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Abonnementspriji:: f' 7.SO per h1ilfjaar 

bij voornitbetaling. 
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Kommissarissen voor Je maand i\1ei. 
Pl:uttselijke Scboolkommissif' 

de heer: E. A. HALE WI.JN. 
de heer: J. · SPRUIJ'l' L:LTD..:-Kl:WO~ 

'-'erzorgin~s~e!'!ticht 

<le heer: H. VA:\ Ii ROLL. 

Mann'ltnnd. 

\·rijchlg 2 Mei E. K. 
Zonrla{! 1 K )f Pi L. K. 

Znterrlng '10 Mei Y. ~f. 
Zondng 25 )fei :::\. )L 

~IXITDMrnX DE:R :\L\lL'S. 

Te Stli11lll'G1lf/ Te Bala Pia 
F. 1-1.)-20 F. .~-18-1 .Tnni 
E. 7-21 E. JO·-':!,. 
II. 10-':10 I ll. 1:3-23 

Tube! nantoonende tie dtitmus Ynn Ye1·trek en w1·
moet!elijke nankom;;t der bl'ievenmnlen rnn en nnar 
Nede1·lc111d over de mnnnd )lei 1884. 

Yerrnoedelijke aankom;;t 

te Bat.Hia. 

); 4 ~lei. 

.E 5 id. 

N 15 id. 

F. -16 id. 

E. ·19 id. 

K 25 itl. 

F. 28 i<l. 

\'ertrek van Batavia. 

I~ X. 3 Mei. 

I F. 5 1<!. 

E. l 1 id. 

x. '1 !1 ill. 

F. 19 id. 

~. 24 id. 

E. 23 id. 

X B. De lette1·s S. E. F. duid1~11 re;;peclievelijk de 
~Vederlwulsd1e, Engelsche en F1·cmsche brie1·enrna
len nan. 

De Jam Bode deelt mede, dat er te Ba.ta.via 
een Chiueesche priester roudloopt, die bi
zonder kna.p ruoet wezen m het waii.rzeg
gen. De nu.r: ·wil d,tarrnor geen b~ta.ling 
a11.nnemen, maar heeft bij zich een intee
kenlijst 01:1 geld·>n hijeen te zn.melen, ten 
einde, zooa.l,.. hij zegt, v;m die geltLn eeu 
grooten ueill~J~1. eqens m Chin11. te bou wan. 
De leeperb he~ft voor d1i.t doel rec ~h m~er cbn 
lO'rn bij ellmnder gekregeu. 

T& Solo kornt nu en clan een vrouw, die 
zich 1\111.k Pok bat noemeu en volgens hnnr 
zeageu te Djokdja w-oont, hoewel ua ~ genomen 

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

Carolina Mathilda van Denemarken. 
i.:a. 

r1'1'1'olu. 

Dnarom liceft gPcne criwineele rechlzaak op staat
kundig gebied nit de11 niruweren tijcl zulk een H~hok 
teweeggebracht. als de moonl aan Strnensefl en 
:Brandt gepleegi.l on1ler den schijn rnn ee11 rerhtvaar
dig , ·onnis. 

Het oordeel der geschierlenis her.ft reerb Jang in 
het laatste res.<01·t be~list en het is nan wdijks meer 
aan twijfel on·lerhevig, dat hier een der nfs.;buwelijk
ste gerechtelijke moJrden heefl plnals whatl. De 
Fransche revol11tie kan mede op eene lange reeks 
van gerecLtelijke m )Orden wijien, maa1· de vorm 
was daarin bijmak, die alle beteekeni-; vet'loor onder 
l1et hu1tengewone politieke gewicht rnn <lit grovte 
mtionale trenrspel. Ja, de stciutmoerligste aanvoer-
lers ha Men ze gaarne geheel en al op zijde gezet. 

Zoo viel~n l,') lewjk xn P!"l. rl:e <lllizenden voor, met 
en na hem al~ ei'!le offera'lrle. g.>bracht aan <len 
tij J,;troJm, wa:trtegen de kracht van hetiwli1·idL1, t'll 

lie drr oude rechtel'!ijke instellingen broze 1·ietstaven 
waren. 

Struen~ee 's en Brand ts hloed vloeile ook als een 

De §oern lu1 rtruclu Oo urruit f"er
schijnt hveemaii.l s weeks: Di nsdag en 
I · rijtl a g. uitgezonclerd feestdagen. 

infonnaties gebleken is, dat niemand hnar te 
LJjok lj<L kent. D.:i.~~ vrouw he.:ift liet o.Jk zBr 
ver rn het v0or.:;1Jellen g •brncht. O.tt h-lt nict 
altoos of liever uooit uitkomt m den geest 
W1l.tLnn h1tre voorspellingen wotdeu opgevat, 
is misschien hii.re schuld niet. Zij voorspelt uit 
koffieclik: Z!J voert met zich een vrouwelijke 
beJiende, die een geheel arsen1i.1Ll gereedschiip
pen drnagt als spellen k1iarteu, dobbelst~enen, 
rmgen van a!rn,·-b1tlrnr. · van klappardoppon, 
van bloedkrnlen, van zilver, koper en ijzer. 
roozenkmnseu, <loozen met dubbele deksels 
en bodems, zakken met verschillenr!e soorten 
van zand, sleudangs en kains van Europeesch. 
Hindoesch, J1waansch en Uhineesch mii.aksel, 
flesschje met tooverwa.ter en eindelijk nog een 
groote meuigte zaken die op het gebied van 
necromu.utie eeu groote rol schijnen te spelen. 

Y oor het benntwoon1en van eeu eenvoudige 
vmag betaalt men, naar gelang van de be
l::mgrijkheid rnn tien tot vijf en twintig centen. 

Y oor een zamengestelde vraag van vijf en 
twintig tot vijftig centen. 

Y oor het trekken van een compleeten ho
ro koop vijf gulden. 

Yerder reklameerde ZlJ gedurende de openi
tie vrll koffie. sirih, menjan en opium. 

Men ziet dat haar tarief uiterst billijk is 
en men zal die billijkheid nog meer appreci
eeren, a.ls men weet dst men eigenlijk hPt dub
bele moest beta.len, maar dat Z!J de audere 
helft eerst komt vordereu als het. door ha.ar 
voorspelde, uitgekomen is. 

Men schr,ijft uit Djatienom da.t er aldaar 
een zekere bedrijvigheid onder de priesters 
heerscht. Die priesters ZlJn vim t!jd tot tjjd 
woelig. maar m deze tijden van den l\fadhi 
zal het niet OY'erbodig Wezen die heeren in het 
oog te houden. 

De heer R~ijerinck, resident van Soerabaia 
gaat m J uni met verlof naar Europa. V olgens 
ew ander bericht zou ZHEdG. het plan hebben 
om 's lauds dien t ta verla.ien. wat wij echter niet 
kuunen gelooven met het oog up de kans voor 
ZHBdG. om L\iiad va.n Indie te woden. die zeer 
s;;hoon moet st.um. 

\ \. annecr men te~·cn woon1ig nn.n eeu ChineeK 
zil vergeld nitbetanld. dnn ouderzoekt hij ge\\·oon
lijk cbn khmk v11n de mm hem ter hu.rnl ge
stelde rnuntstukken. Yele Europe11.nen nemen 
hun <lat kw11.l~jk. o. i. zeer ten onrech
te. \Vimneer de Chiuees den Europeaau nu 
waar levert. dim wor,lt die wnar onderzocht, 

Advertentiekosten beh1tlve het zegel voor 
elke 1 0 woonlou voor :2 plaa.tsingeu f 1.

elke volgeurle pl111i.tsing de helft. 

wa·trom r.ou de nrnn het recht niet. hebb:m om 
ook dJ d ug Uijkl1eitl van het 1i.·m he;u betaakle 
gd l te ori Lrt::>Jkeu, voJrnl nu er in deu litat
sten tg l zouveJl vii.heh gJld rn omloop is. 

<Jistereu vertehle ons een Chiuees <lat eeu zij
ner 111nJgeno0ten, zich, zeker niet de gelukkige, 
bet:itter bevondeu had v1m twee v1i.lsche bauk
biljetten va.n tien gulden. Wii hebben moeite 
nangeweud om ze ter bezichtiging te krijgen, 
om onzeu le11ers de serie eu het nummer be
kend te m1.1.keu, ruan.r zulks is ons uiet mogen 
gelukkeu. Het eemge wat wij te weteu konden 
komen Wil.S, d1Lt het watermark niet zuiver was. 
Ook op b1rnkbiljetten van f 10. ilient dus 
ncht te worden geslageu. 

De quasi-gekke bedeln.ar, \Vttarvan 'vij in een 
vorig uummer melding maakten, schijnt 'vVarong 
Pelem verl1tteu te hebben, om eeu auder terrein 
•oor zune exploitatien te kiezen. Hij kwam 
gisteren morgen uit de Uhineesche kn.mp, wa.n
delde laugs Je Voorstru.u.t en zette zich op den 
~toep vim een bewoond huis neder, om m af
v·achtiug van eemg boevenstuk te kunnen vol
voeren, uaar de exercitien der a.rtillerie te kij
J..en. De man is zeer brutau.l, rnaar vreest 
kennismaking met een stok. 

.1. Tit~icgellstuimde hd ons .... crguml is Let vol
gende zooals het ons verhau.ld werd mede te 
deelen, doen wij het echter slechts oncler reserve : 

De vader vu.n eeu huisgezin Lier ter stede 
ha.cl opgeruerkt dat ZlJn beiliende, een joogen 
van een jau.r of twintig, wat mooier gekleed wa.s, 
d11n zijn finantieele positie zulks medebracht. 
Op een goeden dag was de jongen, Jien wij Rtkso 
zullen noemen, zelfs m het bezit van eeu ket
ting, waara.an echter geen horloge hing. Het 
gevolg hierva.u was da.t Rekso scherp werd na
geg1ian, mu.a.r het bleek niet dat er in huis iets 
vermist was. Nu verleden Vrijdagavoud vroeg 
hij permissie om ean feest in rle karupoong te 
gaa.n bijwonen en toen hij die gekregeu had, 
kwa.m hg voor den dag met een groen zijden 
ba1tdje. Su w0rJ Rekso g0sommeerd o::n op te 
geven mia.r hij al dat geld van d1iu.u had om die 
fraa.igheden te koopen, daar zij n trnctement 
daartoe lang niet voldoende was. Rekso g11.f 
ZJJU heer op be~eefden toou te kenuen, dat 
hem zulks 11iet aangmg en hii het niet 
gestolen had. De heer zllide dunrop cla.t 
hij een bediernlP. die zulke duistere bronnen 
v,iu iukomsten had niet kon behouden. Het 
antwoord w11s: ik zal du.n wel heengn.an. 

-Goed! mu.ar Je voorschot'? 

"lachtoffe1· van een oproer. 7.ij h:irl len hrt grvoel den iij de mocllige Koningin .• Ind1en zij. door den 
drr natie <'I'll' ue!t~edigd. llct ,\·as natunrlijk. dat roem rnn het nnrtelaarschap omstrnalcl, in bet land 
deze hen hantte en hnn ondcrgn11g wen:-:chtc. \\":1- geblcrnn warr, <Ian mochten zij zich niet in de 
1·rn zi.i g-ernl!rn onrlrr den degen rlcr nristocrn+en. zeg1'prnnl wrhl'ug,311, w;rnt elke dng ko'l hen van 
die in rlie11 nncht i•1 bet koninklijk p:i.leis inhrnken de 1Tuchten beroornn. IIet eenige, ,rnartoe zij te 
of ontlet' <k mc·<~r. n van hnt om nieuwighedrn ver- bcwegen ll'<H'e:1, was dat hct prnccs te:zen <le Ko-
hi·ter le rnlk. men zou kunnrn zep:gen. dnt het rec ht d»r · 111 ug-in nic•L in hC'l op.•nbaar wct'd beh.1n1lelrl, en <l1tt 
\naakgodin 7,ich had rloen g-elrlen. ..\lnar tcgen de 1 men lieluof'de, rlc [H'oce,><tukken nnn !wt Eugelsche 
lJorst stuitenrl i' bet gNechtshof. \vnnnoor men hen : ltof ti} znlh!!l mwlcJeclen. 
stelde. een schnudaal .is bet proces, cenc he,potting '.\[Pn !1.1 1[ gcvange•wn in bocien, m c11 had kcrkc>r~. 
v:1 11 all1~ f.!<'l'Pchtigl1ei.J hcL vo1111i~. Strurn~ee zijn p:ewillige rechLer>'. bculen, sclrn.rntten. er ontbrak 
broe \er en graaf BrnnrlL wcrden geketeml, kolonl'l nict· v1..1'.lr een criminecl rechtsge ling dan - eeue 
Fttlken"kiolrl wicrp men in e<'n engen, dompigcn kerker rnisdaad. ne 7,~}iate 1·ijanden moest'm niet slechts 
Toc.m hij krnmppijnen krecg en prim; Fredel'ik ver- gcstntft, zij mocsten rnrnietigd worden. Het kwam 
zocht wcrrL hem ecne gezondere gevangenis ann te e1· dus op nan misdarlen te wrzinnen, en nn lange 
wijz<:>n, gaf hij met een hoongelnch ten nntwoo1·d: en moeitcvolle in-<panning werden punt.en van he-
" \\'ie teg.in de Turken gevochten heL'r~ mo"t zoo iets ~chuldiging tegen gra:.tf Struensee ontworpcn, die 
00'.< kn,men uithoa•len." An le1·en kl'egen hui~n1Tcst, hem h~t volgencle te last legden: 
nJg an ld ;'•~ 11 wir.l.m z , ler om-;lag uit hGt lan•l of 1o. Een ontzettenden aanslag tegen den wrbevcn 
nit de ho.Jfd<t::td 1·erbannen. persoon des Konings! 

M•~'l benoem le negen commissie> om de gevange- 2o. Het plan, om hem te dwingen rnn de regee-
nen te verhoornn. en m:ia.kte tw<!e processen aan- i·ing af~tand tc doen. 
hangig. een proces van echtscheiding tegen de Ko- 3o. Verboden omga.ng met koningin .Mathilde. 
ningin en een weg.:ms lanrlve1·rna.1l tege:i Strucnsee 4o. De wijze, waarop hij den Kroonprins had op-
en ;\jn aanhangers. gevoerl. 

n,, Engel~che gezant rlreig,le we!, Kopenhngen te 5o. De groote m:i.ch ~ en rlen be"li~sen .len invloed, 
znlle:1 rnrlaten, in rlien m!'n e:>n vonnis tot echtschei- dien hij in de staatszaken gekregen had. 
ding YCJ1le, m '.t'.U' i\bthildes vijan1len waren te ver- Go. De wijze, waarop hij in het begtuur clezer 
bitt1.ml, om haar te sp1ren, te 'wee l om merlelijclen zaken te wei·k. was gegaan. 
te hehb~n. te ornnnoe lig om b.tng rnor E11geland De twee eerste punten van beschuldiging moe>t 
te zijn. Meer clan de Engelsche oorlo3schepen vrees- men, als volstrekt onwa.ar, wede1· laten varen. Om 

Jn:1.P1111iup; der Ad vertentien tot op den 

1lng der uitg1l~'e voor 10 nur. 

r- L>.Lt lltl ik Wei teruggevell :W0drn ik gchl 
L.·'>. 

--:\l.uir rnor gy beta:i.11 hebt lrnnt gu de 
dienst niet verbten. 

-Zeker. mijnheer, tegenwoortlig wel, toea 
ik bij u rn dienst kwam het> ik het voorschot 
gevrimgd en hen ook niet weaaeloopen, nu 
heeft mijnl:ieer mu zelf ontsl~gf'n, als ik 
niet wil behoef ik het niet eens terug 
te geven, mitar als ik het geld heh wil ik 
zulks toch doen. 

--A.ls gij weggau.t zonder uw Yoorschot te 
hebben u.angezuiverd, za.l ik u bij clen as
sistent Resident aanklagel'.1. 

-Baik, toewan, toew,in u.ssistent sekarang 
djoega tieda bissa bikin satoe apa. 

De jongen is vertrokken, zouder te befolen. 
Ziehier hetgeen ons medegedeehl werd. 

Op de n.loon-aloon lag gisteren onder een 
ta.marindenboom, links van den ingaug, om
streeks half tien in den voormiddag een vrouw, 
die door uitputting was nedergezegen. Om
streeks l111.lf eeu in den namiddag is zij door 
de politie weggehaald. W au.rheen men ze ae
br1tcht heeft kon ons niet gezegd warden. 

0 

De verjaadag van Z. H. den Soesoehoenan 
is verleden Zaterdag met de gewone plechtig
heden gevierd en gisteren morgell: verkond~
de kanongebulder, da.t er een brief van den 
Sultn.n van DjokdjtikartiL aau den Socsoehoe
nan werd ter hu.nd gesteld. 

V erleden Zoudag werd goede witte tafelrijst, 
aan de deur, ter hoofdplau.ts aaugeboden voor 
f 7 .- en verkocht voor f' 6.- Men schrijft 
deze lage pq]S toe aan een grooten au.nvoer 
uit Ma<lioeu. 

De da.uspa.rtij bij de Directrice van de me1s
jesschool alhier, heeft Zonda.g avond geen 
plaats kunnen hebben, maar is uitgesteld. De 
reclen daarrnn is dnt er veel kinderen op 
het oogenblik ziek zun en dus au.n de pret 
geen cleel hadden kunuen uemen. Velen ge
voelden zieh hierdoor tel eur gesteld, ma.ar de 
Di.J:ectrice heeft ze getroost door hen te be
loven, clat wat m bet vat wa.s niet zou Yer
zuren. 

\.Vij hopen <lat cle purtlj spoedig toch zal 
pfaats hebben, niet alleen om de partij zelve, 
man.r voon1l om.fat d,ttl.l'door het bewijs zou 
gelevenl wor<len, da.t de gezonclheirlstoestand on
der de kiuderen verbeterd wus. 

Zonclag avond jl. was de Peepee buitengewoon 
gestegen, den volgenden morgen was het wa. 

rlc onwaarheirl zouden Strnensee 's vijanden :dch niet 
bekomme;'<l hebben, indien ze maar schijnbare bewij
zcn 1rndrlen kunncn aa.nrne1·P11; rnaar het gezond 
1·e:stanrl kwim er tegen op. Strnen-,ce, die slechts 
<loor den ~ch'jnkoning i1t Uenc111arkc.1 rege•Yde, had 
de onzinnig~te 111en,ch moeten z\jn, inrlicn door hem 
ecn a::tn<lag gedaan ~varn tcgeu Uhrisiia:.111 YII. IIet 
1!.~1·cle punt \\':.t-> door bcwijzcn g.~<(,aaf"l: hier was 
st1·11C'n,e1' ;:dnl.lig en h;j IJ 3 ~ee l zijn<> .ochulrl. Do01· 
lrncflteitl nePrgebog.~11, YCr~chrikt door tie bedreiging 
nl't wreede pijniging, rloor striknagen in venvar
rin_g gebracht, misschien ook op hoop van zich k 
red1lnn, i.n·lien hij <le Koningin in z\jn iwoces trok. 
leg1le hij b\j ePn Yerhoor op den 21. Februari de 
beke11Le11is al', dat. hij in ov;~rspelingen omgang met 
zijne hooge v1·iendin geleefd. ha.1!. Z\jn geest was 
se•lert lang g.!broken, hij had de krncht niet meei· 
om riddel'iijk te lijdcn en te zwij~en. wnar het niet 
n.lleen zijne belangPn, maar de eer zijner koninklijke 
meesteres gold. Een gerucht, voo1· welks waa.rheid 
wij niet kun·rnn instaan, beweert dat hem zijne be
kentenis op. listige wijs was ontlokt, dat men hem 
namelijk eene va\sche akte, eenc aide, waarin de 
vorstin zelve de misdaad erkencle, voorgelegrl en h\j 
zich claarna eerst ge"'onnen had gegeven. 

!Iet bewijs voor geplecgcl overspel zocht men voor 
het overige ook door de getuigenis der hofdames te 
vcrkrijgen. Nieuwsgierig, om achter bet geheim te 
komen, strooiden zij meel voor de deur der slaap
kamer van de Koningin en werkelijk ontdekten zij 
herhaahle malen den volgenden morgen voetstappen 



te1· 1·1·lttt·r wetler gt1 1l1t11hl; men h11 ef! o lgemerkt, 
dnt hl:'t e('ll hniteugewoou tlonkerbrniue kleur 
lrn1l. 

I h\1X.\..,TIE&. - BK' YOLKsz.u K. De heer van 
\' la.lPmaekeu ::.-:chr~jft hierover in het S. e. cl. 
I J. hL1 t yolgende: 

I )e on~duiging tlat de gyuma~tiek nuttig, ci
geul\jk onontb erlijk is, wonlt wel langzamer
hn.ncl rneer gevestigd, m1t1tr is tot het groote 
puhliek toch nog niet doorgedrongeu. Y ckn 
beschouwen ham· nog te vecl als lrnnstemua
kerij. die tot op zekere hoogte wd 1t1mlig is. 
maur die men evengoetl lrnu u11lateu - en be
jew1ncn ha:n- rnet volmuakte ouverschilligheitl. 

tilecbt;:; betrekkelijk weini~en bcgriiiien. d1Lt 
uok lwt lidrn.am opzettelijke op den duur, of 
ten miu,:te gernimen tijil volgehon lene, oefe
ning- hehoeft, om den hoog;;ten gn•••d vim gc
mn·.lhPi,l en volkomenhcitl t bereikeu en te 
behondeu - d,Lt ook: de g,Ymmt-itiek ab tegen
wicht woet tlienen bij al tle scha<lelijke in y\oe
den, waamnn de mensch hier hloot staat, om 
h\j de ontwikkeling Y<1.ll den geest het even
wicht td b::JIYMdn. 

Getlnh1 en vcillrnr lino· dieuen bef.r;1eht, w1tnt. 
0 .. 

niet nll1·,;n voor cl j~ugl, ook voor dtin rnp~-
n',1 l..!efti1· ,1 i;; o-\'mnastiek z 0 cr a:tn t btiv ltin. 

• OJ 

Y el 'n medn n d1Lt tle htn lbdwoneri:; h.t:Lr 
uiet bdhOJven, o.llllat tleze in den rdgel e n 
min lt'r zittetllle leveuswii;,e heblnn d1LU de ste
llclinµ;,m. c n ook ovcri.~e11s m.it op~icht tot _den 
wdsti,n 1 tle.~ lich1wrns mee titl rn gunst1ger 
11!11.;t;m li<rl1eden verkeeren. 

D.1.t is~u. i. eeno dw.ding. Ook op h~t l1m 1 
wor Lm m ·n ·1.:hen bij mJnigt at\ll6dtr frt"n. 
wi~r lidrn;uu nict g"zl'n l is. z2k..!r nict ver
kt>c:':·t in 11en meest gewens..:hten sbtitt v1m 
1tlz\j .lip:.' ontwikkeling. voot· wie dns gymnns
tic_t heil1.1L•llll zon zijn gew e't, noo· hed . .m 
l.!Jll ZOU. 

A.an bet thtins opkomend gesln.clit wonle 
h1tar wel1lntligeiuvloed in rnim" m11te ge.st.:honken, 
n iet hi er en daar hloot n.ls uit'ptwui.ng. m1mr 
on~rn.l 11.b yoorbehoe llllilll1el tegen ziekten en 
kwttleu. ab micltlel tcr b2vorllering van krncht 
en vlu ,.hei l. v.m moe,l en zelfvcrtrouweu. 

De ";ynma. tiek moet evenals de militaire 
(" -fouin;,~n volkszaak worllen. 

Y 00t:-'d weerlmarheid tler natie i · <lat nood-

z.tkelljk. . .. 
IJ.~ Wtll:'l"b11.1U"heiL1 der lll:1SSt1. begrnt blJ de 

kr111.:ht. b~j de hrnikbaarheid der . ~n~liYiL~~1en. 
\\rat b,ttdn aoetle wil en gee'tdnft m tu den 

,·,rn gev1iar, ~dien het .,kunnen ... inrlien ge
o:•fende knicht ontbreekt'~ 

• T uoDz.u"r-:LIJK. BERICHT voor cle gebrnikers 
1 an Liheria-koffie. 

Men zal 7.ich wel herinneren met hoeveel 
ophef men ~esprok1m heeR over ~e srnaak en 
.,.eur ·nm Liberi<t koffb, zoo zelfs clat het den 
~chijn bn.d al ·of er een eve.ne?1ent wenl te fie
moet rrczien of een vooruttz1~ht der -verunn
,,.ina ;,ill aewone koffie in prijs en Cf11tliteit; 
~tt1~r men ° zn.l ook even zoo niet vergeten 
hehben d11t eenigcn tijd daarn~ door . vele:'1 
wertl beweerd, chit men van che meemng is 

tern aekomen zonder echter bepau.ld te kun-
""' , k nen zeggen. wat dmuvi•i:- ~e oorzaa T is; z1e-

lhar gegevens die a:tuleiumg geven, cbt dit 
L~richt ftb noodz11.kelijk ge1LCht kan worden. 

Liberiii koffie. gebrancl op de wijze zoo a~s 
m <.:>n gewoon is amler~ koffie te b~h~1nclelen. 1 

YOO< den f\jnen gebrmlrnr van we~mg wa:trcl~. 
om tit de. bittere maak te veel mtkomt. Li
beri11. koffi~ moet ezn laugere bmn ling onder
g1i·m, tot d"z::!lve e~n donker ler kleur beeft 
wrkr~g !ll. jn. zelfs op zw,ut af. ~mm z;i.l .~Ltn 
zien. d1Lt zij in di n sta11t een ghrnp verkrggt. 
al:4Jf z\i e\-,m do.Jr boter of olie heen g.:Jtrok
ken i,:;. Ju dien st1rnt g'1111tlen en voor den 
g->bruibr kl1111.r g ma1ikt, zal h~j in .vergelij-

1 t·11,. rns•Jroken terston 1 zecrrren, ditt rn rang-
'- o t:> ' 1 o::> 

Zij Yondcn in het 
1\uningin de onbe
bij lrnar den nacht 

1111~u· <le kam"t' vaoi Stn1cn~ee. 
><h1:1p~c1·trek e11 in het be l der 
di.·ieg~l1j1\1~ techcn ... ~n, dat ictn·1nd 
h<l l doo:-~cbracht. 

lfot Yi~'.·, le punt rnn be~chul li!..(ing w ts allerd'_\·.u1~t. 
:-.; rnen~t'C 7.•) ' l Y<XH' z:j1rn O\FO ! Im~ \·111 den hrn0n
pria · c~r bdo rning d,1n ..;traf vcrdien i. hebben. De 

l. , ·o' 11.·tm' "PiJ·s en knaap krc'~~ zecr eenYuW lgv~ ' i.;t .. __ .. v . 

111u1_•st zid1 in kou l water ba len. Z1J11C Idec lt ig 
\Us Y.m rluttn" stof. \Yat hj st11Lll''d1 ,·ode•dc. 
l\n'"-' liij n:ct: als hij vie!. wenl hij niet beklai~gd. 
E._•n ki ci11~ \'<Hl l.ilin:; w.:t<; zjn spceltll:"l.kk ~.- . ZIJ be ltcn
d••tt elk.m !er bj hct aanklee !en r,a b~t, et~n. Ecr~t, 
np 1.ij n zc:·d·! jaa1· be;i.0·1 bet ori let'WJ"· .. Z1y1c gc
li:ck..:.1 wer 1.~n no.1it re1·sclu.111 l. nnar a!tIJ l be ·trnrt. 

l l» t g ~ ·011~· bewC•'' tl•' YO Jrtl'l'lfoLjkh •i•l rnn rlcze 
in De11<' n1rk1' 1 zon.lc1· 1. wijf'd nicnw<' opvocrl ng--ane
th1J 1". [),, l'rins. CL'll bij 1.ijnc p:·•buurlc zw1kkcl1jk 
kiu I. wenl st1)1·k en krachti:r. m ie lig en b ·kw t~lll. 
1· 1 1~ t' <)l'>'L in 11~:38 op zijn 7 l jaa1· ah kunin8' l• re
d1•1·ik Y[ gc .. 1.or·,ert. 

En tcdi w •rd ~f niensec uok rl.aarom ve1·oordt'el l! 
I u het rnnui,; rnn hct p:ercchtsh•Jf hcettc het: ,, De 
Kr >·lllpl'ins is d.aanloor in bet gl'oot~te gcvaar ge-
.hrncht rnn gcwnt\heitl en lcvcn te vrrliczcn._" .. 

J) ,, tw ~·· Lutste puntrm nl'.lakten de e1genhJke 
kct t~ dt>r ]J.~<clrnldiging uit, maar bier onthrak clkc 
wctLi<r~ p.Tunclslag. Strucn~ec was in hct bczit llet· 
macli~ µ.·•'t'rtakt, omdat zijn Koning ze hC'm gcgc,·en 
h.1rl. Uc wijzc, ·waarop hij ze had. gehandhaafd, was 

• druw rr1»•n1' rnkelc wet vcrboden en rloor den Monarch 
"' 

schikking, ge\\'Oue kofiie ilnnw is en l11ger stnat; 
dns onhek:endheid vim velen ip. behancloling is 
de oorzn.11.k der minschnttiug; tlit bericht is te 
meer noodzakelijk, al:; men betlenkt dnt som
mige planfatges reeds produceeren of den tijd 
ge1rntlerd zijn, zulks te doen, zoodi•t gebrui
kers zon1ler iim·zelen een onbevooroor,leeltlo 
ken;:; kuuneu doen tusschen gewon en Libe 
riako flie. Gel. Ct. 

De ketjoepart~j te Djokja. 

Geen brutaler ketjoep:trtij hesft hier ter 
plitatse in de lai•tste jiuen plit11.ts gegrnpen, 
tlan die in den nacht Vi1.n Vr(jL!ag op ~11ter
dag jl. 

Geketjoed werd er in de betrekkelijk drnk
ke wij];: Gornlom •mtn en wel bij den heer 
l\fettwiteher. Gdukkig echtcr dat h~t hoofd 
vim bestuur hij tij ls gow1L1trscllllwcl W11.S, zoo
clnt door de g.:mowene vo01·z0r0·smtatreaeJen 
d.:i roofpt1rtij rni,;]ukte en de <leelnemers d titr
it1tn geLlood of gev11.11gan g13nomdu kondeu 
wor i..:~n. 

\Vii L1ten hieronder lrnt verhi111.l van bet 
voJrgdVtLlleue vol5 u, zoo1Lls wlj ditt v<m on
ten bdrichtgcver ontvingen: 

In d .:in voor.Lvon 1 v1tn Vr\j la"\' jl. werll den 
heer .\fatttUuJhdr tloor tlen lte,i'lent nB lege
lee!Ll, d11t m.m in dim IMcht bij hem zoude 

roovdn. TJn eiu:b de ketjoes gem dd;:•.:!lijk 
toe )'1m3· te ver.s.:;'.i,dfJn tluo r de pJort tot l~et 
erf, warcl genoem len h~er den r.ta l O' )aevan 
001 die poort niet op slot te dom, m11.11~ sleJht;; 
it•m te zatten, o i_.d<Lt cb r 1J 1 Jn 1l > H' de poort 
binuen stormende, ge uakk l~j'.( omsingdtl kon
den worJan, w.Lt rnJ ielijker :tO!l lJ g t11.n, Z)O 
zij op edue 1111 l ere wljte lll)d3ten bionen drin
gen. bijvoorbeeltl door overklilllming· vn.n den 
illllUt'. 

Ong'weer ow 11 ure des nv,n l-;. ';:redg de 
he~r M. een tw111tlftal A01b0n e .. ;;che .-;oLfaten, 
verillOlll l 11.l:'l iubntlers, met scherp o·ewLtpeucl 
onLler komrni•uclo va.n cen Serge:rnt ter zijner 
verlle<liging, di.i zich stille~jes achter de boo
m n en p11ggers op het erf tog' i ver de wo
ning vim den heer ,\L op3teLlen. 

Toen de solthtten twee nren in den reaen 
0 

ha•lLlen gepostearJ, kw1Lmen de ketjoes einde-
lijk opJagen. Ge.~chat op 1 ~ man, b vernlien 
g?etl gewapend, m t klewang, knuppels en 
d1kke stokkeu, wilde de bende de poort b:n
nenstormeu, tevens den beer 1\I. ba<lreigende hem 
te znllen verruoorden, zoo hij nrnar even ae
liefde buiten te koruen, alth~n die woorden 
van een cler ketjoes werdfm clni.lelijk aahood. 

Nauwelijks hadden de ketjoes d~ po~rt open 
gemaakt of knalden eenige schoten, waarcloor 
drie roovers op de plaats clood bleven, ter
wijl de auderen min of meer gewond de vluoht 
namen. Oeler de zwaar gewonden behoorde 
hij die de georganiseerLle ketjoepartij verraden 
had . 

Eeu nachtwaker van de toko van den heer 
van H.ode alhier, die aan de ketjoepartij deel 
nam. werll nog denzelfden nacbt gearresteerd, 
terwijl, door dat alle ketjoes naar wij verne
men reeds bij het bestuur bekencl ziin, de 
arrestatie der anderen wel niet moeielfik zal 
Vi1.1len. ·· 

Den volgeuden morgen werden de lijken van 
de chie roovers voor cle aloon aloon te pronk 
gesteld; naar de kleeding te oonleelen behoor
den de clrie gedoocle ketjoes niet tot de min 
vermogenrlen. Behalve gebatikte kains van 
wi•:mle, droegen zij prncbtige baa.ljes. Hoofd
doeken hadden zij echter niet. 

In chn ruicld1•g - claar geen enkel fomilie
lid de li.1· ken terua eischte. - werLlen :te weaae-

. 0 ' 00 

clrngen en begr1tven nabij de kalie Winongo. 
·Tot zoover onzen berichtgever, wij kunnen 

daar nog bijvoegen cbt 4 cbuen voor dat de 
ketjoepartij plnats had, een de~ deeln emers, een 
gewezen spion van den G riffier tlcbmiL1t diLarvan 
aan dezen kennis gaf. De heer Schmidt beg;Lf 

in alien rlenle goedgekenrcl ge1rnrden; al de vol'lle
ringen Yllll Struen-;ee war<'n doo1· 's Koning$ hand 
on<le1·teekend. jfon ha l nu den Koning. d:e tot al
les w:1~ o,·er te halcn,kun11en latc•1 Yeddaren, dat 
St ·11c:1<e~ die be,· de l en ou lerteclrnningcn op lis ige 
wJ;r.~ in h:tn le ·1 ht I g-.ikre.~en . Daarmc.i.~ gaf men 
e~bl,•r zi::b zdf e:>:1 f'lag in het a::u1gelicht; ·want 
,·oo:· hct me.>.<t. bepJ:·ktc ,-ershrnrl wa-; het rluiclelijk. 
Jat ,,·,1L th:rn..; in 's Koning,; naam gc;cbi»1lde niet 
rnn h•' u uitgtng, m1:1r ,·an hen. die hem omrin.2den. 
Ue hlin·le lurtstosht cler ornnvinnaars zette zich in
tu..;..;ch' 1 o,·cr all1~s hecn. :IIJn reke:1Lie Strn .. •ns<~•) al 
Welt lij ge Lun ha l ab 11ii -daad toe, in h•)t bijzon
rler de• af<clt 11ling Yal! 1kn ma.[ Yan state, het ont
slag d1~1· \Tori:g· 'l't! 1nini~t-t~1·s en zijne eig1~n£~ \'Crhef
fing I I •t g-re 1st aan w 1 rn1.in, d,tt n1 •n orn dezc 
doo:· ck-1 Ko •1 ing o u[c,·teeken le hcschikkingen zijn 
mini"lC'1' Ycn1· l:ln,h·el'l'utler scho!tl, en toch lia·l dit 
p:a:it'. 

En~•l ongerij 1n l en bclach 0 lijk was eenc undnrc 
b::!~clrnl l:ging. Ch1·i~tia . rn \'II had in het .jaar 1771 
aan z.j1w gem din eens 10000 daaldcr·s, a:rn koloncl 
folkl'n..;kiolcl 2il0J daald<!t's, maar aan Stnt•in,;ee en 
Bran l l l'lk GOOOO tbalders gesch')nken. Deze ge
schcnken, te:1 be !rage rnn 132000 daalclcl'S, waren 
op cle gcwone w\jr.e in de rckcning van de civiele 
lijst rles Konings gcb1ckt. 

De hoo..;aanlighcid r!CJ· vijan,len verzon cchtcr de 
volgen1lc geschic lenis: J) ,J Koning had aan de Ko
ningrn 10000. aan Brandt en Stl'ucnsec elk 6000 
daalrle1·~ ge;;chonken, in hct grherl dnR 22000 daal-

zich d11.dclijk 1111.ar den reRi<lent om ZHEdG. er 
mede bekenrl te iw•ken, die besloot lle uooJige 
mmttrt>geleu te nemen om de geheelo beude in 
eens onschadelijk te rnaken. Alles werd stipt 
geheim gehoncleu, des V rij.lagsmitld1tg wenlen 
er stillntj'» CS'l t.vintigt1Ll g weran biuneu ge
smo'.·dcel.l e!.l 's 1tv ,)n ls kmimen onaem~rkt de 
soltbtw. De lll'er Metzmacher wertl ook dieu
zelfden avond gew11arachuw,l, met ver1.02k zich 
ki•lm te houden. 

Een aangenaweu avoncl heeft; gdnoemden heer 
e.;hter niet doorgebrncht. 

Alle m11.1ttregelen w.uen go'}d genom2n en hoe
wel de uitsbg b.:!vre ligencl mag gr'11oerrn1 wor
clen, zou die nog schittereml~r geweest zijn zoo 
de beer de K., ci;Ji~r der g1v1t'.11mi> alhier, die 
zich mede in hirnlerlaag h1tcl gele~J, niet te vroeg 
gevunnl h11.d, nog vo:mht z!j de poort bij den 
heer l\l. binmn w1tren. ]jJen cbr ketjoes wiltle 
toen de lrner de K. n.nn vn.llen, m11ar vie1 onder 
h et juist ,;ichot v1tu den bevelvoerende Sargennt, 
mmr.)p allen op de vlucht giug.m. Da sohbten 
h tdden sle~hts tij l nog ean p1t:Lr schot~n te doen, 
W1t1mloor er n ·Jg twee ketjoes gewonJ weden. 
Dd overig m n :Lme.11 de vlucht, m<Mr reeJs vii f 
er v.m z~jn l1tLer gep1Lkt. 

D a s1Jion of m Ltu-m1it1t van den heer S:.;hmi,lt 
lll}et z;iJt' gern·Lrl!ik gew,rn l zijn. In pbats 
zi~h zoJ1tls afge;; · ro~Z<.m W•t>, <lit lel\jk te mel
tleu bii dm 11·L11V<Lng v11n de ketjoepiutij, is 
hii zich achter een st,tlling g1t1m ver;;chuilen w1mr 
h~j gevonJen w0r.l en in tle rneenin'5 met edn 
tl;)r gevluchte ke~jo .:is t•~ rlo .m te hebben, reeds 
een z..ist.il zw11.re wonr1en 1111.d b.ikomen, voor 
clttt b!i zich b .'lrnnd ko.11 m iken. Wij verne
rnen d iLt tle ID tU z )l"gvuldig in het hospit11.1tl 
w0rJt verplee3'.1 en er. rnet h2t oog op de 
baihei 1 d.:ir iul1rnJera bli wonden, nog k11.ns 
bast:tn.t he.n in h et leven te hou len. 

De slecht::i 1Lflo p Vi1.n deze ketjoepartij zal 
hopau w~j er b~j die sJlrn.vniten eenig•m schrik 
in gebrncht hebben en allen die tut misluk
kiug d1t1Lrrnn bebben mede gewerkt, verdien:>n 
den thnk v1m Djokclj1t 's in,5 .~z3tenen en v1m 
tle H.egeering. M11t. 

l:YllOlJ.» VA--:W TIJD.§tJHRlFT.EN. 

De !ndische 0111ne1·/,·e1', Xo. 122. 
Ingezonden Stukken. Boomhorer. 
Strooptochten op Nijverheidsgebietl. 

Iiulie en het ontwc,·p rlc'I' Gl'ondwct·-
Com!lii.'.~iP; 

Xeclel'l1rnd; Dooi·sch ijn end.heicl m n het wa
te1· vrt n het Geneve-meei' en het opcdo1·
pi n.1~-spect 1'll 1H mn lwt wate1·; Een JI ie11 w 
tuinbouw- we1·kt11ia; D.~ aarclbei de1· eiei· 
sei::.uenen; Latiyue's elekt1·isch SJ)OOr met 
een mil; Elekt1·isch verlichte bespanning; 
A1ne1·ikaansche kanonnen: Antlu·opolor;ie 
de1· Philippijne~,. • 1·beid en l\Tatuw·; Pho
toa1·apltie in een luchtbal; l~ir;en.aco·diae 
iiwreting rnn stactl; Een nie1tive aal"llctp
pel; H'olsto f als m est-middel; De wijnen 
!'ctn Cypl'lts- Commrulevia; Jlastix; niewve-
1·e Tunnelboring; Eenvoudig middel tegen 
congestie.3 1wct1· hel hoofd; H'ondel'baol'
lijke oogen tlei· insekten. 

Rieta1rnlysen van C. Sn. 
Verbeteringen bij de rietsnikerfobrikatie. Ve!'

volg. 
Ontwerp van een inrichting voor het dro

gen cler suiker, door middel van verwarm
de lucht. 

De invloed der voeding op het bloeien der 
plan ten. 

De heer Bruins over Insulinde. 
Uit Theodoor Hasche's geschriften. De or

ganische wereld. 
Tien-j1Lrige productiestao.t. 

11£~ nIELDT oxs diLt bet barkschip Attilla, 
gezagvoecler Uitcleli•go, dat hier nit New-York 
was gearri veer<l, .Maanclag de reecle verlaten 
heeft zonder zicb door het hMenlrnntoor te 
litten uitklaren. Hoewel er van een der oorlog-

ders. Dit was Stl'uensee niet gcnol'lg geweest, hij 
had du- bij de manrlafen voor .zich en Brandt elk 
eene 0 gevocgrl. :\u was het met het g1~~chenk 
aan de Koningin mede '130000 daalrlP-rs. Om de 
~:WOO in dit getal te vemmleren, ha.l Strucnsee 
rnoraan ccne -1 gr•zet, de eerste 2 in ccne 3 ver
anlerd, en daar hij Y<lll de amlerc 2 niet ccne 0 
ha:l kunnen ma.ken, kolonel Falkenskiold nog met 
2000 daahlers bee.lac ht! 

Ilct voornaam:<te bewijs voor dit vertelsE'ltje was, 
d:lt het toch hoogst onwaar~chijn!Jk moest gcnocmd 
wo:·den, dat de Koning op hetzcl!'de ougcn.l.Jlik, dat 
hij zijne gcmalin ·[ 0000 daalder . .; vcreerde, aan twee 
zijner ontlcrdanen zcsmaal zoorncl zou gcs-.:honken 
bchbcn. 

Strnen<.;ee verklaarde dit punt beslist en vet'toornd 
voor vaisch. Het zou ook eene d wa:i-heid zonder 
we.lergarlc zijn gew1!cst. dat de man, wien al de 
rijksk.assen door een pennctrck des Ko•1ings ter be
schikking swnden, zulk. eene rnlschhei1t gPplecgcl barl· 

Alie overige bijzon.lerhe·lcn in rle rclwningen, de 
ornlcrtcekening de:s KoningR, de ba!ans, de aantec
keningen van rlen minister van finuncicn kwamen 
me " St1·u•3nsee's op;:prnn 01·erccn. en wclk.e w 1'1.rde 
was toe te kennen aan be.t feit, dat door het Open
baar Ministerie we1·d in hct midden gebracht, als 
zou de Koning zich niet herinnercn, clat hij den bci
den Graven GOOOO rlaalclcrs geschonkcn had, behoef
de geene uitcenzeiting na hetgeen icder van den 
Koning wist. 

Niettemin werd bij het vonnis juist deze zaak met 

schcpen twee losse schoten werLlen gelost om 
den geti1gvoerller aan z~jn verplichting te herin
neren, heeft hii er zich niet om bel ornmenl; 
bii het le schot hee.~ch h~j 11lleen de vlag, ruatLr 
v1111 het 2e s~hot rntrn h!i in bet gcheel geen 
no ti tie. 

Het is niet voor de eerste man.1 <lat vreem
de schepen de reede verhiten, zonder de vast
gestekle voorschriften op te volgen, zoo:lat het 
onzes inziens hoog tijtl wordt, <lat de nale
viug der b.3p:tliugen door anclere rnicldelen clan 
door het lLchternit zemlen v1m een p1t11.r schu
fon met lo:> krnit wodt verte!rnrd. Altlmns in 
Sing1•pore en in de Britsch-Iudische lrn17 ens zou 
men tot anclere krnchtiger mMtr~gelen ziin 
toevh1Cht n emen en geeu vreemd schip zou het 
c111.ar wiigan om de bep1tlin :5'en vim het Gon
vemement fa 01re;-treJen, wal wetende dat het 
znlks niet ong~strnft zo!l kuunen d :rnn. 

.Ta v. B. 

DmzE!t D,Wtfi heeft mm voor ltet eerst in 
Britsch Jn,lie, en wel te ForL Willin.rn een 
proet' genom::in met het b2w11.ren van gms in 
kuil n onJer den grond (ensihtge). De proef 
g.:ilukb gnd·l. H::it gms wits nil. tien di1gen 
met uitzonJeriug ,-im de bovenste l11.1tg, n'lg 
frisch en zoet en men hoopt op deze wijze 
<le moeielijke vmag op te los>en, ho<:! men 
tijdens het dr0oge seizoen in lnclie de beesten 
vim het zoo noodige groene voeder kan 
voorz1en. 

Ver s pre id e be rich t en. 
Git :\ieuw Aujc1· seint men. Llat daar drie Britsche 

oodugschepcn (nimmen) zijn gcµas eerd.- De hcwo
ncrs Yan de P1·i11sen!aan te Batavia hebben over:ast 
van een zckcrc rbmc met, tw,~e duchterR, die in ne 
la'.ln wonen en zich nict. ontzien om nachtelijke he
zJcken, mC'Cl' ~pcciaal v,UJ Chiueczen te ont,·angen. 
De dames zijn gcroepcn bij den Resident - Hct 
Socrabaiasch !Tanrlelshl111l zegt d.1t er tc ~lek
k:i. om niet tc ;;prckcn van anderc plaatsen, 
d1·ic g1·ootc grafmonumcntcn i1ijn, met cnormf!'rOo
te co!lcctcgrotten. Yolgens een matige berek1~

ning wordt daar ictler jaar pl. m. vie1· milliocn gul
den ingcsLol'I. door de pclgritm, die rle heilige stu1.l 
bezocke.i. \\'elk ecn hccrlijk e.\p'uitatie-tel'J'ein zou 
dat wezen voor de ketjoes.- n., Chineesche rnrken
;;hlchters te Socrabaia hebben strike gemaakt, omdat 
zij de Yarkens mueten Jaten keurcn en YOOr die ken
ring twintig centen per varken moetcn be1.alen. Men 
cet nu te Soerabaia gcen ikan babie.- De JJl'ijs voo1· 
de dienst\'errnnging in de wachthuisjes woegcr f 0,30 
is al1ht:H' met hondenl percent opgeslagcn.- Op de
zclfde plaats lost eon Chinee:; des nachts rcvol\'cr
schoten. Dit alarmeerend gerncht, hindert de buren. 
l\fcn kan nouit weten waar de kogels terecht komen.
Een corpulente dame en een dito beer namen plaats 
in een pegion. De draagriem brak en de twee dik
kcrts rolden ornr elk.anrler op de straat.- Ilet Solo
water loopt door de geul van Oedjong Pangka naar 
zec. Een groote koost voor hen die hier in water
pedrn ras gewikkeld zijn, dat zij thans weten waar 
bun wate1· heen loopt. 

S prokkel bloemen. 
Ecn go ecle overe;mkomst is het schoonste van de 

were Id. 

l\fen is beter met een goeden gebuul', clan met 
een vel'ren vriend. 

Leer uwe kindel'en dat zij moetet: zijn: rechtscha
pen maar mild, zachtmoedig maar standmstig, gest!'eng 
zonder wreedheid, kundig zonder laatdunkcndheid. 

Dr muziek is dool' onzc vooru11ders niet ingevoerd, 
om de ooren te kittclen, maar om de o,·ereenstem
ming dcr harten te bevorderen en de tweedracht te 
venvijde!'en. 

de grootste wijrlloopigheicl in het Jicht gesteld en een 
bijzonrler g~wicht gehecht aa11 het sterke vcrmoeden 
van verrnlsching drzei· ak te van schcnki.1g. 

De aktc van beschuldiging, rle venledigingsrede en 
ell\ uitsprnak zijn reeds in hetzelfde jaal', waa1·in het 
p!'occs geYoerd. is, in druk verschenen. De Duitsche 
YCl'talel' zegt, waarschijnl~k. volgens uit Kopcnhagen 
ontvangen urcler, dat hct geschiedde, om het hate
lijke karakter van Struensee, de VP1·metele l'Ol, door 
hem gespeeld, narlei· aan te toonen en in het licht 
tc stcllen, en tcgelijk alien de oogen tc openen, die 
buiten DenemarkC'n uit Junter omerstand Struensec 
bek lagen, of mi~schien over het cen en antler rnol'
ren. \\'ij twijl'elen, of onzen vadcrcn destijds op de 
door die partijdige schrijvers gewcnschte wijze de 
ougen geopend zijn, ten minste i~ dczc handelwtjzc 
!'ee1l:s te dien tijrle algemcen voor een' gerechtelijken 
moo rd vcl'klaa1·d, en b. v. door de gezanten te !Co
pe 1hagen eenstemmig veroordeeld gewurd.en. 

Men kan o Jk imlenlaacl dit vonnis en rleze akte 
van besrhuldiging niet. zonder crgernis lezen en het 
slec.rts niet mJt zir,h zelvcn eens worden, we!k van 
beidc documentcn het ze lclijk gcvocl pijnlijker kwet~t. 

De akte van beschuldiging is in een' schertsenden 
toon opgesteld len vloeit over van smaadredencn en 
ijdele geestigheden .• 

lV otYlt Vea volgrl . 



.\ llt>s dnurt maa1· zijn tijd. 

Yroeg rijp, vroeg rot; vroeg wijs, vroeg zot. 
en 

Al Ieidt de waarheid in een graf, 
Al wat haar drukt, dat moet er af. 

ook 
Van buiten gezond, van binnen gewond ! 

(precies Papa Cats! zoo zijn er velen.) 

Onnoodig ourle koeien uit de slout te halen, en 
onnoodig iemand te verbitteren, te kwetsen, te ver
drieten, is stechts het werk van akelige, onmogelijke 
lieden. 

Die de schoen past .. enz. 

Velen zullen in 't diepste hunner harten moeten 
erkennen: , dat 's raak, dat 's raak, voor mij ! 

\Vie zonder vrouw leeft heeft geen zegen. 
Men komt vreugd noch troost, noch hulpe tegen. 

Esse non Vede1•i. 

Teleg-rammen van de Loccmotief. 

Uit Singapore, 1 Mei. 
\' ervolg der mailberichten, loopende tot 4 

April. 
De luitenant der infanterie de Munnick is 

naar lndie gedetacheerd. 
De zeeofficier Ortt verlaat den zeedienst met 

pensrnen. 
Overleden Steuerwald, hoogleeraar te Delft. 
De 'l'ransvaal-rede van ds. Kuijper wordt 

Rlgemeen afgekeurd. 

Het stoomschip Soe1·abaja is gisteren te Su
ez aangekomen. 

Be1·ichten uit Kai:ro van 18 April melden 
dat de Mahdi tweemaal verslagen en bijna ge
heel inge loten is. 

Het Fransche stooruschip Ville de Cuen is 
vergaan bij den ingang der golf van Suez. 

De opvarenden zijn gered. 

Officieel. 
'l'weej arig verlof verleend aan kapitein 

Bekking. 
Ben o em d tot dokmeester te Onrust, Fey. 

De beer Groeneveldt, i:-ecretaris van de re
sidentie Besoeki heeft, wegens ziekte, een twee
jarig verlof naar Europa aangevraagd. 

Tot assistent-resident van Tassik-Malaja is 
-voorgedragen, de controleur lnjee. 

Van Reuter, 2 Mei 
's-Gravenhage 1 Mei. De lndische begrooting 

zooals zij thans is voorgelegd, toont een te
kort aan van f 2.250.000. 

De minister van kolonien verhoogde de m
komsten aan de koffieculf;uur verbonden en 
-verminderde in het algemeen de uitgaven. 

Hij steliie den aanleg voor van spoorwegen 
tusschen Djokjakarta en Tjilatjap en van Soe
rabitja r:.aar den Oedjoeng. V erder een alge
meene ont>vikkeling der productieve hulpbron
nen, de verbetering van irrigatie-en gemeen
schapswegen. 

Hiervoor zal geen nieuwe leening uitgeschre
ven worden. 

De kostei. moeten gedekt worden door een 
hervormd belastingstelsel, wu.arvan de opbrengst 
geschat wordt op f 6.500,000. 

Uit Batavia, 2 Mei. 

Officieel. 

Bev order d, tot tweeden postcommies, Smeets 
en Sesinklee; 

tot tijdelijk tweeden postcommies, Pieloor. 
Ingetrokken is hetbesluitwaarbij vreem

de Oosterlingen niet toegelaten worden tot in
richtingen van middelbaar .onderwijs. 

Het Atjeh-rapport tot 7 April deelt o. a. 
mede: 

'foekoe Moeda Daoed en Toekoe Ibrahim 
hebben hun opwachting bij den Gouvern.eur
Generaal geruaakt. 

'l'e Port Louis (Mauritius) wordt m.Jt in
gang van 1 December 1884 een internationa
le koloniale tentoonstelling van suiker in ver
schillende soorten gehouden. 

Uit Malang, 3 Mei. 
Heden nacht is de regent van Malang over

leden. 

Uit Probolingo, 3 Mei. 
De feestt1:ein van Soerabaja is bier heden 

te twaalf uur aangekomen. 
De ontmoeting met den feesttrein, die uit 

Probolingo gestoomd was om hem in te ha
len, had te Banjeman pJaats. 

De gezamenlijke trein bestond uit veertig 
waggons. 

Bij aankorust te Probolingo werden de feest
vierenden verwelkomd door den Resident. 

In optocht ging het toen nanr de societeit, 
waar toespraken volgden met veel champagne. 

Voor de befa·ekking van secretaris der residen
tie Krawang zijn voorgedragen wachtgelders 
van der Meer en Sieburg. 

De controleur Kroesen heeft een eenjarig 
verluf naar Europa aangevraagd. 

Gisteren is overleden de beer Steel, verifi
cateur te Cberibon. 

WISSELKOERS TE BATAVIA. 

Nederl. bank. 6zm <lato f 100'1. 
id. factorij 61m id. ,, l 00 '.f. 
id. partic. 61m dato 

" 
100 

id. partic. 31m id. 
" 

100'/• 
Eng. bttnk. ,, ,, 12.-

id. partic. ,, ,, 11.9~5 a 11.95 
Singapore bankzicht ,, 2.24 
Hongkong id. id. ,, 2.24 
Amoy id. id. ,, 2.26 

Van Reuter, 3 Mei. 
Landen, 2 Mei Alle mogendheden vereenigen 
zich met de voorgestelde cc.nferentie (in zake 
Egypte.) 

Frankrijk verzoekt dat de besprekingen zich 
niet uitsluitend tot den financieelen toestand 
zullen bepalen. 

Officieel. 

'l'weejarig verlof verleend aan Groene
veldt, secretaris van Besoeki. 

Benoemd tot secretari'3 van Besoeki, van 
der Meer. 

Eervol ontslagen, opverzoek,Davelaar, 
predikant; 

Ponse, luitenant-kolonel der artillerie. 
Bel as t met de waftrneming der betrekking 

van opzichter der twede klasse bij den water
staat, Luijks. 

0vergep1 a ats t van Bodjonegoro naar 
Toeban, de ingenieur der derde klasse, Deval; 

de opzichter der derde klasse, de W tlde. 

Uit Batavia, 5 Mei. 
OtT1cieel. 

Ee r vol on ts l age n, van Dobben, post
commies; 

Hornung, commies op bet residentiekantoor 
te Telokbetong. 

Be no em d, tot commies op bet residentie
kantoor te Telok Betong Hamilton; 

tot assistent-resident van Tassik Malaja, 
illjee; 

tot assistent-resident van Batang, Schneider; 
tot derde substituut-griffier hij bet Hoog

gerechtf,hof, mr. Bode; 
tot regent van Joana Radhen Ario 'l'jondro

Adiningrat. 
G es t e 1 d t e r b e sch i k kin g van den 

voorzitter van den landraad te Malang, de 
rechterlijke ambtenaar mr. van den Mey; 

van den directeur van Justitie, de rechter
lijke ambtenaar mr. Toxopeus. 

T w e e j a rig v e r 1 o f verleend aan luite
nant kolonel Visser. 

Uit Singapore, 4 Mei. 
De 01·iental bank corporation heeft haar be

talingen gestaakt. 

Uit Batavia, 5 Mei. 
Tot mededirecteur 1van de Javaspoorweg

maatschappij is benoemd <le beer Snethlage, 
ingenieur, thans met verlof in Europa. 

Aangeslagen vendutien. 
Op vVoensdag den 7 Mei in het tokolocaal van de 

fi.rma Soesman & in de Heerenstraat alhier van kom
missie goerleren. 

Op Donderdag r1en 8 Mei ten huize van den Chi
nees Oeij Oeij Lee te Waroong Pelem van onuitg~
loste pandgoederen afkomstig van bet pandhuis te 
TJoijoeda.n. 

Op Yrijdag den 9 Mei ten huize van den Heel' 
F. G. E. Muller in de Achtel'straat alhier van ZEds 
inboedel. 

De Vendurueester 
H. C. Fisser. 

A d v e r t e n t i e n. 
').·>--·>--·>--·r ·r--r-·r-:::::-+ ~·~·~·-~·-~·~·,( 

T t 
t 25JARIGE ECHTVEREENIGING t 
T T 
i D. Bodde, i 
u u 
" mi::t U 
~ l 
..i.. J. C. ten Brummeler.. l. 
~ Solo, 6 Mei 1884. (l18) ~ 
~ ~ 
>·>--·>--·>--·>--·r--r-·r-:::::~~~·~·1·~~·"-. 

O~e~'bQ.~e Ve~~~~:Pl!'J 
op \Voensdag 21 Mei 1884, des voormid
dags ten tien ure, ten overstaan en in het 
locaal van het V endudepartement te Soem
k a1·ta, door de eerste hijpotheekhoudster krach
tens onherroepelijke volmacht, 

van: 
..,... EEN ERF met daarop staande steenen 
gebouwen, gelegen in bet Chineesche kamp te 
Soemkarta in Blokletter Y numero 239, 
staande ten name van Oei Hing Hwat, han
delaar wonende te Sema1'Cmg. 

A. M. :BOONEMMER qq. 

Solo, 3 Mei 1884. (117) 

Vei~l~~e~"' 
op den 28en April een Sigaren-kistje 

inhou•lende een Portefeuille 
Inet faJDilie-Portretten en ver
scbillende papieren, enz. enz. voor den 
vinder van geen waarde. 

Beleefd maar dringend wordt verzocht bet 
kistje, zoo 't gevonden wordt, te willen be
zorgen bij den uitgever van dit blad, kunnen-
de desverkiezend beloond worden. (l16) 

I::>e ~elou..tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RIZ 

bereid uit Bismuth, bijgevola va11 eenen heilzrw1 en invlned, voor de liuid. 
Z1j houdt Of' het aanr1ezicht en is 011zirhlbaar: 

r.ij gee(t dus aa1• de lwid eene natuurlLjke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Pnix, 9 - PARIS 

],.fen 11eme zich in acht t·oor nnmank en vervalsching. 
(Oordcel uitgcsprokcu door liet Tribunaal de la Sciue Lien 8 mai 1875) 

J. 1vi:OR,ET "8z, BR-OQ-.:J"'ET 
CO::\STRUC'rECHS 13RE\'ETE.; 

Paris, 1.21., r~kampf, Paris .,. 

Pompcn voor alie d ieleinchm: Bcsproe1i11g, 
Bran•l, C1ver~ie~in~ van'' ij111•1, Spirilualicu, OliC11, euz. 

4 Zi:veren medailles op de We:-eldtenloonstelling 1878 
, Franco toeze11d. n11 Vt!ll de catallJ(IUS 

EXPEOITJE N 1\ AR A !.l.E LANDEN 

~ Vertegenwoordigd door FI. 1\1. van DORP 
te HAARLEM. 

Vie~~~ia W
1

a~e~~ 
N a t u u r 1 ij k M i n e r a a 1 w a t e r 

uit de 

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

toriteiten. 

(77) 

Verkr.ijgbaar bij 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja ; 

en in alle Toko's. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialilt•iten in Spaansche en Portugeesche Wijnen. 

•
~~~~Jten ro~rnG~14 .. , .,. 

Le kroon d met - ,P. QOOEPORT 

ZILVEREN MEOAlLLES. 

'Vitte en Iloode Port ..... f 15.-l per 
1'Ialaga, 1'It1scatel en Vino Dulce,, ·13.50112/, fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sllc1·ry ,, 12.-J l oont. 

AGE;>; TEN : 

A. N. KOLJ.IUS. . . . Bcmjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . Pl'obolingo. 
YAN l\IUIJDE.N & Co. Soembaja. 
KROOc . . . . . . . . )Joc~joke1·to . 
STECK . . . . . . Malang. 
DENNIN'GER ...... Keclfrie. 

l\IJ\N UEf_, . . . . . . . Jfaclioen. 
TlIOOFT & BU:\l:\G. Soemcctl'ta. 
H. BUXING. Djocjcicarta. 
E. t' SAS. . . . . . . Samcwa11g. 
LE CLERCQ . . . . . . Tocbcrn. 
Si.\IEEXK . . . . C:heribon. (107) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WERK TU lGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigd.hed.en. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, LI en Balk· 
ij zer in alle afruetingen. 

§taaf en plaati.jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!,." en '/•" 

§taat· en plaatl.:oper en Roper• 
draad. 

Groote- sorteering - illoerbouten en 
.Klinknagels. 

> » lioperen Iiranen 
en §toon1afslniters. 

India 1·nbber van af '/,." tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atrnospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie• 
IDen, enkel en dubbel. 

Han•I, Centrifngaal, StooID
pOJD{len en B1·andspniten. 

§nijgereedschap voor gas en 
-With urortlulraad. 

Alle soorten Verf"waren. 
Boor en Pons:rnachines, Draai

en §cbaatbanken. 
§toonuna chines JD.et ketels op eeu / 

fnndatieplaat. 
l'iezel~uhr COJD{lOSitie, de l- e 

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

,-u nrkiei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, benoodi"°d 
,·oor landelij l~e onderne1ningen. 

Hunne zaflk op grooten oruzet gebaseerd zijn
de, hebben 'zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurre:µtie gesteld. · 

Gaarne belastren zij zich met toezicht hou
den op aanmrwk van Jlacb.haerieen en 
retutraties daarvan, en nemen bestel• 
lin~·en aan op diverse werktuigen. 

(90) 

J. van Gorkom & Co. 
Apothel.:ers Djokjakarta. 

Ontvangen VEHSCHE GH.OEN'l1ENZADEN 
ERFUH/l', 'l'EGEN REMISE YAN f 16.

PEH. BLIK a 32 SOORTEN. 
(113) 

Geen AST H ;1jJ A meer 
noc.h BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR A .\>;WE:>ill!;>;G VAN HF.T 

anti-asthmatiek poeder 
VAN 0• CLEllY 

Voor gt/Jett JA I' ~: bi1 W ANN:t:E: 
A VaA .&ALST, IC SiWliU'IUlllo 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE BATAVI A, 

ten bt>hLwn• rn n 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op n.1mvra,n.g llii,del:ijk 

Sehijfsehietre::;iste1·s <'n Afstnnd!iibepn-
Ut• G:nnnastiek!iiehool te Soeraknrtn lin::;en. nfznndel'lijk g-<'bunden. 

Cll 

Dt• lyt•1·t'e11i::;i11;:; tot , ·oorbe1·eide11d on
clt'J"l'ieht ann ldnderen , ·nu l'Iinyer

mo;:en•lt•n in N ede1· l1uul!iieh I ndH:. 

f 300.000. 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
I priis 
l 

10 
100 
~00 

« 

van 
« r 0.000.

i.ooo.
S00.-
100.

GO. -

« « 
« « 
« « 

/' 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 0.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

;{-;2(l prijzl'n r 170.000.-
[.()TE:\ zijn tegPn f 10.- ('0:\T.\.:\T wd\l·ijp:linm" 

'" Arnbc1in:t btj de lweren .\ . T. Houni:m & Cn. 
.. lbniln « den hecr C' . .T. D1:111k1'rt. 

Bnn1ljnn11;1><in « '' J. ,\ .. lansPn. 
lbndlH1g· " l< " C. G . lleilip:er". 

.. llnta1i:1 l1 de .:\ I E"<'ompto :'.Li nt~chnppij. 
« <'len lwcr II. .I . ~Jeorkns. 

,, (( (( 

" dt> 
I\ 

l• 

" ' 111.'n 

" 

" G. Gehrnng. 
l< F. lI. Kroon. 

bi>el'•'l1 IT. :'If. 1·an Dorp 
,, El'll!:t & C'o . 
\\ Bn1inin1< & Co. 
" Ogih il' & Cn. 
.. \'i ~"er , · Co. 
" Dunlop ,'- Ct1. 
hL Pr Lo; Po Sen~. 
" Tllio Tjl~nµ: Sol'~-. 

·'=Co. 

lleng l.i1 Ji, 
! n1'11kncl1·n 
" n.11'klcng· (t 

" L. rnn llutt Pn. 
C. ,\ . _\ el·kcdin. 
::\ierin('k'\. 
Th . .l:lll><Z. , lluicrnwrg 

.. ( lll'rihnn .! . .!. H. S111ecnk . 
.\ . .T. ' ' 'oll'ekamp. 

({ 

[)j1'111h'1' H1'zoeki1' « 
1\.j•H'.i:lt'fll°l;l 

J. Y:tn llol><t l'ello>knm1. 
Rroo. 

.f . J. r]P (: l'fl:tfJ'. 

JI. lluninp:. 
\\\~11. T\nckl'll. 

c, clt' hN'l't'l\ • •H'"lll:lll .~ Cu. 
I 111 Ir .111111jt10• " :ll'll ht't'l' .T. n,,, in~. 

" " Ch"- Pino. 
, K1•diri1• F. SllllL1'11ho'.L 

l\otn-l:adja u ,\. ,\'. T\nel'fol. 
L:ihoP:111 (fl•'li)" c, .l. F. II. Yan lfernert. 
:\[nr:1~":11· (( " \\". Ecl,h int. 
:\L11lioe11 c, " P. E. A111lre!"en. 
~laµ:elang- « << P. I\oppenol. 

' ~ft>rlttn « « \\'. F. H. Le:·ting-. 
" :.\[<'11n.1<1 « de hceren de Bortle" & Co. 
" P:11h1nz « 'Ynld1>ck & Co. 
, l'a l.-Pan1lj:1ng« " « J. \Y .• \! ting- Siberg . 
« Pn!emlinng· « l;. II. Tiuhttnk. 
(t J1;l~tH'l"Otl-;lll (\ (\ ll. n. Xlnndl'I'. 

« '' « ll. P. Enlbriuk. 
P:11tt•' I( .\. :\I. YnrkcYi><"CI'. 

(1 P1·C~llfHlgilll . \. ' '"· J. l3och:tnh. 
,, « S. ~. :\fan; . 
" ile he1'r·en Jhu1n 1Inllenwi" •! :- Co. (\ 

Pot>r\Ylirf•tlin u 

" Proholinc:o 
1frn 

(( ,, 
hPl'I' :1£. F. Su1e1". 

c. n. \Hll Slirln.:l'ht. 
(( n. S . Tiu! LnrSPll. 

1,.'. ,an Zijp. 
(( (( 

llio1111· " 
l £~1"'\111halltf 

:-:nlatif.!'n 
Sn111:i1·nt1!! " 

" rte 

,, l'. L Yn n l3orl1'g-orn. 
" Th. n. \'fill SoP><t. 

l1cPrPn <;. C'. T. \'rill Dorp & C'o. 

:-:111'1°:1knrt :1 

'l'.ul-;r1~rnn;..! 

Tj::111djn<'r 

T.P!!:1I 
T•'1·11:11,• 

Tjil.1:.;11 11 

(\ 

(( " 
" 

Ha1P11""·n::i.y '"'° Cn. 
.\ rnold .~ Cn . 
• oc~:-:n1n n .. '\:, (\ 1. 

Uri11'l :\: C'11 . 
, rh•n h•'•'r _\. l!i,-"chop. 

l h" . l\nckt>n. 
Y. Cli!.!i!l'tt. 

o di' lw<'n'n ( :<'h. t:in1ht>1·g- I'll Co. -
\';in .\Iuitl1~n & ( 'n. 

Thieme & Co. 
{( 

" rlrn 
(( 

Sne,-m:m & Co. 
Thoort &. l3uninp:. 

(1 Yog-cl rnn 1le1· IIPi<le & Co. 
lll'rr L. Tbi1•r. 
" L \. °\f. L"n1n11. 
(( .fl11·. n. TfoJz,_t'Jtllhl'I' Y011 

!Ial'l'lnrh. 
K. \loY•'ll~ t~1·1•yp \Yz11. 
('. \\-_ n. \fl.I Ilelll''C Ynll 

D11i,i1·p11\Jo1!P. 
I. T. ,\. l'itl'tilHlp:t' tl1> 

1fot. 
\\-,1, o l•bo " « " ll .. l. YHll Ol'h11ijzcn. 

I),, u·,,],ki1w 2'•'"chi1~tll ten on•1·"tn:1n urn den - -o
lul'i' II. .T. °JLJ·:EllTE;\S te B;llfi\ in al" hij na11plnk
hill1't i>< hrkr>111l 7<'mnakt. 

D1' Co;11111is.,i1• wl hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
t I~ 1 E. DOUWES DEKKER. 

~ \ n1:-1terda1nsche ..A_potheek. 
Ao er aka rt a. 

Ba)Ttnu. A l<'oholisd1 ~~:asch

,,.·ate1-. 
( 1 O l J MA< 1HIEL8E. 

Steeds voorhanden: 
-poSTTAHTEVEX. 
'F I~LE<H?AAF' L'A IUJ<J'\'EN voor 3 hingen be

rekend tot 200 woorden, 
TAHIE\'EX voor KOELIELOOXE:t\ lmiten 

de 4jn. 
(6) 1'HOOF'r & BU1'TJ rG. 

Gt:>drnkte An nteeken in::;boekje!ll. 
Nanmlijsten. 
Kleedi 11::; lij!ilt eu. 
§ti·nt"boeken. 
:Nienn::;eboeken rne1 !ilte1·kce lle::;istt•1·. 
l."1·oet's-"1-'erbnn I. Gt:>tui::;eu ,,. e1·hoo1·en. 
Beklna::;den ' 'erhooren. 
' 'cnd1n·erantwoor•lin::;e11, <'t1z.Pn7.. \ '~l 

JTerkrijgbaa r bij 
THOOFT & BU NI NG_ 

N~ P~ VAN DER STOH, 
oud-offieier van gc>zondheid b~j bet 0.-I. leger 

\'00!1 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
I:\ 

Netlel'1 ri1uhch- Lndiif. 

)fet 1 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatseu wn,ar zich 

gcen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenaren, op pii.trouilles. 

enz. enz. 
J>1·U.~ ( :>.- (1·anco pe1· µv.~I f' :->.00. 

U it de hand te koop. 

pl) 

Een steenen hu1s met groot erf. g<"legen te 
Djebbres. 

lnformatiei; bij den heer 
(1 !J) A. MAJ'HH:L -,E. 

A ttentie ! 
C: R 0 ! 0 NS E' WEEJ~-ER IJ 

in soo1~ten 
, ·erln·ijgbaa1· tegen bill ijl<e p1•ijze11 

bij 
E. t' SAS. 

(108) , '1'ma1·a ng, 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groat aantal personen, zoowel i11 

Frankrijk als in vele and ere la11de11 
genezen, of wel zij liebben hunne . 
gezondheid bel10uden door 11et gere
gelde gebruik de1' Bloeda f! eidende 
Pillen van CAUVIN, va.11 de Faculteit -
te Parijs. JJit geneesmiddel is eelle 

zachte en aangename pu1gatie; 
gemakkelijk intenenien, stellig

werkend e11 zeer goedkoop. 
Overal le koo? en le PA1 IJS 

147, Faubourg St-:'em 

t:•• ••••••••••••••••••••• •.....+<> 
MAAGZIEKTEN . .++ Jlloeijelijke Spijsvertering, \llaag-ontsteiing. Maag,en buikpijn t ELIX°ERENfREOlfETT.E:PRERRET 

+ a Ia P.A.P.A.IN"E + (Plantaardig, do soijsverteering bevordarend middel) 
Generaal Depot : 163 & 165. Rue St-Antoine, PARJJS 

en in indie in alle Apotheken \· erkl'ijgh~ar. 

:I! : . - ; .•. "~.; "~_,fi;~··:·~:··; (;~:"; .. ~I 
t ,..-~--, t i . d.J~· ~ 
J ~J ~~~ . ~ I 

I ~ ~~·"f' ~ I 11 u ·-.;.,,,. .... 
• · • " "" ~~~ co; .J •Q:·1-~ .'IL f,\{\f',.\ f 
! ;:l HORS-CO~;couas A L'LX<udT!ON u : nVJ:R.EELLL ;: 
! • D:C 1~78, .;:: 

-1 ALS DE::L UIT:11f\.H.~IHH.: VAN DE JURIJ a 
I ;i :::c~:::)!:>~ .. 0:1A CEL>Ji\. ST.\.!'_:-:Ds me!. de GOUDE!'\ ~ '. 

· ~ h_.;._ :1 t:.:.n \'1:c~c:is hu 1ne bemoeLngen _ "'°I 
El . te:· verheteriug v dn de pos1t~c v.in hunnc werkhcder1 .,. 

w~ -~~~ ~ 
1~ 0 
~ w:r.:m.JJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ., 

• ~ PAPIE11300llTEN VAN TIEN FABRIEKE!J t 
I" ._.., r~ 09 "' 

·i--~AROCIIE-g OUDERT & t[b
11

· ~ 
I .:l Dcnr de rreheclc w erelct hckend voor > 

Iv. li11n 1>r:el'p;~1 i cr vl'li:i, V,<'1'?"! quwl~ill~, .;!. 
. ':: bc1tomu" e11z. l \1pw1·; a l J;/ oile (:::otc1- ·ii 
~ I'" Pi Pl')', E111·elo1•1 en, Visitchcuo·fj~~ , " 
,., t:c 1i:<las , Copieboehcn, Scltool~chn!f· ., 
-:: /Joel.en met or zonrlcr lijncn, papw1·:;; 
<:' i·no1· 11:·11kwe1·l;, ca1·ton, B1·istol_ e1~ ivoo1·- ~ 

1 S /•<tJ•icr, 7H1J1ie1· flt ~Cl'll ( le rpw.litc1L), pe- 't: 

I.., l11J"C/W)l.ie1· Pn dcmi-pel1ir.~papie1· r1eao md ~ 
'!- of 0111;eqomd ( 11ilcrst f1,11i}, pai·kement o 

I ~ 71apic;·. iJorsprC!nkelijl~ St~1·'s mill pap~r, ~ 

I
:;; Ci:;aretlcn-pap1c1·1 le sincere, le camelm) d 

"'eu andere merkcn. ~ 
"' - ~ bt i Bestellingen te richten direkt naar s:: 
~ ANGOULEME (France) met cheque op Europa of aan ::;> 

'" E. ELSBACH, 8 rue Milton, PARIJS. i.i 
~ EE:-; C.111:\ICT MET M01'ST l·:llS IJEVl:\UT ZICll lllJ 
i'1 d e l!Pcn~n Wannee & Co, TE D.roi; n.10. 
2o o O-() o O 0-0 0 - 0 O· O 0 O 0--0--0· 0 0· 0~0- 0 ·0-0· 0 O·ft 

NBdBrl. IndischB L0v0nsv0rzak0rina 
El\ 

L ij fr B n t B M a a t s G h a D D ij 
TE BA_rrA VIA. 

[nlichtingen omtrent VP.l't.ekerin'!,"en b. 1. K1i.pitil,al b\j overl!i•Lu, 1mmer-trekl endr- verze 
kering:- ook orntrent tliP volQ"ens bet onli1ngs a11ngi>nom"n \rJ<il{LA .-\<ID t1Lriefvoor \V}<~}(

Z}<j IFOND::-i. wor1l1>;1 g1LarnP vp1·sfrekt. door 

.Jpn Agent te Hoen1k11.rfo 
(17) J. H. VAN 01\IMEREK. 

Oudergeteekeudeu, eenige agenteu voor geheel J av n. van Bub's stookoven, hebben ten 
einde aan de vde n,n,nvmgen te kunuen volJoen. en n.llen snikerfobrielrnnten gelegenheid 
te geven om de oven iu toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste st0i>nen per steami>r 
onthoclen. rliP zii tot <lP mPi>st con c n r re ere n d e pr!jzeu leveren. 

' rA _X DER 1-'INDE & TJ~'TE~. 

( 18) SA 1\1 AR ANG. 

At9lier d'In1u~trie. 
c. ·nuJ LIJN. 

Handel in HOlJ'l' en BOUW.\IATERIALEN 
S:\fEDElU.J, KOPEl{ '.HETElU.J. W A.UEN°

MAKELU.J en 'l'L'vL11ER.\IAN°SWINKEL
Bestf'lli ugen op bovengen oemd werk. 

alsmede op : )29) 

Indigo Install a ti en. 
wordeu met den meesten spoed. tegen billijke 
prijzen en met accurntesse geeffectueerd . 

DEUREN en RAMl:D~, houten en ijzeren 
KAPPE voor \VOONHUil'.;l~N°, FABLUEKEN 
en LOODSEX, worden solitle en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

H et bouwen van WOOXHUIZEN en FA
BRIRrEX, worJt op zeer billtjke comlitien 
aangenomen en nitgevoerd. 

Gl1JLDLOTERI.J 
te BA'l'A VIA 

ten behoeve vim 
de Gy1nnnstiekschool te §aeral.:art1" 

en 
de Vereeniging tot ' ' oorbereidcnd 011-

derricht nnn Kiruleren ' ' nn l'tii11ver-
1no::;e11 den in N ede1·lnndsch-lndii.•. 

LOTEN ~ [ i~:~"'- con~~nt". friinco en 

aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(SJ) THOOFT & BUNING . 

Ha.nclels- en Commissiehuis. 
B. W. VAN HOGEZANO. 

foo1·stmal-Solo (35) 
Stcedi; belceCdelijk nnn~evolen. 

_A .. n1sterdamsche .. A .. potheek 
SOERAKARTA. 

Eeuig lbp6t voor .-.oemkurta Yan 

Kaa.,psc;h.,$ V.Tijnen.,. 
t~il) A. liL\t 'HIELSK 

~~ ~i.~J~ri.j~:ban J.• 

h~j 

THQQFT & :SUNING. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
( in het .J 1miansch) 

J11•!js (' 5.- (1'((1lCO )1P1' )J08t ( i),;'10. 

(82) 

\:'" erkrijg·baar 
BIJ 

Tho oft &, . :Suning - Soera.ka.rta.. 
PA.PIERE~ I ' DIYEl\SE SOOR'I'rn~ . 
E~ VELOPPEN. 
KAN'l'OORBJCNOODIGDREDEN. 
INI\'l'EN, IN ZEEH. VJ.DLE SOOB'l'EX. 
PH.ACHTALBU.MS. 
DIVEHSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvan!Jen: 

Jieatings Cough I-'ozen~·es. 
Midrlel tegen de hoest. 

( 1 O G) MACHIELSE. 

An1sterdan1~che _A_pohteek. 
So er a kart a. 

Ontvanuen: Eucalypsinthe. J{oortS• 
w-e1·end liqnenr. tevens eene zeer aan
gename drank. 

( 100) MAf'HIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

Ilrnkkerij Bn BindBrij 
en 

HAN° DEL (7) 

in Papier-, SGhrijf· en Kantoorbehoeften. 
S;:ioatlige beclieuing en nette nftevering ge

ganmdeenl. 
PlU.JSCOURANTEX wo•rdeu Nteeds gratis 

verstrekt. 

SOJ~S3_I:1\._N & Oo 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en Conunissie,·endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
l~enig A.gentuur voor Soemkarta voor de 

zoo gunstig bekende °'VIJ;¥EN: 
~Ierk PLATON & Co. Bafavia_ 

(70) A. MACHIELSE. 

ATTENTIE. 
Dd Agentuur der Onderneming 

D~:t;~j~k v:'1it~t~o~g 
te Bolo, ia op l ~h:i.rt jl. onrg~g1un van 
den H eer <iU;)1'.\.A.F VflN°'l'ER, op 

M. J, T H 0 0 F T. 
------- - ---------

A .. GEYrscH.\P SoERAK<\~tT\.. 

der BataYiascheZee-enBranrl
Assurantie ~faatschapp\j. 

De onclergeteekeude sluit ver:r,ekeringen te
gen brandgev1tltl', or de gehruikeljjke voor 
wn.anlen. 

(I -t. l A. i\lA.CHIELSE. 

-------

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPf.J 
,,de Oosterling," 

BRAND-ASSURANTfE MAATSCHAPPr..; 
,,Verica,s.·' 

D !j het . .\.g~nt!ilCit.!\.(J d c:.r; er '1::l-ahchap
(Jijen bestiul-t, OJI zee1· aiuuiem~Ujke vaor
lvanrdcn, ~,clc:.;enheid tot ' ' erzekerln!f 
tegcn bra11d~e,·1t,1u·, van alle !!I03rten G4"· 
bo1nven en Gorderen. 

( l ()) 

Ve Auent te Soemlw1·ta. 

.J. H_ VAN OMMEREN. 

TE l{OOP. 
Ret huis en erf thans geoccupeerd door de 

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

Stellen zirh vcrnntwoonlelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TuooFT §- Bum:-w - Socrakarta. 
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