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Abonnell\ent sprijs f 7.50 per hal~jaar 

bij vooruitbetaling. 

Ingezonden. 
Lawoe 27 Maart 1884 

Aan de Re<laktie 
der Soerakartasche Courant. 

Alhoewel de noot van de redaktie, onder 
mijn vorig schrijven geplaatst, nu juist zoo heel 
uitlokkend niet was om de oerakarlasche 
Courant meer van mijn pennenvruchten te zen
d~n, zoo wil ik n;ilJ voor ditmaal toch nog 
met laten afschrikken, te meer omdat ik daar 
toevallig hoor, dat er nog een recept be taat 
tegen slechte galafscheiding. 

!::llechte galafscheiding, men vrage het aan 
de doctoren ( ik bedoel bier geheel alleen ge
neesheeren oftewel medicijnmeesters) \VOrdt 
veroorzaakt door te overvloedige transpiratie, 
vandaar dat de in koude str~en geborenen 
er meer last van hebben dan zij <lie in Insu
linde bet levenslicht zagen, clnar de huid van 
de liiatsten meer voor dit klimaat vervaardigd 
is. Slechte galafscheiding is de hoofdoorzaak 
der zoo, niet ten onrechte, gevreesde leverziek
te, een kwaal te heilloozer, <laar ze niet al
leen den patient tot last is, maar ook een zeer 
onaangenamen invloed uit9efent op zune om
geving, cie gebukt gaat onder het humeut 
van iemand die den bokkenpruik op heeft. 
M~nschen met slechte galafscheiding zijn dan 

-ook over het algemeen uitstekende besturende 
ambtenaren en het bewijs daarvan is, <lat de 
meeste tevredenhcidsbetui,,,aingen in handen ko
men van hen die de slechtste galafscheiding 
hebben. 

Kan het daarom voor ambtenaren, ook met 
het oog op een juist bijtijds gaan met verlof, 
van belang, zelfs beuijdenswaardig, zijn Olli aan
leg te hebben tot leverziekte, voor particul.ieren 
kan dat vers~hrikkelijk wezen, omdat een niet 
gefortuneerde in dat geval, negen van de tien 
malen, er verzekerd van kan wezen, dat zijn 
doodvonnis geteekend is. 

Het is dus, voor de laatsten, dat het volgend 
recept gaarne medegedeeld worJt. 

Zoodra n..en hoofdpijn, duizelingen en.een on
bestemde onrust gevoelt, gepaard met e.en lust 
om zich over de minste nietigheden boos te 
maken, clan kan men er verzekerd V<tn zijn. 
d ... ~ men aan een slechte galn.fscheicling souf
freert. Men moet nu ;<poedig bij de hand we
zen en late op de pass11r voor vyf centeu TJmoE 
LA\H.K koopen. ::\Ien zie toe, dat ze ver ch zii· 
D 0 ze wortd moet geschiltl, geraspt en uitgc
perst worden; men verkrijgt dan een biergli1s,. 

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

NAAR HET FRANSCI! 

IL 

Ver-volg. 

Om kort tc gaan hij leed, werkte veel en bleef 
ten slottc zonde1· een hcrnd. Tadat hij alle vier wind
strekf'n bezocht had, kwam hij in Engeland tcl'ccht. 
Van daar was hij op eenmaal te Brnssel, op den gn~ns 
mn Frankrijk. Alleen dacht hij er niet. meer aan om 
er wcder heen tc gaan. Zoodra hij Amerika was 
a:mgekomen, had hij nict meet' mm Felicia gcschre
ven. Want tocn er C::.!'ie brievcn zondel' antwoo1·d 
gcblcven waren. had hij vcrondc!'stcllingen gcmaakt : 
6f zijne vrouw was dood, of misschien had zij Pa,.ijs 
vedatcn. Een jaar lat.er schreof hij nog eeus maar 
vruchteloos. Hij h'.ld h<!t gedaan ondcr een vrcemrlen 
naam, als om F1'licia over ecn ve!'onderstelrle zaak 
tc onderhouden, c1· op rckenenth\ dat zij zijn schrift 
wel . .:ou herkennen en clan alles begrijpen. )faar dat 
stilzwijgen had zijne hcrinneringPn 'irr slaap gcr!om
jJ!'ld. llij was doJd, hij had niemand ter wereld 
meer, niets t1·ok hij zich meer arm. Gedurende ecn 
ja::u· wel'ktc hij in een kolenmijn, onder den grnnrl, 
:1ag de zon niel, als van de wereld weggenomen, 

De Soerakartasche Oou1·ant ver
schijnt tweelllaal 's weeks: Dinsdag en 
•rijdag~ uitgezonderd feestdagen. 

' vol g!'lel sap, wat niet aangenaam riekt maar 
nog veel akeliger smaakt. Deze smaak kan 
Ulen eenigzsins verbeteren door er w11t djerook 
nipis bij te voegen. Het ware van deze medi
cijn is dat ze op den nuchteren maag ingeno
men wordt en men dim een uur of drie zonder 
eten blijft, wat voor de goede uitwerking strikt 
noodzakelijk is. 

Heeft men deze llleilic.ijn drie dagen achter 
elkauder geslikt, dan zullen hoofdpijn, duizelin
~en en het slecht.e humeur gewoonlijk verclwe
nen zijn. Macht men soms wat heel zwarto-al
lig zijn, dan moet men de kuur een paar dagen 
verl~ngen, maar men kan er verzekerd van zijn, 
dat als de ziekte nog niet chronisch is en er 
geen b1jziekten zijn, de genezing volkomen zal 
wezen. 

In <lezen tijd van bezuinigingswoede kan de 
volgende becijf~riug dienstig zijn. Laat ons aan
nemen dat een aesculaap u, met zijn aqua de
pur1i.tum en nog iets, ook jn drie dagen geneest, 
clan wordt de rekeuing als volgt : 

Drie visites ~L { 2,50 bet stuk, f 7 ,50 
Drie recepten bij den apotheker 

a. fl ,, 3 
Totaal {10,50 

Gebrui1..-t men daarentegen gedurende drie 
dag1m TEMOE LA.W.i_K voor vijf centen per dag, 
dan kost de genezing f 0,15, wat afgetrokken 
van fl0,50, een batig saldo aanwijst van 
/ 10,35, een, m de tegenwoordige dure belas
tingtijden, niet te versmaden_ som in een bur
germanshuishouden. 

ROLF. 

Soerakarta. 

1'In.anstand. 

Dinsclag 4 l\Iaal't E. IL, \Yoensclag 12 ~Iaart Y. :M., 
Donderdag 20 l\Iaart L. K., Donde!'dag 27 Maa rt 
~. l\L 

Kornmissarissen voor de maand Maart. 
Plnn.tselijke Schoolkommissie 

de heer: N. VAN h..'LA VERE 
de heer: J. G. M. .A. CARLIER. 

,~ erzort;int;sgesticht 

de heer: FL "\V. PltlTORIUS. 

Protesta ntsehe EcredicJtst. 
Godsclienstoefeniug op Zondag :30 l\faart 

188-i des ruorgeus half negen ure. 
De Preclilrnnt, 

V Ai."\f KLA YEREN. 

!>lecht~ ~tend en ~lapend, zonder icfa mecr te ver
langen. 

Op een avond, in cen kroeg, hoorde hij een man 
zeggcn, dat de algemecne begenadiging was afgekon
cligd, en de communisten huiswaal'ts kecrden. Hij ge
rnelde een schok, een vedangen om te doen zoo als 
de andcren en de straat terug te zien, waar hij ge
wooncl had. In den waggon die hem terng bracht 
begonne11 zijne gedachtcn te wcrken. Hij kon nu 
":,Cder in het daglicht verscbijnen, als hij kon te we
ten komen waar Felicia en .Louise zich bevonden. 
De hoop begOn in zijn hart te herleven; hij was wij, 
hij kon ze openlijk opzoeken en hij eindigde met te 
geroovcn, dat hij ze weedzaarn in hunnc woning in 
de rue des Emierge.·· zou terug vinden. De tafel zou 
g-edekt zijn even alsof men hem afgewacht had. Al
les zou bcschouwd worden a.ls een eenvoudig misvel'
stancl. Hij zou naar de mairie gaan, zich bekcnclstel
len en in bet huishouclen zou hij zijn !even van vroegcr 
weclel' heginncn. 

Tc Pai·ijs was het 'ool'del'station gevuld met cen 
luiddruchtige menigte. Zooclra de rcizigers verschenen 
openbaarde zich een do lie geestcfrift, de hoed en werden in 
<"le lucht gcw~aicl, alle mondcn riepen ccn naam uit. Da
mo1u· wa~ een oogcnblik bang: hij begreep hct niet, hij 
verbeeldde zich clat die men:gte daar gekomcn was, 
om hem, bij zijn voo1·bijgaan, uit. te jouwen. Maar 
toen hoonle hij den naam van hem die toegejuichd 
werd, die van cen lid van de Commune, die juist. 
met denzelftlcn trcin 3komen was. Damour zag 
hem vool'bijgaan, hij erg dik geworden, zijn 

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

elke volgende plaatsing de helft. 

Tabel aantoonende de datums van vertt-ek en vm·
moedelijke aankomst det• brievenmalcn van en naal' 
Nedel'lancl over de man.ml Maart ·1884. 

Vermoedelijke aankomst 

te Batavia. 

N. 2 l\Iaait. 

F. 6 
E. '10 

N. '13 

F. 20 

N. 23 

E. 24 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

. 
. 

. 
I 

Vel'trck van 11atavia. 

N. '1 l\Iaart. 

E. G id. 

N. 12 id . 

F. '13 iii . 

E. 20 id. 

N. 22 id." 

F. 27 id. 

N. B. De letters N .. E. F. duidcn respcctitwclijk de 
Nederlctndsche, Engelsehe, en Fransche bricvenma
lcn aan. 

Men schrijft ons uit Ngawi: 
\Vie is er belast met het onderhoud van 

Gouvernements gebouwen? De Chet der Post 
en telegraafdienst klaagt steen en been over 
de lekkages, en over de slechte sluiting 
vm1 het postkantoor; er is gelukkig no.:r niet 
ingl broken, maa.r de bedoeling van bet° Gou
vernement zal toch niet zijn, het kantoor dug 
en na ·.ht open te la.ten. 

In de rijstvelden te Ngawi, in het District 
Sepreh en het perceel van den Reaent, heeft 
zich eene onharige groene en z~arte rups 
vertoond, veel overeenk;omende met die men 
in de tabak vindt, welke over <lag onder aan 
den stam, en 's nachtB naar boven de blade
ren en stengels der aar opvreten; ik heh nog 
nooit zoo iets gehoord, wel van andere ziek
ten, W alang Sangit enz., maar voor 't eerst 
van een plaag der rupsen in de padie. p: m: 
40 bouws moeten daaraan onderhevio- zun, 
waarvan niets te recht zal komen. H~ is te 
hopen dat het daarbij blijft. 

Ook de eerste aanplant (soorotan) heeft 
voor een gedeelte last gehad van veldmuizen. 

Uit het Zuidergebergte schrijft men dat ook 
daar zich geen veldmuizen, maar veldratten 
vertoonen, echter nog niet m groote getale. 
Mag men onzen berichtgever gelooven, dan 
zouden er onder clie dieren zijn van de groot
te van een gewone kat. Ze zun grauw vim 
kleur en niet erg schuw, zoodat er met stee
nen doodgegooicl zijn, door de boodja angoon. 

oog was vochtig, hij glimlacl:ite en was aangedaan 
cloor de ontvangst. Toen de held in een huurrijtuig 
had plaats genomen, sprak de menigte er van om 
de paarden uit te spannen. Men drukte elkamler 
bijna dood, de menschenmassa rolde in de rue La-

. faijette, het was een zee van hoofden, waarboven 
het humrijtuig, als een zegekar, uitstak. En Damom 
heen en weder geworpen, bijna verplettcrd, had 
groote moeite om de buitenste boulevards te berei
ken. Al zijn lijclen, Versailles, de overtocht, Noumea 
kwamen als een verstikkencle gedachte tcnug. Nie
mand sloeg et!nig acht op hem. 

Maar op de buitenwallen werd hij door droefgees
tigheid aangegrepen. Hij vergat alies, het scheen 
hem toe clat hij in Parijs wecler wel'k kwam bren
gen en hij stapte bedaard de rue des Enviel'ges 
binnen. Tien jaren van zijn bestaan drongen zich 
zoo ve!'ward in zijne herinncring op, dat zij achter 
hem niet meer scbenen clan de verlcnging van de 
straat waarin hij liep. Toch gevoe!cle hij met eenige 
venvondering dat het met de gewoonten van vroe
ger tqans anders was. De buitenwallen moesten 
breeder zijn; hij hield stil om de uithangborden te 
lezen en hij was verwonderd ze daar te vinden. 
Hij had niet die oprechte vreugde van den zoo be
tt-eurclen grond weder te betreden: het was ern 
mengsel van teederheid, die als muziek klonk en 
van een stomme, een nooit gekencle ongerns theid 
voor de oude, bekende zaken, die hij terug vund. 
Zijn onrust vermeerderde toen hij de rue des En
viergcs . nadcrcle, zijn moed zakte en hij ha cl lust 

Inzending der Ad".'ertentieu tot op den 

<lag der uitgave v66r 10 uur. 

V oor het erf van den Radhen N o-abeh 
Poerwop1'0cljo te Djebbres, vlak aan den ° groo 
ten weg staat een huis, waar des avoncl.s ve 
le vrouwen van een verdacht allooi te samen 
komen. Er worclt daar gespeelcl en bedienden 
zoowel van de vrouwelijke als van de manne 
lijke kunne, vooral als ze jong z:gn vinclen 
<laar een gunstig onthaal. De bedienden gann 
daar heen als de huisgenooten van de woning 
waarin zij loontrekkend zijn, zich ter ruste be 
geven hebben, brengen den nacht in gepa~te 
of ongepaste vroo4jkheid door en aaan des 
lllorgens ten half vijf ure weder naar

0
huis. Ze 

zijn clan den geheelen dag sln.perig en deugen 
volstrekt niet voor bun werk. Hoewel clit voor 
de meesters en meesteressen zeer onaano-enaam 
ruoet wezen, is het toch nog bet ergst~ niet. 
De bezoekers van het genoemde huis verliezen 
in den regel bij het spel, zoodat ze bijna al 
toos platzak te huis komen. Hun suoeplnst 
niet kunnende bedwingen en hun geld ver
loren hebbende, gaan ze over tot stelen, ten 
nadeele van hen bij wien ze m clienst zijn. 
'l'e Djebbres hoort men; na de oprichtino- van 
dat beruchte huis, dat ook door Chineze~ ge
frequenteerd wordt, in de huisgezinnen veel van 
kleine diefstallen. Maar al cloende leert men; 
er k;unnen ook groote cliefstallen komen en 
daarom zou het goed wezen, dat de politie eens 
een overval alclnar deed en de. geheele bende 
inrekende. Daar de politie die overval des avonds 
moet bewerksterligen, zoo is het raadzaaru 
om bij den rid daarheen paardeu te gebruiken 
die stevig op hun beenen staan, daar de weg, 
op de plekken die wij in ons vorig nurnmer 
aauwezen, zoo slecht is, dat zij gemakkelijk 
een ongeluk zou kunnen krijgen. 

REC'l'IFICATIE. . Gaarne voldoen w.u mm eeu 
opdracht van betrouwbare z~jcle tot ons geko
men, om onze lezers te willen inlichten, dat 
klaarblijkelijk ten gevolge eener onjuiste mecle
dee!ing, bet in ons vorig nollllller opgenolllen 
bencht, als zoucle ten gevalle van Mejuf!i:ouw. 
l\.L F. der Kinderen, onderwijzeres aau de 
Meisjesschool alhier, ook <lilrnaal op een i·ekwest 
om overplaatsing goeclgunstig z:gn beschikt, 
alle g:i:oncl mist. 

De vorige sta,ndplaats vau i\lej. d. K. was 
Batavia, eu het ver.wek om niet natLr Bancla
Keira overgepbatst te wonlen JlEll. eerstc ver
zock om intrekking eener overplantsiug en 
ll ict tweede. 

De hoofclman cler hencle, wcmrvan er verle
cleu l\faandtig vier leden zun opgehaugen, is 

om niet verder te gaan, alsof ecn ongeluk hem wachtte. 
vVaa!'om was hij ook terng gekomen? ·wat moest 
hij daar doen? 

Eindelijk in de rue des Envierges liep hij drie 
malen voorbij het lmis, zondel' te durven binnen
gaan. Tegenover was de winkcl van den kolenhan
delaar verdwenen; er was nu die van een fruit
vrouw en de vrouw die aan de elem· stone!, scheen 
hem zoo stevig en zoo m dat huis gevcstigd, dat 
hij haar niet durfdc ondervragen, ofschoon hij daar 
eerst het plan toe had. Hij wilde liever alles wagcn 
en ging recht toe, recht aan naar het kamer~je van 
den partier. Hoe dikwijls had hij aan clat vcnster~je 
geklopt! 

- MevTouw Damour? als u belieft ........ . 
- Ken ze niet .•..... Dat hebben wij hier niet. 
Hij was onbcwe~glijk gebleven. In de plaats 

van de portierster van vroeger, een kolossale vronw, 
had hij voor zich een klein, droog, kwaadaarclig 
schepsel, dat hem argwanencl aanzag. Hij hernam. 

-· Tien jarcn geleden wooncle mevronw Damot'rr 
acliter. 

- Tien jarcn geleden, riep de portierster uit. 
Nog al mooi, el' is seclcrt dien tijd veel water on
del' de bruggen hcengeloopen! Wij zijn hicr pas 
sedert Januari. 

- Misschien heeft mevrouw Damour haar adres 
achtcrgelaten. 

- Neen. 1k ken ze nict. 
En toen hij aandrong werd zij boos en dreigcle 

haar man t$) zullen roepen. 



• 

niet ter dood vervoor<lee1d, maar tot twintig 
jitrcn dwn.ngarbeid in den ketting, daar men 
nhi verzachtende orustandigheid heeft aangeno
men, tlat door zijne volledige bekentenis men . 
de audere roovers op het spoor en de zaak tot 
klaarheid gekomen is. • 

De vereeniging van landhnurders in Soera
karta ontwikkild een groote, zeker prijzens
waardige werkkracht. Aaustaandeu Zoudag 
heeft zij weder een vergadering in het Loge
gebou w, en zullen de volgende punten behan
deld worden. 
1 e Ingekomen voorstel van het Hoofdagent

schap der :t\T. I. Handelsbank, betreffen
de bet nemeu van een proef, voor ge
meenschappelijke H.ekening van Inteeke
naren, om de Suikerproductie aanzienJijk 
te vermeerderen en wel; 

Primo: door toepassing van den Diffo
seur Continu, Systeem CHARLES te 
PERRET, op de ampas en seclindo: door 
toep'assing van het Systeem van den In
genieur STEF FE tot winning van Sui
ktr uit melasse. 

2e De wenschelijkheid. van de oprichting van 
een Midden-Java Suikerbond, in navolging 
van Soerabija. 

De directie der vereeniging is in goede han
den. Z::ij toont hart voor ·de zaak te hebben. 
V ooral de president en de secretaris geven 
zich, niettegenstaande hunne vele bezigheden 
groote moeite. Zeker kan men zulk een lichaam 
niet anders dan ee.n groot succe~, alleen te 
verkrijgen door krachtige medewerking van alle 
zijden, toewenschen. 

De ondetstaande circu1aire met inteekenlijst, 
worat h!j de Ingezetenen van Solo rondgebracht. 
"\Vii houden ons overtuigd dat wel allen zul
len bereid gevonden worden, om door bijc4'agen 
elk nn.11r vermogen - tot het beoogde doel mede 
te werken. 

Aan 
de Ingezetenen van Soerakarta. 

M. M. 
Tegen de tweede he/ft vau Mei of het begin 

van Juni a. s. zal de opening der staatsspoor 
verbinding Solo-Soerabaia plaats hebben. 

Die gebeurteuis is van te groot algemeen 
belang en niet het minst te gewichtig voor de 
pln.ats onzer inwoning, dan dat deze onopge
merkt mag voorbijgaan. 

Zal de Regeering dit feit, naar wij hebbtill 
vernomen op officieele wijze vieren, ook van de 
Solosche bw·ge?·ij mogen de bewijzen van inge
uomenheid met die verbinding Jtiet ontbreken. 

Deze motieven waren de leidende gedachten 
die den Resident van Soemkm·ta deden beshri
ten, eene commissie te benoemen tot regeling 
dier feesten : • 

Deze commissie is zamengesteld uit de na-
volgende Heeren : 

Luitenant kolonel W . lliLDERM.A)I". 
Assistent Resident E. A. lliLEWIJX. 
P. W. G. GouT Sr., Penningmeester. 
H. L. C. H. S .. UWLEA. 

H . \V. PrnTORI'Gs en 
A. MicHIELSE, Secretaris, 

welke Heeren zich die benoeming hebben laten 
welgevallen. 

Die commissie nu is van oordeel de reeks 
feestelijkheden te besluiten, met een schitterend 
the-dansant. 

Met het oog op de vele en hooge gasten, 
die de plants onzer inwoning bij gelegenheid 
dei: spooropening met een bezoek zullen ver
eeren, dient dit the-dansant zoo luisterrijk 
mogelijk te zijn, en heeft daarom de Commissie 
zich genoopt gezien daartoe eene inteekening 
te openen en het minimum daarvan te bepa
len op Tien gulden vaor elk hoofd van een 
huisgezin 1Jet zijne dames. 

Voor elke Heer meer, hetzij huisgenoot, 

- Zult gij wel eens uitscheiden n1et in het huis 
te loel'en ! . . . . . Er zijn zooveel inr!ringel's ! 

Hij we1·d rood en vertl'ok, iets Qnveistaanbaars 
stotte!'ende, be ch>tamd over zijn gerafelde b!'oek en 
zijn oude vuile kiel. Maar hij kwam tel'ug, er niet 
toe kunnencle besluiten om zoo maal' 11e.en te gaan. 
llet was alsof een eeuwig vaa!'wel hem zou verscheu
)'(m. ~for1 moest toch we! medelijden met hem heb
ben en hem eenige inlichti11gen geven. Hij keek naal' 
boven, naar de vensters, ondhzocht de winkels, om 
oµ d1! hoogte te ko111en. Tien jaren warert voldoende 
geweest om in die anne huizen alle huurd ers te doen 
verandercn . Daarbij had de vooi·zichtigheid zich van 
hem meester gcmaakt, g•'lllengd met scbaamte had 
cen wilde vree.·achtigheitl hem aangegrepen, de vrees 
van herkend tc zullen wo1·den. Toen hij de sfraat afliep 
zag hij eiriclelijk bekende gezir.hten, de tabaksverkoop
ster, een kruidenier, een bleekstel', de vrouw van 
ckn bakker waar zij vroeger kochtcn. Toen aarzelde 
hij gedurende een kwartier, Jiep ' 'OOl' de winkels heen 
en weclei·, zich afvragende welke winkel hij zou dur
ven binnen gaan. Angstig besloot hij liij de vrouw 
van clen bakller aan te klampen, zij was een slaperige 
vrouw, altoos zoo wit, alsof zij pas uit een meelzak 
kwa111, Zij zag hem aan, maar ver;·oerde zich niet. 
Stellig herkende zij hem niet met zijn gebruind ge
laat, zijn kalen schedel, door de brandende zon ge
roost, zijn lange, ruwe baard, die de helft van zijn 
g-ezicht bedekte. Dit gaf hem wat moed en een stui
versbrood betalende, waagde hij te vragen: 

Hebt gij onder hen die bij u brood halen een 

hetzij log.5e geld deze_fde mm1mnm taxe van 
lien gitlllen· pel' pe»soQn. 

Naar gelang der inteekeningsbedragen, 
zoowel uit de afdeelingen, ii.ls van de hoofd
plan.ts zelve zal afhankelijk gesteld worden, 
of het beoogde doel der commissie verwezen
lijkt zal worden. 

Op de in,teekenJij!lt gelieve elk inschrij
ver op te geven, hoevele dames daor hem 
~ermoe<le}ijk ~ullen worden medegebracht, ten 
emde naar d1t aantal de voorbereidselen van 
het the-dansant te kunnen regelen. 

Ieder inteekenaar ontvangt na starting van 
het bedntg zijner inteekening voor het the
dansant eene toegangskaart, die op den feest
a vtmd vertoond moet .worden. 

i\fochten er inteekenaren zijn die het door hen 
geteekende bedrag dadelijk willen storten, zoo 
kan dit ook geschieben, doch worden die H. H. 
beleefd verzo·cht, van die betaling op de lijst 
te doen blijken. 

Pfoats waar het the-dansant gegf!ven zal 
worden, het tijdstip daarvan, alsmede alle ver
dere regelingen, zullen bij tijds door middel 
der plaatselijke nieuwsbfoden aan belangheb
benden worden beke:qd gemaakt. 

Soerakarta 25 Maart 1884 
Namrns de feest-Commissie 

De Secretaris 
A. MACHIELSE. 

Zal Zondag morgen nuttig wezen voor de 
laudhuurders, door de vergadering in het Loge
gebouw, Zondag avond zullen zij en de.andere 
t:lolosche ingezetenen in de gelegenbeid zijn om 
in het Societeits-gebou w het concert bij te wo
nen, te geven door Mevrouw Moll en eenige 
Heeren dilettanten. De goede naam die Me
vrou w Moll als Chanteuse heeft, verzekert een 
goede opkorust van het publiek. 

De ruoestika-koppieverkooper h 1.Jeft zich 
gisteren in de Heerenstraat· vertoond. Hij had 
ditmaal nog andere djiemats die als men ze 
op een bord lei en er een weinig citroensap 
bij deed, zich bewogen en van p1aats veran
derden. Zij zoeken steeds de lu.11gste plaats 
van het bord uit, iets zeer natuurlijks als men 
weet, dat de djiemat slechts kalksteen is. 

Toch hebben velen zich laten bedotten, door 
voor de som van f 5.- soms f 10.- zulk een 
steeutje te koopen. 

• 
Uit Djokdja vernemen wy dat de bekende 

schrii ver Dr. Groneman, na zorgvu1dige na
sporingen een nieuw boek heeft te samenge
steld, handelende over een beruchte '4:etjoezaak. 
Het zou passages bevatten compromitteerend 
voor hooggeborenen en hooggeplaatsten en 
daarom in handen gesteld zijn van den Resi
dent van Baak, die oordeelen zal of het zon
der gevaar kan gedrukt en uitgegeven wor
den. 

Wij begrijpen deze laatste vo.orzorg niet 
best, daar het volstrekt niet noodzakel:ijk is, 
dat het boek in Nederlandsch Indie of in Ne
derland gedrukt en ui~egeven wordt. Men 
heeft in Belgie en Zwitserl&nd immers ook 
drukkerijen, waar zelfs veel goedkooper ge
werkt wordt dan in Insulinde of zijn stief
moederland. 

Een glidik uit het Madioensche, die aan het 
station Maran bij Kedong-Banteng werkte, had 
het ongeluk zich aan een scherpen bamboe den 
linkervoet te verwonden. De man, Singomedjo 
genaamd, wilde in dien toestand niet naar huis 
gaan, zeggende beschaamd te zijn voor vrou w 
en kinderen. Des nachts hing hij zich op met 
zijn kain mm een Looboom, ten zuiden van tle 
desa Gondn.ng. De ware reden van dezen zelf
moor<l is niet bekend, en moeielijk kan men aa.n
nemen, dat de verwonding aan den voet daar
van de oorzaak is. 

Aangeboden. 

vrouw en een klein rneisje? Mevrouw Damou1;? 
De vrouw bleCf een oogenblik in gedachte en zei 

toen met hare teemende stem: 
- Ja vroeger mogelijk . . . . Maar dat is al zoo 

Jang geleden. lk weet het niet meer.... ik z1e 
zool'eel menschen. 

Hij moest zich met dit antwoord tevreden steilen. 
De vol,~nde d.agen kwam hij rnoediger terug en 
ondervroeg daar de menschen; maal' overal vonci hij 
deze[f,]~ on\'el'schilligheid en kreeg tegenstrijdigc be
richtcn, die hem nog mee1· verwarden. Bet bleek 
to<:h dat Felicia twee jaren na zijn vertrek naar 
Noumea cle wijk verlaten had, juist i~ den tijtl, dat 
hij ontvluchtte. En niemancl kende haar adres,, de 
een spr;1k van Gros-Caillou een antler van 13ercij. De 
kleine Lquise herinnerde men zich zelfs niet meer. 
IIet was geclaan, hij ging op een bank zit.ten en 
begon te weenen, het besluit nemende om nie-t rnr
der te zoeken. Wat moest er van hem worden? Pa
rijs wa'> Iedig voor hem. De weinige stuivers die 
hij nog mede had gebracht waren bijna op. Een 
oogenblik dacht hij er aan wn naar Belgic terug 
te keeren in d.e kolenmijn, waar het zoo" clonk.er 
was, waar hij zontlei· herinnel'ing; gelukkig als een 
clier, door rlen slaap in bet binnenstc cler aarde. 
Maar hij bleef ellendig, uitgehongerd, zonder zich 
werk te kunnen verschaffen, Als een wolf dwaalde 
hij roncl, ging naar de wcrven en gedenkteekener, 
die door de Commune verbrand waren zien en deed 
een arbeicl, die men alleen aan kinderen en gebl'~k
kigen toevertrouwd. Hij WM slecht.s vijf en vijftig 

.. 
Het volgenile, .voorlrnrriende in 11et Soerit

baiasch lfonclelsbliu~ van den 25st~ Mn.art, zal 
voor be,woners v11n vochtige huizen zeker nut
tig zijn. J tunmer dat de prijs van het . bln.dtin 
niet wordt opgegeven. 

BEII.ANGSELS VAN bladtm, waarmede men proe
ven genomen heoft, blijken eene werke'l~rke 
aanwinst voor het bekleeden van muren te zijn. 
Het bli1dtin (stannio61) worclt daartoe gelevetd 
in platen, ter lengte van 5 meter en in iedere 
breedte. Deze phtten kunnen gekleurd en bij 
hooge temperatuur gedroogd worden, of men 
kan er hout en leder mede nabootsen, of ze 
met landschappen beschilderen en vernissen. 
Op zichzelf ,reeds sterk, wordt het nog <luut
zamer door de kleurstoffen, er op aangebracht. 
Als hechtmiddel op muren bezigt men ·een 
goedkoop vernis. Het bladtin, of liever deze 
metalen behangsels, bevordereu aanmerkelijk 
de droogheicl der muren; de vochtigheid. · van 
den munr kan uiet door d11t geverniste pant~ 
ser in het vertrek doordringen. f 

OJl:icieele mededeelingen olntrent 
de landverhuur in Soera.ka.rta en Djok
djaka.rta. 

W aarschijnlijk zal het den landhuurders tn· 
de V orstenlanden niet ongevallig zijn, <lat wij 
hier bet een en ander betreffende de landver
huur vermelden, outleend aan het Koloniaal Ver 
slag van 1883, 

Het aimtal erkende onclernemingen be"droeg 
in 1882: in Soerakarta 165, in Djokdjolrnrta 
52, hebbende een totale uitgestrektheid van res
pectievelijk 303,806 en 90,701 bouws. Van 
die oppervlakte werd met producten voor de 
Europeesche markt beplant (v.oorzoover is 
opgegeven) in Soerakarta 38,634, in Djokdjo
karta 171066 bouw. 

De betaalde pachtschat beliep in Soerakarfo 
fl,010,820, in Djokdjokarta f 652,548 zooda\ 
op elken bouw aanplant een pachtschat viel 
van respectievelijk f 26 enf 38. 

De genoemde cijfers zijn echter Iiiet abso
luut juist, omdat er in Soerakarta 89 van de 
165 ondernemingen waren, die in 1882 of vroe
ger gronden hadden bijgehuurd, welke nog niet 
bekrachtigd zijn, zelfs worclen er in dat gewe3t 
10 ondernemingen aangetroffen voor welke 
nog hoegenaamd geen stappen tot wettiging 
'der huur gedaan zijn, .. vermits de minimum-uit
gestrektheid nog niet verkregen is. In Soera
Jrnrta werd die wettiging aan een huurder gewei
gerd, omdat zijne vestiging in· de Vonitenlan
den niet gewenscht werd. 
~e productie bedroeg in beide gewesten in 

1882: 
Soeraka.rta: ko:ffie 71,035 pikols, suiker 

273,791 pik., tabak 1,110,664 kilogr., 144,411 
kilogr. 

Djokdjakarta.: ko:ffie 260 pikols, suiker 4 78,257 
pik., tabak 14,157 kilogr., indigo 227,392kilogr. 

Dez.e opgaven zijn echter zeer onvolledig 
daar in Soerakarta van 45 ondernemingen gee
ne productie-opgaven ontvangel;l werden. De 
Djokdjosche landhuurders zonden allen opga-
ven in: ; 

De ondernemingen, die opgaven inzonden 
worden volgenderwijze gesplitst. 

in SoERAKART.A in DmKDHJURTA. 
Uitsluitend ko:ffie 58 0 

< suiker J 1 16 
< indigo 11 28 
< tabak 3 2 

landen met 2 der genoemde cultures 31 5 
< < 3 < < < 3 0 
« zonder 1 < < 3 . 1 

120 52 
De ondernemingen der J a vaansche Y orsten, 

ofschoon op Europeesche wijze geexploiteerd, 
zijn onder de bovenstaande opgaven niet be-
grepen. MA'r. 

REUTER's AGENT te Batavia heeft aan de te 
Semarang verschijnenden dagbladen door zijn 
overdreven zucht om toch vooral een woordje 

jaren, maar men zag hem voor zeventig aan, zoo 
hadclen tien jaren JUdens hem verouderd. Een steen
houwer, die aan Mt stadhuis werkte, bcloof'de hem 
de gereedschappen der ambachtslieden te zullen laten 
bew::u·en, maar de ve_rvulling van die bolofte bleef uit 
en hij stierf bijna van den hanger. 

Eens zag hij van de brug Notre-Dame bet water 
stroomen met de duizeling van een arme door den 

' lust tot zelfmoord aangegrepen. Hij sprnng mn de 
lettning terug en wierp bij die bcweging liijna een 
lange slungel, met een witte kiel aan omver. Deze 
begon hem uit te sr.helden. 

- VenJo,,kte stommerik! 
Maar DarnoUL' was met open mond blijven slaan,• 

met de oogen sLrnk op den grond gevestigd. 
- Berru! riep hij eindelijk uit. 
llet was waarlijk Berru, Berru, die in zijn voor

de.el veranclcrcl was, met een blozend gelaat er jon
ger uitzicnde. Damour had dikwijls nan hem gedacht; 
maar hoe was bet mogelijk geweest qm een kame
raad die alle vee1tien dagen verhuisde, te vinden? 
De schilder sperde echter de oogen open en toen de 
antler zijn naam genoemd had met een bevende 
stem, weigerde hij hem te gelo>iven. 

- Onmogelijk! wat een bluf1 
Hij eindlgi!e tocll' met hem te hel'kennen, en deed 

dat gepaard met uitroepen, die de aantlacht ·van de 
voorbijgangprs begonnen te trekken. 

- Maar gij wan.rt clood! Gij weet . . . . . . Als ik 
daarop verdacht geweest was Zoo houdt 
men de menschen voor den . . . . . . Komaan is 

uit te zuiuigen, weer een a;nJig koopje geleverd 
Hti outvin~ zelf een be'J.oorlglr tele~rnru. nn 

en navolgenden inhoud . 
The French trpop~ have overtiiken and ut

terly routed the Chinese troops, capturinO' arms, 
ammunition and standards. 

0 

Aan duidelijkheid la1tt dit niet-3 te wenschen 
over. . 

De Fransche troepen hebben de Chineesche 
troepen overrompeld en geheel vers]110'en, wa
penen, mµnitie en vlaggen buit mp.k~nde. 

Men ziet het, Reuter zelf is niet zoo kren
terig en c;iffert de duidelijkheid. niet op aan de 
kortheid, ten einde een dubbeltje f wat te 
besparen. · 

Reuter's agent te Batavia heeft eenvoucij.g 
een ;otlqod genomen en is in het oorspron
kelijK: telegram. gaan schrappen, tot er overbleef, 

French overlaken and utterJy routed, Chinese 
capturing" arms, ammunition and standards. 

De gewone lezing van een telegram bru~ht 
nu mede <lat het aldus vertaald moest worden: 

~ranschen _oven:ompeld en geheel verslagen. 
Chmeezen bu1t makende • wapens, munitie en 
vlaggen. . 
. Slechts door een foutieve vertaling had het 
goed kunnen warden. 

Ging he~ begrip van telegrammen bij Ueu
ter's agent te Battwia een "'einig verder dan 
het schrappen van wooi:den, hij zou niet het 
verleden deelwoord van het werKwoord to over
take hebben geseind, maar er ten minste ,,.F1·ench 
overtook enz., van gemaakt hebben, in. welk 
geval het begrijpelijk zou geweest zijn. · 

Maar z66 v~eleischend mogen de Indische 
dagbla._deu en het Indisch · publiek buiten Ba.:· 
tavia niet wezen. 

Intuschen, hoe onaangenaam ook het onjuiste 
Reutex.Jelegram ons geweest is, verheugen wij 
ons van harte over hct feit dat,. de Franschen 
te Tonkin overwinn,ttars zijn gebleven. 

Niet omdat wij het toejuichen dat Frankrijk 
zich rriet zulke expcdities inlaat, maar omditt 
in · ht!t algemeen gesproken ons eio-enbelang 
vordert dat hier in het Oosten· het E~ropeesch 
element zegeviert. 

Ind. Vad . . 

S1'A..-l.T VAN DE J<":INANCWN VAN 
KET CENTRAAL CO.MITE VOOR 
DE NOODLIJDENDEX DOOR 
DE Ul.TB&:H.STING OP KB.A.

KA.TAU. 

Tota.al ingekomen giften volgens ge-
publiceerd verslag cld. 10 Januari 1884. f 1,, 159.867 .18' 

Sedert ontvangen bijclragen van: 
Batavia. · f 2.336.-

, Semarang . » 184.20 
Soerakarta. » 543.45 
Djokjakarta » 79.50 
Madoera >> 92.95 

Java. f 
Padang. )) 

Benkoelen . )) 

Palembang . )) 

Soematra Oostknst. )) 

Atjeh )) 

Bangka. )) 

Riouw. )) 

Bandjermasio . )) 

Am~on. . . )) 

Men ado. )) 

Nederlandscn Indie. 
Neclerland . 
Suriname 
Pinang. 
Perak .• 
Hongkong. 

3.186:10 
33~.92 
166.47 
357.95 
'149.42 

4.290.12' 
592.25 
295.-
771.05 

4.70 
131.90' 

)l 

)) 

)) 

J) 

)) 

» 

10.280.89 
27.623.56 

4.401.47 
492.74 
206.41 

4.699.59 

· Totaal. f 1.207.571.84' 

Van dit bedrag werd uitbeta.ald. 
en is nog in kis . 

Tota.al a]s boven. 

het waarachtig waar dat gij leeft? 

f 
)) 

f 

1.156.937.60• 
50,634 .. 24 

1.207.571,84~ 

Damour sprak zacht, bad hem te zwijge,1. Berru, 
die het. wei beschouwd, ePJl grnp Yond, eindigrle met 
hem onder den arm te nemen, en bracht hem in 
het wijnhuis van de rue Saint- Martin. En hij be
stormtle hem met vrngen, hij moest al!es weten. 

- Straks, zeicle D.tmour, toen zij in een ltabinetje 
gezeien waren. Voor alles, mijne vrouw? 

Berrn keek hem ''erbaasd aan. 
- Hoe, uwe vrouw? 
- Ja, waar i8 zij? Kent gij haar adres? 
De verbazing v~m den schilder klom. Hij zei 

langzaam: 
- Zeker weet ik haar adres .....• Maar gij, 

kent gij de geschiedenis clan niet? 
- Wat? weilrn geschiedenis? 
Toen barstte erru Jos. 
- Nu, die is fraai, nu nog mooier. Wat! weet 

gij nieis? ..... ?ifaar uwe v;·ouw is he1trouwd. 
oude rakker? 

Damour, die reeds zijn glas in de hand had, zette 
he1i weder op tafol, zoo bevende, dat de wijn langs zijne 
vi.ngers liep. Hij veegde ze aam zijne kiel af en he1·

. ha.aide met een do!l:e stem : 
- Wat zegt gij? Ilertrouwcl, hertrouwd? ..... 

Zijt gij daar zeker van? 
- Drommels I .gij wan.rt dood, zij is hertrouwd; 

daar is niets ' 'erwomlerlijks in ...... Alleen wonlt 
het gmpµig om~at gij weder opgestaan zijt. ! 

{l·fo1·dt vervolgd.J 



Over de g•'lden in ka~ is berei1ls ten volle he~chikt 
voor. wril0rc r>tverst1·ckkingt•n i11 cle Lampongs t•n 
v<'n'lcr nog nnodige uitgtneu. 

BA 'l'A \'IA, 21 Ma art ·1884. 
De Thesaurier, 

~. P. ;\'.\X DEN. DERG. 

Bat. Hdbl. 

Versprei~e berich ten. 
Te Go1·011talo ~ijn -1- 2000 men$chen arm dtl 

pokken gestOl"l'en. -- De SuenJ.baiasclw wreskamer 
keert over de nan h:rnr· beheer toevel'trouwde kapi
tnlen zes en een de1·de pct. rente uit over !883. -
!'c Regent yan :'.Iartapoera is overleden. - De Lo
comotief zegt, dat de predik::mten tlure kostgangers 
Y"Ol' de Regeering zijn. Ook noemt diezelfde courant 
een feit waarbij een Raadsheer van het Hooggerechts
hof een politieovertreding begaan door een inlander, 
"001· zijne rekening nam: een vermakelijk voorrnl op 
rechterlijk gebied. Beide opmerkingen zijn zeer 
jui t. - Naar bet Algemcen Dagblad mededcelt is, 
door den militairen kommandant te Batavia aan de 
ollic·i~ren te Weltencdcn. gelast om politietoezicht 
op bet, '\'aterlouplein te houden en zulks naar aan
leiding rnn de vele dieftitallen, die i? den laatsten 
tijd in de huizen dc1· op dat plein wonende o!Ticie
ren, en burgen; hebben plaats gehad. - Het Detg
blad uan Zuid-Hoilancl en 's G1·avenhage, e(')n ul
tra conservatief blad, heeft een vaste rubriek ,,Oost 
Indischc Can erie, door Clemens gropend. - Ilet nut 
van couranten wordt duidelijk btlwezen dou1· een 
courantenlooper van de Celebes Conrant, die met 
lµvensgevaa1· cen Enropee~ch mei~je nit een sloot 
gered heeft. A.ls er geen Celebes Coitrant bestaan 
had was hct arme kind vcrd1·oqJrnn. - Te Batavia 
heeh men politiedienaren die knevelen. Een klontong 
was, zijn waar buiten la~ende een huis binnen ge
gaan. Tocn hij weder buiten kwam was die waar 
in b~zit ge."10111 'n du w e~n politiedienaar, die voor 
de teruggarn niet mindel' dan f2.- eischtc. 

Sp r o kl~ e Ii n. g· en.. 
Die niet weet hoeveel zelfrernedering bet kost, en 

tegclijk hoe hoog-e achting men bewij t aan hem, 
dien men wijwillig om vergifTenis vruagt, bezit geen 
cdele en hooge natum·. 

Die vertrouwen niet met vertrouwen bcantwoordt, 
handelt onedel.. 

Indien wij onze eigen schande willen verzwijgen, 
dienen wij het ook die Yan anderen te doen. 

Lichamelijke schoonheid ontstan.t door dt> harmoni:::i 
sche werking' van vele deelen, die wij in eens kun
nen overzien. 

Honden zijn slimme dank.bare die1·en, ovci:igens 
niet ande1-s dan wandelende luizen- en vloojendepots; 
zij zijn g~·m menschenvrienden, maar menschen zijn 
bondenwienden. 

Een coquette \Touw moest eigenlijk nooit trouweu, 
omdat zij geen twee of drie mannen tegelijk kan 
nemen. 

Iedere vruenJ 1s een bewijs voor de stelling, dat 
men beter wordt gediend, zoolang men 't hoogste 
loon nog in handen heeft, dan nad1tmen 't wegscbonk. 

Er is een wanklank in elke vreugde, die niet ge
deeld wordt. 

Het is met de liefde als met de Schepping; begin 
.nuch einde er van, laat zich nasporen. 

De banden van 't. bloed zijn hecht; geen werk 
van bet toeval; dat ondervindt een ieder op zijn tijd. 

Esse non Vede1·i. 

TELEGRAM:MEN. 
Uit Batavia, 25 Maart. 

De Engelsche mail is hie1· aan, met berich
ten loopende tnt 22 Februari. 
~p de Yoordracht voor de benoeming tot 

pre::iident der tweede kamer staan de heeren 
CrP.mers (thans vice-president der kamer), Bor
ret en Tuk van Poortvliet. 

Bij den ve;rkoop der Javaspoorwegen zullen 
de koopers, naar men melclt, fi.nancieel ge
steund worden door de handelmaatschappij. 

Het wetsontwerp tot het heffen eener klas
eenbelasti~g (op bet inkomen) en tot ophe:ffing 
.der Nederlandsche patentwet, is ingediend. 

De kapitein ter zea Uhlenbeck is bep.oemd 
tot ·chef der afdeeling personeel bij het. depa.r
tement der marine in Indie~ 

'l'e Amsterdam is in de rechten gepromo
veerd de heer J. U. F. I\leijer van Semarang. 

Tot nieuwe leden van de Fransche .A.cade
mie zijn gekozen de Lesseps en Francois Cop
pee. 

De heer vim Deventer, hoofdkan.toorchef b~j 
den Indischen post-en telegraafdienst, thans 
met verlof in Europa, is gepensionneerd. 

-----. 
Volgens een telegram van Penang, geda

teerd 1 7 Maart, volbardt de Hadjah van 'l'enom 
m z~jn eischen betreffende vrijen handel op zijn 
kust~n. 

De heer Maxwell beeft, na drie samenkom
sten met den Radjah, op 12 Maart Tenom 
verlaten. , 

Den l 6en Maart zou h:ij nog -een conferentie 

• 

)louden met den Gouverneur van Atjeh eu 
onderhoerig heden. 

Van die conferentie zal bet afhangen of hij 
w.eder na,ar 'l'e:aom terugkeert. 

Ifet stoomschip o l-Brabant is 20 dezer 
va:ri Southampton vertrokken. 

Een tweej1irig verlof na~r Europa, wegens 
ziekte, is aangevmttgd door: 

den secretaris der residentie Krawang, Ra-
deniaker, • 

<len commies op het residentie bureau te Se
mng, 'rebupeiory 

en den aspirnnt-contr6leur Hermens, te Am
barawa. 

Uit Batii.via, 25 .Maart. 

0 ff i c i ~el. 
B et u i g d: de bijzondere tevredimheid der 

H.eo·eering aan den secretaris boekhouder van 
bet"' vendukantoor te Soer~b~ja, Burgemeestre, 
wege11s bewezen goecle diensten. 

Be n o e m d: tot zoutverkoop pakhuismees
ter te Garoet, Schmidgall. 

Ge pl a at st: te Ngandjoek, (Kediri) de 
onderwijzeres mej. Elberg. 

0 verge p 1 a at st: van Kottaradja naar 
Semarang, de onderwijzeres mej. Slot; 

van Probolingo naar Soerabaja, de houtves
ter de Jong; 

vn.n •roeban naar Probolingo, de houtves
ter van de Hoerner. 

B e 1 a s t: met bet waarnemen der betrek
king van houtvester te 'roeban, Dudok van 
Heel. 

0 v e r g e p l a a t s t: naar Willem I, de eer
ste luitenant der genie Cassa; 

nitar Atjeh, de eerste luitenants der gerue 
Rouveroij van ieuwaal en Schadee; 

de officier van gezondheid vVijsman; 
naar Batavia, de o:fficier van gezondheid 

Sikkes; 
naar Soerabaja, de veri:ficateur Ketting Olivier. 

Uit Batavia, 26 Maart. 

Tot Generaal-majo(}r is benoemd de kolonel 
der artillerie, Kilian. 

Het Bt Bbl. deelt mede <lat de heer Max
well den l 9en dezer naar Singapore terug 
zou keeren om nadere instructies. 

Uit officieele bron komt het bericht dat ar
tesische putboringen voortaan slechts zullen 
toe<Telaten warden in bet algemeen belang, 

0 . 

onder goedkellTillg van Z. E. den Gouverneur-
Generaal. 

De veeziekte m de Lampongs is aan bet 
verminderen. 

V oor de betrekking van commies op bet 
residentiekantoor te Palembang zij'.n voorgedra
gen de wachtgelders Blondeau, Hartman en 
Scholten. 

De nieuw benoemde generaal-majoor Kilian, 
wordt waarsch:ijnlijk kommandant van de tweede 
militaire afdeeling. 

-----
De Directeur van financien heeft het plan 

voortaan geen ambtenaren, die schulden hebben, 
voor promotie voor te dragen. 

Heden avond wordt den nieuw benoeruden 
generaal-majoor Kilian een serenade ..$!bracbt. 

In de volgende week verq-ekt Z. .tl.Jijdgestr. 
naar Semarang. 

De gouverneur van .A.tjeh en onderhoorig
heden seint <lat op den 2lsten dezer zeven co
lonnes geageerd hebben tegen de redoutes tus
schen Lepong .A.rra en Tjot Basoetoel. 

Bij Loeboek zijn itwee bentings genomen. 
Twee ·colonnes vertrokken naar Lambaroe. 
Door het op.begaanbaar terrein leden w:ij 

zware verliezen. 
De luitenants Drijber en Gijsen met zeven 

en dertig minderen zijn gewond. 
Negen minderen sneuvelden. 
De v:ijand ha"d zeventien dooden. 

WISSELKOERS TE BATAVIA. 

Nederl. bank. 61rn dato f 100'1. a 101 
id. factorij 6zm id. ,, 1 OO'I. 
id. partic. 6zm dato ,, 101 1/s a 10 l '/, 

Eng. bank. ,, ,, 11.97' 
id. partic. ,, ,, 11.90 a 11.92• 

Singapore bank zicht ,, 2.24 
Hongkong id. id ,, 2.24 
Amoy icl. id ,, 2.26 

Uit Batavia, 27 Maart. 
Kapitein Christ heeft wegens langdurigen 

diensttijd zijn ontslag uit 's lands dienst ge
vraagd. 

Op nonactiviteit zijn gesteld: Kolonel Bow
les; ma:oor van Marion; de kapiteins Eichholtz 
en Bruijn, alien onlangs van verlof uit Eu
ropa ~ruggekeerd. 

V oor de betrekking van secretaris der res1-
dentie Krawang zijn voorgedragen: Betz, van 
der Meer en Cannon. 

IOfficieel. 
Over g e p 1 a at s t naar Magelang, kapi

tein Catenius; 
naar 'rjilatjap, kapitein Smits; 

de tweecle "lnitenan.t van Heerdt; 
van Soerabaja naar Modjokerto, de aspirant 

ingenieur Elenbaas; 
van Bandong naar Soemedang, de opzichter 

der eerste klasse Bonset 
van Soemedang naar Bandong, de opzicbter 

der tweede klasse Leeml.mis; 
van Bandong naar Garoet, de opzicbter der 

tweede klasse Spruijt; 
van Atjeh naar Padang, de opzichter der 

tweede klasse V reedenburgb; 
van Ketam naar Benkoelen, cle opzichter 

der derde klasse Muller. 

In Europa zijn aangekomen: Japhet II, de 
Maria, de Berbice, de Mary, Aw'orita, de 
Jotun, de Cape 1Vrath, de twee Vrienden de 
Cape Horn, de Tevde, de Noach, J en de 
Smeroe: 

Van Reuter, 27 Maart. 
Landen, 25 Maart. De Kardinalen overwegen 

bet al dan niet raadzame van het vertrek 
van den Paus. uit Rome. 

Partikulier Telegram 
V .A.N DE LOCOMOTIEF, 

uit Nederland. 
Amsterdam, 24 Maart. 

JAVAKOFF!Egewone bereiding, particulier30. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Maanclag den 31 ,Maart des voormiddags ~n 

·10 ure in bet locaal van bet vendt\kantoor alhicr van; 
steenen huis met bijgebouwen en erf f:fa:rndc en ge
legen in de europeesche kamp alhie1· en blok La F 
• o 7'2 thans staande ten name van vrouwe Maria 
Johanna Petronelle Meijer weduwB van den Heer 
M. DonGriot. 

Op " oen. <lag den '2 April in bet vendulocaal van 
den Hee1· J. C. Hoff te "\Varoong-Pelem alhicr rnn 
comm isiegoederen. 

De Yendumcester 
H. C. Fisser. 

Adv e rte n ti e n. 

Voorspoedig bevallen van een zoon: Mevrouw 
F. W. S. VAN DE BERG, geb. ScHJ.s. 
(97) Semarang, 24 Maart 1884. 

SAMARA NG·. 
Vendutie we~ens vertrek 

ten huize van den HoogEdelGestrenge Heer 

JJ. W. AUFFMCBT!, 
Genera.al-Maj oor. 

Op Donderda[ 3 en Vrijda[ 4 April 1884. 
V oor specifi.catie zie Locomotief. 

Met commissien belasten zich, 

(98) SOESMAN & Co.-Samamng. 

Vereeni[in[ van Landhnnrders 
'l'E 

SOERAKABTA. 
Algemeene vergadering 

op Zondag, 30 Maart 1884. 
DI HET 

LO GE-GEB 0 UW 
'l'E 

SOERAKABTA. 

PUNTEN VAN BEHANDELING: 
le Ingekomen voorstel van het lloofdagent

schap der N. I. llandelsbank, betreffen
de het nemen van een proef, voor ge
meenschappelijke Rekening van Inteeke
naren, om de Snikerproductie aanzienl~k 
te vermeerderen en wel: 

Primo : door toepassing van den Diffu
seur Continu, Systeem CHARLES te 
PERRET, op de ampas en secundo: 
door toepassing van het Systeem van den 

· Ingenieur S'I'EFFEN tot winning van 
Suiker uit melasse. . 

2e De wenschelijkheid van de oprichting van 
een Midden-Java Suikerbond, in navolging 
van Soernl1aija. 

D e S e c r et a r i s, 
(96) M. E. B E R V 0 E T S. 

-Vocaal en Instrumentaal Concert 
TE GEYE. Df HET 

SOCIET~ITS-GEBOUW ALHIER, 
op Zondag 30 l'fI1unt a. s. 

door Mevrolnv MOLL. 
met welwillende medewerbng van eenige Hee
ren dilettanten. 

Entr.§e: Drie Gulden. 
Plaatsen te bespreken bij d~n Kastelein der 

Societcit tegen 50 cenfa. (102) 

Een Europeaan. 
obk de Javaanscbe Javaanschetau.l spre

keude, g<,'ldnrende dertien jm·en bij de sni
k e I' k u It u u r werkzaam geweest zijncle, 
waarvan ''i.jf" jaren als administrateur, ook 
geheel op de hoogte van de Indigo k u I
t n n r, vraagt plaatsing op eene lanclelijke 
onderneming ttls A.dlllinistreur cli.m wel 
Onder-Adntinistrateur. 

Adres oncler nonuuer clezer advertentie, bij 

(99) 'rHOOF'J.' & BUNING. 

Amsterda1nsche Apohteek. 
Soerakarta. 

011tva11gen: J<~ucalypsinthe. :Koorts
'weren.d liqueur-' tevens eene zeer aan
gename drank. 

pOO). MACHIELSE. 

An1sterdan1sche :Apotheek. 
So eralrnrta. 

Bayru:rn. Alcollolisch w-asch:
-water. 

( 1O1) MACHIELSE. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
°'VERKTU.l:GKUND lGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, W en Balk• 
ij zer in alle afm~tingen. 

§taaf en plaati.jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!"" en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en Koper
draad. 

Groote- sorteering - Ifloer hon.ten en 
.Klinknagels. 

» > Koperen Hranen 
en Stoomaf"sluiters. 

India rubber van af '/ic" tot en met 
.1" dik. 

Gaspijpen met lndpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken pi.jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 .A.truospberen. 

Prima kwaliteit Engelsche drijf"rie:
men, enkel en clubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom
pompen en Brandspniten. 

Sni.jge1·eedschap voor gas en 
Wlth'\vo1·tlulraail. 

Alle soorten 'r erf'w-aren. 
Boor en Ponsm.achines, Draai

en §chaafbanken. 
Stoolll.Illacbin.es metketels op een 

f'undatieplaat. 
IUezel~nhr com.positie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cristall, een nieuw soort 

vn.u1·klei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

V erder alle artikelen, benoodi"d 
voor ia.eulel~j ke onderneiningen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op ooumrtak ·van 1'.la~hinerieen en 
1·eparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 

Ret Victoria Natuurlijk M:ineraal Water, 
• 

op Hidden-Java. 
nitsluitend door 1nij Hei.Jn11orteerd is en 
krijgbaar gesteld bij de heeren 

gros en en detail, ver-

SOESMAN & Co. 

• 

(78) 

Semarang, Solo, Djocja, 
en door hun intermediair ook in alle 

andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 

• 



• 

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

t en beboern van 

.De Gynuuu1tieksehool te Soernkartn 
en 

De ' ' ereeniging tot , ·001·be1:eide11d on
derricht aan kinderen vn n l'tJ inve1·

mogenden in Nellel'lnndsch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs vn,n f 20.000.-
1 « (( « 10.000.-
2 prijzen « r 5.000'"- « .10.000.-
5 « « « 1.000.- (( 5.000.-

10 « (( (( 500.- (( 5.000.-
100 « (( « 100.- « 10.000.-
200 « ((" « 50.- (( l 0.000.-

320 prijzen f ·170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTANT verkt-ijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T . Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
« B::mdjarma. in « « « J. A. Jansen. 
« Bamlong cc << cc C. G. lleiligers. 
cc Batavia cc de N I Escompto Maatsclmppij. 
« « « den hem· H. J. l\Ieertens. 
cc (( « cc « G. Gehrw1g . 
« <! « cc cc F . II. Kroon. 
c " << de heeren II. l\L van Dorp & Co. 
(( « « « « Ernst & Co. 
<! -. <! « « Bruining & Co. 
(( « • << « cc Ogilvie & Co. 
(< !< " « « Yisser & Co. 
(( « cc « cc Dunlop & Co. 
!< « « den heer L oa Po Seng . 
« C! « « « Thio Tjcng Soey. 
<< Bengkalis « « <L L. van Hutten. 
« Bl)nkoelen cc « cc C. A. Acckei·lin. 
l< Borleleng « « « Nierinckx. 
« Buitenzor"' « <! « Th. Jansz. 
« Cheribon « <! « J. J. H. Smeenk. 
C! C! ((• « « A. J. \\'o]vekrunp. 
« (( << « « J. van Holst Pellekaan. 
« Djocjacarta « C! cc J. J . de Graaff. 
cl (< « <! < H. Buning. 
(( (< (( cc cc " 'ed. Kocken. 
« (( <! de heeren Soesm nn & Co. 
cc Irnlm majoe <! den heer J. Revius . 
« <! « « « Chs . Pino. 
« Kedirie « cc << F. Stoltenhoff. 
« Kota-Radja « « « A. '.V. Kneefe!. 
<! Laboear1 (Deli)« << « J. F. H. van Hemert. 
<! i\Iacas~ar « « « \Y. Eekhout. 
« llladioen cc « « P. E. Andresen. 
« l\Iagelang « cc « P. Koppenol. 
« ~fodan « « « \.Y. F. H. L eyting. 
« )[cnado « de heel'en de Bordes & C-0. 
« Padang « « « \\'aldeck & Co. 
« Pa lembang « « « G. H . Ruhank. 
(< Pasoe1·oean « · « << H. G. Klunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« P attie « « « A. )I. Yarkevisser. 
« P1>calongan « « 11. A. \Y. I. Bochardt. 
(( « (( (( (( S. ::\ . l\Ial'X. 
« « ,c de heeren Ilana ~Iull emeister & Co. 
<! Poerworedj o « drn heer )L F. Srnets. 
« Probolingo « « « C. G. va n Sliclrecht. 
« (( « «• « R. S. Tha l Larsen . 
« Riouw « « « C. van Zijp . 
<i Rernbang « « « P. L . van Bodegorn. 
<! Salatig-a << <• << Th. B. van Soest. 
« Samarang « de heeren G. C, T . van Dorp & Co. 
(( « « « « RaYeuswaay & Co. 
« « « « « Arnold & Co. 
c< (( « « <c Soesman & Co. 
<< « « « « Grfrel & Co. 
« « « den heer A. Bisschop. 
« Soerahaia « cc « Chs. Kocken . 
« « « << « Y. Cl ig net t . 
<c <' <c de hcerr.n Geb. Gimbcrg en Co. 
« (( « « « \ '<m :\foiclen & Co. 

« Sueraka rta 
(( « 
(( (( 

(( (( 

cc Tangrrang 
cc T c!!,'a l 
cc Trrna te 

cc Tj ilatj a p 

« « cc Thieme , - Co. 
« « « Soe:.:mtm < - Co. 
(( << « Thooft & Buning. 
« « « Yogel vnn der Heide & Co. 
<< den lH'r r L . Baier . 
« << c< L .. \. i\l. Leman. 
c. « « K. 1Io1·e11s UrPve \Yzn . 

<c !< c! C. " "· H. Yan Rr nese van 
Duij YC'nhode. 

« (( « I. I. A. Uitcnhage de 
)fist. 

De trekking ge~chi PdL t en 01·erst aa n , rnn i:len :\'o
tariq If. .T. )IEERTEXS te Ilata 1·ia a b bij aa uplak
billet i ~ hekend gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrukkerij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PHIJ~COURA1 JTEN worden :-;teeds gratis 

verstrekt. 

SOESMAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Commissie,'enclntien 

(28) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soerakartau 
PAPIERB IN DITEltSE SOOR'rEN. 
ENV.liJLOPPEN. 
KAN'l'DOHBE JOODIGDHEDEN. 
I JK'£EN, .IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
PRACH'l'ALBUMS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvrnag dadelijk 

Schijf!'lchictrcgisters en Af'standsbepa-
lingen. a lzond erlijlt ge bomlen . 

Gcdrukte Aanteekeningboekjes. 
Nnamlijsten. 
Klcedinglijsten. 
Strnfboeken. 
M:enngeboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verl1ooren. 
Beklnngdeu Verhooren. 
Vendu"\<·erantwoordingen, enz.enz. ( 4) 

Verkrijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

~t P. VAN DE!& STOK, 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

:I-IANDLEIDING 
VOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
P.; 

Nederlandscli-Lndii!. 

Met 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen waa.r zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

eni. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- fmn co per post f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H: VA~ EcK & ZoNE~, Amsterdam) 
bizonder licht, geschikt om met twee pa a r
d en zoowel als met e en pa. a rd, gebruikt te 
worden. 

Te bezichtigen bij 
(1) THOOFT & BUNING. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'AHIEVE . 
'l'ELEGH.AAF'r.ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buit.en 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUI\TJNG. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor g1hul IA VA: bijWANNEE 
A Van .AALST, te SamaraJ:lll, 

Verkregen of wel overgee~fd,_pas ontstane ?f v~r· 
ouderde, vloeingen, hu1dz1ekten, hu1du1t
Blag ,en and ere bloeds veranderingen die er door 
ontstaan, mond en keeluitslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme Zweeren; enz.enz, 

,6~;I~1:1It41 ~ 'i I~ :r 
Zekere enradicale ~·enezingvan de meest verouderde• 

en aan alle behandf:ling, weerspannige Ziekten,door de 

BISCUITS DRPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EEllIGE GOEllGElEDRDE door de Academie de Medeclne van Pull•• 
DE EENIGE GE!DT\JRISEERDE door bet franscbe Gouvernmeni. 
JIE EElllGE AANG'lNOlllENER in de hospilalen no Parij1. 

Na,tiona,Je belooning va,n Fl's , 24.000 
Dit medicament,sedert 60 jaren door de voornaamste 

geneesheeren gebruikt, als het krachtdadigste van 
alle Zuiveringsmi~delen is het ee~i~e in _de gehee_l• 
wereld dat zijne eere en ondersche1dmgstitels bez1t. 
ALGEMEF:N ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

ltdere doo! bevat tent brochure d~ Zielcten belref!en4t 
t/oor JAVA blj Wannee &: van Aalst l•Samarallj1 
To D1oxD10, biJ WANNEE & C", 

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

L ijf r B Il t B Ma at sch a D p ij 
TE B.ATA VIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeriugen b. v. Knpitiml bii overltj<lcn, Tmmer-trekkewle verze 
k ering;- ook omtrent die volgens het onla.ngs a.angenomen VEliLAA.UD tarief'voor WEE
ZENFONDS, worden gaa.rne verstrekt door 

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

Ondergeteekenden, eenige agenten voo:i: gebeel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kunnen volcloen, en alien suikerfabrieka.nren o·eleO'enhei<l 

0 0 • 

re geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuUl'vaste steenen per sreamer 
ontboden, die zij tot de meest con c 'Irr re ere n de prijzen leveren.. · · 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Han<lel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
SMEDERI.J, KOPERGIETERIJ, W AGEN

MAKERIJ en TIMMERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, regen billijke 
prijzen en met uccuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAME , hcuten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABRIEK.EN 
en LOODSE , worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgest.elcl. 

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

Kev~~liL~ A.., BleiD 
JDodiste §am.arang. 

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

Een factuur elegante 
Fransche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN FA.CTUUR 

prachtige vilten 
HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 

diverse Stroohoeden, Overhemden met kra
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 
(13) Heerenstraat-Solo. 

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

Vootsfraat-.Solo (35) 
Steeds beleef'delijk aanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie .Maatschappij. 

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

(14) A. MACIDELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

B:~a,paQ;he W1ijnen .. 
(25) A. MACHIELSE. 

V crkrijgbaar 
bij 

THQOi1 ~ & BUl!ll~ 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het Javaansch) 

P1·ijs f 5.- {1'ltlico per post f 5,GO. 

(82) 

VAN DEB LINDE & ·TEVES·. 
SAMARA NG. 

TE KOOP 
De Indigo-onderneming 

Residentie Djocjakarta. 

Informaties te hekomen bij 

te Semarang, den Agent van de Inwrna
tionale · Crediet en Handelsvrg. 
Rotterdam. 

te Soe1·acai·ta, 
te Djocjacarta, 

c. J. N. hL\D t:ERMAXN', 

den Administrateur der on
derneming en 

(92) E. LAMMERS q. q. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarttt voor de 

zoo gunstig bekende "WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

•~~tj~~ Vl'1ila,to~~= 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan van 
den Heer GUSTA.AF WIN'l'ER, op 

(83) M. J. THO OFT. 

Binn_on.landen: 

GOUVBf IlBUf Gevraa~d 
vooral degelijk PIA.NO-onder· 
uri_js. ' 

J:i..,link salaris. 
Aclres nomroer dezes, met copy-ccrtificaten., 

franco. 
(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E '.11 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,.,Veritas.~' 

Bij het A.gcntschap dezer l'tiaatschap
pijen bcstnat, op zeer annne1nelijke voor~ 
wan.rden, gelei:;enheid tot "·erzekerin5 
tegen brandgevaar, van alle '!'iOOl'ten Ge
bouwen en Goede•·en. 

De Auenl te Soerc:J;.ai·ta, 
(lG) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Bad1rnmers, goed
koop en goecl. 

Te uckvm en bij 
(11) • C. DE LIJN. 

X~v~o~ vw A .. Klein 
Inodiste §ama1·ang. 

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

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd · door de 

loge. Te bevragcn bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. ~ 

Stellen zich verantwoonlelijk v.oor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldrllk. - TnOOF'r ~ BONING - Soerakarta. 

• 



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

ten behoeve van 

D e G y muns tiekschoo l t c S o e rnkart n 
en 

De ' re1·eeniging t o t yoorbc1·e i«l end on- -
der 1·ic ht nan k indercn , ·n n ]Iin,·c1·

mogcnden in N N ler lnrulsch lndU:. 

f 300,000.- 320 prijzen. -----
E en prijs f 100.000.-
1 priis 
1 « 

van 
(( 

2 pr:j.jzen « f 5.000.-
1.000.-

500.-
100.-

50.-

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

5 
10 

J OO 
200 

(( 

« 
« 
« 

« « 
« « 
(( (( 

« (( 

320 prijzen f ·170.000.-
LOTE~ zijn tegen f ·! 0.- CONTANT Ycrkrijgbaal'. 

te Amboina bij de hcei·en A. T. Iluumm1 & Co. 
<< Banda « den !leer U. J. Blankert. 
(( Bantljarrnasin << « (< J. A. Jansen. 
« Bandong (( « « C. G. lleiligers. 
« Batavia « de ~ I Escompto _jfaat~chappij. 
<< << « den heer ll. J. l\Ieertens. 

(( 

(< 

« 
(( 

(\ (\ 

(c. (( 

(I. (( 

Cc. <1. 

( (. {\ 

(( (\ 

« Bengkalis 
c< Bunkoelen 
« Borleleng 
« Buitenzorg 
<< Cheribon 
(c. (C. 

(( (C. 

<< Djocjacarta 

<( « << G. Gehrung. 
« « « F. IL Kroon. 
« de heeren II. l\I. van Dorp c ' Co. 
cc cc c1 Ernst & Co. 
« « « Rrui.ning , - Co. 
« cc « Ogill'ie & Co. 
« << « Yi~~er & Co. 
« cc « Dunlop c'· Co. 
« rl en heer Loa Po Seng. 
~ « << Thio Tjeng ~ocy. 
« « « L . ·\'an Hutten. 
<< « (( C. \ . Aeckerlin 
« « « Nierinckx. 
« << c1 Th. Jansz. 
<< << << .J. J. lf. Smeenk. 
(< « « A . .J. \ \ 'ohekamp. 
« c< « J. van IIolst Pellekaan. 
C( << « J. J. de Graalf. 

« cc « << II. Buning . 
(( « << « << \ \ 'ed. Kockrn . 
« << « de heeren Soesntrtn ,'· Co. 
« Indmmajoe « den heer J. Revius. 
« « « « (( Chs. Pino. 
<< Kedirie << « << F. Stoltcnholf. 
(( Kota-Radja cc c< « .\. \\'. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) (( c< « J. F. H. van Hemert. 
<< _jfocassar « << « \V. Eekhout. 
« _jfaclioen cc « << P. E. Andre~en. 
« l\Iagelang « cc « P. Koppenol. 
« Medan cc << cc W. F. II. Leyting. 
« ~Ienado c< de heeren de Bordes & Co. 
« Padang << « << \Yaldeck ~- Co. 
« Palembang « << « G. IL Ruhaak. 
« P<lSOeroean « << << H. G. Klunder. 
c, « cc « « D. P. E1·dbrink. 
(( Pattie « « cc A. M. Yarkevisser. 
e< Pecalongan cc « « A. \Y. I. Bocbardt. 
(\ (( 

(\ (( 

Ct Poenrnredjo 
cc Probolingo 
(( (( 

cc Riouw 
« Rembang 
« Salatiga 
« Samarang 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

I( (£ 

« Soerabaia 
« 
(( 

f( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

« Soerakarta 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Tangerang 
« Tcgal 
cc Ternate 

cc Tjilatjap 

« << c< S. N. Marx. 
« de heeren Hana ~Iullemeister & Co. 
« den beer· l\I. F. Srnets. 
cc « cc C. G. van Slidrei.:ht. 
cc « c< R. S. Thal Larsen. 
cc e< « ( '. van Zijp . 
(( cc " P . L. van Bodegorn . 
cc « << Th. B. van Soest. 
« de beeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « cc Raveuswaay & Co. 
c< cc « Arnold & Co. 
« cc << Soe·man & Co. 
« « cc Grim! & Co. 
<< den beer A. Bisschop. 
cc cc « Chs. Kocken. 
<< c< cc Y. Jig nett. 
cc de beeren Geb. Gimberg en Co. 
c< « « Yan l\[uiden & Co. 
<< << << Thieme & Co. 
« « cc Soe~man & Co. 
cc cc « Thooft & Buning. 
cc cc « Yogel rnn der Heide & Co. 
cc den heer L. Baier. 
cc « « L. A. l\I. Leman. 
« cc c< K. IIovens Greve \Yzn. 
« c< << C. \\' . R. van Rene~e van 

Duijn~n bode. 
cc cc << I. I. A. Uitenhag-e de 

)list. 
De trekking geschi~dt ten OYPrstaan rnn rlen Xo

tari<; H. J. l\IEERTE:\S te Batal'ia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie w~ hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Sosrakarta 
hevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papisr-, Schrijf- en Kantoorbehosftsn. 
Spocdige bediening en nette aflevering ge

garantleerd. 
PHIJSCOURANTEN worden Hteeds gratis 

verstrekt. 

SOEJS:M::AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Commis~ievenclntien 

(28) 

~Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft & Euning - Soerakarta. 
PAPIEH.J~N T r DI\'EU:::lE t!OOWl'l~N . 
ENYl<J l,OPPEN. 
KA ~ ' l100H.BENOODWDIIEDEN. 
I l K'l'EN, I~ ZEER V I•;U; :::JOOH,' l '~~N. 
P RA l'H'l' A.LB lJ i\1S. 
DIYEL{:::JE :::JPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Sosrakarta. 
leveren op annvmag dndelijk 

Sch ijt'!'lchictrc;;is ters en Afs tamls b epa-
liJ1;:;cn, afzondedijk gebouc!en. 

Gcd1·ukte /i a n t ecken ingboe k j c s. 
Nanmlijstcu. 
Ulct•dinglijsten. 
Strnfilockcn. 
l'ticna;;cbocken met sted.:te Re;;is t e r. 
Proces-' ' crbaal. Getni;;e n "\--e rhoore n. 
llel.:lnngden ,, erhoo1•en. 

V crulu \'c1·n 11twoordh1g e11, enz.enz. ( 4) 

Verlu·ijgbaar bij 
THOOF T & BUN I NG. 

lt P.. V! AN DER S'i;OK~ 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

II..L\...NDLEIDI~ G-
\'OUR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nederlandsclt-Inrl li;. 

~Iet 7 uitslaande platen. 
'l en gebruike op phtatsen w1wr zich 

geen geneesheer hevindt, voor 
Ambtenaren, op pntrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- (r·anco pe1· post f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van \.V. H. YA~ EcK & Zo:'iE~, Amste1·dam) 
bizonder licht, geschikt om met twee pa a r
d en zoowel als met e en pa a r <l, gebruikt te 
worden. 

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

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'A RIEVEN. 
'l'ELEGRAAF'l'ARIEVE voor 3 kringen be

rekend tot 200 woon1en. 
'l'ARIEVEX voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BU1'TJKG. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\1ACHIELSE. 

Geen AST H~ meer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN ITET 
anti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor geheel JA. VA.: bij W A NNEE 
a: Van AALST, I t S amaran11-

SIPJB:IJ LIS 
Verkreaen of wet ovcl'gei'i·fd , pns ontstnnc of ver

ouderde, "v l oeingen, huiC:ziek:ten , h.uiduit
slag en and ere bleeds veranderin gen d1eer door 
ontst~;an, mon d en keeluHslag, b eenont ste
king.klieren Rhumatism e ZV<reeren: <'117 .. ( nz, 

Zeke re en r:idic;1 Je g-en c zi ng \·a11d e 111\' t.' :-il \· c 1 011t: l! l'cle 1 

en aan allc behandeli11g.wccrspan11ii; c Zi ektcn ,dool'de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOF.UGEKEURDE .i .. or de Ac:11le111ie rle Metlccine van Parij1. 
;;E EEN lG£ GEAUTOR, SEERDE duur l1el rransrhc Gou1'rrnement. 
DE EENlGE AAN GEN OMENEN in tie IMpitalt•n van l'arij s. 

Na,tiona,Je belooning va.n Frs 24:. 000 
Dit meclicament,sederl (j() pre11 door de voornaamste 

genecsli.eeren gebruikt, ab hct kracl1tdad 1gste van 
!lie Zmver mgsmiddelen lti he t eenlf!C in _de gehee.le 
wereld dat ziJne eere en 011derschcid1ngst1l<'ls bez1t . 
ALGEMEEN ENTnEPOT: 62, r ue d e Rivoli , te Parijs 

Jedere doos bevat eene brochure die Zie!<re11 betrtffeudt 
l/oor JAVA bij Wannee &va n Aalst teSamarang 

Te DJOKDSO, hij WANNEE & c-. 

Nederl. Indische Levensverzekorinll 
EN 

L ijf r e n t B M a a t s c h a D p ii 
TE B \TA VIA. 

Inlichtingcn omtrent vernekeringeu b. Y. K1tpit1t111 bij nved!j bu. 1n_11nc:r-tcekken.l1· Yi't'z .• 

kering;- ook omtrent die volgens het nnlangs aangeuom·~n Y.l<~ l {I, .\_ l.L~!Jfariefvom· \VJ•;}<;. 
ZEXFOND8. worL1en gn1trne verstrekt door 

clen Agent te Soemlrnrtn 
(17) J. H. VAN 01\ll\rn lrn r. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel J av 11 van Bub's stookoven, hebhen ten 
einde n.itn de vele annvragen te kunnen voldoen, en n.llen Sllikerfabrieknnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te hrengen, 100,000 vuurvn.ste steenen per steamer 
ontboden, die zii tot de meest concur re ere n cl e prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. D E L IJN . 

H1tndel iu HOUT en BOLTWMATElUALEN 
SMEDEH.IJ, KOPEH.GIETERIJ, WAC+E -

MAKE lU.J en 'l'Ii\L.\IEH.l\IANSWl KEL
Bestelli.ngen op bovengenoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met ~tecuratesse gee:ffectueerd. 

DEUH.E1 en RAM~JN, houten en ijzeren 
KAPPE~ voor WOONHUIZE~, FABltHJKEN 
en LOOD EN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgestelcl. 

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

MeT~O~""R' A .., Klein 
1nodis te §a1nar a ng·. 

is ruim voorzien van fluweel, satj.jn, zijde, po
pelines, cacherniren sto:ffen, 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, 
sto:ffen enz. (37) 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gynu1astiekschool t e S o e rak ar t a 

en 
de "\-' e 1·een iging tot ' ' 0 01·be1·eide11d on-

de1..-icht a nn U inderen van 1'Iinver-

Lo T
u10E;;Ne 11df 11 tl f: ::~~~~~::.c•::·:i:n 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(84) 'l1HOOF'l' & BU TING. 

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

Vo01·sl1 ·aat-·Solo (35) 
Steeds bcle et"delij.k anubevolen. 

A aENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie ~1VIaatschappij. 

De omlergeteekendc sluit verzekeringen te -
gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarclen. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOE R AKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K~~paohe ~i~n~D.., 
(25) A. MACIDELSE. 

V erkri_jgbaar 
bij 

~'BOOFT & BUNIN~~ 
Avonturen 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs f 5.- fmnco pe1· post f 5,GO. 
(82) 

, .,.AW DEB I..ilNDE & ~EVES. 
SAMARANG. 

TE KOOP 
D e lruligo-o nllern e r1li11 g 

Reside1tlie Djocjak arta. 

Informaties te hekomen bij 

te Semw·a11a, den Agent van de Interna
tionale Crediet en Handelsvrg. 
l{otterdam. 

te So1'1Y1cm·la, 
te Djo~jaca 1·ta, 

C. J. N. ZnnrnR1IA.:'i)<. 
den Administrnteur cler on
derneming en 

(93) E. LAMMERS q. q. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemkartn voor de 

zoo gunstig hekende " V lJNEN: 
Merk PLATO & Co. Batavia. 

(70) A. i\1AOHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

Del:°bja.~ ~ila~~~Dg 
te Solo, is op l 1\faart jl. overgegaan van 
den Heer GUSTA.AF .WINTER, op 

(83) M. J. THOO:FT. 

Bin.11.enl a nde n.: 

Gonvern0nr Gavraa~d 
' Tooral 'legel~jk PIANO- o n tler
w-i.js. 

Flink sa.la1·is. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten., 

franco . 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Ooster ling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

B ij h et Agen tschap d c z er 1'Ia.a tscha1>
pijen b esta at, 01> zee1· a a n n e u1elijke v orn-
waarden, ~elegcnheid tot verzekerin~ 
tc~cn b1·andgevaar, ' ' an alle s o orten G e 
b ou wen en Gocderen. 

De A gent te Soel'Clka 1·ta, 
(16) J. H. VAN OMMEREN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Baclli:amers, goecl
koop en goecl. 

Te bekomen bij 
(11) C. DE LIJN. 

M~v~Qu~ A .., Klei~ 
Ino tlis t e §aJUal"a.ng. 

Beveelt zich aau voor het oprnaken en le
veren van alle toiletten, welke tot het ditmes 
modevak behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd dooi de 

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

Siellen zich vcrantwoonlelijk voo1· d((. wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TnuOF'r §· BuNING - ?oerakarta. 



De betrekking van derden commies bij (len 
Raad van Intlie is ingetrokken, terwijl duar
entegen de eerste commies bij dien HH.acl, Blok, 
benoemd wonlt tot hooftlcommies. 

De heer vau Tfonck, owlerprtk huismeester 
te SP,ruaraug heeft peu~iot>n gevrnagd. 

Luite1111nt v11n 011111pen noeg eervol ont
slag nit Jen militn.ireu Jien t. 

Uit Batavia, ] Maart. 
V oor de betrekkiug van secretiuis der resi

dentie Kmwaug is nog voorgedragen Sieburgh. 

Ko.pitein van ~hmidt heeft een tweej11rig 
verlof naar Eurova gevrao.gd. 

Ilet stoom chip D1·e11tl1e arriveercle gisteren 
te Uotterdam. 

Men zegt hier dnt kolonel B.omswinckel te
getl Juli pensioen zal vragen. 

0 verge p 1 a at st naar "emarang, ma
joor-intendant \Yillemstijn. 

Uit Batavia. 28 Maart. 
0 fficieel. 

l n get r o k ken, de betrekking van tweeden 
commies bi,; het veududepa.rtement te B11tavia. 

Verplitat t, van Banjoemas naar de Pre
anger, de opziener der derde klasse bij het 
boschwezen Schmidgall; 

inn Bagelen naar Cheribou, de opziener der 
derde klasse bij bet boschwezen van Dulken; 

Geplaatst, te Pasoeroean, de controleur 
der eerste klasse Wijnaendts. 

nvergeplaatst, van Palembang naar de 
Lampongs de controleur der tweede klassc, 
Kroesen; 

van de Lampongs naar Palembang de con
t:roleur der heede klasse Lesueur: 

'.roe g e voe g d: aan den assistent-resident 
in de afdeeling Joana, de controleur der twee
de klas e Bois evain. 

De koortsepidemie in de residentie Bagelen 
is geeindigd. 

Be 1 as t, met de leiding der opmeting sec tie 
te Kediri, de ndjunct-lanclmeter der eerste klas
se Droop. 

Vergunning verleend: voor den aanleg van 
een Stoomtramweg van oerakarta naar Poer
wocladie aan \Vinter. 

Officieel. 
T w e e j a r i g v e 1 o f verle~nd aan Jansen, 

opzichter bij den waterstaat; . 
aan Lynis Huffenreuter postcomnnes. 
E er v' o l o n ts 1 age n Brouwer, onderwij

zer aan dP kweek chool te B11.ndong. 
B en o e m cl tot commies cler tweede klasse 

bij den post-en telegraafdienst. Jansen; 
tot tijdelijk commies der tweede klasse Se

sink Clee; 
tot commies cler derde klasse. Hagenaar, 

Goldman, Scipio, Menke, Chevalier; 

tot tijdelijk commies der derde klasse de eijs; 
tot eersten stuurman bij de gou vernements 

marine Dekkers. 

Generaal-majoor Kilian vertrekt morgen van 
bier naar Semarang met het toomschip Tam
bom. 

Offici eel 
De opzichter der derde klasse bij den wa

terstaat. Huij ers, is overgeplaatst van Kraksai1n 
naar Probolinggo. 

Uit Batavia. 29 l\Iaart. 
Uitslag van de hede~ gehouden gouverne

mentswis elinschrijving: 
lngeschreven 7 .928.550. 
Ge!!'nnd 256, pari; 3300, 100.8; 35000, 101. 

o G Den tWii.altden April zal er weder een ou-
vernementswisselinschrijving plaats hebben, tot 
een bedrag van anderhalf milioen. 

De opzichter Jansen en de postcommies Huf
fenreuter hebben wegens ziekte een tweejarig 
verlof naar X ederland aangevraagd. 

'l'ot controleur cler eerste klasse is voorge
dragen de controleur der tweede klasse Simons. 

Y oor de betrekking van commies op het re
sidentiekantoor te Palembang, zijn nader voor
gedragen Hartman en Egeraat. 

V oorgeclragen tot assistent-resident van Gris-
see, Neumann. 

Van Reuter, 29 Jlaart. 
Kairo, 28 1\'.Iaart. De geheele Britsche macht 

is v0 rtrokken naar Tamaneb, waar Osman ge
kampeerd ligt; de hitte is zeer groot. 

Kairo, 28 .Maart. Tamaneb is verbrand, De 
vijarnl vluchtte naar de bergen. 

Uit Singapore, 29 Maart. 
Jlier is een mail aan met berichten, loo

pende tot 1 :Maart. 
V olgens geruchten zou bij de grondwetsher

ziening het algemeen stemrecht ter sprake 
komen. 

Het aantal leden der Tweede Kamer wordt 
op negentig gebracht. 

De heer prenger van Eijk aanvaarJJ0 het 
ruinistersehnp vim Kolonien op 27 Pebruari. 

De heer vu.n Rees werd bij zijn vertrek uit 
's Grnvenh1ige op 28 Febnrnri, zeer gefeteerd. 

De 'l'rnusvMlsche Commissie is te Hotter
dn.m e11 te 's Gmvenhage met geestdrift ont
v1mgen. 

Er i;; weder een vcrgeefsche nanslag ge
pleegd op hl!t leven van den Koning van 
ltitliici. 

llit B11t11.via. 31 1\Iaart. 
De Hesident Sol, v11.n A~jeh, zal met een 

twe~j11rig- Yerlof naar liJurop11 vertrekkm1. 
De betrekking zal waarschijnlijk ingetrok

ken wonlen. 
Als een gevolg der bevonlering tot gene

rnal-m11joor vim den beer Kilim1, zijn voorge
clrngen: 

tot kolonel, Chef Vi111 het wapen cler artil
lerie. de luitenant-kolonel van Zijll de Jong; 

tot luitenunt kolonel, de majoors der artil
lerie BiljarJt en Hij nek11.mp, liiatstgenoemde als 
kommand11nt der veld- en bergbat:terijen op 
J11,va, te Baujoebieroe. 

Hij z11.l 5 April dnarheeu vertrekkeu ter 
vervanging vim den Luitenaut-kolonel Deibel, 
die bij het clepartement van oorlog znl ge
phi11tst worden. 

De vacant komende nrnjoorsplnats bij de 
artillerie wordt opengehoudeu voor den vim 
vcrlof terugkeerenden nrnjoor ·yv agener. 

Officieel. 

T e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d van den 
resident van Suurntni's Oostku t, de aspirant 
ingenieur C11.mhier. 

0 verge p 1 a a t t. van Batavi11 naar Che
ribou, de aspirant ingenieur van Doesbnrgh; 

van Bamlong nm1r Padang, de aspirant 
ingenieur vnn Es ; 

van Pancliglang naar Poerworedjo, de op
zichter der eerste klasse de Vink; 

vim .Maknsser uaar Kassi<ljala, de opzichter 
der tweede kla ·se Monje. 

E er v o 1 o n t l age n, bij de schutterij 
te Batavia de lrnpitein Groeneveld. 

Beno em d, tot kapitein bij de schut:terij 
te Batavia, van der J agt; 

tot n sistent-resident voor de politie te Pa
lembang, van W ageningen; 

tot controleur <ler tweede klasse op Java 
en Madura, Rom winckel. 

A a n g e w e z e n, tot tijdelijk ecretaris bij 
den Raad van lndie, Gallois, 

Opgedragen, de betrekking van gouvernc
mentssecretaris aan Sweerts de Land as vVijborgh. 

B e w i 11 i gin g v e 1 e e n cl tot de oprichting 
der man.tschappij ,,Kina onderneruing Telaga 
Patinga" te Soetabaja. 

Yoorgedragen tot asistent-resident van Billi
ton door den Directeur van Binnenla.ndsch Be
stu ur, Vosmaer. 

Door den algemeen secretaris, Hoogwinkei. 

De I'enang Ga:ette bevestigt bet bericht <lat 
de Radjah van Tenom eischt. <lat Engeland 
garantie zal verleenen voor het opheffen der 
blokkade. 

Vercler verlangt <le Raqjah. van Nederland 
zes honderduizend dollars losprijs en schade
vergoeding. 

\Tan Reuter, 31 Maart. 
London 30 13. Prins Leopold is overleden. 

Aangeslagen vendutien. 

Op \\'oensdag den 2 April in hct venrlu1ocaal van 
den Heer J. C. Hoff te \\'aroong-Pelem alhier va11 
commisicgoederen. 

De Yendumee~tei· 

H. C. Fisser. 

Advert e n tie n. 

V oorspoedig bevallen van eene dochter, .A. 
HEIJNE geb. Ross. 

(104) Soerakarta, 1 April 1884. 

SAMAl{ANG. 
Vend u tie we~ens vertrek 

ten huize van den HoogEdelGestrenge Heer 

Jm W. AUFFMQBi?~B, 
Generaal-Majoor. 

OD Donderda[ 3 en Vrijda[ 4 April 1884 
V oor specificatie zie Locomotief. 

Met commissien belasten zich, 

(98) SOESMAN & Co.-Scmw1·ang. 

Ver krij g baar: 
Pu.ik ge.zout.,en Vleesch 

f'0.70 per pond. 
JONGBLOED. 

(103) Lodjiewoeroong. 

Een Europeaan. 
ook de ,Ja,TlHtnschf" foul sprekernk, ge
dnrencle de1·tieu jaren bij de s n i Ii: er-
1 ult n ll l' werkzniim gewel'St ziimle, wnnr
Y1rn '\ r f jaren uls administrnteur, OOk ge
h el op de hoogte vim de I Jl dig· o ]._ u l· 
t nu 11·. vrn11gt phmtsing op ceue lnmleljjh 
ouderneming als J~chniuistratenr chm wel 
Omler-Acbuinist1·atenr. 

AJres ouder nommer dezer aclvertenti ', bij 

(99) THOOF'I, & D 'NII\"G. 

... \..n1sterdan1sche A poh teck. 
Soeraknrta. 

011tm11uen: Encalypsiuthe. Koorts· 
'vere1ul liqueur, tevens eene zeer mm
genarue drank. 

llOO) MACHIELSK 

A1nsterdan1sche Apotheek. 
So erak art a. 

Baynun. A.lcoholisch ·urasch· 
''Tate1·. 

( 10 l ) MA CHIELSE. 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
°'VERK TU IGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, L-1 en Halli:• 
ijzer in alle afi.netingen. 

§tan£ en plaat~jzer van alle dikten, 

waarl.Jij van G'X2'X '!,." en '!." 
~taa-f en tJlantliope1· en l{OJle1·· 

drnad. 
Uroote- sorteeriug- lll.oe1·bonten en 

lilinknagels. 
» » i.op(•1°(•u li.1·anen 

en ~tnu.u1·1 'slnHe1·s. 
Dndia l'nbber vnn uf 't,." tot en met 

1" dik 
Ga. ·1lijiu .. •n met hnltlstuldi.en tot 

en met. -1" 
Ge i!.oin li<'U. pij1•en tot 12" diameter 

geperst op l 0 ~\tmosphereu. 
Prim11 kw1iliteit f<~n~els<•he •h·~j:fl'ie• 

1ueu. eukcl cu dubbel. 
H.a.nd. Centrif'ngaal. Stomn· 

p011lllt.1'Il en JII'aBU}Spuiten. 
~nij~ereedschap 'Toor ;;·as en 

°'Vith-,..v.Tortluh·aad. 
Alle soorten 'r erf0'\Va1·eu. 
Boor en Pousn1achines, Drnai· 

en §chaafbnnken. 
~too1n11ul.C'llines1Detketels opeen 

f'tnulatieplaa t. 
Jiiezel~uhr co1npositie, de beste 

bekleeding tegen warrute-uitstmling. 
Dinas Cristnll. een nieuw soort 

, ·uu1·klei. Yan welke batste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Yercler nlle artil.:.elen, benoolli~d 
~ 'Toor landel~j l.:.e 01ulerne1ning·en. 

Huune zm1k op grooteu omzet gebaseercl zijn
cle. hebben zij hunne prijzeu zeer billijk en 
beneden concurrentie gestel<l. 

Gan.rue belasten zij zich met toezicht hou
den op aaumaak v1in JJiachinerieen en 
1·epnrnties <l11arva11, en nemcn bestel
li:ng·e.n ann op diverse werktuigen. 

(90) 

::c::> e "'7" e Io 1-1 ti :n.. e 
is cene sµecinle l'OUDHE IJE RTZ 

bereid uit Bismuth, bijq• rntu vcrn ee11e11 lieil:rr.men i111·/oed, voor de liuid. 
Z1j lw1ldt o" het w11u1e:icht en " nn:i1·h1bcta1•: 

zij gee(t dw; <1<<>1 de h11td ee11e 1rntw11·l1j/;e {1-ischheid. 
CM. FAY 

PARIS - !J, l'lte de la. l'rti.c, 9 - PARIS 

l\fe11 neme zich i11 acltt t•oo>' mima(tk en re>'valsching. 
(Oordeel uiLgcsproken door !1cL Tribuuaal de la Sciuc den 8 ma! 1875) 

De Rob Bo~el\11 LRff~tear, 
echt gewaarmerkt door de handtee• 

';=::::;:::;;;~~=~;~==:==~=~~= keninn-, van Dr. GJRAUDEAU van ~ S:unl-'Cervais, is een plantaardige 
Siroop van eene gemakkelijke ver
teering, aangenaam van smaak en 
reuk. Sederl eene eeuw word! zij 
door de geneesheeren van alle lau
den aanbcvolen ter genezing nn 
ziek ten uil slecht bloed of klier
stolfon rnortspruitende. Men wendt 
haa1· in een grool aantal hospilalen 
en lil'f'<ladi~e g<):,fichten aan. Als 
ste rk bloedalleidend miudel ver
nicl igt zij de toeYallen door het 
kwik \'Croorzaakl en nelpl de na
lu ,1r om zich c1· van le bevrijden ; 
abmctlc Yan het jodium, wa11neer 
men er le Yee! Yan genomen heeft. 

Victoria 

Fabrieksme1·k in lIOLLAND gede• 
po nee I'd. 

General Depot te PARIS, 12, rue 
Rich.er. 

Depots in de vooi·naamste apotheken 
SA11,1RAJSG:,'\'annce&,an1'.als&; 

ater, 
Nat u u r 1 ij k ~Ii n er a a 1 w at e r 

uit de 

Victoria Bron te Oberlahns"Lein. ~id. I.~ijn.. 
Het minemalwater der »Victoria bronnen" worclt gevuld zooals het uit den schoot der 

aarde ontspringt. 
· De Victoria bron is tot nog toi; de eenige bekencle vulkomen ijzervrije bron en is haar 

water dam·door beter geschikt tot vermenging met branclij em:. clan eenig ancler mineraalwater. 
Verkrijgbaar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samt1rang, Solo, Djo~ja 

en in alle T'okos. 

Ve:r~oben~n: (8) 

Kan too r-AI m anakk en 

over 1884 
Zak-Almanakken 

netjes ingebonden. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & SUNING. 



?.ocbt. voo.r . de I~temationnle Credi.et en }fan- 1 van en ann een antler l)ersoon had hetzelfde 
tlelsvereemgmg hotterLlmn, iuin de hecren vim · lot onclertritan. 
Iispen e~. Pijnacker. D1iar de heeren P~jmicker De mlr~sscn van briefkiinrt en brief droe()'en 

en Honluk 111 dezelflle persoon vereemgd zijn, dnidelijk: Jimt, Solo. Soemlrnrta. l\fen zict hi'er
zoo Hhebb1~.nk de he~r1·en vim ::Nispen en Pijn1tc- uit hoc men met eenig veruuft zelt~ een 
ker on U - op z1c i genomen 0111 twee bon- newspaper lrnn dienstbattr rnaken aan het be
tlcn te zarnen te stellen CL'n Dorrepali1u1usche dekken v1m tekortkomino·en. 
Pn een L1tern1itionale, die onder leidino· van ° 
llie heeren zeker tot goede resulfaten ° kun-
nen geraken. 

.Even voor hnlf een sloot de president cle 
vergadering. 

Men zn,l nu weder kunnen zeggen, di1t er 
geen bond tot stand is gekomen, zoo.ils velen 
verwacbt badden. Neen ditt is z.ij ook niet, 
umar dit was ook lllinder het doel der ver
gndering. Het doel wm; /Jesp1·ekin1J v1tn de 
wern~chelijkheid der oprichting en zeker is <lit 
doel bereikt. De zaak is voldoende besproken, 
veel licht is er verspreid, wat de pogingen 
van de heeren van ispen en Pijmwker Hordijk 
zeker in de hand z1tl werken. 

Uit Salllanmg verzoekt men ons tegen te 
. preken het bericht voorkolllende in het lndisch 
Vttderland, als zoude de heer A. I. ten Brink, 
leeraar Uitn de Hoogere Burgerschool te Sa
m11mng bcdankt hebben voor de opdracht om 
fol te zijn in de Cornmissie die het eindex;t
lllen te Bat11via zttl afnemen. De heer ten 
Brink heeft volstrekt niet bedimkt en gaat ter 
zijnor tijd naar Batavia. Vim den heer Ha
verdroeze is zulk echter wel het gev11l, deze 
heeft bedanH, maur men heeft hem al twee 
jitren achtereen met dien la tpost begenadigd, 
zoodat het niet te verwonderen is. dat hij 
deze vacimtie gaarne eens vrij wil Z!Jn. 

Twee wagenverhuurders hier ter stede kwa
men gisteren tot de onaangename ontdekking, 
<lat van ieder bunner een rijtuig, van het station 
te huis gekomen, een veer gebroken was. a 
door hen gedaan onderzoek is gebleken, diit 
de weg over den Aloon-Aloon Mungkoe Je
garan. missehien juist door de n~parntie. zich 
in een zeer lechten toe tand bevindt. Hii ligt 
vol lo.-se steenen. grooter clan een duivenei, 
soms grooter dan een g<tnzenei en zijn er on
der wiw.rl.Jij een tru.isvogelei nog klein is, 
want een rnenschen hoofcl zou misschien de 
jui;;te ruaat aangeven. Daar <lit lllisschien den 
inspecteur der wegen onbekend is, zijn wij zoo 
vrij hem hierop te wijzen. 

De politie heeft getrncht om Zaterdag a vond 
te Djebbres het huis, waarvan wij in ons vorig 
nummer melding ruaakten te onderzoeken. Het
zij men gewaa.rschmnl w11 ·. hetzij men clien 
daa- vacttntie hield, er wiis uiets bijzonders te 
zien, zoodat de waarneruende schout onverrich
ten zake moest terngkeeren. ls het 111 uiet 
geluH om slechte vrouwen en clobbelaars aim 
het werk te vinr.len, de schout verclient toch 
alien lof voor zgne voortvarendheid, in deze 
aan den <lag gelegd. 

In de stad loopt een beest rond dat voor een 
vierde u.it bond en voor drie vierden uit schurft 
be taut. Het beest chwi.gt, volgens rapporten, 
een ·oort van hnlsband, Wil.ardoor de honden
slagers hem als beheerd beschouwen en claarorn 
niet aandmven. Het beest is daarhij kwaadaar
chg en laat:, als men hem weg wil jitgen, 
brornmend zijn tanden zien. Zulke dieren be
hooren, ook al worden zij beheercl, niet in de 
stad te bnis. 

LES EXC"CSES OXT FAIT POUR s' EX SER\IR. 

\Yij ontvangen een briefkanrt nit Arnhem. een 
brid'lrnart. die eerst een reisje heeft geumakt 
uaiir X1~'r Yom~ eu BROOKLISX. zoonls de post
stempels aan wijzen. Bovenop was wet potlood 
ge:'!chreren: f'vu ncl i11 u 11ew8pape1·. Een brief 

Terwijl ze p!'aatte en kleingeld terug gc1f, had 
zij toch het oog op den winkel en zij had gezien, 
dat een der knechts prnalte met twet' mannen. die 
nog in de strnat !>tonden. Toen de knecht ham· 
nict hoorde, verhief zij hare stem. 

- Karel. wat yerJangt men? 
Maar zij wachtte ltet a.ntwoord niet a.f. Zij had 

een det· twee mannen hcrkcnd, rlegene die het eerst 
den winkel binncn kwam. 

- 0! zijt gij hrt, rnijuhecr Berrn? 
Zij schcen in het geheel niet terreden, ze kneep 

ha.re !ippen wat verachtend te zamen. Dr twee 
mannen van de rue Saint-:rlartin naar Batignolles 
gaande, had den dik \vijls bij de wijnkoopers aange
gierd. want de afstand was zeer groot en ze haclclcn 
steeds een droogen ruond, door het altoos door, 
bardop redetwisten. Zij waren clan ook vrij wel 
beschonken. Damour was in het hart getroffen, toen 
Berru met een kort gcbaar hc111 Frlicia, zoo jong 
en zoo schoon, achter de glazen van het kantoor 
getoond had, zeggendc: 

-Daa.r is zij! 
Dat was niet mogelijk, <lat moest Louise wezen, 

die op de moecler geleek; want stellig was Felicia 
veel ouder. En dan die geheele rijke winkel, dat 
bloederige vleesch, dat gepolijste koper en dan die 
goed geklcede vrouw, met een burgerlijk uiterlijk, 
de hand in een hoop geld, ha.dden zijn toorn en zij
ne vermetelheid weggevaagd en maakten hem nu 
werkelijk bang. Nooit zou die rla.me er in toestem
men om hem terug te nemen, hij die er zoo armoe-

Het concert door Mevrouw Moll op Zondaa
iwond in de i::locieteit gegevcn heeft niet allee~ 
goed voldaan, maar ook de recette, altoos voor 
tl~lo, w~is vrij bevredigend, want zij bedroeg 
bu de / 300.-

Het was jitmmer dat men over geen o-oede 
pi11no kon disponeeren, want die waarover thans 
be child werd, was, niettea-enstaande nlle moeite 
d.ie lllen zid1 gegeven h~d, niet i uist gesterncl 
en het meclrnniek, misschien ten a-evolae van 
d 
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en timd destijds 1etwat weerbarstia. Het kan 
ziju dn.t claardoor de Nocturne van Chopin nict 
tot zijn recht kwam. 

Jfevrouw Moll deed zich kennen als een goede 
Chanteu e. No. 2 van het proa-rarnma Frlih
lingszeit van Becker werd gevoelvol voorgeclrn
gen en in het zoo moeielijke Sina sweet bird 
wat wij vroeger reeds van lVfod.

0 

Mendelsoh~ 
hoorden. wenlen alle moeielijkheden naar eisch 
overwonnen. De vVttldvi.igelflin, duo voor so
praan en waldhoorn wns iets nieuws wat veel 
genoegen gaf en op het Air des byoux kon men 
alleen anmuerken, dat het een stuk is, wat in 
costuum en acteerend moet voorgeLlr11,gen wor
den, om geheel te voldoen. De violist en de 
waldhoornist hanclhaafden, de eerste in die Blume, 
de twe~de in een Solo zonder 111t1nn, hunnen 
ouden roem en de ensemble stukken werden 
keurig uitgevoerd. 

Er was eerst sprake van dttt Mevrouw Moll 
e.~n tweede concert zon geven, maar waarschijn
l!J k tot leedwezen van velen, zal d1i1trvan niets 
komen. 1\w1 u1•/1(1</ en. 

Graaf Berg, in zijn tijd gouverneur van Fin
land, later vim Polen, was een man, die strena
de hand hieltl aan de krijgstucht. Op zekere~ 
dag zag hij een infanterie-officier met sporen 
aan, welke in strijd waren met de gea-even voor-
chriften, hij gitf hem daarom een ~eek arrest 

met de oprnerkin.s, <lat hij altijd strena- vast
bield aan de eenmai1l gestelde regeleu o~k voor 
zijn eigen persoon. »Zood.rn gij ziet, <lat ik te
gen het reglement zondig, behoeft gij er mg 
slechts oprnerkzaam op te maken en ik zal mij 
zelf arrest opleggen." Dezelfde offi.cier narn de 
vrijheid clen wenk te volgen, toen hij eeuia-en 
tijd later gmaf Berg ontmoette. » U w Excelle~tie 
heeft mij gezegLl, dat ik u oprnerkzaam mocht 
lll11ken op overtredingen v1in het regleIDent. 
lk ben dus zoo vrij, op te merken dat nwe 
ex:cellentie geen sporen aan heeft." Del graaf 
antwoordde: »Gij hebt indadaacl gel~jk en ik 
d1mk u. Dltt zijn twee weken arrest-maar 
daar ik zelf niet goecl zitten kan, zult gii wel 
zoo goed zijn. ze voor m~j over te nernen - dus 
twee weken!" 

Het bovenstaande herinnert ons aan de 
volgende verruakelijke geschiedenis, jaren ge
leden te S1thitiga gebeurd. 

Het .Regiment Kavalerie was des tijds niet 
in de bcste orde, wat ook bleek toen er u.i.t 
::Nederl11nd een hoofdofficier, die het komman
dernent er van moest overnemen, uitgezonden 
werd. De wirnrnemende kommandunt, die 
dartrvan niets wist, wilde gaarne kolonel wor
den en tracbtte zooveel mogelijk dienst te 
kloppen en zich airs te geven van strikt 
rechtvaanlig te zijn. 

De kavaleristen singelden zeer slecht aan, 
niet zich zelve man.r hunne paarden, wat ten 
gevolge h:d, dctt er vele wollen dekens van 
onder bet rndel gled.en en cl1m wegm11.kten. 

Ucl overste bepaalde toen bij dagorder dat 
ie,ler k11valerist die zijn wollen deken van 
onder bet zadel verloor, dien deken, niet al-

dig uitzag met zijn groote baarcl cu zijn vuile kiel. 
Hij maakte re.:\i~,.; om kecrt, hij wilde de rue des 
:Jlaines inglijclen. opda.t men hem <.elf$ uie~ ZOLi be
merken, toeu Herru hem terughicld. 

-Donder~! hebt gij dan geen l.Jloed in rle a leren 
me1'r' \\'elnu in nwe plants zou ik de dame wel 
morns lee1·en. En ik ging niet been zonder mijn deel 
te hebb<!n. de helft \'an de bout.en en de helft. van 
de rc,.;t, ..... Wilt ge wet mPekomen, lafaa.rd! 
_ En hij had Damour gedwongcn om de straat over 

tc stek1~11. Daar, na van een knecht Yernomcn tc heb
beude dat de hoer Sagna.nl op de sla.chtplaais was, 
was hij hct cerst binnen gcgaan, 0111 met de deur in 
bet !mis te vallen. Damo11r volgde J1em rnet een 
dicht ge~chrocf<le keel en een idiotisrh 11itel'lijk. 

-\\'at i,.; er van uwc rlienst, heer Berl'll? vroeg 
Felicia op een weinig aanmoedigenden toon. 

- lk niet, a11twoorddc 1l1' schilde1·. maar rnijn 
kameraacl hecft u iets te zeggen. 

Hij scluof op zijde en nu ston1l Damour van aa.n
gezic ht il•t a.angezicht tegenover Felicia. Zij zag 
hem aan, hem, die als op de pijnbank was en de 
oogen neder:<loeg. Eerst had zc een gevocl van af
sclrnw, haa1· kalm en gelnkkig gclaat toonde tegen
zin in die11 oudcn dronlrnarcl, die ellendige, die naar 
annoerle riekte. l\Iaar zij rag hem altoos aan cu op 
een~, zonrler dat zij een woord met hem gewisselcl had, 
wcrd zij wit, ondcrrirukte een krnet en liet het geld, 
dat zij in de hand hield los, wat rammelend in de 
la.de viol. 

-- Zourlt gij ziek zijn? vroeg vrouw \'ernier, die 

leen zou moeten vergoe<len, n111.ar bovendieu 
met vier lliwen arrest aestraft worden Eeniae 
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kMalensten omlergmge11 dau ook d1tt lot, 
nrnar op een ~oeclen vrijchtg verliest de over
ste op den LuJt de wollen deken vau ornler 
zijn zadel. Hii legde zich dnarop vier dagen 
arrest op, witt op .ltet r11.pport wenl bekend 
gelllaakt. De overste bleef de vier (llw n eer
lgk te huis. Het is w11.ar ditt hij '"'in Z!Jlle 
eenzaamheid wercl gezelsclrnp gehonden door 
den beer John Alberty. 

INHOUD YAN DE rnD. OP.1\-fEiiKER No 117. 
:::3TROOP'L'OCl!'l'E::\ OP NIJYERUEIDS OEllHJD. 

Snoeien in Intlie; HEx1u G1wRo ~·s :Maa,t
schitppeliike \T ra1;t.gstukken; Houher; Het 
behoud van palen; De voortreffelijkheid 
cler stalen spoorstaaf; 'l'richiuose; Chlo
roform; De leeuw, een aeusurpeerde re-
putatie. 
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rnu,rE TOioJPAssrxa TE1i :lAKE SurKEH\rINXINa. 

DE KI~LI. '[AllKT . . 

GRoExE nEm;s1·ic-;a. 

Sc1m1KU~DIGE ToEP~1.ssrnoEx . 
\Vit gietbaar cement: 'l'eekeninkt rnor 
de wasch; \V aterlnk; Bezwaren bij het 
verlakken; Photograpbische copieenue
thode; Uegi;;te drnnken; Onoplosbaar ce· 
ment voor gla8; Zware koolwater".!totfe~ 
Luchtdichte sluiti11g van cleuren en Yen
sters; Het afgeven of bloeden van amt
linekleuren te verhinderen. 

VERSLAG OMTltFNT DEX STA.AT YAN" 's LAxus 
PL.1.NTENTlTI::X TE BurmNzoRG 1882. Ver
volg en slot. 

KonT YEilSL.lG OYEH DE rTTl3.A.RS'lTXG YAN KnA.
K.iT.1.c Y .1x H. D. 1\I. Y1mBEEK. 

i.\iARKTBEHICHTEX. Koffie, Thee, .Rijst, Peper en 
Specerijen. 

W ilR MOET men een postzea-el op een brief 
plakken? Het gevoelen daarov~· verschilt aan
merkelijk, rnaar ~e arnbtennren der posterijen 
zullen u zeggen, rn welk gernl het publiek bun 
den grootsten dienst bewijst, en dat is, wanneer 
de postzegel steeds rechts vim boven op clen 
brief wonlt bevestigd. Zij stempelen natuurlijk 
met de rechterlmnd en hebben dn.n de band 
het minst te bewegen. Bij een brief maakt dit 
natuurlijk niet veel uit, doch bij de groote hoe
veelheden, wel ke de posterij te vervoeren heeft 
wel.. Een ieder gewenne zich dus den postze~ 
gel m den recbter bovenhoek van clen brief te 
plnkken. 

De rijkscouverten met postzegel wijzen dien 
weg aan. 

Verspreide berichten. 
Te Djokdja. hceft, volgens de l\Iata.ra.m, een <lief 

een Jeelijke pijp gerookt. Hij was met ecn ladder 
over den muur rnn den beer K. geklommen, we1·d 
opgernerkt, trok zijn grasmes, dreigdc daar mede, 
maar ontving op hetzelfde oogenblik een piek-of ba
jonetsteek, rlwarti doo1· het hart. waardoor hij onmid
delijk dood bleef.-De directeur van finantien heeft 
bet plan om voortaan geen ambtenaren, die schul
den hebben, Yoo1· promotie voor te dragen. Zou 
ZUEDG den baton de rnarechal rerrls macl1tig 
zijn.-Te Solo verwacht men in de volgende maand 
weder de voltrekking van het doodvonnis aan t1vee 
ketjoes.-De exgouvemeur gencraaJ James Loudon is 
in den ::\ederlandschen a.delstand verlieYen.~De schur
ken stele.n than~ te Soerabaiu Crotons waarvoo1· reeds 
f 80.- het stuk \Vas geboden.-Den 'l8e Maart heeft 
de he.er Th. Philippi den tlag herdacht, da.t hij voor 
50 jaren tot petlel van het Utrechtsche studenten
corps werd aangesteld. 

Sp r o kk eli n.g en. 
Schoone dames kussen elkander wanneer zij bij el

k:iar op visite komcn, da.t is gewoonte.-Zij kussen 
elkaar ook bij het heengaan, z )U bet dan zijn om
clat zij blijcle zijn, elkanders gelaat niet !anger te 
zien. 

nieu w;:gierig geble1'en >Yll.S. 

Felicia maakte een _gebaar met de hand. 0111 cle 
omstanders te Yerwijrleren. Zij kon niPt spreken. Met 
moeite was zij opgestaan en ging naar de ectzaal, 
die achter den winkel gelegen was. Zoncler da.t zij 
bet hun gezegcl had, kwa!TJen de twee mannen ach
ter ltaar aan, Berru al grijnzende, Damour de oogen 
op den marmerPn ,·Joer geyestigrl, alsof hij bang was 
om te vallen. 

- \Velnu, het is in alle gernllen zeer wcemd, 
mompelde mevrouw YPmier, toen zij met de knechts 
allcen was. 

Deze h:iddcn opgchonden met afhakken en wegen, 
elkanrler Yerwondenl aanziende. Ma.ar zij gingen ~poe
dig weder aan het werk. De vrouw ging met de 
twee kotteletten in de hand, met een grommig ge
zicht hel'n. 

In de eetzaal gekomen, gevoelde Felicia zich nog 
niet genoeg alleen. Zij maakte een t.weede deur ope;i 
en liet de mannen in hare slaapkarner gaan. llet 
wa~ een goerl ondPrhouclen vertrek, gesloten, stil, met 
wittc gordijnen om het ledikant en voo1· de vensters, 
met ecn vcrgulcle pendule en meubels van mahonie
hout, rijk glimmende, zonder da.t er een stofd.eeltje 
op te zien was. Felicia liet zich op een met bla.uw 
bekleede fanieuil netlervallen en zij herhaahlc: 

- Zijt gij het? . . . . zijt gij het? 
Damour YOurJ geen enkel woord. Ilij bekcek de 

kamer en hij durfde niet te gaan zitten, de stoelen 
schenen hem te mooi toe. Het was dan ook Benu 
die begon. 

De zerlelijkheid lier v1·onw is gelijk a.an cle kleur 
lrnrel' w,mg-en, zij komt b\j h·ul' hcsclvid.rn op. 
wJ.nnecr zij ct' nict op w01·tlt gcsmeer1l. 

Gt'ijp haa1· eer~t in haast om haar mi1ldel en 
trek haar dicht naar 11 toe, zij zal dan zcggen:,' kom 
ga. llCen, och neen 11iet docn, 1lat mag niet,, cnz enl 
H111g u rlan zoo sncl a.ls <Le wind een weinig voor-
over, en dan.. . . . . · 

i> Foei Gerrii! rnijn hoed!!" 

Een onno?zelen hat~ rnaakte men wijs, dat de 
menschen mt pornpocnen werden uitcrebroeid even 
als de kippen nit eijercn.-ZuUrn O'eloo~ende ~chafte 
h.ij zich een dusd.a.nige pompom~ a.an, en' plaatste 
ztch er metlc op een duin ad.n het strand. Na. een 
poo~je daa.rop gezeten te hebben, rolde de pompoen 
geheel onvcrwacht Vl\11 onder zijn beenen uit naar 
benerlen, en juist tegen ecn struik, waarachter een 
j~ngc ezcl te sl~pen h1g die da.delijk verschrikt over
~md sprong. De man den ezC'l bemerkende, en stel
l1g gelo?veude, dat deze uit den pompoen was te 
rnorschun gekomen, begon 11it al zijn ma.cht te roe
pen »Ezeltje! Ezeltje! kom naar boven, ik ben je 
vadcr. 

Een. rnrstanrlig man is gematigd in zijn toorn, geen 
bemoeial m ht>t huishoudeu, en in geen geval een 
babbelaar: ~ 

Esse non Veaeri. 

GEMENGDE BERICHTEN. 
Als bet w1t11r is, wat de Arnerikaansche con

sul-genernal te Bordeaux aan zijne rea-eerina
h~~ft bericht, clan heeft de vervulsching ~an de~ 
w:gn nergens elders de hooate bereikt, clan 
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waarop Z!J m Fmnkr~jk wordt uitgeoefend. De 
helft van den wijn, die uitgevoerd wordt uit 
Bordeaux, bestaat nit een mengsel van Hon
gaarsche, Spaansche en Italiaimsche wijnen, aan
gelengd met water en scbeikundia-e essenzen voor 
het noodige bouquet. Terwijl ~u de Fransche 
;i:egeering .~en verkoop van vervalschte wijnen 
111 Frankryk verbiedt, komt :ij nooit op tegl'n 
het pleuen van de 1.Jervalsching :,elf. De amb
tenaren onderzoeken zeer a-estrena- alle in Frank-
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rlJ k mgevoerde wijnen, maar, laten toe den 
uitwe1· 1:crn elk mengsel, al is het nog zoo ge-
1.:aa l'lijk. De consul stelt dus aan zijne regeering 
voor, maatregele.n te nemen om den invoer van 
die valsche en schaclelijke waar tegen te gaan. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia, 28 Ma1irt. 

Officieel. 
Twee jar i g v er 1 of verleend a.an Hult

man, secretaris van den Raad van N. Indie; 
aun Metselaar, opzichter bij den W aterstaat; 
E e r v o l o n t s l a g e n de Groot, admiuis

trateur der tinmijnen op Billiton. 
B e n o e ru cl tot administrateur der tinruij-

nen op Billiton, Thieme; · 
tot hoofJcomruies, Blok; 
tot gr~ffier b~~ den landraad te Kediri, Scipio; 
tot gnffier h!J den landraad te Na-andjoek 

Pieters; 
0 

' 

tot adjunct-griffier bij den landraad te Ba
tavia, Middleton; 

tot kornmandant van de tweede militaire af
deeling, genernal-mojoor Kilian; 

'r o e g e k e n d den titulairen rana- van Ma
joor der Chineezen te Boelelena- aan °1'he 'rjing 
Siang. 

0 

Uit Batavia, 28 Maart. 
De assistent-resiclent van Grissee, Buddingh, 

heeft pensioen gevraagd. 

Tot assistent-resident is voorgedragen van 
W ageuingen, laatstelijk contr6leur der eerste 
klasse. 

- Ja, hij zoekt u al sedert veerf.ien dagen ..... 
Toen is hij mij tegengekomen en ik heb hem hier 
gebrachi. 

Daarna. alsof ltij behoeftc gevoelde om zich bij haai· 
te Yerontschulcligen, ging hij voort : 

- Gij begrijpt rlat ik niet anders heb kunnen 
hanrlelen. Hij is een oucl kameraad en dat heeft 
mijn hart week gemaakt, vooral toen ik hem zoo in 
het slijk zag. 

Felicia herstelde ziclJ echter een weinig. Zij was 
de redelijkste en ook de wclvarendste. Toen zij wede1· 
spreken kon, wilde zij uii een ondraaglijken toestancl 
geraken en lok.te zelve rle vreesclijke veddaring uit. 

- Laa.t zicn, Jacques, WJ.t komt gij vragen? 
Hij antwoordde niet. 
- Het is waar, vervolg1le z\j, ik ben hertrouwd. 

~Iaar ik heb daaraan geen schuld, da.t weet gij we!. 
lk dacht rlat gij d•·O<l waart en gij hebt niets ge
daan om mij uit die dwaling te verlossen. 

Elndelijk sprnk Damour. 
- Zeker, ik heb u geschreven. 
- Ik zweer u dat ik uwe brieven niet ontvangen 

heb. Gij kent mij, gij weet dat ik nooit glllogen 
heb. En, ziedaar ! ik heb de acte hier in een lade, 

Zij opcnde een secrctaire, haalde er koortsachtig 
g!\jaagd een pa~iei· uit en gafhet aan Damour, die het 
verstomd ging lezcn .• Ilet was zijne acte v.m overlijden. 

Zij voegde er bij : 
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