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I n g e z o n d e n. 
Geachte Redacteur, 

Verplicht mu door opname van eenige in
Iichtingen, aa.ngaande het Corps Pupillen te 
Gombong. 

Het zal u zeker niet ontgaan zijn, dat het 
schrijven in de dagbladen o•er de inrichting 
alhier, al van ouden datum is. Meestal moet 
het in verba.nd gebracht worden met de onte
vreden stemming van een of meer der per
sonen, die zich hier niet op hun plaats ge
voelen en gaarne weer dienst zouden doen bij 
het wa.pen, waartoe zij behooren. 

Ik zal uwe lezers niet vermoeien met het 
opnoemen en weerleggen van de onjnistheden 
en de onwaarheden, welke over deze inrichting 
voorkomen in de Java-Bode. Evenwel durfde 
de redacteur van die Oourant la.atst beweren, 
dat de mededeelingen door hem gedaan, wel 
waarheid zouden bevatten aangezien de bron, 
waaruit de artikelen voorkwamen, geloofwaar
<lig was. 

Alsof niet iedereen hier, zoo goed als zeker, 
wist, dat de schrijver zelf zijn artikelen niet 
onderteekent, maar dat dit geschiedt door ie
mand, die weinig te verliezen heeft en waar
schijnlijk de bewustheid met zich omdraagt, 
dat hij ook niet veel meer winnen zal! 

Doch ge110c:0 b.iervan.-Laat ~ lieYer u den 
mdruk teruggeven, welken het Corps Pupilleu 
gemaakt heeft op mij en op anderen, die door 
de vriendelijkheid van den Kapitein in de ge
legenheid geweest zijn, hier een kijkje te ne
men. 

Al dadelijk valt het m het oog, dat de 
pupillen, zonder onderscheid, er goed gevoed 
uitzien, en dat zij uitmunten door eene flinke 
houding. In de gymnastiek, den wapenhandel 
en de muziek hebben zij het ver gebracht en 
strekken zij hun onderwijzers tot eer. Het 
Hollandsch spreken is van eenigen maar zoo
zoo. E>enwel bestaan er, dank zij den laatst 
genomen maatregel van het Gouvernement, 
n 1. het zend1m van de leerlingen naar de 
o 1. school, gegronde voornitzichten, dat hierin 
verbetering zal komen. 

De pupillen kunnen zich m eenige am
bachten hekwamen. De best ontwikkelden 
worclen opgeleid tot muziekant, teekenaar of 
opnemer bij den topografischen <lien.st. 

De inrichting munt uit door zindelijkheid 
en men kau de goede zorgen van kapitein 
Collanl niet genoeg roemen. In het belang 
van het Corpf hopen wij dan ook van ha.rte, 
dut ZEdG. nog langen tijd hier geplaatst moge 

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

Carolina Mathilda van Denemarken. 
1i::a. 

Ve1·volg. 

Rantzau ontbreekt, hij heeft den moed verloren 
en laat zich met een aanrnl ·van podagra veront
schuldigen. Koller antwoordt, dat hij in een draag
stoel moet komen, anders zal hij hem door een de
tachement grenadiers laten halen. Nu komt Rant
zau. Intusschen heeft overste Eichstadt bet kasteel 
bezet, zijne dragonders Jaten niemand in of uit. 

Koningin Juliane, Prins Frederik, Rantzau en Guld
berg begeven zich naar de slaapkamer des Konings. 
De deur is gesloten en gecn enkele van de mede
gebmchte sleutels past. Hantzau ijlt naar bet l:>ed 
van den kamerdienaa1· en beveelt hem oogenblikkelijk 
bij den Koning te komen. De kamerdienaar springt 
op en vindt tot zijnc verwondering Koningin Juliane 
en ham· zoon in de Yoorkamer. De tegenwoordig
heirl d'!zer aanzienlijke personen, die anders nooit 
het ka><teei ;.,.:i,1 ~den, hunne gejaagdheid, bet onge
wone uur - alles komt hem verdacht voor, hij 
weigert de clew· te openen. Dat heeft de Koningin 
niet venvacht, zij is radeloos, prins Frederik beeft 
Yan angst en Guldberg Jaat doodelijk verschrikt bet 

De Soerakartasche Courant ver
schijnt tweemaal 's weeks: Dinsdag en 
-,,~rijdag, uitgezonderd feestdagen. 

blijven. 
Dit wenschen w.g ook ten opzicbte van 

den kundigen dokter Kuner. ZEdG. Is ze~r 
gelukkig in zijne praktijk en beeft, ook als 
oogheelkundige, zich een grooten naam en den 
dank van velen, verworven. 

Ik heh bet bovenstaande geschreven om, 
mocht <lit noodig zijn, de ouders, welke hier 
kinderen hebben, gerust te stellen en hen, wel
ke er niet op tegen hebben, <lat bun zoons 
hun carriere beginnen als militair, aan te 
moedigen, van de gunstige gelegenheid, welke 
zich aanbiedt, gebruik te ma.ken. 

Geloof mij, Uw d. w. 
Gombong 29 April 1884 VERITAS. 

So erakarta. 

Kommissarissen voor de maand Mei. 
Plaatselijke Scboolkonunissie 
de beer: E. A. HALEWIJN. 

de heer: J. SPROIJ'r LANDSKROON 
Verzorgingsgesticht 

de heer: H. VAN GROLL. 

1'Iaanstand. 

Yrijd>lg 2 Mei E. K. 
Zondag 18 Mei L. K. 

Z:itcrdag 10 Mc: Y. ~.~. 

Zondag 25 Mei N. M. 

SLUITD~\.GEX DER MAILS. 

Te Sainai·ang 
F. '1-15-29 
E. 7-21 
H. 10-20 

Te Batavia 
F. 4-18-1 Juni 
E. '10--24 
II. '13-23 

Protestantsche Eeredienst. 
Godsdienst oefening op Zondag 4 Mei 1884 

des morgens 8'/, ure. 
Catechisatie Maandag 's nam. 5 ure voor 

meisjes-Dingsdag 'snam. 5 ure voor jongens. 
De Predikant, 

VAN KLA VEREN. 

Op het oogenblik Is er in de Chineesche 
kamp, in de kampoongs, maar ook in de Eu
ropeesche wijken, een groot aautal valsch zil
vergeld, vooruamelijk Rijksdaalders en halve 
guldens m oruloop. De javaanscbe gelclwis
selaars, zoowel ma1men als vrou wen, moeten 
op dit punt volstrekt niet te vertrouwen zijn, 
daar sommigen zakjes met valsche munt ver
borgen bij zich hebben, om ah; z~J de kans 
schoon zien, <laaruit te halen wat zij noodig 

Jicht vallen. Het komplot is op het punt van schip
breuk te lijdBn. Daar komt Rantzau tot zich zel
ven, bij zegt den kamerdienaar, dat het volk in op
stand gekomen is en bet kasteel binnenstormt, 
dat de wachten de woede niet !anger kunnen we
derstaan en bet ]even des Konings in gevaar is. 
De dienaar laat z1ch om den tuin leiden en doet 
open. In het slaapvertrek wordt dezelfde komedie 
vertoon.d. Men ~piegelde den versch1·ikten Koning 
voor, dat Kopenbagen in opstand was en het ge
peupel bet slot binnendrong. ,,Waarheen moet ik 
v!uchten? Helpt mij, raadt mij, wat moet ik doen?" 
roept de ongelukkige. ,,Deze bevelen onderteekenen 
en gij zijt gered," antwoordt Rantzau en legt hem 
de gereed gehoudene papieren voor. De Koning is 
aan het onderteekenen gewoon, hetzij oproerlingen 
schreeuwen of niet. Reeds heeft hij de pen in de 
hand, daar valt hem op de eerste bladzijde de naam 
,,Mathilde" in het oog, hij aarzelt, alsof er een 
lichtstraal der rede in hem terugkeerde; bet is als 
had hij een voorgevoel, dat men hem schandelijk 
bedriegt. Driftig werpt hij de pen van zich af. 
Rantzau Qn Koningin Juliane bestormen hem op 
nieuw, z~ zeggen, dat bet kasteel in brand staat, 
dat er stroomen bloeds vloeien, en de moordenaars 
reeds op den trap zijn. Nu onderteekent de Koning 
en neemt met dezen pennetrek afscheid uit ons 
treurspel, gelijk hij uit de geschiedenis der wereld 
rnrd wen en is. Hij blijft een betreurenswaardige 
pop in de handen zijner nieuwe oppassers, die hem 
aten spreken en gebieden, even als zij gedaan 

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

elke volgende plaatsing de helft. / 

oordeelen. 
Het geld, dat reeds voor Colliers gediend 

:!:i.eeft en waarvan de gaatjes dichtgesoldeerd 
zun, is ook overvloedig, hiervan kan men 
zicb overtuigen, door des avonds inkoopen 
te _ gaan doen. Men zegt dat ook de ba
mieverkoopers steeds van dat geld voorzien zijn. 

Het is verwonderlijk <lat zoowel van Batavia 
als van Samarang gemeld wordt dat er 

der bet valsche zilvergeld, bijna alieen Rijks
daalders en halve guldens voorkomen. W aar
schtjnlijk is de oorzaak biervan te vinden in 
net randschrlft, dat van den Gulden rµoeielijker te 
fabriceeren is ter~ijl kwa.rtjes en dubbeltjes, hoe
'"T"pl ook een gekartelden rand bebbende, te. 
w inig waarde· bezitten~ 

Men zij dus voorzichtig bij bet ontvangen 
v n geld. 

11'Ien verneemt dat ,een pas te Sama.rana 
v m Singapore -;aangekomen oogdokter, het 
p n heeft om ook Solo te bezoeken. Een jaar 
of wat geleden is er _hier ook zulk een escu-
1 p geweest, die ellende genoe>,g heeft aan..:
gJbracht. Men za1 daarom wel doen hem met 
~ · · mesjes, potjes en zalfje~{· rechtsomkeert te 
doon ma.ken. 

an zulk een soort van : dokter werd O'~s een 
st ~ltje medegedeeW. Eeni · tt.le~ ~ 
al lang 11an oogziek:te, toen er in de stad zijner 
inwouing een Bengaleesch dokter arriveerde. 
V oornamelijk op aandringen van zijne familie 
besloot de telegrafist om <lien man te raad
plegen en eindigde met zicb onder zyne be
handeling te stellen. N adat zulks eenigen tijd 
geduurd had en er geene verbetering te 
bemerken was, werd de oogdokter er over ge
sproken maar deze verklaarde, dat hij zeer te
vreden was, <lat alles goed ging. Reeds zou de 
patient geheel genezen zijn, maar hij was 
niet in het bezit van eenige medicijnen die hij 
a.Ileen machtig kon worden tegen een groote 
som gelds. Wilde de patient hem die som 
bezorgen, clan stond hij voor de genezing in. 
De familie van den telegrafist wist het geld bij 
elka.nder te krijgen. De dokter heeft het geld 
opgestreken, nog wat aan de oogen geknoeid, 
doch bij ziin vertrek de zaken gelaten zooals hij 
ze gevonden had. 

Een antler heer liet bij v66r zijn genezmg 
een certificaat afgeven, waarin verklaard werd, 
dat de oogdokter hem zoo behandeld had, dat 
hij zelfs beter kon zien clan vroeger. vV erd 
dit certificaat geweigerd, dan zou hij de prak
tijk eiodigen, waardoor de patient geheel blind 
moest worden. Het certificaat werd gegeven, 

hadden, die deswegen van landYerraad beschuldigd, 
in het verderf gestort en Yeroordeeld werden. De 
toestand van den Monarch werd niet bcter. Vroe
ger stond hij onder voogdijschap van menschen, die 
door zwakke banden van liefde en dankbaarbeid aan 
zijn beklagenswaardig bestaan verbonden waren, nu 
werd hij als een gevangene door personen bewaakt, 
aan wie hij tot last was. Christiaan VII Jeefde nog 
36 jaren, de drager eener onbeperkte kroon en geen 
meester van een enkel uur, een slaaf als geen zijner 
onderdanen was. Terwijl dit bij den Koning voor
viel, had Koller den Minister gearresteercl.. Op i'-u
wen toon maakte bij hem wakker met de woorden: 
,,Sta op, gij zijt mijn gevangene." Stmensee liet 
zich zonder tegenstand wegsleepen. Had hij slechts 
eenigen moed getoond of ten minste inzage verlangd 
van bet Koninklijke bevel tot gevangenneming, 
dat Koller nog niet kon vertoonen, had hij om hulp 
gerocpen, en zich tot de cl.oor Koller misleide olticie
ren gewem~, dan ware de overste als een verrader 
bet offer zijner roekeloosheid gewonlen. 

Stl'Uensee's broeder, graaf Brandt, generaal Gobler 
en zijne vrouw, overste Falkenskiold, de lijfarts Berger 
en andere aanhangers van de heerschende partij wer
den me<le in hechtenis genomen. Rantzau narn het 
moeilijkste geueelte op zich, de gevangenneming der 
Koningin. Hij dringt ·met kolonel Eichstadt en eenige 
officieren in het voorste gedeelte barer vertrekken en 
maakt daar gel'Ucht. Zij ontwaakt, roept hare kame
niers en vraagt, wat er toch aan de hand is. Men 
zegt haar, dat graaf Rantzau zich in naam des Ko-

Inzending tler Advertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

man.r de oogen zijn niet alleen niet hersteld, 
maar z66veel erger geworden, dat er voor het 
verlies van het geheele gezicht gevreesd wordt. 

. De oogenbederver die vroeger te Solo was, 
wist een paar gevallen, waar zich slechts wat 
vuil in het oog v11stgezet had als zeer gevaarltjk 
voor te stellen. Zij die echter · werkelijk ziek 
waren, hield hij aan de praat, maar wist zich 
zoo beininnelijk voor te doen, <lat eeniaen van 
zijne patienten den Resident verzocbte; om den 
man nog ·wat te Solo te laten. Het verzoek 
werd toegestaan, maar het gevolg is geweest 
dat er niemand _genezen werd. 

Ofschoon e_r. tot nog toe geen vast besluit 
genomen is, bestaat er toch vrees dat er in de 
stad Solo· geen brievcnbus zal gepla.atst worden. 
Niet dat er tegen de plaat'ing zelve iets zon 
bestaan, maar een brievenbus, hoe goedkoop 
Zt?-lk een stadsmeubel ook moge wezen, kost 
geld en juist. daar wringt hem de schoen. Van 
geach~ zijde vernemen wij, dat, als Solo's 
ingezetenen zich per rekest, door bemiddelina 
van den Resident, tot den Direkteur van o;_ 
derWijs, Eeredienst en Nijverheid \Vilden wen.
den, met het ootmoedig rerzoek, om in overleg 
met ·den Chef van het postkan_toortop een door 

'"tfen 1ti.atstien aan w 'wijz~ri pla1u.i!, voor lmune 
rekening, <loch te bouwen door den W ate~staat, 
een brievenbus te mogen daarstellen, <lit ver
zoek niet zou worden ,,gewezen van de hand." 

Men heeft ons een begrooting van hetgeen die 
brievenbus wel kosten zonde, toegezegd; zoodra 
wij die ontvangen, deelen wij ze onzen lezers me
de. Wij hopen dat iets zoo nuttigs voor de 
stad onzer inwoning, uiet door al te groote 
vasthoudendheid, zal achterwege blijven. 

De Directrice van de meisjesschool alhier geeft 
aanstaanden Zondagavond, ter gelegenheid 
barer verjaring een feest, waarop al hare Ieer
lingen uitgenoocligrl. zijn. Zeker belooft <lit voor 
de Directrice en voor de leerlingen een hoogst 
aangenamen avond. -

8POORWEG1''EEST. II et feest tot vienng van 
de verbinding van SoeraLaja met Solo lloor 
middel va.n den St11atspoorweg, z1il bestaan in 
een 'rhe-d11nsant. te geven op het Perron van 
het Station, op Vrijdag den 23e Mei e. k., terwijl 
's morgens van dienzelfden dag, de plechtige 
opening, opgeluistenl door een feesttrein, zal 
pliiats vinden. 

nings laat aandienen. ,,Rantzau in naam des Konings?" 
vraagt zij en beveelt: ,,Spoedig ! roept Struensee !" 
Men rleelt haar merle, clat de Minister in hechtenis 
is genomen. Diep bed.roefrl roept zij uit: ,,Verraden ! 
Verloren ! \'001· ee11wig verloren ! Docb Jaat hen bin
nen, de verraclers, ik ben op alles ·voorbereid !" 

Half gekleed gaat zij de officicren onverschrokken 
te gemoet. Rantzau leest ham· bet bevel des Konings 
voor en geeft haai· het papier, om zich zelve te over
tuigen. Zij leest bet door en werpt bet verachtelijk 
op den grand: ,,Ik herken in dezen streek de vena
ders en den Koning." Rantzau Yerzoekt haar zich 
in haar lot te schikken en de bevelen van haar ge
maal te eerbiedigen. Zij antwoordt: ,,Bevelen, waar
van hij zelf niets weet, bevelen, welke de schandelijk
ste fielterij aan de dwaasheid wist te ontrukken. Aan 
zulkc bevclen gehoorzaamt geene koningin." Rantzau 
worrlt dringender, hij geeft haar te kennen, dat zijn 
last geen uitstel lijdt. Mathilde herneemt, dat zij eerst 
den Koning moet zien en spreken. De graaf waagt 
bet haar te dringen: zij vraagt of deze toon van 
spreken een dienaar jegens zijne Vorstin betaamt, en 
noemt hem een ellendeling, die zich met scbande 
bedekt. Door dit wqord in toorn ontstoken, beveelt 
Rantzau een officic1· lie Koningin aan te grijpen. Nu 
'olgt een tooneel, clat onoor de barbaarsche gruwel
tooneelen der rnidclelceuwen zeldzaam is en op deze 
wijze niet eens in de Fransche revolutie voorkomt. 
De Koningin roept om bulp, maar niemand verschijnt. 
Van alle aanwezige mannen, officieren en edellieden, 
voelt geen enkele den ridde!'lijken drang om eene 



.]11 11 '2:•' l '1ii1w7.t'll ziin wetl1'r a:u1 het rntteu 
':t 11µ,·1·11. <li e zii in pt>trol t•um bitcleu, anJrnteken 
1•11 ditu lo,; In.ten. I Ioe lid1t <l11itrdoor bnmLl 
knn onbtaan n1lt te begrijprn. Uisteravontl 
g ,•IH·nnfo dit. wcdcr op ile hoogtc nm Bnlong. 

I lt.1· Bu. gegeycn kr ecre vnn <len gcboor
tedag van ous lloofll van : l ewesteliik ilestuur 
op I linstlag Lleu ~De April jl.. ten Liesidentie
lmize alhiPr. "~erLl door titlr~jke belnugstellcnden 
m1•t lnnme dames bijgc'IT'ooml, en tot in den 
111 0rg.'11ston d .-oortg'<~zet. Aan fl..llimo ontbrak 
het in gec~ieu deele en brnehten de kenrige toilet
tl'u tler lhmes er uiet weinig toe bij. om het 
.. ensemble" een schit tereml mmzien te geven. 
OrnlPr tle g asten mcrkte m en o. a. ~. H. den 
KeiZl' l', nlsook den onafhankelijken Prins niang
k Ot' ~egorn op. 

De verkoop van ' nancleel in de onderne
ming Djnng lot en 'l'engklik beeft heden mor
gen in bet venclukantoor phuttst gahad. Het 
wenl t OCf£e \\'czen ann de HPeren G. L. Schultz, 
P. <-: . l"drnltz, C. A. ::::lchnltz, J. W. Kuijpers 
P H . \. 'l'hep:tss voor de som van f 1005.-

'l\ien de \ eilcouditien tot den verkoop -van 
" getlcelte ·nm de onderneming Nga.room 

waren >oorgelezen . wenl door den beer 0. H. 
Yan !foes tegen clien verkoop protest aange
teekcml. ollltlat er een vounis bestond van den 
Ha:td van .Tustitic t e S1tnmnmg. waarbij gelast 
wns dat do verkoop m oest ges(;hieden volgens 
de plaatselijke gebruiken en A rikel 3 der veil
t•nmlitien -<.l1mrmrn niet vokleed. 
_.Ir. nm H eeck eren zeide: dat de beweering 
Yau den he~r 0. H. van Hee onjuist was 
en hu hern bij het niet doorgaan ·van den 
Yerkoop. a:rnsprakelijk ::;telde voor nlle kosten 
en iuteressen. 

De vetH1umeester besloot daarop dat de ver
]rnop uiet zon dooTgwm . 

H et hu is op B1tlo11g Ketarnlan werd verkocht 
\ nor de som nm f L">O 1.- Koopers waren de
zelfdc hce ren als die het ', gedeelte vn.n Djan
glot - 'L'ei{gklik kochten. H et lmis bevat lecht ' 
Pell t>nkcle kamer, h et zal dns moeielijk wezen 
\ UOr de n ieuwe eigernm.m om bet tegelijk te 
I i t · \,· , men. 

\Yij rn oeten gegn.1ligLlen bij verl~oopiugen in 
h ct Yenclukn.ntoor n.aurmlen, om in den verYolge 
]nm l'igen zitplaatsen meLle te hrengen. De 
hesd1ikbare , toelen zijn er slechts w~inig in 
gl'tnl en de bank, die er welwillend wordt af
g·c~tann is \ :::,n zulk een rnaaksel, dat bet ge
n rnrlijk is onJ. zonder eqnilibristische kennis, 
daarvan gebruik te ruaken. 

' it , mnarang schriift m en d at de beer i\I. 
\'\'". van Outeren de r edactie van de Locomo
tief h eeft n ecler gelegcl. 

lleeds een maancl geleden bad het Soeraba
.ia:ch Rnndelsblud medegedeeld, dat het plan 
d1uutoe bestond. 

Met bet bezoek aan Belgie v1.m on zen Koning 
"<'h\jnt bet toch n og zoo innig niet gemeencl. 
Zijne ::\Injesteit gnat naar \Viudsor, om de be
grnfenj::; \ an den her tog van Albany bij te 
wo11en. wnardoor hij cou1·loop iy niet naar Bel
~ie gant. 

Een oude dame in den Krn.ton nlhier heeft 
YOf\r>;peld. dat er heden n.vond een groote me
tf_•oor z<tl nedcr dalen. Ljefhebbers van meteoo
rPn· knnnen. nltoos als de voorspelling uitkomt, 
\<tH n acht hnn hart ophalen. Het is jarnmer 
fht 011s n iet medegedeeld wercl. l10e laat bet 
Jn ch tvprschijnsel zal plaatst 'inclen. 

Men verlrnalt ons dat de assistent-Re ident 
Yan ~olo op morgen een extra groote en nauw
keurige inspectie Zill houden over de wegen, 
in en om de hoofdpln.ats. De noodige, zeer 
, trenge orders zouden clienaangaande uitge
Y1rnrdigrl z~ju. 

c1 11g-r>lukkigc . ~choone . bcminnelijkc, half ont kleccle 
no11w. z\jn0 Koningin liij t e stann. Gehcel allecn 
w or:<tl'lt zij met de ge1rn penrlcn . Jn toorn ontstoken 
l'llkt zij zich Jos en 11·il ui t hd rnam springcn. Een 
o~licw r ]11J11tll hanr Ynst. met ue kmcht cler " ·an hoop 
1''1kt zij lwm heet en wcrpt ht' ll1 op den grond. Ecn 
t \I""' lP eu een dcl'Clc spring0n t oe, fle Perl ooze fielten 
\ ;l fh'll in ,lll 1:':<U de ee!lP \'I Ull\\' aan. t otrfat zij 11itge
p11t. :Hle111loos en hnlf in unmar ht t er aanle zinkt. 
Ilnre hed i 1~ nden kl eerlcn ham·, en Rantzau, die gcrncen 
gPnMp: is om haar 11og rloor srnandwoonlen te be
]1't>dig·1'n , lcid t Laa1· naa r den W<1gcn, die haar naar 
de> w sl ing- Kroncnburg YOPrt. 

.:\':i nst haa1' zilten twee or!iciercn m et hiooten rlegen 
1·11 ce1w g-c ringe clicn~ tmeid. Tn Kroncnburg geeft men 
hn:i r met doortraptc boo,;aa1·dig llei1l personen om liaar 
t c llf'd i<•nrn , waanan zij cen' afk0e1· heeft. Op de 
trnp 1m:i r hare kamer zinkt zij inc<'n, men moct haar 
cl ra~en . . \Is zij ecn heel zict , rocpt zij huiverend 11it; 
,. \\'rg. w1'g ! Yoor m\j is er gecn0 ru st mcer. " Toen 
dr crr~tP t ran n uit liaa r ooi;; vlocirlc, riep zij : ,.De 
t1 oo"t komt rnn God, dicn kunncn mijne vijanden 
rn ij niet 011t1·oov011 ." 

De ornwcntcling \l'CL" in wc' inig c 11ren van <lien nacbt 
voltooid. " 'at er nog te doen blcef, warcn slechts 
mt~p,, f Pn, of aan cle wraak gewijcl, of om voor de 
oogen d1~ 1 · wcreld op hct fcit rlen stcmpel der gerech
tigheid t c drnkken. 

JJrs morgP-ns trok het gepeupel tierende - door de 
;"tr,1kn cle1· stacl. De Koning in en de minister Strn
en~ee wenlen Juidkeels venvcnscht, aan den Koning, 

D 1·:xr. F.. Y aak: hoort men aim het buffet vnn 
den chouwburg of v11.u cle ::locieteit den knal 
vn.n een l'lrnmpaguekurk· Ben der bezoekers, 
drinkt met een paar vrienden 'n Resch. Beh1ll
ye het genoegen vitn den knal, heeft men ver
der nog cenige glazen vol schuimemlen wijn. 
die zunrzoet smaak+. en ecnigszius het gehe
melte prikkelt: snel worden de glazen Ieeg ge
dronkeu; in vijf minuten behoort hot »genot" 
tot bet verleden. 

\Vie denkt aan den prijs? 
De heer A. gaat nn.ar een danspartij. Hij 

heeft nogal last van wan11e lrn.nden en kan 
met n:iet minder dan drie paar glaceetjes vol
staan. '\V el nu, hij gebruikt clat aantal; da t is 
imruers niets. 

Een ander richt een soupeetje aan. Het moet 
e:rq11 is wezen. iet dat fijue schotels hem zoo
veel kunneH schelen, och neen ! Ook van zijn 
gasten weet hij clat het niet pc1· s1' duur be-
hoeft te wezen om lekker te zijn, m11ar ..... . 
verbeeltl u nu dat hii een soupeetje gaf dat 
11iet fijn was! Uit ijdelheid verhoogt hij zijn 
budget met een vrij groot bedni.g. 

Zoo geeft de een vijf de antler tien, een 
derde honclerd gulden nit voor onbecluiden
cle, haast volkomen onnoodige dingen. Iudien 
ze slechts een oogenblik van culinair genot 
schenken of de ijclelheid streelen, is alles ge
jnstifieerd. 

Maar zeg eens tot iemand: »lk heb bier 
een boekje van nog geen zestig pn.gina's; veel 
stnat er niet in; sommige bladzijden bevatten 
slechts een vierregelig versje eu een prentje; 
bet is niet eens ingebonden, ja het zware. oud
Hollandsche papier is zelfs niet afge neclen; 
maar . . . . het is zijn geld waard en het kost 
hier in Indie f12.-" 

Denkt ge. dat hij het koopt? 
Een »boekje'", dat niet eens ingebonden is, 

en waarin zoo weinig staat voor tw1t1t- a-lef
gnlden? Dat kan je begrijpen! Jfon /; a n :: ijn 
geld wel bete1· gebntiken. 

V66r ons ligt een Fran ch werkje Deni 'e 
par Aurehen Scholl, ::net aquarellen van Gri
va, , gegraveerd door Arents. 

H et is een juweeltje maar bet behoort niet 
tot de boeken q11 e la rnh·e donne)'(iit ci 8a fill e. 
't Is nogal gri Pois; rnaar bet te cloorbladeren 
is een genot van artistieken aard. 

Koopen, echter, doen wi} het niet. 't D:in
getje kost twaalf gulden en dat is ons veel te 
duur. "\Vij kunnen ons geld wel beter gebrui-
ken! Ind. V ad. 

DE HEER J. J ooms, minister-resident van 
den Koning vau Belgie, heeft zich gewaagd 
aan het schtj.jven van een Ape1·9u en econo
mif[U e sw· les Colonies 1\i>erlandai es cwx 
lndes 01·ientales. 
Het is een onbeduiclend boek. <lat aldus ein
digt ,,l'bonneur de remancipation materielle et 
morale des Indes revient presque entier au 
regne actuel, et ce double bienfait ne sem pas 
le moindre titre que s'est 11.cquis a l'admira
tion de ht posterite un Roi dont In. sagesse a 
SU r eunir. COmme clans Ull meme foyer, l'amour 
fie son peuple, l'affection de ses voisins et l'es
time de l'Europe. Honneui· done a ce Roi ve
nere, digne emule des Staclbouders et chef au
guste de cette illustre maison d' Orange, clout 
la dynastie brille dans l'histoire du peuple ueer
lantlais comme !'incarnation seculaire du pa
triotisme! Et c'est pourquoi aux solennites qui 
evoquent la gloire des a!eux, a Java, comme 
en Neerlande. l'echo de la reconnaissance:} na
tionale re on~e aux ruiJle eris de: ,,Ornnje bo
ven" ! 

Als claarop geen ridderorde kan overschieten. 
wonlen die fraaie woorden al zeer slecht beloond. 

Soe1·b. Ilbl. 

De Resident van Bn.tavia scbijnt als beheer
der -van het Kerkhof moeilijkheden gemaakt te 
hebben tegen bet begraven aldaar van Ambon-

aan Koningin Juliane en P1·ins Frederik daYernnde 
viYatR gPbn1 rht . DronkPn matrozen plnnder<len de 
bmzen i,an aam~ienlijke pc1·rnncn en de politie zag 
het rn"t ig aan. De Koning reetl in gala aan de 
zijdc rnn zijn rloor hem ge!Jaten hulren IJ1ocrler in een 
met zes r l lr ln]!Jes.inn l -}11 rjt·1ig door cl .~ rn!k>m1tssa'g 
en w~rd uitet,m tte toeg~juicht. 

n.~ an&"~t en het booze geweten had den den ornr
winn·1a rs bijnn r eeds een poe ts gespceld. l\fen hoort 
in de komedie een r11rnoer in de bornn~te logPs, liet 
1·1un0Pr nr>Pmt toe en venrekt een panischen schrik. 
'iem:ind wect de refl.Pn, plotseliug staat alles op 

en rli·ingt nnar de uitgangen. l\fon lluistcrt van een 
teg011omwentPlii1g . De Koning ~tort nit zijn loge, 
prins Frederik hem achtcrna, ce11ige dames >allen 
in onmachl. een k:-ime1:jonkcr en eene hotclaJlle wor
den f1uodgcllrnkt, de verwa1Ting iR algemrcn. Ein
delijk word t de zaak opgebelderd. Een stout kind op 
rlc galerij had g1~sc h1·eenwcl , de naastbijziti endcn wa-
1·en onrustig grwordcn en ln11gzhmc1·hand had de 
augst lwt gchccle pnblick nangegrcpen. 

Gcd11rcnde de voigencle rlagen werd CC'l1 C me
nig te personen met rirlderordcn licgiftig1T en in rang 
bevo1 denl. Kolonel Koller kreeg, behall'c anderc be
looningen voor zijne helclcndaad, den naam van het 
oude, maar in D:'ncmarken reefls 11itgestorven ge
slacJ1t dP1' Banners. De hoorctcn der samenzwering 
wcrden ullcn Jeclen van den nieu wbcnoemden staats
raarl, " ·a-irvan prins Frederik voorzitter ·was. Aan 
de lrnitcnlanrl ;;che hoven gaf men te kenncn , <lat 
de omwenteling cene familiezaak was en slccht8 op 

neesche sohli1ten, claar voor inlarn1sche Christenen 
geeu plants i::; in de reeds zoo bekrompcn ruimte 
van het lGnropcesche Kerkhof. De kwestie 
is door de L{egecring uitgeurnnkt in den zin van 
het Legerbestunr en van het militaire, vroeger 
door de Hegeering goedgekeurdc reglement, 
hetwelk zegt, clat de lijken vnn J~nropee
sehe, Afrilrnitnsche en Amboimeesche mili
tairen 0p dezelfde begmafphmtsen begraven 
worden. 

Alg. daub/. 

Een onlangs uitgegane Dagorder dd. 18 
April bevat eene nominatieve opgave van de 
officieren, onder-officieren en soldaten die 
gedurencle 1883 zijn gesneuveld on gewond 
dau wel aan bekomen wonden zijn overleden. 

Ge neuvcld zijn verleclen j1tar 2 officieren 
en 14 minderen, gewond 2GG minderen en 
officieren; terwijl mm bekomene wonclen zijn 
overleden 1 7 minderen. 

Dat de Ned. Ind. Spoorweg l\foatschappij op 
de dnbbeltjes let, blijkt o. a. hieruit, dat kin
deren van 2 tot 10 jaar met staatsspoor slechts 
half geld betalen en de Ned. Juel. spoorweg 
l\Iaatschapp:ij, zelfs van kinderen die nog ge
clragen ruoeten worclen, bet volle bedmg eischt. 
Dezer dagen nog stapte een inlitnclsche vrou w 
te Buitem:org in het spoor, met bestemming 
naar Bn.ti~via, na voor zicbzelf een kaartje te 
hebben gekocht. Ze ha.cl een klein kind bij 
zich, dat ze op haar schoot plaatste, <loch men 
vroeg han.r t e Depok ook bet lrnartje voor haar 
kind. 't Arllle mensch had <lit niet ~en nu 
verklaarde de haltechef aldaar, dat ingeval ze 
voor tlat kind niet betaalde, ze er nit moest. 
Natuurlijk deed de man niet anders dan hem 
door de l\fii.atschappij was voorgeschreven; ze 
verpandde hierop haar borstspeld aan den man
doer. 

\.Vii vernemen tlat een som van f 36 m. is 
beschikbaar gesteld voor het bouwen in de Ohi
neesche kn.mp van drie pri vaten ten behoeve 
van het algemeen gebruik. 

Elk privaat Zill van mecanieke toestellen voor
zien zijn en des nachts met gas worden verlicht. 

Er zal ook een prnuw met stoomvermogen 
benevens een lrnr voor het doel expresselijk 
vervaardigd, worden indienst gesteld tot bet op
halen, wanneer noodig, van de excrementen. 

Jav. Bode. 

LTJCHTBALLON§. 

In uw blad van W oensclag, 16 April, komt 
iets voor over luchtballons. V oor hen die het 
bericht met e-venveel b'elangstelling lazen als 
ik, kan het zijn nut hebben daaraan toe te 
voegen, dat m:ij kort geleden, als lid des "Deut
scben V ereins zur Forder>;rng des Luft-Schif
farts' een mededeeling is toegekomen, waaruit 
bleek, dat de, door de gebr. Tissandier geno
men practische proef met een eleetrisch be
stuurbaren luchtballon heeft uitgemaakt, dat 
het besiuren van luchtschepen mogelijk is, Bij 
een windsnelheicl van minder dan drie meter 
per seconde bewoog zich het interessante voer
tuig tegen den wind in, al was bet niet met 
groote vaart. Bij een windsnelheid van iets 
meer dan drie meter per seconde bleef het stil 
boven Parijs liggen, waardoor men een won
derschoon bird'seye view op de groote stad 
had. Bij een windsnelbeid van vijf meter, be
gon bet te dmaien en was bet niet meer in de 
goede richting te houden. Hieruit maakte men 
op, dat bet alleen aan kracht ontbrak, be
houdens eenige technische verbetering in de 
samenstelling, in het bijzonder met betrekking 
tot de verbinding van het schuitje met den 
ball on. 

Dat men ook in die ricbting vooruitgaat 
is duidelijk en dat men zal slagen is geen ge
waagde -voorspelling. 

hct binnenlamlsche bestuur betrekking had. De 
Engclsche geznnt waarschuw<le terstond, dat men 
zich niet nan Koningin ~fatbilcla moest vergrijpen, 
daar anders Engeland tusschenbeide zon komen. 

Juliane, 1)l'ins Frederik en hunne creaturen regeer
tlen in naam Yan den Koning, in hct eerst met on
uitsprekclijke •-recs, tlat de ecn of ancler door list 
een be1·el van den onnoozelen Monarch in banden 
zou wrten te krijgcn en hen in het verderf zou 
kunncn stortcn. Zelvc namcn zij den post van he
wakers waa1· en vedorcn clen Koning nooit, uit hct 
oog. De onzinnigste bevelen werden uitgcvaardigcl. 
Zoo moest geen beYel van kracht zijn, dat niet 's Ko
nings ondcrtcckening droeg. Maar orngekcerd kreeg 
de gonverneur van K ronenburg last, om uan geen 
door den Koning ondel'teekend bevel te gehoorzamen, 
hetwelk op Koningin l\Iathildc betrekking had, rnaar 
hU moest <lit aan den raa1l van state toezendcn en 
ei· eerst rlan gcvolg aan geven, wannccr hct met 
ell\ gewone ontlcrteekening dc1· nieu we lcclcn van 
den staatsraarl vool'zien terugkwam. 

Voonlat wij tot het groote stautkundigc treurspel, 
het crimi.necle proces, overgaan, zij ons eene korte 
aanmerking aangaande de .uitwerking l'an den coup 
d 'etat vergund. IIet regentschap van. prins Frederik 
was nict bcmind, hij liep aan den leibancl i,•an 
Gulclburg, die zich tot minister verhief. Een tijdge
noot zegt Tan den prins: ,,<le natuur heeft hem 
gcen ander voo1Techt geschonken clan dat zijner ge
boorte. " Ilij was misrnaakt, had geen vcrstancl en 
cen onoprecht hart. Zijne lichaamsgebreken zocht 

N n meene men niet, dii.t het spoedig. moge
lij k zal zijn steenkolen of peto leum tegen la
ge vrachtprijzen door de lucht te vervoer1m, 
maar de mogelijkheid bestaat voor eeu passa
giersvaart, onafhankelijk van wind en lucht
stroomlaag. Dit is slechts een qun.estie van tijd. 

Hun, die nog ongeloovig mochten glimlachen, 
op gezag van vermeende tbeoretische of teclmi
sche gronden, kan ik niet genoeg de lezing 
aanbevelen van professor Georg \Vellder' ,;i wer
kje Uel1e1· llie MvglichJ..-eit de1· L11ftschiffah1·t. 
Het is te ontbieden in den boekhandel van 
Seidel te Berl!jn, Leipziger strasse 8. Ook :is 
voor niet leden nog te bekowen, tegen 12 
mark per jaar, bet tijdschrift van boven5e
noemd ,,Verein". 

Om nu ecbter nog eens terug te komen op 
bet thema waarmede wij begonnen: moet bet 
geen verwondering baren, dat ons legerbestuur 
zich zoo weinig voortvarend bij leger en 
vloot betoont in de toepassing van het elec
trisch licht, dan w el is voor zulke verwonder:ing 
weinig plaats. 

Dood op zijn gemak boven bet centrum van 
den Km.ton nit een ,,ballon captif" de anti
gouvernementeele benden te bespieden en ach
ter hunne becloelingen te komen, zie, dat klinkt 
nu wel zeer traai, maar .... het kost geld. 

l\.Iet een paar sterke, beweegbare reflector
lampen voor groote afstanden, van de mnren 
van kraton en bentengs af den omtrek te be
spieden en te beletten, d1i.t onze wachten ver
rader4j k worclen bekropen en -afgemaakt, dat 
kan nuttig zijn, wie zal bet in twijfel trekken? 
l\laar, zooals een bevoegcle legerautoriteit mij 
eens zeide, ze willen er niet aan,weet je; het 
moest niks kosten. Ziedaar een antwoord. 

Dubbel jammer, zulke su:fferige zuinigheid, 
voor de verkenningen per ballon. Niet alleen 
toch, clat de gemicldelde windricbting en de 
geringe normale snelheid der luchtstroomin
gen in Indie daartoe buitengemeen gnnstig 
zijn (waardoor zij ook een geschikt middel aan 
de hand doen voor de observatie van vulkanen, 
enz.), maar wij 1 omen op die wijze ook nader 
tot de mogelijkheid ereis een torpedo'tje mid
den in den gezelligen kring onzer A tjeh'sche 
,,vriernlen" te laten nederlaten. Gaan wij er 
niet toe over, misschien zijn zij ons nog een
maal v66r. 

J. YAN ZWIETEN. 

Soembaja, 22 April '84. 

Verspreide berich ten. 
Door bet gcmeentebestuur te 1\Iirlde10urg is aan

bestced de levering van 59.000 stuks keijen,- zooge
naamde oblongs. Deze k walificatie schijnt in Neder
land dui::lelijker te z\jn clan de tc Solo bekencle eieren
!Iiaat.- Te Deli zullcn, nu er vele ka!Yeren verdron
ken zijn, p it '.en gedemp t worden. Me·1 bericht 
van daar, clat 1lc kongsies onder de Chineescbe lwe
lics zul!en opgche1•cn worden.- - Te Batavia vertrekt 
ellrnn dag t en 10 u. 4 min. een trein Yan Noorclwijk 
nam· de bcncrlcnstacl, die den rijsttrein genoemd wordt, 
omdat de becliemlen , die Yoor hunne meesters het 
eten naar de stad gaan brengen, gewoonlijk belaclen 
met etendragers, sommigen ook met gendies, daarin 
naar de star! gann . Die bedienden hebben nu Yan 
den wagon cen do bbelhui~j e gemaakt en i:pelen zee1 
gezeJiig een partijtje kcplek, echter zeer tot last Yan 
hnnne medepassagic1·s.- Te Meester Cornelis is men 
bezig op acbter~talligen in de belasting onder de 
Chineezen lijfsdwang t-0c ic pasccn.- Rij de instal
latie rnn den hePr Pannekoek tot lid van den Raad 
van lndie zijn toch saluutscholen geJost.- Te Batavia 
worden dric af!.jekeurde hoppcrbargcs verkocbt.- De 
Oostpos/ waagt of de commissie Yoor de Patentbe
lasting bet rcchl hccft, zonclcr ,-oorafgaanclc waar
srhuwing , zonder Yerlot zelfs burgerwoningen bin
nen t e clringen en hare zaken te verrichtcm.- Te 
Samarnng zijn bij twee bPeren in den vroegen mo1·
gen croions gestolen en wel door dames. Uit consi
deratic wordt er in het lndisch radel'land vooreerst 
nog maar van bet feit melding 5emaakt.- De ge
neraal Kilian zal <le prndjoerits gann inspecLeert!n.-

bij door kostbare ]deeding, zijn gebrek aan ve0 stand 
door Jaatrlunkcncle oordec!Ycllingen te verbergen. 
,,Hij is ," zegt men, ,,onrechtYaardig jegens ware 
verdi enstc, afgunstig . den Koning vijandig, ondank
baar jegcns zijnc moedcr , en jcgens zijne gemalin 
koel en jalocrsch." Oncler zijne regeering wen! de huat 
tegen tic Duitschers mode: om lat Struensee een 
Dmtscbcr ge1veest wa$, vc1·bood men bij eenc wet' 
clat buitenlanders een ambt beklcedden en in gilden 
en genootschappen wierden opgenomen. 

Strucntiee 's val was geen geluk voor bet land, 
want nicts wercl er beter. 

Door het crimineele rcchtsgeding, dat men nu met 
grooten spoed voortzeite, is niets aau het Jicht gebracht 
clan wat reeds ••erhaald en aangcstipt wercl. Had een 
groot Europeesch gercchtshof in de zaak vonnis moe
tcn vcl!en , clan warcn ongctwijfeld de samengezwo
ren op de bnnk clcr beschuldigen geplaatst en ve1·
oorcleeld geworclcn, W<lllt zij haddcn misdaden gc
pleegd, die volgcns bet strafwetboek van alle lan
..:.en de zwaarste straf na zich steepen. 

De werkclijkhcirl was geheel anders. Het groote 
gerecht~bof tracl op, <lat volgens de spreuk vae vic
tis! •) bet Yoniis vclde en met barbaarsche harcl
vochtigheid voltrok . • l\faar ons gevoel wordt daar 
het mcest gekwetst, waar wij over eene daad va 
wraak den mantel cler gercchtigheiu gcspreid zien. 
En zoo was bet bier. 

*) "\Vee den overwonnennen. 
lVo,·dt Veavolgd. 



In de Prennger Regcntsclrnppen heersrht een gods
dienstige onrnst onJer de bevolkiug en rnlks teu ge
··olge van brieven uit llfekka, die daal' circulei'rcn. 
De held \an de witte jas><cn gc"chiNlcnio:: i" duor 
den Hand vnn Justitie te Batasia wegens het op zij 
dtrn·eu van 1tl'n linkerarm vnn srhout "'ittc veroo1·
deeld tot. aeht 1l:lgl'n grYa11g1•11i><;;traf. nit•t ti' onrlt>1·-
0·:rnn in de \\'ittt>-Sucit'tl'it. Fn rle ,·e1·001 ilt•t•ltl<' i•n 
de ofllcicl' 'an Ju>'t it ic hehben rt'Yi>'ic :tangetl't•lrnml.-

De rei:< van dt>n GouwrnP111· Gcneraal v•rn Atjeh 
n:rn1 Hut.win hceft inplaat>< van f 40,000. slcchts 
f 22,000. gekust. Roleh taw,1r, maal' in nllc gr
vallen bc-tcr zoo tbn 0111gelwenl.- DoktPr Carlos 
Finlay te Havana beweert clat de gcelc koorts door 
de mu:::kiPtPn van den eerw men. ch op den arnlere kan 
overgcbt'acht worden en \\·el door den bed. --- Een 
vcrstnndig rechtcr in :\[i:;souri hecft uitgemaakt, dat 
een ongchuwd mci><je ecrst op linar ,-ijf en dcl'tigstc 
janr oudc wijster wortlt.-· Te Batavia is cen nan
Ynng gemn.akt met op 1·e1·scheidcns Burenuc de zoogc
nna1mle daggelders af tc schalfon en ltet aanfa1 pre
dikanti'n aldanr op twee te bepalen. 

TELEGRA:M:MEN. 
Uit Batavia, 28 April. 

Officieel 
0 v e r g e p 1 a a t s t naar Batavia, de lui

tenant-kolonel van den Abeelen; 
de kapitein der artilerie, ervat; 
naar Palembang, de kapitein der artiUerie, 

Feuilleteau de Bruijn; 
naar Willem I, de of:ficier van gezomlheid 

Fiebig; 
naar Onrust, Johnsen ; 
naar Soerabaja, Stoltenhoff. 

Uit Batavia, 29 April. 
De a:floop der heden alhier gehouden gou

vernement.stinveiling is 58.44. 

Officieel. 
E e r v o 1 o n t s 1 a g e n op verzoek, de 

Bruijn, ingenieur der eerste klasse bij de wa
terstaat. 

Tweejarig verlof verleend aan 
den eersten luitenant der infanterie, Gebel ; 
aan den officier van gezondheid Breitenstein. 

B e v o rd er d, tot ritmeester, de eerste lui
tenant der Cavalerie Serle. 

0 v e r g e p 1 a a t s t, van Padang naar Ba
tavia, de inspecteur van finantien Maurenbrecher; 

Van Batavia naar Padang, van der \Vijck; 
Van Oleh-leh naar Lambaroe, de architect 

Buijten; 
Van Kottaradja naar Oleh-leh, de opzichter 

der derde klasse Guldenaer; 
Yan Amoerang naar Menado, de opzichter 

der tweede klasse Klaverstijn. 

Uit Batavia, 29 April. 
Te Singapore zijn drie Engelscbe oorlog

schepen aangekomen, van het Ohineesch eska
der, de Poache1·, Silly en Cunning, met be
stemming naar Penang. 

De waarnemend gou verneur der Straif;s Set
tlements heeft de Nederlansch-Indische Regee
ring een ultimatum gesteld in zake Tenom. 

"\Vordt daaraan -niet voldaan, dan zal En
geland zelf handelen en dan vertrekken bo
vengenoemde bodems naar Atjeh. 

De bekla:i.gde Mulder, (witte jassen zaak) is 
door den Ha.ad van Justitie te Batavia tot acht 
dagen g~vangenisstraf veroordeeld. 

De officier van J ustitie en de beklaagde ko
men beiden in hooger beroep. 

Het stoomscbip Xool'd-B1·abaml is gisteren 
te Padang aangekoruen. 

Uit Batavia, 29 April. 
Officieel. 

Ge pl a at st te Palembang, de aspirant 
controleur Martens ; 

tc, Djokja., de onderwijzeres, mej. r agel. 
te Soernbaja, mej. Roskopff. 
0 v e r g e p l a a t s t, va.n Soerabaja naar 

Probolingo, mej. van Renesse; 
van Djokjakarta naar Batavia, mej. Merz; 
van Palembang naar Sumatra's W estkust, 

de controleur Schussler. 
De resident van Soern.baja bericht, onder 

dagteekening van 25 April, dat de geul al
daar is doorgebaggerd en door een coupure 
is vereenigd met de baai van Sedajoe. 

Het Solowater stroomt langs Oedjongpanka 
naar zee. 

Uit Batavia, 30 April. 
Offi ci eel. 

T aar Soernbaja is overgeplaat.st, de ritmees
ter der cavftlerie Van Toorenburg en niet de 
ritmeester Stoltenhoff, (zie ons telegram van 
gisteren.) 

Officieel. 
Tweejarig verlof verleend, a.an den in

genieur .::ler eerste klasse bij de W aterstaat, 
van Velzen; 

Benoemd, tot 
de eerste luitenant.s 

kapitein cler infanterie, 
Ilgen en van den Boom; 

tot e rsten luitenant, de tweede luitenant 
van Aken. 

Overgeplaatst, van Margasari naar Te
gal, de ingenieur der twcede klasse Hercken
rath; 

van Banjoemas naar Marg1lR1tri, de aspirani
ingeniem Saltet. 

Het Stoomschip P1Ldang vertrok 28 April 
van Pauillac naar Batavia. 

Y olgens een gerucht zou het Stoomschip 
1'ulk, van de gouvernements-marine door At
jehers ziju afgeloopen en de bemanning ver
moord. 

Yan Reuter. 30 April. 
Landen, 28 April. De ontruiming van Berber 
is begonnen. 

Het grootste deel der troepen ver broederde 
zich met de opstandelingen. 

In de kazerne te Dublin is een helsche ma
chine te vroeg ontploft. 

Bij een or..derzoek door den magistra11t in
gesteld, zijn plannen voor een opstand uitgelekt. 

Uit Batavia, 1 Mei. 
Nog hebben voldoend examen 11.fgelegd voor 

postkoruruies der 2e klasse Frolich, Jansen, 
\V. Schram, van der Slnijs, F. Schrnm. 

Kapitein Eichboltz is te Batavia a.an een 
zonnesteek na een militairen rnarsch overleden. 

De Echelon en de Prins Alexande1· zijn eer
gisteren van Coctown herwaarts vertrokken. 

De Ch ijeuassa is aangekomen. 

De mail tot 29 Maart is a.an, en brengt 
de volgende berichten. 

Benoemd tot o:fficier van gezondheid Hal
bertsma.. 

Gedetacheerd de luit.enant der urtillerie Six. 

Uit ingapore, 1 Me-i. 
Hier is een mail aan met berichten tot 4 

April, die heden per Sttmuau.Jct naar JtLva ver
trekt. 

Het voornaamste nieuws daaruit is: 
De Koning gaat den bertog van Albany te 

vVindsor begraven. 
Het bezoek a.an Brussel is uitgesteld. 
Anslijnt Consul te Alexandrie, werd benoemd 

tot directeur der Suez company. 
Het voorstel van Rutgers tot wijziging van 

het Merwede-kannal is aangenomen. 

Van Reuter, 1 Mei. 
Landen, 30 April. Bij de wedrennen werd 

de prijs van duizend guinea's gewonnen door 
Scot; 

de tweede door Meclard, 
en de derde door Harvester. 

Uit Batavia, 1 Mei~ 
Het gerucht, dat het gouvernement.sstoom

schip "Valk afgeloopen is, heeft zich nog niet 
bevestigd. 

Vel loop+ te Atieh een ander gerucht clnt 
hetzelfde gcbeurd zou zijn met het gouverne
mentsstooruschip A 1·end. 

Ook clit won1t tegengesproken. 

Er is een ontwerp ingediend tot regeling 
van het rechtswczen op Oo".!t-Sunmtra. 

De kosten zouden {.29,000 bedragen. 

Uit A~jeh is een buitengewoon groote voor
raad geschut en munitie aangevraagd. 

Particulier Telegran1 
uit Nederland. 

VAN DE LOCOMOTIEF 
Am~le1·dam, 30 April. 

JAVAKOFFIE, gewone bereiding, particu-
lier. 28'/• Loe. 

Aangeslagen vendutien. 

Op l\faaudag den 5en l\fei ·1884 te Telawa van 
houtwerken. 

Op Dinsdag t!en 6en Mei ·1881 ten huize van den 
!leer G. II. Lncni·die te Kebalen van tokogoeclet'en. 

Op \Yoensdng den 7 en :\lei ·1884 voor het toko
locanl Yan de flrnm Soesman & Co., in de voorstr::mt 
alhier van Jos~e gocderen. 

De Yentl umeester 
H. C. Fisser. 

-- Ad-verten ti en. 

:Bek~~d.i~~~i~g.., 
De Resident van Soerakm·ta maakt bekend 

dat op 1'1aandag den 5en lllei e. k. des 
v66rmiddags ten 9 ure, vendutie zal worden 
gehouden: 

a. te Tela;wah van 1500 M. brandhout 
le kl11sse, 10,000 sirappen le soort en pl. m. 
200 balken van verschillende diruensien; 

b. te Gedangan van 282 balken van 
verschillencle dimensien, waaronder boven de 
5 en 6 Meter lengte, 30 Djokdjasche karre
booruen, 105 dolken, 24 dubbele dwarsleggers, 
36 watons, 200 leggerduigen, 10,000 sirappen 
le soort, een aantal spaken, 50 M3 brandhout 
le klasse en Kesarubie hout.skolen. 

[115] 

De Resident voornd., 
Na.mens denzelven; 

De Secretaris, 
'l'H. VAN DISSEL. 

Ve~lCJ~e~ill' 
op den 28en April een Sigaren-kistje 

inboudende een Portefeuille 
m.et fainilie-Portretten en ver
schillende papieren, enz. enz. voor den 
vinder van geen waarde. 

Beleefd maar dringend wordt verzocht het 
kistje, zoo 't gevonden wordt, te willen be
zorgen bii den uitgever van dit blad, kunnen-
de desverkiezend beloond worden. (116) 

Victoria Water, 
Nat u··u r l_ ij k ~Ii n er a a 1 w at e r 

uit de 

Victoria Bron te Oberlah.n.s-teiu. a/cl. Rij:n... 
Het minernalwater der »Victoria bronnen'' worclt gevuld zooals het uit den schoot der 

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

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij en:.1. clan eenig ander mineraalwater. 

(81) 

Verkrijgbaar bij: 

SOESMAN & Co. 
Sama.rang, Solo, Djorja 

en in alle Tokos. 

Fabt•icksmerk in HOLUND gede• 
poneerd. 

General Depot te PARIS, f2, rue 
Richer. 

Depots in de 11oornaamste a pot he ken 
SAMARANG:,Vunnce& ''DD i\.ah1t; 
llATAVIA : JlonCrijwe & C• j 
D101rn1co: 'Vonnce & C• i 
SoERABA'/A: G. Ellinger; 
PADANG: n. "'t/BD Mnyen; 

~~~~~ 14ACASSAR: ~b. Br11gaaa& 

I.NDISOHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteilen in Spaanscl1e en Portugeesche Wijnea. 

Witte en Roode Po1·t ..... f -15.-1 per 
M:a.lngn, l'tinscatelen Vino Dulce,, -13.50 }-12;,fl 
Pa.le-, Gold- en Dry-Slle1·ry ,, -12.-J acont. 

AGE~TE:\: 

A. N. KOL"JIUS. . . . Bccnjoewccngie. 
LARSEN & Co. . . . P1·obolingo. 
VAN lllUIJDEN & Co. Soerabaja. 
KROON . . . . . . . . Mor?jokel'to. 
STEC[( . . . . Jlalang. 
DEi\NI:'\GER . . . . . Kedi1·ie. 

l\L\NUEL . . . . . . . Mallioen. 
TllOOFT & BU. T°'m. Soernem·ta. 
H. BUNI:'\G. .Djoqjacm ·ta. 
E. t' SAS. . . . . . . Sanut1Ytng. 
LE CLERCQ .. Toeba11. 
SJIEENK. . . . Che1·ibon. (I 07) 

BECKER & Co. S 0 ERABAIJ A. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksba
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 
Een groote partij I..1, 'I.\ ._, en Balk

ij zer in alle ufmetingen. 
Staaf en plaat\jzer van alle dikten, 

waarbij van 6'X2'X '/,." en '!•" 
§taaf en plaatkoper en J{oper

draad. 
Groote- sorteering- illoerbonten en 

.Klinknagels. 
> » J{operen liranen 

en StooID.afslniters. 
India rubber van af '/rn" tot en met 

l" dik. 
Gasp~jpen met hulpstnkli.en tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 

ID.en, enkel en dubbel. 
Hand, Centrifngaal, StoOID.• 

porn.pen en Brandspuiten. 
Snijge1·eedscbap ,·oor gas en 

Wlthw-01·thdraad. 
Alle soorten Verf,va1·en. 
Boor en Ponsu1achines, Draai

en Schaaf bank en. 
Stoo:nunachines 1net J.:etels op een 

fn.ndatieplaat. 
.Kiezel~·uhr coinpositie, de beste 

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

vnnrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten -voor Javn zijn. 

V erder alle a1·tikelen, benoodi;i;'tl 
"'\'Oor landelijke onderneinin"'en. 

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

Gaarne beln.sten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'1acbinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
ling·en a.an op diverse werktuigen. 

(90) 

J. van Gorkom & Co. 
Apothekers Djokjakarta. 

Ontvangen VERSOHE GROENTENZADEN 
ERFUR'f, 'fEGEN REMISE YAN f 16.

PER BLIK a .2 SOORTEN. 
(113) 

GBen AST H fi1 A rnear 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AA1'WENlllNG VAN HF.T 

anti-asthmatiek poeder 
VAN Dr CLERY 

Voor gthttl J A VA : bij W ANNE£ 
• Van AALST, "Samar~ 



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

H'n bchoen' vnn 
l)C" GymnnP'!ticksehool te Soerakarta 

en 
Dt> 1·("1·ceni~i11~ tot ,·oorbereidend on

dl•1·richt nan .kinderen van Uinver
mo~·cndcu in Nede1.·land!!lcl1 ludie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs 
l prijs van 
l « (( 
•> pr+izen « f 
:) « « « 

10 « « « 
100 (( « « 
200 (( « « 

f 100.000.-

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-
50.-

f 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

3~0 pl'ijzen r •170.000.-
LOTE~ zijn teg1'n f '10.- C01 TA1~T vel'kl'ijgbaar. 

te _\mboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« naml::I « den hcer C. J. Blankert. 
c< Ramljarrnasin « << <c J. A. Jansen. 
« Bandonii; c< cc « C. G. Heiligers. 
« BataYitl • « de .N I E compto l\Iaatschappij. 
<• ,, « den heer H. J. l\Ieertens. 

« « « c< G. Gehrnng. 
(( ,, « « « F. II. Kroon. 
(( " << de heeren H. l\L van Dorp & Co. 

11 <( cc « Ernst & Co. 
~ « ,, « Ilruining & Co. 

" « " Ogih-ie & Co. 

" " c< \'isser & Co. 
« « « Dunlop & Co. 
" den hte1· Loa Po Seng. 

v <( Thio Tjeng Soey. 
(1 Bt'ngkali=' 
(< lll'llkoe]Pn 

" " 11 L. van Hutten. 
'' 11 " C. A. Aeckerlin. 

" llo1'leleng « (< (l 

(( 

~ieri.nch. 
Th. Jansz. " Bnitenzn rg " « 

" l IJPrihon <( J. J . H. Smeenk. 
_\. J. \\·olvekamp. u \( (\ \( 

(( \\ ( (\ \( J . van Holst Pellelrnan. 
Brocx. < [ljt'lllbl•r Bl•zockiP <( 

« ll.i11rjnl':trl;1 << 11 

\( 

J . J. de Graalf. 
« ,, H. Buning. 
" ,, \\'ed. Kock(;'n . 

" de lwe1·en Soe~man e Co. 
" lnd rn 111 njo<' " den h er J. Revius. 

" « Chs. Pino. 
" J\ cdirie 11 « « F. Stoltenhoff. 
« l\ota-Tiadja " 11 « A. IY. Kneefe!. 
« Labocu11 (Deli )« " J. F. H. van Hemert. 
" :.\lara"~ :w << (< " IY. Eekhout. 
,, _\l:tdioen '' « '' P. E. Andresen. 
• :.\fo_!!e lrrng " « « P. Koppenol. 
<• :.\!1'<h111 « ,, I\' . F. H. Leyting. 
" .\fenado ,, tie heeren de Bordes & Co. 
« Padm1g <( « l\'aldeck & Co. 
" Pud.-Pandjang« « c< J . \V. Alting Siberg. 
« Palembang « « G. IL Ruhaak. 
,, Pa~oProean 1< cc c< ll. G. Klw1der. 

« « c< <c D. P. Erdbrink. 
« Patti!' « « " A. l\I. Varkevisser. 
" PPcnlungan « c< a A. IY. I. Bochardt. 
" « « « « S. N. l\Iarx. 

« c< de hecren Hana hlullemeister & Co. 
" Poerwore<ljo c< den hecr l\I. F. Srnets. 
c1 Prnbolingo « « c1 C. G. ,·an Slidrecht. 
" " « c< « R. S. Thal Larsen. 
" niou w « « ('. ·rnn Zijp. 
" Ile iubang " « (( P. L. van Bodegorn. 
" Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
" Sanrnrang « de bceren G. C. T. van Dorp & Co. 

,, « c< « Ra,·euswaay & Co. 
(f v « « <c A1110ld & Co. 
tr 

(( (( 

(( 

(l (l 

(( (~ 

" 

« « « Soesman & Co. 
« « « Grivel & Co. 
« den beer A. Bisschop. 
« « <1 Chl'. Kocken. 
« « « Y. Clignett. 
<< de hecr<'n Geb. Gimberg en Co. 
c< c< « Yan l\luiden & Co. 
« <c ,< Thieme & Co. 

« Snt•rakarta « « (( Soesman & Co. 
(( 

(( (( 

(( 

« « ,, Thooft & Buni.nir . 
« c< c< Vogel van cler Heide & Co. 
<< den beer L. Bai.er. 

c< 'Llng1'rnng << cc <c L. A. l'.11-. Leman. 
« Tjiandjoer <c <c « Jhr. R. Holzschuher von 

« Tega! 
« 'f<' rnate 

<• Tjilatjnp 

Harrlach. 
«. « <c K. Hovens Greve IVzn. 
« « cc C. IV. R. van Rene~e van 

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

Mi.st. 
« \Yono"'obo (( cc « D. J. van Ophuijzen. 
De trckkin cr geschiedt ten overstaan van den No

t nri -; II. .T. ~IEERTE0;S te Batavia als bij aauplak
liillf't i:-: l1ekencl gemnakt. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

_A._n1sterdamsche Apotheek. 
So er aka rta. 

Hayrn1u. Alcoholisch urasch
''T ater. 

( l O l ) MA CHIELSE. 

Steeds lvoorhanden: 
POSTTAB.IEVE~. 
'I'ELEGHAAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

rek en<l tot 200 woorden. 
TAitIEVEN voor E:OELIELOONEN buiten 

cle lijn. 
(6) 'l'HOOF'r & BUNING. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op annvmag datlel!ik 

SchijCschietrc~isterl!il en A.:Cstnndsbf.'pa-
lin~en, afzonderlijk gcbornlP11. 

Gcdru.kte A.nntcekenin~boekjcs. 
Nnamlijsten. 
Klecdinglijstcn. 
StraCboe.ken. 
Uenngeboe.ken met ster.kte Re~istcr. 
P1.·oces-Verbaal. Getu.ii,:;en Verhooren. 
lle.klna~den Verhooren. 
Vendtn•crantwoordiui;en, e11Z.em:. (4) 

Verkrijgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

Nm P~ VAN DJIB STO!, 
oud-officier van gezondheitl bij het 0.-I. leger 

:.H:ANDLEJIDING 
\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
I)! 

Nede1·landsch-Lndii!. 

Met 1 uitslaande platen. 
Ten gebruike op plaatsen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ijs f 5.- f1·anco pe1· post f 5,50. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, geL_igen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Attentie! 
CICTONS HWEJIKIRIJ 

in soo1 ... ten.. 
verkrijgbaar tegen billijke prijzen 

bij 
E. t' SAS. 

(108) Semai·ang, 

Sedert 30 ja.ren, zijn een 
groat a,a.nta.1 personen! zoowel in 

Fra.nkrijk Etls in vele a.ndere la.nden 
genezen, of wel zij hebben hunne 
gezondheid hehouden door 11et gere
gelde gehruik der Bloedaf) eidende 
Pillen van CAUVIN, va.n de Fa.culteit 
te Pa.rijs. JJit geneesmiddel is eene 
za.chte en aa.ngename purgatie; 

gema.kkelijk intenemen, stellig
wePkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop eJ te PA'\IJS 
147, Faubourg St-:e .. is 

MAAGZIEKTE!NI 
lloeijelijke Spijsvertering. llaag-onlsteiing. l!!aag-en buikpijn 

Eu i 0

ERENTSlro ff Err {:PAE RR ET 
A la P.A.P.A.X.N"E 

(Plantaardlg, de spijsverteering bevord•rend mldde/J 
Generaal Depot: 163 & 165, Rue St-Antoine, PARIJS 

en in Ind ie in alle Apot heken \·erkrijghaar. 

DE EENlr.t COF.OGEKY.UROE .1,,, ,. .1 ... \ c.1de nie •le Me1l eci11rvan Patli•· 
DE EENIGE GEAUTOR Sf.E ~ DE duur 111•1 rra1"chc Gou Ycruement. 
DE EENIGE AANGENOME!IEN 111 1!e \1uspi1alc11 '"" Parijs. 

Na.tionaJe belooning van Fl'S 24.000 
Dit m cdic:11n e11t.sedPrt uU 1:11·en door tie voo_111aamste 

genepsJ1eeren gel1n1ikl . a\, het k1arli\u;id1gste rnn 
!!li e lttiueri11g.~1111dtlelen 1:; hc:t ce111;,-:c 1.1' .de uehee.le 
wel'e ltl u;il ziJnC cere en 011dcrsehe1d111 gsl1l e l.; IJclll. 

ALGEMEEN El'\rnEPOT: 62,rue de Rivoli , te Parijs 
Jedere doos bevnt eene b1·11ch.111·e d•r Ztel>len betreO'wclt 

Voor JAVA bij Wannee & van Aalst teSamarang 
Te DJOKDJO, l1ij WANNEE: & c·. 

Nederl. Indisctre Levensverzekerina 
EN 

L ij fr e n t e M a at s c h a p p ij 
TE BATA_ VIA. 

Inlicbtingen omtrent vcrzekeringen b. v. i-apifanl bij overlijtlen, Tmmer-trckkcnde verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs iutngenornen VEl{,LA.\.GD tarief voor WEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

Jen Agent te Soerakar~a 
(17) J. IL VAN 01\llVIEREN. 

Ondergeteekeuden, eeuige agenten voor geheel J tt v a van Bub's stookoveu, hebben ten 
einde aan de vele aanvragen te kun:Ilen voldoen, en alien suikerfo.brielrnnten gelegenbeid 
te geven om de oven in toe passing te brengen, l 00,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DEJ LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMA'fERIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETERIJ, W AGEN- ' 

MAKERIJ en TIMJIERMANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Installa ti en. 
warden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, F ABRIEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZE en FA-
BRIEKEN, wordt op zeer billijke couditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymna.stiekschool te Soerakarta 

en 
de Vereenigini; tot ''oorbcreideud 011-

derricht nan Kinderen van 1'Iinver-

L 0 
UTlOE~eNnd!u tl~ r::ec~~:::.c:::~::ie~n 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(84) THOOFT & BU:N!NG. 

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

Vool'straat-.Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk aanbevolen. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K;Q.Q.P~~be "Wijne;~~ 
(25) A. MAUHIELSE. 

V erli:.rijg·baa:r 
bij 

~HOOF? & BUN!NG. 
Av6nturen 

van 

Baron von Mtinchhausen 
(in bet J avaansch) 

P1·ijs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & l3uning - Soera.ka.rta.. 
PAPIERE IN DI\rERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'fOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN iEER VELE SOOR1'EN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, ~nz. enz. (5) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

.Heatings Cough Lozen~es. 
Middel tegen de hoest. 

( 10 5) MA.CHIELSE. 

VAN DER LINDE & TEVES. 
SAMAHA NG. 

Amsterdamsche Apohteek. 
So erakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. Koorts• 
-werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

l 100 ) MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papiar-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette a:flevering ge

garandeerd. 
PRIJSOOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. 

SOES~.I:AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en C0In1nissie,rendntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende "WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. lVIACHIELSE. 

AT TENT IE. 
De Agentunr der Onderneming 

D~~tj~ki ~il~'bo~ng 
te Solo, is op 1 Mn.art jl. overgegaan vn.n 
den Heer UUSTAAF WIN'rER, op 

(83) M. J. T HOOFT. 

AGENTscnAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit ver7~keringen te
gen bnmclgev1i.ar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
--.CT • t '' " ~ er.1. as. 

Bij het A.gentschap dezer Uaatschap
pijen bestaat, op zeer aanne111elijke voor
waarden, ;;clegenheid tot verzekerin;; 
tegen brandgevaar, van alle soorteu Ge
bon.wen en Gocderen. 

De Agent te Soemkal'ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

XE KOOP. 
Het huis en erf· thans geoccupeerd door de 

loge. 1'e bevragen bij den Heer 
(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voo1· de wet 
DE UlTGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT §' BONING - Soerakarta. 
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