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Ean kloak V aderlander. 

In de hollandsche mailbladen heeft men eeni
gen tijd geleden de uitvoerige beschrijving knn
nen lezt>n van de onthulling te Leiden van oot 
gedenkteeken voor van der W erff, den bur
gernet-ster die de benarde Rt<td zoo kloekmoe
diglijk wist te verdedigen niet enkel tegen de 
soldaten V!l.n Al rn, maar ook tegen z~jne moe
delooze en uitgehongerde medeburgers, die de 
p0orten voor den vijand wilden openen. 

Het roemrijk incident op het Leidsch stad
huis tenjare 157J voorgevallen, staat niet en
kel in iedere geschiedenis des vaclerlnnds op
geteekend, maar heeft ook dichters en roman
sclirijver:3 tot eene dankbare stof gediend, van 
de laatsten aan George Eber:s in <liens bekende 
roman Die F1·ait Bilrgemeisterill. 

Prof de Vries hercfocht in onze dagen wnt 
m die don kere tijden was voorgevallen, de mi
nisters luisterden met hunne tegen woordigheid 
de ontlmlling op, een gecostumeer<le optocht 
trok door Leidens straten, alles leidde tot. her
denking der bek1md.~ ragels uit den "Gh[js
brecht van Amstel'' 

» Het Hemelsche gerecht heeft tich ten 111.n
>gen leste, 

>Ontferremt over ons en ouz'ben:i.flu le veste. 
E .m eukele h'3riuuering nit 't geschiedboek 

<lier dagen - Hooft's Historieu - moge strek
ken om om.e lezars het heugel\jke feit nader 
rn 't geheugen te roepen. 

Men herinnert zich dat de vloot, die tot ont
zet opdaagde, eerst belet werd voort te steve
nen, miar later door 't keeren vn.n den wind, 
weke het water op 't verdronken land deed 
wassen, tot Leiden's wallen kon naderen. In 
den nacht van 2 op 3 October 1574 werd de 
laatste sehans der Spanjaarden, die te Lammel! 
verlaten. Hooren wij thc,ns Hooft: 

Naa 't oopenen der afpaalfog, ma:i.kte de vloot 
veirt, mennende Boisot den voor-, d'Ammiraal 
Adriaan Willemszoon den achtertoght: en quaa
men alzoo opgetooghen in genoeghen en dn.nk
zegging, des Zondaghs, <lerden van W ynmaandt, 
's rnorghens ontrent acht uuren, ter stadt in 
vaaren. 

Uitgelaaten en onuitspreeklyk was de blyLl
schap, daar ze mee bewelkoomt werden van 
burghers en gezaghhebbers. Men scbeen'er ver
reezen van der dooclt; en met reppe~ en roe
ren zyn' achterstal van leevendigheit te 
willen inhaalen: zoo woeld' bet en krioeld' het 

Feuilleton. 
Te ,·eel oin te ste1·ven, 

te weinig ..... 
YII. 

(Ve1·volg.) 

Een jaar was verloopen. De jonge leeraar had zich 
rle huog~te ac ht ing en ct.~ wat·mste toegen egen heid 
z\Jner gemeente Yerwo1·Yen; zelfa de anrler' niet 
rnachtig gernakkelijke barnn was ,,zijnen domine" 
zeer gerwgcn -- rl c man pt·erkte niet lang en .bleef 
in het huisclijk !even 1·cr genoeg benr.den de farnilie. 
In de pa,torie was bet lcl'en kalrn. zoo kal m dat 
e1 niels aan te beschrijven rnlt, of het zou mneten 
z11n dat een bijna clagelijksche wcdstrij rl plaats had 
tus~chen man en wouw, wie den ander cenig gc
noegen, eenige verra~'ing wist te ber.orgen, behou 
dens de spaarzaarnh ei rl, wcllrn tot i11 kleinigh1'den 
w~rd in acht genom<ln, maar vooralsn<Jg. bij de 
weinige behoeftc: n rler ecnrnurlig opgr.voede echtge
nooten , het karnkte1· Yan uadelijke ontbering niet 
droeg. Die zou eerst In ter komen. 

Tocn na een jaar de reirno ing werd opgemaakt, 
bleek het dat zij md bnn inkotnen zouden kun1wn 
rond rn eten, inrlien gPen bizondere rampen cl~ bere
kening cl eden falen. Er k.1• ani, ja, ids te kort, maar 
dit wer<I blijkbmw claardoor vc'roorzaakt, dat de 

De Soe1•akartasche Co1u·ant veroebijnt 

driemaal 's weeks: Dinsdc1;gs, Donde1•dag1 en 

Zate1·da.qs, uitgezonrlerd feestdagen. 

door straaten en steegben ; inzonderheit aan 
de Vlietbrug, daar de 1yftoght- scheepen door 
<le veste schooten. Het holgehongert volk, 
wyf, m1tn , oudt, jonk, boordLle bol en dik 
den oever, en ooverwelfde, zoo ve~l hun 
doenlyk viel, de vaart, met nitstrekken van 
schouclP.ren, armen , en handen, om te be
reyken, te vangen, te grnbbelen, 't brood t, hn,
nn.g. !maze, en andre spyzen hun toegesteeke11 
oft geworpen, door de bootslniden. ~Jmmig
hen liepen uft sprongen t en halze toe rn 't 
waater, oft ;r,womrnen n.an de scheepen. Dd 
zelve lui<len, zoo nat en drnipende als zy WM

ren, oak amleren die yet gdkrecglun h11 1.!en, 
schooid.m'er mee steewa·trt~ rn. verkunrligheu
de d'algemeene behoULlenis. Aile bnurten en 
wyken ga1maghden v1tn den roep: Ley le. Le!J
de i~ ont~et. Goo le /of ill del' eewig'teit. D1wr-

entus~en zao:sh men'er rn ~euighte, dien 't voetl
sel tot vMgif gcdeegh, wits de onmtat hnn
ner gulzigheit: zulx d11t zy, ook onder weegh, 
met het eeten tussan de timLlen, verstikt blee
ven. Eeu ooverarbnmelyk ding, naa 't ontwJr
steleu vnn zoo veelerlq ramp, rn de haaun 
zyns heils ta snenvele~. l\LLar zoo luttel be
dachtzaamheits vindt men, m n.lle.s. by den 
gem~enen man, 001 zyn eighe nut te weeten: 
'ten zg d'Overheit het bezorght en hem te 
vooren meet. Dezelve derhalven, op dnt z-ich
voortaan niema11dt lichtelyk veraas:le. en ch 
verweucle maaghen allen->kens hanren plicht 
moghten herleeren, rn:tm le plaats en onle, om 
aan yecler meer uiet teffeus dau een hiLlf pondt 
broods, eeu stuk kaaz; ' en een peekelh1taring 
nit te deelen. 

De ArnmirMtleu, op5etree_tm, n;tamm hun
nen g11nk, eu gevolght vnu scheeps- en steevolk, 
recht nan de kerke, om gt--rneener sterume den 
Heere te di1n ken, voor zoo veelP. en verscheichm' 
ooghschynlyke gunsten, cl'een' achter d'andre 
hun als toegetelt, tot voltrekking V!l.U de ver
lossing cler stadt, Daar srnolten de ge1uoeden 
m bun' eighe vuurigheit, en was de beweeghnis 
zoo welLligh, dat de harten van vroolykheit, de 
ooghen van trnanen ooverliepen, en de sleur 
van den zang der psalmen clee<len haaperen. 
Thans maakte de vroedschap een raitdtslot, van 
alles jaars dien dttgh, met bidden en looven , 
fomt ommegang in 't geweer, tot on versterfely
ke ged;Lchtenis, te vieren. Welke daukbanr
heit, des anderen daaghs, begenaadight werd, 
met het verwekken vnn eenen windt uit den 
Zuidtoo~te, die de gol ven 't landt deed ruimen, 
en l111nruaa W1Lt Noonlelyk, om ze met een 
heftigh onweer zeewaart in te stouwen. Dies 

kostba1 e be"estigingsclag nog niet geheel was te 
boren gekomen. \Yerd op den ingc$lagen • weg voort
gegaan, clan r.uu die zaak na eanigen tijrl vereJfond 
zijn, Pn in rlat vooruitzicht gevoelde zich beider 
mo,,d aangcw•kkerd, zoo .lat clan ook in bunne har
ten gPen pla:tt,; was rno1· ernstige bekommering , 
to<ln de jonge Houw kort daM1ia haren echtgenoot 
de blijde bo.J p toefluisterde, clat zij moede1·Heugde 
hoopte t.e s1J1aken. En hoe zou hem dat vooruitiicht 
ook hebhen kunnen bekomrneren, daar zij aan niets 
rlachti;n rlan ~an verhuoging l'an huiselijk geluk, de 
onerrn1 ·1~ne11, die gecn besef hadden van hetgeen een 
kind re1·cls ko 't voor clat het gcboren is. En zij ge
vocldcn het ook slechts ten halve, ,,·ant de baronnes 
nan1 cddmoedig een ru1m gndeelte dier onkoste11 
voor hare rPkening, en freule JosPphine hielp met 
de naal.I. Dat allcs in de Lizonderheden te beschrij
l'en ligt buiten ons plan, gesteld al <lat de sch rij1·er 
't zich toevertrouwde eenige aanlrckkelijklrnid bij te 
zetten aan zoo ermoudige zaken. Hij laat het aan 
den lezer Ol'er zich voor te stcllen de eet·~te ouder
vrnugde, de tceclcre zorg voor een jeugdigen wereld
burger, de ang:;tcn rlcr nog onen·arene moedcr bij 
de min,te onge5teldhcicl rnn den licveling, zijn >oor
spoed ig opgroeien - dP. pastorie rnn Dennenhoek 
was cen temper van hui~elijk geluk; en bleek bet 
van lieverlede duiclclijker, clat vergrooLing van het 
gezin ook tocmeming van zorgen medebrengt, 't was 
alsof de krachten toenamcn me.t den last en de 
vinrlingt·ijkheid stePg in het uilvind en nu rnn deze 
dan van gene bezuiniging, naannute cleze meer noo-

Advertentiekosten behn.lve het zegel voor 

elke 10 woordon voor 3 plaatsingen f 1.
elke volgende plnntsing de helft. 

hinkte nu nergber.s de Godlyke voorwrghe; 
en bleef zoo wel d'eene als d'andre p<Lrthye 
oovertuight in den geest, dat de H eer der 
Heirsclrnren zyne wonderbaarlykheit, m;·t dit 
werk, teu wereldscheu toonneels had doen ver
sch\jnen. 

De hulde geldt, gel~jk W!-J reeds zeiden, he
den rn de eerste plaats Van dt:r W erff, den 
burgerrnder, die er in slaagde den vijancl buiten 
de stn.d te houden eu de rust m de veste te 
bemLren. Hoo ft geeft van het bekende voorval, 
toen de burgerneester tegenover zijn eigen nmn
nen stond, deze beschrijving: 

'T gebeur<le teifous, als zeeker getal poortc
ren, wa1mencle den Burgbermeester Pieter .-idri
annszoon V>tn der W erve, tot daadingen mot 
den Spirnji1arclt te beweeghen, hem by kLLgh
en drieswoorclen hunnen noodt uitmaaten; d.-t 
deeze dapperdeftighe regeerder, en spieghel voor 
alle Hollan<lsche borsten, en anderen, die ge
lyke ampteu betreeden, hun dit antwoor<lt toe
paste: Ik, lieve meedebw·ghel'~, heb eenen eedt 
gedaan, en ve1·t1·ouw den Vel'leene1· van al/e 
goele grwven toe, dat hy my in standtuastiq
heit ye.<.ticht :al hoitden, om den :ell'en waa!'
dighlyk te betmchtm. '](_ weet dat my eens te 
ste1·uen staat, en geen kett1' daaraan, ctls t' :oo 
we~en nwet, oft ghy 't my, oft de vyandt doe. 
Lew·igh en oovei·igh waai· het, yet ande1·s dan 
de g'~1·echligheit m!Jne1· ::;aake lot hal't::alf te 
gebniiken. Dies, zoo gli!J met mijn' doodt be
holpen :yt, slaat lwndt aan dit l-ichaam; snydt 
het aan stulfken, en deelt ::;e om, zoo wyd als 
't stt-ekken magh. '](_ ben 's get1·oost. Welke ree
denen, aa.ssemende een' vaad-!rlyke geneegheu
heit, eeu verstaalde trou w o·p Godtzaaligheit 
gegrondt, een' rustigheit en verdraaghzanmheit 
om de tsaaghenis en 't ongedult zelf koen en 
lydzaam te maaken, hen tot iu-der ziele troffen: 
en zulx, d11t zy, als oovertuight van tastbaar 
ongelyk, zonder eens meer te kikken, zich 
beschaamt zynen gezichte onttrokken. "Krafte
lykt werkt, buiteu twyffel, het voortreeden der 
ooverheid, werwaarts alle ooghen gewendt zyn, 
op den onderdaan; die naa dat zy zich man
haftelyk oft slappelyk draaght, de zelfste wyze 
op zijncn wandel zet. 

Soerakarta. 

Jiaanstand. 

Woensdag 3 December V. M. Dinsd1J.g 9 

December L. K. Woensdag 17 December N. 11. 
Donderdag 25 December E. K. 

dig bleek te zijn. 
Maar alles heeft zijne grenzen. Het eerste kind 

were! gevolgd door een tweede, het twePde d"or ecn 
derde en nog bl<jef het daarbij niet. Telkens ve1·
mindercle men zir.b. maar welrlra stund ons echtpaar 
aan den cinrlpaal der bezuinigingen; reeds vele schre
r!en waren gezet op den weg mn bckrimpiniren en 
ontb~,·ingen. Oogen>ch\jnlijk leefde YOorspoecl in de 
pastorie: oudcrs en kindcren warcn gezond, der 
zorgnddige ruoeder gelukte het haar kroo"t knapj es 
en zinclelijk \'OOI' den dag te cloen komen maar dat 
kostte hoofdbreken en nachtrnsL Toch was dit nog 
niets in \'ergelijking met den steeds zwaanleren 
strijd , om voor bet oog der bniten were Id te verber
gen wat kommcr er gele1len werd in de binnenka
nlPI'. In het eer$t verlangden de echtgenooten met 
ongcdnlcl naar den bctaaldag van het tractement; 
later were[ bun hct 011Lrnngrn der jaanvedde een 
gcbeL11tenis Yan vernieuwd lijde11, want moest niet 
verrcweg het grnotste gedcelte rrnn:;tonds tP.1· deur 
uit, en hoc wei11ig Lehielden zij ! lloe lange1· zoo 
minder baatte bet af~nijden van alles, lettei-lijk van 
alles, wat niet tot rle onvermijrlelijkste levensbehoef
ten behoorde; hoe !anger zoo mtnrler, dat de ouders 
zich vaak. het allernoodigste onthielden, opdat de 
kinderen ten minste nagenoeg goetl gerned, h oe 
schraal clan ook, te bed zouden gaan. En 1lat vooral 
toen een gcwcldige schok den toestand nug op de 
schrikwekkcncl;;tc wijze vercrgenlc. Daar vertoonJe 
zir,h eerst de ramp der aardappclziektc met een 
daarop ge1'olgd rnisgewas 111 ·1846. Yelen haclden 

Inzeuding der Ad vertentien tot op den 

dng der uitg;nve v60r 10 uur. 

I\ ommissarissen voor de mnnnd Dace rn ber 
Plaatselijke Schooll{ommis!iiie 

de heer: K A.. IIALEWIJK. 
de heer: J. SPRUI'l' LANDSKl-WON. 

lr erzor~in~sgestich t 

de heer J. U. M. A. Unl'lier. 

.S I n i t d a ~ e n d e r !tI a i l s. 

'l'r; S.\11:\.lL\ ~G : 'l'E BATil Y!A: 

F. 14--28. F. 3--17-3[ 
E. 7-- 21. E. 10-24. 
H. 6-lG--27 H. 0-19-30 

Ann het httstt· B11.taviu.asche warktbericht 
(van IO dezer) zun de nnvolgeude O?gaven 
ontleencl. 

tliliker. Restnnt-oogsten vim Oosthoek, spe
ciiinl Hoof.J;;u ikers, werden tot f 8.75 verhan
dehl, benevens een res tiLnt-ooCYst S11maranD" 
I 

. 0 0 

evenng tot f 8.50. In de ecrste h11ncl is er 
slechts weiuig tot verkoop disponible. 

Koff\j. Zoncler afdoeuingen en minder ge
zocht n1111r a1Lnleiding van de minder gnnstiCYe 
stemming in Europn. 

0 

De morgen te hou<len Gouv. Jam VeilinCY 
bestaat uit: 

0 

Pl'l. I-J-.600 Jfalang G. B. 
» 400 Sisir W. I. B. 
» 10.000 P1·ecmger G. B. 

Pk 25.000 

Onder de ingezetenen alhier loopt het praatje 
als zoude bij den Directeur rnn Onclerwijs, 
Eeredienst en Nijverheid er.n voorstel zgn of 
worden iugediend ter n.f~chaffing cler Decem
bervacantie en voortann m de plaats hiervan 
bij het eiude der maand December, slechts 
drie of vier !'rije cLLgeu ann cle schoolkinderen 
te doen geven. 

De aanshumde vacantie begint den 23 a. s. 
en eindigt den 4e Jnmmri 1885. 

Aan den Stationschef te Kertosono C. J. 
Vermeijs IS wcgens dringende familieaange
legenheclen een binnenlan<lsch verlof naar Ma
dioen toegek.~nd. - In verband hiermede zal 
de · waarnernencl Stationschef E. P. F . Dieron 
albier eerstcbags z!jne functie als 3e commies 
op het bureau van den chef der 4e Afdeeling 
te SoernbaitL hervntteu, en alzoo plaats mnken 
voor den bovengenoe111den stationschef. In de 
plants van den heer Vermeijs IS nog geen 
an der benoemd. 

het reed~ na vijf en twintig jaren vergeten, en een 
,iengdig geslncht heeft het nooit recht geweten, hoe 
cle~tijds de prijs cler allerer.rste levensbehoeften tot 
een ontzettcnden prijs stP.eg en hoe, ook na meer 
clan een gezrgenden oogst, rlie prijs niet meer da::il
cle tot het cijfor van vroeger. Sommigen spraken 
rnn den naslerp der omwentelingskoortsen, anderen 
va.n snelle daling der waarcle Yan edelc metaleu, tPn 
gevolge der gouddcll'i11gen in Californie en Australie. 
illaar wat er zij van de oorzaken, onbetwistbaar 
1s hL't verschijnsel dat tijdens den overgang onzer 
eeuw, uit bare eerste helft in bare tweede, een 
algenrnene stijging in de koopprijzen van de 
rneeste levensi,)ehoef ten beeft plaatsgegrepen, die zich 
slechts voorbijgaande deed gevoelen voo1· alien, wier 
inkomsten aldrn gelijken tree! begonnen te bouden 
met den vernnderclen waardestanclaard, maar waar
van de geYOlgen alkrnoodlottigst waren en tot in 
dezen tUcl zijn Yoor alien, die de brnn rnn hun be
staan vinden in inkomsLen, gcschoeid op een niet 
meer geldenrle lcest. Yoor allen die iu clit gernl 
verkeeren, begon met de tweede ht>lft onzer eeuw 
een tijd van beproel'ing, voor den een meer, den 
ancler minder, doch niet het, ruinst voor de huisva
det·s, tot een stand behoorenrle van welken een 
zoogenoemd ophouden van hct fatsoen gevorderd 
wordt. llnn strijd tegen de uitwenaige omstandig
t!ed en is voorwaar een zware, zeer zware ! Men on
derstelt, clat zij tot op zekrrc hoogte in de behoeften 
van bun huisgezin kunnen voorzieu, en claarnm rekent 
men lwn lot onemrlig minder treurig rlan dat 1let• 



Heden nacht hebben de communisteu weder 
een 1rnnsl11g beproefd van uit de lrn!ie Peepec· 
op een huis in de Achterstrn1Lt. De huisbaas 
wns foevHllig- md;ker en wt te schrijren. toen 
hij een slce1) op het dnk hoonle vnllen. Dade
liik onrirncl Yermocdcnde, st..Jde hjj zich in 
het. danker op wncLt en hoonle duidel!jk vim 
tjjd tot tijd weder een stcen op het dnk vnl
len. H\j d1tcbt dan o:ik 1litrminl wel den Llief 
t e zulleu srntppen, lllllltr had buiten den wunnl 
of liever buiten zjjne eigene gn,nzen, gerekend, 
'l'oen <illl den achterrnuur een bnmboes nnitr 
beneden gest.dd werrl, begonnen de waakznmen 
vnn· het Kn pi tool zulk eeu misbaar te ::iutken, 
dat de honden unns]o.,geu en toeu de huisb11ns 
plotseling de achtercleur opencle, WllS er uie
mnnd te zien. In den lnntsten tijd zijn er van 
hcHll twee honden vergiftigd en een overreden, 
bet l1rntste door een koetsier vim een der wn
gen verhuurderjjen, en _nunr ooggetuigen be
weeren, niet zonder opzet. Men denkt nu dnt 
bet vergiftigen en bet overrjjdeu -vnn honden 
wel met de paging tot diefs~nl van heden nacht 
in verbnn<l kll.n stunn. Het is -voor de bewo
ners der Ac:hterstrimt zuuk om £link op hunne 
hoede te zijn. 

De zank rnn de beide perceelen op Penoe
br1rn scli!jnt geschikt te zullen wonlen, ten 
minste de be'!.itters hebbeu eenige iionp ge
k '·eg-en op bet verkrijgen vnn erfp1Lcht. Voor 
l1oc7irng dnt znl ziin is nog uiet bekencl , nrnn.r 
al is h~t sleehts voor 00 jnren, d1in bebben de 
l>t!zitters ten minste voor dien t!j1l het genot 
der nld1tar gebou wde huizen en behoeven zij 
ze niet vo01: een appel en een ei als afbrna.k 
te verkoopen. 

Een van die heeren zou, als hii vun Penoe
bmn moest weggann, een schn,de lijden vnu 
'uimtens f 3000.-; de nnder van f 1000.
a f 1 :JOO.-, en d1Lt zou hard wezen, voornJ 
in de tegenwoonlige 11cbmle t!jden. 

i\Ien k lnngt wcder over bet licbten der brie
venbus, voor het huis vnn den Nobtris, vroe
ger dnn het bep1talJe uur. 

\\'ii hehben ons vn.n cle gegrondbeid van 
deze klai;bt nog niet kunnen overtnigen, wes
hnh·e w\j d1rnrop nader terugkomen. 

Het is te 11op~n d1it er geen J nnssen vn,n 
H1lilij-periode - de dr1Lger vim dien nnam is in 
nuntocht -.\\'eder staut an.n te breken. 

Gemengde Eerich ten. 
Dut nan het reeds v.oor eenigen tijd gemel

de pbn om op de Stirntsspoonvegen bet tiLrief 
voor het vervoer van 8uikeniet;;tekken te ver
lageu, met lwt oog op den 1111nvoer van nieu
we bibiet nnnr Cheribon, wuar de $ereh7.iekte 
beerschte, nog geen gevolg gegeveu is, ligt, 
zegt men ons, 1m11 een voorloopig onderzoek, 
in hoeverre die verzending gewoonl\jk ,wer 
zee ge c:Liedt, dnnl' hierrnn zoowel de meerdere 
of wiudere noodzukelijkheid van den mantre
gel, nls de lrnns voor den spoorweg om door 
tarief-1el'luging bet verv.oer te vergrooten, af
hungt. ln verband met bet seizoen is er 
trouwcns thans ook geen bijzondere haast bij. 

,l. fl. 
• 

Opmerkeljjk is bet, zoo deelt men ons me
de, d1tt onder de tegeuwoordige Hegeering, 
weinig nmbtenn.ren, voornl onder de inferieure, 
met buitenlandsch verlof gnnn. 

Men schrijft <lit toe aun hun vrecs voor 
pensiuneering, <laur bet bekend is, dn,t onze 
Lnndvoogcl er in principe ti~gen is, buiten
landsche verloven te verieenen, voornl nn.n 
bier geboren u.mbtenuren. !.B. 

Naar men vernecmt znl met het begin Yan 
1385 itlhier een d1tgblad worden uitgt>g.wen 

ll'erfuwe. die nierna11d heeft om het b1\10 I 1·0or haar 
tc verdicncn, of dat der armocde, die in lompen 
zich Yertoont. 'En omdat men dit ondPrstelt. blijft 
cle rnak bij hct oude, zie wat rncnigte betrckkingen 
c1· zi,in in <lP maat~chappij nog bezo1dig1l als rnor 
1ee1 tig jnren, tocn d1'! onmi>haarste roeriing<1ni.J dPlen 
met de IH'lft der tPgPnwoordige prijzen bctaal I wer
den. lk zal ze niet optellen; it'dt>rec;1 kent ze, maar 
d<Jarhij blijft. bet ook. Al,of met >chouderophal•~n 
hondl!rde, nien kan zpggcn duizende, h11i>':;t>~innen 

uit den fat>'ornli.Jk•Jn ~tancl gebolpen 1rnren ! 
Tut rle ,Jachtoffers dier ~chreeuwende ongelijkhPid 

tusf'chen iuko1n>ten en behoef'ten bij lu'!n, die Yan 
vnste bezoldigingen moet1en !even, behoorde ook onze 
nm Ileriimenix. Er zijn zakl'n, die rnen, hoc 11:1n1· ze 
ook ziju n107en, 011gaarne tJP>'chrijft; riudl'tue behuort 
ook hct al!Prrnrnrtelijkst lijrlen, dat een l::rngr rel'lrn 
van jaren in de Dl'llllcnhoeksclw pasturic geleden is: 
annol!rie en ,!!'Cbrl'lc l\IPn zou denkrlijk l'OOr ver
di"11t houdcn .. ll'at toch z11il'ere wnnrheirl i<, of het 
ecn nutkloo. schildert>n rnn Pen schn ndan l noun1e11, 
als w\j nict rnuwr. g•~F<trcn,!l'hflirl de gehditncn dezcr 
fntF<OP,ulijke nrmoe1ll! u]olltle,!l'dcu. lllnar waar is !Jct 
ciat nH!tt p1· me11igen a\'l'rn1l ter ruste -- zoo kr l'll~tr?
ging rnnrler . . . . . . Doch we bcdll'ingcn onw pen, 
ell srhuh·en een gorcliju voor l'en l'lle11de, die 011ge
looflijk lnng rnor lint oog rler buitenwereld verbor
gen geliouden werd. 

Aan toek•Jmen mPt de schrale bczoldigin:; was se
c!Prt Jang niet te denken gewrest, ook h\j bet zui
ni~st overleg, ook bij de nJdrukkelijk>te bekrimping, 

in de Soendaneesche taal onaer reductie vnn 
den h~er H. L. De naam voluit zal ter be-
kwamer tijd wel bekend warden. .-1. D. 

l\Ien kent de geschiedenissen van steen~jes
werpen, tjoeliks e~ andere ttkals w1iardoor in
l1mdsche dnmes over hnn.r rasgenooten zeker 
prestige zoekeu te verkrijgen. lets nieu \Vil op 
<lit gebied levenle een vrouwelijke bediende 
op het erf v1111 de firmn Versteeg te Joor<l
wijk, die eergisteren beweerde van twee aan
eengegroeide lrngedissen bevallen te zijn. De 
volkstoeloop was zoo groat dat de beer V. de 
politie om hulp verzocht. 

Een van de stivisgeneesheeren lheeft wel 
twee lrnged.issen in een fl.esch maar geen spoor 
vnn bevalling gevonden.- Des te grooter won
der, zullen de geloovigen zegge11. A. D. 

De tnbnksoogst is ook in Deli gunstig uit
gevnllen. Zoo bljjft dit wisselvn,llig product dit 
jam· het eenige, 111tn welks teelt geen teleur
stelling en schnde verbondeu is. 

B. H. B. 

Het volgend gesprek wercl op 5 dezer op 
een onzer bureaux gevoerd: 

Jluo{tll"ommies: /'.:eg wat geven ze van avond 
voor 'n opern '? 

flp,•tfp 1.-ommiP.': Relache. 
lioo/ilk: Wat, Huy Blas? 
Dude kommi1!s: Neen, Relache. Hier hebt u bet 

Ilanclelsblml . Vendredi 5 Decembre. H.elache 1L 
cnnse Lle In St. Nicolns. 

Hoofllkommies. Ik heb die oper11 nooit ge
hoon1. Het ?.al wel een flauw mopje voor kin
deren z\jn. )/een, dnn ga ik liever een ande-
re keer. B. H. B. 

Omtreut den stand vn.n :;,aken in de Wes
ter1i.f'deeling v11n Borneo met betrckking tot de 
Uhineesche onlusten, vermeldt de Jew. Ct. het 
volgende: 

In den nncht van 22 op 23 November jl. 
wen! te Pouti:mak een brief van den door den 
Resident benoemdeu lrnpitiin vn.n l\fondor ge
brncht, wnn.rin deZf• mededeelde dnt de Chinee
zen nlclanr met de door den Resident gestelde 
voorwaarden zeer ingenomen waren en nog
man.ls verzochten om geene troepen, <loch een 
Pangemn naur l\Iandor te zenden. 

De brenger van den brief meldde tevens <lat 
de versterkiugen reeds verluten en de versper
ringen in de rivieren opgeruimd w1uen. 

• · nar 1mnleiding van deze bericbten werd de 
P1ttih vnn Pontial'.lak nnar l\fand0r gezonden 
om zich te overtuigen, dat de versterkingen 
geslr.cht wuren en om de bevolking voor te 
bereiclen op de komst van' troepen. 

lntusschen werd ulles in ~ereedheid gebracht 
voor eene evncuutie nanr Mandor, wnn.rnan 
door 200 man infanterie, eene sectie genie
troepen, eene 11ectie berg11.rtillerie, eene nmbu
lance eu bet benoodigd n.antal dwangn.rbeiders 
zou worclen deelgenomen. 

Deze colonne. vergezeld door den Resident 
en den gewesteljjken militairen Commandant, 
-vertrok den 26en N'ovember jl. v1Ln Pontianak, 
en k~rnm zonder eenig verzet te ontmoeten, 
den 27en November te Kapiang en den 29en 
te :i\fondor. 

In verbaml met bjj het gewestelijk bestuur 
aangebrnchte tijclingen, d1i.t een groat gedeelte 
der opstr.ndelingen nnar Semwak wilcle vluch
ten, werd het te l\fompawa geposteerde de
tachement, vergezeld door den controleur en 
een door den Pane1ubahan anngewezen Pange
rnn, de :\lam pa w1Lri vier opgezonden, ten einde 
den opstimdelingen den tr.rugweg nnar Sera
Witk af te sn\jden en danrtoe zoo noodig de 
door hen te '..\letirlong opgericbte benting te 
bezetteu. 

ook bij de rneeste ontbering. 't vVas dus onvermij .. 
delijk dat men in schulden geraakte. Telkens schoot 
al minder en lllinder over om in de dagelijksche 
bd101'!ften te voorzien, zuodat bet daarvoo1· benoorligdc 
in telkens grnoterc mate mocst worden getast op 
hctgeen zou bdaald worclen, als de tractemcntstijd 
weder da::ir was. Tieerls had zich . het ontberen 
moeten uitstrekken tot meer dan een voonverp, dat 
men bij buitPngewoncn nood rnn cie hand had moe
ten doen; reeds \\'US llJC'Gr dan een bo1!l(IVCl'k, ten 
deele tPgcn spotprij~, uit 1le toch nict zcer rijke bue
kt'rij Yan den nrmen dorpsleeraar verriwenen - het 
hic!p nit•ts; llPt ~chonk een slecl.ts flau we, altijd 
echtr.r voorb\jgaanrle \'eradcming - uitkumst nooit. 

~Ieermalen hail onz~ vriend pogingen aangewend, 
om met zijne pell ccnigcr geldelijke vcrdicnste toe te 
1·oegen aan ziji)e sobr.re hezoldiging. Doch danrin was 
hij ni1)t gP!ukkig, \\'aartoe verschillende oorzaken sa
menlieporn. Zijne bckrompenc omstandigh('den hieJ,[cn 
Item uit drn aarrl rl<'t' zaak buiten g&noegzaam alle 
:rnmaking nlPt de buitenwercld. ,\an reizen was niet 
te dcnken ; slechts cen ma~I was hct gebeurrl, rlat 
hij Cl'nigc dngcn in c~n paur onzcr voornaamsle 
steclen doorbrncht. 13ij die gelegenheicl vr.n·oegde 
hij zich bij dc1.en en genen uitgernr. ten einde door 
schrijven, vertalen, . of ancle1·e letterkunclige werk
zaamlwid zijn be~taan alt.hans eenigermate te Yer
beteren. llfaar che wanclcling was zecr teleurstellend; 
men kenr!1i bem niet: men had zoo \'eel onclerhan
den, da'l ook zelfa bet volgende jaar aan bet onder
nemen Yan iets nieuws niet te denken v[el; mrn 

w anneer S'l'EK KOLEN IN DE OPE~ LUCHT lig
gen, is er verandering n.nn te beHpeuren, die 
ze in wuarde doet verminderen. De iuge11ie11r 
Fuyo! heeft duarover geschreven in het B1tl
leti n de la Societe de l' Indust;·ie lllinfrale, 
mmrin hij an.ntoont, dat bet de zuurstof van 
de lucht is die deze verandering veroorzankt. 
Om deze nu te voorkomen, leiclt hij nit ver
schillende proeven af, dr.1.t de steenkolen nat 
moeten gehouden warden, in welk gevnl de 
ontleding niet plaats vindt. Dit gescbiedt bet 
genrnkkelijkste door de kolen op eenen door
boorden bodem te plu.atsen en de nfgewerkte
stoom der machines er doorheen te voeren. 
Bjj drie kolemnijnen in Boheme is dit in toe
pussing gebracht en heeft het goecle uitkoms
ten geleverd. 

Hoe de bevelen der Regeering somtijcls te
genover den kleinen man warden uito-evoerd, 
door mindere beamhten : "' 

»Ik kwn.m in een huis, - zoo verhnalde 
»een opp11ssar, die ergens in de Preanger de 
»lundrente inde, - wanr ik niets nnntrof 
»clan de bloote muren, geen korrel rijst of 
»padi was er te vinden. Een vronw met een 
»Zuigeling arm de borst znt op deu grand ge
»hurkt, want ook een bale bale was niet aan
»wezig. Ik vond er niets clan deze koperen 
»<lanclang (koperen ketel w11.nr men r!jst iu 
)) kookt) die beb ik dus afgenomen, want de 
»landrenten moeten vold1ian warden", voegde 
l> hij er nulf bij, 

»Hier had hij een enkele sabi (grnssikkel) 
df,ar een haan, gincls 5 kuikens en elders een 
parnng gevonden. W el een blijk dnt die men-
schen uitgeput wn.ren." I. T'. 

Altijd wordt er geklung.:l over den gezond
l.eidstoestand der Europe1men in Inclie Toch 
l1oort men meoigmanl, - nog heden over
kwam bet ons - van uit Europa terugkee
renden d<i verzekering, ditt ovet· het algemeen 
de heeren in Indie er goed en welgedunn uit
zien, beter, Yeel beter zelfs clan in Europa. 

Wij kunnen in ditt opzicht geen vergeljj
kingen mnken; daarvoor ruoet men JiaS uit 
het Westen komen; dezelf<le verkbring, ech
ter, wordt niet gegeven vn.n de dmnes, waar
onder er velen zijn met een min of meer lijdend 
uitzicht. I. V. 

Ve rs p reide Eerich ten. 
De Frnnsche dagblarlen zittcn in ver!Pgenheid om

dnt het nieuws uit China zoo schaars is. Jules Fer
rij heeft zich uitgelaten dat de belastingen nood wen
dig moeten verhoogd worden, maar dat hij daanuP.
de wachtcn wil totdat de verkiezingPn zijn afge
loopen om de kiezers voorloopig niet al te zeer te 
untstcmmen. Zij weten ecbter nu toch reeds wat er 
vo0r hen in bet vet is. De belastingen in Frankrijk 
zijn per hoofd reeds van 322 frnnr.s tot 35·1 gt>rezen 
en daarbij k!aagt men rlaar ook al dat alle zaken 
zoo slecht gnan. - In Engeland is de postrneester 
generaal, de bekende Fawrctt overleden. De man wa~ 
blind, maar ontwikkelde niPttegenstaande dat ge
brek een buitengt'wone werkzaamheid. - De keizer 
van Duitschland is rnn plan om de afgernardigden 
rnn de Congo-conferentie te ontl'a11gcn, echter niet 
in zijn eigen huis maar in hrt palei8 van den Rijks
kanselier Prins v0n Bismarck. - De Koning Yan 
Z1wden het nuttig oordeelendP om de j)ngelui aan 
een baantje te h11lpen, rnl zijn ondste zoon, de 
kroonprins Gustnaf, tot onderkoning van .Noo1·
wcgen benoemen In Januari a:rnstaande vertrekt 
de laatste naar Christiania, om eens poolshoogte te 
nemen. In KoonY('gen is m<'n rlanrovr.r volstrekt met 
gesti<;ht, daa1· de dichter en politicus Bjornson Yer
klaard heeft, dat door de benorming van prins Gus
taaf tot. onderkoning, het koninkrijk :\oorwegen tut 
een ondrr .. koninkrijk zou 11·orden ge1legradeerd. - In 
Albanie is weder rl!ns Prn opstand uitgebarsten, die 
teq dol'l heeft om zich onafhankelijk rnn Turkije 
te mnken, zich nauwer bij Griekenland aan te slui-

bcklaagde zich dat het g•moegznarn onmogelijk was 
zich rnn lwt, recht op Pen vert.aling tr. l'erzekeren, 
daar rleze en die daan·oor kan:ili>n hadrlen, tegen 
welke cen auder uiet op kon; men wilde Yan den 
bezoekrr weten, of hij zelf ook het een of under 
plan wist 1'001' te rlrage11; men zond hem van den 
cen naar den anrter, alsof cleze aJlicht iets zuu ll'eten 
nan de hanrl te doen. En het einde was : niets ! 
\Y el ontbrak het niet nan beloften, dat men bij 
vonrkomende gelegenheiil aan dtrn gcachtcn prerlik,tnt 
drnkn1\ zon. ~I:inr die g'elcgenheden kwamen nict 
YOOI". of mi~,-rhien waren er onrler rle belornrs. die 
even weinig meer aan van Ht>mruehis clachte11, al;; de 
schcnkcr aan .Jozef. \\"el dacht toer.i de> tell'urgrslcl
d•~ man nan hct onl1wrpen rnn _een (\ig<)n arbcid, 
rnaar wat 9 Onze vriend was cen degt>lijk ,\!'Orlge!cerde 
en ccn voorbneldig prPriikant, 1·oorbt>cld ig in het 
uitoefeuen van al de deelcn 7ijner anihtsberlicning. 
i\[aar danrbij bepaaldc zich ook 's nrnns kellnis. Ten 
gcrnlge zijner gehcele opleiding ontbrak hct hem 
aan grnrn'g1.an1e letterku11digr. ontwikkeiing, om aan 
de voort.breng&elim zijner pen een eigcnlijk letterkun
cligc waarcle bij te zettcn. Had hij gdPefd in ecn 
tijd, toen de wetenschappelijke godgeler.rde, ook af
gescheidcn Yan den Yorm, nog op \\'aarrleering zijnei· 
sclirift<~n rekencn kon, dan zou mn llemmenis ge· 
wis niet hebben bchoel'en tc vrngen of men hem 
wilde, - rnaa1· ook in <lit opzicbt warcn de hPkkP.n 
verhangcn, en even weinig al; de inkomsten de1' 
hem te beurt gevallen r:redikantsplaats in evenredig
]Jeid wal'en tot de eerste lerensbehoeften, even wt:li-

ten Pn h trn slotte een eigen kon\ng op na te hou
dcn.- In den Transrna], cbl'n \'olksraad is dool' twee 
!eden rnorg•'~teld om a:rn den p1'1•~idPnt Paul Krngu, 
in rfe wa11tl1·li,1g gennarnd: ,,Ol'm P;1ul" el!11 gnschenk 
te gcven van '1000 pond ~terling, als een gel'ing 
hlijk. \'an oprechte da11kbaarbeid \'001· cie vele diens
ten :inn de l'epubliek bewezen, 1·ocral 1uet tic laatstc 
zending n:rnr Europa. Een verwerping dnarvnn b echtcr 
niet onrnogclijk en we! voornamelijk omclat er geen 
geld is. -

.\Is een bezuiniging. maatregel werd in de11 raad 
der gemeente Franekeradeel ePn ,·oorstel gedaan 
om . . . . . bet uitstPken van vlaggr.n op de ''erjaar
dagen van dr. lt-tl,m vnn bet Koninklijk hnis af te 
schaflen en slecht.s lot h1'!t gerneentehuis te brperken. 
De gevoelens licpen echte1· uitr.en en bij de stemming 
bleek, dat vijf !eden zich v66r en evl'n zoo vehn zicb 
tL•gcn hct voo1·stel verklaarden.- Als een nieuwe 
bijdrage vour de bewr.ring, dat predikanten zich niet 
met de Yerkiezing<'n inlaten, strekt een strooibiljet dat 
in bet distr;ct Utrecht is verspri>id ten gnnste der 
anti-revolutionnaire candidaten," en tlat ondertePkend 
is door 8, zegge acht, prellilrnnten.- Te Samarapg 
is cen Chinees, e<'n singkek, van een s!echte markt 
te huis gekomen, niettegenstaande hij aan de speel· 
tafel van den pachter zeer gelukkig gewe~st en veel 
geld gewonnen had. De verliezers wachtten hem bij 
het verlaten van het speelhuis op, en zouden hem 
zeker dvurl geslagen hebben, inrlien niet ee111ge hrnd· 
genooten hem harld•'n ontzet.- Verleden \Voensdag 
zijn er te Samnrang zestieu Europeanen voor het 
Residentiegerecht geroepPn, \\'egens h1>t niet op den 
bC'p:ialrlen tijd doen van aangiften var. gebo01·tc- en stcrf
gevaih'n bij dt•n burgerlijken st.anti. Twee werden er vrij
ge;;proken, doch de overige Yeertien ieder beuoet met 
f 5.- en veroordeeld in de kosten.- - Ergens in een 
ReF<idt>ntie mn Jam, dicht bij Sarnarang is een amb
tcnaar tot tcgengang van den opiumsmokkelhanrlel, 
die van den Inlander ''ordert, dat hij '.n gebogen 
houding zijn woning zal passeercn en afstijgen als 
hij tc paard gezeten is. 

De Samarangsche waterschout heeft vcertien gro· 
bakYoerders op den weg naar het nicuwe kanaal 
aangehouden en naar h('t politiebureau gllbracht, 
vmdat zij te jong waren voor die betrekking. Een 
uit~tekende maatregel, die te Solo ook we! mocht toe
gepast. worcll"n. Hier 'Pelen soms killderen voor gro
bakkoetsier. - Te Bangkalang is het lrnis van ecn 
Madoeree,chpn prins door den bltksem gfltroffen. De 
hui;;geuooten blen•n ongerleer<l en k1rnmrn met den 
;;cbrik wij. -- Te Soer:ib,1ia is het lijk van een fo!an
der in een ledige wijnkist get.ran~portt'erd, zoo zorg
n1ldig, dat htit boofd en de bcenen e1· uitstaken rn 
het cadarPr gehnel onbedt>kt was.- Ook te £oerabaia 
hcbbcn ecnige Chineezeu cen kongsie gernrmd en 
besloten _om alle te SoP1·abaia verkrijgbare toter. in 
cic aanst:l.ande geldlotcrij op te koopen en later <le 
daarnp te vallen prijzen onderling te verderlen. De 
kongsie wil liefst hooge uummers lwbben en is bC'reid 
d,uu·1·001· tot f '] 5.- per Rt11k te betalen.- Met Sint 
:\icolaas hel;ben in diczelfrlc plaat~ eenige jonge!Leden 
zoo vcrwoed gevochten, dat de ca valerie tusschen bei
den mo<.>>'t kornen, 0111 bloedvergieten te voorkomPn 
en de

0 

orde te herstellen.- Een lllekkagangster Fa
timah genaarnd hceft aan booril van r\e Soenda 
amok gemaakt en een vrouw en Yier hadjiPs 1·r.rwond, 
un de laatstrn ecn doodelijk. Yoor den Raad te 
Padang vcrtelde zij niet naar menschen, mnar naar 
vuurvlamrnen te hebben gestoken. In alle gevallen 
1s er een hadjie minder. 

Telegrammen van de Locomotief, 
Uit Batavia, ·l'J December. De afloop cler heden 

alhiflr gehouden gouvernements-kofJierniling is als 
volgt: 
10.000 pi cu ls Preanger f 34. 72 gemiddeld. 

400 id Si.:ir (\\'. J. B.) 30.-
14 600 id l\Ialnng 27.19 
In de plaats van mr. Dnnkmeijer, die eervol ont

slag uit 's lands dienst beeft geuaagd, is vooq;edra
gen om tcr be>ch;kking van den raad van Juo'Litie 
te Semarang geplaatst te worclen, mr. Fromberg. 

Tot rnadsheer in bet boogg<"recbtshof van N. In- ~ 
die is vooq:cedragen mr. Timmermans, onlangs ma 
verlof uit Nederland teruggekeerd, en laatstelijk die 
be trekking bek leed hebbencli::. 

Het stoornschip P1·ins Frede1·ik is den Sen Decem
ber tc Marseille aangekomen. 

uet stootnF<cbip Ba1·gemeestm· den Tex is den 
9en December van Suez naar Padang vertrokken. 

Ilet stoomschip Prins van Oi-anje is gi~ternn te 
Suez aangekomen. . 

nig was het ht>m toebedeelde tl!lrnt. ge~chikt, om er 
naa1· hct sto!felijke mecle te woekerPn in zijnen tijd. 

Lati>r zette zich onze vriend te gemakkelijkPr over 
dezr. teleurstelling been. omdat bet ondenvijzen zij
ner kindere11 - ecn taak, wclke zijne omstandighe
dcn hem wel noodzaaktcn zelf op zir.h te nernen -
een groot gedeelte van zijnen tijd wPgnam. Geluk
kig ook een groot gedeelte zijne1· gcdachten. \Vant 
in de uren, clie hij aan cle verstandelijke, zPdelijke 
en goclsdirnstigc ontwikkeling zijner lievelingen be
sleedde, 1rercl z\jn geest door dczc inspanning al· 
thans in zoorer bezig gi'houden, dat hij voor eenige 
oog('nblikken kon v.·rgeten ..... h•·e hij van den 
ecnen ciag tot d•~n anderen komen zou. 

(Word t vervolgd.J 
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Uit Batavia, 12 December. De 2~en NoYember I 
hebben (kwaaclgezindt>) Atjt•hers tusschen Lnmbaroe 
en J\otnrmlja Pen met kruit gernlde grnnaathnls, 
voorziPn 1an een slaghoedjt', onder de· mil; 1·uu den 
poorweg gelegd. 

Dt~ ctn1kkin; vnn fie loromoticf ontstak de grnnnat. 
De a11ngc1 ichte ~chnde was onbel1·ckei1end en de lo
cor.1oti1~r kon dnddijk haar wt>g wnolgen. 

Het ,;toomscliip Li 11ibH 1·y i; gistcren tc Suez aan
gekomen. 

De eer;te luitcnant der genie Zon i. orergeplaatst 
van !lluntuk '"1ar h ·t depnrtPmt'nt rnn Oodug. 

De ''eriJ\catl'lli' d"r vijfdP klasse rle Yos is van 
Batavia 01ugeplant~t naur Semarang. 

Ovt>rgeplaatst Yan Blambangan naar !lfogclang, de 
opi:chter rler 8P klas:P bij den waterstaat Yan Pernis. 

Ingct,J\okken de ter be,chikking stetling van den 
assistent-resiclent van Billiton tut trgengang van den 
smokkelbandel in opium, ran den venficateur der 
vijfde klasse :'.'\iesten. 

Eenol ontslagcn wegens het opheffen zijner be
trekking, Jonker onrlcrchP.f van de nfdeeling statis
tiek der algemeene secretarie; 

Francke, n1achinist bij de bnggermolen te Batavia; 
Sam on, commies op bet bureau rnn deri assistent

re ident cler afdfwling nool'Ll-en ooslkust van Atjeb; 
Kneefe!, commies in bet gouvernement van Atjeb 

en onderhoorigheden. 
- Benoemd tot secretaris van het gou1'P.rnement, 

Swcerts cit> Landas \\'ijhorgh, referendaris te1· alge- · 
rneene secretarie. 

tot tweeden commies ter algcmeene secretarie, 
Glazener. 

Bevorderd tot Persten luitenant-k 1rarticrmeester 
Hoepelinit. 

Torgekend den titulairen rang van majoor flnn 
den gepPnsionneerden kapitein der infanterie Kieviets. 

Uit 'ingapore, ·1 ':.l Decembe1·. De Engelsche mail 
is bier nan, met be1·ichteu loopende tot ·14 • -o
wmber. 

De uitslag drr herstemmingen voor de tweede ka
mer der StatPn Generaal is meer gedetailleerd als 
Y•Jlgt. Gekozen wPrdeu : 

t1rei-l conserrnticYen, 
vijf liberalen, 
twee clericalen, 
l'ier cail'inisten. 

Yan het );ederlandsche leger worden bij het In-
dische gt>detaeheerd : 

cir kapiteins '.\foe Leod en Bogaert; 
de luitenants Bo--chart, Oltrr.ans, Puflius en Rec

ringh. 
Yan het Indi~chC' leger wot·den bij het ~eder

Jandsche. gedetnche~l'd : 
de kapitein );epveu: 
de luitenants • ~ix, Grootenhuis. Hering, Rolrlanus 

en Riesz. 
Allen van de infanterie. 

Aan o·esla o·en 0 0 Yendutien. 

Op '.\faandng dl''n l 3 clezer te '{jojoedan in hct 
p1rndhuis rnn den cbinees Oey Yoe Lie n1n onuiige
lost~ pandgoederen . 

Up Dinsdag en \\"oen.dag den ·J 6 en 'l 7 tlezer in 
bet tocolocaal rnn wijlen den Heer B. \\'. van Ho
gezanct Yan tokogoederen. 

Op· Dondt•rrlag den '18 dezer te '.\IangkoPnegaran 
rnn dPn inboedel rnn den Heel' 0. E. Swa1·ing. 

Op \"l'ijdn" den ·JO dczcr ten huize rnn den \Yel
F.del Gestr. HPcr.A. D. de Bergh alhier rnn ZEdg. in

- boedel. 
Op '.\Iaandag, Dinsdag en Woensdag den 22,23 en 

24 dezer in het tokolocaal rnn wijlen den Heer B. 
\V. Yan Hogezand rnn tokogoederen. 

De Yendumeester, 

H. C. Fisser. 

A d v e rt e n ti e n. 

Vendutie ''egens vertrek 
op Donderda;;, 11.S December a. s. 

ten huize van den Heer 

0. E. SW AV ING, 
van ZEd 's. netten inboedel, bij strooibiljet nu
der te omscb11jven. 

Kijkdag, daags te voren, ock 's avonds. 
35-! - SOESi.\IAN' & Co. 

Vendutie ·wegens Vertrek 
OP VRIJDAG, 19 DECEMBER A. S. 

ten huize van den W elEd. Gestrengen Heer 

len Ltlit. Kwa1·tie1·meeste1'. 

Van ZEdG's. netten en '.cornpleeten inboedel, 
w. o. eene welluidP.nde pitmino vu.n ScHOTTE. 

VOOH.l'S: 
een tjoetju.b rnwah en een: wit martijntje, 

en eene collectie fraaie bloernen in patten 
als: fijne rozen, 30 soorten pracbtige crotons. 
enz. 

JUjkdag daags te ,·oren. 
355 SOES.MA en Co. 

Ter overname aangeboden ! 
( wegens sterfgeval) 

Een bloeiende Tolio-zaak 
op een der hoofclplaatsen van Java. 

Reflektanten gelieven zich te adresseeren 

onder nommer dezer advertentie bij uitgevers 
dezer. (34 7)• 

VERI{RIJGBAAR 
Janrnm!9che Alnrn1 nil. 

het jna1· ts~.;;. 
or,der rednctie van 

1_.{1 .. I....i. ""\-:\~inter. 

, ·001· 

Bevnttende een meucrelwerk over de wa
j1mg-orang toebehoore~Je aan den prius Prn
boe Prang wm1ono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie so01fon uitgege-
ven, wnarvan de prijzen z\jn n.ls volgt: 

le soort f 2.-
2 » » l.GO 
3 )) )) 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Ro st kind ere n. 
GELEGENHEID 'l'OT PLAATSL."\G VAN 

KOS'l'KI.XDEHE:N' bij : 
(352) Wed. BRIEL. 

Amsterdan1sche A·potheek 
Poeder tegen miltvuur 

f 1,50 per pond. (31 L)"' 

DE GROOTSTE 

en llleest [elezen conrant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en ad l'ertentien lrnnnen aim
genomeu wonlen door den lleer C. IL. Baier, 
Solo. . 

Nieuwe abonue;; voor LS% ontrnngen de 
counrnt van af 15 December. 

De uitgeYer:::, 

[32-!J* H. :U. VA:\' DOL{P e' Co. 

-~~7rl~~~~~~~ 
1111~.~~~- -----

111 ATELIER DE P!O:~ GRAPHlE 
11~1 Jl~ 1 A~~!~lll~ 

· 1m
1 

HOTEL SLIER. 026 l~f 
·i!I~~~~~~~~~~ 

S01-DS3.I:~-\_~ & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis· en C01nn1issie\'e!Hlntien 

(:28) 

~msterda.msche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig be1rnnde ''rl,JNEN': 
Jlerk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. i.\IACHIELSE. 

U it de hand te koop. 
Een steenen huis met groat erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) _·L i\1ACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soemkarta van 

KQ.ap~oh~ Wijn~n@) 
(25) A. 11ACHIELSE. 

AUrrH:lmB 
Heerenstraat-Solo. 

Op uieu\iv onh· an gen: 
Heeren schoenen. 
HoedP.n a f 8.-
Pn.rijsche hemden a f 4:J.- 't clozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs. Btidzeep a f 2. 50 

't doziju. 
Schuimzeep. 
Eau cl13 Cologne H. S. No. 17l1 a f .J..50 

de kist ( contant). 
'fokohouclers genieten mbat. 
Schildpndden lrnmmen van af f 1.-'t stuk. 
Scbeermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten h f l .50 Handschoenen voor heeren-
DA:.\IES AH.TlKELEN. 

Hanclschoenen met 2 en 4 knoopPn Schoe
nen a f 8.- Blrmcs de lys en Blancs de pale. 

Kinclerschoenen, fij ne sponsen. 
DB,A:N'KEN. 

Pilsener bier, l\foclera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1ie Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f13en f 14.- bet dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

OP: 

Dinsdag, 
Woensdag, 

16 December 1884 l in het vro~gere LO[G G_ebonw, uitverko~p 
11 ~, ,, JTokovanwIJlendBnh~erB.W.vanHo[ezand 

Donderdag, 18 " " ten huize van den Heer Swavin[ Man[· 
koe N e[aran. 

Vrijdag, 

Maandag, 
D:insdag, 
Woensdag, . 

19 

22 
23 
24 

" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

ten hIJiZB ,, ,, Heer de Ber[h Lnit. 
K wartrnrmeester. 
1 in.het vror[ere Lo[e Ge bonw, Voortzettin[ 
[ Ultverkoop Toko van wijlen den HeBr 
) B. W. van Ho[ezand. 

Te houden door (353) 

iJODSKAN a; eoe 
Gevraagd, dadelijk! 

.... Een opziener, hier geboren, goed met 
volk orngaand, ijverig en eerlijk, volkomen 
bekend met lndigo-bereiding en aanplant, Sa

faris f 50. 

Franco brieven met copij-certificaten. 

(335) 

EIJ§§ELL 
Latoong-W onogirie. 

ne H~er ,·an Snchtelen, 
muziekonderwijzer te Djocja, 

is voornemens bij volctoende deelname, te Solo 
zang-pi1mo-en accompiignementslessen te geven · 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 

(33-1-) 

3Iodemag·azijn. 
SOERABAJA. 

Steeds voo1·handen: 
japonnenstoffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huisbouclelijke benoodigdheden, enz. -

Recommandeert zich verder voor bet aan-

maken van japonuen, etc. etc. *(252) 

Ontv~~ge~ 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 

VINO TINTO 
f 12.50 per dozijn. 

(336) . THOOFT &. KALFF. 

T~vee loctnnobilen, opzettelijk ver
van.rcligd voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eeue verwarmingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

Twee horizuntale machines van 
acht paardenkrncht. 

Ees:n·omUge irl'igatie1wmpen 
in beweging gebnicht door paan1en of runde
ren. l\1en behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegei;aarnd. 

(313)* W. MAXWELL 

Djokja. 

De ondergeteekende, 
belust zich met den in- en verkoop van pro
dukten te Semarang. 

Verschuft werkkapitaal aan Landbou won
dernemingen en verleeut voor.'3cll'otten op pro
dukten. 

Een en under tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, du.t geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekend, en 

slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(301)* Schoenmaker. 

Amsterdainsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jt.eatin~s Cong·h. Lozen~es. 
JEcl<t'\l te~en de hoest. 

( 10 5) :UAOHIELSE. 

Amsterdan1s:~he Apotheek. 
So en.ku rta . 

Bay1·u1n. A\..lcuholisch wasch· 
water. 

( 101) lIACHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 
SOESi.\IAN & Co. 

Ams;tard~ms:ehe ApoJtheJek. 

Leve¥wofe1' 
(296)* A. MACHIELSE. 

An1sterdan1sche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. UoortS• 
werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

t 10 0) J1A CHIELSE. 

Gezoodheid voor iedereen. 

Hull.~w:a.y's ZaJf en Pillen 
!JE 1•1LLEN 

Zuiveren tet bloed P•1 herstellen alle ongeregeldbeden 
van de 

Js,·er, mna;;, i.1.eren en ingewanden. 

Zt~ v~·:en kracltt en gezonrlJeirl weder aan verzwak
te Gcstdlen, l)I) zijn onwaal'deerbaar ter genezing 
V8l\ alli>. E.walen Pigcn aan bet wouwclijk gl)slacbt, 
01wel'scliillig van welken ll'eltij1l. En onbctaalbaar 
voo1· l\i111leren van welken ouLlerdom. 

DE Z.\.LF 

Is een onfeilbaar geneesmirldel l'OOr Invade Beenen, 
Zwel'endr Borsten, veroudenle V.'vnden, 7:weren en 
Etterbui!1~11. !let is beroemd t0l' genezing \an Jicht, 

. Rhuuiatick, t'll Onl'el'gelijkbaar Y001· Aamborstigheid, 

keel1, ijn, b1·oncbitis, ve1·.koudheid en 
hoest. 

Ter gc111~zing rnn Kliergezwellen en alle soorten van 
IIuidziekten hePft zij geen mede,lingcr en geneest 

betoorereml, 'aamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor lIOLLo\v.\ y's Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen 
1·oorheen 5>33 Oxford st1·eet, 

En wordt'll verkocht in Pottcn en Doozen van 1s. 1 '/•d., 
2s. Od., 4s. Gd, 'l 1'., 22s ., en :ms. en verkrijgbaar 

bij aI~e 111edicijnen-1·el'koopers door de gebeele wereld. 
~ Koopers gelieven het Eliquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxfo rd Street, er 

niet staat, zoo is het bedrog. 

(130) 

Een ftinke, lnchti[e Stallin_[ 
' 'OOB VIER P .fi.A.BDEN 

en 

Een ru1me 'Vagenkame1·, te bevm

gen bij : 
(351) SOESMAN &. Co. 



v~ erkrijgbaar 
nu 

Thooft &, Kalff -- Soerakarta 
P .-\ PIElrn;\" IX DI\'EliSE S00l1TEK. 
E NYELOPPEN'. 
KA ."l'OOLWl~~OODWDHE DE~. 
IXKTEX. IX ZEEl~ YELE SOOUTEK. 
P lLi.CH'l'.i.LB OMS. 
DIVEHSE SPEL1E ·, enz. enz. (5) 

~ociete G' 0 dB Prodnits Alimentaire 
l\. .\PIT.\ .\ L 3 ~l! LLIOEN' FR.\ N'CS 

Di1·ccle1tre11 DLV.-LV1' en ALLCJl-W 
GouoEN J\1Eo.11LLE P.1HJJS 1878 

l l 0 U D E ~ :\[ E D .\ 1 L L E A :\I S T E R D .\ " 1 8 8 3 

:.!3, 
P A RI J S 
Ric h e I'. 23 

L ON D ON 
101 , Leacle11hallstreet. 

Boter van N ormandie 
Zonder eenig mengsel. de be>te bot<>r Y•lll Frankrijli . 

Di1·e1· e grocntcn, ll'lt//el:;, sr11·di11e:;. pd/es de 

(vie fll'ltS, e11z. 
OllDER TE RICIITE:\' .\ .\ :\' .\ LLE Dr PORTEU RS 

\' ,\ :\' EUROP.\ . 
Men eische op elk bl ik het merk me t de twee boeri nnetjes 

IIOLL\ NDSC II E Pnt.JSCOU!l.\:\'TE:\' \\'OHDE:\' 
OP 1\.\ :\' \'ll.\ .\ G TOEGEZO:\' DIL~ 

(14) ) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEU Ii. TUIGK UNDIGE N. 

Handela.ren in machinerieen en fabrieksbe· 
noodigdheden. 

H E BB E N IN VOORR A AD : 

l~eu g-roote piirtij L, T, LI en Balk· 
lj zer in alle afmetingen. 

:;taaf en Illaat~jzer van itlle dikten, 
waarbij van 6'X 2' X '/,. " en 'I•" 

: taaf en pla.atkoper en .Koper
draa.d. 

Uroote- sorteering- "Uoerbonten en 
.Klin knag-eJs. 

> > Ji:ope1·en .Kranen 
en ~t.001nafslniter~. 

Isulia rubbe1· van af •; .. " tot en met 
1 11 dik. 

Gaspijpen met bulpstukken tot 
en met -±" 

Geldonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmo pheren . 

Prirnu. kwi1liteit Eng-elsche dl"ijtrie· 
men, eukel en clubbel. 

· Jland. Centrifnga.al, §toom-
pmnven en Jlramlspniten. 

~ nij,.;:el'eedsclHtl) \ ' OOr g·a,s en 
'Vith wol'tlulraad. 

Aile soorten ' re1·fwaren. 
Door en Ponsmachines, Draai· 

en : c ha.a.tbanlI.en. ' 
:; t OOJn1nach in es 1net ketels np em 

fnmlatietllaat. 
JHezel~·uhr compositie, de beste 

bekleeding tegen WHnute-uitstraling. 
Dinas Crista.II, een nieuw soort 

\ ' llUl'klei. Yan welke laatste artikelen zij 
TEX Bl!:ll OE\'E YA:\ eenige agenten voor Jttva zijn. 

C-> ~tJ i111i a.> t icfi .>cr100 C tc S 0cici.frnz:ta Yenlelr alllel~1l·tikeleln, bent?odi~d 
. \ ' Oo1· ant e IJ re on< ernem1n~en. 

) . . E ~ . H nnne z111tk op grooten omzet gebaseerCl zijn 
Cle .q cz:c c1 i 1<;1 1 1~~ t,, t l' voiC' c,ic i~c 11 u on2ci-I de. hebben zij hull:ne prijzen zeer bill!jk en 

i tdit ac1 1i cJf- 11t 3ci~ n L'ct n '::>TC111L' .?Z: 1Ho- beneden concurrenfae gestelcl. 
"' . G\Y "' 1' "' f C'f , . .. l-h1arne belasten zij zich met toezicht hou-

a.en"~n i n :J L-~v~t L- U.JlO' ..) C i.- ~ 1i c1 l ~ . <l • • 
• en op aanm1tak van .Jlacluner1een en 

Trekking 
Maa~ila~ ~~ ~~~~m~~r rn~4. 

AAA 
D~ ECHTE • L 

'rmsm una· aroche 
i;; de ee11ige die ee11e belooning verworven 
heefl Yan het frn11sche Gouvernement van 
IS.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille vcrkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
lJceft op de \Yeener tentoons telling van 
pila1maceutische producten gehouden in 1883 
wcderom de gouden meq.aille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdat hP.t alleen 
lie t extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het ee11ige m1dt.lel tegen verzwakking, 
bleekzucht , langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed , vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering 
lange en boosaardige koorsten zooals doo; 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE EP,HTE FRANS rHB QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis een krachlige 11 spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ore rnl 11agemaakt 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 eisclten 
met prnsp-:ctus waar- ~ ,J 
op nevens taande ~Mt. 
ha ndt ee ki11 g 
st aat, alsm ede !Jet maatglaasje vragen mel 
dc11 uaam LAlWCllE 1t1 een woord. 

' l: FCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bernt bi j ieuere fl esch eene complete ge· 
l.>ru ikrnm1wijzi ng in negen talen die franco 
toegezonde11 wordt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
"'?"d t iu twee suorten verkocht de eenvoudige 
(sunple) en de Staalhouuende (ferrugineux) . 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wonlt i11 Fra11krijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele fl esch. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is ll ij alle /\ potl1ekers in de creheele wereld ver 
krijgbaar e11 le Parijs, R~e Drouot, no 22: 

reparaties claarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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\ 'fittl' en Uoode Port .. . . . f ·I 5.- \ per 
!Ua la~a, .:tl11l!lcatt'l en Vino Dalee,. ·13 .50112 ti 

Palf'-. Gold- f'n Jary-Sberry ,, 12.-laoo .. t. 

EBili[B a[euten voor Solo 
THOOFr & KALFF 

INDISCHE-BODEGA 
Ont,·ang·en: 

Een part~Hje exqni~e w-itte 
1un·t u ·ij n, minder zoet Yan smnak dan de , 
tot JJn toe 1mng-cvoenle. 

( 28li ). * 

Vnn af heden dngel ~jks versche Gebakjes enz. Prij;;~oLtl' 1 >llttJ n worden tegen franco 
:i. ~tnvmge franco toegez.on<len. 

--- - --------,-
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VAN RU IJ V EN & Co. 
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~ 
a> 00 
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::l 0 0 0 Cll p. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTBAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dr.n 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzek:eringen b. v. K11.pitanl bij overlijclen, Immer-trekkende verze 
kering;-· ook omtrent die volgens het onlangs Mngenomen VEH,LAAGD tn.rief voor vYEE

ZE~FONDS . worclen gaarne verstrekt door 

( 17) 

Steeds voorhanden: . 
POS'l"l'AB.IEVEN. 
TELEGRA.AFTARIEVE J voor 3 luingen he

rekend tot 200 woorclen. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bmL1:on 

de lijn. 

(6) 'rHOOF'l' & KALFF. 

ONTVANGEN: 

pr a G ht i [ R 01B0 [ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

'J.'HOO:t"''I' & JiALFF. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich belee ftlelijk nan voor hunne 

Ilrukkerij en BindBrij 
en 

HA N D E L 

in Papier-, Sch11Uf- en Kantoorbehoeften. 
Spoeclige bediening en nette afievering ge

gamndeercl. 
PRIJSCOUHANTEN worclen steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkrijg·baae 

bij 

THOOFT & KALFF. 
A.vonturen 

van 

Baron von Miinchhaussn 
(in het Jnvaansch ) 

Pl'ijs ( :} .- f1·Lm co per post ( 5,00 . 
( 82 ) 

TE I\:OOP. 
Het huis en erf thans geoccu~1eenl door ci<:

loge. Te bevrngen bij den Heer 
( ~ 0 ) -1 .. :\L\l'HlELSK 

•ten Agent te Soemlrnrt 
.J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar bij 

~1JJ~~1m ~ ·~~li~1 ~ 

Kantoor-.ilgentln·a :J.f!jf!j,j. 

Spoo1•u•e.qgitlsen. 
Nedel'lnnds Geschiedenis en Yolksleven 

( p1·achtwel'k in 4 Y'" octavo deelen,) 
de Genestet-Alb rim, in, p1·achtband. 

Itnlie, do01· Gel'al'd HeZle1· » » 

Een schilderdoos, conipieet (voor di-
lett1int-scl1ildus.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Ba ta ,-iasche Zee- en Bra.nd
Assurantie ~faatschappij. 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te
gen brn.n ~lgevaar , op de gebruikelijke voor
waarden. 

( 1-t) A. MACHIELSE. 

BRAND- ASSURANT!E MAATSCHAPP!J 

,,de Oosterling," 
ES 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHM P!J 

,,Veritas.'" 
Bij het .-\i;entschap dezer Jlaatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gele;-enheid tot verzekeriug 
te;;en brandgevanr, van alle soorten Ge
bouwera en Goederen. 

De Agent te Soemkarta. 

(16) J. H . VAN OMMEH.EK. 

V erkrijgbaar 
b\j THOOFT & I\:ALFF 

blanca aan\Tagen tot geleide· 
billet , ·oor , -erT'oe!' , ·an koffi.j, 
met ontvangstbew1Js \ ' OOI' kot'-
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op Mn vrnng dn.delijk 

Schijfl!lchietre;;istcrs en .-\fstandsbepn-
li 11;;e11, afzonded ijk gebond en. 

G<>clruJite A.n ntcekf'ni 11;;boekje11. 
Nanmlijstcn. 
Ii lecdi11;;lij8t.e11. 
Strn fboclien. 

Mcnagcboeken met sterkte llegil!lter. 
Proccs-V N"bnnl. Gctnigen V f'rhooren. 
Ilcklnniodcn V f'l'hooren. 
Venclu l ' f't•a ntwoordingcn, enz. enz. ( 4) 

Strllen ~. i ch vcrantwoordelijk YOO!' de wet 

DE UlTGEVERS. ~ 

Sneldruk - THOOFT & K ALFF - Soerakarta, 

u 
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