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De §oel'alr.ru·tasche Coul'a nt ver
schijnt tweemaal 's weeks: Din.~dag en 
,,-,.Ud a g, uitgezonclerd feestdagen. 

B ER I C H T I op na en gebruikt daarom .veel postzegels. Over 
' ziju ktLru.kter zit! ik mij niet uitln.ten, u.lleen 

Y elen znllen zich met ons, voorzeker twee aan- moet ik opmerken, d11.t hij een slecht mensch 
O"emune avonden herinneren, Mil het Solo'che is, WitrLrvan ik de zekerhei<l gekregen heb, toen 
bezorgd in 1877 en 1878 door het liefhebberij ik bespeurde dat hij in_ couranten sc~!eef._ Ik: 
tooueelgezelschap UTILE Daer. kwam <litar achter .toen ik zt~g, ditt h:g bneven 

\Yij betloelen hiermede de beide opvoeringen verzond met twee Jlt soms dr~e postzegels er op. 
van het Drama STRCEXSEE, waarviLn de laatste Deze buurmn.n nu, outvrng dezer dtLgen 
op verzoek. een brief uit de hoofdstad van Insulinde, 

Het uitstekend geschreven en onberispelijk wi~arin hem geschreYen werd, dii.t alle zijne 
opgevoerd d.·ama, heeft zich echter niet juist bneven ongefrnnkeerd aanlrn~~?J.en, ofschoon 
mm de geschiedenis gehouden, daar Struensee de rechter bovenhoe.k gewoouluk spor011 nn 
m werkelijkheid een o·eheel n.ndere dood is o-e- gom droeg, mrnru1t men moest opmttken, 
storven, dan daarin ,~ordt voorgesteld. 
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dat de briet wel gefmnkeerJ geweest, maar 
In bet volo-encl nummer beainnen wij cen dat het zegel er op een behendige manier 

feuilleton getr~kken uit e,m wa~k over de lijf- Wits atgewiisschtn. Buurnmn liet nu zijn post
stratfehjke recht pleging. wan.rmede onze lezers looper nag~~n.n en kwitm tot de ~ntdekkiug, 
1111.ar wi1· vertrouwen met o·enoeaen zullen ken- chit tds hlJ veel gefrnnkeenle bneven na::i.r 

.. , 0 0 . 
nis maken. de stad zond, <le man met veel oleg-oleg te 

I n g e z o n d e n. 
Lu.woe, 12 April 188J. 

Aan de Redaktie 

der Soerakartasche Conrant. 

Het is een geheelen tijd geleden. dat ik niet 
geschreven heb, en de reden daarvan was to
taal gebrek aan meuws. Berichten vn.n een 
man die uit een klapperboom gevallen en dan 
al of niet gestorven is, met een, ja. soms twee 
gaten in z\jn hoofll, met een gebroken arm of 
been, een enkele maal zelfs met een rib, van 
een kind dat in een put gevn.llen is, voor dood 
opgehaald en dan later weder bijkwi1m enz., 
zijn zeker zeer interessimt, <>ok wel eens aan
doenlijk, nrn.ar ik vraag bet in gemoede w11.t 
kan het den heer Gabsteifer te Ka.rang W arto 
schelen of Pak Tjeplis uit de desa Mating, dis
trict Krojok, onderregentschap Ketjoean zijn 
katok te droogen had gehangen en deze later 
niet wedervond, omdat zij door een onbekenden 
dief gestolen was. Zelfa de tjjding dat de poli
tie onderzoek doet, zal hem waarschijnlijk slechts 
weinig aangedaan hebben. Het is daarom dat 
k de pen heh laten rusten ; hierbij kwam 

nog, dat mijn voorraad pa.pier klets nat was 
geworden door een lek in het dak. Thans is 
aan de Lawoe echter iets gebeurd, diit belangrijk 
18 voor een ieder in ~ T eclerl1mdsch Indie, die 
brieven venend. daar h\j met de mededeeling 
daarvan zijn voor<leel bm doen. 

Een mij11er buren, een liefhebber van schrij 
ven, houdt er een uitgebreide correspondentie 

F e u i 11 e t o n. 
DE TE.:\TOO:\STELLT:\G YOUR KOOKKU:\ST 

TE WE:E:\E:\. 

Te '\Yeenen werrlen onlnngs in de zalen nrn de 
maatschappij YOOr tuinboinv de meesL ver-chillende 
voortbreng>elen tier kookkun:t bijeengebracbt en 
trachtten de beroemrl$te koks elkuar tr overtreffen. 
Dit was de Yijfde tentoonste!li11g van dicn aard sinds 
1877. Berlijn, Dre~den. Hamburg en Leipzig gingen 
YOO!'. 

De tentoonstelling laat, wat vol!ecligheid betreft, 
weinig te wenschen over. .:\iet alleen vindt men er 
de natuurproducten, die de rnwe grondstof voor de 
fijne gerechten vcrscbaITcn en de talrijke bijrnegsels, 
waardoor het genot van den fijnprocvcr kan warden 
verhoogd, maar ook heeft men gclcgenhcid om de 
verschillende soorten van keuken- en tafelgerecdschap 
te bewonderen, waarmcde de lekkemijen warden 
toebereid en verorber<l. Daarbij kan mrn vai, alles 
een proe(1e nemen en dit met een bokaal scl111imenrl bier 
of een glas fonkclendcn Hongaarschen wijn besproei
en, zoodat de bezockers zich niet alleen met kijkcn 
Lchveven tevreden te stellen. 

De hoofdafrteeling die de cigenlijke voorLbrengselen 
der kookkunst berat, verloont ren beeld \an de 
\Veener keuken. Dertig clcr mccst bekenclc restaura
tem·s treden daar in bet strijdperk. In de midden-

huis kwmn, wat niet bet geval Wits, als er geen 
of weinig brieven geweest waren. Op een goe
den dag dtLt <le jongen uit was, werd z\jn 
kamer die met een chubbslot van de pas
ser gesloten bleek, geopend en onderzocht. 
Onder een sirielloos lagen twee postzegels van 
vijf en twintig centen ieder. Het wits nu dui
delijk dat de jongen de postzegels afgewasschen 
en verkocht had wat met die van tien centen 
gem!l.kkelijk ging. doch met die van vijf en 
twintig centen, als minder algemeen gebruikt 
wordende, niet mogelijk geweest was. 

De postzegels werden weder onder de doos 
gelegd, de kamer gesloten en toen de jongen 
te huis kwam, werd hem aangezegd, d!l.t men 
zijn boel~je eens wilde na.zien. N n bleek clat 
de jongen de herkomst van de zP,gels wel kon 
maar niet durfde opgeven, en volgde er een 
onderhoud waarin van den kant van den jongen 
eenige malen het woord ,,ado( voorkwam. 

ROLF. 

80 erakarta. 

llaanstnnd. 

Donderda~ 3 April E. K., Donclerdag '10 April 
Y. :\f., Yrijdng 13 April L. K., Yrijdag 25 April X. 1\1., 

Kommissarissen voor de maand April. 

l"lantselijke Schoolkomm.issie 

de heer: N. VA~ KLAVEB.B.T. 

de heer: J. G. ~I. A. UARLIER. 

'-~c1·zorgi11gsgesticht 

de heer: Mr. U. 'l'. F. THURKO W . 

zual staan langc tafeh, waar ierlere kok de proefjes 
zijner kuust kan toonen, tenvijl all1~n 1vedijvercn 
um hnnne uibtallingen zoo srnakelijk en smnakvol 
mogelijk tc ma.ken. B~hah·e een enkrlen kok rnn 
een adellijk hui~ of een licfhebbcr. nemen slecht~ Mn 
restaurateur nit Berlijn en een uit Praag aan den 

' wedstrijd dee!. 
lets venler is ecn ijsgrot opgericbt. In de nissen 

bestaat teYens gelegenheid rnor de verschillencle JUC'

derlingers om him vlee ch, visch en gernlgelte frisch 
te lioud.en. Een ancler tooneel bietlt weer de winter
tuin. Daar zict men bet fraaiste wild benevens de 
Yoortbrengselen der melkerij en de f\jnste visscl1en 
rondspartelen in een groot bekken. In een andere 
zaal zijn de verschillenrle wijn en biersoorten uit 
Ooswnrijk vertegemrnorcligd, tenvijl ook een afzon
derlijk gedeelte aan gcbak en taarten is gewijd. 

Yee! zorg is ook besteed aan de afdeeling, waar 
bet keuken- en tafolgP.reedscbap is tentoongesteld. 
Onder een rood lluweelen, met gouddraad versierclen 
heme! staat een met voi·stelijke pracht en weelde 
gedekLe tafcl. Christofle zol'gde voor het zilver en 
anderc bckende industrieclen voot· porselcin, gla,werk 
en dama-;t. Ook ontbreekt het nict aan allcdci 
soort van haarden en kookkachcls, waaronclcr er cen 
is van zoo reusachtige afmeting, dat ieclers aandacht 
er door worclt get1· ·ffcn. 

Oeneden is een wnderlijk vertrek voor de proe
vers. Daar kan men de spijzen, die men boven heeft 
zien bereidcn, keuren en er een glas ouden Gum
poldskircber of N uszbcrger bij drink en. 

~ldvertentiekosten behn.lve het zegel vo6r 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgencle plaatsing de helft. 

Tabcl .1antoonende de datums van vei'trek en ver
·nocdclijke aanko111-;;t dPr b1·ie1·cnmalen Yan en naai· 
.V 'del'lwul over ile rnaan1l .'1 pril ·1884. 

\' ermoeclPlijke aankornst 

te lfatiwia. Y e1-trek van Batavia. 

F. 2 April. N. 2 April. 
T 3 id. E. 3 1d. 

E. 7 id. F. rn id. 
:\. 13 hi. ~. ·12 id. 
F. Hl id. E. '17 it!. 
E. 21 it!. N. 23 id. 
X. 21, it!. F, 24 id. 
F. 30 icl. E. 29 id. 

~. D. De letters N E. F. duiden rcspectievrlijk de 
Verlalwidsrhc, E11gclsche, en F1·cmsche brierenma
len aan. 

Te Utrecht heeft nabij de Bilt een duel 
plan.ts gehad tusschen de heeren S. v. V. en 
Bn.r. v. H. v. W., naar aanleiding van het 
verschil onliiugs in een societeit tuschen twee 
spelers garezen. Bitr. v. H. hnd het teo-en den 
hear S. voor diens m3despeler opge~omen. 
Het duel w11s zeer onschuldig: beide heeren 
ach0ten mis en toen was de eer gered. 

Voor den aanvang van het duel had de 
heer S. een brochure op de post gedaan, die 
door Utrecht. verspreid is. Daarin verdedigt 
de heer S. z1ch (het moet erkend worden op 
den toon der oprechtheid) tegen de verdenking, 
die men op hem geworpen heeft; hij noemt 
de geheele zaak een ,,lw1·i·ibel frame," dat te
gen hem gesmeed is om f 15000.- van hem 
machtig te worden. 

De Bremer Jutespinnerij en weverij keert 
over het jaar 1883 een belangrijk dividend 
uit, namelijk 25 pct. 

De productie van stalen en ijzeren rails in 
Amerika gaat, niettegenstaande het groot 
aantal spoorwegen achteruit. De Secretaris van 
de Ame1·ican I1·on and Steel Association ver
klaart dat de totale productie van rails ill 

Amerika. ill 1883 bedroeg 1,360,000 ton net
to, of 20 pct. minder dan in 1882. De reden 
wnarom dit het geval is, wordt ni.et gemeld. 

Amerika acht het noodig om zijne Zeemacht 
te versterken. In den senaat is een wets on t
werp mi.ngenomen, waarbij de Regeering ge-

In grooten getale trekken de '\Veeners op om al 
die heerlijkhedcn tc hewonderen en te proevcn. IIet 
mcerendeel clct· bezoekers zijn dames, die zicb bij 
Yoorkeut· in de hoofdafdeeling, waar de kunststukken 
wordcn verricht, ophouden. Tot dusrnr werd de 
tentoonstelling iecleren dag door ongeyeer 8000 be
talernlen bczoeht, terwijl bet uitgeven van toegangs 
kaarten iccler kwartier voor eenigen tijd moest war
den g<>staakt. 

Uit 1len aard der zaak kan eene dergelijke ten
toonstcl1111g slechts een paai· dagen d uren en daarom 
haast ieder zic:h om, !Jetzij 's avonds, wanneer het 
gebouw eledrisch vedicht is, een kijkje te gaan ne
men. 

Zoo groot is de indruk, dien al die pasteien en 
f\jne schotcls op een lekkerbek maken, dat zelfa bet 
dichtvuur van een gastronoom er door ontvlamde en 
hij naar aanleiding der tentoonstelling de wereld op 
Pen bundeltje keukenpoezie onthaalde. 

De kreeft gaf hem aanleiding tot het volgende dis
tichon op de drukpers : 

Der Hummer gleichct manchem Redacteurc
Das BesLe an dem Hummer ist- die Scbeere. 

VALSCII SPEL Een nieuwe manier om onnoozele 
lieden af te zetten met kaartspel zoncle1· valsch te 
spelen, is de volgcnde. Twe~ comperes zitten te 
ecarteren. De ecn heeft een prachtig spel. Heer, 
vrouw, negen van troef, een he,'r en valsche vrouw; 
de boer van tt'ocf is gekeerd. Kijk eens a.an wat 
een spel, zegt de spelcr tot icmand in de buurt, 

Inzending cler Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

machti~d wordt om zeven stalen schepen voor 
de manne te laten bonwen. Een daarvan zal 
4500 een tweede 0000 tonnen meten. Pessi
miste11:. zien hieruit. <lat het wel eens mogelijk 
kan ZlJn dat Amenka er aan clenkt om in de 
Nisero-kwestie te intervenieeren. De schepen 
zullen op particuliere werven worden aange
maakt. 

Wij zijn het volkomen eens met de Amster
darnsche Courai;it, waar zij eenigen tijd geleden, 
hare verwondermg te kennen gaf, dat het Gou
vernement geen runner gebruik maakte van 
hare bevoegdheid aim Javanen adeldom te ver
leenen. 

Van oudsher wercl dat goedkoope middel door 
<le regeeringen gebezigd, tot belooning voor uit
stekende daclen en om belangrijke personen aan 
zich te verbinden. In eeu opzicht vergat zich 
echter aangehaalcl blad ten zeerste. 

Oncler de aangehaalde titels noemt zij ook : 
,,Arija" (eigenl!ik Ario). Maar geen Gouv. is 
bij machte clien titel te schenken, beteekeuende 
dat woord: ,,gesproteu nit Vorstelijk bloed". 

V oor en tot heclen, voor de toekomst moo-e men 
Prinsen, .A.dipatti's, Radens enz. kunnen i~aken, 
het verleenen of sanctioneeren van een geboor
terecht, niet volgens de waarheid, lio-t buiten 
<le macht, Yan wie ock. 
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Aangeboden. 

In Nederland derailleeren de stoomtrams ook 
wel eens. Dit was in Man.rt bet geval met de 
Gooische stoomtram, die L.abij het Laarsche 
kerkhof bij Hilversum ontspoorde, waarschijnlijk 
doordien er steenen op de rails waren geleO'd. 
De machine lag opzij en is defect geraakt, 
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de 
personenwagen is blijven staan. De machinist 
heeft zich licht aan den arm bezeerd, <loch de 
reizigers kwamen met den schrik vrij. 

Het Bataviaasch Handelsblad heeft verno
men, dat de Residenten van Soerabaia, Madu
ra, Pasoeroewan, Probolingo en Bezoekie zijn 
gemachtigd om te beschikken over een som van 
{1000.-ieder, tot belooning van hen, die een 
of meer gevallen van zeeroof ontdekken, met 
het gevolg dat de schuldigen door .den rechter 
veroorcleelcl worden. 

Het zou<le goed zu 11 als de Residenten 
van Soerakarta, Djokdjakarta en Kadoe ook 
gemachtigd werrlen om te beschikken over een 
som van (1000-ieder, tot belooning van hen, 
die een of meer gevallen van ketjoe, nmling 
krojok enz ontclekken, met het gevolg dat de 

dien bij denkt te kunnen vangen. Wilt u opzetten? 
De <mder denkt zijn slag te slaan. Maar de tweede 
speler heeft de kaarten in zijn hand die tegen het 
spel berekeml zij n, de aas, de tien, acht en zeven 
van tl'oef en de beer van den anderen vrouw. Zoo 
zijn Ct' 'l'i~1· of vijf combinaticn, schijnbaa1· onover
winlijke spellen, waarbij men de omstanclers tracht 
te doen meewedden, wetencle, clat de tegenpartij de 
kaarten heeft die hij hebben moet om te winnen. 

De volgencle streek is ook slim bedacht. Twee 
comperes spelen. Ecn derdc compere heeft een 
slachtoffc1· opgebaarsd en brengt hem binnen, zich 
houdencle of hij de andcrcn n:et kent. Een der 
spclers hecft een rood bandje uit zijn zak hangen . . 
13ij \\'ijze van grap haalt de binnenkomende het 
bandje naar zich toe. Er zit een papie1-tje aan. 
Zijn nieuwen meegebrachten vriend waarschuwend 
otu niets te zcggen, ontYouwt hij achter den rug 
des spelers voorzichtig het papi~rtje en vindt een 
dubbeltje. S ti!! IIij haalt het m· uit, vouwt het pa
piertje weer toe en st.opt bet weer in den zak. Dan, 
als om de grap ' vool't te zettcn, zegt hij tot den 
spcler: ii '\¥at heeft u daar voor een hand;e uit uw 
zak hangen -" - 0, zegt de ancler, terwijl hij het 
i»tntlje naar binnen stopt, dat is een gelukkig dub
beltje, dat ik in een papicrtje altijd bij mij heb, 
als ik )mart speel. 1- Wd nu nog mooijer, ik wed 
wat je wiJ. Twee Jonis, en mijnhccr staat mij half. 
De 1Teemde, die gezien 1ieeft, dat het dubbeltje c1· 
uit gehaald is, knik.t van ja. nfam· als het papier~je 
open gc.tat, zit er toch cen dubbeltjc in, 'vant oor... " 



schuldigen door de pradhoto ve1·oordeeltl wor
den. Er zon clan de bepaling bij moeten ge
miuikt wonl.rn, dat de (1000.-ten He identie
km1tore te ontvangen zijn. 

Ienrnml die gisteren met levensgevaar, door, 
den ellendigen toestand van den weg veroor
zmtkt, te Djebbres gekomen w1is, zn.g tegen
over het huis van den heer J. v. cl. L. bet lijk 
van een J avaan liggen; toen hij anclerhalf 
uur later dn.ar weder langs reed, lag het lljk 
er nog. 

Wij vestigen de aandacht der politie op een 
Javn.an die te Wiirong Pelem, juist op de hoog
te wan.r de weg bet ellendigst is, rond loopt 
en zich airs geeft vn.n krnnkzinnig te zijn. 
Hij maakt daarvan gebruik om vrouwen, die 
eetwaren, tabak of sirie bij zich hebben af te 
zetten. De man is zeer brutaal en ontziet zich 
niet om zelfs Europeanen tegen het lijfte loopen. 
Voor een flinke stok heeft hij echter respect. 

Spoorweg-Tarieven Als curiositeit kunnen 
wij mededeelen dat, dank zij de hooge spoor
weg-tarieven, in den laatsten tijd geen enkele 
ki t petroleum van uit Samarnng meer per 
spoor wordt vervoerd maar alles per kar hier 
irnnkomt. Het vervoer per kar is ongeveer 
20"ro goedkooper. Suiker vooml die door de 
chinezen alhiar voor Sanrnrang worclt opo-e
kocht en dit bedraagt de belangrijke hoeveel
heid van p'm. 60,000 pikols, wordt steeds per 
kn.r naar Samarang vervoerd. 

Hout van Solo komt per grobak pim. f 2.
per vierk. meter goedkooper clan per spoor en 
zouden wij nog verschillende artikelen kunnen 
opnoemen die tegenwoordig geregeld per kar 
worden vervoerd. Het klinkt ongeloofelijk en 
toch is het waar. 

Aan <leze hooge tarieven zal de spoorweg
maat'chappij het ook kunnen wijten, wan
neer, zoo de Suikerprijzen niet weder aanmer
kelijk stijgen, door de hier bestaande oncler
nemingen tot eene andere cultuur moet wor
den overgegaan. 

Alleen voor vervoer van het Station Djok
dja tot het Station Samarang wordt vo?r een 
picol suiker eene waarde vertegenwoord1gende 
vola-ens de tegenwoordige prijsnoteeringen van 
f 1 f _ f.1.60 aan spoorvracht betaald, dat is 
ongeveer even veel als van Samarang per 
sto om boot naar 1 ederland. 

Over de fabel van de hen met gouden eije
ren mocht door het bestuur van de Ned.-Ind. 
Spoorweg-Maatschappij wel eens ernstig wor
den nn.gedacht. 

Mat. 

r n.ar aanleiding van een onlangs in een 
der couranten geplaatst opstel omtrent de 
vertrouwbaarheid van van Atjeh naar hier 
overgewaaide berichten van het sneuvelen van 
o:fficieren aldaar, ten gevolge waarvan de ver
wanten zonder eenigen grond, dagen en we
ken lang in diepen rou w of hevige ongernst
h eid waren gedompeld, deelt men ons het vol
gende tre:ffende voorbeeld mede. 

Eenige jaren geleden dienden te A~jeh twee 
luitenants; de een heette Beekman, de ande
re Beckman, beiden waren zoons >an gene
raal '-majoor van het leger in het moederland. 

Beckman sneuvelde en nit egards tegenover 
den vader sei.ade de regeering naar Nederland: 

Generaal Beckman Uw zoon te Atjeh ge
sneuvelcl; De achtelooze telegraphist seinde e
venwel: Generaal Beekman Uw zoon te Atjeh 
gesneuveld. 

Hierdoor werd dien armen vader zes we
ken van onuitsprekelijk verdriet aangedaan, 
tot dat die smart in een ontzettende blijdschap 
verander<le, toen de inmiddels aangekomen 
mail de tijding van den dood van luitenant 

spronkelijk zaten er twee in. De onnoozele beeft 
bet aan zijn eigen oneerlijke weddingscbap te 'vijten 
zoo hij er ingeloopen i~. 

OcT.\ YO FEUILLET, deelt in zijn nieuwverscbenen ro
man La Veuve een al!erzonderlingste geschiedenis 
mede. De intrigue is eemoudig. 

Twee officiers, de la Pave en de Frcmeux, heb
ben elkander in bun pl'ille jeugd eeuwige trouw en 
vriendscbap gezworen >luernnt la vieille croix de pierre" 
van hun do1·p. De la Pave trouwt en wordt in rlen 
!aatsten oodog doodelijk gewond. Alvol'ens den Jaat
sten arlem uiL te blazen, 1·indt hij nog tijd om zijn 
vrientl de Fl'cmeux te laten roepen en zegt hem om 
al, een broedel' te waken over zijn wouw. Zorg
zoo zuchtte de arme - dat ze niet wee1· trouwe. 
Ttl entends, je ne le vetix pas. Inrlien ge mij wer
kelijk liefhebt en wilt, dat ik beL hoofr! in gerustheid 
nertlegge, indien ge niet wilt dat ik met de hel in 
bet hart ...• 

Dicrbare vriend ! - zoo valt de F. hem in de rede. 
Welnu, beloof mij dan 
Wat? 
Beloof mij - zoo roept de stervende uit I - dat, 

zoo ze ooit weer tl'ouwt, indien ze ooit zul~ een on
waard ige daad beging .... gij haar zult dooden, 
vool'dat ze aan een ander beeft toebehoord. 

De F. gaat de jonge weduwe opzoeken om haar 
van den dood haars mans kennis te geven, maar 
bij bet zien van haar oprechte droefheid durft bij 
ham· niet mede te cleelen, welk.en vree elijken last 

Beekman aanbracht. 
De vreugde was zoo groot, dnt zij den heer 

Beekman op het ziekbell wierp. 
De 11rme genernal Beckurnn vernam even

wel zes weken te laat den roemvollen dood zijns 
zoons. 

Zoo lijden somtijds de beste bedoelingen 
van de rogeering schipbreuk. 

Heden morgen waren eenige kettingangers 
op de esplanade van het vroegere fort aan de 
Sluisbrug bezig met het afladen van eenia-e 
~sten. nit een spoorweg wagon. De inho1~d 
d1er ~sten bestond uit diverse stukken steen, 
waarmt het zoogenaamde Atjeh- monument 
dan.r ter plaatse zal sarne110'esteld worden. Na
dat dit monument dus bijk~ns een jaar aan 
het Heemradenplein heeft gelegen, als het wa
re door iedereen vergeten, zal men nu clan ein
delijk eens aanstalten maken het op te rich
ten! Het monument ielf als kunstwerk moet 
prachtig wezen, <loch het zal de vnmg zijn of 
landzaat en vreemdeling bij de aanschou wing 
van dat symbool onzer overwinnino-en (?) op 
Atjeh niet zal glimlachen over den °waan on
zer bestuurders, die zegeteekens oprichten voor 
de overwinning op een volk, dat reeds sedert 
jaren halsstanig weigert ons gezag te erken
nen en ons nog steeds met onverminderde 
kracht blijft beoorlogen. 

Bat. Ila 11 dbl. 

De Livei-pool Daily Post vertelt, d1Lt te Sun
derland wan.r de bemanniug vim de NisPf'O 

thuis beboort, he~ gerucht loopt d1tt de R1idjn. 
van 'l'enom aan ierler van <le gevangenen vijf 
vrouwen gegeven heeft, en nu het piirlementslicl 
voor die plaats geen rust of duur heeft van 
de echtgenooten dier zeelieden die een expe
ditie eischen om hun mn.nneu terug te hnlen, 
en ten volle bereid ziju, om meJ te g1ian 
vechten zoo n.l niet tegen de Tenommers, drm 
toch tegen dP. Tenomsters. 

Men leest in de N. R. C. 
De ondergeteekenden betuigen, nn.mens Pas

sagiers vn.n het SS. ,, P1'i ns F1·edel'ik," hunne 
dank aan de Heeren v. cl. WOODE, Gezag
voerder, en JUTTE, Administrn.teur, zoomede 
tevens aan de overige Officieren, die ieder bet 
hunne rijkelijk hebben bijgebrncht om de afge
loopen reis zeer genoegelijk te doen zijn, en 
dmven zij ten zeerste de Stoombooten der Maat
schappij ,,Nederland" aan te bevelen voor de 
vaart naar Oost-Indie. 

Amsterdam, 27 Fehr. 1884. 
P. LE COMTF, Kapt.-Luit t1z. 
Mr. H. A. DE GROOT. 
J. R. de JONG, Mn.joor. d. Art. 
G. KRAMER. 
P. J. LA WICK. 
H. A. VOET. 

De: Indische blu.de1l worden in 't belang van 
het publiek beleefd verzocht, deze advertentie 
over te nemen. 

lnhoud Yan No. 11.9. van de Ind. 
Opmerlcer. 

Strooptochten op nijverheidsgebied. 
Kog eens de hemelgloed en de terugkeerende 

winden: Da Jahganen: De Talisman en de Sar
gasso zee. Mest voor bloemen in vertrekken: st.:ien
koolasch als mest. Aardharst}Lchtige zandsteen 
als kalk. Luchtwagen glijdende op kabels. Heine 
en bet Romeinsche recht. De nieuwe gas- en 
gloeibnrnder. Het gewicht van den mensch 
vroeger en nu. 

V erbeteringen in de rietsuiker-fobriecatie. 
Midclelen tegen ketelstecn. 
De natron-stoomketel zonder vuurhaard van 

Honigmann. 
Alweder de spoorwegen op Java. 

bij op zich genomen heeft. Er ontstaat een betrek
king van innige genegcnheid tusschen den vriend en 
de Wo}rluwe, rnaar men verlieelde zich den schrik 
van den goeden man toen hij op zckPren cla.g ver
neemt, dat rlc werlu we liesloten is t6 ·hcrtrouwen 
m0 t een gerlienstigen neef. 

)tu spoedt zich de F. naar !mar toe r.n geeft haar 
kenni$ rnn de ve1·schl'ikkclijke opdracht van liaar 
ovedeJen man, waarop zij antwool'dt: 

Een dergelijke toewijding heeft slechts waarde 
wanneer ze gehrel wijwillig is. Ku mijn man zc 
mij als cen last hccft opgl'legd, mijn gewetPu er 
me•le hecft willen bezwaren, mijn !even daanncde 
hceft wil!en kwellcn, nu hij mij zo0 weinig ver
trouwde, zal ik beL hem nooit kunnen vergevt'n.-

ochthans ik zal geboorzamen, maar nict om zijnent
wil, maar om u, rnijnhecl' de Fremeux, want ik 
heb u leercm achten en voe! tle meest oprechte 
syrnpathie voor uw per~oon. 

De Frcmeux valt door de ma.ml en ondanks alle 
wroegingen cluwt M. de Frrmeux den zoo ie onpas 
k.omenden ncef op zijde en . . . . trouwt met ma
dame de la Pave. Daarmcdc is de zaak echter niet 
uit. Op den avonrl van het huwelijk vlugt de Fre
meux gedurende bet diner >>Servi clans la gfande salle 
du cbatcau avec une pt'ofusion de fleurs et de feuil
Jage-;." Hij komt plotselint, terecht voor let vieille 
croix de pierl'e. Dam· begint zijn geweten te kna
gen. Hij haalt zijn revolver voor den dag en schiet 
zicb voor 't boofd. 

- Bltjkens opg1w.f van den Inspecleur-Ge
nemnl, Chef van den dienst der ::-:lt11.nt~Hpoor
wegeu, heeft de opbrengst tler spoorwegen ge
durende de mannd l\fonrt jl. bt.lllrngan: 

voor de Oosterlijnen f' HHiOOO of/ 1,1.12 
per dagkilometer; 

voor de Westerlijuen f' 46300 of 15.G9 
per clagkilomcter. 

- De opbrengst vn.n bet vervoer op den 
spoorweg B11.tavia - Buitrmzorg over de mn.n.nd 
Februari 1884, is geweest f' 53951,77 

- De opbrengst van het vervoer op den 
spoorweg Semarang - Vorstenlanden-\Vil
lem I over de maancl Februari 1884, is geweest 
f 124968,0l' 

DR~ l APHIL is te Mnkassar in cfagbh1cl 
vorru een geestige feestgitls verschenen. Als 
proeve nemen wij daaruit hot volgeucle over, 
cfat eene persiflage moet verbeelden op de wel
bekencle annouces van Hebr. Koster, Bolle, etc. 

O~GELOOFELIJK! 
Voor f 1,20 in plaats f 400.
EJ•:x G.EHEEL NIBUWE Puxo 

Systeem Rammelhoven, hecht en Solied Fa
brikan.t. 

vV1Lt zegt ge nu vn.u zulk een ongehoord 
aimbocl; dn.n,rovcr moet ieder verstomd stan.n. 

DOCII LEES DOOR ! ! 
Ieder die zoo'n Piano van onskoopt vindt 

cfon.rin een gen nmmerden hon in de a. s. ver
loting vim de Suikerpbntage ,,'l'.\.XAGOEL:1." 
groot 80 hectare 5 aren en G centinren. 

Zoo'n aanbod moet sensatie te weeg brengeu!! 
Doch zullen wij er nog een kleinigheicl bij

voegen: 
De koper ontvangt boven en mitsgaclers dit 

wondern1mbod nog 2 doosjer-i stalenpenuen en 
pakjes en veloppen. 

Ga dit nu nog eens aandachtig na en ver
stom ! 

Alzoo geven w+j een piano, een suikerplnn
tage, 2 doosjes stalen pennen en 3 pakjes en
veloppen voor slechts f l.20 centen, du zoo 
goed als voor niet we.g. 

Zendt Postwissel met motto: ,,ongeloofelijk" 
aan: 

Gehr. Coster te Mn.ros. 

Men leest in de Java Bode: 
Ter illustratie, hoe het met de befaamde 

belastingen gaat en welk een :linancieele dwaas
heid zij eigenlijk zijn, diene het volgende. 

Onlangs zijn in de afdeeling Mr. Oornelis 
over de tu•eed11i:-end dwangschriften n.angeko
komen, w13gens niet betn.alde bedrijfsbelasting 
over 1882. 

Zegge achttienhonderd tweeentachtig. 
En thans schrijven wij vierentachtig! 
Dat is actief. 
En wat zal er van dat achterstallige geld 

nu terecht komen? :BJen aantal personen, te
gen wie die dwiingschriften zijn gericht. zyn 
in den tusschentijd gestorven, Anderen ver
trokken, de Hemel weet waarheen. 

En de overigen'? Die zullen natuurlijk mop
peren, omdat men hen nu achter den broek 
zit, terwijl men vroeger gedaan heeft n.lsof 
men het niet betalen door de vingers zag. 

In de eerste jaren der gehate belasting 
werd vrij goed betaald. l\faar de achtersfalli
gen werden met rust gelaten! Dat bracht ver
scheiclene inbnders op 't idee, om ook maar 
niet te betalen. Dit nam toe en - thans is 
het n.chterstallig zijn algemeen. 

Wij willen nu niet zeggen, d,.t we hier 
weder staan voor een regeerings-d wctasheicl 
of voor een <lier gedrochtel1jkheden van fis
caal beleid, die men in de Kolonie bij hon
derdtallen kan vinden. 

0 neen. Dat de Regeering niet streng op
trnd, was goecl, was politiek. 

En dat men het achterstallig blijven niet 
ten eeuwigen dage straffeloos kan laten door
gaan, is ook waar. 

En dat men toch tof; een ongerijmdheid komt, 

Onclt>r de nagelaten paµieren nm den heer J. van 
Duyn, in leven tuinder te Naaldwijk, wercl het onder
staand afscbrift gevonc!en van een brief, door twee 
Zaandamscbe hoeren aan Czaar Peter den Groote ge
zonden. 

De brief is gedagteekend: .,Saandam den 5 De
cember '1698" en geadresseerd aan: ,,Pieter Alcxie
witsch": 

JlGoedgunstige Vrieml en Brneder in Christus Jezus I 
>lNaa toewenscbing van alles goecl.s bier en bier 

namaals in Eeuwigheid ! Ooze eerste en laatste brief 
aan U, is gcweest den 28 'ovt>mber, en dezo eene 
copie van den vorigen, 'Yaarin wij U gemel<I heb
ben, dat wij voor cleze nimmer de Eer hadden, om 
aan u te schrijven: zoo clieod nu deeze om U. be
kend te maaken, sederd Uw vertrck uit Holland, in 
ons dorp Saandam en in andere omliggende plaatse 
in Holland, een groote duurte in grnnen, bizonder 
in rogge is ontstaan; waarom door deeze wijnige 
regelen ons instantelijk verzoek en beetle aan U, is, 
dat wij de vrijhcicl mogen neemen om te uwent 
eene scbeepslading Rogge groot 200 ton te koopen 
en dezelve naar Saandam te laaten vervoeren, 't 
welk wij aanneemen te doen; waardoor U we roem
waardige naam in Eeuwige gedachtenis zal blijven 
bij Uwc zeer toegenegene Saandamsche Yrienden. 

>l Vcrzoeken zeer vrienrlelijk op het aklel'spocdigste 
een gunstig antwoord, waar naa wij ons kunncn 
gedraagen; zijt intusscben van onze genegenheid 
verzeekerd wanneer wij U weclerom van dienst kun
nen z\jn. 

tot een financieel ezelsst.uk, zooals die uitvaar
diging vim ruim 2000 ~muigsehriften, tegr>n 
inbuclers tlie voor een groot tleel dootl of'' eg 
ziju ,-dat iR de niet te ontkomen vloek vim 
bet zotte stelsel, hetwelk aan clie befaailllla 
beln.stiugen ten gronclsl1tg lag. 

D.it vurtler de clwangschriften ovcr'82 pa 
in April,8+ word en uitgevaardigd--sc/i ij nbaw· 
nlleen een staaltje van Ned. Inrlische burenu
slofheid-is in we1·kel ijkheid wederom hct ge
volg vn.n een onclenlccl vim cliLt stelsel ( ! ) om 
nl. Europeesche fiscus-man.trcgelen te willeu 
tloonlrijven, cfaar w11ar men niet de middclen 
en werkkrn.chten tot z1jn beschikk · g heeft, die 
in Europn ten dienste staan. 

DELI is weer aan rooverbenden ten proo.i 
geweest. 

'l'en minste de Penang Times bericht, 
dat een troep zeeschuiwers, m een tonkany, 
te Deli gelan<l zijn en da11r een groote hou
veelheid opium en verscheidene duizenden clol
htrs hebben bait gemaakt. Bij een gevecht, 
dat zij daar met cle bevc,Jking hadden, werden 
velen der roovers geclood of gewond. 

Jn de Strn.its hncl men reeds lang op de 
roovers geloerd en gedncht, dat ztj Pankore 
in Perak zouclen aanv11.llen. De roovers schij
nen er echter de lucht van gekregen te heb
ben, cln.t men hen in 't oog had, en hebben 
toen te Deli hun slag geslagen. 
NoG IETS OVJ<:R DE 'l'E~o~r-ExP~:nrrrn. Aan een 
Atjch-correspontlentie in het .llg. Hdbl. ontlee
nen w~j de volgemle bizonderheden, over de 
expeditie te.gen 'l'enom. 

Intusschen waren er twee Chineezen, die 
vroeger door h un meester als gijzelaars te 'fe
n om wa.ren achtergelaten, met eene Hollancl
sche vlag in de hnncl van 's vijands kant ko
men aanzetten en vertellen dat zij weggeloo
pen waren en beleefd verzocb.ten naar Sina-a
pore te mogen gaan. Zii werden natuur4jk 
in arrest genomen en ieder door een schild
wacht bewaakt. Immers men wist niet of het 
spionnen waren, die alles eens wilden opne
men. Zij kw11.men echter niet te onpas, wimt 
·zij moesten den l 3den dienst cloen als gidsen 
en hun werd medegedeeld dat, indien zij a-oe
de gidsen zouclen blijken te zijn, icder °vim 
hen f 500 zoude krijgen en nitar Singapore 
worden gezonden. Had echter het omgekeercle 
plants, dn.t dan de kogel hun deel was. Zij 
bleken goed te zijn en zullen den bevelhebber 
wel veel hebben verteld, w11n.r wij echter niet 
achter zijn gekomen. 

Dienr.elfden dag kwam de mail aan uit Ba
tavia en bracht voor den bevelhebber de tij
ding mede, dat, indien de expeditie nog niet 
begonnen wits, men wachten moest ~otdat de 
regeering beslissing gaf en voorts dat, als zij 
reeds vertrokken was, er geene versterking 
te Tenom mocht achterblijven. Hieruit ziet 
men dus, dat zii te Batavia wel vermoed heb
ben dat wij er reeds waren. Nu, dat er daar 
niemand achter moest blijven, clat bea-reep ie
dereen, dnar % gedeelte van het jaar t>het land 
ontoegankelijk is, door de hooge zeeen en de 
branding, die er staat. 

J.B. 

Verspreide be rich ten. 
Te Soerabaia !Jeeft ec:i ko0pvaardij-nrn.t1·0Js twee 

heeren, die rnn de OCL!jong kwamen, aan de K~,
lie-Jias r!uc'.itig rnisha!!deld. - Hct Indisch Vwle1·
lcmd heeft een idce, namelijk: om Atjeh voo1· c0a 
millio::m or wat aan Frankl'ijk oYe•· te cloen. De 
Ai.jeb- oorlog was dan voor ons in alle gevallen g0-
daan en de Franschen zou1!en er we! gauw een ein
de aan maken, daar zij nict van I ruisse!l (van d<.!r 
IIoeven) houden. - In het Samarang5che zijn de 
tijgers zo:i brntaal dat zij inlanders op den grnotcn 
weg aanvallen en wegslepen. Aan de poststalling 
Tjiµlang hebben zij dezer dagen een looper cl·~s 
nachts weggchaald en verschem·d. - Met de mu
zirk der schutterij te Samarang is bet thans treu
rig gesteld. Het eenige middel van redrcs is cl-'lt 
er cens flink in de scbutterijkas getast wordt en 

ll \\'ij groeten U mmsaam en bedanken :;-] dat het 
U heeft behaagLI ons met U pe1·Roonlij:; bijzijn te 
vereeren. Gelicf Alexander en Gabriel te groeten. 

liTen besluiten bel'Celen Wij U in Gods bescher
ming en zijn. 

>lUwc zeer toegenegene Vrienden. 
(w. g.) Kornelis Michielse Kalf. 
(w. g.) Kornelis Kornelisse Kalf." 

Het sch ip kwam werkelijk in de lente Yan 169\J 
te St-Petersburg aan, werd op bevel van den Czaar 
met rogge bevracht <'ll aan zijn zecr toegcnegen Zaan
damsche vrienrlen ten geschenke gezonden. 

Het oorspronkclijk scbl'ijven dat de Czaar door 
zijn vlootvoogrl Cruis liet beantwoorden, bevindt zich 
nog te St.-Petcrsburg. 



ae onwillige ongcsc11ikte 1>n 011\'er~chillige artisten 
'ennjdenl woni<'n. De c1tij11amiet ,.,m het sc hiµ 
.,1: . .'clwlijnne," bij ScheYeningcn gezonken, begint los te 
kumen. El' zijn grnotc pan'ijen aan het strand ge
~po .. Jd en in een dag hecft men genoeg Yerzamcltl 
Olll gt~hee\ ~ChC\'Cllillg'Cll in tic ]urht tn dO!'ll Y]iegrn. 
De commis~nl'is 'an politi~ uecft nlles in groote \'U

ren in de dninen latcn 1erbrantlcn. - Den '22 
Fehrunl'ie j.I. wcrd door A. Yogclzang, hrndboll\\'er 
en bakker te Alhlassenla1 n, de eer. te grashotel' 
a .. 11 zijne ~lfljesteit den. koning nangeboLlen. - Me
juf1Touw GC'elkerken te Gr• •ere, heeft aan hare meitl 
en haren knecllt elk f 20.000.- wij Yan successie
rechten nagelaten. Gelukki~·e meid! gelukkige. knPcht. 
- In het antlers zoo stille· koffiebuis de lllirnt te 
Au1;;terdmfl hecft ecn bezoekel', t.lie zich door een 
ander beleedigt achtte, den Jaatsten met een wandel
stok op bet boofd gcslagen, zoooat er een ade!' ge
sprongen is. 

Sprokkelin.gen.. 
Yelen komen nooit op de gedachte, dat een mensch, 

nan zijne wenschen paal en perk moet stcllen. 

Schoonheid van lijncn trekt allecn in het voorbij 
gaan het oug, de schoonheid door de ziel op bet ge
laat gedrukt, boeit niet alleen het oog maar ook 
bet hart . 

• • 
Be cheidenbeid is een eigenscl1,tp, die menig jong

mensch met welvoorzieue ~Jetu·s en mooi uiterlijk, 
niet dan doo1· barde !es.en in zich leert annkweeken. 

Er is geen een hartstocht, die zijn slachtoffers zoo 
ten eenenmale overmeestert, als de speelwoede. 

Eigen overtuiging en cigen voorbeeld zijn de beste 
gidsen voor zich ielf en amleren. 

Wie nederig spreekt van zicb zelf, wordt boos 
als ge hem gelooft. 

De wereld is een groat gerechtshof, want iedereen, 
bekbagt zich alle dagen. 

* •• 
De wercld is een groat gekkenhui ; en wie in 

zijn eigen huis geen gek wil zien, moet eer t al de 
. piegels die er in zijn, stuk slaan1! zoo zegt een 
fran chmau. - excentiek he? 

Een jonge vrouw beklaagde zich bij haar man 
orer zijn koelhe.id jegens haar: ,,vroeger" zeide zij, 
,.noemdet gij mij het be!"te goud dat gij bezat." 
,,Dat is ook zoo," was zijn antwoord, ,,maar be
grijp toch, wat heb ik aan goucl, dat ik niet wissi'
len kan?" 

.. 
Voor geld kan men wel den duivel doen dansen, 

maar van een xantippe geen engel rnake11. 
Esse non vede1·i. 

A.ls iemand in 't duister ot in den mist 
loopt. houdt hij zelden den rechten weg, maar 
maakt bijna altijd een kromming, die hem 
ten slotte op het uitgangspunt zou doen te
rugkeeren. De zoon van den beroemden Dar
win heeft een proef er mee grnomen, door 
acht jongens geblinddoekt op een 30 Eng. el
len verwijderen stok te laten aanloopen; slechts 
een liep er tiimelijk recht op af; zes wekcn 
in een boch~ rechts en een links af. De over
winnaar iuaakte met de beirle beenen gelijke 
pa sen; de linksche maakte met den rechter
voet grootere schreden en huppel11e min of 
meer met 't rechterbeen; bij de zes rechtschen 
dee<l zich juist het tegenovergestelde verschjjn
sel voor. Darwin heeft d•iaruit de slotsom ge
trokken, dat de afwijkin~ in kracht der beide 
beeuen de oorzuak van het bovengenoemd 
verschijnsel i . De »linksche" blijken talrijker 
in de wereld te zijn dan de rechtschen. Dit 
komt hieruit voort, dat de meeste men&chen 
de groo:ste kracht uitoefenen met den rech
terarm, waarvan een groote inspanning van 't 
linker been onafscheidelij k is. Het gelijkelij k 
bezigen van rechtsche en linksche ledernaten 
is oorzaak, dat <le wilden zoo goed de rechten 
weg weten te houden. 

Een vreemd vonnis. 
De heer mr. S. L. Outs, advocaat-procureur 

te Groningen, die voor 1le arr. rechtbank te 
Assen terechtstond, ter zake, dat hij in eene 
pleitreden in eene correctioneele zaak voor de 
rechtbank te Groningen den eerste getuige zou 
heLben toegevoegd, dat hij oplichter was en 
verdiende in de plaats van beklaagde op de 
bank der bescbuldigden te zitten, is door de 
recbtbank vrijgesproken, op grond, chLt wel 
bewezen is, dat hij de te laste gelegde woor
den heeft gebezigrl, maar bet niet is geblelr~n, 
dat hij daarbij de bedoeling had om te belM
digen. 

,,Bergen en dalen ontmoeten elkander niet, 
maa'" 'uenschenkinderen wel", mag gerust de 
concierge va:o. den Raad van Jndie Beerhorst 
zeggen, l:i~ het vernemen van de benoeming 
van den beer Van Ree11 tot Gouverneur-Gene
r<.al. 

De pas benoemcle landvoogcl en de hecr Ileer
horst hebben s1tmen nog als klerkje gediernl 
bij de Algemeene Secrebirie. 

Zoo zegt de A111st Ct. 
Een antler niet minder merkwaardig voor

beeld van gelijken aiml zullen nog vele leden 
vim de vVitte Societeit zich herinneren. 'l'oen 
een vierde eeuw of iet - !anger of korter gele
den - wij verzwtgen met opzet het juiste 
jan.rtal - een Gouverneur-Genernal werd be
noemcl, prak Jozef, een cler bedienden, met 
een zucht: 

,, \\' ij deden tegelijk ons examen voor den 
vierden mng. (Dat wa3 in tlien tijti de eerste 
stap op de onderwijzers-loopbann). Ilij droop 
en ik kwam er door. Hij ging naar de Oost, 
is nu Gouverneur-Genemal en ik draag de li
verei van de -Witte." 

Meermalen heeft men lnfar den rampspoe
digm beliende zijn verhaal nog eens ontlokt, 
om bet treffende feit uit z\jn eigeu mond te 
booren. ( .1mh. Ct.) 

(') ·waarschijnlijk wordt met den Gouverneur
Generaal de hee1· Ch. F. Pahutl berlocld. 

Red. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia. 11 April. 

De intocht van den Gouverneur-Generaal 
is wegens ziekte uitgesteld. 

Alles was reeds gereed .. 

Off i ci eel. 

Eervol ontslagen, Hogerwnard, hoofdin
genieur bij den W aterstaat. 

Betuigd de bijzonclere tevredenheid 
der Regeering aan den contr61eur der '!e~ste 
klasse, J ellesma, voor de goede waarnemmg 
der betrekking van assistent-resident van Go
rontalo. 

Ge p la at st te \Veltevreden, de officieren 
van gezondheid, Leisse en Iffert. 

Overgeplaatst naar Padang, kapitein 
Oostentjjk; 

naar 1\1akas er, de officier van gezondheid 
Hartiranxllijff; 

nuar Soerabaja, de officier van gezondheid 
6rensen. 

Uit Batavia, 11 April. 

De heer van Rees is heden te kwart voor 
elven zonder eenige plechtigheid op Noord
wijk aangekomen. 

Hij is dadelijk verder gegaan. 
Geen officieel vertoon. 

Officie el. 
De heer van Rees heeft het Bestuur overgeno

men van den heer s'Jacob. 

Benoemd tot luitenant der Chineezen te 
Soerabaja, Thing Tjay. 

Eervol ontslagen kapitein Waagen, 
kommandant der schutterij te Makusser; 

Sorensen, officier van gezondheid; 
Bos, baas-smid bij het marine-etablissement 

te Soerabaja. 
T e v re cl en he id der Regeering betuigd 

aan van Santen, voor de loffelijke wijze waar
op hij zich in de l\'ise1·0-zaak van zijn ambts
plichten gekweten heeft. 

De oud-Gouverneur-Generaal s'Jacob is 
vertrokken. 

,11 tjeh, G April. Toe1rne :Moedo D11.0ed van 
Siiimocn is te Kotn,r:i.flja nan2·ekomeu. 

Toekoe lbrnhim. die van 'l'ocngkoeo ver
dwenen waR, heeft zich we1ler n.angerne1d. 

Op militair gebie1 i. verder niets bijzonders 
voorgevallen. 

De holHlgenooten hcbben een uitval ge<ban 
doch zijn teruggeslagen. 

Y oorgedragen tot Hegent van Joana, :\las 
Soero H.edjo. 

De beer van Rees nam bet Bestuur over 
in een vergadering van den Haad van Indie, 
zonder dat er eenig publiek aanwezig was. 

Uit Batavia. 12 April. 
De eisch van mr. Essers, in de algemeen 

bekende scbrijftafelzaak, contra rur. Levyssohn 
N onnan, is hem in een breed voerig vonnis 
ontzegd. 

Het stoomschip Batavia is gisberen te Rot
terdam aangekomen. 

-----
Officieel 

Ge p 1 a a ts t te Atjeh, de eerste luitenant 
van Mulken; 

te Soerabaja, de tweede luitenaut Scheffelaar. 
0vergep1 a at st naar Makasser, de eer

ste luitenant-kwartiermeester van Goor; 
naar Soerabaja, de tweede luitenant kwar

tiermeester Intema; 
naar Batavia, de tweede luitenant-kwartier

meester V erwijnen: 
naar Bandjermassing, de tweede luitenant

kwartiermeester Speltie. 

Uit Batavia, 12 April. 
Van de zes candidaten voor het examen 

van postcommies der twee<le klasse is alleen 
geslaagd de heer Pieloor. 

waarbij van G'X2'X '!"'' en '!." Aangeslagen vendutien. 
Op Dowlerd:ig den ·I 7 April op lll't crf Yan drn 

Ilcer L. J. ~n,;c in het Cl1inecsche ka111p n,1long, 
a lhier Yan cliYc1·sc ltont\\'e1·hn. 

~taa'f en plaatkoper en Koper• 
<lraad. 

Groote- sorteering-1-'loerbonten en 
IHinli.nage ls. 

De Yernlurn1~cster 

11. C. Fisse1'. 
» » li.opercn .Kranen 

en Stomnat·slnitcrs. 

Advert en tie n. 
India 1·ubber van af 1/10" tot en met 

l" clik. 

An1sterda1nsche Apotheek. 
GaSJlijpcn met hnlpstnkken tot 

en met 1" 

Ontvangen: 
Geklonli.cn pUpen tot 12" cliameter 

geperst op 10 Atrnospheren. 

1 -entin~·s Cough Lozen~es. 
l\Iidrlel tegen de hoest. 

Primn. kwaliteit En;;·elsche <b-~jf.rie• 
111en, enkel cu dubbel. . 

Hand, Centrifngaal, Stoom-

( 10 5) MACHIELSE. 

~ Een Europeaan. 
po111pen en B1·a1ulspniten. 

§nijgereedscbap ''om· gas en 
'Vi th ~"\'Ortlulr aad. 

Alle soorten T erf~varen. 
ook de Ja,·aansche ta1il sprekeudc, ge-: 
durende de1·tien jaren bij de § nili.e1·· 
Ii. u It u u r werkzaam geweest zijnde, waar
van ,·ijf j1tren als adrninistrateur, ook ge
beel op de hoogte van de Ind i g Ok n l· 
tu u r, vru.agt plan.tsing op eene hmde4jke 
ornlerneming als Adn1inisti·atenr clan wel 
Ontler-A,hninistratenr • 

Boor en Pons1nachines, Draai
en §chaat"banken. 

§too1n1nachines 1net ketels op een 
fn,nclatieplaat. 

Jiiezel;.;-nlll' co1npositie, de beste 
bekleet1ing tegen warrnte-uitstraling. 

Dinas Cristall, een nieuw soort 

Adres onder nommer dezer advertentie, bij 
,.,Ull'klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

(99) THOOFT & Bt,'~ING. 

BECKER & Co. SOERABAIJ A. 
_ V erder alle a1·tikelen, benoodi~d 
l ,·001· landelij ke ondernemingen. 

WEilK TU lG K UND IGE N. 

Ha.ndela.ron in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, LI en Balk
ij zer in alle ttfmetingen. 

Gaarne belasten zij zicb met toezicht hou
den op aanmaak van 1'1achinerieen en 
repa1·aties daarvan, e:n nemen bestel• 
lingen aan op diverse werktuigen. 

§taaf en plaat\jzer van alle dikten, 

::c::>e ~eloutin.e 
is eene speciale POUDRE DE R1Z 

bereid uit Bismuth, bijgeuolg van eenen heilzamen inuloed, 11oor do huid. 
Zij houdt op het aangezicht en is onzichtbaar: 

zij geeft dus aan de lwii:t eene natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PAR1S - 9, rue de la Faix, 9 - PAR1S 
Men neme zich in acht t•oor namaak en 11ervalsching. 

(Oordeel u!tgesprokcn door het Tribunaal de la Seine den 8 ma! 1875) 

8, Rue Milton, te Parijs 
Vertegcnwoordiger voor Europa van de Nederlandsch-Indische Pers en voor 

Indie van de voornaamste fabriekantcn nrn Frnnkrijk, beveelt zich aan 

1° Voor ilet uitvoeren van a,JJe Co111111issien en Incasso's op de billijkste 
voorwa,a,rden. , 

2° Den verkoop voor de markt te Pa,l'ijs va,n Hollandsche en Indlsche 
produkten. 

3° Voor a,JJes wa,t Jn ilet befang Jigt va,n den Holla,ndschen of Indlschen 
ha,ndel te Parijs. 

In mijne Bureaux liggeu de voornaamstc IIollandsche en allc Ind!sche Couranten. Aile 
lnlichtingen worden er verstrekt ze zijn het vcr0eui;;rrngspunt van lndiers en Hollanders. 

TEl.EGRAM - ADRF.S: ELSBACH-PARIJS 

(90) 

J. :LV.l:OR,ET &r, ~B,OQ"U"ET 
CONSTRUCTEURS BREVETES 

Paris, 121, rue Oberkampf, Paris 
Pompen voor alle doeleinden : Besproe.iing, 

Brand, UYergieLing nn wijncn, SpiriLualieu, Olien, enz. 
4 Zilveren medailles op de Wereldtentoonstelling 1878 

Franco toezenctinv van ae ccitaliJ(!US 
EX:PED!T!E NAAR ALLE LANDEN 

Vertegenwoordigd door H . M. van DORP 
te HAARLEM. 

V '!J .L ~ 

~o~~~~~a Wate~~ 
Mineraalwater Na f u u r 1 ij k 

uit de 

-"\.Tie-toria Bron tc Obe1 .. lahnstein. a/d. Rijn.. 
Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwateren, aanbevolen door vele medische au

toriteiten. 
Verkrijgbaar bij 

(77) 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

Ve~~ehenen: 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. over. 1884 
Scheurkalenders 

diverse soorten. 
THOOFT & BUNING. 

(8) 
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G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BAT AV I A, 

t en behoeve van 

De Gymnnstiekschool te Soernknrta 
en 

De Vereeniging tot ' 'oorbereidend on
•lerricht nnu kindt"ren ' 'nu ]Ihn'cr

mogenden in Nedt"1·landsch lndie. 

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

van 
« 

2 prijzen « f 5.000.-
5 « « « 1.000.-

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

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 pl'ijzen f 170.000.-
LOTEt zijn tegen f 10.- CONTANT vel'kl'ijgbaal'. 

te Amboina bij cle heereu A. T . Bouman & Co. 
« Banda << den heer C. J. Blanke1t. 
« Baudja"l'rnasin « « « J. A. Jan en. 
« Bandong « « « C. G. Ileiligers. 
« Batm·ia « de r I Escompto llfoatschappij. 
« « « den heel' 11. J. l\IeertenR. 
(( (( « « « G. Gehrung. 
If. (( « « « F. H. Kroon. 
(( (( « de heercn II. M. van Dorp & Co. 
(( (( « « « El'nst & Co. 
(( (( « « cc Brnining & Co. 
(( (( « « « Og ilvie & Co. 
(( (( « cc Visser & Co. 
(( (( « « « Dunlop & Co. 
(( (( « den ht er L oa Po Seng . 
(( (( « « « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkalis 
« Benkoelen 
<< Boeleleng 

« cc cc L . van Hutten. 
« « « C. A. Aeckel'lin. 
cc cc « Nierinckx. 
« << « Th. Jansz. « Buitenzorg 

cc Chel'ibon « « « J. J. H. Smeenk. 
(( (( cc « cc A. J. ·wo!Yekamp. 
(( (( cc cc cc J. mn Ilolst Pellekaan . 
« Djocjacarta « cc cc J. J. de Grna ff. 
« cc « « « H. Btming. 
« cc cc « cc " 'ecl. Kocken. 
« cc « de heeren Soesman & Co. 
cc lnd!'a majoe cc den b eer J. Revius. 
« « cc « « Chs. Pino. 
cc Kedirie cc cc cc F. Stoltenhoff. 
« Kot a.-Radja cc- << cc A. \Y. Kneefe!. 
cc Laboean (Deli) cc cc « J. F. II. va11 Hemert. 
« l\facassar « « cc \Y. Eekhout. 
« ~Iadioen cc « cc P. E. Andresen. 
« l\Iagelang « « « P. Koppenol. 
« l\Iecla.n « « cc W. F. H. Leyting. 
« l\Ienado cc de heeren de Bo1·des & Co. 
<< Padang « « « \Yaldeck & Co. 
« P alembang cc « « G. H. Ruhaak. 
« P asoeroean « « « H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « « A, M. Yarkevisser. 
<< PPcalong:rn « « « A. \Y. I. Bochal'dt. 
cc « « « « S. N. Marx. 
« « cc de heeren Hana "'.\Inllemeister & Co. 
<< P oerworedjo c< den heel' "'.II. F. S1nets. 
« Probolingo « « C. G. van Slidrecht. 
cc « « « cc TI . S. Thal Larsen. 
« Riouw cc « « C. Yan Zijp. 
« Rernba11g « <c cc P. L. van Bodegorn. 
« S,tla tiga « « cc Th . B. van Soest. 
« Sarnarang « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
cc << cc « cc Ra rnnswaay & Co. 
« cc « « « .\rnold & Co. 
(( 

(( « 
(( (( 

<! Soerabnia 
(( (( 

(( « 
(( (( 

(( (( 

« Soerakartn 
(( « 
(( (( 

(( (( 

« Tang-ernnp: 
« Tcy:al 
« T el'nate 

« Tji li1 ~jllp 

« « « Soe~man &. Co. 
cc « « Grirnl & Co. 
« den beer A. Bis~chop. 

« « « Ch~ . Kocken. 
« « « Y. Clig nctt . 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Yan l\Iuiden & Co. 
« « « Thieme &:. Co. 
cc « « Soe.ornan & Co. 
cc « « Thooft &. Bnning-. 
<< « « Yogel van der lleide & Co. 
« den heer L. Baier. 
« « « L. A. l\L Leman. 
«: « « K . Uornns Gre,·e "'zn. 
« « « C. \Y. R. van Hene~e ' 'an 

DuijYenbodc. 
« « << I. I. A. Uiten h::ige de 

:\[ist. 
De trekki ng geschiedt t en overstaan \·an den :No

tari~ II. J. :\IEERTE:\S te 13alaria als bij aauplak
billet i~ bekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefclelijk a.an voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, SchrUf· en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige bediening en nette afl.evering ge

gn.randeerd. 
PHIJSUOURAN'l'EN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

SOESJ)'.l:AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissievendntien 

(28) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op nnnvraag dndelijk 

St'llijfsl•hit"tt·f'A·istt"r!il en A.<staml~bepn.-
lin;:;en, nfzoncl el'lijk ge hvnden. 

G edA·uJUe A.n nteeJceni ni:;bot"lCjt"s. 
NnnmHjstt'n. 
Ii leedin~lijsten. 
S h·afbot' ken. 
N.lt"nnµ;«"boelct'n mPL sterkte Ue~istt"r. 
P1·oet"s-Vcrbanl. G-etni;:;en Ve1·hoo1·en. 
.liieklan;:;tlt"n , . e1·hoo1·en. 
, . endtn·e1·n ntwoordi n,:,;cn, e11z. enz. ( 4) 

Ver!t'l'ijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

~t P~ VAN Dmll STCIH~ 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

IJ::ANDL'J3JIDING 
\' OOH 

NIET-GENEESKUND I GEN 
1:-; 

Nederltind.fch-LndU!. 

l\f et 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plan.tsen waar zich 

gcen geueesheer bevindt, voor 
Ambteniiren, op pittrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- {l'Clnco pe1· )JOSl r .:>.:50. 

Steeds voorltanden: 
POSTTAHIEVEN. 
TELEGRAAFTAHIEYE;\ voor 3 kri:1gen be

rekend tot 200 woorclen. 
TARIE\rE :r voor KOELIELOONE~ buiten 

de lijn. 
(6) rrHOOFT ~ BUN1 NG. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen !mis met gropt erf, gelegen te 

Djebbres. 
lnformaties bij den heer 

(19) A. i\IACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek. 
, oeraknrta. 

Bayrnin. A.lcoholisch '\Vasch· 
-water. 

( 101 ) l\IA OHIELSE. 

~~ 
~~~,o;ti~~ 

-~ 

S:J:P~IJ LIS 
Verkregen of we! overgecrfrl. pas ontstane ?f v~r

ouderde vloeingen, huidziekten, hu1du1t• 
slag,en'andere bleeds ver~nderingen die er door 
ontstaan. mond en keelu1tslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme Zweeren; cnz.enz, 

4e3a~1~ilt~1='1ij:r 
Zekere enradica le ""nezin « ;-an de meesl Yel'ouderde• 

en aan alle behandel~1 g, wee~spannige Zieklen,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENJGE GOEOGEKEURDE ·loor de Acadcmie rle Meucciue van Parlja. 
DE EENIGE GEAUfORISEERDJ: duor hcL frnuschr Goumncment. 
DE EENJGE !ANGENOMENEN in tie hospi1a len van Parijs. 

Na,tiona,le beloo11i11g van Frs 24.000 
Dit medicament, setl erl GO jaren door de voornaamste 

geneesheeren gebrn ikt, als het kr~cht?ad1gste van 
~li e Zuiveringsmiddelen t s het ee1:1&e in .de gehee.le 
we1·eld dat zijne eere en ontlersche1d111gstitels bez1t. 
ALGEMEEJS EJSTREPOT: 62, rue de Rivoli , te Parijs 

Jedere doos bevat eene brochw·e die Ziekten betreffwdt 
'ioor JAVA bij Wannee &van Aalst teSamarang 

Te DIOKDIO, bij W ANNEE & C". 

()oc}+~<-~<>~-~...<·<~•~> ~ .... '·It~ ·~ -~ 0 
~ [': ·\AC~:ar;: ~, ... Rrr:.:rJ t t liloeijelij l.c Sn j>vcrlcru.g. illng o~ ' s tching , Ma ,g-e~ bu:kf ijn 4 
i EL1i0€fi~~.fffi)ffffT.i~PRc~;~ie 1 t 
+ a la P.A. P .A I :r-J E ~ + I P/ :.rn taar di}!, d0 snfjsvertPering b0vo"c/t':,.,,nd midde 1J -¢" t G en e ra~ l D epot 163 & 165_ Ru e St-An to:n e, P A R fJS i' 
~··'$1~,,~~~+~~ 

Sedert 30 jaren, zijn ee11 
groat aa11tal personen, zoowel i11 

Frankrijk a,Js in vele a,11dere laIJden 
o-eneze11, of wel zij hebhen hunne 

. ::.ezomll1eid behoude11 doo1' J1et gere
gelde gebruik del' Bloetlafleidendc 
Pillen van Cfl.i;UVIN, va1! de F'!-culteit. 
te Parijs. D1t genees111uldel 1s ee11e 
za,cl1te en a,a,11gena111e purgatie; 

gemakkelijk i11tene111en, stellig
wel'ke11d en zeer goedkoop, 

Overal te koop en te PAaIJS 
147, Faubourg S:-DeJi3 

NBfiBrl. InfiischB LBVBilSVflfZ6kBrina 
EN 

L ij fr B n t B M a a 1 s c h a D D ii 
TE B .. i_TA VIA. 

Inlichtiugen omtrent verzeke ri.n.~en b. v. K1tpit1t1Ll b~i overlij den, Tm cHri t·-trekk~n· l e vonn 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs 1t11ngenomen Vl 'i:f{LAAJl D farief voor WEE
Z1DNFO~D8, worclen g11arne verstrekt door 

den Age mt te Soernkar a 
(17) J. H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvrngen te kunnen volrloen, en allen sm:kerfabrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepa_ssing te brengen, 100,000 vm~uvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re e Ten cl e pr~jzen levuen. 

"1.,..1'..N DEB I1INDE & TEVES. 
(18) SAM A.RANG. 

Atelier d'Industrie. 
O. Dl'.D LIJN. 

Handel in HOlJ'r en BOUWMA'l'ELUALEN 
Sl\.rnDEHlJ, KOP}!]fW·IE'l'EIUJ, \V AGEN

MAKElUJ en 'rI~L\IEH.~fANSWI KEL
Bestellingen op bovcngenoemd werk, 

alsmecle op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
worcleu met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accunitesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAME I, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO"N"HLTIZE~, FABHIEKEN 
en LOODSEN worden solicle en net afgewerkt, 
o-elevercl en opgesteld. 
b H et bouwen van WOOXHUIZE en FA
BRIEKEN, wordt op zeer billijke conditien 
aangenomen en uitgevoercl. 

~eT~Q~~ A.., Klei~ 
1nodiste §ama1·ang. 

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

GELDLOTERIJ 
te BA'l'A VIA 

ten behoeve vim 
de Gymnnstie.ksclrnol te §uern"karta 

en 
de Ve1·cenir;iu:; tot voo1·oereideud on-

der1·icht nan Kindercn ' 'an Niiuvcr-

L 0 T
1110E;:;Ne11df n !'1 f: :~·~~;~~:t~c::,:::i:n 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(84) 'l'HOOFT & BUNIXG. 

Handels· en Comm.issieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

foo1·st1·aat-Solo (35) 
Stee•ls belecf"delljJ>: na nbevolen. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Kaia.p~ohe . W1ij~e~ ... 
(25) A. l\1ACHIELSE. 

V crh:.rijg·baar 
bij 

~JBQO~J!J & B'CrNING. 
Avonturen 

van 

Baron von MiinchhausBn 
(in het J avannsch) 

Pi-ijs f 5.- fl'Cln co per post f 5,GO. 
(82) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soera.ka.rta . 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN iEER VELE SOOR'l'EN. 
PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

A1usterda.n1sche Apohteek. 
E3 o erakarta. 

Ontvangen: Erncaly1lsinthe. J{oorts
~vere1ul liqnenr~ tevens eene zeer aan
gena.me drank. 

{100) MAOHIELSE. 

Het adr1es van ondergetee
kende is tl1ans PAREE, KEDI· 

RIE. 

(9J) 
A. :H'l!BGE1'1EESTRE. 

Amsterda.msche Apotheek. 
]j_;enig Agentuur voor Soerakarfat voor de 

zoo guustig bekei'.I.de 'VJJNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IAOHIELSE. 

A '.rTENTIE. 
De Agen.tuur cler 0.nderneming 

D~~~j~]r~ v.ril~~~e>Dg 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan vim 
den Heer GU.STAAF WINTER, op 

(83) M. J. TH 0 0 FT. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
.Assurantie Maatschappij. 

De onclergetcekende sluit verzekeringen te
gen br,inclgevanr, op de gebruike4jke voor
w1mrdcn. 

(14) A. MA.UHIELSK 

BRAND-Assu RANTfE MAAT.SCHAPPfJ 
,,de Oosterling,11 

BRAND-ASSURA NTfE MAATSCHAPPfJ 
,,Veritas.'' 

Bij bet A.;;entscha.11 dezer 1'Iaatsehap-
11ljen bestnat, op zeer aanne1nelijke voor
wa.:u·den, i;ele~,;-enhcid tc;.t verzekerin;; 
te~en briutd;;;-e , ·nar, ,-au alle ~oorteu Ge
bo1nveu en Goedc1·en. 

De Agent le S(luaka't'ta, 
(16) J. H. VAN Oi\fi\fEREN. 

1 Zuig en Perspompen 
I voor lntligo-Kookhuizen en Badkttmers, goed

koop en goecl. 
Te bekomen bij 

(11) C. DE LIJN. 

~ev~ou ""N' A ... Klei~ 
m.odiste §ainal'ang. 

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

TE KOOP. 
Het }J.uis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. __... 

Stellen zich vernntwoordelijk voor ' le wet 

DE UITGEv W.S. 
___________________..,,...._ 

Sneld..1·uk. - TnoOFT §' BUNING - Soernkarta. 
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