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In een der Bataviasche bladen leest men, 
1litt ter hoofdplaats van Insulinde een ongeluk 
gebeurd i · op Parapattan, bij het omkappen 
vau een tjemaraboom. Ook dat er daar een 
rn.ge bestaat in het vellen van die prachtige 
houmen, misschien wel omdat de beer Otto · 
vau HeeH eens z~jn 11.ntipathie vroeger daarvoor 
te kennen heeft gegeven. Zeker handelt men 
d1mrin zeer veratandig, vooral als men let op 
ee11 spreekwoord wat aangeeft men men te 
vriend moct h9mle11 en zoon.ls men weet is een 
;.irm:iekwoord een waar woord. 

IIet boven taande geeft aanleiding tot bet 
volgende. 

Iu sommige families op Java bestaan tegen 
de een of andere ziekte geneesmiddelen, waar
het recept zorgvuldig geheim gehouden wordt. 
Zoo was er te Soernkart11 een gezin dat zulk 
een m,idtlel bezat tegen de dyssenterie, als die 
nog in hare eerste periode w11s. Het recept 
werd aan niemand medegedeeld, maar volgaat
ne nam men den patient onder oehandeling 
en wenl de raedicijn toegediend. Maa.r wat ge
beurt? Een cler clochters gaat trou wen, de jon
ge man krijgt, ten gevolge van wat valt moeie
lii k te zeggen, dyssenterie en wordt genezen 
met het bedoelde medicament. Natuurlijk dat 
hij er achter kwam wat de bestanddeelen waren 
en dn.ar hij in zijne ledige uren, (hij was ad
ministrateur van een suikerzaak,) de menschen
liefJe beoefende, begreep hij in zijn eenvoud, 
d1tt hij zooiets niet onder zich moest houden 
en vertelde aan een ieder, die het hooreri-wil
de, dat bet groote geheim bestond in bet uit
geperste sap van een handvol daoen meniran 
poetih, goed fijngemalen met een st~kje kool 
van djatiehout, ter groote van een vmgerhoed. 

Evenzoo bczat een der vorige Regenten van 
Samaranrr een middel tegen de Cholera. Yan 
wien hij 

0

1'et gekregen had is nog een geheim. 
Teder lijdttr kon van hem bet geneesmiddel · 
krijgen, .:rrnar de bestanddeelen vertelde hij aan 
niemand, zelfs aan zijne eigene familieleden 
:::i.; et. Toen hij echter zijn einde voelde naderen 
wooa bet hem zwaar, dat hij iet-o z66 nuttigs 
niet° wereldkundig gemaakt had en deelde hij 
aan hen die hem zijne lu.atste ure hielpen ver
zn.chten medt-, dat bet bestond uit de sprieten 

. 

Fe u i"I I et on. 
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NAAR HET FRANSCH .· 
I. 

De Soei·akartasche Courant ver
schijnt tweeruaal 's weeks: Dinsdag en 
JT rijdag ~ uitgezonderd feestdagen. 

van tjemarab~omen, die bij die planten de bla
deren vervangen. Men moest eerst pain-killer 
met brandy nemen en van de fijngekneusde 
sprieten, ook een handvol en de laatsten om 
het half uur, tot men beterschap b!:Jmerkte, 
OJ.ll dan langzamerhand de dosis te verminde-: 
ren en ook de tusschenruimten bij bet inne
men successivelijk grooter te maken. Van de 
tien patienten genazen er zeven. Kort na deze 
confessie stierf de man, naar men zegt, in 
vrede. 

Daar men op de discretie vrm de Soeraknr
tasche Courant veilig rekenen kan, durfde ik 
de beide recepten mede,deelen. Die discretie 
zal mij thans zeer te stade komen, omdat bet 
zou kunnen wezen dat ik ziek werd en een 
andere ziekte kreeg clan dyssenterie of cholera. 
Als bet bekend was hoe Rolf in het gewone 
leven beet en hij zich onder behandeling van 
een gen~esheer moest stellen, natuurlijk een ge
neesheer die de Soerak&rtasche Courant leest, 
dan. . . . . . door bet krijgen van kippenvel kan 
dezen zin niet voleindigd worden. 

Zeer zeker zullen er geleerden zijn, die aan
merkingen maken ·op de aangegeven hoeveel
heid der medicijnen. Een handvol is een hand
vol zal me:i;i zeggen, maar. er zijn groote han
den . en kleine; welke soort moet men voor 
maat gebruiken? Peze vraag is millder Iastig 
op te lossen, dan de quadratuur van den cir
kel te berekenen. Het bereiden van medicij
nen, hiervan rnoet men uitzonderen hetgeen 
in de apotheken gebeurt, geschiedt bijna altoos 
door vrouwenhauden en deze laatsten wq,rden 
stellig bedoeld .. Het woord stenig is · bier z-eer 
juist gek~zen en wel om twee redenen. D~ 
eerste is omdat de regent arnbtenaar was en 
de tweede oi;ndat, de Javaansche vrouwen, voor 
zoover bekend is, nimmer in· Couranten schre
ven: Deze laatste reden is van veel belang 
daar het gebruiken van medic~jnen, bereid door 
een hand die ooit in 8.e Courant geschrcven 
heeft, zeer pernicieus moet wezen voor een 
ambtenaar, daar zulks invloed moet hebben 
op bet maken van bevordering. 

Wat bet eerste middel aangaat, dit is ge
rust aan te bevelen, men zag daarvan de ver
rassenste genezingen. Men zij echter spoedig 
bij de hand. 

Yan bet t weede zgn de uitkomsten nog 
niet zoo bekend, maar het is eeuvoudig en ge
makkeliik aan te weuden. De tjemaraboom staat 
niemand in den weg eu heeft men geen over
wegende r.edenen om ze van zijn erf verwijderd 

derbos en gallons, Damour te komen opwinden, door 
redevoeringen waarin hij sprak van de ministers, de 
kamers en den geheelen winkel te laten fusilleeren, 
op den dag dat Versailles zou genomen worden. 

-Waarom gaat hij er zelf niet heen, inplaats van 
de anderen op te stooken? zeide Felicia. 

Damour antwoordde echter: 
-Zwijg. Ik doe mijn plicht, des te erger voor 

hen die de hunne verzuimen! 
Ve1·volg. Op een morgen, tegen bet einde van April bracht 

Jn zijne oogen was de commune alleen C:e gouden men in de rue des Envierges, Eugene liggende OP. 
eeuw, bet begin van hct algemeen geluk, terwijl hij een cfraagbaar. Hij had bij Maulineaux een kogel 
met de g,rootste boofdigheid geloofde, dat er hier of in de voile borst gekregen. Terwijl men hem naar bo
claar te Saint-Germain of te Versailles, een koning ven droeg, gaf hij, op den trap, den geest. Toen 
gereed stone! om de inquisitie en de rechten van den Damour des avonds te huis kwam vond hij Felicia 
adel weder in te voeren, als men hem rnaar binnen zwijgend bij bet lijk van hun zoon. Dat was een 
Parijs liet komen. Sij zich aan bu is, zou bet •hem vreeselijlrn slag, ··. hij viel op den. grond . en zij, rn~t 
niet mogelijk geweest ~ijn om een insect te vertrll;P- den rug tegen ·den muur geleund, liet hem snik}rn·u, 
pen, ruaar aan de ,·oorposten vernietigde hij de gen-·· zonder hem cerr woor<l toe t~ spreken, omdat zij 
darmen zonder eenigen tegenzin. Als hij t~rug kwam, niets kon zeggen en had zij een woord kunncn uiten, 
af!!ctobt en zwart van zweet en huskruid, bleef hij dan zoude zij uitgeroepen bebben: DAT IS UWE SCHULD! · 

rn:en bij di~ kleinc Louisl'l om haar te booren aaem- Zij had de deUl' van bet kabinetje gesloten en zij 
haif.:n. I' rlicia poogde hem niet mcez· terug te ·}10u- maakte hoegenaamd geen !even, uit vrees van Loui
den, zij wachttc met de kalmte van een voorbereide se te zullen verschrikken. Zij g\!Jg ()Ok even zien of 
vroiiw het einde rnn die beweging af. het snikken van den vader ~et kind niet wakker 

l.Ja::u· op een zekrren dag, durfde .zij rlocn opmer- maakte. 
ken, dat clic grootc drommel van cen Ilerru, die zoo Toen hij opstonrl , keek hij lai1g naar een photo
schreemvrlc, zoo dom niet wl>c om afgescholcn ge- grafie van Eugene, waar cle jonge man zich als 
wecrkogcl.· op f ' •" •· det wa.. " -"' 5c:1u1'" om nationale garde had laten afbeelclen. Uij nam een 
aa~ \ le intend.a nee gcplaatst te \'rOrdcn, wat hem I pei. en sch reef er onrler: 
echter niet be lette om, geklced in uniform, met ve- · ,Ik zal u · w1'eken" .. -

Advertentiekosten behalve bet zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgenrle plaatsing de helft. 

te houden, zal men geen kwaad doen van er 
f- en paar te onclerhouden. 

RoL.P. 

· YVij laten het brpalen der waarde van boven aan
gehaalde recepten, geheel voor rekening van den 
i. izen_der. 
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Verzorgingsgesticht 

de heer: H. W. PISTORIUS. 

Een bewoner van Solo, Jie nog al eens naar 
Djoerook moet gaan, klaagt over den weg op 
de hoogte van Djebbres. Die weg moet onder
ho.uden worden, gedeeltelijk door de Europe
anen die daar hunne erven hebben en gedeel
telijk door de J avaan.sche kampongs aan den 
weg grenzende. Wat onder Europeanen behoort 
islvrij goed, op een enkel gedeelte na, waar 
niets aan gedaan wordt; maar wat door de 

En da!tronder den datum en zijne handteekening. 
Dit gaf hem verlichting. Den volgenden <lag 

bracht een lijkkoets, versierd met roode vaandels, 
het lichaam naar het kerkhof van Pere-Lachaise, 
gevolgd door een groote menigte. De vader ging 
blootshoofds en den aanblik van die bloedroode 
vlaggen, die de zwarte stijlefi van de lijkkoets nog 
somberder maakten, vervulde zijn hart met woeste 
gedachten. In de rue des Envierges was Felicia bij 
Louise gebleven. Reeds denzelfden avond ging Damour 
weder naar de voorposten om gendarmes te dooden. 

Eindelijk kwamen de Meidagen. Het leger van 
_Versailles was Parijs binnengerukt. Hij kwam in twee 
dagen niet te huis, hij bleef bij zijn bataillon, om 
de barrikades te verdedigen, te midden van den 
brand, die bijna overal woedde. Hij wist nict meer 
wat bij deed, hij schoot in bet wilde, te midden 
van den i·ook, zijn geweer af, omdat zulks zijn 

· plicht was. Qp den morgen van den derden dag 
verscheen hij weder in de rue des E~vierges, met 
gescheurde kleederen, wankelende en stotterende als 
een dronken man. Felicia klccdde hem uit en wiesch 

' hem de handen met een nat scrvet, toen een buur-
vrouw vertelde, dat de communisten nog in het 
'kerkhof van Pere Lachaise stand hielden en dat de 
Versailtianen niet wisten hoe ze er 'uit te krijgen. 

- Dan ga ik er been. zei .fiij cenvoudig. 
Hij kleadde zich weder aan en nam zijn ge

wecr. Maar de laatste vc.rdedigers van de Commune 
waren niet in . de vlakte, in de stille dreven waar 
Eugene sliep. Het scheen hem toe, dat hij zich op 

Inzending der Aclvertentien tot op den 

dag der uitgave v66r 10 uur. 

kampoongs moeJ onderhouden worden, is 
meer dan s echt. Dit laatste ge<leelte staat 
direct onder toezich t der J a vaansche politie 
die zich de zaak niet juist ten voordeele va~ 
den weg, aantrekt. 

De verordeningen schrijven voor, dat de be
woners van tegenover elkander aelegen erven 
ieder de helft van den weg moeten onderhou~ 
den. IV aar geen overbuurman is, komt alles 
ten laste der eenre zijde. Dit wordt bij de Ja
vanen geheel uit bet oog verloren. Daar waar 
er geen overbuurman is, wordt de weg van af 
bet midden met groote steenen belea<l en de 
tusschenruimten aangevuld met modd~r, die bij 
den minsten regen wegspoelt, waardoor go.ten 
ontstaan, die voor de beenen der paarden en 
de assen, veeren en tuigen een groot gevaar 
bij de passage daarstellen. Bei·i.chtgevet had 
reeds een kreupel paard op stal en eell veer 
vn.n zijn zeer sterke americaine moeten laten 
repareeren. Volgens hem bestaat er slechts een 
middel om den weg in goeden stn.at te hou
de.n en dit is namelijk: om hem geheel en al 
onder bet to~zicht te stellen van den Euro
peeschen wijkmeester van Djebbres, iemand 
die getoond heeft hart voor een goeden toe
stand te b~zitten, zich daartoe reeds veel moeite 
gaf, m1tar steeds bet hoofd stoot tegen de 
plaatsen, waar de Javaansche politie handelend 
moet optreden. 

Misschien, dat als bet bovenstaande onder 
de oogen van bet bestuur komt, er maatre
gelen zullen genomen worden, om een noodige 
verbetering van toestand daar te stellen. Dat 
zal des te beter gaan, aangezien bet brengen van 
onwilligen tot bun plicht, hoegenaamd geen 
geld, .maar alleen een uurtje paardrijden en het 
geven van een paar orders zal kosten. 

Men wil weten dat de ingezetenen van Soe
rakarta eerstdaags verrast zullen worden met 
een beleefd, doch dringend, verzoek om de we
gen voor en achter bun erven in een l:iehoor
lijken staat te brengen. Wij zouden dat beleefd, 
dringende verzoek ten hoogste goedkeuren, als 
hetgeen men moest verrichten juist en recht
vaardig werd aangewezen. Een goed opmer
ker, die een wandeling door de stad maakt, 
zal het dadelijk m het oog vallen, dat er 
plaatsen ZlJn die niet m orde kunnen ge
houden worden, omdat de buurman bet water 
uit zijn dakgoot, van een aanmerkelijke hoog
te, op de straat laat vallen, wu.ardoor een geul 
ontstaat, die op den duur niet te dempen is. 

het graf van zijn zoon moest laten dooden. Maar 
hij kon zelfs tot daartoe niet komen. De granaten 
kwamen aanvliegen en sloegen de hoeken van de 
groote grafsteclen we15. Tusschcn de linden, verbor
gen achter de marmeren gedenkteekenen, losten 
eenigc nationale garden nag geweerschoten op de 
soldaten, waarvan de roorle broeken duidelijk zicht
baar waren. Eu Damour kwam juist op het oogen
bli!<: om gevangen genomen te worden. Zeven en 
dertig van zijne makkers werden gefusilleerd. Het 
was een wonder, dat hij aan deze overhaaste execu
tie ontsnapte. Daar zijne vrouw pas zijne handen 
gewasschen had en hij nog bu1ten de mogelijkheid . 
geweest was van te schieten, wilde men hem mis
schien gratie geven. Hij bevoud zich daarbij in een 
staat van versuftheid, door het gebeurde in de laat
ste dagen. Hij begreep van alles w.~.t met hem ge
beUl'de,. niets, al!een wist hij dat . "inen hem niet 
doodschoot. Toen hij uit die verdooving weder bij 
kwam, was hij gevangen te Versailles. 

Felicia, altoos bleek, altoos kalm, kwam hem bezoe
ken. Toen zij hem verhaald had, dat bet met Loui
se beter ging, bleven zij stom, hebbende elkander 
niets meer te zeggen. Toeu zij heen ging verhaalde 
zij dat zijne zaak in behandeling was en men hoopte 
hem 1 e redden. 

- En Berru? vroeg hij. 
- 0 ! was haar antwoord, Berm is in veiligheid. 

Drie dagen voor dat de troepen binnenrukten, heeft 
hij gemaakt, dat hij wegkwam. Men zal het hem 
zelfs niet moeielijk maken. 



\ ii verlangen er zecr rnun om het verzock tc 
lczen .. >oor CPU groot ge1ledtc om te weten 
welke slrafhcpnhngcn,' ( waarsch1jnl1ik in den 
vorm van boett'n) zullen bodreigd worden. 

.1la11gebodc11. 

De achterstrnat heeft in de laatste dngPn 
weder een pan,r malen ornler water gestimn, 
hetgeen do reeds vochtige huizen in dien g;ing 
nict tlroogL'l' 1~emnnkt bceft. Moeten wij de 
vnst.homlendheid vnn hem die zullrn nrmgaat., 
ton cmzichk' vnn het nict voorzi0n in ccn groote 
behoctfo Llcr :ichterstrnatbewoncrs bewon~leren, 
wij beheuren h~t voor de laatsten. den wcg 
l1mgzmner1urnd uitgespoelcl en vernield en 
hmrne huizen al vochtigcr en ongezomler te 
zien wordcr. 

Dv iweedo ovorpfontsing van l\Iejul'vrouw 
nI. 'l'. der Kinderen, hulpornlerw~jzcrs a;m de 
mcisje school alhier, thans naar Banda-Neira, 
is ook ditmnnl ingetrokken. 

Er loopt ter hoofdplaats een man rond 
die moe,tika koppic vcrkoopt, dat wil zeggen 
dat hij steentjes 11n.n. den man tnicht te bren
gen, die uit een koffioboon ziju te voorschijn 
gekomen. 

De man schijnt eon menschcnkenner te zijn 
en zich, vu6r hij z~jne waar an.nbied, op de 
hoogte ge'teld te hebben vnn hen die hij tot 
sl1whtoffers vau zijrie bedriegerij wil mitken. 

Zoo kwmn hij vcrleden Vrijd11g, in den 
voorrniddag ten hui,,;e van iemand, die een 
aandeel iu cen koffieland heeft, toen de heer 
des hnizes afwezig wa. Hij verzocht Mevrouw 
te spreken en vertelde aan cleze. <lat h~i in het 
bezit was van een kostba.re rnoestika koppie, 
die hij wilde verkoopen. Afevrouw wist niet 
wr.t een moestika koppie wits en vroeg expli
cn.tiP. 

De man. die uij fat. oenlijk geklcecl was 
hattlJc tocn een zeer kleiu lakens,ch zakje 
yoor den d1tg, wa1iruit hij een steentje, van 
den vonu en grootte van een kleine koffie
boon cu wit mu klenr, h11.11.ldd. Hij vertelde 
toen cl11t doze moostika het eigendom wa ge
weest v1in ecu mn.ntrie koppie in het 1\falang
sche, maar dien had moeten vcrkoopeu. 
court d'argent zijnde. Het steentje had ouschat
bare cigenschappen. Alles mit de bezitter in 
Z!Lke koffie ondernam ruoest gelukken en ten 
zijncn voordeele uitloopen. Plantte hij koffie, 
de boomen zomlen goed opkomen en, des noods 
zon<ler onderhoud. toch steeds ecn rijken oogst 
ople\eren. terwijl de koffie altoos ecn goeden 
prijs moest halen. H\j ging zel.'fs zoover met 
te verzekeren, dat iemam1, die de moestika in 
den mk had en koffie dronk, deze hem goed 
moest smaken. 

Aan d'en heer, die te huis kwarn, wercl het
zelfde vcrhanl opgeclischt. Deze maakte de mm
ruerking;, dut de mocstika koppie den mantrie 
koppie vnn ~falang toch nict Vtel geholpen had, 
da11r deze anders toch uiet court d ·argent kon 
gewecst zijn .. De man repliceerclP, ~at de miin
trie een slecht mensch was erf hij die moestikn 
nooit bij zich ge<lragen, lmd. anders zou 1.iet 
hem wel goed gegaan zijn. Hij. weid<le toen 
nog mecr ove,r de won<lerbare eigenschappen 
van bet steentje uit, mmtr toen de hecr aan 
een bediende, zn.c;ht sprekende. een bernl gege
ven had, waarin den naam van den waarne
mend chout voorkwmn. en die nn.mu door den 
moestilrn verkooper opgevangen werd. nam deze 
afscheid, zcggende bij eon prins geroepen te 
zijn. Hij zou tegen den 1wond terug komcn, 
de steen was f 50.- waard mn.nr hii zou hem 
voor f ~::>.- laten. H1i kwam dan meteen 
vernemen of .Jlijnheer en .Mevrouw or op at
tcndecnlen. 

l\Iaar zooals men begrijpen knn, <le moesti
ka-man kwam niet terug. 

Hij was gekleed als een Jav.1an van Djok-

Een maand later wrtrok Damour naar Nieuw Ca
ledonie. Hij was veroordeeld tot ccmondige depor
tatie. Daar hij geen .graatl beklecd had, zou de 
krijgsraad hem misschien wijg~prokeu•bebben, maar 
hij had met een kalm gelaat verklaard, dat bij se
dert den eersten dag had merle~eschoten. Bij hunne 
laatste ont111oeting zeidc bij tot Felicia: 

- Ik zal terugkomen. vYacht met de kleine op mij ! 
En bet was dat woord, dat Damour het duidelijk

ste in zijne verwarcle herinneringen hoorde, als hij 
met een zwaar hooftl, aan het strand, zientle naar 
den lcdig-en horizon boven de zee ineen gezakt was. 
De invallende nacht verraste_ hem somwijlen. Van 
verre bleef echtcr 'llltoos een heldere streep, als het 
kielzog van een vaartnig, clat door de dikker wor
dende duisternis heendrong en bet scheen hem toe, 
dat hij ornr de golven wandele.nd die streep moest 
volgen, omdat hij beloofd had tcrug te zullen komen. 

II. 

Tc 1oumea gcdroeg Damour zich goed. Hij had 
werk gcvondrn en men deed hem hoop hebben, gratie 
te zullen verkrijgen. Hij was een zeer zacht:iardig 
man, die gaarne met kindercn $peeldc. Hij bemoeide 
zich niet meer met staatkunde, ging weinig met 
zijne lotgenooten om, lcefde cenzaam, men kon hem 
nietr, venvijten dan van tij<l. tot tijd wat veel te drin
ken, maar zelfs dan was hij goedaardig en weende 
hcete tranen, ten\.ijl hij uit zijn eigen naar bed ging. 

Zijn begenadiging was du~ zoo goed als zeker, toen 

djakarta. ~10t. brui ie lmin, long anggocr, 'ecn 
vrij schnon bnlljllc ~jietn. L'n <lrneg een krii-; met 
roo<le scheede zondor pe1Hlok. Ziin lee~\j<1 is der
tig ~L vijf en clertig j.11ren, hii lieeft een zeer dun
nen knevel en een p11nr vrij groote oogen. 

Als de politic er in slnagt den man te vin
tlcn, zal met vrucht Art. 3 No. 14 op herri 
toegepast kunnen worclen. 

nu spri!,'rttg-er. Het vonnis wed voorgclezen en I 
UOOr den 'l\PLUt'Jl~OOn~ IL'ta 'folcs~Oll ), ({'~SO Ol 
l~~·omo, KPrtt'Slllil.o en l{,Jssosetiko 11.fgevm;i,g-rl of! 
z.g nog hct eeu of antler te zeg-~du hn.thlen. \Vitt 
hnn iintwood Wit~ is niet be!rnud, 11.llecn z11rr m •n 
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thtt Kerbsmito het h1ng.;;t spritk. De rechtera van 
den strop vn.tten t.oen in gr'oGten getidc de vcroor
dcoldcn nan, o:u hen het lMtste toilet t~ · 
mttkcn. Allen waren kiilm, Kertostiko ltichte 
zelfs nog en spmk . met hen die hem bonden, In de ruaand Juli 1881 had er te Kestn.llan, T d · oen it afgeloopen was liet m :m hen doh 

onder 1fangkoe Negarnn een roofpartij }.)~aats; tmp nanr het hoLlten plateau beklimmen. Dit 
sommigen noemden het een maling lt)·ojok,- bevat twee v.illuiken. De twee eerstgenoe.iu
ande;rcn een ketjoe-p11rtij, maar de lMtsten hndden den wer<len op het eene, de twee lnatsten op 
het aan het rechto eind, als men het doel en het het andere geplaatst. De strop werd. hen toen 
aantttl der roovers in aanlllerking neemt. o:n den nek gedaan, de doek voor het gelaat 

Een zcker gondsmid in die buurt had op t kk · · t · 
l ge ro · ~en en Jm~t wee 1mnuten v66r elven 

cfot t!jdstip een gi·oote massa juwee en, goud vielen de valluiken. Het eene werkte beter dan 
en zilver in hnis, om daarvoor sieraden te ma- bet andere, maar het effect was hetzelfde. 
ken, bestemd voor den. Mangkoe Negara chen Word vroeger bijgewoond dat te Solo na 
ditlem. Op hem was het gemunt, maar bij ver- zes minuten de patient nog teekenen va.n le-
gissiuir kmtmen de roovers terecht big' den f f t · t 
~ ~ ven ga , o en mms e nog stuiptrekkingen htLd, 
demang Pontjosaksono, die het nu ontgelclen ditmaal was zulks niet het geval. liesso di 
rnoest. In plaat.s van f 20,000. werden zij slechts Kromo en Kertosmito wa.ren in een minnut 
(2000. machtig en een man werd bij den dood, Ressostiko na twee minuten en een oogen-
aauvrtl gewond, zoodat hij den volgen<len dag hlik bter 'rolessono. · 
stierf. Een kwartier lang bleven de lijken hangen. 

De .:politie was vlug bij de hand en nog Vier afgezanten van den Rijksbestunrder kwa
in dezelfde mMnd w11ren er een n.antal ver- men dnarna aanzeggen om ze af te nemen, wat 
dachten gtivangen genomen, die in A11gustus . oogenblikkelijk geschiedde. 
naar de gevn.ngenis op Lodjie Woeroo~ wer-
den gebracht. zes van hen werden .~ajmldig De zoogenaamde tan~oes stonden gereed. Zij 
bevonden; twee er van tot -t:wintig jareli niet,.s b~st1;1~n uit twee lange bamboezen waarviin, 
doen in den ketting en vier ter doocl.t"roof.. door verbinding met twee kortere, een dmag
deeld. De ter dood veroordeel<len waren: baar gemaakt is, het. geheel overdekt met een 

'l'oLEsso-xo, uit de desa Dj<ttie-)fal~, @t stuk grof gewerkte pagger. Op ied.er werd een 
laatst gewoond hebbende te Soeroog. . •. lijk gelegd. De lijken van Resso di Kromo, 

REsso DI KIW.\!O en KERTOSMITO uit de desa. Kertosmito en Ressosetiko werden door de fomi-' 
Djetis-goemoog en RESSOSETIKO uit de desa Tr~- lie opgevorderd; Tolessono scheen zonder fo.milie 
· QP de wereld te zijn en zijn stoffelijk overschot 
J01te eerste was van beroep metselaar, in die~'st·'· #erd nan.r de begraatplaats der geexecuteerden 
geweest op de onderneming Soeroeg. ,1e.laatste en der gestorven kettinggangers gebracht, om 
was vroeger huisjongen bij de toe:umalige daar op de gewone wijze te vorden begrarnn. 
huurster van Bekonang. 'Van de tweede en .Men rnaakte de opmerking, dat bij elke exe
derde zijn ons geene beroepen, bclmlvc'dat vau cutie cle toeloop van volk grooter worclt, de orde 
»Ketjoe "bekend. werd echter op geenerlei wijze_ gesto_ord. 

\\''ij kunnen den datum vau de uitspraak Dezer da~en worden de ketJoes,. die te Lerep 
van het vonnis niet opgeven, maar die ge.,.. , (Soekn.boomie). hun hltlldwerk verncht hebben, 
schiedde in betrekkelijk korten t~d. De von- · te Solo verwn:cht. Hu~ proces kan .. nog 11mg 
nissen blevcn echter lancr in revisie bij het dnreu, mii.i~r Ill afwachting daarvan zun er twee 
Hooggerechtshof, het ver~oek om grati~, dat anderen, ~:er stukken reeds .naar het Hoogg~
afgewczen wer.'l, vorderde ook een zekeren rechtsho~_zuu gezonden, en die.~e~~r geen ~mtie 
tijd V•Lll behandeling, zoodat het. fiat ex,ecutie zullen krugeu, zoodat w~arsch::gnJ:iik spoedig het 
eerst een dacr of tien creleden afkwam en de schitvot weder zal opgencht worden. 

0 0 l 
uitvoering bepa11ld werd op Maandag Jfegie 
den 24ste Man.rt 1884-, dus twee jaren en 11.cht 
maanden na het plegen van het feit. 

Zeer vlug is dus alles niet in zijn werk 
geg11.an, wat te betreuren is, daar . bijna · nie
mand zich de roofpartij te Kestallan meer 
herinnerde. Y eel van den indruk van de · uit
voering van het cloodvonnis ging <laardooi: 
verloren. 

Nadat op Vrijdag den 2len dezer aan de 
veroordeelden aangczegcl was om zich ter clood 
te bereiden, werd Zondag den 23en het schavot 
opgericht op de aloon aloon, op zeer groot.3n 
afstand van de vVaringin koeroong. De execu
teuren kregan onderwijs in het behandelen van 
het v11lluik. cfat voor de eerste maal te Solo 
zou gehruikt worden. M11and11g morgen was 
de toevloed van nieuwsgierigen uit alle natien 
groot om het mechaniek te bezien en om half 
tien kwamen drie afdeelingen soldaten van Z. 
H. den Soesoehoenan, die het ten-ein om de 
galg aan drie zgclen afzetten. Eerst verscheeJ! de 
l{ijksbestuurder, die naar den kraton ging, toen 
de assistent Resident en kort daarop de veroor
rleelden, in het wit gekleed en volgens de adat 
met melatie-kransen en bloemen getooicl. Zij 
wenlen op ecn rei voor het schnvot geplaatst, 
mot het gdaat naar den krnton gekeerd. 

Torwijl bet vroeger soms een halfuur of lan
ger duurde, voor dat na aimkomst dor ver
oonlcelden de Hn.den 'l'ocmengoong Dj1tks11. 
~egoro IDet het vonnis verscheen, gebeunle dit 

hij op een goeden clag verdwenen was. Yen·;onclerrl 
wa~ men te wrnemen, clat hij met \ier \an zijne 
makkers kvl kunnen ontsnappen. Gedurende twee 
jarrn had. hij verscheidene brieven van Frlicia ont
vangen, cerst geregeld en toen al minder. Hijzelf 
schreef dikwijls genoeg. Toen gingen er d.rie ma:rn
den voorbij dat hij geen tijding krceg. Dl' wanhoop 
greep hem aan voo1· dat de gratie, die nog we! twee 
jaren wegblijrnn kon, gekomen was en bij harl alles 
gewaagd in een van die koort~achtige uren, "·aarvan 
men den volgenden morgen berouw h~eft. Een week 
later vond men aan de kust op eenige mijlen al~tancls, 
een gebroken schuit en de lijken van drie· der vlucb
telingen, naakt en reeds overgegaan tot ontbinding, 
waarvan getuigen verzekertlen dat zij uit .. eeri van 
hen Damour herkenden. Ilet was dczelfde lengte en 
denzelfden baard. 1a een vluchtig onderzoek, had
den de vereischte formaliteiten plaats, een doodact.e 
werd opgemaakt en naar Frankrijk gezonden op ):er~ 
zock van de weduwe, die men met het gebem'<le in 
kenni~ had gesteld. De gehee)e drukper~ bernor;:ide 
zich met het avontuur en een zeer dn\[Il itisch en 
aandoenlijk Yerhaal mn het voorgevallehetkwan'i voor 
in de dngbla<l.en van de geheele wereld. 

Echter Damour lcelUc. Men had hem verw;u·tl met 
een zijner makkers, wat te vcrwondcl'iijkor Wtu:; daar 
de twee mannen hocgenaamrl n[et op el-kanJer: g<;le
ken. llet ern!ge wa,, dat beiclen cen \ari'gen baard 
clroegen. 

I)amour en de vict·de die beiden door een wonder 
in bet Jeven geblevcn waren ontsnapten, gingen ~lk 

Het ve.rtrek 
Alexander de~ 
2den April a.s. 
uitgesteld. 

van het stoomschip prins 
maatschappij Nederland, op 
bepaald, is tot nader order 

De . heer R. te Klein Biiron, verleden Donder
dag buiten zijn erf komende, zag aan de au
dere zijde van den grooten weg een p!Lpier 
gehecht, wat een bedreiging door Ketjoes be
vatte. Het was echter niet cluidelijk of µe be
dreiging tegen een heei: R. of tegen de poli
tic, die in de kampong achter den tn.marinde
boolll, waartegen het plakaat gehecht was woont, 
geri(;h t werd. 

TiwA.~GARBEIDERS. Naar men verneemt, heeft 
de Gouverneur van Suruatra's vVestknst aan 
de Hcgeering voorgestelcl om aan de dwangar
beiders voortaan kleeding van een bruine kleur 
te verstrekken. 

Omtrent dit voorstel wordt thans het advies 
der betrokken autoriteiten ingewonnen. 

\Vaarschijnlijk stuat <lit in nauw verhand 
met het eindigen van den Atjeh oorlog. 

I::rnoun '\A.~ TrmscnnIFTEN. 
I11clische 01>111Cl'ke1·. No. ll6. 

Strooptochten op Nijv erheids Gebeid. 
Vloeii11gswe1·ken t:an bw·bw·e11; De .Moede1·
landsdie luantcn en de nieuwe !JO!tvernew·-

lums 1veegs toen zij op Engelsch grondgebied waren 
aangekomen. Zij fagen elkander nooit weder, want 
de andere stierf, meer• dan waarschijnlijk, aan de 
geele lworts, die bijna ook Damour wegraapte. Zijn 
ecrste gedachte was om nan Felicia te ~chrijven. 

l\Iaar in een Courant, die hem in handen vie! las 
hij het verhaal van zijne ontvluchling en van zijnen 
dood. \an rlat oogenblik af aan k \l'a·m een brief hem 
onvoorzichtig voor; men kon die onderscheppen, die 
lezen en zot · achter de waarheid komen. Zou hct 
niet beter zijn om maar voor de geheele wereld cloocl 
te blijven? Niemand zou hem dan iets in den weg 
kunnen leggen en hij zou vrij en frank in Frankrijk 
tel'Llg kunnen komen, als eenmaal een amnestie uit
gevaardigd wercl. En juist toen was het dat hij cen 
hevige aanval der geele koorts kreeg, die hem in 

'cen afgelegen gasthuis gedw·ende weken gekluisterd 
hield. 

Toen Damo1ll' herstellende was, gevoelde hij een 
onoverwinnelijke luihei<l.. Gedurencle vcrscheiden maan
den bleef hij zeer zwak en als het ware zonder wil. 
De ]worts had al zijne woegere wcnschen uitgeput. 
IIij verlangde naar ni.ets en vroeg zich ~f waar\'Oor 
het ook goed zoude zijn. De beelden van Felicia en 
Louise waren uitgewischt. I!ij zag zc nog wel, maa,r 
van verre, in eel1' ne,·eJ, waar hij soms huivcrig was 
om ze in te ]Jcrkennen. l\faar zeker als hij krncht 
z:ou g•)kregen hebben, moest hij ze opzoeken. En 
tocu hij eindelijk geheel was bijgekomen, kreeg ~'.i 
een and.er plan. Voor hij m1ar zijne vrouw er ~och~ I 
ter ging, droomde bij e1· van om }·ijk te wora;n. Wat 

!]t'nCNrnl; l\-nkrnrle :1n11.,~fo{: Ecn hcomoi 
rlir• h11rt1• k1•le/ stuolil :0111{1•1· l11·a1i l~!of'; Jlct 
s/1·/,; .. / H'l'ibr /licM1·,/ poor s111f.·1•1·/1 ,.,1·eiili1117, LY 1-
~,111·i11.1 •1t owl ·•1· r•en i11';loluh. Tl'f1•me/,•1'11·r11/; 
tr•/ O[»po1·,,11 t"m ma1'[J{(/ 0 i11e in bof1•1·; Ont
p1ofl.in11 Pan .~loowk1•tl'i~; Ko/fir :011<11•1· melk 
I '']"II :·•1•:i•·'ktr•; Henri George's Marrt~ehazPie
l[)kc Ymaa~t11khe>i; 811clh1~id riPt golf' i'.a1t 

Jfalwffl. 
Over hot v.-iorkomen van Suiker in Ta
b a k. I n d u s t r i e e le M e d e d e e 1 in g e n. 

Nie-1 w · toepn~singen bij baubowu; Redd ingloe
stdlm b[j bl'(lnll; Roetvangers; \Vij:igingen 
V.Jo1·/wmencle liy he! r:ao11tclu uc. 

Verslng omtr(:lntden stiiat van'sLtnds 
Pinntentuin te Builenzorg. Ve1·voly. 

J a 11. r1 ti ks ch 0 v er z i ch t van cl en II on de 1 
i n V er f w a r en. 

Naar wij vernernen is. aan den 'Heer· van 
Rees, aspirant kontroleur te Buitenzorg, bin
nenlandsch verlot verleend, om zgn vader den 
benoeruden. Gouverneur Generaal naar Atjeh te 
gemoet te reizen: 

Het betrekkelijk beslnit waarbij <lat verlof is 
verleend, luidt: aan den asp. kontroleur bij het 
B. B. van Rees te verleenen een binnenlandsch' 
verlof naar .Atjeh wegens gewichtige rndenen. 

Java Bode. 

Bij ordonnancie dd 26 Februari (Stb. no. 28a) 
. zijn bepalingen vastgesteld, ter regeling vn.n 
de onderlinge rechten en verplichtingen cler 
werkgevers en der van elders afkomstige werk
lieden op de oudernemingen van landbou w en 
nijverheicl op de Banda-eilanden .. 

Tot de voorna11mste voorschriften in deze 
verordering vervi1t moeten gerekend worden, 
behalve de bepaling• volgens welke geen werk
conti·act of een daarin gebrachte wijziging van 
kracht is, zonder voorafgaande registmtie door 
hot Hoofd van Plaatselijk bestuur, nog die vol
gens welke elke wiHekenrige inbrouk op het 
werkcontract, zoo van de zijde van den werk-

. gever als vttn die Yan den arbeider stmf is be
dreigd en wel eene boete van f 100 voor den 
eerston en ter arbeidstelling aan de publieke 
werken voor den kost zonder loon voor den 
tijcl van ten hoogste clrie maanden, wnt der:. 
arbeider of de arbeidster aangaat. 

Deze lmitste bepaliug is dus weder eene af., 
wijking van het, op initiatief v11n den beer 
0. vn.n Rees, in de plaats van artikel 4- no 27 
In 1andsch Politiestrafreglelhent., aan het Wet
boek van -;:trafrecht voor inlanders toegevoeg-
de nrt, 328a. . 

(J. B.) 

In de Jrw. Ct. van 18: Maart komt h~t Ko
ninklijk beslnit van 20 Januari jl. no l voor, 
waarbij den Heer F. 's Jacob, ondcr dankbe
tuiging voor de vele en g e w i ch ti g e doQr hem 
1111n den laude bewezen cl i e us ten op zijn ver
zoek een eervol ontslag als Gou verncu1' •Gene
rital van N. I. i3 verleencl, ingaaucle met den 
dn.g, w;in.rop de fonctien van Gouverneur Ue
nernal nan zijnen opvolger zijn overgegoven 
en onder toekenning vu.n een pensioen van 
f 3600 's jaars. 

Ook het koninklii k besluit van clenzelfde 
<lag No 2 en wan.rbij de Heer 0. van Rees, 
V oorzitter van de Tweede Kamer der sfaten
Generaal tot Gonve~neur Genemal is benoemd, 
met bepaliug dnt hij als zo0di1llig optreodt op 
den dag waarop hij te Batav;a znl z!jii. ann
gekomen, is in bedoelde coura.Jt opgenomen. 

OxnEn. TIEX, clie hedeu met de mailboot naar 
Indie vertrekken, is ook mr. P. U. BrooshootL. 
N aar wij vernemen, zal hij echter over eenige 
ruaanden weder naar .Kederland terugkeeren, 
om dan voorgoecl zijn verblijf in ons land te 
vestigen. 

Ani. Ct. 

zoude hij te Parijs doen, hij zou er Yan hong r ster
rnn, hij zou "·ede1· aan zijn drauibank moeten staan, 
en rnissch.ien zoude hij niet eens werk \inden, want 
hij gevoelde zich erg verouderd. Daarentegen als hij 
naar Amerika ging, kon hij in eenige maanden een 
honclerclt.!uizend francs Yer7.an1clen, een retlelijk cijfcr, 
waarbij h\j zich bcpaaltle te midden van de milioen<'n 
wa,tn·an het in zijn ooren suisde. Jn cen goudmijn, 
die men hem aangewezcn had, vel'C!iendcn al:c we1·k
Jie<len, tot de minsten toe zoove0l, rlat zij na zes 
maanden rijtuig en paarden hielden. Hij maakte reeds 
plannen hoe .te !even: hij kwam met zijne honderd 
duizend francs, in Frankrijk terng, kocht den kant 
uit. van J/incennes een klein huis en leefde <l.aar tus
schen Frlicia en Louise van drie of vier duizend francs, 
rente> vrrgeten, gelukkig, zonclcr zich met staatkunde 
Yercler ti' bemoeien. Een maand later was Damom· 
in Amerika. 

Toen begon een bewogen daarzijn, dat hem been 
en wecler slingerde in eon stroom van avonturen, het 
een al vreemder clan het andere. Hij ondervoncr al
J~ki ellcnde maar had ook rlikwijls gcluk. D,.;e ma
lcn dncht hij in het bezit van zijne honderdduizend 
francs te zijn; maal' allcs smolt weder tusschen zijne 
Yingers, men bestal hem en bij cen Jaatste inspan
ning bezat hij wcder niet~. 

(Wordt vervolgd.J 



, 

h' m;' Ilol1arnfael1e bltulen lezen wij f'en an
nonce rnn den hePr Rrooshooft, mclclende, dat 
h1i tijdd1ik rcderlnnd verlaat, en zijn voorloo
pig atlres cc Soernh~ja is. !JLcl. l'ad. 

~ pi•okk<~ling·en. 

Sprcek nuoit in iemamls bijzijn over zijntl deugden, 
n0ch nchtC'r zijn rug ovPr zijn gebreken. 

LuthPr zong: ,,"\Yie niet mint vrouw wijn en g<'zting, 
,,Die blijft ecn nar zijn !even Jang!" 

en Bild<:'rclijk: ,,In 't voorlcden, ligt h,,t heden, 
.,In 't nu, wnt worden zal" 
Hoc naief en waar, van t!ie groote mannen. 

Sommigc mcnschen kent men pas in waarheid 
!1ls men ze niet meer kent. 

Even als een klein steentje een lawine tot rol!en 
kan brengcn, vcrstoren rli~ wijls k!eine zonden, groot
sche planncn. 

De rijkste man op de wereld is maar ecn pop, 
die door bet lot of het toeval, in staat is zich be
f <'r te voeden en te kleeden dan anderen, die min
der begun tigd zijn. 

•• 
Als de hoer zijn padie te veld brengt, weet hij 

niet wat hem bo\·en 't hoofd hangt, voor dat hij 
bet in zijn loemboe heeft. 

De maat wordt wel eens genomen van een voet, 
die in de k.1st lag, voordat de schoenen g~reed wa
ren. 

Zie iemand steeds goed in de oogen, en weet 
niet altijd schoentjes naar voetjes te geven. 

Jaloerschheirl is een lastige kwaal voor iem::md, 
die op het punt staat een mooi mci~je te huwen. 

Herstellen i~ goe9. voorkomen is betel'. 

E.~ . r no1i Vede1-i. 

TELEGRAMMEN. 
Uit Batavia. 21 Maart. 

Yoo r g e drag en tot President j"fill den Land
raad te Patjitan, het raadslid te Padang, Mac 
Lenn. 

Tot ziin vervanger worden voorgeclragen de 
n.uditeur hij den krijgsr~1ad te Willem I, mr. Lorch, 

de substituur officier bij ·den Raad van .Jus
titie te Maka'3ser, mr. Sclmiten. 

de substituut-griffier bij het Hoog Militair 
gerechtshof. rnr. Pool. 

0 fficieel. 
Tweejarig verlof verleendaanmr. Ra.sch, 

voorzitt.er van de lnnclra<len te Padang en Pri.
aman. 

Benoemd, tot vGorzitter van de landraden 
te Patlang en Priaman. mr. Vll.n Lennep; 

tot eersten commies op het residentiekantoor 
te BengkaEs, Tellings. 

Van Reuter, 21 Maart. 
Kniro 20 Maart. De gemeenschap boven Ber

ber is geheel afgesneden. 
De stmnmen van den Nijl dringen zich rond 

Khartum samen. 

Uit Singapore, 21 Maart. 
Een der eischen van den radjah van Tenom 

is, <lat de handel van r;1jn land in geenerlei 
wijze be~emmerq. zal worden. 

De Engelsche mail, met berichten loopende 
tot 22 Februari is hie;· aan. 

De familie de Studer van Tjomas is tot den 
adelstand verheven. 

De mail vertrok heden met het stoomschip 
Graaf 1•an Bylandt naar Batavia. 

Uit Batavia 22 Mao.rt. 
Officieel. 

'r w e e j a rig v e r 1 o f verleend ean den 
asRistent-resident van Amoentai, Klausz. 

Beno em d, tot assistent-resident van A ... 
moentai. Naeff. 

• Ee ;r v o 1 on ts lag en, Schwer, com.mies 
w Rembang, 

B e n o e m d tot commies te Rembang Dar
ricarere. 

0 n t h e v e n van ,de w11.11rneming van den 
geneeskuncligen dienst te Rembang en Blom, 
Dekemn, 

B e I' a s t met de waarneming van den ge
neeskundigen dienst te H.embang en Elora, 
van Harden bergh. 

Het Stooruschip Balm•ia i>i gisteren t., Suez · 
anngekomen. 

'l'e Batnvia mnakt men zieh toenemend on
germ•t over een nitbarsting van den l\.Iernpi. 

n e 11 0 e lil d, fot griffier bij den laUdl"ILl.Lct 
te Madioe11. mr. Bouricius. 

1Iic1· is e n mail aan met berichten loopen
de tot 23 li'ebruar:i. 

Y ermoedelijk wordt de secretar:is generaal 
vim <ler 'Viick, lid in den raad van Neder
hmdscb lmlie en de heer Rovers, secretaris 
gener;tnl b:ij het ministerie van kolonien. 

De lu~ereu Sprenger van Eyk en Rovers zijn 
19 Februn,ri te 's Hage aangekomen. 

Het concept tractnat met Fraukrijk is vow: 
N eclerlantl zcer voordeelig. 

Uit Batavia. 24 Maart. 
Hir1· is een Hollan<lsche mail aan, met be

richten, loopende tot 19 Februari. 
Er is een wetsontwerp ingediend om wijzi

gingen 1tan te brengen in de statiiten der or
d.e van den Ne<lerlandschen Leenw. 

De brogders zouden afgeschaft en het aan
tal rid<ler-klassen vermeer<lerd worden. 

De kt1thol:ieke Nederlan<lsche bladen hebben 
~en fonatiek nclres nn.ar Roine gezonden. 

Op het a. s. postcongnis te Lissabon, zul
leri aan de orde gesteld worden een vermin
dering vim het transitorecht voor verzendingen 
over zee en een vernrindering van de rechten, 
die voor postw:issels geheven worden. 

Z. H. de Paus heeft alle Fransche bisschop
pen nan.r Home ontboden. 

De onclerkon:iug van Nang}cing is afgezet. 

De luitenaut-adjudant Hamming te Willem 
I, heeft zijn overplaatsing verzocht naar Atjeh. 

'rot zijn vervanger is voorgeclragen luite
nant Cassa. 

De commies op het havenkantoor Krauus 
heeft wegens zeikte een tweejarig verlof naar 
Europa gevrnagd. 

De heer 'l'e Mechelen, assistent resideut villi 
Joana, 'tmlangs belast met het tegengaan ter 
zee va.n den opiumsluikhandel, zal daarvoor een 
maandelijksche toelage van vier honderd gul
den genieten boven zijn tractement. 

Ook is een bijzondere lllStructie voor hem 
vastgestelcl. · 

Uit de heden aangekomen Hollandsche mail 
ga'tt hieron<ler nog het volgende: 

Lnitenant .Moll, in garn.izoen te Bergen op ' 
Zoom, is bij het Indische leger overgeplaa~t,. 

De oud-Gouverneur-Generaal Loudon is m , 
'1en adelstand verheven. 

Op last van den minister is appel aangetee
kend van het Utrechtsche stndenten-vonnis. 

Het stoomschip P;·inses },[arie is eergisteren. 
van Suez vertrokkeu. 

0 ffi ci eel. 

Ver lee n d een tweejarig verlof aan Bo-
retius, landrueter; 

aan Spier, gri-Q:'ier; 
aan Van .N"eer. kapitein; 
Ee r vol on ts 1 age u Meijer, postcom

m1es; 
mr. Essers. a<lvokaat en procurem bij het ' 

Hoorr Gerechtshof; .. 
Yon Pnmquemont, rechterlijk ambtenaar; 
Alix, tweede commie.'! bij de W eeskamer te 

Batavia. 
B e n o e m d, tot tweeden commies bij de 

W eeskamer te Batavia, Veenstra; 
tot griffier te Ponorogo, Bouricius; 
tot commies bij de belastingen te Batavia, 

Co bet. 
're r b e s chi k kin g g est e 1 d van den 

President vun drm Raad van J ustitie te Soe
rabaj~t, mr. de Yries; 

van den resident van Banjoemas, als klerk, 
Linckloon en W estenberg. 

0 verge pl a at st naar Bandjermassin, de 
eerste luitenants van Gemmingen en Eekhout. · 

naar Polonia, de eerste luitenant Vis; 
naar .Pontianak, de eerste luitenant der ge

nie, Zelle; 
naar Batavia de tweede luit.enant der genie, 

de Waal. 
Ge p 1 a a ts t te W eltevreden, de officieren 

van gezondheid Laupus en Schakers. 

Van Reuter, 24 Maart. 

Kail'O, 22 Maart. Van Gordon zijn brieven 
ontvaugen. 

Landen, 22 M1111rt. Frankrijk eischt zes mil
lioen pond sterling scha<levergoeding van China, 

Anngeslagen vendutien. 
Op ni '"dag I'll op \VnPns1hg· clPn ~5 l'll ~() :\laad 

'1884 in 1d h11i~ g-t>ocenpcerd gewcest al-< ,.!!!'t'r<'11 
Logemeu · ie J>oerlmijan alhier. vnn cn111111i~~it• g1w
del'cn. 

J)p YrnllunH·t~"lt'I' 

I I. c. Fi~Sl'l". 
~ 

A d v e rte n ti e n. 
yoorspoedig bevnllen van een zoon: Mevrcrt1w 

F. W. S. VAN DEN BERG, geb. ~CHAS. 

(97) 8emarang, 2·~ l'.faart 188-L 

,Den 15en Maarl jl., overleeu plotseling 
onze lieveling R 0 ~ B E R T, nog geen 
8 jaren oud. 

H. E. EIJSS EL, 

Latoong (Solo) 
19-3-84. 

C. C. EIJSSEL, 
van Gessel. 

(95) 

G:o~ta Ccmmis~Ua~ V~nd;tie. 
op Dinsda[ en Woensda[ 25 en.26 Maart a.s. 
i:n. het bnis naast de Residentswoning eu 
geoccupeerd geweest als Heeren - Logement, 
van allel'lei lf.leubilaire goecleren, te 
veel om op te noemen, waaronder: verscheidene 
:i'Jzeren twee- en eenpersoons I..iedika.nten 
cbmpleet; verder: 'eeu partij Tafel-en Be(I
de;;oe(l, en 
· · Vele Bengaalsche melkgevencle en bezette 
:Koeien 1net Koe-en Stierkah·c
ren. 
· Een prachtige zwarte Enropeesclle 

melkgevende Koe met Iioe-kalveren. 
Zondag en lflaandag te voren te bezichti-
gen. (91) 

SOESMAN & Co. 

Ye reeni[inu van Landhnnrders 
TE 

SOERAKARTA. 
Algemeene vergadering 

op Zondag, 30 Maal't 1884 .. 
:N llET 

LOGE-GEB 0 UW 
TE 

SOERAKARTA. 

PUN TEN VAN BEHANDELING: 
le Ingekomen voorstel van het Hoofdagent

schap der N. I. Handelsbank, betreffon
de het nemen van een proef. voor ge-

Het adres van ondergetee
kcndc is tharn;; PAREE, I\EDI· 

RIE. 

(9-S-) 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
Wi-J ll.! "li. 'l,U fl.GK U ND IG E ¥. 

E:incLlaren in m'.!.chineriejn en fabrieksbe
noodigdhoden. 

HEl3BEN IN VOORRAAD: 

Eun groote pnrtjj IL. 'II_\ L..I en Balk• 
ij~e1· in alle ttfrnetiug-en. 

§taaC en pla ·tti_jzer van ulle dikten, 
waa.rbii va.n G' X 3' x··1,." en '/•" 
~taat· en piaa.tkoper en .Koper

d1·a.1ul. 
Groote- s01-teering-1'la:oe1·boi.tten en 

JUinknagels. 
» » _li:operen KI·anen 

I rm §too1naf'slnite1·s. 
India 1·nbber van nf '/,." tot en met 

l" dik. 
Ga.sp~jpen met hnlpstnlt:.ken tot 

en met 4" 
Geklonlien piJpen tot 12" din.meter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche ddjf'de

men, enkel en dubbel. 
Hand, Cent1·ifngaal, §toom-

pmnpen en B1·a1.ulspuiten. 
§nij;;·ereecls~hap voor gas en 

""\VitlD.'V.VOrtlldi"alUl. 
Alle. soorten ' ' er:furaren. 
Boor en Ponsmacbines, Draai

en §cbaat'banken. 
§toommachiues 1net ketels op een 

fnn(lia.Heplaat. 
IHezcl~·nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen wMmte-uitstmling. 
Dinas C.ristall, een nieuw soort 

,·11111.·klei. Yan welke laatste artikelen zij 
eenige agcntcn voor Javn, zijn. 

Yerder alle a1·tikelen, benoodi~d 
,·oor la ndelij ke ondcrnemin~en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseerd zijn
de, hebben zij hunne prijzen zeer bill!jk en 
benedeu con,currentie gesteld. 

Gaarne b'elasten zij zich met tqezicht hou
den op aanma~ik vn.n 1'lachi.nerieen en 
reparaties cln.nrvnn, en nemen bestel- · 
lingen aan op diverse werktuigen. 

(90) 

1 meenschappelijke Rekening van Inteeke- GELDLOTERIJ 
nai:en, om de Snikerproductie aanzienlijk I 

f,,- ,J~. v~rm.eerderen _e.i:.i W\31: . - . l te BA'l'AVIA 

seur. Continu, Systeem CHARLES to de Gym.nasticJowllool tc Socrakarta 
- ~ Primo: door toepassing van den Diffu- 1 ten behoeve van 

PERRET, op de ampas en Secundo: en 
do.or toepassing van het Syst-eem van den de "1-~ei·eeni~iu:; tot ,.001.·bereidend 011 .. 

Ingenieur STEFFEN tot winning van 
1 

derricht nnu Kintlt1.·en van :Miuver-
Suiker uit melasse. mo;:;erulen iu Ne<lcrlnndsch-.lmlic. 

2e De wenschelijkheid van de oprichting van LOTEN a r 10.- contant. 
een Midden~e.va Suikerbond, in navolging j . i't » 10.20 » franco en 
van Soerabaya. I aangeteekend per post, 

De S cc 1·et a i· is. te bekomen bij . 
(96) M. E. BE R V 0 E T S. (84) THOOFT & Bln\TJNG. 

, 

I:>e '7"elo~1..ti:n.e 
_ is eene specinle l'OUDliE lJE RIZ 

bereid uit Bismt!th, bijgevolr1 Vltn eencn heilzrw1en in vloed, voor d~ huid. 
Z1J hou.clt op hct nr1Ji•1<':icht en ;., 011;:i1·lttbun1' : 

:ij geeft dus acm cle lwi1l ee11e nal11111•lijke (rischfwid. 
c-.i~m ~~v 

PARIS - 0, 1·!:,e de la Pc~.c, 9 - PARTS 
},fen neme zich in acid t'o •.•1· wrnwak en 1·e1·valsching. 

(Oordecl uilgcsprokcn door l.Jcl Tril.rnnaal de la Sciue lien 1' mai 1875) 

= 

~~l!l .L "' _ ~ ~o-~or•a Wait~~~ 
l~ineraalwater N a, t u u r 1 ij k 

uit <le 
Vietoria Bronte Oberlah.:l."l.stein a'd. Rijn... 

Het beste der tot nu toe bekende Mineraalwatereu, aanbevolen door vele medische 
toriteiten. 

Verkrijgbaar bij 

(77) 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko•s. 

Ve;~~obene~~ 

· Kantoor-Almanakken 
' 

·Zak-Almanakken 
netjes ingebonden. over 1884 

--Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & BUNING: 

au-

(8) 



• 

• 

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

tti11 Lchut'IC 1·a11 

.Dt• Gymnnstiekst•hool tt• Socrnkarta 
t.'ll 

Jh• ,,. l'l't•t•ni~i n~· tot , ·001·bt•1•t•idend 011-

de1·1·it•ht nan kindert•n ,·nn 1'lin\·e_r
mo~t·nden in N t•rlt•t·ln nll!!it'h lndiC.:. 

f 300,000.- . 320 prijzen. 

Een pr~js f 100.000.-
1 prij::i 
1 « 

10 
100 
200 (( 

vau 
« 

(( r 5.ooo.
« (( 1.000.
« « ~>00.
(( (( 100.-
<.\ « :JO.-

/' 20.000.
« 10.000.
« 10.000.
« 5.000.
« 5.000.
(( 10.000.
(( 10.000.-

. :l~:W prijzcll r 170.000.-
LOTE~ zij11 trgt•n / '10.- COXT.\NT 1·crkrijghnnr. 

te An1hL1inn bij tlc hPcrcn ,\ . T . Bouman '- Co. 
« TI.1111la « den heer C . .J. l3lankert. 
(( B::imlj:1r11rn~in « (< (< J. A. Jan~en. 

(( Hancfong « « « C. G. Heilig-er~. 

« Bah1Yi,1 « de ~ l E~compto Maatschappij. 
« « « den hc.;r 11. J. }lecrtrns, 
(( l( 

~ (l 

(( (( 

(< 

(l (( 

(( (( 

(< (l 

«. (l 

(( Ilengkalis 
<' Bllnkoelen 
« Bot>leleng 
« Buitenzorg 
« Cheriho11 
. (( (( 

(( (( 

ct Djoejncarta 
(( 

« « « G. Gehrung. 
« « « F. ll. Kroon. 
" de heer1m II. ;\I. rnn Dorp & C'o. 

<< Ern~t & Co. 
" " l< Brnining & Co. 
" « O).!ih·ie & Co. 
« « « \"i~~er & Cu. 
<c « « Dunlop & Co. 
" den !teer Loa Po Seng. 
« « « • Thio Tjeng f;ocy. 
<< << << L. van Hutten. 
« « « C. /1. Aeckerlin. 
« << << Nierinekx. 

(( « Th. Jnnsz. 
(( « « J. J. IL Smeenk. 
l< << « A. J. \\'olveka111p . 
« « << J. rnn Hulst l'ell.~knan. 
« " tc J. J. de Graaff. 
« « '- If. B1111ing. 

t< « " << cc \\'eel. Kockcn. 
« " de hecren Soc~mnn & Co. 
" lnclram::1joe (< den hcer J. Rc1in~. 

" « << Chs. Pino. 
" Kediric « " « F. ~ toltcnhoff. 
" Kota-HaJja " « « J\. \\". Kneefe!. 

l,,1 IJoeall (Deli) ll cc cc J. F. II. van Hemcrt. 

" :\fac.a''"w " \\'. Eekhout. 
,, :\fa1lioc11 « « « P. E. Andresen. 
« :\foµ-eln11µ· " « ll P. Koppcnol. 
" :\f Pthn <i « \\'. F. IL Leyti11g. 
<< :\Icnadti « de heeren de Borde~ & Co. 
« Padang " « « \Yaldeck & Cu. 
« Pa!e!llbang « " << G. II. Rnhaak. 
« Pa$Oerocan « « If. G. Klunder. 
" « cc " ,, n. P . Erdbrink. 
« Pattie << « « A. M. Yarke1isBer. 
« Pt>calongan cc « <1 A. \\'. I. llochanlt. 
« « << « « S. N. Marx. 
« « « de heeren Ilana l\Iullemeister & Co. 
« Poenrnredjo « den beer ;\[. F. Srncts. 
" Probolingo cc • <( cc C. G. Yan Slidrecht. 
<< « « << « n. S. Thnl Lnrscn. 
« Rio11w « « « '-'- vnn Zijp. 
<< Rernbang « << P. L. van Ilorlcg'orn. 
« ._a latiga 

" • S:unarnng 
(( 

(( 

(( 

<( 

(( 

(( 

(( 

Soerabaia 

(( (( 

" Socrak::trla 
C( 

(( 

(( 

n T~u 1,!!t 1 rnn.~ 

" T1•.r:1l 
11. T1~rnatt> 

« Tjil:1(jn;i 

« « Th. B. Ynn Soe~t. 
Cf de hccren G. C. T. rnn Dorp & Co. 
« « c< H<nenswaaY &; Co. 
« << « Arnold & Co. 
cc « << Soesman & Co. 
« « « GriYel & Co. 
(< den heer .\. Bisschop. 
« << << Chs. Kocken. 
<• « « Y. Clignett. 
<< de hecrcn Geb. Gimberg en Co. 
" « « \"an :\Iuiden & Co. 
<< cc Thieme & Co. 

(( 

(( 

(( (( 

« rlen 
(( 

(( 

(( 

« Soe,rnan & Co. 
cc Thooft c • Burring. 
cc Yogcl vnn der Heicle & Co. 
hrrr L. Baier. 
" L. ,'\. :\L Leman. 

I\ ll oq•ns (frern \\"zn. 
cc C. \\· . H. Yan RPnese Yan 

DnijYcnfJodc. 
<< l. I. A. l.iitcnhage dr 

J[ist. 
Pe tn•kki11g geschiedl ll'n on·rFtann ml\ clen Ko

t:1ri- II. J. ~H:EHTE;\S tc llataYi~1 nl~ bij nn11plnk
uillt>t i~ hekPllfl gcmankt. 

De Co111missi1• ad hue. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

t l ~) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNING - Soerakarta 
bevelen zich beleefclelijk aun voor hunne 

IlrukkBrij Bn Bind0rij 
en 

HANDEL (7) 

in PaDier-, Schrijf- en Kantoorbeh~eften. 
Spoer1ige bediening en nette afievermg ge

gunm<leerd. 
P IUJS< 'O URAN'l'EN word en Htee<ls gratis 

venitrckt. 

SOEJ~l\'.IAN & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis- en Commissievendutien 
(~8) 

VerkrUgbaar 
nu 

Thooft & Buning -- Soerakarta . 
PAPlEHl~N IN DIYEliSE SOOR'l'EN. 
J1JNV l~LOPP EK 
KAN'l'OOLWENOODIGDHJ1JDEN. 
L KT.EN' I ~EER VELE SOOR'l'E T _ 

P HAC'H'J'ALBUMS. 
DIV.EiHSE SPELLE , enz. enz. (5) 

THOOFT & BUNING - ·· Soerakarta. 
leveren op aunvmag diide4jk 

Sehijt"schietrcgisters en Afstandsbt"fUt.-
lingen, nfzonderlijk gebonden. 

Gt"drukte A.anteekeningboekjes. 
N namlijsten. 
Kleedinglijsten • 
Straf"boeken. 
~Ienageboeken met sterkte Register. 
Proces-Verbaal. Getuigen Verhooren. 
Beklangden Verhooren. 
Venduv~rantwoordin~en, enz.enz . (4) 

VerkriJgbaar bij 
THOOFT & BUN ING_ 

N. I'. VAN DEi STOK, 
oud-offi.cier van gezondheid bij het 0.-I. leger 

I-:CANDLEJIDING-
\'OOR 

NIET-GENEESKUNDIGEN 
IN 

Nede1·landsch-Lndle. · 

Met 7 uitslaande platen. 
'l'en gebruike op plaatsen wa,ar zich 

geen geneesheer bevindt, voor 
Ambtenuren, op patrouilles, 

enz. enz. (21) 
J>,·ijs f :J.- fmnco pe1· post f 5,50. 

In conunissie ontvangen. 
'Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W. H. YAX EcK & ZoNEN, Amste1·dtt.m) 
bizonder licht, geschikt om met t we e p a a r
d en zoowel als met e en pa a rd, gebruikt te 
worden. 

Te be:ichtigen bij 
(1) 'l'HOOFT & BUNING. 

Steeds voorhanden: 
POST'l'ARIEVEN. 
TELEGHAAFTA.RIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
'l'ARIEVE voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BUNJNG. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

00000100000•••• 

UPmBIE COOPEB.!TIVE D'.UIGOULtn: (Fruca) 
8 ~ .. 1.D.L.t ~ 

i~ a 
e 
u "'*11oug oi: r >..?.?.\t:i.<Sf. 'i 
of RORS.CONCOURS A L'EXPOSn'lO!f tnf"1:IUIELLZ t 

DE 1878, ,!! 
ALS DEEL UITKAKENDE VAN DE roBI.J S 

R EEREDIPLOMA GELI~NDE met de GOUDEN g 
~ 114EI>AlLLE wegena hunne homoeilngon. I> 
• ter 'Hrl>eterlna van de po1itie nn hunne werklleden 1: 
~ ~ 0 
.. 0 
~ WERKELIJK KAPITAAL : 4 15001000 FRANCS • 

S PAPIERSOORTEN VAN TIEN FABRIEKEN t 
; ~AROCHE-~OUBERT &: ~~IE! 
11 Door de geheele wereld bekend voor • 
~ hun briefpapier velin, verge, quadrille, 11 
t batonne enz. Papiers ci l' Etoile (ster- i 
; papier )

1
, Enveloppen, Visitekaartj~, 

41 
41 Registers, Copieboeken, ?_choolschrJ.~f- .. 
u boeken met of zonder hinen, papier :;
.. voor d~ukwerk, carton, Bristol en ivoor- ~ a papier, papier fil ~cru (1 e qua~iteit), pe- u 
.. lurepapier en de~i-pelur~papier gegomd ~ 
~ of ongegomd (uiterst fiJn}, parkement o 
41 papier. borspronkelijk Ster's mill paper,~ 9 Cigaretten-papier(le sincere, le camelin) = 
19 en andere merken. t 
~ .. i Bestel/ingen te richten direkt n1111r 11 
• UGOULtlE (France) met cheque op Europa of aan =' 

111 E. ELSBA.CH, B. rue Milton, PA.RIJS. 111 

~ EEN CARNET MET MONSTERS BEVINDT ZICH nu 
ji de Heeren Wannee a: Co, TE Drnxmo. 
••••••••••••••••••••••••• 

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

L ijf r B Il t B M a a t s G h a p p ii 
TE Bi-\TA VL\. 

Iulichtingen omtrcnt vorzekeringen b. v. l\.apitiml h!j overl~jdcn, Tmnrnr-trekkcndt· varze 
leering;- ook omtrent di<~ volgens hct onlimgs 1111ngPaomcn VE[tLAAHD tn.ricf voor WEE
~ENFONDS, worden gnarne verstrekt <loor 

den Agent te t5oernlrnrtn 
(17) J. H. VAN Oi\IMEl{E'X. 

Ondergeteekenden, eeuige agenten voor gebeel J av u van Bub's stookoven, hebbc11 ten 
einde n.an de vele uanvragen te kunnen voldoen, en allen suikerf1.1.brielrnnten gelegcnlwid 
te geven om de ·oven in toepassing te brengen, ] 00,000 vuurvustc steenen per stt'nmcr 
ontboden, die zij tot de meest concur re ere n cl e prijzen levei;en. 

(18) 

Atelier d'Industrie. 
C. DE LIJN. 

Handel in HOUT en BOUWMATERIALEN 
SMEDERIJ, KOPERGIETERIJ, WAGE J_ 

MAKElUJ en TIMMERMANSWINKEL
Bestellingen op bovep.genoemd werk, 

alsmede op : )29) 

Indigo Installa ti en. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accurutesse geeffectueerd. 

DEUREN en RAMEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHU)ZEr , F ABlUEKEN 
en LOODSEN, worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

Het bouwen van WOONHUIZEN en FA
BRIEKEN, wordt op zeer bil4jke conditien 
aangenomen en uitgevoerd. 

Xe?~~~w- A.., Klei~ 
Jnodiste SaIDarang. 

is ruim voorzien van fiuweel, satijn, zijde, po
pelines, cachemiren stoffen, satinets, percales
linten, bloemen, franjes, veeren e.n alle soor
ten gazen, groote keuze dameshoeden, volgens 
laatste saizoen in Europa. Heeft ook voorra
dig een _ keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

Een factuur elegante 
Fra.nsche Schoenen, en :Bottines, • 

Dames glace Hundschoenen met twee en vier 
knoopen. 

EEN F&.CTUUR 

prachtige vilten 
HOEDEN VAN EL WOOD & Co. 

divei-se Stroohoeden, Overhemden met krn.
gen, van f 35 tot f G5 per dozijn enz. enz. 

VLASBLOM. 

(13) Heerenstraat-Solo. 

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

Voorst1·aat-·Solo (35) 
Steeds beleeCdelijk aanbevolen. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te- · 
gen brandgevaar, op de gebruike4jke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~~~pa~he V1Tijnen.., 
(25) A. MACHIELSE. 

V erkrijgbaar 
bij . 

THO~iJT · & J3UNING, 
Avonturen 

.' _·. ·. 

yan 

Baron .von MlinchhansBn 
(in het J a vaansc.h) 

I'1·ijs f 5,_: fl'Clnco pe1· post ( 5,GO. 
(82) . .. 

' TAN DEB I.JI.LYDE & TE,rE~. 

SAMA RANG. 

De lndigo-ondcrncmin~ 

nesi~lent_ie Djocja1£arta. 

Informaties te hekom en bij 

te Semai·ang, den Agent van de Interna
tionale Crediet en I-fondelsvrg. 

' Rotterdam. 
te Soerncai·ta, 
le Djocjacal'la, 

0. J. N. hBL\[ffiR.1L\.XX. 

den Administrateur der on
derneming en 

(92) K LAMMl~liS q. q. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakartn. voor de 

zoo gunstig beken<le 'WIJXEX: 
Merk PLA'l'O:N' & Co. Batavia. 

(70) A. MACHrnLSE. 

ATTENTIE. 
De Agentuur cler -Onderneming 

De~~j~~ W'il~-tQo~g 
,te Solo, is op 1 1foart jl. overgegiUtn vim 
den Heer UlJ8T-AAF WINTEE, op 

(~3) M.J. THOOFT. 

Binn.en.Ian.den: 

Gouverneur Ge.vraa~d 
''Ooral tle,:;-el~jk PIAX 0-a:::uler· 
"\Vi.js. 

FUnk sala.ris. 
Adi:es nommer <lezes, met copy-certific:tten., 

franco. 

(48) 'l'HOOFT & BUNINU. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPI 
,,Y c1 .. itas." 

Bij bet ";ocntschnp dezer 1'In a t"lcha 11-
pijen bestaat, op zccr aanr1.ceu1clijke vocn·
waardcn. ~cle~enheid tot verzt>kerh1~ 
te;;en brnnd;;c,·nar, \ 'an nlle soo1·tcr1 Ge
bouwen en Gocderen. 

lie Agent te 8or>l'Ctl;r11·/a, 
(lG) J. H. VAN Oi\Il\.UaiEN. 

Zuig en Perspompen 
voor Indigo-Kookhuizen en Bnclkamers, goecl
koop en goed. 

(11) 
Te lwkonze11 bij 

r DE LI.J -. 

Mev~QU'W' A .. Klei,~ 
· 1noclist.c Sainaran~. 

I. 

Beveelt zich aan . voor het opnrnken en le
veren vii.n alle toilette:n, welke tot het <lames 
mod~vak behoore4.. ·. . (3G) 

Het huis en erf thans geoccupeerd door de 
loge. '1'e be-fi:iLgen bij den Heer 

(20) • A. MACHIELSE. 
~ 

Stcllcn 11:ith' YG1'antwoordelijk Y001' de wet; 
DE UITGl·:rnRs. 

1 ft I, 

. Sneld.ruk ·~ T1100FT · ~1 . ,lJuNtNG - Soerakurta. 

'• 
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