
A0
• 1884. No. 20. Vrijdag 14 Maart. I e J aargang. 

NIEUWS EN ADVERTENTIE BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH l 8 Rue Milto!t) te Pa.rijs. 

A. b on nem en tsp rij.s f' I .:)O per lrnl~j1rnr 

bii vooruitbetaling. 

Ingezonden. 

f:olo J '.2 l\Iuart 18 ... ..J. 

Genchte Hedacteur! 

Er gnat gccn Onder-regent voorbij of een 
eige1rnarc1igl' anmloening grfait IlllJ arm en m
stin<:tmatig tast ik nu:tr miju zr.k,loek om dien 
a:m ru\jnen oogen ta drukken. 'J,usschen hvcc 
haakjes moet 'i1.. u uekennen thtt ik het onge
luk beb v1in met een ke<lergevoelig h:Lrt ge
borente zun. :'lfaar hm ik 't helpen~ fa beb 
lli\J zelt' niet gemmikt. 

Doch 0111• tot t1e zaak te koluen. 
D:tar zun hier of cfanr 1Yellil:ht enkelen <lie 

niet weten wat ecn Om1erregeut Y. 11. pulitie 
-.erplid1t is er llp nn te houdeu. Y oor<!erst :-> t vijf) 
kepedab, 1 penong;long. o t zcs) pllnolrnwnrn'l. 
1 game], ~ p:utrtlen. 1 bernly; genoemde per
sonen voorzien vn.n e~n officieele kleedenlrncht 
en voor de J11.:nJen een beboorl1ik tuig, het 
een en under aan teschii.ffen uit eigen bt!llrs .. . . 
van den Onderregent n. 1. vVaar moet de arme 
mn.n het vandaan halen? 

Laten de 13 personen hem niaandelijks ie
der f 3.- ( drie gulden) kosten, wat niet minder 
kan, de kleederen daaronder begrepen; voor het 
c;:itLrhouJ der paarden 50 cents per dag, zon
der op te noteeren wat hem bendy en paarden 
met tuig in rekening gebracht zijn, zoo krijgt 
men hier al een uardig sommetje van 39-,-fl5, 
te :1.amen een totaal uitmakende van f 54.- ( zeg
ge: vier 't!n vijftig gulden. ) 

Doch nu de behoefte van den in wendigen 
mensch met inbegrip van zijn pakean te schat
ten op fl. - per dag ( 't is rn11uers al vrij ge
nng, niet wanr?,) zonder te spreken van het 
onderboud van moeder de vrou w met hare 1.-in
deren en vrouwelijke bedienden, n.och van het 
noodige meubilair .... \Vie zal dat betalen, zoe
te lieve. . . . X og1mrnls: waar moet die Onder
rsgent het vandaan halen·~ Zijn tmctement be
dmagt maandelijks immer niet meer clan f 40.
( zegge: veertig gulden)? 

Ziedaar een nardig tijdverdrijf voor Cijfer
meesters om uit te rekenen; doch ik vrees tfat 
ze bet niat yer zullen brengen. 

En tot:h mort of klaagt znlk een Onderre
gf::n.t niet. . . . wat een in weel van een man! .. 

Achtend: 

UEcl. Dw. dienanr. 

H. 

F e u i 11 e· t o n .. 
Een tocht naar den Merapi. 

Op het hel'icht van df' hernicuwrle uitba•·sting 
Yan rlen .\fornpi op den gren~ mn rlt• re,-cideutien 
Karloc. Djorrljacarta en :3'Jeracal'ta gelcgen. woeg en 
vel'kl'ecg ik rnn mij11 chef een pa:ir clagen vedof 
om dat nntuut'tooneel van n~hij t.e gaan hc,:;chonwcn. 

Maamlag clcn 14 Junij 18.. de< od1it'nrl,:; tc 3 
m·c,, n•rtrok ik ntn ;\fagehng in gezcbchap Yan clc•1 
beer Y. 1'11 mijn omhten lirucdcr. 

Ons !'ij'1tif!, cen 7Cc~r lichle tentwngen. p-ctrnkken 
door een zps:pan panl'den. 111ij welwili('ncl in gPIJruik 
nfgps!<t:llL tloor den r<',irlent rnn IC1dor. hnrht ons 
reer!s ti• fl 1m' :ian !wt pn-<t~tation !31onclo, wa:1r we 
van p:1anlr,:1 V<'L'WissPldcn en rle rcis Yoortzf'lt•'ll nanr 
Mocntilan. lit' hootilplaat~ yan dr :1fclceling- en h"t 
distriC'l Proh(1lin~o. en clc woonplaat' v:m den con
trole111· tlict' nfileP!ing. ten 'viens huiw wij ic 7 itrr 

afst:ipl<':t. 
Dio :11nh!t>11:1:lr. cl<' hePr ~. had YOlll. goede r1.i

paan1Pn ;.rczorg1L waarn1e<lc wij clen tocht Yerdt'l' 
VOC'l'tzet1f'll. 

Tc hall" :l rks namiddags skgrn wij tr, ·tanl. 
terwijl inmiil1lel~ ons gezcl~chap was a:-111~ "'Cid 
met e~n tal Ynn personen. als dt~n rc,i,leut ' '-
maran\!". d' regentcn van Uagelang en Tc -
goong, de controlelU's Yan Magelang en Probo 

De Soerakf11·ta.fclw Courant ver
scli.ijnt hvccmanl 's weeks: Dhisdag en 
i-1·ijdag. uitgezouderd fee::;tdngen. 

Soerakarta. 
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Tabel aantoo1wmle de rlat111us Yan Yerfrek I'll Wl'
lllt>1'clelijkt' a11nk11rn•t 1l1•r b1·i1've:1m.li<'Tl van en naar 
Xl'dei·li111d lll"l'r d•! r11:1·m1 l :\[aar! ·I 88i. 

\'1'rn1Uell1'lijk nnnko1nst 

te Hatn,ia. Yertrek van BatuYia. 

:\. -> )laa1i. X. l )fanrt. 

E. G id. F. Ii id. 

E. 1U i1L X. 1'1 id. 

X. U id . F. '13 id. 

F. 20 

x. '1~~ 

E. 24 

irl. 

id, 

id. 

E. ':W id. 

:\. 22 id. 

F. 27 id. 

x n. De letters ~r E. F. clui.dPn respectievelijk de 
Xedel"lancl ·chc, E11gel.sche, en Fnrnsche brierenma
len aan. 

Kommissarissen voor de mnand Maart. 
P laatselijke Schoolko mmissie 

de beer: X VA:N" KLAVEREN. 
de heer: J. G. M. A. CARLIER. 

Verzor g i ngsg esticht 

de heer: H. W. PISTORI US. 
. 

, P rotestantsche Eeredieust. 

Godsdienstoefening op Zondag 16 Mn.art 
1884 des morgens hulf negen ure. 

De Predilrnnt, 
V Ai."'{ KLA VEREX 

De Turksche konsul te BataviiL had vroeger 
reeds moeite gec1aan om voor zune dienst ,,le 
Service de liL V11lise diplomatique., ingevoerc1 te 
krijgen. De mak bleef hangen, mi;;schien om
dat cle Regeering het te drnk hticl met de re
geling der opiurupacht. Thans echter heeft de 
Frnusche l{eo·eeriu()" o-eclan.n aekrer,.en. d1it de 

0 ;::, 0 0 C"' ' 

clepeches clie men per Pransche maiJ. tusschen 
bet ::.\Iinistcric vnn Buitenl. nclschc zaken te 
Parijs en hot Frnuschc Uonsulnat te Bctfaivin 
wisselt, buiten bemoeienis Y<tn den J.. T edei ldsch 
Intlisc:hen posl;clienst verzonclen worden. De 

7 hecren van Dj0cLlja, -~ rli~trictsh.,ofd1'11 011 co.:n 
,ijftigtal ko<'b, dat onze bagagc en 1>ro1·isie drneg-. 

Ecn !'111al, docl1 g"lcidclijk oploopcn1l hm·gp:1cl, 
la11gs prachtige rij~t- en tabaksvcldcn en door Ycr
scheiLkne herg.-;troomen leidendc. brarht on' t<' 5 
ure. a.m de desa Gerner. het la<lt$(e bewoonile 
dorpj1~ tegen de helling van den )lerapi. Yan d•tat• 
stegen w1j nog e1'11ige honderde ; JC1en wt :ian rlen· 
rand rnn het r:tYijn Blongkeng, de uiterste ph1'1l,.;, 
waa1· men te paard kan komen - on1Je,;ch1·ijflijk 
cloodsch i~ <laar de aanbllk dcr naLuur. llrinde en 
v ;r i~ alles betlekt met vulkanischc asch, die op de 
plek, waar we ons bcrnnden, rninstens 2 voeLm O[J
gchoopt ligt. 

Yan plantengl'Ori is gccn spoor mcer te zien. Alie 
kleinere planten en gl'was<cn zijn on.-!er de heete 
asch rnr~tik L. 

De takkcn cler rc11sachtige varens, door cl<' zwanr·
te van de nsch afgcluwt, hang1m Ll"1•1U"ig lang~ den 
stam. De helling van den berg is t-0t in de dieptc 
Yarr de rnvijnen bcstrooid met uitgcworpcne stecnen, 
waarvan ;:ommig-en als huiz~n zoo groot. l~n in al
h\ hccr"cht ecn en dczeldP ~ombrre, grijze aschklcnr. 

De kratcr, juist tcgcn on:; O\"Cl' ge!cgen, op ecn 
afstaud v1tn onp;mcer :30 minutcn, wa~ bU 0111.e 
komsi geheel be•lckt met wolken en rook, rn clerhalve 
YOO!' hot oog onzi._htbaar. 

Tegen half G kwam, ondcr on~., een wolk op
zctten, die gchcel 0111 orb ht)l?ll trok en ,zoo dicht 
'"'l', dat wij op zes pas>en af~tancls nicts konden onder
schcirlen. DiL hielcl aan tot des arnnds omstreeks elf ure, 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke }0 woordcn voor !3 p1natsiJ1gen f 1.

elke volgornle plaatsing de helft. 

ambtenn.ren aau den boom z:gn gelast om het 
valies, rln,t de l11rn:asche clepeches bevat, zonder 
eenige bcmooiel~jking te laten doorg·a,an. Om 
consequent te zijn znl nu aan hot Turkscho 
consu1a:tt. hetzclftle moeten worden toegeshwn. 

Zijn er te Djolnlja veel pretjes. Solo belooft 
ook wat te doen PU wel iet.s wat alle waas vrm 
otfieieelheid mist. ::.\Ien verhnn,lt ons, dat een 
van Solo's burgers eon O.ilicot-bal ml geven. 
De niemYheid daaiT1LU bevat zeer veel aantrek
kelijl;::s en zeker zullen de geinviteerdeu een 
vroolijkon n.voncl hebben. 

De kon::>nl-genernal der Xederlanclon rcsi
deerende te :-3inga.porc. heeft de aanclacht cler 
Xe<lerhtntlsch lndlliche Regeering gevestigcl op 
het groot aanhi.l 'l'nrken. d11t in den lmitsten 
tijd aldaar tLankomt. Zij kunnen geen bepaaltl 
mitlclel van bestium aanw+Jzeu en hebben het 
plan om in Xederhmdsch-Indie fortuin te zoe
·keu, ten koste van de bevolking. 

Het zou goed ZlJn om de import van clat 
n.rtikel geheel te verbieden, tenzij de lauclver
huizers ferme opiumschuivers ZlJn, iets wat na
tuurlijk wel ten bate van den pachter, muar 
vooral ten voordeele de r schatkist zou komen. 

Een jpngetje van een jaar of drie, kwmu 
gisteren onder het knikkeren, in een der goten 
van de Bloemstraat terecht. Hii was zoo vast 
geklemd, dn.t er eenig~ krachtsaanwending noo
dig' was om hem uit zijne lastige positie te 
verlossen. 

Donderdug 
Seosoehoemm 
Sosro ~egoro 
doen: 

den 6e dezer gaf Z. H. de 
last nan den Rijksbestuurder 
om de volgende benoeming te 

van Radhen l.\Ias Sareh, zoon van wijleu 
Rhaclen Mas Ngabehie Poorwokesoemo, on
derregent Gedeh en kleinzoon van den Ilijks
bestuurder, tot mantrie Gedeh, met den naam 
van Rbaden i.\.Ias Ngabehie PoPi'woadmodjo. 

Zaterdag avond den 8e dezer, omstreeks 
half twaalf i:; de Rhaden 11JOe .limo di J>r1c1·0, 
wedttwe van den H,haden. Xgabehi Atmo di 
Poero, onclerregeut Pramgrembe. overloclen. Zij 
was de nicht vim den Rijk~estuurder, stier± 
aim de gavolgen van een borstkwaal tU had, 
na~n berekening, den ouderclom van 00 Jitreu 
bercikt. :6ii gitf den geest ten huize Yn.n haar 

• tcrn·\jl wij nicts Y•lll de nahijlrnid van den vuurherg 
be~p<~urdPJL dun een zwaar. imwnllig, dondcrc1~rl ge
luid 1m het rom111rlm1 Y:m d~ uitgeworpeu \1·ordcnde 
oteenen in rlc dicptc \:a,1 cl<' klornn Blonkcng, La
mat en arnleren. 

Ecn~klaps echter werd het wolkcngord\jn als 
weggcsrl1oren en rnrtooncle de bel'g zich m zijn 
rnlle kraclit. DC'- rookzuil stecg rnchtstanrl" g omhoog 
en bclcmmerdc dns het gezicht op den krater niet 
mecr. 

Dui.zentlcn en mil lioenen glociendc steenen, rnet 
onbeschrijfel\jke kmcht nit den kratcr geworµeu, 
roldcn in duizelingwekkencle vaart. laug,; do hr·!ling 
Y.tn den hc•g, st11itten tcgen allllere steencn, ~pron
gcm weer op, ploflcn uit rlkancler on Yerrnlgden clan 
hun tol'ht, totdat zij cindelijk ee11 steunpnnt rnnd1'n 
in het ravijn. Di.t <llllmlc zoo, den gelicclen nacltt 
met nfwis~clcnrle hevigheid vocirt. 

\Yoorrlen zijn ni.et te Yin1len om rnn clit ontz:1g
wekkenrl natnmver~rlJ\jn~el ook 1naar ecne flnauwe 
schets tP geven. lJat trotsche, ])('rggeym1rte, gP-heel 
en al liedekt met ePnr vorn·;cl111'C'lltlt- lrevig- IJewogen 
niurm'tlssa, zoo hel aF;l.\~kcnd tegen rleu donkernn 
nachi: dat geklater dcr tnlloor.e stecncn en cbt ont
zettend onrlern.<1rd~che gedonclnr. neen ik kan ze 
niet heschr\jven, want ik vincl in mijnc herinnc1-i.ng 
ni.ets hoegcnm11111l om ecnc vergclijking tP ge,·cn 
van dit groolsch1' 'nnrwcrk, versprcirlt over i>en 
kege!l'ormig vlak van rni11steus 3000 voet hoog en 
_aan de omlerzijde cve\t breed. 

Laat in den nachl kwamcn onze' koclies met den 

Inzending cler Advertcntien tot op den 

d'ag tler uitgn.ve v60r 10 uur. 

zoqn H.haden Ngiibehie Brodjo di Poero 
woonachtig ten noorden van de wonincr va~ 
den Rijksbestuurder. Haar stoffelijk ov~rschot 
wenl met veel eorbewijzingen bij(J'ezet op de 
begraitfplaats hij Plemwocloeng. 

0 

Een groot 
aantal mnbtennreu vcrgezelden het lijk nMr 
de laatste rustplaats. 

Bet Soeraba:iasch Handelsblacl heeft verra
den, dat er onclerwijzeressen zijn die taartjes 
eten. Dat die dames zich cfaarnan schulclig 
ma.ken lS uitgek9men door eeu ha1f dozijn, 
booze ter school gnancle kimpen en wel die vnn de 
tweede lagere school, die uit do provim1dtrom
mels van de beide onderwijzeressen den o·e
heelen inhoud, be::>hmmle uit boterhamm~n, 
maar ook uit taartjes geannexeercl hadden. De 
jongens werden op heeter cl1t1Ld betnipt en :flink 
onderhouden. 

Van een anclere z!jde vernemen WlJ, dat zij 
de berisping ontvingen, minder om de boter
hammen, dan wel om de taartjes. 

1'ijdens de heer Keilmann chef van het 
post en telegraafkantoor te Soerakarta was, 
bestoncl bij hem reeds het plan om, even als 
te Mesen, m de stad een brievenbus te plaat
sen. De heer Langenberg, die hem opvol<Yde 
heeft, zooals hij ons mededeelde, reeds vo~r
stellen da.aromtrent ingediend. De heer Lan
genberg heeft echter Solo verlaten, zonder dat 
er van de brievenbus iets gekomen is. 

Toch zoude het plaatsen daarvan een groot 
gerief voor de stadsbewoners Z!Jn, terwijl het 
lichten op bestemde uren, aan het personeel 
Yan de post slechts weinig moeite zoude kos
ren. Wij geven duarom aan den tegenwoor
tligen Chef m overweging om hierop nog 
eens terug te komen. 

\V oont men in het midden der zoogenaam
de Lodjie W ehm, dan lS men ZlJn bediende, 
die een brief weg moet brengen, soms een 
uur of langer kw1,jt, daar het hem onmogelijk 
ls om. de heilige huisjes, bij den ingang van 
den Kraton te passeeren, zoncler die eens even 
attn te doen en cbt eyen duurt dikwijls heel 
htng, wat voor menschen, die er slechts een 
JOngen op na houden, en zoo ZlJn er velen, 
zeer onaangemi.am ls. vVus er een bus m de 
stml, chrn zoucle dat euvel voor een groot ge
cleelte weggenomen z~Jn. 

De beste pla1tts die men clmirvoor zou kun
nen kiezen lS op den hock cler Heerenstraat, 
of in die stmat zelve, ornda.t men cfaarin de 

rijkPn rnorr:rnd, waan<lll it'clcr onzer zicl1 voorzien had. 
Op de plek waar \\'(' un~ IJernmlcn was een tent 

rnn ha111boe opgeslagcn, wnarin zirh ecne groote 
tare! en cen rnldoeud getal stoelcn bernnden. \Vc~dra 
wareu kisten en mandcu gcopcnd, en prijkte de disch 
met een keur Yan ~pijzen en dranken. \Yat we on~ 
ll<t den v•J'moeieurlen rit to p;oecl dcdeo ! Hoe hcer
lij k smaakte in die koelc luchtstl'eek (ongcveer 4500 
IL Yoeten hoYen de oppenlakte dcr zee) de warme 
punch, terwijl wij onte ,-el'kle11mde leden hielden in 
hollambche ·wintPl"idehe11, orn1:jassen, nlma vi l'::t's enz. 

lnzonderhcid een dcr Tiegcuten Imel te lijden van 
clc koude, manr, ingenir11s als de jnvaan i~, ha!l hij 
wrlrl1·a een grootc wollen clckeu wcten t.e vcroveren, 
in het midden waanan hij ern ronrl gal sneecl, waar
rloor hij zijn hoord stak en de naar beneden hangen
clc einden met eP.n p:urclel Yasthond. 

'fr 4 ure Jegde ik mij, door Yermoeienis overmand 
op ern hambouzen bank ter nefr, en sluimenle wel
!lrn in; tlorh t0 5 11rc wenl ik door ccn paar Yrien
dcn wakker gcschucl 0111 lwt. opg::ian der zon niet te 
Yel'zuimcn. En \\"lULrlijl;. rlut zou een jaunnerlijk ver
zn1m zijn geweest, ll'<lllL uooit zag ik een zon:mpgang 
zoo gocl<lelijk schoon alti cle1,en. 

Jni~t achlcr rlen vuurh~rg kwam ,,bet oog rnn den 
clag" (zoo als de inlander de zon noe111t) te voo'rschijn, 
1erlichtte eerst de ont.zaglijke rccht opstijgende rook
zuil, 1h1arna de ranrlcn Ynn den berg en zoo lang
zamerhanrl het gehcel, tot clltar wanr wij ons Lcvon
clen, terwijl de vlaktc achtcr ons, zich uit,•trekkcnde 
over het grootste gedeelle cler He:;i1lentie Kadoct, nog 
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meeste tokos heeft. De bus zoude dan m he' 
midden cler sfatd korueu. an tcgen betaling vn.n een pachtsom van f 6 

per bot1w 's jalLrs. 
Het is bekeml, dat de heer Buijten zoo 

gaarne iets doe.t in hst belang van bet publiek; 
moge l4:j op deze regeleil een weinig acht slaan. 

Aangebode n. 

Yolgens bet Soerabaiasch Handelsblad heeft 
de Hesiclent va;n Soe1·abain F. Beijerinck het 
voorneruen om met Mei aanstaande met. ver
lof nattr Europa te' gaan. Als de hear van 
Bn.ak van Djokdjn, nu voor dien tijd geen Ran,d 
van Indie wordt, heeft de gewezen Resident van 
Soerakarta, de beer Jeekel. alle kans om Resi
dent van Soerabaia te worden, vermoedelijk een 
be:µijdenswa1mliger betrekking dan Resident in 
een van de beide V orstenlanden, vooral na de 
uitvaardiging van het nieuwe htndhuurregle
ment. 

om b, v, hebben de commissie's voor de bc
gmafplao.isen iu Banjoemas voo1·zitl1•rs en die 
in Bagelen presidcnte11; waarom hebben wij 
f!ssistPnt-residenten en aspirant controletns ( 

Aile deze vragen stellen wij den redacteu
ren van den Regeer..ngs almn.nak. 

De eene wetenschappeliike vereeniging heeft 
ee1·e-leden, de n.ndere honoraire. Men heeft cen 
chef uan de genie. en een ove1· den genecs
ln..ndigen dienst; te Semar11.ng heeft men een 
W eeshnis voor protestanten en te Soembnjn. 
een protesfatntsch Weeshuis; alle liefdadigheids 
insteilingen in Iudie hebben een thesaw·ifr; · 
de spaarbanken te Bafavia,, Semarang en P11-
dang alleen hebben penningmeeste1·s; de Ka
mer va.n Koophandel te Malmssitr houdt veel 
van variatie; zij heeft een voo1·zilte1· en een 
vice president; bij Weyhenke te Batavia wordt 
ouderwijs gegeven in gymnastisclw oefeningen; 
bij 'rhie in de gym11astiek; de dnmes Philipsen 
en vttn der W erdt geven onderri.cht in U1"t1-
linen; wij kennen dat vak niet, man,r het stnat 
zoo in den Regeerings almanak. Bij het mijn
wezen vindt men op:-ienei-s; bij den W atersti1at 
en de Spoorwegen op-:-ichte1·s; men kan bij de 
Spoorwegen wel mU.unct-chef van ecn nfdeeling 
zijn, manr geen adjunct-commies, in dien 111at
sten rang heet men ondei·commies; bij de Ba
ttwiasche havenwerken is de een baassm'icl en 
de andere snii<lsbaas; men kan daar tim
mP1·11urnsbaas wezen, maar geen w11genma· 
kersbaas; in J,.t lnatste geval wordmen baas
wage111nake1·. 

En itan A. L. F. van Krieken is een per
ceel woeste grnmlen gegund groot 217 bouws • 
gelegen iu hot district Banditrsedajoe afdeeling 
Bafang, residenti:e Pekalongim tegen betaling 
vim een p110htsom van f 3 per bouw 's jaars. 

Op de gronden mag geeu koffie geteeld 
worden. 

Ik had in n een zicl, voor mijne zicl gcvondcn, 
Ik dacht <lat wij rlkaar, reeds zoo gtJheel verstouJen, 
En gij, gij kent ·mij niet! 

In 't begin van de daad ligt het einde: elkl werk 
beeft zijn gevolgen, en op de eeuwige wegschaal, 
wegen begin en cind tegcn .elkamler op. 

Velen zijn in de verbeelding, dat het Con
cept ReglBment voor den huur en verhuur 
van gronclen in de Rijken van Soerakarta en 
Djokdjakarta een product is van de Residenten 
Lammers van Toorenburg en W attendorff. 
Dit is een grove dwaling. Reeds ten tijae van 
den Genern.al majoor, wd. Resident Buschkens, 
wtts het Qude reglement niet goed meer, mttar 
Buschkens wangde er zich niet aan om aan 
een nieuw te beginnen. Zijn opvolger Nieu
wenhuyzen heeft er wel moeite voor getlaun, 
mnar kon niet slagen. Lammers van Tooren
burcr, toen hij de eerste maal te Solo kwam, 
beg~eep <lat als er verandering gemaakt werd, 
zulks ten nadeele der landhuurders zou we
zen zonder dat bevolking of geapanageerden 
er baat bij hadden. Tu was er ieruand te 
Djokdja op een suikerfabriek failliet gegaan 
en de liquida.tie was niet tot zijn genoegen 
a.fD'eloopen. Hij ging met een wrok in het 
ha~t, tege~ alles Witt landhuurder of geldschie
ter was naar Batavia. Hij nam daar pools
hoogte, deed zijn groot-ambtenaars examen, 
slaagde en werd geplaatst aan de Sccretarie, 
waar hem als zijndc met de toestanden in de 
V orstenhmden bekend, opgedragen werd om 
een Concept I eglement te zamen te stell~n. 
Hij deed di.t. Dat het den landhuurders met 
voordeelig was, kan men licht bevroeden. 

Het klad-Concept nu was er, maar het 
moest nog over zoovele schijven loopen voor 
bet na:.w J ederland kon gezonden worden. Het 
werd overal wat aangehouden, tot het einde
lijk bij Lammers, toen hij de tweede maal te 
Solo kw'am, en W attendorff aanlandde. 

Hoe het toen er mede gegaan is ligt nog 
te versch in bet gehengen om het nogmaals 
te herhalen. De fobriekant van het kunstpro
duct is de gewezen suikerboer en de heeren 
Lammers en vVnttendorff hebben er • geen part 

of deel aan. 

Dikwijls O'ebeurt het dat de directeuren van 
lotetj.jen klagen over het hmgzame debi.et van 
loten. Dit vind zijn oorzaak veelal in de slech
te keuze der debitanten. Wij herinneren ons 
dat vroeO'er bier een geneesheer, met uitgebrei
den werhlrnng, debitant voor een loterij was. 
Het gevolg daarvan was, dat. als de doctor 
zijne patienten bezocht, allen die loten kwamen 
koopen, aan een g:esloten deur klopt.en, zoodat 
er op het laatst niemand meer kwam en ge
gadigden hunne verlangde loten van elders 
moesten laten komen, zoodat de doctor met 
zijne voorraad grootendeeL<i zitten bleaf. V oor 
debitanten neme men tokohouders, apothekers 
comm1ss1onnairs, kasteleins, logementho uders, 
enfin lieden wier huis den geheelen dag open 
IS. 

HoE KO:.\fT HET dat de Raden van Justitie 
p1·esid1mte11 hebben en de landraden voo1·:~it~1·~; 
de \Vee, kamers p1·esidenten en de comm1ss1e s 
van toezicht op het Onderwijs 1•001·zilte1\':1 vVaar
om heeft de Raad van lndie een vice-pl"r'Si
dent en de 1-tekenkamer een voorzilte1·; waar-

in het schemer gehuld was. 
T1·effcnd was ook bet Iangzaam verbleken van de 

i:,loeiende steenen bij het tocnemeu van bet daglicht. 
Te 8 ure namcn wij den terugtocht aan. Ik was een 
der voorsten, en had claardoor het genot, achte.nvaarts 
ziende een allrraardigst schouwspel te hebben op den 
laagen trein van ruitm-s en vrnchtdrngcrs, alien ach
ter elkandrr bet krnnkelend bergpad afdalenrle. 

Nog tientallen zijn er bij te voegen. 
Het is niet de bedoeling imnmerking te ma

ken op den Regeerings alnrnn1Lk, nrnar alleen 
er op te wijzen, hoe onregdmatig men te werk 
gant bij het geven vim namen aan ambten 
en bedieningen. In weiuig falen vindt men 
d1w.rbij zooveel ongeregeldheid als fo de onze. 

(In l: Vad:) 

OxLAJ."l"GS i\IHKTE:-< wij melding vin een ge
wezen ruilitair, die in Kampong Djeti> eeu speel
buis hield. waar velerlei soort lietlen, en zelfs 
Europeesche kna.pen, kwamen dobbelen. 

Gistermiddag kw:im tle assisteut-wedono van 
K1'conbangan, als koelie verkleed, in bedoeld 
huis en betrapte verscheidene inla.nders op het 
clwloe pocsing spel ( drnaiencle dobbelsteenen). 

Hij aITesteerde onmiddell\jk den bewoner 
van het huis, waarop al de spelers uiteen sto
ven, sommigen met achterlating van hun geld, 
dat met de dobbelsteenen voorloopig op het 
politie-kantoor gedeponeerd werd. 

ScHOUT M. vond in den afgeloopen nacht, om
streeks drie uur in Wijk Lt. B. zijne ronde 
doencle, een hui.s geheel open en onbewaakt, 
terwijl de huisheer op een stoel lag te slo.pen. 
In zijne nabijheid lag een koffer met verschil-
1ende goederen, die een dief als 't ware alleen 
voor 't grijpeu had. Schout M. kreeg . van den 
inmiddels wakker gemaakten beer ten antwoord, 
dat l4:j altijd met open deuren en vensters sliep. 

Men maakt de politie er immer een verwijt 
van, dat zij niet genoeg voor de openbare vei
liO'heid zorO't,· rnaar als bedoelde heer in den 

0 0 • 

afgeloopen nacht bestolen was, aan wien was 
clan de schuld? 

(Soerb. Hand.) 

Zelrnr tot genoegen onzcr lezers kan mede
O'edeeld worden, dat de Heer Roelfs, van wiens 
h11.nd in de laatste nommers wegens ziekte 
niets voorkwam, - weer beO'on met de blij
ken zijner goede zorgen vo~r ,,De Oostpost" 
in t.e zenden. 

In het eerst volgend nommer zal dat eene 
plaats vinden-

Oostpo$t 

Aan fi. H. J. Bloijs van Treslong Prins is 
een perceel woeste gronden groot 150 bouws 
in erfpacht afgestaan, galegen in het di<itrict 
Poeren, afde~ling Malang, residentie Pasoeroe-

in zij soort is, en mij ten waarborg strekt. <lat men 
nict zoo ligt den nek breekt. 

De ra,ijn was 2 a 300 voeten diep. 
ROB. 

Bladvulling. 

Op ccn hoogere burgerscbool voor meisjes vroeg 
een der onderwijzerressen, hoeveel meisjes er in de 
klasse waren. Toen zij geen antwoord ontving her
haal1le zij de vraag, waarop cen dcr jongste scholie
ren met ccn opgetroklrnn nem•je antwoordde: 

·- Er zijn achttien jonge dames in de klasse. 

Omstrceks 12 Ul'C a!"l'irnP,rdcn wij wede1· tt~ :Jfoen
ti.lan, waar de licrn ecbtgenoote van rlen Controlem· 
ons opwachtte met een heerlijk dejetrner, na af1001i 
waarvan het gezelschap uit elkantler ging en wij 
weder in oni" rijtuig stapten, <lat ons tcgcn bet val
len van d<'n avond beboudcn te huis bracht, harte
lijk welkom gchecten door vrouw en ouders, aan wie 
ik, al dad.clijk relaa deed van mijn wedervaren, in 
wecrwil van de vermoeienis en de gcvolgen van ern 
langcn rid, als men in Jang niet te paarcl hccft gc
zeten. 

' Op rle thee. Jongc clame: - Welke oogen zijn 
de gernelvolste, dokter? 

Ziedaar allm• vcrtclrl wat met miJn tocht naar den 
Merapi in verband staat; doch neen ik vergat nog 
te melrlen, dat ik, hals ov~r kop, in cen ravijn ben 
gctuimelcl, doch, tot mijn gcluk, na vier buitelingen, 
mij met heide handen aan langc grashalmen (alang 
alang) gegrepcn heh, en toen weer naar boven ge
k louterd bcn. 

Zonder k!ecrschcuren kwam ik er echter niet af, 
w:rnt mijn jas was geducht gebavend. 

l\faa1· overigens had ik niet .het minste Jetsel be
komen waarom ik, van achtercn beschouwd, geen 
i<pijt heb van bet ongeval, dat waarschijnlijk eenig 

Dokter. Eksteroogen, mejufrouw! 

,, Wie was Columbus?" vroeg in cen tlorpschool een 
onderwijzcr, toen hij je ont.dekking van Amerika be
handi.:Jde. 

,.Ecn vogel!" riep een Lier kleinsten, verbeugd, dat 
bij 1m cens de ecrste kon zijn. 

.. Een Yogel2" vroeg de verbaasde mecster, ,,hoe kom 
je daaraan?" . 

,,Wcl," luidtle het antwoarrl van den .. knaap, die 
niet erg gesticht was over bet gelach zuner med~ -

Alg. dagbl. 

Dg S.'H!L'ritBINK'< van hier naar Djokdja en 
Solo en terug znllen, naar wij vernemen, 
reeds den 1G April kunneu worden i.ngevoerd. 

Alsclau zal die van hier vertrekken des 
morgons te 6.50 OLU te 10. - te Solo en 
omstrceks half twaalf te Djokdja te arriveeren. 

Omgekeenl vertrekt een sneltrein van Djok
dja, te 12.25 n. m. en komt men daarmede 
te Solo om twee uren en bier te Semarang 
om kwart over vijven. 

I. v. 

Ver s pre id e B er i ch ten. 
De witto olil\tnt, rlic lhrnum voo1· een bovenmatig 

hoogen prij~ gekocht heeft, is gebleken eigenlijk niet 
wit te zijn. ffij is mm of mecr vuil ro<:e, zoo on
gevcer als een kcbo-bot~lee en moet met schrobbcn 
eu boenen goe 1 scboon geho11dcn worden, daar men 
helll a1ulcrs niet voor wit wil aanzien. IIet diC;'i' 
d1·inkt m1)L gcmak ceu llesch met branclij 11\dig zon
der in kenncl1jken st~\at te verkeeren.- De Soera
bai::i. Courant keert dit jaai· geen dividend aan de 
a1ndeelhowlers uit. 

Er moet echter toch een voordcelig saldo 
zijn, maar <Ltt vordt zekerheitlshalvc voor bedriJfs
kapit::tal gi're.<en eenl.- Op de drie hoofdplaatsen 
van Java gaan nog steeds vele Chineezen failliet. Men 
·rnrwacht dat deze manie zal ophouden zoodra het 
Tjap di kie met alle variatien is afgeschaft. Mis
schien zal tlit llln.tste gelukken als alle variatien bc
kend zijn: maar het ga1L daanuede n.ls met die rnn 
de Carnaval tie Veuise: zij zijn Jegio.-Bijaldien bij de 
uiLgravingen voor den a~rnleg van den Spoonveg Sanm
rang--Uhcrib m eenig vo'.Jrwerp wordt gcvonden, be
langrijk vooL' kuni:;t, outlht'id, penningkunde ofnatum·
lijke geschicdenis moet het aan den Staat IVOl'llcn 
afgestaan, rlesnoo,Js tsgcn schadeloosstelling.- Te Sa
ma rang hec1".<eht we1lL'r de koorts.- Een Chinccs in 
uie1.elfde stat!, die zt!kci· tegen de koort~, te veel arak 
gerlt·onken harl, heeft zijne vrouw zoo geslagen, dat 
de politie ct· bij te pas mocst komen. De Cbinecs 
zit acht.e:- slot.-- Te Batavia zou een ofilcier van 
de marine gedeserteerd zijn. - De Soerabaia Cou
rant waagt: Wie er generaal moet worden? - Te 
l\Ialang hebben twee opkoopers fan tlrooge koflie gc
duelleet"<l, na eerst in de Societeit een stanclje gehad 
te hebben. 

Sprokkelingen. 
Des vaders zegcn bouwt den kinderen buizen, 

rloch de v)o.)k cler rnoeder breekt ze af. 

Het is een t1·ew·ige oudc, maar ook eeuwig nieu
we geschie.denis, clat mensch~ grijpen in de rcgten 
dcr natuur; het verminken van bet natuurlijke, 
liefolijkc, ware, goetltl en schoone; --=- het inbreuk.. 
maken op de rcchten van het bait en het aankwee
ken rnn logcn. - Gelukkig keert de ve1jongtle na
tuur meestal Wl'Cr. 

U zelf zijn. 

Ook in den grootsten nocid blijft een mensch nog 
altijcl beer van zijn lot. 

"\\'ie ons den rechten weg wijst, leidt ons tot het 
doe!. 

'vYaar schoonheid is, is mooglijk stof tot danken. 
Maar zekerlijk, er is tot bidden stof. 

Wic zaait, maait wn.t hij p;czn.ai1l hccft. 

Hct vcl'letlen bcheerscht ons, wij het bcdcn. de 
toekomst - een mn.chtiger. 

Een icder timmert mm zijn eigen tloodkist. 

l\fen moot niet altijd door trem·en, om 't onher
roepelijk verlctleue. 

De Jicf,le, de ware, echte, hlijft altijd, en is ster
ker clan de dood. 

Esse non vede1•i. 

GEMENGDE BERICHTEN 
In den laatsten tiid is meer dan e~ns .opge

merkt; dat horloges van personen, die 111 , de 
nab~jheid v1in _electrische .. m.achines f dynamos) 
of van snel loopende dq1fnemen z1ch. hebben 
opgehouden, hui:i geregelden loop verhezen. e~ 
volstrekt onbrmkbaar worclen. peen wonder. 
h t horloO'e is ma O' n et is ch geworden. Het e o o •. "D 
eeniO'e middel is het te ,,ontmagnetiseeren . e 
kwa~l is reeds zoo algemeen, dat men. da,ar 
werktuiO'en voor ui.tgevonden en, verschillende 
method~ aanbevole'n hesft. Een van: deze 
worclt in de Scienti{T.c Ame1·ican van 12 Janu
ari beschrevsn. 

Is uw drinkwster zuiver? In negen van de 
ti en gevallen kunt gij er zelf de proef van neme:i-. 
Vul eene goetl omgespoelcle fl.esch voor dne
vierdc met bet water, voeg er een halven eet
lepel suiker bij, sluit de fl.es ch met e~n ioed 
passenden kurk en zet han.r op eeue matig war-
me plaats. , . . 

Is het water dan na tweemaal v~er en twintig 
uur no()' volmaakt kleurloos en reukeloos, dan 
is bet ~eilig drinkbaar. W o~dt het ev.~nwel melk
achtiO' troebel clan is er geen tw:gfel aan of 
het ;as onzui;er en niet geschikt als drinkwa-
ter. (N. v. d. p.) 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia, 11 Ma~rt. 

Geplaatst te Atjeh de majoor der infanterie 
van Erp; . .. 

de kapitein der infantene He:gl. 

Uit B~ttavia, 11 Maart. 
Offici eel. 

0vergep1 ants t, naar Batavia, de eerste 
luitenant der infonterie Berenschot; 

naar Semarang, de eerste luitenant der in
fanterie Luijke; 

de eerste luitenant-kwartierm. Nauta; 
naar Tjila~jap, de eerste luit.en<Lnt-kwartier

meester Vosurn,er; 
naar Willem I, de eerste luitena.qt-kwartier

meester van de Geer. 
B etuigd de bijzonclere tevredenheid d&r ..:e- · 

geerino· ann. den beer Loder, geemployeerde 
der fir~a de Lange, >oor cle belangrijke diensten 
door hem 011 Atjeh bewezen. 

scbolieren -,, In hct leerboek ·van rnijn oudsten 
broer heb ik een stul;je gezien, waarboven stond: 
»Het ei van Columbus.'. 

lijkhedcn op. Dcze vlekken hcboen namelijk een e1gen 
en we! een dubbclc bewcging, 'een Yan het Noo1cfen 
naar hct Zuiden; hiel'op bestaan slechts enkele wei
nigc uitzonderingen. 

Vol trots gewaagrle een vader over de kunstvaar
digheid in bet teekenen van zijn zoon, tcgen een 
kennis, die zeer bijziende wa . 

-Ik zal een tcekening laten zien, sprak de va
der die bij van morgen gemaalit hceft, voorstellen
cle mijn perzoon bij den vetten os in den stal. • 

De teekcning wertl gehaald en aan den vi·iend 
vcrtoond- · 

- "\Velnu, l"prak de vatler vol zelfrokloening, wat 
zeg je daarvau? · 

- 't Is mooi! hernam de bezockcr, maar wie van 
de twee is nu eigcnlijk de os? 

De photographie hecft ons reeds sedert Jang ge
trouwe afbeeldingen golcvcrd van de zon en de maan, 
maar onlangs heeft men deze kunst te baat genomcn, 
om ons ten aanzicn van ee1·stgenocmrl hcmellichaam 
ict.5 anders en gewicl1tige1-s te leeren clan de kounis 
van zijn gelaat. Op hct astro-physisch observatorium 
te Potsdam heeft de heer G. Lohse, een der sterre
kundigen aan genocmde instelling verbouden, de pho
tografie aangcwencl om met volkomen juisthcitl den 
duw· van den tijd te lecren kenflen, door de zon be
steed om te wentelen om haar as. 

Het berekcnen van den dour eener omwcnteling 
door middel der zonnevlekken, levert groote moci-

De J;ijke1· waarmede de photogrnfische afbeeldingen 
zijn gcmaakt, heeft een objectief rnn 1.6 c)'[. wijtlte 
en ecn brandpunt van 4 meter. De doorsnede van 
bet beeld der zon op de gelatineplaat is ongevecr 
100 millimeter. Een reeks dergelijke afbeeltlingcn van 
de · zon werd door den beer Lohse genomen en als 
groncblag strekte een karaktcristieke vlek, regelmatig 
rond van vorm. op de zonneschijf cluidelijk zichtbaar. 

IIet resullaat der Yele malen herhaalde reeksen 
photografische afbcel.dingcn is als volgt: de zon wen
tclt zich om lmar as in 25 dagen, 4 urcn, 7 minu
ten en 40'/,, seconden. 
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T we ej a rig verlof lverleenrl aan den op
zichter machinist bii de staiitsspoorwegen Dutour. 

B e v c. rd e ,. d bij den B11,rissan te Bangkalan: 
tot kapit"'in Hadhen Kahur; 

, tot eerste luitenant Radhen Senen; 
tot twee·lt'n luirenrmt H111lhen Djena]: 

Gepensioouneerd op verzuek, de kn.pi
tein der infallteric Valkenhoff. 

Iiet t:ltoomsclTip Prin1•1's \\'ilhelmina is giste 
reu op de thliisreis te l\forseille aangekomen. 

Yan Reuter, 11 l\fon,rt. 
5ingapo1·e, 10 ~Inart. De Fnmsche troepen 
zijn begounen rnmr Baeninh op -te rukken. 

Het ga,rnizoen v~m die plaats bestaa,t nit een 
sterke IlllLcht Ohineeschc troepen. 

Uit Batavia, 11 l\faart. 
Officieel. 

Benoemd, tot onderwijzeres, mej. Buning. 
Geplaatst, te Kotan•dja, de hulp-onderwij-

zer · vtm Knt wegen. · 
0 verge p ln. tt ts t, n11.ar Bitttwia de kapitein 

der artillerie Bruijnis; 
nan.r Tji1a~jap, de kapitein der artillerie Al

rnerood. 

Uit Kotnrndja worclt, onder dagteekening 
Tan 'Jfonrt gemeld, dat .\Iozes Koht:n door 
den Rm\ii• vim Aje1-h1.boe j,~ nitg-cleverd: 

hij i' 15evaukelij k te Kotn.rndj1t nangebrnGht. 
Blangmeh i;i door onze bondgenooten heroverd. 

Geilong biedt onderwerping 11.rm. 
De lladj1t van Gedong is overletlen. 

• 
Alle gernngenen Yan de .Vi~c1·u zijn in leven. 

Uit Batavia, 12 Mnart. 
Uit Deli wordt, onder dngteekening van 2 

Mn.art gerncJd, dnt 4 Chineezen door de leden 
rnn een geheim genootschnp leveud be!!raven 

.. "' zun. 
31 koelies zijn door den contr61eur Kamp 

gearre'.lteenl. 

In Europ1~ zijn aaugekomen: de Sindo1·0, 
de Veite:11elr1. de Catm·ina, Ila11yesw1d, de 
E1Hilie en <le Hellieig. 

Het Bntaviasi:h IIandel.~ulad deelt mede clat 
de ex-diredeur de Groot zich te Palermo 
vestigt. 

Luitenant ter zee cler tweede kbsse 8'. van 
van het w1whtschip Gedeh ·te Soerabaja, is 
gedesert3erd. . 

Een comrnissie vrm onderzoek is benoemd. 

De Atjel:berichten voorkomende in de Ja'
vasche Co111·wit luiden ;r,eer ongunstig. 

vVISSELKOERS 'l'E BATAVIA. 
Nederl. bank. 6 m dato f 101 

id. foctorij ,, 10 I 
id. partic. 6 m dato ,, 10 l 11, 
Eng. bank. ,, 11.90. 
id. partic. " 11.82' a 11.85 

Singapore zicht ,, 2.24 
Hongkong id ., 2.2-! 
Amoy id ,, 2.26 

Van Reuter 12 Maart. 
Kai»o IO Mn.art. Daar de opstandelingen 

nabij Suakim weigeren uit elkaar te gnan, zul
len de Engelsche troepen aanstaanden Dins
dag voortrukken. 

Een beslissende veldslag wordt verwacht te
gen aanstaanden Yrijdag. 

Lo11dc11 12 l\Iaart. Na een tweedaa()'s debat 
. "' stond het Lagerhms een supplementair crediet 

toe van K 500 000, ten behoeve der expeditie 
m Soedan. 

Uit Batavia, 12 Maad. 
Hie1· is een mail aan loopen<le tot 9 Februari. 
De heer Cornets de Groot, Raadsheer in het 

Hooggerechtshof van Nederlandscli-Indie, is 
gepensionneen1. 

Frankrijk zendt een wetenschappelijke expe
clitie naar Java om vulkanischiJ onclernoeiringen 
te doen. 

De beer Jorissen heeft de oprichtinD' voor
g~ste~d eener Zuid-Afrikaansche maat~happij, 
clie z1ch met bank- en cultuurzaken zal bezig 
houden. 

De financieele bladen twisten over de oor
zaken van het staken cler betalinITen en den 
tegenwoordigen toestand der Bntaviasche firma 
Bahre en Kinder. 

~ngeland ~eeft bes1ote:io tot de vestiging van 
Bntsche garruzoenen in de haYens langs de 
Roode Zee. 

Het gebeurde met de ;firma Bahre en Kin
der te Batavia, wordt op de Hambrgsche beurs 
druk besproken. 

De firma W oermann (?) . te Hamburg, die 
vcorschotten op suikeriadingen gaf, is er ook 
in betrokken, 

De vooi·schotten Waren echter door consig~ 
natien gedekt. 

De firma Brand' en de London Han.~eatic 
bank te Louden waren door intrekking van he~ 
crediet der firma W oermann (?) oorzaak dat 
deze himr befailingen moest stuken. 

Het bedrag van het passief is nog onbekend. 

Uit Bnfavia, 13 Maart. 
De J>e11<rn!J 'l'imcs publiceert eon schrijven 

vau Muxwell, mm hoord vitn de Pcgasu.~, te
genover 'l'elokboeboen, geclitteenl l Maart. 

De onclerhandeliugen v.orderen li•ngzttam. Max
well wilde persoonlijk den Radja van Tenom 
bezoeken. 

De bernann1ng van de JYisern leeft, <loch is 
seclert de tuchtigi:rig vim rl'enom op half rant
soen gestek1, zonder vleesch. 

Maxwell hoopt op een guns~ingen uitslag. 

De verificateur Muller heeft een twee~rig 
verlof wegens ziekte gevra1tgd. 

'Tot ~ijn vervanger is voor~edragen de veri
:ficateur Paulus. 

Het stoomschip Scmwrang is gisteren van 
Suez vertrokken. 

De kapitein der infanterie de Braauw heeft. 
wegens langdurigen dienst, ontslag gevraagd, 

Officieel. 
Tweetarig verlof verleend aan mr. Brill, 

officier van Justitie te Babtvia. 
Bew i 11 i g cl in de oprichting cl er naamlooze 

vennoots;ihap ,,'Tegalscbe goeclerentrammaat
schappij" gevestigd te 'l'egal. 

en der namlooze veuootschap ,,Bezoeki cul
tuurman.tscdappij" gevestigd se ~oerabaja. 

Uit Batn.vin., 13 l\foart. 
Officieel. 

G e pl a at s t. te Djokdja, de eerste luite
nant der infonterie Wintershoven; _ 

te Kedoug I\.ebo, de eerste luitenant der in
fanterie Picard; 

te vV eltevreden, de tweedc luitern:mt der in
fonterie Overmnn. 

0 v e r g e pl ri at s t, na:tr l\fakasser, de 
tweede luitenant cler infanterie Broekhoff; 

naar Seinaritng, de eerste luitenant der in
fonterie Dekker; 

naar Atjeh, de eerste luitenant der genie 
van Bloemen vV a.anders; 

naar Semarang, de eerste luitenant der ge
nie Nebbenssterling. 

De gri.ffier van den landraad te Madioen 
van der Zon Brouwer, heeft een tweejarig 
verlof, wegens ziekte, gevraagd. 

De postcom1nies Alting Siberg heeft pensioen 
gevraagd. 

'rot adnrinistrateur der tinmijnen is voorge
dragen V erduijn Lunell. 

Het · stoomsch:ip Mad um passeerde gisteren 
Suez,op weg naar Nederland. 

Het stoomschip Bm·ueoieeste1· den 1 ex pas
seerde gisteren Suez, op weg naar Batavia. 

Uit Soerabnj•L, 13 Maart. 
De. behandpling der zaak Kruijff is begon

nen 
Hij ontkent alles. 
Op verzoek van ziju verdediger heeft de be

handeling met gesloten deureu plaats. 

·Uit Batavia, 13 Maart. 
Officieel. 

Overgeplaatst van Pontidnak naar Pati, 
de hoofdonderwijzer Sp9nhoff; 
i naar Atjeh, de tweede luitenant der artillerie 
Smits. 

Van H.euter, 1.J i\1aart. 
Si11gapo1·e 13 Man.rt. De Frnnschen narnen 

twee forten in de mibijheid .van Baeninh. 
De vijand heeft zich in Bacninh .-ternggetrok

ken. 

Aangeslagen · vendutien. 
Op l\faandag den 17 Maart 1884 te Ba

tangan van twee huizen (voor afbraak) toebe- · 
hoorende aan Sech Mohamed Alhatip. 
, Op Donderdag den 20 i\'.f11,art in het fort 
,,Vastenburg" alhier ten huize van den kapi
tein der Infanterie P. F. •r. van Veen v11n 
ZEd. inboedel. 

De Yeudumcestcr 
H. C. Fisser. 

A d v e rte n ti e n. 
Handels- en Commi.ssiehuis. 

B. · W. VAN HOGEZAND. 
V 001·sfraat - Solo. 

Y erkrijgbaar 
APPOLLINARIS W ATEll in manden en krui-
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

WATER in kisten van 50 
(61) 

V cndutie weg9ns V ~rtrek, 
Op DondN·dag, 20 Maart a. s. 

ten huize van den vVelEdelGestrengen Heer 

?'8 Fm Tw VAN VEEN~ 
Ti a1>iteiu ((er Infanterie. 

van ZErl<l-s. goctl onrlerhouden inbo1'del waafornlcr: 

een pfonino vnn Schieclmaijer, Terracottabee1-
clen met supports, soliede iizeren tweeperso0ns
en kinderledikmiten en vercler alles wat tot een 
compleeten inboedel behoort. 

' T0.01.'tS: 

een collectie Schermbenoodigdheden, • 
een kinderrijpaard met zadel enz., compleet, 
harnachementen, 
en bloemen in potten. 

's Avonds te voren te hezichtigen. 

(88) SOESMAN & Co. 

B E C KER & Co. S 0 E RA B A I J A. 
WERKTU.IGKUNDIGEN. 

Bandelaren in machinerien en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, ,_, en balkijzer 
in alle ntinetingen. 

Staaf en plaatijzer vim alle dikten, waarbij 
van G'X2'X 'J,,," en '!}' 

Staaf en plaatkoper en Koperdr.aad. 
Groote sortering moerbouteu en Klinknagels. 

» » Koperen K.rnnen en Sto.om-
afsluiters . 

India .rubber van af '/.,, " tot en met I" dik. 
Gaspijpen met hulp.stukken tot en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter geperst 

op 10 Atmos1Jheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfTiemen, enkel 

en dubbel. 
Hand, Centrifugaal, Stoompompen en brnnd-

spuiten. 
Snijgereedschap voor gas en vVithworthdraad. 
Alie soorten verfwnren. 
Boor en Ponsmachines, draai- en schaafban

ken. 
. Stoommachines met ketels op een fundatieplaat. 

Kiezelguhr compositie, de beste bekleediI).O' 
tegen war,m.te.-uitst.rnling. · 

0 

Diuas Cristall, een nieuw soort vuurklei. Van 
welke laatste artikelen zij eenige aITenten voor 
Java zijn. 

0 

. 

Verder n,lle artikelen, benoodio·d voor ·Ian-
delijke ondernemingen. · t> . 

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

G11arne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van machineri~n en reparatie 
daarvan, en nemen bestellino-en aan op di-

kt . "' verse wer mgen. 
(90) 

TB kOOD: 
'

7ier schuldbekentenissen, in optima for
ma ten l.aste van: F·E B NAN D 'US 
P 0 R T I E B alhier, groot respectievelijk: 
f 2900, f 2360, f 25.J.O, f 2':20.-

V olledige. inlichtingen ter zake, ten alle tijde 
te bekomen by : 

B. A. VAN DER HEIJOE. 

Solo, den 12 l\faart/1884. 
(89) 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

De~'bja.~ ilVilatoo~g 
te Solo, is op 1 l\fom·t jl. overgegaan van 
den Heer GUS'rAAB1 WIN'l'ER, op 

(83) M.J. THOOFT. 

G-ELDLOTEl{IJ 
te BATAVIA 

ten beho(lve van 
de Gymnastiekschool te §oeraJ{arta 

en 
de Vereeniging tot voorberei.dend on

de1.-ricllt aan Kinde1.•en van JJiiuver-
1110;;-endeu in Nede1·landscl1-Indie, 

LO TEN 
a ·r 10.- contant. 
a )) 10.20 » franco en 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) THOOF1' & BU:NING. 

Handels- en Commissiehuis. 

B .W. VAN HOGEZAND. 
l'oo1·st1'aat- Solo 

Ontvangeu: 
Een foctuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 

SIGAREN in kistjes van 50 stuks en in prij
zen van: 
f 4,-f' 4,50 f 5,-f 6,-f 7,- en f '8,- per 
kistje. ( 60) 

Amsterdamsche Apotheek. · 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor de 

zoo gunstig bekende WIJNEN: 
Merk PLATON' & Co. - Batavia. (70) 

Handels- en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Vooi·sll'Clat - Solo. 
Steeds voorzien van de meest mogelijke soor

ten, 
PROVISIEN en DRANKEN 

in prirna kwaliteit enbillijke prijzen. ( 62) 

Handel&· en Commissielluis 
B.' W. VAN HOGEZAND 

V oorstraat Solo 
Ontvangen: · 

Zeer fijne 

. Wt\ parciletnen Ee;tsarvi.eaen 
voor 12 personen, groot compleet, waarbij : 
Vruchtenschalen, Gebakschotels, Botervloot

jes en Kluifbordjes. 
Verkrijgbaar a (50,-per .stel. -86-

Handels- en Commissiehuis 
B. W. VAN HOGEZAND. 

V oorstraut Solo 

Op :nieuw ontvan;;-en: 
Overheerlijke groote 

KAK~EB 
wegende - /- 6 kilo. -87-

PU I K. PUIK. 
Vioto~ia Wat~·~~ 

N a t u u r 1 ij k M i n e r a a 1 w a t e r 
nit de 

Vietoria Bronte Oberlah.n.steiu .. a/d. Rijn.. 
Het beste der tot nu toe bekende Mineraalw1•teren, aanbevolen door vele medische au- ·· 

toriteiten. 

Verkrijgbn.ar bij 

SO ESMAN & Co. 

(77) 
Semarang, Solo, Djocclja; ' 

en in alle 'J'oko's. 

Ve:1:~~~e~e~: 
Kantoor-Almanakken •• 

Zak-Almanakken 
netjes ingebonden. ) over 1884 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & SUNING. 

(8) 

• 

• I 



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

t en be!ioev' v:m 
De Gymnastiekschool te Soeraknrta 

en 
De Ve1·eeuiA"in~ tot voo1·bereideud 011-

tle1·1·icht ann kindcren van ltiin,rer-
1110;;-enden in Nede1·Inndscb lndie •. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « (( 50.- « lQ.000.-

320 prijzen f ·1 70.000.-
LOTEN zij n tegen f '10.- CONTANT w rkrijgbaar. 

te Amboina bij de h eeren A. T . Bouman & Co. 
c1 Banda « den hee1· C. J . Blankert. 
cc Bandjarma,in « cc << J. A. Jansen. 
(\ Bandong <c << <c C. G. IIeiligers . 
« Batavia cc de I I Escompto :tlfaatschappij. 
« « cc den hcer 11. J. 1-Ieertens. 

cc C\ « G. Gehrung. 
cc c\ cc F . H. Kroon. 

(( 

« 
• 
(( 

(\ 

(( 

(( 

(( 

cc de h ecrnn H. M. van Dorp & Co. 
cc cc cc E rnst & Co. 

(( ~ « cc cc Bru ining & Co. 
(( (( « c< cc Og-ilvie & Co. 
(( (( cc « c< Yisser & Co. 
« (( « « (~ Dunlop & Co. 
(( lt « den hem· Loa Po Seng. 
(( (( « C\ « T hio Tjeng Socy. 
« Bengkalis 
« Illlnk!lelen 
« Boelelcng 

C\ « cc L . van Hutten. 
« C\ (\ C. 1\ . Aeckerlin. 
« c< << Nierinckx. 
cc cc • « Th. Jan~z . c, Buitenzorg 

~ Cheribon cc cc \C J. J. II . Smeenk. 
(( (( « c\ cc A. J. IYolYekamp. 
(( (( C\ « << J. van Holst Pcllckaan. 
« Djocjacarta cc « << J. J. tle Graaff. 
« « « « cc JI . Ilunin;r. 
« « « \c (( \\·ed. Kocken. 
cc « c\ de heercn "'oe,:mun & Co. 
« Irnlramajoe cc den hcer J. Revius. 
« \c cc « cc Chs . Pino. 
11 Kecl irie cc c< « F. SrnltenholT. 
<< Kota-Radja « « cc A. IY. Kneefel. 
cc Laboean (Deli)« cc cc J. F . II. van Hernert. 
« ~Iaca~sar << cc « IV. Eekhout. 
« ~Iadioen « cc « P . E. Andresen. 
« ~Iagelang cc cc cc P. Koppenol. 
cc Medan « << cc \"\' . F. H. Lej'ling . 
« Menado « de heeren de B;)J·des & Co. 
« Padang « cc « "\Yaldeck & Co. 
« Pal.embang « cc « G. H. Ruhaak. 
• Pasoeroean cc << « H. G. Klw1der. 
« « « cc c< D. P. El'dbrink. 
« Pattie « cc cc A. M. Yarkevisser . 
<c PPcalongan cc « " A. IY. I. Bochardt. 
« cc « cc cc S. N. Marx . 
« cc « de heeren Hana Mullemeist er & Co. 
c< Poerworedj o « den beer l\L F. Smets. 
cc Probolingo « << « C. G. van Slidrecht. 
« c< c< « c< R. S. Thal Larsen. 
<< Riouw cc « cc C. van Zijp. 
« Rembang cc « cc P. L . ·van Bodegorn. 
~c Salatiga c< « << Th . B. , ·an Soe t. 
cc Samarang cc de bee1·en G. C. T . ' 'an Dorp & Co. 
« « « « c< Raveuswaay & Co. 
« cc « cc << A.mold & Co. 
(( (( 

« (( 
I( (( 

<c Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soerakarta 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

cc Tangerang 
fl 'regal 
« Ternate 

'< Tjilatjap 

« c< cc Soesman & Co. 
cc c< cc Grivel & Co. 
« den h eer A. Bisscbop. 
<< cc <c Chs. Kocken. 
<< c< « V. Clignett. 
cc de heeren Geb . Gimberg en Co. 
« cc << Yan '.\luiden & Co. 
« c< << Thieme & Co. 
<c « « Soe~man & Co. 
cc <c c< T hooft & Buning. 
cc cc cc Yogel van der Heide & Co. 
cc den hecr L . Baier. 
c< c< « L . A. l\L Leman . 
I( cc c< K. Hovens Gr eve "\Vzn. 
cc cc cc C. IV. R. van Renese van 

Duij1·enbodc. 
cc « « I. I. A. Uitenhage de 

l\Iist . 
De trek.k ing gesc.hiedt ten overstaan Yan den No

taris H. J. ~IEERTE~S te Batavia als bij :uwplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ctd hoc. 
Mr. N. l'. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING ---L-- Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Scrhrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette nfl.evering ge

gnrandeerd. 
PlUJSUOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

SOESJ.V.IAN & Co 
belasten zich steeds met het'houden van 
Hnis- en Co1ninissievendutien 

(28) . 

· Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &. Buning - Soera.ka.rta.. 
PAPIEHEN IN DIYERSE SOOR'rEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OOlIBENOODIGDHEDEN. 
INK1'EN, lN './,EEli VELE SOOH'rEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOQFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Scbijfschietrcgisters en At'stnndsbepa-
llngen. afzond_erlijk gebonrl en. 

Gedruli:te A.a nteekenlngboekj es. 
Nnarulijsten. 
KleediJJglijsten. 
StraCboeken. 
ltienageboeken met ste'rkte Register. 
Proces-Verbnal. Getuigeu Verhooren. 
Deklnagden Verhooren. 
Vendtn'erantwoordingen. enz.enz. ( 4) 

Verkrfjgbaar bij 
THOOFT & BUN ING . 

I. Pm VAN D1ER STOE, 
oud-o.fficier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

IIANDLEIDING 
VOOR 

NIET-GENEESKUNBIGEN 
I~ 

Nede1·landscli-L11rlli!. 

Met 1 uitslaande platen. 
Ten gebruike op plaa+sen Witar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patro:iilles, 

enz. enz. (21) 
Prijs r 0.- { 1'WWO pt!» po'l f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. YAX EoK & Zmrn~, Amsterdam) 
bizonder lioht, geschikt om met t we e p a a r
d en zoowel als met e en p a a rd, gebruikt te 
worden. 

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

Steeds voorhanden: 
POSTTARlEVEN. 
TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

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

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACIDELSE. 

'Ui-~rs1u... -=----· ~ -:-:: 

S:l:P~IJ LXS 
Verkre,,en of wcl over"ecrfol, pas ontstane of ver

oaderde "vleeingen, huidziekten, huiduit• 
slag,cn'ande re bleeds veranderingen die er door 
on tsta;111, mend e n keeluitslag, beenontste
king.klieren Rhumatisme Zweeren ; enz.enz, 

,(a 3: I~ I :ill~ I~ :i I~:' 
Zeke re en rad ica le "t: 11 ezing ·•ant.l e me est ve ro11Llerde• 

en a~n alle bchant.le lf.1g ,\\'ee rspan11ise Zickten,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EEK!Gt GOf.UGEKEURDE d11or 11µ Ac.11lemie de Me1leclnc van Par~•· 
DE EENIGE GE!UTOR;SEERDE dunr het rransche Gouvcrnemenl. 
DE &ENIGE AANGENOl!IENEN iu de huspilalcu van Parija. 

Natlona,Je beloonlng va.n Frs 24:.000 
Dit m ct.licam cn t,sedcrt liO j arPn door de voornaarnste 

(i'f' necsli eeren gehr11 ikl. a ls he t krachtfiad igstc van 
all c Ztiiverin'!}smiddelea 1s hd een1 g_e m _de gehee_l• 
we1·eld dat zijne cere e n 0 11 de rsch c1d 1n ~ st1tcls bez1t. 
ALGEMEEN E::sTRE POT: 62, rue de Rivoli, te Parija 

l<dtrt doo• bevat etnt brochure di• Zit/;tt11 betrt/fe11dt 
'ioorJAVA bij Wannee 8cvanAal!lt t11Samarang 
Te Dio1rn10, bij WANNEE lie C-. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMIMG 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
t'oor a•httl I.A VA: bijWANNEg 
• Vu A.U.&'l', 14 llamat"aug, 

NBdBrl. Indischo LBVBilSVBfZ3kBrin~ 
EN 

L ij r r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapita1Ll bij overlijden, Immer-trekkemlo vorze 
kering ;~ ook omtrent die volgens het onlangs nangenomen VEitLAA.GD farfe f voor \V i~m
ZENFO DS, worden gaarne verstrekt door 

den Agent te Soerakartn. 
(lJ) J . H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde nan de vele nanvragen te kunnen volcloen, en alien suikerfabrieknnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden , die zij tot de meest co n c ur re e re n d e prijzen leveren. 

VAN DEB LINDE & r;iiE,rES. 
(18) SAM AR A.N G. 

Atelier d'Industrie. 
C. DEJ LIJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWMATElUALEN 
SMEDE RIJ, KOPERGIETERIJ, WAGEN

MAKEUIJ en TDfMERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

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

DEUJm :N' en RA.MEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZE:N', FABlUEKEN 

· en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

H et bouwen van WOONHUIZEN en F A
BRIEKE:N". wonlt op zeer billijke conditien 
nnngenomen en uitgevoerd. 

~~v~o~""R A .. Kl~i~ 
1notliste §ainarang. 

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

ONTV AN(IBJH: 
Een factuur elegante 

Fra.nsche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN FA.CTUUB 

prachtige vilten 
HOEDEN VAN ELWOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f 65 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstraat-Solo. 

Handels- en Commissieh uis. 
8. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstmat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk nanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brandgevnnr, op de gebruikelijke voor
wnarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

:R~~p~ohe W1ij~e~,, 
(25) A. MACHIELSE. 

V erk.rijg·baar 
bij 

THOOFT & BUNING. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhausBn 
(in het Javaansch) 

Prijs ( .5.- franco per post { 5,GO. 
( 82) 

Handels- en Commi~siehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND. 
Voo1·sfraat - Solo. 

Ontvangen: 

Puik puike BOT EH merk B. V E'rH & Co. 
> > HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele blikkett E RWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJE in potjes (BATTY & Co.) 
OH.GEADE- en FRAMBObZE S'l'LWOP 

1
/1 en 'h fl. (TEIJSSOTIEA.U. ) 

VRUCHTEN op vV ATEli en BRANDE
WIJN w. o. MAOEDOINE ('l'EIJSSO~NEAU.) 
.. Deugtlel ijkheid van a Iles g~gamndee1·cl, dus 

niet goed le1· 11 g. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63 ) 

Een jong·mensch, Hollan.tier, 
thans te Swnamng bij den handel werkzn.am, 
wenscht eene plnatsi.ng als fobriek of tuinop
zichter, op een Suikeronderneilling in de Vorsten
lnnden Adres. N om mer dezes. 

(7 2) THOOFT & BUNING. 

Te koop gevr~agd ! 
Bengaalsche koeijen, 

elk per dag Ininstens vier tlesschen Inel.k 
gevende en niet ouder daJl zes jaren. 

Men adresseere zich bij de uitgevers van deze Cou-
rant onder het nummer van deze advertentie. • 

(44) 

Bim1enland~n: 

GOUVBfilBUf GBvraa~d 
vooral degelijk PIANO-onder
W"ijs. 

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

franco. 

(48) THOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCJ-:APPIJ 
,,de Oosterling," 

E~ 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 
,;Ve ritas.' 11 

Bij bet Agentscha1• dezQl" ltiaatsehnp
ptjen bestaat, op zeer nannemelijke vo"Or
waa,rden, gclegenheid tot vcrzekcring 
tegcn brand;;cvnar. van alle soorten Ge
bouwen en Goede1·en. 

De Agent te Sce 1·akai·ta, 
(16) J. H. VAN OMME.REN. 

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

Te bekomen bij 
(11) C. DE LIJN. 

Xev~o~~ A.., Klein 
Inodist.e Sa1narang. 

Bevoelt zich a!Jil voor het opmaken en le
veren van alle t01letten, welke tot het dames 
modevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MAOHIELS]]. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wpt 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT §' Bu.m:NG - Soerakarta. 
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