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Ingezonden. 
Lawoe, 24 Fehr. 1884. 

Aan de Redaktie 
der Soerakartasche Courant. 

Er blijft nu nog een weg van belang te 
be 'preken en dat is die van oerakartasch 
h~ofdplitats naar Patjitan loopt. Heeft men de 
stacl verlaten, den kraton half omgereden en 
rechtuit, langs Grogol, vier palen gereden, dan 
komt men voor de Bengawan, waar men per 
pout moet overvaren. Is er kans dat de as
sistent Hesident vn.n Solo of die van W onogi
ri, <lien <lag passeeren zullen, dan wordt er 
door den pachter, of· 1iever door zijn gernach
tigcle, goed gelet op de gereO'elde vaart en de 
lading der ponten maar zijn die heeren ge
pa. seercl of kan men zeker zijn, dat ze niet 
passeercn zullen, dan gaat het er heel anders 
toe. De prauwen Yaren niet geregeld; is de 
passage slap, clan hlijven ze liggen tot er een 
genoegzaam (naar het oordeel van den pach
i;er) aanta1 paarden, runderen of menschen op 
aanwezig i . ; is de passage druk, clan is over
lading der ponten en pruuwen geen zeldzaam
heid. Over de invordering van de volgens 
tarief hepaalde gelden, wordt ook ge
klau.gd en wilcle men wel eens heweren, dat 
er aan onwetenden meer geld gevraagd werd, 
dan in het tarief vermeld stond. Betaalde een 
desa-vrouw een dubbeltje, terwijl ze twee dui
ten moest offeren, denkende van tien duiten 
terug te ktjjgen, da.n beproefde de baba ge
regeld om haar te persuadeeren, dat het juist 

- gepast was, terwijl laj het te veel hetaalde 
geld eerst dan met veel moeite terug gaf, als 
laj bemerkte, dat de vrouw juist wist hoeveel 
zij betalen rooest. De politie zou gemakkelijk 
kunnen te weten komen hoe deze vork in 
den steel zit, maar het is te vreezen, <lat ha
re onhaatzuchtigheid een beletsel zal wezen om 
achter de waarheid te komen. 

De weg van die overvaart (Batjem) tot W o
nogiri, de standplaats van den assistent Re
sident. is vrii goed, alleen op de hoogte van 
Djombor, is die door de vele karren die hem 
op die hoogte berijden, niet al te best. Dat 
gedeelte wat beter moet onderhouden worden, 
behoort echter niet tot Djombor. maar moet 
onderhouden worclen door de de a Melangsen, 
die, natuurlijk tegen een niet rnalsche schade
loos telling, hare rechten heeft overgedrn.gen 
aan de polite Pn cleze beweert wel lu t te 
heh0en in het odvangen der schadeloosstel
ling cloch verkie t alleen den weg te onder-

F e u i ·11 et o n. 
re?·volg en Slot. 

De hut van de Klompenmakers. 
Marcel, dol over een ongeluk, waarvan hij de on

schuldige qorzaak was, kol). aaa de twee vrouwen 
geen rede r!oen verstaan. Ongelukkig Jud hij een 
t1esehje met vergif bij zich, dat hij, men heeft nimmer 
geweten waarom rich had aaogeschaft. Hadden zij tijd 
·yan nadenken gehad, zeker zoude het zoover niet 
,gekomen zijn en waren zij er niet toe over gegaan, 
het vergif te nemen, maar God wilde dat ik zwaar 
getroil'en werd. 

-Arme kinderen! :ring de Vaussant voort, zijn gelaat 
met beide hand en bedekkendet., ik zie ze nog. Zij lag en 
clfo\r. Zij op r\eze plaats en hij daar bij die bank. 0 die 
herinnering ! die herinnerinc, ! Zij had mij lief en ik ben 
het die haar geschandvlekt, die haar gedood heeft. 

Ilij liet zijn hoofcl weder in zijne handen vallen e.1 
bleef gC'dureude ecnige minuten 80mbllr, zwijgend zit
ten. Ik rlurfcle hem niet te storen. 

- IJe !Jeer Srnith vc1trok een paar dagen later 
r":tr Engcland, vervolgde de kornmandant weder. llij 
bracht het gebal~emde lijk van zijne dochter mcde 
en liet het in bet fomiliegraf bijzetten. lk heb hem 
noch zijne docht<'t' l\Iarij ooit tel'llg gezien. 

Madeleine iti die hocrin bij wie ik zoocven de sleu
tel van de hut gevraagd heb. Hoewel ze nimmcr 
de gehccle waarheid gewetcn heeft, heeft zij mij nooit 

De Soe1·aka1·tasche Courant ver
sclajnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
Trijdag~ uitgezonderd feestdagen. 

houden als er niets aan te doen valt. Zij 
verliest uit het oog dat de karren van Djom
l:tor over den weg mogen gaan, dat dit 
nergens verboden is en dus de politie geen 
reden heeft om in deze de handen in den schoot 
te leggen. De assistent Resident zal daarom 
aan alien. die dien weg passeeren moeten, 
een groote dienst bewijzen van eens te onder
zoeken welk gedeelle van de politie hier aa.n 
zijne verplichtingen ie kort komt en misschien 
zal een eenvoudige berisping wegens nalatig
heid, al voldoende wezen, om dat gedeelte in 
een behoorlijken toestand te brengen. 

Als men bedenkt dat er te Patjitan garni
zoen ligt onder bevel van officieren en daar 
behalve een geneesheer ook een aantal bur
gert en ten slotte een assistent Resident, met 
den aankle-w! van dien wonen, dan moet Pa
tjitan beschouwcl worden als een plaatsje van 
zeker gewicht en daarheen m6et een ten al
len tijde begaanbaren weg met goede brug
gen leiden. Dit is alles behal ve het geval. 
Zoodra men W onogirie voorbij is begint de 
ellende. Van rijtuigen is geen sprake meer; 
het traiect naar Po.tjitan kan alleen te voet, 
te paard of per tandoe gemaakt worden en 
te voet of per tandoe gaat wat heel langzaam, 
omclat de afstand groot is. 

Er zou te veel ruimi;e van de ~')~rakartn.
sche courant gevergd worden, om alle plaat
sen, die in dat deel van den weg voorziening 
vereischen, op te som.men; het zij hier genoeg 
te zeggen dat zij slecht is. Het zal nu aan 
het bestuur zijn om daarin de vereischte ver
andering te brengen. 

Van de zijwegen naar het Zuidergebergte 
behoeft slechts ter loops melding gemaakt te 
worden. Zij zijn voor het grootste gedeelte 
toch alleen voetpaden, die naar de desas lei
den, alleen die van Soeko-ardjo naar Kedong
Goedel loopt, kan gemakkelijk voor rijtuigen 
begaanbaar gemaakt worden, als het politie
toezicht zich zoover kon uitstrekken, dat de 
clekplanken der hruggen, overigens in vrij goe
den staat, niet meer, soms in grooten getale 
gestolen worden. 

Hoogachtend: 
Uw dienaar, 

ROLF. 

Solo 28 F'ebruari 1884. 
Es bil<let cin Genie sich in der Stille, 
Doch flin ChCt1·octer in elem Stlil'ln der \Veit. 

Geachte Heer Redakteur! 
Ik dank u en den geachten inzender voor 

b 
. . • .. 

den »open rief aan de juristen vereemgmg 

rlen dood van Marcel, .vaar ze mede trouwen wilde, 
kunnen vcrg1wen. Ik heb de hut gekocht en laat de 
sleutel bij Madeleine, die zich met het onderhoud be
last, dat met zorg doet, maar waarvoor ik haar niets 
kan doC'n aannemen. Telkens als ik verlof kan krij
gen, kom ik op deze plaats eenige dagen doorbren
gen, maar de heme! \Neet, dat ik dien pelgrimstocbt 
niet beboef te doen om mij te herinneren wat in deze 
but gebeurd is. Die diie lijken vervolgen mij overal 
en zullen mijn !even voor eeuwig vergiftigen. 

Ik beb alles gedaan om op het slagveld te sneu
velen, maar geen enk.cle kogel raakte mij, zij vlogen 
langs mij henen. 

Veel leed en ved verdriet heb ik bijgewoond, zeide 
de heer de Marille zijn verhaal eindigend; ik heb nooit 
iets gezien wat op dat van de Vaussantgeleek. 

Toen hij mij alles verteld had, wierp hij zich op 
den grond en bleef daar den geheelen nacht liggen. 

Jane, Jane! kreet hij, vergeef mij I Ik had u zoo 
lief en bemin u nog altoos ! 

\\"ij vertrokken den volgenden morgen naar le 
Yautier. Een paar dagen later werd de kommandant 
naar zijn regiment gcl"Oepen. Zooevcn, toen ik de 
melding dcr dooden las, zag ik zijn naam. Ik ben 
er zeker van dat op zijn laatste oogenblik hij dank.
ham· was, weggenomen te worden van dezc wcreld 
waar hij zooveel gelcclcn bad. Het Jeven koo een 
treurige gcschiedenis wezen. 

Daarop nam de oude jager zijn hoed, liet ons al!een en 
kwam eerst bij het aanbreken van den nacht tc huis. 

EINDE. 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 pli.i.atsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

in. de Soeraka.rtasche Coura.nt van 26 Februari jl. 
Moge laj niet verdwalen naar den >grooten 

zolder". 
Men heeft mij wreedaardig uitgekleed, doch 

mij mijne kinderen en de zorg daardoor wel
meenend gelaten. 

Den moed heh ik daa.rbij niet verloren en 
ik zal mijne vaderplichten blijven vervullen ook 
zonder toedoen van de weeskamer. Ja, ik vind 
troost in de hoop, dat dit geval er wellicht toe lei
den zal, dat zulke harbaarschheden, uit eene Ohris
telijke wetgeving eindelijk geschrapt, worden. 

Nu is nog »lijfsdwang" in het verschiet: 
Allah is groot! 

Enfin! alsdan ben ik ten minste onder dak; 
en zal ik de kinderen zoo lang toevertrouwen 
aan--de weeskamer? N een! aan het verzorgings
gesticht. 

Achtend, 
Uw Dw. Di enaar, J. 

Solo, 28 Februar:i 1884. 
Aan de Redaktie 

van de Soerakartasche Courant. 
V oorzeker zult gij mij wel een klein plaatsje 

willen afstaan, om, met een paar woorden te 
gedenken, delndigo-onderneming Kradjan, huur
der de Heer 0. van Stralendorff, wiens indigo 
op ~"' t-ento~md.eU"r-:; te 0fl1eutta., met ii.P gouden 
medaille hekroond werd. 

.A.lhoewel de Hr. Stralendorff ettelijke jaren 
geleden, bij de Indigo-cultuur werkzaam was, 
zoo werd echter door ZEd. in de laatste 20 
ja.ren (als huurde'; van het land Ktadjan) nooit 
anders dan koffie geplant. 

Met de tegenwoordige lage- koffieprijzen en 
de schrikverwekkende bladziekte, hesloot ZEd. 
het vorige jaar 1883 - eens een proef met de 
Indigocultuur te nemen, die zoo uitstekend 
slaagde, dat de Indigo van datzelfde jaar, reeds 
met de gouden medaille te Calcutta bekroond 
werd. Van harte, wenschen zijne vrienden uit 
bet Zuidergebergte, hem met deze bekroning 
geluk, te meer, daar ZEd. hierdoor een groot 
deel heeft hijgedragen, om te toonen dat het 
Zuidergebergte ( welks gronden altijd in een slech
ten reuk stonden) ook zeer goede gronden heeft. 

Mogen wij, planters van het Zuidergebergte, 
met lust en ijver er naar streven, eenmaal, 
het Zuidergebergte de kroon te laten spannen 
en wanneer dan de wegen zoodanig in orde 
komen, dat wij ook daarin de kroon spannen, 
dan is de zaak gezond en worden wij nahobben? 

Hoogachtend 
UEd. dw. Dienaar, 

EE)/ PLANTER UIT HE'r ZUIDERGEBERGTE. 

BladvulJi:ng. 
De Parijsche bericht.gever der Times verhaalt 

eenige min aangename gevallen, aan bezoekers der 
electrictiteitstentoonstelling overkomen. Verleden 
zondag, schrijft hij, stond r,en heer over een afscbut
"ting te Ieunen om een belangwekkend werktuig te 
beschouwen, toen zijn borlogeketting twee geleidra
den aanraakte en gloeiend were\, zoodat zijn vest 
in brand gemakte. Maandag stond de bericbt.gever 
met iemand te praten, toen deze een lamp aanraak
te en zijn lichaam door den bodem in verbinciing 
kwam met een niet geisoleerden geleidraad cener 
dynamo-electriscbe machine van Bush. Zijn spieren 
werden zoozeer zamengetrokken, dat de vingcrs zicb 
om de lamp vustklemden en er ging zulk een 
stroom door zijn lichaam, dat tien Jampen uit.gin
gen. Zijn gelaat werci geheel verwrongen, en bij kon 
slechts een t1auwen kreet uiten. De werklieden in 
de nabijheid sloegen op de vlucht, overtuigd, dat 
er een ontplolfing op hancien was. Een vriend 
schoot toe en poogde vruchteloos de hand Jos te 
maken' waarop bij den ongelukkige bij de beenen 
opnam zoodat de stroom gebroken werd, Ilij was 
bewusteloos, doch is sedert weer bijgekomen. Wei
nige oogenblikken later zou hij waarschijnlijk dood 
zijn gcweest. 

Outler de voorwerpen der electriciteits-tentoonstel
liug te Parijs merkt men in de Zweedsche afdeeliug 
een stuk op van een telegraafpaal met ta! van gaten 
doorboord, benev~ns twee opgezette spechten, die de 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

Soerakarta. 

M:a.austa.nd. 
Dinsdag 4 Maart E. K., vYoensdag ·12 Maart V. M., 

Donderdag 20 Maart L. K., Dondeniag '27 Maart 
N. M. 

Tabel aantoonende de datum~ van vertrek en ver
moerlelijke aankom~t der brievenmalen van en naar 
Nede1·land over de maanLI Februari 1884. 

Yermoedelijke a.ankomst 

te Batavia. 
Vertrek van Batavia, 

E. 7 

F. 11 

N. 21 

E. 21 

F. 9-• o 

Feb. 

id. 

id. 

id. 

id. 

E. 7 Feb. 

K 9 ir!. 

F. ·14 id. 

K. 20 id. 

E. '21 id . 

E. 28 id. 

N. B. De lettei·s N. E. F. duiden respectivclijk de 
Nedel'landsche, Engelsche, en Fransche brieYenma
Jen aan. 

Kommissarissen voor de maand Februari. 
Plaatselijke schoollionunissie 

de heer: H. K. H. WILKENS. 
Verzorgin~si;esticht 

de heer: N. VAN KL.A.VEREN. 

Protesta.ntsche Eeredienst. 
Godsdienstoefening op Zondag 2 Maart, des 
morgens halfnegen ure. 

De Predikant, 
VAN KLAVEREN. 

De wagen verhuurders mo gen er wel oplet
ten van geen rijtuigen te verstrekken aan be
dienden, die voorgeven van door hunne meesters 
gezonden te zijn om een wagen te halen, zon
der dat zij een hon of geld mede brengen. 
V erleden Dinsdag hield er ten twaalf ure een 
ledig rijtuig stil voor het huis van een heer, die 
wij X zullen noemen. De koetsier steeg af, klop
te a.an. Opengedaan zijnde vroeg hij aan den 
huisheer of er een kreta tambangan, of een 
gewone wagen verlangd werd. De heer X wist 
van niets. De koetsier vertelde toen dater een 
bediende was gekomen en een rijtuig bij den 
wagenverhuurder gevraagd had, om naar het 
station te rijden voor den heer X. Hij werd 
natuurlijk naar huis gezonden. 

gaten boorden. Blijkens gedane onderzoekingen schij
nen zich deze vogels in de bosschen te verbeelden, 
dat het gegons der tdegraafdraden het geluid is van 
insecten in de paten en daarom met ware woede deze 
te bepikken. - Beeren schijnen ook in bet gegons 
bijen te berkennen en plegen, gravende na:i.r een ge
waanden honigschat. de palen om te werpen. Daaren
tegen heeft men ·opgemerkt, dat in streken die des 
winters door wolven geplaagd werden, deze dieren 
zich na den aanleg van telegraaflijnen naauwelijks 
mee1· vertoonen. 

Een braziliaansch blad dcclt mede, dat de engel
sche zendelingen bij de Botokaden zich thans kleeden 
- of niet kleeden - naar de zetlen van dat volk, om
dat het gevaarlij]). is in Europeesch gewaad zich onde1· 
hen te wagen. De gecstelijke heeren verwen hunne 
huid bruin en vcrsieren zich met blinkende voorwer
pen, terwijl zij nagenoe.g naakt loopen. Of de inboor
lingen nu zich eerder bekeeren zullen moet de toe
komst leeren. 

Eene . anekdote, die >J la Liberte" van Wasl1ington 
verhaalt, doet het nut van twee vYetgevende, Ka
mers aardig uitkomen. 

Thomas Jefferson, die een voo1·stander was van 
eene Kamer, was hij Washington. die er twee wilde 
hebben, te rlineeren genoodigd. 

De thee wer'd rondgediend. Toen Jefferson cen ge
deelte van het kokend heete trekfl'el op zijn schotel
tje wilde overgieten, hield Washington hem tegen1 

zeggende: 



Ilet is later geb1eken, t1nt de bediende, die 
hr>t r\jtuig bestcld had, vroeger bij den heer 
~ · in 'tlienst gewee~t is en den 15e dezer op 
ver:wek werd ontslagen. 11 ij is daarop lmis
jongen gewonlen bij een lwer te Kebalen, ie
nrnn<l. die niet te bester foam bekend staat. 
Deze hnd wegens nonbetaling van rekei1ing, 
geen cret1iet bij den wagerwerhuurder, dmubij 
geen geld om contant te betulen en zoncl nu 
deu gewezen bedieude van den beer X uit, om 
v0or t1iens rekening een wageu te vragen ipef 
plan die zelf te gebruiken. De wagenverhuur
der, denkende dat tle bed:iemle nog in dienst 
van den heer X was, verstrekte ze, maar door 
den gegeven last, om eerst te informeeren of 
het een kreta. tambangan of een gewone wa
~en moest wezen, reed de koetsier eerst naar . 
bet hui~ van den beer X en de bediendc, clie 
deu toeleg vetjjdchl Zafr, maakte di1t hij weg
kwnm. om waarscbijnllik· nm. z~jn wedenTnren 
n:m :1.ijn tegcnwoonligen rne'='stcr kcnnis to gcvcn. 

\Vij \foten niet of dit foit bij de politie is 
mmgegeven nmar wij achten het van genoeg 
behmg, Olli er den w1tgenverhuurders op te wij
zen en ook de Europeesche politie, die toch 
verplicht is om tegen dergelijke bedriegerijcn 
te waken. 

Men scbrijft ons uit het Zuitlergebergte: 
Hoewel de landbuurdera in deze streek pas, 

anderh11lf j1L1u· geleclen. begonnen zijn om in
digo te phinten. zijn de resnltaten %eer bevre
lligend. Pcssimisten ( een soort •van lieden te 
over in deze wereld) lrncldeu voorspeld, diit de 
pbnt iu die strcken slecht zou groe!jen, wei
nzj stof zoude bev1itten en de verkregene indi
go moest clan nog vim iuferienre kw,Lliteit ziju. 
Het tegemleel i~ gl bleken. De indigo groeit 
wclig, de plant bevat vecl stof en het ver
kregenc 1n·oduct is Supaiell1'. 

Als bewijs daarnm lrnn aangevoerd wordeu, 
dat de imligo nm de on~rneming Krn.djan, 
toebehooreucle mm den beer C van trnlend01:ff, 
op de tentoonstelling van C11lc11tla met de 
< l-orm;C'> hl.ED .. HI.LE bekroond we rd. Het is waar 
<lat op clie onderneming met groote zorg ge
werkt 1~orclt, m11.1u cbt is iefa wat op alle 
ondernemingen kun toegepast worden en diw,r
om kan ten spijt yan alle pe simisten, de 
grond van bet '.luillergebergte uitstekend voor 
de indigo-cnltuur verkla::ml worden. 

De koffieoogst znl <lit jaitr schraal zijn, daar 
de mee te tuinen zwanr hebben geleden door 
de gehcerscht tebletde koffieblndziekte. 

In de Dessa Kglerep oncler Boiolalie had een 
Ketjocpartii plaats. 

De Regent van Am pel, kwam dit te hooren. 
Hoewel die des11 niet onder zijn regentschap is, 
zoo. gaf hij toch aan ecn van zijne N'gabeijs, 
;..: itirecl.i o. politie van Soelmboe::uie order om 
de ketjoe op te s11oren. De X gabeij zond er 
chic spionncn op af en krecg bericht, dat de 
ketjoe 4 menschen r'n.n Salatiga er 3 van Ke
cloc waren. 

De X gabe:ij ging er zelf op af, vatte al de 
ketjoe ' op en brncht ze naar ~.\..mpel. 

Op dit oogenblik zitten ze nog in de ge
viingenis vi•n Ampel. 

Eon van de spionuen is echt.er niet terug 
gekolllen. 

De Regent zoncl de. Hoofd politie en de po-. 
litie van ~oekaboemie nit om de verloren spi
on, Troenodikromo, zoo heetc bij, ep te sporen. 

Den 14 e Februari jl. werd in een slokau vim 
de rle:;:!'la Kleclokun ornlcr district Grabak, Re
sidentic 1\.edoe, zijn lijk ge>omlen. 
D~ politic van .:\Iagelang c1oet ham· best. om 

de moordeimrnrs op tJ zo ken. 
Een .Ja\-,mnsche vrouw bok ~·\..mattahnr. wo

ncll.dc in de clcssit i\Ianglen onder Simo begtif 
zich c,p den l~e .Fehnul.ri mwr de rivier. Z1i 
hatl lumr kind. ::Jrnuik gchcett:n. b1j zich. Mitl
den op , k trnp ;w.n dl.l ri \ ier g-.:komen. wenlcu 
heidcn door ecn groote )Jnrnljir ovcrvallen en 
lllcecre . .;ie1,,1it. ,lrnu11 uoll I' 11. 0 • 

» \Ynt gn:1t !:cij d11P11 ?'' 
.. \\'1•!.'' Zl<de .J,•ffl'l'<tJll \'Crl1aa"rl. iiik gid cen ,<:!e 

"clct'ltc Y;\n 111ij.1e tl:ec op rniju "cho.tcltje OYer. zoo
a!~ men "·cl mce1· do~t .. , 

>l \ \" aarom ?" 
>•Om '.lC te laten lwk0clen: zoo heet ka:1 ik de thee 

nict rlrinken." 
»D11" hcbt µ·ij er tl\·ee koppen voPr noorlig: gij 

Jrnnt uwc t h<'e z00 rnaar 11ict dri·1kcn en maakt ce11 
bYced•'ll kop Yan uw "rhotcltjc ?'; 

»h•ker", ant\\'O'll'i hie .J eJlcr"on, 111ecr en rneer YCJ'
wondenl. >J1l::i.t. i,; hl't rni1ldel om, mij niet te bra:1-
clc11. ·' 

,; \\\>In ti." herrn11n \\"a,;h lng,on, >•011 1 c~ezelfde re
dcn ·willen wij ook twee kn111en' ltcbhen. lJe rnur
zicltti;.!'11t•i:l gdi:c lt hPt ,·olk ni1•t ePnr we~ tP la ten 
f'likken, rli<~ ,uo ki>kc·nrl uit clc• h:1rtf-torhte:ijkc: h1•
raarl"lagi11gen rnn t;r1w kamer ko111t; zij rnort dPn 
tij1l hehlwn om t<i be!welcn in hct liakje rnn ccu 
t \\'C•)< le ka1ner. 

Op cen" '00rnamr haclpla:1!s hehhen cen paar joir
gclierlen i11 het laalste Feizoen clc aal'flighl'i1l gcharl 
\an a{ln <lt' hl'llg w1:1r ht't stra 111 t' staan en ab 
d<' damPs rno1·\t\j kwa111en lienrle!ings tot elka:lr to 
z<\!!gen: »ls 't niet ra:1r dat het tegcnwoordig de mo
de is maar r1\11 OOl'l ing te rlragea !" 

~iet. zoodra hoort Pl'Ue dame deze aanmerking, of 
sncl YOelt zU aan iedcr oor om zic~ te overtuigen 
do,t zij bcide hare oorrtngen nog heeft, 

In de C11ineesche kamp heeft zich een dok
ter gevestigcl. Hij scbijnt zeer sterk te zijn in 
het trekken van kiezen, want een geheele maml 
vol wijst dn.arvan eeu ruimen oogst nan, Een 
zeer modeste, apotheek op vier of vijf plankjes, 
miiakt zijn voorraatl van geneesmiddelen uit. 
Van de landbuurders zal hii zeker weinig te 
doen hebben, deze zullen zeker niet verlangen 
van zoo spoedig wede1· een kies getrokken te 
worden. 

n clen le l\Iaart word.en de postpa.kketten. 
voor den Oosthoek, des nachts ten twee ure 
gesloten, op dltt zij, per kar vervoerd, tijdig, 
voor het vertrek van den trein, te Sragen kun
nen wezen. 

De clrie hui.1.en heden morgen op vendutie 
vcrkoebt lmichten, vrij van hijpotbeek, de som 
VILll f' ~00.- Op. 

Kooper 1rns de heer J. A. Wilkens. 

Men leest in de Locomolie(: Huur en ver
huur in de V orstenlanden. Naar men ous me
decleelt is de Direct.eur vim Bin:qenlandsch Be
stuur door de H.eo·eerinO' aangeschreven om in 
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overleO' met de Residcnten van Soemkarta en ,.., 
Djokdj.1karta cen model te m1ikeu van de over
eenkornsten bedoeld bij art. 6 eerste alinea en 
n.rt.· ] 0 a.linens 1 eu 4 van het nieuwe regle
rnent op den huur en verhuur van gronden 
in tle Yorstenliinden. Bedoel le overeenkomsten 
zijn die van buur en van vcrleng:ng vim hum·. 

Te Batavia heeft men volgens de Java Bo
de ook bancljir gebad. Zij schrijft het volgen
de: 

De stoomtram hecft heden morg n een paar 
uur lanO' den dienst gesta.akt. 

Er k;n g en stoom gefabriceer l worden, 
want het ketelhuis in de Bene lenstad mis 
beclen naGbt oudergeloopen. Atm de buitenzij
de 111. Vil.n de gebouwen der tmm aldanr, in 
o.ostelijke rich ting, ligt een overblij fsel va.n de 
oude kasteelgracht.en, eeri klein, nergens uit
loopend en nergens toe dienend stuk gracht 
of wetering, hetwelk in den regel voor cle 
omliO'O'ende stukken gronds een welkome uit
w1ite~·i'ng voor het overtollige water aanbiedt 
en dat als zoodanig ook bij den aanbouw vim 
het ketelhuis heeft dienst gedaan. 'roen is nl. 
een kleine geul gegraven vnn de tramge
bouwen naar dat oude stukje gracht. Later 
toen men die loozing niet meer noodig had, 
is er een smal maar gelijk bJ..ijkt veel te zwak 
dalllmetje in gelegd, hetwelk heden nacht, on
der de pressie van het overvloedige hernelwa
ter hetwelk daar met geweld een doortocht 
zocht, is bezweken. Het water stroomde het 
ketelhuis binnen en de wacht~r - in plaats 
van dadelijk een der heeren te ga11n waar
schuwcn. gelijk z-ij vroeger bij een dergelijke 
gelegenheid, gcdaan hebben - deden vruchte
looze moeit.e om bet water door te pompen 
weO' te kriJ. o-en. Dit lukte niet en de vuren 
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crincren uit, zoodat men heden morgen zonder 
~to;m was en de tramreizigers met karretjes 
of op ari.dere wijze naar de Benedenstad moes
ten gaan. 

Tegen hnlf elf ecbter werd in de Beneden
stad de clienst wee:r hervat. 

De ruimte voor de bewaring van de oude 
n.rchiefstukken in een der localen van bet 
Uonveruements Hotel t.e Rijswijk begint te 
kort te schiet:m. u is het denkbeeld geopperd 
om de in oubruik ziinde paardenstal op bet 
erf v11n het depnrtement van J ustitie te d?en 
verbonwen en te gehruikcn voor de bewanng 
rnn die bescheiden. De papierenwinkel over
stelpt ons. WitiU" blijven de witt.e mieren. 

A lu· dagbl. 

Een do:TS'chciohnc:~!<icr had onclc1· zijne leerlingen 
twee. waarYa n hij bij dPn eenen veel door de Yin
crer" i;{.-r. terwijl hij YOOJ' den amleren sfreng ,..,.a~. 
Op zck;ren ocl{tend kwamcn die twee j0ngcns telaat 
school. rn moesten daar 1·ekenschap van gernn. 

>l.felu i heht de bel tech geh'JOnl, jongcn~, waar9m 
b1~n .ielui dan niet gekomen ?" 

»Ocl t. mijnlwPr." zei1le Jan, de knaap rlie zijn lie
Yeliup: was, »ik rlroomrle rlat ik een plcziertocbt.ii:: met 
de 8toornboot ging docn, en rl:it rlP. schoolbcl de be! 
nm 1lc hoot wn~ die illidde." 
· l>Zoo," zeirlc 1lc mccstcr, blijde Llat hij een YOOt'
wcmbel ha<l 0111 zijn gun,tC'ling tc rnront"chulilip-en. 

» 1·;11 jij, jongl"'hcer,'' tot den antlcren, >J1rnt heb 
jij tot j c Y ,~r,choo11 ing i1,1 tc hrcnp:cn ?" 

»1k, mijnhc1'1·,'' ZL\irle de Yer!C'gen knaap. JJ lk-ik 
wachtio om Jan te zien vertt'ekken." 

- Ecn wccselijke ontrlckking maakte dezer da
gen de gezondheirlscomrnis. ie Yan ecn vulkrijkc voor
slarl van Birminp:ham, terwijl zij bozig w;1s een ou
det•zork in te stellen na;u·· de oorzaken ,•an cen pok
kC'nepirlcmie, rlic reeds ,.,,rscheicle11e offers heeft ge
kosL. ln ee;1 kamer. welke een man, Owen genaam<l, 
hewoonde, wcrrl een ourle eikenhot1ton kist gcvonden 
en daa1·in het lijk >an zijn in 188:-:l te Landen over
lerlcn zustcr. Owen hiel<l zoo hart"tochtelijk veel Yan 
zijn znster, dat hij ze niet had willen .begraven, maar 
haar l~k naai· Birmingham bracht. Sedert dien tijd 
heeft hij de kist met den walgelijken inhoud in 

Te oordeelen naltl' de door de beeren Henry 
S. King te Lonclen (65 Oornhill) in de En
gelsche bladen gepubliceercle aankondiging vim 
de door hen uigevonden »perpetual self-win
ding watch" en clat bij hen, naar gelang het 
horloge van goud, zilver of nickel vervaardigd 
en V!ill een enkele thhn wel een dubbele kast 
voorzien, is voor pdst. 2 - 10 tot pdst. 18 - 8 
verkrijgbaar wordt gesteld, is bet lang gezoch
te perpetuum mobile uitgevonden, niet in den 
zin dat daarornler een eeuwigclurende beweging 
verstaan wordt, maar wel eene beweging, die 
zoolang onafgebroken voortduurt, tot het werk
tuig waardoor zij wordt voortgebracht door 
slijtage of mankement onbruikbaar is gewor
den. 

De horologies van de heeren King winden 
zich toch zelf op, wanneer zij in den zak wor
den gedragen of wel tegen den muur opge
h11ngen, zonder dat men zicb de moeite be
hoeft te geven van ze dagelijks aan den g1mg 
te brengen. 

Wij weten niet of cleze soort horloges bier 
reeds z:j.jn ingevoercl, maar achten het wel der 
moeite waard om daarop de aandacht van 
heeren horlogemakers en van het publiek te 
vestigen. D111tr de prijzen uiet erg laag zijn, 
ja sommigen zelfs te hoog zullen voorkomen, 
geloovcu wij bier 1net degelijke uurwerken te 
doen te hebben, even als alles wat van En
geland korut den naam beeft van uiterst so
li.de te zijn. 

Java Bude. 

DooclerL11ig, 13 1\foart 1i. s., ml de ra11d van 
Justitie een begin maken met de bebandeling 
van de zrmk - Krnijff. 

Er znllen ongeveer vijftig getuigen ter te
rechtzitting compareeren. 

De acte van beschuldiging zou o. a. gewa
gen van misdrijf, w11artegen bij art. 230 -van 
h_et wetboek van stmfrecht tuchthuistrnf van 
vijf tot twintig jiiren pedreigd is. -

Soel'. Hbl. 

Ons werd vim Mr. Cornelis gemeld, dat 
men diiar Z11terdag avond trillingen in den 
bodem heeft w11argenomen, vergezeld gaande 
met het klapperen van deuren en vensters; 
dezelfde verscbijnselen als die men bij de jong
ste uitbarsting vn,n Krnkatau waarnam. 

Zelfs moet men daar in bet westen een 
rooden gloed aan den horizon hebben waar
genomen, waardoor men tot de overtuiging 
komt, dat het gevreesde Krakatau nog alles 
behal ve rustig is. 

Bat. Handelsbl. 

BIJ VELE JO~GELIEDID< bestaat tegenwoordig 
groote neiging om zich voor het beroep van 
machinist te bekwm;nen; dientengevolge ach
ten we het niet ondienstig bet volgende mede 

deelen; wellicht dat sommigen er hun voor
deel mee kunnen doen. 

V olgens de laatst vastgestelde formatie van 
het personeel der oosterlijnen van: de S. S. 
kunnen daarbij tien leerlingenmachinist in 
dienst gesteld worden op een tractement van 
f 80· 

De leerlingenmachinist dienst doende als sto
kers, genieten als zoodanig boven bun tractement 
de voor stokers vastgestelde premien of ver
goedingen. Hun traktement kan op f 100, 
worden gebracht, nadat zij een juar op f 80 
hebben gediend en op f 125.- 's maands, 
zoo zij geschikt zijn om ii.ls machinist op te 
treden. Bij gebrek aan gelegenheid, om leer
lingernnachinist te benoemen, kunnen in hun
ne plants Eurpeescl}e of Inlandsche stokers 
le klassc worden aangesteld. 

De opzi.chters-machinist en machinisten ge
nieten' boven hun tractement premien voor 
besparing van smeer en bmndstoffen. 

De Europeesche machinisten 1 e klasse moe-

zi,jn kamer gchouden cu aan icrlL•r rlen toegang Yer
bO-r!en. D<) kist was eerst van ijzercn banden voor
;1ien. m~nr de nood rlwoug Owen niet hng geledcm 
om die banclen er af tc i)emcn en als oud ijzer te 
verkoopen. De afschuwelijke stank, die toen aan de 
kist ontweek, moct de pokken-epidernie Yeroorzaakt 
hebben. 

- In een gewestelijken schouwburg van Belgie 
wercl dezer dagen Casimir DelavignP's treurspP! »Les 
Vep1·es Sicilie1rnes opgevoerrl. Een der spelers moest 
de Yolgencle alexanclrijncn zeggen: 

»Du de1·nier des tij1·cms ces mu;·s se1'ont pni·ges 
Et nous n'ij 1-r•11tre1'ons quc vainquew1·s et vcnges." 

De man was echtcr hevig ontroerd en ontlfoezem
de zich aldus: 

»Dit dc;·niel' des lij;·ans ces mw·s se;·ont vcngr;s., 
Et nous n'y 1'enfre1·ons que vainqaeurs et pw·ges." 

Eene arme vt·ouw komt in de sprecklrnmor van een 
berocmd chirurgijn, noemt in cen annstoel plaats en 
zogt: >lGehrnnrl." 

Ilet voo1·schl'ift van don chirnrgijn lnidt: JlEen pap 
rnn gcrasvto aardappclen." 

Daannc1lc was het consult afgeloopon. 
Den volgendcn dag komt de vronw terug, en laat 

de wonJe zien, zonder iets anders te zeggen dan: 
»Beter." · 

ll Voortgaan met pappen," is het voorschrift van 
den chirnrgUn. 

ten om als zoodanig te worden aangestel 
alle opzichten ge ... chikt zijn voor opzichtt.. 
machinist. De Eurq>eesche ma<'Jnnisten 3e klDi 
se kunnen na drie jaren goeden dicnst t( 
machinist 2e klasse bevorderd worden, oo. 
al zijn er geen vactures in. dien rang. 

Soer. Handelsbl. 

8 prok..k.eli:n.gcn. 
De wereld wordt geregeerd door woorrlen1 niet dqor 

begrippen. 

Regeeringen zijn voor het vo& en niet omgekeu·d 

Alleen de meerderheid des volks vormt de Souve· 
reiniteit. 

Bij verclrukking der rninderheid, vel'plaatst zich rle 
mintlerheid. 

Zorg met uwe buudieden zooveel doenlijk goede 
wiemlen te zijn, maar zorg op een afstand van hun 
te blijven, W<tnneer zij u of de uwen kwalijk bejeg~ 
nen. 

Goed te cloen is eene kun:;t. \Vie weldadeu niet 
bewijzen kau; zonder den trots te kl'enken van hem 
die ze ontvangt, strooit de zarlen det· vijambchap. 

Het is altijd goed aan te vangen met de men
schen te v~rtrouwen. Dnarmetle bewijst men, dat 
men steeds m goed gezelschap leefde. 

Sommige menschen zijn als de katten. Zoola1. 
men hen strijkt, zijn ze poera poera g11ed; maf 
krenkt men hun gevorl van oigenwaarde, dan is !\ 
le goedheid 1011·bij. 

Arsenicum en Satire zijn Ycl'giften, die met de 
nooJige kennis toegediend, zeer heilzaam kunnen wer
_ken. 

ESSE NOX VEDERL 

GE:MENGDE BE RICH.TEN 
Engelsche kinderen en groote menschen, die 

gaarne boterhammen met aardbeiengelei eten. 
zullen ruet genoegen de redevoering lezen, doqr 
~ladstone gehou~en: Hij deelde hun mede, d\tt< 
_Jam goetllrnoper 1s m Engehmd dau ergens ter 
wereld, want de Engelschen betalen 40 pCt. 
minder voor suiker clan Frankrijk, Nederland, 
Duitschland, de VereenigdeStaten, enz. Ofschoon 
~uik~r een voedingsartikel is, en 't onmogelijk 
is kinderen groot te brengen zonder den sui
kerpot, wordt suiker in de meestP. landen zwaa,r 
belust, en de N ederlandsche regeering doet d}t 
zelfs op zoo bizonder handige en geestige ma
nier, dat terwijl het puoliek evenveel blijft be
talen, dagelijks door haar f 17,000 aan de 
heeren suiker-ra:ffinadeurs ten geschenke wordt 
aangeboden. De raffinadeurs, die doen wat qe 
wet bun veroorlooft, hebbeµ zeker gelijk, maqr 
de regeering heeft geen gelijk! 

De beer Gladstone, die tot zijn pachters 
sprak, ried bun aan, zich toch vooral toe te 
leggen op de kleine cultuur, en dat wel op 
het kweeken van vruchtboomen. Geen volk is 
betcr in staat jam te vervaardiO'en en vruch 
in te maken dim bet Engelsch~, dank zij der • 
goedkoope suiker. Geen buitenlandsche mede
dinging is in der.e mogelijk. W anneer men nl:J,
gaat, dat een boterham met vruchtengelei de 
meeste bestanddeelen bevat voor voediug onont
beerl:g"k, chn is het voor bet krachtiO'e EnO'elsche 
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volk van groote wnarde, dat in alle dorpswin-
kels een pond jam voor zeven a acht stuivers 
gekocht kim worden, terwijl het pond boter 
er achttien stuivers kost. Dank zij den vrijen 
handel is het brood ook goeflkoop; men maalt 
het graan bet~r clan vroeger, en doorJien bruin 
weite-brood meer en meer in smaak komt, is het 
brood voedzamer clan vroeger. 

>>Niets," antwoordt de chu·urg\jn. >lJij bent je "er
standigste wouw, clie ik ooit ontmoet beb." 

Eenige rlageu later is zij genezen, en komt een
voudig met de vraag: J> lloeve~l ?" 

Het is bekend, dat de de Fran~che schippers aan 
hunne Yaartuigen gaarne den naam van een heilige 
gernn; bornnval groat is bet getal van die, welke 
naf)1' de Heilige l\raagd · Vierge lllal'ie gedoopt zijn. 

Ecn Hollande1· en een Franschman wandelden on
langs in een onllC1' pl'orinc~e-steden langs een gl'aclit, 
die gevuld is met bi1111enschepen· Plotseling blijft de 
Franschman staan: 

"Een Fran~ch scb1p, parbleu;" roopt hij uit en wijst 
tegelijk op een turfschip, 't welk met gulden letters 
ter eene zijde Yan het rocr den n:inm Yiel'ge vcert. 
Ook de Hollander ziet dit en ve1·baast zich, tc meer 
daar liet gehee>le schip en zijne op het dck aanwc
zige bewoucrs in niets op Fransozen maar geheel 
op landslieden gelijken. 

Toen echter de beide heeren kart daarna rle an
derc z\jde van de graclit passeerden werd hun bet 
raadsel opgelost; aan dien kant voerde het ~chip na
melijk. niet het woord l\farie maar broeders. De pro
zaische Lij onze binnenschippers niet ongebruikelijke 
titel van Vier gebroetlers was door den schilde1:_,ov 
eenigszins willekew·ige in tweeen gecleeld. 
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Onder voorzit+errchn.p van den heer Vening 
M#!inesz zijn ~f'den eenige ingezetenen bijeen 

• gewt:est, om zich te beraden qver de ontvangst 
· der 'fransvaalsche Deputati~ hier ter stede. 

Eene ti>.lrijKe opkomst toonde, dat het denk
beeld van den uitnoodigingsbrief groote instem
ming hrtd g<Nonden. Door een paar der aan
wezigen werden bedenkingen geopperd tegen eene 
feestelijke ontvangst der 'I'ransvalers, wegens 
het geval-Jorissen. De vergadering evenwel 

. meende du.t deze zaak geheel buiten bescl:!ou
wing kon blijven. Wij wenschen de 'fnmsvalers 
fef' telijk te ontvangen, om den heltlenmoed 
waarmee hun volk voor zijne vrijheid had ge
streden; eene e:i;ikele, zij het ook afkeurensw&ar
dige claad van binnenlandsch bestuur kan ons 
niet verhincleren, aan <lit heldenvolk van :re
derlandschen stam onze oprechte hulcle te bren
gen. Op een drietal p_a, die zich verwijderden, 
waren alien bereid tot de f1!estelijke ontvangst 
mede te werken. 

De heeren, van wie de oproeping tot deze 
vergadering was uitgegaan, zijn in comite be
noemd, en met de uitvoering van het denkbeeld 
belast. Het zijn de heeren mr. S. . V ening 
Meinesz, J. J. M. Blankenheym, J. Drost; H. 
Yan de Hagt, P. A. Hoefer, J. Rudig, G. P. 
Ittmann Jr, dr, J. A. Lamping, P. R. Mees en 
M. 1\L De Monchy. 

Men schrijft uit Brussel aan het Arnst. Hdbl. 
De laatste proefneming van de electrische 

tram heeft phtats gehad, en is, zooals de vorige, 
uitneruend gelukt. 

Technisch i ontegenzeggelijk h~t vraagstuk 
opgelo t. De beweging is regelmatig en voort
durend; de nelheid wordt naar verhmgen ver
meerderd of verminclerd; het stilhouclen en het 
afrijclen geschieden zonder schokken. Het eenig 
zwakke en zwarte punt is eene zekere trilling 
en een voortdurend geraas, als clat van een 
spoorweg. Doch een en antler is daaraan toe 
te schrijven, dat tot nog toe de geheele mecha-· 
nica zooals ook de electrische ophoopers ( ac
cumuln.teurs, minstens 60 in getal) in het rij
tuig zelf geborgen W"aren. Dit zal veranderd 
worilen. Men is met het bouwen van elec
tr:ische locomotieven clruk bezig. Eerstdaags zal 
er, naar ik verneem, een geregelde dienst van 
electrische tramsporen op de 1-i:jn van: de Rue 
de la. Loi geopend, en gedurende zes maanden 
vervolgd worden. Levert die proeftijd goede 
resultaten op, clan is het niet onmogelijk, dat 
welclra het geheele net der Brusselsche Tram
ways op die wijze in exploitatie trede. Dit voor
uitzicht heeft reeds de aandeelen <lier Maat-
schappij aan de beurs doen rijzen. · 

De brevetten van den heer Faure ( accumu
lateurs Faure) zijn het eigendom van de hier 
gevestigde Compagnie Belge et Hollandaise 
d'Electricite. 

TELEGRAM:MEN. 
Uit Batavia, 26 Februari. 

Kapitein van Veen en de luitenants Dubois 
en Bierstedt, hebben een tweejang Vf'rlof naar 
Nederland aangevraagd. 

Officieel. 
Overgeplaatst van Batavia naar Kra

wang, de opzichter der derde klasse bij den 
waterstaat, Sibenius Trip. 

Ee r v o l on ts 1 age n Gronovius, postcommies; 
Bouricius, voorzitter van den lanclraad te 

Patjitan. 
Gesteld ter beschikking van den voorzit

ter van clen landraad te Ponorogo, Bouricius. 
Eervol ontslagen Thio 'rian Lauw, lui

tenant der Ohineezen te Bekassi. 
Benoemd tot · luitenant der Chineezen te 

Bekassi, Tan Kim Hay. 

De afloop der gouvernements tinveiling Is 
55.34. 

De herbenoemde contr6leur Boissevain is te 
Pasoeroean geplaatst. 

Er worden voorbereidende maatregelen ge
troffen voor de uitlevering van Charles Boijer. 

Officieel 
Een kadastrale opmeting van Madura is be

volen. 
De t11chtiging v11.n Tenom zal voortgezet wor

den. Het kustgebied is voor in-en uitvoer en 
vischyangst gesloten. 

Het Atjehmpport van 10 dezer behelst, o. 
a. het vo1gencle: 

De Atjehrivier is buit.en hao.r oevers getre
den en maakt dus den aanvang van mili~aire 
operatien onmogelijk. :\faatregelen zijn ecnter 
beraamcl om den voorgenomen aanval op Poe
loe Bras te keeren. 

Uit Kar·crng Anjar dd. 21 dezer en uit Ke
boemen, dd. 24 dezer wordt bericht dat het 
aantal koortslijders vermindert. 

Overgeplaatst naar Soerabaja, de kapi
tein der infanterie Bedet; 
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naar Polonia, de eerste luit.enant der infan
terie Bleckman; 
naar Magelang, de eerste luitenants der infan 
tefie Lecocq <lArniandville en Pufkens. 

Uit Singapore, 26 Februari. 
• llier is een mail aan met berichten. loopen
de tot 25 Januari. 

Overleclen Jhr. Klerck. 
De heer van Rees zal Atjeh aandoen en was 

voornemens 27 Januari uit Europa i;e vertrek-
ken. · 

Beno em cl tot lid der Eerste Kamer der 
Staten Genera.al Jhr. de Beaufort. 

De indische Droogdok Maatschappij tre.edt 
in liquidatie. 

Gede tac he er d naar Indie, twee kapiteins 
der info.nterie, een der artillerie en vier luite
nants der infanterie; 

naar Holland, twee kapit~ins der infanterie, 
een der artillerie en vier luitenants der infan
terie. 

Uit Batavia, 27 Februari. 
De directeur van binnenlandsch bestuur 

heeft voor de betrekking van eersten commies 
op het residentie-bureau te Bengkalis voorge
dragen de wachtgelders V erduijn Lunel, Re
gensburg en Huber. 

De officier van gezondheid ten Bosch te 
Pontianak en de luitenant-adjudant Uelman 
te Padang hebben een tweejarig verlof naar 

eclerland aangevraagd. 

De resident van Pasaroean heeft voorgesteld 
gratificaties toe te kennen, 

van f 2500 aan dr,n beer van der Gou Net
scher, assistent-resident van· Malang. 

en van f 1500 aan <lea Patih van Malang, 
wegens de gewichtige diensten door hen aan 

den lande bewezen in het belang der koffiecul
tuur. 

Officieel. 
0 v e r g e p 1 a a t s t van Bandjarnegara naar 

Banjoemas, de opzichter der eerste klasse bij 
den waterstaat, Schotel; 

van Banjoemas naar Poerwonegoro, de opzich
ter der derde klasse van Rheeden. 

B e n o e m d tot assistent-resident van Tji
latjap, Ravenswaaij; 

tot assistent-resident van Tassikmalaja, 
graaf van den Bosch; 

tot lid in de W eeskamer te Padang, van 
der Wolk. 

Uit Batavia, 27 Februari. 
De heer Erdbrink, notaris te Pasoeroean, 

vraagt een buitenlandsch verlof wegens ziekte. 
Zijn tijdelijke vervanger zal de candidaat

notaris Goossens zijn. 
-----

Uit Batavia, 27 Februari. 
WISSELKOERS TE BATAVIA. 

Nederl. bank. 6lm dato f 101'12. 
id. facto:rij id. id. ,, 1Ol1/2. 
id. partic. id. id. " 101 '/s a 102 

Eng. bank. 6lm zicht ,, 11.87'1•. 
id. partic. id. id. " 11.80 a 11.821/2. 
SU;igapore ,, 2.24 
Hongkong ,, 2.24 
Amoy ,, 2 .. 26 

ij:et stoomschip PPins Frede1·ik IS gisteren 
te Amsterdam aangekomen. 

Het stoomschip Padang is 25 dezer Aden 
gepasseerd. 

Uit Singapore, 27 Februari 
Het gerucht loopt dat onder het vee hier 

ter plaatse een ernstige en tot nog toe onbe
kende ziekte is uitgebroken. 

Uit Batavia, 28 Februari. 
Officieel 

E er v o 1 o n t s 1 a g e n , de onderopzichter 
cler tweede khisse bij den constructie-winkel 
te Soerabaja, Uoomans. • 

'l' w e e j a r i g v e r 1 o f v e r 'l e e n d aan 
den kapitein-intendant Logeman. 

Bet u i gt de tevreclenheid der Regeering aan 
den inspecteur der tweede klasse bij den post_ en 
en telegraafdienst Berman en den adjunkt in
specteur Meisner wegens den aanleg van de 
telegraaflijn van Telok-Betong naar Kaliancla. 

Uit Batavia, 28 Februari. 
Benoenul tot lid in <len raad van 
N. Indie. 

J. A.. de Gelder. 
De Bw·gemeeste1· den Tex met Z. E. van 

H.ees aan boord, vertrekt dE:n 3en Maart van 
Marseille. 

In Europa zijn aangekomen de Semiraniis 
en de Hengist. 

Particulier T~legram 
VAN DE LOCOMO'rIEF 

uit Nederland. 

Amsterdam, 27 Pebruari. 
KOFFIE, goed ordinair, veiling NederL 

Handel-Maatschappij 3211.. Loe • 

. A.angeslagen vendutien. 

Op Maandag den 3en Maart 1884 in het Heeren 
Logement te Solo van in beslag genomen goederen 
van den Heer L. C. Janssen. 

Op Dinsdag den 4en Man.rt te Kepatian, des voo1·
middags ten '10 ure, van 17/ 00 gedeelte van bet ci'f 
met een stccnen lrnis, gelegen in de Chinceschc kamp 
alhier in Blok i..a. L, No. 254 en "IS-O gedcelte van 
het erf met een stccnen lrnis in bet Chineeschc kamp 
all1ier in Blok La. 0, o. -175, beitle stnande ten 
name van den Chinees Auw Goan Tjiang ook gennamd 
Auw Goan Siang. , 

Op '\Voensdag den 5en Maart ten hnize van den 
Heer F. A. Kammel', in de Achterstrna t alhic.1 v11n 
ZEd. inboerlel. 

Op Donderdag den Gen Muart ten buize van den 
Heer Stok, te Klatcn van ZEcl. inhoeclel. 

Op Vrijdag den ?en Mam-t voor bet vendu-lokaal 
van den Ilcc1· J. F. van Leeuwen van commissie goedcren. 

De Vendumeeste1-, 
H. C. FISSER. 

A d v e rt e n ti e n. 
Ope~b~~e Ve~kloop .. 
Op Dinsdag den Vierden Maart 1884 des 

voormidclags ten tien ure ter plaatse waar de 
per,ceelen gelegen zijn, door tusschenkomst van 
het vendukantoor te Soerakai·ta, door den eer
sten verbandhouder krachtens onherroepel~ke 
volmacht van : 

a. zeventien dertigste gedeelten van het erf 
·met een steenen huis gelegen in het Uhinee
sche kamp te Soe1·akal'ta in blokletter L, nu
mero 254, 

b. ~eventien dertigste gedeelten van het erf 
met een steenen huis gelegen in het Chinee
sche kamp te Soemkai·!a in blokletter O nu-
mero 17 5 ' 

' beide staande ten name van den Chinees 
AUW GOAN 'l'JIANG ook genttn.md AUW 
GOAN SIANG, handelaar wonende te Soe1·a-
karta. 

Namens den Verbandhouder, 

(80) A. U. BOONE:M:MER. 
Soe1·akarta, 25 Februari 1884. 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. V A.N HOGEZA.ND. 
V 001·straat - Solo. 

Verkrijgbaar 

.APPOLLINARIS WATER in manden en krui
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

WATER in kisten van 50 
( 61) 

Hande.Js- en Commissiehuis. 
B .W. V A.N HOGEZA.ND. 

Vooi·straat- Solo 
Ontvangen: 

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

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Ag.entuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'WIJNE.N: 
Merk PLATON & Co. - Batu.viii.. (70) 

Openb~~e Ve~~cc:p. 
Op Vr.ijdag den negen en twintia-sten Fe

bruari 1884 des v:oormiddttgs ten Negen "ure 
ten overstaan en m het lokaal van het ven
dukantoor te Soerakw·ta van 

t"""\vee pe:Pceele:n. 
beide gelegen ter hoofdplit.ats Soe»akartct wijk 
Poe1·baijan sub blokletter G, numero 
103 dee! rr en b en wel in den staat als waarin 
beide perceelen zich thans bevinclen met de 
drie duarop stuande woonhuizen en de daarbij ' 
behoorende bijgebouwen. 

Geschiedende deze verkooo kri1chtens onher
roepelijke machtiging ten· behoeve van den 
eersten verbanclhouder en ten laste van den 
Heer LUDWIG CARL JANSSEN. 

(70) J. A. WILKENS. 

at~~t~~~OQ~~@ge~ 
op ~~v~ .. 

Bxploitat,ie Ooste1•lijnen. 

· Op 1 Maart 1884 wordt het gedeelte Pa
ron - Modjosragen van de lgn Soe
r<ibaia - Solo voor het publiek verkeer 
geopend. 

v ooo:loopig zal in iedere richtina- slechts een 
trein loopen waarvan de dienst ald~s is geregeld: 
Soerabaia ve1:trek 6.25 voormiddaa-o 
l\fotljosrage1~ aankomst 3.6 na!fllddag 

Modjosmgen vertrek 8.12 voormiddag 
Soaabaia aankomst 5.1 namidda<Y 

0 

Voor nadere opgave omtrent aankomst en 
vertrekuren van de tusschen gelegen stations 
en halten, wordt verwezen naar de dienstre
gelingen voor den loop der treinen. 

Op alle stations en halte;n zijn verkrijgbaar 
verzameling van de Afstandswijzers, 'l'arieven . 
enz. gelclig op de Staatsspoorwegen op Jn.va 
a 60 cents per exemplaar. · 

(73) De Chef de1· Exploitatie O/L 

L. F. H. TE N H 0 N ES'. 

Vere-eniging van Landhuurders 
te 

· Soerakal'la. 
Algemeene vergadering op den 5 den Maarl 

1884 des ochtends te 10 ure in het Loge-ge
bouw te Solo 

Punt van Behai.1deling 
De wijze van verkoopen van Indigo te Sa

mamng, zooals dat thans plaats heeft en het 
recht van preferentie. 

Het Bestuur der V ereeniging 
de Secretaris 

M. E. BERVOETS. 
N: B: Ook niet-leden, doch 
belanghebbenden bij den lndiO'o-handel 
worden tot bijwoning der ver~adering ' 
uitgenoodigcl. 

0 
( 7 6) 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. V A.N HOGEZA.ND. 
Voorsfraat- Solo. 

Steeds voorzien van de meest moD'eli1"ke soor-o . 
ten, 

PROVISIEN en DH.ANKEN 
in prima kwaliteit en billijke prijzen. ( 62) • 

Victoria Water~ 
Nat u u r 1 ij k Miner a a 1 w at e r 

uit de 

Vict()ria Broi.1 te Oberlahnstein a )d. Rijn. 
Het n:µn.erualwater der »Victoria bronnen" wordt gevuld zooals het uit den schoot der 

aarde ontspringt. 
De. Victoria bron is tot nog toe de eenige bekende vulkomen ijzervrije bron en is haar 

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij em~. dan eenig ander minernalwater. 
Verkrijgbaar bij: 

( 81) 

SOESMA.N & Co. 
Samar11ng, Solo, Djocja. 

en in a.lie 'l'okos. 

Ver~obi~~en: (8) 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

) over 1884 netjes ingebonden. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & SUNING. 
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" de hccrcn de Hordes c· Co. 
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(( rle heei·pn I1:11i<1 "Jlullcmcister S: Co. 
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« (( C. (~ . Ynn Sli<l rcd1t. 
« « It. :-:. T hal Larsen. 

« cc I...'. Yan Zijp. 
« « J>. L. van Bo1legorn. 
« r< Th . B. Yan ::3oc,;t. 
« de hcPr <' n (f. C. T. Ya11 Dorp & Co . 
« « « Il a \'t)11,;wa:1y ~'- Co. 
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<< tlen heC' r .\. l3is,;ch op. 
« 11 '' Ch s. Kock en. 
« « " Y. Clig:nC'ti. 
(( de heerC'n Geh . Gimberi< en Co . 

« « \'an .\Iniden & Co. 
« « cc T h ieme & Co. 

(( (( ~nc,;111an & Co. 
(( T hooft & Hun ing- . 

<i << c<. \'oµ-Pi vnn rl er lfeide &Co. 
« den hf'l•r L. BaiP1'. 
« « « L .. \ . ~L L1'rna11 . 
«. ~ « K. Hun~n" c:rp\·c \\'zn . 
cc cc <c C. \ \". TL Yan 11L'11•l'C va n 

Du i_jw11liode. 
« « « I. I. A. Citcnh age de 

"Jli ~t . 

De trekl, ing Q'e~d1io'rlt ten ovpr,-t:1nn ,·an den ~o

ta l'i-< IL J . "J i EE l ffE~S te BataYia :lb bij aau pl ak
hillet i,; hck••nd g:em,rnk t. 

De (:0111111i.<s i 1• cul h oc. 
:Mr. N . . P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk mm voor hunne 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDiBr·, Schrijf- en Kantoorbehoefte11 
~poedige Lediening en net te nfieveriug ge

garnrn1eerc1 . 
PRU. '( 'OU l{ANTEN wonlen steeds gratis 

ven.;trekt. 

TE KOOP! 
Pretentie op Ji. F. §to~l:rnan en 

echt~enoote, geboren Braddi.j. 
Inf"or1natien: Fiedler, Soera

baia. 
(GS) 

VerkriJ' o'baar 
.~ 

BJJ 

Thooft & Buning - Soera.ka.rta.. 
PAPTBJHE1 IN DIYERSE SOOR'l'EN. 
BNVJ.jLOPPl~N. 
KA1 'l'OOH,Bl'iN"OODIGDHEDE;.. . 
INK'l'E~. IN ZEER YJ.~11£ SOOR'l'EN. 
PHAC'H'l'ALB MS. 
DIYJDH:::JE ~PELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Se h ijf'seh ietre;:;istt"rs en Ai'sta.ndsbe1>a.-
lin~en, afzo1t1krlijk gcbonden. 

Gedrukte A.nntet"kenhagboekjes. 
Nnnmlijsten. 
Ii. leedin~ I ijst en. 
Stra:Cbockcn. 
l'tienn~·ebor]{cn m et sterkte Bc~ister. 
Proces-Verbanl. Getuigen Verhoorcn. 
Dcklnngden Verhoorcn. 
' ' endu,-e1·nntwoordingeu, cuz.enz. (4) 

1rerl.:rijgbaa1· bij 
THOOFT & BUN ING. 

N'., P., VAN DER STOK~ 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

ll~\...NDL.EIDING- . 
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

Nedel"landscll-Tn :tje. 

llet 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plan.tsen W lllLl" zich 

geen gcneesheer bevindt, voor 
Ambteu11ren. op patrou]les, 

enz. enz. _ ( ·~ 1) 

I)rij.~ r :>.-- ( 1'Ul!CO per post f 5,50. 

Jn conunissie ontvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van \Y. H. Y :l.X E cK & ZoxE~, Amstel'dam) 
bizonder licht, geschi1..-t om met twee p a a r
d en zoowel n.ls met e en p n. a rd, gebruih.-t te 
worden. 

Te be~id1tige11 bij . 
(1) THOOF'r & BUNING. 

Steeds voo1·handen: 
POS'l"l'AlUEV EN'. 
'l'ELEG RAAFTA lUEYEN voor 3 kringen be -

rekend tot 200 woorden. 
TAlUEYEX voor KOELIELOONEN buiten 

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

U it de hand te ko~p. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen t e 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACIDELSE. 

SOES~..£1\._N & Co 

belasten ii ch steeds met het houden van 
Huis- en Conunissie,·endn.tien 

(:2 )) 

~~,;__ 
~~·~ 
'§::--~ 

~---· ~,,_ 

\' ,~\\ 
'tlaii l'..lll.LL~ 

SIP~IJLIS 
Verkren-en of w e! ove1"'ei•rfd. pa:; ontstane of ver

ouderde, "vloeingen, huidziek~en, h_uiduit
slag en and e re bloeds veranderingen die er door 
ontst<:an . mend e 11 keeluitslag, beenontste
king,klieren Rhumat1sme Zvveeren; c nz. cnz, 

Je 3 a~ r01141 ~ ~; i ~:, 
Zekere en rad1cal e gtm ezi11g ·;:u1 de m e est ve rouderde• 

en aan alle behand e li11g.weerspan111ge Z1 ekten,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EEllJGE GOf1lGEKEURDE d<to r ,1,, Aca1le111 ie rle Meu ecine van Parll•· 
DE EENJGE GEAUTORISEERDE door 11e1 rra 11scltc Gournrnement. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in "" 1tospi1alen rn1 Parijs. 

Na.tiona.le belooni11g va.n Frs 24.000 
Dit m edicamen t, serl crt (j () j a rcn door de vo~rnaamste 

geneeshecren gebruikt, ab h et kraclildad1gste van 
!!Ile Zuiveringsm1ddelen is hct eeml\e in _de gehee_le 
wereld dat zij nc cere en onderscheidrng-st1tcls bcz1t. 
ALGEMEEN EisTREPOT: 62, rue de Rivoli , te Parijs 

Jedere doos bevat eene brochure die Zitkten betre{fendt 
'I oor 1 AV A bij Wannee &: van Aalst te Samarang 
Te D10KDJO, bij w ANNEE & c·. 

. 

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrin~ 
EN 

L ti fr B Il t B Ma at sch a DD ij. 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitiml bij overlijden, Irnmer-trekkemle vet•z' 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangeuomen VEH.LAAGD tariefvoor WEE
ZENlilONDS, worden gan.rne verstrekt door 

den Agent te Soerakn.rf;n. 
(17) J. H. VAN OMMEHEN. 

Ondergeteekenden, eenige n.genten voor geheel J av n. van Bub's stookoven, hebben ten 
einde mm de vele aanvrngen te kunnen voldoen , en alien suikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengeu, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur r e ere n de pr~jzen leveren. 

VAN VER LINDE & TEVES. _ 
(18) SAM AR ANG. 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
Sl\IEDERIJ, KOPERGIETERIJ, WAGE -

MAKEH.U en 'ril\:L\fERMA rswINKEL
Bestellingen op bovengenoernd werk, 

n.lsrnde op: )29) 

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

DE UHEN en RA1\1EN, houten en ijzeren 
KAPPE T voor WOONHlJIZEN, };'AB RIEKE 
en LOOD EN. worden solicle en net n.fgewerkt, 
gelevercl en opgesteld. 

Het bouwen van \VOONHUIZEN en FA
BRIEKE T, wonlt op zeer billijke conditien 
aangenom.en en uitgevoerd. 

Kev~o~~ A~ :R:lei~ 
n1odiste §arnarang. 

is ruim voorzien van fiuweel, sn.tijn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, sn.tinets, percn.les
inten, bloemen, fnmjes, veeren en n.lle soorl 

1 
ten gazen, groote keuze darneshoeden, volgens 
aatste saizoeu in Europa. Heeft ook voorra

dig een keurige collectie ]JOrtierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

Een factuur elegante 
Fransche Schoenen, en Bottines, 

Dames glace Handschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN J<"'ACTUUB 

prachtige vilten 
HOEDEN VAN EL\'VOOD & Co. 

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

VLASBLOM. 
(13) Heerenstraat-Solo. 

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

Voo 1·st »aa t-· Solo (35) 
Steeds beleef'delijk aanbevolen. 

AGENTSCIH.P SoERAKARTA. 
der Bataviasche Zee- en Brand

A.ssurantie Maatschappij. 
De ondergeteekende s1uit verzekei:ingen te

gen branclgevaar, op de gebruikelijke voor
wnarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Ea.a.paohe V'1'ij~ene 
(25) A. MACHIELSE. 

Handels- en Commissiehuis. 

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

Ontvn.ngen: 

Puik puike BOTER merk B. VETH & Co. 
:» » HAMMEN wegende pL m. 6 kilo, 

Heele blikken ERWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJEN in po~jes (B.-1.'rrY & Co.) 
ORGEADE- en FRAMBOOZEN STROOP 

'/, en '/, fl. (TEIJSSO~NEAU.) 

VRUCHTEN op WATJ.'JH. en BRANDE
WIJN w ; o. MACEDOINE ( 'rmJssol\e<E.rn.) 
.... Deugdel ijkheid van allcs gegcu·andee1·d, dtts 

niet goed ten1g . 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Een jong·rnensch, Hollander, 
thans te Swnm·cmg b~j den handel werkzaam, 
wenscht eene pfaatsing als fabriek of tuinop
zichter, op een Suikeronderneming in de Vorsten
landen Adres. N ornmer dezes . 

(72) THOOFT & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
Bengaalsche koeijen, 

elk per dag 111instens ' rier tlesschen 111ell~ 
r;evende en niet ouder dau zes jaren. 

Men ndresseere zich bij d e uitgernrs van deze Cou

rant onder het nummcr van deze advertentie . 

(44) 

Bi"I11-1enlan.den .. : 

GOUVBfllBUf Gevraa~d 
'rooral degel~jk PIA..NO-onder ... 
-w-i.js. 

Flink salaris. 
Adres nommer dezes, met copy-certificaten.1 

franco. 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E:'f 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSC HAPPIJ 
,;v eritas." 

Bij bet ~~entschn.1• dezer ~Iaatscha~
pijen bestant, op zeer aannem.elijke voor
waar1len, gele~enheid tot ve1·zekerin1; 
tegen bra1ul;;-eva.a1-, van alle soorten G~
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkai·ta, 
(16) J. H. V .A.N Ol\1MEREN. 

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

(11) 
Te bekom en bij 

C. DE LIJN. 

Xev~o~~ A~ Klei~ 
Ill.O(liste Sam.arang. 

• 

V erkrijgbaar 
bij 

THOOFT & BUNJNG. 
Beveelt zich aan voor het opmaken en le.: 

veren van alle toiletten, welke tot het dames 

Avonturen 
van 

Baron von Mfinchhausen 
(in bet J a vmmsch ) 

door 
P1·ijs f 5.- f'/'Clnco per posl f' 5,i:IO. 

( 82) P. L. WINTER 

• 

moclevn.k behooren. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thn.ns geoccupeerd door de 

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

Stcllen ~i ch ve!'antwoordelijk voor de wet 
DE Ul'l1GEVERS. 

Sneldl'Uk - T1100F'r g. BuNL'IG .-- Soeralmrta. 
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