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Ingezonden. 

De Soerrtkffrtr.uche Oour_nnt ver
schijnt tweenrnitl s weeks: Dinsdag en 
Tr r ij dil g. uitgezonderd foestdagen. 

Boiolalie en vi.in Klatcu, na 11.Ues wat deze zan.k 
1tn.ng1111t. goell onderzocht te hebben, de betrok
ken budhuurders. de hoofden dcr kedj11wen en 

Lu.woe 20 Februu.ri 1884. de twee regenten kunn .. n verzoeken om bijeen 

Advertenniekosten behalve bet zegel voor 
elke 10 woorden voor 2 plau.tsi.ngen f 1.

elke volgcnde phiatsing de helft. 

Soerakarta. 

:NI a a us tan d. 
A1tn de Hedaktie t ·omen, om die mu.k te bespreken. Als die 

da :::>oe1·ukw·tasche Coumnt. verg;i,dering door cen d11m1oe in commissie ere-, :lfaan·lag 4 Febr. E. IL, :lfaarnlag 'l l Fehr. Y. :IL, 

0 1 b
. 1· ·t l t 11 ffi · l 0 DinsJag l \) F.~.b1·. L. K., Wocnsdag 27 Feb1-. i . M., 

n er rnnen wegen, lie nt een ,stmtegisc.1 s tl ( en o c1er c er artilllerie werd bijgewoou<l, 
oog.punt, als vim beliLng te beschouwen zun, (bu zou men tot een goed result,tat kunnen ., 
behoort in · '.>eritk•nb d militnire binnenwJg komen. Z~ker zal bet grootste gedeelte der te Tabel :rn.ntoonenilc de datums l'an vertrek en ver-
die v.m Boioblie nnAr Klaten loopt. D<:l7.e W<)g ruaken onkosten d;m begroot worden ten 111 te l 1t1u<}1lo!ijkc aankOrn:;t d1'1' brievenmalen van en naar 
gnat 111.ng· 'of door lle o:ulernemingen vY riugiu dtlr in.udhuurclers en Je kedj11.wen m1tar ook ' N..:dcl'iwHl OYCI' rle maa1hl Febl'Uttl'i 188-i. 
Anom, :\limgg-ies. 'l'irn1b1Lk, 'l'ueloong. Ketibm, n.an het Depn.rtement v11.n Oorlo()' zou eel'). be- ! 
Gedare.a. K1mmg1tnom, N"goepit en Sekarsoelie. scheiden deel toe..!,·ewezeu worden~ eeu cleeL d11t \'t~m1oeJclijke aankomst 

te Batavia. 
Vertrck Yan BataYia, 

Deze weg is eeu etappe korter clan die wel- hct met het oog op de belangrijkheid van den 
ke over K11.litan van Boiolii.lie rnmr Khtten wJg, hoe si..;hatirsch bet geld in de sch11.tki::;t 
loopt. ook wezeu moge, toch nog we·l zou op zich K 7 Feb. 

Hoe noodig en nuttig die biunenweg i ', zal nemen. F. 11 id. · 

E. 7 Feb. 

="· 111. 

een ieder geurnkkelijk begrijpcn, evenzoo dii.t Het is met u.a.ndnmg dat hier op den goe- . ~. '.H id. 
zulk een weg ten allen tijde in uitstekenden den toe taud en het behoorlijk onderhoud v11.n I~. 2·1 iLt. 
st<Lat moet o·ehouden worJen, zoowel wat den den militniren binnenweg van Boiolalie gewe- F, 25 irl. 
weg zel ve u.angaat, u.ls wat de passage over zen w?rdt. Da~ dit niet overbodig is, kan blij-

F. ·14 id. 

de talrijke riviertjes die hem doorsnijden be- ken mt he~ fe1t, d11.t eenige jaren geleden, toen 
treft. Voor het grootste gedeelte zijn die ri vier- het scheen d11.t Djokj11k11;-ta niet in rustige 
tjes, zelfs in den westmoesson doorw,La lba·1r, rust verkeerde, de komurnndant van bet recri
alleen bij zivaren regeu nan den Oo telijken ment kavn.lerie te S11httign. van ·bet Departe
helling der ::\Ierapi, 1~ er bfmdjir m en de pu.s- ment va.n Oorlog lust kreeg om, zoo mogelijk 
sage soms, doch slechts voor enkele uren, ge- per ommegaande (op den brief stond waar
stre.mcl. Er .. z1jn er echter eenigen onder waar sbhijnlijk: Dienst, Geheim, Spoed,) ruede te 
ten i;._~len .t:iJ~e een brug een dringende nood- deelen iu.Jl,.Qeveel tijd hij het mogeJijk achtte, 
za.kel-!Jkhe1d ' I . Daar Witar de weg ~oor .. fond- a Olli me~ ee~ e kadron slagvoordige kavalerie 
huurqers ruoe~ ouderhouden worden IS Z!J, voor I nu.ar DJokdp. te marcheeren, om duu.r, zoo noQ
zoover hun e1genbelang zu~ks medeb~~engt, ook i dig oogenblikkelijk handelend te kunnen op
wi.l.t de bruggen anngi~?'t, m ~en :r-!J goed~n B treden. vVat de toenrualige lrnvalerie komman-
taat, ruaar. _hetgeen z:u ze1f met d:rect nood1g I diiu.rop geu.ntwoord ~e~ft is niet bekend, ~et 

hebben en .. -w at nog onder _d_e kecljawan: cloch 

1

. ontvange_n v••n ~e missive werd wereldkund1g, 
vooi·nb..Oleluk onder de politie behoort, IS z~er door de informatic, die hij naar den toestand 
erbannelijk en hier en daar dikwijls voor . Vitn den te berijden weo· moest nemen. 
miters zeer· moeijelijk b~gaa;nbaa~·· , .. De batrokkeH fandhu~rders rqoeten het niet 

De weg moet. z?od11mg mgenchi; Z!J~, z::>o I euvel duiden, dat in dit opstel verlii.ngd wordt, 
vei:tel.de een kitp:teu~ v~n den stu.f. dat kava- dii.t twee mnbtenaren, de assistent Residenten 
lene en b~rg1trt1llene m versnelden marsch, van Boiolalie en K1aten het initiatief in deze 
ook in den nacht? ~an Boiolalie naar Klaten za1ik nemen. Dit is omditt er clan eenigen kans 
kan komen. ~n Cli~. is .alles be~alve het gev~l. I van slagen best11.at, terwijl als de hmdhuurders 
Met behoedz1w.mheid._ m een met al te snellen · zonder hen stappen declen. n.lle voorstellen met 
gang zoa de. ka-:-alene er nog door kunnen, u.rguwenten en al, ofschoon in het belancr cler 
maar op ~~aitr' lichten .dag, doch als. n;en er "R.egeering zelve, ongetwijfelcl, op een da~rtoe 
een batteru bergartellene aan wage:µ wilae, clan be"temden zolfler zouden gedeponeerd wor-
mocht er wel een extm post op clc begrooting den. ( t) · 
uitgetrokken woden, voor gebroken mderen, 
·beschacligde tuigc.q en onbruikb1nr geworden 
paarden. ' 

Ofschoon hot met eellige moeite en ook wat 1 

onkosten z;c,u gepaard gr.u.n, zou deze.weg toch 
goecl te maken zijn. Hoewel de tijc]. van con
gressen, trLuriger geclachtenis, tot het verlede
ne behoort, zouden de assistent Residenten van 

Fe u i 11 et o n. 
Ve;•volg. 

De hut van de Klompenmakers. 
- Later, zcide • zij eindelijk: nu ·kan ik u nog 

~een ant,voord ::;-ernn. Ik 'Nil nog niet trouwen. 
- llemint gij mij? woeg ik baar. 
Zij ,;,-;;::-:'1ie te '.rnt,~oorden. . . 
- l\Iijn Gorl! zei,~c ik tot haar, 1k vraag u d1t 

alleen man.I' om een einrlc tc rnaken arm rlc onzc
kerheirl, die 1nij dOOll. Ik zal zoo Jang ':achten :ils 
gij wilt, rnant' in 's h»mels )laam zeg .mu ten mm
ste rlM ik hoip kan voerle,1. .Jaile ik bczwcer u 
i;Jecht~ e ·n wo >r l rlat ro'j 0yertuigd, dat gij mij 
niet verfoeit eu dat ik m'.lg 11;1pe11. 

Ik had de oo;:rcn Yo! tranen. 
Door. mijn aanrlringcn gcroe'rrl, r~ik te fauc mij 

de hand en zeide met den licfitlm glunlach: 
- Charles, gij knnt gerust hopen. 
Ik uitte ecn vrcugdekreet. . 
Op hetzelfde oogenblik brl!.nt eel' . _bedicn~e een 

brief aau mejufvrouw Smith. Alleen ,,0 het zien van 
het adres, verbleekte Jane. Met bevende handen 
opemle zij den brief. 

- Mijn Goel! mijn God! kreunde zij. . 
Toei1 strcek zij met de hand over het voorhooft:I; zij 

Hoogu.chtend: 

Uw dienu.ar 

ROLF. 

( t) Wat moet die zohler groot zijn .en wat 
moet. het <,foar vol wezen! 

Red. 

scheen mij geheel vergeten ·te bebben. 
- V,aarweel, zeide zij cinrlelijk, , anvel' 
- \Vat is er dan? woeg ik haar. • 
- Xiets, zeirle zij, niets! volg mij nict, ·vaarwcl! 
En zoo snel zij kon 'liep zij hei huis in. 
Wat mij aangaat ik bad geen rnoed om den beer 

Smith op te zoeken. Ik \vas vccl te ontdaan om, 
met wie dan ook te sprcken. Th. licp naar huis om 
mijn geweer tc halen, ten eindc ccn voorwcnrlsel te 
liebben, om in het bosch te gaan en ik snclcle het 
doq• uit. 

Toen ik aan den boschrand kwam ontmoette ik 
hct meisjr, dat ik hij de vis. chers gczien had, op 
dPn dng dat ik zc omtrcnt Marcel Gautier ondc1·
\'t'aagd had. 

Ik was in die oogcnblik.1,wn, rlat bet hart als bet 
' are, overloopt en men ·op een ieder ecnige parelcn 
van zijn getuk zoudc willen clocn nederdalen. 

--D:ia1· 1nci;;je, zeidc ik, hnar vijf francs tOC\\'er
pendc. 

Uet kind zctte groote oogcn en sprong np.ar het 
gelcbtuk en vcrvolg;c>ns, al~ een ware N.ormanrlische, 
begrijpende, dat ik ha.ar zulk cen groat geschenk, 
toch niet zonder er.nig doel zou gegeven l:ebben 
zeidc zij, naar den weg wijzend: 

- Die mooie' jufvrouw is die1tt kant opgegaan, 
met ecne ande.re dame, een Jange uitged~ooidc, die 
zoo raar sprcekt. 

'a d1t signalement had ik geen moeite om Jane 
en mi8s Arabella Rpwing ie herkennen. 

- K~mt gij baa1· dan? vroeg ik. 

N. 20 id. 
E. 2-1 id. 
E. 28 itL 

N. B. De lettcl's '}\/. E. F. dniclen respectivclijk de 
~Vede1·la11l1sche, Engelsche, en F1·an:;che bricrnnma
len aan. 

Kommissarissen voor de m1:1.ancl Februari. 

Plu.atselijke schoolkommissie de heeren : 

H. I(. H. Willtens. ---..... 

Verzorgingsgesticht di? h~er: 

N. van Klaveren. 

1'e Ba.ta.vi.a is weder een professor aange
kom en en wel de beer William Doering. Hij 
noemt zichzeil een »phijsisch artist" en ver
toont een tooverlantaren, de grootste der aar
de, die meer dan twintig Engelsche voeten 
n;iiddelijn heeft. 

'De professor is in het bezit van een groot 
aautal ltrffelijke gstuigschriften, watironder een 
zeer vleiend certificaat van den Groothertog 
van Mecklenburg-Schwerin.. Van den Radja 
van Tenom zijn er echter geen docl;l.menten. 

Van den heer Kellu.r hoorende, dat deze de 
bijl er als goochela.ar bij neder legde en, met 
behulp van zijn vergaarde schatten, op zijne 
lou weren wilde f{aan rusten, besloot professor 
Doering om ook J 11.va te bezoeken. 

Aunvankelijk was de heer Kellu.r van plu.n 
grneest om nog eens over Java te reizen en 
ook Solo en Djokcljn aan te doen, ruaar toen, 
ua de invoering van het meuwe landhuurre
glement, zijn authomaat hem met mathematische 
juistheid had voorgerekend, dat er thans in <le 

- Ja mijnheer, 
• - En mij ook? ' 
- Ja mijnbeer; ik zag u te samen voorbij gaan, 

en dan gaan de dames dikwijls dezen weg op. 
- Waar lcidt dfzen weg been? vroeg ik bij

na onwillekeurig. 
· - Nam· de hut ·van de klompenmakers, was 

bet antwoord. 
Ilct 'was de naam, die men gaf aan de hut 

waarin 'vij ons op het oogenblik bevinden. Zij be
hoorde ioen nan klompenmaker~, die zc maar vijf 
maahden in bet jaar bewonen, omdat ze den ove.
rigen tijd in andere bosschen werken. 

In het cerst sloeg ik niet veel acht op dit ant
woord en vervolgde mijn wcg, zonder het meisje 
vercler te ondervragen. Toen ik wat v1>rdcr was, 
dacht ik pas na O\·e1· hetgeen zij gezegd had. 

\Vaarofn komt miss Jane zoo dikwijls hier, vroeg 
ik mij ar. \Vaal'Qm heeft zij zich zoo even zoo ge
haast om naar bet bosch te loopen? Zou dat. in 
eenig verbancl staan met den brief, die men haar in 
mijn hijzijn heeft gegeven en die haar zoo ontroerd 
heeft? 

Door deze gedachtep. gekweld, ging ik van den 
weg af en voorzichtig door het bosch. 

Na verloop van .ongevee1· een uur, toen ik bij een 
bruggetje kwam, dat over. een uitgcdroogde beek 
lag, verbeeldde ik mij iemand te hooren, die langzaam 
en met ·grocite stappen liep. Ik ging behpedzaam 
voornit zorg dra.gende, dat ik altoos door de be
schutting van het bosch ohzichtbaar bleef. 

I 

. 

Inzending der Aclvertentien tot op den 

du.g der uitgave v66r iO uur. 

zakken der landhuurders geen geld over zpu 
wezen om meer goochelarijen bij t wonen, 
vextrekt hij naar zijn vu.clerland, verzekercl dat 
hE;,t metier VILU goocheln.ar nocr het slechtste niet 
in de wereld is. 

0 

HoMet valsch, spelen met kau.rten i:i;i. zijn 
werk gaat, wordt in het eerste nul.lllller voor 
188-1- van het Puleis van justitie eeuicrzins uit-
voerig medegedeeld: 

0 

»lndien niet gespeeld wordt met het spel, 
dat de valsche speler bij zich heeft, maar met 
een antler, dan trncht hij op eene handiae 
manier vooraf gemerkte lrnarten in het· ont
vangen spel te brengen. Dit g.eschiedt meestal 
bij het wasschen". 

De b~ch·ieger klemt de kaar£en, die hij bij de 
hand wil houden en niet au.n zijne ruedespe
lers geven, met duim en wijsvinO'er overdwars 
z66, da~ zij niet van plan.ts verwi'sselen, en .hij 
ze d1111 ill het. .spel kan brencren op de plaats 
die hem goeddunkt. 

0 

' 

Het voornf merken van <le kau.rten is zeer 
oucl; meestu.l geschieclt dit voor ill den rech
terboek van die ]marten welke hooge waarcle 
hebben, met eene zeer fijne naalcl onzicht
baar kleine prikjes te geven, en wel van twee 
tot hoogstens zes, in elken hoek, doch zoo voor
:z;ichtig, U.at de gaatjes niet Joorgestoken zijn, 
opdat de kau.rt niet doorschijne. 

Door die bewerking 'Zijn, aan de achtertjj
de van de kaarten, nauwelijks te ontdekken 
verhoogingen gekomen. Om nu zeker te zijn, 
die te ~unnen. vo_elen bij het geven, sc~rnpt 
de bedneger z1ch aan den duim der rechter
hand, aan de binnenzijde, het vel af, tot op 
.bet laatste vliesje, zoodat die clui1u •ui.termate 
fijn voelend is geworden, en hij door het be
tasten VilJ! de kleine verhoogingen precies weet 
welke kaart door ziju vingers gaat. 

De afzetter neemt soms oo k een linnen buil~je, 
gevuld met fijn gestooten pnimsteen, bestuift 
du.armede de ruggen der gewoue kaarten, en 
1eegt dit du.arna met een lapje of zijn duim 
af; de hooge, zooals de aas, de heer enz. wryft 
hij claa.rentegen aan de achterzijde met ch:ooge 
Venetiau.nsche zeep, en wrij ft ze dau.rna af. · 

Het verschil door <leze dubbele kunstbewer
king nchtergelaten is zoo gering·, dat de spe
lers niets mcrken mu.nr de valsche speler weet 
e1• alles vnn, en pro:fiteert vaT! de gelegenlieid. 

Een under midclel is, dat van alle kaarten, 
behal-ve van de hooge. u.an een der zijden met 
een zeer scherp mes een streepje, ter breedte 
van een haar om zoo te zeggen, wordt afge-

lk. bemerkte · toen op vijf passen van mij, miss 
Arabella, die als cen pruissische grenadier op en 
neclcr liep. 

Wat verder zat Jane op een rotsblok, pratende 
met een jongman, wiens gelaat ik zoo dadelijk niet 
onderscheideu kon. 

Beiden spraken opgewondcn. Yan tijcl tot tijd 
wischte Jane hare oogen af. Op eens gre·ep ZIJ Zl:Jne 
haflLl en drukJe die in de hare. Op dat oogenblik 
keerrle hij zich om en ik 11erkemle hem, bet was 
:\farce! Gautier. llij had 'Van klcccling vcranderd, 
Inplaats van zijn boczeroen en ~ijn wol!en muts, droeg 
hij ecn zwarte ja,, cen brock van dczelfde klcm· en 
crn stl'oohoecL Op eens ging mij ccn licht op, ik 
hcrinncl'!le mij waar ik die jongen man meer gezien 
had. Ilet was in cl·~ bibliotheek Sainte-Genevieve 
waar ik, tocn nog op de mililaire school, dikwijls 
mijnc avonden rloorbracht. Zijn wfl!.·e naam was 
l\larcel. Gaurand. Ik bad hem dikwijli.; opgemerkt om 
zijne huitengewone wcrkzaamhcid, om zijne terughou
dendheill en om z~ne grootc bruine oogen, ~lie rood 
door zijn aanhoudencl bloi<ken waren. IIij woonde in 
con klcin kamer~je, clat nitzicht had op cen zeer 
fraaien tuin, die behoorcle tot een groot hotel in de 
straat Mailame. 

lk herinnerde mij toen ook, dat de heer Smith 
dat hotel bcw'ooncl had, en wist dit daar hij er mij 
zoo rlilnvijls ovei·gesproken had, om de gemakken van 
de Engclsche hotels boven de Fransche te docn uit• 
komen. 

Nu b~on allcs helclcr tc worden, 

' 



,· 

sueden. De hooge teken nn, al is het bijna 
onmerkbaar, toch eenigti.11.;; bij de anclere nit, 
en onder het schuddcn vcct de bedrieger daitr 
zeer h1111dig partij vitn te trekken. 

Eimlelijk weet de valsehe speler, doOT van 
so:nuuige kaarten een figuur weg te kmbben, 
of op andere bij te teekenen, het z66 te ma
ken, dat die voor twee verschillende waarden 
kunuen gelden, bijv.: 

Hij radeert van de schoppen drie de onder
ste schoppen: Moet de kaart nu als 3 gelden, 
dan houdt hij behencli.g den duim op de wit
te plaats; moet ze dllltrentegen een aas voor
ste::Jen, cln.n bedekt hij de overblijvendc schop-
pen. . 

Op dezelfde wijze wordt bijv. de zes in een 
vier, en om~keercl, veranderd, door aan de 
eene zijde de middelste scboppen weg te krnb
ben, en op deze kaart, naar gefong zij een 
vier of zes moet zijn, de ledige pl~ of de daar 
tegenover staande schoppen te beclekken. 

Tatuurlijk zorgt de bedrieger wel, dat zijne 
medespelers die kaart niet in handen krijgen, 
noch geheel kunnen zien. Hij laat ze dan ook 
geen oogenblik los. 

'rot hiertoe het paleis van Justitie. Iemancl; 
die nooit speelt, nw.ar veel oplet, vertelde clat 
men. te Solo nog een andere manier vinden 
ko.n. Drie of meer comperes (sommigen be
weren dat er ook commeres zijn, wat wij ech
ter niet gelooven) weten zich aan een vingt 
et un tafel zoo te plaat en, dat zij naast elkan
der zit.ten. N aar hartclust ruileu zij te zamen 
de ontvangen kaarten, w1i.t wel in hun voor
deel, ruaar niet in dat der medespelers is. Na af
loop van het spel worden de gewonnen gel
clen onder de comperes verdeeld. 

Dinsdag is door den Predilrnnt 11.lhier, van een 
onbekende, ontvnngen eeue gift groot f 10. 
voor de armen, waarvoor hij bij dezen zijn dank 
betuigt. 

De ontmoeting an bruid en bruidegom, de 
Radhen Adjeng Hardatie en de Pangeran A.rio 
Handajaningritt, had verleden W oensdag, ten 
half acht ure, in den Mangkoe Negara ch en 
dalem plaats. Alles ging volgens het gewone 
ceremonieel, alleen was de bruidegom onge
steld en zoo zwak, <lat hij moest ondersteund 
worden. Het aantal genoodigden was opvallend 
gering. Ten 8 ure ging men aan tafel en de 
plechtigheid was ten 12 ure afgeloopen. 

Blijkens achterstaande advertentie wordt op 
den le Maart 1884 het gedeelte Paron-Mo
djo Sragen, van de lijn Soerabaia-Solo, van 
den St.aatsspoorweg, geopend. Voorloopig zal 
er slechts een trein per dag loopen, maar ook <lit 
voorziet reeds .in een groote behoefte. 

In den afgeloopen nacht, ten tien me, werd 
een man, binnen den muur van den dalem 
van den Pangeran Aclipatie Prang vVedhono 
den buikband afgerukt. De. dief trachtte een 
goed heenkomen te vinden, maar werd door 
de pradjoerits gevat en naar de gevangenis 
gebracht.. 

De vendutie van het huis, tot nu toe geoc
cupeerd door de Loge l'Union Frederic Roijal. 
is W oensdag morgen jl. niet doorgegaan, omdaf 
er geen kooper was. Liefhebbers voor die zoo 
vrij gelegen woning zijn er genoeg, ruaar het 
geld is zeer schaarsch en zonder geld koopt 
men geen. huizen. 

Er waren wel een panr soit di~ant kapita
listen die het gaarne in bun bezit zouclen 
hebben, doch er nog minder clan een appel en 
veeJ minder dan een ei voor zouden willen 
geven. De Loge- doat daarom zeer versfandig 
van le~ niet onder de waarde te laten. De tij
den rnoeten veranderen . .A.ls de nood het hoogste 

Gij begl'ijpt w'elke gerlachten mij toen bestormden. 
Ik was als knmkzinnig en bad een ~evoel alsc1f een 
gloeiPnd ijzel' in rnijn hart werd rondgedrnaid. 

- Dw; zij hedroog mij, rlacht ik woerlend: zij hielcl 
mij met die Gaurand, die haar minnaar i", Yoor den 
gek. Het was niet voo1· mij dat zij Ta;;sinet afgc
wezen had, het was voor :.Inrcel. Toen r,ij mij zoo 
teerler aanzag, tocn zij ve;ns1lc mij t c bemi.nnen, was 
het om mij om d.•n tuin te lei1len, om als dekman
tel te dieuen rnor hate liefde YOJ1· rlen Yermeendl!n 
rna!rom:. \\"at zuUen zij lwid1•n om ruijn dornrne licht
geloovigheid gelachcn hebhen ! 

nij deze gedachtPn kookte het hltic 1 in mijne adP
ren. Met alle macht mocst ik rn\j iuhonden, om rn\j 
niet op mijn meclemi11naar te werpun en hem, met 
eigen handen te wul'gen. 

Op het oogenblik, clat ik, aan mijn loom to'ge
vende, voorurt wilrle spring-en stonden Jane en haar 
metgezel in ecns op. JJe laabte nam zijn mand, die 
hij naast zijn stok op den grond geplaatst had. llij 
belastte zich ooit met ecn pakje dat Jane op haar 
scboot had. Op het oogertblik dat hij het aannam, 
drukte zij hem nogmaals de hand. Ilij zag haar 
schier aanbidclend aan. Zij grecp zijn arm en·beiden 
gingen naar de hut, waarin wij than,.; zijn. 

Miss Ara~ella ·"olgde hen op een afstand van der
tig of veertig passen. 

Marcel haalde een sleutel uit zijn zak en beiden 
gingen in de hut, waarvan de deur dadclijk achter 
hen ges!oten ·were!. 
~u be.g-reep 1k het docl van die gebunzirmige wan-

gesteg1'n is, dn.n is de hulp hrt meest nnbij. 
Nu is de nood wel hoo~, nrnnr nog niet hf'l 
110011st gesteg-en, er zal du' op die hulp uog eon 
weinig, mi.sschieu wel vijf j1tren, gemicht moe
ten worden. Mnar n.ls er d!Ln voor Imlie een 
beteren toestand komt zul het· geld ook niet 
wegblijven en clan znl bet op W oe11sd1w in 

'l t> ve1 ing gebrachte gebouw wel een goed koo-
per vinden. In alle genwlen zal het in dien 
tnsschentijd wel b v<::rhuren wezen.- Het huis 
is soliJe en alle hou.twerken zijn in den bes
ten staat. Voor het onderhoud is clan ook in 
den hmtsten tlirl uitstekend gezorgd, zoochtt koo
per, noch huurder een kat in den zak kun
nen krijgen. Het is daarbij. nil. bekomen ver
gunniug ten ullen tijde te bezichtigen. 

Een desknndige taxeerJe het onlangs op 
r rn,ooo. 

Het muziekgezelschap Lijra geeft heden avond 
ederom een concert en wel in het komedie

gebou w. Het spijt ons het progmruma niet te 
kunnen mededeelen, mnn.r vernemen dat het 
een zeer uitgezocht zal wezen. Wij hopen ech
ter in staat te zijn om over de uitvocring het 
een en antler te zeggen. Dit zal nls naar ge
woonte, zeker niet anders chm goed zijn. 

In den toestarnl van de ncbterstnmt komt 
rnaar geen vernnderillg. Dinsdn.g w1tran de go
ten weder vol daar het rooster ann de zijde 
der Soeieteit, tegenover de mtgenverhuurderij 
verstopt was. Ofschoon het geen rndikaal mid
del zou we.i:en, ware het toch goed. dat roos
ter maar weg te breken, dit zou in alle ae-
v11llen toch iets helpen. 

0 

EE~ TEEKEX DE TIJDS. Wapperden er voor 
1 Janmui 1879 met 's konings verj1t1trdaa ook 
van vele particuliere huizen altij<.l NeJerla,;dsche 
vlaggen, Dillsdag jl was het d1iannede te Soera
~art~ Hadinningmt treurig gesteld. Geen par
ti uher had gevlagd. Iemand, die v66r den 
genoemden datum steeds de drie.klcur had uit
gestoken, had het na dien tijd niet meer ae
daan en ook Dinsdag niet. aar de reden hi~r
van gevraagd zijnde, was ziju antwoord: 

-Ach ik kan geen vlag meer uitsteken, 
want ik heb de mijne moeten verkoopen om 
een gedeelte van mijn personeele belasting te 
betalen! 

's Konings verjaardag is afgeloopen zooals 
zulks behoort, <lat wil zeggen: in de grootste 
orde. Ten zeven ure was er groow parnde, 
danrna goclsdienstoefening in de kerk, clan recep
tie bij den Re,ident, waar een ieder belana
hebbende zijn disponibele do:Sis verknochthei'd 
kon offreeren, met verzoek om die naar Ba
tavia te expedieeren, ten einde zijne Excellen
tie de Gouverneur Gener11al ze aan de voeten 
van den troon kon cleponeeren. Des avonds 
bal en souper ten Residentiehuize, alles a.fge
wisseld en geaccompagneerd door kanon;ebul
der en regen. De laatste had echter geen ill
vloed op het bal en souper, dat good bezocht 
en zeer geanimeerd was. L':ijne Hoogheid de 
Soesoehoenan keerde ten twee ure naar huis, 
maar de clanslustigen ble-rnn nog wat tot de 
Resident was teruggekeerd van den p_as de 
conduite aan den vorste4jken gast, als wan
neer allen, behalve eenige plakkers, die nog 
eens de societeit Harmonie gingen bezoeke.1'1., 
bij :forpheus rust zochten te vinden, een rust 
zoo nooclig na een meer dan drukken <lng. 

V oor het garnizoen wns bok gezorgd. De 
S)lclaten kregen extra een halve kip, soep en 
ern borrel. Men wil weten dat er van die ae-

t> 
braden kippen in den namidclag in sommige 
gaarkeukens werden te koop aangeboden, iets 
wnt wij echter in twijfel trekken. Van den bar
rel wercl niets bijzonders vernomen. 

delingen in bet bosch. Ik zie nu waarom ik ze nooit 
terug1·ond . Zij ~elcl mij voor den gek! Zij is nu in 
rlie but met hem opgt)sloten. Zij lachtm n~ zeker 
h:-irtelijk om mij. l\Ia::U' ik zal wij wreken! 

Op twintigjarigen leefojrl ~ elt rle eigenlie~de in 
de liefde een groote 1·0!. De bclectligde trob spreekt 
in h"t hart even luid als ·de geft renkte liefde. 

Ik hl'voncl mij in zulk een toestand van ovei·span
ning. dat ik owr den gl'ond roltle en als een dolle 
i.n het gins heet. 

Op rli i, oog<~nhlik liep een vos. door den een of 
ancler jager aang-eschotcn, OYcr den wrg en viel op 
ti••n pa~sen van de !mt ne ler. \\"aar hangt het 
111•~ll'ChPlijk noodlut toch van af. Dat arme beest 
richtte over het le Yen van drie mensr hen. 

Eerst had ik r,wijgencl toegckrken, het Jot van het 
bee~t clat ging sterrnn benijdende, maar toen kwam 
er een ueeselijk plan bij mij op. lk wist nu hoe 
mij te wreken. 

·Als een gek liep ik naal' Val'l'ille. 
- \''at is er nan de hand, Hoeg mij de heer 

Smith, di'c mij gcheel bezwect en ontdaan bij hem 
zag aanstuirnn. 

- lk heh ecn gewonde l'()S bij den viersprong rnn 
de hut ''an de klompenmakers gevondcn, riep ik hem 
toe. Laat ons uwc honden medenemcn en jacht op 
den l'OS maken. 

IIij riep van vreugrle: ,,Hocndi" greep zijn zweep 
en zijn geweer en liet de honden los. 

Een half uw· later waren rle heer Smith en ik niet 
ver van de hut, vergefrld door tien andere jagers 

Het ongeluk den kommandant van de lijf
w11cht van zijne Hoog~eiJ den ~ 'oesoehoe
mtn overkomen, van bij het te p1t1tnl stijgeu, 
door het onhandelbiue dier afgeworpen te war
den en dut wel op 's konings ve~jaardag, zal 
zooiils ons vcrhanld wordt, gelnkkig, geen mi
deelige gevolgen voor hem hebben. De ont
vimgon schop 4:wam anders vrij wel aan. De 
kommand11nt is oen goed ruiter, lllf.Lar wat een 
kijv1Llerie ollicier ous eens zeide wordt hier be
wnarheiJ, nu.melijk: 

-A.ls iemand u verteld, dat hij nooit van 
het paanl is geworpen, kunt gij er zeker van 
zijn van met geen nu"le1· te doen te hebben. 

E1~N ZoELOE in Natal, die een blanke dame 
om een zoen vroeg, is, uaar het Volksb!all meldt. 
door den magistraat aldaar gestraft met een 
boete van l 0 p. st. of drie maanden dwana-
arbeid. t> 

Arme magistraat ! hij heeft van Rees niet ge
· kend ! 

Ind. Vad. 

Ix TIET DEZER DAGE~ bij duizenden versprei
de proefnmnmer van een nieuw op te richten 

. .Maileditie »de Echo" stond te lezen, <lat een 
der beambten van de uitgevers van clat blad 
met de voor Indie bestemde pakketten naar 
Belgie is gegaan en ze danr op de post heeft 
gedaan, ten gevolge w11arvan den uitgevers 
eenige honde1·de guldens aan porto is bespaard. 

Evenzoo handelen de uitgevers van de »Mi
litaire Spectator". Een der employes gaat aar 
Antwerpen, frankeert daar de voor lndie be
sternde exemplaren en bezorgt ze daarna in 
die st.ad op de post. 

Ligt een Hollanclsche mail klaar om te Ter
trekken clan worden de pakketten van uit Belgie 
door ederland naar Rotterdam of Y muiden 
verzonden en dat alles voor een prijs half zoo 
groot, als ditt men in Nederland zelve zou 
moeten betalen. 

Kan het aartsgekker? Geeft het niet een 
duidelijk beeld vun de plaats, waar, in verband 
met het postverkeer, ons vaderland in de rij 
der Europet1sche mogendheden staat? 

Ind, Vad. 

Een paar jaar geleden liet alhier een vol
bloed Europeaan niet bemiddeld, bij zijn dood 
een dochter na van ongeveer 16 jaar. Dit meis
je heeft sedert de volgende verscheidenheid van 
mannen gehad: 

Eerst, onmiddelijk na den dood van haar 
vader kwam zij bij een Indo-Europeaan, met 
een good tractement, maar bij wien ze slechts 
.eenige maanden bleef. Daarna verkwanselde 
haar moeder haar aan een Chinees. Kort daar
na wenl ze de weclerhelft van een bekenden 

. ' 
zeer bemidJelden hadjie, die haar eerst had 
la.ten zuiveren en tot het mohamadanisme doen 
overg1ian; of liever niet de weder-helft, rnaar 
het weder-zesdedeel, want er w11ren claar zoo
veel wederhel~en, dat het meisje al spoedig 
als overkompleat van daar vertrok. 'l'oen kwam 
ze bij een Europeeschen schijnwerker teregt, 
wiens woning zij echter alweder zeer spoedia 

• t> 
verw1sselde met die van een ancleren ha!ijie op 
Kebon Djeroek, na op nieuw de vereischte 
zuiverheidsplegtigheden doorgemauh.i; te hebben. 
Naar wij vernemen, is zij onlangs v1in daar 
weer weggeloopen en nu bij een .bingelschman. 

Dit meisje is nog ter nat1uwernoocl 18 ja 
oud. 

. • Alg. Dagbl. 
-----

Men schrijft ons: 
,, A.ls ecu bewijs hoe slap het tegenwoortlig 

~ der haudel is, knn bet feit dienen, dat een 
cler Assunmtielrnntoren een zijnar geempioy
eerJen, die lttnger <lan l '/2 jn.ar bij de l\foat
schappij gediend hud, een tmktementsverhoo
van /5 (zegge vijf gilllle11) 's maands heeft 

en ec11ige boeren. 
De honden \rnrden op bet sroor gebracht. Een 

ooge11lilik later sloegen zij nan. Dirn r ik ·den w cg 
, ken.le, die de \'OS geloopen had, kwam ik bet eer:<t 

aan rle hnt. De YOS lag er nog, hij cleerl een paging 
om op tc staan ten einde de honden te ontkumen, 
mnar hij kon niet meet'. Een van rle rnorste honrl en 
bed hem rlPn s:rot af. Ik g1·ecp den ms, haaltle 
hPt duode beest te mirlden rnn de hondcn weg en 
:wierp het op het dak van de h11t. 

ln de hut bewoog zich niemanrl. 
Zourlen zij al wcg zijn en zou ik mij niet kunncn 

wrekcn, vroeg ik mij als razeml ar, op clat oogen
blik zouclc ik t11·intig jarcn van mijn ]even voor het 
ge:ukken mijnr.r wraak gegeven helilwn. 

Gcrllu"nrle dPzr.n tijd blaften de hon1len woedend 
tegen de hnt en sprongen naar boYen om Lij den 
vos, waarvan zij den lucht beet haddcn te komen. 
De andcre jagers kwamen 'nu ook aan. 

- \Vat duiYel schelen die honden? nocg de heer 
Smith, stellig i:; de vos in de but gckropen, 

- Of de eigenaar van bet krot hcefL er zich mees
ter van gemaakt en hem ergens verborgen antwoord
de ~k. 

Zoo iets was ons meer dan eens vool'gckomen, de zaak 
was dus waarsch.ijnlijk. 

- Go~:lam I dat zuUen wij zien, nep de heer Smith, 
die erg driftig was, uit. 

IIij klopte aan de deur. Niemand antwoordde, de 
deur was van binnen gesloten. Men riep, men schrecuw
de, men dreigde, alles te vergeefs. 

toogckellll. De goempl"ye'lrde, die op een 
tractemeutsverhoogillg van f 25 ha~ aere!rend 
mo t zich over den hem toea-ed11chte~ opsla~ 

• t> t> 
zoo beleed1gd gevoelen, cfat eenvoudig zijn 
ontsl1ig vroeg." 

Onzes inziens is een promotie van f 5 ook 
wat min. 

Hoe meer men van de Tenom-expeditie ver
neemt, hoe minder men de decor1ttie van kolor.el 
Demmeui begrijpt. Waartoe behoefde dit alles 
:too overbaa8t te geschieden? W aarom kon 
men de gedetnilleerde rnpporten niet afwa9liten? 

Als ~en i;ommige cor:imentaren .mag ge
looven, is de geheele affaire nu n,iet zoo erg 
schitt1!l'en<l geweest, als men haar wel wil 
voorstellen. 

Jav: Bode. 

Sprokkelin.gen.. 
Oude dwazen zijn dwazer den jonge, want zij heb

ben meer omlervinding. 

De waarde van vele vrouwen, weet slechts de 
ware kenner te schatten. 

0 waa!'heid 0 natuur 0 beeld van d' Albehoeder! 
D1t meesterstuk der liefde. is 't hart van eene 

moeder. 

Wie gewoonlijk liegt, zegt ook gewoonlijk: llja 
ziet u, om u de waarheid te zeggen" enz, 

Hang hem, niet loslaten. 

IIang hem niet, loslaten;- zoo ziet 
toe verkeerde interpunctie leiden kan. 

men, waar-

Lach altijd wannee1: ge kunt, het is een goedkoop 
midLlel:- vroolijkheid 1s de zonnige zijde van ons le
ven. 

Schuldbekentenis is de eerste stap tot zelfverbc
tering. 

Ga!genberouw is nonsensberouw. 

A.ls ge iemand waarschuwt, doe het met eerlijke be
doelingen; anders beter zwijgen . 

Als iemand u zegt: neem mij niet kwalijk dat ik 
zulk een driftkop hen" toont hij z,ich een uils
kuiken. 

Men is dikwijls even nalatig in zijne handelingen, 
als voorbarig met zijne beloften. 

Esse non vederi, 

TELEGRAMMEN. · 
Uit Batavia, 19 Februari. 

Het Stoomschip Noo~·d-Bmbant kwam 17 
dezer te Rotterdnm aan. 

Uit Batavia, 19 F'ebrnari. 
Het Nederlandeche schip 01·telius ·is m 

Euro?a anngekomen evenals de Jidet1·ee en 
de Roijul Ru/'aellina. 

Te .Marseille kwam de stoomer Prins Fr·e
clerik aan. 

De Frnnsche mail van 18 Januari is hier aan
gekomen, met o. a. de vo]gende beri0hten. 

Het vermocdelijk dividend der Delimaat-
schn.ppij is 100 pct; 

der Deli-Batavia maatschappij 42 a 45 pc~; 
der Amsterdam-DE!li compagnie 20 pct; 
De Indische oud-officieren zouden op 24 

J anuari het innernen van den Kraton ht!rden
keu. 

De heer Smith was als dol; wat mij betreft, ik 
betreurde ree~-; hetgeen ik gedaan had. Alle.m mijn 
trot~ch deed mij nog volhouden. 

Eindelijk nam de Engelschman een stuk hout, dat 
. da :u· op den gl'ond lag en rameide de deur in een 

slag open. 
Ilij uitte ecn juichkreet en sprong in de hut, waar 

de andere jagers hem wilden volgen. 
l\Iaar op ccns stontl hij stil en maakte een wan

hoopig gebaar. llij herkende zijne dochter, die zich 
voor hC'm op de knieen wierp. 

Twee passeu achter haar stond Marcel Gauraw' 
blcek, onbcweeglijk en met vlammenden blik. • ' 

. - Hue komt het dat gij daar ··';;J; fa t' 

Engelschman met een stem .' nalf gesmoord 
wondering en wocde. ' 

- Genade, Vader, stl melde het meisjc zich aan 
de voeten van den heer .· Smith slepende. 

Deze stootte !mar te rucr. 
- Gij hebt ons bs· 1de; onteerd zeide hij met een 

krachtige stem. ·w c es :verv!Pekt ! ' 
- Yader, riep. h1 et ongelukkige kind, de handen 

van bar vader_ w1llJ ende grijpen, beb metlelijden met 
m!J. Ik hen met st!huldig. 

Hij stoottc ha::J .r ruw achter in de hut terug en 
smect de deur 1' .ev1g dicht. 

Alle jagcrs, stom en verslagen waren naar buiten 
1 ' gegaan en ',.mar geb!even. Niemand sprak. 

( Wordt vervolgd.J 



)e arnlcrhnlf millioen v1m he t gcheel vol-
•i:de lrn1,itanl ·~er .Jav1-spoon vegurnn.t.sc1111.:i.1-
ijn venleehl in ze tluizernl am1deelen. 
i directeuren zullen optrec lcn de heeren 
t van Daale..1 en J. A. de ( telder. 
; con11uissariBsen de het:ren bix:, Rose en 
. te 's Grn.venhaga, Porbe~ ;, Brnnd en 
r te Louden, err de advoca, nt mr. Hcnny 
rn tenlam. 
lntnkier;; tler m•t1tt:ichappij zijn de Mer

; mercim!ile bank ic Londe; a. 
firrna ]).mtlry te 's Gnwen] mge, 

r lrnsclukki1w vim h. E. dei t Uouverneur
nal van .N' eJ. Irnlie is gest eld de omler
'r Uorten· 
J heer J orissen is naar het Kan.pland te-
;ekeerd. - . 
e Transvaalsche commissie h eeft te Lon
noa niet veel succes; ulles cm venmderd. 

0 .. 

e Rottenlam wercl een feestel ~1ke ontrnngst 
'rransvltalsche commissi~ voe ·rbereid. 
et rapport der commissie VO• or de grond
herz.iening is opgernan.kt, urn .ar niet gepu
erd. 

• · Uit Bnfovia, :20 Febru n.ri. 
~t toomschip Cu111·ud is gisi ~ •ren ochtend 
t~lrmg gen.rriveercl en vertrel d hecleu naar 
na. 

p de tentoonstelling te C'n.1 cutta zijn de 
·ende inzendiugen van indi: .:ro bekro~nd: 
iet den eersten pr~j . een gou .den ruedmlle. 
onderneuring Kradjan; . 
net den tweedcn prij '. een zil veren meda1l-
1de onderneming Klellen; 
nPt den yijfden prijs, een broI tzen meclaille, 
onderneming I\ennroean: 

indiao nit Beng<tlen behaalde den derden 
.u de~ vienlen prijs. 

Van Reuter, 20 Februn.ri 
ml'o 19 Febrari. Generaal ( hirdon heeft 
Lngs telegrnphi. chen weg fonch;en, wapenen 
n ammunitie aangevrnagd. 

De rebeilen beleaerden Kas al a en werd e 
verwacht Tokan aa~ te vallen, v 66r de aan
.romst der Engelsche troepen. 

Uit Batavia, 20 Februai:-:i. 
WISSELKOERS TE BATAVIA. 

~ederl. bank. 6/m t 101'1• 
id. factorij ,, 10 l '/2 

id. partie. ,, 102 
Eng. bank. ,, 11.875 

id. partic. ,, 11 . . o a 11.825. 
:..Singapore ,, 2.24 
Hongkong ,, 2.24 
Amoy ,, 2.26 

Uit Batavia, 20 Februnri. 
0nts1 a a en uit zijn be trekking het lid vaq 

e ·w eeska~er te Padang, Winter. 
Benoemc1 tot lid van de \.Yeeskamer te 

. >adang, Landman. 

Het stoomschip Fellinga pas:3eerde heden 
uez. 

0fficieel. 
T w e e j 11. r i g v e r 1 o ± v e r l e e n cl aan 

en onderwiizer \Viesing. 
Be.no em d tot ns;;istent-resiclent van Bo

jonegoro, de contr6leur der eerste Jdas e Blume. 
G e pension n c er cl. op verzoek de ka

)itein .der iufonh'rie Smith. 

0 pg eh even de detacheering iu Neder
md van den eersten luitenant d13r inf. V erst. 

G e p e n s i o n n e e r cl: Cenin, laatstelijk 
avenmeester te Oleh-leh. 
Ge p. la at st te Blitar, de hulponderwijzer 

•rste klasse Pietersz. 
W e r k z a a m g e s t e 1 d te Batavia, de 
derwijzeres mejuffrouw Zylstra: 
te Rembang, m~juffi.·o~w Zwennis. 
B e n o e m d: tot riclder in de orde van den 

Tederlandschen Leeuw; 
de beer Scherer, assistent-resident van Te

lok Senrnwe ( Joord en Oostkust van Atjeh); 
.Jhr. de Steurs, directeur van hot marine 

etablissement te ~oerabaja; 
de luiternmt-kolonel rnn der Eb; 
dil majoor Helb. 

Het Atje-hrapport loopendctot 15Febr. 
bericht cl!tt verschillende benden bij Toekoep, 
IV en XXII Moekims verslagen zijn. 

De verliezen van den ~jand zij ~ 7-eer groot. 
De kampongs Loeboeh Taih, L <;1.>'·an toe-

nang, Djehi .. Lejsong en 'l'jot B: .joes zijn 
verbrand. 

Au.~ onze zijde sneuvelden 4 m ~happen. 
Gewond werden 18 manschappe 
Men verwaeht een aanval op ' : -

roe en IV Moekims waarschijnlijk 
ging met Toekoe Oemar. 

• 

Tc -':\moemng 'L'imor heeft een groote over- i N oo· ninuner }tier nano·eyoerd 
siroommg pb1tt:-i gchad. 0 O • 

• Op Dinsdag- den 2Grn Februnri 1881, zulll't1 

Mev~o~w-i A.., K:lein 
rnmliste Sanunaug. 

_ In de Hesi1leutie Bn.njoemas zijn lichte schok
ken v1u1 ititrdbev iu11 geYoeld. 

Y olgem; r11pport vim den resident van Ban
joemas vn.:1 15 Fuhruari verminlleren de lcoort
sen aldaar. 

'l'ot 10 Febnrnri wn.ren 3000 personen door 
de ziekte 1L1mgeh1.;;it. 

Yolgen. r;1pport van den resident van Bage
k:n w1Lren tnt ;~ l .fonuari 4:~60 ~ ]Jersonen door 
koortsen 1tanget1u;t. 

Het sterftet.:ij.er bellrnagt Yljf procent. 
De koortsen te 'ljila~jap vermiudernn docb 

zijn ornler l~uopeanen VILU hevigen aard. 

Van Renter, 20 Febru1.11ri. 
Eain1, 19 Pebrunri. Generaal Gordon wei·cl 

te Khartoum met groote ingcnomenhcicl ont-
v1mgen. • 

Hij riep den Mahdi uit tot Sultan van Kor
dofan en stontl hem 00 pet vermimleriug van 
de belastingeu toe. Ook beloofde hij dn.t de 
sln.venhantlel uiet beperkt zou worden. 

Uit Batavia, ~l Februari. 
Te PfLda11g loopt het gerucht tht de Ver

eenigcle Staten van X oorcl Amerika in de Ti
seroquaestie :t.ullen intervenieeren. 

De 1'ooi·waw·ls kwn.m 19 Februn.ri te Am
sterdam aan. 

De I'l'i11s rem Om11je arriveerde 20 dezer te 
Suez. 

De Limbw·g arriveerde 19 dezer te Marseil
le. 

De Uli'ec71t araiveerde 7 dezer te South~tmp
ton op reis herwaarts. 

Yan Reuter, 11 Februari. 

Sin9apo1·e, 21 Februari. De Pegasus vertrok 
16 Februari van Penang naar Tenom met bet 
raadslid Maxwell en den zoon van Toenkoe 
Tjit aan boord om te onderhandelen over de 
bevrijcling van de bemanniug van de Nisero. 

Maxwell is niet gemachtigd een Ultimatum 
t.e stellen. 

Loe. 

CJorrespondentie. 

Er "·erd ons een tuk ter plaatsing gezonden, clat 
wij hoewe\ de inzender het ondel'teekend hceft, niet 
plaatsen orndat de thtarin aangevoerde feiten, voor 
het grootste gedl-:e!te niet juist zijn voorgestekl en 
er schulcl geladen wonlt op iemand, die het in de 
verste verte niet verdient. Hct betrcft de zaken van 
Lijra en van cl6 Societcit de Harmonie. De clirectic 
cler Societeit heeft zich zoo clelicaat rnogelijk gedrn
gen, rrrnar de schuld ligt geheel aan een lid van 
Lijra. die op de onbandig~te wijze een welgemcendc 
raadge,ing ve1·keerc\ heeft owrgebracbt. 

Aangeslagen vendutien. 

Op ~ c andag den 25 Febnmri in het parnlhuis te 
Kepatian wn onuitgeloste panrlgoederen. 

Op Din~dag den 2G Februari in bet vendulocaal 
rnn 1len Heer .T. C. Hoff te Waroong Pelem rnn 
co;nmissic p-oede•ren. 

Op \\'ocus•hig- clen 27 Fehruari ten lrnize van 
wijlcn den Heer .\, van Di~sel tc I3ojolali van Jo~se 

goeieren. 
Op Donrle1·dag den 28 Februari te Klatten van 

den inboeclel vcn mevrouw de "·eduwe Hogewoning 
geboren Ruitenhach. 

Op Vrijrlag 20 Februari des \'oormiddags ten negen · 
urc in bet iucaal van het vemlukantoor a\hier rnn 
cle aan den Heer L. C. Janssen toebehoorende hui
zen gelegen tc Poerbajan. 

De Vendumeeste1·, 
H. C. FISSER 

A d v e r t e n ti e n. 

V;-ij~illi~@ 
open.bare verkoop. 

Op Zaterdag 23 Februa.ri tSS-l 
dP.s L'Oormiddng.~ ten IO w·e 

ten overstaan en in het locaal van het ven
dudepartement te Samarang 

van 
de koffie ondei.·neming GOLLI 

en van de erfpachtsrechten op de gronden 
waarop die onderneming gedreven wordt; ge
legen in de afdeeling Salatiga, wijk letter W. 
perceel No. 60 verpondingsnommer 62, hel;>
bende eene uitgestrektheicl van 587 bouws. 

SAMARANG, IO Januari 1884. 

(56) Mr, CAESAR VOuTE q. q. 

• 

op onze toko-vendutie te Sn1nara11g verkocht 
wol'<len: 

'.l'ieu prachtige Den;:;nn lsehe li.oeijen, 
waaronder 9 met Kalveren van 14 dng~n en ·1 rnaaml 
end, aangebracht ' 'an Galc11/la i-let· stoomer ,,1Vo1·
ma11dij''. 

Te bezichtigen in de paanlenlood1< aan den ouden 
boom aldaat'. 

J\Iet Comrnissien belasten zich. . 
( !7 !..) SOESJ\IA1 & Co. 

Op bovenstaande ventlutie 
zullen nog verkocht worden: 

Tjei~ paar A.ijam 1'.lontiara. 

(75) SOESMAN & Co. 

e:~~~t~~poo~""Regen 
O.J? \F~v~.., 

Ex11loit<1tie Ooste1·lijnen. 

Op 1 Maa!"t 1884 worclt het gedeelte Plt
ron - l1I odjo.f1•a gen van de lijn Soe-
1·a.baia - Solo voor het publiek verkeer 
geopend. 

v oorloopig zn.l in iedere richting slechts een 
trein loopen waarvan de dienst aldus is geregeld: 
Soel'C1bg.ia vertrek 6.25 voormiddag 
Modjos}'[lgen aankomst 3.6 namiddag 

Modjos1·ngen verh;ek 8.12 rnormiddag 
Soembaia aankomst 5.1 uamiddag 

Voor nadere opgave omtrent aankomst en 
verlrekuren van de tusschen gelegen stations 
en ha.lten, w.ordt verwezen uaar de dienstre
gelingen voor den loop der treinen. 

Op tille stations en halten zijn verkrijgbaar 
verzameling van cle Afstandswijzers, Tarieven 
enz. geldig op de Staatsspoorwegen op Java 
a 60 cents per exe~plaar. 

(73) De Chef cle1· Exploitatie O/L 

L. F. H. TEN HONES. 

Vereeniging van Landhuurders 
te 

Soe;·akarta. 

Algemeene vergadering op den 5 den Maart 
1884 des ochtends te 10 ure in het Loge-ge
bouw te Solo 

Punt van. Beha:n.deli:n.g 
De wijze van verkoopen van Indigo te Sa

marang, zooals dat thans plaats heeft en bet 
recht van preferentie. 

Het Bestuur der Vereeniging 
de Secretaris 

M. E. BERVOETS. 
N: B: Ook niet-leclen, doch 
belanghebbenden bij den Indigo-handel, 
worden tot bijwoning der vergadering 
uitgenoodigd. ( 7 6) 

Handels- en Commissiehuis. 

B. ,V. VAN HOGEZAND. 
Vool'sfraat- Solo. 

Steeds voorzien van de meest moge4jke soor-
ten, 

PROYISIEN en D RANKEN 
m prima kwaliteit en billijke prijzen. ( 62) 

Nat u ~r l ij k 

is ruiin voorzien van fluweeI, satj_jn, zijde, po
pelines, cacheiuiren stoften, sn.tiuets, percales
linteu, bloemen, frnnjcs, veeren en alle soo:i;
ten gazen, groote ket;ze darneshoeden, volgens 
l1m.tsto saizoen in Euro1m. Heeft ook voorra
dig een keurige collectie portierregoederen, 
stoffen enz. (37) 

Een foctnur elegante 

Fransche Schoenen, en Bottines, 
Dames glace Handschoenen met twee en vie 
knoopen. 

EEN F A()'.l'UUB 

pracijtige vilten 
HOEDEN V .AN EL WOOD & Co. 

diverse Strooho~den, Overhemden met lu:a
gen, van r 35 tot f 65 per dozijn enz. -enz., 

VLASBLOM. 

(13) Heerenstraat--Solo. 

Handels- en Commissiehuis. 
' 

B. W. VAN HOGEZAND. 
V 001·sfraat - Solo. I · Verln-ijgbaar 

APPOLLINARIS WATER in manclen en ln-ui-
ken, 

VICTORIA 
flesschen. 

W A'rER in kisten van 50 
( 61 ) . -

Amsterdamsche Apotheek . 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 

Merk PLATON & Co. - Batavia. (70) 

Handels- en Commissiehuis. 

B. W. VAN HOGEZAND . 
Voorstmat- Solo. 

On'tvangen: 

Puik puike BOTER merk B. VETH & Co. 
» » HAMMEN wegende pl. m. 6 kilo. 

Heele bWcken ERWTENSOEP, 
Engelsche GELEIJE in potjes (BATTY & Co.) 
ORGEADE- en FH.AMBOOZEN STROOP 

'/, en '/2 fl. ( TEIJSSO)l-:XEA.U.) 
VRUCHTEN op WATER en BRANDE

WIJN w. o. MACEDOINE (TEIJSSONNEA.U.) 
.... Deugdelijkheid van alles gegamndee1·d, dus 

niet goed terug. 
Prijzen uiterst billijk. ( 63) 

Handels- en Commissiehuis. 

B .W. VAN HOGEZAND . 
Voorst1·aat- Solo 

Ontvangen: 

Een factuurtje overheerlijke HOLANDSCHE 
SIGAREN in kistjes van 50 stuks en in prij
zen van: 
f 4,-f 4,GO f 5,-f 6,-f 7,- en f 8,- per 
kistje. ( 60) 

Mineraa,lwater 
uit de 

Vietoria Bron. to Oberlab.:n.stoi:n. aid. Rij:n.. 

Het beste der toJJ nu toe bekende Mineraalwateren, aanbevolen door vele medische au~ 
toriteiten. 

V erln-ijgbaar bij 

(77) 

SO ESMAN & Co. 
Semarang, Solo, Djocdja; 

en in alle Toko's. 

Ver~ob;<~~Jne~: 

Kantoor-Almanakken 
Zak-Almanakken 

over 1884 netjes ingebonden. 

Scheurkalenders 
diverse soorten. 

THOOFT & SUNING. 

(8) 

, · 

• 



.· 

• 

• 

G E L D - L 0 T E R IJ 
TE B 'ATAVIA, 

ten bchocvc van 

D e G y umns tle k s elrnol t e S oerl\.knrtn 
en 

Dt> V ereenl;;in1r tot 1·001·bN·eidcncl-:011-
de1·richt aan llinderen ' 'nu l'llin"e1·

mo;;cnden . ln Nederlandl!lc h 1111Ut:. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

Een prijs f 100.000.-
1 prijs van f' 20.000.-
1 « « « 10.000.-
3 prijzen « f 5.000.- « 10.000.-
5 (( « « 1.000.- (( 5.000.-

10 « « < 500.- « 5.00l>.-
100 « « « 100.- « 10.000.-
200 (( « « 50.- « ] 0.000.-

320 prijzen f' ·170.000.-
• LOTE. zijn tegcn f 10.- CONTA:NT ve1·krijgbaar. 
te Amboina bij de beeren A. ~. Harmsen & Co. 
« Banda cc den beer C. J. Biankert. 
« Bandjar111asin « « cc J . A. Jnnsen. 
« Bandong « « « C. G. lleiligers . 
« Batavia cc de tr I Escompto i\faatscbappij. 
« « cc den beer I I. J . .Meertens. 
« (( « « cc G. Gehrnng. 
« (( « « « F. IL Kroon. 
« (( <t de heeren II. M. van Dorp & Co. 

• « « « « cc Ernst & Co. 
« « c< « cc Ilruining & Co. 
(( (( « « « Ogilvie &. Co. 
« (( cc « . cc Yisser &. Co. 
I/. « « « « Dunlop & Co. 

<1 den beer Loa Po Seng. « . (( 
« (( « cc ' « Thio Tjeng Soey. 

« « « L. van Hutten. 
« « « C. /I . Aeckerlin. 
cc « cc l\ierinckx. 
« « cc Th. Jan~z. 

« Dengkalis 
« Donkoclen 
ct Bot'leleng 
t Duitcnzorg 
« Cherihon « « « J. J. II. Smeenk. 
« cc « « <c A. J. \\'oheknmp. 
« « « « cc J. van Holst l'ellekaan. 
cc Djocjacari.a « « « J. J. de Graaff. 

• « « « « cc II. Iluni.ng" 
« « « « « \\'ed. I~ocken. 
« cc « de beeren Soesman & Co. 
« Inclramajoe « den heer J. Revius. 
1o. « « « cc Chs. ·Pino. 
« Kedirie cc « cc F. Stoltenholf. 

• « Kota-Radja « « cc A. \\'. Kneefe!. 
« Laboean (Deli)« « « J. F. H. van Hernert. 
« 1\Iacassar « « « '\\'. Eekhout. 
« ~Iatlioen « « • « P. E. Andresen. 
« Magelang « « « ;.>. Koppenol. 
« Medan c< cc C\ W. F. H. Leytingt 
« Menado cc de heeren de Bordes & Co. 
« Padang « « « \Yaldeck & Co. 
« Palembang « « « G. II. Ruhaak . 
« Pasoeroean cc cc cc H. G . .Klm1der. 
« cc « cc « D. P . Erdbrink . 
« Pattie « cc « A. 1\L Yar);.evisser. 
« PPcalonga.n « « 11 A. W. I. Doch;trdt. 
« « « « cc S. N. 1\Iarx. 
« « « de heeren Hana l\Iullemcister & Co. 
« Poerworedjo cc den lwer 1\1. F. Srnets. 
« Probolingo cc « « C. G. Yan Siidrecht. 
« « « « « R. S. Thal Larsen. 
« Riouw « « « ('. van Zijp. 
« Rernbang « « cl P. L. rnn Bodegorn. 
11. Salatiga « « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « de heeren G . T. van Dorp & Co. 
fl. « « « « Ra.nm ·waay & Co. 
« cc cc cc cc Arnold & Co. 
, cc « « « Soesman & Co. 
« « « cc cc Grim! & Co. 
« cc « den heer A. Bis.~chop. 
« ~oerabaia « « « Ch~. Kocken. 
·« « « « cc V. Clignett. 
« « « de heeren Geb. Gimberg en Co. 
« cc , « « « Yan Muiden & Co. 
« « « « • cc Thieme & Co. 
« Soerakarta « « cc Soesman & Co. 
« cc cc {( cc TMoft & Buning. 
« « cc cc « Vogel van der Heide & Co. 
« « cc den heer L. Baier. 
« Tangera.ng « « « L. A. M. Leman. 
« Tega! « cc « K. Hovcns GreYe \Vzn. 
« Ternate • « « c< C. \V. R. van Renese van 

Du~jvenbode . 
« Tjilatjap c< c< cc I. I. A. Ui.tenhage de 

Mist. 
De trekking geschiedt ten on·r~taan rnn den No

taris Fl. J. 1\IEERTENS te IlataYia als bij aauplak
bitlet is bekend gemaakt. 

De Comm issic ad hoc. 
Mr. N. P. VAN DEN BERG. 

(12) E. DOUWES DEKKER. 

THOOFT & BUNINt -· Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

Ilrukkerij Bn BindBrij 
en 

HA "DEL (7J 

in Papier-, SchrUf· en KantoorbehoBften. 
Spoedige bediening en nette uflevering ge

go.randeerd. 
PRIJSCOURAN'l'EN wordcn steeds grntis 

verstrekt. 

TE l{OOP! 
Pretentie op Ji. F. § toebnan en 

echtgenoote, geboren n1·nddi.j. 
Int·ormatien: Fiedler, Soera· 

baia. 
(68) 

UE UB~ L MA1GAZ ~JN. 
EXPEDITF.UR-COMMISSIONN AIR 

AG ENTUUR VOOR ONDERNEMINGEN EN FABR!EK EN 

levern.ncier va n alle fabrieksbenoodigdheden 
J -D . T~ S1-\._S-~( "1nn.ran~·. 

De ondergeteokcn<le ueemt fl,, vrjjhe1d UEtlU-. 
medetedeeleu, d1tt hii in ziju M l~ l lBEL~1AGA
Z:lJN steeds voorlumden hecft alle mogclijke 
J\IEUUEL en HlJISRAAD, als : 
E~GELSCHE en BOBlU.BAIASCHJJ} LE

DI KANTEN met bultzii.k en 1thmboe. wrtnrbij 
voor de zuiverheid vn.n <le lrnpok worllt in
gestimn. 

SPIEGELS. SCHILDERIJEK, BET£LDEN, 
KRO.ON·-HA "G- en S'l'AA TDE LAi}fP.l~N, in 
alle gewildste merken. 

DJA1'IEHOU'l'EN STOELEN, TA.FELS, 
KASTEN, BANKEN, WIP- en LUIAARD. 
STOELEN, SGHUTSELS etc., MA LU\1EB.E 
RONDE TAFELS,-OONSOLES, TOILE'l'SPIE
GELS, KNAPEN,- complete SERYrn2EN en 
GLASWERl in alle genres ¥n prijzen en ver
der alles wat tot een completen Inboedel be
hoort. 

Belust zich tevens met het compleet inrich
ten van huizen, ook in de binnenlanclen, waar
bij steeds voor embn.lii.ge en goecle expeditie 
de meest mogelijke zorg zal worden geclrngen. 

Is geneg~n Inboeclels tegen contanten beta
ling over te neruen. 

VERHUUH.rr .M:EUBELS. 

Expeditie .. 
Beliist zich met het verzenden • van goecleren 

over geheel Ja.va en Europa, tevens met in
klitren van goecleren voor Heeren in de bin
neulanden 'l:!n voor bet verzenclen daarvan naar 
huune bestemming. stelt zich aanspmkelijk 
voor alle risico' en wanrborgt tegen eene ge
ringe assumntie-premie de goetle overkomst 
.der colli's. · 

Prod11eten worden door hem van bet spoor
wegstation alhier tot op de weegsch1rn,l in de 
pakhuizen getrnnsporteerd en stelt hij zich 
steeds aanspmkelijk. voor de overleggelden ann 
de spoorwegmaatschappij en voor de te minne 
uitlevering. 

Commissieha.ndel. 
Neemt producten voor de inlandsche markt 

en alle soorten van goederen in comrnisse te
gen een gering commissieloon. Producten wor
den door hem op mons.ter verkocht. 

A~entscha.p voor fabrieken. 
Belast zich met de levering van alle ~ate

rialen en veri.Wre benoodigdheden voor fobrie
ken en ondernemingen. 

E. T ' SAS. 
(15) S enial'ang. 

S O ES3LA N & C o 
belasten zich steeds met het houden van · 
H nis - e n Conuuissie ,-endutien 

(28) 

In conunissie o.nfvangen. 
Een zeer fraaie 

EUROPEESCHE MYLORD 
(van W . H. YA~ EcK & ZoNEx, Amsterdam) 
bizonder licht, geschikt om met t w e 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. 

Schoenen--Laarzen Magazijn en Atelier 
VAX 

V LA S BL 0 M. 
Heerenstraat - Solo. (24) 

Steeds ooorhanden: 
POSTTA.HIEVEN. 
'l'ELEGH.AAF'l'ARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorclen. 
'l'ARIEVEN voor KOELIELOONEN buiten 

de lijn. 
(6) THOOFT & BDNING. 

Uit de hand te koop. 
Een steenen lrnis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Informaties bij den heer 

(l 9J A. i\IACIIlELSE. 

Verkr ijgbaar 
lJIJ 

Thooft. & Buning - Soeraka.rta.. 
PAPIEH.EN I N Df\'EH.SE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOOlWENOODIGDHEDEN: 
INKTE , IN Z:EER VELE SOOR'l'EN. 
PRACHT ALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. · (5) 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B n s v B r z B k 0 r i Il u 
• 

EN 

L" i j r r B n t B M a a t s c 11 a D D ij 
TE BATAVIA .. 

Inlichtingen omtrent vcrzekeringen b. v. K npitirnl bli o v6rl1j(lcn, Imnrnr-teckkende 
keri.ng;- ook omtrent die volgens het onlitngs a11.ngenolllell Vl~ LlLAAGD tltriel'voor V 
I:: E'N' F'Ol\TDS, wprclcn gii.arne verstrekt door 

den Agent te Soernll:artn. 

(17) J. H. V A<N OMMEREN. 

Ondergeteekenden, eenige agenten voor geheel Java vo.n Bub's stookoven, hebben 
einde ann de vele .aanvrngen te kunnen voldoen, en allen. suikerfobriekanten gelegen 
te geven om de oven in toepassing te brengen, 100,000 vuurvaste steenen per stea 
ontboden, die zij tot de meest co ri. cur re ere n de prijzen. leveren. 

(18) • 

Atelier d'Ind ustrie. 
C. D E LIJN. 

Handel in HOUT en BO UWl\JATEIUALEN 
SMEDEIUJ, KOPEB.GIETERIJ, WAGEN

MAKElUJ en TIMMEH.MANSWINKEL
Bestellingen op bovengenoemcl werk, 

alsmede op: )29) 

Indigo Installa tien. 
worden met den meesten spoed, tegen billijke 
prijzen en met accuratesse geeffectueerd. 

DEUH.EN en· HAJ\IEN, houten en ijzeren 
KAPPEN voor WOONHUIZEN, FABRIEKEN 
en LOODSE:N', worden solide en net afgewerkt, 
geleverd en opgesteld. 

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

THOOFT & BUNING - -Soerakarta. 
leveren op aanvrnag dadelijk 

Sehijfsehie tregis t e r s en A.f'standsb e pa· 
lingen, afzonclerl ijk gcbOnrlen . 

Ged1·ukte Aant e e k e ning boekj e s. 
Naamlijsten. 
Klee,ling lijster_1. 
Strnfboekcn. 
1'9IenageboQken met sterlite Register . 
1"1·oees-Verba al. Get1ii :;;<"11 Vc1·hoore n. 
.lillelcln a:;;cleu Wcrhoo1·cn. 
V endu "·erantwllordi n::;cn, e11z..cnz. (4) 

Ha.ndels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOG£ZAND. 

1'001·st1·aat-Bolo (35) 

S t e eds b cleefd e lijk ai~nhe"o l en . 

A G:Qil\TSCHAP SoERAKA~A. 
der Bataviasche Zee- en Brand

Assurantie Maatschappij. 
De onclergeteekende sluit verzekeringen te

gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

An1sterctan1sche Apotheek 
SOERAKAR T A_ 

Eenig depot voor Soernkarta van 

Kaa.p~o.he V\Tij~en.., 
(25) A. MACHIELSE. 

Planten en Dierentuin te Batavia' 
Premieleening :fl 5 00 ... 000 

100.000 l .Jote n f 5 p e r JLot 

AFLOSBAAR MET GEUJK BEDRAG. 
Prijzen van f 50 .000 f 20.000 

f 15.000 enz. (30) 

LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE HEEREN: 
SOESMAN & Co. te 
SOESM.4,.N & Co. » 
B. J . EEKH OU'l', » 
J . W . VAN OOR.DT. » 

Socrnkarfo. 
DJ'bcj itkarta. 
Djocjakil.rta. 
Boijolali. 

1'\e onderg.eteekende belnst zich met 
JJ 0 PM ET I NGE N _ 

ook van landelijke ondernemingen. 
J . G. M. -A. CARLIER 

(26) gezworen Lanclmet 

• 

VA.N D E ll LINDE & TEVE S 
SAMA,RANG. 

V,er/-;,rijgbaar bij · · 
T HOOFT & B U N ING 

oud-officier van gezomlheitl b~i bet 0.-I. 

I-J:A~NDLEIDING 
voon 

NIET-(J:ENEESKUNDIGE 
1:\ 

Ne.'f!,erlanclsch-Lndie. 

l\let 't uitslaande platen. 
'l'en ge~m1ike op plaatsen wanr zich 

geeni. geneesheer bevindt, voor 
A111btenu.ren, QP pn.trouilles, 

enz. enz. 
· P1·ij.~ f 5.-- f1 ·anco pc1· post f 5,50. 

(21 

E en j oingmensch, Hollantl~r, 
haus te Seu nai·ang bij den handel werkzaam 

we:rt.scht eenn plantsing als fabriek of tuino1 
zichter , op ee n Suikerondernerning in de Vors~ 
landen Adre:3. Nommer dezes. 

• 

(72) THOOF'l' & BUNING. 

Te koop gevraagd ! 
Ben.g~·aalsch.e k oeije :n, 

e lli'. 11e r da~~ m instens ,·ier tlesschen 1nell 
;;cvcndc 1cn nict on1le1· da1J zes j1\.reia. 

• i\fen ndeess1s~ere zich bij de uiLgcver·s van deze Cou

rant onder he.t nu111rncr \'!111 deze achertentie. 

(44) 

]3;iunenlauclo:n : 

Gonwarneur G0vraa~d 
, -o m· al ( legelUk PIANO·on cle. 
~vijs. 

Ji'linli. sa.1aris. 
Adres no1 nmer dezes, met copy-::;ertificaten 

frnnco . 

(48) 'l'HOOFT & BUNING. 

BRAND -ASSURANTfE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

E)I 

BRAND 1-ASSURANTrE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas." 

Bij h et ~gentscha1• clezer 1'Iaa tseha· 
l1ij en bcst:1 1at, 01• zeer nannemelijke voo 
wn.:n·dcn, gclc;oenllcid tot ' 'erzcIIe1·iJ 
tc;;-cn bnu rulgcvaar, ''an a lle soorten G 
bo n wen e1 rt Goedcren. 

De Agent te Soel'CI km·ta 
(16) J . H . VAN OMMEREN. 

Zu.ig en Perspompen 
voor Indigo ,-Kookhuizen en BadJrnmers, goed· 

koop en go 1ed. 
Te bekomen bij 

· (11) C. DE LIJN. 

~~v l'l~o-g,;~ A.., ~lei~ 
:rrl 1odiste §a:ana rang . 

Beveelt 1 iich n.an voor het opmaken en le 
veren van alle toiletten, welke tot het dames 
moclevak bi 3hooren. (36) • 

Het. 
loge. 'r' 

(20\ 

TE l{OOP. 
en erf thnns geoccupeerd rloor de 

Jevragen bij den Heer . 
A. MACHIELSE. 

h ''erantwoorclclijk voor· de wet 
DE UITG!~VERS. 

-Tnool"T g· BuxiNG - Soerakarta • 

• 
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