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Eeu petieuggie van de de'a Djoerook, onder 
}letisch had twee vrouwen, een oucle en cen 
Jonge. Zoolu.ng de jonge m het huishoudeu 
behulpzmrn1 w11s. werLl zij. hoewel niet bemincl, 
clan toch geduld. maar toen. door zwanger
schn.p l:.a~u zulks ornnogelijk: wenl. begon zij 
hoe langer hoe rneer rn de achting VILll de 
oud,te der twee nouwen te dalen. welk gt>voel 
er niet beter op werd. door de omstu.ndi3heid 
dat haar eigen echt kinderloo was. Toeu de 
JOncrste vrouw bern1leu was, ontwan.kte bij de 
oudste een ;olkomen haat. Zij volgde, gewa
pend met een koevoet, de jougere, die nan.r 
de nvier gmg om zich te rem1gen en gaf hit<tr 

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

Carolina Mathilda van Denemarken. 
1772. 

Vervolg. 

Zij is niet op de overtuiging der rechter~, maar 
op het gepeupel berekencl, zij wiJ bet slachtoITer in 

hct stof en slijk vcrtrappen, opdat de menigte de 
moordenanrs zou toejuichen en zonder medelijden 
het bloed van den beschuldigde zien Yloeien. Zoo 
leest men daarin : ,,\Vie was deze engel des ver
derfs? Ilet was J. F. Struensee, de brntaalste mensch, 
<lien men zich tlenken kan, vroeger een dokter, nu 
een graaf. IIij zal ccbter, voor ik hem '3rlaat, 
niets beho11den clnn $Chrik, oordeel en straf." 

In zijne levcnsbeschrijving worclt gezeg-d; .,Daar
op went hij stads-doktcr te Altona, waar hij (gelijk 
wen pleegt t(' zeggen) al$ medicns veniam occiden
rli per totam w·bem, nijheid om de geheele stacl 
door de mc::.schen doocl tc maken, kreeg, welke 
uijheid hij Inter, als kabinetsminister, per totmn rng-

1111111, het, gansche Rijk door, zocht te el'langen.•· 
~frt '"algelijke woordspelmgen wonlt zijn beroep als 
art.'> met zijne behandeling van den kranken st:i.at 
vei·geleken, de procurem·-generaal vergenoegt zich 

op naar huis terng :dsof er nicts gebenrll ware. 
Een p1t1tr andere nouweu tlie een eiml 

verder n:tu het goe.l w1rn~chen wareu, lmd1len 
het echter gezien. Zij hepen naitr de desa 
en hrachte1l het -voorgevallene aan. Het s1ncht
offer wen1, zwaar g-ewornl. gevomlen, nanr de 
womnµ- v.m de politie gebrat:ht en d11iu· Yer
bomlen. j.fon vreest echter voor lrnar leven. 

De tl1i.dcres 1s gevitt en zn.l nu tle gcvolgen 
van jn.lousie moet 'n ondervinden. 

~IoonDH"X-"L\.G. Eergisteren nami<hlag we1<l 
op de owlerneming Djenkilon, de he~r R 
door drie Jav11uen met kris~en p;ewitp"rnl, 1rnn
geva1leu en llrie wonclen toegebracht, wa1trvnn 
twee licht, een evenwel enrntig r. aaukwmuen. 
Onmithlelijk n1i bet gebeurde werden de boos
doeners m hechtenis genomen. 

De gewonde werd ornler zorgvuldig geleide 
van den aclministrateur cler onderneming, de 
heer ~I. en een inlandsch politie11mbtenaar naar 
bier vervoerd, om onder geneeskunclige behan
deling gesteld te worclen. 

Naar wu vernemen moPt. de onrzaak v11n 
den aan lag toegeschreven worden, a1in verschil 
van op1me bij bet verdeelen van padie. Alvo
rens de zan.k onderzocht is, valt dienaangan.n
de echter moeielijk iets met zekerheid te be
richten. 

Een st1·eng optreden van de politie zal, ook 
in cleze zaak, slechts bevorderlijk kunnen z11n, 
om het aantal moordaanslagen zoo veel mo
gelijk te beperken. In het laatste .iaar on
geveer. is dit reeds het derde geval, dat Euro
peanen m de V orstenlanden op verregaand 
brutn.le W.!]Ze. gewapenderhand Worden aange
vallen. 

Xiettegenstiin.nde de zeer fage r~j;;;tprijzen ko
men er rn de afdeeling Soekohnrdjo nog altijd 
vele vee- en imdere diefstalbn voor, Wll.arvan 
de daders slecbts zelden ontllekt en gestmft wor
den; voora.l mag dit gezegd word.)n 1an de 
veediefstallen. De oorza1Lk d1tarrnn m et gezocht 
worden rn de slechte contrJle der het)ren slach
ters, die m d ze afcleeling bij nn. zonder toezicl1t 
-nm wege de politie hun baroep uibefenen. 

Deze slacbters, vooral die van de dessa 
Sul1•nki11r1, slachteu het meest ({":;to/en karbou
wen of runtleren. getuige d1uLrnm de menigte 
sporen tlie men tot b~j en so ms in genoem le 
dessa heeft kunnen volgen; tot de zeldzaamhe-

niet met hem elk talent als staatsm·1n te ontzeggen, 
maar valt ook zijne wetenschappe!ijke kennis aan en 
verwondert zich, clat in Denemarken, waar aan be
k wame artsen geen gebrek is, znlk een kwakzalve1· 
zich in de hoogte heeft kunnen werken. Ten aan
zien van de dwaze beschuldiging weg .. ns de oprne-. 
ding van den Kroonprins lezen wij: ,,De redelooze 
dieren hebben grootere zorg voor hunne jongen, en 
graaf Strnensee erlangt nooit de eer van met hen 
in eene klasse geplaatst te worden. Hij, die zelf 
niet zoo opgevoed is. heeft toch zulk een dikken 
lmik. als of hij Yitellius ware." Eindelijk op eene 
andr.re plaats: ,,Oat graaf Struensee zulk een groo
te spitsboef is, als ooit in Duit.~chland op de mis in- of 
uitgeluid is geworden, kan ieclereen .... opmaken." enz. 

\Vaardiger van toon is de pleitrede van advocaat 
Uhldal. Aan de beschroomde taal bemerkt men 
den clruk, waaronder de advocaat schreef. Hij stelt 
voor, hoc <le Koning Struensee toch het nmbt van 
minister hecft toevertrouwd en de handelingen van 
ilezen dus slechts uitvoeringen zijn gewee~t van den 
Koninklijkcn wil en hem niet tot mi~rlaarl kunnen 
aangel'ckend worden. llij wcerlegt alle andrre be
sch11ldigi11gen, maar einrligt hiermcde, dat zijn client 
zich met weernoerl. f'Cbuldig erkent aan cene mis
d,iarl, die te groot is, dan <lat hij daarYoor wrgeving 
clurft hopen. ,,Kan intusschen lwt. in aanmel'king 
nemen van men~chelijke z\rnkheid, kan h1't innig~t 

berouw, kunnen de trancn, clil' het hem gekost heeft 
en de wchten, die hij voor het welzijn van den Ko
ning en van het Kt•ninklijke Ruis naar den heme\ 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
elke 10 woonlcn voor 2 phmtsingen f' 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

den behoort dat eeu gestolen karbouw dan 
terug gevonden wonlt. Ook client nog ver
meld to worden, dat ViLn werkelijk cloor de 
slachters op dl' pa sers gekodit vee, de brie(jes 
nooit worden teruggevorderd, zoocl1tt een sbch
ter m het bezit is van een trommeltje of wat 
karbouwbrie~'jes. die wel voor een houdenl of 
twee ge toleu karbouweu kunnen dienen. Im
mer;; 1leze britf:jes zijn bijna gelijkluideml. zoo
cfat tLllicht vuor een gestolen kt1rbouw een pn.s
send brie~je onrler de massa kan wonlen ge
vonden. Ook de verkoop van gestolen vee op 
de markt~.m. lrnn <lo0r die briefje.;; worclen ver
gemakkelijkt, vooml nu de conti\'.>le op de pas
sers zoo slecht is. 

In bet bir.onder mag dit gezegcl worden van 
de passer Twr1 111. sorterende ontler het ~fong
koeuegimtn~c:he. 01i.:tr worden de lrnrbou wbrief
jes nngezien en afgeteekend door eea inl11nder 
vau d·~ de ·sa K1•don11y-yoedel, die de dirnrvoor 
b taahle duiten inca.sseert en m111r mon zegt de 
boel afgep11cht heeft voor f 300 's jaars. Ver
schillen in het signn.lement vim de daar verkochte 
karbou wen, worden met kwartjes of halve gul
dens nanr gelang van de verschillen m orde 
geruaakt. 

Reeds heeft een l1mdhuurder rn het zuider
b":!bcrgte alhiPr, het bestuur iittent gemaakt op 
de slachter~j m de dessa Xglengking. cloch tot 
nu toe sch1jnt daarnan niets te zijn geclna.n; de 
hoofdoortaak vau gemakkelijk kw.ijt mken van 
het gestolen vee, is het slachten zonJer politie
toezicht en het niet opvorderen van de karbou
wenbriefjes; dit laatste kan bij eenigszius goeden 
wil van de zijde der politie gemakkelijk geschie
den en men zal zien dat veediefsttillen aanmer
kelijk zullen verminderen, niet uit gebrek aan 
rlieven. man.r omdat die heeren het gestolene niet 
kwijt kuunen mken. 

1langebode11. 

Naar ons bericht wordt, bestant er plan om 
te Boiohili cen logemeut, tevens gezondheirls
inrichting en toko op te richten. Er zouden 
reeds sbpprn ge Li-in z~jn om tot d;Lt dod te 
gernken. H.')t huis be3tu.at er, het outbreekt 
nu nog maar a;iu geld en a3.n de verzekering 
cler me 1.ewerking van de inwoners nin B0iobli 
en ornstreken. 

Het is zeker rlat het klim11at van BJiolali een 
der gezondste 1:;, nrnar de ondernemer vergete 
niet, dat er uog andere vereischten besfatrtn, die 
niet over het hoof<l moeten gezien worden. 

"Naar de Bataviasche bladen vermelden zal de 
Spoorlijn Batavia-Bandoeng feestelijk geopend 

Inzendino· cler Advertentien tot op den 

chig der uitgave v66r 10 uur. 

w.) · len en zouden de Gouverneur Genern11l 
eu ,~ercler authoriteiten ditaraan cleelnemen. 

TI Jt progrnma is echter nog niet bekeud. 

Reddin:; 111>01· bezt1inir;ing ! 

Men weet de :::3tiiiitsspoorweg MA.G, op order 
V••n HoogerhiLnrl m :N"ederlimd, niet concurree
ren met de :N"eJ. Iudische. 

Integendeel, terwille dczer door de regeering 
zoo galief le ma11t·ch••ppij, werden de hier in 
luJie geprojeete.mle fatrifeering en classificee
nug V<Lll vmchtgoederen, bij de Staatsspoor
wegen YErurcorrD. Nn.tuurlii k:, w,mt veleu der 
aamleelhourlers der N. Iudische, behooren tot 
de rueest iuvloedr~jke persouen onder onze Ne
derlmds.;he vooJJen. 

ZekP,r niet t rwille tlezer u.rme verdruk
ten, ward, zoo declt men ous thans med , on
hings door de re~aering weder afwijzeml ba'chikt 
op het zoo mtioneele voorstel van hier, om door 
het bouwcn vitn een pakhuisje a'l.u deu Stiiat;;;
spoorwcg, het vcrvoer der i\faugkoenegaransche 
koffie - eeu kleiniglieitl van clikwerf 70 a 801m 
pikols - lang> den Staats;;;pourweg rnogel!jk te 
In1tken. Die blijven door cleze we1germg voor 
de X eel. IUtlische behouden. 

Daarentegen z'Ll her ged11lclige Inclie tot dek
king van het te kort, niet alleen op meuw 
eenige extra-miljonen op zune nooclzn.kelijkste 
uitgaven zien besnoeid, maar nog met circa 5 
a 6 miljoen meuwe of verhoogde belstingen 
worden gezegend ! 

Leve S. v. E ! 

De qnasi krnnkzinnige bedelaar waarvan W.!J 
reeds melding maakten, heaft verleden Maan
dng avond eenige vrouwen aangerand met het 
doel om hen van ingekochte eetwaren te ont
lasten. 'rwee mimnen, die bij die vrouwen 
schenen te behooren, beschouwden die quasi 
krnnkzinnigheitl niet als eeu verschoonende 
omstaniigheid, en vrocgen hetgeen reeds ge
roofd wiis, terng. Da man maakte allerlei gri
ma,s:>en en trnchtte weg te komen, mn.iLr hij 
wad stevig v11-;tgehou._len. hem alles weder af
genom3u en h-i~gJen in de wordteling betlorven 
W1Ls, o1) eJn gJvodige \\'i)Ze rn het gezicht 
gewreven. 

Uet wor lt den passerg.rnger,;; ook nog fas
tig genu:tkt <l.oor twe<l andere persouen, die 
de politie er v11n verwij lerd m1Jst houlen. 

.EJu V<LU hen drnagt zuu rechternrm omler 
e n cloek, m:i·~r is z x:r vlug ter been; hij heeft 
de gewoonte om dicht op de pitssa.rbezoekers te 
g•t<tll staan, hJn dim w1tt u.f tJ b.')Lleleu en, als 

opzendt, eenig menclijden wekken, zal hij dit niet n!lam;te drUfveere l mj1er ha'1rl.elinge:1 behelst, vol
onwaarLlig zijn. Op alle ovel'ige punten ioerwacht gens mjn g •w.~ten duJr mj is a·1.ngew:~zen geworden, 
hij dat de wet en zijne onschnlct hem zullen zoo als mijn geh~u~en en bcwLv;tzij11 het m!j in hel'
verrl.edigen: gelijk hij echter op dat Mne punt zijne innering !welt gebracht. Va11 het ,,mflet' venvijder
toevlucht alleen neemt toL de genade van ZijnP :Ha- de en zeuc11jke" was het hier de plaats niet om te 
jesteit, z.10 -rncekt hij ook, ctat hct hoogc gerecbts- ~prcken: waal'om men mij niet zal verdenken, dat 
hof. hetwelk zelf getuige is gcwecst \an zijne op- ik in dit oµzicht icts tot mijne verontscbuldiging 
rechthei1l, zijne ontroering en zijn kommt,l', <loor een heb wilien inbrengen." 
guustige voorstelling bij zijne Majc~teit de meest Ilet vonnis is met zekere handigheid opgesteld. 
mogelijke ,·erzachting van zijn lot zal teweeg brengen." De partijdige rechters hadclen tot taak, de zwak-

Men ziet, de verdecliger zelf hecft de zaak yan heid van hun wed1 te vel'helen, en moesten daar
zijn client opgegrwen; hij wcct dat het vonnis reeds om alle ku11,tgrepe11 in hct wel'l;: stellen, om ten 
uitgesproken i,;. Xiet kl'achtiger is de rno1·scelling rni11ste den scbijn der rcchtvaanligheid te redden. 
van zaken, wclke!' Struensee zelf bij de processtnkkcn Hct nation:de gernrl rler Denen aanroepende, leggen 
voegrlc. Ilij zegt daarin: ,Jndien men alles nauw- zij het rneeste gewicbt op de mcht naar nieuwig
keurig beoonleeldt, zal men in mijn gedrag mecr hertcn van den \Teemtleling, die alles omvenvierp, 
staatknndige misslagen en zedelijke vergrijpen, dan wat aan de Dencn lief, dierbaar en heilig was, en 
strafbare misdnden vinden. De bPgeerte 0111 fo1tuin zich niet, eens rle moeite gaf, om het rijk, dat hij 
te maken was eene 111eer venvijrlerde drijfvcer in !tel'vcinndc, voornf i.e lecren kennen, of zijn taal tc 
111ijne ziel, en ik wilde clit alleen aan de rlicnsten, leeren :<prcken. Eer:;t uadat zij hct vaderlandlieveml 
die ik d<'n Koning bewees, tc clanken hebben. Mij- gernel hclJbcn opgcwekt, g;tan z\J tot de bijzonclere 
ne berei<lvaardighcirl, om uit te vocren wnt de Ko- pnnten van hesch1tliligiug over, waa1·voo1· Z\J nu een 
ning wenschte, en <le geclienstigheicl van Zijne .\fa- bereidvaartlig w·louf mog,m vcnrncbten. Daarhij 
jesteit, om mijn raarl ann te nemen, kuuneu mij tl'eetlt, wa!lrschij11lijkt 11it st!lntkundige overwegingen, 
niet rechtvaardigen, maar strekken toch tut mijne rle voornaamsle misrl:111cl, rte ecbtbrenk, gelrnel op 
verontschulrliging, al waren er door mijne missbgen den achtergronrl, en zulke' feitcn worden bijgcbrncht, 
nadeclige gernlgcu voor 's Kon!ngs belangen ontstann." nls j11i.;t gest'hikt zijn 0111 1len h:i.at dcr ~roote me
llij gant hij zijnc verdt~diging tlie renc misdaarl I 11igte te:_;·.~11 d1~11 11t''<'luddigde aan te wakkereu. 
1·ool'bij, waarnan hij zich schuldig erkenrl hcefL en St,1w•11sec ten min'te W;ls schuldig aan Mne mis
eindigt aldus: ,,Ik verzeker, dat al wat dit opstel d::iarl, die volgens de \Wi rlen g.:tng naar het scha

ten fl.anzien van de oorzaken, aanieidingcn en voor- vot volkomcn rechtvaardigde. Ilet procc,; tegen graaf 



het ware te cl win gen om hem een pan.r duiten 
te geve:1. Geeft men ze hem niet, clan is hij 
overal m den weg en giLat eerst, als hij een 
hetere gelegenheid ziet, heeu on<ler het 'uiten 
van scheldwoordeu. 

De antler geeft zich nit voor een politiehoof<l. 
Hij obseneert goed op welke hoo!rle de ware 
politie zich bevindt en weet dan d~salieden uit 
te pikken, die niet bijzonder slim zijn. Hij be
trapt hen gewoonJijk op in zijn oog groote o
vertredingen, maar daar hij een goede kerel is, 
zal hij hen wel voor een cent of vijf loslat.en 
en geen rapport van de zan.k makeu. Over het 
algemeen worden die centen dan ook maar ge
geven, waarschijnlijk omdat het dessavolk zulke 
handelingen tot de attributen beschouwd der 
politie. 

Wat den eersten bedelaar aangaat, deze 
zou gevoeglijk een pla-atsje in het leprozenge
sticht kun.nen aaugewezen worden. 

V oor den tweeden zou met vrucht § JI van 
het W etboek van strafrecht voor lnlanders 
kunnen nagelezen worden. 

De veiligheid op de passers laat tt-lgenwoor
dig zeer veel te wenschen over. Wij hoorden 
wel eens zeggen, <lat die ook behoorde tot het 
ressort der waarnemende schouten, maar dit 
kan onmogelijk het geval zijn, daar men slechts 
twee wd: Sch: en de hemel weet hoeveel pas
sers heeft. Men verlieze ook niet uit het oog, 
dat bij hunne zoo menigvuldige werkzaamhe
den, de heeren Ge en Gn. ook nog ordonnan
cen bij den Resident en het Residentie-kantoor 
zijn, iets wat, ofschoon nu wel niet veel werk 
vordert, dan toch veel tijcl wegneemt. 

Het zou een groote stap ten goede wezen om 
twee afzonderlijke ordonnancen te benoemen en 
de beeren Ge. en Gn. definitiefschoutte ruaken. 

De schouten zouden zich dan alleen met de 
politie behoeven te bemoeien. 

Wii vestigen de aandacbt op een werk van 
den heer G. van der Kaaden, uitgegeven 
bij de firma G. Kolff & Uo. te Batavia. 

Tijdens zijn, belaas te kort, verblijf te Soe
rakarta, heeft de heer van der Kao.den zich als 
een degelijk, verdienstelijk onderwijzer doen 
kennen en heeft hij een daar zoo gunstigen 
indruk achtergelaten, dat die zelfs nu nog 
niet is uitgewischt. Geen wonder, dat men 
met de zes verschenen rekenboekjes van zijne 
hand dan ook hoogelijk ingenomen is, en zulks 
zeer ten rechte. De heer van der Kan.den he
zit den juisten toon om tot hen, die hij on
<lerwijzen moet te spreken en dat heeft hij 
nu ook weder in de nieu we rekenboekjes ge
toond. 

Van barte hopen w.g ze in veler banden 
zullen komen. 

De beer Michielsen, gewezen Directeur van 
Finantien, thans met verlof in Europa, wordt 
genoernd als Raad van Indie en de heer 
Jeekel, vroeger Resident van Soerakarta als 
de Resident van Soerabaia en wel tegen 
J uni aanstaande; de heer Beijerinck, de tegen
woordige tilularis zou dan ZHEG. betrekking 
neder legg.m. 

Het besluit waarbij den Chineezen hat recht 
ontzegd werd, om de Hoogere Burgerscholen 
te bezoeken, is op grond van 2 rekesten, ee:n 
van Mr. P. l\faclaine Pont voor 27 Chineezen 
te Batavia en Kra;wang en een van den ma
joor der Chineezen te Batavia c. s. ingetrok
ken. 

Als die heeren eens een rekest indienden 
om den Atjehoorlog te beeindigen en daardoor 
de belastingellenden~ te verminderen, zouden 
zij dan ook slagen? 

Men deelde ons nader mede dat, het bewe
ren als zouden er onlangs valsche muntbiljetten 
a f 10-in omloop zijn gebracht, zijn oorsprong 

Brandt echter staat daar als eene der lichtzinnigste 
dadr~n van willekem·, als eene bespotting van alle 
recht. Brandt was een ijdel man, die slechts voor 
het ~ermaak Jeefde. Struensee was de gebiedende 
minister, de gun teling zijns Konings; Brandt had 
niets gedaan dan wat hem door· den minister bevo
len was. De punten van beschuldiging tegen hem 
bevatten slecbts onbepaalde, onbewezene en onbedui
dende handelingen; zij berusten op berloelingen, die 
men hem toeschreef, niet op daden, die men hem 
tc last legde, zij zijn in geen enkel strafwetboek als 
misdaden opgeteekend. 

Te groote gehechtheid aan Struensee; eene voort
duremie zorg, om elken vijand des Ministers van 
den Koning verwijderd te houclel't.; een hoogmoedig 
bestaan jegens iedereen; een oneerbiedig en boosaar
dig gedrag jegens prins Frederik, daar hij, als hoofd
opziene1· de1· schouwhurgen, hem eene andere loge 
clan de Koninklijke had aangewezen; eindelijk de 
ontvang~t van het Koninklijk geschenk van 6000 
daalclers! 

De rechters voelden toch ook, dat Brandt wegens 
deze misdaden niet ter clood veroordeeld kon wor
den; men verzon daarom eene misdaad van majes
teitsschennis. 

gevon<len kan bebben, in het feit dat de laatst 
ui.tgegeven bankbiljetten van iets churner 
papier en lichter groen zijn·, dan de vroe
ger uitgegevene; doch buitendien ziju die vn,n 
twee WiLtermerken, instede van eeu, zooals tot 
nu toe het geval was, v Jorzien. Van vitlscheid 
kan dan geen sprake zijn. 

hacl llan alle menschelijke pogiugen te zamen 
genomeu. 

Dit jiiar hebben wij hoop op een goeden 
oogst. ~laat het goede weder niet om, dan zul
len de vooruitzichten der planters zonder twijfel 
verwezeuJ.ijkt worden. 

Het zal mij aangennam zijn U alle verdere 
inlichtingen te geven, die het in mijn macht 
taat te verstrekken. De Matarii,m van gisteren deelt ruede dat de 

ketjoes die deelr;.aruen aan de ketjoepartij bij 
den heer Metzmacher te Djokdja, op een na 
allen gearresteerd zijn. De rueeste behooren 
te huis onder het district gepit, lfogentschap 
Bantoel. 

De hoofdaanlegger die zich even voor de ket
joepatij ziek meldde en :niet mede heeft kunnen 
doen, wordt nog gezocht, terwijl de aanvoerder 
van de bende, die bij deze roofpartij zijn kost
b!tll.rste pakean aantrok, het eerste werd ge
dood. 

Aangezien de tokowachter van den heer van 
Rode, die dien nacht opgepn.kt is bij den 
spion van genoemde ketjoepartij niet bekend 
stond als tot de bende te behooren, werd deze 
toen men den volgende morgen van zijne on
schuld overtuigd werd, weder vrijgelaten. Ge
uoemde waker verliet zijn post en wilde naar 
huis gaan, toen op de boogte van den heer 
M. aa:ngekomen, juist de ketjoepartij plaats 
had. I:nstede van te helpen, ging hij op de 
vlucht, van daar <lat men hem voor een ket
joe aanzag, te meer omdat hij eeu sitbel bij 
zich had. 

Veroordeeling. Door de Crim1nele Rechtbank 
alhier, zitti:ng houdende op Dinsdn.g jl. werd 
de roover Kertotanie, thuis behoorende in de 
dessa Gateng (Brossot) die onlangs in de des
sa Glaboe (Tjepit) 'l'jitrodipoero geroofd heeft, 
tot 15 jaren dwangarbeid in den ketting ver
oordeeld. 

Ook werd in die zitting de zank behandeld 
van Somengolo van de dessa Poedi.k, Regent
schap W onosarie, die wegens diefstal van vee 
met 4 jaren. dwnngarbeid buiten den ketting 
beloond werd. 

Mat. 

.Kof'fiebladziekte. 

Geachte Redacteur, 
Aangezien vele planters wellicht verlangend 

zijn, iets naders omtrent den stand der koffie
bladziekte .op Ceylon te vernemen, zoo geloof 
ik hun geen ondienst te doen U te verzoeken, 
bijgaanden brief, door mij onlangs ontvangen, 
in uw geacht blad optenemen. 

Hoogachtend, 
Uw. dw. Dienaar. 

P. J. VA~ M.u ... ~E~. 
Salatiga, 6 Mei. 1884 

Geachte heer, 
Uw brief van den 25en der vonge maand 

is behoorlijk door mij ontvangen en in ant
woord daarop :neem ik de vrijheid U mede te 
deelen dat de koffiebladziekte, hier bekend als 
,,Hemileia Vastatrix", langzamerhand van Cey
lon verdwijnt. Het is te hopen dat binnen 
een jaar, of wat !anger, elk spoor daarvan ver
dwenen zal zijn. 

De poginge:n, gedurende de laatse zes of 
zeven jaren door Ceylonplanters aangewend, 
om een middel tegen die ziekte te vinden, ble
ken zoncler resultaat te blijven. Het verkwij
nen wordt nu meer toegeschreven aan veran
deringen in weder en klimaat, dan aan de 
middelen door de planters zelf aangewe:nd. 
Zwavel, karbolzuur en andere dergelijke zaken 
zijn verscheidene jaren achtereen toegepast, 
zonder succes-en dit toen men reed alle hoop 
opgegeven had om de ziekte uit te roeien. Wij 
hebben dit jaar heel ander weder, dan om
streeks dezen tgd anders het geval is - het 
is zeer droog. Dit heeft meer uitwerking ge-

ven. Bij dit beschaaft.le spel grepen zij elk.antler bij 
de haren en Brandt bar! den Monarch, die naar zijn 
tong greep, in den vinger gebeten. 

\"an d1~7.e beuzelarij maakte men eene samenzwe
ring tegen den Koning. Men was onbeschaamtl· ge
noeg, om Struensee en Bl'andt te bescbuldigen, dat 
zij zich, om voor de beleediging, die Brandt onder
vonden had, wraak te nemen, aan den pei·soon des 
Konings vergreµen harlden. Struensee zou het plan 
ve1·z0nnen, Brandt de bediendim -,erwijderd en rlaar
op zijn koninklijken meester overvallen en mishan
deld heblien. Niemancl geloofde aan die fabel~n, de 
bescbuldiging tegen Struensee liet men, omdat er 
andere zaken vo01·handen waren, varen, maa1· tegen 
Brandt hield men ze vol en men ~eest letterlijk in 
bet vonnis: ,,Graaf Brandt had, door eenige belee
digende woorden des Konings vel'toornd, besloten zich 
te wreken. Hij gaf er graaf Strnensee kennis van 
en ontwierp met hem het plan. boe en wannee1· hij 
den Koning zon kuunen aanvallen. Hij had zelfs 
wapenen gereed gemaakt, maar vond later beter 
daar geen gebruik van te maken. Struensee bericht
te hem, dat de Koning alleen was. Brandt zond 
de bedienden uit de voorkamer, ging naar den Ko
ning en gl'endelde de deur. Hij sprak den Koning 
onbetamelijk aan, maakte met hem twist. pakte toen 
zijn mecster aan, bracht hem aan den hals eene 
wonrle tue en beet hem in den ''ingeL" 

Iutusschen verblijf ik, enz. 
(w. g.) GEo GORDON. 

Galle, 15 April 1884. 
Y oor de vertaling: RED. LOO. 

Verspreide berich ten. 
Te Kampen werden ultimo Maart twee se1·geanten 

van het Infanteric bataillon vermist.- In de oliemolen 
van de firma 0. L n. en zonen te Leeuwardcn is 
het vierjarig zoontje van den meesterknecht tusschen 
de pletmachine gcraak t. De rechterarm was creheel 
,·erbrijzcld.- Nadat J. T. Douwes, meeste1·kneclit der 
binderij bij de heeren M. \\'ijt on zonen te Rotterdam, 
in de l:iat~te tlagen rnn Maart, zijn veertigjaricren 
dien~t bij die finna had henlacht, mocht in het be

0

crin 
van A pl'il de winkelbediende .T. C. de Dood zijne vUf
t1gjarige betrekking bij liaar hPrdenken. Bij hun per
soneel is hij de derde, die er een halve eeuw is werk
zaam gewee~t. Eon daarvan beeft reeds 58 dienst
jaren.- ln een dorp in de omstreken van Tulle is 
door. de gendtll'lllerie een geheime werkplaats van dy
nam1ct ontdekt.- Als het eenigsins kan gaat Glad
stone con paar maanden, voo1· herstel van gezondheid 
naar bet Zuiden van Fmnkl'ijk.- De vrouw van den 
Schubmee~ter aan de Haal'sluis te Smilde beviel op 
den 28en Febrnari ·1875 van twee zonen en op den 
28en Febnmri mn dit jaar, op hetzelfde uur, gaf zij 
het !even aan twee dochtp1·s. De Javanen zouden 
denken, dat er een gendroewok in het spel was.
In de gerueente Bladk.um wortlt herhaaldelijk ovPr 
boo1nschenni><, bo. chroof en suortgelijke baldacligheden 
ge~li~agtL Gelt'.kkig Jarn waar men van dergelijke 
kle1mgheclen 111et l10ort ! '\Vas het nocr een creheel 
bosch dan a la bonnc heure! - Een ;·otesta~tsche 
vrouw rnn ecn roomsch katholiek gemeente-veldwach 
ter te Houtenis~e, wel"Cl zoo zwaa1· ziek dat men aan 
haa1· behoud weesde. Zij lag ~ 4 rlagen buiten ken
nis en kwa111 cindclijk wecler bij. Ondervraagd zijnde, 
bleek het dat zij in die ·14 dagcn roomsch was gewur
den. Den ·j ·J e llfaart kwam de bekce1·ing tot stand. -

IIet cohier van de bela~ting op de honden in de 
gemeente Yeeren, berlraagt 66 aangeslagenen, 
waarvan 4 7 1·euen en negen tien teeven, tot een 
bedrng van fl 3G.- .\an cle opzichters der "'enie 
zijn hunno fourrngegeldpn ont11omen; zij blij1·en 
echter aan de magrJzijnmeesters rler ArtiJlerie 
toegekeml. De cer~ten hebben ze noodig om naar de 
verschillende bouwwerken, die hen opgedragen zijn, 
heen te gaan, terwijl de rnagazijnmeesters ze niet be
hoeven om, dam· die steeds in hetzelfrle magaztjn werk
zaam zijn, zij de trappen tocL niet op en af 1·ijden 
Ilet heeft er wat van alsof men de paarden bij de 
veldartillerie zou afschafl'en en de hospitaalbeambten 
bereclcn maken. - De Regent van Malang: Radhcn 
Adipati Al'io Notto die Ningrat is in den ouderdom van 
74 jaren overleden. Bij dcze gelegenlieid is het 
vaste fractement van zijn oprnlger bepaald op 
f '1000 's maands en het overige op f 2400 ' s 
maands, zoodat het totaal berekencl wordt op f 3400 
's maands. Voor tle begrafeni.' van den overJedene wa
ren eerst militaire honneurs toegezegd, maar later ge
weigerd. '\Yaarom weet men niet.- Het Soerabaiasch 
Handelsb1ad klaagt over een onaangename gewaar
wording die men ondervindt, als men zich den voet 
openrijt aan paaltjes, die op den weg geplant zijn, 
om de reparatie voor den weg af te bakenen. .Men 
kan die · gewaarwording ook op andere plaatsen ver
krijgen. 

23e blad. 

Sprokkel bloem.en. 
Zijt de verpersoonlijking van allcs wat edel en groot 

en vcrheven is. 

De beste actttur valt we! eens van de planken. 

Zwart brood is nog zoo kwaad niet wanrn~er wij 
nict genoodzaakt zijn, toe te zien, dat andere geluk-

Vier commissarissen, vrijheer van Scback-Rathlou, 
graaf Tbott, Jual Wind, de voorzitter van het hoog
ste gerechtshof, en de procureur-'Generaal Stampe 
begaven zich naar Kronenburg, om de Koningin in 
verhoor te nemen. Schack voerde het woord. 

Carolina Mathilda, de eenige heldin in dit drama, 
ontvangt de afgezanten met koninklijke waardig
beid. Hare antwoorden zijn edel, kort en nauwkeu
rig. Zij bandhaaft haar recht en verklaart, dat 
zij zich van geene schuld bewust is. 

De commissarissen geraken in verlegen!1e1d, zij 
verstouten zich niet, de Vo1'Stin een strik te spannen 
en baar met eene grove Jeugen om den tuin te lei
den. Schack zegt tot haar, dat het ontkennen 
vruchteloos is, dat graaf Struensee zijn ongeoorloof
den omgang met haar reeds bekenrl had. 

Mathilde verbleekt en roept uit: »Het is onmogelijk, 
dat kan Struensee niet gedaan hebben, en als hij het 
gedaan heeft, loochen ik a lies, wat hij gezegd heeft." 

Schack antwoordt, dat Struensee de bekentenis 
bij het volgende verhoor vernieuwd en het proces
verbaal onderteekend hpeft. Daar echter de Koningin 
bet bepaald tegensprak, bestond er eene nieuwe 
misdaad, eene belastering' van de heilige persoon 
der Koningin. Er zou hem nu hierover een proces 
worden aangedaan en eene versch1·ikkelijke straf be
dreigde hem daarvoor. 

De Koning vocbt somwijlen niet slechts met den 
l\foorenknaap en het llfoorinnetje, maar ook met zijn 
gunsteling en bewaker, graaf Brandt. Ilet kwam 
:ook we! eens tot scheldwoonlen en stokslagen. De 
Koning had zijn lieveling voo1· een bond gescholtlen 
en gezcgd, dat hij hem duizend :::tokslagen zou ge-

D it rechters zulk een vonnis konden uitspreken, be
wijst, hoe v1·eeselijk men W<IS afgedwaald, en dat niet 
de gerechtigheid, maar allcen de partijwoede voor:.:at. 

Dat had Mathilde niet verwacht. Na een vreese
lijken stt·ijd tusschen hare eer en het- medelijden 
met haar zwakken vriend vroeg zij : »En indien ik 
beken wat Struensee ve1·klaard heeft, mag dan de 

kiger stervellnge11, zich voor 01.ze oogen aan cen be
ter maal vcrgasten. 

'tZij men werkt met hoofd of liand, 
vVerken voegt aan clken stand. 

Het !even is zoo kort van duur, 
En daarbij zoo onzPker; 
Wat heden bloeit, legt morgen neer; 
De dood treft a1!cn zeker. 

Wees zacht van hart en wild van hand; 
Maar 'k bid u, wees het met verstand! 

Een jong gehuwde vrouw zat aan lmar man zijn 
zij 

Te gecuwen en te gapen en met het hoofd te 
knikKen· 

Zij vi~l in slaap, zoodat ha;r man haar aan moest 
tikken 

En riep: ,,Zeg, lieve vrouw! veneelt ge u zoo bij 
mij?" 

·,,Ach, ja, ja! "riep zij uit,, want wij zijn nu thans 
een" 

En ik veneel mij gauw als ik zoo zit alleen." 

Mijn grootmama zei vaak de spreuk, 
En ze is me in 't hart aevest· 
Die zich aan anclren spi~crelen. kan, 
Die spiegelt zich het besf. 

Er zi~n wonden die het best genezen, als men er 
maar met meer naar omziet. 

Wij worden geboren en sterven; 
En 't doet e1· maar weinig toe af 
Of men beed!aar was of we! koning 
~'ant niets wacht aan •temd clan het grnf. 

Esse non vederi 

GEUENGDE BEB!CBTBN. 
>::>chijfschieten met beide oogen open. 

De in zijn vak beroemde Londonsche aeweer
maker I. D. Dougall, niet minder venn~ard als 
scherpschutter, doet in ee:n reeks van brieven 
aan de Times het voorstel om de soldaten er 
in te oefenen bij het schieten met beide ooaen 
open ~ mikken, ~ plaats van, zooals teg~n
woord1g, met het lmker oog dicht. De voor
deelen daarv~n zijn van groot gewicht. Het 
r&chteroog m1kt, maar als men het linkerooa 
open~_oudt, d_ient het als een aanwijzing om juist 
te bl.gven Dllkken tot op het oogenblik dat de 
k~~el vy-ordt afgeschoten. Als het linkeroog dicht 
bl.gft is er op het kritiek ooaenblik van het 
afschieten zoo licht een afw.g'"hlna z66 uerinO' o• o o 
dat de schutter er niets van bemerkt waardoor 
hij het doel mist? maar die het linkeroog, als 
het langs Jen Dllkknop been op de schijf ge
richt is, dadelijk ontdekt. 

Zoowel feiten als de optische wetenschap zijn 
z~~er ter _gunste van Dougall's voorstel; en ook 
b.g het m1kken op bewegende voorwerpen be
looft het groote voordeelen. 

Bij den heer Justus Yersch11ur, (firma A. D. 
Verschuur), op bet Damrak te Amsterdam, 
zijn ornamenten, broches, spelden enz., met e
lectrisch licht t.e zien. 

De uitwerking is zeer aardig. W :mneer men 
b. v. den doekspeld op de das gestoken en 
met de accumulator, niet veel grooter dan een 
gewoon zakboe~je en dus gemakkelijk bij zich 
te dragen_, verbonden heeft, is het drukken op 
een knopJe voldoende om een licht van zich 
te doen afstralen, zoo sterk, dat men er bij 
lezen kan. 

ongelukkige op de genade zijns Konings bopen ?" 
Schack maakte eene toestemmende beweging en 
legt haar een papier ter onderteekening voo1-. Ma
thilde grijpt de pen en begint haar naam te scbrij
ven. Zij heeft alleen Carol - geschreven, daar kijkt 
zij op en ziet, hoe Schack beeft van ongeduld. Op 
zijn gelaat staat boosaardige vreugde te lezen. Als 
door een biiksemstraal getroffen werpt zij de pen 
weg, met de woorden: JJGij bedl'iegt mij schan
delijk ! Struensee beeft mij niet aangeklaagd; ik ken 
hem. Hij kan het niet gedaan hebben." Uitgeput 
zinkt zij in baar stoel achterover; Schack. woedend 
dat hem het masker is afgerukt, raapt de pen op, 
drukt ze met geweld de Koningin in de hand, leidt 
deze, en eer de Vorstin goed tot bezinning kwam, 
staat er Carolina Mathilde onder het noodlottige blad. 

De commissarissen hebben de onderteekening op 
eene !age en gemeene wijze afgedwongen, zij ijlen 
voort en berichten aan de bondgenooten, hoe zij ge
slaagd waren. 

Nadat al de verhooren der beschuldigden waren 
afgeloopen, benoemde men voor dit buitengewone 
geval eene buityngewone rechtbank. Het eindvonnis 
was reeds Jang te voren bes!oten, zelfs reeds opge
steld; daar men ecJ:iter voor de oogen van geheel 
Europa handelde, was het noodig, aan het proces 
een schijn van onpartijdigheid en rechtvaardigheid 
te geven. 

Wordt vervolgd. 



Yoorloopig zijn slecl-ts eenige mon ters voor
hauden. iiet bevalligste in vorlll, dat wij za
gen, is een rozeknop (broche), waarin de e
lectrieke vonk van binneu gloort en de door
schiinende blaacljes een zachten gloecl vcrleent. 

Is een dergelijke minintnur ncemuulator vier 
uren met de biLtterij verbonden geweest, dan 
is genoeg electriciteit verzaruehl om de vonk 
acht uur lang te doen bmnden. 

Onder de benmning van lichtgevend pnpier 
komt een papiersoort in den handel, dat met 
zwavelcalcium voorzien is en in bet duister 
li0ht geeft' wanneer het eenigen tijd in het 
licht heeft gestaan. Het is eene wijzigino- van 
het Balmain's paint, bckend onder den naam 
van lichtgevende verf. 

De uitvinder wil <lit gebruiken voor adressen 
van goederen, die des nachts vervoerd en aan 
breken onderhcvig zijn, voor etiketten van 
flesschen enz. die vergiften bevatten, en voor
namelijk voor ad vertentie-biljetten in spoor
wegrijtuigen. 

V oor rekening der Fransche regeering is te 
tokholm eene onderzeesche boot gebouwd, die 

reeds een proeftocht op het Meelermeer heeft 
afgelegd. Het cheepje is 64 voet lang, 6 breed 
en heeft eene machine van dertig paardekracht. 
Het gelijkt het meest op eene reusachtige si
ga•r, en moet tot op 50 voet diepte kunnen 
dalen, tewijl het zich met eene snelhei<l van 
10 mijl voortbeweegt. Vier personen kunnen. 
het daarbinnen zonder moeite of gevaar zes 
uur lang uithouden, Boven 't water bespeurt 
men slechts een koker waar binnen eene wen
telrap, waarruede het scheepsvolk op het dek 
kan koruen; het uiteinde van dezen koker heeft 
eene sterke glazen bedekking, waaronder en 
achter de stuurman zijn wcrk verricht. 

De heer Legrand du Saulle, de uitstekende 
geneesheer in het krankzinnigen-gesticht la 
Salprfrii>i·e te Parijs, heeft eene lezing gehou
den over de oorzaken der krankzinnigheid, en 
vooral over de vormen waarin zij zich gedu
rende het beleg van Parijs heeft geopenbaard. 
Men is geneigd te gelooven, aldus sprak deze 
man der weten chap, dat staatkundige schok
ken, zooals oproer en revolutie. het aantal der 
krankzinnigen in groote mate vermeerderen. 
Dat is zoo niet. Een gezond brein, dat geen 
krankzinnigen bloed in de aderen heeft: zal 
zelfs niet door de geweldigste revolutie van 
streek raken. Het aantal gekken in Bicetre is 
van 1847 tot 1854 op dezelfde hoogte geble
ven, ond11.nks de .Februari-revolutie en den bij
na. vier jaren later gevolgden staatsgreep. De
ze gebeurtenissen hebben enkel die uitwerking 
gehad, <lat zij een bijzonderen stempel gedrukt 
hebben op den waanzin, of hersenverb1jstering 
hebben teweeggebracht, waar die zich later 
toch zou geopenbaard hebben. 

De groote oorzaken der krankzinnigheid in 
het drie vierde dezer eeuw zijn de genotzucht, 
de hartstocht om spoedig rijk te worden, de 
snelle wisseling der fortuin, het beursspel, de 
Krachs, en vooral de alcohol, die van 1870. 
tot 1884,25 percent der krankzinnigen voor 
zijne rekening heeft. Zonderling, toen in 1880 
de oorlog aan Pruisen verklaard was, nam 
men te Parijs eene vermindering van het aan
tal gekken waar. Dit verschijnsel was van 
korten dm•r. Ta de ramp van Sedan wierp 
zich de be.volking der voorsteden in verbijste
ring op Parijs en gaf aan de krankzinnigheid 
een zonderlingen en voorbijgaanden vorm, die 
van gejaagde en diep neerdrukkende zwaar
moedigheid, gepaard met versuffing. 

De waanzin tijdens het beleg van Parijs ken
merkte zich door gansch andere verschijuselen. 
Dat tijdstip was de waanzin der uitvindingen, 
die voor het overige ook in de rustigste tij
den niet uitblijft. Een groot aantal dier on
geluklcigen vonden een middel om de Duit
scher., te vernietigen en kwamen dikwijls uit 
het kal:inet van generaal Trochu, gouverneur 
van Parijs, om gebracht te worden naar dr. 
Legrand du Saulle. Met het bombardement 
nam de krankzinnigheid weer een anderen 
vorm aan: het was de schrik, waardoor de 
gekken waren aangegrepen. Zij wezen naar 
den aanrukkenden vijand en verzochten u als 
gunst om hen maar daclelijk te dooden. Het 
mag vreemd heeten, toen Parijs na de uithon
gering van leeftocht werd voorzien, legden die 
armzaligen niet de minste vreugde aan den 
dag, hoewel zij verschrikkelijk on<ler den hon
gersnood geleden gadden en de dood vreeselijk 
on<ler hen huis had gehouden. De waanzin der 
uitvindingen hield echter nict op. Er waren 
onder cle gekken, die 'rhieni voorstelden de 
oorlogsschuld aan de Duitschers te betalen 
met verguld zinken munt of met valsche bank
biljetten. Er waren er ook die de oorlogsbe
lasting uitsluitend wilden doen drukken op de 
ongehuwde mannen boven de twintig jaar. 

Onder de rampen, die de oorlog van 187 0 
over Frankrijk gebracht heeft, rekent de heer 
Legrand du Saulle ook eene die bij aldus doet 
kennen: V66r 1870 gebruikte deParijsche vrouw 
geen sterken drank; sedert den oorlog drinkt 
zij. N. R. Ct. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, G Mei. 

Gisteren vergaderde de Raad van Indie in 
buitengewone zitting. 
Vennoedelijk werden daar Atjeh-zaken be

handeld. 

Het stoomschip Di·enthe van de Rotterdam
sche Lloyd is 30 April van Southampton naar 
lndie vertrokken. 

De Geldei·land vertrok gisteren van Suez. 

Voor de betrekking van eersten commies op 
het resiclentiekantoor te Soerabaja zijn voor
gedragen de wachtgelders Huber en Knaud. 

Officieel 
Ee n j a rig v e rl o f verleend aan Kroesen, 

controleur der tweede klasse. 
Be 1 as t met de waarneming der betrekking 

van controleur der tweede klasse, Dirksen. 
Geplaatst te Kendal mej. Domminicus 

ondenvijzeres. 
Beno em d tot kapitein der Boegineezen 

te Semarang, Abdoelah bin Fortuijn. 

Uit Batavia, 7 Mei. 
Officieel. 

T w e e j a r i g v er 1 o f verleend aan meJ. 
Muller, onderwijzeres. 

Ben o em d tot verificateur der derde klasse, 
Boeije. 

Inge tr o k ken de ter beschikking stel
ling van den Gouverneur van Sumatra's West
kust, van den contr6leur der eerste klasse, 
Jentink. 

Uit Batavia, 8 Mei. 

De Regeering overweegt een voorstel tot 
verhooging der invoerrechten van zes op tien 
pct. 

De 
zullen 

op 

tinveilingen der Billitonmaatschappij 
gehouden worden voor 1884 - -85 

27 Juni, 
29 Augustus, 
30 October, 
23 December, 
27 Februari, 

en 29 April. 
Telkens tien duizend picols. 

0fficiee1. 
G e s t e 1 d t e r b e s c h i k k i n g van den 

voorzitter der landraden te Bondowosso en 
Djember, de recbterlijke ambtenaar mr. Lan
gemeijer. 

DA Javasche bank keert een dividend van 
twaalf en een half percent uit. 

De P1·i11s Ale:cande1· is te Marseille aange
komen. 

De Luitenant van de1· Mark wordt eerst
daags brigade-chef (bij de topografie of trian
gulatie ). 

Particulier Telegra1n. 
VAN DE LOCOMO'l'IEF, 

uit Nederland. 

Amsterdam, 7 Mei. 

KOFFIE, goed ordinair, veiling Nederlancl
sche handelmaatschappij, 29 11,. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Maandag den ·12en !1-Iei te Kcpatian Yan de 
nagelaten gocdercn va.n den Chinees Lie Kiem Lok. 

De Yendumeester, 
H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
'-·r--·r ·r-·r ·r-·r-·r--:::-{· ~-~·-{--{~ ·-{·If" 

"i" t t 25JARIGE ECHTVEREENIGING t 
"i" D. Bodde, t 
u u 
TY met U 

± J. C. ten Brummeler. ± 
.L Solo, 6 Mei 1884. (118) l 
l l 
i'· r-· r--r--r-·r-·r-·r-:::::-{·-{·-{·-{·-~·-{~·1' 

Ope~ 'ba.,~e Ve~koop!!!' 
op W oensdag 21 Mei 1884, des voorm:id
dags ten tien ure, ten overstaan en in het 
locaal van hct V encludepartement te Soe,·a
ka rla, door de eerste hijpotheekhoudster krach
tens onherroepelijke volmacht, 

van: 
iDe"'" EEN ERF met daarop staande steenen 
gebouwen, gelegen in het Ohineesche kamp te 
Soel'Clkm·ta in Blokletter Y numero 239, 
staande ten name van Oei Hing H wat, han
delaar wonende te Semm·ang. 

A. M. BOONEMMER qq. 
Solo, 3 Mei 1884. (117) 

T eercaosulen 
STEEDS MET SUCCES AANGEWEND TEGEN 

VERKOUDE:EID BRONCHITES 
' HARDNEKKIGE HOE ST rn l1cl O?GEVEN van SLIJM; 

en mder trnrn dr mrrslr ZIEK.TEN van de 
ADEMSHAJ ... lNGSVl/ER:!'<'I'UIGEN en de LONGEN 

Prij.• per f/eschje inhoudande zi;;sTIG CAPSLlL[,;N TACilTIG CENTS. 

l\fen eische de hicr:boven afgcdrukle me,~ailies op de elikette· en bet 
prospectus, Leide in de fran::;che taal. . 
~ 

i> 
lg 
Ii;) 

II 
I 

Bestellingen voor en gros te richten a.an E. ELSBACH t 
8, Rue Milton, te. F>.A.~IJS ' ~ 

Te verkrijgen voor JAVA, bi; 'Vnnne_e e11 ''"'." "'alst. te SAMA RANG; bij Uoutrlj:J""' C•, 
te BATAVIA; biJ G. 1'U1nger, te SOERADA.YA I 

EN IN ALLE APOTHEKEN VAN Ned .-Indien I· 
w~~-WW ~~-~-~· ~~~-~-~~~~~ ~ , 

Het Victoria Natuurlijk Uineraal Water, 
op Midden-Java. 

uitsloitend door :nn.J geimporteerd is en 
kri,jgbaar gesteld bij de heeren 

gros en en detail, ver-

SOESMAN & Co. 

(78) 

Semarang, Solo, Djocja, 
en door hun intermediair ook in alle 

andere bekende Toko's. 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Rotterdam" te Semarang. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialiteiten in Spaansche en Porlugeesche Wijnen. 

Witte en Roode Port ..... f '15.-) per 
Malaga, 1'Iuscatel en Vino Dulce,, 13.50 (121.fl 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-J a cont. 

AGENTEN: 

A. N. KOLl\IUS. . • . . Banjoewangie. 
LARSEN & Co. . . . . P1·obolingo. 
VAN l\IUIJDEN & Co. . Soerabaja. 
KROO~ . . . . . . . . . Modjokerto. 
STECK ......... Malang. 
DE.'.'l ' INGER . . . . . . K.edi1·ie. 
MA UEL . . . . . . . . P.fadioen. 
THOOFT & BUNT.NG .. Soeracal'lct. 
H. BU)Il:\G . ...... Djocjacco·ta. 
E. t ' S~\S ........ Smnaiw1g. 
LE CLERCQ ...... Toeban. 
S'JIEE~K . . . . . Cheribon. (107) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WERKTUJ.GKUNDJ.GEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAO: 

Een groote partij L, T, LI en Balk• 
ij zer in alle afmetingen. 

Staaf en plaatijzer van alle <likten, 
waarbij van 6'X2'X 1/w" en 1/s" · 

!§taaf en plaatkoper en Jioper
draad. 

Groote- sorteering - .lJloer bouten en 
Rlinknagels. 

» » J{operen Kranen 
en StooID.afsluiters. 

India 1·obber van af 1/16" tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met bulpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12'' diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelscbe d1·ijfrie-
1D.en, enkel en dubbel. 

Hand, Centrif'ogaal, StooID.
pompen en B1·andspuiten. 

Snijgc1·eedschap voor gas en 
-With-worthdraad. 

Alle soorten Ver:f''\varen. 
Boo1· en Ponsinachines, Draai

en Schaaf banken. 
. §too1!"nachines lllct ketels op een 

f nndatieplaat. 
J{iezel~nbr co1npositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstralin cr. 

Dinas Cristall, een cieuw soort 
vn1n·Idei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle ~rtikelen, bcn-?odi~d 
,~oor lantlehJ li:e onde1·neJn1ngen. 

Hunne zaa:I_r op grooten.?mzet gebaseercl zijn
de, hebben z.g hunne pr:gzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gesteld. ' 

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

(90) 

Brand- Assurantte Maatschappij Insulinde-
0. J. Zee- en Brand- Assurantie Maat

schappij. 
.... De ondergetee}rnnde Agent te Samarang 
van bovengenoemde Maat~chappijen sluit risi
cos tegen brand- en zee gevaar (waaronder 
Petroleum en atap risicos) op de gebruikelijke 
premien en conditien. 

(119) P. ZWEERTS. 



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

ten bcl1oeYP Yan 

De Gymnnstic]{sehool te Soernknrtn 
en 

De " ·ereeniging tot , ·001·bereidend on
derricht nan kinderen , ·nu ~Iinvc1·

mogenden in l'Vederluntlscb lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs 
1 « 

van. r 20.000.

~ prijzen 
5 

10 
100 
200 

(( 

« 
«: 
« 

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

« 10.000.
« 10.000.
«. 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
«. i o.ooo.__: 

320 prijzen l ·1 70.000.-

LOTEX zijn tegen f -10.- COXTA~T Yl'rkrijgbani·. 
te Amboina bij de heeren .\. T. Bouman & Co. 
<< Banda « den beer C. J. Blankert. 
« Banctjarmasin « « « J .. \.. Jan"en. 
(< Banrlong « « « C. G. Ileiligel'~. 
« Batavia (( de :N I E«compto :\Ia,1tschappij. 
(< « « den lrncl' IL J. l\Ieedens. 

(( 

(( 

<< (< (( G. Gehnmg. 
« « (< F. II. Kroon. 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( « de heer•'ll II. l\l. nm Dorp & Co. 

(( 

(\ 

(( 

~ 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( (( 

'' Be11gkalis 
« Bcnkoelcn 
« But>lt'leng 
" Buitl'J1Zurg 
« Clwribun 

« (( t( Ernst & Co. 
« « (( Bruinin!!: & Co. 
« « « Ogilvie',· Co. 
« << t \'i,::ser & Co . 
(( (( 

« den 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

c 
(( 

« Dunlop c • Co. 
ht er Loa Po Seng. 
~ Thio Tjeng Socy. 
<< L. Yan lluttl'n. 
<< C. ,\ .• \.eckerlin. 
(( -:\ierinrkx. 
(( Th. Jan>'z. 
(( 

(t l( (( (( (( 

. l. .T. H. Smeenk . 

.\. J. \\.oh-eka111p. 
(< (( (( (( (( .T. Yan !Iol,;t Pellcka:-111. 
<( Djcml.11.~r Bezoekie « « Bl'ocx. 
" lljci(jact1rla « (( " .J. J. tlc Graatf. 

« « « << 11. Bnuing. 
" « « (< « \\'ed. Kock<'n. 
" << cle hPercn ._ocsman & Co. 
(< lndl'amajoc « tlen hce1· J. Re Yi us. 
" o « « ~ Chs. Pino. 
« Kedirie << << « F. tolte11huff. 
, l\ota· Hmlja « " « _\. \\'. Kneefe!. 

LalJOean (Deli)« « « J. F. H. Yan IIemert. 
(< '.\laca>'snt· (( « « \\'. Eekhout. 
(( '.\Iadiuen « << << P. E. Andre. en. 
" ~lagelang « « « P. Koppenol. 
" '.\fedan « « « \\'. F. IL Lcyting. 
" :\fcnado « de heeren de Bo1·des & Co. 
« Pa<lang « « (< \Yaldeck & Co. 

P,1d.-Pamljang« « « J. IY. Alting Siberg. 
Palernbang « « (< c;. lI. Huliaak. 

« P;1soeroean « « \< 11. G. A."lunder. 
« « \c (< « D. P. Erdbrink. 
.. Pattie « « « .\. :\I. YnrkeYisser. 
" PPcalongnn (< « " ,\ . IY. J. Dochardt. 

(( (( c< « ~- X. :\farx. 
« (( 
« PoerworetUo 
<< Probolingo 

« de heeren Hana )f11\lemeistrr & Co. 
« clrn beer :\f. F. Srnets. 
« « « C. G. \an Sliclt·ed1t. 

« Riouw 
« Rernbang 
« Salatiga 
« Samarang 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Soernbaia 
(( (( 

(( (( 

(( 

(\ 

« Soel'akarta 
(( 

(( 

(( 

(( 

(< 1'ang-ernn.!t 
« Tjiandjoer 

oi: Tezal 
« Ternate 

« Tjilaljap 

« << « H. S. Thal Larsen. 
<< « (< C. \Ul1 Zijp. 
« « (< P. L. Yan Bodegorn. 
« (( « Th. B. Yan Soest. 
« de heeren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
<< « « RaYcuswaay & Co. 
« « « Arnold & Co. 
« (< « Soesman & Co. 
(< « << Gri1·e] & Co. 
« den herr .\. Bi ,.,~choµ. 
« « (( l'hs. Kocken. 
(( << « Y. Clig1wtt. 
c< de heeren Gel1. <~irnlJt>rg en 
« << « Yan :\Iuiden & Co . 
" << Thieme ,· Co. 
(( 

(( 

« Suesman , -. Co. 
« Thooft S.:. Buninµ-. 

Co. 

(( 

(( 

l( 

(( 

« den 
« Yogci Yan 1lc1· [],•idc c ·Co. 
lwPr L. Bai('!". 

(( (( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

<' L. _\ . .l\I. L1'u1<111. · 
« Jh1·. n. Ilolz~clrnher YOn 

H.11Tlach. 
(( 

(I 

K. UoYel18 Gn'Y<~ \\-zn. 
C. \\'. H. Yan Rr11e>'e \ ::lll 

D11 \i n•11 hark. 
I. I. .\. Uitenhnµ-e d1: 

:\list. 
« \Yono>'obo « (( « D. J. Yan Ophuijzen. 
De t1·ekk in o- zeschinclt ten 01·1'rstnun rnn den Xo

taris H. J. :'lrbtnTE,:\S tc Bata1ia al~ b~j aauplak
billet is bekend gcmtt ak t. 

De Co1111ni8sic od !toe. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Amsterda1nsche Apothcek. 

Bayru1n. 
w-ater. 

(101) 

8 o e r aka rta. 
Alcoholisch '"':asch-

MACHIELSE. 

Steeds voorhanden: 
PO, "1"l'AlUI~\'EX. 
' l'ELEU HAAf; TA lUE \TEN voor 3 kringen he

rekend tot :WO woorc1en. 
TA 1.UEVE voor KOELIELOO TEN buiLcll 

de liju. 
(G) THOOF'l' & BU TING. 

'· 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
leveren op annvraag dii.del\jk 

Sehijfschiet1·e~i!ilters en At'stnndsbepa-
lingen, afzond~rlijk g-0hondt>11. 

Ged1·11 kte A.nntet-lccu i n;obo••lcjes. 
Nnamlijsten. 
Ii lt•edin~·lijstt•n. 

Strn fboelceu. 

!ficnn~eboclcen incl !iltf't·Iae Rc~istcr. 
Proces-T'erbnnl. Getui~en Verhoorcn. 
Reklaa;:;deu , . erhooren. 

1-cndtn·ernntwoo1·din~e11. c11z.enz. ( '>) 

JTer/irijgbaar bij 
THOOFT & BUN ING_ 

N. P~ VAN DER STOK, 
oud-officier van gezondheid bii het 0.-I. leger 

I-:I:ANDL;EIDING-
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
J)I 

Nederland.jcJi-Lndii!. 
l\Iet 7 uitslaande platen. 

'l'en gebruike op plnatsen wii.ti.r zich 
geen geueesheer bevinclt, voor 
.A.mbteuaren, op pntrouilles, 

enz. enz. (21) 
P1·ij~ f' :5.- (1·wico pe1· post f' 5,50. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen lmis met groot erf, gelegen te 

Djebhres. 
Iuformaties bij den heer 

(19) A. :\LH'HIELSE. 
---

Attentie! 
CR 0 T 0 NS KWEJ~ KERIJ 

in. S001.. .. t<P1l. 
,·ei·krijgbnnr tcgcn billijlie prijzcn 

bij 
E. t' SAS. 

(108) Semw·a 11g, 

~-
~~~-~···~ 

SIP~IJLIS 
Verkregen of wel overgeerfd, pas ontstane ?f v~r

ouderde, vloeingen, huidziek~en, hu1du.it
slag,en and ere bloeds ver~nderingen die er door 
ontstaan, mond en keelu1tslag, beenontste
king.klieren Rhumatisme Z-weeren: enz.enz, 

.Ae~a~1~11141~~1~:' 
Zeke re en radicale genezing-;an di'. meest verouderde• 

en aan alle behandeliug,weerspanmge Ziekten,doorde 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEUGEKEURDEil oor de Academie rle MedecinevanParlj1. 
DE EENIGE GEAUTORISEERDE door het rransche Gouvernement. 
DE EENiGE AANGENOMENEN in Je hospitalen van Parijs. 

Na,tiona,Je beloo11ing va,n Frs 24.000 
Dit medical)"lent,sedert 60 jaren door de voornaamste 

geneeshee ren gebruikt, a_ls he t kr'!-cht~adigste van 
elle Zttiveringsrmddelen is het eem~e in .de gehee_le 
wer~ld dat zijne eere en ondersche1dm~st1tels bez1t. 
ALGDIEE!\ El\TREl'OT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jedert doos bevat eene brnchure dir Ziekten betrl{fmdt 
voorJAVA bij Wannee &van Aalst teSamarang 

Te DJOKDJO, bij W ANNE C: & C". 

0- 0 -0 0 0 0 0 0 -0- l: ·0-0 -0- 0-0.-0-.-0-0--0 -0-0 -0- 0--0-0-0 

P!PETERIE COOPERATlVE D'ANGOULtl!ll: (Franca) 

l>'~· D .L ·I: c .. 
$1 

~ 
;a 
i::t " . .. 
• ~11 \Q.~ Ill 
t) Qus DK FAlll'- f 
oil HORS·CONCOURS A L'EXPOSlTION UNIVERSELLE o 

DE 1878, .fl 
ALS DEEL UITMAKENDE VAN DE JURIJ a 

R EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOUDEN ~ 
..; MEDAILLE wegens hunne bemoeiingea p 
• ter verbetering van de positie van hunne werklieden .,a 

..:i ~ ~ 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4,500,000 FRANCS ~ 
S PAPIERSOORTEN VAN TIEN' FABRIEKEN ~ 

; ~AROCHE-~OUBERT & !~"! 
i::t Door de geheele wereld bekend voor 1> 

~ hun briefpapier velin, v_erqe, ~uadt·ille, ,s. 
; batonne, enz. Papiers a l ~.toile (s~er--; 
Oj papier), Enveloppen, VtsttekaartJ~~, cg 

cg R egiste)'S, Copieboeken, 1!.choolschri~f- .. 
"' boeken, mst of zonder h_Jnen, p_apier ~ 
.. voor dt•ukwerk carton, Bristol en ivoor- 1> a papier, papier'fil ~cru (1e qua_liteit), pe-"' 
.. lw·epapie)• en demi-pelure papier gegomd l!' 
~ of ongegomd (uiter.st fijn)1 PC!-rkement ,g 
o papier. Oorspr~nkeltJ~ Stm' s mill pap~r, ~ 
~ Ciga)·etten-papier(le smcere, le camelm) 111 
1ii1 en andere merken. t 
~ Iii! i Bestellingen ta riohten direkt naar = 
111 ANGOULtME (France) met cheque op Europa of aan ::i 111 

E. ELSBACH, 8. rue Milton, PARIJS. 11 

~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH BIJ 
1'4 de Heeren Wannee &: Co, TE DJOKDJO. •-0-0-0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0--0-

NBdBrl. IndischB LBVBilSVBfZBkBrinll 
EN 

L ti r fB Il t B M a a t s c h a D D ij 
TE BA .. TA VIA. 

Inliebtingen mutrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overl~jden, Immer-trekkende verze 
kering;- ook omtr.mt die volgens het onlangs 11.angenomen VERLA AGO tii.rief voor WRE
ZE:\FOXD;:). wor.l •n gnarue verstrekt door 

den Agent te Soernkarta 
(ll) J. H. VAN OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
eiude a.an de vele aanvra.gen te kunnen voldoen, en alien suikel'fu.briekanten gelegenheid 
te geven om de ozen in toepassing · te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n de pq1zen leveren. 

VAN DER LINDE & TEVES. 
(18) SAMARANG. 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Hn.nclel in HOU1' en BOUWJ\IATERIALEN 
SMJ1.:mElU.J, KOPBlW·fill'l'ElUJ, WAGEN

MAKElffJ en Tll\I\IElU\.fA SWINKEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo InstaJla ti en. 
wordeu met <len mcesten spoecl, tegen billijke 
prijzen en met nccur1i.tesse geeffectueerd . 

DEUHE.1. en HAMBN, houten en ijzeren 
KAPPEN' zoor WOOXHlrIZBX, FABlUEKE 
en LOODSE~, won1en solicle en net afgewerkt, 
gelevenl en opgesteld. 

Het bouwen van WOOXH(DZEN en FA
BiUEKEX, wordt op zcer billijke eonditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

GELDLOTEllIJ 
te BATAVIA 

ten behoeve van 
de Gymnnstiekschool te Soeraknrta 

en 
de Vereeni~in~ tot ''oorbereidend on-

dct"l"icht nnn Kinderen ,·nn ~Iinver-

L 0 Tn10E~eN1Hl~n l ni f: ::ee~~~:::c•:::•:i:·11 
aangeteekencl per post, 

te bekomen bij 
(84-) 'l'HOOFI' & BUNCTG. 

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

l'ooi·sti·aat-·Solo (35) 
Steeds beleefdelijk naubevolen. 

An1sterdamsche Apotheek 
SOERAKART A _ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~a,a,~~~he v.rijn~~.., 
(25) A. l\.1At;HIELSE. 

°'~ crl~rij~·baar 
bij 

T!OOFJT & B'tFNING. 
Avonturen 

van 

Baron von Mtinchhausan 
(in het J a vmmsch) 

P1·ijs f 5.- fmnco pe1· post f 5,50 . 
(82) 

Verkrijgbaar 
rm 

Thooft &, Buning - Soerakarta. 
PAPIEREN IN DIYEHSE SOOHTE 
Ei\TVJiJLOP.PEN. 
KA ~'l'OOiWg~OODIGDHJi~DEN. 
I:-\ [\:'l'EN, IN :t,EEH VELE SOOPTEN. 
PRA.C'H'l'ALBlJ.MS. 
DIVERSE 8PELLEN, enz. enz. (5) 

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings C·ongh I""'ozen~cs. 
Miclclel tegen de hoest. 

( 10 5) MAUHIELSE. 

.Amsterdamsche .Apohteek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. Koorts
'verenll liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MAOHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefde1ijk aan voor hunne 

DrnkkBrti Bil BindBrij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
PH.IJSOOUHA J'l'EN worclen Hteeds gratis 

verstrekt. 

SOES:VI:AN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Coinntissie-,.·erulntien 

(38) 

Amsterdamsche Apotheek. 
E enig Agentuur voor Soemkarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ~ EN: 
.Merk PLA'l'Or & Co. Bu.tavia. 

(70) A. :\1AUHIELSE. 

----~---------------~ 

ATTENTIE. 
De Agentuur cler Onderneming 

:a~~b!~~ "Wil~~o~~g 
te Solo, is op l }fan.rt jl. overgegnan van 
den Heer UUSTAAF WI~'l'ER, op 

(80) M.J. THOOFT. 
-~---------------., ~--~ 

AGEXTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZce-enBrand· 
Assurantie Maatsehappij. 

- I 
De ondergeteeken<le sluit verzekeringen te-

gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
"TT • +- '' ,, ~ e.1.•_1_...,a,s. 

Bij het A;.;-entschn1• dezer JJiaatsehap
pijen be!!ltant, 01• zeer aannc111elijk:e voor
wan1·dcn, gcle;;cnheid tot verzekcrin;; 
tegen brand;;evn~u·, , ·an alle soorten Ge
bouwen en Goede1·cn. 

De Agent te Soemka1·la, 

(16) J. H. VAN OMMEHEN. 

TE KOOP. 
Het huis en

1 
elf tlums geoccupeerd door de 

loge. Te bovrngen· bij den Heer 
(20) A. j\L\ CIIIEL8E. 

Stellen zich vm·antwoonlelijk vuo1· de wet 

DE UITGEVERS. 

Snelcll'uk - Tuoon go BuNI1-m - Soeiaka1 ta. 
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