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I n g e z o n d e n. 
G ea ch t e R e d a c t e u r! 

Er is in nw geacht blad reeds veel geschre
ven over bet schuiruen der indigo in de k1op
bakken. doch aangezien ik nog andere gevoelens 
ben toegeda11n dan het reeds daarin geschre
vene, zoo gevoel ik mij gedrongen hieromtrent 
mijne ideen, <loo= ondervinding opgedaan, ook 
mede te deelen: en r.ult U. geachte Redacteur, 
wel de goedheid hebben, het onderstaande rn 
uw veel gelezen blad op te nemen. 

Xaar mijne opinie IS dat schuimen der m
digo in de klopbakken aan niets anders toe te 
schrijven, dim aan te wenug i.ndigogehalte 
in het klopwater. 

~Ien krijgt 't.:huim alleen dan. wnnneer men 
·chrnle tweede, of derde snid indigo m de bak
ken heeft: mmmer zal men last v-an veel schuim 
hebben met eerste snid. of 'vel goed ontwik
kelde. vette tweede snid. 

Ik heb de proef genomen, met goede 3e 
snid indigo. de bakken (dubbele heb ik) liet 
Ik nllen met 150 bossen indigo per bak. toen 
kreeg ik schuim onder het kloppen na 8 uren 
geformenteerd te hebben. Van hetzel±<le veld 
liet ik den volgenden morgen de bakken ,..ul
len met ::l50 bosseu ieder, en ik kreeg geen 
schuim onder het kloppen; den derden dag 
mun ik weer de proef met van betzelfde 
mdigo,eld, 150 bossen per bak te vullen en 
kreeg hetzelfde resultaat als bij de eerste proef, 
n. l. veel schnim; en toen ik weer het aantal 
indigobossen vermeerderde, kreeg ik onder 
bet kloppen in het vervolg geen schnim meer. 

Als men indigo ver te transporteeren heeft 
en die da.n overnachten moet, v66r dat dezelve 
m de bakken komt, door den verren afstancl 
cler velclen van de fabriek. clan zal men meestal, 
Ja altijd. schuim krijgen onder het kloppen. 
omdat de bladeren verdroogd en grootendeels 
van de takken afge-vallen zun en dientenge
volge weinig indigogehalt.e meer bevatten. 

Y oor het te keer guan van bet schuim neernt 
men een bezem tsapoe liclie) dien men van tijd 
tot tijd met olie bestrijkt en waarmee men op 
het schuir'l slaat; - doch altijd krijgt men eeu 
slecht produkt van indigo die op zulk eeu 
wyze behandeld moet warden. 

Dat water langs leidingen, wa1Lnn vroeger 
koffie verwerkt is geworden, nadeelig op de in
ligo fermcntatie werkt, en het schuimen ver
wekt, di.t ruo£~ ik ten stelligste tegenspreken, 
uaar ik bij ondervi.ndiug weet, dat indigo ge
fermenteenl in bakken, waar ook koffie in heeft 

F e u i 11 e t o na 

Modern Di evenam b a cht. 
Karakterstudie van een Detective. 

(Vervolg) 

Bet ontvreemde "af zij terug onder belofte het 
vroege1· ont1Tcemde in geld te zullen voldoen. Over 
1et geheel bewaardc men het diep»tc stilzwijgen, 

uit achting voor de maatschappelijke positie en den 
naam van den generaal, die in de aristocratis che 
lu·ingen hoog stond aangcschreven. 

13ij aanbierling der rekening werd deze door den 
echtgenoot zonclc1· erg YO!da:rn, daar hem de wijze 

an inkoop ni0t bekend ,,·as. 
Met rninder onder;:cheiding bchandelde men ech

ter een Tiussische Yorstin. 
Deze vcrliet de bazar, na bela.ngl'Uke inkoopen te 

1wbhcn Ye!"l'icht en stond op het punt in haai· prach
tige eqnipage te stijgen, toen het hoofd der gehei
me politie, zeer hP.lecfd groeLencle, baar verzocbt 
hem Yoor een oogenblik te willen volgen. 

i -a lang clralen en eerst nadat de politieman met 
klem zijn Yerzuck, als een heYel bad hcrhaald, en 
tPYPllS :zijn naamkaart vertoolll~nde, gehoorzaamde zij. 

~aai· de directiekamcr geleid, wees men haat' nauw-

De Soerflknrt<uclte 0fJlll"fllt1 ver
schijnt tweem1Ln.l R weeks: Dinsdag en 

. 
_\..dvertenti.ekosten behalve het zeD"el voor 

, n 

1·1·ijdllg~ uitgezonderd feet:it<lagen. i elke 10 woonkn voor :3 phtatsingen f 1.-
elke volgende plaatsing <le helft. 

gestaan, doch mi.ts na eerst fl.ink schoon ge- ~ Pii, die bij besluit van 18 Febrnari van dit 
nrnnkt te ziju geworden, niefa~ hoegenaamd tot ~ jaar conceilsie heeft gekregen tot aanleg van 
het schuimen heeft medegewerkt. . I, een Spoorweg van Bttfawia, Passar 8enen, 

[n de hoop chit boYenstm-.nde tot eemg nut Meester l'ornelis en Bekassie, een lijn die een 
lrnn strekken voor den indigo-planter in het lengte zal hebben van zesentwiutio· kilo
Zuidergebergte, en U geachte Redacteur, dank meters, heeft eene circulaire rondg~zonden, 
zeggende voor de toegestane ruirnte in uw blad, waarbij zij aandeelen in hare nrnatschnppij 
teeken ik mij met de meeste achting: aanbiedt. 

K. 0 . Uw Dw. Dienaar, I r lH;oto omoaoatscha(pEpelijk _kl-l~pitaal mohet dzunl 
M · 188J B . I . .- en mI 10en zeYen on en 
_._ eI · v · · duizencl gulden), verdeeld m aandeelen van 

Soerakarta. 

Kommiss;ui->::;en voor de man.nd Mei. 

lc"lnutselijl{C Schoolkommissie 

f 1000.- en in halve an.ndeelen van f' 500.-, 
waarop te storten 1 J nli, 1 October 1884 en 
1 Januari en 1 April 1885 telkens vijf en 
twin~p~ . 

De commissarissen ZlJll de hecn:n: T. VV. 
J_\xsr-:x, directeur van de Dclimaatschn.ppij, 
B. H~;LDRI:sc;, directeur van de ~ eclerlauds(;he de hccr: E. A. HALE\YI.JN". 1::r · 

de heer: J. 8Pl{U[.J1' LAXD:::iKGOON t umdelmn.1thichappij, J. BorssET.ux, directeur 
ntn de StoomYaarmaatschappij Nederland; al

,, ei.·zor;:;in;:;s;:;esticht 

de beer: H. VAX GROLL. 

llaunstund. 

Yrijdag 2 :J[ei E. E:. 
Zn!lllng- ·I~ '\!pi l K. 

Zatcrclag ·to .:\fei Y. "JL 
Zon(Ll!.'° ~5 .:\f Pi ::\. 'f 

SLUITD.\GEX DER .\L\lL . 

F. 
Te .... ·wnw·anu 
1-·15-20 

E. 7-21 
H. ·10-20 

Te Balavia 
F . 4-18-·l Juni 
E. '10--24 
H. 13-23 

Tabel aantoonende de datum. r:rn Yertrek en Yer
mordelijke aankornst der brieYenmalcn Yan en naur 
Xecle1·lu11cl OYer de rnaand :Jiei 1884. 

rermoeclelUke aankomst 

X. 

E. 

:-\ 

F. 

F. 

te DataYia. 

15 

:Jfci. 

id. 

id. 

id. 

18 id. 

id. 

i !. 

Yertrck Yan Dat<nia. 

X. 

F. 

3 :Jiei. 

5 

E. J 1 
i TO 14 

F. ·18 

x. 24 

E. 23 

id. 

id . 

id. 

id' 

X. D. D<• letters S. E. F. ll11id1•11 re~pectie\·1•!\jk lle 
Seilel'la 111/sche, E11yel8che en Fi·u nschc briern11111a
le11 aan. 

De RLbviasche Ooster Spoorweg-~faatschap-

keurig de plaats van haar k.lccdercn aau, waar 
zij in opzettelijk daarvoor verrnardigt!e zak.ken, iij
de11 foulards. groote boeYeelheden kostbare kant: 
stnk.ken rips van groote waarde en zelfs twee man
tillcs verborgen had. 

De Vorstin wE'rd driftig en ontkenae alles. 
Men ontbood eenige julfers, die opzettelijk voor 

dergelijke gevallen stee<ls bij de band zijn. ten einde 
de dame te doen uitkleeden en aan den lUve te on
derzoeken. 

!let bleek dat de spion baar nauwkeurig had ga
degcslagen, want icder door den politieagent opge
geven voorwcrp werd op de plaats, door hem aan
geduirl, teruggevonden. 

?\iettr'gcnstaancle al haar bidden en srneeken wet·d 
zij mrn den politiecommis~aris uitgclcYerd. 

Ecne dame met twee dochtcrs wisien de cliefstal
len gcdurcnclc zoo gcru.imen tijd ongestraft ten uit
vocr tc hrnngcn, da.t zij er zelf;; commissionnairs in 
bet l.Juiten.land op na. hieklcn, die voor haa1· Incli
i:;che shawls Ycrkochten. 

De \Touw Yan een hooggepla.atst ambtenaar der 
Seine-prefectuur, werd op belangl'ijke dieverijen be
trapt en door baar echtienoot uit de directiekamer 
van de bazat' Yerlost. 

ZooYeel mogelijk tracht rle di1·ectie schancla.len en 
proccssen ie vermijden. l\Ieestal wordt aan de dief
eggen >·an goeden huize de schadevergoeding opge
legd ,•olgens taxatie, plus boete aan de annen, waar
van binnen bepaalrle tijdrnimte, kwiLantic aan de 
')1>airie moet warden overgelegd. 

len wonernle te .Amsterdam. 
De Directeur van de l\ln.atschappij IS de 

heer R. W. J. C'. YA:ci" DER vVALL BAKE en de 
R;t.:hnische aclviseur de heer J. vV. IJzER1U:N", 
de laatste Hoofdingenieur van de dienst der 

I Staatsspoorwegen. 
De in chrijving zal plaats hebben op \Voens

~h0 \.!v.u. :!S l\.1:v: a~tlutu.c. .. .u ... ld, Ju..> kv.1.,6u.n... ~ 
aanbieding van de insclll'tjvingsbi1jetten heeft 
dus zeer laat plaats gehad. V eronclerstel dat 
ruen al geuegen is om een of meer aandeelen 
rn die Batn.viascbe Ooster Spoorweo· Maat
schappij te nemen, dan moet men toch zor
gen voor de starting op de bepaalde datums. 
Deze ziju reeds zeer kort op handen, zoodat 
men beter gedaan had van de inteekenings 
biljetten een paar maanclen vroeger te zenden. 
Het is nu te vreezen dat dit van invloed zal 
zijn op de inteekening. 

Dat het prospectus alle mogelijke voordee
len aanwijst en de geheele zaak zoo roosklen
ng mogelijk voorstelt, is iets wat van zelve 
spreekt, maar van een onzer vrienclen te Ba
fa via ontvingen wy een schrijv~n, waarrn die 
opterichten i\Iaatschappij een goede Zfiak 
wordt genoemd, een zaak die alleszins verdient 
n.angeprezen te warden. 

De .Maatschappij zal beproeven hare aan
deelen a pari te plaatsen. 

Te Djokdja heeft weder 
plaatt:i gebad. De J[atamni 
het volgeude: 

een ketjoepartij 
zegt daaromtrent 

Ketjoepartij. Donderdag-nacht had er weder 
eene formeele ketjoepartij plaats op de onder-

Alleen wanneer men vermoedt, dat geclm·encle ge
ruimen tijrl onophoudelijk diefstallcn hebben plaats 
gebad, wordt de betrapte diefegge door tlen direc
teur vau bet magazUn bu.is~vaarts Yet·gezeld, een 
onderzoek ingesteld en zoodoende vaak groote sta
pels ontvreemde goederen gevonden. Op deze wij
ze ontdekte men bU de buiszoeking bU eene vrouw 
uit den gegoeden burgerstand voor de waarde van 
zevenduizend frank.en aan voorwerpen, die in een en 
denzelfden baza.r langzamerhand ontv re emd waren. 

Volgens den Chef der geheime politie warden deze. 
diefeggen in drie kla;;sen verdeeld : 

1 e. Vrouwen die aan de verleiding geen weerT 
stand kunnen bieden 

2e. Zij, die slechts van de gelegenheid gebru.ik 
maken. 

3e. Diefeggen van ambacht. 
Die van de eerste categoric betreedt den wink.el 

zonder boos opzet, doet in.koopen, is op weg naar de 
kas om te bctalen, komt in bet gedrang, vindt de 
employes in groote clrukte en in eens komt z\j op de 
geclachte hoe gemakkelijk het zou wczcn, om bet ge
kochte zonder betaling mede te nemcn. 

Na eenigen strUd met haar geweten verlaat zij 
met versneldcn pas het lokaal, op straat telkens om
ziende of baar nicma.nrl vervolgt. 

l\Ien denk.e echter niet dat dergelijke personen aan 
de aanclacbt der politie onLsnappen. 

Venc van dien ! 
De bewa.ker met zijn scherpe arendsblikken her

kcnt zijn personen, leest op het gelaat hun gewetens~ 

Inzending· der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

neming Bancljar-Ardjo. De gewapende hem.le 
droni:r de aclministmteurswoning bin11en sloecr 

.·J ' 0 
eemge meubels kort en k1ein, brnk de secretii,i-
re open waar zi:j pm. r 800.- buit mankte en 
trok eincleliik, nit noO' ~eniD"e kleedino-stukken 

;-) 0 0 0 

geanne:x:eerd te hebben, weder af. 
'l'oen de bende zich verwijdercle, kreeg bet 

wachtvolk weder wat moed en deed de man
cloer der onderneming een paar schoten op de 
roovers. Een der ketjoes kreeg een schot in 
bet been en werd later door de policie opo-e
spoord. De admiffistmteur der onclernemi~cr o• 
de heer vn.n Hoek, bevoncl ziclt den nacht 
v~n de ketjoep<tr~ij , "\Yn.arscbijnliik zeer geluk
bg voor hem, met op de omlernemincr maar 
in de stn.d. Door midtlel van de o·eyn,n°o·en D"e-n o o 
womle ketjoe, hoopt de policie de geheele ben-
de te krijgen. 't \Vas '~eer te weuschen clitt ze 
dn.n oo k op staande voet konden warden op
gehangen, daar bet meer dim t~jcl wordt dat 
er eens kort en streng recH wordt uitgeoefend. 

Dat de uitvoering vn.n eeu clood vonnis 
zoo weinig indi-uk maakt, Is voor een groot 
gecleelte toe te schrijven aan den gerekten duur 
van het proces, wmtr<loor de executie eerst p!aats 
heeft, a1s het feit reeds fang vero·eten is. Maar 
dit is het eenige niet. De m~dadiger moet 
0 ,,.3tra.f.; wurc1en, z u·la..uig, dat hetO'een mcm 
straf noemt, indruk ru1mkt en afscb~ik weld, 
niet alleen bij de toeschouwers, nutar ook bij 
hen, aan wien de executie later beschreven 
wordt. V roeger toeu van de 1ij ken der geexe
cuteerden het hoofd afgesneden en dat hoofd 
op cle plaats der misdan.cl ten toon gesteld werd, 
totdat er alleen het gebeente overbleef, waren 
ketjoepartijen aanmerkelijk minder, maar zoo
dm philantropie den boventoon kreiw en men 
het onnoodig voncl om den gehangen °misclacli
ger te onthoofden, staken de ketjoes het hoofd, 
clat toch niet meer wercl afgeslageu, weder op en 
de roofpartijen warden nu zoo talrijk, clat het 
onrustbarend worclt. .Jien schermt altoos met 
bet woorcl Hclat, manr waarom dan het afsnij
den van het hoo~d van cleu geexecuteerden 
misdadiger weggelnten, iets wat zuiver J avaau
sche tLdat is ? 

J m·en geleden w~s er een ketjoe ter dood 
veroordeeld, door midclel van de galg ten uit
voer te brengcn en ook om na afloop daarvan 
onthoofd te worden. Hi). vroea crratie en . n o 
kreeg die, niet V<Lll het hnngen, n.mar van 
de onthoofcling. Toeu hem dit besluit werd 
voorgelezen was de man tevreden, een glim
lach yerscheen op zijn gelaat. Hieruit bleek 
cluidelijk, clat de onthoofding voor hem de 
eigenlijke straf zou geweest zun en het han-

wroegingen en ziet de haast "·aarrncrle rlie lieden 
zich Yerwijderen; doct cchter geen moeite hen aan 
tc homlen, ·want hot ontvreemdc is vaak van zect• 
weinig 'vaarde. 

Twee gevallen zijn bierbij mogelijk; 6f ge"·etens
"Tocgingen wcerhouclen hen van een tweecle paging, 
Of <le blijdschap van zoo goeclkoop iets te hebben 
verkregen doet hen vervallcn in de tweede categoric van 
cliefeggen, omdat de kansen haar gunstig schijnen. 

Deze verschijnen zondcr bepaalde pla.nnen in de 
winkels, alleen slechts om het cen op ander Yoorwerp 
zonder betaling machtig te wordcn, voor bet g·eval 
clat de gelegenheid zich daartoe op nicuw aanbiedt ; 
zoo niet; clan besluiten zij een hagatel te koopen. Ka
men zij dan weder voor een druk bezette !ms, of 
kunnrn zij hd cen en anrler van baar gading tus
~chen de plooien van ham· mantel doen verdwijnen, 
clan woi:dt de gelegenhcid tc baat genomen en van 
licvcdede warden uit die klasse diefeggen gevormd, 
stelenrlc uit gcwoonte of om er bun ambacbt van 
te makcn. 

Diefcggen van professie kornen in de magazijnen 
met ltet bepaaldc voorncnv'n om te st1;!1en, wat maa1· 
onder liaai· l.Jereik rnlt; zij bebbcn even als de Rns
~i 11, waarvan wij zooeven verha.alden, aftonderlijk 
rlaarrnor Yc1·1·aanligdc robes Yan een groot aantal 
zakken Yoorzien; mantil!es met ha ken om cle 011tvreemcle 
w.orwcrpcn tc hcvestigcn. l\Jdus uiLgernst beginnen 
zij met ecu goe1l oYet'lcgd plan llaar stl'ooptochten 
door de ver~chillcncle bazarn. 

De meest doortraptcn zijn; die stclen om geld te 



gen rnaar bijzaak wn.s. 
Er bestaat eenige kans, dat de executies we

tler zullen worden ingevoenl zooals zij behoo
ren te zijn. Volgens geruchten heeft de Gou
verneur Generaal het voornemen om de wijzi
ging van Art. 2 No. 27 van het politiest.raf
reglement voor Inlanders te doen herzien. Heeft 
clat plaats, dan mogen wij hoop voeden er ook 
maatregelen zullcn genomen worden, om de 
processen van ketjoes spoediger te doen emdi
gen en de executien meer naar den eisch te 
doen plaats hebben. 

SpoorwegCeesten. 

(Vert•olg.} 

Het had Vrijdag in den vooravond een weinig 
geregend. juist genoeg om te maken, dat het 
niet stofferig was. Tegen den avond was de 
geheele weg mrnr bet station van de staatsspoor 
door de l 'hineesche kamp verlicht, wat zeer 
noodig wa , daur er ·wild gereden werd. 
Niettegen taande deze voorzorg echter, reed 
een wagen een l'hinees. die katjang goreng ver
kocht, ten onderste boven; gelukkig bekwttm de 
man geen letsel; n,lleen verloor bij het groot
ste gedeelte van zijne koopwaur, die fluks naar 
de magen vn,n versch:illende toeschouwers ver
phrntst was. 

'ren acht ure kwamen de fee tvierenden 
aan bet station. De decoratie was dezelfde 
al van den morgen. 

Het elektriscb licht voldeed uitstekend; de 
roode foudraals om de ballons hadden de vale 
kleur, die den vorigen avond zoo binderlijk 
was. geheel weggenomen. 

De Resident en familie kwamen eerst ten ne
o-en ure en bet was bijna half tien, toen men 
met bet dansen begon. 

Aanvankelijk was er weinig aniruo. Het 
wa~ opvallend stil, maar gau.ndeweg verbeter
de die stemming; voornl toen het bleek clat 
de ·vloer, waartegen de danseressen zoo had
den opgezien, meeviel. 

De dranken waren goed en ook over het 
eten wa men vrij algemeen tevreden. W el 
waren er die aanmerkingen rnaakten, maar 
het elkeen naar den zin te maken is zeer 
moei4jk. 

Het zal een kwartier na middernacht ge
weest z~jn . toen de Hesident het woord nam. 
Hij stelde de gezondheid in van Zijne Majes
teit onzen koning en van Zijne Excellentie 
den Gouverneur Generaal, te gelijk. 

De redakteurs van de amarangsche en oe
rabaiasche couranten waren door de feestcom
missie geinivteerd om het the-dansant bij te 
wonen. Alleen die van het Soerabaijasche 
Handelsblad en van dP 'rjabaja India, hadden 
aan de uitnoodiging gevolg gegeven. De heer 
UJLKEXS als vertegenwoordiger van het Soer. 
Hand. wees in zeer goecl gekozen woorclen, er 
op, dat planters met bladziekte en lage Rrij
zen der koffie en fabriekanten met lage prlJzen 
van suikers te kampen hadden, maar hij hoopte, 
dat zulks slechts van tijdelijken aard zou we
zen, en alles weder spoedig zoucle beter wor
clen, waartoe de spoorweglijn, die feeste4jk 
geopend was, zeker het hare zoucle bijbrengen. 
Toen hij eincligde met: ,,daar gaat Solo" en 
daarbij enthousiastisch zijn met Champagne 
gevuld glas omhoog hield, werd hij hartelijk 
toegejuicht en dronken a.Hen welgemeend het 
hunne ledig. 

De derde en laatste toast werd ingesteld 
door den Chef der exploitatie der Oosterl~ne_n 
van den Staatsspoor, den heer TEc-r Ho::--Es, die 
een zeer aardige combinatie maakte tus chen gast
gever' en gasten; als CTast dankte voor het wel
willend onthaal en de gezondheid dronk van 
hen die het fee t gegeven hadden. 

Het was opmerkelijk dat er niemand was 
die de feest-cornwissie herdacht. En toch 
had die zich zeer verdienstelijk gemaakt. W el 

verdienen. do01· den verkoop van het ontv1·eem<le; 
anderen stelen met het doel van goedkooper aan de 
waar te komen. 

Vola ens bet beweeren van een der mee:t omler
vimlin;rijke pulitienmnnen. stclen de meeste wouwen 
allrcn uit koketterie en g-edrevcn door de zucbt om 
rnarrnen t.e bchagen en tc verJe;dcn; ook wet om de 
bcwonilering en afgunst te vcnvekken van ha..'1.r;;ge
lijken: zij z tllen nooit telen gedwongen doot· nood 
of wel om liaar kinderrn te kleeden, hetgecn clan 
toch nog eenig~zins al,,; verontsclrnldiging zou kunnen 
worclen aangevoerd. Volgen~ nauwkeurig gedane waar
nemingen, beeft de chef der politie de cliefeggen ge
rang;;chikt naar haar stand, ouderdom en nationaliteit. 

Men ''indt alsdan de rijke burgervrnuwen boven
aan. De 'Tuuw van den amblenaar, waar druk wordt 
gercci11iccrd, de dames ,·an verdacht allooi en ten 
slotte ondcrwijzcrcssen en vrcemde rcizigstnrs. 

llet meercndecl dt't' rJicfcggcn is gehuwd en gc
woonlijk met zeer achtingswaanligc mannen, steeds 
ter goeder na::un en faam bckcnd. 

De op lJeet<'rclaad betraptc dinfeggcn zijn gewoon
lijk tui;sc.hen de vijfcnclertig tot veertig jarcn oml. 

Op dezen lceftijrl zijn de booze neigingen het 
1'terkst; v66r clien tijd ontbrcckt de cl.ricstheid en 
de kalme moed. 

\"olgens opgedane ondervinding van den Chef der 
politie beweert deze, dat vo01-tdurende en herhaalde 
dieYerijen het meest gepleegrl ·worden door Duitsche, 
Fran. che en Engelsche onderwijzercssen, die te ::S-cuil
lij, Boulogn"e, Courbevoie en andcrc omstrekcn van 

is er tegen den morgen nog door naplakkeT, ' niet het mienst voor cle Cello, wier vlugge stac
op baar gedronken, maar de dames waren catos en arpeggios door den heer H. metjuist
toen reed::; na11,r hui" en zcker zoudo het der heicl werclen we<lergegeven. 
cornmisie aangenaam geweest zijn, indien ook No. 7. Een ingel11scht extra Zanguommer 
bet schoone geslacht aan clieu beildronk had met accompagnement vnn violoncel en piano, 
deelgenomen. ,,An den Mond" voor baryton, voorgeclragen 

'l'egen twee ure, toe'1 de Re:sident en de door den heer v. L. 
Kroonprins zich terug trokken, begon het Dit vocaal intermezzo droeg niet weinig bij, 
zachtjes aan leclig te wor<len. De laatste feest- om den genotvollen avoncl tlubbel op prijs te 
vierclers bleven echter tot half vijf, toen de stellen, want voordracht zo0tVel 11ls stembuiging 
koolspitsen der electrische lampen opgebmnd en accentuering der gevoelvolle passages, waTen 
waren en cl11,arcloor verder dienst weigerden. onberispelijk. 

W anneer men van iets in het geheel gee- Daarna volgde het programnommer 7. 
ne of wel zeer weinig verwachting heeft, valt De verdieustelijke violist de heer H.. droeg 
het al spoedig mede. Zoo is bet ook met het eene H.omanc~ van Leona1·d met piano begelei
the-clansant gegaan. Over bet algemeen had ding .voor, waarin men den geschoolclen mu
men geda.cht dat bet er duf en saai zoude zijn, sicus kon herkennen. 
en iuist bet tegendeel is het geval geweest, Het meest troffen ons: de fraaie zuivere ar
wat voor een zeer groat gecleelte aau de goe- peggios en het gelijktijclig accompagneren op 
de opkorust der ditmes moet worclen toege- g en d snaar. Technische ruoeilijkheclen die door 
schreven. Zelden zag men zulke prachtige zorgvolle studie moeten worden overwonnen. 
en keurige toiletten als V rijdag over het per- No. 8. Tot slot: Ouverture: 
ron van het station van den staat::;spoor »Heimkehr aus der Fremde" 
zweefclen. Voor strijkkwartet en piano (Mendelssohn) 

Dat het den staat spoor welga, clat bij a1Ln strelencle muziek. waar bet lieflijke thema na 
de verwacbti.ngen die velen er van koesteren door afwisselende passages in verschillende 
zal beantwoorden en clat de turieven niet ver- tuonladtlers, te zijn atgebroken, telkens weder 
der booger, maar zoo mogel~jk gaande weg tot zijn recht komt. 
lager zullen worden, zal wel aller wensch zijn! De uitvoering was zeer goed en werd met 

Met het Concert van het wuziekgezelschap 
,,Lyra," gegeven 's avoncls van den 25eli. Mei 
jl. wercl de rij der feestelijkheden gesloten, 
waarmede men den 23en il. begonuon was de 
aansluiting der Ooster Spoorweglijn te vieren. 

Solo HBE1''T feest geviercl ! 
De wijze ,,waurop" zullen wij bier buiteu 

beschouwing laten, want wij zouden afdwalen 
van ons voornemen, een kart verslng te geven 
van de muziekuitvoeriug. 

Deze werd ingeleirl. door dcl beken l J Ouver
ture »Dichter und Bauer" vn,n Suppe. 

Over het geheel genomen, goed ten uitvoer 
gebracht, was de klarinet ontstemd hetgeen 
eenige . toornisseu te weeg braclit. 

De prima partij piano miste in de »Allegro'' 
de juiste nuancering cler Syncopen. 

De toonzetting behoort tot degene, die men, 
hoe vaak ook ten gehoore gebracht, steeds gaar
ne op nieuw alle u.unclacht schenkt. 

No. 2. Regata V eneziana van Liszt 
Tarantelle van Heller 

werden door den verdienstelijken pianist den 
heer G. meesterlijk voorgedragen. 

Duidelijk was het echter te bespeuren, dat 
het meerendeel van bet publiek geen begrip 
had van de in beide caprices voorhanden, te 
overwinnen moeilijkheden. 

No. 3. Concertstuk voor vVuldhoo1·n van 
Strauss. 

De heer v. L. wist aan zijn anders zoo on
clankbaar instrument, tonen te ontlokken, z66 
zacht en smeltencl, dat men in twijfel geraakte 
of men wel te doen had met een blikinstru
ment. 

De vlugge loopen en oYergangen van I.age 
en hooge toonen en omgekeercl, zoo zmver 
voortgebracht, getuigden van ernstige studie. 

No. 4. Duo Concerlante voor twee violen 
en accompagnement van piano, werd zeer 
verdienstelijk uitgevoerd door de heeren R. 
en D. waarvan de laatste z. a. men ons verze
kercle pas tot de muziek-vereeniging toeget.re
den, een groote aan winst mag word en genoemd. 

De heer R., een oude bekende, als eerste vio
list, wordt steeds warme hulcle gebracht om zijn 
prachtvol spel en krachtigen streek. 

No. 5. Strijkkwartet (Benesch) voor 2 violen, 
alt en violoncel, eene schoone compositie, werd 
in al zijn nuanceringen recht goed voorgeclragen. 

No. 6. Duo voor piano en violoncel (Ru
benstein.) 

Eene toonzetting, waar voor beide partijen, 
groote technische kennis wordt vereischt, manr 

Pat'ijs er kostscholen op na houden. Wij kunnen 
echtcr deze opganm niet gchcel en al voor zeke1· 
aannemen, hoe apodictiseh deze ook en stcllig te1· 
goe1lPr trouw zijn verzarneld. 

Bet gei;tolene is gewoonlijk Yan -..veinig waarcle; 
er wonlt echLer consequent en herhaaldelijk gekaapt, 
hetzij om in eigen behoeften te voo1·zi.en, hetzij om 
de waren te verkoopt•n aan de scholiernn. 

InJien men waarde mag hechten aan rle rappor
ten cler politie clan moet er sinds de laatste jarcn 
eene epidcmie rnn winkeldiefstallen ondf'r de onderwij
zernssen zijn ontstaan, hetgeen vooral verontrnstenrl 
moet zijn voor ouclers die hun kinderen aan Parijsclle 
ko::;tscholen willen toevcrtrouwen. 

Volgens rangsch!kking naar de nationaliteit stelen 
Belgische wouwen het meest, maar zijn onhanrlig en 
gemakkelijk te betrnppeu, daarna volgen de Spaan
sche, die met een bijzonderc d1·iestheid lmar rloel 
ricbten op voorwcrpen van waarde. zij bckennen 
nooit het gepleegde feit, willen niets woten van 
schadeYergocding Pn verwekkcn steeds grootc sch:m
cl.alen, door de diredeuren dcr bazars zoo gcYreescl. 

De Engelsche sielen met overleg en kalmte meest
al door bet quasi gekochte niet aan de kas te vol
doen, op zeer 01wcrschilligc wijze en met groote be
claardheid het lokaal verlatencle. 

De Duitsche hebben den naam van bijzonrler han
dig tc zijn, doorclien zij bij het keuren de haar 
voorgelegdc zakt-!H doett vcnl wijnen; cvenzoo de Pa
rijsche vrouwen, die cchtcr mec1· Jctten op den in
druk die de voorwerpcn op haar maken clan op de 

veel warmte en ge>oel voorgedragen. 
De zaal was goed bezet. 
Wij telden ruim 125 personen en wenschen 

wij ,,Lyra" geluk met haar goede recette, 
welke zij ruimschoots verdiend heeft, en als 
clan nog niet kan opwegen tegen de vele 
moeite en de veelvulclige repetities aan baar 
toonstukken besteed, wier keuze bet gezel
schap tot eer mag verstrekken. 

( Aangeboden-J 

Komeclie - voorstelling. De voorstelling van 
Utile Dulci op verleden Zaterdag, is buiten 
verwachting geslaagd. J.a_ us 'l'uLP wercl zeer 
goed opgevoercl en verclienen de dames die 
medewerkten en vooral hij, die den rol van 
JANus TuLP op zich naru, zeer geprezen te worden. 
Daar er vele vreemdelingen waren opgekomen, 
bedroeg de recette ditrnaal meer dan f 500.-

Zonclag den 25e Mei jl. werd de verjaardag 
van Z. H. den Prins Mangkoenegoro op plech
tige wijze ge>ierd. De opkomst van be
langstellenden was zeer groot te noemen. 
Na het defileren <let troepen, het dansen van 
serempies enz. werd het feest met een keurig 
collation besloten. 

Prom.otie-exam.en der H. B. S. 
te Sem.a1·ang. 

Heden morgen had in het gebouw der Hoo
gere Burgerschool alhier de openbare Promotie 
plaats van de leerlingen dier inrichting. 
Schraal was de opkomst van belanghebbende 
of belangstellencle ouders; schraal ook de in
houd cler toespraak, waarmecle de voorzitter 
der Commissie van toezicht de plechtigbeid 
opende. Wie den inhoucl dier toespraak ver
langt te kennen, worclt v-erwezen naar het 
vorige jaar. De overeenkomst is treffend. 

Na claartoe door genoemden Voorzitter te 
zijn uitgenoodigd, las de Directeur der H. B. 
S. de namen af van de leerlingen, die tot een 
volgend studiejaar werden bevorderd. Die na
men volgen hieronder. 

vV eer nam de voorzitter het woord. Geluk
wenschingen en vermaningen aan de leerlin
gen kwamen nu aan de orde, met dankbetui
ging aan de Leeraars voor bun toewijcling; 
aan de Commissieleclen en den Resident voor 
bun belangstelling. 'l'oen volgde nag een 
aansporing aan de leerlingen om zich nog 
meer bi~paald op 't N ederlanclsch toe te leg
gen en zelfs bleef daarbij een beclreiging niet 

waarde. 
"\.angaandc de voorwerpen. waarop de bazanhef

eggen het ''oornumelijk gemunt hebben, zijn de zoo
gcnaumrlc" ~ocrahi," een hoog~t ~oepele en ko~thare 
soort van zijJe en venler de Pa1·ij<che artikc!Pn 
zoo,1b kustbare rips nn mantille~. 

De diefeggen van boroep lcggen zich bet mcest 
toe op het ontvreemrlen van bontwork, pelzcn en 
gevoerde mantel;;. 

Zulks gebem·t op de volgende wijze: 
Een dame waagt naar pelzen, die zij acbter el

kander voor rlcn splegcl bckijkt en aanpast; zij draait 
en keert naar alle kanten. totdat zij eindelijk liaar 
leedwezcn betuigt rnn niets rnn liaar gading te hcb
ben gevonden. Zij beschrijft e1· nauwkeurig een, 
die zij in ef'n cler aangrenzende lokalen 11ef'ft gezicn. 

De verkoopster loopt haastig naar de kamcr er 
naast om het verlangde tc halen en tcnvijl deze 
veel tijd vediest met zich door bet gedrang een 
weg te banen, veniwijnt de zoo moeijlijk te bcvre
digen koopster, met ecn der kostbaai·,;te mantels of 
bontwerken ove1· haar schoucler in het gewoel van den 
clrnkbezochlen winkcl. 

In de verschillende appartementen, . die zij moet 
doorgaan, komt natuurlijk niemand op de gedachtc, 
dat het voorwerp gestolcn is. De ccnigc rnaatregcl 
om dit schelmstuk tcgen gaan is' hct vasthechten 
van ccn groat katton op den rug der koop" aar, met 
vermelding daarop van n11mme1· en prijs. 

Maar toch ook daarop is de diefegge bedacht! Zij 
zorgt steeds een schaa1· bij zich te dragen, waar-

achterwege. Sprak hier de Voorzitter het ge
voelen der Commissie uit, dim blijkt het dat 
deze corpomtie zich meer en meer gezag tracht 
aan te matigen, welk streven de goede ver
houding tusschen Oommissie van toezicht en 
Leeraren zeker niet in de hand zal werken. 
Mogelijk ook sprak de voorzitter hier slechts 
zijn eigen gevoelen uit. N adat de gelegenheid 
werd aangeboden de schoone verzameling tP.e
keningen, te bezien door de leerlingen ver
vaarclrgd in den afgeloopen cursus, sloot de 
plechtigheicl. 

Bevorderd werden : 
VAN KL.A.SSE I A naar II 
Onvoonvaardelijk geslaagd: 
C. A. Augusteijns, A. A. Abeil, F. S. 

Bausch, A. N .• Boers, L. F. C. Fisser, A. 
Harloff, H. van Ameijden van Duijm, H. Heij
mering, J. L. E. Boijer. L. 'l'. S. van Dort, 
F. Benjamins. 

V .A.~ KL.A.SSE I A naar IL 
Onvoo1·waanlelijk geslaagd: 
J. A. Wilkens, T. J. W. S. Neijs, R. Por

tier, L. H. Kloprogge, W. A. E. DaviJ, J. 
C. Twijsel, E. R. van Lier, L. W. D. Monod 
de Froideville, M. Roos van Raadshoven, J. 
G. Keilman. 

Voorwaardelijk: 
0. Kim (met herexamen Stelkunde). 

VAN KLA.SSE II naar ill. 
Onvoo1·waardelijk: 
D. Buurman, E. Bousquet, J. F. Miolee, 

P. J. F. Clignett, E. Thomas, W. Filet, J. 
K. J. Chambry, J. W. H. Lelmkering, J. F. 
A. Apon, L. E. Dom, G. Hen van Rijnberk, 
A. J. van Baak, 0. A. D. Chambry, A. Twij
se1, J. A. J. Goewie, 0. W. van Ranzow, F. 
H. Helder. 

VA~ KL.A.SSE III naar IV. 
Onvoorwaai·delijk: 
'rh. Thomas, S. Heymering, J. J. Snablie, 

C. L. Barentz. 
Voorwaardelijk. 
F. A. Wilkens (met herex. Fransch en 

Duitsch); W. A. Muller (met herex. Meetk 
en Stelk.) 

VAN KL.A.SSE IV naar V. 
Onvoor1JJaardelijk: 
K. de Grijs, P. C. Lammerdingk, A. L. C. 

van Heel, A. Schultz, "\V. van Vianen, E. Cla
renbach, 0. Stoll. 

-----
De verhouding tusschen de geslaagde en 

de niet-geslaagde leerlingen stelt zich als volgt: 
Klasse I A telt 15 leerlingen. 
Onvoorwaardelijk geslaagd 11 

Afgewezen 4 

Klasse I B telt 16 leerlingen. 
Onvoorwaardelijk geslaagcl 

V oorwaardelijk 
Afgewezen 

Klasse II telt 23 leerlingen. 
Onvoorwaardelijk geslaagd 

Afgewezen 

Klasse III telt 15 leerlingen. 
Onvoorwaarclelijk geslaagd 

V oorwaardelijk 
Afgewezen 

Klasse IV telt 11 leerlingen. 
On voorwatucleliik geslaagd 

Afgewezen 

Ind. Vad. 

15 

10 
1 
5 

16 

17 
6 

23 

4 
2 
9 

15 

7 
4 

11 

medc zij handig den draad doodrnipt, terwijl de Yer
koopster zicl: verwijdenl. forlicn de politic toeval
lig er geen erg in beeft en de hanclighcid niet be
merkt, dan zal clit scbelmstuk bijna altijd gelukken. 

Voor kleinrre voorwerpen bcstaat een andere tak
tiek. Tenvijl de rechtrrhand bezig is de waren vast 
te homlen, glijden sommige van drze behendig in 
een omrnezien in de linkermouw. Spoeclig claarop 
wordt dan icts l'an weinig ""rnrde gekocht en aan 
de Im:; voldaan. 

Een bizonder so01-t van dicfeggen zijn die met 
voorliefilc bandschucnen ontvrccmdcn. IIet is onge
looflijk. hoe rnenigc dame ecn bandighcid be~it, de 
vcrtoondc handscboenen kwansuis monsterende door
een:<mijt en daarbij een paar na bet andere, of on
der tnanchettrn of in de zakken doct verdwijnen. 
De grnotste oplettemlhcicl van den merst geslepen 
politicagent wonlt vcrciseht om zulk soort van da
mes tc bctrnppcn en moet hij haar bepaald cerder 
verdacht heblien en uitsluiieml op een cnkele lwop
stcr lctten, om !mar manipulat1es te kunnen nagaan. 
IIet gclal dcr gestolene handscl10enen per Jag in 
iedere bazar is legio. 

\ 'an daar ook dat hct hoofd der firma deze dief
cggen niet gerechtclijk vervolgt, ook al wordt er 
c1oor de politie aangifte gedaan, steed:; van de veron
derstclling ui!gaande, dat de zondarcssen afgeschrikt 
woi·dcn, of later in verlciding korncn grootere dief
stallen tc plegen. 



Tolegra.mmen van de Locomotief. 
Uit Rttavia, 3-t Mei. 

Officiee1. 

B e n o e m ll tot Luitmrnut der Chineezeu 
le 1'eman<rnoeucr, Lim Holland; 

te f'tn,~~. lfhoc Burn K wie; 
te Baros, Lie Han Tie. 

Met het stoomschip Generaal Pel vertrekken 
morO'en v,in hier naar Senmnrng; 

d; heeren van lhay, van Veen, Zielop. Au
ten Krijcrer. van Houten, Ilevnekamp, vnn der 
G ulen, ~~n t::lanten, t:lchey, Frederiks, Fuchter, 
Brevman, Alexander en Jiwsen; 

tle dames de Neys en Ulfers; 
naar Soembnja: 
de heeren Y erduijn Lunel; Bazzoni, Perret, 

i-;evdel, Revnsch en Yoorhoeve; 
·ae dames Hiel en Hielkert. 

Het tooruschip Prins mn Q,·anje is 20 de
zer te ~Hjeh aangekomen en 22 dezer van At
jeh mrnr Bafovi1L vertrokkeu. 

lJit :Soerabaja, 34 l\Iei. 
l\let het stoomscbip Crmw1·ta vertrekken 

mortten van hier naar Semanrng en Batavia, 
de 1:-Ceren Haremaker, Diepenhorst, Sprenger 
en Berg. 

Yan Heuter, 3-t ~lei. 
·.~-G;·ai·l'11haur', 28 Mei. De Koning en de 

Koningin der Xederlanden brengen eeu b:zoek 
aan den Konig en Konillgiu rnn Belo·1e te 
Bru!"sel. 

Zij wer<len met groote hartelijkheid ontvan
gen. 

Officieel. 
0 v erg e p 1 a at st naar N'ga.wi, de ma

joor van Haay; 
naar Atjeh, de majoor Haaksma; 
vttn itoeboudo naar Besoeki, de ingenieur 

cler derde klusse Hein; 
van Djember nanr Sitoebondo, de ingenieur 

der derde klas e >an X es: 
van Panaroekan naar Djember, de archi

tect der tweede klasse ~I e ·sen. 
De luitenant-kwartiermeester van Slangen

burgh heeft wegens ziekte een tweejarig ver
lof naar Europa aangevraagd. 

Majoor Bindervoet heeft pensioen aange 
vraagd. 

Luitenant Bergsma is op Atjeh gewond ge
ra.ah.-t. 

"\VISSELKOERS TE BAT A YIA. 
Nederl. bank. 6zm dato f 100•1. a 101 

id. factorij 6zm ,, 100'!. 
id. partic. 6zm ,, 101 1/s 

Eng. bauk. ,, ,, 12.-
id. partic. ,, 11.92• a 11.95 
ingapore bank zicht ,, 2.29 

Hongkong id. id. ,, 2.29 
Amoy id. id. ,. 2.31 

Uit Batavia, 25 l\Iei. 
De heer P. F. "\Vegener, Resident van >..:Ja

mamna is benoemd tot Directeur van Binneu-
"'' lnndsch Bestuur. 

T it Batavia, 26 l\Iei. 

Tot Resident van Soerabaja i<; benoemd dn 
heer .J. Heyting, hoofdinspecteur voor de kof
fie-cultuur. 

De benoeming van den heer Heijting tot 
Hesident van 'oernbaja is ingetrokken. 

Th1rns is voc.,r t:iuerubnja benoerud Jhr. v. d. 
-w ijck. Resident .an Tegal. 

De Franscbe mail, met berichten loopende 
tot ~6 April is bier aangekomen. 

Z. ~I. de Koning is ongesteld. 
(Deze ongesteldheid schijnt van korten ~uur 

geweest te zijn. blijkens 11ttere telegraph1sche 
berichten, betreffende een bezoek te Brussel). 

De Indische begrooting is ingediend, maar 
noa niet in druk verschenen. 

Er is een heftige pausellike encykliek uit
gevaardiad tegen de vrijmetselarij. 

De st~tuten der Borneo-Maatschappij zijn 
goedgekeurd. 

De Transvaalsche deputatie heeft een offi
cieele uiteenzetting -van den staat <ll•r Trans
vaalsche financifu gepubliceerd. 

Er is concessie veleend tot het aanleggen 
van een Delaaoa-spoorweg, onder rentegarantie. 

De Transv~abche deputatie is te Parijs met 
groote geestdrift ontvangen. 

Duitschlancl heeft plan de overzeesche post
verbindingen van bet ltijk op groote schaal 
uit te breiden. 

Officieel. 
O v e r g e p l a a i; s t van Modjokerto naar 

'oerabaja, de 11.spirant-ingenieur Elenbaas; 
van Soerabaja naar Uri see, de opzichter 

cler tweede klasse Lafontaine; 

van SerJ1m~ nnar B"ng1rnlis, de op ~i cbter 
der tweede klasse Struik. 

Officieel. 
Overplaat,;in~en mogen voortaan slechts ge

schicden om geldige redenen en moeten nan 
de goedkeuring der H,egeering onderworpen wor
den. 

De beer Boelhouwer, lid vau de rckenkamer 
is op verzoek eervol ontslagen. 

Het stoomschip Madoera is 28 dezer van 
Suez naar Bataviti vertrokkeu. 

Het stoomscbip Bw·gerneesle1· den Te:c is 
2:3 dezer te l\for.seille aangekowen. 

Het stnomschip Samai·ang is eergisteren A
den gepasseerd. 

Volgens de officieele Atjehberichten, die 
tot ~O i\I0i loopen, is het tmm:port van Ann
galoeng naar Ule 1\amhing den l len dezer 
slangs geweest met den -vijand. 

Hchnhe luitenant Bergl'llllil. zijn nog drie 
minderen gewond gemakt. 

Het Lngelsche stool.llschip J>eu11s11s is terug 
vau Tenom. 

De radjah betooude zich even halstarrig als 
te voren. 

Officie e l. 
0 verge pl a at st naur Fort de Kock, 

de ma:ioor :S eeb; 
naar Semamng de officier van gezondheid 

Tschudnowsky. 
(J e p la at st te Semarang, de onderwijzer 

Feikema. 

De zeilschepen ;:,/tali ma!' en F1·a nkli n Zl;:)ll 

in Europa aangekomen. 

Van Reuter. 26 l\Iei. 
T,om/ e11 , 2;) :\Iei. Het Fransche gon-verncment 

heeft besloten de krijgsmacht op l\Iadagascar 
belangrijk te versterken. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \Yocnsdag rlcn 28 ~fei voor het locaal van 

het vendukantoor alhiPr van de ntigclatene goederen 
rnn den chinces Si Tong Taij. 

Op Donder.Iag den 20 ~Iei te Poerbajan van kom
m:.sif' goederen. 

Op Yrijdag den 30 ~Iei in het chinee!'che kamp 
alhier rnn onuitgeloste pandgoederen. 

De Yendumee ter, 

IL C. Fis~cr. 

Advert en tie n. 

ten behoeve van 

De Gynmastiekschool te Soerakarta 
en 

De V ereeniging tot voorbereidend onderricht 
ai:rn kinderen van Minvermogenden 

in 1\ederlandsch-Indie. 

Indien het debiet van LOT El'¥ op den te
genwoordigen voet blijft voortgaan, zal de trek
kina kunnen geschieden op een nader te be
pal~n dag in het begin van de maand 
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Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

~Ir . N. P. YAN DEN BERG. 
J<J. DOUWES DEKKER. 

Gezondheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PU.LEN 

Zuhcre11 het uloe1l l"l her~lc llen alle Ollg'Cl'L'P:Clrllietlen 
van de 

le,·er. 1nang, 11ie1·en en ing~wanden. 
Z1j g-01·en krncht en ge1.oudhei1l w etkl' nan Ye1·zwak
te Geslellcn, t'll ziju 0 nwaa1·deerlmai· ter genczing 
von allc Kw,ileu <'igen H<lll hct vrouwdijk geslacht, 
onverschillig van welken lecf'tijd. En onbetaalbaar 
voo1· Kimleren van welken 011tlerclom. 

DE ZA.LF 
Is cen onft'iiba:u· gcnecsmiddel 1·ool' kwade Brencn, 
Z11·c1·cn1l1' Bot'>'len, 1·e1·oudcrde Y\'onden, Zweren en 
Ettcrbui!L'll. Jlet is beroem1l t.~r genezing van Jicht, 
Rhu111:ttiek Pll unl'erg-elijkbaar voor Aambo!'stighcicl, 
keel1»Jju', ln·on~hi.tis, ,-el'lt:oudheid en 

ho est. 
Tcr g1'n1'zing van T\liergc1.wellen en alle soorten van 
lluitlziektPn hL'"i'L z\j gel'n 111edf'dingPr en geneest 

betot1n·rcnd, saa111g1•trokkC'n en stijrn Gcwrichten. 
.\Ileen lwrcid in PrufosstH' ll <>T.LO \\'.\ Y's Etaulissement, 

78. New Oxford stree t, Londen. 
1·uorli ee11 5:J:J OxCord street, 

En 11·ortlc11 l'erkocht in Pot ten en Doozeu van ls. 1 1/zd., 
~s. !Jd .. is. ud, 1'I s .. :!:ls., en 33s. en verkrijgbaar 

uij alle IUC<lit.ijncn-\'CrkOOpPl'~ door de gebceJe " 'Crclcl. 
Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 

Pot te onderzoek.en. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 
niet staat, zoo is het bedrog. 

(130) 

Staatsspoorwegen op Java 
Exploitatie Oosterlijnen. 

Op den 2-ten l\Iei 188-t wordt het gedeelte 

--'Wodjosragen-Solo voor het publiek 

verkeer geopenil. 

l\Iet dieu dn.turn treedt in werking: 

le eene dienstregeling voor den loop der trei
nen op de Oosterlijnen. (De op die dienst
rtgeling 'Toorkomende treinen voor het ge
deel te Toeloe11g-agoeng - Blitar 
treden eerst in werking als dat getleelte der 
Oosterlijnen voor bet publiek verkeer zal 
zijn geopend; die opening z1Ll later worden 
aangekondigd.) 

2e het rechtl'treeksch verkeer voor personen 
en bagage van de stations en halten der 
Oosterlijnen: §oe1·abttia., Sidhoard
jo., ~1.1.od}okerto., Hertosono., 
J.Hadioen en Pa1·on naar de stations 
en lrnlten: Sania1·ang., Kedoeng
Djatti~ Goe11dili., Hlatten!J Djoc
ja., 'l...'oentang en l#rillem L der 
lijn Samarnng- Vorstenlanden- Willem I der 
N ederl1tndsch-lndische Spoorweg-Maatschap-
PlJ · 

3e het rechtstreeksch bestelgoederen - verkeer 
van alle stations en halten der Oosterlijnen 
naar alle stations en halten der lijn Sama
rang- Vorstenlanden- Willem I. 

4e deaanneming en verzending van ijl-en 
vrachtgoederen, paarden, vee en rijtuigen en 
lijken bestemd voor de stations en halten 
cler lijn Samarang- Vorstenlanden- Willem I, 
met overlading en herbevrachting op het 
overgangsstation Solo. 

1\Iet <lien datum vervalt: 
de dienstregeling voor den loop der treinen 
in werking getreden den 2en Juni 1883 en de 
daarop uitgegeven vervolgen. 

Aan alle stations en halten zijn verkrijg
bn.ar tarieven voor het personen- en goederen 
-verkeer enz : op de Oo::iterlijnen. 

De nieuwe dienstrcgelingen zullen ten spoe
digste verkrijgbattr worden gesteld. 

(126) De Chef der Exploitatie OJL. 

::i::::> e ~ e 1 o -u. ti r:i. e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismttth, bijgevolg van eenen heibimen invloed, 11oor de huid. 
Zij howtt op het acmqezicht en is onzirhtbaar: 

:iij gee(t dus aan de hmd eenfI natw11·l1jke (rischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rt~e de la Paix, 9 - PARIS 
Men neme zich in acht t•oor namaak en vei·valsching. 

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

N a t u u r 1 ij k :M i n e r a. a l w a t e r 
uit de 

Vietoria Bron. te Oberlah:n .stein. a,td. Rijn. 
Het beste der tot nu toe bekernle l\finernalw11teren, aanbevolen door vele medische au

tor:iteiten. 

(77) 

V erkrijgbaar bij 

SO ESj\fAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

Brand- Assnrantte MaatschaDDU Insulinde. 
0. J. Zee- en Brand- Assnrantie M1at

schappij. 
~ De ondergeteekemle .\.gent te .--: 1111 'll'ang 
vn,n boveng-enoemcle :\font:-. lmppijen "'1nit risi
cos tegen bmud- en icc gcvu.~tr ( w.t;tronder 
Petroleum en ttfatp ri:>i~o ·) op lle g0 1H'uikelijke 
premien en conditi,~n. 

(119) P. ZWEER'l'S. 

H\DISCilE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaansche en Portugeesche \Vijnen. 

Witte en Roode Port ..... f 1.'5. - l pel' 
Mnln~a.1'Iuscntel en VinoD11lcc,, 13.:'>0 ( 12, fl 
Pale-, Gold- en Dry-She1·1·y ,, 'l 2.- 1 a co .. t. 

AGENTEN: 

A. X KOL'.\IUS. . . . Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . P1·oboliiigo. 
YAN '.\IUIJDE~ & Co. SoeNtbaja. 
KROO::\' . . . . . . . . Jloc(joke1·to. 
STECf\: . . . . Malang. 
DENNINGER . . . . . Kedi1·ie. 

~IAXUEL . . . . . . . Madioen. 
TIIOOFT & BU1'.1NG. Soe1·aca1·ta. 
H. BUNI. G. Djocjacarta. 
E. t' SAS . . Sama1·a1ig. 
LE CLERCQ .. . Toebcm. 
S'.\IEE1 K . . . Chei·ibon. ('107) 

BECKER & Co. S 0 ERAB AIJ A. 
WERK TU IGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEB BEN IN VOORRAAD: 

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

§taaf en plaat~jzer van alle clikten, 
waarbij van 6' X 2' X ' /lG" en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en l'-.oper
tlraad. 

Groote- sorteering-JC:oerbonten en 
lilinknagels. 

» » Jiopercn Iiranen 
en §tooilla-fslnitea·s. 

India rubber -van af ',." tot en met 
l" dik. 
GaS}J~jpen met bnlpstnld-.:en tot 

en met -!" 
Geklonken }Jijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atwosphercn. 
Prima kwnliteit Engclsch~ ddjfrie

Inen, enkel eu dubbel. 
Hand, ('e~trif11~·aal, §t.001n-

po:cnpen en :.HrandspuHen. 
§ni.jgcree~:sehap ,-oor g·as en 

'Vith'\,Tortlulraad. 
Alle soorten ,~ erf"1l1nu·cn. 
Boo1· en Pousa1achhaes, · lraai

en §chaatbanllcn. 
§tootnillachiues 1nct 1-.:etels op een 

fnndatie1,laat. 
Jiiezel;;·uhr <~01npositie, de beste 

bekleeding tegcn wannte-uitstrnling. 
Din~l.S ('ristall, een nieuw soort 

vuurldei. Yan welke laatste 11rtikelen zij 
eenige agenten voor Javn zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi~d 
,~oor landeIU !i.e ondel'11eillingen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanumak van Jlachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bcstel
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 



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

ten bP!tOPYP Yau 

De Gymnn~tieksehool te Soerakn•·tn 
eu 

De ''e•·eeni~in~ tot , ·oorbt>reid('ud on
de•·rieht nnu kinderen ' 'nn 1'Ihn·e•·-
1no~enden in NeflerlnntlMeh lndic. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

3 prijzen 
5 

10 
100 
200 

« 
« 
« 
« 

van 

« f 5.000.
(( « 1.000.-
(( « 
(( « 
« (( 

·500.-
100.-
50.-

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

320 prijzen f •170.000.-
LOTE~ zijn t egPn f 10.- CONTA.1"\'T Yerk.l'ijgbaar. 

te Amboina bij de heel'en A. T. Bouman & Co. 
cc Bunda (( den heer C' . J. Blankert . 
cc Baudjarrna!'in « cc <( J. A. Jan;;:en. 
« Bundong cc « << C. G. Heiligers. 
« Batavia « de I I Escompto Maatschappij. 
C( « « den heer H. J. Meertens. 
« « « « cc G. Gehrung. 
« « « « « F. H. Kroon. 
cc « cc de heer1m II. l\f. van Dorp & Co. 
cc « « « « El'llst & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (\ 

(( (( 

cc Bengkalis 
« Benkoelen 
cc Boeleleng 
« Buitenzorg 

« << « Bl'uining , - Co. 
cc << cc Ogilvie ~'- Co. 
(< << ~ Yisse1· < - Co. 
<< « « Dunlop & Co. 
« den ht e1· Loa. Po Seng. 
" cc « Thio Tjeng Soey. 
« « << L. Yan Hutten. 
« cc « C. ,\. Aeckerlin. 
« cc « • ' ierinckx. 
<< cc << Th. Jan z. 

« (( « (( << J. A. Schus !er. 
cc Cheribon << « cc J. J. Il. Smeenk. 
(( (( (( (( << A. J. \Yoh ekamp. 
(( (( (( (( 

cc Djernber Bezoekie « 
« Djoejacarta c1 << 

« J. rnn Holst Pellekaan. 
« Brocx. 
cc J. J. de Graalf. 

, " « « « IT. Buning. 
« « « " cc \YcLl. KockPn. 
« « « de hecren Soesman & Co. 
<< Inrlramujoe « den hee1· J. Revius. 
« « « « « Chs. Pino. 
<< Kediril:! cc « « F. Sroltenholf. 
« Kota-Radja « « << .'\.. \Y. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« cc « .T. F. H. van Hemert. 
« :\facass:ir « « « IV. Eekhout. 
« :\fadioen « « « P. E. Andresen. 
<< ~Iag-elang « << « P. Koppenol. 
« ~[ednn « « « \Y. F. H. Leyting. 
« l\Ienado << de hee1·en de Bordes & Co. 
« Padang « « <c \Yaldeck & Co. 
« Pall.-Pandjang« « « J. \\'. Alting Siberg. 
« Palembang « « << G. H. Ruhaak. 
« Pasoeroean << « « H. G . .h.lunder. 
<• « c< cc cc D. P. Erdbrink. 
<< Pattie « « c< A. :\1. YarkeYisser. 
<< Prcalongan (( cc ~ A. \Y. I. Bochardt. 
(\ (( « « « . N. Marx. 
« (( « de heeren Hana. Mullemeistel' & Co. 
" Poe1·woredjo << 

« Probolingo « 
den hee1· :JI. F. Srnets. 

<< << C. G. Yan Sliclrecht. 
(( (( 

<< RiomY 
« Rernbang 
<< Salatiga 
« Samarano-
(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

« Soekaboemi 
<< SoPl'a.baia 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« 
(( 

t( 

(( (( 

(< 

(( 

(( 

« 
(( 

(( 

(( 

(( 

« « R. S. Thal Larsen. 
« « '-'· ~·an Zijp. 
« « P. L. Yan Bodegorn. 
« « Th. B. Yan Soe;:t. 
« Agent ~. I. Escompto l\Iij. 

de heeren G. C. T. van Dorp & Co . 
« cc R:wenswaay & Co. 
<< cc Arnokl & Co. 

« cc « Soesman & Co. 
<< « << Grh·el & Co. 
« den heer A. Bis!:chop. 
« (( << D. J. H. Schafer. 
« << .\ gent 'X. I. &:compto Mij. 
cc den hcer Chs. Kocken. 
« « cc Y . Clignett. 
« de heen' n Gcb. Gimberg en Co. 
c< « « Yan :\Iuiclen & Co. 
« cc cc Thieme c· Co. 

« Soern.karta « c< c< Soe;;:man & Co. 
(( « « « « Thooft & Buning. 
« (( « « « \'ogel van del' Heide & Co. 
« (( c< <len Jwer L. Baier. 
« Tangel'ang « « << L. A. M. Leman. 
« Tjiandjoer « « « Jh1·. R. llolzschnher Yon 

Harrlach. 
« Tega! « « cc K . IToYens GreYe \Yzn. 
« Ternate << « « C. \Y. R. Yan ReneRe van 

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

l\Iist. 
« \\'onosobo « « « D. J. van Ophuijzcn. 
De trekking geschiedt ten overstaan Yan den No

taris H. J. IEERTE!\S te Batavia als bij aauplak
billet is bekend gemaakt. 

D e Commiss ie ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

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

Voo1·sfraal-.Solo (35) 
Steeds beleet'dclijk aanbcvolen. 

Steeds 1voorhanden: 
POST'l'ARIEVE :r. 
'l'ELEGllAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
TAlUEVEN voor KOELIELOO EN buiten 

cle lijn. 
(6) 'l'HOOF'l' & Bfil"ING. 

THOOFT & BUNING - -- Soerakarta. 
leveren op aimvmag cln.deljjk 

Sc>hijCMchietrc;:;isterM en A.f"stnud~bepn-
lin~en. afzondedijk gebonrlt'll. 

Gt>drukte "-antet>kenin;;boekjes. 
Nnnmlijsten. 
Kleedin~lijMten. 

§trnt"boeken. 
..Jieun;:;ebo('ken met ~terlite Ile~iste1·. 
Proces-Terbnnl. Getui~eu Ve•·hoo1·e11. 
Beklnagden "1-"erhoo•·en. 
' "eudn,·erant'woordingen, e11z.enz. ( \.) 

Ver/1,riJgbaar bij 
THOOFT & BUN ING. 

N. F~ VANJ D1EJR S?OKr 
oud-officier van gezondheitl bij het 0.-I. lcger 

II \...NDLEIDING 
\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
l:'.'i 

Nede1·landsch-Lndie. 
Met 7 uitslaande platen. 

'l'en gebruike op plaatsen waar zich 
geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21 ) 
P1·ijs f 5.- f1·anco p e1· post f 5,50. 

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

Djebbres. 
Infornrnties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstiekschool te Sot>raknrtn 

en 
de Vereenigin;:; tot voorbf"reidend ou

derricht aan Kiudere·n van l'tii11,.·er-
111o~enden in Nede•·laudsch-lndic. 

LOTEN ~ [ i~:20 cont;i.nt. franco en 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(84) THOOFT & BUNING. 

Amsterdamsche Apotheek. 
So er aka rt a. 

Day1·um. Alcoholisch ~''asch· 
urater. 

( 101) MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Buning - Soera.ka.rta.. 
P APIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
E ;rVELOPPEN. 
KA.i'\'TOORBENOODIGDHEDEN. 
Th"'XTEr, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBU:MS. 
DIYERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

PAJ.T1F,I: CO JP ER AT;VE D'ANGOULElliE (France) I 
~ 

'} ~~~~c' j 
1.
9 ~ ~~ ~ 

-"<i • . ,, \ls c; 
..) ilQu1o: !JE FAlll\l'l OI 

I ;l HORS-cm1cou;~s A L'EXP lllolTION UNIVERSELLE t 
: • DE 1878, ,9 
, . ~ ALS DEEL UIT!\11 RENDE VAN DE JURIJ a 
, n E E RED!P,. OMI\ GELT~NDE met de GOODEN ~ 
j ~ r.:;: !.D A ILLE wcgens hunne bemoeimgen ~ 

·1 · ~er verhetering van de posit1e van buonewerk.lieden +1 

.4 -~~ ~ 

.. 0 
j:! WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS • 

I ~ PAP. IERSOORTEN VAN TIEN FA8RIEKEN ~ 
"' -~ Q 0? .'::I 

i ~ ]_£AROCHE-gOUBERT & ~~,f.~ 
;i Door de gchccle wereld bekend voor :> 
: linn hl'iefp~tpier vclin, ve1·r1i>, q1tad1·ille, .= 
:; b.1 t n1111e e11z. P11pic1·s a l'Etoile (stcr--;' 

I
~ l' ' li ' i.' ·r1', Enrelo1'i 'en, l'isitehaartje~.' <:> 

.., /;r• 1 1.~tas, C 111Heuoef;en, Schoolschr~7f- ., 
~ u<Jl' f,en met or zonder Hjnen, papier := 
'" 1·otJ r d;·t1hwerk, cai·ton, fl1·istol. er: ivoor- ~ 
:: 1 u1 ier, 11a1 •icr fil ~an (1° qtwl1te1t), pe- ":I 

~ lHrc1,,11 •1e1• pn demi-pel1trepapw1· ycgomd o. 
~ " f 0"!/'' f/Omd (t1iler~t fij1i) , pai·kement ~ 
; l"'/ ' ic1'. OursprnnkeliJl~ Ster's mill pap~r, ~ 
.; Ci.11u·cllen-1•a1ncrf le smt;e re, le curnehn) ., 

I ~ e11 autl ere m erkcn. . ~ 
. 8. Bestellingen te rich ten direkt naar r:l 
"! ANGOU!.Eiil~ (France) met cheque op Europa of aan ::::
,. E. ELSBACH, 8 rue Milton, PARIJS. Iii 
...; EE:-; c .111:-;"T in:T M01\STEll8 J3EVl1\!JT ZICH DIJ 
~ de ll1)t' l'l'll VTannee & Co, TE D.ro1rn.ro. 
.-, 0 o (') ., o o o ~ ~ o o- o o o o _!!· o· o-o- o- o· o-o-- o-.-o--o·G 

Yan af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Prijscounmten worclen tegen franco 
aanvrnge franco toegezonclen. 

VAN RU IJ VEN & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEEB.ENS'I.~BA.AT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

N B d B r 1. I n d i s c h B L B v B n s v B r z B k B r i n ~ 
EN 

L ij fr B n t B M a at s c h an p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Iieatings Cough I.Jozen~es. 
Micldel tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

V erk.J..--ijgbaar 
bij 

THOOFT & BUNlNG~ 
Avonturen 

van 

Baron von MUnchhansBn 
(in het J avaansch) 

P1·ijs f 5.- f1·anco pe;· post f 5,GO. 
(82) 

A1nsterdan1sche A .. pohteek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Jiooi.·ts
-,.verend liqueur~ tevens eene zeer aan
gename drank. 

l 100) 1IACHIELSE. 

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

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

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

garandeerd. 
PH.IJSCO URANTEN wo1~den Hteeds gratis 

verstrekt. 

Atelier d' Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Hitnclel in HOUT en BOUWJ\.fATERIALE 
SMEDERIJ, KOPERGIErl'ElU.J, WAGE T _ 

MAKElUJ en TIMNIERMANSWI KEL
Bestellingen op bovengenoemcl werk, 

alsmede op: (29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen bil:qjke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUREJ.. en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPE voor WOONHUIZEN, FABLUEKEN 
en LOODSEN, worden solicle en net afgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

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

den Agent te Soeraks.rta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

R~~P~Qlh~ W'1ijn~n .. 
(25) A. MACIDELSE. 

SOESJ\IA.N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en COinlllissie-~'en.dntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
E euig Ageutuur voor Soenikn.rtiL voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ~EN: 
Merk PLA'l'ON & Uo. Batavia. 

(70) A. 1fACIDELSE. 

A TTENTIE. 
De Agentuur <ler Onderneming 

~a;z;"~ia,~ vrila.tQ;Q~g 
te Solo, is op 1 :'ifaar t jl. overgegnrm v;rn 
den H eer G U;STA.AF WIN'TElt , op 

(83) M.J. THOOFT. 

AGE'l'TSCHAP SoERAKART L 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie ~Iaatschappij. -De ondergeteekende sluit verzekeringen t e

gen brnndgevaar, op de gebrui cel:j.jke voor
waar<len. 

(14) A. ~1A.CHIELS.K 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Dij het A.:;entschap dezcr 1'Ia.atschap
pijeu bestant, op zeci.· nanne111elijke voor
wna1·den, ;;cle;;enheid tot verze)(eriug 
tegen brand~evaar, va11 alle soorten Ge
botnven en Goedcrcn. 

De Auenl te Soe1·akw·ta, 

(16) J. II. VAN OMl\fEREN . 

" TE KOOP. 
Fret huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MAGHIELf:JE. 

Stcllcn zich Yerantwoortlelijk voor 1le wet 
DE UlTGEYJi:RS . 

Sneklruk - Taom·T §" BUNIXG - Soernkuda. 
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