
A 0 • 1881. No. 31. Dinsdag 13 l\lei. Je Jaargang'. 

NIEUWS EN ADVERTE·NTIE BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. ELSBACH ( 107 Rue Ordener) te Parijs. 

Abo n n em en tsp rij t: !' 7 .50 per 1111.H:Jn.ar 

1 
bij vooruitbetaling. 

So erakarta. 

Konunissarissen voor de nmand Mei. 
I>lnntselijke Schoolkommissie 
de heer: E. A. HALRWIJN. 

tle heer: J. PRUIJT LA.ND"Kl:WO~ 

Verzor~in;;s~esticbi 

de heer: H. VA_N GROLL. 

Maanstnud. 

Yrijd:1g 2 ~lei E. K. 
Zondflg 18 ~lei L. K. 

Zate1·ctag 10 Mei Y. M. 
Zonrtag 25 Mei ~- ~f. 

R. U. Eerellienst. 
KA1'ECHISA1'IE. 

0 p V rijtlag en Zaten1ag den 16 en 1 i de
zer. tles morgens ten I ure. 

Godsllienst-C' ef ening. 
Op Zondag den 1 > dezer des morgens ten 
nre. 

Pasto or F . H. de Bru1jn. 

SLCITDAbE...'\ DEH ~L\lLS. 
Te Sr111u11 ·a11 (I 

F. 1-15-20 
E I -'Z l 
IT. 10-~0 

Te Batcwia 
F. ·1-18--1 Juni 
E. l0--2i 
II. 13-23 

Tabet aantoonende de datums v!1n vertl'ek en wr-
11lOC'llelijke aankornst dt'r briernnmalen van en naar 
SNlel'lalld ovel' de nmand Mei 1884. 

\' t>r·moedelijke aankornst 

te Darn' ia. 

1 ~fei. 

5 id. 

13 icl. 

F Id id. 

r.. 19 iu. 

~ 25 i1l. 
F 'ZR id. 

Yertrek van Batavia. 

X. 

F. 

:1 ~lei. 

j HI. 

E. 11 id. 

~. 14 id. 

F. HJ id. 

~. 24 it!. 

E. 'Zi'> id. 

X. n. D' ldtt'l'S S . E. F. tluid1•n rc~pectievelijk de 
SPdi'1·lund·wlw. E11rwlsc!te en F1·r111sclir hrievc>nma
Jen aan. 

Ieurnml die Jes morgens vroeg gaat wan
<lelen. kLmgt over een zeer onatmgename ont
moeting. die hem van tijd tot tij<l te beurt 

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

Carolina Mathilda van Denemarken. 
1.~22. 

Vuuolg. 

Er werd ren raad van 35 ]eden Lenocmd, 
omler dezen de bisschop van Kopenhagen en vier 
andere geestelijken, de ,·ier mini8ters Thott, Osten, 
Yrijhe1•1· ,-,111 Schuck-Rathlou en de admiraal Rom
ling, de lc>den van bet hoogste gerechtshof. twee 
oflicie1 I'll rnn de land macbt en twee van de marine, 
eenige lcrlen van den staatsraad en een afge,·aardig
Je rnn de lrnrge1·ij. 

In de ecr~te zitting van dezen gi-ooten raad op 
2 'i. ~faart tratl de tidrncaut Olas Lund Bang, namens 
den Konin!". 111et eene heschulcliging tegen de I\o
ningin op. en deed het voorstcl om een vonnis tot 
echlsclteiding tusschen den I\oning en de Komagin 
nit te l'prekrn. ne adrncaat Uhlrlal, dezelfdc, die 
SlntellS('C Yerdetlig-clf', Ye1·zocbt de uitspraak 8 a 10 
dag<'ll uit 1c stellcn. opdat bij met zijne cliente de 
111iddelcn tot 'Prrlediging moeht kunnen bespreken. 

lJPt uitstd wercl toegestaan en Uhldul had in 
K1·on<'11burg met Mathilde »een Jang, gewichtig rn 
roen.md oilflerhoud." IIct resultaat was: <le schoone, 

De Soernkartasclte Oo1u·11nt ver
schijnt tweeIUaal s weeks: Di n.~dag en 
-,-,·ijda g. uitgezonderd feestdagen. 

valt op de hoogte van den kraton, witar bet 
water uit de leiding naar de grnchten van het 
fort loopt. Het ZlJn manuen, gekleed in de 
schittereUtle uniform der J ederln.udsch Indische 
landurn.cbt, gewoonlijk met het clistinctief o. 2 
versierd, die tonnen met een zeer kwalijk rie
kenden inboud dragen, welken inboud zij waar
sch.ijnlijk in de leiding werpen, zoodat die clan 
later in de gracht terecht komt. Nu en clan 
wordt de inhoud van de gracht geloosd in de 
kalie Peepee, en waagt onze bericbtgever de 
bescheitlen opmerking, of het niet · eenvoudiger 
zou zijn en oo k meer met de re gels van de 
gezondheidsleer overeenkomen, als de faecalien 
daclelijk m de Peepee werden geworpen, te 
meer daar die even ver van den ingang van 
het fort ligt. nls de leiding. 

\Vii geven bet bovenstaancle m overwegmg 
nan de betrokken autoriteiten. 

Jn de om~treken van Kedong-Goedel khutgt 
men over de itanhoudencle veedief'stallen, waar
van niuuner ketrangan komt. Zulks komt door 
dat een pas zoohmg geldig bljjft als hij 
nog in een leesbaren staat is, zooclat bij eem

Advertentiekosten behalve het zcgel rnor· 
elke 10 woonlcn voor 2 plaatsingen ( l .~ 

elke volgell<le phtatsing de helft. 

11oodz1tkelijk was. Op den avond waarop 
zij de meu we kleederen had ontvn.ngen werd 
ze naar de waroong gezonden met de som van 
twintig duiten om daar, voor een der huisge
.uooten, de een of andere delicatesse te gaan 
koopen. Zij leende van een der andere be
dienden een halfsleeten slendang, gmg heen, 
maar moet tot heden nog terugkomen. zoo
dat er dien avond niet alleen geen d.elicatesse 
werd gegeten, maar ook de kleederen verloren 
waren. 

Uit Batavia schr!jft men aan het Soeraba
jasch Handelsblad, dat de heer Mr. van der 
Moore, gewezen advocnat en procureur te Sa
mamng zich aldaar bevindt, om bij den nieu
wen Gouverneur Generaal herstelling in z11n 
rang te bewerken. Hij beweert da.t ,,zijne ont
zvtting" grootendeels het gevolg was van nm
cune en persoonlij ke veete, welke de afgetre<len 
G-ouverneur Genemal s'Jacob jegens hem zou 
gekoesterd hebben. 

Als hii sliLagt, schijnt de heer van der Moo
r~ het plan te hPbben zich te Soerabaia n.ls 
lrocureur en advocaat te vestigen. 

ge zorg een pas wel voor twintig verschillen- 'l'wee Chineezen kregen het heden morgen 
de beesten kan dienen, daar het signalement in de Achterstrnat te kwaad. Een bahmie
~~jna altoos hetzelfde is. De kleur is gewoon- nrkooper had aan een collega een kleinP 
h/k bluuw. de kop gewoon; de hore1:1 staan ~ ~huld, waarom hij hem maande. De schul
mt elkand.~r en de staart I va1:1. middelbw:e ( denaiLr zeide dat het nog zqo vroeg was en 
lengte. B.gna alle karbouwen Z!Jn zoo:. Als h.ij nog niets verdiend had. De antler zag 
de pas na .d~n verkoop vim het beest b_!J den daarin echter geen excuws, maar aanleiding om 
bekel moest lllgeleverd worcleu zoude hierme- den collega aan den staart te trekken. De laatste 
de al veel kunnen voorkomen worden. begon amok te schreeuwen, waarop de schuld

Bij een familie in de Achterstraat alhier, ver
rnegde zich verleden week een Jiwaansch meisje, 
met het verzoek om in dienst genomen te wor
den. Het kind had een min of meer idiotisch 
voorkomen, ruaar was overigens gezond Yim lijf 
en leden. Zij gaf voor van ~ij een andere fa
milie een pak f'laag van den jongenheer ge
kregen te hebben en om die reden dn.ar niet 
]anger te kunnen dienen. Zij had geen schuld, 
vroeg geen salaris en was tevreden als haar 
man.r voedsel verstrekt werd. Dergelijke ·con
ditien waren gemakkelijk arm te nemen. Het 
bleek wel dat het gelukkig wi1s <lat Barthold 
Schwartz het kruid had uitgevonden, w1mt Sa
lijem zoude het niet gedaan hebben. maar bor
den wa:;schen en dergelijke werkzaamheden, 
werden door haar goed verricht en het 
gevolg daarnm was. dat zu op meuw m 
de klee<leren gestoken werd, een operntie, 
die uit het oogpunt van zindelij kheid, zeer 

beminnelijke. jonge, pas twintigjarigc Koningin vcr
gat bij de dieptc harer smart niet, dat zij Koningin. 
gade en moecler was. >> lk zon ontroostbaar zijn, in
clien cte geringste mijner handelingen den Koning 
en zijn rijk eenigc schade berokkende. Ik wa,;: mis
schien onvoorzichtig. maar nooit kwnlijk gezind: 
rnijn leeftijd en rnijn geslacbt moe;:;ten mijne ,·er
ontschuldiging zijn," gaf zij ten antwoonl. 

Yruehteloos . pande Uhldal in de t\veede terecht
zitting van den buitengewoncn raad, op den 2. April, 
al zijne wel;:;prckcnrlhcid in, om de Koningin tc vcr
dedigen. Zijne rocrende voorstelling van de smart 
der ongelukkige Yorstin, van hare deugdzame be
doelingen maakte wel indrnk op de haJ:ten der toe
hoorders, maar was niet in staat in h~t reeds ge
reed gtimaakte vonnis ,·erandering te brengen. Uhl
dal wierp de \Taag op, of bet niet meer uvereen
komstig ·ware met bet aanzien des Konings en van 
de gebecle natie, de Koningin in hare waal'dighe
den doo1· eene openlijke uitspraak te bevestigen, dan 
!mar deze door ecn vonnis te ontnemen, wa.ardoor 
de Koning zelf rnor de oogen van zijn volk en van 
de wereld vernedercl wen!. Hij trachtte nit de 
Deensche weLLen aan te toonen, dat de enkelc ver
klaringen van den graaf en de bekentenis der Ko
ningin geen vonnis w~ttigrlen, hij toonde de onge
noegzaa.rnhcid van de rneeste tegen baa.r ingeliraeh
te getnigeni;<sen; hij schildercle ham· als de teeder 
bewrgrle gade, als de beste mocder en als de waar
digsLe Koningin en besloot met bet voorstel, om 
lmar vrij te spreken van de tegen haar ingebt'achte 

eischer wegliep. Natuurlijk dat de twist veel 
attentie trok. Alles is echter zonder bloedver
gieten afgeloopen. 

Men deelt ons mede, dat de assistent Re
sident van Soerakarta bet voornemen heeft, om 
aanstaanden Zaterdag een monsterinspectie o
ver de wagenverbuurder.ijen te houden. Dit 
voornemen verrhent alle toejuiching want 
somnnge verhuurderijen, vooral die van Chi
neezen, verkeeren m een staat, die niet getole
reerd mag worden. Het zal nu zaak wezen om 
een maatrPgel te nemen waarbij den wagen ver
huurclers belet wordt, om na het vertrek va.n 
den kandjeng toewan Assistent. van de afge
keurde paarden. wagens en tuigen gebruik te 
maken. al~of er niets gebeurd was. alsof er 
geen keuring had plaats gegrepeu. Op het ge
bruiken van zulke paarden, wagens en tuigen 
moest een zware boete gesteld worden, zoo 
hoog, cbt de verhuur<ler bij het verhuuren van 

ue;<c]rnldiging. 
In rle clerdc tcrechtzitting op den 6. April sprak 

de groote raad, in wecrwil daarrnn, het formeelc 
vonnis tot echtscheiding uit. • 

Langer beraadslaagde men, of men etc clochter 
der Koningin, prinses Louise Augusta, in het lot der 
moedcr zou doen dcelen en haar als ccn in echt
breuk verwckt kind van de voorrechten harer ge
boorte zou bcrooven. Overwegende, dat de kleine 
Prinses bij bare geboorte aan bet Engelscbc hof al:; 
<lochter van den Koning bekend was gema.a.kt, hield 
men het toch voor gevaarlijk en liet rte netelige 
zaak rusten. 

Het vonnis tot echtscbeicling were! uit belcefdheid 
voor Engelancl niet gepu bliceerd, maar slechts h'zt 
feit der e!'htscheiding zoncler opgaaf van de reclenen 
aan de ueemde gezanten door eene nota medege
deeld. Aan de Koningin wenl het in tegenwoorclig· 
heirt van den gouvernelll' van Kronenburg op den 9. 
April voorgelezen. Van nu af were! zij zoo streng 

.niet mcer hewaakt en kreeg de Engelsche gezant 
toegang tot haar. De geseheidene Yorstin was voor 
ha.re vijanden niet gevaarlijk meer. 

Iu eerst begon het formeele proces tegen de 
graven Struensee en Brandt. Den 21 . April las de 
fiscaal-generaal 'Nivet de ergerlijke akte van be
sehulcliging voo1·. Den volgenden clag droeg Ubldal 
zijne pleikede voor. Struensee zelf had reeds vroeger 
uit de gevangcnis cen verdediging~chrift ingczonrten. 
Al ware de besehuldiging van Wivet minder brutaal 
geweest en Uhldals verdediging met engclentongen 

Iuzemling- 1li>r A<lvertentien t,it oti tlP11 

LhLg der uitgave v66r 10 uur. 

h t afgekeunle gesuapt wordende, Pen al 
te groot rnuleel zoude 11jden, terwijl men nls 
dw<tll,:.;LuidLlel b. v. de WiLgenverlmunlerij zou 
kunUtm sluiten tot dat tle boete betaald was. 
Men wachte toch niet, dat er eerst een onge
luk heeft phtats gehad en er een paar wagens 
middendoor gebroken zijn, zooals onlangs het 
geval was. 

Het hanen vechten in de kampoong Djetis 
gelegen aan de overzijde van de Peepee, gttat 
nog altoos Z!Jn ouden gang, niettegenstaande 
bet Conrantengeschrgf en de bezoeken der 
politie, die d<tar, ofschoon zeer zelden, plaats 
vinden. Men geneert zich volstrekt niet. 
het wonlt niet in het geheim gedaan, nrn.ar 
eeu goede lrnmpioen wordt behoorlijk toege
juicht, zoodat het op den grooten weg, die mrnr 
Beton loopt. dnidelijk te hooren is. Die lrnm
poong Djeti:> is dan ook het renllez-vous vrm 
bedienrlen rnn Solos ingezetenen, alsook rnn 
koetsiers, loopers mn.ndoers van wngenver
huurclerijen, metselitars, timmerlied.eri. en sme
den, die men er gewoonlijk Zatenlags avonds. 
als het weekloon ontvangen i:>. vindeu lrnu. 
K wade tongen beweeren. dat de po Ji tie die 
dobbelbaneu ook frequenteerd. met een geheel 
ancler doel dun om ttrresfattien te doen, of 
df' rust fo bewaren; men zegt zelfs d1tt 1le 
dobbelaars gi:lw1utrschuw·<l zijn als de politiP 
met dergelijke vooruemem; korut. :I;1 hlCh .. t 
in die lrnmpoong ook een CJhinees wouen, <lie 
daar niet te huis behoort, en zoowel aan ba
neu v-echterijen als aan n.ndere hazn.rdspeleu 
doet. Dat vele beclienden ook in den laatsten tijd 
zoo slecht Z!Jn, moet voor een groot gedeelte 
n.an het clobbelen geweten worden en nls de 
politie zich eens ernstig met het tegengaan 
dan.rvan wilde bemoeien, zoude zij veal kun
nen toebrengen aan de veiligheid in deze streek. 
Het is mogelijk dat dit een winstderviug voor 
haar zou wezen, maar voor een goecle zaak 
moet men. en moral de politie,toch iets over 
hebben. 

OoK 'l'E ~OEIL-1.IB.B. wordt eene verscherpte en 
vermeerderde uitoefening cler Moslemsche gods
dienstplichten waargenomen. 

Of het in de afdeelingen der P..esidentie ook 
het geval is, bebben we nog uiet kunnen te 
weten komen. 

Een pan.r anibische kooplieden, die nog al 
veel en route zun betoogcleu bij kris en 
kras,dat de Ar,Lbieren, u it eir1enbelang, niet 
tegen Kn.ndjeng Gouvernement zouclen ageeren, 
betgeen zeer aannemelijk is. 

gesproken, bet zou Hnchteloos geweest zijn . Het 
reeds lang gereedgemaakte vonnis werd den 25. April 
uitge~proken en Struensee wegens eene misdaad, 
die in het vonnis niet genoemd wePd. B»andt ge
heel onsclwldig te1· dood ve1·001·deeld. 

IIet Yonnis luiclde woordelijk: >>Dat graaf Johan 
Frederik Struensee tot zijne welverdien<le straf en 
t-0t voorbeeld en afschrik van ,mdere gelijkgezinden. 
eer. lichaam en goed verbeurd had: dat hij , ·an zij
ne grafolijke en alle andere hem Yerleencle waarclig
heden ontzet en zijn grafelijk \rnpen door den 
scherprechtcr verbroken zou worrten; dat daarop 
Johan Frederik Struensee*s rechterhancl en vervolgens 
zijn hoofcl zou afgehouwen, zijn lichaam gevieren
decld en op bet rad gelegcl, mam· bet hoofd met 
de hand op een paal ge~token zou worden." 

Reeds den volgenden clag, den 26. April 1772. 
volgde de Koninklijke bevestiging van het vonnis. 
Yan het vonnis te appellecren was niet mogelijk. 
Struensee en Brandt haddeu zich slechts aan de 
genade van hun monarch aanbevolen, ecn vorm. 
met welke nietsb0c~uidendheid zij zelven bet best 
bckend moesten zijn. 

De l!eerschende partij was onbesehaaiml genoeg, 
om in bet openbaar uit te strooien, dat de Koning 
Brandts verzock om gra.tie Yenvorpen en het vonnis 
ondanks alle voorstcllingen bekrachtigd hart. De 
Koning was destijds, 1even als vroeger en later, toi 
elke owrdachte lmndeling .onbekwaam. Hij onder
teekende het doodvonnis, toen men bet hem voo1·
Jeg1le, met dezelfde onverschilligheid en bereidvaar-



Ze gaven daarentegeu hevig af op de hadji's 
en verklaarden ronduit, dat, als het bestuur ooit 
lloor de 1·evi val ergens moeielij kheden krijgt, 
zij als de rillldriutiers zijn te beschouwen. 

Ueheel atgescheiden van de :Hoslemsche be
weging is, zonder twijfel, de koempoelim, die 
ieder ttvond plaats heeft op het achtererf van 
de woning der erveu Mn.tzen, op Boeboetan, 
het laatst gehuurd door den heer Kribben en 
thans ledig. 

De inlanders vertellen oncler ellrnnder, dat 
derwaarts een geest is verhuisd, een echte han
toe, die te beschikken heeft over goed en kwaad 
en dus de menschen gelukkig en ongelukkig 
kan makrm. 

Ze brengen ganscbe nachten op die plek 
door, brengen er offers, doen er geloften, rich
ten er slamattans aan; om kort te gaan. het 
is eene geestenbezwering, zooals ondcr inlan
ders zeer gebruikelijk is. 

Hoewel we gelooven, dat daaraehter geen de 
minste gevaarlijke beteekenis verscholen is, be
balve dat de lui er wat verkoudheid of koorts 
in plaats van een zegen van boogerhand kun
nen opdoen, raden we toch de politie aan er 
het oog op te houden. 

So ab. 11 a ndlb. 

De Radja Brooke is in de haven van Pe
nang, uitvarende naar Edi, den 25sten door 
aanvaring met de Gleneai·n die uitvoer naar 
Singapore, gezonken. De gezagvoerder Giesche 
viel van de brug door den schok, maar nam 
ziin plaats weer in. H:ij bleet met den lsten 
officier aan board en kou zich nog juist in 
tijds redden in eP.n boot, die zij wisten te strij
ken. De andere opvarenden waren bij de bot
sing overgesprongen op de Gleneai·n. 

Bij het onderzoek naar de oorzaken van de 
aanvaring heeft kn.pt. Giesche van de Radja 
B1·ooke een ongeluk gekregen. Zijn certificaat is 
voor zes maanden geschorst, en zoo hij niet 
een, van zoo lange jaren her, gunstig bekend 
gezagvoerder wns geweest, zou de uitspraak 
welligt strenger geweest zijn. 

De Inhoud der Maart-aflevering van het 
Tijdsclu·ift van Sed-Lidit~ i : 

De toekomst van den Islam. Engeland's be
lang bij den Islam, door den heer Wilfrid 

cawan Blunt. 
Rusl1illd en Engeland in Azie. 
Het nieuwe Congo-tractaat. 
Soemba en de Soembaneezen, door den heer 

J. J. van Alphen. 
De Javasche suiker-campagne van 1882. 
V aria.-V erslag van het centraal comite 

voor de noodlijdenden door de uitbarsting op 
Krakatau.-De Zoeloes in Zuid-Afrika.-Op
positie der Xiemve Rotte~·damsche Cow·ant te
gen het Congo-tractaat.-Handel van de Ver
eenigde Staten van Noord-Amerika met Aus
tralie.-De Chineesche eedgenootschappen.
·w ering van misdadigers uit Australie.-De 
jaarmarkt te Nisjni-Nowgorod. 

Volgens eene mededeeling in het Indisch 
Jfilitai1· Tijdsch1·ift moet de fabrikant Adolph 
Linden te Rotterdam, het bijzonder v1~r ge
bracht hebben "in de fabricuge van kunstlede
maten. Y oor zekeren persoon C. V ermasen, 
die zijn beide armen verloren heeft, werd door 
de ,,N ederlandsche V ereeniging tot kosteloos 
aanscha:ffen van kunstledematen" bij die firma 
een paar kunstarmen besteld, die zoo goed vol
doen, dat de armlooze man daarruede het 
volgende kan verrichten: 

11. schrijven met een zeer cluidelijk leesbare 
hand. wat hij - opmerkelijk genoeg - eerst 
na zijn ongeluk heeft aangeleerd; de bladen 
van een boek omslaan: ka.artspelen, enz. ; 

b. zonder hulp gebruik maken van vork, 
lepel en mes bij eten; een glas of kopje in
Rchenken en uitdrinken enz. ; 

digheirl, a!sof bet een bevel gold tot een feest aan 
het hof. *) 

De executie bad reeds den volgenden dag, des 
mo1·gens te 9 ure plaats. Men had daartoe, in 
plaats nm de gewone gerechtsplaats, eene gl'Oote, 
dicht bij de stad liggende vlakte gekozen. Struensee 
werd door Dr. ~Ii.inter, Brandt door pastor Hee naar 
bet schavot vergezeld. Beiden hadden oprecht be
rouw over de rnisstappen hunner jeugd en gingen 
boelvaardig den dood te gemoet. 

Brandt besteP.g het schavot met kalmen moed. 
IIij hoopte nog altijd op gratie. Ofschoon die hoop 
werd vrrijdeld, bleef bij niettemin bedaarcl. 

') In een vlugscbrift, dat reeds in betzelfde jaar 
in het Licht kwam, onder den titel: 

Ontdekt Geheim 
der plaats gehad hebbende 

Staatsom wenteling 
in Denemarken. 

1772 (zonder plaats van uitgave.) 
leest men: »Keith legde den Koning den brief ..-an 
ecbtscbeiding ter onderteekening voor, tlien deze ook 
:11onder hem in te z;en wilde onderteekenen. »Neen, 
Uwe Majesteit!" sprak de gezant, ))lees toch eerst."
>iAch," riep de Koning uit; JJdat gaat niet aan. 
\Vaar is Struensee? Waar is Brandt?" Hieruit kan 
mcm zien, dat de Koning wel het doodvonnis van 
heidc heeren onderteekend, maar niet eens gelezen, 
11oc h onderzocht had, wat bij moest onderteekenen. 
In dl~ eruwigheid waren zij." 

c. volkomen, of bijnn. volkornen den bij
sta.nd van a.ndern d:uir ontberen. witar 't ge
voel van kieschheid dergelijke ongelukkigen 
anders maar al te zeer, telkens op nieuw hun 
rampzalig lot gevoelen doet; 

d. velerlei tuinwerk venichteu, bijv. aard
appelen pooten en rooien, spitten, schoifelen 
harken, enz; 

e. timmeren, zagen, boren enz; 
f'. kleine lasten dragen, zelfs een emmer 

met water; 
g. velerlei huishoudelijk werk doen, bijv. 

kamervegen, met een kookkn.chel omgaan. een 
deur openen en sluiten, enz., enz. 

Gepn.sseerde week is op Kramat een in
htudsch meisje van ongeveer G janr oud, door 
een mtp gebeten en tlmns aan de gevolgen 
d aarva,n overledeu. Een leer voor allen die er 
een aap op nahouden en daarrnede hun kin
deren laten spelen. 

Java Bode. 

Een inlander hield gisteren middag op 
Kebonklappa een Chineeschen vischverkooper 
aan, en vroeg hem wat het zoodje visch rnoest 
kosten dat hij inmiddels had uitgezocht. De 
Chinees vroeg hem hiervoor f 1.--De ander 
bood hem toen hierop heel leuk f 0,10.
,,Wanueer je, zeide hierop de Chinees driftig, 

niet instaat bent om visch te koopen dan moet 
jeer maar liever niet op bieden" De antler werd 
nu ook kwaad en schopte in een oogwenk 
zijn beide manden ten onderste boven, waar
door al de visch op den grand viel. De Chinees 
wilde nu dien inlander te lijf, m:w.r daar hij 
op hetzelfde. oogenblik een geheel regiment 
kattten zag komen toeschieten, haastte hij zich 
om zijn visch weer in veiligheid te brengen, 
waanloor de antler· de plaat kou poetsen. 

De indruk dien de heer Spr.:mger van Eijk 
te 's Hage gemaakt heeft, wordt in een par
ticulier schrii ven aldus beschreven: 

» ln de n.ristocmtische kringen wa,ar hij zich 
trouwens nog slechts een paa.r rnaleu vertoond 
hecft, is hij erg links en tegenover dames 
weinig galant. In den dagelijkschen omgang 
een man met eenvoudige, burgerlijke manie
ren, kalm, spraakzaam, ruaar niet zeer wel
sprekend. 

» V olgens de ambtenaren van het departe
ruen, moet hij echter des te vlugger met de 
pen zijn. .A.ls een echt Indischman is hij reeds 
vroeg in zijn kabinet en werkt clan tot laat 
in den nitmiddag, dikwerf aan een stuk, door. 
Zijne blakende gezondheid en zijn leeftijd ver
oorlooven hem, om na afl.oop der Kamerzitting, 
tot diep in den nacht te werken." 

Bat. Hadlsbl. 

Men schrijft van Soerabaija aan het Bat. Hdlsbl: 
Ome resident, de heer F. Beijerinck, gaat 

ons werkelijk verlaten. Zijn vertrek is voor 
Soerabaija bepaald een groat verlies. Niet be
ter en korter kan zijn bestuur warden gequa
lificeerd dan door ntstig beleid. Hij is een dier 
tegenwoordig zoo schaarsche bestuursboofden, 
die het niemand lastig maken en, wanneer 
het niet noodig is, ook zich zelven niet. De 
eeuwige vrede zou onder de Europeesche in
gezetenen van Java heerschen, indien alle re
sidenten waren zoo als hij. Voor zijne onder
geschikten is ltj.j dan ook het ideaal va.n een 
chef. Zoo er pl1iats '!as, gaf hii allen een plnats 
aan de staatsruif; het Raum fii1· alle hat die 
Erde schijnt voor hem geschreven; nooit heeft 
hii z\jne ondergeschikten den voet dwnrs gezet 
of hen zedelijk gedwongen af te treden om 
voor auderen plaats te maken. 

Ook tegenover de andere ingezetenen was 
bij de wel willendheid en voorkomenheid zelve. 

Er ziju er, die een meer krachtig optreden 
en meer beslistheid in den heer Beijerinck 

Toen hij zijn rok uittrok, grcep hij, woals men bij 
bet naar bed gaan pleegt te doen, "crktuiglijk in 
bcide zakken, of hij niets vergetcn bad. Toen wierp 
hij het kleedingstuk weg en bood drn beul de rech
tedlarnl aan. Standrnstig venlroeg hij de pijn en 1egde 
met onvel'schrokken heldenmoed het hoofd op het blok. 
In e6noogenblik was het van den romp gescheiden. De 
beul toomle het hl<>edige hoofd aan de tallooze toe
schouwers. 

Sll'uensce gedroeg zich ook it\ dit uu1· onrnanne
lij k. De hand wenl hem onbehouwen afgehakt, hij 
sprong on~tuimig op en moest mP.t gcwel<I op bet 
blok nedergcdruk t en zoo vastgehouden wordcn, tot
dat hij den doodelijken slag ontl'ing. 

De indruk, dien de terechtstelling maakte, was 
nieL zoo al~ koningin Juliane en haar aanhang ver
wachL harl<len. Ilct volk was wel in massa en met 
allr teckencn van gramschap naar bet ~chavot ge
stroomd, maar bet verschrikkelijke tooncel had den 
toorn docn bedaren; stil en ontroerd keerden alien 
naar de star! terug en de vreeselijke pl'ocessie, die 
men met de van bloed drnipende ledematen der 
bei<lc gecxecutcerden hield, venvekte slechts walging, 
geen bloeddorst. 

Over Struensee's karaKter kwamen reeds zijne 
tijdgenooten tot een bepaal<l oordeel, hetwelk de na
komeling:;chap niet gewijzigd heeft. Op het eel'ste 
gezicht 1·ee1ls komt hij voor als cen man, die vcel 
begonnen, maar weinig ten uitvoe1· gebracht heeft. 
Somrnige hebben in hem slechts een moedwilligen 

hadden gewenscht. \Vij vrngen echter, waartoe 
dat vertoon gediend had, onder de tegenwoor
dige tijdsomstandigheden. Hij is er zich ten 
volle van bewust da~ Soerabaija nog in vele 
opzichten te wenschen overliutt, lltutr tevens, 
dat het te gemoet komen aan de gebrekkige 
toestanden moest afstuiten op bezwarcn van 
financieelen ttard, al drong hij ook met kleru 
van redenen op voorziening aan. 

In den strijd waarin hij zich dikwerf ver
plaatst zag tusschen den steeds klemruenden 
aandnmg, waarmede handel en industrie om 
voorziening in bestan,nde behoeften vrocgen en 
eene tot niet ontvankelijk verklaring geneigde 
regeering, wist bij met bezadigdheid, kalmte 
en waardigheid die twee onverzoenbare partijen 
dikwerf tot tempering harer eischen en het 
doen van concession te brengen. 

De beer Beijerinck kan er van verzekerd 
zijn, dat hij met z!jH vertrek de hooga.chting 
en gunegenheid van Soerabaijit 's ingezetenen 
met zich neemt. 

Jieerde1·e ~verkzaainheid van 
den berg 1'.lentpie. 

In den nacht van den 9e op den 1 Oe dezer, 
van af 'hlO tot 1 uur, heeft men op een der 
aan de zuidelijke helling des bergs gelegene 
ondernemingen, een onderaardsch gebrom, af
gewisseld door een gebulder waargenomen, ge
lijkende aan diit van een ver onweder, z.onder 
in 't minst te vcrmocden, dat dat door den Mer
a pie ontsta.an was, aa.ngezien die berg, tot laat 
in den avond, geheel rustig en kalm was. 

1'oen bet gebrom en gebulder zich herhaal
de, overtuigde men zich buitenshuis, <lat het 
een helderen hemel en mooi ruaanlicht was; dat 
geen onweder in de lucht kon zijn. De top 
van den. Mern.pie, op betrekkelijk korten af'
stand van de plaats van inwoning der waar
nemers gelegen wits niet zichtbaar, ten gevolge 
van de omhulling, der de door den berg uit
gestotene eenigszins grnuwkleurige gassen of 
dampen; en men kwa.m tot de zek~rheid, dut 
het gebrom en gebulder, geen andere oorsprong 
had, dan van de meerdere werkzaaruheicl van 
den vuurberg. 

Het liet zich ook verklaren, waarom de lucht 
in den namiddag voor de werking van den 
berg, zoo heet, ja, zelfs schier snikheet was. 
Eenit na afloop van de working, nameJijk, 
toen de berg tot zijne vorige kal:nte was ge
komen, began de lucht weder koeler te war
den. en kon men ook frisscher ademhalen. 

's M:orgens bij 't aanbreken van den dag, 
kon men den top van den berg nog niet zien, 
omclat hij nog omgeven of bedekt was, door 
een clikken grauwen of grijsachtigen nevel; 
wel tegen ongeveer 9 nre, toen de i.::uid-Oost
passaat als naar gewoonte in dezen tijd van 't 
jaar began te waaijen, en dien nevel weg 
veegde. 

Aan de groote mnssa rook of damp, die de 
kraters dien morgen uitwierpen, kon men dui
delijk zien, dat de berg den n~cht te voren 
aan 't werken was geweest. 

Er wns niets aan den nieuw ontstanen erup
tiekegel te bespeuren, daar er geene noemens
waardige verandering door die werking was 
ontstaan. 

Dat de Merapie bewoners eerlang eenc eruptie 
duchten, in heviger mate dan de berg tot dus 
verre heeft doen duchten, is zeer licht te be
grijpen, en ook niet te verwonderen, a1s men 
weet, dat de nieuw ontstane kegel op den top 
met elken dag in grootte en hoogte toeneemt, 
en thans reeds van <lien oruvang is, dat spoe
dig eene algeheele deruping - of- opstopping 
der fumerolen <liiardoor zal ontstaan, en eene 
geweldige uitbarsting natuurlijkerwijze zal moe
ten volgen. 

W anneer echter het juiste tijdstip van rlat 
verschrikke4jk verschijnsel zal aanbreken, zal 
de tijd alleen ons kunnen zeggen. 

K. 0. Ile Mei 1883. 

baatzuchtigen woelgeest gczien, maar bij 11ader on
derzoek moet men de zuiverheid zijner bedoelingen 
toPgeven en erkennen, dat hij, nadat hij eenmaal <lit 
pad had ingeslagen, YOorwaarts moest. Het was 
onmogelijk, niets andel'S t!an de raarlsman van een 
koning als Christinan \'I te zijn. Of mrn moest 
zich van hem meester maken en voor hem hande
len, of deze macht aan andel'Cn overlaten. 

Met recht maakt men er hem een verwijt van, 
dat hij met groote plannen tot hervorming van bet 
Deensche rijk in het hoofd zich niet vooraf nauw
keurig belwml maakte met de slaatsin:;lellingen, 
dcnkwijzc en zeden der natie, ja niet eens de Deen·· 
sche taal leercle. 

In bet begin van het jaar 1771, toen Struensee's 
ster bet held erst scheen, schl'ijft een gezant: >J \Vat 
Struensee's politieke denkbeelden betreft, men ka.n 
aannemen, dat hij ze nog gehc11l en nl krijgen moet. 
De vrijdenkerij dreef hij zoo ver als ooit eenig mensch 
deed. Daa1· zich echter in zijnc gesprekken niets 
van die levencligheid en bevalligheid openbaarcle, 
waardoo1· ancleren zich uit eene minder gunstige po
sitie den weg baanden .tot de Koninklijke gunst, 
zoo was bet een voorwerp van algemeene venvonde
ring, hoe hij bet aangelegd had, zulk een onvoor
waardelijken invloed op den Koning en de Koningin 
te krijgan. Zijne manier vaft zaken te behnndelen 
is droog en onaangenaam; maar hij bczit ecne hel
dere en gemakkelijke opvatting van de zakcn. Groot 
zelfvertrouwen en onverschilligheid voo1· de meening 
van anderen aangaande zijne grondbeginselcn ne 

Verspreide berich ten. 
Te Maastl'icht heeft men een Arrilgrap verkocht. 

Men had dan1· nangekomligd dat met den '1 en April 
de torenklok aan de Pieterskerk electri~ch verlicht 
zoude worden. Toen belanghebbenden en nieuwsgif'
rigen echter dien datum gingen kijkm, was er niets 
te zien.- Uit Durban wordt bericht, dat te de Beers 
een diamant (geen Simili) is gevonden van 300 kit
raat.- In de Plantage te Amsterdam is een dienst
bocle, bezig met glazen wasscben, uit bet raarn van 
de derde verclieping gevallen en dood opgenomen.
Op het Yum·schip Terschellingerbank zijn m de afge
loopen wintermaanden een groote hoeveelbeid vob'els 
van allerlei soort gevangen. Men maakte er in een 
week soms 1000 stuks buit.- Yooral in donkere, 
mistige nachten was de vangst zee1· groot. De dieren 
vlogen zich soms dood tegen de glazen van den licht
opstand.- De fabriekatie van de goudsche pijpen 
gaat achternit, YOOl'nnmel\jk van wege de slechte ver
pakking. Duit ·chlaml en SchotJand hebbcn tegenwoor
clig het grootste debiet.- Te Arnhem is een brillen
koopman in hanclen rler justitie gernllen .- Te Napels 
!even 8000 menschen rnn bet vel'rnardigcn van hand
schoenen, daarrnn zijn GOOO wouwen.- llet bed rag 
der schnld van de Vereenigde Staten Yan Nool'tl
Amerika is in Februari Ycrminderd met '14,240,000 
pond Sterling. Yan Nederland is nog niet bekend.-

De Locomotief zegt dat de heer Kel'kwijk wind 
heeft gezanid en de natie nu storm moet oogsten.
Met hctzelfde recht knn men zeggen, dat Nederland 
belastingen heeft. gczaaid en Indie nu ellende zal 
oogstrn.- De Regcering heeft nJwijzend beschikt op 
twee rekcsten om gratie van de vcroordeeltlen Sie
geh,mit en rlrn Christen Afrikaan Raat. 

Te oerabaia had een koopvl'ouw, ·welidjo ge
nan.mrl nan een dame een paar juweelen oorringen 
ter waarde van Pim . f 300.- ter bezichtiging ge
geven. Se<lcrt heeft die dame Soerabaia verlaten 
zonder haar adres achter te laten. -- Te Londen 
heeft een bcur~ngcnt., de heer \Yebster, aan een 
collPga per tclefon vcl'zocht om zich op te bange1 
Deswege aangcklaagd is hij vrijgesproken. - Een 
rijk chinecs te Cher1bon, ziek gcworden, bad een 
Europeesch doctor genomen en na eefl maand 
onder l!ehandeling gewet'St te zijn, uvel'leeli hij. De 
doctor diende danrop een rekening in van r 5200. -, 
zooriat de visite op f 34,()() te staau kwam. De 
doctoren hebandelen zoo dikwijls arme patienten 
voo1· niet~, ja Jaten soms nog geld achter om ,·er
~naperingcn le koopen, dat als zij eens een rijke 
Chinees on<lerhantlen krijgen, zij ook wel een hooge 
rekening mogen in<lienrn. Aldus het Bata,iasch 
llanclelsblad. - De beer \V. K. baron van De1km 
noemt den beer D. Maarschalk de ~ederlaudscbe de 
Lesseps, waar~chijnlijk in de hoop dat de heer 
i\Iaurschalk hem baron Demo,thenes znl noemen. 
Mischien zal dat ook weJ gebeuren, want compli
rnentjes kosten geen geld. - N. v. H. zegt in het 
Soerabajasch Hanclelsblad, dat hij N"eel'landsch Maagd 
bemint met al het vum· eenel' eerste Jiefde en ook 
d,1t Koen op zijn voetstuk stampte en heel Jarn 
toen sidderde. Misschicn is dat op den '27 Juli 1883 
gebeurd en heeft N. v. H. .Tan Pieterszoon Koen 
met Krakataoe venvard. Dwalen is menscbelijk, 
vooral als men op de N"ederlandscbe maagd verliefd 
is. - Te Soerabaia is een nieuwe pikeur gekomen, 
de hee1· von Wittekind. Hij wei·kt met eigen mid
de!en. -

24e blad. 

S prokkel bloeme:n.. 

De wereld-en lernnsgeschiedenis is geen melodra
ma vol trancn en aandoenlijkhedeu, maar een trage
clie vol eJele kamkters en diepgaande gedachten-

Tegenorn1· iederen schaduw--kan een lichtzijde 
worden gesteld. 

\Yij menschcn moeten in de groote en in de klei
ne wereld, de dl'agers zijn van het zetlelijk ideaal. 

Dat is het licht, in de donkerheid rnn leven en 
lot. 

IIoud in wanrde cbt, waaraan bet verlies u bet 
harl zoudc breken, en waarvan ·1we ziel zich in 
dood~angst zou blij1·en ,·astklemmen, als aan het eeni:ge 
wnt het lel'en waardc geeft; 

bek waamheden, hrengen hem terstond zonder dub
belzinnighcid en gernaakthcid tot het punt in quaes
tie, zoodnt hij steeds verstaanbaar, zoo al niet al
tijd aangennam is. Ilij schijnt geene ijdelheid te 
bezitten (het ,·001·naamste verwijt zijner beschuldi
gers !), maa1· in plaats daarvan eene niet geringe 
onbeschaamdheid." Hij is de 1·0Imaakte tegenhanger 
van graaf l3ernstorff. Deze was ueesachtig, voor
zichlig en besluiteloos; gene is stoutmoedig, onder
nemend en stand vnstig. Bernstorff bezat eene uit
gebreide kennis van ~taat.~zaken, Struensee is in dit 
opzicht buiirngewoon beperkt. Bernstorfl' legde eene 
groote beschaafdheid van manieren aan rlen dag, 
gepaard met ce1w groote bespraaktheid; Stl'uensee's 
voorkomen is eenvoudig en zijne manier van spreken 
vedegen en zonder bevalligheid. De wandel van den 
eerste is zedelijk en godsdienstig; de nieuwe gunste
lng is, zooals men zegt, in beide opzichten gckrekkig. 

De volgende gezant, Keith, die omstrceks het 
midden van het janr 177'1 aangaande Strnensee 
schHjft: >itlat hij ten hoogste werkzaam, onderne
mend en stoutmoerlig" voorwaarts gaat, moet spoe
dig daarna ~richten, clat de val van het tegen
woordige Ministerie, hem als dicht aanstaande voor
komt: i> Ilet schijnt, dat het genie van den eersten 
minister uitgcput is door zijne haastige schredcn, 
om het toppunt van macht te hereiK.en. 

(Wo1·dt vervolgd.J 



!Iet dt'nkbeeld, gij zourlt ktmm•n meenen ik rlaa1·
rnedt' geld ht• loel, cloet n1;j YOJ1· u . l111irerr:i. 

Y»l'st:111cl J.!l'L'i'l nid nltij I g1•luk; 
:\[11a1· 'i lt•erl to ·It, Jue ;tt' uit de 1 druk 

k1111t opheffe11 tot g·,,Juk. 
De lll'i>Z'lcht i~ 1'en le •lijk k Wtutd, 
\\'aarlJ'j 0·1~ plicht c·1 C<'" o 1tg-aat. 
Hij die 1L1t\:· g-,•: lznch~ ,,., ·1lt bekMrd. 
Ontziet zil'h 1hm z1•lf< ni..! '. rnor m) 1nl. 
Toon n vatb:i.:11· \ 'L\0 1· mo!'l~elc ~ch,hmheid. 

Essl' 11011 t>rdcri. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, 9 :Mei. 

Door den Resident van Soerubaja, Beije
rinck, is pensioen aangevraagd. 

Uit Batavia, 9 Mei. 
Aan den agent der Handelsvereeniging A.m

ste1·clam, zullen de onkosten in de bekende 
eau-de-colognezaak gerestitueerd worden. 

Tot kapitein zijn voorgedragen vier eerste 
luitenants. 

Tot eersten ln.itenant drie tweede luitenants. 

Kapitein Rie11z, thans met verlof in Teder
land, heeft detacheering bij het 1 ederlandsche 
leger aangevraagd. 

Het stoornschip »Koningin Emma" is g1s
teren te 'uez aangekomen. 

Off.icieel. 
T w e e j a r i g v e r 1 o f verleend aim den 

Hollander, onderwijzer. 
E e r v o 1 o n t s 1 a g verleend aan van 

Rooijen, lichtopzichter der eerste kla se; 
op verzoek, aan Overdijk eerste commies bij 

de \Y eeskamer te Ba ta via. 
Beno em d tot eersten commies bij de 

wee-lrnmer te Batavia, Kna.ud; 
tot predikant bij de hervorrnde gerneente te 

Pa. oeroean; 
te Cheribon, Buijs; 
te Makasser, Knuttel; 
te Banda, Rouijer. 
B e v o r de rd: tot kolonel bij het wa.pen 

der Artillerie, de luitenant-kolonel, adjudant 
van Z. M. den koning, Geij van Pittiu ; 

tot luitenant-kolonel. de rnajoor Krijger; 
tot mnjoor de kapitein van Slee. 

V un Reuter, 9 'Mei. 
ffashington, 8 Mei. Het congres heeft de 

voorgestelde wet tot verlaging der tarieven 
verworpen. 

Officieel. 
B e p a a 1 d dat de minuten der acten van 
eigendom, erfpacht en hypotheek van Mad.i
oen naar Kediri worden overgebracht. 

B e w i 11 i g d in de oprichting der,, maat
schappij tot exploitatie van het koffieland 
'l'anaw", gevestigd te Amsterdam; 

en in die tot exploitatie van het 111.nd Ke
da wong (Deli), gevestigd fa:i Sarnarang. 

B e n 0 e ill d tot president der cornrnissie 
tot het n.fnemen van het grootambtenaars
exn.me:u, Van den Bos~che; 

tot Secretaris, Gerth van Wijk; 
tot leden, Coenen, Gunning, van Hn.sselt, 

Kuneruan, Tuhout van der Veen, van Xunen, 
Ter :\1eulen, 'l'roop, van der Plant, van der 
Kemp. 

Ber v o 1 on ts 1 age n, op verzoek, onder 
<lankbetuiging der door hen bewezen diensten, 
Driessen en Dinger, leden <ler Kamer van 
Koopbandel te Soerabaja. 

Beno em d tot leden der Kamer van Koop
handel te Soerabajn., Coster van V oorhout en 
Bezoet de Bie. 

Ge p 1 a at st te Batavia, mej. Ovink on
derwijzeres; 

te Semarang, mej. Eijzendoorn. 

De Pegasus is den len Mei naar Tenom 
vertrokken. 

0 v er g e p 1 a at st naar Banda, kapitein 
Hooghwinckel; 

naar de tweede afdeeling, de eerste luitenant 
der artillerie Veenhutjzen; 

naar Salatiga, de ritmeester Serle; 
naar Atjeh, de tweede luitenant Statkowski. 

Uit Batavia, 10 Mei. 
Offi cieel. 

Geplaatst te Maka ser, de opzichter der 
tweede kl..sse bij den waterstaat Luijks. 

0 verge p 1 a at s t : van l\Iakasser naar Ke
diri, de ingenieur der tweede klasse Y pes, en 
van Billiton naar Banjoernas, de opzichter der 
tweede klasse Schoggers. 

I Officieel. 
0 n ts 1 a g en l\Ieu len ho ff, eerste commies bij 

het depn.rtement van B. 0. \V. 

I
' B e v o r d e rd tot lamhneter der derde klasse 

bij het lrndnster Droop en Ader; 
tot adjnuet ln.ndrneter der eer;;te 1 lasse Ho-

J binson, Det•lem1m. Knaud, van Angelbeek; I 
I tut 1tllj11nct LmdUleter der twee<le klasse I 

I. \V1trnsin~k, J.fJveleiu, Lab11stide. Pohlennan, 
lhke, Yid or en l3usselaar. 

tot adjanct Ltndmeter der denle klasse Mul. 

Int re k k i n g v er z o c 1i t v11n zijne deta
che.:-ring nit . · ederhmd door den eersten lui
tenaut Yim de C'avalerie Buthuia Auclreae. 

Het stoomschip Z11id-Hollun£l is gisteren te 
H.otterdam, en het stoornschip Soe1·abajri is gis
tcren tc l\111.rseille airngekornen. 

WISSELKOEBS TE BATAYJA. 
Nederl. bank. 6zm data f l00·1. 

id. factorij tizru ,. 10011, 
id. partic. ti fill ,, 101 

Eng-. bank. ,, ., 12.-
id. pnrtic,. ,, 11.9~5 a 11.9;) 

Singapore bank zicht ,, 2.28 
Hongkong id. id. ,, 2.28 
Amoy id. id. ,, 2.30 

Vendutie wegens vertrek, 
01, Donderda~· Ui .lJlei as. 
ten h nize vim den \ V elBd. Heer 

Mt:r~~ER 
Aebt~1·strnn t. 

Van tliver::ie l\Ieubelaire goeclercn, Serviezen, 
<...Has- en l\.risbtlwerk, Klokken en Pendules. 

Yertler: 
Kanarie\~ogels en J!:uropeesche Kippeu. 
Ben do::i- ii. -tlos, . afkomstig vn.n Bn.rendse. 

tlenrnrnng. 
Wagen- en Bendijtuigen. 
l. Tegcn varkens en een bezette. melkgevencle 

geit. 
J122] SOESMAN & Co. 

Qpen b~:i:-e Ve~~oop~ 
op W oenschtg 31 Mei 1884, des voormid
da.gs ten tien ure, ten overstann en in he.{; 
locaal Yan het Veudnclepartement te Soel'Cl
kct da, door de ecrste hijpotheekhouclster kni.ch
tens onherroepelijke volmacht, 

van: 
~ EE:N' ERF met daarop staande steenen 
gebouwen, gelegcn in het Chineesche kn.mp te 
Soemlwl'la in Blokletter Y nmuero 289, 
staande ten nn.me van Oei Hing Hwat, han-

1 delaar wonende te Sema1·ang . .. 
De Ol'icnlal ba 11k co1·po1·at ion zal waarscbijn

lijk aan inleggers van gelden zeven shillings, 
acht pence per pond uitkeeren. 

Uit Batavia, 12 Mei. 
Officieel. 

B e n o e rn d tot off.icier van gezomlheicl 
der eerste klasse Hymans van Anroy, So
rensen en Klein. 

tot btpitein. Engelbert Koose, Nijenhuis,' 
Roelofsz, Holland en Louw. 

Overge1)laatst op verzoek, bij de 
infanterie, de kapitein va.11 den generalen staf 
Nieuwenhuijzen. 

B e n o e m d tot eersten machinist 
(assistent-dokrneester) van bet droge dok te 
Onrust, Brom1geest. 

Het Stoornschip Utrecht is den 10 en Mei 
te A.den aangekornen. 

N aar Batavia is overgeplaatst als artillerie
kommandn.nt der eerste afdeeling, majoor van 
Slee. 

Officieele berichten, onder datum vn.n 5 
Mei alhier ontvangen uit Atjeh, spreken er 
van dat de cholera te Kotaradja toeneerut. 

De kapiteiu der artillerie van Wijhe en 
clrie minderen zijn gewond· 

Aangeslagen vendutien. 

Op \Voensdag den ·14en Mei t<'n hnize Yan den 
Heer J. G. Triebel tc ~Iesen van ZEds. inboedel. 

Op Dondenlag den ·15en ~lei ten huize van den 
Heer F. G. E. :\Iuller in de achterstraat albic1·, van 
ZEds. i.nboedel. 

De \' endumeestcr, 
II. C. fi;:ser. 

Advert e n tie n. 

Heden overlee<l ous jongste dochtertje Cbar
lotta Elisabeth, nag geen twee 

mannden oud. 

Solo, 13 Mei 188-L 
[121] 

J. D. HEI.JNE. 
A. HEI.J .N' E 

Ros::;. 

A. M. BOONEMMER qq. 
Solo. 3 :\lei 18 ' -L (117) 

G:Ell~~~O~E2IJ1 
ten behoeve van 

De Gyrnnastiekschool te Soerakarta 
en 

De V ereeniging tot voorbereidend onderricht 
nan kinderen van Min vermogenden 

in Nederlandsch-Indie. 

Indien het debiet van 1Lfi'lrEN op clen te
genwoorcligen voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op een nader te be
palen dag in het begin van de rnannd 

(120) 

Augustus a. s. 
De Comrnissie ad hoc. 

Mr. N. P. VAN DEN BFH.G. 
E. DOUWES DEKKER. 

~he..,d.a,naa.nti 
Spoorwegf eest. 

Van af 15 dezer zijn de toegangs
kaarten voor het The-dansant, tegen 
storting van het ingeteekende bedrag 
bij den ondergeteekende disponibel. 
Hen, die reeds hunne inteekening heb
ben afgedragen, worden de kaarten 
toegezonden. 

Solo, 13 Mei 1884. 
De Sec1·elaris der feestcomm ·issie, 

[124] A. MACHIELSE. 

Spoorwegfeest. 
Aan II:. H. inteekenaren urordt 

bij deze kennis geg·eyen, dat cle 
f eesttrein. 23 deze1· ten 12 u ur te 
§olo zal a1-ri'\'"eren, en bet The
dansant op clen aYond ,·an dien 
dag ten §•1. u or aan bet perron 
Yan de §taatsspoor zal plaats 
hebben. Een ieder '{."tt~m.·dt belee.fti 
,·e1·zocht. z~jue toe~angskaart 
1necle te breng·en. 

Solo, 13 Mei 188-1-. 

De Sec1·etaris cle1· feestcom m i s.~ ie' 

[123] A. J\IACHIELSE. 

I:>e '7"elou.tin.e 
is eene speciale POUDRE DE RJZ 

bereid ttit Bismuth, bijgevolg van eenen lieilzamen iavloed, voor de littid. 
Z1j ho wit op het aanyezicht en is 011Zichtbaar: 

zij geeft dus aaii de lrnid-eeite nattm1'lijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - !f, 1·ue de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme 7.ich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uitgesprokcn door bet Tribunaal de la Seiue den 8 mai 1875) 

·ctor·a Water, 
Nat u u r 1. ij k ~finer a al w at e r 

uit de 
Victoria Bron. tc Oberlab.n.stcii.1 a ;d. Ri.jn.. 

Het minernalwater der » Vict'oria bronnen" wordt gevuld zooals het uit den schoot cler 
aarde ontspringt. • 

De V ictori1t hron is tot nog toe de eenige bekende volkomen ijzervrije bron en is haar 
water daarJoor heter geschikt tot vermenging met brand1j en'.t. dan eenig ancler rninemalwater. 

V erkrijgb!1ar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
S!1rnarang, Solo, Djocjn. 

en in alle Tokos. 

I.NDISCHE DODEGA 

van Vo~e,~ccl & Comp. 
PA.SOEROEAN. 

Sperialiteitcn in Spaansclte en Portugeesche Wijnen. 

~Vitt!'o en Roode ft.>01.·t ..... f 15.-l per 
.:u:nla;;-a, Muscatel en 'Vino Dulce,, 13.50 ( 1 ~/,11 
Pale-, Gold- en Dry-Sbe1·ry ,, 12.-J aoont. 

AGE:-<TEX: 

A. X. I\OL\IUS. . . . Bu11joewangie. 
LARSE.N & Co. . . . P1·oboli11go. 
YAN .JIUIJDEi\ & Co. Soe1·abc(jct. 
E.ROO.N . . . . . . . . Jloc(jo/;el'/o. 
STEC!\ •. . . . . . . "llalang. 
DE.:\XI.:WER ...... Xecli1·ie. 

.JL\ :\UEL . . . . . . . . Jiadioen. 
TllOOFT c'- BUXT:\G .. Soel'((cw·ta. 
II. BU.Nl:\G ....... Djocjaccu·ta. 
E. t' 8.\.S ........ Samww1g. 
LE CLERCQ ...... Toebcm . 
S.JIEE:\K . . . Ghc1·ibon. ( l 07) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
W.E.RKTUlGU.UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij .1~, 'lr, '--' en Balk· 
ij zer in alle afmetingen. 

§taaf· en plaat\jzer van alle dikten, 
waarbij Vfl.U 6' X 2' X '•••" en '!.'' 

§itaaf en l)laatkoper en n:oper
draad. 

Groote- sorteering-'ifloerbonten en 
Ji link nag-els. 

» » lioperen Jiranen 
en §too1nat·s111ite1·s. 

India rubber van af 'f,." tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

GeldonJI.en pi.j pen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atruospheren. 

Prima kwaliteit Engelscbe dr.ijfrie
Inen, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, §tomn• 
po:n1pen en B1·andspniten. 
§n~jg·ereecbichap ,-oor g·as eu 

'Vith ~wort luh· aad. 
Alle soorten '\)r erf~wareu. 
Boor en Pon11S1naehines, D1·aai

en §chaafbanken. 
§toonuuachines Ill.et ket.els op eon 

fnndatieplaat. 
Jiiezel~·u hr co111.positie, de beste 

heklceding tegen warrnte-uitstraling. 
Dinas {;ristall, een nieuw soort 

,-1ull'klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige n.genteu voor .Javn. zijn. 

Yerder alle a1·tUi.elen, benoodi~d 
,·oor landeli.jHi\.e ondernelllin~en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseera zijn
cle, hebben zij lrnnne prijzeu zeer billijk en 
beueden concurrentie gesteld. 

Gau.rue belasten zij zich met toezicht hou
den op aamnaak van 1'Iacltinerieen en 
reparaties cbarvan, en uemen bestel
ling·en aan op diverse werktuigen. 

(90) 

Brand- Assurantte Maatschappij Insulinde-
0. J. ZBB· en Brand- Assurantie Maat

schappij, 
l 

~ De onclergeteekende Agent te Samarang 

V!111 bovengenoerncle JYfaatschappijen sluit risi
cos tegen bmnd- en zee geva!1r ( waaroncler 
Petroleum en atn.p risicos) op de gebruikelijke 
premien en conditien. 

(119) P. ZWEER'l'S. 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B A T AV I A, 

ten beltoeY1' \ <lll 

Dt" Gym1uu1tieksehool te Soernka1·tn 
en 

Df" ''ereeni;;in~ tot , ·001·bt•1·eidend on
de1·1·l.-ht ann kinderen ,·1ut 1'Iirt,·er
mo~enden in 1'\Tederln1ub1eh lrutii: . 

f 300,000.- 320 prijzen . 

Een prijs 
l prijs vRn 
I « « 
~ prijzeu (( r 
i> « (( (( 

10 « « « 
100 « « (( 

200 « « < 

f 100.000.-

5.000.-
1.000.-

500.-
100.-

50.-

/' 20.000.
« 10.000.
(( 10 .000.
« 5.000.
« 5.000.
« 10.000.
« 10.000.-

320 prijzen l 170.000.-
LOTE~ zij n tegen / 10.- COKT. \:'.\T verkrijgbam'. 

te Amboina bij de h eel'en .\ . T. Houman & Co. 
« Banda « den heer C'. J. Bhlnkert. 
(( B::mdjn l'mnsin « << « J. A. Jansen. 
« Bandong « << << C. G. Ileili~er,-. 
« Batavia 1< de N I Esco111pto Mn<tischappij. 
« (1 « den hee l' II. J. Meenpn,-. 
(\ 

I( 

.. 

(( 

" 

(\ 

(\ 

" 

(( (( 

11 Bengkalis 
' Benkoeli>n 
« BoPleleng 
" BuitenzOl'I! 
r. Cherihon 

" 

« (( << G. Geh rn11g. 
« << « F. 11. Kroon. 
« de heeren II. l\L rnn Doq 1 
(1 (\ " El'n~t ~ • Co. 
u 11 <1 Bruining & Co. 
(( (( « Ogilvie L • Co . 
<< « ·\' is,-er , · Co. 
<< « <1 Dunlop & Co. 
« den ht er Loa Po Seng. 
" « 1< Thio Tje11g Soey. 
" (\ « L. van Hutten. 
(( « « C .• \ .• \.eckediu. 

(l 

(\ 

(\ 

(( Nic1·inckx. 
Th. Jansz. 
J . .J . H. Smeenk. 
,\ . J. 'IYoh·elrnrnp. 

,'\: l'o. 

h I..\ (( (( J. van llolst l'e li t'kann. 
Bron;. " Djcn11Jer Bezoekie << 

Djorjnrart:i .I. J. de Gran ff. 
" I I. Huning- . 

" 11 " \\' ed. l\ oek1•n. 
,, " 1lc h1'eren S1le><m:111 & l\l. 

Indr:Hnajoe l< den h,•cr .T . llcYiu". 
" <1 « Ch><. Pino. 

" Ke(lirie " 11 F. Stoltc11holl'. 
1\ota-Hatlja " " .\ . 'I\' . I\ 11eefel. 

, Lahoean (OcU) « « « J. F. 11. Y:tll Ile11u• r t. 
c• :.\ Iaea.~:>ar <1 '' 'I\-. Eekhuut. 
,, ~fadioen « 11 P . E. .\ ndre~cn . 

" l\Iap-ehrng " 11 P . Koppenol. 
" :.\f Pdan 1, « « \\' . F. 11. L1'.1·t i n~-. 
« :.\Ienado << de heerc'n de Bo1·des & Cn. 
" Padang « « ·w aldcck & Co. 
« Pnd. -Pamljang« « « J. \\' . Alt ing Siuerg. 
« Palembang « 11 li. II. Ruh<ta k . 
,, Pn><oeroean « « << H. G. K lunde1·. 

« " « D. P. Erdbrink. 
" Pattie .\ . JI. Yarkevi,:,:er. 
" Pi>ralongnn " A. \'I -_ I. 11ochanlt. 

(( (( (( s. :'.\" . J fan.:. 
C( (~ 

" Poerworedjo 
" P robolingo 

« de !Jeere11 l huta ;\lu lle1nei"1e1· & Co. 
" dl'n h!'er JI. F. Swet><. 

" ' 
" RiOll\V 

« Re1ubani:t 
Snlatiga 
S:Hnm11111r 

(\ 

(l 

" 

< 'l'a11:.r•" 1'f\rlg' 

" 'qi:inrl j11P1· 

" Tega[ 

"Tj il:Hj:ll' 

(( 

« ,, C. G. 1a11 S lidred1t. 
« TI . S. T ha l La1·sr11. 

(\ (( II '-'. \ "all Zijp. 
« « P. L. Yan Bo.Jegorn. 

<< Th. B. rnn Soest. 
« de heeren G. C. T . rnn Dorp & Co. 
,, « « Ra 1·cu,-"'nay & Co. 

_\ mold & l'o. 
<< :-;oe~man & c ... 
«. " Gri1el & Co. 

« dPn ht'P l' _\. Ui,-"eh0p. 
,, c< Chs. Kock en. 
l\ (( (( \ '. Clig-tH•tt. 
« de l!PPrPn Geh. Giniherg- t'n 

\'an J [uiden ,'· Co. 
T hicn1e & Co. " 

(\ ~oes111a11 & Co. 
r, ,, T huoft & Buni11g-. 

Co. 

(( « \' og-cl van dt~r ffoide L'· Co. 
« den 

(( 

(< 

(( (\ 

lu'<'1· L. Ba ier . 
L. .\ . ;\[. L.~ltlan. 

.J h r. H. Tlolz><chulier von 
Ihm·lac h. 

T\. lluwns Greve '1\-zn. 
C. \\'. J1 . 1·an TIL'llf'SG \"<Ill 

nuijw11hodt•. 
J. T. .\. Cite11hnµ·e d1' 

~ fil't. 

, 'l\'ono•obo " " « l l. J. van Ophuijzen. 
fl<' t rrkkin o- µ;esc l1ied t l<' ll on'rstaan rnn den ~o

t :11·is fl. .r. ~fa f.: RTE;\. ic Bnt:nia <lis bij an1 1µh1k 
bil l1' f is heke1lfl gema ak t. 

De Co11w1iss ie ad h oc. 

Mr. N. P. 'VAN DEN BERG. 
( r~) E. DOUWES DEKKER. 

A 1nsterdainsrhe Apotheek. 
~o e raknr t n.. 

Ba,-r111u. Ah'oholiseh ~,· asch

'''ater. 
( I O 1) MAC:HIELSE. 

Steeds 1ioorhanden: 
POS'l''l'AlUEVEN. 
'J.'ELEU RAAF'fARIEVEN voor 3 lu-iugen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'AB.IEVEN voor KOELIELOONE N Luiten 

. ile l~jn. 

1t i1 THOOF'l' & BTJNI rG. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op iumvrlL1tg ditclelijk 

St>hijfschietI"<'gisters en At"stn111lsbepa-
li ngcn, n l'wnderlij k gebond en . 

Gl'drukte "n nteekeni 11~bo<•kje1o1. 
Nnamlijsten. 

H leedinglijstcn. 

Sti·n.fboeken. 

~icnn~eboelfen 111 et sterkte lle~· h1ter. 

1•1·0.-cs -'-' erbnn.l. Get ai~en 1-" erhoot·l'u. 
IBelflaa~den ,.erhoo1.·en. 

1· eudu , ·e1·nntwoo1"din:;en. e1 1z.Pnz. ( ';) 

rerla·i}gbaar bij 
TH OO FT & BU N ING_ 

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

I-IANDLEJIDING-
YOOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
. ) ~ 

Nederlandsch-Indiif. 

l\Iet 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op pln.n.tsen waar zich 

geen gen eesbeer bevindt, voor 
ArnLtenaren, op p11trouilles, 

enz. enz. (2 ]) 
I'1· ijs r 5.- f1 w ico per post r 5,50. 

U it de hand te koop. 
E en steen en huis met groot erf, gdegen te 

Djebbr es. 
Informn.ties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 
---

~~· 
\ . \\\ - -
~ - ... ·- -""':- _7-:~~ 

QUl!L -- ---- - - - - _.~ 

S:J:E>~:J:J L::l:S 
Verkregen of we! overgeerfd , pas ontstane ?f v~r

ouderde, vloeingen, huidziekten , hu1du1t
slag en and ere bleeds veranderingen die er door 
ontst~an , mend en keeluitslag, beenontste
k.ing,klieren Rhumatisme Z-weeren ; cnz. enz, 

46 ~:I~ I~' If 41 ~ :i I@: r 
Zekere en radicale genezing van de me est verouderde• 

en aan alle behandeling, weerspannige Zi ekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEllGEKEURDE door de Academ ie rle Medecine van Parlj1. 
DE EENIGE GEAUTORISEERDE door het fra asche Gou1•ernemen1. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in de hospitalen van Parijs. 

Nationa,Je belooning van Frs 24.000 
Dit medicament,sedert 60 jar en door de vo~rnaamste 

geneesheeren gebruikt, a.ls het krl!-cht~ad1gste van 
~ lie Zuiveringsmiddelen 1s het e e1~1&e in .de gehee.le 
we1·eld dat zijne eere en onderscheid111gs t1tels bezit. 
ALGEMEEN ENTREP OT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

ledere doos bevat eene brochure die Ziekttn betreffendt 
11 oor JAVA bij Wannee &: van Aalst te Samarang 

To D10KD10, bij WANNEE & c-. 

• o--0-0--0-0-0--0-0-0--0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 0 D 0 0 0 0 0 

PAPETERIE COOPERATIVE D'ANGOULEIE (France) 

! ?!\~ I 
~ ~I/Que DE F,1.11\1.\Q.~ 1 
~ HORS-CONCOVRS A L'EXPOSITION tJNIV!lRSELLE GI 
• DE 1878, .!il 

l"1 ALS DEEL VJTMAKENDE VAN DE JURIJ a 
A EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOVDEN ~ 
..; MEDAILLE wegens bunne bemoeUngeo r;.. 
• ter verbeterin11 van de positle van hunne werklleden 1: 

i.:i ~ 0 

E WERKELIJK KAPITAAL: 4,500,000 FRANCS ~ 
S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN t 
: ~AROCHE-JOUBERT & '~"i 
= Door de geheele wereld bekend voor 1> 
~ hun briefpapier velin, verge, quadrille, = 
t batonne enz. Papie1·s a l' Etoile (ster- :;' 
Ui papier /, Enueloppen, Visitekaartj~~, 4> 

GI Registet•s, Copieboeken, ~choolschriH- .. 
"=' boeken met of zonder hJnen, papier ;:i 
~ voo1• dI·ukwerk, carton, Bristol. e~ ivoor- ~ 
a papier, papie1· '{il ~cru (1 e qua_ltte1t), pe- "=' 
.. lul'epapier en demi-pelure papier gegomd "" 
.:ic of ongegomd (uite?·st 'fijn), parkement ~ 
t papier. borspronkelijk Ster's mill pap~r, f ! Cigaretten-papie1· (le sincere, le cam elm) : 
""en andere merken. t 
h "" i Bestel/ingen te richten direkt naar 

11 
a1 AKGOUL£111E (France) met cheque op Europa of aan ;:i 

Pt E. ELSBACH, 8, rue Milton, PARIJS. M 
~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH DIJ 
r4 de Heeren Wannee &: C 0 , TE D.TOKDJO. 
oooeo-0-0-0-0-00000~....._..•~ 

Geen ASTHMA meer 
noch BORSTBEKLEM.MING 

noch HOEST · 
DOOR AANWENOING VAN HF.T 
anti-asthmatiek poeder 

VA.N Dr CLERY 
Voor geheel JAVA: bij W AJ."NEE 
" Vwi AALST, ,, Samarai:ig. 

. 

Nederl. Indische Lev0nsv0rz0k0rinll 
EN 

L ti fr en t e Ma at sch a pp ij 
TE BATAVIA. 

Inlichti:ugen omtren t verzekerim1;en b. v. Kapitaitl bij overlijden, l mmer-trekkende verzi> 
keriug ;- ook omtrent die volgens het ou ln.ugs a.angen omen VERLAAGD tarief voo1· \VEE
ZE-:\l'~'ONDS . wordeu g n.arne verstrekt door 

den Agent te Soerakart.a 
( 17) J. H . VAN OMMEREK. 

Ondergeteekenden, eenige n.genten voor ·gebeel Jn. v a vn.n Bub 's stookoven , hebben ten 
ei.nde n.n.n de vele an.nvrngen t e kunnen voldoen , en alien suikerfabriekn.nteu gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te brengen , l 00,000 vuurvn.ste steen en per sten.mPr 
on tboden, di.e zij tot de meest co n c ur r e e r e n d e prijzen lever en. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
0. DE LIJN. 

Handel in HOU'l' en BOUWM:ATElUALEN 
SMEDERI.J, l\:OPEB.GIE'l'ERIJ, W AUEN"

MAKE lU.J en 'l'IM.\IEl{i\IA S WIN KEL
Bestellingen op bovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Installatien. 
' p 
:vorden met den m eesten spoed, tegen billijke 
rijzen en met accuratesse geeffectueerd. 
DEURE en RA.MEN, houten en ijzeren 

~APPEN voor WOONHUIZE~, FA BLUEKEN 
n LOODS.IDX, worden soliLle en net afgewerkt, 
eleverd en opgesteld. 

I 
e 
er 
0 

H et bouwen van WOO~HUIZl<JX en FA
BRIE KE_ ~ . wonlt op zeer billijke comlitien 
a n.ngenomen en uitgevoerd. 

__ 1 

G-ELDLOTEl{IJ 
tc BATAVIA 

ten behoeve van 
de G~'mnnsti.-kscllool te Soe1·1tkn1·ta 

en 
de ,-c .. ecni~in~ tot ' ' 001·bc1·e idend on

de1·richt an n Kinderen , ·an l'Ii11 ' ' e1·-
111o~en1len in 1'\TedeI"la.nds ch-lndie. 

LOTEN ~ [ i ~ :20 cont:mt. fr.-mco en 

an.ngeteeken d per post, 
te Lekomen bii 

(8 .J) THOOF :r & BUNINU. 

Han de ls- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

1'001'.stmat- Solo (35) 
Stee,ls bcleeCdelijk aanbevolen. 

An1sterdamsche Apotheek 
S O ER A K A RT A _ 

Eenig depot voor Soer1Lkarta van 

Ka.s..p~Qhe ~ijneno ... 
(25) A. MA.C'HIE V :lE. 

°"~ (Jl."l~ri.j~·baar 
bij 

THOQFT & BUNING, 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausen 
( in het J a.vaansch ) 

Prijs { 5.- (1·~rnco pe1· post { 5,GO. 
( 82 ) 

VerkriJ. o·baar 
.~ 

BIJ 

Thooft & :Suning - Soerakarta. 
PAPIEH,EN IN" DI\'EH.SE SOOil'J'.lDK. 
ENVELOPPE r. 
KAN'l'OORBE.t\OODIGDHEDE T . 

INK'fEN, I jt,EER VELE SOOlt'l'E r 

PRACH'l'ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

A1nsterdamsche A po th eek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Congb I..1ozen~e~. 
Miclclel tegen de hoest 

( l O 5) MACHIELSE. 

I 

' TAN DER LINDE & TE,TES. 
SAMARA N G . 

An1sterda1nsche Apohteek. 
Soe rakartn.. 

Ont va 11 g1m: Encalypsinthe. lioorts
'\.verend liqnenr, t evens een e zeer nnn
gename drank. 

t 100 ) MACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HA N D E L (7J 

in PaDier-, Schrijf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige belieuing en n ette 11flever ing ge

garn.n, leerd. 
PHIJ::K'O URAN"TEX worden Hteeds grntis 

verstrekt. 

SO i-D S .:lIAN ~~ Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis · en Conunissie,·endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
Jl~euig Agentuur voor Soernkn.rtn voor de 

zoo g unstig bekende "W"JJ~ EN: 
.Merk PLATON & Co. Bii.tavi11.. 

(7 0) A . MA.CHIELSE. 

A TTENTIE. 
n~ Agentuur der On· lerneming 

a~~~j9.'hi ""'Ril~:b@o~g 
te Solo, is op l .\fau.r t j l. ovJrg~g:i.1111 Y<tlt 

den H eer <.HJ,_,TAAF WI~'l'E lt, op 

(83) M.J. THOOFT. 
------ . --

AaE'\'l'SCH AP SoFJRAKUt'rA. 

der Bataviasehe Zee-en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De omlergeteekende sluit verzekeri.ngen tt--
g en lmi.nclgevnar, op de gebruikel!j ke voor
wi1arden. 

( l+) A. MA.l'HIELSE. 

BRAND-ASSURANTrE M AATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas.' ' 
Bij hct A..gt>ntschitt> dezer Maatsch1tp

pijcn besta.nt, op zcer aaunemelijke voor
w1ta1·de11, r;cle,:;enheid tut verzekering 
ter;en brandgevna1·, van alle Hoo1·ten Ge
bonwen f"n Goedereu. 

De Agent te Soendw1·ta. 
( l(j) J. H .. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en t erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevrageu • bij den H eer 
(20) A. MA.UHIELSE. 

Stellen zich verantwoorde lijk voo1· cl wet 

DE UITGE VERS. 

Snekll'l1k - T110on g· BuNrnG - Soerak:ut:l. 
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