de zijkamer. Zij 
liepen elkander na lachende en gillende. Toen klop
ten zij aan de elem· en riepen : l\fama ! Mama! 

- Daar zijn ze ! ik groet u allen ! zeide Damour 
bet glas weder op tafel eittende. 

En hij vertrok. Felicia, bleek, strak, zag hem heen
gaan. terwijl dat Sagnard beicle hecren, tot aan de 
elem:, uitgeltide deed. 

vVordt ve1·volgd. 



U~t Batavia, 5 April. 
De heer de Geltler wordt hier m 5 Mei 

verwacht. 

Yan Heuter, 5 April. 
's G1·a tte11Jwge, 4- April. Hct r1tppo~t der 

commissie tot herzi niog der gromlwet is g -
publiceenl. . . 

De voornaam:>te punteu v1in herzie_nmg, 
welke zij in overwegi.ng geeft,. vo~geu hier. 

De reO'elino· wllit.rbij mtturnhsatie alleen door 
een wet ve~kregen kan worden, blijft als 
vroeger. 

Eveneens blijft on vernnderd, hetgeen be-
paald is omtrent de troonsopvolging. 

V oor het o-eval dat een regentschap aan 
bet bestuur l~omt, zullen de ministers geen 
zittlng kunnen nemen met den raad van State. 
(Art. 42 en 4-7 Grw.) 

W anneer onder het regentschap verdrngen 
gesloten worden met vreemde ~ogendheden, 
'Vaarin bepalingen voorko:i:uen, ch~ de goed
keurinO' cler ;•taten-genernal vere1schen, clan 
rooet ;ulk een verclrag in zijn geheel aan het 
~ordeel der Staten-generaal onderworpen wor
'len. 

De \ereischten om tot lid der Staten-gene
ran.l O'ekozen te kunnen worden en om als 
kieze; op te treden, wonlen voor een deel 
minder hoog gesteld. 

Het gctnl der leden van ~e Staten-genermtl 
wonlt va tgestelcl op negentig. 

De leden worden O'ekozen voor vier jmir. 
De geheele kamer ~vordt op vaste tijdstippen

hernieuwd. 
De eed kan naar verkiezing verv1mgen wor

den door een verkl1uing, niet alleen waar het 
de leden der 'taten-gener1ial geldt, mi:uir in 
elk ander O'eval waarin de constitutie voorziet. 

Het recht van onderzoek (enquete) zal ook 
aan de eer~te kamer toegekend worden. 

Het stemrecht voor leden van den gemeen
teraad, wordt ook aan vrouwen toegestaan. 

De wet voorziet hierin evenals vroeger bet 
geval w11 , dat handelingen die O'ericht zijn 
tegen Z. 1. den Koning in persoon, tegen le
den van bet Koninklijk hui , en. tegen den 

tnat, uitsluitend tot de competentie vim bet 
Hooggerechtshof behooren. 

Aan den eeredienst wordt van staatswege 
geen financieele hulp meer verleend. 

Z. M. heeft bet recht den stnat van beleg 
af te kondigen. 

Het voortduren van den staat van beleg ver
eisht echter goedkeuring bij de wet. 

De onderwijswet zal onveranderd blijven. 
Londen , 4 .April. De lood gelden in het 

Suezkanaal zullen niet v66r 2 Juli 1884 op
geheven worden. 

-----

Uit Batavia, 5April. 
De officier van gezondheid, dr. Godefroy, 

heeft wegens ziekte een tweejarig verlof ge
vraagd. 

Het Stooruschip Zeeland is gisteren te Suez 
aangekomen. 

De controleur Jellesma is voorgedragen tot 
een gratificatie van f 1000, voor de waarne
ming der betrekking van ontvanger te Goron
talo. 

Overgeplaatst naar ·vvillem I, de officier van 
gezondheid de.- eerste klasse Munting; 

naar Ban6.jennasing, de officier van gezond
heid der tweede klasse Langeveld; 

naar J\fogelang, de officier . van gezondheid 
der tweede klasse van cler Spil; 

naar Semarang, de officier van gezondheid 
der tweede klasse Laupus. 

Uit Fasoeroean 5 April. 
De eerste trein van Pasoeroean naar Probo

lingo stoomt morgen om 12 uur Probolingo 
binnen. 

Uit Batavia, 5 April. 
In de heden alhier gehouden e:ffectenveiling 

hebben opgebracht; 
aandeelen J avasche Bank, 199 percent; 

aancleelen Handelsmaatschappij 120 precent; 
aancleelen Nederl. Inclische hanclelsbank, 

114'/. percent; 
aandeelen eclerl. Indische Escompto maat

schappij, 181 'I. percent; 
aandeelen Internationale Crediet en handels

v reeniging ,,Rotterdam", 125'i, percent 
aandeelen Deli Batavia Maatschappij, 198 

percent; 
aandeelen Indische Telefoon-maatschappij 

114'12, percent; 
aandeelen Nederlanclsche Indische Stoom

vaart-1\faatschappij, 1501/2 percent; 
aancleelen Java Spoorweg Maatschappij, 

110 percent. 
aandeelen Stoomtram Semarang-Joana, 

122'1•, percent; 
aandeelen Bataviasch prauwenveer 146'/, 

percent; 
aandeelen Oost Java prauw Maatschappij, 

150 percent: 
aande.elen liquiclatie Mohrmann Bage, 79'/• 

percent 

0 ffi ci e e 1. 
0 v er g e p I a a ts t, naar J\folang, lllaJoor 

van de Pol. 
G o e d g e k e u r d, de benoeming tot vice

cousul van Groot Brittanie te Soerabaja van 
den heer \V1trren. 

T w e e j ii r i g v e r 1 o f verleend aan mej. 
Sandt van r ooten, onderwijzeres. 

B en o e ru d, tot onderwijzer dcr tweede 
klasse Btikker; 

tot voorzitter van den laudrattd te Patjitan 
t.facleau; 

tot lid van den Raad van Justitie te Padang 
Lorch; 

tot aucliteur rnilitair te ·Willem I Schuijten; 
tot substituut officier te Makassar Pool. 
'l' w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 

kapikin der infanterie van Schmid; 
ann den eersten luitenant kwartiermeester 

Lommen; 
aan den commies bij het havendepartement 

te Batavia Kmuss. 
Ee r v o 1 on ts 1 ng verleend aan den dok

meester Kronrn1enhoek. 

Op phtatsen, waar geen gouvernements te
legraafkantoor gevestigcl i , kunnen telefoon
kantoren opgericht, en met het gouvernements
telegntiifkantoor verbonclen worclen. 

Uit Batavia, 7 April. 
T w e e j a r i g v e r 1 o f verleend, aan den 

ingenieur van den Wltter'tiiat van Sandick ; 
ium den postcomrnies Iforting; 
aan tleu onderwijzer vitn der Kolfer. 
I n g e t r o k k e n, de benoeming van den 

beer Wijnveldt tot assistent-resident der oos
terdistritken vitn Celebes ; 

V"an den beer \Vilkens tot assistent-resident 
van de politie te l\fakasser. 

B e n o e m cl , tot onderwijzer der tweede 
klasse, van Goor. 

H e r s t e I cl in activiteit, boven de forma
tie, kapitein Eichholtz. 

0 v e r g e p 1 a a t t van Soerabaja naar 
Pa-oeroean, tle ingenieur Hein. 

van Pasoeroean bij het technisch personeel 
van bet Departement der .Burgerlijke openbare 
werken, van Goor; 

van Tjandjoer naar Semarang, de architect 
Haack van der Goes ; 

van Semarang naar Tjancljoer, de architect 
Fransz. 

De assistent-resident van Tangerang, Du
cloux, heeft een eervol ontslag nit 's lands 
dienst gevraagd. 

De pakhuismeester te 'l'jilatjap Taal.man Kip 
heeft pensioen gevraagd. 

'rot zijn vervanger is voorgedragen van Ligten 

Van Reuter, 7 April. 
Londen, 5 April. De Secretaris van staat 

voor bet departement van oorlog, verklaarde, 
in antwoord op een tot hem gerichte vraag, 
clat Engeland generaal Gordon den noocligen 
bijstand moet verleenen als hij ingevaar verkeert. 

Anders houdt de regeering vast aan haar 
voornemen Soedan te ontruimen. 

0fficiee1. 
Tweejarig verlof verleencl aan den 

hoofdonderw~zer Roskott; 
aan den assistent-resident de Kock; 
aan den aspirant-contr6leur Hermens; 
Beno em cl, tot aspirant-controleur (Java en 

l\fadoera) Baron van Heeckeren; 
E er v o I o n ts I age n, Hoefsmit, laatstelijk 

meesterknecht bij den constructiewinkel te Soe
rabaja. 

Erke n cl als hulppriester te Maumeri (Flo
res) Booms. 

Ee r v o 1 on ts 1 age n van den Berg, 
als lid der commissie van toezicht op de hoo
gere burgersebool te Semarang, met dankbe
tuiging voor door hem in die betrekking be
wezen diensten. 

B e n o e m cl : tot lid cler commissie van 
toezicht op de hoogere burgerschool te Sema
rang, Hen van Rijnberk. 

Be I as t met de waarneming cler betrek
king van luitenant der Chineezen te Priaman, 
Li Eng Pie. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Woensdag den 9 April te Balong van onuitge

lostc pandgoederen, af'komstig van het pandhuis te 
Kartasoera. 

Op Dont!erclag den ·t 0 April in het tokolocaal van 
den l\Ioor Abdullah :\Iit te. Kcta,nrlan alhier, van to
ko goedercn. 

De Ycndnmecster 
IL C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. 
Dekie~4m.i~~iDg .. 

lt1ein-ambtenaars examen te Soerakarta, Kla: 
ten en Bojolali op Maandag den 9en Jum 
1884 ( zie vercler J avasche Courant.) 

Soerakal'la 5 April 1884. 
De Resident, 

( 106) MATTHES. 

~ Een Europeaan. 
ook de Ja,·aanS"'he taal sprekendc, ge
clurende dertien jnren bij de Sn i k er
k n l t n n r werkzaam geweest zijnde, wMr
van ''ij f jaren als aa1rinistmtelU', ook ge
heel op de hoogte vn.n de In •Ii g· o k n I
t u n r. vrnagt plaatsing op eene landelijke 
onderneming itls A•hninistratenr clan wel 
Oncler-Ad1ninisti·atenr. 

Adres onder nommer clezer mlvertentic, bij 

(99) THOOF'J.1 & n-._r~IYG. 

An1sterdamsche Apohteek. 
So erakn.rta. 

OntL•a11uen: Encalypsinthe. U.001·ts
-werend liqueur, tevens eene zeer iian
gename drank. 

{100) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvan,qen: 

J{eatin~s Cough Lozen~·es. 
l\1iddel tegen de hoest. 

(I 0 5.) l\Ll.CHIELSE. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
-WERii. TU IG K UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk• 
ijzer in alle .afmetingen. 

Staat· en plaatijzer van alle dikten, 

waarbij -van (} ' >< 3' >< 'Ii•" en '!•" 
~taat· en 1llaatko1•er en J{oper-

clraacl. . 
Uroote- sorteering- Jloe1·bonten en 

IUinli.nagels. 
» » lio1•e1·en Ji.ranen 

en Stoo1nat·slni h~1·s. 
India 1•ubbe · vim af 1/10" tot eu met 

1" dik. 
Gasp~jpen met hnlpstukke n tot 

en met -±" 
Gekloniien p~jpen tot 12" lliameter 

geperst op 10 Atruospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche d1·ijfde-

1lle n, enkel en dubbel. 
Han•l, Centrit·ngaal, Stoom

po1npen en Bran•lspniten. 
§nij;;ereedschap , ·001· gas en 

-With'l.'i-·01.·tb(h·aacl. 
Alie soorten ' r e1·fwaren. 
Boor en Ponsmachines, D1·aai

en § cbaat·banken. 
S too1nn1achines 1net ketels op een 

fon•latieplaat. 
Ji.iezeI;;;·nhr c01npositie, cle beste 

bekleeding tegen warmte-uitsti·aling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vu tll'klei. Van welke laatste ~1.rtikelen zij 
eenige iigenten voor Java zijn. 

V erde1· alle artikelen, benoodi~d 
I voo1· lan(lelijke ondernelllingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Uaarne belasten zij zich met toezicht hou
clen op aanmtiak van lllachinerieen en 
1·epa1·aties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 

I:>e "'1'"elou.ti:n.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevolg ·van eenen heil:amen in vloed, voor de huid. 
Z1j howtt op het aanye=icht en is onzichtbam·: 

iij geeft dtts aan de !mid eene natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, 1·1te de la Pai.:c, 9 - PARIS 
Men neme zicli in acht t•oor namaak en ve1·valsching. 

(Oordeel uitgesprokcn door bet Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

STEEDS MET SUCCES AANGEWEND TEGEN 

VERKOUDHEID, BRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en lief OP GEVEN van SLIJM; 

en verdcr tegen de mceslc ZIEKTEN van de 
ADEMSHAl.ilNGS WERKTUIGEN en de LONGEN 

Prij.~ per f/eschje inhoudende ZESTIG CAPSULEN TACHTIG CENTS. 

Men eische de hierboven afgedrukte medailles op de etikette en het 
• prospectus, beide in de fransche taal. 

:Sestellingen voor en gros te richten aan E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te P.A.~IJS 

Te verkrijgen voor JAVA, bij 'V:mnee en Van Aalst, te SAMARANG; bij Boutrljwe & C::•, 
te BATAVIA; bij G. Ellinger, te SOERABAYA 

EN IN ALLE APOTHEKEN VAN Ned.-Indien 

-------- - ......... 
ltet Victoria Natuurlijk Mineraal Water, 

op JJlidden-Java. 
oitslnitend door Dli.j gebnportee1·d is en 
krijgbaar gesteld bij (}e beeren 

g1·os en en detail, ver• 

SOESMAN & Co. 

(78) 

Semarap.g, Solo, Djocja, 
en door hun mtermediair ook in alle 

anclere bekeucle Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 



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

ten behoeYe vnn 
De Gymnastieksehool te Soerakarta 

en 
De Vereenl,r;in~ tot ' 'oorbereldend 011-

derrlcht BRll kinderen van Minver
mogeuden in Nederlandsch Judie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

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

320 prijzen f' 1 70.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkrijgbaa1·. 

te Amboina bij rle heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda cc den beer C. J. Blankert. 
c< Banrljarmasin cc cc « J. A. Jansen. 
cc Bandong c< « cc C. G. Heiligers. 
« Batavia « rle N I Escompto Maatschappij. 
« (( « rlen beer IL J. Meertens. 
« « cc « cc G. Gehrung. 
« « « cc « F. H. Kroon. 
« « « rle hecren H. M. van Dorp & Co. 
<< « « « (( Ernst & Co. 
(( (( « « « Bruining & Co. 
(( (( « « « Ogilvie & Co. 
(( (( << « « Yisser & Co. 
(( (( « « « Dunlop & Co. 
(( (( (( rl en heer Loa Po Seng. 
(( (( << cc « Thio Tjeng Soey. 

« « « L. ' 'an Hutten. 
« cc « C. A. Aeckerlin. 
« « << ierinckx. 
« « « Th. Jansz. 

« Bengkalis 
« Bankoelen 
« Boeleleng 
(( Buitenzorg 
« Cheribon cc « « J. J . H. Smeenk. 
(( (( « « « A. J . \\'olvekamp. 
(( (( « cc « J. , ·an Holst Pellekaan. 
<< Djocjacart.a « « « J. J. de Graaff. 
<< cc cc cc cc H . Bm1ing. 
cc << 1< << (< \Yed. Kocken . 
(( « « de heeren Soe man & Co. 
« Indramajoe cc Lfon hecr J. Revius. 
" << << c1 cc Chs. Pino. 
c< Kedirie « « « F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. \V. Kneefel. 
cc Laboean (Deli) cc « « J. F. H. van Hemert. 
« l\Iacassar cc « cc \V. Eekbout. 
cc l\Iadioen cc « cc P. E. Andresen. 
cc l\Iagelang « « « P. Koppenol. 
c< l\Iedan cc cc « \V. F. H. Leyting. 
« :\Ienado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « \Valdeck & Co. 
« Palembang « cc « G. H. Ruhaak. 
cc Pasoeroean « « « H. G . .Klunder. 
« cc « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « c1 « A. M. Varkevisser. 
« Pecalongan cc cc « A. \V. I. Bocbardt. 
« « cc cc « S. N. Marx. · 
« « c< de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« Poe1·woredjo « den beer M. F. Smets. 
« Probolingo cc « « C. G. ,-an Slidrecht. 
c< « « cc « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « cc C. ,-an Zijp. 
« Rccnbang « « (( P. L. van Bodegorn. 
« Salatiga « (( « Th. B. ,-an Soest. 
cc Samarang « de beeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « « « « Ra,·euswaay & Co. 
« « « « c< Amold & Co. 
« cc « cc cc Soesman & Co. 
« « « cc « Grivel & Co. 
cc « « den beer A. Bisschop. 
c< Soerabaia cc « cc Chs. Kocken. 
(( (( 

(( (< 

(( (( 

(( (( 

« Soerakarta 
(( (( 

(( (\ 

\ I. (1,. 

cc Tangemng 
« Tega! 
« 'fernate 

« Tjilatjap 

« << « V. Clignett. 
cc de he.eren Geb. · Gimberg en Co. 
c< « « Van Muiden & Co. 
« « « Thieme & Co. 
« « << Soesman & Co. 
« « cc Thooft & Buning. 
cc « (< Yogcl van der Heide & Co. 
cc den heer L. Baier. 
« « cc L. A. M. Leman. 
oc rs: « K. Ilovens Greve \Vzn. 
« cc cc C. \V. R. van Renese van 

Duijvenbode. 
cc << cc I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
De trekking gesc.hiedt ten overstaan van den No

taris H. J. 1\IEERTENS te Batavia als bij aauplak
billet is bekend-{Semaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdeljjk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier·, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

garnndee:rd. 
PRI.JSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

vei·strekt. 

SOESMAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Duis- en C!olll.llli.ssievendntien 

(28) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYEH,SE SOOR'l'EN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'rOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

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

Schij.Cschietrcgisters en ACstandsbepa-
llngen, afzonderlijk gebon<lcn . 

Gedrukte Aanteekeningboekjes. 
N namlijsteu. 
Kleedinglijsten. 
Strafboeken. 
Meuageboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbanl. Getuigen Verhooren. 
Beklaagdeu Verhooren. 
Veuduverantwoordingen, enz.enz. ( 4) 

Verkrijgbaar bij 
T H 0 0 FT & B U N I N G . ' 

N. P ~ VAN DEB STCK, 
oud-officier van gezondheid bij bet 0.-I. leger 

HAND LEIDING 
YOOR 

NIET-GENEESKUN.DIGEN 
Nederlandsch-L11,dle. 

Met 1 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- fr'an co per p9st f 5,50. 

In com1nissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EVROPEESCHE MVLORD 
(van W. H. VAN Ecx: & ZoNEN, Amste1·darn) 
bizonder licht, geschikt om met t wee p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

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

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & Bill\TJ:NG. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den beer 

(19) A. M:ACHIELSE. 

PAPETEllE COOPER.lnYE D'AJGOULtlE (Fruce) 

! ~~ 
~ ~-~ ~ 
: ~.~ • .,,,n•6 i 
'41 ROU-COllCOUl\S A L'EXPOlllTlOll Vllft'DIBr.l.I: t 
• DE 1878, £1 

l:t ALB DEEL UlTllAXENDE V All Dll 11111JI S 
i:i !lEl\EillPLOKA GELl~DE met cle.GOtn>P ~ 
.; IUlDAILLE weaena bunne bemoellngea I> 

• Wr Ve)'l>oterhl11 v•n de poalUe •ran buaae werklleclea .. 
l:t - ~ I; 
.. 0 
~ WERXELIJK KAPITAAL: 4 15001000 FRANCS • 

S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN ~ 

i fiAROGHE-!OUBERT & ~1'1 
g Door de geheele wereld bekend voor 2 
• bun briefpapier velin, verge, quadrille, a 
B batonne, enz. Papiers a l'~!oile (s~er-i 
11 papier ) , Enveloppen , Visitekaart;~~ , GI 

0 Registers, Copieboeken, SchoolschriJf· .. 
~ boeken, met of zonder lijnen, papier...,, 
; voor drukwerk, carton, Brittol en ivoor- i a papier, papier fil ~cru (1• qua_liteit), pe- 'IS 
.. lurepapier en demi-pelure papier gegomd -. 
~ of ongegomd (uiterst fijn}, parkement ~ g papier. Oorspronkelijk Ster's mill paper,~ 
• Cigaretten-papier(le sincere, le camelin) 11 
11 en andere merken. ! 
~ .. 
i, Bestel/ingen te riohten direkt naar a 
: ilGOULtlE (France) met cheque op Europa of aan i 

E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. 
i!!I EEN CARNET MET MONSTERS BEVrNDT ZICH DI1 
M de Heeren Wann6e a: Co, TE DrnKnro. 

••••••• 

N0d0rl. Indische Lev0nsv0rz0k0rina 
EN 

L ijf r B Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. lfopitanl bij overlijclen, Immer-trekkencle vel'Ze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlungs aangenomen VEH,LAAGD tal'iefvoor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

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

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen voldoen, en alien suikerfabriekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest con cur re ere n de ptjjzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETERIJ, W AGEN

MAKE LUJ en 1'IMMERMANS WINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met u.ccuratesse geeffectueerd. 

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

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

Xeir~ou~ A~ Klei~ 
modiste Sainarang. 

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

GELDLOTERIJ 
te BAT.AV.IA 

ten behoeve Va.Tu 

de Gyannastiekschool te Soera.ka.rta 
en 

de Vereeniginr; tot voorbereidend on-
derricht aau Kinderen van Minver-

Lo TJllOEgNcnd['t f'l f:::~~~~~:t~c::::i:.n 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) 'rHOOF'r & BUNING. 

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

Voorstmat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk aanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MAOHIELSE. 

A.msterdamsche A.potheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

E~~~aeihe W3ijneni .. 
(25) A. MACHIELSE . 

V erkrijg·baar 
bij 

THCOFT & :BlJN!NG. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
(in het J a vaansch ) 

Ptijs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

VAN DER LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP 
De Indigo-onderneming 

Residentie Djocjakarta. 

Informaties te bekomen bij 

te Semarang, den .Agent van de Interna
tionale Orediet en Handelsvrg. 
Rotterdam. 

te Soetacai·ta, 
te Djocjacai-ta, 

0. J. N. ZrmrnRM.A.NN. 
den Administrateur der on
dernerning en 

(92) E. LAMMERS q. q. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende -WIJN EN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MAOHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

DeJiitj~'k "\iVil~ "b~~ng 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan vun 
den Heer GUSTAAF vVIN1'ER, op 

(83) M. J. TliOOFT. 

Bin.nenla:n.de:n.: 

GOUVBf IlBUf Gavraaad 
''ooral degelijk PIA.NO-onder-
urijs. · 

Flink salads. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco. 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHL'.PPIJ 
,,de Oosterling," 

E:<! 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Veritas.'' 
Bij het A.gentschap dezer .Ha.atscha •

pijen bestaat, 01• zeer aa.nnem.elijke voor
waarden, gelegenheid tot verzekeriug 
tegen brandgevaar, van alle soorten G~
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

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

(11) 
Te belwmen bij 

0. DE LIJN. 

Kev~QU'V(? A~ Klein 
modiste Sainarang. 

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

TE KOOP. 
Het hhis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 're be'i'ragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - T1100FT §' BuNING - Soerakarta. 
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