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machinist, door den remmer 11angegrepen, van 
ziju kris beroofd en geslagen Zooals men 
begrijpt was de man hiennede volstrekt niet 
iu zijn schik en dionde een 1mnkhtcht tegen den 
remmer en den machinist in. 

De zm1k km1m voor de rol. Het komt ons 
vreeiml voor dat de politierechter kennis neemt 
van eeu zaak w1tariu roof en mishandeling 
moesteu berecht worden, mun.r de rem.mer werd 
schuldig bevonden en veroonleeld tot veer
tien ibgen ter arbeidstelling. De Staat.sspoor 
had Jn,armede gt!en vrecle; wel wits het goed, 
d11t de remmer slechts veertien dagen kreeg, 
mttar de drie mensch en v11n den mmnemer 
moesten ook geRtmft worden voor het mede
rijLlen op den werktr0in. 

Het is zeer te betwijfelen of roof en mis
himdeling door den politierechter mag 11tge
h1mdeld wonlen. V olg-ens deskuncligen had 
die zaak mrnr de Prndhoto moeten verwezen 
wurden en daar zou zeker een zwaarder von-

De predihrnt, nis clan veertien dagen ter anbeidstelling ge-
V AX KL.i YERE~. veld zijn. 

De uanklacht van den staatsspoor is ook 
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Drie m.enschen van een aannemer bij den 
taatsspoorweg waren naar Grom.pol gewee~t, 

om. ter verrichting van wcrhaamhed.en meer
der volk te zoeken. Zij waren geslmigd en naar 
Solo terugkeerencle, vonden ztj bij Pakenong
ko een werktrein, waar p zij plaats namen, ra
deneerende, dat zij 1tls lll"nschen van den aanm•
mer toch wel mede mochten rijden. Dit gebeur<le 
t1an ook, maar op een andere halte wercl een 
vnn hen, naar men zegt op last van den 

F e u i 11 e t o n. 
J AC a U ES DAM 0 U R. 

NAAR HET FRANSCH 

v. 
Ve1·volg en slot. 

In de strnat gekomen liep Damour zoo snel. dat 
IleITu moeite had om bem bij tc houden. De schil
der was woedenrl. Op de boueYard mn Batignollcs, 
toen hij zag <lat zijn lrnnlPraad, alsof hij zijue bec
nen gebroken had, zich up een bank Jiet vallen om 
daai·, met bleeke wangen en strakke oogen, te b!ij
ven zitten, uitte hij alles wat hem op het hart Jag. 
Hij zou den burger en de burgeres wel more~ geleenl 
hebben. Dat st11itte hem om te zien dat een echt
genoot zoo zijne HOUW maar aan een anrler af.~tund, 
zonder er zclfs iets bij te wi.nuen. Jlrfen moeo:t da.u-
Yoor een echte lammeling wezen, ja lammeling was 
hirr het juiste woord. En hij ha-1hle ecn voo1·beel<l 
aan: een antler curn1nunard had zijne wouw hij een 
anck.- particulier gevonden: welnu! de twee mannen 
en de Honw leefden te zamcn in de beste ha1·monie. 
Men sluit een overeenkomst, men laat nict met zich 
sollen en in dat a lies was er met hem gesoJd. 

- Gij begrijpt bet. niet, autwoorddc D~unu11r. Ga 
gij ook maar hcen, daar gij toch mijn wicnd niet 

dig gemaakt aan eenig stntfbaar feit. Moch
ten zij niet mederijden, dan hadden de machi
nisten en de remmer, zij die op dat oogen
blik de machthebbenden op den trein waren, 
hen te Pakenongko m.oeten verbie,den om er 
op phi.ats te nemen. Be taat er dus schuld, 
chtn komt die ten laste van machinii't en rem
mer, die hun plicht verzuimd of ten m.inste 
niet voldoende toegezien hebben. 

Gisterenmorgen had een kokkin op de pas
ser twee kippen en eenige eijeren gekocht. Te 
huis komencle miste zij een 1..--ip en ongeveer 
de helft der eijeren. .Men vermoedt dat een 
handig kadet eerlijk m.et haar gecleeld heeft. 

De Jfuta/'Ctm pnbliceert een verslag der 
Gijmna tiekschool te D.iokdjahrta van 1 }faart 
1883 tot 2() Februarij 1884, alsook een verslag 
van de Volkshibliotheek aldmtr gedurende het
zelfde tijdperk. 

Het bestuur der Gijmnastiekschool ziet 
ti~rug op een gunstig vij fjm'ig tij<lperk, maar 
betreurt hct toch dat er niet meer dim 300 
betalende kincleren aan het onderwijs deel-

zijt. 
Ik uw vriend niet? als ik mij voor u afgesloofd 

heb? Redeneer dan toch een weinig. \Vat moet er 
van u worden? Gij hebt niemand, gij zijt op straat 
als een hond en gij zult cllendig sterven, als ik u 
er niet uitred. \Vat uw uiend niet? maar als ik u 
vrrlaat hebt ge niets meer te doen dan uw hoofd 
onder den arm te lcggen, zuoals de kippen, die ge
noeg van het !even hebben. 

Damour maaktc een wanhopig gebaar. IIet was 
waar, er bleef hem nict anders over dan in het wa
ter te springen, of zich door de politieagenten te 
laten oppak.ken. 

- 'vVcln11! vcrvolgdc de ~childer, ik hen in die 
mate ecn niend, <lat ik u bij iemancl zal brengen, 
waar gij huisvesting en voeding zult hebben. 

En als dL>Or een plotseling opgekomcn be
sluii aangegrcpen, vloog hij op. Toen sleeptc hij 
met gewelcl zijn kamemad mede, die Rlcchts stoiterdc: 

- 'vVaarhecn dan t.och? \Vaarheen? 
- Dat zult gij wt>! zicn.... Gij hebt bij uwc 

vronw niet willen eteu, daarom zult gij dat ergcns 
anders ducn .... Maar onthourl goeJ, <lat ik u geen 
twee do111hedcn op een dag zal laten bugaan. 

Ilij lirp vlug, de rue cl'Amstcrclam :-ifgaande. In 
de rue de Berlin, hield hij voor een klein huis stiI, 
schelcle en uocg aan den knecht, die kwam open 
makcn of mcvrouw Souvignij te huis was en toen 
cle knecht aal'zelde, voegdc hij er bij: 

- Zcg haar dat Benu er i~. 

Damour volgde hem werktuigelijk. Dat onverwachte 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 

l .h.e 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

nemen en vooral dat het aantal der meisjes zeer 
ge~iog is. Het is overtuigd dat als de ouclers zich 
mi er persoonlijk willen overtuigen van de 
wijze waarop er les gegeven wordt, zii hun
ne dochters m.eer zullen laten deelnemen aan 
d~ voor haar, zoo nuttige en gezonde oefe
nmgen. 

De volksbibliotheek heeft aan degelijkheid 
gewonnen, vooral door de hulpvaardige tus
schenkomst van den heer A. Resink, die in 
N"derland voor een som van f 300 aan boe
ken kocht en door de schenkingen van bet 
le 'gezelschap ,,Lucifer" en particulieren. Aan 
co rtributie werd ontvangen een som vim f' 113 
en aan 504 lezers 2851 boeken afgestaan. De 
co ttributie z11l voortaan f' 1.- per m.aand be
dr o-en. De toestand ook van de V olksbiblio
th k, is zeer gnnstig. 

i enigen tijd geleden werd te Solo het bericht 
ve1 spreid, d11t de zoo verdienstelijke c;:fficier van 
ge. ondheid Dr. Lowe, op reis naar ederland 
w ' overleclen. Met genoegen kunnen wij me
de eelen, dat door een onzer stadgt>nooten een 
br ,f van hem is ontvangen, waarin gem.eld 
WL-rclt dat het met zijn gezondheidstoestand zeer 
Ill' r wensch gaat. 

De uitvinder van het overlijden heeft aan 
Solo's ingezetenen een zeer ongepaste canard 
opgedischt. Jam.m.er dat dergelijke, rondge
strooide praatjes, buiten het ressort van den 
strah'echter vallen. 

Dinsdag 8 April jl. werden te dezer plaatse 
twee afzonderlijke vergaderingen gehouden door 
de heeren suikerfabriekanten. 

Het doel dier conferentien naar wij vernemen 
was, bonden samenstellen, waardoor de planters 
voortaan niet meer afhankelijk zullen zijn van 
koopers, o. a. ten opzichte van soortbepaling 
hunner suikers. Zij zullen zich voortaan met 
keuring wenden tot een dier bonclen, welke als 
niet belanghebbende en op een neutraal stand
punt staande, de arbitrage der suikeroogsten 
en bloc, zoncler met den producent bekend te 
zijn en niet als kooper optredende, meer on
partijdig zal kunnen verrichten dan tot dusver 
plaats had. 

Naar aanleiding daarvan m.oetcu twee bon
clen tot stand gekomen zijn t. w. een onder de 
v11nen der firnm Dorrepaal & Co. en een oncler 
die van de Internationale Crediet- en Handels
vereeniging , , Rotterdam..'' 

bezoek, in dat fraaie huisjc hatl hem geheel en al 
in de war gebracht. Hij ging naar boven. En op 
eens lag hij in de armen van een kleine, blonde, 
zeer mooie vrouw, die ter nauwernood gekleed was 
door een kanten peignoir. En zij riep vroolijk uit: 
. - Papa, het is papa. Dat is lief van u dat gij 
er toe overgegaan zijt. 

Zij was een goede meid, zij stoorde zich nict aan 
de zwarte kiel van den ouden man, vel'!'ukt in de 
handen klappend, in een aanval van kinderlijke Iief
de. Haar vadel', ja, die herkende haar niet eens. 

- Maar hct is Louise! zei Berru. 
Toen stotterde hij: 
- A.ch! Ja, het is waar ook .... Gij zijt al te goc<l. 
llij dnrfde haar nict met jij of ,jou aanspreken. 

Lo11ise liet hem op een kanape plaat~ nemen, toen 
schelde zij, om zich voor een ieder niet tc huis te 
geven. Gedurcnde dien tijd keek hij hct met ca
chemire behangen vcrtrek rond, wat zoo rijk gemeu
bclcl was, dat het hem droefgeestig maakte. En 
Ilcrrn zcgevi.ercnde, klopte hem op den schoucler, her
halende: 

-He, zult gij nu nog zeggen, dat ik uw vricnd 
nict ben? Ik wist wcl dat gij uw~ clochter uoorlig 
zourlt hebben. Toen heb ik gezorgd haar acll'es 
machtig te worden en ik heb ham· uwe geschiedenis 
verteJd. Daddijk heeft zij gezegd: Breng hem hier! 

-'.Haar zeker toch, die arme vader zeidc Louise 
met haar st1'eelern;l.e stem. 0 gij weet het, ik ver
foci uwe republiek! Al die narc menschen, die Com
munards, die de werclcl zouden afbreken a!s me 

tot op den 

da.g der uitgave v66r 10 uur. 

Terwijl in Nederland en in Nederlandsch-In
die de heeren over het algemeen naar meisjes 
m.et geld zoeken, gaan zij in Connecticut ge
heel anders te werk. Uit een schrijven van 
daar ontleenen wij dat als een jong beer met 
een jong meisje gaat trouwen, de ouders vor
deren, dat zulks met huwelijksvoorwaarden 
geschiedt en de aanbidder een ton gouds (of 
hij die bezit of niet kornt er volstrekt niet op 
aan) vastzet. Hier zoude m.en zeggen dat 
zulks een vermornde wijze van verkoopen van 
een rneisje is, m.aar in Connecticut beschouwd 
m.en dat veel praktischer, geheel anders. Is 
het huwelijk op die wijze gesloten, dan kan 
de echtgenoot dubbele zaken drijven en naar 
hartelust failliet gaan, zonder bevreesd te zijn 
van direct n.rm te worden. Hij heeft dan daar
bij het voordeel van ook als bankroetier eerlijk 
man te blijveu. In alles zijn de yankees toch 
praktische en vindingrijke menschen. 

In een kam.poong bij Penoelaran is een vrou w 
bevallen van tweelingen en wel van een jon
gen en een meisje. Volgens het verhaal van 
den doekon waren de kinderen bijzonder groot 
~n sterk. Drie dagen na de geboorte had de 
moeder ze des nachts nog beiden gelaafd, maar 
toen ze des mogens wakker werd, waren beide 
kinderen reeds dood en koud. Toen de doekon 
gevraagd werd wat den kinderen gescheeld had, 
zeide zij dat zij tot aan hun dood gezond ge
geweest waren, m.aar dat een Setan gekom.en 
was om. ze weg te halen. Zij moest daarom 
aan een iecler, die m.et tweelingen gezegend 
wordt aanraden, om des nachts bij de kinderen 
een ontbloote kris, een m.es of een ander scherp 
wapen in het bed te leggen. 

Zeker tot groot genoegen van Solo's inwo
ners kunnen wij m.ededeelen, dat er ernstig 
aan gedacht wordt, om. in de stad een brie
venbus te plaatsen. Aanvankelijk opperde men 
het bezwaar, dat znlks vermeerdering van 
werkzaamheden voor den ambtenaar, die met 
de post belast is zou geven, maar goed be
schouwd is men er toe gekomen, dat juist 
het tegendeel het geval is. Het plaatsen van 
een bus zal ten gevolge hebben, dat de stads
bewoners zich meer van gefrankeerde envelop
pen en frankeerzegels voorzien, waarcloor bo
vengenoernde ambtenaar minder zal worden 
lastig gevallen, door telkens een zegeltje te 
m.oeten verkoop!:ln. 

hen hun gang liet gaan! ..... Maar gij zijt mijn goe
de vadcr. Ik herinner mij nog heel gued, toen ik 
nog klein en zoo zick was. Gij zult het zien, wij 
zullen het uitstekend met elk.antler vinden, maar op 
een comlitie, dat wij nooit over staatkunde spreken ...... 
Maar voorcerst gaan wij eten met ons driecn. Wat 
is dat heerlijk! 

Zij was bijna op den scboot van den werkman gaan 
zitten, lachtc met hare heldere oogen, terwijl hare 
fijne blonde hairen om hare ooren dwarrelden. llij, 
geheel zonder kracht, had een zalig gevoel. Hij had 
willen weigeren, omdat bet hem niet eerlijk toescheen, 
zich in dat lmis te vestignn. Maar hij vond de geest
k.rncbt, die hem bijgestaan had toen hij bij den slacb
ter wrgging, zelfs zonder bet hoof'd om te keeren, 
niet terng. Zijne dochter was te zacht en hare kleine 
witte handen, op de zijne geplaatst. bielden hem 
vast. 

-Kom, gij neemt het immers aan, herhaalde 
Louise. 

-Ja, zeide hij einrlelijk, tenvijl dat twee tranen Ianc,s 
zijnc, door de ellendc gegroefdc, wangen nedervielen. 

Berru voncl hem thans rcdelijk. Terwijl men naar 
cfo eetzaal ging, kwam teen knecht aan meuouw zeg
gen, dat ,,mijnheer" daar Wfl.S. 

- Ik kan hem niet ontvangen, zeide zij bcclaard. 
Zcg hem dat mijn vader bij mij is. Morgen om zes 
uur, als hij wil. 

Het maal was heerlijk. Berm' roolijkte bet op doo1· 
allerlei gn1ppigc wourd,;pelingen, ·waarorn Louise tot 
trnnen toe Jachte. Zij wa,,; aL-s in de rnc des Envier· 



Do f'hef van 11et po>:t en telegmaf lmntoor 
lleelt ons mt>Lle, tlat Yolgens bericht uit Churn 
de gemeeusdmp mot Tientsin den 8steu dezer 
her ·teltl is. 

~let hct OOg' op het cxtrn. gchalte vn.n het 
belliemleu porsoouoeL nrnken wij de C'onuuis
sie voor lwt 1t1rnsbt111ule Hpoorf<>e.st opmerk
zamn, ditt het zeer wonschel!jk is om aau hen. 
die bij de iuteekening oumichlelijk betn.lon, een 
rccu te doon toekomer1. Het woonl, betaalll, 
dat men achter zijne inteekening plaatst kan 
gemakkeliik met ntdeergom worden uitgeveegd 
en hot geld door den rondbrenger wordcu op
gestoken, zoodat alle bewijs van betn.ling out
breekt. 

Vim verschilleude zijden wei'll ons gezegd, 
tlat naar een rcs:u verln,ugd werd. 

In den nach t van Dinsclag op \V oensdag 
heeft de kn.lie Peepee weder gebamljinl. Een ge
deelte van Kebalen, van Kithoeman, Krnpiak, Lo
djie 'Voeroong, en nog amlcre desas stonden on
der w11ter. Hot water was wedor spocdig ge
mkt, maar hetgeen omler gestn.an heeft is ge
heel doorweekt, wat zeker den gezomlheidstoe
stimd niet bevorderlijk kn.n wezeu. De hrntste 
was anders niet onbevredigend. In de laagge
les.;eu platttseu heerschten wel nog koortsen, 
doch de m1tzeleu waren aan het afnemen. 

:Jieu beweert dat hot geven van meer capa
citeit aan de kn.lie. die langs de gevnngenis 
loopt en voor het Hesidentiehuis iu de Peepee 
valt, een groot gedeelti> van bovengenoemde 
desas watervrij zomle maken. 

Even als te Soerabaia, doet men bier ter 
pln.n,tse werder druk ium het lrnnenvechten. 
De politie z1tl een goeden slag kunnen doen 
te Beton, op cen bonilerJ passen vim de ri
vier, waar in den n1tmiddi1g dikwiils en dan 
tegen hoog wedden. van die vogels in de ge
legcnheid ge tekl worden, hun strijcllust bot te 
vieren. Ook te D.iagahm is een vecbtbaan. On
ze reporter kn.n ons eehter de namen "V"an hen, 
bij wie de kloppartijen gehomlen worden, niet 
opgeven. Hct kan wezen dat hij wel het feit 
wilde vermelden, maar hct onrattdzaam achtte 
om zich, door het noemen van namen vijan
den op den ha.ls tehalen. 

Gisteren morgen was de assistent Resident 
in de Chineescbe kamp om daar, vergezeld 
V!lll den waaruemenden schout en den t;ecre
tnris bij de belustrngen, hij de bewoners hun 
hoeltje een op te nemen. ZEdg. is nu ook in de 
gclegenbeid geweest oru zich van den toestand 
der wegen i_?- die huurt te vergewissen. 

Bij de sehutterij alhier is ingelijfd een jong 
men ·ch, die van z!jn gehoorte af zeer hard
hoorend is. De geneesheer, die hem moe>:t ken
reu, had niet aan hem kUllllen zien dat hij 
doof was en nu moest de kommandant hem 
wel in het keurkorps opnemen. Toen hem ge
last werd het wapen te halen, zeide hij tot 
den Aga der Janitzaren: 

- Ik zal aan uwen last voldoen, maar 
u moet mij niet kmi4jk nemen, dat als u soms, 
rechtsomkeert kommamleert, het mij voor
komt: ingerukt marscb te hooren en ik dan 
naar huis ga. 

Al te .... ? 
Dat het bij den oorlog en Soedan naar de 

leer gaat: waar gehakt wordt vallen sparmders, 
is welbekend. We wisten echter niet cfat bet er 
zoo Hchrikkelijk toeging als het 1l'w·:b. Joum. 
van den 8 dezer bericbt, clctt zegt vitn den 
laiitsten str~jd: .. De shtg was in acht minntm 
begonnen en verloren. Het gejnich der Ambie
ren en 't (Jescl11·ee11 w de1· dooden en gewondcn 
was afgrijselijk. 

ges terug. Damour at \"eel, uitgeput Yan vennoeienis 
en gebcck aan vocrlocl zijnrle; ma::u· tel kens als hij 
zijnc dochter aanzag, kwam over zijn gelaat een tee
deren glimlach. Ilij bet dessert dronken zij een zoe
ten wijn. die schuimrle al>' champagne en hen alle drie 
bene\·elde. Toen de bediell'len weg waren, ~praken 
zij, de ellehoogcn op rle tafel, met aandoening- nm 
het wt"ledene. Berru had een cigarette gerolrl, die 
door Lo11ise met half g-esloten 00gen opgerookt wcrd. 
Zij rnrwarde zich in hare herinneringen, ze sprak 
zelfs van haar vrijer;;. Tnt'l1 ontsnapten liaar w or
den die een ~cherp oorrleel waren ove1· hare moerler. 

- Gij hegrijpt, zeir!P zij tot haar vadcr, dat ik 
haar niet meer ontmoetcn 'vii, zij gedraagt zicll tc 
slecht . . . . . Als gij het gueihinrlt dan zal ik haar 
ccns g-aan zeggcn, wat ik dcnk, van de wijzc waarop 
zc u losgelatrn !weft. 

r.Iaur Damom verkhlardc ernstig. rlat zij voor hem 
niet rneer best-0nd. Op ecns sprnng- Louise op roepcnde: 

- A propos, ik zal u ieb laten zien, wat u stcl
lig grnoegen zal rloen. 

Zij vrrdween, maar kwarn darlclijk, met rle siga
rcttc tusschen de lippen, terng en gaf aan haar rn
der een oudc, gee! ge,vorrlen photografle, waarrnn 
de ramlen afgebrokkcld waren. Dat was ccn zware 
schok voor den werkman, die met betraande oogen 
op bet p0t·tret starcrnle, stamelrle: 

- Engi•ne, mijn armc Eugi•ne ! 
Hij gaf het over aan Derru, die ook, uaar het scheen 

aangedaan, zeide: 
- llct gelijkt zeer goed, 

In de Locomoticf voor tlen 8e April lczen wij: 
Br.;1_1.::rr1.'rnT.~B1·;1.. \ Vij ontvingeu uit J!]ngeht111l 

cen grnpisclle t1tbel, mrntoouemle hoe de be
lu"tingen in Engehtud hesteed wenlen, credu
r 'nde de ht1itstc vijftig j11rcu. Daitruit blijkt, 
dat de kosten verbomleu aan do nationnle 
schnld getluromle dieu t!jil. vrij :;;tatiommir 
zijn gebleven. Ook die vttu hct civiel bestuur 
bleveu nngenoeg op een 11000-te tot 1855 mt 
welk jaar zij een gelijkmntig~ tocrntme o~der
vonden, zoodat zii thans circti het dubbele be
drngen van de kosten daitman dertio· jaren 
geleden besteecl. De· kosten van het kcr~r en 
de vloot ontloopen ellrn,itr niet veel v~or de 
jaren 183;3 - 1855. In 1856 echter bedm
gen zij plotseling meer clan het dnbbele van 
hct vorig jaar. Dit jaar 18,)6 is d1tn ook het 
duurste geweest voor de Engelsche schatkist. 
Door bnitcngewone uitgiwen kenmerken zich 
dejaren 1836-';i7 (Slaven emancipatie) 1874 
(Alabama quaestie) en 1876 (aankoop der aan
deelen in het Suez kananl.) 

Het uavolgencl telegrnm werd ous door den 
chef VLLn den Post- en Tdegraafclienst toecre
zonclen, wimrvau wij de vertalll1g mm den 
Lezer overlaten. 

9 .Madms cable working llntil tomorrow when 
ship will continue repairs. 

Zelfs op Java, waar zich, voor zoover bekend 
is, nog geen geval beeft voorgedmin, zijn vele 
menscbeu erg bang voor li·il'/1 ino«e en willen 
dimrom geen httlll of spek eteu, voor dat het 
ter dege gekookt of gebmden is. \Vij cleelen 
lharom hot volgende me<le, voorkomende in de 
.1. Tieuwe Rottenlitlll ebe Couriint van den 5eu 
,\foart. 

Het rnpport van de commis'ic. b ·lnst met 
ecn onderwek naar den harnlol in vark ·nsvleescb 
en witt danrmede in verband stnat ( '"'wrvan wij 
dezer dagen in eene amlere rubri;ik van ons 
111.nd melding maakten), is tloor Presi(lent Arthur 
bij het Huis van afgevaarcligdeu iugediend met 
eeu boodschap waarin o. a. bet volo·entle voor
komt: .,De meeningen en tle con~lusien der 
comm1ssie venlienen dP. meest nauwkeuricre 
overweging door het Congres, opclat, '~anne~r 
er een wettige weg te vinden is om te geraken 
tot opheffiug van het verhod vnn invoer van 
deze proclucten op sollllllige belangrijke vreernde 
markteu, die weg gevolgd en eeue geschikte 
wetgeving tot stand gehracht worde. 

De heer Frelinghuysen noemt, in een offici
eel schrijveu, het rapport doorwcrkt en onpar
tijdig in zooclanige mate dn.t het zoowel in de 
Y ereen. Staten als in den vreemde de ernstige 
aandacht moet trekken. Het toont onweder
leghaar aan dat het voor menschelijk crebruik 
verpakte vleesch niet door de varken~holera 
is aangetast, en dat in geen gevltl deze ziekte 
op menschen kan wordeu overgehrncht. 

'fen aanzien van trichinose is het rapport 
niet zoo heslist, 01mlat minder met zekerheid 
bekend is omtrent de wijze wnarop levende 
tricbinen of hunne h.iemen worden overgehracht. 

De heer Frelinghuysen dringt d:tarom op 
nader onderzoek "V"an dit punt ann, maar herin
nert er tcvens aan dn,t de wijze van Yei pak
king en de tijd die er verloopt tusschen het 
sfachteu der heesten en het gebruik van het 
vleesch in tlen vreernde, de levensvatbaarheid 
en het voortplantingsvermogen der trichinen 
zoozeer verzwakt, dat zij zich niet meer in het 
menschelijk lichaam zelf kunuen ontwikkelen. 
»Er kan geeu enkel voorheeld, zegt hij o. a., 
,,op voldoeml wetenschttppelijk getuigenis ge
grund, wonlen gegoven vim trichinose die in 
l::urnpn i · out::it1tttn door het gebruik van 
AmJrikaa,nscb vitrken!'lvleesch. In elk op zich 
zelf staaud gcv1il van trichino3e, dat in Duits~h
htnl zich voordecd, i-i 't gehleken dnt die ziekte 
was ontstaan door het eten van versch ge-

Tot'n was bet de be11rt Yan Loui~e. Zij hie!tl cle 
ph.)tugrafle ee:1 o J"CillAik va<t, ma:ir de trnnen Yer
~tikt3n haar, ~J g«tf ie terng, zeggcnde: 

- 0, ik herinner mij hem zecr goer!; hij was 
zoo lief voor mij ! · 

,\lie drie aan hun gnrnel toeg-evenrle. weenden te 
zamcn. He~ portr:~t ging nog twJemalen Yan hand 
1.ot hand ron.J en werJcu de roerendstc opmerking1.m 
gcm:takt. llct wa~ erg verbleekt: de anne E11gi'nc 
geklee l in rle uniform van nationale garde, wa~ ;;lechts 
rlc schirn van een oproerling, half verloren in den 
tijrl rl~r legc•ntl•'n. :'.\Iaar toen de mrler de achter
zijd ~ zicn•lc en daarop las hetgeen hij er vroe71•r op 
gcschrevcn had: ,,Ik zal u wrPken", greep hij een 
rlessL'rt111es, rl:lt op de tafol Ing-, zwaa.i1le dat over 
1.ijn hoofrl en herhaaldc zijn er1l: 

- Ja ! .Ta' Ik z:tl n wrckrn ! 
- To·'n ik zag, rnrtckle Louise, dat bet. met mor.-

der nit>t g,Jed rneer ging, heb ik het portret van mijn 
armen broeder niet bij ha;u· willen latcn. Op con 
avonrl heb ik het ha.:-tr ontfutseld ...... IIet is voor 
u Pap:-t. Ik geef het aan u. 

Damour ha.cl het portret tegcn zijn glas aangezet 
en keek er altoos na. Men einrligde echter niet te 
redeneeren. Loui8e, goedh:-trtig als zij w:iR, wildc 
haai· varier uit den no•11l belpen. Een oogenblik sprak 
zij cr van om hem bij zich te houden; maar dat was 
volstrekt onmogelijk. 

.Maar op eens kreeg zij een inval. 
Zij vroeg hem of hij er in zou toestemmen om 

een kleine bczittiug dat een hecr voor haar had 

s1acht inlm1r1Rch vitrkensvlecsch on de kwna<l
annlighei1l der zioldt' vermirnh,rt, nimrmnte er 
rneer t~j1l verloopt tns::id1en het sbchteu cu het 
verbruik. '' 

In nlle blmlen van Indio. zoowel in aic, wcl
ke in het Hollarnlsch, nls die. wJlke in het 
M:aleisch zijn gescbreven, vintlt men dag aan 
dag mededeeliugen van . pelers, die opg-cpnkt 
zijn, omcfat ze op verboden wijze dobbelden, 
of opgaven van plnatsen, wnar op die wijze 
politie-verordeningen worden outdo ken. Die entre 
filets zijn in den laatsten tijd ontzaggelijk 
toegenomen en we zouden wel eens willen we
ten, "·at claarvan eigenlijk de reden is. W or
den meer van die gevallen bekend of neemt 
bet spelen toe '? 

W aarscbijnlijk is heide het geval. 
De strijd om bet bestaan, het doordringen der 

weelde en de gej11agdheid, waarmoo naar 't ver
krijgen van aanlsche goederen gestreefd wordt, 
teneinde aan de zucht naar genot te lrnnnen 
voldoen, zullen zelfs in de inlnndsche en <.:hi
neescbe maatschappij hun <leel hehben in de 
uithreiding van het spel. Benrsspel, zooals in 
<le groote steden van Europa gespeeld wordt 
in steeds grooteren omvang, kennen die Oos
tersche gemeenten niet, en al kenden zij het, 
ze zouden daarvoor ook grootendeels de mid
delen missen. Daarom bebelpen zij zich met 
een meer dadelijke, zichtbare bms op winst 
of verlies. llfoar ook het lokaal niww~ neemt 
in onze bladen toe, door meer reporters anu 
het werk te zetten, die rondgan,ncle pogeu ach
ter feiten te komen, welke kunnen dienen tot 
smuenstelling van zulke dagblaclheriehten. 

Zulks vermeerdert bet bekend worden van 
het dohbelen. Dat dit het zal kunnen tegen
gaan, is niet wnarschijnlijk, hoewel moet wor
den erkend, chtt de politie. voornl te Soernba
ja, de spelers, met alle midden ten haren dicns
te, nazit.-Aan de Oe~joeng nlhier woont 
een rentenier, die zijn geld uitzet tegen 60'.'10' 
'smaaHds. Op die wijze is het niet nooclig, om, 
ter verkr~jging van eeu goed inkomen, een 
groot lrnpitaal te bezitten. i\let een paar dui
zend gulden knn men, ze aldus beleggende, 
leven als een H.es~dent. 

DE SHAU VAX PERZIE heeeft zijn Minister 
van Finantien veroordeeltl om 400 stokslagen 
op de zolen zijner voeten te krijgen, omdat 
hij de hegrooting 200 .000 gd. te laag bad 
geraarnd. Gelukkig, dat zoo'n kras regime niet 
wordt toegepust op hen, die onze koloniitle 
hegrootingen opmaken.-

Soe1'. Ildbl. 

Verspreide be rich ten. 
Er wordt tegenwoordig staaldraad rnrvaarcligd. dat 

in dnnheid fijn naaigat"en e\'Cnaart; dit ·word(, ver
nikkelrl en dient clan om tot kant verwerkt te worclen.-
De beer Hoovers keert in de l'olgende rnaand naar Indie 
terug. Als hij ook voor bezuiniging is, kan hij de 
laatste letter van zijn naam in :\e1lerlan1l achterla
ten.- In de residentie Pasoe1·oean en Probolingo is 
de kofiieblarlziekte uitgcbroken, waardoor v1·ees voor 
rninrlcre productie bestaat.- Te Samarang is een 
boeginees, Sampak genaam, l, uit de kazerne ontsnapt, 
maar is YOOr dat bij nog vcel kwaad had kunnen 
uitrichten door de wedhono van Ambengan gevat,
Kapitein \Voodhouse van de Xisero heeft, in plaats 
van met den heer Prnijs van cler HoeYen, een con
ferentie met het Fo1·eiyn of (ice te Lonrlen gehad. 
Zeker harnlig, men moct dan ook den hcer Prnijs 
rnn rler lloeven ecn bee~je saurneren.- Een klceder
maker in midden-Java annonceert te koop: Rnmming
ton-geweercn. Uij voegt e1· niet bij of men z0 als 
jas, bt"Oek. of als Yest kan gebrniken. 

Sprokkelingen.. 
Zij die geen hartstochten hebben, althans d::iar 

persoonlijk vobtrckt niet onder lijden, kunnen on
mogelijk iemanrl beoordeelen; met wie dat wel zoo iS' 

gekocht en bij Mantes gelegen was; aan te nemen. 
Er was daar een pavilloen, waar hij rustig zou 
kunncn !even, met tweehonderd francs in de maand. 

- Komaan! maar clan zijt gij in het parndijs! 
riep Berru, die bet voor zijn kameraad aannam. 
A.ls hij er zich verveelt, zal ik hem wel gaan op
zoeknn. 

In de wlgende week had Damour van Bel-Air, 
het eigendom van zijne dochter in bezit genomen en 
dam· lecft bij nu in een rust, die de Voorzienigheirl, 
na al de hem opgeclrongen ongelukken, hem wel 
sch uldig i~. Ilij wordt dik, hij herleeft, is goer! als 
ecn gezeten bu1·gnr gekleed en heeft het goer!aar
dig uiterlijk. van een oud militair. De boeren bchan
delen hem met onrlcrscheiding en nl'men diep den 
hoed af. Hijzelf jaagt en hengeit. Ilij goed weder 
\"ind men hem op den weg, naar het grocien Yan 
den oogst zienrle, met bet geruste geweten van 
iemand, die nooit een anr!er bcstal en nu van zijne 
zuut· verdiencle renten leeft. 

Komt zijne rlochter daar met heercn, dan wect hij 
zijne positie te bewaren. Zijn grootste vreugde is, 
als zij ecns stil kan overkomcn en ze dan te zamen 
in het kleine panlloen ontbijten. Dan spreekt hij tot 
haar als een moccler, hare toilletten bewomlerendc. 
En clan zijn uitgezochte maaltijrlen, ·waarop alle tijne 
gerecht.en, die hijzclf laat klaar rnakcn vocrkomcn, 
zonder nog te spreken van hct dessert, bestaandc uit 
gebak. en zeldzame, dm·e vruchten, die Louise in hare 
zak.ken medebrengt. 

Damour heeft nooit pogingen aangewend om zijne 

,\ls gij i1•mmHl hconr1!Jelt, vraag dan nict alleen 
1rn:11· Wttt hij rloet of Lun, maar houdt rekenin"' met 
nlle bijkomcnde umstandiglwdtiu. 

0 

Vclen staat het vcl'ledene in c12n wcg om het 
tcgenwoor(lige onrnrdecld tc geuietcn. 

IIoP 0111lankbaar zou het, zijn, als '"e ondcr teo-en
;;poedcn, die ons treffcn, hct gocllc niet opme1'ken~dat 
ons dee! en nabij ons is. 

. _1Iol' dikwijls zien wij; dat wat tegen ons scheen, 
J uist voor on~ was, en om~ckeer1l hetzelfcle. 

Zij die slcchts mocijelijk. ~ver te halen zijn w~ter 
in !nm wijn te doen!! worden veelal verool'd~~ld en 
toch zijn het gewomtlijk, goede, ja! uitstekende Ka
rakters; in ieder gem! beter, clan zwakkc weifclende 
naturen, die telkens de lrnik nnat· den wind hangen. 

IIet spreek\\"oord: ,,A.ls het getij verloopt moet 
men de bnlrnns wrzettcn" bJijft evenwel steeds een 
voortrcffelijke raadgC\ iug. 

IIoe gelukkig dat de mensch niet in de toek.omst 
kan lezen; hoe vaak zou anders bet genot ''an het 
tcgnnwoordige \\'orden verstoo1·c!! 

\Yaar vallen geen srhaduwen op bet Jevenspacl 
van den b1'woncr lkzcr onvol111aaktc en zorgvolle 
wercJd? 

Al weten wij ook. rht geen onbewolkte heme! op 
1!011 rluLu· hot ded kan zijn ,.,m rlen sterveling, zoo
lang germ st.O!'lllCll Of LJ11 ll'Cders dreigcn Of iOSbUrSten, 
iraan we onbekonuucrrl voort, alsof er geen bezwaar 
was tc duchtcn. 

Esse 11on vcde1·i. 

T1·~mpew· t»oni1n;. Een kunstkooper te Brus
sel, die_ er geeu bezwaar iu vond schilderijen 
te cop1eeren en clan de copie voor het echte 
stuk te doen doorgaan, was in bet hezit van 
eon paneel van Vtin Dyck: de Anbidding del' 
Wij:en. Hij copieerde het en verkocht het zeer 
duur aan een Engelschman, die het weldra 
weer verkocht. Eindelijk kwam het in handen 
van een Engelsch kunstkooper, die een han
delsvriernl van den Brusselsche was. De Brit 
copieer<le de copie en hood die aan zijn kunst
b~?ecler te B. aan, hem de ecbthlilid op allerlei 
w:gzen verzekernnde. 

De Brusselaar ontdekte natuurlijk cremak
kelijk,_. dat h~ bier te do en had met ee~ copie 
van Z{Jll copie en sch.reef het vo]crende aan 
zijn hooggeschatten kunstbroeder: !:::> » W aarde 
vriend! Gij vraagt vijfentwinticr duizend francs 
voor de copie der Aanbidding~ waarvan ik de 
eer heh het origiueel te hezitten. De prijs is 
veel te hoog, ik alth1tns heh voor mijn copie 
niet mear clan 15000 frs. aevraao-d want het o o• 
gezonden stnk is een copie van mijn copie. Om 
hot u te hewijzen verzoek ik u slechts van 
boven voorzichtig een kleine oneffenheid op te 
lichten; wanneer gij daarna het kleine stukje 
hou~. uit het paneel __ ueemt, zult gij op de ach
terzude claarvan mun letters en het jaartal 
18-t2 vinden." Geheel de Uwe X." 

De Brusselaar verheuo-de zich eenicre clacren 
0 "' 0 in de poets, welke hij zijn kunsthroeder i:tad 

gespeeld, rnaar keek wel wat. vreemd, toen hij 
acht dagen later het volgende schrijven ont
ving. »Amiee! Gij hebt niet het origineel van 
de Aanbiddinrt. Die is door mij met de hewij
zen van echtheicl in 1840 aau Lord .....• 
verkocht, mtdat ik er een copie van gemaakt 
had, welke ik aan u door tusschenkomst van 
een derde over deed. Wilt gij het bewijs? W el
nu ,verwijclcr clan met een weinicr wijncreest 
den poot van den os achter Joseph,

0 

en gij
0

zult 
op een klein _grijs plekje mijr monogram vin 
den, met het Jaartal 1840. Geheel de Uwe Y." 

wonw terug te zien. 
Hij heeft niets meer clan zijne doch~.er, die mecle

lijden met hnar arme vader gehad heeft en die, al 
is het ook geLlee!telijk ten onrechte, zijn trotsch en 
zijne vreugde uitmaakt. Overigens heeft hij altoos 
geweigcl'<l om zich wedcr als burget', in zijn vorigen 
staat te rloen kennen. \Vaarvoor die schrifturen 
rnn bet Gouverncment fo laten verancleren? '\Vaar
voor zooYeel moeite, waal"\'oor zooveel last? Het was 
nn stil en rustig om h ... m been. Ilij is daal' in zijne 
sclrnilplaats, verloren, vcrgeten, zonder zelfa cen per
goon te zijn, zich niet schamencle om de geschenken 
van zijn kinrl aan te nemen; terwijl als hij zich we
dcr deed kennen, rle wangunstigen over zijn toestanr! 
kwaad zomkn ~pt"Cken, wat lwm toch zelrnr wedcr 
moe~t doen lijrlen. 

Echte1· som-; is er in het pavilloen een !even als 
een oordcel. lk•t is dan als Berru een dag of viet· 
vijf er komt doorbrengeu. Ilij heeft clan eindelijk bij 
Damolll'. bet hoekje gevnnden, waar hij zich lmn op
schietcn. IIij jaagt en vischt rlan met zijn vriend, 
m,rnr Jig\ ook som~ gchedc tbgen, aan den oever 
van rle rivier, op den rng in de lncht te kijken. Des 
avonrls hebben 'de twee vrienclen het over de staat
knnrle. Bernl hrengt rnn Parijs anarchistische dag
hlarlen mede en na ze gelezen te llcbben, bespreker~ 
zij de afdocnde miclclelen, die er moeten genomen 
worden, zooals: alle ambtenaren te lateu doodschie
ten; alle hmgers te doen ophangen; Parijs verbran
den om een nienwe stad te bouwen, die alleeu he
woond zou worden dooi- rcdakteurs van dagblaclen 



De heer Titlett, een der bestnnnlers vim de 
Lornle11"dll' Diergnimle, deelt in zijn verslag 
het volgenlle verhnal mede nit de dngen der 
J UlllOOllianie: 

,,Bene ot,de julfi:ouw kwa.lll, op eeu Y rijdag
ochtend te b1tlf zcven, in eene rnh aanzetten 
met zcs pond lrnsdruiYcn, vier pond rozijnen, 
appelen, nppelsieucn, koek en andere zoetigbeid 
- alles voor Jumbo. (Jumbo was de groote 
oli±ant, tlrn.ns overleden.) Er waren ook bloe
men, >Oor Jumbo om mm te ruiken; en bo
vemlien had zii een keurig mooi mamlje mee
gebrncht, voor Jumbo om uit te eten. Het 
eer8te wat de olitimt Vim al dat lekkers in 
den muil sta.k en verslond, was het mooie 
mandje. met linten en al. De 0tule juffrouw 
scheen dit niet· lief te vinden. - ,,Hij is lomp en 
ondunkbaar," spmk zij tot den heer Talett,
,,0 neen," antwoorclde deze: ,,hij is zeer ver
vershmdig: want hij geeft aan zijn natuurlijk 
voed el de voorkeur."- ,,Denkt u dat hij 
van vleesch houdt? Zal ik een lekkeren lii.ms
bout voor hem meebrengen?"- ,.Doe da.t 
niet, hij eet geen vleesch."- ., \Va.arop kn.n 
ik hem chm nu eens trn.cteeren, den kt u'?" -
. ,Op onde bezem2," luidtle het antwoord. Uit 
het veld ge lagen, droop de omle juffrouw af. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia, 8 April. 

Hie1· is een mail aan loopende tot 7 ~Iaart. 
Tot officier vnn gezondheid ,bij bet Indisch 

leger is benoemd Glogner. 
De suikerprijzen zijn onveranderd. 
D henoeming van de hecren Pannekoek en 

de Gelder is thans o:fficieel bekend gemaakt. 
Kapitein ''T oodhou e van de ~Vise1·0 heeft 

den zesden Maart een conferentie g1!h1td in het 
foreign office tc Louden. 

Uti Bn.tavia, 8 April. 
De officier van gezondheid Soren en heeft 

een eervol out lag nit's lands dien t gevraagd. 
De heer :\Ieulenhoff, beschuldigd van valsch

heid in onderhand 'Chen geschrifte, is tot drie 
nrn.anden gevangenisstraf veroorcleeld. 

Officieel. 
Tweejarig verlof verleendaan den inge

nieur Cohen Stuart; 
Eervol ontslagen, Gerlach, eerste boek

houder bij de Bataviasche havenwerken. 
van der Goot en Tehupeiory, commiezen. 
Benoemd tot derden commies bij het depar

tement van justitie, V odegel; 
tot commies te Serang, Vanegraat. 
tot tweeden commie te Palembang, de Se

riere. 
tot derden commies, Bruininga; 
tot contr6leur cler eerste klasse m de bui

tenbezittingen, Simons; 
tot contr6leurs der tweede klasse, Muller en 

van Zon. 
tot aspirant-contr6leur, Leon en Raadt van 

Oldenbarneveldt. 

0 fficieel. 
Ben o em d tot onderwijzer der tweede klas

se, van Limhurgh; 
tot chef der vierde afdeeling van de Wes

terlijnen der Staatsspoorwegen, van V arsen; 
tot chef der contr6le op de Oosterlijnen der 

staatsspoorwegen, Schiissler; 
tot adjunct-chef, Franken. 
'lweejarig verlof naar Europa verleend 

aan Adriani, officier van gezondheid. 

Van Reuter, 8 April. 
Kai,·o, 7 April. De president van den nn

nisterraad heeft zijn ontslag genomen. 
Landen, 7 April. De Fransche troepen zijn 

begonnen op te rukken naar Honghoa. 
De uitsla,3' van den roeiwedstrijd der beide 

universiteiten was, dat Cambridge een gemak
~elijke overwinning behaalde. 

en liede1: zooal;; zij. 
Zij bebben bet altijd over bet geluk van alle 

men~chen, wat alleen kan verkregen "·orden door 
een algcmcene vcrdelging. Eindelijk als bet oogen
blik gekomen is om zich ter rmte tc begevcn, gaat 
Damour rnor bet portret van Eugene, dat nu door 
een fraaie lijst om1at i~, staan, zwaait zijn pijp als 
ecn zwaanl ill cle hoogte, uitroepende: 

- Jal Jal Ik znl u wrekenl 
En den l'O!p;enclen dag, aJs die nil1ilistische dam

pen wecle!' zijn opgctrokken, kcrrt bij hcdaard, met 
crn tewcdcn gclaat en een e1mifrsins gchogcn rug, 
weder met zijllr. hengelroede naal' de rivicl', tcrwijl 
rlat Den u aan den oernr, ar htcrowr in het gras 
ligt en een gat in den rlag slaapt. 

ErxuE. 
1883. E. ZOLA. 

BLA.DVULLING. 

Een Engebman, die zeer ingei1omen was met zijn 
land, blufle ecns erg over de voortrellelijke wetge
ving, de uit~tekende regecrings\·orm en ·gcheel in 
Yuur gel'aakt, zeide hij: 

- Engelnnd is het be~te land clcr wcrcld niet 
alle~n, maar het is ook het ga:<twijstc. Ilet staat 
voor cen ieder open, zoowel voor den arme, als voor 
den rijkc! 

· - Dat kan men van iedere kroeg ook zcggcn, 
mcrktc ecn Franschrnan droogweg mm. 

Uit Batavia, 8 April. 

Het stoomschip Limb111·g is 2 April van 
Southalllpton vcrtrokken. 

Het stoomschip Xoonl Braband is gisteren 
vi'l.ll Suez vertrokken. 

Het stoomsch:ip JYoo,.d Ilullmul is gisteren 
van Colombo herwimrts vertrokken. 

Het Hooggerechtsbof te Batavia veroordeel
de den expediteur Heyneman alclaar tot vijf 
duizend gulden boete. 

De heer Hovers keert in de volgende maand 
naar Indie terug. 

Officieel. 

Ge p I a at st te Pndang, de hulponderwij
zer der eerste klasse B1tkker ; 

de hulponderwijzer Hoesen. 
0 v e r g e p l a !t t s t van Padang naar Ba 

tn.vin de hulponderwijzer der eerste klasse 
:Muller. 

De koffi.ebladziekte is waargenomen in de 
residentien Pa oeroean, Probolii.tgo, Bezoeki en 
Bagelen. 

Er bestaat vree voor mindere productie. 

Officieel. 

T w e e j a r i g v e r l o f verleend aan van 
der Heyden, onderopzichter bij den dienst der 
sfamt.sspoorwegen. 

Beno e Ill cl: tot eersten boekhouder, chef 
der comptabiliteit bij de Bataviasche haven
werken, Doeve; 

tot betaalmeester, Pechler; 
tot kapitein der Ohineezen te Cheribon, 'l'he 

Tjin.uw 'I:jay; 
tot luitenn.nt der Chineezen te Cheribon, 

Kwee Keng Eng. 
Ver gunning v er I e end om naar Ne

derhmd terug te keeren aan den eersten lui
tenant Brouwer . 

B e n o e m cl tot eersten gm veur bij het 
JithogTapi ch etablisse~eut van den generalen 
staf, Y ogelzang. 

WISSELKOERS TE BATAVIA. 

N ederl. bank. 61m dato f 100•;. 
id. foctorij 61m id. 

" 
100•;, 

id. partic. 6/m dato 
" 

100 1/s 
Engl. bank. ,, 12.-

id. partic. ,, 1i.92• a. 11.95 
Singapore bank zicht 

" 
2.24 

Hongkong id. id. ,, 2.24 
Amoy id. id. ,, 2.26 

Uit Batavia, 9 April. 
Officieel. 

Inge tr o k ken de overplaat.sing van Soera
baja naar Pasoeroean van den ingenieur Hein, 
zijncle hij te Sitoebondo geplaatst; 

van den ingenieur van Goor bij het depar
tement van B. 0. W. 

Overgeplaatst van Sitoebondo bij het de
partement van B. 0. W., de ingenieur van 
Kel: 

van '.Cegal naar Brebes de opzichter der twee
de klasse Lammers; 

naar ·w elteneden, de officier van gezondheid 
Koch; 

naar Soerabaja, de officier van gezondheid 
Schakers. 

Uit Batavia, 9 April. 
De 1?ajoor adjudant Roukens zal tegen Ju

li pens1oen vragen. 

Van Reuter, 9 April. 
Landen, 8 April. In het verslag van Direc

uteren der Oriental Bank Corporation wordt 
voorgesteld, het kapitaal op de helft te ver
minderen. 

Uit Batavia 10 April. 

De heer van Rees is heden morgen te Tan
djong Priok aangekomen. 

'.C w e e j a r i g v e r l o f verleend aan mr. 
Lion, lid in rlen Hu.ad van J ustitie te Semarang; 

aan den havenmeester te Muntok, Nix. 
Beno em d tot assistent-resiclent van Ga

loch van Steeden. 
van Soekapoera Ketjen. 
De kapitein der artillerie Chevallerau is 

op zijn verzoek gepensionneerd. 

In Europa zijn aangekomcn de 1'1.fe1·api, Lo
tus, Bellona en Nebo. 

Cori·espondentie. 

L. Uw ingezonden stuk, zooals bet daar Jigt, kun
nen wij niet opnemen. IIet is zeer onduidelijk en 
zou de plaatsing daa!'van wel nut sticbten? 

P. Het bcste zal wezen, u te wen den tot den 
Iloofdl'egent van politic. Eerst als hij van uwe klacht 
geen nota necmt, zullen wij uwe grief publiceeren. 

A d v e r t e n ti e n. wiiarbij van G'X2'X 'l,G" en '!•" 
~taaf en plaatkoper en Koper· 

draad. 

a~~en~~aoki~~.., 
Groote- sorteering- lloerbonten en 

IOinknagels. 
}t1ein-ambtenaars examen te Soe1·akw·lrt, l\.la~ 

ten on Bojolali op 1\foancla.g den 9en Jurn 

» » lt.01>e1·eu Ji1·anen 
on ~tomnafslniters. 

India rubber van af '/lG" tot en met 
1" dik. 188.J. ( zie vercler J avasche Courant.) 

Som.1kcll'la 5 April 1884. Gasp\jI>en met hulpstnkken tot 
en met 4" De Hesident, 

(106) MAT'.rI-IES. Geklonken Jl\jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Een Europeaan. 
Prima kwaJiteit Engelscbe d1·~jfl"ie• 

mcu, enkel en dubbel. 

ook de Javaansche tu.al sprekeude, ge
durende dertien ja.ren bij de sniker· 
kn It u n r werkzaa.m geweest zijnde, wait!': 
van -vijf jaren als administrateur, ook ge
heel op de hoogte van de Indigokul• 
t n n r, vraa.gt plaatsing op eeue hindelijke 
onderneming als Achninisti·atenr dan wel 
Onder-Acbnini~t1·aten1·. 

Hand, Centi·ifng·aal, Stoom· 
po1npen en B1·autls1ntlten. 

§n\jgereedschap ' 'OOr g·as en 
'Vitln,.'orthtb·aatl. 

Alle soorten 'r ei·f~varen. 
Door en Ponsn1achines, Draai· 

en §chaat~banken. 
§tooinJuacbines 1net ketels op een 

f"undatie}llaat. 
Jiiezel~·ntu· compositie, de beste 

bekleeding tegen warmtc-uitstraling . Adres onder nommer dezer advertentie, bij 

(99) THOOFT & B"C~I ... 'G. Dinas Cristall, een nieuw soort 
''nurklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Jam zijn. 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. Verder alle tll'tikelen, benoodi~d 
I ,~001· landelijke 01ule1·11emingen. 

'flVEilK 'l.'U IGK UNDIGEN. Hnnne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hnnne prijzen zeer biJ4jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. Gan.me belasten zij zich met toezicht hou

den op aanma.ak V<LD JJl.achinerieen en 
1·e1laraties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. 

HEBB EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, LI ou Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

Staaf en plaatijzer van alle dikten, (90) 

TG EEREN EN GEWEEREN 
~ 

VOOR SCHIETOEFENINGEN' 
'::: .\lle groole llagblalleu vau Parijs juicllen !or toe aan th! vervolkome-

_.,- 1illg tier j_aglgC\Yeerc'll door lleu Heer GALAI.;D. \Yapcu-Fa!Jrikaut te 
Pun/"· Lml;: eu Bmmngllam, mgevo0rd, waarvall llij lie draagwijdte 
\'l!l't ulo!Jclt en de concentratie vercliicvoulligl. -- lid !mis GAL.8.ND 

(....- b feitelijk hct bellu.idcullste in Europa, en het mecst aantub0vele11 door 
~ de uit-tekeuheid van zijue fabrikalie, 11et v.irdiell•l van zijne uitviud u

geu, en de voordeeligc prijz<'n rnort~rru.itcndc uil ziju nihluitcnd mcka
mek werk . ~e .na:auwkeurigheid zijuer c:;arabynen (express mechanisch 
llz{!ts), d0 sol!d1lt.!1t eu de got~tl0 werKmg ZIJUer gc:lJJ\)':etcc1·tle Hcv Jy.;rs 
de .schoouhdd eu de onwrik.bar.E! ajustatie van zijne Jagt:,;cweercn. de 
bmle11gewoou gocde kwal1le1t z1Jner melall10:Ce carloueh.:8, onvcnoe
slellJk en meer al 11011derd maal d1enenue: de znrgn1ldi.;llc:i<l waar111ede 
alh! ontvaug0n orders u.itgevocrd warden. zoo klein ook l!et b.cilra" 
daa.rvan mogc zijn: .all es streen naar cen lJuit,·ngc:woon hoo.;c clas . .;: .i~ 
cat1c. en rcchlvaard1gt de grootc naam. st01mendc: op d0 iJe~l0 1-.:r.crenll.!S 
iu In die zoo we! als in ander0 werddi.lc<lle11. - D~ I!~cr GA:J.,AN :c b ".c 
schrijver van een \YCrk : Behan•leli1ir1 der \l"fl/>e11k1wde. i:rool bnckdecl nkt 
60 scl!oone gravuren, Geweere~, Carabyr.en, !."istolen, Revclv-ers, 
SchiJven, cnz .. ecn werk dat h!J franco aan all..:n g-ralJ· zendL. die hem 
ecne gefrankeerde aanvraag Llo:n. gcrichl <ian zi.i : l.\OOFD-E L\.BLJ.:;. 
:il~.\lE.i.'IT, 13, R.VE l>'HAVTEVILLE, PA:ans. 

T eerca sulen 
STEEDS MET SUCCES AANGEWEND TEGEN 

VERKOUDHEID, DRONCHITES 
HARDNEKKIGE HOEST en hel OPGEVEN van SLIJM; 

en mder trgen de meeste ZIEK'TEN rnn de 
ADEMSHA;f,,.lNGSWERKTUIGEN en de LONGEN 

Prij.~ p~r fleschje inhoudende ZEST!G CAPSULEN TACIITIG CENTS. 

Men eische de hierboven afgerlruL.te meJaiiles op de etikette en het 
prospectus, Leide in de fransd1e taal. 

I3estellingen voor en gros te richten aan E. ELSBACH, 
8, Rue Milton, te P.A.~IJS 

Te verkrijgen voor JAVA, bij \Vannce en Van Aalst, te S.rn.\RANG; bij Boutrli'We &<Co, 
te BATAVIA; bij G. Ellinger, te SoERABAYA 

EN IN ALLE APOTHEKEN Ned.-lndien 

Victoria ater, 
Nat u :u r 1 ij k Miner a a 1 w at e r 

uit de 

Victoria Bron. 'tc Oberlahn.ste;n a ;d. Rijn.. 
Het minern.alwater der »Victoria bronnen" wordt gevuld zooals h.et uit den schoot der 

aarde ontspringt. 
De> Victoria bron is tot nog toe de eenige bekende volkomen ijzervrije bron en is haar 

water daardoor beter geschikt tot vermenging met brandij em. clan eenig ander mineraalwater. 
Verkrijgbaar bij: 

(81) 

SOESMAN & Co. 
Samarang, Solo, Djocjo. 

en in alle Tokos. 



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

ten behoew 'illl 

De GynurnHtiekschool te Socraknda 
en 

De ''crccui~in~ tot ,·oorbt•1·cidcud ou
clc1'l'icllt nan Jdndc1·eu van Jiinver

mOf;?;Cndcn in Nedc1·la1ulscll ludic. 

. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van ( 20.000.-
1 « < (( 10.000.-
2 pr:gzen « f' 5.000.- « 10.000.-
5 « (( « 1.000.- < 5.000.-

10 « (( « 500.- (( 5.000.-
100 « (( (( 100.- « 10.000.-
200 (( « (( 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOT&" zijn tegen f '10.- CO:NT.L'\T wrkr~jgbaar. 

te Amboinn bij de heeren .\ . T. 13ouman & Co. 
« Banda << den hecr C . .T. Blankeri. 
« Bandjanna~in « « << .T. A. Jansen. 
<< B:mdong « « « C. G. Heiligers. 
« Batavia << de .N' I E~compto . faatschappij. 
« « << den heer II. J. :Jieertens. 
(( (( « << << G. Gehnmg. 
« (( « << << F. ll. Kroon. 
<J. (( « de heemn II. l\L Yan Dorp ,·Co. 
(( (( << << << Ernst c'· Co. 
(( l< << << << Bruining & Co. 
(( (\ « (( « Ogih·i • & Co. 
(( (( « << « Yis:;er & Co. 
(( (( « « << Dunlop & Co. 
« (( << den lteer Loa Po Seng. 
II. (( « << « Thio Tjeng Soey. 
« Bengkali 
« Bonkoelen 
((. Bocleleng 

« « << L. v:rn !IuttPn. 
« « << C .. \. Aeckerlin. 
« << << :\ierinckx. 
« « << Th. Jnn:;z. t< Bnitcnzorg 

<< Cht'ribon << (( << .T • .T. IT. Smeenk. 
(I. £( « « « \ . .T. \\"ohekarnp. 
(( \( « << « J. van lioJ,t Pellekaan. 
« Djocjacnrta « << « .T. J. de Grnaff. 

(( (\ (( (( 11. nuning-. 
(\ « << << \Yed. Kockcn. 

(\ (( « de hcereu Socsrnan , · Co. 
« Indramajoe « den hcer .l. Ilc,·iu~. 
« << << (( Ch~. Pino. 
« Kedirie « << << F. ,_toltcnhotf. 
~ Kotn-Rndja « << « A. \\'. Kneefe!. 
« Lnboean (Deli) (( « (( J. F. II. vnn Hemert. 
<< :Jfacn sar << << « \\' . Eekhout. 
<< :Jfadioen << << << P. E. Andresen. 
« :Jiagelang << « « P. h.oppenol. 
<< :Jledan << << << ·w. F. iI. Leyting. 
« :'.\Ienado (( de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « << << \Yaldeck & Co. 
« Palembang « << << G. H. Ruhank. 
« Pasoeroean « « « II. G. Elw1der. 
t « << << « D. P. Erdbrink. 
<< Pattie « << « .\.. :JI. \'arkeYi~ er. 
« Pecnlongan « « « A. IV. I. Bochardt. 
« « << << << S. .N'. l\Inrx. 
« « « de heeren liaua l\Iullemeister & Co. 
« Poerworedjo << den beer :JI. F. Smets. 
« Probolingo << « <( C. G. rnn Slidrecht. 
« « << << « n. S. Thnl Larsen. 
<< Riouw << « << t. Ynn Zijp. 
(( Rernbang « << « P. L. Yan Bodegorn. 
« ... alatiga « « << Th. 13. rnn Soe>:t. 
<< Samarang << de heeren G. C. T. Yan Dorp & Co. 
« « « « « foncuswnay & Co. 
« « << « (( .\l'llolt! & Co. 
(( (( 

{( (( 

« (( 
<< Soerabaia 
(( (( 

(( (! 

(( (( 

(( (( 

<< Socrakarta 
(( (( 

(( (\ 

(( (( 

cc 1'ang-crang
<< Teg-nl 
« Ternate 

<< Tjilatjap 

<< « « Soesman & Co. 
<< « « Griwl & Co. 
<< den heer A. Bisschop. 
<< « << Chs. Kock.en. 
<< << << \'. Clignett. 
<< de heercn Geb. Gimberg en Co. 
« « << Yan :Jfoiden & Co. 
<< « << Thieme & Co. 
« « << Soe>:man & Co. 
\( << « Thooft & Buning-. 
(( << « \" og<'l van der Heide & Co. 
<< den hccr L. 13nier. 
« << << L .. \. :'.\I. Leman. 
« « « K. IIoYens Greve \Yzn. 
<< << « C. \\". n. rnn Hene-e Ynn 

Dnijvenborlc. 
<< << « I. I. A. Uitcnhnge de 

jfo:t. 
De trekking geschierlt ten orerstann ·nm den ~o

ta1·is TI . .T. :JlEERTE.· te Batalia als bij nauplak
billet is bekend gemankt. 

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

(12) E. DOUWES DEXXER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HANDEL (7) 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedige be<liening en net{e aflevering ge

gnrnndeen1. 
PHJJ, ·co UH.ANTE:.N' won1en Hteeds gnitis 

verstrekt. 

SOE~3..CAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1nmissie,·endutien 

(28) 

THOOFT & BUNING - Soerakarta. 
leveren op aimvmag datleluk 

Scllijf!olchictrcgi1o1tcrs en Af.!!ltnndsbepa-
lin~t"n, alzond<!rlijl, g-l'hllnden. 

G t'druktc Auntcekcni ngbocl,jci;i. 
M iuunlijstcn. 
Ji.leedi uglijst<"n. 
Strnfbot"kcn. 
MenagebocJccn met stt"rktc ReA"i!iiter. 
Proees-Verban l. Getnigcn Vcrhoo1·cn. 
Deklangdcn Verlloo1·t"n. 
'rcndu,·t"rnntwoordinr;en, cnz.enz. (4) 

Ver/;,r(jgbaar bij 
THOOFT & BU NI NG. 

lt P~ VAN DER STOK, 
ou<l-officier van gezondbei<l bij het 0.-L leger 

H.ANDL.EIDING-
\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
Di 

Nederlandsch-Lndie. 

}fet 1 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen waar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
.A.mhtenaren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
I'1·ijs f' 5.- f'1wico pe1· JW~l f' 5,50. 

Steeds noorltanden: 
POSTTAHIEVEN'. 
TELEUlLAAFTAl-UE\rEN voor 3 kri·1gen he

rekend tot '.200 woonlen. 
'l'ARlliVE~ voor KOELIELOONES buiten 

de lijn. 
(6) THOOF'r & BU.0.rr:NG. 

Uit de hand te koop. 
Een teenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informatics bij den heer 

(19) A. :tlIAOHIELSE. 

A1nsterdan1sche Apotheek. 
Soerakarta. 

Bayrnm. Alcoholisch 'vasch· 
w-ater. 

( 101) MAOHIELSE. 

'-"'-
~-,..
r.-:,1. 

\ ::::-c. "'-::...., ~ -··-
'S:llli.oc.llU.l";~- - --· 

S:l:P:HC:J:J L:l:S 
Verkreaen of wel overgeerfd. pas onlstane of ver

ouderde "vloeingen, huidziekten, huiduit• 
slag e-d and ere bloeds veranderingen die er door 
ontst~an, mond en keeluitslag, beenontste
king,klieren Rhumatisme ZW"eeren; cnz.enz, 

AB~:tMl\'111~1~~13:' 
Zekere en radicale "'cnczin" rnnde me est Yerouderde• 

en aan alle bebandclfi 1 g, wee ~spannige Ziek ten ,door de 

BISCUITS DEPURATIFS van Dr OLLIVIER 
DE EENIGE GOEUGEKEURDE rluor de Academie rle Medecine van Parlja. 
DE EENIGE GEAUTOR'SEERDE duor het rranscbe Goumnement. 
DE EENIGE A.ANGENOilIENEN in de hospilalcn \'an Parijs. 

Natio11ale beloo11i11g van Frs 24.000 
Dit medicament,sedcrt GO pr en door de voornaamste 

gencesbeeren gehruikt, a.ls bet kr~cht~ad1gste van 
t.lle Zttiveringsmiddelen 1s bet eem~e in _de gehee.ze 
wereld dat zijne eere en ondersche1drngst1tels bez1t. 
ALGEMEEN ENTREPOT: 62, rue de Rivoli, te Parijs 

Jedere doos bevat ewe brochure die Ziekten betreffe11de 
voor JAVA bij Wannee &. van Aalst te Samarang 

Te DJoKoJo, bij w ANNEE & c·. 

~MAAGZIEKTEN 

I 
ll[oeijelijke Spijsvertering, llaag-onlsteking, laag-en bnikpijn 

EuxiiENiifouirre:f.RERRET 
a la P.AP.A:fNE + (Plantaardig, de spijsverteering bevorderend midde/J 

Generaal Depot: 163 &: 165, Rue St-Antoine, PARIJS 
en in Indi ij in alle Apotheken verkrijghaar. 

Sedert 30 jaren, zijn een 
groat a,a,ntal personen, zoowel in 

Frankrijk a.ls in vele a,ndere 1.inden 
genezen, of wel zij hebben l1unne 
a-ezondheid bel1ouden door liet gere
gelde gebruik cle1• Bloedafleidende 
Pillen van CAUVIN, van cle Faoriteit 
te Parijs. IJit geneesmiddel is eene 
za,ohte en a,a,11gename purt,atie; 

gemakkelijk intenemen, stellig
werkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop en te P .ARIJS 
147, Faubourg St-Denis 

NBdBrl. lndischB LBVBilSVBfZBkBflil ~ 
EN 

L ijf r B n tB M a at s c h a p p U 
TE B~lTA VIA .. 

Inlichtingeu omtrent verzekeringen b. v. Knpitanl bjj oved~j Lu, 1m'uer-trJkkeu le vet'll<! 
keriug;- ook omtrent di<' volgens het onlmtgs Mngeuornen V EltLAAU D tarief voor 'VEE
Zl~Nii'O~DS, won1en g1111rne verstrokt tloor 

den Agent te Soemkarta 
(17) J. H. VAN O:tlll\1EllEN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java van Bub's stookoven, hebben ten 
einde iLan de vele aanvrngen te kunnen voldoen, en 1illen snikerfabriekanten gelegenbeid 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vum-v1iste steenen per steamer 
ontboden, (lie zij tot de meest concur re ere n de prijzen leveren. 

(18) 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. DE LIJN. 

H1indel in HOUT en BOUWi\IATERIALEN 
SMEDElUJ, KOPERGlBj'l'ERIJ, WAGEN-

1\-iAKElU.J en TIM.\IEH,:.\IAJ.. I:::JWI:.N'KEL
Bestellingen op hovengenoemd werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Installa ti en. 
warden met den meesten spoed. tegen billijke 
prijzen en met accurntesse geetfectueerd. 

DEUH.EN en RAi\IE~, houten en ijzeren 
KAPPE J voor WOO~HUIZE~, F_\..BlUEKEN 
en LOOD -·E ... , warden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOO.!.. ~HUIZEN en FA
IlBIEKEX, wonlt op zeer billijke conditien 
aangenomen en W,tgevoerd. 

Xev~o~~ A,., Klein 
n1odiste §a1narang. 

is ruim voorzien van fluweel, satijn, z.ijde, po
pelines, cacheru..iren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren en alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
litatste saizoen in Europa. Heef't ook voorrn
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

GELDLOTERIJ 
te BATAVIA 

ten hehoeve van 
de Gymnnstiekschool te Soernkarta 

en 
de Vereeniging tot ' 'oorbereidend on-

derricht nan Kindereu vnu Jiinver-

L 0 T
1110Egf\Tdf n ! ni f :~l~~~~~::c:::i:n 

11 aangeteekend per post, 
te bekomen bij 

(8.t) THOOF1' & BUNING. 

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

'Voo rst 1 ·a a l-.Solo (35) 
Steeds beleefdclijk annbevolen. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

K~ap~~he W1ijne~.., 
(25) A. l\IACHIELSE. 

V erln-ijg~baar 
bij 

THCOFT & BUNING. 
Avonturen 

van 

Baron von MtinchhansBn 
(in het J a vaansch) 

Prijs f 5.- fmnco per post f 5,GO. 
(82) 

Verkrijgbaar 
13IJ 

Thooft &, Buning - Soerakarta. 
P .APIERE:.N' IN DirERSE SOORTEN. 
E NELOPPEN. 
KAN'I'OOI-tBE.NOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOH/I'EN. 
P B.AOHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

VAN DEB LINDE & TEVES. 
SAMARANG. 

A1nsterdan1sche Apohteek. 
Soerakarta. 

011tvri11gen: Encalypsinthe. Koorts
-werend liq uen1·~ tevens eene zeer ttan
gename drank . 

t 100) i\fACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Keating·s Coug·h JJ ... ozen~es. 
l\fi(l<1el tegen de hoest. 

( 10 5) i\1ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eeuig Agentuur voor Soemkarfat voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJ~-ES: 
:\Ierk PLATO~ & Co. Batavi11. 

(70) A. M.ACHIELSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur der Onderneming 

:Be;g'~jal~ v.Tila to@nig 
te Solo, is op 1 Maart jl. overgegaan van 
den Heer GUSTA.AF WI~TER, op 

(83) M.J. THOOFT. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee-en Brand
Assurantie 1\-laatschappij. 

De onclergeteekende sluit verzekeringen te
gen bmndgev;mr, op de gehruikelijke voor
waanlen. 

(14) A. MAOHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E:-.: 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Jlij het Agentscha1• dezer 1'I1tatschap
pije11 bcstaat, Oil zecr aanuemelijke voor
wanrdcn, gele~t"nileid tot vc1·zckeri11g 
tt"gcn b1·an1l~evaar, van alle soo1·t~n Ge
bouweu en Gocderen. 

De Agent te Soemtkai·ta, 
(lG) J. H. VAN Oi\Ii\filREN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Bticlkamers, goed
koop en goed. 

l'e bekomen bij 
(JI) U. DE LIJN. 

~e"'W'~Qu~ A.., Klei~ 
Ino<liste §an1a1·an~·· 

· Deveelt zich min voor het opmaken en le
veren van alle toiletten, welke tot het dames 
modevak behooreu. (36) 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 'l'it bevrngen bij den Heer 
(20) A. MACIIIEIJ3E. 

Stellcn zich verantwoonlelijk voo1· de wet 

DE Ul'l'Gl~VERS. 

Sneld.ruk - TuOOl"T §"' BuNI.~G - Soerakarta. 
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