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I n g e z o n d e n. 
Djocja, 2.J. April 1 84. 

Geachte Redacteur ! 

V erz.oeke beleefd onderstn.ande regelen in u w 
blad te willen opnemeu. 

Tot verklaring van de door .,Een Indiao
planter in bet Zui lergebergte•· opgeworp~ne 
vraag m uwe cour.mt van den 22en dezer 
moge het volgende dienen. 

Volgens mijne meening moet het opkomen 
van veel schuim bij het begin vttn het kloppen 
der indigo, hetwalk zich cbn niet wil verwij
deren, niet geweten wonleu .aan het verwerken 
van te jonge of te olllle bladeren, matw is zulks 
alleen het gclvolg V<tn het over zij n tijd openen 
der fermeuteerbtLkken. 

Ditar ik tengevolg~ van te weinig fermenteer
bakken, dag en nacht de indigo moest verwer
ken, vooral met het oog op het vehlwinuen 
der rupsen, gebeurJe het eenige malen dat de 
geklopte indigo door sl1tperigheid van den in
digomaudoer, te laat uit de klopbakken kwa.m, 
zoodat de fermenteerbakken niet op tijd geopend 
konden worden. Er vormde zich dan zeer veel 
schuim op het afgeloopen witter, <lat onder het 
kloppen niet weg te krijgen was. De alsdan 
verkregene indigo was zwart en erg hard. 

Het remedie door mij met goed gevolg daar-
tegen aangewend is. 

W anneer de indigo te Jang in de fermen
teerbakken is blijven staan, moet men, om te 
voorkomen, dat er zich bovengenoemd verschijn
sel voordoet en er slechte indiao verkreaen 
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wordt, de indigo nog p. m. twee uren laten 
fermenteeren. (Een juiste tijd is er natuurlijk 
niet voor op fo geven en moet zulks op de ge
bruikelijke wijze over het opgehaalde w11ter ge
zien warden.) Het water heeft dan weer eene 
goede kleur, er vormt zich bij het begin van 
het kloppen niet meer schuim dn.n gewoonlijk; 
<lat gemakkelijk verdwijnt en de alsdan ver
kregene indigo is van fatmelijk goede kwaliteit, 
hoewel iets minder clan zulks onder gewone 
omstandighden het geval zou zijn. 

Met achting 
Uw dienstw. dienaar, 

L. K. 

Njoepit, 25 April 1884. 

A.an den Redacteur 
van de Soerakartasche Courant. 

Geachte Hedacteur ! 

Kan het volgende ook dienen m antwoord 

F e u i 11 e t o n. 
Johan Frederik Struensee en Koningin 

Carolina Mathilda van Denemarken. 
12'2'2. 

Ve1·volg. 

Het hof was in vel"legenheid. De koningin en 
Struensee vreesden, dat bet vuur verder om zich 
heen zo11 grijpen, en besloten, aan de oproerige zee
lieden te Fre<lriksborg een feest te geven. De ma
tt'ozen juichten, wer<len dronken en waren voor het 
oogenblik tenedengesteld. 

Aan bet hof van koningin Juliane kl"eeg men nieuwe 
hoop; men had ont<lekt, <lat Struensee bang wa~, 
en deze ont.dekking was vnn onberekenbare waarcle. 
In het geheim wercl aan de verbittering voedsel ge
geven. in bet geheim werclen aanhange1·s ge\IO!'Ven. 
De koningin-weduwe trncht.te de vrocgere ministers 
te winnen. Graaf Thott w..ts boos om de nieuwig
heden, maa1· te eerlijk voor een komplot, de minis
ter Osten hail we! reden gcnoeg om ab Strncnsee ·~ 
tcg,,a_4 ~..,,1..,,. op te tredcn, m:iar op den buigzamen 
hoveling kon men geen vat kt"ijgen. Gruaf Rantzau 
was de rechte man voor zulke clingen. Hij, de 
woelgeest. die geholpen h:id om Peter III van den 
troon en uit rlf' wet·e:cl t.e bonzen, die graaf Bemstorfl 
had cloen vallen en de macht cler Koningin in zoo 

De Soeralr.a1·tasclie Courant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag ~n 

..,.-rljdag, uitgezonderd feestdagen. 

op het ingezonden stuk m uw blad van 22 
April van »Een indiaoplanter in het Zuiderae-o 0 

bergte? 
Het verschij use} van het schuimen der aefer

menteer,le indigo in de klopbakken laat zich 
verklaren, doord11t bet fermenteerwater vermenad 
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is geweest met het achterwater der koffie, Eene 
kleiue hoeveelheid daarvan is volcloende om Je 
gefermwteenle indigo in de klopbakken te doen 
schuim .a. Zelfs mag het zuivere fermenteer
water niet loopen door ecne leicling wiutrdoor 
vroeger het achterwater der koffie liep. 

N. 
J:?e inzeucler verzoekt »Een Indigopfanter in het 

ZuHlergebergte'' in ons blad melding te willen 
mttken of bovensfaiande bewering juist is, cfaar 
hetzelfde yerschijnsel zich ook hlj hem voordeed. 

RED. 

Klatten 26 April 1884-. 

A.an de Redactie 

van de 'oerakarfai.sche Oourant. 

In uw blad van 22 dezer bespreekt ,,een 
Imligoplanter in het Zuidergebergte" het schui
men der gefermenteerde indigo in de klopbak
ken zonder de oorzaak daarvan te kunnen op
geven. 

W ellicht strekt het ,.den Indiaoplanter' toG 
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eene gennge troost, te weten, dat niet alleen 
op zijne onderneming, doch op vele andere waar
onder ook de mijne dit onhebbelijk verschijn
sel zich voordoet. 

. De geleerden zijn 't er echter voorloopig nog 
met over eens waaraan de zaak toe te schrij
ven en heeft zoowat een ieder zijn eigen op
lo~sing der ~:westie, w;1t bij de primitieve, op 
zmvere praktyk gegronde werkwijze zonder eeni
ge wetenschappelijke basis, clan ook niet te ver
wonderen is. 

Zooveel is zeker, dat het geval zich niet voor
doet bij Indigo le snid, en evenmin bij frissche, 
krnchtige 2e snid. 

Over het geheel staat echter dit jaar de 2e 
snid slechts matig gunstig. Afwisselende perio
den van vele en zware regens, opaevolo-d door 
drukkende hitte, verhinderden ee~e kr~chtige 
wasdom en leden vooral kleigronden daaronder. 
Het gevolg daarvan op d. g. velden is clan ook 
eene ongewenschte ophooping van ondergronds
water dat zelfs door diepe go ten niet voldoende 
af te leiden is, waardoor de plant kwijnt en 
spoediger dan gewoonlijk in zaad schiet, terwijl 
ltet blad klein en schraal blijft. 

Bij verwerking dier indigo treedt het tijdperk 
van ferruentatie (gisting) spoediger clan gewoon-

korten tijd een hooge vlucht had doen nemen, had 
het bewijs gegeven wat een stoutmoedig mensch ver
mag. Maar zijn buitensporige hoogmoed en zijne wan
kelmoedigheid maakten hem bij iecler verdacht, die 
een verbond met hem wilcle sluiten. Juliane 's blik 
was scherp genoeg, om te zien, clat Rantzau bedoe
lingen had, die met hare heerscbzucht in strijcl wa
ren. Zij vergenoegcle zich met hem te vleien en 
wachtte af, of zicb niet een betere ten minste een 
goedkooper bondgenoot zou laten vinden. 

Struensee kende de kuiperijen zijner vijanclen. De 
algemeene gisting der gemoecleren, het matrozenop
roer, bet gerucht van een aanslag op zijn leven 
maakte hem beschroomd en vreesachtig. Ilij kon 
zijn angst niet verbergen, vie! de Koningin te voet 
en noeg verlof, om het land te vedaten. Gebelgd 
wees Mathilda clezen voorslag at. ,, Indien gij gaat, 
rlwingt gij mij tot een stap, clie mijn vcrdel"f zal 
zijn," gaf zij ten antwoord. Struensee liet zicb over
reden, en legrle in de hand cler geliefde den eed af, 
om nooit weder op dit plan terug te komen. l\fatU' 
zijne geestkl'acht en koelbloedigheid had hij verloren, 
<lat bleek uit alle maatregelen der regc1.)J"ing. 

Ilet hof hiclrl zijn Yerhlijf op het kasteel Ilirsch
lwlrn, dal ernn als celle berlreigrle vesting doo1· 300 
d•agonders werd bewaakt. Den Denen was het een 
nieuw schouwspel, clat clc Koning zich voor zijn volk 
liet bewaken. Kwam bet hof in de stad, clan wist 
meri nooit, door welke poort bet zou binnemljden, 
en telkens was het vergezelcl Yan eene sterke af
~ eeling solrlaten. 

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

elke volgenrle plaatsing de helft. 

lijk in, en is het dus op drukkend heete dageu 
en vooral bij gebruik van open bakken, raad
zttam korter te fermenteeren, w,titrdoor de op
lossing van slijmdeelen en de fermentatie van 
het zaafl. voorkomen wordt, zij 't dan ook met 
opoffering van wat product. 

'fer voorkoming van te fijne stofverdeeling 
die bij Lovenbedoelde Indigo licht phmts heeft, 
waardoor de stof moeielijk bezinkt en bij het 
aftappen der loh0r veel verloren gaat, is lang
zaam en niet te lang kloppen aan te bevelen, 
t~rwijl door aanwending van amonia 't pr~ci
p1taat bevordert en de kleur · verbeterd wordt. 

Bovenstaand is ongeveer alles wat ik er van 
te zeggen weet. Zijn er anderen die meerdere 
gegevens kunnen bijbrengen, dan is het in hun 
welbegrepen eigenbehmg die te publiceereu., ten 
einde door vergelijking tot practische oplossing 
en voorkoming van het besprokene te geraken. 

Ongetwijfeld zal de redactie gaarne eenige 
plaat.srnirute claarvoor willen openstellen, even
als ik haar dit voor bovenstaande regelen verzoek. 

F. 

So erakarta. 

Kommissarissen voor de maand April. 
Plantselijke Schoolkommissic 
cle he3r: N. VA:N" KLAVEREN. 

de heer: J. G. M. A, CARLIER. 
V crzurgingsgesticht 

de heer: Mr. C. T. F. THU.RKOW. 

Tabel aantoonende de datums van vertrek en ver 
moedelijke aankomst der brievenmalen van en naar 
;'{edel'land over cle maand April '1884. 

\' el'moeclclijke aankomst 

te BatnYia. Yel'trek van Batavia. 

F. 2 April. N. 2 Apl'il. 

N. 3 icl. E. 3 ld. 

E. 7 id. F. rn id, 

K. 13 icl. N. -12 id. 

F. rn id. E. 17 icl. 

K ~l iJ. N. 23 icl. 

N. 24 icl. F. 24 id. 

F. 30 id. E. 29 id. 

K B. De letters N. E. F. cluitlen respectievelijk de 
Nede1·lwulsche, Engelschc, en F1·ansche bl'i&venma
len aan. 

In bet buitenlancl streefde Struensee thans naar de 
gunst van het Russisch kabinet. In het binnenlanclsche 
bestuur zag men hem besl9iteloos aangevangene 
veranderingen laten varen, ont5lagen, die hij ver
hiend had, wecler intrekken, den toon der verordenin
gen matigen, menschen, die hij verachtte, liefkozen, 
die hij vreescle, vleien. Hij wendcle cle laagste mid
clelen nan om de bHolking cler hoofdstad te winnen. 
Zijn aanzien was onherstelbaar verloren gegaan. 

De winter dwong het hof, om bet lustslot Hirsch
holm te Yerlaten. In Kopenhagen waagde Struensee 
zich niet, zoodat men het naastbijgelegene kasteel 
Fredriksborg betrok, om clam· cle uitwerking van nog 
een gewelddadigen maatregel af te wachten. Den 
23. December hief een kabinetsorcler de Konink!ijke 
lijfwacht te yoet op. Zij bestond uit Noorwegers, 
die men voor niet Yolk.omen te vertrouwen hielrl en uit 
's Konings nijbijheicl wilcle verwijderen. De vijf com
pagnieen zouden ontbonden en bij andere regemen
ten ingedeelcl worclen. 

Een gemor Yloog door de gelerleren de1· soldaten. 
Zij ei~chen of ltun on ts lag 6f vorming van een nieu w 
corp~, want zich van elkander latcn scheiden "·ilden 
zij niet. De t.oe~praak der officicren bleef vruchte
loos, zij liepen tiet·ende uitecn. Anrlere militairen 
rukten tegen hen op, cle troepen geraakten slaags, er 
vloeicle bloed, de muiters stormrlen naar Freclriksborg. 
Uet hof zag met schrik, dat eene omwenteling op 
bet punt "Was van uitbrcken en besloot 0111 toe te geyen. 
In naam cle:;; Konings gaf men den oproermakers 
te kennen, clat al wat zij verlangden zou toegestaan 

Inzending der Advertentien tot op den 

dag der uitg1we v66r 10 uur. 

Solo. 
De J avanen gaan wel wat heel gau w te 

wcrk met het b3graven lmnner doo(len en zijn 
er steeds op uit om, als het slechts eeniaszins 
mogelijk is, het lijk onder de aarde te b~r<Yen 
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v66r zonsondergang. Het is bijna zeker dat 
door die wijze vim hailllden er personen levend 
begrnven won1en. Door een toeval is zoo iets 
veTleden zaterd11g op de ollClerneming B. verij
deld. 

De adrn.inistniteur was in het bezit van een 
foiaie stier, Wltarover hij zeer ten·eden was 
maar die ongelukkig in zekere tijden van het 
Jaar arm vlagen vau woedeleed. Het beest moest 
dan met groote zorg bewaakt warden, om te 
voorkomeu dat hij ttndere stieren jn. sorn3 men-
schen; a::m viel. · 

Verleden zaterdag, in zulk een toestand ver
keeremle, ontsnapte hij uit de kraal en stootte 
de glidik Kertosmito, die. juist bmndhout aan
dragemle, over het plein voor de a lministmt~ura
woning liep. De man viel necler en bleef 
liggen. 

Er was hulp genoeg in de ll<Lbijheid. Kerto
smito werd opgeuomen eu in het huis van een 
zijner kennissen ge<lrngen en de stier ~veder 
naar den stal gej1tagJ. Het W<tS orustreeks tien 
ure in den morgen. De kahoem van de dessa 
die hij zijne geestelijke oetrekkinu ook noa d~ 
wereldlijke van doekoen wanrna~u, werd
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roepen, hij schon mle Kartosmito, die stijf n~
derlag, bevoelde hem hier en daar en verklaarde 
dat hij dood was· en nog denzelfden dag moest
begrn.ven warden. De fomilie van Kartosmito 
waaronder zijne vrou w die v'3el misbaar maakte; 
was gekomen en alle aanstiilten voor de beQTafe
nis werden gemaakt. Er werd wit katoen aelrncht 
en tot iijkwade verwerkt, het lichaa~ werd 
afgewasschen, zwarte ballen van klei om het 
lichaam in zyne laatste rustplaats te stutten 
gerold en twee geimproviseerde doodgravers 
hadden in een uur t\jds het gmf gereed. Dat 
er een slamattan, waaraan de kahoem geneea
heer zeer veel eer deed, gegeven werd, spreekt 
van zelf. 

Alles was in gerceclheid en juist wilde men 
overgaan tot het innaaien van het lijk, toen 
de administrateur der onderneming, die naar 
Solo geweest was, orustreeks twee ure te huia 
kwam. Dadelijk vertelde lilen hem welk on
geluk er gebeurd was en zonder verwijl gin<Y 
hij naar het huis, waar het slachtoffer van de~ 
stier lag. Binnen gekomen zijnde,. werd hem 
medegedeeld dat de begrafenis over een uur 
zoude plaats hebben en hief de vrouw van 

worclen, In weenvil daa~an legden zij de wapens 
met neder, voo1· dat iedcl' formeel zijn ontslag met 
cir eigenhandige onclerteekening des Konings en als 
geschenk de uniform, die hij droeg, benevens drie 
danlders had gekregen. 

De lucht in Kopenhagen wen! steeds benauwder. 
Iecler gevoelcle, clat er eene uitbarsting op handen 
was. De diplomatie voelcle zich on behagelijk, zag 
cle zaken niet helcler in en wist niet recht, wat zij 
wenschen moest. De Engelsche gezant hielcl Struen
see 's val voor onvermijtlelijk, hij wilcle cle zuster 
zijns Konings cle smart van den treurigcn afloop be
spal'en en sloeg, gelijk men zeide, den minister voor 
te vluchten. In de gezantschapsrappurten van het 
Londensche archief vinclt men geene rapporten dien
uangnancle en ook de verondc!'stelling, dat men eene 
som gelrts te zijner beschikking gestelcl heeft, is 
niet bcwezen. 

St!'uerrnee nam, wankelmoerlig als hij was, plotse
ling hct koene be~luit, om aan zijne vijanclen bet hoofcl 
te bieden. Tegcn den wil clet· Koningin liet hij 
het hof" mrnt· de re~identie terugkeeren. De wach
ten rondom het slot en bet arsenaal werclen ver
dubbelrl, geladenc kanonnen geposteerrl en sche1·pe 
patroncn uitgecleekl. De minister verriecl door clezc 
krijgshaftige voorbcreiclseb, rlat hij bet el'gste vrees
de, en hij had gegrorkle reden Your deze bezorgcl
heicl. n~ gisting der gemQederen breiclcle zich onder 
alle standen uit, het ontbrak nog slechts aan bet 
wachtwoord. Een tijclgenoot scbrijft: ,,Men hoorde 
opgewonclen gesprekken, men zag samemottingen 



Knno:-<mito t>eu vernieuwcl klaag-geschrei aim. 
Pt nthuiuistr1i.teur trnd muler. en betnstte Ker
torn1ito, om te weten door welke Yerwom1ing of 
km'nziug hij gestorven was, dan wel om te onder
zoeken of hij werkel!jk dood was, toen hii bemerk
te. tlat de mnn, ofschoon hij in zeer rnim water 
wa;; atg·ewasschen. toch nog cen natuurlijke warru
t behonden hn.d. Hij tastte nu onmiddelijk in 
\'.ijn zak, haalde een pennemes voor den dng en 
stak met moeite. ondanks het noodgeschreeu"' 
van de vrouw, die vreesde, dat men haar doo-
11en man zoude vermoorden, in de slagader 
>n.u den arm en ziet het bloed spoot er uit 
en na ,~erloop van een min11ut of wat opende 
Kertosruito zijne oogen. De man wns, zooals 
bij nader onderzoek bleek. nict door de horens 
van den stier getroffen. maar slechts door hct 
voorboofd en 1Yel aan de linkerzijde. op de 
hoogte van bet hart. Des 11vond. was Kertosroito 
zoover hersteld, dat h:ij gesteund door zijne echtge
noote. weder naar zijn eigen woning kon gaan. 

Dat men bii epidemien wat spocd met bet 
begrnven rnaakt is natuurlijk, ruaar eene bepa
ling, dat een lijk eerst mi twaalf uren mt bet 
oYerlijden mag begnwen worden zou, b:ij de 
beken<le on>erschilligheid der J avanen. groote 
ongelukken kunnen verhoeden. 

In ~ederland en wel in de gemeente Ooijen 
is onder de kinderen een nie.uwe eigenaar
clige ziekte uitgebrokeii. De verschijnselen 
ziiu 110ofdpijn, dikke keel en Yr:ij hevige neus
bloetlingen. De ziekte is zeer besmetteJijk, ruaitr 
niet gevaarliik. hoewel er patienten zijn, wier 
toestand wel reden tot be;::orgdheid geeft. 

Y oor eenige jaren hadden euk:ele kinderen 
in het Klattensche dezelfde verschijnselen. De 
oorznu.k kon men toeu niet ontdekken, als 
i-eruedie wer<l klapperwater gebruikt en ua 
verloop van twee maanclen was de ziekte ge
heel en al verdweneu. 

\- Eru.u1rn.w . Blj.jkens achter-·taancle bekenclma
kiug-. zal heden avoncl een groote dansreceptie 
in het Hesitlentiehui' plitatR vinden. Dit feest, 
;.;rng bodeu door ons geae:ht Hoofd van Gewes

teliik Be~ tunr, die op deze w!jze beb.ngstellen
den in de ge]egenheill wil stellen om ZHEL+ 's 
geboortefee -t op lui terrjjke wijze te helpen vie
ren, zal. nan.r w:ij veruemeu o. a . door Z. K. H. 
den ~oe oehoenan en Z. H. Prang \Vadono 
worden bijrrewoond. Eerstgeuoemde zou ten 81
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ure ten Residentiehuize verwae: ht worden. 

:-3crrUTTERIJ. 

::\len schrijft aan de Javn. Bode. 
Liroot is bet getnl vrijstellingen van den 

schutterlijken dienst, die het Gouveruement. in 
het behmg n111 den goeden gang vnn zaken. 
noodig geach t heeft te decreteeren. Xiet dat 
wii op die vrijstellingen aanmerkingen zouden 
"\"till en IDttken en de geluk kigen zouden wil
l en ben!jden. die ontheveu worden van den 
Inst. die eene inlijving bij de minder bevoor
ree:hten hezorgt. maa?· w)j willen 11.lleen op de 
nn vollPdigheiLl dier lijst 1rijzen, daar zij de na
men van eenige autoriteiten niet heeft opge
nomen. die, onzes inziens, in de allereerste 
plaat. · vc•or eene uijstelling in aanmerking 
komen. \Vii bedoelen de Officieren en substi
tuut-offie:ieren bij de Haden van Ju titie, daar 
het toch niet tot de onmogelijkheden behoort. 
<lat. terwijl die arubtenaren van het 0. i\f. aan 
het exerceeren zijn. hunue onmiddelijke tu"
schenkom t vereisclit wordt wegens een moord
zaak. een dief:stul of een antler misdr:ijf, waar
van de in tructie op staanden voet rnoet ge
schieden. 

Batavia levert het verroakelijk schouwspel 
op dat de Officier van .Justitie yewoon sc7111tle1· 
is en zijn ubstituut korporaal en tevens lid 
>an den krijg raad. Xn iR het we1 waar. dat 
wanneer de eerste aan het schutteron is. de 
andere vrij van dienst is. tlaar hij alleen de 
terechtzittingen van den krijgsrr.11.d heeft bij 
te wonen, maar het geval laat zich ook den-

mnar geen boofd, hevige wrbittering maar geen 
mocd, ,·ele gcclacl•n macll' geen bepaald plan. 
Sti uensce'f: vijanclen waren talrijk onclc!' alle klassen, 
lllnar niet eensw'zind onder clkander. Ieder zou 
µ-aarne ook den ancle1· hehbcn docn vallen, wanncP1· 
hij zijne liulp niet meer n oocli7 harl gehad. Haat 
vervulde de batten, maar de nees hielcl de mcn
srhen in toom; men sch1·eetnn!P. maar men gehoor
iaamdc. 

De cluistere wraakzuchtige plnnnen van koningin 
Juliane waren zonrlcr cen man, die !mar wijwillig 
iijnc rlicnstcn aanboorl, w1•llicltt nicl tut uitvoering 
gckomcn. Overste nm Kollr1· hn,cl :::it!'llensec wegens 
eene belectliging, die een zijrwr Hienden nm dezen 
ondcnonclen had, haat toegr/.11·oren. Hij wa8 cen 
koene va:stbcradcne geest. ccn ruw en onb11igzaam 
karakter, een heethoofd, maa1· van hardnekkige 
i;tandvastigheid, een man van he ·ig- oplm1isende 
harstochten, cen halve rcus, van grootc Jichaams
krncht en in den om1rang militairc i;noernr. Koller 
ging eenige dagen ,·oor nieu>\:ja:1r naar de Kouingin
V\.TPdmw. llij wist. welkr planncn zij in hct ge
heim smeeclde en dat diegene !mar hPl rnecst wl'!
kom was, die de in baar hart bcslotene gerlachten 
het eerst durfde uitsprclrnn. Als onbaatmchlig patri
ot hiel<l hij haar in scherpe, kortc trekkcn den al
gemeenen noocl voor, verklaarde, dat het Jiaar plicht 
was, om het zinkcnclc rijk bij te staan en boor! !iaa1· 
claartoe zijne dienst.en aan. Dit was cene wdlrnme 
boorlschap voor Juliane, die wcldra een verdmg met 
hem sloot. Maar Koller 's hulp alleen w:ls niet 

keu, did en Officiel' mu J u,;titie l-n substituut 
bede ~chutters z\jn en gelij ktijdig moeteu ex
erteeren, zootlat wanneer er gmlnremle het 
uur, dat zii met het geweer op· schouder iw.n 
de excercities deelnemen, een mounl wonlt 
gepleegd, geen 11.mbteuaar vau het 0. M. 1itrn
wezig is om het in dergel[jke gevallen zoo 
zoer geweusclite onmitldelijke optredeu van de 
Justitie mogelijk te makeu. 

Orn die reclen zouden wij wel wenschen cfat 
die umbtenaren van den schutterlijken dienst 
werden vrij gesteld en zwijgen uog vn.n een 
anclere reden waarom die vr~jstelling gewenscht 
zoude zijn, n. l. de zouderlinge verhouding, 
die er zoude Jrnnuen outsb11tn tu schen den 
officier van J ustitie, den substituut-officier van 
J ustitie en klerken vn.n het pnrket, wauneer een 
lagere in rang bii de schutter~j een hoogeren 
graad bekleedt en over zijn superieur te oeve
leu heeft. De vorige officieren vim J ustitie 
schijneu zich uit de netelige positie te hebben 
kunnen redden door zich wegens lichn.amsge
breken te la.ten afkeuren. maar 11angezien de 
teg1mwoordige titulnris geene iichaamsgebreken 
schijnt te hebben, die hem op een vrijstelliug 
van den schutterlijken dienst annspm11k doen 
maken, is hij verplicht zich het voor een zoo 
hooO' geplaatst persoon w1rnrlijk niet benijdens
wuardig baan~ie van schutter to hi.ten welge
valleu. 

'l'ot zoover de schrijver. 
De betrekkelijke juisthei<l zijuer opmerkingen 

is op het tandpunt vitu den bestaanden toe
stantl rnet al de vrijstelliugen euz. niet te mis
kennen. 

Mnar wij vinden dien gebeelen toestand ver
keercl en alle vrij. telling, belrnlve om leeft:ijd 
of lichaamsgebrek, ongerechtvan.rdigd. 

Schutterij is e3n nobele, uitstekemle instel
ling. Maar men heeft haar door die vrij tel
lingen en door te weinig tucht verlam ll. 

W aarorn is er geen kavallerie-sch u , terij? 
't Is een schande. 

Men meent de oorzaak vn.n de ziekte in het 
, uikerriet, genoemd Sereh, op het spoor te 
zijn. Een geneesknndige te SoernJain., zoo meldt 
men ons, moet bij bet nasporen van de ziek
ten, waarnan de Suikerrietplant in Europa on
tlerhevig is een ziekte gevonden hebben, waar
orntrent,-den vernnderden vorm der verschijn
selen bij de verschillende soort van plant in 
11.cht genomen,-de mogelijkheid scheen te be
st1.tan, dat zij gelijke oorzaak zon hebben met 
de sereh; die ziekte worclt in Europa geweten 
aan een zeer klein aalvormig diel', dat in de 
wortels en op de wortels der plant leeft. 

:J.1et een bekencl landbouw-industrieel heeft 
hij zich naar Oheribon begeven. en moet werke
lijk, dezelfde methode va.n onderzoek volgan
cle al~ daar tot de ontdekking van bet dier
tje in de wortels van de beetwortelsuikerpfant 
geleid had, ook in de wortels van het zieke 
riet hetzelftle cliertje gevonden hebben. 

Het is te hopen, dat deze outdekking zich 
zal hevestigen, en aangetoond zal kunnen wor
cle11 dat dn.n.rmede de oorzaak der ziekte ge
vonden is. 

I u Europa heeft men een soort nm phmt, 
die i.ils onkruirl tusschen de beetwortels geplant 
worJt, en w11arvan de overal vertakte dunne 
wortels bet bedoelde diertje nog rneer aanlok:
ken. Die plant laat zich in hn.ar gaheel uit den 
lossen grond trekken, en met haar worden die 
diertjes bijna geheel verwijderd. J a eenige her
h1tling van dit rniclde] zijn dn.ar de tuinen ge
zui,,ord. 

.-1/u. dugul. 

Als een staaltje weer hoe pandbouders soms 
van voor hen Ltstige inl<Lnders zien af te ko
men. lrnn het rnlgernle clienen: 

E•'n inlan1ler wi.meljjk. bjj een heer a.ls lmis
jong<:!n in 1lieust. h<lcl in het piuulje»hui,; te 
D,i·u11b11.fan bocsoek een kain verpnnt1, doch 
verzuimd <lie op den bepan.hlen tiid nit te los
sen; het gevolg daarvan was, dat die kain op 

toc1·1'ik1•111I. hij lni ge211 iuv!oed op de politiek en 
wa~ slechls kumnMndant va.n een rler t.e Kopenlmgen 
liggen,le rcgi111enten. De Koningin-\Vc1l11we kwam 
a11;j,I np Rantzau terng, dat was de rcchtc rnan 
rn w haar onrlerneming. Doch Rantzau wilde niet 
rnatll' 11c urm, hij wilrle bet hoord zijn. l!ij knar~c
taudt!t' van woecle orn1· de ondcrdntkking van den 
a.Jel en de omkeering van hct sta::itsbc-<tnur, maar 
door zijrw int.rigc had hij een:< de machL in neem
rle ha111lcn gc,peel1l en wi!Lle tlit niet ten tweet.le 
male doi'n. llarl hij iij1t zin, dan mucst niet 1'en 
persoon in Slrucnsec' 's plaats !tcersclien. liij d icht 
aan Zweilen: rlc ari::;tocrntische voogclij,chap, "·.tar
ornlc1· de Monarch daar ston.I, >:<chcen be111 ec1t be
gecdijk rnorb,,el1l te zijn. Koningin Juliane was 
van mike pl;uwcn ,·er venvijrlenl. Zij wilde gLJene 
bcp 'rk!ng dt•r hecrschrppij, urnar wiltle slrcbts z»lve 
onbeperkt hecrschrn. Rantzau kon ltaal' gernadijker 
wonltJn clan Sti·uen,ee. Hij wcrd nieL Cl'tJ11 als Kol
ler met !war voile vcrtrouwen venv,1anligd, nmar 
toch al~ ce~l kostbarc w:cnd, dieu men nooriig h::td, 
in het algem"en i11 de gehcimen iugewijrl. 

Kod voordat, cle paleis-rernl11t,ie 11itbrak, krceg 
Strncn~ce cene wa:1n;clnnving. De Zwee.L~chc ge1.ant 
vcmam ,·a,11 Hantzau, die hct hart steeds op de tong 
clroeg. wat er aan de hand W;ts. llij wcn~chte 
zcer, cbt Strnen~ee, die ten opzichtc van de bctrek
king tu~~cnen Den~mat"irnn rn Zwerlcn eenc p:czoncle 
staatkul!llc gc,·olg,l Jtarl, nan het roer bleef'. Hij 
stellle den graaf rno1-, clat l1ij zich a:rn cen groot 
gevaar bluotstclrle en dnt zeker beler zou zijn, in-

publieke \7 CU<lutie w;•rtl verkod1t. Xu kw1L11t 
die iuLLruler, zwlrnr tloor z\jn lwJl' iugt•licl1t, 
want 1trnlers weet eeu inl11rnler t1it gcwoonl!i k 
niet - b\j tleu p11Ut1houd<Jr 0111 het Jll»crtl ·>re, 
hem toekomeudc vemlurenclemr•ut. 

gen p1ui.r ke· ren hectb het, dat tlc boeken 
ter varil'ic11tie w11nm bij den ' l\)e:rn i{esicl1'11 t 
Besar, een 1mdenu1rnl weer tht de JrnsRier niet 
attil\vezig, mnar lHar Buitemmrg w1v-:. tot Pin
delijk zjjn m:iester voor hem om het geld lnY1tm 

en dat ook dad ··k uitb tit~tld krnJg. 
En zou hooreu wij. hn.ndelen alle pitm1hoa

ders. ten 1111.tleJle van verscheiden armoe ho·e 
inlitnder.~. "" 

Bot. 1frfhl. 

Dat het spreekwoorcl : »stel niet nit tot rnor
gen wat gij heden kunt doen" eeu wijs woorll 
is, heeft een ingezeten v1Lll Breda tot zjjne 
groote Rchade dezer dagen ondervonden. Den 
avoncl v66rJ11t de diefsfal aan bet postkant.oor 
ald1tar plaats voud, ontving bedoelde heer eene 
kennisgeving om een aangeteeken<len brief van 
bet postkantoor af te h11len. Hij stelde dit echter 
tot den ,-olgeuden morgen nit, en vernam 
toen Wit.t er 's nachts had pln.n.ts gehad, w11arbjj 
ook zjj u brief was verd weneu. Men zegt chit 
h\j eene Schade heeft V1Lll ongeveer ( 15000. 

Wjj hebben iu ons bezit een nagcmaakten 
rijkschtalder en moeten werkelijk bekennen, 
chit w!j nog uimmer een beter gesl1111gde proeve 
van ruuntvervllls ::hing zagen d1tn in dat geld
stuk. Zoo op bet oog zou nienrnnd ttitn Je 
echtheid danrv:tn twijfelen; kleur, klank en 
stempel, 't is nlles even juist n.fgewerkt. Al
leen - en zie bier de fout, wa1i.rin de rneeste 
muntvervalschers vervallen - de gekitrtelJe 
rand en bet mudschrift ziju onjuist; de eerste 
is zeer gebrekkig 11angebmcht en vertoont 

. verscheiden onregelmatigheden; bij bet la.atste 
sb1an de letters door ellrner. Het geheel is 
echter voor het overige zoo bedriegel\jk juist, 
dn.t rnen buitengewoon oplettend moet wezen om 
bet valsche gelcistuk van an 11ere te ontc1ekken. 

Nii.ar wij verneruen zjjn er tegenwoordig 
veel valsche ruunstukken in oruloop; zeker is 
het, dat de Indische valsche munters in het 
vak enorme vorderingen maken. 

Bat. llbl. 

NAAR .rl.A5LE1DIXG van het rechtsgeding Mul
der te Batavin zegt het Bat. II.: 

»Batavia is een groote stnd en de hoofd
plaats van een zeer groot gebied ; een plaats, 
door verschillende nationaliteitPn bewoond, 
mam· waar men nevens de instellingen van 
den hoofdzetel van het bestuur, den geest en 
de zeden viudt van de kleingee tigste sarnen
leving van een dorp. 

Vlie daarnau nog twijfeleu rnocht had he
den morgen de terechtzitting van den Raad 
van Justitie moeten bijwonen, toen de znak 
behanrleld werd van den beer Mulder, bekfoagd 
van den schout vVitten, die hem, omdat hij 
in een witte jas gekleed wr.s, d,m toegang tot 
den schou wburg weigercle. een sbg met <le 
vuist op den arm had toegebmcht. Men had 
dan tevens kunnen hooren. met welke onge
hoorde futiliteiten onze politie zich inlaat en 
d1tt. terwijl hier de onveilighei•l op onrustbn.
rende wijze toeneemt en de kla.cht algemeen 
is, dat wanneer men politie noodig heeft, zij 
nergens te vinden is. \Vat zal men zeggen 
val'.!. de overleggingen, door den beer Mulder 
commernges genoemd, welke volgens hem heb
ben plaats gehacl tnsschen den n.. ·sistent- resi
clent en den Procureur Genernal voor bet on
schuldig geval dat iernand in eon witten jas 
den Schouwburg mocht bezoekeu '? 

De hihiriteit oncler de btlr!j ke toehoorders 
zrd den Raad de overtuiging geschoukeu l:eb
bcn, d1i.t hot bier geldt een zaak. wclkc hn.ar 
oorsprong vindt in nietighef!.en." 

[nd. Fad. 

dien hij hen, clip rle rnacht in hanril'n lt;tchlen. 
op ee1t nnderc wog tnirlttte te breng»n, d:rn chit 
hij zif'h nwt ren ~amenZ\rn1 ing inlirt. J)p lichtbe
"·ogen man wrccl geroerd. h\j ging naar Struensee, 
:;prak met nadruk, wellicht rnor de CPr:;tc 111aal op
recht met hem en :"telde hem de onzekc1·h0id zijner 
po~itic rnor. llet "·as voo1· Stniensec gecn gelukkig 
oogcnblik; 6f ltij vertrouw.ic Ru1lza1t niet. bf zijn 
tegen~pocd liar! hem verblind. Uet Jaatste t'ogen
blik lot z\jnc 1·eclcling ging ongebruikt voorbij. flij 
glimlac!ttP en lwtuigde zij11 dank. Hnnlznu nam 
lmleedigrl en verontwnanligd a(;;eheirl, zijn IJC',[uit 
was genom<'n, hij ging nnar de Koningin-weduwe. 
Juli,uie grcep met lieirlc l tanden toC', tocn zij Jiem 
in deze stemming zag komen. Zij kendc zijnc ver
anderlijkhcid en onbescheidenltcid, zij wist, dat clke 
dag uitslcl den loop der zaken kon wijzigcn en 
men bet ijzr1· rnoest smcden, tenvijl het hcct, wa:;. 
Terstond ging zij tot de uitrnc1·ing harcr plannC'n 
over. Zij nam nog een denlc in het gehcim op, nog 
een regime1tts-komrnandant, ornrste Eihstiic!t. Dcze 
man van mi1ldelma.tige t::ilenlen en tanwlijk Yr•.'Crnd aan 
hct hof, voeltle zich zcer vereerd door Jwt voorsle!, 
0111 eenc politickc J'ol ie spelen. Ilet vcrzoek cener 
koningin, om met lianr samcn Le zweren, was on
W•)clcrstaan baar en verheugtl stelde hij ziclt tot hare 
bcschikking. Alles was gerecd en nauwke11rig bepanld. 

Den 16. Jn.nuari ·1 77'2 was Cl' bal ten h0vc. Dczc 
nacht wa-; hcpaalcl tot hct 11itbreke11 dc•1· sumenzwc
ring. Onrustig en ougeduldig rt'rhcirlde Koningin 
Juliane het gewichLige uw·. Haar hart klopte van 

INH01.1D \'AN 'l'l.JD~CllKIJ<''l'J<}~. 

Iii· /11tlist'//(' U111111'1·J,·, ,., ::\'i.. l ~I. 
l\ inn-cul tu nr. 
Ntrooptochteu op ~ij verheids gebied. 

llct lie1·l'ide11 1•w1 /ul'calic11 11w.,l: /11 rfe11 
!f01ul1•11 <:J11•1·so11esu1<; Tabak; J/uci/111/l t'U11 
<11' Cholem 1•11 clil' I'll/I tie lt0111lo:doll1Pitf: 
\'e1:jo11ue11 l'rtll Otl<il' 1•1 ·11c71tiloo111e11; J11'
ww·e11 VII/I rf<'p/11h/e VlUl'llll'/1; :Tol/wllfsc/i1' 
lie:wl iy1lhr>id; Sl'P1·lwuf.,ch 1·oem en r11·oot
heid in de 10e e<'UU.'. Goe<lkoupe vloeii11y 
i 11 Col 01·(/do; JJe bot u 11 i~1'11 I' wl'te11sch11 11 i 11 

Twu!:;iu; J!Pst-:::)chcilrnmle; l"eye/11»i:;111 , : 
Jfroodlw1·1'itli11y ::01llle1· kne1li11u L~111 lu• 
1l1,eg; Fld,'/»isclu• hTncht Ofl S11il1e1'fab1·;1,kP 
I'll p11cJ1tJ1oe1•cn; l'oontif!]Ull(j l'(lH (/p 1'

/ed 1·i:.;!'/ie wete11schap; (;oedkoope w·vpiif 
t'llll Chi11ee::en; 011::e 11ie1twe g1·011dwPt; 
Du l111lio:c!if' H'nle1·.s/aal; Vfocii11ys11•e1·ke11 
in lfrit.,ch-l1ulil'. Fosf'o1·:111·e kalk als me.4. 
/./,..; nl''l :ie/;/ekieme11; Jlanwe:en l'Ct11 llia-
11w11l in pey111r1tiel; De hce1· C:ol/1'((11 in 
incl i1'; l'olhog/'(/ pl1 ic door electi·icitt•it; Po
t/10grn 1111111'l1·ie, Bedel:11cht in Fl'll11k1·ijk. 
uelijk in Sedr>l'lnwl: Een 1·001·s1wl. 

Uit 'l'heorloor Hasche's gescltriften. 
JJ,, :-.-ut11111· <'n de 11alw11·well<'11; De 1·nncl
~ ''le11 de,· S1tl11111·; Dr• WIOl'[JUllisc/1c we-
1·c/ cl; Km clit ell ,oto (. 

Allerlei. Yr•1·g11d<'1·i11g can de VC/'eeniuing mn 
Landl111111 ·de1 ·s II' Soe1·akn!'fa. Opln·rmu-'t 
Staol.<..,poo1·weqen Ot'c1· de maand Feb1'.; 
l<ie111 _Y.-l. ;:.,poo1·weg111cwlsc71appij. 

Marktberichten. /\·on·ie, Thee, PeJJl'l'£'H :::)pece1·ije11. 

Verspreide berich ten. 
De burgemcestl'r ,·au .\lulasscnvaard heeft na 

jare11 zijn ambt venulrl te hebbcn, dnt nedcrgelcgc 
De bu1 ·gemecstnr~ op Janl uaken het zoo fang nict.
Fcrdinand de Lesseps hec '.'t vcrkoncligd, dat het Pa
nnmaknuaal iu 1 ~88 klaar moct wezen, 1uaar een 
l1titc1rnnt ter zce, Hodgcr~, heeft. den 27cn .fnmwri 
bet lwnaal bezocht en verklaart nu dat. zulks onmo
gelijk is.-· Sumh Bcmliard, <lie erg magcr is, herft. 
een platenfabril'kant venolgd, omdat hij lrnnr por
tret en rlat van h:lar hontlje gcpnbliceer1l heeft. Ilij 
had er 011dc1· ge~chrnen: .,een honrl en zijn beentje." 
Sarah Bernhard zal nu Hernlentn .\rnl.Jica p:ebrniken .-
In Spanje zijn "\YCdcw ccnige gc1rnraals grwJ.ngen gpe 
nomcn.-·- De Ruttcnlmusche slachte1·syerecniging heeh 
een bijcenkomst gehomlen in het lokaal boYcn rh , 
,·Jee"chhnl.-· In Atnst.crclnm rij~t volgcns de~. H. C. 
uit de ,:\'ieuwezijds voorlrnrgwnl et'n pestwalm op, rl.ie 
bczorgdheid 'wkt.- Drie Duit"dwr~, die zich tc 
Hanlerwijk voo1· het ~c• lcrlarnbch lncli~ch leger hacl
den Ja t cn aanwencn, zijn met het ontYange11 hantl
geld op den loop gcgnan.-- Menouw Bulkley hceft 
tc Schewningl'n aan 101'0 kindercn iccl1~r t>e1i grooic 
koek ca1lean gcgeven.- Een 72 jarig rnan hecft 
bep1·oeftl om nabij DPlfL~haven. een ei111le aan ziju 
!even te ma ken, door zich op de rn its van den stoom
ti'am nedcr te leggrn. ITij "·erd cchter rloor tlen maclti
ni"t Yan den tnim op;remerkt en deze kon nog b\
t\j rls stuppcn. De man is opgcpakt en naa 1· Gorinchen•n 
gezonrlen.- Te :\I:ta$tricht is c1· een per:=oon in cen 
kel.lrr gernllen en ten gevolge daarrnn ovcrleden.
Te Ilelvoet$lui' is ecn "childwacht weggt>loopen, na 
zij·ic wap'n" te hcbben weggeworpen. 

Sp r o I~ k el b 1 o em e u. 
Er zijn lwri11nccing«'n. die wen liefat diep in •t h::ut 

bcwaart. om claarin als cen dicrbaren i<Clrnt vcrbor
gcn te hlijvl'11. ,l!~ in rcn hcilig graf; be1·inm·1·ingi'11 
die men ni('t gnnrne zo11 ontwijrlt'n cloor 111ede1l1~Piin
ge11 . die torh 11iet altoo~ verstaan en L>egrrpc11 worrlcn. 

De grnot,,;lc .1nat·t is tc clrage:,, n l ~ mPn bet ltoofcl 
bukt en hrt. oop: nnar boYen ~i:'tat. 

En 1nnrgr11? als ·1 wrc1· mo1·p:en ~laat. 

Zn l 't k:t lrn Pit s1 ii, or :'<lnnnig WCZCll ) 

\\'ie kan in 't 11nchtlijk tlui"t•'.r lczL~J1. 
\\'nt in 't g-r~lotPn rlaghocl, :;hiat > 

•t I-: bli111lelings tn~tcn naar 't verborge11. 
Door \TP<'~ gt'jaagd, door hoop gedcid, 
GesJ11ijcrd is de dng rnn morgen. 
Zicrlnar het b'nlil Yan de Ecuwigltcid. 

\Tees i'l1 hoop. Duizcnclen haatten cvenzeet· a ls zij 
den Minister, urnar 11iemanrl bcminrle; h:rnr en prins 
Frcclrik. Er was ma,11· al t.e veel rerlPn ''001' hare 
ongernsthricl. want !IC't naag><tuk kon op de rnin"t
bcrluif]entlc omst:rnrligheict !'Chiphreuk lijdrn en noch 
hct klcinmoedige karakter van haar zoon, 11orh Kto[

ler 's rnrige ijrer, noch Rantzau 's Jichtzi11nighl!id 
was haar een waarhorg rnor het wcl grlukken 'uu 
clen aanslng. 

Hct b::il licp .zonrler stoornis af. Koningin Ma
thilrle onderhiclrl zich \TOolijk rn zorgeloos met 
do gr-110odigdc g:1st!'n. 7.ij rlPecl den laat.sten darn11 
met Prins Frederik. ham· gczworert vijnncl, die haar 
binncn wcinige 111·pn de kroon zon ontrnkken en haar 
uit de pracht en hrcrlijltcirl, die haar omringc lcn, nan 
smaatl en kerkerstrnf zou o\·erlevcrcn. 

'Te 1 ure was het. feest Hfgeloopen. Dicpe st.ilte 
hrersehte in het kaslcel. Te 3 m·c roept overste 
Koller de wachthcbbentle officie1·en bijecn en gccft 
bun te kennen, clat de Koning bevolen liceft, Ko
ningrn :\Iathi!da en hare aanlrnngcrs te ar!'cstccren. 
Kort, korl en rnd de wnardigheicl 'an komm:indant 
wordt h"L bevel g<'grYt'n. De 0Jficie1·en zijn ver
schrikt, gcen hnnne1· ,·erJnngt het Koninklijk bewlscl1rift 
te zicn. Kollei' begecft zich naar de Ko11ingi11-\\·e
duwe, waar h ij prius Frcclcrik en dicns ~ecrt'tnris 

Guldberg ontrnoet, die de bcvelen tot inhechienis
nerni.11g vooraf liceft opge~teld. 

{ H'ordt vc1·volyd.J 



Eig 't1 s1u tr't i~ !.::t\, ... n 111 tnt~l;1r \'dOt' 1·1'.L' 1 l,"'ring .. Pll 

1'i,!...('ll µ:l'i1.·r g·,\t'I\ h 1l \\·i.is. 

lu "'''•' P.•''':tll•'ll d111·1·r11 wij nlo1· dt' w,w.d1cid ni1•t 
11illw1111'11. En n11•t 1·1• i.~n. "'1ut .......... ! 

En'll :1l,.; d,• zo11. in h:m' cl·1!!,'t'l\jk,.;1·'1 • ,.;tijgP1ttlt~ 
rnnte rni:tr het z ·11 itl1. 01is Ii' ll'tPling" h:11·e lie ht- •' 11 

,:chaduwh<'Pl1lt'11 aa11hi,.1lt. "' L'll zoo "'i"'>'•'ll'n zi .. h np 
onzf'tl "· ~·g dool' tlit leYt-.n, a:111.~ena1nt-. l'll t1·1-.uri:.tf' 
cbgt'll - - '.\!11,.('t' in di•.' t1"e111·i).:'' cli1g1•n !'en i1'1k1· km ·lil 
n:lflr krui,.; YindPn. l'!l i11 di1• :1:111_!..(1'11'1111~ da.!! 'II. zdfs 
!!Pdad1lcn ;1a11 hitt•'l't' p:1rndic11 '"'IT•' '"n (111> zi.j11 . 

:\iet,.; i;: pijnl\jke1'. d:m met ec11 niPnd Ii' t wi,ten. 
die :1[;: gn><t oll1l1•1· on" dak Yl'rto1•ft. 

l)u Zllll i,.; ht't l'('UWig lll'cltl. l'f'IH'r rnn ircl11k Pll 
h1'edijkheitl ;:trn lt'ml1' hruid. 

Tk g-clnkkig>•tc \Wg is niet :tltijcl rle IJt<,.;t•~. 

Llc wou"· is dl' poi'zic in hf't lcYen. Pen g-ezel;:chap 
Yall hecrcn :1ll1•Pn i;: PPn hruiloft zomlc1· bloc111e11. 

F:.";e nun t•cdc1·i. 

TELEGRAMMEN. h - - - --1 Over g e pl a at st naar .B11tavia, de eer-
ste luitenant der genie Krol van der Hoek: 

mrn.r \\'illem I. de "VYaal. 

De kn.pitein tler infanterie Trnmburg heeft 
pensioen aangevraagd. 

Tn Europa zijn aangekomeu de Oi•ele 1 :)
1 

('";u JJI' 1''1Y1t71. Cupe of Good Hope en Xoach r1. 

lTit Batavia, 25 April. 

Officieel. 
A a n g e ,. t e 1 cl al makelaar te Soemb,ija 

Kalff. 
T w e e j a r i g v e r I o f verleend. aan den 

controleur cler eerste k1as. e ~Ioorrees. 
B e n o e m d. tot stationschef cler eerste 

klll se bij de staafaspoorwegen, Ismel; 
tot tationschef der tweede klasse. Burge-

mee ter. de Zwaan. Domingo; 
tot opzichter der eerste khtsse. Brewer: 
tot machinist der eerste klassP. Y ersigny. 
B e v o r d e r d, tot dirigeerend o:fficier van 

O"ezoudheid der eer'te kla. se, de Koningh; 
0 

tot dirigeerend officier van gezonclheid der 
tweede kla~ e. Ten Bosch. 

0 ffi c ie e I 

Atjeb-rapport loopende tot 20 April. 
Den 19en is er gevocbten bij Bisoel: 
Een miudere is gesneuveld: 
Kapiteiu Piekkaart en 18 minderen zun 

gewond. 
De vijand die eerst verdreven was, beschoot 

de troepen bij den terugtocht. 
Ook de bondgenooten tegen Gedong waren 

niet gelukkig. 
Door verraad verloren zij 9 dooden en 4-2 

gewonclen in het gevecht" 
Door munitiebrnn~l werclen twintig man

scbappen ernstig gewond. 
Twee bentings werden echter genomen. 
Onder de gesneuvelden in Gedong is de 

hroecle1 van den H.adja 'l~joenda. 
De strijd worclt krachtig ·rnortcrezet. 

it Batavia, 26 April. 
De kapitein der iufanterie nekking heeft 

wegens langdmigen dienst een tweejarig ver
lof gevmagd. 

I11 den Ritaviaschen Dierentuin zal in Sep
tember een teutoonstelling van kunst en nij
verheid gehouden worden. 

Het stoomschip Hudja B1·ookP, met een A.tjeh
majl aan boord. is heden, nabij Penang gezonken. 

Tot ussistent-resident van Tangerang is 
voorgedragen de wachtgelder "Wilkens, bcne
vens de secretarissen Vttn Batavia, Hiouw en 
cle Preanger regentschappen. 

Het stoomschip DaniPI 
bij Hitlifax verongelukt; 
c1aarbij omgekomeu. 

Stem man is 4- A.pril 
120 personen z!jn 

Officieel. 
I n g e t r o k k e n, de benoeming tot voor

zitter van cle lanclrnden te Magelang en 'l'e
mangocng van rur. Berkbout; 

tot voorzitter der landraden te 'l~iancljoer 
en Soekaboerui van mr. van den Boscbe. 

Ben o em d, tot assistent-resident van 'l'nn
gerang, \V ilkens ; 

tot lrnpitein cler Chineezen te Bata.ng, Kouw 
T!:r:.::"~ l:ie. 

Ec·~·vol ontslagen op verzoek, als 
lid der kamer van koophandel te Semarang, 
Plate, oncler dunkbetuiging voor de door hem 
in die betrekking bewezen diensten. 

B c n o l' m cl, tot lid van de karnt"r v1111 
kooph1tnclt•l te ~emarang, Sneters. 

'l' w e e .i 11 r i g ' e r l o f ver1eeml ailli den 
assl.4i:;teut-re"iLlent. Y1Lll .\.mbarnw1L. von ~ ·hmidt 
1mf Alten,,fo.dt. 

1'} e r v o 1 o n ts 11t gen O'I 1•,•r1.oek. tll" k,t
pitciu tler infonterie liL·nnk: ~ 

de> een;te l1LiteJl:tllt d 'l' info11teriP f~l'llt:k. 

l'it 1htavi:1. ~8 . \.pril. 
Tot cormui<·s Telnk-Betong- z~Jn voorge-

<lm;.;"n, v:L~l H uut en lJ ngeiwr. 

Ilet ,;;ton111sd1ip Gelrlf'l'l(llll/ vertrnk 17 .\pril 
van ~nutli1tmpton irnar B11t1t\•in. 

Het stooruschip Zuid-Hollaml kwnm eerg1,;;
tcr1'n te Marseille nn.n. 

Tot assistent-resiLlent van Ambar1Lwa is be
noemd grnaf J. H. \ V. vun deu Bosch. thaus 
assistent-resideut van'l'assik :J\falfl.jn.. 

Uit Batavia, ~' April. 
Officieel. 

'L' w e e j 11 r i g Yerlof verleernl mm deu as
sistent-resiclent Yan Batang. Vosurner; 

nan dim officier vfm gezorn1heid, <lr t:ode
froy. 

i~ er' o 1 on ts 1 a g vcrleend, op verzoek 
mm Llen rechterl!jken iimbternrnr van tleu Bergh; 

uan llL u ],api teiu der infanterie Trnruburg. 
B e n o em d. tot Yice president van het 

Hoog Gerechtshof. mr. de <_folder. 
tot assi.'tent-resident van Ambaraw;t, granf 

van den Bosch. 
H e r s t e 1 d i n a c t i v i t e i t. majoor van 

Marion. 

De tweecle-luiteuant kwartienneester van 
Uenderen heeft een tweejarig \'erlof wegens 
ziektc. gevrangd. 

Voorgedrngen tot ritmee. ter, de eerste lui
tenant der cn.vn1erie; Serle. 

·wrsSELI\ OEHS 'l'E BA'l'AYIA. 

~ederl. bank. G1 Ill clato r 100•. 
id. factorij 61111 id. ., 10011, 

id. pn.rtic. 61m dato 
" 

101 
Eng. bank. ., 12.-

id par tic. 11.92' a 11.95 
Singapore bank zicht ,, 2.27 
Hongkong id. id. .. 2.21 
Amoy id. id. 2.29 

Van Reuter, 28 April. 
Kairo 26z-L 0-:man en zijn volgelingen zun 

op "teven m~jlen afstands van Suakiru. 
Brito1t, een corvet met 14 kanonnen, wordt 

voor alle eventualiteiten in gereedheid gehou
den. 

Uit Singapore, 28 April. 
De Frnnsche mail. met berichten loopende 

tot ~9 Maart, is heden hie1· gearriveerd. 
Ben oe m cl tot offi.cier van gezondheid bij 

het leger in Indie, Halbertsma: 
tot tijdeliik offi.cier van gezondheicl Hoffer. 
De beer T. A. Kieuwenhuyzen, laatsteJiik 

assistent-resident van Mandeling en Angkola, 
thans met verlof in Europa. is gepensioneercl. 

Luitenant :::lix: der infonterie is Lij het In
dische leger gedetacheerd. 

'I usschen N ederlaud en \"{ est-Indie is een 
mailclienst geopend. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \Yof"J>'d::tg cl '11 3 1 h~n April tl'n huizc \'<111 den 

chineP~ ()pij Yue L1'e tc \\'aroong: Pl'lc1n. 1rn onnit
g<'loste pflndgoccleren nl'kom'-'tig van Jwt pamlh11i,; ie 
TjnijoPclan. 

<lp l'n111l<'1'd:1p.: dt•11 I •'II :\Iei i<'n lrnize Yan den dn
lll'l's K"·:k 11,1·1g t:i:111\\' t<' \\'a1·ounp.: 1'1•lc111 rnn on
uitg-l'lnstt' pandgopr[l'rl'll arku111,.;( ip; \':Ill !wt p:rnclh11i,.; 
1 e I lo '<il:tli. 

Op \ ' rij 1L1g; tlen '1P1t '.\fai in ht't locnnl rnn lid 
\'P11d11kantncll' :dhit•1· d1•s \t10rlllicl1bgs kn ti1' 1 111·p \':t' l: 

I 1'. ' , t111\·l'1·il c"l rl a:1111lPel in de koi'li1't1IHl1•r111•111i 11p.: 
:\g· ... u·Llntn Pll on ll~ t· l1nnrighcdcn g"l ... ll'gt\ll in dl' •1 l'd1.\P
lin.!..!.· ~rnp:cn. 

'11'. '1; 1111,·crdt'Pld a:rnilt'el in clc kot'rit•111ule1·m'1ui11-
p,·1'11 llj:rn~.d tit "' 1k " "' I p.:1'11:1:11llll ~ic 1g"' en omh•rlton
rig-IH'clcn g~ll-.gen in de nfdecliuµ: ~ntp.·L-.n en 1.\.H1g·klik 
l'll ornlerhoorig·l!etl1•11 gP!ege11 in ck afdeeling \\'onogiri 
met <l·' tot die 011dt>1·11c'mi11gPn hehoorentle J1111uTerh
t<'n, bt' pl:tulinp:l'll. Pnz., henPI'<'''" het hij ondP1·11e!n'n
g-en -;\p.:arunm l'll llj:ing-lot liPhoon•ntll' rl'1'IJ( \':lll l'\ploi
t 1ti1' der zich np di1' 111 1d1'l'IH~ 111i11gen 1Jcndde11tie dja.
tibosschen. 

:~e. Een lrni-; en cl'f g1'll'gen in ltt)t chi1wcscltl' 
kamp h' llnlong alhi1'r in \Jluk I.a. \ ', nn. ~0:2. 

. \lips h1'l1001't'ndc tilt den hc1u•fir:1iren bo1'1lt'I rnn 
wijl<'n dPn flpp1· H. If. 8('h11ltz. 

De \'Pndumee><ter 
H . C. Fi;:ser. 

Adv e rte n tie n. 

De Hesi1le11t vnn SoPl'((/wl'iu urn:tkt hekencl 
dat op lllan!!ula~ den .5en Jliei e. k. des ' 
v6ormidd11gs ten D ure, velll1ntie znl worden 
gehomlen: 

a. te '11.'el~n • ...-ah vim 1000 ~L bmnJhout 
le khs;;e. 10,000 sirnppen le soort en pl. m. 
200 b1Llken van verschillende dimcusien; 

b. te Gedang·au van 282 balken van 
verschillende dimeusien. waa.ronder boven de 
5 en G l\leter lengte, 30 Djobljasche karre
boomen, 105 dolken, 2-+ dubbele dwarsleggers, 
36 wa.tons. ~00 leggerduigen, 10,000 sirappen 
le soort, een aunfal Hpuken, 50 Sf' Lramlhout 
le klasse en Ke a,mbie houtskolen. 

De B.esident voornd., 
1\amens denzelven; 

De Secretaris, 
[115] Tu. VA~ DIS 'J<~ L . 

Openbare V erkoop . 
Krachtens beschikking van den Huad van 

J ustitie te Senrnrang ddo. 2 April 1884, 
Oil ~rri,jda~ 2 'Jiei lSS-l, 

des voormidd,1gs ten 10 ure, ten overstaan, en 
in het locaal van het vendudepartement te 
Soerakarta van: le een zesde onvercleeld aan
deel in de ko:ffieonclerneming. 

en onclerhoorigheden gelegen)n de afdeeling 
Sra.gen. resi<lentie Soerakarta, 2e een zevende 
onverdeeld aandeel in de ko:ffieonderneming<m 

ook wel genaamcl (110) 

SIENGE 
en onderhoorigheden gelegen in de afdeeling Sra
gen, en 'l'engklik en onderhoorigheden. gelegen 
in de afdeeling W onogirie, res1clentie Soera.karta, 
m~t de tot die ondernemingen behoorende huur
rechten, beplantingen enz. benevens het bij de 
ondernemingen Nguroem en Djanglot behoo
eencle recht tot exploitatie der zich op die on
rernemingen bevimlernle djatibosschen; terr 3e 
den lrnis en erf gelegeu in de Chineesche kamp 
te Soemkarfa. blok letter V no. 202. 

Allen behoorencle tot 1len beueficiairen boe
del >1m wijlen den heer R. H. S<'HUL'l'Z. 

(wg.) :\Ir. C. '\V. VAN HEBl'KEIU~N. 

:c:::>e '7elol..:l.ti:n..e 
is eene speciale POUDRE DE IUZ 

bereid uit Bismuth, bijuevolg van eenen lwibtmen ·invloed, vooi- de huid. 
Z1j howtt op !wt aun11e=iclit en is onzil'hlbam·: 

zij geeft dus aan de huid ee11e naluurlijke frischheid. 
CHa FAY 

PARIS - 9, 1·1te de la Pai:c, 9 - PARIS 
Men neme zich in acht t•oor namctalc en vervalsching. 

(Oordeel uitgesproken door liet Tribunaal lle la Seine llen 8 mai 1875) 

llet Victoria Natuurlijk :M:ineraal Water, 
op JJfidden-Java. 

uitslnitend <1001· In.a,; geilllporteer(l is en 
ln·~jg·baar g·esteltl bi.j de heeren 

gros en en detail, ,·er-

SOES::\fAN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocju, 
en door hun interrneclia.ir ook in alle 

andere bekende 'l'oko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

_ , ,,Rotterdam" te Semarang. 

INDISCIIE BODEGA 

van Vogelpoel 8L Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansclte en Portugeesche Wijneo . 

"-~~itt<" t"n Roo1le Po1·t ..... ( ·JG.-1 1w1· 
Nia lagn. ~Iuscntel en "~i110D11lcc,, ·13.30 r L ~1,tl 
l"nle-. Gold- en Dry-She1·1.·y ,, 'l'l.-laco1.t. 

.\GE~TE>;: 

.\. X KOLJIL.i:4. . . 
L .. \ltSK\' & Cn. . . . 
\ ' .. \:\ '.\fLTfllL ' & t'o. 
KTh)O:\ .. . 
STECf\.. .. . 
m::\:::'1 .. 'GE!t 

JI.\.:\UEL .. 
TIIllOFT & I3L':\l:'\l+. 
II. nu. ·1:-.:u. 
E. t' S.\.S .. 
LE CLERCQ 

J](f11jocwa 11yif>. 
P1·uboli11uo. 
Soel'lthaju. 
Jlorljoke1·to. 
Jfolu11r1. 
T(edi1 ·il'. 

Jladiue11. 
80°1 ·w·al'l a. 
Djul:jaccr l'la. 
8111/IW'Clol[/. 

Toeliu11. 
S:\mE:\K . . (:11ei·iuon. ( l 07) 

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
'iVERK Tl.1 il.G:K iJ ND ii.GEY. 

Handelaren in ma:)hin;Jrieen en fabrieksb~
no:i~Hgdhed.en. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote part\j IL, 'JI_\ 1-~ en lflall.:
ljzer in alle nfmatiugen. 

§taaf en t•lnat~jzer van alle dikten. 
waarbij van 6' X :2' X '''"" en '!•" 

@taa.f' en plnaUioper eu Koper
dl'aad. 

Groote- sorteering·- -:Vllaerbonten en 
Ji:lin>ai.nagels. 

» » U:o1•e1·en liranen 
en ~toonrnf"s!niters. 

India 1·ubber vfl,n n.f • "'., tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hnl1•stuli.ken tot 
en met J" 

Geklon.ke:u I•~jt)e;n tot l ~·· diametfn· 
geperst op l 0 ~\ tmospheren. 

Prima kw1iliteit IE e~·elii•H_•he dt·fij frie· 
inen, cukel eu llnbbel. 

Hand. '1.'eutrlfn~·1rnl. ~too:rn
po:antlen en Bli'lH:r.dS[HEiten. 

§nij~·e1·eed!!>ic·ha [) ·nm•· ~·ai<t Pn 
'Vith1.-q,-orth.d1·a a.ti. 

Alle soorten ~~ ei'.f~·~;a11.·~n. 

Duor en Po.an~uinchhae~. I rnai
en "''t•haatba.t°Hit"Rl. 

§toouuna eh h!!.e~ :en<"'t ketels op een 
f"nndatieplnat. 

11'-iezel~·nilil.r c·o::n1lositie, de beste 
hekleecling tegen warmte-uit::itmling. 

Dinas {~&·iio;taU. een nieuw soort 
,·nu1·Jdei. Yan wclbi lantste nrtikelen zij 
eenige agenten voor .Tav:L z!jn. 

Yercler alle :utill.:.ele.u, benoo<li~·d 
,·oor landeUjlie 01rule1·ue:nlin~·en. 

Hunne z:tak op grooteu omzet gebn.seercl zijn
de, hebben zij hunne priizen zeer billjjk en 
beneden concurrentie ge,;;teld. 

lhw.rne helnsten z!j ,,;ich met toezicht hou
den op aanmaak v:m ~Vll.ac•hinerieen en 
re1,a1·aties daarrnn. en nemeu bestel
lin~·en aan op clil'erse werktnigen. 

(90) 

.J. van c+orkom & Co. 
Apotheke•·s ~joli.jakarta. 

Ontvangen YE W:::lCHE <.:HWJ!JN'l'ENZA.DJ1.:::N 
ERFUR'r, 'l'EGK~ HEMISE YAN f 16.

PEI~ llLIK a. 32 SOOl~TEN. 
(113) 

Dansreceptie 
ten Hesic1entiehuize 

op Dinsdag 29 A..1n-il as. 
des avonds te half negen ure. 

(112) M.A.'l'THES. 



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

ten behoeYe van 
D e G y mnas tiekscbool te Soer aknrta 

en 
D e " 'ereenig ing tot , ·oorbe1:eide1ul on- , 

ct.-1·richt nnn kinde1·e11 , ·an 1'Iirn·cr
mog enden in N edc rlnnd!!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

E en prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van f 20.000.

2 pr:j_jzen 
5 « 

10 « 
100 « 
~00 « 

« 
« f 5.000 .
<<. « 1.000.
« « 500.
« « 100.-
« « 50.-

« ip.ooo.
« lb.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prijzen f ·1 70.000.-
LOTK • zijn t egcn f 10.- CO~TANT Yerkrijgbaar. 

te A.mboina bij de hee ren .\.. T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. Blankert. 
cc B:rndjanoasin « « « J. A. Jansen. 
<( Bandong « « « C. G. Heiligers. 
<( BataYia (( de N I E:;cotnpto Maatschappij . 
« « <( den heer U. J. l\Ieertcns. 
(( << (( « « G. Gehnmg. 
« (< (( (< « F. H. Kroon. 
~ cc cc de hf'('ron H. l\1. Yan Do1·p & Co. 
<< (( (( « « E1·n»t & Co. 
« a (( (( << B1·uining & Co. 
« (< (( ( ( « Ogilvie & Co. 
« (( cc « Yisse1· & Co . 
c< (( « << (< Dunlop e Co. 
cc « « den ht e1· Loa Po Seng. 
cc c< « (< « Thio Tjeng Soey. 
« Beng knli" << « cc ·L. Yan Iluttcn. 
" Dcnkoelf' n « « << C. A. Aeckerlin . 
« Bt>f' leleng << (( << -:\ierinckx . 

<c Th. Jansz. " Duitcn:wrg « (( 
« Cheribon (( « « .I. J. II. Smeenk. 

\( (\ (( << .\. J. \Yoh-eknmp. 
(( (l (( (( « .T. Yan Holst l'ell.~kaan. 

" Djcmber Bezoekie « 
<< Tlj orjncndn « 

(( llrocx. 
(( .J. J . de Grnaff. 

« « « II. Buning. 
« « (( " "ed . I\ocken. 
" " « de heeren Soesm:.m ~ - Co. 
« Ind1·n majoe (< den hem· J. ReYius. 
" " (( « << Chs. Pino. 
cc Kedi rie « (( (( F . Stoltenhoff. 
« Kot a-Raclja << (( « .\. \\' . Kneefel. 
« Laboea11 ( Deli)« c< « .T. F. H . van IIemert. 
<< :\laca:;::;ar « (( « I\'. Eekhout. 
•.< :\Iadioen « « « P . E . Andrnsen. 
• :'.\Iagelang c< « P . Koppenol. 
<( :'.\[edan « « « IY. F. H. Leyting. 
" :'.\[enado « de heeren de B01·des c· Co. 
" Padang \< « (( \Yaldeck & Co. 
" Pad .-Pandjang(< « << J. IV. Alting Sibe1·g. 
1 P nlembang « << « U. H . Ruhaak. 
« P:1!'oerof'an « << « - H. G. Klunde1-. 

(< « « « D. P . Erdbrink. 
'-'· Pattie « " (( A. M. YarkeYisse1-. 
<C P Pcalongnn (< « « ,\ . I\'. I. Bochardt. 

''· (( 

" Poerworedjo 
" Probolingo 

v Riouw 
(< n e111 bang 
« Sala tiga 
<< :->amarang 

(( (( 

(( 

" ' 
(( (( 

« Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( 

" « << S. X. :'.\Ian: . 
cc de heC'ren Ilana :\Iullemeister & Co. 
c, den beer '.\I. F. Srnets. 
« « << C. G. Yan Slidrecht. 

c< << << R. S. Thal Larsen. 
« « << ( '. Yan Zijp . 
« « << P . L. ,·an Bodcgorn . 
« c, « Th. B. Yan Soest. 
« de heerf' n G. C. T . van Dorp & Co. 
« « c< Rarnu f:waay & Co. 
« << « ,\ rnold & Co. 
« « « Soef:man & Co. 
« « << G1·iyeJ & Co. 
« den heer A . Bisschop. 
« « << Chs. Kocken. 
« « « Y. Clignett. 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« « « Yan Muiden & Co. 

" << « << << Thieme & Co. 
<< Soemkarta << « << Soef:man & Co. 

(( 

(( (( 

(( (( 

« Tange 1·a ng 
« Tjiandjoer 

« Tega! 
« 'fernate 

c• Tjila tjap 

« « << Thooft & Buning. 
« « c< Yogcl van der Heide & Co. 
« den heer L. Baier. 
c< « << L. A. M. Leman. 
« « << Jhr. R. Holzschuher ,·on 

Ha!"l'lach. 
<< << « K. HoYens Greve \ Yzn . 
« « « C. IV. R . Yan Renef:e van 

DuijYenbode. 
c< « « I. I. A. Uitenhage de 

Mist. 
(( vi·ono~obo (( (( (( D. J . Yan Ophuijzen . 
De trekking geschiedt ten 01·e1-staan Yan den To

tari <: H. J. MEERTEXS te BataYia als bij aauplak
billPt is bekencl gemaakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

A n1sterda1nsche Apotheek. 
So er aka.rta. 

. Daynun. Alcoholisch urasch
'vate1·. 

( 101) MACHIELSE. 

Steeds voorltanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'f ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'fARIEVEN voor K OE LIELOO TEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOF'l' & BU TING. 

SI'OORWEGFEEST. 
Ten einde te voorkomen, dat even

tueel , de-voor dit feest- rondgezonden 
inteekenlijst, niet een ieder is ter 
hand gekomen, iigt 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 1·aka1·ta, 18 April 1884. 

(109) 

De Secretaris der feestcomroissie, 

A. :MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
leveren op n.n.nvraag dadeqjk 

Schijfschietrcgisters en A.Cstandsbepa-
lingen, nfzonderlijk gebonrlen . 

Gedru:kte A.anteekeningboekjes. 
Nnamlijstcn. 
Kleedinglijsten. 
StrnCboeken. 
1'Ienngeboe:ken met s terkte Registe r. 
Proces-Verbanl. G e tuigen Verhooren. 
Beklnagden Verhooren. 
Vendtn·ernntwoordingen, enz.enz. (4) 

Verkrijgbaar bij 
T H OOF T & BU NI NG _ 

N~ Pm VAN DEB STOH, 
oud-officier van gezondheid bij lret 0.-I. leger 

:EC .. t\ .... NDL EJIDING-
YOOR 

NIET-GENEESKU)TDIGEN 
IX 

N e d e 1·lltnthch-Indie. 

l\I et 1 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

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

U it de hand te k oop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen t e 

Djebbres. 
Informfities bij den heer 

(19) A . MACHIELSE. 

Attentie! 
Cit 0 ~1 ON' S K"W EE KJDRIJ 

i n. s oorte:n. 
, ·e r :krijgbaaJ.· tege n billij:ke p rijzen 

bij 
E. t' SAS. 

(108) S eniarang, 

MAAGZIEKTEN + 
loeijelijke Spijsverterinq , lllaag-on tstei.ing . llaaq-en baikpijn 

WO R DEN S Nll!:L GENEZCN COO R H E T 

ELIXER TROUETTE·PER RET 
* 1a P.A.P.A.I.N'E 

{Pla ntaardig, de spijs rerteering berorderend middell 
Gene r a al D epot : 163 &c 165. Rue S t -Antoine , P ARJJS 

en in lndii? in &li e Apotheken \•erkrij g haar. 

DE EENJr.t GOf.OGEKF.URDE .i,,.11 ,i , • • k ulc nie de ~io ·· l c ri11 · ' "" !'J1 iJS· 
DE EENIGE GEAUTOR SEE R DE i1,,.,, 11<•1 r1a11>r he r.m"·c111e111enl. 
DE EENIGE AANGENOMENEN i11 ,, .. 1< r.spita l•• 11 '""" l'.cr ijs. 

Na,tio11a,Je beloo11i11g va.n F'l'S 24 .000 
Dit medicament.se tl e rl GO p1re n door cit> "001 naa111~te 

genceshee rcn gc hruikt. ab hcl k 1aclticl1.l1gs te '" " n 
~ lie Zuiveri 11gs1111ddele11 1~ het ec 11q.:•· w de ye!t ede 
w ei·e ld da t zijne eere e11 011tlcrsch c 1d1n~ti l >lcls l 1v 11 I . 

ALGEMEEN ENTREPOT '. 6 2, r ue de R ivoli. t e P n r i j s 
l tder t doos bevat une brochm-e dH· Zieluen betl't {fwdt 

Voor JAVA bij Wannee & van Aalst t e S amC1rn11g 
Te DIOKDJO, bij WANN:t.E &. c·. 

-

" 

N B d B r 1. I n di s ch B L B v B n s v B r z 'B k B r i n ~ 
EN 

L ij fr B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BAT.A_ V IA. 

Inli.chtingen omtr nt verzekeringen b. v. Kn.pit11.nl bii overl1jden, Immer-trekkende verY.f' 
kering; - ook omtrent die volgens het onlangs 111mgenomen VJ;; ltLAA<+D tarief voor \ VEE
/, ~jNFO)[Dd . worden g11.n.rne verstrekt door 

den Agent te ::;oernlrnrta 
(17) J . H. VAN OMl\IEB.EN. 

Ondergeteekenden, eenige n.genten voor geheel Jav a van B ub's stookoven, hebben ten 
einde !I.fill de vele fianvmgen te kunnen voldoen, en alien suikerfabriekn.nteu gelegenheid 
te geven om de oven in toepn.ssing te brengen, ] 00,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de pr~jzen leveren. 

VAN DEB LIN DE & TEVES. 
(18) SAMA RANG. 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DJ=D LIJN. 

Handel in HOUT eu BOUWi\IA.TElUALE J 

SMEDE IUJ, KOPERGIETE lUJ, WAG-EN
MAKE LUJ en 'l11M.Y1ERMANSWINKE L

Bestellingan op bovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Install a ti en. 
w orden met den meesten spoed, tegen billijke 

rijzen en met n.ccuratesse geeffectneerd. p 

I 
DEUREN en RAME l , houten en ijzeren 

CAPPEN voor WOO .... HUIZEN", FABRIEKEN 
n LOODSEN, worden sol iLle en net n.fgewerkt, 
eleverd en opgesteld. 

e 
g 

Het bouwen van WOOXHOIZEN en FA
BRIEKEN. wordt op zeer billijke con<litien 

angenomen en uitgevoer<l. a 

GE LDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
d e Gymnns tieks chool t e Soe rakarta 

en 
de Vereeniging tot ' 'oorbereide nd on

derricht aan Kinderen ' 'an 1'Iiru-'er-

LO TENT nr::~~~~~·::::;:. 
fifingeteekend per post, 

te bekomen bij 
(84) TH OOFT & BUNING. 

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

Voo1·st1·aat-·Solo (35) 
Steeds b e l eefde lij.k aanbevole n. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOER AKA R TA . 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Ea.a,pa@he ~ij=-~~~ 
(25) A. MACIDELSE. 

V erl~rijg~baar 
bij 

1JHQOFJT & BtliNIN' G. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhansen 
(in het J a vaansch) 

Prijs f 5.- fmnco pe1· post f 5,50. 
( 82) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, :Suning - Soera.ka.rta. 
PAPIEREN IN DI\TERSE SOOR'l'EN. 
ENVELOPPEN . 
KA TOOH.BENOODIGDHEDEN. 
I NK.TEN, IN ZEEB. VELE SOORTEN. 
P RACH TALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

J'eating·s Cough Lozen"es. 
Middel tegen de hoest. 

( 1O5) MACHIELSE. 

Amsterdamsch e Apohteek. 
So er aka rt a. 

Ontl'Clngen: Euc alypsint h e . Ji.oorts
-w-e rend liqueur~ tevens eene zeer an.n
gen arne drank. 

l l 00) MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk !I.fill voor hunne 

IlrnkkBrij Bn Binderij 
en 

HANDEL (I) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bedieuing en nette afl.evering ge

g a rand eerd. 
PIUJSCO URAN'I'EN worden xteeds gratis 

verstrekt. 

SOEJS~LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis - en COinlllissi e ven dntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakartn. voor de 

zoo gunstig bekende ' V IJN E N : 
l\Ierk PLA'rON & C'o. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

~~~fija.~ ~ilai'boo~g 
te Solo, is op 1 l\-Inart jl. overg3g,tn.n Vitn 

den H eer GU.STA.AF WINTER, op 

(83) :M.J. ~ HOOFT. 

AGEN'I'SCIIAP SoERAKART A. 

der Bataviasch e Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmndgevnn.r, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACH1E LSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,;v e ritas.'' 

Bij h e t Agen tsch a p d eze1· :Ni a at.sch1tp
pij e n bes taat, op z eer aararte 111e lijJi:e v oor
waarde n , g c le,:;e nhe id tot ve1·zekerin:; 
tcge n bra ndgevaar, v an a.Ile s oo•·teu Ge
bouwe n e n Goe d e 1·e n . 

De Age n l te Soem.ka l"ta, 

(Hi) J . H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door fle 

loge. 'I'e bevrngenl bij den Heer 
(20) · A. MACHIELSE. 

Stellen zich 1·enmtwoortlelijk voo1'" de wet 

DE UTTGEVERS. 

Sneldruk - T l!OOF'r g. IlUNll'<G - Soerakarta, 
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