
~\_0 • 188i. _r:Jo. 32. Vrijdag 25 A1n·il. Je Jaargang. 

I EU S- E ADVERTENTIE BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abonnementsprijs f 7.:JO per hal(j11ar 

bij 1ooruitbetaling. 

So er aka rt a. 

Maa nsta nd. 
Donclcrdag- :1 .\ pril E. l\ ., D011denlag l 0 ,\p1·il 
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Kommissaris en voor de mamul April. 
Plaat~elijke §ehooliiommissie 
de heer: N. VAi'\ KLA YEHl~);f. 

de heer: J. li. ::\I. A. l'ARLIElL 
,. erzor;:;in;:;si:,·csticht 

de hoer : Mr. C'. 'J'. F. 'l'HUHKO \V. 

R. n .. Eeredieust. 
K11techisatie, Vrijdag en Zatercl1tg den 2.) 

en 2G dezer des morgeus ten 7 ure en 
Godsdiem;t oefening Zondag den 27 dezer 

lles morgen' ten 8 urc. 
Pastoor, 

F. H. DE BRUIJN. 
. 

Tuhel aantoonen<le •le datums van vertrek en ve1· 
mo~1lelijke aankomst. rler brievennw.len van en naar 
Xed,•,·laml ove1· de maand ,\ pril 'I 8 ~ 4. 

\" 1'1·moctlelijke a.ankomst I 
te lfatavia. l \ e1·trek van Uata\·ia. 

F. 2 _\pril. ~- 2 April. 
T 3 id. E. 3 10. 

E. 7 i<l. F. 10 id. 

:-\. 13 id. :::\. ·12 id. 

F. 16 id. E. 17 id . 

E. 21 id. 
I 

X. 23 id. . 24 irl. 

I 
F. 21 id. 

F. 30 it!. E. 20 icl. 

:;. D. De letters X. E. F. <luidcn re::;pectievelijk de 
Xedei-lanc?sche. E11uelsche, en Fl'a11sche brievemua
len nan. 

.Men .'Cb.rijft o uit Xgawie: 
N'iettegenstaamle dat d' assistent Resident 

Voute een groot gedeelte 1au zijne goederen. 
zooals wagens. panrden en meubelen per prnuw 
naar Grissee had gezon,1en. heeft zijne vernlntie 
toch nog f :3800.- opgebracht. Dit wordt 
verklaarbaar al men weet, dat enkele gla:wn 
w~1n f 150.- per stuk haalden, wel een be
WIJ~, dat de }1 eer Voute hier bemind was. 

- V olgens staatsblad 1 o. 21 van het jaar 
18:.rn, is er voorgeschreven, dat alle betalingen 

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

Carolina Mathilda Vqn Denemarken. 
1_772. 

Vervolg. 

De staa.lsraad had gc.lurentle de minde1:ja.righcid 
rle· I\onings met de wdtige voog•len de teugels der 
regeering in handrn, moest over adclijke pen;onen 
recltt spreken en kon op eenige vt•orrechien aanspmak 
m:iken. Plotseling ver:<cheen den 27. December 
1770 eene door den Koning zelven geschrernn akte, 
waarbij de staatsraa.d wcnl opgchHen, dewijl deze 
in strijcl was mrt bet hegin. cl eencr ah~olute mo
nm·chic. De geheclc Decn~chc add was vcrbitterd. 
Graaf Tianlzan, achier wiens rng doze maatrcgel ge
nom •n wa~. vue],\e zich in zijne waarrligheir! als 
erlelm an gekrrnkt, hij vcrgaf hei Strncn~ce niet, oat 
h\j hem misleid en 11it hrt zadel gelicht had. Yan 
een 1riencl van Strnensee werd hij zijn ,·ijand en 
trok zich wrokkeml terug. 

De "'''"-·· Jiet zich rlaanloor nict rnn het spoor 
hrengen. Er volg-den nieuwe ontslagen; de gcz;uncn
Jijke colleges wenlen van de vriemlen de1· noegcre 
111ini. ters gezuirnrd en Stn1en~ee zelf helast met. de 
voorclracht v,m alle znken. ,,Mee'loogenloos," zoo 

De Soe1·akurtllsclte Co1trant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
-.,-rijdag. uitgezonderd feestclagen. 

door den waterstaat moeten geschieden voor of 
door gccornmitteerden, aangesteld door het hoofd 
van gewestel1jk bestunr. Hiernan wordt te 
Ngawie niet de hand gehouden; de werklijsten 
worden zoo maar voor de vuist weg geteekend 
door personeu, die niet alleen bij de uitbeta
leng niet present waren, maar ook met de ge
heele za:tk onbekend Z!Jn. De bedoeling van 
bovenaangehaald stirntsblad, kan toch onmo
gelij k ziju bloote lrnndteekeningen te verln-ijgen, 
m1iar wel, dat de betalingen behoorlijk ge
schieden door de personen daartoe saangest.eld. 
De wetgever van 18~9 heeft zeer goed bcgrepen, 
dat er bij den waterstaat een scherpe controle 
noodig was, en het is nog mmmer bewezen, 
dut die in lateren tgd overbodig IS geworden. 

Er hee~ zich hier een incillent voorgedmm, 
wat zeker de 11.anda,cht verdient. De Java11n 
Admoredjo m de kiLmpoong Poerworedjo had 
een paar pilaartjes op z:un erf laten metselen, 
met het doel om daarop bloempotten fo plaat
sen. De rooimeester hiervan onderricht, gmg 
er onmiddelijk heen en vroeg aan Aclmoredjo 
van wien hij daartoe vergnnnmg gekregen 
had. Admoredjo zeide van niemand, hij had 
m ZlJne onnoozelheid begrepen, <lat pilaartjes 
voor bloempott€'n wel zonder permissie moch
ten opgericht warden. De rooimeester was 
echter van een tegenovergestelde opinie; om 
1
1Pt nen m.an eclifor !:i<)!; mocilijk to m.;.1...,i.t., 
gaf hij hem een 1ergunmng op zegel en liet 
dan,rvoor de som van f 5,50 betalen. Het 
mooiste van de zaak is, clat in die vergunning 
vermeld stitat, dat de rooimeester voor de uit
oefening van zun ministerie geroepen Is, ter
wijl Admoredjo met de komst van <lien beamb
te alles behalve ingenornen was, daar door die 
verschijning de pilaartjes hem veel duurder 
te staan komen, dan zijne begrooting was. 
Met steenen, kalk, zand en werkloon zouclen 
ze hem fl.- per stuk gekost hebben, nu 
echter de vergunmng van den rooimeester a 
r 5.50 er bij korut, kosten de pilaartjes hem 
f 7.50 of f 0.50 het stuk. 

In het Reglement voor het bouwen, slopen 
en onderhomlen van gebouwen en erven m 
de resiclentie .'.\fadioen, {iitgevaardigd den 20en 
..:l.ugustus 1819 sh1at nergens voorgeschrernn, 
clnt de rooimeester zich met het bouwen m de 
lrnrupoongs te bemoeien heeft. De rooimeester 
zou dus m znke Aclmoredjo buiten zijn boekje 
ge,saan, ,;:Jn te:i voH l~eb v.n Z!JU e1gen 
beurs, manr 'l"Ol~trekt niet in het algemeen be
lang. i\Ien verneemt dan ook da.t Admoredjo zich 
in dczc bezwaard gevoelrl en zn1 trn,chten om de 
door hem betaal<le f 5,.)0 terug te bekomen. ., 

meldt de Ei:igelsche gezant, , benauwt en verdrukt 
Siruen~ee leeft.ijd en verdi.>.nste en met bijzonderc 
ruinachting behandelt hij elk en man nn rang." De 
rnonarchalc macht had elken dwang afgcsclmrl, ze 
wa.s in hanrlen van eene twintigjarige vorstin, van 
een Heemdeling van geringe afkomst en van eenige 
jongelieden zondel' aanzien, en deze groote omkeering 
was in tijrl van weinige maanden bewerkstelligd. 

Siruen:ee kcndc de gebreken cler buiten- en bin
wmlanclsche staatkunde zeer goed en had den bes
tcn "·ii, om ze uit den weg te ruimen. In de be
trekkingrn met het buitenland ging hij vcrstandig 
te werk. Yool'zichtigel' clan Rantzau en moediger 
dtlll llcrnstorJJ. sprak hij niet gPlijk gene van cen 
Russi:.;ch j11k, was hij nict a.b rlezc de gchoorzame 
dienaar rler Keiwl'in, maai· handhaafde Denemarkens 
waanliglieirl, zonder den toarn cler machtige vorstin 
gaanrle tc rnaken llij schikte zich naar hare wcn
schen, rnaar op ecne erlele wijze, en wist zelf:; den 
schijn van afhank<'lijkhei<l te verrn\jden. Jegens Zwe
dcn kocstenlc hij eene wijzc, vreedzame gezinrlhci<l; 
hij hestn'rcl den dw[l.zen naijYer tnsschcn de beide 
• Toonlsche b1·oe lcl'staten tcgen cle tot biertoe ge
rnlg1le staatlrnnde, om door omkooping in Zweclen 
ee:11~ partij op zijne hand tc krijgcn. De oude Yriend
schappel\jke bctrekking her~teltle hij en htrndeltle 
volgens het zcer vcrstancligc heginscl, dat Denemar
ken in ancle!'e lanrlen slechts had toe te zien, dat 
de Deen~che h;tnrlel bloeide; zijne gezanten mocsten 
11iet schitl.eren, maai· cliensten bew~zen. 

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

elke volgernle plaatsing de helft. 

Solo. 

De werklieclen te Solo z:un nog met niet 
tot een sfl··ike gekomen, maar ZlJ ZIJn toch 
bezig om den werkgevers te d wingen hen een 
half uur later dan gewoonte is aan den ar
beid te In.ten gaan. Begonnen vroeger alle 
werkzaamb.eden van smeden, ti.mmerlieden en 
metselaars des morgens ten zes ure, langza
merhand IS het er toe gekomeu, dat het ze
ven ure werd, voor ha'ner, bijtel of truffel 
ter hand gcnomen werd. Het uur van zevenen 
schijnt thaus ook nog te vrocg te zun. W aar 
IS het. dat, na een geheelen nacht gedobbeld 
te hebben, een hitlf uurtje rust meer zeer veel 
te beteekenen heeft, maar wij gelooven niet, 
het met den goeclen maatschappelijken toestand 
te rijmen is, dat de werklieden, al later en 
later uitko!.!.:.en. 

Iemand die het een en antler aan b.et muur
werk van ZlJn huis te repareeren had, enga
geerde een man, die zich voor metselaar uit
gaf om dit werk te doen. De metselaar zou 
den volgenden morgen beginnen. Het had reeds 
zeven ure geslagen, maar de metselaar, met 
den koelie, die hem als opperman ter zijde 
noest staan, was nog niet gekomen. Eerst bij 

half acht verschenen beiden en op de aanmer
king dat zij te laat kwamen, gaf de metselaar 
~eu antwoord: »tieda toewan, belon stenga 
clelapan." Tot ons leedwezen moeten w:u mel
den, dat de werkgever hen niet wegzond, 
maar ze hun gang -liet gaan ten gevolge waar
van ZlJ den volgenden morgen iets over half 
acht kwamen. Gelukkig dat het werk in drie 
dagen afgeloopen was, de brave arbeiders zou
den het waarschijnlijk wel zoo ver gebracht 
hebben van ten half twaalf te beginnen, om 
ten twaalf ure weder een, naar hunne ziens
wijze welverdiende, rust te gaan nemen. 

Gaat het zoo voort, clan zullen de werk
gevers geheel en al afhankelijk warden van hen 
die ZlJ m dienst nemen, vooral nu de laatsten, 
door de wijziging van o. 27 van Artikel 2 
Politiestrafreglement voor Inlanders, tot geen 
eerlijkheid hoegenaamd meer gehouden zun. 

W annaer het Soloscb.e publiek in deze eemgs
zms eernlrnchtig wil Zftmenwerken, kan men de 
werklieden m z11ke van het op z.un tijd uitko
men, nog wel tot hun plicht brcngen en dit 
be3faat hierin: van elken werkman die met 
klokslag van zevenen niet arm den arheid is, 
zonder genade weg te zenden. Hebben zij dan 
geen geld om te dobbelen en te schuiven, clan 
zullen zij, indien ze niet ook dieven van be
roep zijn, wel genoodzaakt warden des morgens 

, Zoo verstandig als Struensee tie buitenlandsche za
ken leirlrle, met zoo weinig rloorzicht hanclelde hij 
bij de henorming van het staatswezen in het bin
nenland. Zijne bedoelingen waren goed, maal' hij 
ging volgens vooraf bepaalde theorieen te werk, stel
de zijn persoonlijk belang boven de zaak en narn, 
daa.r het hem aan een dieper doorzicht, aan kennis 
en ondcrrichting ontbrak, zeer dik wijls verkeerde 
maat1·egelen. Voor a.Iles moest er bezuinigd worden, 
Strnensee heval, dat al de koninklijke inkomsten in 
eene algemeene koninklijke !ms zourlen vloeijen, op
dat de Koning te alien tijde den toestaml de!' finan
cien zou kunnen overzicn. De opbrengsten •·an pro
d11cten wcrden veranderd in uitkeeringen van geld, 
aan a.lie fabrieken en handelsvereeniging de onder
stcuning van den siaat onttrokken, bezoldigingen en 
pensioencn ingekort, vele overtollige uitgaven van 
het hof geschrapt en voor elke uitgaa.f et>ne bepaal
de som vastgcsteld. 

De hervormingen bij het departement van ju.·t.itie 
haddcn vermindering de!' recbtbankPn, het verkorten 
de!' pl'Ocessen, gelijkheirl voor de wet op het oog. 

.Bet leger en de marine moesten niet vcranderd, 
maal' slecbts in goeden staat onrlE'.rbouden worden. 

Meeer nog dan door deze. nicuwigbeden, die na
tuurlijk gecn algemeenen bijval vonden, benadceldc 
Struensee zich door zijn optreden tegcn den adel. 
llij ried den Koning af, om te ''ele edellieden nan 
het hof te halcn clewijl zij slecbts kwamcn om for
tuin te maken. IIeL was veiliger voor de monarchie, 

Inzencling der Ad vertentien tot op den 

clag der uitgave v6or 10 uur. 

ten zeven ure aan het werk te gaan. 
-·~ 

+,1Q~ 
Met J uni aanstaande zal op den H. Y. 

Spoorweg chi s1Llon-w11ggon warden inaevoerd. 
Hij is ingericht voor 28 personen en °»en re
naissance" stijl gemeubileerd. V oor het gebruik 
maken van dezen wagen zal 50 cents extra 
voor de reis Rotterdam - Amsterdam en 30 
cents extra gerekend warden voor de tusschen
stations. -

Z. E. de meuwe Gouverneur-Generaal toont 
met <laden, clat het hem ernst is zoo1eel mo
gelijk te bezninigen. Het was namelijk ge
woonte (en usance beteekent m een handel
cb:ijvend land, gewoonlijk evenveel als acfat 
bij de Javarten) om de installatie van leden 
van den Raad van Indie (al is bet ook slechts 
een ad viseerencl, toch het hoogste college m 
deze gewesten) met eenige indrukwekkencle 
plech~gheid te doen gepaard gaan en daarbij 
het feit, door het lossen van Saluutschoten, 
den volke te verkoncligen, Z. E. heeft bevon
den, dat zulks nergens IS voorgeschreven en 
bepaald clat (hier koint de bezuiniging) er geen 
saluutschoten bij zulk een gelegenheid meer 
zullen gelost en de meuwe titularis zal be
schouwcl warden geinstalleerd te z:un, als hij 
den eed in hanclen van den Gouverneur-Ge
neraal zal hebben afgelegd. 

Een wagenverhuurder klaagt er over, dat 
eergisteren avond op de hoogte van W arong 
Pelem, door een der groote gaten rn. den weg 
aldaar, de as van een z:gner rijtuigen gebro
ken is. Het was niet te zwaar beladen en 
vervoerde behalve clan koetsier slecb.ts een per
soon. -

Wij raden den wagenverhuurcler aan om 
z:un leed m lijdzaamb.eid te drngen en er, m 
's hemels naam, maar een paar smeden meer 
op na te houden. Het schijnt dat men b.et 
er op toelegt om de wegen geheel en al on
begaanbaar te laten warden. 

Het dividend dat de Nederlandsch Indiscb.e 
Escompto Maatschappij over het boekja<tr 1883 
uitkeert beflraagt 711, ptc. 

Eergisteren avond heeft een uet gekleed ja
vaan, gezeten op een vlicgschimmel, samlelwood, 
schuim; tegen over het Residentiehuis alhier 
eeu vrouw ten onderste boven gereden. Zan
der eenige notitie van de gevallene te nemen, 
reed de ruiter voort. Gelukkig is de vrouw er 
met slechts een blauwe plek aan het hoofd 
afgekomen.-

dat de adel op zijne goederen bleef, clan dat hij in 
de l10ofdstad Jeefde en aanmerkingen op de regee
ring maaktP. De erfolijke rechten, alle titels zonder 
arnbt, alle pl'ivilegies moesten afgeschaft en de ade
lijke jongP,Jieden er aan gewend worden, om evenzoo 
zich van den Jaagsten trap tot hoogere posten op 
te werken. 

Struensee ijverde tegen verkwisting en pracht, 
maa1· hij begunstigde nijve1·heid, kunst en openbare 
vermakelijkheden, llij trachtte het !even te Kopen
hagen zoo aangenaam mogelijk tc maken, om rijke 
menschen rlerwaarts te lokken, de inwoners in den 
maalstroom der ,·ermaken rle politiek te doen ver
geten. Mam· de wijze, waarop hij in de hoofdstad 
t.ot dusvc!' ongehoorde vermakelijkheden verordende, 
kwam in botsing met de eerbaarheid, en zijn gevoe
lcn, dat het n:.et 's menschen natuurlijke vrij heicl 
strcerl, aan zijne morqal grenzen te stellen, bcviel aan 
den oudhurgerlijken zin voo!' orde evenmin, als zijn 
beginsel van gelijkheid aan den adel. In plaats van 
zijne plannen cen voor een uit te voeren, wilrle Struen
see al zijne ontwel'pen op eenmaal tot werkelijkheid 
brengen. Hij werkte met onstuimige haast en begon 
telkens werler iets nieuivs. Den 3e April -17 71 zette 
hij den magist!'aat van Kopr.nhagen af en ontbonrl 
de vergarlcring dcr schepenen. l<ort daarna dankte 
hij de lijfwacht tc paard af, hief de stoetei·ijen op 
en verkocllt de paardeu. 

De gardes knarnetandden van woede, vermeerdcr
den hct geta.l <ler ontevrcdencn, en toen eene Jang-



Oscar 'Vilde, de welbekende ,,aestheet" ,deel
de in het Crystal Palace eenige indrukken en 
crrnringen mee, door hem opgedaan bij zijn 
reis in de Y ereenigde Staten. 

De Amerikanen, verzekenle hij, zun het 
rumoorigste volk van de wereld, en hun na
tiouale bezigbeid bestiiat ,,in bet ha]en van 
treiuen" (catching trains). Alles bii hen is 
tweeman.l grooter en tweeumal verder weg, 
clan het behoorde te wezen. Hij bezocht de 
stad Lendvine, wier bewoners opruerkelijk zijn 
door hun voortdurend gebruik van de revol
ver. 'l'oen hij in deze sta.d een lezing hield 
over Benvenuto Cellini en diens werken, maak
ten ziin toehoorders het hem tot een verwijt, 
dat hij dien kunstenaar niet had meegebracht. 
De toe]ichtende mededeeling, dat Cellini reeds 
ettelijke honderden jaren dood was. lokte de 
vmag uit: ,, wie schoot hem neer ?" - Als 
een proefje van de artistieke ontwikkeling der 
Amerikanen bewesten het Rotsgebergte, ver
haalde spreker hoe zekere kunstvriend tegen 
een spoorwegmaatschappij een geding tot scha
devergoeding instelde, omclat hem een gipsen 
afgietsel van de Venus van Milo uit Parijs 
bezorgd was zonder de arm.en. Dit niet alleen. 
HPt fraaiste van bet geval was, ditt de man 
zijn proces gewonnen heeft 66k ! 

De volgende bizonderbeden worden vermelrl 
uit de loopbaan van den benoeruden Algemeenen 
Secretaris Mr. Bergsma. In 1869 was hij sub
situnt officier bij den Ran.d van Justitie te 
Semarang, in 1871 omgaand rechter in de 
4de afdeeling, in 1875 voorzitter van den 
landraad te Mr. Cornelis en Bekassie, in 1876 
secretaris van het Departement van Justitie en 
in 1 1, daar Mr. Buijn aan geen aftreden 
clacht, raadsheer in het Hof. 

Kort na de laatste benoeming ging hij met 
buitenlandsch verlof, na expiratie waarvan hij, 
gelijk men weet, met Z. E. den heer van 
Rees herwaarts terugkeerde. 

In de verschillende rechterlijke betrekkingen 
die h\i bekleed heeft, beeft hij dus wel gele
genheid gehad, een en ander omtrent den toe
stand op Javu. en den inlander op te merken. 

Een Hindostimsch blad bevat het verhaal 
van een Hindoe - meisje, van ze tien jaren, 
in Oudh, dat na reeds drie jaren gebuwd ge
weest te ztn, in een man -veranderde. 

De herschepping gebeurde, terwijl zij bij 
hare ouders op bezoek was, en werd door baar 
zelf geopenbaard. Zij werd onderzocbt en al
gemeene gelnkwenschen volgden. De town 
cle;·k van Balisur heeft er zelfs een of:ficieel 
verslag van opgemaakt. 

Bet verhaal staat in den Indian Mirrm·. 

Aan den Londenschen correspondent van 
het Sieuws v. d. Dag liet zich kapt. Wood
house van de l\'iser·o als volgt uit over de eerste 
expeditie tegen Tenom: 

De eerste Nederlandscbe expeditie was een 
totaal fiasco, toe te schrijven aan onbekend
heid met de gesteldbejd van het land. 

Had men te Riges Bay geland, dan had 
den vijand de terugtocht kunnen worden af
gesneden, nu attakcerde men op het strand, 
avanceerde, maar de vijand retireerde en nam 
ons mede, door een streek, die voor een Eu
ropeuan niet toegankelijk is. 'l'waalf uren liet 
men ons oprukken, soms tot den nek in bet 
wu.ter en clan weer in de gloeiende zon, zon
der eten of cfrinken. 

Bat . Hbl. 

Een ooggetuige schrijft ons het volgende : 
Zondag jl. m1j op het Land 'l'jitrap bevin

dencle, en wel in de kampong Bababan Ma
dang zag ik in den morgen van dien dag, op 
een >rij eenzame plaats een inlander be?.ig 
met gras snijden. Plotseling wierp hij zijn 

durigc koude <len zeehandel stremdc en er tengevolge 
rla<U'\an eene ontzettende duurtc ontstond, meenrle 
men algemeen, dat er ree<ls toen een oproer zou los
ba1·sten. Strnensee's tegen. fanciers trokken echter niet 
t~,;ue lijn, en lieten het gunstigc tijd:;tip voorbijgaan, 
zonder het te gebruiken. 

Tlmns ging de mini:;ter er toe over. eene maat
scbappelijke omwenteling van boven af in het leven 
te roepen, hij began de bocren vrij te maken. De 
lijfoigenschap geheel op te helfen, waagde hij bij den 
tegcnstand cler landeigenaars niet, maa.1· op de ko
ninklijkc domeinen gaf hij aan de boeren de stukken 
land~ ter bewerking voor hunne eigene rekening, en 
de rfrukkende heerendienstcn schafte hij deels af, deels 
beperkte hij ze. IIet ' 'Oorbeeld vond navolging, en 
zijn roem \Verd in het buitenland gl'Oot. In Dene
madrnn haalde hij zich natuurlijk ook hierdoo1· nieuwe 
vij:rnrlcn op den hals, en tcrwijl het getal zijner tc
gcnstanders steeds grooter werd, gelukte het hem niet 
z\jne eigene partij te versterken. Hij gaf zijn beiden 
brocdc1·s aanzienlijke posten, maar zij waren aan de 
natic nog vrecmder dan hij zelf. Ilij riep graaf Saint
Germain tcrug, maar wat I.matte hem de gelukzoe
ker, die zonder aanhang en goeden naarn in het land 
was? Overste van Falkcnskiolcl, aan wien hij het 
bevel over het gai·de-regiment gaf, en genel'aal Gohler 
waren oprecht aan hem vel'kleefd en ble..-en hem tot 
aan het einde getrouw, maar zij behoo!'den niet tot 
de macht1ge families van het land en konden hem 
geen steun geven. 

Struensee vertrouwde op zijil.e goede zaak, zijne 

ctNit weg en zag ik op hetz ... lfde oogenblik 
een sl1tug van ongeveer eeu meter htng. Het 
beest had een geelen kop, eon witten buik en 

,was overigens geel en zwart gevlekt, een be
kende zeer. giftige sln.ugensoort. De gras nij
der, riep een andereu inlander, ditar digt bij 
woonacbtig, te hulp. 

Een oogenblik later, haitlde deze laatste een 
steentje te voorschijn, hurkte toen in de on
middelijke nabiiheicl vitn de slang neder, die 
laugzaam met opgespenlen muil op hem af
kwam; doch, zoodra het onder zijn bereik 
was, begon hij het dier langzaam met dat 
steentje op den rug te wrijven. Verbazend 
was de onmiddellijke uitwerking hiervan. De 
slang bleef doodstil liggen, en sloot den bek, 
als zwichtende voor een buitengewone kracbt. 
Hierna nam de inlander het dier digt bij den 
kop en droeg het, als ware bet een paling weg. 

Omtrent de Brazza in Afrika schrijft de 
Stmits Times, zonder zijn bron te noemen, 
bet volgende: 

»De heer de Bmzza, Stanley's mededinger 
in Zuid-Afrika, heeft een handigen streek ge
daan. Hij heeft de positie der Franschen aan 
den beneden Congo versterkt door de dochter 
van den koning des lands Mokoko te trouwen. 

»De koning krtJgt een ecbten kroon van 
Birminghamsch metaal, vol geklenrde steentjes 
en eeu compleet stel rijksinsignien, alles uit 
dezelfde fobriek. Zijn docbter krijgt ongetwij
feld een kistvol snuisterijen van het zelfde 
water. 

»Maar de huwelijksonderneruing van den 
beer De Brazza zal zeker e:jn p;>litieke betee
kenis bebben. 

»De hoofdtak van de rivier de Ogowe is op 
bevel van den heer De Brazza gesloten en hij 
gebruikt natuurlijk zijn invloed tegen Stanley." 

/ llJ. Dgbl. 

HuLDE. Ter eere van den afgozant van 
Z. H . de Soesoeboenan van Solo, die op den 
2n dezer albier is gearriveerd, werden er door 
den Rijksbestuurder eenige ferstelijkheden in 
de Danoeredjan gegeven, best..ande uit een 
soort van vVaijang orang (bessan). 

11-fat. 

Verspreide berich ten. 
Een zekere Smith, koekebakker te Karang Bidara 

(Samarang) is dood in zijn bed gevonden. Hij lag 
gebeel ontkleed.- Bij bet vertrek van den · heer 
s' Jacob was er geen enkel lid van den Raad 'fan 
Indie om hem uitgeleide te doen, maar de muzi.ek 
speelde ·withelmus van i'\assauwen en bet rijtuig waarin 
de execellentie zat, werd door kavalleriegeescorteerd.
In een dorpje bij Sora in de provincie Casna, aan 
den voet der Appenijntm, !I1ake11 de wolven hat den 
inwoners zeer lastig.- De voorstelling van bet ge
zelschap Sieben/war in de Plantentuin, w:eldrn wnder 
die!'en, is uitmuntend geslaagd, maa1· de opkomst van 
het publiek was slecht .. - Men wil dat Frankrijk 
aan Nederland den beer Pruijs van der Hoeven zou 
ter leen gevraagd hebben, om doo1· zijn beleid Jang 
pleizier van de Tonkin expdditie te hebben.- Een sta
tistikus heeft uitgerekenc.l dat er jaarli.jks 40 mi.llioen 
doosje' lucife1'S warden gebrnikt.- Een gevaarlijke 
hond heeft te Socrabaia in de Roozendoomslaan een 
knaapje aangevallcn en bijna verscheurd. - De beer 
Otto rnn Rees heeft te Atjeh f 200.- - gegeven aan 
den rnilitairen kommandant; de eene helft bestemd 
voor het fonds van voor den vijand verwonde en ver
minkte militairen de andere helft voor het kosthuis 
en kleedingfonds voo1· beboefti.ge kinderen van min
dere militairen.- De aanslag der landrente in de 
residentie Bagelen wegens de koortsepidemie is vermin
derd met f 10040.- De nieuwe Gouverneur Gene
raal heeft bet eerelidmaatschap van de militairn So
cieteit Concordia welwillend aanvaarr!.- Een malcier 
uit de kampong Sikoeliat (Padang) hneft getracht 
een geheel huisgezin te vcrgiftigen.- Te Amsterdam 
is een kinclje van zeven maanden door het i.ri.tilikken 
van nen zoogenaamd ,,dotje" gcstikt.- De carna\·als
fc\•sten in het dorp Yucht, nabij 's Hertogenbosch, 
hebben aan!t~iding tot een ernstige vechtpartij gege
ven.- De Tilburgsche Courant maakt melding van 

krncht, de zwakte zijner tegenstanders en de gunst 
zijncr Koninklijkc mee-;te:·es. De Koning;n. zijn eigen
lijke steuu, zijne eenige ware vriendin aan hct hof, 
wankclde echter zelve, niet in bare lief de rnor Struen
see, maar in haar vertrouwen op het geluk. Zij b·~viel 
van eene prinses, Struensee en de lijfa1·ts Uerger ston
den h:.tar bij de bevalli.ng bij. Dit gaf aanleiding tut 
scherpe gezegden en boo~aardigt! aanmerkingen. De 
Koningin hoorJe het gcfluister onder hare bedienden, 
zij voelJe zich niet vrij van schuld en verzocht Stmen
see, voorzichtiger te zijn en haa1· niet zoo r!ikwijls 
te b..)z)eken. Hij beloofc.le bet en hield wo ml. m_aar 
hnt duunle niet Jnng, of de minnenclen konden de 
sclwiJing nid vc1·dragen. Met de booze prn.atje:; ver
dw.~en ook de voorzichtigheid, de Koningin vergat bet 
gevaa1., en Jeei'Je rnQt Struen-;ee in bet genot van 
bet heden. 

De beminclc der jo1ge en schoone Vorstin was er 
niet rnedc tevredcn, dat hij indenlaad de onbeperkte 
regent ·rnn Denemarken wa~, hij wilde ook een arnbts
titel hcbbe1, die aan zijne macht beantwoorrlde. Zijn 
vader bar\ zeer juist voorspeld: >) :'tfijn zoon zal de 
gunst van zijn monal'ch niet kunnen dragen." Een 
tij rlgl!noot. zegt van hem: »Zijne begeerte, om nog 
grouter te warden, toonde, dat hij niet in staat was 
de ware grootheid in zich Z•'iven te vinden." Dit 
oordeel is volkomen door bewijzen gcstaafd. Niet te
vreden, dat hij tot den adelstand en we! tot graaf 
verheven was, liet hij zich ook tot geheim kabinets
mi.nister benoemen. Zijne bevoegdhe1d als zoodanig 
was even nieuw als zijn titel; hij kreeg volrnacht, om 

de viel'lng ,,111 een 2.5jal':g juhilr nls 'kanllidaat-11ota
ris. nc gt>lukkige .i ubih\ri" heeg van zijn p:i.trnon 
een gouclen horloge teu geschenke. 

Vulgens het . \Vienel' 'l'. bed1·0eg het deficit in 
Turkij .. !, van het op den 31 st1~r1 l\faa1't bcginnewle 
dien"tjaar, r!e Juttele som van S millio..in ponden 
sterling of GO millioen Ncderhmrlsclm guldens. d11s 
ve1>l minLlel' clan dP Atjch oorlog nu ree1ls kost.
Te Etlam wil men ec'll gemeente opt·ichteu van z,.o
gena:1mil ,,Ci-edooptc Christcnen," waarvan er in Gro
ningen en Frieshtnd reeds !tier en 1laar bestann.
Z. E. de Gouverneur Generaal is zce1· tev1·eclen over de 
behandeling aan boo1·d van den l31ll'gernee;:tr r rlen 
Tex; blijken~ een advcrtentie, voodrnrnenrle in het 
Algemeen Dagblad van Nederlarulsch Indie heeft 
rlat stoorn-;chip ook nog mL~dege brncbt: pracbtige 
Schooltasscben V03r jongens en mei,:je,.- Te S:tma
rang heeft een zekere Mbok Katirn'.1. het kleinrloch
tcrLje van Neh Loeber, genaamrl Djoewo, medege
troggeld, een p::ta1' dug-en in huis verborgen en toen 
voor f 100. - verkwanseld. - Te Soerabaja houden 
de staljongens wedrennen op de p<tarden die zij in 
de kalie hebben Jaten baden. - Victor schrijft in 
het Bataviasch !Iandelsblarl dat men onder de sol
daten te Atjeh n~rwem:chingen kan hooren 11iten te
gen clen booze, alias civic! bestuur. - Te Batavia 
wordt wedcr ecn artesische put geboord en wel om 
de schepen van water te voorzien. -- Op diezelfde 
plaats is een Chinees, van bel'Oep dobbelaar en vet·
k wi~ter, tot wijkmeester benoernd, iets wat algemeen 
ergernis heeft vel'\vekt. - - C3cricbten uit Landen 
verrnelden dat de hertog van Alb,rny gesto1·ven is 
.Lan de gevolgen vau een val in de l autical club 
te Cannes. Die v:i.I moet gelrne\ en al aan et3n 011-

geluk gt3weten worden, daar hij niet in kennelijken 
staat verkeen.lc. 

Sprol~kelbloeme:n. 

Velen houden ke1·kd.ienst voor Godsdienst. en Gods
dienst voor Godsvrucht, en handelen daardoor als 
v1·ouwen, die met valsche edelgesteenten en vabche 
kleuren op het gelaat, de wereld bedriegen. 

Fanati mus (onbeteug:cltle geloofsijver) is gelijk 
ccn valsch ingezet gebit, waannede men echte1· bij
ten en versch.}uren kan, 't geen niet zelden gevon
den wordt bij oude, eens zeer wereldsche en zooge
naamd bekeerde, tandeluoze, d9chteren Eva 's. 

Onder bet gebied der godsdienst geld somtijds 
het recht van den sterkste, zooals in de staatkunde. 
De waarheid kent, zooals de koning der waarheid, 
hare doornenkroon, haar Judaskus, haa1· kruis, maar 
niet minder, de u1·e der vreugdevolle vergekling. 

Het is bekend, dat juist de krachtigste, stoutste, 
edelste geesten, met den twijfel zijn begonnen. 

Afscheiding en afsluiting in de godsdienst moet 
noodzakelijk hetzelfde uitwe1'ksel voortbrengen, als 
langdurige opsluiting m cellulai..re gevangenis of 
naauwe kel'ker; de gezichtszenuwen worrlen ve1'Stompt 
en verzwakt; de gezicht:;kracht gaat verloren, boven
al als men de omringende voonve1·pen in de verte 
en hoogte later wil bescbouwen en beoordeelen. -
De best geslepen bril is dan zelfa niet meet' voldoen
de, als bet zielsoog is bedorven dor•r de beperkte 
ruimte. 

Men hunkert dikwijls naar verandering, om, als 
die verandering gekomen IS, ze zlechts te hetreuren. 

Esse non vede1·i. 

In Duitschland bestaan tegenwoordig be
paalde fabrieken van cognac, die vooral voor 
export naar Indie enz. sterke leveranties heb
ben. Uit allerlei mogeltjke en onmogelijke 
bestanddeelen, als vruchtenpitten, hout, steen
kool, teer, ruaar ook langs cbemischen weg 
uit andere minder onscbuldige artikelen wordt 
de cognac-essence verkregen, daarna met al-

allr mondelinge bevelen des Konings volgens zijn ge
voelen in schrift te b1~engen en deze, zelfs :onder de 
Koninklijke onderteekeniny, met het geheirne ka.bi
netszegel voorzien, aan de departementen uit te vaar
digen. Deze werden door den Koning gelast, om 
Struensee's vool'scbriften in allen deele op te volgen, 
in zoover geene daa1·mede strijdigc Koninklijke ver
ordening aanwezig was. 

Christiaan VII kon niet verantwo01·delijk gesteld 
warden voor zijne handelwijze; hem treft geen verwijt 
wegens dezen onbezonnen maatregel. Dit tl'eft Struen 
see alleen, die, niet tevreden met den feitelijken toe
stand, ook nog bet geheim van het Koninklijke ka
binet aan de natie openbaarde. Denemarken had nu 
niet slechts een door de wet erkenc.len absoluten mi
nister, waarvan in de gansche wereldgeschiedenis nog 
geen voo!'beeld bestond. Strnensee was verblirnl, ver
metelheid had de plaats van staatkunde ingenornen. 

Een andere maatregel, die zeer tot zijne scharle 
uitviel, was het verleenen van vrijheid van drukpers. 
Struensee dacht in dit opzicht vrije1· dan zijne tijd
genooten en wilde zich in Europa naarn maken. Er 
was intusschen geen minder geschikte tijd dan de 
toenmalige verwarde toestanden, om met de vrijheid 
van dmkpers te beginnen, die voo1· Denemarken veel 
te vroeg kwam. De vijanden des ministers maakten 
zich van de pers meester en vielen hem onophoude
li.jk en hevig aan, en niet alleen hem, ook de perso
nen van den Koning en de Koningin werden brutaal 
en schaamteloos in parnfletten en satires door bet 
slijk gehaald. Dit mocbt men niet verdragen, scherpe 

cohol, gestookt ui.t aardappelen, mo.is, beetwor
~l, rogge enz., vermrngd en clan met bijvoe
gmg van p. m. 50 110 water en 't IlfJOdige k~eur
s;l tot »c~gnac fine champagne" gemaakt. 
Een clergely k mengsel kost ongevecr 7 0 a 7 5 
cts. p. liter met inbegrip van accijns en in
komend recht en lrnn <lus met goede winst 
voor f 1 a f 1.20 p. liter verkocht worden. 

Een tweede vervalsching bestaat in het ver
meYLgen van eenige weiuige liters zuivere cog
nitc met veel w11ter en spiritus - 't zij a1mlap
pelspiritus of gewonen brarnlewijn met wiLt 
gebrnn<le suiker en kleursel - zulk een mena
sel kost eenige centen per liter meer, ma~r 
brengt sorns ook even zoo vee1 stuivers Il:l.eer 
op, riaar menigmaal de goedgeloovige kooper 
er f l.30 a r l.50 per liter voor betaalt. 

Echte cognac kost afwisselend frs. 260 a 
frs. 350 per hectoliter (oULle 10- en 15 jario-e 
natuurlijk naar rato meer) verder p. m. 60 
a 7 0 c. per liter ann inkomende rechten en 
accijns, zoodat werkelijk onvervalschte coanac 
niet v~el beneden de f 2 kn.n worden gele~erd. 
Men zie dus toe dat men vooral bij medicinale 
doeleinden, niet in plaats van een geneesmid
del een schadelijke vloeistof gebruike. 

- Onder de Kaapscbe s;;berpscbutters schijnt 
verscbil vau meening te bestaan omtrent het 
richtig gebruik der penninaen va.n de Veree
niging. Jn een onlangs gehouden vergadering 
kwam de zaa.k ter sprnke, en toen een der 
leden de opmerking maakte dat, zijns inziens, 
het beter was om geld aan ammunitie clan 
aan bier te ,,verdoen", antwoordde kapt. Da
niell, dat . bij in die zaak veel ondervinding 
bad, en wist dat de manscbappen bier verko
zen. Later zeide dezelfde, dat hij het er voor 
bield, dat men die leden van het corps, die 
alleen ~p.daagden als er getrakteerd werd, geen 
ammumtie onder den behoorlijken prijs moest 
verscbaff en. 

- Vier oplicbters stonden dezer dagen te 
Louden terecbt. Zij hadden gezameulij k een 
stoomtram-maatschappij gesticbt, wier eenio
eigenlijk doel wits hen te bevoordeelen te~ 
koste · van de an.ndeelhouders, en toen dezen 
na verloop van eenigen tijd het wat lastig 
maakten en boos begonnen te worden, waren 
zij onbescbaamd genoeg om een recbtsvervol
ging in te stellen tegen eeniaen, die de las-

. 0 

tigste vragen gedaan badden. Hun toelea 
mislukte; de gedaagden werden vrijgesproke~ 
en bet Openbaar Ministerie stelde . vervol<Tin<T 
'te d. 00 m gen e vier compagnon':'. Het bleek nu, 
dat al het geld der aa.ndeelhouders door hen 
opgemaakt was, en dat hun gebeele zaak be
drog was van het begin tot het einde. Zij 
zijn nu veroordeeld, de. een tot een gevange
nisstraf van 5 jaren, de anderen van 18, 9 
en 6 maanden. 

TELEGRAM:MEN. 
Uit Batavia, 22 April. 

De eisch voor den beklaagde Mulder (witte 
jassen-zaak) is drie maanden gevangenisstraf. 

Officieel. 

E er v o l o n ts 1 a g e n, op verzoek, de 
dirigeerend officier van gezo:r:.dheid Boskes; 

als lid van het militair weezenfonds, <Tene
raal-majoor Kilian, onder dankbetui<Tinct t:ivoor 
de door hem in die betrekking bewe~en ° diens
ten. 

B en o em d, tot lid van bet militair wee
zenfonds kolonel van Zijll de Jong. 

T o e g e k e n d, den rang van majoor aan 
den gepensionneerclen kapitein Smith. 

Het stoomsc.hi p Conrad arriveerde gisteren 
te Marseille. 

wetten werden tegen de paskwillenschrijvers afgr•kon
digd, sommigen werden strong gestraft. l\fen schrikte 
en zweeg, maar de wonden waren geslagen. Het volk 
zag in Struensee den kwaden engel der Deensche 
natie, bet werr.l steeds mcer tegen hem opgebitst en 
vloekte hem ten laatste openlijk. De Minister bad 
meer clan ooit zijne geestkracht noodig, en deze 
scheen bem juist nu te begeven. 

Een ee1'Ste teeken van zwakbeid was het volgende : 
Denemarken voerde eene expeditie tegen Algiers in 
het schild. Dri.chonderd mafrozen uit Noonvegen wa
ren naar Koppenhagen ontboden, maar kregen niet 
ctaJelijk solclij, daar dezc bij de zeelieden ee1·st met 
den dag der inscheping ingaat. Zes weken Jang !eden 
zij hanger en ellende, al hunne ve1·zoeken en klachten 
baatten niets. Toen namen zij een wanhopig besluit. 
Zij trokken in massa naar bet kasteel l!it-schholm, 
waar bet hof zi.jne residentie had. Bal'Scb eischten 
zij: '' vVij willen naar onzen vader, die moet ons aan
hooren." Toen de dragondcrs te paard stegen, ti·ok
ken zij hunne wapenen. Aan een adjudant-generaal 
gclukte bt:t, hen tot bedaren te hrengen. I-Iij belooft 
hun wat zij begeeren en zij keeren naar de stad te
rug. De belofte werd we! gehouden, maar de bevel
hebber der vlbot, de schout-bij-nacht Rumobr, afgezet. 
Het publi.ek berispte dezen maat.regel luide, de ma·· 
trozen bemerkten, dat men hen ni.et du1·frl~ ~traffen, 

dreigend ''erlangden zij, dat men bun meer dan de 
achte1'Stallige soldij zou betalen. 

(Wo1·dt vervolgd.) 



Het stoomschip P1·i 11s lll'nd1·ik >ertrok gis
teren van Pmln.ng nn.n.r Batuvi11 .. 

Nog zijn geslaagd in het examen voor post
comruies c:er twcede klasse, de heeren Schrn.m, 
Reijdeniers, vim Ligten eu lle lfon~. 

Officieel. 

I n g e tr o k k en, de overplan.faing nn.ar 
Atjeh van <lea officier vim gezondheid Corne
lissen, die te Buitenzorg gcplaatst blijft. 

O v e r g e p l a n t n11ar Seruamng de offi-
cieren van gezonclheid Snethlage en Gron; 

naar Magelang, Bettink: 
na.ar Oenarang, Beijfuss; 
m1ar Padang, Iffert en Luss. 
G e p 1 a at s t, te W eltevreden de officieren 

van gezondheid Bauma.n en Faber; 
te Atjeh, Fn.assen; 
te Semarang, de aspirant-controleur Dunne-

wold; 
ter W estkust van Borneo Leon ; 
te Benkoelen Raadt van Oldenbarneveldt. 
V er p] a at st van 'regal naar Semarang, 

de e-0ntroleur der tweede klasse Mac Gillavry; 
van Soerabaja naar Tegal Schmidt; 
van de Lampongsche districten naar Mena

do, ile~jcrinck. 

Uit Batavia, 23 April. 
De Billiton-maatschappij klaagt ovP.r de slech

te verhouding met de iulandsche ambtenaren. 
De as. istent-resident van Ambarawa, von 

Schmidt auf Altenstadt, heeft een tweejarig 
verlof wegens ziekte aangevraagd. 

GeslaaCTd voor het landmeters-examen van 
Dijk, Hollander, Knaud, Droop, Bertling en 
Ader. 

Officieel. 
Eervol ontslagen, op verzoek van Erp 

Taalman Kip, pakhuismeester te Tjilatjap. 
Benoemd, tot eersten substituut-griffier bij 

het Hoog Gerechtshof van Ned. Indie, mr. 
Andre Wiltens; 

tot tweede substituut-griffier, mr. Lens; 
tot lid in den Raad van J ustit[e te Sama

ranCT, mr. Diephuis; 
~ Soerabaja, mr. Wierdels. 
tot tweeden machinist bij de gouvernements 

marine Steinburk. 
Tweejarig verlof verleend a.an den ma

joor der artillerie Bouman; 
rum den kapitein der genie Kloesmeijer; 
aan den eersten luitenant der infanterie Krull. 

Het stoomschip !\'oord Brabant vertrok 
gisteren van Colombo naar Batavia. 

De substituut-griffier van den Bergh heeft 
ontslaO' uit 's lands dienst gevraagd. Hij zal 
zich t~ Sama.rang als advocaat vestigen en 
zich met mr. Cohen St.uart associeeren. 

WISSELKOERS TE BATAVIA. 
Nederl. b~nk. 61m dato f 100'/, 

id. factorii 61m id. ,, lOO'i, 
id. partic. 6 zm dato " l 00•1, a 10 l 

Eng. bank. ,, 12.-
id. partic. ,, 11.925 a 11.95 

Singapore bank zicht ,, 2.27 
Hongkong id. id. ,, 2.27 
Amey id. id. ,, 2.29 

Van Reuter 23 April. 

Landen 22z4-, Baring en Graham zijn naar 
Louden ontboden door het gouvernement; 

de Hcgeering stelt voor een conferentie te 
houden om de finantieele schikkingen met 
Egypte te bespreken. 

den Jlaag 22z4. De minister van marine is 
afgekeden om gezondbeidsredenen. 

De !..eer van Erp Taalman Kip heeft de 
portefeuille van marine aanvaard. 

I n g e t r o k k e n, de overplaatsing naar 
Malang van den madoor van de Pol, die te 
Atjeh geplaatst blijft; 

van den architect de eerste klasse Raack 
van tler Goes, die geplaatst is te Soerabaja. 

0 v e r g e p 1 a a t s t naar Malang, majoor 
Weychardt, 

na.ar Padang, de eerate iuitenant-adjudant 
Legrand; 

naar Atjeh, de eerste luitenant-adjudant 
Frackers; 

naar Meester Cornelia, de kapitein der m
fanterie van den Bosch; 

naar Samarang, de eerste luitenant der m
fonterie van Veen. 

van SoenCTen Boeloe naar Pe.dang-Sidem
poean, de op~ichter der eerste klasse Lichthart; 

van Padang naar Titiantiga, de opzichter 
der tweede klasse van der Waag. .._________, 

Uit Batavia, 24 April. 

De luitenant Gebel en de officier van ge-

zondheid Breitenstein hebben een tweejarig 
verlof wegens ziekte aangevraagd. 

De aspir1tnt-controleur Dunnewold is naar 
em11rang overgepfoatst. 

Officieel 

Erkend, nls consHl genernal van Belgie 
te B.1fa1via. ~cribe. 

13 en o e rn tl, tot onderwij zeressen der tweede 
klas.3e, de tlmnes r aCTel en H.oskopff. 

Officieel. 

Be wi 11 igr1, in de oprichtiHg der nrnat~chap
pij tot e~~ploitatie van de suikerfabriek ,,Assem 
Bagoes" te Soerabaja. 

Macht i gin g verleend,; tot uitoefening der 
artsenijbereitlkuude 11.an Buijs. 

Benocmd, tot lid der commissie tot ondersteu
ning van behoeftige chTistenen te Soerabaja, 
Everard. 

Aangeslagen vendutien. 
Op l\foantlag, Dinstlag en \Voensdag den 28, 29 

en 30 _-\ p1·il t en huize van den chinees Oeij Yoe LM 
te \\'aroong Pl'lem alhier, van onuitgeloste pandgoe
<leren af1rnm!'tig van hct pandhuis te Tjoijoe<lan. 

De Vcndumeester 
H. C. Fisser. 

Advertentien. 
Openbare V erkoop. 

Krachtens beschikking van den Raad van 
J ustitie te Semarang ddo. 2 April 1884, 

op Vrijda~ 2 1'1ei lSS-1, 
des voormiddags ten 10 ure, ten overstaan, en 
in het locaal van het vendudepartement te 
Soerakn.rta van: le een zesde onverdeeld aan
deel in de koffieonderneming. 

l 

en onderhoorigheden gelegenlin de afdeeling 
Sragen, residentie Soerakarta, 2e een zevende 
onverdeeld aandeel in de koffieondernemingen 

~'1ANaLOT,,, 
ook wel genaamd (110) 

SIENGE 
en onderhoorigheden gelegen in de afdeeling Sra-' 
gen, en Tengklik en onderhoorigheden, gelegen 
in de afdeeling W onogirie, res1dentie Soerakarta; 
m~t de tot die ondernemingen behoorende huur
rechten, beplantingen enz. benevens het bij de 
onderneminge~ Ngaroem en Djal!glot beho9-_ 
eende recht tot exploits.tie der zich op die on
rernemingen bevindende djatibosschen; ten 3e 
den huis en erf gelegen in de Chineesche kamp 
te Soerakarta, blok letter V no. 202. 

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

(wg.) Mr. 0. W. VAN HEECKEREN. 

J. van Gorkom & Co. 
Apothekers Djokjakarta. 

Ontvangen VERSCHE GROENTENZADEN 
ERFURT, TEGEN REMISE YAN {16.

PER BLIK a 32 SOORTEN. 
(113) 

Ven dutie te Djokdja. 
Op Maandag 28 April 1884 

zullen wij vcndutie houden 
van den boedel van wijlen den WelEdelG. Heer 

t~ t~ 1~~l~~rnJJ~~~ 
in bet lnnt:!lt door ZFd. bewoonde h11is 

te BIENTARAN. 
aTAL ... 

Eel! span prachtige gitzwarte Swanriver 
W aCTenpaarden, dagelijks te bezichligen. 
E~n span prachtig gedresseerde bruine Swan

ri ver W 11.genpaarden, zonder gebreken. 
Een span fijn gedresseerde Sandelwood W a-

genpaarden, zwart van kleur en ruim 4: voet. 
Een span deugdzame schimmels. 
Een weinig gebruikte Kuets-Coupe. 
Een bijna geheel nieu we Landauer. 
Een ijzersterke 'l'entwagen. 

Hooidl8e'bo~~ ... 
Een compleet, met groen damast bekleed 

ameublement, bestaande uit: twee ban ken, 
2 staatsiestoelen, 12 gewone stoelen en 6 
voetenbanken. 

Ronde en ovale marmeren tafels en knapen, 
12 Palembangsche wipstoelen, ronde en vier
kante tafels, een etenstafel voor 36 personen 
en daarbij behoorende stoelen, Amerikaansch 
model. Een prachtig buffet met marmer ge
dekt. Fmnsche spiegels in vergulde lijshen 
en schilderijen van GouPIL. 

Mahonijhouten spiegelkasten met zijdeuren, 
kleer-, hang-, leg- en dispenskasten. Een bon
heur du jour, fijn gebeeldhouwd; kroon-, hang
en staande lampen. 

Schutsels van 4: bladen met damast beleed, 
3 twee persoons ijzere1t en 4 kinderledikanten, 
divans enz. wasch- en toilettafels, meest alle 
met marmer gedekt. 

Een welluidende piano van BERDEN. 
Een seraphine van TrnoRWILLE LAMY Parijs. 
Rottanmatten, voetenvegers, voetenbanken, 

en een partij kinderspeelgoed. 

Servi es. 
Een verguld eetservies voor 36 personen, 

diverse waarlooze stukken en gewone porcelei
nen eetserviesen. 

Een stel kristalen glazen, bestaande nit: 
bier-, wijn-, likeur-, pa.it-, madera-, vinger- en 
ijsglazen, champagneschenkers enz. enz. 

Dan nor;. 

EEN BILLART COMPLEET. 
· - Een groote partij prachtwerken, waaronder 
Fransche, Engelsche en Duitsche. 

Een Carabine de salon 9 m(m in etui. 
Een groote partij di verse keukengereedschap

pen. 
Japansche bloempotten op standaard, en wat 

verder te voorschijn zal worden gebracht. 
KIJKDA.G ZONDA.G TE VORElW VAN 

's M:ORGElWS S TOT 's M:IDDA.GS 
6 UUR. 

Goederen mogen niet warden bijgebracht. 
Met Commissien belasten zich, 

SOES1\£AN & Co. 
(114) 

I ail :I :?!FD Ell (ljQRiM BITG ~~~f.~~v~%:E~R~;1r~r~~;:; 
_ _ -~ Samt-Gervais, 1s een plantaaid1~e 

~ - ~ S1roop van eene gemakkeliJke vur• 
l~ , teerinCT, aan(Yenaam van smaak en 

reuk. 
0

Sedert eene eeuw wordt zij 
door de geneesheeren van alle bn
den aanbc\·olen ter genez111g _rnn 
zicklen uit slecht blocd of klier
stoll"vn voorlspruitende. Men Wt'n<lt 
haar in •ecn groot aa11tal hosp1talt:t> 
en liel'il:1dig-e gestid1ten aan . ..-\,s 
sterk bloedafleidend middel \'er
ni1.:l 1gt Lij de toernllen door he! 
kwik ,·c1·oorzaakt .on IH'1pt de na
tu 1r om zich er mu le bevriJ<lcn: 
alsme<le van het jodi11m, wan11eer 
men er .le veel van genomen heeft. 

Fabrieksmerk in HOLLA.ND gede· 
poneerd. 

General Depot te PA.ms, i2, rue 
Hieber. 

D ·pols in de tioornaamsteapot!teken 
SA~IARANG:,Vonnee& ,·an 4olo1c; 
llATAVIA: Uoutrljve & c•; 
DJOliDKO: 'Vonnce & C•; 
SotmABA"/A: (.;, Ellinger; 
PADANG: H. n1n !Uuyen; 
!iiACA.5£.t.R: (;b. Ba·ugma& 

Vic~~~ia Wa~e~!?!> 
N a, t u u r 1 ij k M i n e r a a 1 w a t e r 

uit de 

Victoria Bron.. te Oberlahn..stein aid. Rijn... 
Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwateren, aanbevolen door vele medische au

toriteiten. 

(77) 

Verkrijgbaar bij 

SO ES MAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

8pecialiteiten in Spaansche en Porlugeesche Wijnen. 

•SPA~.~'.~!~~~t~AL ROOllEPORl 

ZILVEREN MEOAILLES. 

Witte en Roode Port . . . . . f ·15.-) pe1· 
Malaga, Muscatel en Vi110Dulce,, 13.50 (12/,fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-J a cont. 

AGE:NTEN: 
A. N. KOLJ\IUS. . . . . ' Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . Probolingo. 
VAN MUIJDEr & Co. . Soerabaja. 
KROON . . _ . . . . . . Modjoke1·to. 
STECK . . . .Malaug. 
DE mINGER . . . . . Kedirie. 
MANUEL . . . . . . . lrladioen. 
THOOFT & BUNING. Soemcarta. 
H. BUNING. Djocjacm·ta. 
E. t' SAS. . . . . . . Samamng. 
LE CLERCQ . . . . . . Toeban. 
SMEENK . . . Cheribon. (107) 

B E C KE R & Co. S 0 ER A B A I J A. 
WERK TUIGK UNDIGElW. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, W en Dalk
ij zer in alle afruetingen. 

Staa:f en plaat~jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/,." en '/•" 

§taa:f en plaatkoper en .Koper
draad. 

Groote- sorteering-1'.loerbonten en 
.Klinknagels. 

> > .Koperen .Kranen 
en Stoo1Da:fslniters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkk.en tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drij:fl'ie· 
IDen, enkel en dubbel. 

Hand, Centri:fngaal, Stoo1n-
po1Dpen en Brandspuiten. 

Snijgereedschap voor gas en 
-With w-orthdraad. 

Alle soorten ' r erf'waren. 
Door en Pons1nachines, Draai

en §chaat"banli.en. 
§too:nnn.achines 1netketels op een 

:fnnda.tieplaat. 
IUezel~nhr COinpositie, de beste 

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

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

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voor landelijke ondernelllingen. 

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

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

(90) 

Sedert 30 ja.ren, zijn een 
groot a,a.nta.J personen, zoowel i11 

Fra.nkrijk &Js in vele a.ndere la.nden 
genezen, o{ wel zij hebben hu1ine 
gezondheid hehouden doo1· het gere
gelde gebruilc tler Bloedaficidende 
Pillen van CAUVl!N', van de Fa.culteit 
te Pa.rijs. Dit ge11eesmiddel is eene 
za.chte en a,a.ngena.me purgatie; 

gema.kkelijk intenemen, stellig
werkend en zeer goedkoop. 

Overal le koop en te PARIJS 
147, Fanbourg St-Denis 



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

ten belioeve van 

IJe Gy11111nstieksehool te Soeraknrta 

De ''t•rt•enigin~ tot ,·oorl>e1·eidend on
«l<"rrieht nan kinderen , ·an 1'Iin,•er
mo~e1ulen in Nede1·landsch lndit.:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van r 30.000.
1 « « « 10.000.

(( 10.000.
« 5.000.
« 5_000.
« 10.000.
« 10.000.-

'.2 pr~jzen « f 5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

•> (( « « 
10 « « « 

100 « « « 
'.WO « « « 

3~0 prijzen f ·170.000.-
LOTEX zijn tegen f '10.- COXT.\:-;'T ve!'krijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
c< Lbmla « den heer ('. J. Blanke!'t. 
« Bamlj;u·rnasin « « << J. A. Jansen. 
« llantlong « « « C. G. HeiligerR. 
" ll;1t:i1·ia « Lie X I fa:compto llfaat~chappij. 
(( « « den heer LI. .T. :Jieertens. 
(\ 

« 
I( 

(\ 

(( 

(( 

(( 

(\ 

II 

(( 

(1 

\I 

« << (( G. Gehnuig. 
« cc « F. LI. Kroon. 
<< de l1eeren II. :II. van Dorp & Co. 
(( « « Ern~t & Co. 
(( (( 

(( (( 

(\ (l 

« (( 
« den 
(( (( 

(( HruininQ" & Co. 
(( Ogilvie ' & Co. 
l Yi~se1· & Co. 
« Dunlop & Co. 

hle1· Loa Po Se11g-. 

« B1'ngknlis « « 
(\ Thio Tjeng- . oey. 
« L. van Hutten. 

(< ll1'nkoelP11 « « « C .• \. Aeckerlin. 
« Ho1•leleng « « « ~ierin ckx. 

« BuitPnzorg « « « Th. Jnn,,z. 
« l'lw1·ibon « « << .T . J. II. Smeenk. 
(( (( (( (( « A . .T. \\'olvekarnp. 
(( \( (( (( 

c1 Djembe!' Bezoekie <c 

« J. van Holst l'ellekaan. 
(1 Brocx. 

" lljocjai.:arta cc (1 << .T • .T. de Graatf. 
« « " << II. Bunin~. 

« (( c< cc (( \Yed. KockPn. 
« « de hceren oe~rnnn , · Co. 
« Indramnjoe « den 11eer J. Reviuf'. 
« « « cc « Chs. Pino. 
cc Kedirie « « « F. toltenholf. 
« I\ota-Hadja « << « A. \\'. Kneefel. 
<< Lahoean (Deli)« <c <c J. F. H. van Hemert. 
<1 :.\laca~~ar « « << \\'. Eek.bout. 
cc :.\Indioen << « « P. E. Andresen. 
« llfog-elang « cc << P. Koppenol. 
« :.\fodan « « cc \Y. F. H. Leyting. 
<< :.\Icnado << de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « (( \Yaldeck & Co. 
« l'ad.-Pandjang« << « J. \V. Alting Siberg. 
c< Palembang << « « G. H. Rulrnak. 
« Pa,ocroean cc << « H. G. Elunder. 
« « « << « D. P. Enlbrink. 
er P:lttic « « « .\. :IL Yarke-visser. 
" Pi>calongan c< « A. \Y. I. Bochardt. 

(( 

(l (( 

« Poenrnredjo 
« Probolingo 
(( (( 

« Rion w 
« Ilembaug 
cc Salatiga 
(( 

(( 

(( 

:unarang 
(( 

(( 

~ (( 

(\ (( 

(( (( 

er Soerabnia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( 

(( Soentkarta 
(( 

t( « 
(\ (( 

« ' l1ang-l'l'ang 
« Tjiandjoer 

<< T1•!!:il 
<< Temate 

<< Tjihttjap 

« cc (< S. ~- :Marx. 
« de heeren lla11a l\Iullemeister & Co. 
« den lrner :.\I. F. Srnets. 
<< « « C. G. van Slidrecbt. 
<< << << n. S. Thal Larsen. 
« << « C'. van Zijp. 
« « « P. L. van Bodegorn. 
(( « « Th. B. van Soest. 
« de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 
« « (( n~weu waay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
<< « « Soesman & Co. 
(( « <!. Grivel & Co. 
« den heel' A. Bisschop. 
« « cc Ch!<. Kocken . 
« « « Y. Clill:nett. 
c< Lie hecren Ueb. Uimberg- en Co. 
« << « Yan Muiden & Co. 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« clen 
(( (( 

(( (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

c< Thieme & Co. 
« oe>'man &. Co. 
(( Thooft & Huning-. 
« Yog-cl van de1· lleide & Co. 
lwe1· L. ilaiel'. 

<< L .. \. :II. Leman. 
cc Jh1·. H. Ilolzschuher von 

Ual'r!ach. 
« K. Hovens Grc,·e \\"zn. 
cc C. \Y. R. van R0nc'e van 

Dnijvcnbode. 
« I. I. .\. Uite11hatre de 

::\fat. 
c< \Yono,obo << << « D . .J. van Ophuijzen. 

De fr1•kking g·e,chicdt ten o,·p1·,tnan rnn den :\"o
t:ll"i' 11. .T. :.\U'..E!1TE:\S te Dntn,ia als hij nauplak
bill" t is bekend gemankt. 

De r:ommi8sie wl hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(l~) E. DOUWES DEKKER. 

A.n1sterda1usche A potheek. 
So eralrnrta. 

Hnyrnin. Akoholisch 'vasch· 
,~·ater. 

( 101) 1\1.ACHIELSE. 

Steeds voorhanden: 
PO~T'l'AIUEVEX. 
TE LE< i lU.AFTAHlEYEN" voor 3 kringen be

rekencl tot 200 woortlcn. 
'l'ABIBVJ.<jN voor KOELilDLOONEN buiten 

de lij n. 
(1 ;) THOOFT & BU ITNG. 

SI'OOitWEGFEEST. 
Ten einde te voorkomen, dat even

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

Na dien termijn is de inteekening 
onherroepelijk gesloten, beirnlve voor 
de - bij de opening- ter plaatse l<o
mende vreemdelingen. 

(109) 

So e ,. aka 1· ta, 18 April 188-i. 
De Secretaris der feestcomrnissie, 

A, MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schij.ft!lchietrc;;isters en A.Cstnndsbepa-
lin~eu, afzondel'lijk gehonden. 

GedruJite A.an tee ken i n~boekjes. 
N nnmlijsten. 
Kleedin~lijsten. 

StJ.·nCboeken. 
1'.lenn;;eboeken met ste•·kte Re;;ister. 
P1·oces-Vcrbaal. Gf"tni;;en Vf"1·boo1·en. 
Jleklnngden Ve•·hoorcn. 
Vendu''f"rantwoordingf"n, enz.enz. (4) 

JTerlirijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

N~ P~ VAN DEB STOK:~ 
oud-officier van gezondheid bij het 0.-L leger 

I-:CA.NDLJ=DIDII TG-
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
Nederlandsch-Lndie. 

Met 7 uitslaande platen. 
'ren gebruike op plaatBen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
Pi·ijs f 5.- fmnco pe1· post f 5,50. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A ttentie ! 
2 ORQ!-ONS K- WEEKERI~ 

in. soorte:n. 
ver.k1:ijgbaar teg·en billijke prijzen 

bij 
E. t' SAS. 

(108) Semamng, 

(112) 

Dansreceptie 
ten Residentiehuize 

01> Dinsda~ 29 April as. 
des avonds te half ne15en ure. 

MATTHES. 

Zeke re en 1·a<lic:i le g-euezj ng ·oa11d~111cl~~t ,·ero11Ucrde' 
en aan alle behantlcli11g ,weerspanlllge Z1ehlen,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOfUGEKEURDE door ,i,, .\cademie de Metlecine van ParlJ•· 
DE EENIGE GEAUTOR SEERDE door Itel fra11sche Gonrrrnement. 
DE EEN!GE AANGENOMENEN in tie hospitalen van l'arijs. 

Na.tiona.le /Jelooning van Fl'S 24.000 
Dit mctlicament,scdcrt GO prcn door de voornaamste 

geneesheeren gebrnikt, ab het kraclitd:iilq;ste van 
~lie Zuive1·ingsrniddelen is hct ec1:1g_e in de gehee_le 
wereld dat zijne cere en 011derschc1tl1ngsl1lels Lczil. 

ALGEMEEN ENTREPOT: 62,rue de Rivoli, te Parijs 
Jtdere doos beval une brochure dir Ziektm betrtffencle 

voor JAVA bij Wannee & van Aalst te Samarai~g 
Te DJOJ\DIO, !Jij w ANNEE & c·. 

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

L ijf r B n t B M a a t s c Im D D u 
TE BA.T.A_ VL.<\... 

Tnlichting1m omtrent 1~e r;-;eke ~·in'5en lJ. v. K1tpibLnl li'.j OVt~,·lij 1'! 11, Imnv~r-trckkencle vcn~e 
kering;-ook omt nt LliP volg-em; ht>t ouhn'.Ss 11:i11gcaorn~11 YEBLA.\t:Dt.trit>fvnrH" \\ ' J•;J(_ 
l.'.:8~l<'O~D~. wor L:11 g-1uune verstrekt clnor 

tleu ~\gent te 8oernlrnr 
(17) .J. IL VAN 01.Hll~Irn~. 

Ornlergeteekenden, eeuige agenten voor gebeel J av n van Bub's stookoven, hebben ten 
eimle aan de vele aanvrngen te kunnen voldoen, en allen suikerfabrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te breugen, 100,000 vuurvitste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de prijzen levcren. 

'\TA~ DER LIND~ d;; TEVES. 
(18) SA l\f AR ANG. 

A teli~r d'Ind ustrie. 
.C. DE LIJN. 

H1mdel in HOUT eu BOLTWl\IA'l'ElUA.LEN 
S 1IDDEltI.J, KOPEK,GIETELn.J, WAGEN

MAKEmI.J en 'l'L\1MElL.\IAJ~WINKEL
Bestellingen op bovengenocmd werk, 

alsmede op : ):29) 

Indigo Install a ti en. 
w orden met den meesten spoed, tegcn bill1jke 

rijzen en met tLCcumtesse gee.ffectueerd. p 

K 
DEUltlCN en RA.MEN, houten en ijzeren 

APPEN voor WOONHLJI:6EN", FAB1UJ£KEN 
11 LOOD:SEN, worden solitle en net 1i±gewerkt, 
eleverd en opgesteltl. 

e 
O' 
0 

B 
Het bouwen >1in WOOXHUIZEN en FA

lUEKE:N, wordt op zeer billijke cond.itien 
angenomen en uitgevoerd. a 

d 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnastiekscbool te Soeraknrtn 

en 
e Vereenigin;; tot ''oorbereidcnd on
derricht aau Kindereu ''an N.linver-

L 0 T1noE;;«"Nnd~n Fl f ::ec~~~>~!~cl;.:,~::H:·ll 
aangeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) 'l'HOOYl' & Bl.JNING. 

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

Voo1·straat- Solo (35) 
Steeds bcleeCdelij.k aanbevolen. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~~~p~~he V\7ijne~~ 
(25) A. l\1ACHIELSE. 

V crkrijg·baar 
bij 

THOOFIJ & :SUNING. 
Avonturen 

tan 

Baron von MiinchhansBn 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs r 5.- {1'aJ1CO pe1· post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
BI.f 

Thooft &, Euning - Soeraka.rta.. 
PAPIEH,EN IN DI\'EH.SE SOOB,TEN. 
ENVJlJLOPPJlJN. 
KA 'l'OOlWID IOODIGDHEDEN. 
INIC'l'EN, IN :i,.H:.l£lt VELE SOOlt1'J~N. 
PH.ACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

J'eatings Cough 1f..1ozen~·es. 
Miclclel tegen de hoest. 

( 10 5) MACHIELSE. 

A1usterda1nsche Apohteek. 
So er akarta. 

Ontl'Cl11ge11: Encaly1lsinthe. li:oorts· 
11.veren•l liq nenr ~ tevens eene zeer 1ian
genn.me drnnk. 

(100) .MA.UIIIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevel en zich beleefdelij k aan voor hunne 

IlrnkkBrij en Binderij 
en 

IIA ND EL (7) 

in Panier-, Schruf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette uflevering ge

garu.ndeerd. 
PHIJS<'OURAN"TEN worden ;;teeds gmtis 

verstrekt. 

SOJ~Sl\-.I:AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
IInis- en Coin:ntissie-~'e.nclntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernknrta voor de 

zoo gunstig bekende "'VIJXEN: 
Merk PLATON & Uo. Batavia. 

(70) A. i\IACHIELSE. 

ATTENTIE. 
Da Agentnur cler Ouderneming 

:a~~ ~j a. k; ~~ilg., °bQQl.'l,~ 
te Solo, is op 1 }l,rnrt jl. overgeg;i,:m V<l.t~ 
den Heer U-USI'AAF WIN"'l'ER, op 

(83) M.J. THOOFT. 

AaE~TSCHAP SoERAKAilTA. 

der Bataviasche Zee- en Brancl
Assurantio Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit ver,;ekeringen te
gen brandgevaar, op cle gebruikelijke voo1~ 
waarden. 

( 14) A. MA CHIIQLSE. v 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAFPIJ 
,;Veritas." 

Bij ltct A.;;-cntscbap dczer M:a,atscba,p
IJijen bcstaat, O(J zecr aanne1nclij.ke voot·
'vaarden, ;;clc~cnheid tot verzcke1·ing 
tegen brn,rul~cvaar, van allc soo1·ten Ge
bOulven en Gocde•·en. 

De Agent le Sor•1·aka1·tu, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
IIet huis el). erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'e bevrage:J?. bij den Heer 
(20) A. l\1A.UHIELSE. 

Stellen zich verantwoon!clijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT g- Bu~1:-m - Soernkarta. 
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