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Kommi ,,arissen 1oor de nrnn.nd Mei. 
Plaat~elijke Sehoolkommissie 

de heer: E. A. HA.LEWI.JN. 
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Jlannstand. 

Yrijrbg 2 }[ei E. I\. 
Zondng 18 }[ei L. K. 

Zntl'rclng ·10 }[ci Y. }f. 
Zondag 23 }lei ::\. }[. 

B. U. Eel'cdienst. 
ILl.. l'FC'RrnATIE. 

Op Vrjjdag en Za.terdag den 16 en 17 de
zcr, des morgens ten 7 ure. 

Godsclienst-('efenin;;;·. 
Op Zondng den I dezer des morgens ten 

8 ure. 
Pastoor F. H . de Bru~jn. 

SLUITD.\GE~ DER ~L\.ILS. 

Te Samaranr1 I Te Batavia 
F. ·l-15-29 F. 4-18-·1 Juni 
E. 7-21 I E. ·10-21, 
II. ·10-20 H. ·13-23 

Tnbel aantoonende de datum Y:in Yertrek en Yer
moerlelijke aankom,:t ll1•r bri 'Yenmalen van en naar 
:Vederla11d ove1· de maand .:IIei ·18 '4. 

\" errnoedelijke aankom~t 

te BatnYi::t. Yertrek van Batavia. 

- 4 .:lfei. X. 3 ~Iei. 

E. 5 id. F. 5 1d. 

N ·15 id. E. H id . 

F. 16 id. X. 14 id. 

E. ·19 id. F. rn id. 

K •)-_;:i id. ~- 24 id. 

F. 28 irl. E. 25 ill. 

:'\. D. De letter~ S. E. F. duid•~n respectierelijk de 
Sedel'land.w·hc, E!lyelsche en Frcmsche brie1·enma
len nan. 

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

Carolina Mathilda van Denemarken. 
:na. 

Vel'volg en Slot. 

De dagrlijksche onr!Pninding doet zien, <lat hij geen 
vast µIan ontworpen heeft noch voor de binnenland
sche, nocb ,·oor de buitenJandscbe aangelegenheden. 
Men rnrwachtte, dnt bet bestuur van zulk een man 
zich zou onderscbeiden door de vastberadenste en 
zclf~ roekelooRste stappen; in plaats daarvan vermeer
deren de ZDken bij elke nfdeeling van bestum· en 
slechts wei..11ige op zich zelrn staanrle rnaatregelen 
worden genomen, clie tot geene gewichtige of duur
za1ne gevoJgen leiden. ;\Iaar al zou de ministe1· niet 
bcrekend zijn voor de taak, om alleen de teu:..,els der 
rcgeering le houden, hij zal ze toch nooit nederleg
gen, indien men zc niet met geweld uit zijne han
den rnkt "-Later heet het: >>Zijn genie, ofschoon 
wcrkzaam, ontlernerneutl en veelornvatten<i, scbijnt 
gcbrekkig ten aanzien van oordeelslu-acht en kloek
moedigheirl . i:dn tempern.rnent is trotscb, achtenloch
tig en zonder gernel. Dij het strPven naar de macht 
toondc bij list en behendighcid: zijne gaven van on
der$cbeiding en standrnstighe:d bij de uitoefening 
daar"\'an zijn echter beneden de verwachting zelfs 

De §oerakartruclw Oount nt ,-er
schijnt tweemn,n.l ·s weelrn: Din.fd<tg en 
lrl'ijd ti g. uitgezomlercl feestLln.gen. 

Het spl.Jt ons te moeten vermelden, thtt er 
m de stn.d geen brieYenbus gepln.atst z:tl wor
den . .l\Ien he'"ft te Rtt11via er de noodz,tkelijk
hei\l niet Y<Lll iu,.;·ezien om hot publiek te ge
neven en het nnt niet kunnen be,Trocden, van 
den n,mbtennren bjj den post en telegnmfdienst 
het \\'erk te verlit.;Lten. Het is wel jmmuer, het 
nut zou groot geweest ZlJn en de onkosten 
luttel. 

;}Ien schrijft ons niu Soernbajn., dat profes
sor Doring het plnn vorrut om ook Soer 11knrt11 
en Djokdjnlrnrfa te b~zueken.-

vYaarsch1jnlijk komt er voor den Ilnn,d van 
J ustitie eersfa1a11g-; een interess:mte zaak aan
hnngig. 

Huim een nmaml geleden reell cen jongeling, 
stooker 1 c khsse als machinist den personen
trein. Hij hnd onJer zich eeu jtLvaan, .stooker 

, ~e klasse op de machine. Bemerkende geen 
stoom genoeg op te hebben, gelastte de waar
nemende machinist ZlJll onclergeschikte om het 

, vuur op te stooken en te zorgen dat de stoom
spnnnmg voldoende bleef. De m stiJte clrn
gemle J avn.an gaf ten autwoord, dat de toe
wn.n dat zelf kon doen. \Vat er nu op de lo
comotief gebenrd is, kunuen W!J niet met ze
kerheid zeggen, maar bij aankomst te Sragen 
wa.s de wn.arneruend machinist alleen op de 
machine en den volgenden dag ldaagde de 
Ja.vaan <lat de wd. machinist hem met een 
ijzeren ha.mer op bet hoofd had geslagen en 
toen de machine afgeworpen, terwijl de trein 
m voile vaart was. De J avaan had een won.cl 
aan het voorhoofd, manr overigens geen noe
menswanrdige schade geleden. 

De jongeling waarvan WlJ spraken is ten 
gevolge vnn de aanklacht reeds voor den 
rechter-kor.nmissaris verschenen en mag men 
geruchten gelooven, clan zou hij bekend hebben 
van den stooker. ter zelfverdediging een slag 
met den hn.mer gegeven te hebben, waarna de 
Javaan met bebloeden kop de locomotief is 
afgesprongen. Htj zou toen op aanstoking 
van een te Kebalen wonend zaakwaarnemer, 
die alleen m kwnde zaken doet, de aanklacht 
hebben ingerliend. · 

Het blijft nu bepaald, dat de spoorwegfees
ten den :23en zullen plaats hebben en allecn 
bestaan uit een feestrein en een 'l'he-ditnsant op 
het perron v1tn het station van den staats~poor
weg. dat electrisch zal verlicht worden. 

Dat de autoriteit vau de zaak heeft ken-

l'an hen gebleven, die bet mi.nst gunstig o,·cr hem 
rlachten. Zijne moraal is gegrund oµ rle stelling, dat 
de plichten der menschen met dit lernn, eindigen. De 
zwakheid, om zulk eene schandel\jke en gernarlijke 
stelling openlijk uit te spreken, vindt bare weclerga
de in de ondankbnnrheid. wanrmerle hij op zijne 
hoogmoedige en rneesterachtige manier hen bejegent, 
die onrnrmoeid hem met alle mogelijke v.-eldaden 
overladen. Het is bijna oYerbodig er bij te -vorgen, 
dat hij in het geluk aanmatigenrl en in het gevaar 
neesachtig is." Fricrlrich rnn Ramner vclt in zijne 
geschieclenis vnn Enropa. dit oordecl ornr hem: l>Stru
ensee was, onclanks den schijn van bet tegencleel geen 
man, geschikt om uit eigene inwendige kracht een' 
nie11wen tijd te gromlresten, hij was slechts een kind 
van zijn' tijrl en had hij cliens waarheden ook diens 
vooroordeelen en dwnlingen. Tot de lnatsten behoort 
bovenaL dat liet bloote talent altijd m z\jn rrcht 
en in en door zich zelf almachtig is. Grondige kcn
nis, ondervinding, rPinheid van karakter, zeclelijkheirl, 
god~dienst konrlen, mcende men, gemist worden, hield 
men ,·001· onbeduidencl en belacheJijk tegenover de 
vormcn der mode, die als tooverspreuken de were]d 
rnocsten hervormen." 

De ovenl'innan1·s hadde11 met Mathilde's echtscbe1-
din[{. met Struensee's en Branclt,s terechtstelling hun 
rlncl bereikt. De zoogenaan11le medeplichtigen ble
ven langen t\jd m bangen twijfcl, wat er van hen 
zou worden. De commissie van onclerzoek zond de 
papieren aan rlen staatsraad, deze weigerde ecluer 
ecn oonleel te rnllen. Na Jnng ornr en weer spreken 
'" erd eindclijk aan de ministers bevolen, bet vonnis 

Atlvertentiekosten behnlve het zegel 1oor 
dke I 0 woonfon voor 3 pl11n.tsingen f 1.

elke volgen<1e phw.tsing de helft. 

il 
I ms genomen is nn,tuurlijk, maar dat bet be-

stunr der <obmtsspoor dn.t niet gedn.nn heeft is 
neemd. De J iwmm stooker is rnt zijne dienst 
"eigering. die, welke de gevolgen ook geweest 
zun, in alle gevallen heeft phrnts gehad, toch 
i'l. dienst gebleven, wat een slecbten indruk op 
het personeel gemaakt heeft, voornl dan.r de 
dienstweigering op een personentJ:ein heeft pln.ats 
gegrepen. 

~\Ien is verlangend om te weten of de Haacl 
van J ustitie verderen rechtsingimg tegen den 
Jongeling ml verleeuen. 

.. Wij komen later hierop terug. 

Zooals men ons meedeelde heeft de H.egeering 
de gevrnagde subsidie van f 4000.- nict toe
gestaan, zoodat de geheele inteekening ongeveer 
f 6~50.- ml bedragen, waarvan f 3250.- van 
:Soerakarb en f 3000.-- van Sanrnrang. Men 
ziet hieruit dat nls Samarang niet zoo ferm in 
de bus geblazen had, er van de partij al heel 
weung gekomen zou ZlJn en nog zullen de be
noemde cornmissarissen het grootste :finantieel 
beleid moeten in acht nemen, om rond te komen 
en het feest tocb nog luisterrijk te doen ZlJn. 

De feesttrein zal tegen 12 nre des middags 
aankomen, zoodn.t de feestvierders nog de ge
l ·geuheid hebben om, na het gebruik van een 
dejeuner, van de vermoeienissen der reis uit te 
rusten. vVij vernemen verder dat de ontvangst 
zeer plechtig zal wezen. 

V olgens het Soerabaiasch Handelsblad sniid 
het mes van den fiscus aan twee kanten. In 
het kamp te Soera.baia is de aanslag van de huur
waarde der huizen clit jaar zoo zorgvuldig ge
schied, dat bijvb een huis m 1882 op {60.-, 
rn 83 op {75.- en nu op {125.- per maancl 
getaxeerd is. 

Daar de verponding zich naar clien aanslag 
regelt, kan de fiscus hier te werk gaan zooals 
hem bet meer,t voordeelig zal toeschijnen. 

Of de huizen voor de getaxeetde huurwaar
de kun.nen verhuurd worden, zal moeten blijken. 

Houdt de Merapie zich, zooals WlJ van hier 
kunnen bemerken, rustig, uit Malang schrijft 
men aan het Soembaiasch Hn.ndelsblad, dat er 
in het Zuidergebergte, belangrijke schokken van 
anrdbeving gevoeld worden. Zij gingen gepanrd 
met een krnchtig oncleraardsch geluid. 

Met de .-oediugsrnidclelen staat het in het 

uit te spreken. Dit geschiedde met dezelfde wille
keur, slechts met rnindere formaliteiten. De meeste 
werden van lrnnne posten ont~et en uit stad of land 
verbannen. Zoo wenl de lijfarts Berger, tegen wien 
niets met zeke1·heid was in te brcngen, clan clat hij 
de Koningin verlost en den Koning, die aan eene 
zie!szi.ekte leed, hehandelcl had, met een klein pen-

. sioen uit de hoofrlstad verbannen, en moest zijne 
overige levensdagen in Jutland cloorbrengen. 

De personen van meer beteekenis waren de lui.te
nant-generaal Gobler, de kolonel Falkenskiiilcl en de 
voormalige refcrendaris bij het ministerie van finan
cien Struensee, de broeder van rlen graaf. Gobler 
was een aanbanger van Struensee geweest. Hij werd, 
zooals bet vonnis luidt: 
»Dewijl hij acinleiding gegeven had, dat men hem 
verdaeht!" met verlies van rang en traktcment ge
straft, en met een pensioen van de Deensche eilanden 
verbanncn. Het lot van kolonel FalkenskiOlcl was be
trekkelijk bet minst verdicncl. Zijne zoogenaamcle 
misclaad was: Sti-uensee's vriendsclmp, zijne eigen
lijke, clat prins FreLlerik zicb door hem beleedigd 
achtte . Zijn regiment en zijn sleuti>l als kamerhecr 
werden hem ontnomen en de ongelukkige rnor altijd
hij was pas 27 jaren oud-naar het kale rotseiland 
l\Iunkhorn bij Drontheim verbannen! Genadiger be
hanrlelde men Struensee's broeder, wien men niets 
te last kon leggen, dan dat hij de broeder van den 
minister was. Zelfi; de rechthank der overwinnaars 
begrcep, dat men bem daai·om niet onthoofden kon . 
Men gaf hem de vrijheid weder, nndat hij oncler 
cede beloofd had, ove1· de reuoliitie noeh te spr•eken 

Inzending der Advertentien tot op den 

dn.g der uitgn.ve v66r I 0 uur. 

JH,tbng-sche zeer slecht. Er heerscht zulk een 
scbnrschte, dat men het bijnn. gebrek zou kun
neu noJmen. De padie stnat echter o·oed en 
beloof~ een numen oogst. 

0 

Gisteren avond, toen de kalie Peepee, door 
de zwaren regen nog al gezwollen was, is 
een vrouw cloor heb afbrokke1en viin den 
oever te water geraakt en was reeds een o-e
heel eind medegesleept, toen een haar vree~
den man, bekend oncler den naaru van Ke
tjil, zich te water begaf om haar te redden. 
Dit gelukte hem clan ook, maar er was een 
oogenblik dat hij zich m levensgevaar bevond, 
dMr de vrouw zich zoodanig aam. hem vast
geklemd had, dat hij zich niet meer venoeren 
kon. Door de vrouw m den schouder te bij
ten, noodzaakte hij hnar om los te In.ten en 
haar nu bij de hniren grijpende, bracht hij 
haar naar den oever, waar beiden door bet 
inmicldels te zarnengekomen kam.poongvolk op 
het drooge gehaalcl werden. De vrouw 
uit v\T aroong Kemirie, beet Mbok Kalijem 
en is moeder van drie kincleren. -

Het heeft aan Z. H. den Soesoehoenan be
haagd om den Hegent van Boiolalie, Raclhen 
Toemenggoong Prnwiro Dii·djo, uit ZlJne be
trekking te ontsln.n.n, ter zake van gebrek aan 
ijver in de vervulling van ZlJn ambt. 

De man, die den beer l{emrev, opziener 
te Djenkilooug met drie luissteken verwond 
heeft, draagt den naam vnn Pak Bandat, 
ook wel Pak Pakoe, was woonachtig m 
de desa l'.Ioedal in het district Lawang, maar 
is thans gevangen genomen en zal te Solo 
verblijf houden, tot dat de Pradhoto gedeh 
nader omtrent hem zal hebben beslist. 

V erleden Dinsdag, den 13en dezer, is er bij 
bet schijfschieten der Mangkoe Negorosche troe
pen een kogel verdwaald geraakt in desa Dje
tak, onder Kepatian. Den bekel van die desa 
Tjokrosmito genn,amd, werd de linker kuit door
schoten; men hoopt, daar het been niet geraakt 
is en de man na getroffen te zijn nog loopen 
kon, dat bet schot geen erge gevolgen zal heb
ben. Het zn,l wellicht zaak wezen om te 
onderzoeken of de schietplaats bij Kadipiro niet 
verlegd moet worden. Al js het ongeluk nu 
van wem1g behi.ng geweest, wie kan er voor 
instaan cbt een volgende verdwaalde kogel, niet 
het verlies van een menschenleven ten gevolge 
znl hebben. 

noch te schrijven. Struensee keercle naar Liegnitz 
terug, waar hij professor was geweest.. Hij onder
scheidde zich door werken owr de staatswetenschap
pen, bijzonder over de Genie, werd later tot directeur 
van den zeehandel te Berlijn benoemrl en stierf in 
het begin dczer eeuw als Pruisiscb minister van staat. 
Uij was een lrnnclig, verstandig ambtena:ir, die, dit 
zij in het voorbijgaan opgemerkt, tot vergoeding 
Yan de jegens zijne fami.lie gepleegde onrechtvaardig
heid, later door den Koning van Denemarken in den 
adelstand verheven is gcworden. De bloeclige indruk 
van het Kopenhaagschit treurspel stond hem waa1·
schuwencl voor den geest, waardoor hem eene on
ovcnvinnelijkc vrees bezielde voor alle hervormingen . 

Koningin Mathilde scheen in het eerst in Dene
marken te wi!le11 blijven. Men had haar de stad 
Aalborg in Jutland als residentie aangewezcn. Het 
hloecl harer aanhangers rnaaltte haar echter afkeedg 
V<U1 bet ve1·hlijf op Deenschen bodem. Haar broeder, 
de Koning van Engeland, bewerkte, dat men haar 
toestorid, van in het· keurvorstenclom Hannover met 
den titel van Koningin en een levenslang jaargeld 
van 50000 claalders te wonen- Haar bruidschat werd 
aan de Kroon van Engeland terugbetaalcl. 

Den 30. l\Iei schecp1.e de ongelukkige Vorstin zich 
te Kronenburg op tw~ Engelsche fregatten in. Haar 
afscheirl was ~martel ijk. Van een echtgenoot, die geen 
echtgenoot was, van een Jahr!, clat hare vrn·ige wen
schen voor zijn geluk met den moord harer vrienden 
had beloond, was de sch~iding niet rnoeilijk, maar 
de li.efhebbende moeder had een vreeselijk zwaren 
strijd te verduren: zij moest hare kinderen, het eenige, 



l\Ien sehrijft ons uit N g1twie: 
De Directenr van Biunenliimlseh Bci:;tuur 

heeft uit tle Hesitlentien Pnsoeroeau, Probo
lingo en Bezoekie het bericht outvangen, tfot 
ahhtar tle koffieboomen door een nieuwe ziek
te zijn am1getast. De boomen raken ontbloot 
van blatlereu, <le nog groene vrnchten worden 
zwart en vallen chm af. 

l\Ien heeft hier niet te doen met de koffi -
blathiekte die in \Ve 'telijk Jiiva heerscht, maiir 
met insecten die aan den wortel van de boo
men kuagen. Mocht het verscbijnsel zich ook 
hier voor<loen, ilan zal men zich d1.1nrnm kun
nen o\-ertuigen, door eenige boome.n voorzich
tig te laten uitgrn.ven. Het is nog niet uitge-
1mrnkt of de booiueu, als zij aangetast zijn, 
sterven, maar zekcr krijgt men er dit jaar 
weiuig of geen proclnct van. Het is opmerke
lijk clnt de ziekte alleen voorkomt in oude 
tninen, terwijl de jonge geheel vcrschoond blij
ven. 

Eeu middel er tegen is nog niet gevomlen. 
'olllllligen bevelen petroleum ann, maar wij zoL1-

tlen niet durven verzekcren, dnt het middel niet 
crger tlan de kwaal zal wezen. 

.i\Ien heeft opgemerkt d1tt zwitar bemeste 
tuinen het ergst mtngetast worden; waarschijn
lijk zal de oorzaak dus in de aangewende 
sum·t van mest ruoeten gezocht wonleu. 

Bij onze koffiephtntende lezers bevelen wij 
on. ten zeecte voor nadere barichten hierom
trent nan. Het zou toc.:h kunnen wezen 
clnt men in het :::>oernkartasche, denkencle met 
de gewone koftlebladzickte te doen te hebbeu, 
bij nn.uwkeurig onderzoek ook vernielende 
in ·eden mm de wortels vond. -

J.len ;chijnt thans voor goed mm de rep1t
ratie 1.ler weo·en te beginnen, voornl in de 
( 'hiueesche k~mp op de hoogte vau de kepn
tian wonlt drnk gewerkt. En wanrlijk dit 
w11s noodig, w11.nt zelth:n verkeerden 'shee
ren wegen in zulk een clroevigen toestaml 
als tegemvoordig. De heerenstrnat ruag. mt 
de onoonleelkundige ophoog-ing met puin, 
cen goede beurt hebLen, tenvijl de Aeh
terstmat die gi ·tcrenavond weder gedeelte
lijk oncler water stond, ook niet vergeten mag 
'vonlen. 

'l'en po tknntore alhier w~rden zondrr adres 
aangebrncht en zijn voor rechthebbende ver
krijgbaar » Tagblatt der Stadt St. Gallen va.n 
i\o. (j-1, tot :Xo. 69." 

\Yij zagen dezer dagen van een particulier 
cen bij de finna Bettink aangekochte ijskap. 

\Vij maken melding van dit voorwerp. om
tlat het geheel afwijkt van de tot dusver ge
bezigile modellen. 

;\fet de nieuwmodischc ~jskap is het moge
lijk kalm in zijn bed te blijven liggen. zonder 
ook maar een droppel water op het beddegoed 
te ruorsen. 

Zij bestaat nit een vele malen enkel rnrruig 
in elkner gedrnnide metalen pijp van ongeveer 
'lz c. 11. doorsnede, die nls een kapje op het 
b ooftl kan worden gedrukt en aan welks uit
einde een caoutchouc buis is bevei:<tigd waarvan 
het eene gedeelte in een kan ijskoud water ligt 
en bet andere uitkomt in het voorwerp, waar
in men het gebruikte water wil opvangen. 

Het ij water wordt door de hevelwerking 
door de metalen buis gevoerd en maakt die 
koud, doch natuurlijk van buiten niet nat. 

Bat. Hdbl. 

De boofden van gewestelijk Bestuur zijn 
aangeschreven tot bn,ndhaving van de voor
chrift.en op de vestiging van vreemde Ooster-

wat op deze aarde nog waarde voor haar had, aan 
hare Yij::tmlen-cn welke vijamlen!- overlaten. Den 
Kroonprins mocbt zij niet meer zien. maar des te 
roerender was het af,,cheid van hare dochtcr. De wind 
belcmmerdc het rnrtrek en de Koningin was gedwon
gen, om h..:t land harer kwellingen nog een geheelen 
clag voor oogen te hebben. 

Carolina Mathilde was een beter lot waardig. Hare 
jeug-tl, <le omstandigherlen, haar vmig bloed, haar 
dicp gevQel, haar levemlige "'ecst verklaren haar 
misstap, waarrnoi· zij wreed hecft moeten boeten. 
llct is in waarhcicl treurig, dat eene vijftienjarige 
prin::<cs, van hare betrekkingen en haar Yolk geschei
cll•n, in den weemdc aan ecn onnoozelen en ontze-
1rnwden gemaal geketcnd, in plaais van cen groot
mnerligen, cdclen vrit•nd, di.en zij behoefde, slechts 
ccn konrlen, crrznchtigcn egoist, een ijdelen vrijden
kcr rnnrl. in plaats van een dappercn riclder ecn Jaf
aanl, die in het oogenblik Iles gevaars zijne zaak, 
zic!t zelrnn I'll zijne beminde verricd. 

De verbanncne Koningin schiktc zich in haar trcu
rig lot. In diepe smart tre11rcle zij te Celle om het
gccn zij verloren had. De inwoners rler stad vereer
d!'ll ham· als eenc heilige wegens hare lieftalligb.eid 
rn zach tmoccligheid, "·egens hare welcladigheid en 
hare standvastigheicl in het ongeluk. Zij stierf reeds 
in de eerstvolgencle jaren, zonder dat een vriendelij
km· zonnelicht haar levenspad had beschenen. 

EI~DE. 

lingen buiten de wijkeu, welke in het biunen
lantl alleen toegesbt1t11 mag wonlen in h t be
hmg vtm llen hLmlbouw. 

Verspreide be rich ten. 
Op de 1·ecepties van den Gom·erneut· Genera,11 hc()rschL 

t t'gcnwoordig een gezelligcn toon.- Profosso1· Doring 
is een man V<tn zijn tijtl. llij hccft aan zijne ,·oor
stellingrn tc Soembaia een tombola verbondcn en nu 
is zijne tent clkcn avoml starnp\'01. Yirnnt It's gens 
c!'esprit ! zegt bet Socrab;iiasch Il:1nclel,bl::ttl en het 
hecft gPl\jk,- Tc B::itavia is ren nicuw stoombootje 
de Tillij ingewijci.- Bij de brgrnfonis van den over
leden Hegent van ?II::tlang kreeg ieder pcrwon, die 
mede naar het st()rfhuis geweest was een geldstuk, 
gewikkeld in een wit lnpje. D0 w;iarde er van was 
ecnig:<zins gercgel(l naar cle positic van cl.:!n ontvan
gct'. ne assistent Resident hceg Cell ticnijc, de ka
pitein f ~,30, de luitcnant f J. Men maokte de 
opmerking dat er geen gezworen Ln111slateurs bcnocmcl 
wat'en. De geldstukken moeten beschouwd worden 
ah; gedcnkpenningen.- Tan Kim tc Batavin. prij.t in 
een Malei><ch bind een ~older alclaai· die zijn wouw 
in drie 1lagcn Yan buikpijn verlostc, voo1· de som rnn 
f -H3,50 aan meclirijne11.- Een extra trcin toL rnr
vocr van Yee uit Berlijn vcrtrokken io tusscben Znhna 
en Klebitz ont.~poord. De machini:;t werd gedooct en 
vier wagens met schapE'n wcrtlen geheel ,·e1·plettet0<1. 
De schuldigt' in dezc zaak "·a;: een o~. die uit een 
di~r wagens op de raib vie!.- De' schutter~ka~ te l3a
t.'lvitl is zoo slecht YOLli'Zicn, dat er niet eens geld 
geno1'g in is om p:itronen YllOr bet ~chijfschieten te 
koopen.- De llataYi:lsche predikantcn ontwikkelen 
een buitengewonc wcrkzaa111 he id. Op een go eden 
Zoncl:1g hebbcn Yan de Yijf claar gcplaatste predikan
t()n el' viei· cen predikbeurt vernt!t. hmmer dat de 
kerken zoo Jedig ""11·en. 

Te Birminglmm is ecn kn'upr.le m·rn met ecn hou
ten been en 111aa1· cen arm gearresteenl. wcgens hct 
nmuoorden rnn een uouw, a.:1n wie hij zjn overgc
blernn hand hacl aangeboilen, maa1· cli1~ haar had 
geweigcrd.-·- Tc Hamburg is th:111s eP 1 c0mple1'te 
handd in wilde dicrcn rnn de fl1·11!a [ l:1~· ·n 1

> ·k & Co., 
lll•'ll kan d:1ar ::\ijlpa:trden, Lecuwc11, Tij ;..:.!1·s, Reno
cerMscn, Tapirs en ook il1'c'ren koopPn. De Jirnm 
ontrnngt g01·cg(>l1!Pn aanvoP1'. \':Ln de lleeren zijn er 
virr soorten.- De Jcycnrnterfabriekanten te Samarang 
licbhcn bet a:t11 tkn stok 01·e1· Lie 1 .. ;11 uf mecnlere 
eehtheiil van nmlennans pnJllut:t. ZiJ wrlangen ech
tet· allcn grunt tlebiet.- Een .\.merikaansch expert 
in zijdt•n l>lulfon heeft ecn gl'Oote mate \'nn electrici
teit w:iargenomen it1 zijdc. llij hect't een dram! 1har
rnn zicn opzwellen alsof bet ecn zak was. Dnarbij 
zijn th~ zijtlt>\\'Ol'lllen bij onwedcr altoos onrustig.
Profe:-<><01· Doring werktc verleden Dinsdag mot·gen 
tc ~orrabaia met wanrlelende uithangbordcn.- Yijf 
en dertig Chincezcn hebben op die plaats "a1nengc
zwore11 0111 bij een zeker irnporUrnis niets mee1· te 
koopcn, omdnt dit a.an een hunner uit,;tel van beta
ling had geweigerd.- De "\Yedonu-kola te Soerubain 
l.Jeeft de huwelijksfeesten ten zijnent be~loten met een 
.groote tandakpartij op vededen \\'oensdaga,·otHl.
Do<Jr de Techni:;che amhtcnaren Yan hct tlepartement 
'"'rn Burgerlijke openbat·e werken worclt in tlen Jaat
sten tijd gcklaagd oYer hunne Yerhowling tot bet 
admini~tratief beheer en tot bet Binneulan1lsch 13estuur 
nict allecn, mn:11· ook is rle promotie nict zooals zij 
wczen moe~t.- De Locomolief rnn den l4en Mei 
beYat een int.crcs>'ant artikel, getitelcl I11te1·esscmte 
cij{;.'I\,, 

25e bhid. 

§ prol~l~el bloeme:n. 

Willen is k unnen. 

Zijt geen slaaf van omstanclighcden, gij moet die 
weten te beheerschen. 

D,tt vereischt meermalen de u.iterste k.mchtsi.nspan
ning, manr blijft nooit onbeloond. 

La.at in de levcnscrisis die gij moet doorworstelen, 
U nict ontmoedigen, do01· botsingen met wreede om
:Standigheden. 

V1icgen1>apier. 

Dezer dagen zijn Catharina Flannagan en Marga
retha lliggins te Liverpool ter dood veroordeeld. Men 
zal zich herinneren, clat zij beschuldigd wari>n van 
verscheirl.ene harer commensalen vergiftigrl te hebben, 
wier Jernn zij vooraf hadden cloen verzekeren; de 
verzckercle som moe ·t aan de beide uouwen ten 
goede komen. 

Ecn cause ccllebre als deze, een misdn.ad geplecgd 
met zulk een kalm overleg, behoort gelukkig tot de 
zelclzaamheden. 

Ziebier wat er gebeunle. 
In de maand September van het vorig jam· werd 

Thomas Higgins, echtgcnoot 1·an ecn de1· bcschul
di"'den en schoonbroeder v:m de ancle1·e plotseling 
zi~k kort daarop bezweek bij oncler een hevig lijrlen, 
ondanks de oppassing der beidc vrouwen, die aan 
zijne legerstede hadden gcwaa1<t. 

De dokter constateerde, clat hij gestorvcn was aan 
dyssenterie en had reeds toestemming gegeven om 
den overledene te begraven, toen de scboonbroeder 
van hct slachtotfer, getrolfen door ecn reeks van 
plot5elinge sterfgernllen in zijne familie, -~an den ge
rechtelijken lijkschouwcr bevel tot Iukschouwmg 
eischte. 

Cat.harina Flannagan vond het noodig te verclwijnen, 
tenvijl dit ondcrzoek ten uitvoer gebra~ht werd, en 
zij deed e1· wijs aan, want men ontdekte m het. ltchaam 
van Thoma-; Higgins een groote hoeveelhe1d arse-

1[,•t zijn, t'n niet z\jn brgrijprn wij nil'L; maa1· t!at 
ons zijn, in it~ !er g-t!1·,11 ook r!l' str()kking· 1110 't heb
bun, um uns J,arnkte1· te rijpen en to ontwikkclcn in 
eclelen zin, begrijpcn wij wel. 

l\lugl' vrientlclijkc zonnestrnlen ons steeds bemoc
digen op ons venlcr leYE'nspacl. 

Da:11· wonlt veel schukl ccrst onderzocht, na1bt 
zij al gestraft is. 

Het fanati~mc dcr doocl, is vaak het stcrkste, waar 
dat clet• geclachte reeds begint tc wankelcn. 

Ecn aanklnget· merkt dan eei·st, hoeveel hij aan 
zijn pt·oces verloor, w,tnncer zijn advokaat het voo1· 
hem gewonncn heeft. 

,,Indicn ik zoo ongelukkig was een dommen zoon 

I 
te heblwn" zei e •n bluffcrig ofllcicr, in een groot 
gezebclup. Ll,111 lie~ ik hem ,·oor gcc~tclijke studeren" 
,,Uw va •l '1' schijnt O\'er U zoo nict. gc1bcht te lrnb
bcn" rneg-lc hem ceu tegenwoorc!ig ~ijnclc pt·edikani 
toe. 

:.Ien zcgt. cbt den mensch bet cenige dicr is, dat 
lncht, maat· hij i~ ne,·ens de auµ ook het eenige diet·, 
wnarom gchclll'n wonlt. 

llll1ien gij cte:1 IV;!t, zoo arbei<l er \'001'; imlicn gij 
nctjes ,gt•!dee;\ wilt gnan, zoo betaal uwe kleetleren, 
,·oor gij ze drn:igt; en imlien gij gei·ust wilt slnpen, 
zoo zorg ook d,tt bet ,,klophamertje" Yan binnen 
gcru:--:t i:;. 

De weg dcr ce,·zucht is dikwijls te nauw Y001· de 
uiend~chap, te hobbPlig Y••Ot' rle liefdc, te rnim \'OO!' 
de eerlijkhci:l, en te donkcr voor de wetenschap. 

Dat zijn zoon de nwm zij van zijn gcslacht., is de 
be le Yan iedcren rndcr. 

Esse non vede1·i. 

BERICJITEN 
'l'erw1jl dat in l\ederlandsch-Indie zich alles 

nedcrlegt bij een · rechterliik vonnis, zulks is 
nog alles behal ve in Amerika het geval. 

In Cinciirnte wn een persoon, genn.amd 
Berner, wegens ruoord niet ter doocl veroor
deeld. Het gepeupel daarover ontevreden, liep 
te zameu, om den moordemmr nit banden 111.11 

het te zachtnardige gericht te verlossen en hew 
dim te lijnchen. Men beproefde een annval op 
de geva.ugenis, waar de oproerlingen werden 
afgeslitgen door de wa.cht, die intusschen ver
sterkt was . 

Hierdoor ni.et afgeschrikt brak men een ge
weerwinkel open, pbnderrle dien en kwam ge
wn,peud terng, nlll.ar de autoriteit had de ver
oorclee!de naar e~m amlere plaats doen over
brengeu en de miscbrliger was onderweg ont
snapt. 

V olgens het ln,atste ontvangen telegntm wa
ren er bij het oproer meer dttn 100 mcmschen 
omgekomen. 

Een Fnmsch jai.:htliefhebber heeft wederom 
een nieuw geweer uitgevonden, of beter h.ij 
heeft een reeds bestaanil gewijzigd, zoodat het 
volmankter is geworden. Het is een verbe
tering van het Hammerless- geweer zonder 
haan. In die geweeren wordt de veer van 
het slot g1Jspannen door het open vallen van 
den loop voor het inbrengen der patronen. 
Sluit men het geweer, cltm springt een pen
netje voor den trekker, zoodat het geweer in 
rust is en niet door een aanraking van den 
trekker kan afgaan. W il men het afschieten, 
dan moet men eerst door op een knopje te 
drukken den trekker weer vrijmaken. Aan 
dat knopje ziet men tevens of het geweer na 

nicum. Tevens vernam men, dat bij vcrzekerd was 
voor een som Yan 2000 francs, en dat die som ont
vangen was door dP- rechtschapene Flannagan, die 
achtei haald en zorgvuldig opgesloten werd. Men groef 
de lijken van verscheiden !eden der familie Flannagan 
en Higgins op, die onder rlezelfde omstandigbeden 
"'estorven waren; langs scheikundigen weg we1·d er 
~itgemaakt dat er vergiftiging door arsrnicum had 
plaats gehad, en dat de overledenen, van beiderlei 
kunne, allen ve1'Zekerd waren geweest ten Yoordeele 
van bet edele zusterpaar. 

Toen de beweegredenen tot deze misdaden genoeg
zaam verklaard waren, bleef nog de vraag ter beant
woording over, hoe de schuldigen, zonder achterrlocht 
te wekken, genoeg arsenicum hadclcn kunnen be
machtigen, om hun doel te bereiken. Het middel, 
waarvan de beide dames zich bediencl hadden, om 
niet in aanraking te komen met vaak onbescheiden 
apothekers, is zoo vernuftig, clat het wel een bij
zonderc vermelding verdient. 

l\Ien verkoopt in Engeland, evenals op het vaste
land, zoogcnaamd vliegenpapier, papier om vliegcn te 
dooden. Het is met gom en suik.er doortrokken, de 
vliegen zijn daarop dus zeer verlekkcnl. Zij komen 
op bet papier af, lrnnne pooten ~le~en daarop va~t, 
en z\j zoud.en langzaa.m stP.rven, mdien de gom met 
vcrmengd was met een weinig arsenicum, ten einde 
hun lijden te verkorten. 

De fabrikant van dit papier, klaarblijkelijk lid van 
eene vereeniging tot bescberming van dieren, had 
niet voorzien dat hij, door de vliegcn eenige smar
telijke oo"genblikk.en te besparen, de afschuwelijke 

het lnatste schot weer ~,~laden is gewordeu 
of niet. Dit stelsel heeft dat tegen, Ltat, of
schoon de trekker in rnst is, zulks bet ei()'en
lijk slot niet is, en een schok, soms zelf~ de 
schok waarmede de pns geluden bop gesloten 
wordt, het goweer kan doen afgnan. Bij de 
nieuwe uitvinding nu, schuift bij bet openen 
van den loop en het spannen van den veer 
tevens een pn,l voor dien veer zelven, zoodn.t 
het geweer niet af kan gaan, een belemme
ring die met den druk van den duim op het 
knopje wordt weggenomen, als men wil af
trekken, terwijl daarmede tegelijk een half 
scbijfje omdraait en op een plaatjf> daaronder 
hetzij het woord arme, hetzij het woord ferm& 
bedekt. 

De aartshertog Johan van Oostenrijk heeft 
een middel uitgevonden om aan een gewoon 
geweer een patroonreservoir te haken, waar
door het witpen een repeteergeweer wordt, 
dat het nadeel niet heeft van te zwaar te 
wezen, wat met de gewone geweeren wel het 
geval is.-

Den Haag telde op 1 Jan. 131,417 mwo
ners, nl. 59,919 manuen en 71,498 vrouwen. 

'l'e Amsterdttm heeft een g;wal van oplich
ting plan.ts gehacl, dat wn groote vindingrijk
heid getuigt: 

'l'wee heeren spelen in een koffiehuis een~ 
partij biljart. Een hunner stoot bij ongeluk met 
zijne queue een grooten spiegel in. De eigenaar 
van het cafe komt tot hem, en verzoekt hem 
de schade ten bedrage van honderd gulden te 
volJoen, waartoe de heer terstond bereid is 
Hij heeft echter zooveel geld niet bij zich, maar 
zal het gaan halen, en biedt nan, zijn horloge 
en ketting in pand te geYen. De persoon, met 
wien hij gespeeld heeft, verld1tart in staat te 
zijn hem bet benoodigde geld te leeneu, dat 
de ander met veel verontschuldigingen en be
tuigingen van dankbam·heid aanneemt. De ge
dienstige persoon zttl terstuncl de znnk uit de 
wereld m:ik:en, n.ls de koffiehui:;houder nui.n.r 
gehl terug heeft vn.n een b1tnkbiljet van dui
zend gulden. Deze, in zijn schik c11tt hij zoo 
spoedig zijne schade ziet Yergoetl, geeft f' 900 
terug, en schenkt den heeren een glas witten 
Port. 1:\11 eenigen tijd gitnn de heeren weg. 
Het lmnkbiljet is valsch; clitt had de koffie
huishou<ler in zijne bljjdschap zoo gauw niet 
bemerkt. :::>chacle: een gebroken spiegel en f 900. 

Aan een behtngrijk opstel over ,, Unsichtba
i'e Gebfrge", voorkornende in het April-num
mer van Sonl will S1tcl, is de volg·:mde nt
ming ontleencl betreffende de verhouding tus
schen zee en land op de narcle. 

De gemiddelde hoogte vun bet land hoven 
den zeespiegel wordt geschat op 44 0 meter, de 
gewiddelde diepte van de zee op 3-1.40. re 
zee is dus bijna achtnm1tl dieper, da.n het land 
hoog is. Dnar nu de opporvlakte der zee na
geuoeg het drievoudige bedruagt van die van 
het l1md, zoo gemakt men tot de uitkomst, 
dn.t de door het zeewater ingenomen rnimte 
meer dan twintig malen grooter is, clan de 
ruimte welke bet boven den zeespiegel zich 
verhcffe::.ide bud beslr,,at. Bijgevolg, indien men 
al het droge. lnncl wegdroeg en in de zee wierp, 
zou men de ruimte en diepte van deze laatst6 
slechts onbeduidend verrninderen. 

'l'oen de bekende prediker Spurgeon dezer 
dagen een godsdienst-oefoning in zijn kapel 
leidde, wns het een bron van erger.iis voor 
hem, om te zien, dat drie jongelieden den 
hoed op het hoofd hielden. 

De voorganger deed echter, alsof hij het 
feit niet bemerkte en vertelde zijn gehoor, 
hoe hij eenmunl een bezoek aan een Synagoge 
bracht. ~'l'oen ik binnentrnd", zeide hij »nam 

pl::mnen van de darnc3 Flannagan en Higgins in de 
hand werkte. Met dit vliegenpapier konden C:<Jze gift
mengsters zondcr kosten of moeitP. de dra:ik verzoe
ten, die zij hare slachtotfcrs toeclienden. 

Deze tremige gebew'tenis zal waarschijnlijk ien 
ge11olge hebben, dat er in Engeland verandering gc
bracht "·ordt in de wijze ·van uitbctaling der levens
verzckeringen en dat het verkrijgen van een polis 
bcmoeielijkt wordt. 

Totdusvcr hceft de moclerne beschaving nog niet 
gezorgd voor de bczorging van Jevende, tweevoetige 
dieren per pakketpost. Dat vcrgat Jacob Jahn, die 
onlangs door een politieagent ontdekt wercl in een 
zondcl'linge houcling nabij een posibus (pillar box) 
Jacob trok aan dat cling zoo hard hij trekken kon. 
De agent vroeg hem, wat clat beduiclen moest. ,,0 ! 
nicmendal," sprak Jacob; ,,Ik wensch enkel naar 
huis berzorgd te worclen per pakketpost !" Hij werd 
errrcns ande1·s ,,bczorgcl," want hij was stomclronken. 
a:volg: veroorcleeling tot ecne boete van "Vijf shillings 

..J 

Lantllooper. Ni.et waar, Jr.ijnheer, een mooie streek 
hier ! 

R . . JI . l ciz1ger. . .. a ... , 1awe . 
Lancllooper. Ik b~n hicr de gids in cleze prachtige 

streek. Hier, bij dat oude kastcel, wcn·clen nu en clan 
pleizierreizigers doodgeslagen. Deze verklaring kost 
netto 20 gulden. Mag ik u verzoekcn asjeblieft? 



'ik m~jn hoed n.f, nrn.ar men dcclde mij mede, 
dn.t hct ,;ui,;t e011 bewijs vim hoogcn eerbied 
wn urn tlien op t0 houden; d1mr ik nu ieders 
denkw~jze g.w.rne eerbiedig, bellekte ik het 
hoofd weder. niettegenstn.n.mle het mij vreemd 
voorkwn.m Olll bjj ecn g· )•b lienstige bijeen
komst deu hoeil op te honJen. 

» Zoucll' ik thanR, nu ik verhan.ld heh, hoe 
ik in een Synn.gogc h1nHklde, de drie Isriti:i
lieten, die ~imls op d g1der[j zitten, mogeu 
verzoeken om zi(;h nnar onze gebruiken te 
schikken en zoo \'riemlel[jk te z!jn, om hun 
hoeden af te nemen ?" 

Het etleet van het verzoek was schitterond: 
d~ hoeden verdweuen onmiLltle4jk. 

Telegrammen van de Locomotief. 
lJit Bn.t11via, lJ 1Iei. 

Offi ci eel. 
Benoemtl tot ondenvijzer der derde klnsse, 

Gern.nl. 
Verplaatst van Batavia naar Cheribon 

de n.djunct-lu.ndmeter der eerste klasse Robinson. 
Geplan.tst te "\Ycltevreden, de officier van 

crezondbeid Glogner; 
te Rttiwia de kn.pitein-kwartiermcester Kluijs

kens; 
en de tweede luitenant-kwartiermeester l\1elo, 

Engelbert van Bevervoorde; 
tc Soern.baj1t, U eerling; 
te Atjeb, de knpitein tler artillerie, Stop-

pernllllll: . 
te Batn. via, de tweede luitenant cl er n.rhlle

rie ~cbuller. 
Over g ep la at st naar Smnarn.ng, de kn.pi

tein der infonterie ''-'illeruse; 
mw.r Pontianak, de kn.pitein <ler infonterie 

'V eersma; 
naar 'emamng, de luitenant-kolonel der 

artillerie Krijger: 
naar B1ifa.via, de majoor vn.n 'lee. 
naar 'Villem I, de eerste luitenant Fromberg; 
naar Banjoebiroe, de luitenant van Denn; 
naar Atjeh, lrnpitein van Kooten, de lnite-

1rnnt Kern, van Dura. 
en de twee<le luit. graaf Du Mouceau; 
n1tar Ambonia Baermeijer vun Burienkhoven. 

Het tooIDschip Gelde,·/ml(f heeft op de rei 
berwnart brand irnn boord gehn.cl en wordt nu 
te Suez geclokt. 

De pn sagiers zijn allen in den besten wel
stand. 

Y oor de betrekking van raadsbeer in bet 
Hoogcrerechtshof zijn voorgedragen mr. van 

b ,~ 
Di sel en mr. eenstra. 

Officieel. 

E e r v o 1 o n t s 1 a g v e r 1 e e n d op ver
zoek uan den He. ident van • oerabajn. Beijerinck. 

T w e e j a r i g v e r 1 o f v e r 1 e e n d an.n von 
Franquemont, eersten commies 011 bet resi
clentiekantoor te 8oerabajll.. 

B e n o e m d tot eersten commies op bet 
residentiekantoor te Soerabn.ja Verduijn Lunel; 

tot rn.ad,;heer bij bet hooggerecbtshof van 
Diss el. 

1\1 a c b t i g i n g v e r 1 e e n d tot uitoefe
ning van de artsenijbereidkundige praktijk aan 
Rootlenburg. 

Y e r g u n n i n g v e r 1 e e n cl om te re
pntrieeren aan den eersten luiten11.nt van de 
Infanterie Blauw. 

In Europa zijn aangekomen de navolgencle 
zeilschepe-1. Zebina, Gondey, Oimcu·e en Beatrice. 

Uit 'ingapore, 13 :Mei. 

Gi teren kwam hier de Fransche mail aan, 
met bericbten, loopende tot 1 2 April. 

De Kamer heeft d1! scbor.sing vn.n den beer 
Poppink, docent aan de hoogere burgerschool 
te \Vinterswijk, afgekeurd. 

(De heer Poppink was geschorst wegens 
beleeclig-ing van bet god clienstig gevoel zijner 
leerlingen ) 

Kapitein 'l'uinenburg van het Indische le
ger is gepensionneerd. 

Het kn.merlid van Nispen is overleden. 
De benoerning van jkbr. Hartsen tot lid 

in den Haad van State is, op verzoek, inge
trokken. 

Particulier Telegram. 
VAN DE LOCOMOTIEF, 

uit N eclerln.ncl. 

Amsludam, 12 Mei. 

JA. VAKOFI<'IE, gewone bereiding, particu
lier 2!1\'/,. 

Vim Heater, 18 Mei. 
Lnnrlen 12 Mei. Om de 01·ie11tal ban!- cor

porntio11-zaak tot een oplossing te brengen, is 
men bezig een schema gereed te maken tot 
het vormen van een nieuwe bank en van em 
mn.atschappij tot bet bebeeren der bezittingen, 
ten eincle de eigendommen op Ceylon en Mau
ritius over te kunnen nemen. 

Uit Zoeloeland zijn bericbten ontvangen van 
een nieuwen opstand. 

De Britsche resident werd aangevallen. 

Officio el. 
'l' w cl' j :trig \' c r 1 of verleeml an.n ~chonton 

ontlt•rw!jwr. 
Ee r v o 1 on ts l 1t g verleend op verzook aa.n 

Snackey, tweedeu commies te Atjeh. 
B c tt o om d tot hv0ede eommies te Atjel:, 

Bontmr; 
tot ~len1en commies te Alj h, 1\- m,efel; 
tot commies bii het lrnvcntlep1Lrtement te 

lfabtvia Blekkingh; 
te ~oernlJajn Posthumus; 
tut havenrneester tc Bn.njoew1tn,;i, Versteegh; 
te Soemeuep, 81rngster; 
te Hiouw, t er Poorten; 
te ileugkoelen, van Dorp. 
De stoomschepen P1·inses \\ 'ilhelrn ina en Pa

dang z:ijn gi teren vn.n Snez vertrokken. 

De firrua Willin.m Hal te Penang heeft 
hit11r betalingen gesbtakt, tengevolge van ver
liezen in de suiker geleclen. 

Van Reuter, 14 Mei. 
Landen, 18 l\1ei. De Times publiceert een 

telegram wau.rin worclt medegedeeld, dat er 
een vredesverdmg tusschen Fnmkrijk en Chi
nn. is geteekencl. 

Het houdt de volgencle bepalingen in: 
Frnnkrijk zal het proteetornat over 'l'ong

kincr en Aunmn nitoefenen; 
Jtrnngsi. Quangtung en Qunton (?) zullen 

voor den lrnudel geopend worclen; 
C'hinit zul geen schacleloosstelling van oor

logskosten betu.len. 

Uit Batn.via, 14 Mei. 

Te Pndang is den 1 Oden clezer overleden 
de luitenant der genie Triebart. 

Het verzoek >an den beer Guyot, lid van 
de Semanmgsche wees en boedellrnmer, om 
een tweejarig verlof naar Europa, wegeus 
ziekte, is afgewezen. 

De Ji~ransche mail, met bericbten loopencle 
tot 12 April, is hier heden aangekomen. 

De Britsche regeering onclerhandelt met de 
rederlandsehe regeering over het doen van 

vcrclere stappen in de ..Vise1·0-zaak. 
De heer van Nispen tot Sevenn.er, lid der 

tweecle Kamer van de Staten generaal, is over
leden. 

Aan de Nederlandscbe sociaal-democrntische 
vereeniging is geweigerd haar als rechtsper
soon te erkennen. 

De tweede kn.mer beeft de adressen van 
den heer Huygen de Haad te Salatiga, betref
fencle de opiumkit die op zijn land werd op
gericbt aan den minister van kolonien ver
zonden om nadere inlichting. 

Het adres van den beer 1\1 ulder om het 
goed recbt <ler witte jassen te bepleiten, is 
ecbter ter griffie gedeponeerd. 

'l'er bescbikking van Z. E. den Gouverneur 
Generaal worden gesteld, de onderwijzers Strie
lant en Leclerck. 

TJit Batavia, 15 l\Iei. 
Het zeilschip India is in Europa angekoruen. 

Officieel. 
Beno em d bij de staatsspoorwegen: 
tot eersten commies, Gillen; 
tot tweeden boekhouder, Froijen. 

De secreb.rissen der residenties J a para en 
Besoeki hebben verwisseling van sta.ndplaitts 

\.angeslagen vendutien. 
Op ~t1,rn.Ja c ,. en Donrl1'rcl:w den 1 D en 20 Mei in 

hot panrlhni:; in het chinccst~ic karnp <tlhicr van on-
11itgPIO>' tc pnndg-01~tleren. 

Op \\'ocnsduµ: den 21 l\[ci des YOOrmidrlag-s ten 
J 0 ure in het locnul Yan bet vendnk:rntoor alhier 
van r cn Prf met 1\aarop sLanndc ~tl'encn gcbonwcn, 
g-elegcn in hct chineeschc lmmp nlhicr in bloc La. 
Y no. ~:rn staamlc ten name van <1•)11 chinees Oei 
Hing Uwat. 

Op Yr~jdap; den 23 Mei in het Yenclulocaal Yan 
den hoer J. C. II off te \Vnroong P<'h~m alhier van 
commi~sicgoedcren. -

De Yendumeester, 

IL C. Fisser. 

Advert en tie n. 

Heden overleed ons jong te dochtertje ()bar• 
lotta. Elisabeth, nog geen twee 

ruannclen oud. 

Solo. 13 Mei 1881. 
[Ul] 

J. D. HEIJNE. 
A. HEIJNE 

Hoss. 

Javasche Bank. 

In opvolgillg van bet bepaalde bij art. 35 
§ 1 der Sbtuten, maken President en Di.rec
teuren bekend, dat het DIVIDEND over het 
met 3le Mn.art j. I. geeindigde 5Ge BOEK
JAAH, is vastgesteld op 1211. pCt. off 62.50 
per aandeel van f 500.-

Het DIVIDEND kan na 15 dezer dagelijks 
op de werkuren zoowel bij het HOOFDBU
REAU als bij de verschillende AGENT
SCHAPPE:N ontvangen worden, cloch bij de 
laatsten alleen na verificatie te Batavia. 

President en Directeuren cler 
J avasche Bank, 

VAN DEN BERG, 
P1·esident. 

GROENEVELD, 
Dir.-Sec1·eta1·is. 

B.a.TAYH, 8 Mei 1884. (125) 

Openb~~e Ve:J;'kQJop~ 
op W oeusdag 21 Mei 1884-, des voormid
dn.o·s ten tieu ure, ten oversta.an en in het 

0 T 

locaal van het \ endudepartement te Soem-
kw·ta, door de eerste hijpotheekhoudster krnch
tens onherroepel:ijke volmacht, 

van: 
DIF" EEX ERF met claarop staande steenen 
gebouwen, gelegen in het Chineescbe kamp te 
Soernkado in Blokletter Y numero 239, 
staaude ten name van Oei Hing H wat, han
clelaar wonende te Se111.w·ang . .. 

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

<3S~~LO~!a31.:11 
ten behoeve van 

· De Gymnastiekscbool te Soerakarta 
en 

De Y ereeniging tot voorbereidend onderricht 
aan kinderen van l\1invermogenden 

in Nederlanclsch-Indie. 

Indien het debiet van LO'J.,EN op den te
genwoorcligen voet blijft voortgaan, zal de trek
king kunnen geschieclen op een nacler te be
palen dag in het begin van de ruaand 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

verzocht. ( 120) 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 
E. DOUWES DEKKER. 

C1E nrnusLLE des PROCEDES RAOUL PICTET 
15 tot 1500 K•• ijs per Uur 

Nieuw klein ijs Machine 
V.\N 5 K" PER UUR 

Bij toezending gereed om te 
werken.P1·ijs FRANCO Batavia· 
tegen Wissel op Europa. ----
Zander drijver .... 1500 Gulden 
111et d1·ijver ..... _. 1000 Gulden 
Met drijver (met 

gaz of Stooro) .. 2500 Gulden 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groot a,a,ntal perso11en, zoowel i11 

Frankrijk a,Js i11 vele andere fan den 
genezen, of wel zij hebhen hunne 
gezondlwid behouden cloo1' het gere
<Y'elde gebruik clel' Bloedafleidende 
Pillen va11 CAUVIN, va.11 cle Fa.culteit 
te pa,rijs. Dit ge11eesn11ddel is eene 
zachte en a.a.ngename purgatie ,· 

gerna.kkelijk intenemen, stellig
werkend e11 zeer goedkoop. 

Overal te koop en tc PAl. iJS 
147, Faubourg S'.-De:zis 

Vict~ria W'ate;~~ 
N a t u u· r 1 ij k M i n e r a a 1 w a t e r 

uit de 

""\.7 ictoria Bron_ 1,e Obcrlah:n .s-Lei:n aid. Rijn. 
Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwateren, n.anbevolen door vele meclische 

toriteiten. 

(77) 

V erkrijgbaar bij 

SO ES MAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

au-

Brand- Assurantte Maatschappij Insulinde. 
0. J. Zes- en Brand- Assurantie M rnt

schappij. 
~ De ondercreteekende Aaent te 0 .nnarang W..111111111' b 0 

vn.n bovengenoemde lYfa,atschappijeu s1uit risi-
cos tegen brand- en zee gevn.ar (wa;troncler 
Petroleum en n.tap risicos) op de gebruikelijke 
premien en conclitien. 

(119) . P. ZWEER'l'S. 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialitt>ilen in Spaansche en Portugeesche Wijnen. 

Witte en Roo1le 1.•ort ..... f ·15.-) per 
ltlalaga, lfiuscatel en Vino Dulce,, ·13 .30 (·121.fl 
Pale-, Gold- en Dry-She1_-ry ,, ·J 2.-J a cont. 

AGEX 'rEX: 

A. N. KOL1IUS. . . . Banjoewcmgie. 
LARSEN & Co. . ... PPolJolingo. 
YAN 1IUIJDE.:\ & Co .. Soe>'abc~ja. 
KROON . . . . . . . . . MocUokerto. 
STEC[{_ . . . . l\falang. 
DEXNrnGER . . . . . . K eclfrie. 

}L\_;\ "EL . . . . . . . . Jfaclioen. 
THOOFT & BUNING .. Soe1·cicai·ta. 
H. BU~ ING ....... Djocjacctl'la. 
E. t ' S"\.S. . . . . . . . ._'a mai·ang. 
LE CLERCQ . . . . . . Toebcrn. 
S1IEE1\K . . . Cheribon. ('107) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WERKTUIGKUNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 
Een groote partij L, T, '-' en Balk• 

ij zer in alle afmetingen. 
Staaf en plaat~jzer van alle clikten, 

waarbij van 6'X2'X '/IG" en 'Is" 

§taaf en plaatkoper en Koper• 
draad. 

Groote- sorteering-Ifloerbonten en 
Ji:linknagels. 

» » J{ope1·en Kranen 
en Stoo1nafslniters. 

J.nclia I'nbber van af '/rn" tot en met 
l" clik. . 

Gas1•\jpen ruet hulpstukken tot 
en met 4-" 

Geklonli.en p\j pen tot 12" diameter 
geper t op 10 Atrnospheren. 

Prima kwn.litcit Engelsche ddjfrie
:rnen, enkel en clnbbel. 

Hand, ()entrit·ngaal, §toom
po:rnpen en Brandspniten. 

§n\jgereedscha.p ''OOr gas en 
"\Vi th 'w-o•·thdraacl. 

Alle soorten Vert·waren. 
Boor en Pons:rna.ch.ines, Draai· 

en §chaatba.nli.en. 
§toom1na.chines metketels op een 

fnntlatieplant. 
JHezel~·tdu· conipositie, de beste 

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

vunddei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Javn. zijn. 

V ercler alle artikelen, benoodi~d 
voor landelij II.e ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn
cle, hebben zij hunnll prijzen zeer billijk en 
beneclen concurrentie gestelcl. 

Gaarne belasten :tij zich met toezicht hou
clen op aanmaak van Ifla.chinerieen en 
repa1·aties dn,n,rvn.n, en nemen bestel• 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 



. 
G E L D - L 0 T E R IJ 

TE B A T A V I A, 
t cu lwhoCYt' van 

De Gymnasticksehool tc §oe1·nkill'ta 
en 

De , . e1·ccui~iu~ tot , ·001·be1·eide1ul on
de1·1·ieht nan khulen_•n ,·nu 11Jhn·c1·
mo~endcn in Nede1·lnnd!!ieh hulic. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van r 20.000.-
1 « (( (( 10.000.-
2 prijzcn (( r 5.000.- « 10.000.-
5 (( (( « 1.000.- (( 5.000.-

10 (( (( (( 300.- (( 5.000.-
1 0 (( « (( 100.- (( 10.000.-
200 (( (( « 50.- (( 10.000.-

3 -:20 prijzen f' ·170.000.-

LOTI::\° zijn t eg en ( 10.- COXT.\XT Yerkrijgbaar. 
t e .\ rnhoina bij de llecren .\ . T. Bouman & Co. 
« Banda « den heer C. J. lll:rnkert. 
cc 13amljarrnasin « « cc J. A. Jan~en. 

cc Bandong « cc cc C. G. IIeiligers . 
« Da taYi•l « de X I Escompl o :Jfoatschappij. 
« « << den Lee r IL J. :Jieertcn,;. 
(( 1..1.. 

(( (( 

(( (< 

(( (( 

(( " 
(( (\ 

~ {{ 

(( (( 

(( 

(( (\ 

c< Dengknli ~ 

« 'Ueuirnel1•n 

c< << cc G. Gehrn11g- . 
« cc « F. II. I\ roon. 
« tlc heerrn H . .JI. nm Dorp & Co. 
cc « << Ern~t & Co. 
(( \( 

(( (\ 

(( (( 

({ (( 

cc den 
(( (( 

(( (( 

(\ (( 

" l3 ruining : · Co. 
« Ogihie ~_,. Co. 
a Yisse1· & Co. 
n Dunlop & Co. 
hLer Loa P o Seng. 
« Thio Tjeng Soey. 
« L. Yan Hutten. 
<< C .• \ . . \ eckel'lin. 

(( Dcwlc lcng ct cc ::\ie rLnckx. 
« Tl1 1itPJJ ZOl'f( << « c< Th . .l an~z . 

cc Chl'l' ilion « << « .T • .J. II. Smeenk. 
~ « « u ,\ . J. \\ "oh·cknmp. 
(( (( (( \( 

cc D.i •'lllht' t' Dczockie << 

« J . Y•ln Hob t Pell·~ lrnan . 
« Brocx. 

« Tljl•t·jnea l' l<l << << cc J . .l . tlt' Gran(!'. 
« " « « 11. Hn ning- . 

" << « \\"eel. I\oc:hn . 
(\ (" « d1' lll•c ren Soesurnn & Cu. 
(( lnd r:rn1 njtll~ (( den hl'el' .l . n e,iu;;. 
« , « ,, ,, -Chs. Pino. 
" Ke1 liric cc « cc F. S toltcuholf. 
" I\· ola -I1atlj.1 (< " <' .\. \\" . Kneefe!. 
« Lnboc:rn ( Deli) cc « « J . F. II. Yan IIemert . 
« :Jfnca~sar « cc cc \Y. Eeklluut. 
« :Jfadioen cc « cc P. E. Andresen . 
« }fo "dang (< « cc P. Koppenol. 
<' :JIPthm << cc cc \\". F. 11. Lcyting. 
<< }fena do cc de lleeren de Bordes & Co. 
« P adang « « (( \Yaldeck c · Co. 
« P nd.-Pandj ang« cc cc J. \V. Altinp: Siberg. 
« Pa lembang « « << G. II. Rukrn k. 
(( P asocroean « « « II. G. Elnncler. 
« << « <• cc D. P. Erdbrink. 
« P attie « cc cc A. ill. Ya rkcYi8ser. 
<< P t>calongan « « " A. \Y. I. Tiochardt. 
« cc « " << S. :\°. Marx . 
cc « « de heeren Hana ~Iullcnw ister & Co. 
« PoPn rn l'edjo « den !Jee r }[. F. Srnet8. 
<< P robol ingo « « ,, C. G. Yan Slitlrecht. 
« << « cc ,, R. S. T!Jnl Larsen. 
<< Riouw « cc « C. Yan Zij p. 
« Re u1 lxrng « cc « P. L. Yan Bodegorn. 
<• ~:1 lalip:a << « « Tb. D. Ya n So :;t. 
« Samarang- << de heeren G. C. T. rn n Dorp & Co. 
« « « « cc RaYeu~waaY L'· Co. 
« cc « « « .\mold & Co. 
(( (< 

« (( 
<• (( 
« Soerabaia 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

« Sucrakarla 
(( « 
(( (( 

(( (( 

« T angL' r ;u1p: 
cc Tj iandjoer 

cc T c.7n l 
« Ternat e 

« Tj ilnljnp 

« « cc Soe~man < • Co. 
cc cc « GriYel & Co. 
cc den beer .\. Bis,;chop. 
cc cc « Ch s. Kock.en. 
« cc cc Y. Clig nctt. 
<< de heeren Geb. Gim berg en Co. 
« « cc Ynn ~Iuiden & Co. 
cc « « T hieme c'· Co . 
(( (( 

(( (< 

(( (( 

<• den 
(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

(( (( 

" Soesnian & Co. 
« Thooft & ll 11 ning-. 
(< Yog-el Yll ll dl!I' ll cidc L ° Co. 
heer L. Bai\' r. 
« L . . \ . :JI. Leman . 
(( Jhr. TI. llolz~chnhcr Y0 11 

lla1·dac h. 
(( I\ . Jloyens ( trPYC \\"zn. 
\( c. \\'. n. Yan Hcue~e Yan 

Duijwnhodf' . 
cc I. I. .\. TJ itPnh a!!e d1' 

~li st. 

(( \\"0;10,.;oho (( (( (( n . .r. Yan Ophuij zc n. 
De' trckkin cr o-eschiPrlt t en on•l'staan n111 den ::\o

t afr, 11. .r. ~IEERTE:\'S te BataYia a l ~ hij anuplak· 
11illd j,.; bekend gemankt. 

De C:om111is.< ic ru l h oc . 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

An1sterclan1s(·he Apotheek. 
So e r aka r ta. 

:Sayl'lnn. 1 lcoholisch .,.,·asch· 
-,. ·atel'. 

( l 0 l) 1\lA C'HIELSE. 

Steeds 1voorha nden: 
POi:lT'J' .\BIKVEX. 
'J'ELJ~UlL\.AF'l'AUIE\'EX >oor 3 kri11gcn be

n' keml tot 200 woonleu. 
TAHIB\'E • voor KO.ELIELOOXEX buiten 

· d0 l~jn. 

(u) 'l'IIOOF'l' & BU ITNG. 

THOOFT & BUNING - · Soerakarta. 
loveren op a1mvmag tln: lelijk 

Scbijt·sehietrci:;istN·s en Afstnndsbepa-
lin~en, af'1ll111l1•rl ijk µ- PlinudPn. 

G e d 1•ulUe .:\.n utceJt:en i n~boel,jt>s. 
Nanm l 'js ten. 
H lcedin~·lijste11. 

§tt·a CllJoeken. 

Nlena=:,·ebot•ken met !iih.•1·Jt:te I .. c;:-i!'iih'l '. 
1•11·oees .;"l·c1·baa I. G t•tu i~en ~· el'l1oin·e11 . 
~cJt:laa~•len 'i" e 1·hoore u. 
~-c111hn·t•rn nt·~voordin~·e11, e:1z.e11z. ( '•) 

Verlu·i_iqbaar bij 
TH OO FT & BUN IN G . 

N~ F.J VANJ DER STOK~ 
oud-otticier van gezomlheicl bij het 0.-I. leger 

H 1\..NDLEIDING-
YOLlR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
rx 

Nt>de1·la nd .. ,ch-Lndie. 
~let 1 uitslaancle platen. 

Teu gebruike op pl1111tscn waar zich 
geen ge ncesheer beYirnlt, >oor 

Ambt0111u·en. op pat rouilles. 
enz. enz. _ (~l) 

P1·ij.~ f 5.- f'1·u11co 1ie1· post f 5. SO. 

U it de hand te koop. 
E en teenen lmis met groot erf, g.J egeu te 

Djehbres. 
I nformaties bij lleu heer 

(Hl) A. }L'\.t.'lEEL )E. 

~he-~Qns~nt 
Spoor,vegf cs:. 

. 

Van af 15 dezer zijn de toegangs
kaarten voor het The-dansant, tegen 
stoi-ting van het inget eekende bedrag 
bij den ondetge 1.eekende disponibel 
Hen, die reeds hunne inteekening heb 
ben afgedragen, worden de kaarten 

-

toegezonden. 
Solo. 13 Mei 188.J-. 

DP Sec1·etu 1·is clCI' f'eeslcom m i ~., ie , 
[12.J-] A. :\IACHIEL.[3E. 

Spoorwegfeest. 
t 

-
s 

t 

A .an H . H. inteeken:uen u--01·d 
bij deze kesn1is ~·e;;;·el>en. dat de 
fees ttrein 23 dezer ten 12 unr t.e 
§olo z al a1'i'h 'e1·en, em het 'Jl.,he 
da:::tsa n t 01> den :n·ontl , ·an dien 
d.a~· t PH §•12 1uu- aan h.et perron 
, -a.Ii de ~taatss1wor znl plant 
hebben. :Eeia ielle1· .,.vordt belee-fd 
, ·e1·znc ht. zijne toe~a.ng·sJt;.a.aJ" 
1ne<le te brengen. 

[123] 

So1o. 1 :) ~Iei 188.J-. 
De Sec1·etm·is de1· f<'estcom missi 

A. MACHIELSE. 

SIP~JC 
Verkregen of wel o\·crgeerf, J,yas ontstane ?f v~r

ouderde vloeingen, huidziekte n , hu1du1t• 
s lag en'and ere bloed s v eranderi n gen die er door 
ontst~an, mond en kee luitslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme Zw-eeren; enz. enz, 

~ij=:l~l~1llM=~il~' 
Zekere en radicLJI <' genczin g ·;an de meest ve rouderde• 

"n aan alle behandeli11g, wee rspannige Zi ekten,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOF.UGEKEURDE tloor .i., Acndem ic ne MCdecincvan Parlj&· 
DE EENIGE GEAUTORISEERDE Junr lict rrnnsche Gouvernement. 
DE EENIGE AANGENOMENEN in t!e hosp italcn van Parijs. 

Na,tiona,Je belooning va,n Frs 24 .000 
Dit roedicament, secl ert GO jaren door de voornaamste 

geneesheercn gebruikt, als het kracht?ad1gste van 
~lie Zuive1·ingsmiddelen 1s b et eemg_e in _de gehee_le 
wei'eld dat zijne eere en ondcrschc1drn ~slile ls bcz1t. 
ALGEMEEN ENTl\EPOT: 62,rue de Rivoli, t e Par i js 

Jedere doos bevat eene brochure die Ziekten betreffendt 
Voor JAVA bij W a n nee & v a n Aals t te Sama rang 
Te DJoKoJo, bij w ANNEE & c•. 

GBBil ASTHMA l!lBBI' 
noch BORSTBEKLEMMING 

noch HOEST 
DOOR AANWENDING VAN HBT 
a nti-asthmatiek poeder 

VAN Dr CLERY 
Voor gaheel JAVA : bij W A NNt!: 
fl; Van AAI.ST, ,, Samariwa. 

e, 

Nederl. In dische Lev ensverzoker in ll 
EN 

L ijf r B n t B Ma at sch a DD ij 
TE BATA VI.A ... 

Inlichtiuµ;e11 omtrent verzekeri1115en b. v. h~apit<t1Ll bjj overljj<Lm. 1rnrner-trekkende verzl' 
k t>ring-: - ook omtrent diP, volgens h0t onbngs 1t1mgenomen \TEliLL\.GD t11riefvoor \\TbJE
ZE~FO~D ' . wod eu g11nrne verstrekt door 

den Agent te Soemlrnrt 
(17) J. H. YAN OM1IH:REN. 

Ondergeteekemlen, eenige agenten voor gebeel Jn. v n. van Bub's stookoven, hebben ten 
eiude arm de vele aanvrngen te kunnen voldoen, eu allen snikerfobriekanten gelegenheid 
te geven om de oven in toepassing te · brengen, 1 00,000 vuurvaste steenen per steamer 
ontboclen, die zij tot de rueest c o n cur re e re n d e prjjzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

Hamlel in HOUT en BOU\Vl\IATERIA.LE 
SJf!DDEHD, KOPEl{lHETElUJ, WA.C+EN

i\lAK E lU.J en 'rI~I.\rE H.i\-IA.N:::l WINKEL
Bestelling,m op boveugenoerud werk, 

alsmede op: )29) 

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

rijzen en met accurittesse geeffectueercl. p 
DEUHEN" en RAilIEN, houten en ijzeren 

\:APP EX voor \VOONHUIZI£>i, FABRIEKEN I 

VAN DER LINDE & 'J.,E,TE§. 
SAMA HANG. 

An1sterda1nsche Apohteek. 
S o e r a k n. rt a. 

Ontvangr• n: Eucaly}>Sinthe. l{oorts
~verend liqueur, t evens eene zeer 1111n
gename drnnk. 

t 100) M:ACHIELSE. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk n.n.n voor hunne 

IlrukkerU en Binderij 
en 

e n LOODS.EN, wordcn solide en net n.fgewerkt, HA.ND E L (7) 
o· 
0 e\°r:~rcto~~wZ1~g~'~;l~hl.WOONHlTIZEN en FA- in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoeften. 
B IUl-C l\ EL\ wordt op zeer bill~jke contlitien Spocdige beJieniug en net te 11-flevering ge-

. t 1 I i;raranrlee1·t1. n. angeuomen en m gevocrc . .J 

------------ PHlJ;:)l'OURAXTEX worden Hteecls gratis 
GELDLOTERIJ verstrekt. 

t e BATAVIA 
ten behoeve van 

de Gymnnstiekschool te §oernknrta. 
en 

de ,.e1·ceni:;i11:; tot , -oorbe1·eidend on
dcr1·icht ann Kindc1·cn , ·an 1'Iinvc1·-

1no:;cndcn in Nede1·Iand!!iclt-lndic. 

LOTEN ~ t i~::w cont>~nt. fol.nco eu 

n.angeteckend per post, 
te bekomen bij 

(8-1) THOOHT & BUNING. 

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

1'00 1·stmat- Solo (05) 
§tccds belcet'dclijli annbcvolen. 

An1sterdan1sche Apotheek 
SOERAKART A . 

Eenig depot voor Soernkn.rta van 

~Q.~p~ghe vrijn.e,~.., 
(25) A. MACIDELSE. 

V crh:.ri.jg·ba.ar 
bij 

T RO Q FJT & B ijN'ING. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhausBn 
(in het J a vaansch) 

I'1·ijs ( 5.- (l'ClHCO pe!' post f iJ,50. 
(82) 

Verkrijgbaar 
DIJ 

Thooft &, :Suning - Soerakarta. 
PAPIE l{EN IN DIYEUSE SOOR'l'EK. 
ENVELOPPRK. 
KA T'l'OOlWl;}NOODIGDH~JDl~r- . 

I K'l'J:i~N" . IN Z:EEl~ YELJ!J t>OOJ{'l'EN. 
PHAC'H'l'ALBUMS. 
DIVEH.SE SPELLEN, enz. enz. (5) 

An1sterdan1sche A potheek. 
Ont vangen: 

Jienting·s Cough Lozen~es. 

Micl1lel tegen de hoest. 
( 10 5) MAOIDELSE. 

SO i-DS3LAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Rn.is· en C0In1nissiel;endntien 

(28) 

Amsterda.msche Apotheek. 
E enig Agentunr voor Soernkarta voor cle 

zoo gnnstig bekencle 'VIJ:¥ E~: 
Merk PLA'l'ON & Co. B11bwia. 

(70) A. :\LH 'HIELSE. 

ATTENTIE. 
Da A.g .. :ntnur cler Ourlernemiug 

a~~, ~1~1~ ~il~.;Q,QQng 
te Solo, is op 1 }h:ir t jl. ov0rg 3g ,1a.u V<tn 

den He3r GU8l'd.d.F \VIN"'l'ER, op 

(83) M. J. TH 0 0 FT. 

AGE~TscrH.P SoERAKARTA. 

cl er Ba ta viasche Zee- en Bra.nd
Assuran tie ~laatschappij. 

De oudergeteekencle sluit verzekeringen te
gen bmnclgevitar, op de gebruikelij k:e voor
Wll.iLrclen . 

(U) A. MA.CHI.ELSE. 

BRAND-ASSURANTlE MAATSCHAPPfJ 
,,de Oosterling," 

EX 

BRAND- ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.~' 

E1j bet .-\.;:;· eutsc ha~J dezca· :rtin.iitselln.p
iJij e n be.loitaat, op zccr aannenlclijkc v oor
lviu11·den. ;.,c l e :.;-cnilu•i1l tot , -c1·zel.:e1· ing 
te;,oen ln·and:.:,-e\·nar. van allc t0oorten Gc
bo1nvcn en Go••dc1·en. 

De .11gent le Sor•mkm·ta, 

(16) J . H. VAN Oi\I.MElrnt,. 

TE J(OOP. 
Ilet lmis en ~rf thans geoccupeercl cloor de 

loge. 'l'e bevrngen )Jij clen Heer 
(20) A. MAUHIELSE. 

Stellcn zich Yc1·ant woordclijk Yoor de wet 

DE UJTGEVERS. 

Sneltlrnk - T1100FT 9'" Bum~w - 8oerakarta. 
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