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NIEU S- EN ADVERTENTIE BLAD. 
Uitsluitend Agent voo1· Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

_\ b( uement :;prijs r 7.30 per lrnl(i11ar 

bij vooruitbetaling. 

I n g e z o n d e n. 
Ucachfa:l Hedadeur. 

A1111gen1mm zn.l het m~j zgu zoo u aan hct 
volµ;euJe een pli1.n.t;; iu u w blna wilt n~rl:'cnen. 

Duor de :lechte tij1len rnor de koffie. bcn ik 
er verleden j1uir foe over75eg.u1.11 om op mijne 
Ollllerueming- de imligo .. mltuue in t<l voere'n. Ik 
ben hegonnen met e!:i pro..if te nem~n. om nan 
het w11terrnd n.n m\jn koffieruolen eL'll klop
inrichting te verbimleu cu er een fer01enteerbak 
enz. bij tc voegell. 

Het gevolg wit-< d11.t ik. h) wel zontler m1.tcr
re><e1Toir, tod1 vrij go~!le indigo krt!eg. W•t:u·op 
ik een geheel campleete imligo-fabriek dit:tr
, tel1le. 

Die fobriek w11s opgebouwd eu ik ~e lert een 
pn.ll.l· tln.,g-1'11 mm !le b reiding, to~n zich een 
onverklnarhaar verschijn el voonleed. Ik zeg ou
verklmi.rham·. daar miju buurman een oucl. g<J
r ntineerel irnligophtnter, er ook geen mouw mm 
wi· t<' pn.,: l'll. 

l k ha l l i 1 ljl- . i liJo g, ,.;-netlcln eu op ele 
gewone "-ijze. gefenucn :een.l. Het w.1ter 1h<Lrfoe 
gebruikt mt· heluer en ook toen de ferm<;!ubttie 
wa afgdoopen. was er 11.an het vocht, iu 
de klopb11k g-elaten niets bizonden; te zien. 

Toeu cchter het kloppen begon vertoonde 
zieh Cclll .;rvvte urn. ·ti • ·chuim a.LU de oppt:1r
vlalde. die door het kloppeu niet weg wilde en 
eer't verllween toen ik er eeu weinig olie liet 
hijgieten. 

Den volgenden dag gebeurde dit weder, den 
3en en den -J.en clag echter niet, hoewel er met 
het water uit dezelfde leidingwerd gefermenteerd. 

De indigo die verkregen wercl van het fer
menfoersel. dat zoo ge chuimcl had, geleek meer 
op steeukool. dan op blauwe >erfstof. terwijl 
het product van fermenteersel d1tt niet geschuimd 
hn.d er bevredigend uitzag. 

Yan geen der indigoplanter~, die ik hierover 
raadpleegde, kon iemand rnij de oorzaak daar
van opgeveu en vernam ik alleen van een en
kele. dat :tulk bij hem ook een paar malen 
wa. voorgekomen. :Jlen giste wel clat het 
kwam ·van te oude bladeren, anderen zeiden 
weder n1n te jonge. man.r vn.n beiden heb ik 
goede en slecht.e re. ultaten gekregen. zoodat 
men de 001·zan.k daar niet zoeken moet. 

~lijn be. loeling met dit schrijven is om mijne 
collegas op het bij ruij voorgekomen verschiju
sel attent te makeu. Misschien dat zij er de 
oorzm1.k nm, misschien ook het remec1ie Pr tegen 
keunen. In <lat gcval houd ik mij teu zecr;:;te 

Fe u i 11 et o n. 
Johan Frederik Struensee en Koningin 

Carolina Mathilda van Denemarken. 
:n~~. 

Vuvolg. 

:.\fa'"tr het was als het laatste flikkeren van een 
11itgelira111l licht. ~auwelijks had hij zijn lanrl we1ler 
betre l•'ll, of h<'t werd crger nog met hem dan Yoor
hel.!11, hij Yl.!rvic•I tot voblagenc zecleloo>lwi•l c11 bckom
mc1·dt> zich sl1~chts in cukele hrldcre oogenblikk.en om 
de n'gec1·ing. Nu harlden de intrigantcn cen ruiru 
wld. De schcple1· was aan de hancl des Konings ont
vallen en de verschillende partijcn begonncn den strijrl. 
om de hecrschnppij. 

I),~ Koningin-wcdu we bc~picdde den gang ntn zakcn 
mel •'en l1H'rcnclen blik en was er nauwkc11rig van 
owlt.!1Ticht hoc hct aau hrt koninklijkc hof gt'schap;m 
sto1HI. Haar wrok klom lot woerlc, tocn de Koningin 
,·an ccn 1wins heviel en hicrrloor voor altijcl nan ltaar 
1.0011 de weg tot den troon wa..-; afgesnerlen. 

Uct getal lnrcr aanhangers was klo~in, want de 
}''"-'•ilingen zagrn in liam· slechts rle omlergaande. en 
daarboven tlP opgaanrle zon. Langzamerhan'l echter 
werd het anders. dJ e~n na den ancle1· slo J[l naar 
Yredenburg- Pll hood de n:iar wrnak dorstP.nde Konin
gin :zijne h11lp aun. Cur0lina ~fathil1la had, tenvijl 

De Soertt1Htl'fasclw Oottrant ver
sch1jnt tweeurnal ·s weeks: Din.~dag en 
, -,. Ud (I g. uitgezomlerd feestdagen. 

tLn.nlJernleu voor eenige inlichting, die u zeker 
wel in de :Soeml...m·tti.sche ( 'omant zult willen 
opnerncn. 

Achternl: 
Uw dw. dienaar, 

EEx 1xnwoPLA~TER 1x nm· 
Z l"IDERGEBERGTE. 

l\"1.i h 'ri11nt'1·0n nth flat in I t{60. toen de indigo
pLintt•rs 11<i,~· wn g-d"~~I en :11 afhnnkclijk warcn va1 
de• in lignmandnel'><. Otamigc~n Y'1ll 1:ez0 laatstcn er 
l'e'n k1111<t1<' n;i lurl lc•n om, als men hen voorschot 
\1".'i.'!1!1"1l~. or h 'll l\lll d1• ecn of andere redcn ecn 
s:11 .. i:11u 11) to' liL"lli«, lvt :tl'g-t.!loop1'n fennentec1·wat1'r 
l•' dn 'II ;;ch 1im."J. \\" nrn.1 lllL'll altcios Ct'll zwurt. dik
\\ jb wi:1 l'•1· 'nki.:r p:t> I net kr,'•'.::-. Zij ll"i<Lcn d:1t ur.k 
l<' de> ·n hi.i :1 i l·'t'•' i1irlig-.:rnn1u[oo.)1«, wi e11 zij gc1•11 g-o.:d 
ln1·t tucdr.> '2,"<'ll, of in wic.1~ pl.tat" zij wc:nschl1'n t1' 
komL~ll. 

TIED. 

Te laat om het nog in ons vorig nummer 
op te uemeu, ouh'ingen wij heL volgende in
~ezouden ~·tuk. 
· ;·e.lert e3uige dagen hoort men hi.er in het 
Zniekrgcb~rgte, 1•:m den k1mt van het westeu. 
hiju:i. a:mhou1le:11l een omfor:tnrd,;r.h gedrnu1~ 
Yocm1l in de kwarle moesson hoort men zoo 
nu en chtu een tlofft! knn.l, >eroorzaakt door 
een modderwcl, die e011 pitn.l of zeven ver naitr 
deu greu. · van Djok•lj11 lig-t, maar tlitt aanhou
'1' ld g 'il ·e1rn <10"+ 0•.1. · 1 ¥ille1 ..:nr~,; '"'.!l 11!.' 
::\Ierapi af n.an Krnkatn.oe denkeu. Het zou 
daarbij zoo geheel onmogelijk niet wezen, dnt 
de moclderwel in een ondern11.rdsch verbancl 
met de ~Iera.pi stond. 

De pa.die is in deze stre3k goeJ geslaagd 
en zon ik lmast een ruimen oogst clurven vooi·
spellen; een tegenhanger dan.rvan is dat de 
koffiebladziekte zich weder erg vertoont, iets 
wat zeker ni.et bemoedigencl is voor hen die 
nog niet tot de indigo cultuur zijn overgegnan. 

D. 

Soerakarta. 

Niaanstand. 

Donclerrl:H!; :~ .\pril E. K., Dond.erdag 10 April 
Y. M .. Y1·ij1lng 1:3 April L. K., Yrijtlag 23 April X. M., 

· Kommissaris en \Oor de maancl April. 
Plaatselijke Sclloolkomm.issie 
de heer: N. V .AN KLA VEREN. 

de heer: J. U. ~L A. CA.aLIER. 
Verzo1·gin~si;csticht 

de heer: l\lr. U. '1'. F. 'l'HUR.KO W. 

haai· gemaal in het buitcnluntl was, stil en terug15e
trokken gdeefd en \venschte van ganscher harte, dat 
hij niet slechts naar zijn rijk, maar ook. tot zijne 
wouw zou terugkeeren. Muar grievcnd zag zij zicb 
teleurgcsteld. Haar echtgenoote verwaarloosde haar 
mcer dan ooit en zwirrde in woeste da1-telheid in 
grzelschap van zijn lieveling graaf Holk, die de slemr.
en zwelgpartijen regelde. Chri~tiaan vergat zijn rijk., 
zijnc Vl"')UW en zijn kind. 

Daar verhief zicb allengs onde1· de stille, maar des 
tc veiliger bescherming van cen wienclschappelijkcn 
en vertrouwt.!lijken omgang met den Koning een man, 
dit.! cvcnmin door zijne geboorte als door zijn rijk.
dom en hekwaamhcicl aan.praak kon maken op ver
hefling boven den micldelstarnl, tot zulk eene duize
lingwl'l1.kendc hoogtc, als geen staat8tuan v0or en na 
hem in Denemarkcn bernikt hceft. I-let was 's Konings 
Jijfarts, Johan Frederik Struenscc; die hem op zijne 
rcis vergezelrl en rnn die gclcgenhcid gcbruik had ge
rnaakt, om zich in de gnnst van zijn monarch te 
dringen. 

8truensee is in '1737 te IIalle gehoren, waa1· z\jn 
varier geestelijkc was. In bet jaar '1757 verhui.~den 

zijne on lers naa1· Dt.!nemal'lwn, tcr opYolg-ing van een 
cl •or den vader ontvangPn berocp naar Altona. De 
zo m genoot cene goe le opvoeding, bij bezat cen hel
clt.!r, gewntl vet"Stanrl, een vnrigen geest, cene uit
gebrri1lc kennis op wr~chillencl gt.!bied en een inne-
1rnmd uiterlijk. Ofschoon hij tot het gezin van cen 
gP.estclijkc hehoorde, was hij toch cen vrijgeest, naar 
rlc to~nm'l.lige Fmn~clrn mode, l.!n vcrloor all<:>ng~ niet 

.. :\..dvertentiekosten be.halve het zegel voor 
elke 10 woordon voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgencle plan.tsing de helft. 

Tabel aantooncntle tit.! datums van 1·crt1·ek. en ver-
1110l'tlelijke aankornst <li'r brievc11m:ll<'n van en naar 
Xe<le1·la1ul over de nman,[ April ·1884. 

\" ermoeilPlijke aankomst 

tc Batavia. Vertrck van Biitavia. 

F. 2 April. 2 April. 
;3 i1l. E. 3 Hl. 

7 it!. F. 10 i1l. 

13 id. x. 12 i1l. 

lli id. E. '17 i1 I. 

E. 2 l icl. N. 23 id. 

x. ~,,_. id. F. 21' i1 l. 

F. :rn id. E. 20 irl. 

. ·. n. De letter;; .Y. E. F. dnitl1m rcspectievt.!lijk de 
Sr·fr1·/u11d,d1c, E1117elsche, en F1·a11sclte b1·il.!wnma
le11 a<\11. 

'Vij verneruen dat het hanenvechten in Solo 
nimmer te voren zulk een hooa-te heeft be
rnikt als tegenwoordig, nu jantn~n van hooge 
geboortd die liefhebberij oncler hun patronage 
nemen en er geregelde vechtbanen op na hou
dcn. Te Limolassan woont een R~i.dhen H.io, 
die daaraan zeer sterk cloet en pretendeert in 
z[jn re0ht te zijn, daar hij zegt: »tjioemn. ma
ji·1 !rP+jil ,.,,1 lj,~" en ' trijcl tusschp11 de ha.
nen niet wordt voortgezet tot er voor een van 
beiLlen de dood nn. volgt. Men verzekert 
da.t de opgezette centen slechts als fishes ge
bmikt worden en een geheel andere, veel 
grootere waarde vertegen woordi.gen, zooclat, 
hoewel oogenschijnlijk om wein.ig geld, er in 
der daad toch zeer hoog gedobbeld wonlt. 

In het bijvoegsel van de Locomotie{ van 
den 19clen dezer, leest men: »Er i-;; gesold 
met Atjeh.'' Dit kon wel niet anders ; men 
zond er immers Sol heen. 

Voor het residentie kantoor alhier treft men 
op den weg nog enkele drooge plekken aari. 
Dit zou stof geven om zich te verheugen als, 
bijna den geheelen morgen, die drooge plek
ken niet geheel bezet waren door rijtuigen, 
grobakken, nitgespaunen sapies en verkoopers 
vn.n kowee kowee, rijst, lucifers, garen, enz. 
enz., waarcloor de eerzame voetgangers genood
zaakt zjjn door dik en dun te waden. Is het 
al niet ten gevolge van een polit.ieverorde
ning, de politie zou toch vermoedelijk wel 
kunuen zorg clrngen <lat het kleine gedeelte 

alleen den eerbied voor den godsdicnst, maar ook voor 
de zedenleer. llij wijdde -zich aan de geneeskuncle 
en werd een algemeen gezocht arts. Door bemiddeling 
zijncr begonstigers, graaf Rantzau-Aschberg en den 
hrer van Brandt, kreeg hij den post van koninklijk 
lijfarts en were[ weldrn de veel ve1·mogendc gunste
ling van zijn heer. Uiterlijk scheen rle reeds genoem
clc grnaf Holk dit te zijn, ccn vijand dei· koningin; 
Holk meenclc op te merken, dat Struensee's tegen
woorclighcid de vorstin onaangenaam was. Om haar 
te krcnkcn, wist hij den Koning tc bewegen, telkens 
·wannce1· hij zijne ge1nalin bezocht, den rloktcr mecle 
ie 1wmc11. Deze Jage wraakzucht van Holk liep op 
zijn vcrdcrf uit. De Koningin bemerktc terstoncl het 
vc1·schil tusscben Struenscc's eerbicdig gerlrag en den 
IJ1'i1talen ovennocd van den graaf. IIet ontging haar 
niet, dat de ec1·stc het verLronwen des Koning~ be
zal. lla'.tr afkeer van hem verdwccn, zij werd er 
aan gcwoon, hem meermalen te zien, vonrl bdmgen 
in zijn 011!lcrhot1tl en behandelcle hem, JM '.Veinig tijcls. 
met wdwillenclheid. Holk en de ministers garnn geen 
acht rlaarop, omrlat zij den doktcr voor zeer onbe
d11i1len1l hielLlen. In het jaar ·1770 moest tle Kroon
prins ingeent 'rnnlen. Strucnsee bclastte zich met rle 
incnting, en de bckwaambcid. waarmcde hij de torn nog 
gl.!marlijkc operntic deed, ven\'icrf hem rle gnnst der 
Koningin in nog grootcrc mate. Ilij were! tot confc
renLie-mad en lector bcnoemd. Z\jne nie11wc bctrck
king bmcht me le, dat hij dikwijls bij de Koniu
gin was, en niet Jang cluurcle het, of zij hielcl zich 
overt11igd, dat nicmand 11aar zoo genegen was als 

Inzencling der Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

v1tn den weg, dat nog begaanban.r is, niet 
bezet wordt door karren en neringen die de 
passage geheel stremmen. 

Ai1nstaande Dondercln.g zullen de Soesoehoe
nan van Soerakartn. en de kroonpr.ins, den 
ve1jaardag hunner installati.e als zoodanio-, 

. 0 
vieren. 

Van den heer G. J. F. ontvingen wij een 
schrijven, waarvan wij den verkorten inhoud 
mededeelen. 

Hij is genegen om de cleuo-delijkheid van 
zijn rniddel bekend te stellen, 

0 

als hem naar 
behooren de reis en verblijfkosten worden ver
goed en hli als belooning procentsgewijze, 
a f l.- per pikol ontvangt. Hij moet bij 
de toepassing zelf tegenwoorclig zijn, om over
tuigcl te kunnen wezen clat zijn voorschrift 
niet verkeercl wordt aangewend. Het moet 
toegepast worden gedurende drie achtereenvol
gende jaren, om de ziekte en ook de eijeren 
geheel Pn al te vernietigen. Een jaar is niet 
voldoende. 

Als het blijkt, dn.t zijn procede van o-een 
nut is, verlangt hij hoegenaamcl geen betaliug. 

De te betalen gelden worden bij een solie
de inrichting gedeponeercl en zal hij daarover 
eerst beschikken, als het middel zal blijken 
afdoende te zijn. Hij stelt voor daaromtrent 
een contract aan te gaan. 

Hij is ook genegen om zijn procede te ver
koopeu, maar dan tegen een enorme som, 
waarvan het cijfer echter niet door hem ge
noemd wordt. 

De heer F. zal wel doen met da grootte 
der enorme som op te geven en raden wij hem 
aan, die zoo billijk mogelijk te stellen en in 
clit geval, vooral niet op het boleh tawar te 
rekenen. 

Het Indisch- Vaderland No. 88 en 89 be
vatten een zeer belangrijk art.ikel get.iteld : 
DE VOEDING DER ZurnELINGEN IN INDIE door 
H. A. 0.A.Joux, Militair apotheker, waarvan 
wij de leziug en vooral de behartiging zeer 
kunnen aanbevelen. Ook van de zijde van 
eeu geneesheer werd clit geschrift zeer gun
st.ig beoordeeld. 

Wij waarschuwen de bewoners van Soera
karta en ook de politie voor een vrouw die 
djiemats verkoopt, naar haar zeggen afkomstig 
van Krakataoe. 

Bij Batoe-H.etno, onder het Mangkoe-Nego
rosche gebied bestaat een veld, ongeveer een 

dokter Struensee. Zij schonk hem haar voile vertrou
wen, en het verbond tusschen hen was gesloten. !let 
eerstc rcsultaat van Struensec's invloed op den Koning 
was: hij bcgon de Koningin anders te behandelen en 
op hare wenschen acht te gcvcn ; het tweede: graaf 
Holk verloor zijn post en daarmecle zijne macht. 

De ministers hadden de Koningin bui.ten alle regee
ringszalrnn gehoudcn en wilden liever zelven voor den 
karakterloozen Koning regeeren. Thans zagen zij het 
drcigcnde gevaar in en spanden alles in, om den lijf:. 
arts te verll'ijrleren. Ook. de Russische gcznnt, een 
pcrsoonlijke vijand. van den doktcr, die hem bij eene 
dame rle loef harl afgestoken, hood hun zijne hulp 
aan, en heL kon niet Jang onbeslist blijven, wie zou 
zegepralcn, de Koningin en Strnensee of de ministers. 
De beirle eersten gingcn met groote gecstkracht en 
schrandcrhcid te wcrk. Zij maakten gebruik van den 
Lijrl, dat Christiaan VII zich weder meer om zijne 
schoone gemalin bekommerde; deze ontving Item met 
opei1e armcn, en ·r1e minzicke, zwakke Koning stemde 
in al de maaLrcgelen toe, wclke men hem voo1·stelde. 
Grnaf Holk ·word van het ho[ vcrbannen en aan den 
heer von Brandt cen aanhanger dcr Koningin en 
vriend van St!'uenscc, de zorg opgedragen, om den 
Koning tc amuscerfll en te bewaken. Graaf Bernstorft 
kreeg zijn ontslag en graaf Rantzau-Aschberg werd 
tcrnggerot.!pcn. Dezc gr!laf wa~ een begaafd, maar 
ook ceu gcvaarlijk man, in vele opzichten gelijk aan 
den woe,;Len Bothwell, den echtgenoot van .Mada 
Stuart. De Engelsche gczant schrijft a<mgaande hem: 

iiEen sleehter, lager karaktcr te vinden, zou moei- , 



kilometer in het vierkant groot, dn.t geheel 
bezaaid is met dergulijke steenen en w1.1arv11n 
ruen voor een paar gulden een geheele koe
licvracht kan bekomen. 

Men vertoonde ons een nummer van de 
Jieuwe ltotterdamsche Coumnt, waarvan de 

miLldelste kolom v11n het Eerste bhtd, zoodanig 
op de nrn.ilreis was gehavencl, dat het claarin 
vermelde geheel onleesbaar was geworden. 

Door de welwillendheid van den chef van 
het Post- en 'felogrnaf-kantoor alhier, ontvin
gen wij de volgende mededeeling: 

De 'l'urksche lijnon tot Pem zijn in orde. 
Er is storing op de lijuen 'lehemn en wel 

tus chen 'l'n.uris en Ti:fiis. 
De lijn Tehern.n is tot London in orde. 

Men deelt ons mede, cfat het voortbestaan 
v11n den ellendigen toestand der wegen in 
Soer.-i,kr.rta, niet moet toege chreven worden 
nan lirnwheiLl van de zijde van het bestuur, 
daar het plan bestaat, om zoOLlra. de regens 
wat opgehouden hebben en de ri vier daanloor 
gezakt zal zijn, er duchtig nan te beginnen. 

Zeker zal het h11len van grint chm gemak
kelijker worden en dat verharclingsmiddel 
goedkooper zijn, lll!Utr wij hebben hierop al
leen nan te morken, dat begrinting vim den 
weg in den tlroogen tijtl tlien niet verhanl, 
rnimr moeielijker te berijden maakt, en als 
het grint fijngereclen is en de oude gaten weder 
te voorschijn komell, het stof belangrijk ver
meerdenl wordt. 

De beste en wan.rschijnlijk ook goedkoopstc, 
wijze zal wel ziju om in den droogen moesson 
het grint te verz11melen en zoollm de regens 
in vallen, op den ·weg te brengen. Holt men 
er dim ceu zwn.re cijlinder, zooal hier vroeger 
gehrnikelijk was, overhe~n, dan verkrijgt men 
hmgzarnerhand een \\'eg, die slechts zeer wei
nig onderhoud behoeft. 

Het is wan.r, dat zulks ten nadeelele zal 
strekken van de wn.gennrnkers, cloch het be
bng van enkelen moet toch bij dat van ve
len achter taan? -

·wij vernemen dat het liefhebberij-tooneel
gezelschap l.:t ile D11lci zijn ondergang volstreH 
niet nabij is, en er in tegendP.el nog dit jaar, 
een groote voorstelling gegeven zal worden. 
\' olgaarne maken wij hier melding van en 
helpen wenschen. dat men hier niet met een 
canard te doen beeft. -

Diit het protectiestelsel nog niet de wereld 
uit is, kan uit de volgende, ons medegedeelde 
feiten blijken: 

Een ambtenaw· op een der bureaux alhier, 
voor wien zijn-e chefs zich bijzonder interessee
ren, werd ondanks het plegen van verscheidene 
valschheden in geschrifte op vrije voeten ge
laten, maar een armen klerk, die maar eens 
een rnlschen wi sel uitgaf, heeft men ill ver
zekerde bewaring doen nemen. 

Eerstbedoelcle ambtenan.r werd wegens ge
noemde feiten tot d1·ie macmden gevangenis 
veroordeeld maar een klerk, die zich slechts 
aau een val chheid in geschrifte had schuldig ge
maakt, kreeg eenige jm·en gevn.ngenis. 

Meerbedoelde ambtenaar worclt, terwijl het 
veroordeelend vonnis vau den rechter wegens 
misclrijf reeds :is uitgesproken in zijue betrek
king gehandhaafd, maar een antler ambtenaar, 
(die natuurlijk niet in de gratie was van zijne 
superieuren) werd slechts op eene aanklacht 
van postzegels verduisterd te hebben en een 
postpn.kket te hebben zoek gemaakt, uit 's lands 
dienst ontslagen. 

De maatregel van den Directeur van Finan
cien O!ll de ambtenn.ren, op wier tractement 
korting is verleend, voor den duur dier korting 

Jijk zijn. 0Yerijling en 'waakzucht zijn deszclfa meest 
in bet ooglo:Jpende trekken. llij bezit eene groote 
verbeelrtingAuacht, leYendigheid en Yernuft en is 
nuchtbaai· in buitcn>'porige planncn en ontwcrpen. 
D.} wanonle in z\jne gtJidel\jke zaken wa1·en daarbij 
de . terk"te prikkel. Maa1· wat hij heden ontwtlrpt, 
vcrg-e~t h.ij morgen. Hij zou de weeselijkstc tegen
stanrle1· zijn, zoo nict zijne groote onbczonncnhcid 
hem aan de macht zijnc1· vijanden overleverde, zoodat 
de mcestcn zijnr1· onrkmemingen mislukten." 

Hantzau·s haat tt·gen nu~land hail eene bepaalde 
reden. Eeizcrin C,ttharina llitd zich van hr.m bcdicnd 
hij vcrschillcndc intriges, die den ·moon! van Peter 
III voo1·a.fgingcn, cloch later hem niet bcloond, maa.r 
kocl en verachtclijk heha.ndehl. Rantzau, die bl~kcnd 
was met zulkc Yl'CC>'l'lijkr gehci.men en zijne hulp 
vcl'lt>rnd ha<l hij dr hloerligc daa.d, voelde zich erg 
helt•ciligd en rlor,itc naar wraak. Tocn hij ' 'an den 
omkecr in de zaken ie Kopenlwgrn hoonlc, koos hij 
met de hem eigeue onstnimigh<'icl de pa.rtij <lei· Ko
ninµ-in, rlie tegelijk doorging voor de ,jcgcns Ru~Janrl 
vija11dige pariij en kl'ceg een tijd Jang ecn beslis
~l'wlen imloed op de regecrin_g. 

• ·a Ilern~torffs val mtagdc nicmand hct mecr, de 
Ko iingin, Stl'Ucn~ec en Rantzau tC'p:en ie strevcn. 
D,~ Perstgenormdc bcheer~cbte door Strucnsee haar 
gemaal en met hem hct rijk. In de vrcugdc over 
de zegepraal genoot zij nu eC'r~t met volle teugen hct 
!even; zij mC'ende zich 8clrnclel•)O' te rnogcn stellcn 
\.OOr de hanlc beproc1·ingcn en grievPndc verncrlc
i-ingcn, die zij vroC'gcl' had moetcn vcnlurcn, en gaf 

van promotie uit te sluiten, heeft, naar men 
ons verrueldt, de instemming van den Pre
sident der Algemeene Rekenlrnmer weggedrn.
gen, daar deze hoofdarubtenitnr ook onder het 
personeel van die Kamer eene n.auschrijving 
heeft doen circuleercn, volgens welke den arubte
n1tren van dat collegie bekend wordt genmakt 
dat kortingen, die binnen den tijd ViLU eenjn.ar 
ttfioopen, de betrokken arnbtenaren gedureude 
de maauden w1111.rop van huu tnwtement wordt 
gekort, alle lrnns tot het maken van promotie 
benemen, terwiil kortingen, die langer cfan een 
jaar duren, die ambtenaren voor den tijd Yan 
een jaar van alle promotie uitsluiten. 

De Europeesche wijkmeester der 2e w.ijk 
ontbood onlangs een inlander, v11.u wien ge
klaagcl wonlt dat hij des nachts burengerucht 
maakte, en waarschuwde dien inlander tegen 
een herhaling yr..n die daad. 

Deze was over de waarschuwing zoo gebelgd, 
dat hij den wijkmeester uittartte hem wegens 
het beweerde burengerucht, wa.arvan hij aan
gekhmgd schijnt, te vervolg<)n en voegde de 
inlander den wijkmee3ter no.~ toe: »loe djangan 
kiern goen. tt1koet sama loe". 

1qj vernerueu tfat de ""\Vijkmeester dien brn
folen iu]a!l(ler n.lsnu heeft aangekl1tagd, wegens 
beleed:iging vim een politiemubte in de uitoe
fening zijner bediening en w{j hoopen dat hij 
een wel verdielille bestmffing zal erlangen. 

Heden morgen is nan.r wij vernemen, de 
Raad van Indie buitengewoon vurJ,tderd. Yer
moedelijk is d1mrbij behn.ndeld, zoo gelooft men 
althaus, de 'fenom aangelegenheid en cle voor
dr,icht ter voorziening in de v11cature Vil.Il het 
algemeen secretar:i11at. 

.._ aar soruruigen zeggen z11.l r1e he~r le Blauw 
laat t resident Vil.ll Krawang, onlangs !Jlet verlof 
alhier teruggekeenl, de heer Pann ~koek ver
vangen. 

Met veel meer nadruk wordt echter in cle 
laatste dagen cle heer G11llois voor die post 
genoemd. 

Jav. Boele. 

ll1hond ·nu1 Ind. Opm, No. 1.20. 

Ingezonden stuk omtrent de ent-rnethocle 
voor de Kinakultuur door den heer 'l', Otto
ianden. De reuzenboomen van Californie. "\Vie 
vermag alles te doorgronden? De vulkanische 
uitbarsting op het eiland Krakatau. Ter her
r:innering aan een verdienstelijk man. Verslag 
van werkzaambeden en den toestand der ko
n:inklijke natuurkundige Vereemgmg in T euer
landsch-Indie over het Jaar 1882 door Dr. 
C. L. van der Burg. Een goed voorbeeld. 
\Vet ter regeling van de uitvoering der Ber
ner druifluis c_onventie, De koninkl!jke na
tnurkundige vereeniging van nederlandsch-indie. 
Congres van pl11.nt en tuinbouwkundigen te st. 
Petersburg. Beruoediging voor koortslijders. 
Scheikundige toepassingen: Mengilel tot het wa
terdicht maken van lecler; Benzi.nemagnesia, 
als middel tegen het wegnemen van vetvlek
ken, enz.; Aluin in brood (en meel) te ont
dekken. Witterdicb.te kleedingstukken: Het con
serveeren van versche boter. Aanstrijksel op 
hout of karton in plaats van lei; Vastleg
gen (fixeeren) van kleurstoffen op weefsels; 
Overdek voor an.n groote hitte blootgestelde 
glazen vaten; Calvanische veiligheidselevator; 
Eenvouclig onderzoek van gemengde weefsels; 
Phosphorbronsdrnad; Hard overdek over bout; 
Vloeistof met hoog soortelijk gewicht; Samen
hechten van Caoutchoucplaten; Het gebruik 
van kunstmatige mesttoffen bij de kweeking 
van beetwortels; Het drogen in den exsiccator 
met chloorcalcium en zwavelzuur; Gedroogde 
bloemen te bewaren; Phosphorigzuur, een nieuw 
bleekmiddel voor beenderen. 

z:c~1 aan verm:lken en verstrooiingen OYer, die door 
Yele•1 werdcn a(!\«'keurd. De bekoorlijke zet!igheid, 
die nog me1~r da:i bare schoonheicl haar sieraa•l was, 
schcen z\j w~ggeworp .m te hebben, hare betrekking 
tot Str11cnsee w1'1·cl inniget', hare jcugd verloo1: de 
•·oor1.icht0ghPicl uit bet oog, en reeds lieten eukele 
stnmmen zich hooi·en, welke haar van een strafba
re!J ou1gang besc:huldigden. 

De Engebche gtJzant, wiens natuu!'lijke plicht het 
wa', cle z11:<ter zijns Koninp:s te bc,rhermcn, had 
bcYcl gckregen, tc zorgen, dat bet Kopenliaagsche 
hof zich niet met Frankrijk Yerbond. i\Ien mecnde 
namclijk, dat de om1rnnteling aan hr.t hof 11icis an
der,; 1rns dan ccac cle111on,.tratie tcgen Ru,hmd en 
het hegin eene1· alliantic met Frankrijk, De gezant 
mcldd<', dat de Koningin in het bezit was ec11er on
bepcrkie macht en nnar willekcur hcer,chte, dat 
men de jonge vorstin Yan uit Londcn inoest i11lich
ten, d it E:1g<)lan•l, D.:!nemarkcn eu R11slanrl gernrcn
sch·1p,> •IJke belangcn en oogmerkcn harltlen en zij 
bijgen>!g de Jaatstgcnoemde mogendheid nict aJleen 
Yan het stanrlpunt rnn haar persoonlijkcn wrok moest 
beschouwcn. Strncn,;ce's invloed op haar was nan 
gecn twijfcl onrlerheYig, maar daar hij gcen bijzon
der systeem toegc laan ~cheen te zijn, zou hij Cl', 
geljk m<>n ho ptc, we! totJ te lwwegen zijn, om met 
Enµ-chn l c.>ne lijn te trekken . 

\"\'cinig tijds later schr\jft deze diploma.at reeds 
mecr b!'zorgd: »Er is in ltet land 1rnu welij ks eene 
enkclc aanzienlijke familie, die niet belcedigcl en ont
stemrl i<::; het is tc 1Teczen, clat alien slechts op de 

W.L . EER DE WRIJFDOCTER, cle bekenile heer 
1ezger, ooit een wonder heeft gewrocht, dn.n 

is het wel met tle nagenoeg vo1komen gene
zing vim den 2en luitenant Luske. 

ZooiLls men zich herinncren zal, vertrok de
:1;e ongelukkige, ongeveer ean jaar geleden, 
vreeselijk verru.inkt, nan.r Eu:opa. 

Op krukken kon hij niet loopen; tnsschen 
twee personen, clie hem lrn.lf droegen, werd 
hij nan.r boo rd gebrncht; zijn nog overgeble
ven vingers kou hij niet eens gebruiken, om 
zijne lrnnclteekening te zetten en thu.ns, nu hij 
een jaar onder Mezger's behandeling is ge
weest, beweegt h~ zich met een kruk langs 
de drukste stmten, kan hij weer goed schrijven 
en hoopt hij mettertijcl in de gelederen zijn 
pln.ats weder te hernemen. 

Tot zoover onze correspondent. 
Als de htat&te zinsnede waarheicl behelst, is 

er zeker sprnke 1an een wonder! J. B. 

GrsT£Rg:-< BLl.DEHE~DE in een fransch · werk 
van de l 7de eeuw, trof ons de volgende pas
si~ge: le Prince cl' Orange ... bmve et ge
nereuse nice, certes, s' il en fut oncqnes, et 
gri1nd clommn.ge qn' elle se perde, si elle ne 
se renou velle par le Prince, qui est aujour
d'huy, s'exposant pourtant a taut de hazards 
tous les jours, desquels Dieu le preservern, 
s'il lui plaist, pour ne perdre la mce de ces 
bons heros si nobles et valeureux. De schrij
ver heeft zeker niet gedacht, dat dit twee 
eeuwen later ook nog toepasselijk zou kunnen 
wezen. Som'. Hbl. 

HE·r DEBUUT "VA~ m;C'l" heer v. REES. 
- De zoogenaamde ochternlrapporten ( ver

eenvoudigdc werkwijzen) werden tot nog toe 
niet onderteekend a11.n de Regeering ingezon
clen. Zij werden eenvoudig geparapheerd door 
den Seer. van het bet:rokken dept. of aan het 
begin Of aan het eiud der toelichting. 

De chefs der dept. van algemeen bestuur 
zijn aangeschreven om clie ochtendrapporten 
voortaan te onderteekenen. 

- Nieu w benoemde led en van den Rn.ad 
van N. I. werden nog tot dusver steeds ge
installeercl in eon plechtige buitengewone ver
gn.clering van den Raad, gepresideerd door den 
G. G., en met saluutschoten. 

V olgens den heer Van Rees is dit nergens 
voorgeschreven. Hij wenscht dien sleur niet 
te volgen. 

Nienwe leden nemen dus voortaan, na af
legging van den voorgeschreven eed in han
den van den G. G., eenvoudig zitting zonder 
meer. 

Dit te beginnen met den heer Pannekoek. 
- Inplaats van een zullen voortaan 2 re

frendarissen bij het ka-binet te Buitenzorg ge
plaatst worden. 

Tot nog toe was het alleen de heer Sweers; 
voortaan wordt daar behalve dezen ook de re
ferendar:is Vermeulen gepbatst. 

- Veel agendavellen, Z. E. ter dispositie 
voorgelegd, prijken met bet woonl spoed, <loch 
naar Z. E. 's gevoden is zulks niet noodig. 
Alleen in bepaald dringende gevallen mag 
spoed op de stukken gephiatst worden. 

i. E. schijnt te weten dat in de bureaux 
van het woorcl misbruik wordt gemn.akt, z66, 
dat het zijn waarde verliest. 

»Spoed" beteekent thans een week aanhou-
den. 

» Veel spoed" id. 3 dagen. 
»Heden of daclelijk" id. een <lag. 
- In de benoemingsbesluiten wordt tot nog 

toe opgenomen het aan de betrekking verbon
den tractement, n. 1. te benoemen tot »op cle 
daal'toe staande be:::.oldiging van." Dit laatste 
is niet noodig volgens Z. E. en moet wegge
laten, omdat het tractement organiek vastge
stelcl is. 

- De bonocming van den heer 111r. Bergsma 
tot A.lg. Secretaris wordt algemeen toegejuicht. 

Ind. Vad. 

gelegenhcid wachten, om >Vraak te nemen." 
Inclerdaacl ging de overwinnende partij moeclig voor

waarts. De ministers Thott en RosenlU'anz kregen 
bun ontslag, alle belangrijke ambten werden door 
a.anhangcrs van Strucnsee bekleed. IIet ministerie 
van buitenlandschc zaken bleef Yacant en aan de 
vreemde gezanten werd te kennen gegeven, clat zij 
zich schriftelijk aan den Konning zelven hadden te 
wenden. Op dcze wijze wilde men, met name den 
Russischen gczant, alie verkcer met Cbristiaan VII 
belctten en zoo de intrigcs, die bij misschien zou 
willen smcdeo, voorkomen. Vergeefs was hij onuit
puttelijk in verwijten en bcdreigingen. De Koning 
blcef onzichtbaar voor allen, die niet van de Koningin 
of van Struensee vergunning kregen, 0111 hem te 
spreken. 

De ongclukki.ge monarch was tot zulk cen tocstand 
van stornpzinniglieicl vcrvallen, dat hij het werktuig 
wercl vau icdcr, die zich van hem meester rnaaktc. 
Dit ·wist Strucnscc, Hij zondcrdc hem dus van allc 
gezclschap af en droeg aan Brandt de taa.k op, voor 
zijn tijdverclrijf te zorgen. BraRdts eigene neiging 
was met clezen post in overcenstemming: hij wcrd 
Y001· zijn dienst als bewaket' ruim bezoldigd en later 
tot den gra.vcnstand verbeven. 

Een volgende bclangrijke stap was dezc, dat de 
Koning mocst verklaren, niet mcer met zijnc miuis
ters te willen werken, maar dat alle voorstellcn hem 
schriftelijk toegezonden en zijne schnfielijke antwoor
dcn ingcwacht mocsten wordcn. 

In bet buitenland kwam men beslistcr voor den 

DElt DmEC'rrn van de'1 Stoomtram raden wii 
aan eens een onderzoek in te stelle:i nan.r de 
bekwnamheicl der nieuw 11.angeworven nrnchi
nisteu. Wij verneruen cfat de thaus gevolgcle 
methocle vim a11nwerven niet de vereischte 
wn.arborgen geeft. Mogelijk vergissen wij ons 
echter. 

Verspreide berich ten. 
In de Japansche watercn i~ een haai gcvai1gen, 

die de beet' German, van het clicrkundig mnseun1 te 
Cam bridge beschrijft in de Science. llPt monste1·
<lie1· is ant!erhalre el Jang en nct'"'ens mcc1· clan 
vier duim in mirldelijn.-- Men vcrte7t da.t de pifl-no 
die de beer s'Jacob a.an Toonkunst-Aurora ten gc
schenke heeft gegeven, is gcbleken erg ontstc1rnl te zijn. 
l\Iisschinn <lat de ziekte van den gm·e1· op bet instrn
mcnt is overgeslagen.- Uit Samm·ang schrijft men 
aan bet Soerabaiasch llandelsblad, dat de subsiituut
grif'llcr-· redactcm·- reporter- suikerbakkc1· -toko
houcler- kok te Djokdja een branche hcPft opgericht, 
wel tc Yerstaan van de Jantste drie zakcn.- Een 
onderofficie1', die op Xoordwijk, Soerabaia, woont heeft 
bet met zijne burcn zoo te kwaacl gckregcn, dat zij 
den rnilitairen kommandant vcrzocht hebben hem te 
cloen \·crhuizcn.- De wegen tc SoC'rabaia moeten zec1· 
>lecht zijn, dat c1· ech1e1· baas boven baas is bewijst 
Soerakfwta IIadiningrat, wanr ze non plus ultra slecht 
zijn en waar er hoegenaamd nicts gedaan wordt om 
clien toe~tand te YCrbctcren. - Kort voor de aa.nkomst 
Lier Transl'aalschc-deputatie te Rotterdam las men op 
de de11r Yan een der hanclclskanloren in de \\'ijn
straat alrlaa1· het volgende: ,,Pelroons absent. de 
jongen CYC!l naa.r de TransYaa!."- Den Sen Juli zal 
tc Chicago de democratische .Nationale comcntie ge
houden wordcn tot het verkiezcn Yan een camlidaat 
YOOt' den presidentszetel. Den 28cn 2-\Iei komcn tot 
hetzelfde clocl de G1·ee11backe1·s te Indianopolis bijcen. 
Yolgens de Xew-Yo1·k TVeekly Times beginnen rlc 
gemoedcrcn rcc<ls warm f.c worden.- De Stoomtram 
dicnst tusschcn Arnhem en Oosterbeek zal den ·I e. 
J uni geopend worden. 

S prokl~el b lo omen. . 
De wonw moet altijcl wouw, maar nimmer wijs

gccr zijn. 

Duidelijker; de vrouw moet zijn koningin Yan 
vrerlc en heil Yoor a.lien; 

:\Iaar nimmer staatsrnan, nimmer', wijsgeer zijn. 

,,Gestolen wate1·P.n zijn zoet, en het verborgcn brood 
is liefelijk," zegt Salomo; - maat' hij voe0 t er bij, 
(en dat is de quintessence van de zaak): ,,maar al
claai· zijn doodcn, en hare genooden zijn in de diep
sten der heI." 

Frappez toujours. 

De huichelaar verclerft zijnen naasten door den 
mond, rnaar door wetenschap worden de rcchtvaar
cligen ben ijd. 

Zoo wij nict behoefden tc denken, aan de waar
schijnlijke of noodzakelijke gevolgen van begane mis
stappcn, op welk gsbied clan ook, dan zoudc e1· weinig 
ornrblijven van onrust in het gernoed en van emstige 
pogingen en beloftcn om het nooit meer te rtocn. 

Ik cl weep met l\Iultutuli; vooral waar hij zegt: 
>llk zie nietl in, waartoe een God ons dient, in 't 

scheiclen 
ll Van 't booze en 't goede .. , . Integencleel ! \Vie 't 

goede doet 
>J0pclat een Go l hem loonen zou, maakt juist rll'.u\rdoo1· 
>JI-let goede tot iets kwaads, tot handel . . .. En wie 

booshcid \'liedt 
ll Uit vrees voor de ongenade van dien God, is .... htf !" 

en 
>l't Kind, dat vcrgecfs den rn<ler aanroept, rloct gecn 

kwaarl ..... . 
»De Yader, die vergcefs zijn kind laat roepcn, handelt 

wrccd ...... " 
enz. em., lees en bcgrijp. 

Esse non vederi. 

Beri-Beri. 
In het nummer van 7 Februari 1884 van 

het Journal cl'hygiene vindt men een mece
deeling omtrent »de aanleidende oorzan.k en 

dag dan ooit te voren, in het bijzoncler wenl aan het 
Peter:burgsche kabinet door een buitengc\\'onen ge 
zant kennis gegel'en ,·an de vera.nderingen. De Kei
zerin gaf in sterke uitclrukkingcn hare Yerontwaar
diging rlaarove1· tc kennen, en graaf Rantzau hProem
dc er zich luide op, clat hij Ruslands juk had af
geschud. De Ru:ssi;;chc gezant verliet Kopcnhngen, 
zonder da.t men hem de gcvraagdc afscheids-audientie 
bij den Koning toestond. Nu wcrd in den pcrsoon 
van graaf Yan Osten wedcr cen mini8tcr van buiten
lanrlsche zaken benocmd. IIij zond een opgewonden 
venlerliging~schrift naar Pctcrsblll'g, waarop hct droge 
antwoord volgdc: zoo lang de Koningin, Rantzan en 
Strnensee een bepaalden invloed bezaten, lwn Rus
land geen Yertrouwcn stcllrn in de gezinclhcid Yan 
hct Deensche hof, 

SLruensee, die zich steeds op den voorgrond st.eldc, 
liad in het buitenland de baan schoon, hij kon lltt 
aan de binnenlanclsche lwrvorrningcn gaan, die bij 
op hct oog ha.rt. In de eerste plttats schafte hij den 
stan}sraad af, een stoute, vc1·mcteJc stap. 

Dcze raa.d was het ccnige organieke staatslichaam, 
dat de omwente\ing van 1660 ha<l overleeftL Te
genovc1· de absoll!tc macht des Konings had zich in 
dit raadgevende lichar:m ten minstc, cenc schaduw 
van na.tionale rcchten gered. Ecn trot.sell ,,.evoel 
bcziclde zijne lcclen, zij beschouwdcn z1ch als eene 
soort van machtigen Zwsedschen scnaat, als de micl· 
delaars tusschen Koning en volk. 

(Wordt vel'volgd.J 



het ontstaan" var de ook in Ted.-Indie zoo 
vaak :uootllu tige Beri-Beri-ziekte. 

Y olgeus een <lokter van Hio-Janeiro, den 
heer l\I. de Lacertltt. ontstaat ook <leze ziekte 
door iufusie van bacterien, die in <lit geval 
natuurl\jk beri-beri-bacterien gonoemtl worden, 
en die hlj ook meent ontdekt te hebben in een 
aantal door hem onderzochte rijstkorrels. 

Een omlerzoek met betrekking tot dit ver
moeden is op verzoek der Academie de Mede
cine ingesteld door den heer .l\1. Bochard, ter
wijl de zaak natuurlijk ook met de rneeste 
belangstclling is vernornen fr1 het laboratorium 
vun den l1eer M. L. Pasteur. 

De heer tle Ln.cerda heeft zijn proefnemi.ngen 
hoofdzakelijk genomen op de bemmrning van 
de korvet Siethei·y, die in grooten getale en op 
zeer ern tige wijze door beri-beri wercl an.ngc
tast, waarvan de ziekte met de uiterste zorg 
iu het Marine hospitaal te Hio-J aneiro werd 
behandeld." 

In het bloed <lier zieken wercleu de genoemde 
bacterien geregeld aangetroffen, terwijl de ver
schijn elen van beri-beri in hooge mate aan
wezig waren. 

Dit oloetl wen1 aan de vingerloppen afge
nomen en ingeent op zeevarkens en konijnen, 
die binnen korteu of lttngen tijd de kenmer
kem1e beri-beri verschijn els vertoonden en stier
ven. 

Als voornaamste voorbehocdmiddelcn tegen 
het ontstaan der ziekte warden genoemd : 

1 o Op schepen die lange reizen maken het 
dagelijksch rantsoen van rijst in te trekken. 

2o. :r auwkeurig de gezonde rijstkorrels van 
de min of meer besmette of verdachte af te 
zonderen. 

3o. De ruimte, waarin de rijst aan boord 
wonlt bewaard, v66r elke reis, ten strengste 
uit te branden. 

4. Geen rijst te eten, die niet vooraf lang 
gekookt heeft, Jaar deze parasieten of bacte
rien eerst bij een hitte van 60°C. sterven. 

In de zitting van 29 Jan. 11. heeft de heer 
M. Borchard in de Academie de Medecine zijn 
boven bedoeld rapport uitgebracht. Met een 
tmnelijk ongeloovig schouderopbalen begroet hij 
de onderzoekingen van den beer de Lacerda 
en tracht de waarschijnlijkheid te betoogen <lat 
genoemde heer minder goed zal bebben waar
genomen. 

Hiertegen komt echter in de Bresil van 20 
Febr. 11. dr. Pietra Santa in verzet. Deze wijst 
op het goede resultaat van vroegere onderzoe
kingen van de Lacerda in zake de behandeJ 
ling van vergiftige slangenbeten, die ook door 
de Academie minder welwillend ontrnngen 
werclen: maar die in de praktijk zeer gunstige 
gevolgen hebben gehad, zoodat den beer La
cerda daarvoor zelfs bij besluit der Braziliaan
sche Staten Generaal, een nationale gift van 
75.000 francs is toegekend. 

Mogen verdere onderzoekingen, waartoe ze
ker ook de beroemde professor Pasteur zijn 
bijdragen zal leveren een helder licht ten de
ze 0~ ' ~n en het aan de geleerden gelukken 
ook tegen de droevige beri-beriziekte een af
doende geneeswijze te ontdekken! 

(Le Bresil.j 

TELEGRA:MMEN. 
Uit Batavia, 18 April. 

E e r v o 1 o n t s I a g e n op verzoek, de 
8root, vicP-president van bet Hooggerechtshof; 

de eerste commies bij de algemeene reken
kamer, Pieck. 

het lid in de kamer van koophandel te Pa
dang, van Houten. 

B e n o e m d , tot lid van de kamer van 
koopbandel te Padang, van Dorp; 

tot eersteu commies bij de algemeene re
kenkamer, M:uller. 

T w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aan den 
011derscbout te Semarang van der Plas. 

De Fe.,sttrein van de Semarang stoomtram
maatschappij kwam te 9.40 te Koedoes aan. 

De feestgenooten werden daar in een sier
lijke rede welkom geheeten door den assistent
resident <lier plaats. 

'l'e ll .40 arriveerde men te Joana. 
Hier werden de genoodigden ontvangen m 

een keurig versierde feesttent. 
De heer Metman, Resident van J a para, 

sprak een rede uit, die beantwoord werd door 
den heer van Delden, chef der firma Reynst 
en Yinju, hoofdvertegenwoordiger der maat
schappij in Nederl. Indie. 

're 12.15 verlrok men naar Pati, waar den 
genoodigden, rueer dan honderd in getal, ten 
bvfae van den H.esident een dejeuner werd 
aangehodcn. 

Alles is :in de beste orde en op de :ineest 
bevrcdigende wijze afgeloopen. 

Het stoomschip Zuid Holland kwam giste
ren te Suez aan. 

Van Reuter, 18 April. 

Si11gapore, 17 April. Hong Hoa is door de 
Franschen bezet. 

De gouverneur van de provincie Yunnan i'3 

opgeroepen naar Peking en zal gestraft worden. 
De officieren, die verantwoordelijk waren 

voor Bacninb, z\jn wegens bet vallen van die 
plaats ter dood veroordeeld. Zij zullen onthoofd 
word en. 

:Er is een algerneeue lichting bevolen voor 
de Cbineesche troepen. 

Yan Heuter, 18 April. 
Ka fro 1 7 l..J •• Er zijn tijdingen van generaal 

Gordon ontvangen, gedateerd 8 April. 
H\j bevond zich toen in veiligheid. 

Officieel. 
'I' wee j a rig v er 1 of verleend aan Els

bach, contr6leur der eerste klasse op de bui
tenbezittingen. 

B e n o e m d tot contr6leur der eerste kl. 
op de buitenbezittingen, van Rouveroy van 
Nieuwaal; 

tot controleur cler tweecle klasse V ermandel; 
tot aspirant-contr6leur, Martens. 
tot vnsten werkman-ketelmaker b\j de fa

briek voor de marine en het stoomwezen te 
Soerabaja, V erbeet en van der Meyden. 

Eervol ontslagen op verzoek 
Prive, hnvenmeester; 

mr. Nederburgh, president van bet bestuur 
over de protestantsche kerken; 

V er gunning v er 1 e end om naar Ne
land terug te keeren aan den luitenant Schuur
man. 

Uit Batavin., 19 April. 
Tot regent van Joana :is nader voorgedra

gen, Ario 'l'jondro Adiningrat, neef van den 
overledene. 

Er is een verwisseling van veldpredikers te 
Atj_eh en te W eltevreden aanstaande. 

Het stocnuschip Makasse1· is gisteren van 
uez vertroken. 

In cle vergadering der ederl. Indische Es
compto maafachappij is bet dividend vastge
steld op 711, percent. 

Uit Batavia. 21 April. 
Officieel. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g verleend aan den ar
chitect der eerste klasse Jansen ; 

1111n den tweed.en commies bij het departe
ment der .Marine, Rocker. 

B e n o e m d tot tweeden commies bij bet 
departement der Marine, Klapper; 

tot eersten adjunct ingenieur-werktuigknn
dige bij de staatsspoorwegen, Raven. 

De kapitein-kwartiermeester Bendeler zal 
pensioen vragen. -----

Hie1· is een mail aan met berichten loopen-
de tot 21 Maart. 

Generaal Queijsen, kommandant van s'Gra
venbage, heeft pensioen gevraagd. 

De kapitein ter zee van W oelderen is over
leden. 

Het stoomschip Limbw·g is gisteren van 
Suez versrokken. 

Correspondentie. 
Tj. bij Bojolalie, wij herinneren U aan uwe belofte 

en zullen gaarne het een en antler omtrent de erup
tie-kegel van den Merapi verni>men. 

A. - Z. U'v voor!aatste schrijven waat'Van gij 
spreekt is door ons niet ontvangen. Uw veronder
stelling, dat de brief op de vost zou zijn verloren 
geraakt, deelen wij niet, daar de hecr Janssen van 
Raaij een •erl<•fsverlenging van zes maanden heeft 
gckregen. Het lrnn zecr goed zijn, dat uw bediende 
er meer van weet, voo1lal als U een postzegel op den 
brief gi>plakt hcbt. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Yrijclag den 25en April m hct ven<lulokaal van 

den Heer J. C. Hoff tc "\Varoong Pelem alhier, vnn 
cornmissie goetlcren. 

De Y cndurnccstcr 
II. C. Fisser. 

Advert e n tie n. 
Openbare V erkoop. 

Kracbtens bescbikking van den Raad van 
J ustitie te Serun.rang ddo. 2 April 1884, 

op VriJda~· ~ lllei 1SS..J., 
des voormiddags ten 10 ure,_ ten overstaan, en 
in het locaal van het vendudepartement te 
Soeralrnrta vn.n: le een zesde onverdeeld aan· 
deel in de koffieonderneming. 

HaADOSK~ 
en onderhoorigheden gelegen in de afdeeling 
Srngen, residentie Soernkarta, 2e een zevende 
onverdeeld aandeel in de koffieondernemingen 

~~ A!NC3~0T~ 
ook wel genaamd (llO) 

SIEN GE 
en onderhoorigheden gelegen in de afdeeling Sra
gen en 'l'engklik en onderhoorigheden, gelegen 
in de afcleeling W onogirie, res1dentie Soerakarta, 
m~t de tot die ondernemingen behoorende huur
rechten, beplantingen enz. benevens het bij de 
onderneruingen Ngaroem en Djanglot behoo
rende recht tot exploitatie der zich op die on
dernemingen bevindende djatibosschen; ten 3e 
een huis en erf gelegen in de Chineesche krunp 
te Soerakarta, blok letter V no. 202. 

Allen behoorende tot den beneficiairen boe
del van wijlen den heer H.. H. SCHULTZ. 

(wg.) ~fr. C. vV. VAN HEEOKEREN..:,_ 

;,..-. Dansreceptie 
ten Residentiehuize 

op Dinsdag 29 April as. 
des avonds te half negen ure. 

GEENE RECEPTIE 
op Donderdag 24 April as. 

(ll2) MAT'rHES. 

t~g~ uPUnton Fri~erio Dctlatu 
0. ·. van Soerakarta. 

Bestuurs-vergadering, 
op W oensdag den 23en April 1884 

's avonds ten 61/2 ure. 

en ten 8112 ure 

V e r k i e z i n g s I o g e. 

Namens den Reg.·. Mr.·. 
De Secretaris, 

(111) L. J. SANTMAN. 

A ttentie ! 
CBO~JOIS KWE3!1BIJ 

in soorte:n. 
verkrijgbaar te:;en billijke prijzen 

bij 
E. t' SAS. 

(108) Semai·ang, 

:I:>e '7°elou..tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RJZ 

bereid «it Bismuth, bijgevolg van eene1i hei.lzamen invloed, voor de huid. 
Ztj lwudt op het aanqezicht en is onzit-hlbaar: 

zij geeft dus aan de huid eene naluurlijke f1·ischheid. 
CH~ FAY 

PARIS - 9, rue de la Pai.-c, 9 - PARTS 

Men neme zich in acltt t•oor namaak en vel"valsching. 
(Oordeel uitgcsproken door llet Tribunaal de la Seine den 8 mai 1875) 

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

uit de 

Victoria Bron. te Oberlah:n.stei:n. a)d. Rijn. 
Het mineni.alwater der » Victoriit bronnen'' wordt gevuld zooals het uit den schoot der 

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

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij enz. dan eenig ander mineraalwater. 
V erkrijgbaar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djocja 

en in alle Tokos. 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesche Wijnen. 

Witte en Roode Po1·t .. ... f ·15.-) pe1· 
Mn.laga, 1'Iuscatel en Vi110D1Ilce,, 13.50 {'12/,fi 
Pale-, Gold- en D1·y-Slle1·ry ,, '12.-J a cont. 

AGEN'rEx: 

A. N. KOLMUS ... . 
LARSE~ & Co ... . 
YAN 111UIJDE~ & Co. 
KROON ....... . 
STECK ... . 
DEill\I~GAR . . . . . 

. Bcmjoewangie. 
P1·obolingo. 

. Soerabaja. 

. Modjoke·l'lo. 
. Malcrng. 
. Kedii·ie. 

MANUEL ........ i\Iaclioen. 
TIIOOFT & BU~ING. Soe1·acai·ta. 
II. BU:Nl);G. . . . . . . Djocjacm·ta. 
E. t' SAS ........ Samcu·cmg. 
LE CLERCQ ....•. Toeban. 
Sl\IEE~K . . . Che1·ibon. (107) 

BECKER & Co. S 0 ERAB AIJ A. 
WERK 'l.'U.iGK UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij I..1, T, LI en Balk• 
ij zer in alle afrnetingen. 

§taat· en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en Koper• 
draad. 

Groote- sorteering-1'Ioerbonten en 
Iilinknagels. 

:1> » J{operen liranen 
en Stooinafsluiters. 

India rubber van af 1/10" tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met bulpstnkken tot 
en met 4" 

Geklon.ken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atrnospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche dl'ijfrie• 
Inen, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom· 
poinpen en Bi.·andspuiten. 

§nijgei.·eedschap voor g·as en 
"With ~vortlulraad. 

Alle soorten Verfuraren. 
Boor en Ponsmacbines, Draai• 

en §chaat·banken. 
Stoollllnachines met ketels op een 

fnndatieplaat. 
Jiiezel~nhr compositie, de beste 

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

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

V erder alle artikelen, benoodit;;d 
voor landelijke onderne:rnini;en. 

Hunne zaak op grooten oruzet gebaseerCI zijn
de, hebben zjj hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van llllachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 

Sedert 30 ja,ren, zijn een 
groat a,a,ntal personen, zoowel in 

Frankrijk a,~ in vele a,ndere fanden 
crenezen, of wel zij hebben hunne 

gezondheid behozmen door het gere
gelde gebruik der Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, va.11 de Faculteit 
te Parijs. IJit ge11eesmiddel is eene 
zachte en a,a,ngename purgatie; 

gemakkelijk intenemen, stellig
werkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop en te P ARIJS 
147, Faubonrg St-Denis 



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

ten hl'hoeY'' Yan 

Dl" Gymuastieksebool tl" Sot"rnkarta 
en 

De , .f"reeniging tot ,·001·be1·eidend on
dc.•rricbt nnn kinder('n ' 'an !tiirn·er

mogenden in NNle1·la1ul~eh lndii.=. 

f 300,000. - 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 Pl"lJR 
1 « 

van 
« 

r 20.000.

') prijzeu « r 5.ooo.
i.ooo.-

500.-
100.-

50.-

« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« IO. 00.
« 10.000.-

.) 

10 
100 
200 

« 
« 
« 
« 

« « 
« « 
« « 
« « 

3:W prijzen f ·1 i0.000.-
LOTK ' zijn tegcu f 10.- CO. 'T.\.:\T Yerkrijgbam·. 

te i\.rnbL1ina bij de hee1·en ,\ . T. Ilouman & Co. 
« Banda • << den lwer C . .T. 13la11J,ert. 
« Bandjm·maBin << " « J .. \. Jansen. 
« Bantlong <( << « C. G. Heiliger><. 
« DataYia « de .:\ I Escompto Jfaatsclrnppij. 
« " <( den he er II. .T. jfoert<:'ns. 
(, l( 

(( ,, 
" ,, 
«. (( 
(( 

(( (~ 

(( (( 

(( (\ 

(\ (\ 

(\ (\ 

« Ilengkalis 
« lk~nkot•lo'n 

« Bo<'leleng 
« lluitC'nzorg 
« l'lll'1·ihon 
(( 

« « « G. Gehnmg. 
<< « « F. II. I\ l'Oon. 
« de heer1m JI. ;\[. nrn Doi-p & Co. 
<< " E1·1t;;t ,'· Co. 
« « « Bruiuing &, Co. 
<< '' ~ Ogih ie ',,_ Cu. 
« c, '\' isse1· S:, Co. 
" « " Dunlop &: Co. 
« den ht e1· Loa Pu Seng-. 
« « « Thio Tje11µ: Soey. 
« « L. Ynn Hutten . 
« << C .. \ . . \eckerli11 . 
(< 

(( 

(( 

(< 

(< 

(( 

(( 

(( 

(( 

.:\ierinch. 
Th. Jansz. 
.l . .J. 11. Smeenk. 
,\. J. \\"ohekamp. 

(( (( (( (( 

« fljemher Bezoekie « 
~ lljoejncarta « 

(( 

(I 

(( 

.1. Yan Holst Pellekaan. 
Brocx. 

.T • .l. cle Graaff. 
II. Buning-. 
'\\"ed. Koc:ko~n. 

(( (\ 

(( (( (( (( < 

(1 « << tle ht.'e.ren Su0s111:m ,'- Co. 
« Indrarnajoe (( den hC'<'l' .T. ReYiu~. 

« « <{ Ch;:. Pino. 
Kecliric << « « F. Stoltenhoff. 

« J.;-ota-Hadjn « (( .\.. \\'. I\nedi'I. 
(' Lnuoenn tDeli) « « << J. F. II. vtrn llemert. 
,, :Jlacas,;ar << « « \Y. Eekhout. 
« l\Ltdioen << << << P. E. .\nrlresen. 
« Jlap-elung « << « P. Koppenol. 
~ :Jft>Lhm << « « \\'. F. H. L cyting. 
« :Jfenado « de heeren de l301·des & Co. 
(( Pa<lang « << ,, \Yalcleck ' - Co. 
« Pud.-Pandjang« « « J. \\'. Altin,!j Siberg. 
<< Palcmhang « « « U. 11. Tiuhank. 
<< Pn>'oeroean « « « II. G. Elunder. 
« « « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « " .. \. :JI. Yarkevi,-seL 
(( PPcalongan « « " A. \Y. I. Iloclmrdt. 
(( « « « « S. N. Jfarx. 
<< << << de heeren Hana l\IullemeisLer & Co. 
« PoPnvoredjo « den l1ecr l\L F. Swet::;. 
« Pl'Obolingo « « « C. G. van Sliclrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « « C. Yan Zijp. 
« Rembang << « « P. L. van Bodegorn. 
<< "1latiga << « « Tb. 13. Yan Soest. 
« Samarang « de heercn G. C. T. Yan Dorp & Co. 
« « « (C << Ravt~ll"''"aay & Co. 
<< « <( « " .\mold ,- Co. 
« (( « « « Soe:;man , · Co. 
« (( (( (( « GriYPl &, Co. 
« « << den beer .. \. Bis,..chop. 
« SoPrnhaia « (< « l'h>'. T\ucken. 
« (< << ,, Y. Cl ig1wtt. 

,, cc de heeren (1eh. Gimherg ell Co. 
« « << « Yan ~[11idcn & l'o. 

(( 

« ~uemkmta 

« ·rangf'rang
« Tjiandjoer 

« Teiral 
« Tel'lmle 

(( Tjilatja;i 

(( (( 

(\ (< 

(( (( 

(( (( 

« den 
(( (( 

(( (( 

« Thieme & Co. 
« !:3uc~rnan &. Co. 

Thuoft ,'- Buninµ;. 
(( \·oµ-el Yan dcr llcide& Co. 
hcPr L. Baier. 

(< L .. \. :JI. Leman. 
<' .Jlil'. ll. Holz~chuher von 

Ilarr!ach. 
« « « I\. Ilornns GrPve \'i'zn . 
(( (( (( c. \\". n. Yan Hi>ne~e \'Oil 

DnijYcnbode. 
« « c< I. I. .. \. Uite11hage d•' 

Jiist. 
« \\"ono>nbo « « « D . .J. ,·an Opl1uijzen. 
De tl'ekking geschiedt ten on'rstaan nrn den No

taris II. J. :\rF.:ECTTE;\S te R1taYi<t ab hij aauplak
billet is bekcnd gemaakt. 

De Co111111is.~i1' (Ir/ !toe. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

( 12) E. DOUWES DEKKER. 

A.Jnsterdamschc Apotheek. 
So er aka rt a. 

Hayrunt. A.l<•oholisch 'vasch-
" Tater. 

( 10 l ) .:\IA<. HIELSE. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEK. 
'l'ELEUH.AAFTAHIEVBN voor 3 kri11gen be

rcken<l tot 200 woorclcn. 
TAIUEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(G) THOO.FT & BU ITNG. 

SPOOiiWEGFEEST. 
Ten einde te voorkomen, dat even

tueel, de-voor dit feest- rondgezonden 
inteekenlijst, niet een ieder is ter 
hand gekomen, ligt deze tot Ultimo 
dezer ter teekening in een der loca
len der Societeit HARM 0 NIE. 

Na dien termijn is de inteekening 
onherroepelijk gesloten, behalve voor 
de - bij de opening- ter plaatse ko
mende vreemdelingen. 

So e r a k a 1· ta, 18 April 18 ' L 
De Secretaris der feestcomrnissie, 

( L09) A. MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfsehietrc;;istei·s en A.Cstandsbepa-
lingen, afaonderlijk gebonrlen. 

Gedrulite A.nnteekeningboekjes. 
N aamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Stra fbocken. 
JJienageboeJien met stedite Re~iste1·. 
Proces-Ve1·bnnl. Getnigen Ve1·hoo1·cn. 
Deklaagdeu Verhooren. 
'1-' end1n·ertu1twoo1·di11gen, enz .ci1Z. ( '~) 

Trerlu·ijgbaa 1· bij 
TH OOF T & BUN ING. 

Nm P. VAN, DEE STOI{·r 
oucl-offieier nm gezom1heitl bij het 0.-T. leger 

II..L\...NDLEIDI1. G 
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IX 

1'-rede1·l<tndsclt-Lndie. 

~let 7 uitslaande platen. 
Ten gebruike op phrntsen wa.ar ,,;ich 

geen geneesheer bevinclt, voor 
Ambtenn.ren, op patrouilles. 

enz. euz. ( :21) 
P1·ijs /' 5.- f1'llllCO pe» post /' 5 50 . 

U it de hand te koop. 
Een steeuen huis met groot elf, gelegeu te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. l\IACHIELSE. 

I .-;00-000_0_¢ o _ o--o o o -o o o o o o o-o- o o o --:-\..._, • 

• PAPETERIE COOPERATIVE D'ANGOULE~E (France) I 
~ \.~'~· D :L. &: r;,,. ..: 
~ ~ 

~ - ~ I 
c , 

= . ~ I ~ . ... 
• 4411 Q\I~ rt o Que 1JK t"Alll'\ f 
~ HORS·CONCOURS A L'EXPUO,lTION U~:!VERSELLE o; 

• DE 1878, .e 
~ ALs DEEL urTM~~E VAN DE JuRrJ a I 
R EEREDIPLOMA GELIJ K STAANDE met de GOODEN ~ 
..; J\lEDAILLE weaens hunne bemoe1inge n p 

• ter verhetering van de positie van hunne werklieden '6oll 

"1 ~~- ~ 
~ c 
·~ WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS "' 

S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKFN f 
~ ~ 

i ~AROCHE-ITouBERT & t§IF! 
= Door de rrehccle wereld bekend voor > 
~ hun briefpapiel' velin, ve1·r1f!, quad1·ille, .~ 
~ batonne, enz. P upie1·s ii l ' E_toile (s~cr- i 
ai papier), E1welo1i1 en, Visitekam·t;~~, ~ 
~ Begistei·s, Copieboeken, f}_choolschi·\!f- .., 
'ti boeken, met of zonder I~1nen, papier f 
~ voo1· dl'ukwm·k cw·ton, Bnstol en woor- > 
a~ papie1• papier-' fil tJCl'U (1• qualiteit), pe-

' . l . d 'ti lw·epa1~ier en demi-pe w·e papie1· qegom bll 

!ii of ongerromd (uife l'st fijn}, pa1·kement S 
~ papiel'. Oorspr~nkelijk Ster's mill pap':r, ~ 
~ Cigaretten-papierl,le srncere, le camelm) = 
bl> en andere merken. ~ 
k bl> 

~ Bestellingen te riohten direkt naar = 
m !NGOULtll!E (France) met cheque op Europa of aan ::
lie E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. N 

~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH D!J 
111 de Heeren Wannee &: C 0 , TE D.TOKDJO. 

0-0-0-0-0-~--............ 
GeenASTHMAmeer 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HET 

anti-asthmatiek poeder 
VAN Dr CLEnY 

Voor qaheel IA VA: bijWANNEE 
le Van AALST, le Samarana. 

r ++ + + +$+ + •• $. • ........ ~ • •-+~O 
MAAGZIEKTEN -+ 

+ ll!oeijelijke Spijsvertering, l!!aag-ontsteking, Maag-en buikpijn i 
ELIX°ERENflHllffffE:PERRET I 

a la P.A.F'.A.I.N'E 
(Plantaardig, de spijsyerteering berorderend middel) 

Generaal Depot : 163 &: 165. Rue St-Antoine, PARIJS 
en in Indie in alle Apotbeken ,·erkrijgbaar. 

I 

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 e r i n [ 

L ijf r e n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA_. 

Inlichting-1'11 omtre11t W'l't.Pkering·en h. v. K1Lpifa1tl h\j overl!i hi. 1m:n 'r-Lr0kkeu1lP l'l'l't.P 
kPring; - ook omtreut diP \7 0lgeus hd onlanµ;s armgcno111 m Y EHLAAt~ [) tMicf Voll!' \\ ' J•; E
z 1~'\"FO :\' [)~. won1cn gwmte versfrekt 1lnor 

1len Ageut te t>oernka_tit 
(17) J. H. YAN Ol\Ii\11WEN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
eim1e aan de vele aanvragen te kunn~n voldoen, en allen suikerfobriekauten gelegenhei<l 
te geven om de oven in toepn. siug te brengen. 100,000 vum·vaste steenen per steamer 
o ntboden. die ztj tot de meest co u cur re e re u cl e pr~jzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. Dl~l LI.TN. 

Himdel in HOUT eu BOUWl\L\.TEEUALJiJN 
t:l:\HJDEIUJ, KOPJlJH,GIE'l'ElU.J, W AGEN

MAKELUJ en 'rll\DIElUIANBWI'N'KEL
Be tellingen op boveugenoernd werk. 

alsmede op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen bill~jke 
prijzeu en met aecurntesse geeifec:tueenl. 

DE LT lU!]N en H.AMEN, houten en ijzeren 
KA.PPJ~X voor WOOl\THlJIZE_ \ 1".ABHIEKEN 
en LOODSEN. worden solit1e en uet afgewerkt, 
gelevercl en opgestelcl. 

Ilet bouwen Vim '\V'OOXlILTIZEN" en FA
BRIEKEt T' wonlt op zeer billijke couditien 
aangenomeu en uitgevoen1. 

GELDLOTEl{l.J 
te BA'rAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstiekschool tc !9oera.ka1·ta 

en 
de ,-erecnigin;; tot , ·001·bereidcnd on

dc1-rieht nan Kinde1·cn '"an !tiin,·er-
1nogendeu in Nede1·land!!ich-lndic. 

LOTEN ~ r i~:20 cont>~nt. frnnco en 
aangeteekencl per post, 

te bekomen bij 
(84-) THOOF'l' & BUNIKG. 

Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

1'001·st1·aat-Solo (35) 
§teed!!! beleefdelijk aaube,·olen. 

An1sterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eeuig depot voor Soernkarta van 

s~ao;p~oh~ ~iine~~ 
(:2.'J) A. l\IAC'HIELSE. 

~~ erkri.jg·baar 
bij 

T'HO Q PTJ & :s:t1N'I NG.J 
Avonturan 

van 

Baron von MfinchhansBn 
(in het J a vaansch) 

I'1·ij:; r 5.- fmnco pe1· post r 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft &, :Suning - Soera.ka.rta.. 
PAPIEltEN IN DIYEl{SE SOOn'rE J. 

ENVELOPPEK. 
KA.N'l'OOH,BE TOODIUDI-UJDEK. 
INK'l'Ji]N, I :r ~EEB. VELE t>0011'I'EN. 
PH.AUII'l'ALBUMS . 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

A1nsterdan1sche A potheek. 
Ontvangen: 

_Ji eatings Cough Lozenges. 
J\fol1lel tegcn de hocst. 

( 1O5) l\lAUUIELSK 

' '"AN DER I_.JNDE & TE,'" ES. 
SAMARA G. 

A1nsterdan1sche Apohteek. 
Soerakarta. 

On1t•anr;r·1i.· Encaly1•sinthe. l(oorts· 
'vere1ul liqueur, te,rens eenc zeer mm
gernuue dmnk. 

l 100) l\1AUHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aau voor hunne 

Ilrukkerij Bn Bindorij 
en 

IIANDE L (7) 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spocdige betlieuing en uette aflevering ge

garandeen1. 
PIUJSCOURAXTEX worden :-;teeds gratis 

verstrekt. 

SOES3_lAN '--~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1nTnissie,·enflntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soemkarta voor cle 

zoo gunstig bekende 'VIJ N EX: 
Merk PLATO.N & Uo. Bat11vi1t. 

(70) A. MACHI.ELSE. 

------------------

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onclerneruiug 

a ~~~jeJ.~ "'W'1ila. ~QQ:Q.g 
te Solo, is op 1 ~Lmrt jl. ovcrgeg1tn.n van 
deu Heer GUtl'l'AAF WI~'l'EU, op 

(8;-3) M. J. TH 0 0 FT. 

AGE'\;'rSCH.\.P SoERAKAR'l1A. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie ~Iaatschapp~j. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen branclgevnar, op <le gebruikelijke ~oor
waarden. 

(14) A. MACIIIEL· E. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;v eritas." 

Dij het A.~·entschap dezer 1'Ia.nt~clua.11-
11ije11 bestnat, op zeer aaune1nclijlie voor
wa.ardeu, ~elegeuheid tot ver;,;ekerin,:; 
tegeu b1·a11d~eva.iu-, van nlle Hoo1·te11 Ge
bon\VCn en Go.-de1·en. 

De Agent te Sor>1·akr1 J'/a, 
(lG) J. H. VAN OMMEREN. 

rE .. KOOP. 
Ilet huis en erf ,thaus geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevragen bij <len Heer 
(20) A. M.A.CHIELSE. 

Stellcn zich Ycrnntwoordclijk voo1· de wet 

DE UJTGEYEHS. 

Snelth·uk - TuooFT §" Buc;rnG - Soerukarta. 
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