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Uitsluitend Agent voor Europa E. EI SBACB ( 107 Rue Or4ener ) te Parij s . 

Abunnemcnt :iprijs ( 7.50 per hal(iaar 

bij vooruitbetn.ling. 

Wcgens het Javaans che Nieuwjaar 011 

a. s Vrijdag znl dit bind dien dag uiet 
verschijnen. 

BE RIC HT. 
H. H. abonnes bniten de hoo:fll· 

plaats, wier naam of domicilie 
onj nist of on,·olledig mocht zijn 
a:fgedrnkt op bet adres, 'vor
den beleefd , ·erzocht tot keunis
ga ve per briefkaa1t aan 

d e £itge,·ei·s . 

("1-·erzoe:ke belceCdelij k toezf>nding , -a n 

aehters tallige abonne m c nts g e hlen.) 

Pos tkant o or S olo. 

Dagelij:ks te v erzenden pos t pa:k:ketten. 

Met 

den trein I 
No. 

I 4 S7V. 
2 SzV. 
9 S7Y. 

12 S7Y. 
15 SzS. I 

17 SzS. 

21 S1S. 

Tijd 
van 

vertrek \ 

-:\am· de onderrolgende 
plaatsen. 

7,2 

• 
7.13 

10. 
2.16 

3,36 
7 u. 9 

'10,30 

2 u. 25 

Goendih. Poerwodadie, (Cro
bogn n) Karangsono, KPdong
djati en Semarang. 

!Gatten, Djocdja. 
Klatten. Djocdja. 

I Go1md1h, Kedongdjati, Se
marang. Salatig-a, .\.mbarawa 

I (residentien Eelloe, Bagelen, 
Banjoemas.) 

Klatten. Djor'rlja. I Sragen, :Jfatlioen. ~:IIagctan. 
Ponorogu. Patjitan. ::\garnljoek, 
Ke1io~ono, Djombong) Kerliri, 
Toeloeng-agoeng, Blitai· (\Yli
ngie) :JTodjokert-0 (Prambon) 
. i1ihoarcljo (\\"aroe. Porrong) 
Soerabaja (re~identien :Jloluk
ken Z. en 0. aft!. Borneo) 
Bangil (Lawan.rr, Singosarie. 
)fa]ang) Pasoeroean (rcsiden
tien Probolingo, Besoekic, Halie 
en Lombok). 

.Modjokerto, ~iclhoanljo, Soe
rabaja. ~gawi. 

Sragen, Ngawi, \fadiocn. 

F e u i 11 et o n. 
TOI NET T E 

YI. 

De Q,uai des Ce les tins. 

Ve,·volg. 

- Nam· de oude vrouw? Dat zal niet gebeur en, 
mijn lieve, ik boucl u vast: 

,___ Mijnheer. nader mij niet, ik zal mij weten te 
verdedigen. 

- Groot e heme!, wat een kleine cl uivelin. 
En dti jongman wilde de onbekende om baar mid

del vatten, rnaar deze ste!de zich te weer, om hulp 
roepende. 

Op dat oogenblik waren zij juist oncler de eenige 
straatlantaren die de kude moest ve11ichten, als een 
beeld der zelfrncht, die we! ziet maar alles zijn 
gang laat gaan. 

Het licht bescheen een oogenblik bet gelaat ,·an 
den nachtelijken Don Juan: bet meisje uitte een kreet 
van verwondering. 

Op clat oogenblik gevoelde de verleicler een arm, 
die zeker niet die van de schoone was. Ik heb bet reeds 
gezegcl, de grond was niet geplaveicl, de stappen klon
ken dof; de liefcle, of lievec de zucht naar een lief
desavontuur, had zijne luidru~htige raadgevingen in 
de ooren van den jongen man gebromd, hij had niets 

I 

De Soeral;arta.fche Oo111·a11t ver
schijnt tweemaal s weeks: Di nsctag en 

"1-;riJdag, uitgezonderd feestdagen. 

Dage lij:ks te ontvangen postpnkk e tten. 

:Jiet r Tijd 

den trein van I 
No. aankomst 

Yan de omlenolgencle 
plaatsen. 

3 SzY. 
2 zV. 

!) SzY· 
8 Sz \·. 

11 SzY. 
') s,s. 
8 S/;:;. 

I 

10 S1S. 

9.:~8 
9.1-7 

':2.7 
3.48 

5 .. 30 
9.':2G 
urn 

4.50 

/ Klatten, Djocdja. 

I 
Semarang, Ambarawa, Sa-

latiga, Kedongrl,iati, Goenclih, 
Poerwodadie, (Grobogan.) 

Klatten, Djocdja. 
Semai·ang, Ke1longrljati, Ka-

rang~ono, Goentlih. 
Kltlttcn . Djocdja. 
Sragen, :Jfmlioen. 
'l'ot>locng-agoeng. T\edirie, , 

.\lodjok•'tto. Si1lboarrljo en Soe
mbaja, ::\1!'<1\\"i. 

Sra.zen, .\fadioen, B!itar, Ban
gil, PilsocroC;lll. 

X B. :Jfot trcin S1\'. ::\t1. G ten 1 u. 53 m. "·orrlt>n 
alhier al!c1>n p~lkketten ontvangen. wannPer de westpo>t 
te Samaran_g: niet tij<lig ~eno~g aanko1nt. om nog 
met den trcin ,·an Gu ::iUm tc k11m11'n meegaan. 

S1Y. S.\Jl.\R.\XG YORST8:\L.\.:\DE::\. 
SSZSTAATSSPUOR 

So er aka rt a. 
Koillmissarissen 1oor de mmmd Juli. 
Plnnt~elijl<e ti:1('•1ooll>:oinmissie 
de heer: H. K. H. \ \rILKE~S. 

"1-'erzo1·;~"in~s~f>sticht 

de heer: P. W. l+. GOUT. 

Tabel aantoonende de clatu1us Y:ln vertrek en wrmoe
delijke aankorn,.:t dcr brieYenmltlen van en naar Sede1·
land oYer de maa111len .Juli en .\.ugu,.:tus 1884 . 

r er111oedelijke aankomst 

te Bahl\·ia. 

~. 6 Juli. 
F. • fl ill. 
E. ·14 id. 
~- ·17 id. 
F. 23 id_ 
~- ':21 jrJ_ . 
E. 28 id. 
X . 7 Augustus. 

F. G i1l. 
E. 11 irl. 
~- 17 icl. 
F. ':20 icl. 
E. 2i'i id. 
x 28 id. 

/ Yertrek ran Batavia. 

-------"\ 

::\ 5 Juli. 
E . G Hi. 
F. H it!. 
::\. 1G id. 
E. 20 id. 

I 
>.. 26 id. 
F. 28 id. 
E. 3 Augustu~. 
-;-\. 6 id. 
F. '11 i<l. 
" 1G icl. . . 

E 17 id. 

I 
- 2.) i(l. .. 

F. q- id. -' 
E . 31 icl. 

:N". D. lle letters :V. E. F. duid1m rc~pcctievclijk de 
Sedel'lwHlsc!i.t, E11yelsche e11 Fl'lrnsche b1·iewnma
len aan. 

gehoord. Er ontstoncl een worsteling tusschen de 
beicle tegenstauders. die elkander niet konden zien. 
Onze held bcmerkte spoedig. dat hij te doen had met 
iemand. die zwakker was dan hij: hij hielcl ziju vijand 
bij de keel vast en was ge1·eed heru op den gl'Ond 
te werpen, toen men vrij nabij he~ gezang hoorde 
van eenige werklieden, die uit de kroeg kwamen. 
Men sloeg elkander niet meer ea de twee vechtenclen 
ontsnapten elk naar zijn kant; het meisje had reeds 
lang gemaakt dat zij wegkwam. 

Tot zichzelven gekomen, vervolgde de jongman 
zijnen wf'g en al voortloopencle, zeide hij tot zichzelven: 

- W el cluivelsch, ik had wel noodig om dat meis
je mijn hof te maken. 0 onverbeterlijke, die ik ben ! 
En clat nog we] df'n dag voordat ik ga trouwen ! 
Op den avond clat het contract zal geteekend worden ! 
Ili•t is waar dat zij goer! gcvormd was. vVaarom 
moest zij ook om hulp roepen? Ik clacbt eerst clat 
bet maar kunsten waren en zij heel zachtjes zou 
schreeuwen. Laat ons er echter niet meer aan clen
ken. Het is niet dat ik niet van mijne aanstaande 
bond, ik heb haar zelfs hartstochte lijk lief. Wat een 
ma! idee van die Reijnal om mij te Jaten drinken, op 
den clag van de teekening van bet contract. lit ben 
niet beclwelmcl, ik redeneer nog goed; maar zoo nu 
en clan vliegen er van die malle gc>dachten door mijn 
hoofd en ik moet geen gekheden verkoopen. Maar 
ik zie dat ik weder verstandig word en ik rnij goed 
kan voordoen. 

. .\.llvertentiekosten belrnlve het zeg-el voor 

eike 10 woorclcn voor ~ plaatsingen ( I . 
elke volgencle plaatsing -de helft. 

De branche welke de Samarangsche kapper:>
fi.rma Euziere & C. alhier heeft opgericht, tot 
groot geri.ef naar wij meenen van in-en om
woners, is !l'evestig·d aan den mcrancr van de 

~ . ~ 0 0 

Heerenstraat m het huis tot dusver bewoond 
door den· hefl' Schreig· er en zal overmorcren creo t:> 
opend wordea.. 

Eenigszins '1.ls tegenhanger van het artikel 
van den beer Gr:!,..f:hoff in het Ind. V ad. mo
ge dienen dat van den heer Eijdman m het 
tl. H. L31., waarin o. a. Y'lorkcrut: 

»Het doet miJ- leed den in'lruk o·emaakt te . "' 
»hebben aan <le Bub-ovens niet <lie w1t1tr,le ' 
»»toe te kermen, w1tarop ZlJ aansp mak kuuuen 
»»nm ken." 

»Het teg;endeel toch rn waar. Ik. beschouw 
>>de Bub-oven nls een eerste, ernstig-e t1Lp ill 

»de g,)ecle richting, en verheug m\j oprecht, 
»ook oru den heer Bub, ill hun su1:ces." 

i\11, de afwig"zende Reo·eerincrsbeschikkincr 
"' 0 0 

op l1et Soernbaj1t-rekwest tot verlacriua r!er 
suikertarieven houdt het S. H. B. het e;:' voor, 
<lat die reductie m Tederlitud wordt teaeuo·e-o 0 

houden doo!" eene machtige politieke frnctie 
en wel juist, doonlien er op ge\l'~zen werd, 
di,t al!e.~n nit de Y orstenhuden op het 1er
voer mu 3 a 300.000 pie. suiker zou zijn te 
rekenen. 

Het bln,d vermeent clat vooral <le hoogere 
ambtenuren der 81:::l ten voile doonlrongen 
Z!Jn v1rn de noodznkelijkheid. om de tarieven 
voor bet vervoer v1m stapelproducten te ver-

. ' wmneren. 
·Dit moge nu voor de »hoocrere ambtenaren" 

d ., Cl 11 ,., 
er ::l1t1. g·~ c en. doch die der l\ed. Ind. Spoorw. 

1Iij. komlen wel eens de meenmg aankleven, 
dat de lage snikerpr\jzen een tijclelijk euvel 
Z!Jll. 't welk zich eerlang ZILl of kan opheffen 
en waarmecle alsdan tevens de motieven tot 
verlaging zouden vervallen. l\Iaar cht, als men 
eenmaal de farieven verlaagcl heeft, het voor 
de ~pootweg-1foatsehappij zeer moeielijk is ze 
weer naar Loven te krijgen. 

·we geven dit voor wat het is, eene con
jectuur, mmir wn,arvoor het ons toch niet ge
heel mm grand ontbreekt. 

Aan de laatste prijscourant der Handt-ls
vereeniging te Batavia (van HI Juli) is het 
volgeude ontleend: 

SUil\EH. Sedert de uitgifte van het lan.tste 
bericht. heeft men alleen in oosthoek-en mid-

\11. 

De geborduurde manehet. 

Toen bij den heer rle Ces8ac de kom't Yan den 
graaf tie Langci wen! aangekondigd, werden de o.ogen 
van alle aanwezigen op hem gevestigd. Dit wrrs 0111-

dat hij te laat kwam en dit was we! wat vroeg den 
rol Yan eehtgenoot te beginnen. 

De graaf (zooals men ziet was hij in zes maanclen 
tijds erg veranderd) bewoog zich met bet grootste 
gemak en na met den een en antler wat gesproken 
te hebben, ging hij naast een jonge damr. zitten, of
scboon deze zijne blikken trachtte te ontwijken. 

Hij bcgon dadelijk bet gesprek. 
- Zijt gij boos op mij ? 
- Ik. mij nhecr, gij bedriegt u. 
- Ben ik dan niet te laat grkomen ? 
- Dat heb ik niet opgemerkt. Daarbij hadt gij 

zeker geen redcn om u tc haasten. 
- Gij zijt ondeugend. 
- Hoe vindt gij bet schilderwerk van clezen waaier? 
- Dat wet..t ik niet. 
- \\"aarom niet? 
- Gij zijt heden arnnd zoo schocm. 
- Gij wilt bijdraa.ien. 
- Ik: niet hQt minstc. 
- Gij r.iet er uit alsof gij trotsch zijt. • 
-- Daar heb ik een gocde reden toe. 
De jonge dame knccp clc lippen te samen en 

wernl.l<' het hoof1! af, ecn gl'Oole mate van 0111·cr" 
schilligheid voorwendentle, niettcgenstaande zij erg 

Inzending (ler Advertentien tot op deu 

dag der uitgnve v66r l 0 mu. 

den-Java Suikers een en ancler tot f 10,.50 en 
f 10,25 afged1mn. Van Westhoek suiker werd 
niets verkocht. 

KOPPIJ. 11arkt stil; alleen is er wat meer 
vraag naar blauke soorten. 

Rnden Ajoe 1fangkoe Joedho, dochter van 
Z. H. P1tkoe Boewono IY, overleecl hier It Zn.
ter<lag in den oudenlqrn van bij111t !)Q jaren. 

De omst.reken nm Sruo·eu ''orrlen m den 
lna.tstcn tijcl meer dnn ge~oonl\jk tloor tjjg·ers 
ouv1·1hg g0maakt. Z:oo erg ab w zuide]ijk 
B1u~tnru i,; het wel nier, W•L<Ll" gclijk men zich 
hermnert. noq; zoolan" niet creleden eene o·e-.. n ~ b 

heele dcesS1L de WlJk na1u ll!l.ill" een ei!an<l 1U 

de l\lecu wenbaai. n1ttlat ettt>l\jl~e sfachtoffer3 
op kl1tarlichten dag uit hmme huizen waren 
weg-gesleept. 

Intusschen bl\jkt de driestheid cleze.r roof
dieren uit bet fe!t, dat ze over dag op den 
grooten weg; gez1en Zl)n en uan de :sc4aapskooi 
van den regent nm l::lrngen een bezoek brnch
ten. 

G e me n g de B e r i ch t.e n. 
Narrr n.nnleitling cler artikelen 111 de Times 

en de P1tr\jsche bladeu J,Jver de troonsopvolo·iuo· 
in Xe<lerbnd <loet de .Yodlle11l.sche Alig. 

0

Zei~ 
tu Ilg opruerken. tfat tle X ecler fonclsc:he grond
wet o~!rent de troonsopvolging duitlelijke en 
onbetw:ufelbare bepaliugen bevat, die ieclere 
vreemde illil1engiug uitsluiten ~n geen twij±'el 
kunnen overhi,ten. clnt eeue poging om de Ne
clerlandsch~ troonsopvolging tot eeue Europee
sche quaestie tc mnken reeds voornf als mislukt 
mag worden beschouwd. • 

Het afscheidsondc•rltond der Tninsvaalsche 
deputatie met Loni Derh.'I was kort, doch nm 
zeer vriemlsdmppelijken aard. Het had, gelijk 
verwitcht wer l. geeu politieke beteekcnis. De 
heer Beelaerts van Blokhmd vero· ·zelde het 
driemanschnp naar het Departeme~t vn.n ko
lonien. 

De <leputatie heeft l+ladstone 11i1:;t gezien, 
die zich wegens clringemle b1"zighelfon liet ver
ontschuldigen 

De nieuwe minister van justitie JU Belgie 
de heer \Y oestc. vindt onmi<ldellijk iets te doen. 

nieuwsgierig was. IIet laatste bchield echter de 
O\·erhand.' 

- Reden? die retlen gaat mij niet aan; ik \"Cr

zekel' het u. . . . . . . . inaar ik zou toch we! eens 
willen weten ....... . 

- Zult gij met langcr boos op rnij zijn? 
- Ik zal u eerst aanhooren en u dan mijn oor-

deel zeggen. 
- Het was om een jong meisje, clat door een 

half clronken kerel werd aangernll<>n; ik rnoest haar 
toch verdedigen. 

- En wat is er van de heldin gewordcn? 
- Terwijl ik slangs was is zij venlwenen. 
De Yerklaring, clie er tusschen cle aanstaande echt

genooten plaats had, wertl afgcbroken dc>ol' de kon}st 
van een bedieudc, die verl'erschingen binnen bracht. 

Die betlientle, in bet rood met gallon~ belegrl ge
ldeecl en met een gep Jedenlen pruik op, noemde men 
Tcroe. J let was een nap. 

De heer de Ce"ac was een oud zee1t1an. 11, weet 
niet me<'r op wclk eilanrl de inboui;lingen de a:1p iil'e! 
jo11g gev.u1g1'n had.Jen. De heer de Ce<sac kncht 
bet rl iPrt,1e voor ccn lap roor! laken e11 liracht het 
na<ll' Eurnpa. 

Tero·; was mn cen bizonder groot ms hij had 
voo1· een aap d,i reusachtige ho.)gte Y:tn Yie1· en 
een lmlnJ vuet lwreikt. Zijn gelaat teeke111le slechts 
goedaardighc~id, nua1· 1111111 kon hct hem aanlien, dat 
llij rer,;chrikkelijk ~Jim r·n vindin!!Tijk was. 

Een gruepjr, bestaande nit de jngPrs waarmede 
wij in het boscl1 van C!tut-1wi1· hebben ·kennis ge-

• 



• 

Een paar weken geleden werd hij door de recht
bank te Gent, wegene weigering van het afleg
gen van getuigenis in een strafgeding, tot boe
te en subsidiaire gevangenisstraf veroordeeld. 
Mocbt het hof van cassatie dit vonnis bekrach
tigen, clan kan hii zich zel ven bij den koning 
tot gratie voordragen. Wn.arom niet! zegt de 
Etoile: fo charite bien oi·donnee commence par 
·oi-meme 

De Haagscbe afdeeling van bet Prostitutie
bond hield eene voor ieder toegankelijke ver
gadering tot bespreking van de nieuw ont
worpen gemeente-verordening op bet toezicbt. 
De vergadering, geleid door ds. Van Hoog-
traaten, werd door den Burgerneester met on

derscbeidene raadsleden en tal van belangstel
. lenden, ook uit den werkenden stand, bijge

woond. 
Het onderwerp werd ingeleid door ds. Pier

son, die zijne bekende bezwaren tegen de re
glementeering ontwikkelde, en bestreden werd 
door mr. Van Embden. 

Te Hamburg zal in bet laatst van Juli e. 
k. in den zoiilogiscben tuin plaats hebben 
eene Walvisch-tentoonstelling", die zeer belang
rijk belooft te worden, zoowel in historisch 
opzicht, als wat betreft de tegenwoordige 
techniek van de walvischvangst en bet natuur
historiscbe van bet on<lerwerp. Ook zullen uit 
Parijs en Berlijn door groote firma's fabrika
ten uit balein gezonden worden. De productie 
van traan zal mede in vele monsters aanschou
welijk gemaakt worden, terwijl de conserveer
fabricage door geprepareerd walviscbvleesch in 
verschillenden vorm zal vertegenwoordigd 
zijn. 

Bij bet overbrengen eener menagerie van 
Rostock naar Straalsund is in de nabijbeid 
van Moncbbagen eene groote leeu win ontsnapt. 
In dien omtrek heerscht eene niet geringe 
aaitatie De boeren hebben al bun vee op stal 
a~haald'. Uit Rostock zijn militairen ontboden, 
~m bet boscb, waarin de leeuwiu zich moet 
ophouden, te doorzoeken. 

Een inzender klaagt in bet N. Pad. Har.
delsbl. over bet gebaspel tusschen Enrop<;anen 
en inboorlingen te Padang en over de af~~ndering 
waarin de Europeanen tegenover P!~t1.nder leven, 
nl. a.ls roofridders in de Mid2eleeuwen in burcb
t-en die bewaakt wordeJJ door koppels bonden. 
Ro~pt een bezoeker daar »Spada!" dan klinkt 
dat als een kreet om hulp door de lucht en 
verschijnt er eindeJijk eeu bediende, dan ver
staat die den bezoeker niet, omdat de laatste 
geen Niasser is (in den regel). 

're Manchester is een zonderling huwelijk vol
trokken en wel tusscben den generaal Mite, 
een dwerg niet grooter dan een schapebout, 
en Miss Lillu, een jonge dame van <lezelfde 
taille. Na de plechtigheid is bet echtpaar naar 
bet vasteland vertrokken, ten eind~ de lune de 
miel te Parijs door te brengen, aa11rna gaan 
zij beiden weer naar Amerika, hun geboorte-

)u.nd, terug om verder van hun rente te leven. 
De generaal en zijn vrouw warden op _de 

affiches midgets genoemd, naar een soort vhe
aen die men in Canada vindt. Als bet huwlijk 
~ezeaend wordt zullen wij ongetwijfold het 
0 

"' k" te 1 B volgende jaar lezen van mus ie n. ., . . 

In Engeland komt bet plan op, om onder 
den bertoa van Sutherland en den reis-onder
nemer Co~k, die de Nijl tot Korosko kent. 
een liefhebbe.1ii oorlogsgezelschap op eigen 
kosten uittezenden om Gordon te verlosseu De 
aravin de Non.illes beeft beloofd voor 30.000 
~d. st. als bijdragen in de kosten te zullen 
zorgen. 

maakt, had zich in een hoek van de zaal geYormd. 
Laat ons bij hen gaan staan, om eenig~ woorden 
van hun gesprek op te vangen. 

- Het is vreemd, dat de oude ridder de ervois 
zoo bleek was toen hij bmnen kwam. 

- Hij heeft in de kamer van den beer de Ces
sac een toeval gehad. 

- En hebt gij niet opgemerkt dat zijne kleede
ren verkreukeld waren? 

Er was bloecl. aan zijn zakdo!ik. 
- Waarlijk! 
- Langei ziet er vrij onverschillig uit. Wat zegt 

gij er van? 
- Gij bed1'iegt u mijn waarde; hij is half krank

zinnig van verliefdheid. 
. Op dat oogenblik ging de deur open en men zag 
den ouden markies de Cessac binnenkcimen, leunenrle 
op den arm van aijn vriend, de ridder de • ervois. 

Allen waren verwonderd over de diepe droefheid, 
rlie op hun gelaat, van nature reeds bleek en streng, 
geteekend was.· Zij gingen naar een kleine tafel 
waaraan de notaris reeds had plaats genomen. De 
laatste nam een houding aan zooals alleen een notaris 
in zulke gevallen doen kan; hij zette zijn bril op en 
wilde beginnen met bet contract voor te lezen, toen 
de oude. beer de Nervois hem zacht de hand op den 
.arm fogde, hem een teeken gevenrle om te zwijgen. 

Dit ia.atste werd algemeen opgemerkt; in eens 
was alles stil, duar alle gesprekken ophielden en 
dadelijk had zich een krinz om den grijsaard ge
vormd. 

• 

De Tweede Kamer heeft in een geheime 
zitting die tot 's :p.achts U uur duurde het 
debat over de Atjeh-nangelegenheclen voortge
zet. Men verzekert d1tt ernstig WOl'dt gedacht 
aan de uitvoering van het onde plan van ge
neraal Van Swieten, tot beperking der bezet
ting tot Groot Atjeh en enkele hoof'llpunten. 

Op den sneltrein van Holla.nd naar Noord
Duitschland werd eeusklaps, toen men reeds 
in de richting van Hamburg was, hevig aan 
de alarmschel getrokken. De machinist stopt; 
de verschrikte conducteurs onderzoeken alle 
wagens, nergens is onraad, niemand beeft ge
scheld nergens is ook; maar de geringste aandui
ding, dat een der passagiers zich een onbehoor
lijke handeling heeft veroorloofd . 

De trein zet zich weder in beweging, on
middelijk wordt weder gescheld .en weder ge
stopt; wederom wordt niets gevonden. Dit 
herhaalt zich viermaal, totditt eindeliik bet 
raadsel is opgelost. Door de firma H.uijs te 
Rotterdam was een J avaansche olifant aange
voerd bestemd naar Hamburg. Het beest was 
in een open veewagen geplantst en oogen
schijnlijk zeer op zijn geumk. Ook over dien 
wagen echter gaat natuurlijk het koord van 
de veiligheidsschel. De olifant had dit met zijn 
snuit weten te pakken en daardoor hevig ge-
scheld. [Loe.) 

Verspreide berich ten. 
Met Augustus a. s. zal de heer Uijtterbroek. te 

Probolinggo een cm-sus voo1· gymnastiek openen, waar
voor zich reeds 25 leerlingen hebben aangemeld.
Te Padang i.· men doende cene schictYe1·eeniging op
terichten.- Het geval van hydrophcoie (hond~clolheid) 
te Singapore wordt geacht bet eerste van dien aard 
aldaar te zijn.- Te Dordrecht is eene jonge Vl'Ouw, 
die twistte met een~ harer bm·en, door woede ge
stikt.- Op de wandelplaats Rambla te Barcelona is 
eene belsche mac 'line ontploft. Een voorbijganger en 
ettelijke gebouwrn bekwamen schade. Daders onl>e
kend.,- De In. pecteur ''an het InL Ond. Yerkerk 
Pistorius heeft een voorloopig rapport ingediend 0111-
tl'ent reorganisatie van bet inlanclsch onderwijs, met 
een globaal ove1·zicht van daaruit voortvloeiende be
zuinigingan.- De firma Prins en Zwanenburg te Am
sterdam, agenten van eene stoombootlijn op Amerika, 
is door de Saksische policie openlijk gesignaleenl ::ti' 
doo1· rnlsche voc11'Stelllngen van Amcrikaan~che toe
stanrlen Duitscbers, inzonderheid dienstP.lichtigen, tot 
emigratie t~ verlokken. In verband daannede ach·Pr
teert de Ned. Amerik. Stoomb. ~faatschappij in de 
N". R. C., dat hare relaties. met die firma hebben 
opgehouden.- Bij een vie1jarigen jongen te Chi
cago is door doctoren geconstateerd dat hij ht't 
hart niet op de rechte plaats heeft. Instede van 
in de linker - kan men het in <le rechterbo1·~t voelen 
kloppen.- De firma Thieme & Co. te Soernbaja be
kwarn op f 50 na restitutie van de boete ad f 1966, 
beloopen wegens het niet tijdig indienen van gezegelde 
adve1tentie-afdrukken.- In dt> Sumatra-courant wordt 
geklaagd over de dui~tere wegen van bet Padang
Comite. belast met de inzending van producten op 
de tentoonstelling te Ca:cutta en Ol'er zijn Yerzuim 
om de gezochte Sumatra-kofiij onder die artikelen 
optenemen, wat a::m een gee t van concurrentie wordt 
toegeschreven.- Het etat-major van het fransche 
oorlogschip l'Oise, te Batavia k.olen innemende, heeft 
dezer dagen zijne opwachting bij den Gouverneur 
Generaal gemaakt.- De re. iclent van Batavia heeft 
de Cbineezen, d,ie zich gaandeweg in Europee che 
wijk.en metterwoon hudden gevestigd, doen aanzeggen 
die wijken weder te ontruimen voor hunne eigene.
Instede van met den invoer van bevro1·en vlees<;h uit 
Australie voorttegaan, 't welk wegens spoedig bederf 
ongeschikt was tot vervoer naar bet binnenland, zal 
men te Batavia nu•proeYen nemen met de importa
tie van daar van leYend Yleesch. 

De Time$ heeft uit Cai'L"o bericht ontvangen, rlat. 
de koning van Abyssinie met 30,000 man oprukt, 
om Kassala te ontzetten.- De Reichsanzeige1· be
helst een koninklijk be ·iuit, waarbij de kroonpl'ins 
benocmrl. wordt tot rnorzitter en prins Bism:trck tot 
onder-voorzitter van den Raad 1a n State; - De 
Aartshertogin Mal'ia van Oostenl'ijk, gemalin van den 
Aartshertog Reinier, is met haar gernlg in bet Am-

i\Ien woeg hem hoe hij zich gevoelde. 
- Beter, veel beter, mijne vrienden, antwoo!'dde 

de oude edelman, rnaar ik ben u het Yerhaal schul
dig van een avontuur 1rnt rnij overkomen is en wat 
de OOl'zank was van het toeval dat mij zooeven 
overviel. Hierheen gaande was ik juist op rlen quai 
des Celestins toen ik noodkl'eten hoorde .. Ik snelde 
toe en bemrrkte een jong mei~je, dat zich tegen een 
man verweerde. Ik wilde liam· verdedigen, maar de 
ellendeling was 11og jong en ik ben reeds oud; ik 
zoude het stellig tegen ,hem vedoren hebben, toen 
het gezang van aankomende wel'klieden den aanran
der op de Yiucht drect', wat misschien mijn ]even 
gered heeft. 

De oogen van den grijsaarcl ontmoetten daarop 
die van den graaf rl.e Langei; r!e laatste sidderde. 

In een seconde vlogen er duizcnd verschillende 
gedachten door hct b1·ein rnn den jongen man. Had 
rle ridder hem herkencl? 0 ! rlan was hij zeket· 
verloren; maar de heer de i\'en·ois 1·oegde er niets 
meer bij. Het gt'Spl'ck mun een andere richting. 
Hij was g•ired ! IIoe zon mejufvrouw de Cessac clat 
verhaal rr,et het zijne rijmen? Maar de oucle ri1l
der was een Gai'conjer en zooals men weet, die 
vertellen we! eens iets wat nu niet zoo juist waai· 
is. Da,irbij was allcen bet gevaar rnn het oog,.,n
blik te vreezen. llet kwam er voor hem alleen op 
a.an om zich goed te ho1<de11. 

Eir.delijk las rle notal'is het contract voo1·. Dade
lijk claarna werrl bet door mejufvrouw de Cessac 
geteckend, maar toen de graaf, met een glimlach 

• 

stel-Ilotel aangekomen.- Oen •l 8<len Juni werd te 
's Hage gevlagd, ter horclenking attn de11 slag van 
'\V:tterloo - Bij een vischhanduhrnr te llumb11t·g was 
een reusachtige stnur te zien, in de beneden-Elbe 
gevangen, die uOO pond woog, het gl'Ootste van alle 
tot dusYcr bekende exemplaren- Du onlusten te 
Schoouhoven zijn voorloopig gestild en het detachc
ment infnnterie verkok.ken. De politie blijft echter 
Yersterkt.- De twee gedenkdngen \n de maand, Juni 
<lie van Garibaldi's dood en van den slag van Ma
g-enta, zijn door de b~volking- van Rome met leven
dige deelnemiug gevierd.- Lie llaliaansc11e ovet·heid 
heeft van c\e Engel~che politie brricht ontrnngen, 
dat verscheiden dynamieters in Italie zijn aangcko
men, en heeft de quaestor te Ro111e het Vaticnan 
gewaarschuwd om toch voonil goed w::icht te bc,u
den in St. Pieter.- De Commissie rnn den Senaat 
Y001· verzoekschriften hePft besloten bij de Regeering 
te doen aanrlringen op stappen tot ophelfing van de 
speelbank te Monte Carlo.- DJ"oevig klinkt ip het 
bufletin van 17 Juni omt!'ent de ziekte des Kroon
prinsen de verklaring der doctoren :" het typheuse 
proces is afgeloopen, hilt reconvalescentie-tijdperk is 
ingetreden"- Mr. Leyds, een jeugdig onlangs met 
glans gepromoveerd rechtsgeleerde, is benoemd tot 
staatsprocureur van de Transvaal.- · 

U1t Colombo is te Batavia aangekomen ecn nrn7 

ziekaal trio (Franschen) nl. een violist, eene pianiste 
en eene zangeres, die eerdaags hunne Yvorstellingen 
aanvangen.- In de asch Yan steenkolen uit de Z. 
en 0. Afr!. ''an Borneo wil men (d. i. Bataviasche 
alchymisten) goud gevonden hebben.- Er bestaat 
plan om in de plaats van den afgetreden beer Maas 
Geesteranus tot adjunct-directeur der Gouvts-Kina 
onderneming een militair apothek:Pr 2e klasse te be
nuemen.- Blijh.ens den Java-Boele zijn vijf archi
tecten van den waterstaat gept'nsionneerd. 

Xaar men verzeke!'t, zu!leu die vacalmes niet 
wol'clen aangevuld maar voor goed worden ingetl'Ok
ken.- Iletzelf'de bhd verneemt, dat reed~ met 
Augustus a. s. bet bureau mn den hoofd-Ingenieur, 
Chef ' 'an de spoorweglijn Djocja-Tjila~jap van Bui
tenzorg naar de eerstgenoerncle plaats zal worden 
n1·ergebracbt.- Uit Loemadjang komen goede be-
1·ichten 01·er de tabak- Eene Koordhollandsche koe, 
Aagje genaamd en in bet tijdschrift llEigen Ilaard" 
afgebeeld, werrl onlangs aan e••n Am<•rikaan ver
kocht voo1· f GOOD.--- Een melkbeest uit die streken 
hracht het tot 36 i1 37 kan melk rlaags.-- Be .N. 
R. C. wijdt cen wnardeerend artrkel aan de nage
dachtenis van den te Zwolle ornrleden staatsruan 
Baron Sloet tot Oidhuis, den vader der lanclbouw
kundige congre. ~rn. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Uit Batavia, '18 Juli. Z. E. de Gouverneur- Ge

neraal is gemachtigd orn officieren, die van verlof 
uit Europa terugkeeren, wanneer de fiqancieele 
grenzen niet overscbreden worden, in activiteit te 
herstellen; 

Yerder tot. wederopzeggens toe de adjudantonder
officieren der infant.erie, caYalerie en artillerie als 
dienstdoend ofilcier te doen fungeeren; 

vervolgens officieren der infanterie bij de genie 
te doen detacheeren; 

en bij den geneeskundigen dienst dertig militaire 
apothekersbedienden boven de formatie te doen voe
ren. 

Het stoomscbip Koningin Emma de'I· Nedel'lau
den is den 15den Juli Yan Suez ' 'ertrokken. 

Het stoomschip Pl'ins Alexander is eergistPren 
1·an Colombo herwaarts ,·ertrokken. 

De luitenant de Leeuw heeft een tweejarig ver
Iof nuar Europa, wegens ziekte, aangevraagd 

De beer Heilbuth, agent van de fu-ma Eisbach en 
Co. te Parijs, 0ntYing herlen Yan de Regeerililg een 
schadeloosstelling, groot vijfduizend gulden. 

Daarbij ging de verklaring dat de Regeering bet 
onwcttige zijner gevangenhouding '\vegens onbewezen 
krankzinnigheid erkent en dat zij bet gebeurde be
'reurt. 

Eervol ontslagen uit 's lands dienst, de commies 
der derde klasse bij den post-en telegraafdienst, 
Lorlerichs; 

de ingenieur der eerste klasse hij den waterstaat, 
Schlosser; 

de architecten der eerste klasse bij den watersrnat, 
Keyder, Fransz, Kool Haack, van rler Goe~ en Rust; 

de architect tier tweede klasse bij den waterstaat, 
Buijten; 

de opzichter der eerste klasse van den waterstaat, 
A ustermann; 

op bet gelaat, de pen opnam om ook zijn naam 
neder tc schrijverr, hield de ridder de Nervois hem 
met een gebiedend gebaar tegen en zeide met lui
der stem: 

- Yrienden ik heb vergeten om u te zeggen, 
dat het ons gemakkelijk zal wezen om den ellende
ling te herkennen, die zijne k.racht tegenover een 
al'm, jong meisje wilde misbruiken. Gedw·enrle de 
worsteling is er een stuk van een zijner mancbetten 
in mijne hand gebleven. 
Zich claarop tot den graaf wendende, vervolgde hij : 

- Mijnheer de Langei zie eens of dat stuk. niet 
aan uwen hemdsmouw ontbreekt? ' 

En bet stuk. voor den dag halende wierp hij het 
hem in het gelaat. 

• VIII. 

TWEE LEUGENS. 
Van de Chaussee du Maine kon men een woning 

zien, die een vrij armoedig uiterlijk had, zonder een 
enkele kroodijst of andere versiering, met kleine 
vensters, zooals men gewoonlijk in de krotten van 
Parijs zag. Het was echter omringd door een fraaien 
tuin en een laan van populieren leidde er heen. 
De buren, die slechts hutten bewoonden, noemden 
die woning: het />.asteel, maar onder ons was bet 
slechts een vrij klein lmis. 

Voor een tafel, waarop eenige geele, vuile, papie
ren lagen en men ook een panr rose briefjes kon zien. 
zag men den graaf de Langei zitten. Hij d.roeg een 
arm in een band en scheen zeE•r ang~tig te 01ijn. 

de boekhouder bij de wees- en boedelkamer Bier, 
thans op wachtgeld. 

de luitenantkolonel der infantel'ie Bowle8. 
Eervol ontheven van de betrekking van adjunct 

directcur de~ gouvemements-kinnonderueming in de 
PreangcrRegeutschappen, Maas Geesteranus. 

Gestllid teL' beschikking van den directeu!' van bet 
departeme11t van Binnenlandsch Bestuur, de ambtenaal' 
voo1· den bul'gerlijken dienst, de Groot. 

Een tweejarig ' 'el' !of naar Europa is vel'!eend aan 
de luitenants Lauten en Kroon. 

Uit Batavia, 19 Juli. De Pegasus is den 1 en dezer 
te Boeboen aangekomen en rlen 12en van <laar terug-
gekeerd. , 

De commandant bevestigde het bericht dat weder 
een d<.'1· schipbreukelingen genaamd Michael Gaviety, 
overleden is. 

De veertiendaagsche briefwisseling met Tenom 
blijft onderhohden. 

De rnclj::th van Tenom heeft een premie gesteld' 
op bet vermoorden van den assistent resident van 
Analaboe. 

De Penang Times wil weten, dat de gouvernew· 
van Atjeh en onderhoorigheclen zijn ontslag gevraagd 
hee'ft. 

Het Nederhndsche ool'logschip Koningin Emma 
de1· :Vederlanden zou met een onbekende zending te 
Singapore aangekomen zijn. 

Morgen zullcn per st-Oomschip Sincloro van Batavia 
naar Samnrnng en Soerabaja vertrekken, de beeren: 
Ros8kopf, Neumann, Hoedt Vosmaer, Klerk de Rr.us, 
van Diermen, Hall, van Alpheu de Veer, van Beusekom, 
Sab!!lson, Thomas, Hofland, van Drongelen, Hagenaar, 
Gout, Bronckborst, Lafontaine en Captain. 

de dames Heeren en Bogaard, 
naar Soerabaja; 
de beeren: Meiji!, Schwartz, Boulet ep de twee 

heeren Bessler. 
Gepla.atst bij de vierde afdeeling van het departe

ment Yan Oorlog, als a~judant van den cuefvan bet 
wapen der genie, de eerste luitenant van dat wapen, 
Vlasblom. 

Benoemd tot algemecne ontvanger te Batavia, Gong
grijp, gewezef.t secretaris der algemeene rekenkamer, 
onlangs Yan wrlof uit Europa wedergekeerd. 

tot commies bij de staatspoorwegen, Korn en Loke; 
tot commies der dcr·de klasse bij den post- en te

legraafdienst, vau der Schraaf; 
tot waamemcnd t:ommies dcr derde k!asse bij Jen 

post- en telegraafclienst, Dom. 
Uit Singapore, 'l 7 Juli. IIeden is hier aangekomen 

de Frausche mail met bet'ichten, loopende tot 21 Juni. 
De tweede kamer heeft bet den Minister van Ko

lonien lastig gemaakt over de Billiton-quaestie ell o
ver de nieuwe bepalingen "·aarbij bet pensioen van 
den hee1· Sprenger van Eijk, gewezen lid in den raad 
van N. Indie; geregeld werd. 

Enkele buitenlundsche bladen betwisten nu reeds 
de rechten, die prinses Wilhelmina op den Nederland
schen troon kan doen geldcn. 

De heeren van der '\Vijck, secretarisgeneraal van 
kolonien en Pruys van der Hoe·1en, gewezen gouver
new· van Atjrh en omle1·hoorigherlen, zijn naar Lon
den vertrokken om onzen gezant aldaar, graaf van 
Bylandt, nadere iniichtingen te verstrekken in zake 
de bangende :Visero q uaestie. 

De werken aan bet kanaal van Panama hebben 
door hevige storm en zwaar geleden en zijn gedeelte- . 
Jijki vemield. 

Overgeplaatst naar Willem I de magazijnmeester 
der eerste klasse (kapitein) bij bet wapen der genie, 
de Hengst; 

naar Weltev!'eden de militaire apotheke!'~ <ler twee
de klasse, Wisselingh en Milius. 

Overgeplaatst van Malang naar Gondanglegi, de 
opzichter der tweede klasse bij den waterstaat, Visser. 

Eel'\'ol ontslagen, op verzoek, de officier van ge
zondheid der tweede klasse, Johnsen. 

Belast met de betrekking van militair ambtenaar 
der derde klasse Jansen. 

Ingetrokken, de detacheering bij bet departement 
van Marine van den luitenant ter zee der eerste 
k!asse, Vening. 

Gedetacbeerr! bij bet· departement van Marine, de 
luitenant ter zee rler eerste kiasse Hazenberg. 

WISSELKOERS te Batavia. 
Nederl. bank. 6zm dato f 101•1. a 101'/• 

id. factorij 67m >> 100'/, 
id. partic. 67m » 101 '/, 

Eng. bank. )) » 12.-
id. partic » >J 11. • it. 11.95 
Singapore bank zicht » 2.29 
Hongkong !cl. id. >J 2.29 
Amoy id. id. >J 2.31 

Op een divan lag een degen; dien morgen had hij 
geduelleerd in het Bois de Boulogne, in een laan, 
waarvan de bodem met menschenbloed gedrenkt 
was. Hij had een neef van den riddt!r de Nervois 
buiten gevecht ge teld en had voor zijn aande!'I slechts 
een lichte schram gekl'egen. Die zaak was dus daar
bij gebleven; hij dacht er zelfs niet meer aan. Maar 
waar·om was hij dan zoo onrustig? 

Naast .hem stond een oud man, die met gluipel'ige 
oogen al zijne bewegingen volgde. 

Op eens stond de jonge graaf op wierp woedend het 
pa pier wat hij in de hand hield op tafel en riep; 

Nooit zal ik zulk een overeenkomst toestero-
men. 

De grijsaard groette neclerig en deed. alsof hij 
wilde vertrekken. 

Laaghartige woekerao.r ! ellendige dief! . 
- Monseigneur, ik heb de eer u te groeten. 
- II alt I zijt gij onhandelbaar? komaan herhaal 

uwe fraaie Vt•orwaarden. 
- Monseigneur ....... . 
- Iloudt op met dat monseigneur spe1en, struik-

roover ! ' 
- De tijden zijn slecht; het geld is schaarsch; • 

Er is bijna geen geld. ' · 
Ter zake! 
Ach ik zou we! willen, als ik maar kon ...... . 
Ter zake ! 

Woi·dt vei·volqd. 



Van Reuter, 19 Juli. De Raad "Van state beeft de 
wet op het regentscbap aangeno111en, zie Reutertele
gram van 15 Juli. 

Den 28sten .T uli zullcn rle beirle Kmuers in een 
vereenig1le zitting met. den fotad van ' tate de wet 
nader behandclen. 

Parijs, I H Jut.i. De choll'rn lH'L'rscht te Marseille 
en 'I'ou1Ln1 nwt 011\'ermi1Hlel'de wocde. 

Behall'e in gP11ormde pla:ttsen is Frankr\jk van 
deze ziL•k tc wij gebJe,·en. 

·uit Hatavu., ':W Juli. Tot l'esirlent \'an lla11joemas 
is benoemd dt• lll'el' rnr. L. J. Sclll'g<'r. thans assis
tenfresidcnt Yan !'iidhoardjo. 

Uit Batal'ia, 21 .Juli. De Z1tid- llollw1cl is gi~t1'1·en 
te Padang en de Liinlno·y tc )JM~rille aangekornen. 

Eervol ontheven. op Yerzoek, um de waarne111ing \:111 

den civiclPn generskun digcn rlicn t tc Grissee, v:rn 
Haa tert. 

Belast met de waarneming ''an den ci\'ielen ge
neeskundigen dienst te Grissce, rnn den Broek. 

Benoi>nid tot assistent-rcsident van Anjer , de contr6-
leur der eer~te klasse bij het Binnenlandsch Bestuur. 
Gnbbels; 

tot wate1 cl1out te Batavia, Luiks. 
Een tweejarig verlof naar Europa is wrleend aan 

de e.irste luitenants der infanterie Braes Yan Doi·t en 
de Leur; 

Benoemd: tot tweedcn luitenant bij het waprn der 
infanterie Tanoij, van dei· \'en, )fandes, ·\"i::\ Kuij
pers, Gout, KU, Loomau, Rolfs, Lie \\'ijs, van Hen
gel, Lagordtdillie en llin'tze: 

tot tweeden luitenant-kwartiermecster, Yenoort en 
Lion. 

Aangeslagen vendutien. 
Op \\'oen$dag den 23 Juli 1881 in bet tokolocaal 

van den !!Per B. \V. Yan Ilogezand vaa commissic 
goederen. 

Op Donderdag den 24 Juli 1881 voor bet resiclentie 
kantoor· Vhll Yerbeurd verklaardc goedtlren. 

De \' cndumce~ter, 

II. C. Fis~er. 

Advert en tie n. 
~ noor omstandigheden verhinderd 
II.~ persoonlijk af: cheid te neruen 

doen wij zulk bij deze. 
.iROLfil. en echtgenoote. 

SOLO, 17 Juli 1 84. (182) 

Lo~~ ,,L'U~io~ f rM~ri~ Ro~al." 
o.·. Tan Soerakarta. 

Bestuurs Vergadering 
op Vrijdag den 25 Juli 1884, des avonds 

ten 8·1. ure. 
Jamens den Reg.·. Mr.·. 

<le Secretaris, 
(184) L. J. SANTMAN. 

War~t te kaap gevr~~~~~ 
Een gebruikte, <loch goed onderhouden e:ti. 

sterke Dogcart. 
Brievtn franco uitgevers dezes. -(185) 

ONTVANGEN: 

Pracht i ~ B o 1 Bo~ r a fi Ban 
zeer goedkoop. 

'I'HOOFT & Ji:A.LFF. 
(162) "' ______________ ..,., 

~~Nicolaasfeest !~ 
1\ · ROiLiET if 
• 

1.0, Rue du Pare Royal, :to, PARIS 
,,_

1 Beveelt zich bijzonder :ian voor de levering van 
• l'IIekanieke en Beweer;bnre Voor-
• werpen met en zonde!· muziek, uitmuntend 
• geschikt vo01· St-:Vicolacis-Ke1·smis-en Nieitw-

jam·sgeschenken. 
• Bestellingen, gelieve men, vergezeld van D 
t dekking tijdig te docn toekornen aan den Heer 9 
• 

BOULLET, 10. r\te du Pa1·c Royal, ~ 
of aan E. ELSB~CH, te Parijs, bij " 

• wien, eYenals bij onderstaande fil'ma op franco I' 
• aanvmge, geillustree.l'({P Catalogussen en prijs- • 
• coumnten te vc1·krijgen zijn. _ 

~--------~----~ Te Soerakarta bij THOOF'T & KALF'F'. 

(148) . 

TE HUUR 
bet bnis te Poe1·baijan, laatst be-· 
woond door den Heer O'r'l.1• . 

'l'e bevragen bij 
G. VA)! BEUNL'WE'X V.A .. "i liELSDDWEX, 

(174) te Djebbres. 

~ P E C I A . I-' I T E I 'J.'. 

:C:nd.igo .. ;t:Q;stalla.Pien 
~~ordcu ,·ot~·ens de laatste , ·e1·· 
beterin~·en. St•Oe(Ii~· en solide 

u it~·e,·oe1·d. 
Heter k mtliteit lndigo, toepa~sing vim Stoom

kooktoesfrllen. 
Kleine h1stnlfaties worden iu den tijd vn.n 

eene lll!umd gereed 1itgeleverc1. 
Hierbij worrlt hoegenun.md geen metselwerk 

gebruikt en lrnn men het comlcns-wn.ter bezi
gen tot het iiamnengen va.n de indigopn.p. 

W. i\IAXWEL. 
(l50) E~ ~GIWEEB.-Djolja. 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEUK TU lGK UNDIGEN. 

Handelaren in machinerieen en fabrieksbe
noodigdheden. 

HEBB.EN IN VOORRAAD: 

Een groote partij T-', T, W en Balk· 
ijzer in iille <tfmetingen. 

Staaf en t•lnat\jzer van alle dikten, 
waarbij van ti' X ~· X '••" en '1." 

§taaf en plaatkoper en Jiope1·· 
draad. 

Groote- sorteering- Jloerbonten en 
Jilin li.nag·els. 

» » Jiope1·en Ji1·anen 
en !iitoo1na fslniters. 

India 1·11bber van af ' .. "tot en met 
l" dik. 

GaSt)ijpen met ltulpstukken tot 
en niet -1" 

Geldonlt:en pijpen tot 12" diameter 
geperst op l 0 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Eng·elsche tldjfI·ie· 
Inen. enkel en <lubbel. 

H:{nd. Centrifngaal, §too1n
pon1pen en Branclspuiten. 

.;nijg·ereedschap ,·oor g·as en 
''Tit .• ~,TOl'thdI"aad. 

Alle .'oorten ' T el'f'·ura1·en. 
Boo1· en Pons:anachines, D1·aai· 

en §chaa.fbauken. 
Stoo1n1nachines n:iet ketel!!ii op een 

t•undatiet•laat. 
Uiezel~·nhl' co1npositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 
Dinas Cdstall. een nieuw soort 

, ... nrldei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige n.genten voor Jav1i ziju. 

Verder a.lie aI"tikelen, benoodi~·d 
TOOi' landelij ke onderne1nin°·en. 

Hunne Ziutk op grooten ornzet gebaseer'ci zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en 
beneden concurrentie gestelcl. 

Gaarne be111sten zij zich met toezicht hou
den op n.anmmLk van JlachineI"ieen en 
repa1·aties dau.rvan, en nemen bestel
lingen an.n op diverse werktuigen. ~90) 

IN-DISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileiten in Spaansche en Porlugeesche WiJnen. 

•
~iA~Jlen 1ijH!l ._ · 

li@kroond met ROODE PORT 
I 

ZILVEREN MEDAILLES. 

Witte en Roocle l'oI"t ..... f ·15.-) per. 
l'tin.laga, it.luscatelen Vino Dulce,, ·J3.50 }·12 fl 
Pale-, Gold- en D1·y-Sbc1·ry ,, 12.-J acor1t 

AGEXTEN: 

A. N. KOL'.\IUS. . . . Bunjoewangie. 
L. \.nSEN Sc Co. . . . P1·obolingo. 
Y.\.T MUI.JDEN & Co. Soel'Ctbaja, 
KROON . . . . . Mo1Vohet'lo. 
STECK. , . . . . . . .. • llalang. 
DE.\'NINGER ...... Kedil'ie. 

M.\NUEL ........ Maclioen. 
THOOFT & K,\ U'F'. . Soemcm•ta. 
YAN GORKmI & Co .. Djocjacai· ta. 
E. t' S.\S ........ Smnw·ang. 
LE CLERCQ • . . . . . Toeban. 
S~lEfa 'K . . . . . . . . Cheribon. ('l 07) 

0.., l3E2QEJa ~ Oo·~ 
!S 0 ~ ·Cl._"l., .... \._Il \._I J ...c \._. 

H o ,. o I o g i e - JJI a Ii e 1· s e n H a n d e I rt " e n 
Hebben de eer het gen.chte publiek te berichten, lh,t z~j te "'= olu genrrivccnl ztjn, me

debrengende eene groote collectie Go1ul - Zih·er - Dianuue.t~i;1 l'l'!i.en, alle soor
ten Horolo~·ies en Haudelsgoede1·en: 

Braceletten. B1·oches, .Jledaillons, Ji1·11ize.u. ('olliers. liabajalt
Jl.anchet - en nndere Jinoopen. Heeren en Dames Ho1·olo;;·ieli.etth.a.g·en. 
Otn·bellen,, Rb1gen enz. enz. 

Gouclen en zilveren Dames en Heereu Ho1·0Iogies in flit'f'e1·ente pl'ijzen: 
voor het goed loopen wordt gegarandeerd. 

Verder a.Ile soorten Ulokke!l, ~na.ima!'l1ines, §peeldaoz~n. Schilde
djen Galante1·ie 'Va1·en enz. enz. te veel om te specificercn. 

Ook . word en bestdlingen op nieuwe bijouterien en reparatien van o-oud werken enz. 
aangeuomen. 

Zullen slechts 14 clagen alhier verblijven. 

hebben ontpakt en ook in detail ve1·kl'ijgba;i1·: 

UNIVERS_AL ~IETALL POETS POMADE. 
Het te poetsen metaal wordt m ~t eeu z,1cht htpje met eenige POMADE g-ewreven, waar~ 

door zeer spoedig de zuivere glan te voorschijn komt. 
Groote doos f 0,20. 
Kleine » » 0, 10. -181-

C1
E INDUS11

E des PROCtD~S RAOUL PICTET 
15 tot 1500 K•• ijs per Uur 

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

Bij toezending gereed om te 
werken. Prijs FRA:"C<> Batavia 
lege1i Wissel op Europa. 

Zender drijver .... 1500 Gu kl.cu 
~!el tlrijver ....... 1000 Gulden 
Mel LlrijYer (met 

gaz ur Stooi:.1) .. 2500 Gu!Lleu 

ACRES: 

rue Grammont 
PARIS 

• 

Sedert 30 ja.ren, zijn een 
groot a.a.nta.1 personen, zoowel in 

Fra.nkrijk Ms in vele a,ndere la.nden 
1renezen, of wel zij hehhen hunne • 
::.ezondheid bel1011rle11 door liet gere ... 
gelde gebruik de1' Bloedafleidende 
.pmeu van CAUVIN, va,11 de Faculteit 

te Pa.rijs. JJit ge11eesn11ddel is ee11e 
za.cl1te en a,angen&me purgatie · 

gemakkclijk i11te1;eLJe11, steWg-' 
werkend en zeer goedkoop. 

Overal te koop en te PA'UJS 
147, Faabourg S~·~e.1i1 

Ret Victoria Natuurlijk Mineraal Water,. 
op J1/idden-Java. 

nitsluitend (loor In~j geimpo..teerd is en 
luijgbaa1· gesteld bij de hee1·en 

gros. en en detail, Ter• 

SOES-YIAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocja, 

en door hun intermediair ook in alle 
andere bekeucle 'l'oko's. 

(78) 

De Agent van de Internationale 
Crediet- en Handelsvereeniging 

,,Uotterdan1" te Semarang. 
--· --------'-----------

FOWLERS 
' 

draa[bar~ SpoorwB[Bn, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
\'OOR 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met veel succes gebruikt op. <le fa
brieken DJA.I'I, NGANDJOEK, :M:ER.I'l'JAN, 
PAGONGAN, enz. ' 

Dit jaar znllen ei· bier te DJOC· 
DJAmeer da!1 ''IJF paal§puor 

in gebrnik g·ebra~ht w-tn·den . 
Eeniy Agent voo1· de Vo1·stenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 
YAN 

Su~tQ)n Froot~: & Co. te Lincoln. 
BEKRQ()~D MET }fEER DAi'f 200 i\lEDAILLES 

VOOR ZIJ:\I~ }L\.CHINERIE:;-1 

STA.LEN A.SSEY VOOB MOLENS. 
ENZ. EYZ. 

(149) W. MAXWELL, EsaIN.EER. 

V erkriJg·baar 
bij 

TEOCFJ!J & KALiJF. 
· Avonturen 

van 

Baron von MiinchhausBn 
(in het J a vaansch) 

P1·ijs f 5.- f1·anco pe1· post f 5,50. 
(82) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op mmvraag cladelijk 

Schijfschietrc;-isteI"s en A.fstandsbepa-
li n;;en, afzbnderlijk gebonrlen. 

Gedrukte AanteekeningboeJ(jes. 
Naamlijstcn. 
Kleedingliji!!ten. 
St1·11.fboeken. 
Mena;;eboekcn met ste1·kte Be;;ister. " 
P1·occs-Ve1·baal. Gctui;;en Verhooren. 
Beklaagden Ve1.·hoo1·en. 
Venddve1.·antwoo1.·dini;en, enz. enz. (4) 



• 

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

ten behoeve van 
De Gy1ru1astlekschool te Soerakarta 

en 
Dt- V'l"reeni,;ing to~ voorbt-reidend 011-

derricht aan kinderen vnn 1'Iinvt-r
mogenden in Nederlandseh Judie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f 20.000.-
1 « « « 10.000.-
2 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 « « « 1.000.- « 5.000.-

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 « « t/. 50.- « 10.000.-

320 prijzen r •l i0.000.-
LOTill zijn tegen f '10.- CONTAJ.~T V('rkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
<( Banda cc den heer C . .T. Blankert. 
.c Ilandjarmasin « « cc .T. A . Jansen. 
•< Bandong <( cc cc C. G. Heiligers. 
« Batavia cc de N I E compto l\Iaatsc!mppij. 
~ « « den hec1· H. J. i\Ieertens . 
(1 cc « cc « G. Gehnrng. 
" « « « C( F. H. Kroon. 
« (< cc de heeren H. l\I. van Dorp & Co. 
« cc « « «' Ernst & Co. 
(( « cc « « Bruining & Co. 
(( (( « « « Ogilvie & Co. 
(( (( « cc Visser & Co. 
(( (( « cc « Dunlop & Co. 
(( \\ « den hter Loa Po Seng. 
II (( « « « Thio Tjeng Socy. 
« Bengkalis 

'.1 Renkoelen 
c. Boeleleng 
« Buitenzorg 

« « « L. ,·an Hutten. 
<• « << C. A. Aeckerlin. 
(( 

(( 

(\ 

(( 

(( 

(( 

(( 

(I 

(( 

(( 

« Nierinckx. 
« Th. Jansz. 

0( « « J. A. Schussler. 
« Chel'ibon 

« 
cc J. J . H. Smeenk. 
« A. J. \Yolvekamp. 

(( (( (( (( 

« Djember Bezoekie « 
cc J. van Holst l'ellek.aan. 
« Brocx. 

« Djocjacarta « « « J. J. de Graaff. 
«. cc « cc l:I. Buning. 
« « « « \Yed. Kocken. 
« « de heeren Soesman & Co. 

« Indramajoe « den heer J. Re vi us. 
« - cc « « Chs. Pino. 

•( Kedirie « « « F. Stoltenboff. 
(( Kota-Radja « cc « A. W. Kneefe!. 
« Laboean (Deli) « cc « J. F. H. van Hemert. 

Macassar « « cc \V. Eekhout. 
(< Madioen « « « P. E. Andresen. 

~Iagelang « « << P. Koppenol. 
i ::.\Iedan « « « \\'. F. H. Leyting. 
« ::.renado « de heeren de Bordes & Co. 
cc Padang « « « Van Houten,Steffan&Co. 
,1 Pad.-Pandjang « « « J. W. Alling Siberg, 
u Palembang « « « G. H. Ruhaak . 
a Pa-oeroean (( « « H. G. Klunder. 

c< « « « D. P. Erdbrink. 
« Pattie « « << A. i\l. Yarkevisser. 
« Pecaiongan (( « « A. \V. I. Bochardt. 
« « (( « « S. N. Marx . 
« « <t de heeren Hana l\follemeister & Co. 
a: Poerworedjo « den beer i\f. F. Srnets. 
« Probolingo << « « C. G. mn Slidrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 

Riouw « << « C. ,·an Zijp. 
Rembang '' cc « P. L. ,·an Bodegorn. 
Salatiga « « Tb. B. ,·an Soest. 

.,. Samarang « « Agent ~- I. Escompto ::.\Iij. 
« « de heeren G. C. T. van Dorp & Co. 

(( « « « « RaYeuswaay & Co. 
« << << cc « Arnold & Co. 
(( << « « « Soesman & Co. 

« « << « Grivel & Co. 
« « den beer A. Bisscbop. 

oekaboemi « << « D. J. H. Schafer. 
, Soerahaia << << Agent N. I. Escompto Mij . 
« « « den heer Ch~. Kocken 
« « <( « « V. Clignett. 
<1 « << de heeren Gcb. Gimberg eu Co. 
« « « cc « Yan Jluiden & Co. 
« « « c1 Thieme &:. Co. 

Soerakarta 
(( 

(( 

<( (( 

"Tangerang 
« Tjiand.joer 

Tega! 
re Ternate 

« Tjilatjap 

cc « " Soe~nmn & Co. 
.cc cc « Tbooft &. Kall1. 
,< <( « Yogcl van de1· Heide & Co. 
« den hcer L. Baier. 
(( « « L. A. i\I. Leman. 
« c< 1c .Jbr. R. Holz,;chuher von 

Han·lach. 
« cc cc K. Hovens Greve \Vzn . 
« " c< C. \\'. R. van Renese Yan 

Duijvenbode. 
« « « I. I. A. Uitenbage de 

Jlist. 
1c \Vonosobo « « cc D. J. van Ophuijzen. 
De trekkin"' creschiedt ten overstaan rnn den No

taris H. J. l'rIBERTENS te Batavia a ls bij aauplak
billet is bekend gemaak t. 

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

(12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels· en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voo1·sti·aat-.Solo (35) 
Steeds belee:fdelijk aanbevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'rARIEVEN voor 3 kringen be· 

rekend tot 200 woorden. 
.TARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de 
0

lijn. 

. (6) THOOF'f & KALFF. 

ten behoeve van 

De Gymnastiekschool te Soerakarta 

en 

De Y ereenigiug tot voorbereidend onderricht 
uan kinderen van l\1invermogenden 

in Nederlnudsch-Inclie. 

Indien het debiet van I~OT EN op den te
geuwoordigen voet blijft voortgiutn, zal de trek
king kunnen geschieden op een nader te be
palen dag in het begin van de mannd 

Augustus a. s. 
De Commissie ad hoc. 

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

Gezorrdheid voor iedereen. 

Holloway's Zalf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloeu en herstellcn alle ongerei!'eldheden 
van de 

lever, nutag, nieren en i11~ewa.11de11. 

Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwak
te Gestellcn, en zijn onwaal'deerbaar ter genezing 
van alle Kwalen eigen aan het vrouwelij k geslacht, 
onverschillig van welken leeftijtl. En onbetaalbaar 
voor Ki.nderen van welken ouclerdom. 

DE Z~LF 
Is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, 
Zwel'ende Bot'Sten, verouderde V.'..inden, 7:weren en 
Etterbuilcn. Het is beroemd kr genezing ' an Jicht, 
Rhumatiek, en l>nvergelijkbaar voo1· Aamborstigheicl, 

keelpijn, bronchitis, verkoudheid en 
hoest. 

Ter genezing van I liergezwellen en alle soorten van 
I-Iuidziekten hcP.ft zij geen mede,finger en geneest 

betooverend, saamgetrokken en stijve Gewrichten. 
Alleen bereid in Professor HOLLOW.\ y '::; Etablissement, 

78, New Oxford street, Londen. 
voorheen 533 Oxford street, 

En worden vcrkocht in Potten en Doozen van l . ·I '/2d., 
2s. 9d., 4s. Gd, Hs., 22s. , en 33s. en verkt-ijgbaru· 

bij alle mcdicijnen-verkoopcr" door de gebcele wereld. 
... Koopers gelieven het Etiquet van ied1lre Doos en 
Pol te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er 

niel staat, zoo is het bedrog. 
('130) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Heatings Cough. Lozen~es. 

(105) 
Miclrlel tegen de hoest. 

.MACHIELSE. 

An1sterdamsche Apotheek. 

Ba yr nm. 
water. 

( 101) 

Soer.akarta. 
Alcoholisch wascll-

l\IAOHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. 1\1.A.C'HIELSE. 

Soci8t8 G1
e de Prodnits Alimentaires 

KAPJ'r.\.\L 3 l\IrLLIOEN FRANCS 

Di1·ectew·e11 DISAST en ALLCARD 
GouoEN l\IEDAILr.r,; P.\RIJS '1878 

GouDEN :JIRDAILLE ,\.)ISTERDA)I 1883 

LONDON PARIJS 
23, Riche'" 23 ·I 0 l, Leode11hrdlsll·eet. 

Boter van Normandie 
Zonder ccnig mengscl, de bc~te botC't' mn Frankrijk. 

Diver~e grocniPn, tl't1ffel8, sardines. pliles de 

{oie g1·as, Pnz. 
ORDERS TE RICIITEl\ A.\N ALLE DIPORTEURS 

Y.\N EUROP,\ . 
.Men cische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLL.\N DSCHE PRIJSCOUR,\i\TEN WORDEN 
OP .\A::\\' IL\AG TOEGEZOXDEN 

('14•1) 

Atelier d'Industrie. 
0. DE LIJN. 

Handel in HOU'r en BOUWMATELUALEN 

SMEDERIJ, KOPERGIETERIJ, W AGEN

MAKERIJ en TI.l\L\'IERMANSWINKEL

Bestellingen op bovengenoemcl werk, 

alsmecle op: (29) 

Indigo Install a ti en. 
worden met den meesten spoecl, tegen billijke 
prijzen e11. met a,ccuratesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOO.NHUIZEN", FABB,I.1£KEN 
en LOODSEN, worden solicle en net afgewerkt, 
geleverd en opgestelcl. 

H et bouwen van WOONH UIZEN en FA
BRIEK'.E , wordt op zeer billijke conclitien 
aangenomen en uitgevoerd . 

Yan af heden dn.gelijk versche Gebakjes enz. Prijscournnten worden tegeu franco 
Mn vrage franco toegezonden. 

VAN R U IJ V E N & Co. 

SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTRAAT. 

(127) 

Zaturdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden rn den 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitaal bij over4jden, Immer-trekkende verze 

kering;- ook omtrent die volgens het onlangs aangenomen VERLA A GD tarief voor WEE-
7,ENFONDS, worden gaarne verstre1..-t door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrnkkBrij Bn Bind0rij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDier·, SchrUf· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge-

garandeerd. 
PRIJSOOURANTEN worclen steeds gratis 

verstrekt. 

AA 
Dr ECHTErl • Laroche 

r'PAN SCHE '-:>'' u 1 n a • 
L:, de ee11 ige die eene belooning verworven 

-t1eell van het frans che Gouvernement van 
l.J.GOO fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
Jiceft op de Weener tentoonstelling van 
pli:.11 maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

rE EfHTE FnANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend 111iddel orndat hP-t alleen 
!Je t extrad beYat der drie kinasoorten. 

DE EClITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
j,.; liC't eenige m1ddel tegen verzwakking , 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
uen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
cen menigte Certificaten bewezen is. 

DB Er,HTE FRANSfHE QUINA-LAROCHE 
h e eft tot ba;;is een krnchligen spaanschen wijn, 
die nog zij11e herstellingskracht verhoogt· 

LE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
1s oYeral naQ:0muakt iletz ij door de Apothe
kcrs die altijti llun eigen preparaat aanbevelen 
of ee.•11c goedkoopere soort daarvoor aanbie
dcn; nwn mnet Lins steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE eischen 
met p1·01sp ctus waa1·- ~A.- -• 

op nevenstaande -~ c...o 
!ta 11 d t e e k i 11 g ~:.s;;:;~;;;:>--_;:..::::.:.:::!r 
sl aat, alsmede het maatglaa~je vragen me\ 
de11 11aam LAlWCHE 111 een woord . 

C fCHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
bernt bij iedere flesch eene complete ge
liruik>'aanwijzing in negen talen die franco 
toegezonden wordt aan ieder. 

fiE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt iri twee soorten verkocht de ee~1 voudige 
(:;im pie) en de Staalhoudende (fer rugineux) . . 

DE ECHTE FRANSCHE QUHfA-LAROCHE 
wonlt in Fraukrijk ve1·kocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE HHTE FRANSCHE CtUINA-LAROCHE 
is bij alle A potllekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Pari!is, Rue Drouot, no 22· 

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta v-an 

~a.a.p~@he ~ij~e~. 
(25) A. MACHIELSE . 

SOES.MAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Rois- en Commissievendntien 

(28) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJN EN: 
Merk PLA'rON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Koorts• 
werend liq nenr, tevens eene zeer aan
gename drank . 

t 100) MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te

gen branclgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) . A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij het A.gentschap dezer 1'.laatschap
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, gelegeuheid tot verzekedng 
tegen brandgevaar, van a.Ile soorten Ge· 
bouweu eu Goederen. 

De Agent te Soemkarta, 

t16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccnpeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zicb verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldl'Uk - THOOFT §' KALFF - Soera.karta. 

u 
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