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Een Euptenaar van beteekenis. 

(Slot.) 
Doch keeren wij tot het gesprek zelf terug, 

want de oostersche manipulatie (in letterlijkeu 
zin) van allerlei soorten eetbare zelfstandighe
den, van af gekookte kip tot gelei en tloeda
neesche soep toe, is eene schoone kunst, waar
van d~ nauwkeurige beschrijving kolommen 
zo~ vullen. 

V rede ! 11.ep Zebebr met een droog lachje 
uit terwijl de cigaretten werden rondgediend, 
hoe kunnen de Arabieren gelooven in den vre
de dien Gordon beet te brengen wanneer een 
antler generaai. in een antler gedeelte van Soe
dan, vijfduizend mijner landgenooten doodt? 
lk denk wel eens met lord PiLlmerston, dat er 
vele dingen zijn beter Jan de vrede en vele 
zaken erger dan den oorlog. VY at kon voor 
Soedan een grooter ramp zijn geweest dan het 
wanbestuur van Egypte? tlinds 64 jaren, van 
af de verovering door hlehemet Ali is Soedan 
gebruikt geworden als f~ene strafkolonie voor 
a.Ile boeven van Beneden Egypte, het is ge
plunderd gewor<len door gewapende belasting
gaarders, die een geit wegnamen voor bet te
kort van een piaster, en een kameel a]s er 
-geen -geit was. Het was in zijn recht met te
gen zijne verdrukkers optestaan, ging hij in 
vervoering voort, in het wezen der zaak is het 
een staatkundige en geen godsdienstige revo
lutie en de Mahdi, die ofschoon een eerlijk en 
waardig patriot, toch een middelmatig volks
leider is, is voorspoedig geweest; enkel omdat 
de algemeene ontevredenheid hem den weg 
reeds had gebaand. 

Zebehr gmg voort met op de krachtigste 
W!)Ze te betoogen, dat de onafhankelijkheid 
datgene is wat Soedan behoeft, dat bet land 
er nimmer van had moeten zijn beroofd. Nog
tans, alvorens men tot de staatkunde overging 
oiu het aan zichzelf overtelaten verkluarde Z:e
behr zich gaarne ben·id om aan het hoofd van 
ee.:l leger naar Soeakiw of Karthoem te trek
ken, om den Khedive te belpen zijne verloren 
domeinen te herwinnen. Do<ih z00 rlit geschied 
ware, wat zou hem belet hebben de Egypte
naren 11.fvallig te maken en ze tot werktuigen 
voor zijne eigene verheffing te doen dienen. 

Zebehr zal u zeggen dat Gordon geen kans 
op slngen heeft. Gor,lon is bij de Arnbieren 
bemind, zal bij u op zijn half cyni.;;chen toon 
oprnerken, maar wat zij nog meer beminnen, 
dat zijn hunne eigene landgenooten. Van zijne 

F e u i 11 e t o n. 
Te veel Oill te sterven, 

te weinig ..... 
\'I. 

(Veruolg.} 

Aldus gejaagd en geplaagd bracht de arme man 
dien dag doo1-. De clruktt' van schikken en opruimen 
verhindercle Christine, zijne verstrooidheid en neer
slachtigheicl te bemerken, gel\jk hij dan ook door het 
aannemen eener zekere bedrijvigheirl den inwendigen 
kommer die hem kwelcle, rnor zijne lieve vrouw tracht
te te verbergeu. En zoo hij al min of meer Wf>zen
loos werd tegenover den maalstroom van denkbPe!clen, 
die hem rnor den matten geest dwarlden - een bood
scbap die hij bij bet vallen Yan den avoncl van de11 
baron ontving, plaatste hem op nieuw angstwekkend 
tegenover zijn lot. De adellijke beer zone! hem een 
mane! wijn ten geschenke. Mevrouw had 's mid1lags 
nog een nalezing gegeven aangaande de pastoriedruk
ten van den vorig~n dag, en daarbij doen uitkomen, 
dat zulke gekgenheclen een zware taak legden op 
de provisiekamer, en vooral op dtJn wijnkelclcr van 
den nieu'' bevestigde : 

- Ik heh waadijk medelijden met die jonge men
schen vcegde zij er bij: 

- Stil maar Jet stil maar ! antwoordcle de baron: 

De Soerti,ktil'tasch.e Co1tl'ant ver~chijnt l 
driemaal ·~week~: Dinstlti.qs, Don1lel'<la.qs en 

'IJ(iterdags, uit~ezonder,1 feestdagen. J 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plnatsingen f' 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

e1gene bekwanmbP.id om de rust in de zuicle
lijke streken te herstellen, is hii niet minder 
ov~rtnig<l. Hij zeide: w1mneer uwe l~egeering 
mti wilile verhinderen Soednn binnen tetrekkeo, 
dan zou mij dit thans zeker bezwaarlijker z\jn 
dan eenige mR.anden geletlen, maar ik zon er 
rn tjjtls mee gereed komen en zeer spoedig een 
20,000 volgelingen om ruij heen hebbeo. 

Op die wijs redenerencle gebeurt bet hem 
wel d1Lt h~j plotseling ophoudt, uls bedach t l.i \j dat 
hii reeds te veel had gezegd en clan ga11t hij schuil 
11.chter 11.lgemeene waarheden en oppervlakkige 
verzekeringen, zooals dat bii er niet naar streeft 
een omlerkoning of onafhnnkelij k vorst te 1vor
den, maar enkel tot heil vim zun geboortelnncl 
weoscht WP.rkzniun te zijn. 

Intu schen vereischt het niet veel scherpzio
nighei,l om te doorgronden, <lat Zebehr in z!jne 
ballin~"chap te Cairo 11.l~ op heete kolen zit, 
clat hij dor;;t naar de roem en de mii.cbt en da,t 
hij onverzoenlijken wrok koestert tegen clege
·nen, die zijn val voorberei<lden. 'foen Gordon 
en de heer Baririg hem over vergoecling sprn
ken vie! hij hun scherp in de rede: gii kunt 
mu nimmer de schande vergoeclen, die over 
mijn geslacht is gebracht. Die uitval verrafl.clde 
wellicht wat Zebehr zou doen, iuclien hij Gor
don ooit in zijne rnacht mocht krijgen. Z:ijne 
grieven zijn dat hij, terecht of te onrecht, 
Gordon verantwoorde1ijk houclt voor de confis
c11tie vun zu ue aanzienlijke eigendommen, de 
terechtstelling van zijn zoon Suliman en als de 
ergste, de oneer over zijn vrou w en gezin. Hij 
schut zijne bezitting op ee.n miljoen pond ster
ling-, wut in Egypte beteskent dat hii bet nooit 
terug zal zien. H~j gewaagt met een so0rt van 
som be re voldaanheid, van de jongste uitkeering 
hem door het Egyptische gouvernement gedaan, 
van 5000 pond sterling. - in minde1·ing ge
lijk hij er bij voegt. 

Er moet ten dezen echter eenige om w eg, 
eemge halve wnarheid in bet spel zijn, want 
de onder.>ecretaris van N ubar-paclrn verklaarde 
111.ter in ons bijzijn, clat deze 5000 pond st. en
kel eern:i gift waren om Zebehr in staat te stel
len zijne schulder. te befolen, toen hij zich ge
reeJ maakte om met zijn klein leger zwarten 
naar Soedan opterukken. Overigens heeft hij 
zich oogenscbijnlijk tevreclen te stellen met de 
bescheiclene toelage van honclercl pond st. 
's rnannils uit de scbatkist te Cairo. 

8teeds moet rnen voor de figuur van Zebehr 
pacb1~ geuegenbeicl opvatten. Hij is de beleefd
ste en hoffelijkstc gastheer ter ereld en beeft 
eene onbevangenheid en eene openhartigheid 
over zich, welke zeer afsteken bij de aangdeer-

ern flesch wijn of wat is zoo'n zaak niet, daar is 
wel raad voor. Ilij knipoogde tegen zijn gast en 
hr.icht het gesp1·ek op icts and~rs . Na bet dessert 
stelde bij den professor voor, een sigaar in den tuin 
te gaan rookcn, stootte even met zijn elleboog en 
sprak lluisteren<l : 

- Ik heb den kl'lder van mijn dominlmaar wat 
latcn aanvullcn : gij ziet ik heb nog wel iets voor 
uw beschermeling over. 

Christine kon maar niet begrijpen hoe het Imam 
dat haar van Hemmenis niet hooger met het ge
schenk ingenomen scheen, in weenvil rlat hij op hare 
opmerking het betuigde te wezen. Doch onder voor
wenrbcl - ach ! wat drukte het hem -zwaar tegen
ovel' zijnc Christine voorwendsels te moeten bezigcn ! -
van noodwendig iets in zijn stucleerkamcr te mof>ten 
in orde brengen, venvijderde hij zicb zooclra mogelijk. 
llij zette zich op zijn stoel neder met de hand onder 
het hoofd, stond op, liep met gri 0ote stappen de 
kamer op en necler, ging ani.lcrmaal zitten, en zuchtte. 

- Wat heb ik er aan? zeide bij in zich zelf, 
ik moct er voor bedanken, en \an zijne zijde is het 
een beleefdheid. Mam· wat doe ik met wijn dien 
ik niet noo<lig heh? Had ik liever de helft van het 
geld ! Docb zacht, het is van den baron niet te ver
gcn, dat bij mijnen toestand zou kennen of begrij
pen. Christine, Chl"istine ! 

Onwillekeurig had hij de laatste woorden luide 
genoeg uitgesproken, zoo<lat zij, toevallig in de na
bijheid, ze gehoorri ha<l en de kamerdeur openende 
v1·oeg: 

de maniere11, de verniste vormen van de ont
zenuwde generatie der Oairo-pacba ·~' . Hij is 
een bekwa1irn, welsprekend en invloedr~jk re
denuar, die nooit doordraaft clan wanneer h~j 
het over z~jn fomiliestauiboom heeft. Du.n be
gint hij met z~jn gr0oten voorvader Abbas, den 
neef van den Profeet en met een bPhagel\jken 
gliwlach op zijue breecle lippeu, met een rhijth
misch been en weer wiegelen van zijn lichu.am 
zal hti u op een half ziugenden toon, in den 
genealogischen stijl van een hoofdstuk uit het 
Ou-le 'l'est1J.mont, 11.chtereenvolgens de nameu 
van al zijne voorouders opnoemen m stipte 
volgorde, van vuder op 7.oon, opklim111enrl 
tot in de elfde eeuw, toen de Abb11.siden uit 
Ani.bie naar Soedan trokken. Doch met eenig 
beleid kn.n zijn t0ehoorder wel aan de no1Uen
clittuur voor de eerstvolgende zeshonderd j mr 
ontsnappen. De 11.fstammeling van Abbas is 
trotsch op zijne verwantschap met den Profeet. 
Hij is een volbloed Arn.bier, wat de neger
messrns van Kordofan, de Mahdi, niet zeggen 
kan. Het zou hem misschien niet onaangenaam 
steouuen zoo ge hem een wenk gaaft, dat hij 
zou lrnnnrn optrekken tegen Mnhomet Achmet 
om hem het l\fabdi-schap, de plaats van »Gids" 
te betwisten. 

Doch iebehr is het voorwerp van meuweu 
argwaao g eworclen en m somim~e kringen 
houdt men bet oog op hem gevest1g.l. 

Soerakarta. 
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Gelukkig bemerkie zij zijne venvarring niet; geluk
kig wist hij zich het overige van den avond goe<l 
te houden. Maar toen een korte, meer afmattende 
dan versterkende slaap zijne oogleden gesloten had, 
woog door de stilte van den nacht, die altijd iets 
neen:l.l'ukkends heeft voor een benauwden geest, zijn 
leed met bonde1rlvoudige zwaarte op de ziel en 
hij eindigrle met het moeielijk besluit te nemen, haar 
deelgenoote t.: m!lkeo van zijn eigen kommer - een 
besluit, waarin het opwekkenrle Jastvcrlichtende van 
dPn morgen hem echter weder wankelen deed. En 
't was als lluisterrie een geheim rnorglvoel hem toe, 
dat dit nog slechts een begin van den komme1· was. 
De arme man !eed veel ! 

Reeds vroeg in den voormiddag ontving hij een 
bezoek van den professor. 

- 't Is nog wel wat vroeg, sprak <leze, maar ik 
kan mij het genoegen niet ontzeggen,. een uurtje 
met u te komPn praten. Gisteren, begreep ik, had 
gij nog uw huis op stelten, maar heden zult gij 
zeker een bezoek brengen aan mijnen gastheer, en 
ik rekende bet nuttig u vooraf het een tlll ander te 
zeggen aangaande den baron met wien gij op goe
den voet staan kunt, indien gij hem wcet te vatten. 
In den grond is hij geen kwaarf man; dat is u nog 
gisterenavond gebleken. Ik wil niet beoordeelen in 
hoever een zekere praalzucht, vooral ook tegenover 
mij, eenig deel hebben aan zijne mildheid met den 
wijn. Gij hebi, doorzicht genoeg, mijn vriend, om te 
begrijpen, dat de bezem zoo schoon niet blijft vegen, 

Inzending der Advertentien tot op den 

dng der uitgave vo0r 10 uur. 

Een clessabewoner W ongsodiriljo gennamd 
sedert twee jaren in Z!Jlle karnpong Samin 
teruggekeercl van z\jn verbanningsoord Atjeh, 
heeft zich door oppusenclbeid tot een gezeten 
man weten op te werkeu. - iijne goeclereu 
wekten de begeerte van dieven op, die hem 3 
karbouwen nit de kraal wegnnmen. Na die 
ann een boom gebonden te he.bben kwamen 
z;j terug, maii,kten eeu gat in de woning en 
stiiken daar een stuk pisaugbast in den vorm 
van een menschenhoofd door, om zich te o
vertuigen of de huisbnas nog sliep. 

W ongsodirdjo wercl echter door bet geritsel 
wakker, nam zijn bus en stelcle zich op de 
loer.- De dieveu in de veronderstelling dat 
er geen onraacl wa~, duwden een hunner naar 
binnen die echter daclelijk een :i;eer gevMrlijke 
por met de lans kreeg. De gewonde vluchtte 
doch viel op den grooten weg uitgeput neder, 
zoodat W ougsodinljo hem :den volgenden mor
gen naar bier opbrengen konde. De andere 
dieven ontkwamen ongecleerd. 

Eenige dagen geleden kreeg W erio Pertjogo 
in kampong Kandean bezoek van dieven. Hem 
werclen een sarong dodot rnn f 15- waarde 
ontstolen en tien kains ter waarde van f20.
Der politie werd van een en antler keunis 
gegeven. 

Gisteravoncl ontstoncl een begin van brand 
in de clessa W onorodjo, ten gevolge van het 
omvallen van een petroleumlamp. Een meisje 
zicb buiten de woning willende begeven, trapte 
bij ongeluk bet lampje omver, waarcloor een 
groote vlam ontstond die zich dadelijk aan 
de pagger meecleelde. 

Gelukkig bevonden zich de ouders in de 
onmiddelijke nabijheid en wercl het vuur zeer 
spoedig gebluscht. 

Een gepensionneerd Amboneesch militair 
rnaakte eenige dagen geleden amok op Mang
koenegarnn. - J aloezie was oorzaak van 's 
mans zinsverbijstering. - Hoewel gewapend 
met cen groot mes, verwondde hij gelukkig 
niemand daar bet der politie gelukte hem 11.l
vorens in te rekenen. 

iijn clulcinea zocbt onclerkomen bij een 
pradjoerit die haar nu wel zal blijven be
schermen. 

maar toch heb ik belangstelling genoeg in u, en te 
veel vertrouwen tevens, om te vreezen dat gij bet 
min goed zoudt opnemen, als ik, zonder u een ge
clragslijn te wil len voorschrijven, die gij niet behoeft, 
u toch eenige upmerkingen aangaande hem mede
deel. 

Die opmcrkingen, in den toon van ecbtc humani
teit ingekleed, getuigden van wijsheid en menschen
kennis; 't venvonderde evenwel den spreker eenigszin•, 
dat van Hem1Mnis ze zoo stilzwijgend aanhoorde en 
ze meer scheen op te vangen als lessen, clan als 
aanleirl ing tot een vriendschappelijk gesprek. Al spoe
dig bemerkte rle schrandere man, clat zijn jongen 
vriend iets drukte; het vermoeclen rees in hem op, 
dat deze, zonder zich door het ontvangen geschenk 
juist gekrenkt te gevoelcn, echter de gewaarwording 
had alsof bij er zijne minderhei<l onder gevoelde. 
Te oprechc en den jongen predikant te genegen om 
zulks onopgemerkt te laten voorbijgaan, roerde hij 
die snaar aan. llfaar ook van Ilemmenis was te 
oprecht, en koesterde jegens zijnen voormahgen leer· 
m•~ester te veel achting, om de waarbeid geheel en 
al te ontveinzen. En schoon een diep gevoe! van 
het betamelijke hem weerhield, den waren gronct 
van zijn kommer te kennen te geven, was toch zijn 
hart al te vol. Het eene woord bracht het anclere 
voort, en zonder dat van Geerveld navorschte of 
onbescheiden aandrong, duurde het geen half uur of 
hij wist alles - de jonge leeraar had zich voorge
nomen, zijn vol gemoed voor zijne jonge echtgenoot 
uit te storten en deed het nu voor zijnen leermeester 



Drn:FST..\LLE.\. Bii den heer R. nabij bet 
:-'poorwegstntion wenl drie dagen geled n in
gebroken, en bijna alles gestolen wnt in het 
huis voorhanden was. 

- E,ergisternacht beproefde een dief de deur 
der wouing van den beer R te I\ ebalrn open 
tc · brekeu, wat h(:nn echter niet gelukte daar 
de huisbaus intijds wakker -werd. 

In cle lrnmpong Kedoeng Loemboe bcviel 
eergi-teren een vrouw van vier kinderen allen 
jongeus, een waarvan aan elken voet zes tee
nen en aan elke hand zes vingers had. 

Y ele menschen bezocbten bet krannibed. 
deels uit nieuwsg1erigbeicl en deels uit be
lang telling. De vier sprniten moeten even 
nls de krnnmvronw, welvarende ZJJn. 

N"aar crotons wonlt op Solo nie£ rueer om
gezien. \' ier i\ladareezen, afkom 'tig van Soe
mbnin., gaitn bier elken rlitg rond om dcrgelijke 
planten Mn den mun te brengen, doch rnlgens 
hunne v-erklaring heeft zich tot tlnsverre geen 
kooper opgedaan. Gister•m vertoonden zii zich 
te Kebalen en verzochten een Europea:m clrin
gencl doch te veTgeef8, itl hunne crotous voor 
een gulden te willen koopen. Ku zijn z~j mrnr 
lfoclioen vertrokken om cltinr bun geluk te 
beproeven. 

Gemengde Eerichten. 
EEx REPORTEU- ' TREEK. Toen Jay Gould, das 

vertelt de flf't'HI' 11nive1·~elle de· chemi11s de f'e1", 
de spoon>egl~jn K1insa '-P1tcific koc:ht, was de 
financieele wereld zeer ongerust, daar niemand 
iets omtrent de ware plannen van den koo

per wit. 
De heer Fred. Skiff, directeur van bet te 

Denver verschijnend blad T1·ilnrne, besloot om 
Gould te gaan interviewen, mnar ciit wns ge
makkelijker gezegd dan· gedaan, want de fi
nancier wn. voor niemand toegankelijk en had 
zich ids ht ware in zijHe woning ver~chmist. 
te1wijl h\j 7.ijnen oudergescbikten sfokt bevel 
had gegeven om iedereen nf te wijzen. 

Ten eirnle mad huurde Skiff de uniform vnn 
een conducteur van een Jlulman-cai·, trok die 
nan en begnf zicb in die verwomming naar 
de woning van den spoor-weg-koning. 

.,Zeg eens," zeide hii tot den portier, ,,weet 
je ook wat ruijnheer Gould vun plnn is om 
met mijn .. car" te doen; ilr moet bet bepaald 
weten.•· 

,Jk weet er niemendal van," antwoordde 
de anngesprokene, ,,vrnag bet den heer Gould 
zelf." 

Op die wijze gernakte de slimrne jouruali t 
door eene 1ijfdubbele linie mu schildwachten 
beeu en trnd hij bet heiligdom biunen, waar 
Gould juist met zijn advocaat Usher aan het 
confereeren wai::. . 

De advocaat herkende Skiff onmiddelijk. 
,,Zijt ge geen joumali t rueer ?" vroeg bij. 
.,Jawel." 
.. l\Iaar wat beteekent die verkleeding dnn." 
.. Dat is zeer eemoudig; ik wist geeu middel 

om in dit huis binnen te dringen, en daaroru 
heh ik ruij als conrlucteur vermorud, want ik 
wil en zal een onderhoud met den beer Gould 

hebben. 
,.Jongmensch" schreeuwde Gould, , het best 

wat je doen k ant is bet gat van de deur we
d1·r op te zoeken, want ik zal je vrngen niet be~ 
antwoorden . ,. 

Skiff wendde vergeefsche pogingen aun om 
den spoorwegkoniug nm geduchte te doen ver
anderen en ging. toen hem geen stoel werd aan
geboden, op den vloer zitten. 

,,1\~ nzij gij mij met geweld de deur laat uit
gooie11," zei de binnendrin·ger, .,wlik ik n1et van 
bier alvorens g~j wij in uwe phmn~n hebt iuge
wijd, ., 

Jay Gould waa overwonnen, bij barstte in 

- Jk mag bet n niet wrbergl:'n rnide dezc, zware 
le,·en~zorgPn wachten u. Yooml indien uw huweli~k · 
met kind<>ren gezegend wordt Ondc1· de ~tanden 
der maat~chappij, die karig worden brzoldigd, nrng 
die \an prcdikant wel het eerst gt•noemd \Yorden. 
!llaar gij hebt het geluk weinig bt•hoel'ten te ht'Ullt'n, 
en a1thans aan gren WPP]de ge11 oon te zijn. Gij hebt 
bornndien hl't onwaardeerbaar voorrecht, een hui~
l1ot1drlijke wou11· te \ll'zitten, die ook niet in owr
vloed is gn1ot gebracht. Dat de Zt'gen Gods bet 
weinige tot wel kan maken, behoef ik 11 niet le 
l.P.rinneren, a I wel"t gij e\·en goed al~ ik. da t \vij op 
geerl wondrrdadige toekornst tc rckencn bebben. 
l'egin u11en Joophn:rn 11iet met niocrleloosheid; zij 
11are 11wer onwaardig. !let oog op God en de hand 
:ian den pioeg rnijn nieml, en nls l!V beiden bet 
uwe doet, rnoogt en moct gij het overige an11 lll'm 
twerlaten. lk prij~ u11· besl'f Yan· cerhjkbeid, 111aar 
overrlrijf de bezorglwid nict. Ab gij beiden, ik zeg 
bet nog cen~. bet u1ve rloet, zal nil<' ~ beter gnan dan 
gij ilenkt. llaarom, mocd, Ycrtrnnwcn, kalmte 1 

-. Bij · dt•ze woorden stond de \Ynarrlige rnan op om 
been te gafln. Ilt.i oordeelde het grpn~t nn bet ge
'prek af te brekcn. 

-- 0Yerigens, VOl'grle hij er bij, ik kan rnij best 
rnorstcllcn dat die f i5.- :__ u zwaar op het hart 
wegen. l\Iaar ·ik zal mijne gedachten crns laten gaan 
Pll misschien weet ik daarnp ,i·cl icts te ,;mien. Hoc 
het zij, h~i druktt- zijn jongen YL°ieml met wa1·mt1~ de 
hand ik ze"' u nog eens: bekommer u daarover 
niet 

1

te zeer. 
0

Tot ziens; ik ontmoet u zeker nog hcden 

scbaterend' gelach uit, en gaf den jourrntlist alle I 
inlichtingen, die hij verlnngde te weten, wain- J 
door 11et publiek op de hoogte v11n de plannen _ 
van tlen financier kwam. 

V ers p reide Beric h ten. 

(Amste1·drtm_mer.) Den 22en Augustus wen\ te Utrecht een dertien-
jarig kind, als kindl'rmr.is,ie met ecn wagen~je met 
een jong kind dt• strnat opgezonde11. Op het Lnkas-

DcrYEX OP EE~ OOllLOGSCH IP Toen bet uit bolwerk ging hd rnoi>\ie ~pclen en liet !Hlar wa

Kiel uitgcloopen Duitscb oorlogsscliip Olya gcntjc alloen, rlat nu door een ander kind in het 
verledeu jnar te St. Vincent kwmn, nam bet waler wcrd geduwd, waardoor het wicht in bet 
6 jonge d uiven aan boo rd, die door een des- wagentje ''erdronk. Iaandag stone\ het ·13 jarig 
kundig rnatroos groot gebracht werdeu. Eene nwiaje terecht 1oor de Rechtbank tc UtrC'cht. Eisch was 

43 rlagPn cebtraf wegens manslag rlool' 01wonl'zich
aan den mast opireban

0
aen vliegenkast wer<l ., ·~ t1ghcid. - Te Ilar(lbul'g wordt een kraan opgesteld 

tot duivenslag ingericht. De diertjes werden l'an ·125 ton draagrn·mogen. Dezc zal dienen om de 
zeer mak, zuten i11 de masten en zochten bun reuzcnkanonnen van Krupp te laden, daar alleandere 
voer op het dek. Gedurende den geruiwen t.ijd, kranen zulk een verrnogen missen. De Lok van .\nt
dien het schip in de have van Pern1u11buco wel'pen verpla;i.t~t slerhts 120, <lie van Amstel'dam 
bleef liggeu, bezochten de duiven den vasten 80 en die ,·an Bremer!mYen GO ton. Die van •s' G1 a
'ral en ook de naburige scbepen, rloch keerden 1·P11hage in bet geheel n;ets. De bok van de Iuter
des avonds naar de vliegenlmst terng. nntionalP tentoonstelling had t>en Yel'mogen rnn 100 

ton (100.000 kilogram.) - DP radja Yan Tenom is 
'l'oen op zekeren dag eE:n schip. dat dicht rnn plan zich kandi<lant te stt>llen 1001' bet Jidmaat

bij de Olga Ing en wnnr lle duiven dikwijls schap der tweede kamer. De beci: Pruijs rnu de.r 
op wtcn, de hnven verliet, gingen ook de juist lloeven zal hem steunen. -- \'an de '14 .:\ihilistische 
in het tnkelwerk zittende duiven mede, maar schurken zijn er ill nu~!and slechts twee opgehangen; 
kwaLUcn na verloop v11.n een uur weer terug de andel'en kregen grntie van den Czar en kn•gen 
uit zrc. Spoeclig dnarna stak ook <le Olga in logies in Siberie . - De Phijloxera ver~preidt zich 
zee. N'nditt deze ongev-cer 180 zeemtjlen van gedul"ig verder in de wijnganrden langs den Rhijn . 
bet land Yerwijdercl wns, vlooaeu de duiven hoog lJPt. vernit>lend insect is nu ook al gp1·ond<'n op dt'n 

rechteroever, na111elijk in de wijnbPrgen rnn bet 
in de lucht., bescbreven een grooten kring en kasteel Ockenfels bij Link, waar mcrr clan ·100 
verdwenen. Na, (·ei:J uur keerden er drie terug; acres zijn aangetast. __ Den ·18en Octohei· is te Des
de audere zullen wel nnar het Vltsteland ge- san in Duitsr.hl:rnd de diama.nten bruiloft gevierd 
v logen ztjn. Het teruggekeerde pnar begon ge- rnn Generaal Stockman, een der beste en oucbte 
darende de zcereis te broeien, maar de nap, nienrlen van 1\eiwr \"Yilhelm. De genernal i@ pas 
die zich nan boord bevond, haalde de eiereu ecucnnegentig jaren ond en m::wkt zich sterk nog 
weg. Iu de Floridastrant wierp een zware storm an.lcre_ bn11k>ften te 1·iel'L'n. - Carthago i.-; 1·er~'·oest, 
den aeheelen duivenslac:r met zijn inhoucl van namcliJk de sla1l Yan du'n naarn m dC'n J\menkaan-

b 
0 I t ] "'k 1· t l b · ·· schen staat ::\ew York. Et>n he1·ige brand heeft er 

oven neer op ie c e - , zooc a c e roeierlJ 60 b · 1 
1 b 

, . 1 >. T b. h I 'I gC' ou wen m a;:c 1 gr!Pgd en de srhade 11·ordt 
vee ezw aa1 on< enond. och . rac ten ze la- geraamcl (Ip ~.300.000 dollar><. De omg€'komen rnen-
ter twee 1ongen groot.. Deze dmven hebben ~u I scheJl warden in .\merika niet gerekend en dus het 
d'l geheele lunge zeere1s ruedegemaakt en Z].Jn aanta\ ook niet opgegeven. - Te Am~terdnm wi
de vorige ruannd gelukkig te Kiel binnenge- !en in Felix Meritis cnrsu"en gehourlen worrlcn \Oor 
loopen. dilm~s 01·er de gozontlileius:cer, door Dr. C. T. J. 

Lllc•cker Jr. 

De Cl11·011ique lndusl1·ielle vermeldt EEXE 

xrn1::we WIJZE YAX DRuKKEX, geschikt voor reke
ningeu, prospectussen en dergelijke zakeu in 
twee of mcer kleuren, zonder cbt daartoe meer 
dan eenmaal drukken nood1g is. De inrichting 
is zoodanig ge1rnrnkt .. dnt de letters die dezelfde 
ldeur moeten verkrijgen O}I een stereotypebJok 
voorkomen. Yerder is de grond, waarop de 
vorm ligt. beweegbaar, zoocfat bij bet inrollen 
van den inkt alleen de letters van deielfde 
kleur boven blijven en de overige diep genoeg 
wegzakken om niet door de rol geraakt te 
worden. B\j bet afdrukken kornen alle weder 
op gel1jke boogte en kunnen dus op eenumal 
warden afgedrukt. 

Eenige dagen geleden kon men te Stokholm, 
op de zetterij vnn de cournnt Dagbladet, een 
nieuwe zetumchine in voUe wt>rki11g zien. De 
uitvinder Alex. Lagermnn, aan de lucifersfa
briek te Jonkoping -werkza.arn, heeft er meer 
clan t-wintig juar ov-er gearbeid. De machine 
werkt met zooveel snelheid en zekerheid, dat 
zE- in een halfuur 50 regels gezet had, terwijl 
een bekwaam letterzetter bet in denzelfden tijd 
niet vrrder dan tot 24 bracht. Intusschen moet 
gezegd worden. dat, terwjjl de zetter slechts 
'3 fonten bad, de correctuur der machine er 
veel :::11eer aanwccs. Aan den an<leren kant mag 
niet nit bet oog verloren worden, dat de let
terzetter een ervaren man, de bestuurder der 
machine chmrentegen een jongmensch was, die 
eerst sedert kort met de machine heeft leeren 
-werken. 

Een ::mntal maunen van wetenscbap, kunst 
en nijverheid wnonden gedarande eenige uren 
de proeven met de in::whine bij. Een van hen 
be>itelde er dndeljjk een en allen betuigden den 
beer l.ngennan h unne ingenomenheid met zijne 
tot heden niet geevenaanle uitvinding. 

bij rlen baron. 
D.1t was ook zoo. De hoogleeraar \Yist het ge

~prek zoo te leiden, dat van 1-IPmnwnis de addlijke 
fomilie opgeruimrlrr wrliet dan hij gekomen 11·as. 
:\faar toen hij met Christine t' huis kwam, Yonrl de 
lnat~te een verzegeldrn brief aan haar qdres liggen, 
IJe,atlende f 75.--- in bankpapier, ·met ee:ie brief]e 
rnn rlezen inhond: 

,,Pruf. rnn GeervPld 1·erZC>ekt u, bijgaande door 
uwl'n ecl1tg,'noot te doen tcr hand 'tellen aan cil'n 
pcnningmeestcr der da~~ir·ale weduwenbeur~, pro 
i11troitu." 

)let verhazing zag Christine, rlie Yan de gansche 
'Ycrluwt'nhe11rs nog niets vernornen had, hareu ccht
p-Pnoot nan: met \'erbazing hij ltaar en hrt p.1pier. 

•• \I spoC'dig !\Imm hct tot. ern Hrklnring. Yan Ile111-
111eni~ ,-erheeldc 011dP1· c!Pn eersten indruk der lilijd
sch,1p zijn gc~prC'k met dPn bot'gJ.!<,1w1r nict, rnaar 
kon rl:wn.loo.r 11:et l'Oorkomcn, dat ecu sombrre wolk 
\'an Ieedgernl'I zich over hnar anders zuo ui.,11delijk 
gclaat snmcntrnk. ja hrt rcrwijt 11iet ontgaan, dat 
hij de palen der !Jc,cbeidcnheid zou hebbcn ovcrschre
den, en zijdefogs zoo nict anng1~zocht clan toch e<'n 
min rnegzame aanlciding grgeven tot een half en 
half afgnbedc!rle l'ulp. Zij kondcn meendo de jonge 
\'l'OUll", dat gelll - zij 11·aren 11og slechts met hun 
be id en - we! hebbcn uitgezuioigd. En hoe de jonge 
man ·ook. de gansch!' zaak en het geheelc gesprek 
met de zuiverste waarhcidsliefck Vl'rh:rnlde, Christine 
blcef er bij, dat hij zich door ecn ovenlrevcn bezorgcl
heicl aangaancle de toekomst niet had rnorkn laten 

In een zeker land, \Yat nirt behoeft. genoemd te 
wordcp, had ern hoofdarnbtenaar ren zijnrr onder
gC'~thiktcn in dirns comluite-~taat gr;:ignalrerd _als: 
onge;:chikt vom· bevordering tot ePn hoogere betrek
ki11g. Door de Hegt'cring nnar rle rerlC'n hiel'Yan 
ge1 rnagd, was bet lakonisch a11twoord: ,Jlij kan uict 
Jrn•;,;pelstaarten." De ongelukkige \Wrd niet beror
denl. - Er zijn zaken, diL•. hoe ze ook bij sommi
gcn den lacblust mogen opwckken, tocb aanrloenlijk 
zijn. Ilct Soe1'abajasch Hanclelsblad vedinnlt dim
aangaaude het Yolgende : Ern jeugdig rnei~je dat 
waar:;ch.ijnlijk nog ni1111ncr in de tombola grspel'id 
had, nam op Sint ">ieolaas avonrl ,-oor een rijks
daaldrr een lot, waarmNle zij recht,;treeks naar cen 
naaimachine liep, die zij haar mama up haren aan
staanden Yei:jaardag dacbt cadeau te maken. Zij keek 
echter \Teemd op tocn men lrnar, op bet !:!elrokken 
n11111mer. ab prijs overreikte .... een paa1· katocncn 
rozenknoppen: bet kind ging met betraanrle oogen 
hccn. - De uiigew.r rnn een Amerikaanschc Cou1·ant 
loofde onlangs ePn premir l"<tn tien dollars uit voor 
den grootsten aardappel, rlien men hem zoucle toc
zenden. Ytiertien d:;igen later had hij tacbtig mud 
aardappelen, Yan verschillr11de soorlen in zijn kelrler 
en bPtaalcle, natuul'lijk met. zeer Yee! genoegen, de 
uitgeloofde premie YOOr hot groot,te exemplaar uit.
Et•n koekenbakker, de beer Srhmidt te \\"ittenbcrg 
heeft een midtlel u1tgevond1ln )lfi regenwonnen te vnor
schijn te laten konien uit den gronrl. Hij gooit bet \Yater 
waarin groene no!en een etrnaal getrokkcn hebhen, 
op den grnnd en dadelijk kornC'n de wormen. Ilij is 
nu van plan om dit middel aan te Wt'nden b~j kin
dercn die last van wormen hebben. - Te London 
is weder een tentoon:;telling p:chourlrn ,-an katlen. 
E1· \\"aren niet mintier dun 400 st11ks aan\\"ezig. De 
eerste prijs "·erd venYonen door Si1· Thomas. die 21 
Engelsclle pond en weegt. 

In Landen zijn ·157 straten die York-street, 1'19 
John-street, l ·15 Churchstn'et 109 George-street. 09 
Queenstreet en Ga die Kingstreet he~ten. Yolgens 
een ambtcnaar rnn rlcn Socsoeboenan zijn er in ...,oe
ral~arta '193 rlt>sa~ . die den naam Yan Djeiis drapen. 
zuorlat Soerukarta hierin Lonrleu de l;aas is.- IIPt 
Engel~che zwaar gepan><erde ramtorenschip Agamem
non, dat van twee sch1·ocYen is voo1·zien 11>1d een rncr 
dat zoo ondoelmatig wa-; an11gcbracht, dat bet <;chip 
Yolstrekt nict te sturen is daii alleen in d0od water. 

rndeiclen om ,,een weemcle," gelijk zij zich in haren 
ijver uitdrukte deelgenoot van die ~ezorgrlheirl te 
maken. Dat gaf wel gcen rechtstreeksche oneenig
heid tusschen het echtpaar, rnaar toch rnorshands 
er,nigc spanning, rnor beiden pijnlijk. Het was de 
eerste vlek op de Z•JO hPlderc zon van hun ecbtelijk 
geluk, zoodat er oogenbJikken waren, in welke onze 
vrie11d zich verweet tit' geheele zaak rnor zijne \TOuw 
niet te hebben geheim gehourlen - iets wat hij in 
het rnlgcnde oogenblik weder Yan zich afwierp. Ilij 
beirlen 1verd het bel'll~ten in het gebeurrle, aan de 
cr11e zijrlc met het geYen, aa n cje and ere zijde met 
het m111nr111en van Yerontsc.lrnlcl1ging. Jn het ecrst 
ba.l Chri:;tine het denkbeeld geuil om bet geld be
lcetd tcrng te ge1·,'11, maar bij narler inrle11ke11 had 
zij tocb moeten toegcvcn, dat dit er11 dwaasheid "·as, 
en dat. mocht liaar man ook min of rneer buiten 
de J,ieschrirl getredcn zijn, l1et nog Yee! onkiescher 
zou m'zen, ecn blijkbt11u· mrt gulbeid aangcboden 
geschenk met kwalijk geplaatste Jionghar{igheir! af 
te wijz~n. En aan de geheele wrl1•gtrnheid -- want 
dnt was h t - were\ ccn P.inrle genrnakt, toen bciclen, 
kort dnarna op eon wandeling van <lecrrnlrl onlmoet
ten. 't \\'as van !Iemmenis niet gr~heel kwalijk le 
ncmen, clat hij. na wanne dankbetuiging, zich tcgen-
01·rr zijnc wouw dool' den edelmoeJigen gever zelven 
gorec!ttvaarcligd wcnschte en deze deed cltt rlan ook 
zoo, da~ bij Chnstine het Jaatste misnocgen wa~ weg
gcnomen en zij zelfs ophield de oogen voo1· den 
,,\Tecmde neder tP slaan. 

-- Er is nu, besloot de hoogleemar reeds Janger 

De du bbele schroL'f zal nu door een enkele veni111-
ge11 mol'te11 worden wat e1'n ~om van 100000 pon
rll'n ~tl'1 ling- zal lrn~ten. Jn ~ec!Prlanrlsch-lndie is die 
tijding 111t'l Zl'kl'rc 'chmlcJr~ude ,,,rnonwn en niet 
geheel zonder reden danr de Nisero aan Xederland 
Hondl•rd dnizpnd gulden kostte en Engeland nu Ilon
tlertl rluizPml ponden sterling, of ·12 rnalc11 meer voo1· 
cle Agnme1nnon te betalen hecft. \Vaarschijnlijk zal 
tie Rndja rnn Tenorn ee!l ,·isitekaal'tje. p. f. a .. n 
den heer llfaxwell zenden.- Te Samarang is weder 
geld in omluop dat eigenlijk niet rneer wt-ttio- oano--
b "'" "' aar is. llat geld is wrl echt zilver en zijn betook 
cchte munststukken, maar ze zijn gesnoeid en door
boord en de debitnnten weten ze zoo netjes t,;s~r.hen 
andern goeile stnkken te leggen, rlat de meesten er 
door gt>fopt wordm. Men vermoedt di!t bet gesnoeide 
en doorboorde geld van Solo aflrnmstig is. 't Is nict 
onmogelijk.- Te Batavia beeft bet veelbelow:.1d zoon
ije Yan den beer III. ztn vader ''oor de som ' 'an 
f 200.- bestolen.- Ter gedeeltelijke voorzienino- in 
het belangrijk incompleet aan 2de Luitenants biJ de 
kavnlPrie zullen cerstclr..ags anderrnaal een tweetal 
onderofficieren tot Adjmlant dienstdoend officier bij 
dat wapen benoemrl warden.-- Door de Algemeene 
Secretarie te Batavia is naar Buiter.zorg tipgezonden 
een opgave n111 de onbeschikt gebleven klerkengel
den, wat een bezuiniging zou aantoonen vfln f 4000.-
rneer dan bij de begrooting gerekend was! ! ! 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia. 9 December. De beer van Braam 
ilforris, Resident rnn Temate, wordt waarschijnlijk 
Resident van Menaclo. 

Yoor ae Yacature te Tcrnate WOl'rlen gf'noemd de 
heeren: 

F. S. ,\. de C!Prq, onlangs van Yerlof tern"'o·eko
rncn, laatstclijk inspeeteur vnn het inlandsch ~~der
wijs: 

G. G. de Yillencm-e, assistent-residcnt der zuider
districten van Celebes. 

l\fachtiging verleend tot uit.oefening der artscnij
rnengkuude nls apothekersbedtendc aan rnejuifrouw 
lloogenraad; 

nan den heer Van Rossum. 
Door den militairen apotheker dP.r rerste klasse 

Schneider is ecn rervol ontslag uit den militairen 
dienst aangel'raagd. 

De kapitein Yan den generalen staf. Yoorsluijs van 
Elk, is overgeplaatst van Cheribon naar A~jeb. 

!let stoom,chip Sedel'irm<l e11 01·a11je is den 6en 
December te Amsterdam aangekomen. 

In cen nuot, ge1·oegd bij bet tweede en laaiste 
gedeelte rnn het pandrechtartikel dool' den hcrr mr. 
van clC'n Brrg in bet Algemeen Dagblad gepub!ireerd 
wordt cl•! instrnctie opgenomen, die den 5en Deceni~ 
ber aan de agentrn cler Java~che Bank werd gege
Yen. 

Yolgens deze instrnct.ie zal de Javasche Bank niet 
rechtstreeks nwt de ondPrnemingen onderhandelen 
m~ar z,il zij op den met rnn art. 1153, Bui·gi•rlijk 
\\ etboek, 1"<1!1 geltlscb1eters nls zekerheid inschuldel") 
aannemen, die dcor pandrccbt op te velde staande 
oogsten gell"aarborgd zijn . 

De Jarnsche Bank kan daar1loor aan de geldschie
ter~, a raison Yan 50 of 60 percent der 11Jarktwaar
de crediet geYen Yoor bet disconteeren van cult.uur
papier. 

De bank zelf kan dit niet rec,htstreeks dom1 zon
der ee11 dercl? !rnndteekenin?, die tl!;ge11 woo1·dig fo 
het geheel 11 iel mee;· vei·lo·ugbam· i8. 

Padang, 5 llecember. De rust is te Tanah D:ital' 
ternggekr.erd. 

Bojolali, 2 December. De Jlempi doet dolre rlren
ningen hooren. 

lraarschijnlijk een geYolg van de steenen, die Yan 
den fruptiekegel afbrnkkelen en neclrrvallr.n. 

GPplaatst i1, de residentie Banjoema~, de ambte
naren ter beschikking l\Icerburg en Rijfsnijder: 

in de residentie Cberibon, de contr61eur r!e1.' twee
de klassr. Boissernin; 

in tle residentie Rem bang, de contr6leor der twee
de klassr Ebbink . 

Toegel'oegd aan den ResirlPnt van Japara de co.:i
tr6leur cler tweede klasse Lafontaine. 

Inge<leelrl bij het 2e l.iataillon i11fanterie de ka-
pitein Janitz; ' 

bij het 11 e bataillon infanterie, de eerste Juite
uant rle Jongh: 

bij het He bataillon infantcrie, de twecde luite
nant 13nrtol<. 

Orergeplaatst naar Soerabaju, de eerste luitenant 

OYer gesproken rlan mij lief is. Ik had al eens na·
gedarht 1rnt u tot aandenkPn aan uwe bevestiofoo
te zenrlen, en Yond rnij nu door uzehen onwillekeu~ 
rig den weg aangewezen. Ik hoop dat de vrouw 
Yan mijn nienC: in een lange, lange reeks rnn jaren 
geen genot Yan de inlegsom zal bebben, zoo al im
mer. En o_precht wil ik u de reclen nog we! zeggen, 
om welke 1k geen gernlg heb gegeven aan mijn eerste. 
Yoorncmen, bet n naamloos te zenden. Ik wilde niet 
ondcr den schijn liggcn al had ik de zaak aan cen 
clerde verraclen; ik wilde u bet onaangename gevoel 
sparen, dat het u clrukken zot1. 

- Drukken, zcide de jongC' leeraar in het naar 
huis gaan tot zijne vrouw, toen zij weder aJ/een wa
ren, drnkken, dat doet 1r.ij clat geschenk van dP.n 
11·ijn, clat van bet geld niet. Yan waar mag clat 
komen? Omdat wij bet een noorlig haddea het an
dt~re nict? Doch neen ! dat is het niet, ~aar wat 
het is weet ik nict; hem ben ik recht dankbaar, 
<kn baron ook wel, maar er is toch iets ..... . 

De goede man eindigcle den voliin niet. Hij ge
roelde, ware het dan ouk zoncler bewustzijn, het on
cler~cheirl tusschen wivere welwillendbeid en bet een 
als tocwerpen van een offer aan praalzucht. 

(Wordt veruolgd.! 

• 

..; 



de1· nrtillerie Dibhetz : 
nanr '\'illC'rn I. de rerste l111tt>nant cler inf. Holland. 
Uit Ilahl\'ia, ·10 December. De im•trnctiC' door pre

'idcnt en tli1·ectc11ren dcr Jayn~che hank in zak,, hct 
p:mdi·echt op te wide stannr\e oog,ten aan de agen
ten der Ja\'nsche Bank te Solo en D'okja gegel'en, 
zooals zij door mr. rnn dt>n lkrg gisteren gepubli
ceerd were!, \11i1lt als volgt: 

Er is in het min,t geC'n ~1>1akc '''lll, dnt wij op 
den 'oet ti ·r than~ Yeron\1•nrle YOOrscl11·iften in eC'ni
ge rcchbt 1t•Pbrhe aanmkin11-· met landt>lijke _ onder
nemingPn trcdPn. 

Zelfs al mocltt <lit 011z1\ 11·ensch wezen. wat in 
gt>enen derle h<'t geyaJ i~. zonclen "·ij er torh grrn 
gel'o)g aan mog••n geven, zoolnng hPt onze opcmtien 
re"'elenrl,.. koninklijke beslnit rnn JG l1ctober ·1880 
onvernnrle1 d blijft. • 

?.faa~ tengeYolge tler thans gelrlendc bepalingen 
kan een geldscbieter zijn Yorclcringen tegenoYer !::tn
clelijke ondernemingen mobilisecren in ern 1·orm, 11ic 

• hem in staat kan stellen 0111 dt> aid us in zijn handen 
gekomen en behoodijk gew::rnJ'bo1·gde insrhulrl op rlt>n 
voet van nrL ·1133 B. iv. nan onze bani in pand 
te geven, tot meerrlere zekel'ht>id Yan z\jne met ons 
Joopende of nog aan te ganc rlisconto-obligaties. 

Zoodoende kunnen " ·ij a<rn geltlschietel's vnn lan
delijke ondernemingPn een ten rnlle gt>w:rnl'borgde 
as~istentie verleenen. "·aarvan tot nu toe geen spra
ke kon zijn. en bierin ligt Y001· ons lwt eigenlijke 
zwaal'tepunt vtrn een regeling, welkel' ~trekking en 
bedoeling over het algeme\>n zeer \'erkeenl wordt 
opgevat. 

-(H1erop rolgt de nmll'deeling, rlat op tlen annge 
geren voet Yooreerst ~lechts ~prnke kan zijn van ren 
vel'bond op indigo-oogstrn, ll'aan·an de aflerering 
binnen weinige maanden vc1·zpkenl is en cen uitroe
rige omschrijving der maatregell'l1 die genomen moe
ten worden om te geraken tut een Y•~rtro1rn bare 
taxatie van bet te wachten product en bet gelds11·aar
dig bedrng daannn.) 

Knar die mate kunnm ll'ij rlan op de ha·:is Yan 
50 of 60 procent del' rnarktwaarde aap gehlschie 
ters crcdiet toest.aan rnor bet discontt>crrn Yan en) 
tuurpapier, dai anders buiten onze pol'tefeuille zou 
moeter blijnm, tenzij voorzien Yrtn ecn clcrde hand 
teekening die tege11 woonl ig i11 het geheel 11 iet 111 ee 
t•e;·k1·ijgbaai· is, en zulks tot het protlnct Yerw•'rk 
is, als wanneer het oµ. drn 1·oct Yan he t Bnrgerlijl 

-
-

-
1· 

t 
( 

e . \\' etlxiek in artikel o, paragraaf '2b. Pn 7 Yan rl 
statuten cl~r .fo,·asche Rink door ltaar in beleening 
kan worrlcn grnomcn. 

Ontslagen eervc 1l, de ontvanger der in-en llihoer -
recbtcn te Semamng, Tt'"sen~ohn : 

d1• ontrnnger der in- en 11itl'OC1 n•chtrn te Pa>'oe -
roean, Meijcr. 

Ter beschikkina gc;:telJ Yan 1\en directeur rn 
Financ1en, de ambten:iar kr be~chikking llcijting. 

11 

>t · Benoemd tot baa. draaier C'n bankll'erkcr aan Ju 
mnrine-etabli;:sement te Soerabaja, Schweitz: 

tot wanrnemencl baa~zeilmakL•r aan het marine -
etabli~_ement te Suerabaj,1, Triebling: 

tot waarnemend baaszeilmaker bij het marine -
etabli~"ement te Onrust. rle Grnaf; 

tot waarnemend baasdraaier en bank11·erker t e 
Onrust, -Danekes. 
D~ zeibchepcn Ge11e1·aal T"o11 Jlqltke en H1t1'l"i1tgto n 

zijn in Europ:i. aangekomen. 
\\"ISSELKOERS TE R\TA \'IA. 

i\ederl. bank. 61111 
id. fact-0rij G1m 
id. partic. 6zm 

Eng. >> 

dato f 102 

id. factory 
Singapore bank zicht 
Hongkong id. id. 
Amoy id. id. 

>> IOQ', a 
)) 10 J ',. 
)) •1 l.fl5 

JOI 

» ·1 I.875 it 'f 11.flO 
)) 2.25 
)) '2.25 
» 2.'27 

0Yergep!aatst naar Batavia, de eerste luitenan t 
der genie van Zon. 

Geplaatst te Batal'ia, de twcedP- luitenants de r 
a1tillerie • -auta en De1ius. 

1-\'an Reuter, 10 December. Xew-Yo1·k, 9 Decen 
~er. In het huis der afgernarc\igden is ingettiend c 
wet tot staking gedurende drie jarcn van het aa 

le 
n-

rnunten van zih-er. 

Aangeslagen vendutien. 

w 
en 

Op Vrijdag 1 '2 dezer in bet oude LogC:--Gebou 
\'an Let percee\ gelegen te 11olong en ~taantle t 
name van \\·ijlen rlen Heer J. C. van Strnlendo 
en daarna rnn rlen inboerlel van den llPtir RP-u1 

rff 
·e-

kamp -Gille. 
Op llfaanclag den -13 dezer te Tjojoedan in h 

pandhuis van den chinees Oey Yoe Lie rnn onuitg 
lo ste pandgoederen. 

Op Dinsdag C:-n Woensdag den 16 en 17 dezer 
bet tocolocaal_ van wijlen den Beer Il . \\'. van 11 
gezand ,·an tokogoederen. 

ct 
c-

in 
0-

· Op Donderrlag den ·18 dezer te llfangkocnegar 
van dPn inboerfel rnn den Heer 0. E. Swal"ing. 

an 

]-Op Vrijdag den 19 dczer ten huize van den " ' e 
Edel Gestr. Heer A. D. de Bergh alhier van ZEdg. i n-
boedcl. 

Op l\Iaandag, Din_.5dag en ·woensrlng den 22,23 
24 dezer in het · tokolocaal rnn wijlen rlcn Ilcer 

en 

"'· 'an Hogezand van tokogoederen. 

De vcntlnmeester, 
IJ. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

V endutie '\vegens vertrek 
Op Vrijdag, 1~ Deceinber as. 

IN HET VlWEGERE LOGEGEBOUW 
van den netten en compleeten 

inboedel van den WelEdelen Heer 

(347) SOESMAN & Co. 

B. 

VENDUT E~ Ja\·annsche Alnrnnal.: , ·om· 
htc"t j an1· l~f::;;j, 

01,der rerlactie van 

]j--,., I__,. "'\Vin.1 er. OP: 
ja 

Bevn.ttemle een mcugelwerk over de wa
ng-ornng toebehooremle mm den prins Prn
e Prang wadono, en ve1si erLI met ~ pla
l. 

bo 
te1 

Dcze alurnnak wordt in drie soorten nitgege-
11, waarvnn tle pr~jzen ztin als 1·olgt: 

Dinsdag, 
'Voensdao· O' 

16 December 1884 1 in het vroe[ern Lo[e Gebonw, uitverkoop 
11 ,, ,, IToko van wijlendenheer B.W.van Ho[ezand 

ve 
le soort f.2.--
·) » >> l.!»O 
0 > » 1.-

(:{50) TBOOF'l' & KALFF. 

Een fiinke, Inchti[e Stallin[ 

' '0 <!.~ R ~r IE B P .\\..ARDEN 
en 

Donderdag, 18 

Vrijdag, 

~IaandagJ 
Dinsdag, 
'Yoensdag, 

19 

22 
23 
24 

" 
,, 

" 

" " 
" 
" 

ten huize van den Heer Sv.ravin[ Man[· 
koe N e[aran. · 
ten h11ize ,, ,, Heer de Ber[h Luit. 
K wartrnrmeester. 
l in het uo~[ere Lo[e Gebouw, Voortzettin[ 
I Uitverkoop Toko van wijlen den Heer 
1 B. W. v.an Ho[ezand. .. 

(J' 

"' 

Een rULme 1; r n~eHDuuner, te bevrn

en bg: 
(351) SO ESi\IAN & Co. 

Te houden door (353) 

S03S~AN ~ Oei .. 

G8LJ...;G8:\"HI£ID TOT PL.'l.A'l':::ll~G YA.N 
l\OS'l'l\..li\DI~RK~' bjj: 

(J'.i2) Wed. BHIEL. 

11~ llrn die iets te vorJeren bebben vn.n of 
~ versdrnldigd zljn mtn den boedel vnn 
wij1cn rlen heer J. Th. "\Vesfrik. alhier 
0 
v 
v 
a 

verleden den 2:Jen -ovember 18'3 J, word~n 
erzocht binnen twee wiwndPn nn. hedcn dMr
an n.1mgifte of betnling te doeu bij den Agent 
er Sewimingsche W ecs- en Boedclkamer te 
oernkarta. s 

Solo. den ;:; Decewlwr 188-J.. 
De Agent voornoPmd, 

(:J.t ')• LA~L\I.El{TS YAX 13lJEBE~. 

Ter 0Yenia1ne aangeboden ! 
( wegens sterfgevfl.l) 

Een bloeientle Toko-za.ak 
op een der hoofdpln.atsen van Java. 

Het1ektanten gelieven zich te adresseeren 
ondcr nommer dezer ad vertentie bij uitgevers 
dezer. (3-t7)6 

An1sterda.1nsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f 1,ao p.rn pond. . (31 I)"' 

DE JAVA~:SODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezeR conrant van Batavia 
Abonnemen~sprijs per halfjaar f 20.--:-

Abonnernenten en achertei;itien kunuen nnn
genomen worden door den Heer C. Jr_,. Baier, 
Solo. 

Nieuwe n.bonues voor 1885 ontvangen de 

Gevraagd, dadelijk! 
~Een opziener, hier gebore~, goecl met 
volk omgaand, ijverig en eerlijk. volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en aanplant, Sa

laris f 50. 

Frnnco brieven met copij-certificaten. 

EIJ§§ELL 
(33S) Latoong-W on ogirie. 

De Ileer van Snchtelen, 
mu7.iekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bii voldoende de~lname, te Solo 
zang-piano-en accompagnementslessen te geven· 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 

(334) 

:;\-.Io de mag a z ij n. 
SO ERA BAJA_ 

Steeds voo1·handen: 
Japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishouclelijke benoodigdheclen, enz. 

Hecommandeert zich verder voor 

maken van japonnen, etc. etc. 

o~tv~~g~Di 

bet aan
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12. 50 per dozijn. 

(336) THOOFT & KALFF. 

courn.nt van n.f 15 December. Tllv.ee locomobilen, opzettelijk ver-
De uitgevers, vaardigcl voor bet gebruik in de kolonien. 

H. i\l. y AX DOHP & Co. De ketels heb?en eene verwarrningsoppervlakte 
I van plm. derfaen meters. 

..... --------~~-------- T-r.vee ho1·izontale machines van 

[32...t.]* 

[~~~~~~~~~~~~~ii· n.cht pnnrdenkra~ht. • • • 

II~= - llfilll Emn·oud1~e n..-1gatlepo1n1>en 
~Iii ATELIER DE pH 0 T 0 G RA pH l E 1~ in beweging gebrac~t door paanlen of runde-l ~1 I liM ren ... Meu behoeft bu deze pompen geen fun-

J~~ ~" ~ f ~~'ai@J~fl1 '11 ~ deenng hoege~aamd. 
~I ict"" iL ,,\\,®.~~~~~~~ I~ (313)* 

11 HOTEL SLIER. s2e ~I 
W. MAXWELL 

Djokja. 

I'~~~~~~~~~· 
SOES3IAN & Co. 

belasten zich steeds met het houden van 
:Dinis- en Commissie,·endntien 

(28) 

~msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkartn. voor 

zoo gunstig bekende '\Vl.J!i"EX: 
J.ferk PLATO~ & Co. Batavia. 

(70) A. i\IAC'HIELSE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen !mis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informn.ties bij den heer 

(19) A. MAOHIELSE. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop vim pro
dukten te Semarang. 

Verschaft werkkapitaal aan Lanclbouwon
dernemingen en verleent voorscl:totten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per :fl. f 1.25 
» doz. :fl. f 12.-

V LASBL 0 .M. 

(301)* Sclwenmake1·. 

An1sterdamsche A po th eek. 
Ontvan,qen: 

lt.eatin~s Cough Lozen~es. 
i\Edcl<>l teg·en de hoest. 

( 10 5) i\IACHIELSE. 

Amsterdame~h e Apotheek. 
Soeri.ku rta. 

Bayrnm. A\..lcoholisch -wascb
'vate1·. 

( 1O1) i\IACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Amstard~msche Apotbaek. 
-' 

Leve:t7wofe1' 
(296)* A. i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soeralrnrta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Iioorts
werend liqnenr, tevens eene zeer aan
genn,me drank. 

llOO) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka.g..p~~h~ Wij~~~-
(25) A. MAOHIELSE. 

A~T2%:JalR 
Heerenstraat-Solo. 

Op nien~v ontvangen: 
Heeren schoenen . 
Hoechm a f $.-
Parijsche hemden a f 45.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs , Ba.dzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Sch uimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
'Tokohouders genieten rabat. 
Schilclpadcleu kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen rnn Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

Jcwasten a f 1 .50 Hn.ndschoenen voor heeren
DA:.\IES ARTIKELEN. 

Handschoeuen met 2 en 4 kn oopc·n Schoe
nen a f 8.- Blcmcs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fijne sponseu. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, i\fodera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Longi•e Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f 13 en f 14.- het clozijn. 
Havn.na Sigaren. (314-)* 

~\&\SiY 
Een huis in de Schoolstraat 

thans bewooncl door den h~er 

NOLTEN 
f 60. - 's maands . 

(338) . bevrnagbaar bij 

Mejufvrouw §. CO ESB AA:D. 



V erkrijgbaar 
DIJ 

Thooft & Kalff-Soerakarta 
P.APIElmN IN DI\TEL~SE SOORTEN. 
E NELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDE -. 
INKTEX, I:N" ZEELt YELE SOORTE -. 
PRACH'r ALBUM:::>. 
DIVERSE SPELLE I, enz. enz. (5) 

SO c i et e G le dB Pro .d nits Ali Ill B n ta i r B 
!\..\PIT.UL 3 °Jl!LLJOEX FRANCS 

Di1·ecteu1·e11 DLVA:\T rn ALLCARD 
GouoEN Mtm.\ILL~ PARIJS '1 878 

U o U D E N M E D A I L LE A ~I T E R D .UI •j 8 8 3 

LONDQN PARIJS 
2:3, Riche I', 23 JO l, Leade11hallst1·eet. 

Boter van Normandie 
Zonder ecuig meng~el, de beste botl'r van Fmnkrijk. 

Di,erse groenten, /1•11/f'els, sai·dincs, pliles de 
f'oie [Jl'ClS, enz. · 

OHDERS TE RICIITEN AA':.\ ALLE nJPORTEURS 
\',\ N EUROPA. 

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLA, DSCHE PRIJSCOOR.\NTEN ·woRDEN 
OP AA:\'YRAAG TOEGEZO:\'DEN 

('14 1) 

TE~ BEIIOEYE VA...'I 

d\\ ~1111rna,ticbcfiooC te Socialtaita. 

EN 

de 6))cz;\\c1ii<;iH'f tot uooi&cz;e~dcnd 01ide-z;-

z;icfi-t aa.11' J{indcz;cn ua11. ~!Z.~nuci11h1-

'J'eHdCf1' i11' §n::.cClcdcmd.>cfi-~nCliC:. 

Trekking 
Mmfa~ ~~ ~~~~m~~r m4. 

-225-

.AAA 
DE ECHTE Q. . L h 

FRANSCHE u 1 na • a roe e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen been. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \\'eener tentoonstelling van 
pharniaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koortswerend rniddel omdat bet alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kriti~che leeftijd, tering, 
lange en boosaard1ge koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tol basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is Ol'eral nagemaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie~ 
den; men moel dus steeds de echte fransche 
QUIN.A-LAROCHE e~·schen 
met prospt:!clus waar- ~ -' 
op nevenstaande _ ~MJd! 
handteeking __ ...;,_.;;, 
staat, alsmede het maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE m een woord. 

t: ECHTE FRANSCHE QUINA 1.AROCHE 
hernt bij iedcre flesch eene complete ge· 
l>ruik>'aanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
worclt in twee sooi·Lcn vcrkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen Gl. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alleApothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

BE CKE R & Co. S 0 ERA B A I J A. 
WERK TUIGH. UNDIGEN. 

liandelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEB BEN IN VOORRAAD: 

Een groote p11.rtij L, T, 1-1 en Balk• 
ijzer in alle 11.fmetingen. 

§taaf en plaat~jzer van 11.Ile dikten, 
waarbij van 6'X2'X '!"" en 'lo" 

.;taaf en plaatkoper en .Koper
draad. 

Groote- sorteering- ::floerbonten en 
.Klinknagels. 

» > Koperen .Kranen 
en ~too1nafslniters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

Gaspijpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Ceotrifngaal, Stoo1n-
p0Inpen en B1·an(lspniten. ,. 

§nijgereedschap ' 'oor gas en 
'Vith worthdraad. 

Alle soorten Verf-c~aren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 

en .Schaatbanli.en. ' 
Stoo1nmachioes Inet ketels op em 

Cnndatieplaat. 
Jiiezel~nhr co1npositie, de beste 

bekleedi.ng tegen wanute-uitstrnling. 
Dinas Cl'istall, een nieuw soort 

vn nJ'Jdei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Jav11 zijn. 

V ercler a.lie artikelen, benoodi~d 
vooi· landelij li.e ondernemingen. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gesteld. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aannrnak van .Jlachinerieen en 
reparaties d11.arvan, en nemen bestel· 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) 
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Witte en lloode Port . . ... f '15. - l per 
1'.lnla~n, i.limicntel en Vino Dulce,, 13.5011 ~ fl 
Pale-, Gold- en Dry-She1-ry ,, ·12.-l aco .. t. 

EBni[B a[Bntsn voor Solo 
THO OFT & KALFF 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een part~Hje exqnise witte 

portwij n, minder zoet van smaak d11.u de 
tot nu toe 1tangevoerde. 

( 286 ). * 

1
---Y.11.u af heden dagelijks versche Gebakjes enz. Pr~jseoumnten worden tegen franco 

aanvrnge franco toegezondcu. 
----- --

I 
VAN RU IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTRAAT. 

(127) 

' Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m den 
kortst mogelijken tijd 11.fgeleverd. 

N B d B r 1. I n d i s G h B L B v B n s v B r z B k B r i Il ~ 
EN 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v . .Kapitaal bij overlijden, 1mrner-trekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onl11.ngs 11.rmgenomen VEH,LAAGD t11rief voor \VEg

ZENFO:N"DS. worden g1111.rne verstrekt door 

(17) 

Steeds voorhanden: 
POS'l"l'ARIEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN bm1.t11 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF. 

ONTVANGEN: 

pr a G ht i ~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'I'HOOFT & JiALFF. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta 
bevelen zich beleefdelijk 11.an voor hunne 

IlrukkBrij Bn Bind0rij 
en 

HAND 'EL 

. in PapiBr-, Schrtif- sn KantoorbBhoBftBn. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

g11.randeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

Verkr.i,jg·baar 

bij 

THOOFT & HALFF. 
Avonturen 

van 

Baron von Mfinchhaus0n 
(in het J a va11nsch ) 

Prijs f 5.- franco per post f 5,50. 
(82) 

TE KOOP. 
Het huis en erf th11ns geoccupeerd door · dt 

loge. Te bevragen bii den Heer , 
(20) .·L MACHIELSE. 

dl:ln Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar bij 

~oo~~~m ~ ~~~~~\ 

K1n1toor-Agenclt£0

8 J.fif§5. 
Spoorweggitlsen. 
Nede1·lands Geschiedenis en JTolkdeven 

( pl'lwhtwel'k in 4 gl'. octavo deelen) 
de Genestet-.ll..lb1i,m in p1•achtband. 

ltalie, door Ge1·ard Keller >J » 
Een schiltlerdoos, com,pleet ( vool' di· 

lettant-scliilde1·s.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen branJgeva:ir, op de gebruikelijke voor
w11arden. 

(14) . .-\.. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPP!j 

,,de Oosterling," 
El\ 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Verit;as." 
Dij bet Agentschn.p dezer Mn.atschap

pijen bestn.at, op zeer aannemelijke ·voor
wn.arden, gclegenheid tot verzekering 
te;;en bra.nd;;evn.ar, van n.lle soorten Gt>· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(16) J. H. .VAN OMMEREK. 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KAI_jFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van koffij, 
Inet ontvangstbew~js voor kof· 
fijpllS. (193) 

THOOFT & KALFF - SoBrakarta. 
leveren op a11.n vrn11g dadelijk 

Schijfschietrc;;isters en A.Cstandsbt>pa~ 
li ngcn, afaonderlijk gebond en. 

Gedrukte A.an teekeni n;;boekjes. 
N IHt.mlijsten. 
n: leedini;lijsten. 
Strn.Cboeken. 

:J:>e "'7"elou.tin.e 1'.lenngeboeken met sterkte llegister. 
Proces-Verbn.al. Getuii;en Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 

is eene apeciale POUDRE DE RIZ 
bereid uit Bismuth, bijgevolg van eenen heilzamen invloed, tioor de huid. 

Zij houdt op het aanqezicht en is onzichtbaar: 
sij geeft dus aan de huid eene natuurlijke frischheid. 

CH. FAY 
PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS · 

Men neme iich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel u!tgesprokcn door bet Tribunaal de la Seine den 8 mat 1875) 

Ven du verantwoordingen, enz. enz. ( 4) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTG2VERS. 

Sneldruk - TttOOFT & KALfF - Soerakarta, 
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