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Borneo-exploratie 
Slot. 

Men staat hier voor het feit d11t dertig En
gelschen het geheele lnurl regeereu en ii.drni
nistreren, .:net slechts eenige weinige hondP,r
den vo.n inlzi.ndsche soldaten en politieagenteu 
en bijkans zonder geschreven wetten. Een hand
vol mrmnen va.n nitheemsch ms wordt blinde
lings gehoorzaari:id door driemaal honderd dui
zend Aziaten. Vv a11r111m zou men ~mike resul
t~ten anders toe3chrijven d11n aan de recht
vaardigheid en de eenvoudige, onomshtchtige 
mrichting van het bestuur en welk voorbeeld 
kan men voor d·i toekomst beter navolgen dan 
dit, wanneer het groote eiland Nieu w Guinea 
eene onderhoorigheid wordt van de een of an
dere europeesche staat en het de taak zal wor
den V1\n eene beschaafde natie om milioenen 
misschien van Papoea's vreedzaum te bestieren. 
Want w11arom zou die uitslag op Nienw Gni
nea moeielijker te verkr\jgen zijn dan op Bor
neo? De Papoea's zijn ni.et barbaarscber clan de 
Dajaks en znllen zich evenzeer als deze onder 
een billiik en eenvoudig stelsel van be
stuur schikkeu Te Sarawak zijn een paar pro
testantsche zendelingen die onder de jonge Chi
neezen eenige bekeerlingen hebben, maar het 
nanta1 V'tln deze is z-eer gering. De Ma-leiei·s, 
die Mahomedanen zijn, zwereu mrumer hun 
geloof af. Genoemde zendelingen leiden een 
gemakkelijk leven te Kuchin en laten nan de 
roomsche priesters de zorg over om de Dajuks 
van het binnenland te bekeeren. 

Het zeer besnoeide grondgebied van den sul
tan van Borneo is gelegen ten noordoosten van 
Sarawak; in de laatste jaren heeft de Britsche 
N oord Borneo Compagnie van de sultans van 
Borneo en Soeloe een domein verkregen van 
meer dan 25000 vierkante mijlen (meer dan 
een tiende deel van de geheele oppervlakte van 
Frankrijk) en naar men beweert is <le grond 
daar gescbikt voor de cultuur van alle tropi
sche gewassen. Langs de kust, die zicb meer 
Jan 600 mijlen ver uitstrekt, zijn tien of twaalf 
stations gevestigd en er zijn tevens ontdek
kingstochten gemaakt in het binnenland, het
welk nogtans een onbekende streek blijft. Groo
te 1:1ommen gelds zijn reeds uitgegeven, ~lik
wijls zonder vrucht, maar nu de Compagnie 
door de ondervinding geleerd, den kring barer 
operaties heeft ingekrompen, mag voor de toe
komst beter resnltaat worden tegemoetgezien. 

De stad Kudat, aan het noordeinde van bet 
eilnnu gelegen, is de officieele hoofdstad: daar 

F e u i 11 e t o n. 
TR ANZETTA. 

(Ve1·volg} 

Toen hij rnij geboorl de lantarens op de boeken 
van dit vloerkleed te plaatsen r,m mij ook den ge
hec!en nacht door te laten dansen, toen zeide ik 
hem, <lat ieder slaaf op zijn tijrl eenige rust geniet 
en voedsel nuttigt, dat hij mij zoude toestaan iets 
te gaan gebruiken en mij verder zoo den geheelen 
nacht niet zoo alleen aan mijn lot moest ovedaten ... 
Tot antwoord la•:hte hij mij uit. Kan men dit van 
een vader verwachten? Eindelijk sloeg hij mij; beet 
dit vaderlijke bescherming? Hij ..... 

- En gij, sprak de soldaat, stondt op ·bet punt 
hem een doodelijke wonde toe te brengen, indien deze 
vreemdeling u niet nog tijdig had weerhoudcn; is dit 
wat een docbter haar vader verschuldigd is? 

- Zijne dochter ! barstte eensklaps bet Heiden
meisje uit. Ja ik hen zijne dochter ! maar hij heeft 
rnijnc moeder vermoord. Ontken bet maar niet, en 
met deze woorden richtte zij zich tot den verwoeden 
koorddanser. Gij hebt haa1· vermoord, ofschoon de 
rechtbank van Boerny geen voldoende bewijzen kon 
''inden om u te veroordeelen. 

- · Ik raad u, zeide ik tot den soMaat, terwijl ik 
zooveel een zwak licht dit toeliet bet onheilspellend 

De Soe1·akarltMche Courant ver~chijnt 
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verschij~t ook met ongelijke tusschenpoozen 
eene courant, de Not'th Bo1·neo Herald. Gaja 
op de westknst heeft eer.e frnaie reede en uit
mnntende kolenmijnen l\Iaar bet belangrijkste 
gedeelte van de Snbah (dat is de Mam van 
het grondgebied door de engelscbe maatschap
pij geadministreerd) is de scboone baai van 
Sundakau (Soendakoe) waarin nlle zeevaren
cle natien ter werelcl hunne vloten zouden kun
nen ankeren. Op die kust, welke in 1878 nog 
eene >olrun.akte woestenij was, 1s de bloeien
de stad Elopoera verrezen, die thans reeds 
3000 inwoners telt, half Maleisch half Chineesch 
en ongeveer 30 Europeanen. Sommige Chi
neezen van Singa}'ore hebben er handelshui
zen gevestigd en exporteeren peper en andere 
cult.aurgewassen. Dank zij hare uitnemende lig
ging is de stad Elopoera bestemd om eerlang 
de hoofdstad van de Sabab te worden: thans 
is zg reeds een gewichtig lmndelscentrum. 

Drie welingerichte kleine stoomers gaan re
gelmatig van Singapora eene rondreis waken 
Iangs de verscbillende stations aan de kust. De 
retourreis duurt 20 dagen; de stoomers varen
de tusschen Hongkong en Australie doen dik
wijls de baai van Sundakau aan. Onlangs 
we.id er te Melbourne eene groote maatschap
pij opgericbt, de Australian Bomeo Company, 
ten doel hebbende de aanplant van suiker op 
groote schaal. Deze maatschappij heeft 100.000 
morgens lands ter exploitatie bekomen en is 
reeds begonnen met bet zuiveren van het ter
rein. Docb ook voor de British Bomeo Com
pany, die aanvankelijk met zooveel bezwaren 
heeft te kampen gehad, is meerder succes in 
de naaste toekomst te verwachten. Wat bin
nen kort voorzien mag worden, da t is tevens 
het verdwijnen van het sultanaat van Borneo, 
thans reeds ingekrompen tot het kleine rijkje 
Broenei. 

Dan zal het grootste eiland ter wereld~zoo 
mP,n Nieuw Holland als een vastlancl beschouwt 
-gebeel onder het bestunr van Europeanen zijn 
gebracht, van de Engelschen in het Noorden 
en de Hollanders in het zuiden. 

In naschrift op het bovenstaande brengen 
wij in herinnering, dat het rijk van Sarawak, 
een kuststaat, gelegen is aan de golf van Da
toe, de groote bocht welke de noordwestkust 
van Borneo vormt. 

In 1842 als we ons niet vergissen vestigde 
zich daar een engelsche avonturier, J arnes 
Brooke, die zich bij den vorst des lands, ra
dja Moeda Hassim, Sultan van Broenei, tot 

gelaat van den Heiden had· npg'emerkt, ik raad u 
ten sterkste aan dit jonge meisje op te sluiten, 
anders wordt er dezen na¢bt nog bloed vergoten. 
Hie1· is rnijn arlres, in het Palazzo g1'itto, morgen 
vroeg zal ik als getuige verschijnen. 

- Ja, ja, ik volg u, ik ben uw gevangene, kreet 
bet arme ~chepsel, ik geef mij geheel aan u over, 
sluit mij maar op, anders sterft er nog een van ons 
dezen nacht ! 

Den varler scheen dit alles niet te bevallen en hij 
verklaarde, rlat, indien men hem zijne dochtcr over
liet, hij haar met ' 'aderlijke teederheid zoude be
h:rndelen. De soldaat weifeldt>, want, om zijn plicht 
te vervullen, zou hij genoorlzaakt zijn van de verdere 
genoegens van dezcn luitiruchtigen avond af te zien. 
Maar de kretcn, die uit de menigte opgingen, die 
in baar ernvoud den gevaarlijken toestand van bet 
meisje maar al te we! inzag, dwongen hem cen be
sluit te nemen en hij voerde de danseres langzaam 
naar de wacbt van de Zecca. De vader wilde haa1· 
,·olgen, docb gelukkig bevonden zich op het plein 
een geleerde aap en een lief poedeltje, die hij niet 
kon verlaten; daarenboven lag daar zijn tapijt met 
<le lantarens en verder al de toestel van een rond
reizenden kermisgoochelaar; dit alles had we! 
zoo veel waarrle voor hem als zijn weerbarstig kind. 

Ik stelde den soldaat voor, hem met zijn gevan· 
gene in een gondel te vergezellen, ten eindc haar 
eerder aan de blikken van bet volk te onttrekken. 
Nauwelijks bevonden wij ons in bet vaartuig, of, 
inplaats van op ecn d.i1· b,mken te gaan zitten, 

Ad vertentiekosten behnlve bet · zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgencle plaatsing de belft. 

een persona gl'ata wist te maken. 'J'oen het 
hem gelukt was daar vasten voet te verkrijgen 
en eeue zelfstanclige kolonie te vestigen, ter
wijl aan zyn streven bij het inlandsche hof 
reeds vroeger kracht was bijgezet door engel
sche oorlogschepen, slaagde hij er in zijne po
sitie door het hof van St. James te doen er
kenneu en tot politiek agent benoemJ te wor
den. De Engelscbe Regeering schijnt over de
ze kolonie van een particulier vooralsnog slecbts 
een wakend oog te bouden en het baar meer 
te dQen te zijn om bet naburig eiland La
boean, een kolenstation voor de schepen welke 
van den Indischen Oceaan koers zetten llil.11.r 

de Chineesche Zee . Brooke werd, n:.dat hij 
zijne bezitting wel verzekerd bad en zij u Mef 
tot regent aangesteld, in Engeland door zijne 
landslieden zeer gefeteerd; zijne kolonisii,tie 
onder de schaduw van de Britsche vlag W!i.S 

blijkbaar eene welgevallige zaak in de oogen 
van de groote l!:oloniale slukop. 

Er werden ter zake heel wat ministerieele 
nota's tusschen de kabinetten Vil.II Downing 
street en het Binnenplein gevoerd, want de 
zaak was een snee in het contruct van 1824, 
volgens hetwelk Nederland zich tot de eilan
den, Enge.land tot het vaste land zou bepalen. 

Het kwam er nu maar op · aan: had men 
bier met eene engelsche kolonie of met eene· 
private bezitting te doen. 

Het eerste schijnt nooit recht erkend te zijn, 
ofi.-cboon het beschermbeerschap van Engeland 
verleend werd zoodra men Nederland voor een 
voldongen feit kon plaatsen. 

Gelijk men zich herinnert herhaalde zich bij 
de oprichting der British North Bomeo Com
pany dezelfde comedie nog eens, doorzettende 
sluwneid aan de eene, fl.auwe tegenweer, ijdele 
remonstranties aan de andere zijde. 

N oord Bomeo is voor Engeland eenigerma
te wat Deli is voor Nederlandsch Indie: het 
land der toekomst. V ooral in den jongsten 
tijd kwam het herhaaldelijk ter sprake: de jon
ge hoofdplaats Elopoera schijnt eene vlucht 
te nemen betrekkelijker vrij wat aanzienlijker 
dan Laboean Deli; P.ene Australische compag
nie plant er suiker, terwijl men blijkens 
de jongste berichten ook met den uitvoer van 
hout beginnen zal naar Melbourne en andere 
havens van Polynesie. Goud, peper, vogelnes
ten, rottan enz waren reeds vroeger uitvoer
artikelen. 

Het wekt eenige belangstelling den voort
gang nategaan van de beide jeugdige kolonien, 
Deli onder hollandsch, Noord Borneo onder 

wierp zij zich op den bodem neder en ik hoorde 
haar snikken. Ik had er berouw over van zulk een 
hevig middel te hebben moeten gebruiken om haar 
van het geweld- van den dwingeland te verlossen en 
ik boocl den solrlaat een nieuw drinkgeld, zoo bij 
zich voor het Reggio-kanaal aan wal Jiet zetten en 
zijne gevangene in vrijheid stelde. 

- Dit is nu te laat, ze1de hij mij. Honrlerrlen 
personen hebben gezien dat ik haar bij den arm 
hield om haar naar de Zecca te voeren. Morgen zou 
ik worden beschuldigd van rnijn plicht te hebben 
verzaakt. Morgen moet zij voor de overbeid ver
schijnen, die haar wellicl:t tot de mijnen zal ver
wijzen. 

Voorzid1tigheidshalve bebield ik Jen dolk. In de 
eenzaamheicl, in de duisternis van een koude ge
vangenis konde dit wapen in de handen van de on
gelukkige in een aanval van wanhoop andermaal 
noo11lottig worden, 

Het geld, dat de Oostenrijker nil't had willen aan
nemen om haar te laten ontsnappen, gebruikte hij 
om haar van het noodige te voorzien en toen Tran· 
zetta, want <lit was haar naam, vernam dat ik tien 
soldaat beval goed voor haar te zorgen, vatte zij 
mijne hand, die zij vurig kuste. 

Er lag in die sprakelooze betuiging van dankbaa1·· 
heid iets zoo onwillekeurigs en treflends, dat het mij 
voldoende was mij in het !ot. van ciit meisje innig 
belang te doen stellen. 

Nadat ik de jonge gevangene had toevertrouwd 
aan een Oostenrijkscb serg~ant, die we! op een 

Inzending det Ad vertentien tot op den 
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engelsch bestuur. De toestand van het eerste 
is bereids wereldkundig: een stiefkind van het 
hollandscbe ministerie van kolonien. Te vree
zen is het maar 1.1.Hezeer, dat men ook hier 
au.n de vruchten den boom ~al onderkennen 
aan Elopoera de voedsterliug van een groot 
volk - aan Deli de onderbooriO'heid van eene 
,,nation eteinte" ! 

0 

Klein China ! klein China! wanneer komt 
u we herleving? 

So er aka rt a. 
Maanst1tnd. 

Maandag 3 November V. M. Maandu.O' 1 O 
November L. K. Dinsd11g 18 Nov. N. M. W~ens
dag 26 Nov. E. K. 

Kommissarissen voor de m;i.aud November 
Plai~tselijke Schoolkommissie 

de heer: E. A. HALEWIJN. 
de beer: J. SPRUI11 LANDSKROON. 

Verzor~in(;s;;esticht 

de beer H. VAN GROLL. 

.Sluitdagen 
TE S . .UU.RANG: 

F. 2-16. 
E. 9-23. 
H. 4-15--25 

d e r 1'.I a. i I "'· 
TE BA.TAVH: 

F. 5-19-
E. 12-26. 
H. 7-18-28 

B. :K. Eeredienst. 
Vrijdag en Zaterdag den 21 en 22 dezer 

's morgens ten 7 ure. 
G.ODSDIENST OEFENING. 

Zondag den 23 dezer 's morgens ten 8 ure. 
Pastoor, 

F. H. DE BRUIJN. 

Huiselijk inderdaad kan het hier op 's Hee
ren wegen soms toegaan. Sedert een paar avon
den gebruikt de jeugd den grooten weg als 
jacbtgrond, door met een kamergeweer op de 
rijstdiefjes in de tamarindeboomen te schieten 
in de buurt van het hotel Slier. 

W el is waar zijn het slechts Jongens, die 
met jongenswapenen in de b~omen schieten, 
maar hoeveel ongelukken er reeds met gela
den geweren ZlJll voorgekornen beboeft geen 
betoog en evenmin dat een drnk begane weg niet 
cle plaats is voor zulk . een gevaarlijk spelletje. 

Er zijn plaatsen genoeg buiten de stad wnar 
men meer vrijelijk kan zingen: -

W aar 't buksengeknal en 't hoorngeschal 
Ons lustig gezang begeleiden zal. 

Enz. 

Cbinee~cbc Goliath geleek en die in breede wolken 
den tabaksrlamp uitblies, keerde ik naar mijn gondel 
terug en ging Byron opzoeken. Ik hoopte bij hem 
eenige edele Yenetianen tP, vinden, die mij behulp
Z•lam konden zijn om de vrijheid van Tranzetta te 
bewerken. Daarbij, ik beken bet, was ik verheugd 
ook eens een avontuu1· te kunnen mededeelen aan 
den beroemden dichter, die mij zoo dikwijls met 
ar.dere hati bezig gehouden. 

- Hoe? riep Byron nit, toen hij mijn verhaal 
had v~rnomen, een kermisdanseres, een IIeidenmeisje, 
zoo schoon als een houri, rein als een Lucretia, die 
een dolk uit haar gordel rukt om haar vader te 
vermoorden ten aanzien van een verzameling van 
schuitenv.aartiers ! Korn, rnijn waarde vriend zulke 
tooneelen ,-alien op de Piazza niet voor. Geloof me, 
ge hebt wat te sterk feest gevierd; dit dramatisch 
voorval is ioen kind van uw verhit brein, of wilt ge 
wezenlijk mijne lichtgeloovigheid op de vroef stellen? 

Om aan deze spotternijen een einde te makenJ 
toonde ik hem bet wapen, dat ik Tranzetta had ont
weld igd. Het lemmet was kort, rlof, eenigszins in den 
vorm der Maleische krissen, doch zwaarder en aan
gebracht in een beene11 gevest, waarboven ecn edel
gesteente flonkerde. Het geheel vcrriell voor bet 
overige den werkman, dicn 't niet aan geduld, maar 
we! ~an fijne bedrevenbeid in zijn bero~p baperde. 

Byron had een bizonder zwak voor zeldzame wa
pens. Hij bekeek den dolk van alle kanten en meen
de er een eigenaardige lucht aan te bespeuren, die 
zweemen zou naa1· die wclke ee~ ratelslang van zich 



Eenige 'lhineesche bewoners der wijken \Va
roo1JO'-Pelem en l\lesen beklagcn zieh, dA.t 's 
nnchts hunne pendoppos uls slaapstee gebruikt 
worden door ullerlei gespuis en hmdloopers, 
wirnronder welli.cbt mede de dieven schuilen 
welke de buurt in den laatsten tijd zoo onvei
lig ge1rnwkt hebben. 

Eene razzia onder die luidjes WA.re wen
schelijk. 

De afgebramle wijk Baloong begint lang
zamerlrnnd weder nit hare asch te verrijzen ; 
men i aldaar druk met bouwen bezig. 

Bij deze gelegenheid komen teven~ de sol
datenprostituees beter onder dak, te1 wijl hare 
loods nu verder vau den weg gelegen is en 
daardoor minder aanstoot geeft. 

Een poosje geledeu werd een ·inlander op de 
hoogte van de desa Lawean door een strnat
roover nangerand en van zijn kris, benevens 
eenige goerleren ter waanle van f 6.- beroofcl. 

Ofschoon er een gardoe in de nabijbeid 
was bleef bet wachtvolk voor zijn hulpge
schreeuw oostindisch doof; de man heett nu 
getracht een gewilliger oor bij de politie 
te vinden. 

Men schijnt op Kebalen wederom het plan 
te hebben, eene koekraal voor slachtvec te 
plaatsen, wat in eene zoo druk bewoonde 
buurt velerlei ongerief veroorzaakt. Het is te 
hopen, dat bij eventueele aanvrage bij de 
bevoegde autoriteiten de inwoners dier wijk 
geho ·cl zullen worden. 

Zoo werd. onlangs door den re ident van 
t:oerabaia nan de bewoners der gelijknamige 
bnurt alduar gelegenheid gegeven hunne be
zwn.ren intebrengen. toen bij het bestuur eene 
aanvrage was ingekomen tot. oprichting eener 
koperslagerij in die wijk. 

i{ u zijn ellll koeluaal en eene koperslagerij 
zeer ongelijksoortige zaken, muar ongerief ge
ven ze beide. ieder iu zijn soort. 

Eene deputatie uit de bewoners \'an Keba
len en naburige wijken i voornemens tot den 
chef van het Post-en TelegrMfkantoor albier 
het verzoek te richten om op den driesprong 
voor de woning van den heer J. een brieven
bus te plan.tsen. 

Blijkt dat verzoek wellicht" niet voor in
williging vatban.r,, clan denkt men even als de 
Chineezen in liun kamp, zelf een bus te plaat
sen en een bijbehoorenden loopjongen in dienst 
te nemen om de gemeenschap met het post
kantoor te onderhouden. 

Dus, bela ting in :soortPn betalt:.-n en den 
"taat met loopjongens a sisteren ! 

Geldt het bier intusschen eene '' bestaande 
behoefte " die eenigszins urgent is, dau is het 
te hopen dat het zoover niet behoeft te ko
rnen. 

Een kwaJijkriekende waterleiding en eene 
losliggende brug zijn beide een kwaad item 
en beide te vinden op Balong. 

Van 't eerste zijn de inlanders van die kam
pon15 de schuld, doordien zij van die leiding 
een beerput maken. volgens nationale gewoon
te. 

Y oor de opruiming Yan de laatste zal de 
eer:ste de beste bandjir wel zorgen. .Misschien 
komt er r1an een vaste brug. 

De wijze van sommigen om hunne brieven 
te frankeeren met opgeplakte dubbeltjes en 
kwartjes is afkeurenswaard, vooral wanneer 
men er gewoont.e van gaat maken. 

Inlandsche bedienden toch zijn dikwijls zeer 
bedreven in het ontweekingsproces en het 
bevordert het zoekraken of ongefrankeerd aan
komen der brieven. 

afgeeft. 
- Bij welken wapensmid hebt gij clezen clolk toch 

gekocht; lrnt taal i$ bizonder hard, ik zuu gaarne 
een clergelijken will en hebuen: sedert mijn rerblijf in 
hct Oosten heh ik ncrgim~ zulk een goed lemmet 
aangetroffen. 

- Die dolk beboort aan Tranzetta, antwoordde ik. 
·wilt gc u er rnn overtuigen, wees clan zoo goed 
mij morgen naar de Zecca te vergezellen en uwen 
inYl0ed te verleenen om die ongelukkige te bewijden 
en haar aan de grofheden van haar afschuwelijken 
vader te onttrel,ken. 

Byron beloofde niet alleen van aan mijn verzoek 
te zullen voldocn, maar bornndien cen bekwaam ad
vocaat tc Zt;llen mcdebrengen. 

Des anderen daags, tegen het gewone uur der te
rechtzittingen, kwamen wij de gereehtszaa) binncn. 

Daar bevonden zich reeds de sergeant en de sol
daat: de magi~traat. iu het zwart gekleed, wa~ ver
seholen aehter ecn stapel papiercn. ·wat de genrn
gene betreft, wij zagrn te ,·ergcefti naar baar rond. 

Byron selmterde het uit; ik was echter geheel van 
mijn stuk gebracht. Dr. advoeaat, dien 'Yij bij ons 
harlden, ondenroeg den sergeant; deze vC'rhaalde hoe 
Tranzetta den rnrigen avond in cen eel was opgeslo
ten; boe men haar volirPns mijnc bevelen, cen ma
tras en dekens, het noodigo voedsel en ccn blikken 
lamp had bezbrgd. Zij sehcen niet ter ruste zijn 
gegaan en gcen voedsel te hcbben gebrnikt. Naa1· 
all<' waarsebijnlijkheid moest zij door het nauwe ven
stP1 van hare eel zijn ontvlueht Op de gebroken ven-

Een koeli te Pitsar Kliwo11, wiens scbedel 
tlanr een lrnUieriuul met keistee11tjes \\'erd be
knikkenl, llleende daitruit te moeten afleiden 
dut deze b.ew wcllicht voor den Grooten Dui
vel te {llina hieltl, gellik die door de geloovi
ge beclevn.artgangers te l\Iekka met <le rnorge
schreven zevenenzeventio- keisteeutje,:; wordt 
ge;;teenigd ( een vast m1m~er viin de heiligmiiking 
aldaar). 

Bet gelukte hem daarop zijn aaumnder het 
beentje te lichten, <loch de victorie ZOLl niet 
lang duren, <faar de " scbout Ynn 't tlorp'' tl. 
i. de lrnp1tht kampong kwitlll opdagen en bei
de vechtemlen in arrest irnm: 

Het bericht in ons vocig nnmmer omtreut 
den diefatn.l van een bendy bij den beer L. v. 
B. wordt tegeugesproken nit een zeer goede 
bron, nl. door t1ien heer zelven, die ons schrif
telijk de onjuistheicl er vitn metlecleelde. 

Dl· berlurnhle diefatalleu ten zijnent hebben 
misBehien iutnleicliug gegeven dat, wanueer men 
tegeuwoordig dit kiokje ]wort luiden, men al 
dadelijk denkt dat diiiir wel de klApel znl hiin
gen. 

Mw:-1 1rnLDT urr SoLO aan bet Ind. V'ttd. 
Den 11 November beeft eeu cornmissie, be

staamle uit den ingenieur van bet stoomwezen 
en een waterstaats iugenieur de lijn Goendib
Poerwodadi (lhobogan) opgenomen en, als we 
wel ingelicht zijn, goedgekeurd. Materieel en 
ban.u vohloen aan de bij project voorgeschre
ven en gestelde eischen, zoodat er geen ba
zwaren bestaan Oill de l\jn voor bPt pub.lick 
verkeer te openen. Wij kunueu niet mLl<Lten 
den ontwerpers en uitvoerders eeu woonl vim 
lof toe te kennen, voor hun onverurneitl stre
ven om vlug eu goed te werken. A.ls rneu irn
gaat met welke moeielijkbeden en teleurstel
lingen claar te kampen is geweest, clnn is ecn 
enkel woord v11.n ]of niet ouvardiend. 

Wii bopeu, dat die lijn, bij al bet goeclc 
en nuttige dat elke spoorbaan in 't algemeen met 
zich brengt, ook in 't bijzonder aan de regee:ing 
de gelegenheid zal geven, om veel wiit in bet 
Grobogausche nog behoort te wordeu vernn
derd en verbeterd, spoedig aan te grijpen. 

Wij zullen onze opinie dn.<iromtrent niet na
der ornschrij ven. Ouze lezers die de strekcn 
kennen, begrijpen wat we bedoehm en 't be
stuur zeer zeker ook. 

Ecne pl'ioriteitsleeniug. 
De N ederliindsch-lndische ILmdelsbank is 

beiig. om iu Amsterdam eene prioriteitsleening 
te sluiten van 9 millioen, teneinde te voortien 
in de oogenblikkelijke beboefte an.n fou.dsen. 

~fag de suikercrisi vee_I hebben toegebracht 
aan deze beuarde omstanchgbeden van tle bnnk:, 
de depreciatie van haar krediet, waarnan de 
speculatie a la baisse voor een groot deel scbuld 
is. heeft dn.artoe bet meeste btjgedni.gen. 

Doch wat bn.nt het. of men zich verdiept iu 
oorzaken, die niet ongedaan zijn te makeu en 
den blik achterwiiarts weudt? 

Het iR nu de vrang: zal de bank geholpen 
worden·~ beboort z\j geholpen te worclen? bm 
zij geholpen worden? 

Het antwoord op het eerste is van bier uit 
moeielijk te voorspellen. Java zal in die leening 
weinig kunnen deelnemen. De groote steun zal 
van buiten moeten komen en cle beslissing dan.r
van eerst over eenige dagen herwaarts worclen 
geseind. 

"\Vil men Aen vreeselijke catastrophe voor
komen dan dient op bet tweede zonil.er voor
behoud bevestigend te worden geantwoord. 

De bank heeft consignatie-contrncten met 
EE~ EXDERTIG suikerfabrieken, 
nJFTIEX koffielnnden. 
ni:;R theefobriqken 
DRU: 
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kinuonderneruingen, 
houtMukappen. 

tcrruiten hccfL men nog eenige sporen van bloed 
opgemerkL Maa1· hoc had zij kunnrn ontsnappen? 
\Yai was er van ham· geworden? Hare eel bevond 
zieh op de derdc YerdiPping: zij mot>st clan rnn die 
boogtc in bet kanaal z\jn g1'sprongen. 

Byron vcrklaanle dit vGor onmogelijk en de _ sol
daa1. beweerde tlat wannccr zij zich met zulk guur 
weder iu het water had geworpen, zij noodwendig 
moest zijn omgckomr.n. 

Een zaak. stoml vast, namelijk dat zij verdwenen 
was rn ik gerneld1! mij renigszins getroost foen ik den 
woesten koonldanser uinnentl'eden, en z\jne doeht~r 
hoordc opei:<ehen. Du· bevond zij zich ten minste 
11iet mcer in zijnC' macht. 

Na dczc gcbt:nrtcnis duehtte ik de aarrligheden 
vrtn Dyron: 1k gir1g naar hnis orn m\j rlaarrnn tc 
vr\jwat·e11 en om mij vrijelijk aan mijne mijmerijcn 
ovt>1· ie geven. 

Steerb heb ik groote belangstelling gekoP.sterd 
voor rle lleidcns, cP.n 1·olk.slam di<' zich overal ver
toont en vr.rmenigvnldigl: hnn lijden en zwen·rn zijn 
we! grsehikt om er rlecl1wming voor te doen gcvoelen 
en het rG.ad~elar.htige van hnnnen oornprong voert 
van zelYen Lot nadenken. Ik begccrclc TmnzC'ttfl 
wedel' tc zicn, niet alleen ornrlat zij zoo bevallig en 
zoo sehoon was, ook niet 0111dnt ik me haal' lot zoo 
zeer had aangetrokken, maar ik wilrle haa1· ovP.1' de 
zNlcn von haar volk en de eigenaardighedcn van bet 
romlclor,iend leven onrlcrnagen. 

Der aYonrl rnn dezen dag beval ik mijn bediende 
om, -;oor dat hij ging slapen ecn groot 1·uur aan te 

Z~j fonrnecrt fondsen aan b~jrn1 AI.LE Non;~
P1m1rn::-< op Bandit en aan verscbeid@ue onder
Hemingeu in de Minahassn. 

Im1ieu hare stagnatie die van al deze -
altl11u1s de meeste - zaken na zich sleept, 
st11.11.t wen voor een ramp, groot.er clan Indie 
misschien ooit heeft gekend. 

J nren znl het clan dureu, voordat de land
bou windustrie weder zal kunnen geholpen wor
t!cn b\j instituteu, zooals zij er eeue vertegen
woorcligt. 

'l'ul vim firma's zullen baar moeten volgen 
in l1nren vnl. 

.En wat dan verder gebeuren zal? 
\\' \j w11.gen ons niet attn de voorspelling, 

ieder make hanr voor zich. 
En de bnnk kan geholpen worden. 
:\Iet de fondsen, die zij tbans door eene 

prioriteitsleening tracht te verkrijgen, Zljn niet 
alleen de loopende wissels gedekt, de deposito's 
ver1.Ckenl, <le lamlbou wzaken aan den gn.ng 
te hourlen, maar is ook langzamerhand het 
vertronwen t.erug te winnen; dan kan, om kort 
te g1Lnn, de stabiliteit der bank worden ge
gewa1trborgd. 

Laat ons hopen, dn.t eeu paar Nederln.ndsehe 
bm1kiers di t voldoende inzien, om de leaning 
te sluiten. 

Zij zijn daartoe m staat. want daa 1·, niet 
11 ie1· zit bet geld. 

1'Jn zoo zij niet helpen ? 
Dan kome de regeering met haren stem1. 

S. II. B. 

Gemengde Berich ten. 
Dis H.H.-1.~.1. WEEKLY H.EPO!t'r van 6 Septem

ber zegt: TwaaU' suihrfabrieken, vertegenwoor
tlig.~nde eene wuarde van f 1.440,000, zullen 
wd<lrn onder den hamer koruen. Hunne ver
k-1op wonlt reeds aangekondigd. 

lndien de V ereenigde Staten Cuba niet te 
lrnlp komen, is de toekomst van het eiland 
zeer danker. 

OP J DIA.lC.-1. hebben verscbeidene fobriekeu, 
tengevolge der lage suikerprijzen; het planten 
gestankt. - S. H. B. 

De nieuw benoemde Resident van Solo heeft, 
naar men ons mecledeelt, van de Regeering 
een gebeime instrnctie en opdrncht ontvanrren, 
betrekking hebbencle op sowmige zaken; w~lke 
weet men niet. J. B. 

Eeu panr jn.reu geleclen woomle in 
onmitldelijke nnbijheid een inlander, 
Ad,.m genoemd. 

mune 
A goes 

Hii wa~ 11lgem<ian ga:icht en bemind, vroe
gar deurwMrder bij den litndrnad op 'ru.nge
r11ng geweest err vond toen zijn bestaan als 
dockoen. 

Hij bezweercle wel niet de slangen op de
zelfde wijze als meµ geivoon is dit in Britsch 
lwlie te doen. runnr de wij;,e wMrop bij on
geJeerJ met de vergiftigste slitngeu omging, 
wn,s werkclijk verbazend. 

Hij spaelrle m;it p ~ts gavaugen vergiftiga slnn
gen, al~of zij gdbeel on;;clrn.delijk wMen: kron
kelde ze als een bal in de handen en plMt
ste ze onder allerlei in zijne nabijheid zijnde 
voorwflrpeu enz. enz. 

"\Vanneer zich op ruiiu erf een slnng ver
toonde, riep ik nimmer te r-ergeefs zijue halp 
in. Onvoorbereid kwn.m hij terstond, zocht de 
slangan op, onverscbillig of bet een Oela1· we
lcma, Oelai· tana, of n.ndere vergiftige soort 
was, en vervoJgcle di€ tot h\j de slnng met de 
hand gevaug~n had. ~fa hanr eeuigen tijd te 
hebben va. t gehouden, was het alsof het beest 
half verlamcl was. 

Hij liet de sbng clan weder los en bet beest 
verw!jderde zich iu de door hem aangewezen 
ric!ttiug. 

ll'ggcn. Ik verkcerde in cen onbeschrijfcl\jk zenuw
achtigcn to;)shn l; mijn hoofd duizr.],l~ bij het na
denkrn orcr mijn wederraren; ten slotte hankte ik 
naa1· den slaap, dien ik maal' niet Yatteo kon. lk 
trok rle gordijner. 1;nn inijn bed open, om ten minstr 
in mijne slapelooshei<l iewat behagen te scheppcn 
in bet ~chijnsel van het vuur en het geklcurd br
hang:<PI aan cl en \rnnd. Op ti en pa~sen v:111 mij af 
>'cOn•l een 1.af PL wa::irop ik Tmnzetta's dolk bad 
nc<!Prgelegcl. 

't \\'as ecn naeht uit de PooMreken : de wind 
blies hrvig, zocht alle rcten ''an hct besehot rn\jner 
kamer en joeg den hage! tcgcn de ruiten : de nacht 
sclwen rnij toe ah; de storm van ecn gefoltPnle zicl. 
Ieder vo0rn·erp 11am in mijnc oogen een Hcemd~oo1·
tige gerlaante aan: iedere !dank klonk onheilspellc11d 
in mijnc ooren. Jk had ganrne el'n krekel willcn 
hooren, om toch maar zekcr te zijn dat er eenig 
leYeml wezen in mijne nabijheid was. Terwijl ik 
di!ze opmerking 111aakte, zag ik censklaps in een 
spiegcl tegenoYer m\jn bed, de vonnen van een nien
sebclijke gedaantc opkomen. 

Ik behoor niet lot clegencn die zoo philosufis"Cli, 
zoo st erk v::tn gestel zijn, dat zij zieb, onder de om
stanrlighedr.n al~ die ik zooeven bcsehreef, allc wees 
van zieh lnmnP.n afwerpen en rlen spot rlrijven met 
alle verseb\jningen, die zieh voor hen opdoen. Jk wit 
rnijnc zwakbeid niet verontsebuldigen, en bPlijd 't 
zonrle1· schaamte, Jat ik huivenle toen ik die rnen
sehelijke schim over bet spiegelglas zag heenstrijken. 
De ecrste indrnk was eehter spoedig voorhij en in 

Hij verzod1t mij drillgend de slang niet te 
dooden en verzekenle mij, dat ik er geen last 
meer vnn zon hebben. 

}Jersouen door slangen gebeten ~enas hij 
binnen den tijd vnn een half uur en bet was 
hem een genoegen, wanneer hij (,)nverscbillig 
op welk uur van den nn.cbt) geroepen werd, 
om een door een slang gebeten lijder te ~enezen. 

J. B. 

- Een Frausch schrijver, Casimir Bonjour, 
was cancti<laat voor een zetel in de Academie 
Fran9aise en bracbt in die qualiteit een bezoek 
aan een lid dier onsterfelijke vergadering, bij 
wien een eerst onhings uit de provincie aan
gekomen dienstbode diende. 

>Wien moet ik aandieuen, mijnheer? vroeg 
de meid. - » Bonjour''. » Bonjour monsieur'', 
antwoordde de dienstmaagd zeer vereerd. »Maar 
hoe is uw naam?" - Nu, ik zeg u immers 
»Bonjour". - »Dit zeg ik u ook, maar wien 
moet ik nu toch aandienen"? De heer des hui
zes, die op het gesprek in den gang opmerk
Z!tll.lll were! gernnttkt, loste spoedig het misver
stand op en ontving den bezoeker. Toen deze 
zich na een poos verwijderd had, zeide de heer 
des huizes tegen het meisje. »Gij hadt in plaats 
van Bonjour monsieur slechts monsieur Bon-
jour behoeven te zeggen. Loe. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Emile Zola heeft een nieuwe roman gesehreven, 

getiteld : Les mystih-es de Mci1·seille. Het werk is 
eigenlijk een herdruk van een vergeten roman dien 
Zola nu 17 jaren geleden voor een blaadje te Marseille 
ge~chreven heeft. Hij was toen nog arm en onbe
krnd. II\j were! eehter gocd betaald, beter dan me
nig journalist in Nederlandseh Ind1e, want hij kreeg 
een stui\"er per regel, maar 'twas dan ook waar naar 
hetgeld. - Jae. de Yos geeft bij den uitgeverRossing 
te 's Gravenhage ecn oorspronkelijk drama in een bedrijf 
uit en we! 't Scheep,je. - De Vie. moderne geeft als 
feuilleton een roman van Mendes: l'Homme tout nu. 
Men venvaeht dat de kleedermakers hem een proees 
zullen aandoen. - De Parijsehe reehtbank zal bet 
na de vaeantie erg druk kr~'gen, Nict minder dan 
1800 proeessen om eehtseheirling staan op de rol. 
\'ooral rle inannen traehten van de nieuwe eehtscbei
dingswet partij te trekken.- Onder de versehillende 
beroepen te Parijs vindt men ook dat van koopman 
in oucle broodkorsten.- De Mahdi heefL aan dfl ule
ma's te Medina P.en brief gcsehreven, waarin hij hen 
bezweert 0111 op het graf van rlcn profeet voo1· hem 
(Mahdi) te bidden opclat hij de overwinning be.hale. 
Yerder schrijft. hij dat de engel (fabric! bij hem op 
visite geweest is en hem gezegd heeft dat Tewfik 
paeha (de onrlc!'koning rnn Eg.rpte) slechts ecn ledepop 
,·an de Chri~tcnen is.- l3ij den ha1·enmee. ter te 
Samarang is sedert geruimen tij<l de betrekking van 
InJand~chcn schrij1·er meant. Of",;eh0011 daaraan, be
halYe de ruirnc emolnmcnten, een br.zoldiging van f 25.
's maamb \"erhondnn is, kan men er toeh nieman<i 
voor krijgen, daar rle scl11·ijl'er te b11iti moet wezen 
in de .farnansehe, :lfaleischt>, l3oegineeschP, l\Iakas

_saa1·sehc, :\Iadur8e.,che en Chineesd1c talen, ·- De 
betrnkking 1·an opiumjager te Demak is tegenwoor
rlig. niet meer zJo gewild al:; woeger. De lao.t.~te titn
laris is, bij gebrek aa1i aanhalingcn, in het hospitaal 
te Samarnng overle<ien. 
Gandjar was in dienst b\j den assistcnt ·wedilono 
van Japara, hij ging eehter op stok en nam bij vel'
gissing ver.~eheidene goederen Yan zijn baas mede. 
Hij ging Loen te S;urnrang in dienst bij den kas
telein rnn de soci<!itet A micitia, waarsehijnlijk om daar 
hetzelf<le knn~tje te verkoupen. Ilij is eehtr.r opge
f'~lkt en zit nu achte1· ~lot. - Ann den lmpitein 
kwartiermeester H. is ecn vergoeding opgelegd van 
f '10.80 (zegg') tien gulden en tachtig cents) zijnde 
het geldswaardig beclrng van een door he;rt· als e.cl
ministrateur van het hospitaal te Fort de Kock 
gedanc onn~ehtmatige Ycrstrekking. Er moel rnaar 
op de kleintjes gelt>t worden . - Yoor het doen v::in 
rl~ nooclige ,-oorzieningen aan Z. M: rarlerstoomsehip 
dt'r tweede klas~e Soerabaia, ten Pinde dit rnartuig 
in te riehten tot waehtsebip op de rnerle van Soe
rahaia, zijn .-loor rle Hegecl'ing toegestaan f 28777.
voor voorzicningen aan den rnmp en f 54820.
voor in wendigc veranderingen. - Artn den heer 
A. Cuulet 1s in erfpaeht afgestaan ecn uitgestrekt
heid rnn 125 bouws woeste gronden gelegen in bet 

minder clan eenige scconden had ik mijne tegenwoor
rligheid van geest hcrkregen: ik bcclacbt dat zieh 
iemand in mijn vertrek kon hebben versebolen. Ik 
sprong Yan mijne legerstcde op en naar de tafel 
waar ik den dolk van Tranzetta had nedergeJegd. 

De clolk was vcrdwenen. ~u was het mij meer 
clan duide!ijk clat iemancl mijne kamer was binnen
geslopen en naar alien sch\jn met geen goede he
doeling. Ik liep naar een kast, nam er twee 
fiink geladen zak-pistolen uit en legde me ander
maal op mijn leger, terwijl i.k mijne pistolen onder 
m\Jn onmiddelijk berr.ik hield. Inplaats van eens achter 
de gordijnen of het bebangsel tc zien naar den dief 
of moordena<Lr, die m\j op zoo ongP.wonen tijd kwam 
bczoeken, waehtte ik hem liever rustig af; die be
daardheirl zou hem den moed niet doen verliezen 
en zoo hij mij dtu-fde naJeren, zoude bij de straf 
voor zijn toelcog niet ontgaan. 

lk. vel'l'oenle mij zoo min mogelijk en hield mijne 
oogen onbeweg~lijk op cien spiegel gcvestigd, toen 
zieh claarop anrlern1aal de gedaante weerkaatste, 
rlie mij een oogenblik te voren, zc•o hevig had doen 
ontstt>llen : nu Yertoonde zij zieh eehtel" niet weder. 
Daar hoorde ik naast mij het geluirl uls van iemand, 
die llauw _ aclcmbaalt en daarop een zueht, een 
diepe wcht. M\jn gedulcl raakte ten einde; haastig 
greep ik 1iaai· een der pistolen, ten einde gei eed te 
zijn om vuur te geven. 



district Tjihenl::rng, afdeeling Soekabo1'rni, rcsit!entie 
Pl'enngPr Regentsclmppen, tegPn ecn jaadijkschen 
pachtschat nm f 3 - per bouw. - Generaal Gol'
don is dooc!geschoten op den wcg naar l3cr
ber. Fel'ry heeft dit in ecn miuisterrnad mctle
gedeeld, doch in Engeland ,vol'dt de tijding hetwijfold. 
- Bij G. C. '1'. van Do1·p & Co tc Samarang 
zijn perkamenten monstf11wkjes te verkl'ijgen. - De 
hrc1· J. van Zwicten, door de Jarnnen tot>lm11g blik
sf'm genaam I. htlcft cen circulaire in dt' we1·el1l ge
zonden, waarin hij het nut van een elr.ktrischen 
kabl'ltram aanbeveclt. - Te Soerabaia zijn .:>p pu
blieke vendutil' loten verkocht in de loterij die den 
22P DecPrnhel' a:rnstaand•~ trrkken z:tl, tegen f ·!I.
en f 1 Z.-- pc1· stuk. --- Te Soerabaia went ve1'tcld. 
dat el' een hee1· aan de cholP.rn gcsto1·ven wa~, bij 
nader onderzoek is het echter gt'bleken, dat hij van 
den hongcr bet tijdclijke met hct eeuwige verwis
seld had. 

Telegrammen van de Locomotief. 
Amste1·dam 17 Iovembe1·. JA. VA-KOFFIE, gewo

ne bel'eiding, pal'ticulier, 2S'/•. 
De rijzing is hieraan toe te schl'ijven, dat men 

een kleinen Rio oogst verwacht. 
Uit Batavia, 18 November. Ontslagen, eel'YOl, op 

verzoek, de derrle commies flP bet politiebureau te 
Semarang, Simons. 

Benoemd tot derden commies op het politiebureau 
te Semal'ang, Mensinga; 

tot controleur der eerste klasse bij het Binnen
Jandsch Bestuur op Java, Monotl tle Froitleville en 
van rler Ploeg; 

tot w,,al'r:emend contr6leur der eerste klas e bij 
het Binnenlandsch Bestuur op Jn.vu, Zwager. 

'~er beschikking ge-telrl van den clii'ecteur rnn Bin
nenlundsch Bestuur, de ambtcnaren: Bijle. Versteegh, 
Korenaar, Liefrinck, 'Yijnmalen, Ris, 'l!ln Maarle, van 
Vleuten, Pietrrs, van Dijk, Knappert, de Vogel, Schrok, 
van Hall, Stcendam, van Dron"'elen, Douwes, Dekker, 
Schiff, de Bie, " 'iggers en Schuller tot Peul'su1n. 

' 'an den dil'ecteur van Financien, de ambtenaal' 
von Freijbul'g. 

Het stoomschip Z11id-Holland is den 13en Novem
ber van Southampton herwaarts vel'trokken. 

Heden is bier aangekomen de Engelsche mail, 
met bel'icbten JoopendP tot 16 October. 

Kapitein Bogaard t beeft detacheering naar Indie 
gevraagd. 

De boofdambtenaar met verlof Ecoma Verstege 
(Jaatstelijk Resident van Banka en onderhoorigheJen) 
is gepensionneerd. 

Mevrouw Bulkley tc 's Grnvenhage bescbulrligd van 
bet bedriegelijk ontvoeren van haal' kleinzoontje, werd 
vrijge pl'vken, daa1· bet bedrog onbewezen bleef. 

Ontslagen tle gcwczen opzienel' der derde kla se 
bij het boscbwezen, Boers. 

Terbescbikking gestelrl van den dil'ecteur van Bin
nenlandscb Bestuur, de ambtenaar Veenhuizen. 

Door den officier van gezonclbeid der tweede klas
se van Badon is een eenol ontslag uit de dienst aan
gevrnagd. 

Soerabaja, 18 ~ovember. Heden zijn per stoom
schip Cheribon van Soerabaja naar Semarang en Ba
tavia vertrokken: 

de heeren Henny, Rochell en Blankert. 
Uit Batavia, ·18 November. Tot secl'etal'is van de 

l'esidentie Batavia is benoemd de beer Beynon. 
Tot secretaris der Preanger regent.~chappen is be

noemd de heer van Genderen Stol't. 
Het consulaat van Oostenrijk-Hongal'ije te Batavia 

is tijdelijk opgedragen aan den Duitscben consul, 
den heer Ascbhoff. 

De hoofdondel'wijzer Stol'k is te Padang geplaatst. 
Uit Amsterdam, 19 NovembP.r. De koffieprijzen 

rijzen. 
Ma.Jang genoteerd 30. 
Suike1· zeer flauw, nagenoeg onverkoopbaar. 
Ter beschikking ge .. teld van den voorzitte1· van den 

lanJraad te Salatiga. de rechtP.rlijke ambtenaar Kru
seman: 

van . den rnorzitter der land rad en te Tjiandjoer en 
Soekaboerni, de rechterlijke ambten;:wr Toxopeus; 

Belast met de waarnerning der betrekking van 
mijningcnieur rlel' derde klasse, Fennema. 

Benoemd tot kommandeu1· bij den scbeepsbouw 
nan het mal'ine etablissement te Soerabaja, van den 
Berg. 

Aangeslagen vendutien. 
Op Vrijdag den 21 dezel' te Mangkocnegaran ten 

huize van wijlen Raden Mas Pandji 'Viro Asmoro, 
van zijne nagelatene goederen. 

De vendumeester, 
H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

ff eden nacht overleed tot onze innige droef
heid ons jongste kindje Elise Cecile Adele 

in den ouderdom van nog geen zes maa.nden. 

Soekaboemie (Solo) 
18 November 1884. 

E. K. H. A. HAMMING, 
A. F. L. HAMMING, 

DEZENTJ.E. 

Volst1·ekt eenige kenni~geving (330) 

VENDUTIE. 
op Vrijdag 21. November l.SS-1. 

van den inboeclel van wijlen 

RADEN MAS WIRO ASMORO 
MANGKOE NEGARAN. 

Van cliverse goederen te veel om te speei
ficeeren. 

(328) SOESMAN & Co. 

Boleh dapet beli pad<t 

KONG HO ~ING & ~o. 
KA1\1POENL+ '11.JI~ . \. - sogHAKAln'A. 

Djoewnlnn .kuin ~ot•t1·a 1·oe1m-roepn. 
Sroetol" i1Innilln No. J. dnn ll1n•a1u1h. 

Pil"ing knjoe 11nri Dje1urnlo\'. 
Ma.knnnn Doe1·oe11A· Kenuri. 

dun 1·oe1m-1·oe1>n bnrang. (206) 

fi~~~~~~~~~~ill/ 

I~ ATELIER DE PHOTOGRAPH!E Ill 
1 I ~- 111.~\J1£.~~~u. Ill 

HOTEL SLIER. s26 1111 
~-====- @!~ 
~~~~~~~~~ 
===-=== 

SOES~_l_,\._N ,~ Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Huis· en C01n1nissie,·endntien 

(28) 

A.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentunr voor Soen1.lrnrta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJ 1¥ El\': 
Merk PLATON & Co. B1Ltavia. 

(70) A. :\lACHIELSE. 

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

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACIIIELSE. 

TE l{OOP. 
Het huis en erf thunR geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) ..:\... i\IACHIELSE. 

Amsit~r~'msch~ Apo~beek. 

LeveFtvafel' 
(296)* A. tllACHIBJLSE. 

Amsterdamsche A po th eek. 
Soeralrnrta. 

Ontvangen: Encalypsinthe. Jioorts• 
w-erend liq nenr, tevens eene zeer 11.an

gename drnnk. 

tlOO) MAUHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Ka~pa@h.e V\Tij~e~~ 
(25) .-L MACHIELSE. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

Ct.50 per pond. (311)"' 

Gezondheid voor iedereen. 

Holl~way's Za.lf en Pillen 
DE PILLEN 

Zuivcren het bloed Pn herstellen alle ongeregeldheden 
van de 

J2ver, mnag, i.ieren en ingewanden. 

Zij g"·,,en kracht en gezonrlheid weder aan vel'zwak
te Gcstellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing 
van alle Kwalen eigen aan bet vrouwelijk geslacht, 
onverscbillig van welken leeftijcl. En onbetaalbaar 
voo1· Kinderen rnn welken oudel'dom. · 

DE ZALF 

Is een onfeilbaar geneesmiclclel voor k wade Beenen, 
Zwel'ende Borsten, verouclerde V."vnden, ~weren en 
Etterbnilen. Ilet is bel'oemd tor genezing rnn Jicht, 
Rbumatiek, en onvcrgclijkbaai· rnor Aamborstigheid, 

keel1>ijn, bronchitis, verkondheid en 
hoest. 

Ter genezing van Klicrgezwcllen en alle soorten van 
Huidziekten beeft zij geen mededingel' en gencest 

betooverend, saamgetrokkcn en stijve Gewrichten. 
Alleen bercid in Professor HOLLOWAY'S Etablissement, 

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

En worde.n verkocht in Potten en Doozen van 1s. 1 '/,d., 
2s. 9d., 4s. Gd, 11s., 22s. , en 33s. en verkrijgbaa.r 

bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. 
,..- Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en 
Pot le onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxrord Street, er 

niet staat, zoo ls het bedrog. 
(130) 

DE J AV A·:SODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezen couraat van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.-

Abonnementen en ad 11ertentien knnnen 1111n
genomen worden door den Heer C. I~. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonn~s voor 1885 ontv11.ngen de 
coumnt van af ln December. 

De uitgevers, 

[324]* H. M. VAN DORP & Co. 

AUTB%DD 
Heerenstraat- Solo. 

Op nie1nv ontvangen: 
Heeren scboenen. 
Hoeden a f 8.-
P11.rijsche hemden a f 45.- 't flozijn . 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

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

de kist ( cont11.nt). 
'fokohouders genieten rnb11.t. 
Schildpadden kammen van af f L-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1 .50 Handschoenen voor heeren-

DAi\fES ARTIKELEN. 

Hand'choenen met 2 en 4 knoopPn Scboe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de pel'le. 

Kinderschoenen, fri ne sponsen. 

DRANKEN. 

Pilsener. bier, 1fodem a f 14.- bet dozijn, 
Port, Ehxer Longae Vitae, Wijnen a f l 0. f 12 

f 13 en f 14.- het dozijn. 
Havana Sigaren. (314 )* 

:1'Iodemag·azi,jn 
SO ERA BAJA. 

Steeds voo1·1tanden: 
J 11.ponnensto:ffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 

Huishoudelijke benoodigdheden, enz. 

H.ecommn.ndeert zich verder voor bet aun-

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

Amsterdan1sche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ji eatings Cong·h 1~ozen~es. 
MidrlPl tegen de hoest. 

( t 0 5) MACHIELSE. 

Amsterdamsebe Apotheek. 
Soeri.ku rta. 

Bayrnm. Alcoholisch wasch· 
-wate1'. 

(101) i\.IAOHIELSE. 

263 

in vaten, blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

TEN BEHOEVE VAN 

Cle ~!j-11'\.1ia."tie 11,"cfiool te Soeta fia.tta. 
E~ 

Cle G))eieetiiq.i1-1-q. tot voot~neiCle11-Cl on3et-

-r-icl1.t a.a.1i J{i11-CJetet-i 1.lQ.11- mi11.l)etH'\.O

<}e1ide11.1.1i ~'teCletCa.1iCl"cfi-~11-Clii. 

Trekking 

Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rnM. 
-225-

Ontviange:n. 
Via Hamburg, 

Een Klein partijtje -werkelijli'. Echte 
Havana Sigaren. 

SOESMAN & Co. 
(309) 

INDISCHE-BODEGA 
Ont,· ang·en: 
Een pal'tijtje exqnise U'itte 

I>Ort-wi,jn, minder zoet van snrnnk d11.n de 

tot nu toe Mngevoenle. 

( 286 ). * 

T~vee locm·nobilen. opzettel~jk ver
vaardigd voor h.,et gebrnik in de kolonien. 
De ketels hebben ec11e verwarn1 ingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

T-w-ee hol'izontale 1nachines vim 
acht paardenkrncht. 

Eenvondige il'rig·atiepompen 
in beweging gebracht door pnanlen of runcle
ren. Men behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamd. 

. (313)* W. MAXWELL . 

Djokja. 

Op nieuw ontvangen: 
Het echte Leverwater, clitt geen a11.nbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit nlom bekend, en 
slechts verkrijgbaa.r -bij 

per fl. f l. 25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(30 l )* Schoen make1'. 

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

Verschaft werkknpitiial arm L1mdbou won
dernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen n11.der overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

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

Voorst1·aat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk nnnbevolen. 

AAA 
DE ECHTEQ • L h 

FR!NSCHE .u1na· aroc e 
is de eenige die eene belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de goudeu 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE 
heefl op de Weener tentoonstelling van 
pharmaceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koortswerend middel omdat het alleeD 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel tegen verzwakking 1 
hleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

·~ 
DE EGHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tol basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe
kers die allijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moet dus steeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE e~·schen 
metprospectuswaar- ~..- _., ~ J _ 
op nevenstaande _ ~ L-OC//t,/!< 
handteeking -....;....-.;.:.' 
staat, alsmede het maatglaasje vragen me\ 
den naam LAROCHE in een woord. 

t: ECHTE FRANSCHE QUINA· LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die fra.nco 
toegezonden wordt aan ieder. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordt in Frankrijk verkocht tege'1 GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is bij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en :e Parijs, Rue Drouot, no 22· 



G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B AT A V I A, 

ten behoeve van 
D e y nmastiekschool te Soerakarta. 

en 

D e Vereeni~inr; tot voorbereidend on
d e rricbt ann kinderen ' ' llll Minver
lmor;enden in Nederlandsch lndle. 

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 « « « 50.- « 10.000.-

320 prijzen f 170.000.-
LOT&"l' zijn tegen f '10 .- CO TANT verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
" Banda « den beer C. J. Blankert. 
« Bandjarmasin c< c< c< J. A. Jansen. 
« Bandong c1.. cc cc C. G. Heiligers. 
« Batavia c< cle 1 I Escompto Maatschappij. 
" cc « den heer H. J. Meertens. 
« << « cc « G. Gehrung. 
(< « « « « F. II. Kl'oon. 
I\ c< « de heeren H. l\I . van Dorp & Co . 
« « « « « Emst & Co. 
« ~ « « « Bruining & Co. 
« cc c< cc « Ogilvie & Co. 
« « « « ( Vis~er & Co. 
« « « « • Dunlop & Co. 
d " " den ht:e r Loa Po Seng. 
« « « « cc Thio Tjeng Sooy. 
1< Bengkalis « « « L . van Hutten . 
(( Benkoelen << cc cc C. A. Aeckerlin 
« Boeleleng cc cc << ierinckx . 
« Buitenzorg « « « Th. Jan z. 
« « « c< J. A. Schussler. 
« Cheribon « c, (( J . J . H. Smeenk . 
« « cc cc A. J. \Yolvekamp . 
« « « cc cc J . van Holst Pellekaan. 
« Djember Bezoekie « « Brocx. 
« Djocjacarta « cc « J. J . de Graaff. 
« « cc « « H. Buning. 
« ,c « cc << \Yed . Kocken. 
cc « (( de heeren Soesman & Co. 
(( Inclramajoe « den heer J. Revius. 
« Kedirie « cc F . Stoltenhoff. 
ri. Kota-Radja « cc « A. W . Kne fol. 
« Laboean (Deli)« « cc J. F . H. vaenHemert. 
« "Jiaca-;sar « « « \V. Eekhout. 
« :.Iaclioen << « « J. A. l\Ian uel. 
(( '.\Iagelang « « P . Koppenol. 
« '.\Iedan « « « \\'. F. H . Leyting. 
<r "'.\Ienado cc de heeren de Bvrdes & Co. 
« Padang « « « Yan Houten,Steffan&Co. 
" Pad. -Pandjang cc c< « J . W. Alting Siberg. 
« P a lembang « <1 « G. H. Ruhaak. 
a P asoe!·oean « « « H. G. Khmder. 
« '(\ « « « D. P. Erdbrink . 
« P attie cc « « A. l\I . Varkevisser. 
" P'ecalongan « « « A. \\'. I. Bochardt. 
i « « \( « S . N . l\Iarx. 

« de 11eeren Hana l\Iullemeister & Co. 
Poer woredjo « den heer l\I. F. Srnets. 

cc Probolingo « cc C. G. ,·an S!iedrecht. 
« (( 
1c Riouw 
« Rembang 
« Sa latiga 
« Sa marang 
« 

« cc « R. S. Thal Larsen. 
« «. « C. nm Zijp. 
« « « P. L. van Bodegom. 
« « « Th. B. van Soest. 
cc c< Agent N. I. Escompto Mij. 
« de heeren G. C. T . ,·an Dorp & Co . 

« « « « Ravenswaay & Co. 
« « cc « « Arnold & Co. 
« « cc « « Soesman & Co. 
cc cc · cc cc « Grivel & Co. 
cc « « den beer A. Bisscbop. 
« Soekaboemi c< cc cc D. J. H. Schafer. 
cc Soer aba ia « cc Agent N. I. Escompt-0 Mij. 
cc " « den b eer Chs. Kocken. 
« « cc « cc Y. Clignett. 
<< « cc de beeren Geb. Gimberg en Co. 
er « « « cc E. Fuhri & Co. 
« « c< « cc Yan Muvden & Co. 
c< « « « « Thieme "& Co. 
cc Soeruka rta « <c « Soesman & Co. 
« « cc « « Thooft & Kalil. 
« « cc « « Yogel van der Heyde & Co. 
« « « den heer C. L. Baier. 
<c Tangerang « « « L. A. l\I . Leman. 
« Tjiandjoer « « « Jhr. R. Holzschuher vcn 

Harrlach. 
« « « K . Hovens Greve \ '\'zn. 
« «. « C. '\Y. R. van Renesse van 

« Tega! 
« Ternate 

Duijvenbode . 
« Tjilatjap « cc « I. I. A. Uitenbage de 

Mist. 
c Wonosobo « « cc D. J. van Qphuijzen. 
De trekking geschiedt ten overstaan van den No

taris H . J. l\IEERTENS te Batavia als bij aanplak
billet is bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc . 

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

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK.TEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, em. enz. (5) 

BECKER & Co. SOERABAIJA. 
WEKKTUIGKUNDIGE N. 

Ha.ndela.ren in ma.chinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN I N VOORRAAO: 

Een e;roote partij L , T , '-' en Balk· 
ijze1· in alle afmetingen. 

Staaf en plaat~jzel' van alle dikten, 
waarbij van 6' X2'X '/,." en '•" 

§ taaf en plaatko1rnl' en lioper· 
d1·aacl. 

Groote- sorteeriug- ~ioerbouten en 
Xlinknagels. 

» > Kop ~reu Jil'aueu 
en S too1nafsloite1·s. 

India robbe.I' van af '/,." tot en met 
1" dik. 

Gaspijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" 

G e klonken pijpe n tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. · 

Prima kwaliteit Engelsc he (h''j frie· 
men, enkel en dubbel. 

Hand, Centrifngaal, Stoom· 
po1npen en D1·andspniten. 

Snijgereeds chap voo1· gas en 
With 'vol'thd1·aad. 

Alle soorten Ve1·fwaren. 
Door en Ponsmachines, Draai• 

en §chaafbanlieu. I 
Stoom1nachines met ketels opee.n 

fnudatieplaat. . 
Iiie z e l;;;-nlU' compos itie, de beste : 

bekleeding tegen wannte-uitstraliug. j 
Dinas CI'istall, een nieuw soort 

vnnrkle i. Van welke h1atste artikelen zij 
eenige agenten voor J11va zijn. 

V erder a.lie al'tikelen, benoodi;;;-d 
vool' landelijlre ondel'nemingen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van .Jlachine 1·ieen en 
reparaties daarvrui, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 
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W itte e n Roo,l e Port ... .. f 15.-) per 
M alngn, Muscatel en Vin0Dulce 11 13.50 ( 12 fl 

P ale-, G old- en Dry-Sherry ,, ·12.-laco..t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

V e rkri.jg·baar 
bij 

TBOOF ? & KALr r . 
A.vonturen 

van 

Baron von MfinchhausBn 
(in het Javaansch) 

Pl'ijs f 5.- (ranco per post f 5,50. 
(82) 

I 

\ran af hedeu dageqjks versche Gebakjes enz. Prijscournuten wonlen tegen franco 
aanvrage franco toegezonden. 

VAN RU IJ VE N & Go. 

SOLO 
§olo, den 23 ·April 1884. HEERENSTBAAT. 

~127) 

l'.;11turdags: Saucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m d11n 
korti>t mogelijken tijd afgeleverd. 

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

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

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapita11l bij overlijden, Immer-trekkende verze 
kering;-· ook omtrent die volgens hot onlangs aangenomen VERLAAGD tarief voor WEE~ 
ZENB'ONDS, worden gaarne verstrek:t door 

. ( 17) 

Steeds voorhanden: 
POS'r'l'A RIEVEN. 
TELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVE1 voor KOELIELOONEN bu11.en 

de lijn. 

(6) 11HOOF'r & KALFF. 

ONTVANGEN: 

p r a ch ti~ B 0 1 B 0 ~ r a fi B BD 
zeer goedkoop. 

'J.'HO OF'I., & H A LFF. 
(162) 

THOOFT 8i KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdeltik nnn voor hunne 

Ilrukkerij en Binderij 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
Spoedjge bediening en nette ailevering ge-

garantleerd. · 
PHJ.JSCOURAN'l'EN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

DE SIROOP J?AN D ' Z E D is een koslbaar 
kalmerend mlddel voor kinaeren. 
DE SIROOP Y AN D ' ZED is on!eilbaar te
gen Kinkhoest. 
DE SIBOOP Y AN D ' Z E D is een radleaal 
mlddel tegen de hoest van teringlijders. 
DE SI.BOOP YAN D· ZED iseen zeker mid
del tegen hoest verkoudheld. 
DE SI.BOOP Y AN D' ZED is uits tekend te· 
gen Slapeloosheid. 
P.A.RIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJB 

EN OVERAL IN QEHEEL HED ERLAN DSCH IND IE 

Te Soerakart.a bij A. l\IAC!IIELSE. 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMME REN . 

Verkrijgbaar bij 

W00®®'1Jr ~ l~l'f~ 
H a -ntoor -A.g enda!• itJtJ5. 
S poorweggidsen. 
Necle1·land s Ge1c l1ied e n i• en Y olkdeven 

( prachtwer k in 4' g r . o c t avo d eelen) 
de Gth ie.tet- A.lbu'ln i-n p r acht ba1ad . 

Tttdie, door Gera,rtl H eller » » 
E en s chil tlerdoos, com ,p leet ( v oor d i-

lettti n t -scliiltle N .) (249) 

AaENTSCHAP SoERAKAR1'A. 

der Ba ta viasche Zee- en Brand.._ 
Assurantie l\faatschappij . 

De ondergeteekende slui t verzekeringen te
gen br11i:dgevnar. op de gebruikeliike voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BR AND-ASSURANT!E MAATSCHAPPf,'. 

,,de Oosterling," 

BRAND- ASSURANTIE MAATSCHAPP;J 
,,Veritas . '~ 

D ij het Agents ch1ip d ezer M a atschap-
1>iJe n bestaat, op zee r a a nne m e lijke voor
wanrde n , g e le genhe id t o t v erze k e r i n g 
t e g e n brandge\'·aar, v an alle s oorten G t'
bouwl'n e n G oede r e n . 

De Agent te Soerakarta. 

(16) J . H. VAN OMMEHEK. 

V erln·ijg baar 
bij 1.1HOOFT & KALFF 

blanco aanvl'agen tot geleide
billet vool' v el'v oel' van ko:ffij , 
met ontvangstbewijs v oor kot·-
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
leveren op annvra11g dadelijk 

§chijfscllie trcg ister s en- Afstan d sbt'pa -
li ugc n , afzonclerlijk gebonrlen . 

Gedrukte Aauteekeninr;boekje111 . 
lW namlijsten. 
Kleedinglijsten . 
S traCboeken. 

JJe ~elou.tin.e 
Meuar;eboeke n met sterkte R e g ist e r . 
Proces-Verbaal. Getuir;en Verhooren . 
Deklaagden Verhoore n . 
Venduve~rautwoordingen, enz . enz. (4~ . 

is c<me speciale POUDR E UE R I Z 
bereid ui t B ismuth, bi}Uevolg van eenen heilznmen in vloed , voor de huid . 

Z ij howit Ofl /wt a1tnr1ezicht en is 011zic litbaar : 
i ij gee{t dus aan de h11 id ee11e nattmrlijke fr ischheid. 

OH . FAY 
PAR IS - O, r11e de la Faix, 9 - PARIS 

Men neme zic11 in acht t•onr namaak en ve1· valsc!tin g. 
(Oordcel uitgcsproken door !Jct Tribunaal de la Seine den 8 mal 1875) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UI~GEVERS. ::::,;;.---' 

Sneldruk - TuooFT & KAI.FF - Soerakarta. 
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