
A0
• 1884. No. 109. Donderdag 4 Dece1nber. I e J aargang .· 

r •r- r II~ i 
[ .lJ 

Nl·EUWS en ADVERT ENT IE-BLAD. 
Uitsluitend Agent voor Europa E. EI.SBA CB ( 107 Rue Ordener } te Parij s. 

Abonnementsprijs f 7.50 per hal~jaar 

bij vooruitbetaling. 

Eeni[B mededeelin[Bn over Deli. 
l Door een ottd-ingezetene ). 

Deze mededeelingen betreffen een land dat 
aller belangstelling verdient Pn op meer waar
deering van de zijde onzer Regeering aanspraa.k 
mag ma.ken, dan tot nu toe 't geval. 

Dat land is · Sumatra's Oostkust, bet Neder
andsct .. Oost-lndisch Californie, l;iet land van 

waar de Europeesche tabaksbandelaren o. a. het 
dekblad voor hunne sigaren krijgen, het treu
rig misdeelde stiefkind onzer Regeering, meer 
onder den no.am van Deli bekend. 

Niettegenstao.nde Deli als het ware door ta
baksondernemingen overstroomd is, zoekt men 
er tot heden te vergeefs naar begaanbare we
gen, behoorlijke gevangenissen, kasernes, hos
pitalen, officiers-en gouvernements womngen, 
een bruikbare apotbeek, goed drinkwater, vol
doend hijgienisch toezicht en een school. 

De publieke wegen verkeeren nog alle m 
bun natuurstaat. 

Er bestaat zel!s niet eens een postweg van 
Ll\boean na11.r Medan, Timbang-Langkah en 
Serdang. Het ongerief, dat daa.rdoor zoowel 
de reizigers als de tR.baksplanters lijden, ligt voor 
de hand. Van Laboean, waar de bezoeker van 
Deli bet eerst voet aan wel zet, naar Medan, 
de boofdplaats in bet Deliscbe, is een afstand 
van vier uren gaans. Docb bij droog weder 
alleen. Daags na eene flinke bui, doet men 
er wel ee~s negen uren over, per voertuig, het 
weest gelijkende op een Noord Babantsche huif
kar, docb kleiner. 

In 't voorbijgaan zij opgemerkt, dat de e1-
genlijke hoofdplaats van Deli de residentie Beng
kalis is, waar alleen de Resident met ztjn 
Secretaris en een groot gedeelte van zijn amb
tenaarspersoneel, benevens een paar officieren 
en een dertig man troepen wonen. Het is er 
nog ongeriefelijker dan in 't eigenlijke Deli, en 
ook de meest ongelegene plaats, die men voor 
bet verblijf van den Resident beeft ku nnen kiezen. 

'Taba}rsplanters wonen er niet en wanneer 
de tegenwoordigbeid van den Resident ver
eiscbt wordt in het Centrum der plantages, d. i. 
!Jedan, waar ook een groot garnizoen ligt, dan 
moet die hoofdambtenaar per Stooruboot een 
reis waken van minstens twee dagen. 

Dikwijls beeft men er over gedacht, de re
sidentie Bengkalis naar Medan overtebrengen. 
Docb tot heden verhindert dit de p0litiek. De 
Sultan van Siak namelijk zou zich daardoor 
gepasserd achten, en wijl hij veel invloed heeft, 

F e u i 11 e t o n. 
Te veel om. te sterven, 

te weini~ ..... 
III. 

(Ve}'VOlg.) 

- Verbeeld u een geheele gemeente zeide van 
Hemmenis tot zijne vrouw, uit menscben van dien 
stand saamgesteld ! Saurin heete minist1·e des no
bles, maar het wil er bij mij nog niet in, dat hij 
een benijdenswaardigen werkkring had. 't Zijn goede, 
vriendelijke menschen op het kasteel, maar 't drukt 
een weinig. Nu wij zullen er we! aan gewennen, en 
als wij er eens wat meer t' huis zijn zall 't we! be
tl'l' gaan, 't ligt zeker ook Vl'ij wat aan ons. 

Het op en inl'ichten van ecn eigene huishouding 
ieeft voor een jong gehuwd paa!' een gansch eigen

aardig, onbeschrijfelijk genot. Wat bekoorlijke be
drijvigheirl, als het jonge vrouwtje nu hie!' dan daar 
dribbelt, en vruchteloos beproeft om overal te gelijk 
te zijn en het oog over alles te laten gaan ! Wat 
liefelijk als zij haren ,,man",- half v1>.rlegcn nog 
als zij dat woo!'d uitspr .. ekt, of dat niet zondel' la
cben kunnende doen tegenove!' de Vl'iendinnen barer 
jeug<l - als zij hare'l man, . zeg ik, raadpleegt over 
bet zetten van dat stuk bier, het hangen van dat 
stuk daal' of hem te hulp roept om een spijke1· te 
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of liever wijl ons contract met Siak den grondslag 
uitmaakt van onze vestiging op de Oostkust, 
is de bestaande toestand onvermijdelijk kwaad. 
De wegen behooren niet aan ons, maar aan 
den Sultan van Deli. Y oor hun onderhoud te 
zorgen is dus zijne taak. 

Wat den politieken toestand der Oostkust 
aangaat, zoQ kan die als volgt omscbreven wor
den. 

Van den S.ultan hebben wij het recbt afge
kocht van vestiging, van in-en uitvoer en van 
rechtspraak over onze e1gen onderdanen, dat 
zijn de E'Uropeanen, Chineezen, Javanen en alle 
niet Sumatranen. 

Zoo blijft ook de grond zun eigendom, en 
verhuurt hij de plantages ten eigen bate. Nie
mand mag eob.ter van hem gronden buren dan 
met toestemming der Regeering, en dat bet 
Gouvernement danrvoor van den pachter een 
flinke som eischt, is even verklaarbanr als dat 
het belastingen van den in-en uitvoer heft. 

Van de Gouvernements-gebouwen is bijna 
geen enkel in logeabelen toestand. Zij staan 
vlak op den grond, zijn vervaardigd uit ruwe 
boomen en hebben wanden en daken Tan atap! 
Zoo beschutten zij u noch tegen de hette des 
daags, noch tegen de koelte van den nacbt, 
hetgeen niet tot eene goede gezondheidstoestand 
bijdraagt. 

W el is waar kwam t.e Timbang-Langkat 
een paar jaren geleden een vrij goede contre
leurswoning gereed, alsook te Medan een stee
nen gevangenis, maar nu heeft de Regeering 
tocb nog te zorgen voor: logeabele kazernes, 
een behoorlijk hospitaal, een geschikte apotheek, 
bewoonbare huizen ten behoeve van officieren 
en ambt.enaren, en dan n0g voor een geschikt 
Residentiebureau. 

Het is te hopen, dat haar stiefkind zich niet 
lang meer met die eene controleurswoning en 
die steenen gevangenis zal moet.en tevreden 
stellen. 

De hygiene wordt er verwaarloosd, het drink
water is er slecht, het schoonhouden en besproeien 
van wegen, greppels en afvoerkanalen wordt 
eenvoudig nagelaten en een groot aantal Ohi
neesche vrouwen van losse zeden die te Laboean 
en Medan verb4if houden, loopen zonder eenig 
toezicht rond. 

Dat bij deze gegevens de vrees Yoor epide
mische ziekten voortdurend groot is, spreekt 
van zelf. Ontzaglijk wa::1 dan ook de paniek, 
toen, nu drie j>tren geleden, de chol~ra op vier 
ondernemingen te gelijk uitbrak. 

Maar heeft <lat land wel een toekomst? Is 
alles er maar niet tijdelijk ? 

slaan, een touw 'l'ast te knoopen of P.en ladder te 
verplaatsen ! \Yat zelfrnldoening als het blijkt dat 
iets goe<l geplaatst is, nauwkeurig past, zich net rnr
toont. Wat geduld in bet leggcn van plooien in de 
gordijnen, in het wegnemen van een vlekje, in bet 
afbinden van matten, in bet gol'llijnnaaien op stok
ken, 'in het ringrijgen op roeden ! Wat zorgvuldig
heid als een vertrek gansch klaar i~, om nog eens 
om en om te zien, of er ergens iets ontbreekt, of 
speld of draadje zijn blijven liggcn - nog even de 
panto!Tels uitgetrokken om op de kousen de luiken 
half dicht te doen, daar 't volle zonlicht bestoven 
doct schijnen wat geen stofje draagt, en het frissche 
zoo ongenadig weg neemt ! Nog eens, dat is iets 
liefelijks, waarop bet oog met welgevallen staai t. 
Gij kent dat genot nict, verwende kinderen der we
reld ! die alles lnat aankomen op meubelmaker en 
behanger; die, teruggekeerd van uw zoogenaamd hu
welijksreisje en. uw echtelijk !even hebbende aange
vangen· met weken van verstrooi.i:ng, uwe woning 
binnentrcedt als ware zij een logement ! Voor u is 
geen genot icts te bezitten, omdat gij niet weet 
wat bet zegt iets te ontberen. Gij hebt er ge<'n 
besef van om doeir overleg en schikking de mee;i 
mogelijke party te trekken van hetgeen gij hebt. 
Gij mist meer gcnot dan gij u kunt voorstellen, gij 
nieuwe Mevr·ouw, die daar half ligt in uwe gemak
kelijke sofa, tenvijl gij den behangersknecht uwc 
bevelen geeft ten aanzien van het vet·deelen der 
ruimte in uwc overgordijnen ! Gij mist het genot 
uw Jongen echtgenoot den trap op te jagen, om 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 
elke 10 woordon voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

De tabaksvelden leveren wel is waar slechts 
eenmaal ·in de tien jaren een goeden oogst op, 
<loch eerstens zijn er nog gronden in overvloed, 
zooJat de planter elk jaar op een nieuw stuk 
planten kan en ten tweede behoeven velden 
nadat er tabak van geoogst is, geen negen 
jaren braak t.e liggen. 

Dt!li geen toekomst? En dan zouden de 
planters gronden inburen voor vijf-en zeventig 
jaren in erfpacht? En dan zou de solide De
li maatschappij altijd maar Yoort gaan met 
kostbare gebouwen op te richten, scboone par
ken aan te leggen en dure concessies aan te 
vragen voor bet aanleggen van spoonvegen, 
trams en telegrafen ? 

Die maatschappij beproeft echter wel degeliik 
ook andere cultures. Zoo is zij nu druk bezig 
met het planten van koffie, rameh en suiker
riet en vooral voor bet laatste product is de 
grond bizonder geschikt. 

Over de Deli - maatschappij nog een enkel 
woord. Zij wordt door velen beschouwd als 
de grootste, de soliedste, de · ondernemendste 
en de invloedrijkste maatscbappij in N. I. En 
daartoe bestaat reden. De Deli mnatschappij, 
uit enkel Hollandsche aandeelen opgericht, 
doet u fier blikken op u w afkomst en ver
hoogt uw nationaliteitsgevoel. 

Al. baar werken zijn even fl ink en grootscb. 
Wij willen ze eens gaan bezien. 

(Slot volgt.) 

Soerakarta. 
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zelf het koord op de ~rolletjes te winden ! Gij kent 
het gcnot niet <lat men later heeft als men verrast 
wordt met iets nieuws, en gewichtige echtelijke 
raadpleging is noodig over verschikking van het ove
rige; u is dat onbekend die van den aanvang van 
uw huwelijksleven af u hebt gebaad in overvloerl ! 
Tot de schamelsten toe kennen er iets van als zij 
hon schoorsteenmantel oppronken met scherven 
van glas en aarclewerk; maar gij, gij zonen en doch
teren des rijkdoms en de1· weelde, wier jeugdige 
huishouding al dadelijk bij het opzetten een stapel 
is van pracht, gij kcnt dat eenvoudige genot niet ! 

Dat vriendelijke zonnetje van ~chikken de!' -
stroospiertjes wu men zeggen als men van vogels 
sprak - och ! het was in de Dennenhoeksche pas
torie niet onbewolkt, niet onverzeld van zorg, ja be
zorgdheid. Met schrik vernamen beiden wat er noo
dig was tegen aanstaanden Zonrlag, en onze predi
kant op zicht durhtte, dat de dag der vervulling 
van zijn hoogsten levenswensch, de rlag der inzege
ning tot zijn heilig ambt, hem tevens een dag zou
de zijn van alle1-gevoeligste aanranding zijner huise
lijke welvaal't, ja van verwoesting der berekeningen 
die hij en Christine zoo zorgvuldig hadden gemaakt: 
\Vat ~chat van geld moest e1· weg aan vleescli en 
brood, aan boter en kaas, aan rookvlcP.sch e.n suiker, 
aan kQffie en thee! Het was nir.t om te overzien 
of te overkomen. En dan nog de tulbanden en an
dere versnaperingen, zoo vele en zoo veledci, dat 
men er moedeloos onder werd ; gezwegen nog Yan 
den omslag, bet bijeenleenen van kopjes en schotel-

Inzending der Ad vertentien tot op den 

dag der uitgave v6Sr 10 uur. 

Een mandoer van een der ondernelllino-en 
in. het district Gendingan, (l'l.fdeeling Ngawle). 
wiens vrouw door een krokodil in de diepte 
werd gesleurtl, terwijl zij zich in de Solo rivier 
baadde, wreekte zich op het beeat door circa 
derti~ doode kippen, waarin hij arsenicum 
gediian had in de ka~ie te werpen. Al dndelijk 
werd een dcLarvan rl11or het ondier opgeslokt, 
waarna bet zich wnn.rscbijnlijk bedwelmd door 
het vergift, boven de oppervlakte van het water 
vertoonde en zelfo op het drooge kwam. Een 
Europeann joeg bet <lier eenige kogels ·door 
den kop en bleek dat het 7 metf•r Jang van 
den kop tot aan den staart was. Vermoedelijk 
bevinden zich llleer krokodillen in die rivier. 

In den middag van den 28en N 0vember jl. 
vond een vreeselijk ongeluk in de eentrale 
werkpla~.tsen der 8tnatsspoorwegen te Madioen 
plnat.~. Een Inlander n.L kwam tusschen eeni
ge raderen terecht, werd door dezen een paar 
rnalen rondgedramd en vloog toen tegen den 
grond; zijn linkernrm brnk gebeel en al van 
bet lie;haam af en bet hoofd was zoodanig 
gekneusd dat men de hersenen zien kon. 

Er waren geen teekenen van le·ven meer aan 
hem te bespeuren en werd bij uit de werk
plaats n<~ar het kerkhof overgebracht. 

Terwijl de waterstand in de Kali Pepee vrii 
groot was, stonden onlnngs drie J a vaansche 
jongelieden, waaronder een meisje, aan den 
oever dier rivier. Vertrouwende dat de stroom 
niet zeer sterk w11s dnalden zij in het water 
af, doch ondervonden toen de kracht van het 
water. Zii werden medegesleurd en daar hun 
noodgeschrei hiet werd vernomen kwamen zu 
allen om. Een paal stroomafwaarts ongeveer 
werden de lijken opgeruerkt door een mandoer 
der kettinggangers, die last gafze op-te visscben. 

Kortelings geleden was er rn de binnen
boeien te Bojolali een groot spektakel en dacht 
men algemeen dat er een oproer onder de 
gevangenen was uitgebroken. 

De toegeschotene menigte die ter bulpe kwnm 
opdagen konde echter rustig huiswaarts kee
nen, daa.r bleek dat bet helscbe leven door 
een der wachten veroorzuakt werd die plotse
seling krankzinnig geworden was. 

Daar bij in een staat van mzernij verkeer
de, werd die ongelukkige voorloopig in hech
tenis genomen en den anderen ochtend onder 
geleide naar hier opgezonden. 

tjes, van messen en vorken, van borclen en schaaltjes, 
stoelen en stoven. vVant Christines huisselijke schat, 
best en daagsch, het gekochtc en het gekregene sa
men, was niet half, neen geen tiende part toerei
kendc voor den dag der bevestiging, als de pastoric 
de zoete inval is voor ieder die verkiest te komen, 
en de gebeele omtrek er geen bet minstc bezwaar 
in maakt om met vriend en maag, gansche rijtuigen 
rnl, de lecraarswoning te gebruiken tot een Joge
ment, waar ieder eenvoudig dient en aanbiedt, neemt 
en geeft, als ware hij te huis. Huis en bof, keuken 
en kelder in een pastorie op den bevestigingsdag, 
't 1s alles algemer.n eigen<lom van heinde en ve1· en 
al kwam een dikke dame met een gansche vierbanks 
Jan pleiziet' zoo volgepakt als het rijtuig te pakken 
was, zij zou er nog niet aan denken om der domi
neesvrouw haat' excuses te maken VOOl' de mP.nschen
Jading, met wclke zij kwam aanzetten. 

Benootligdheden lieten zich leenen, en ook 't eten 
was 't ergste niet ... . . maar de wijn ! Van Hem
mcnis, even weinig als zijn vrouwtje volkomen inge
wijd in de stoffelijke voorbereidselen tot de intrede 
in de gemeentP., meende het nog al ruim genomen 
tc hebben met een anker wijn en een tiental halve 
fleschjes ma<lera. Maar nog t.ijrlig werd hij onqer
richt dat hij deze proviandeering ge!'ustelijk kon v~r
dubbelen, ten minste indien hij er ecnigen prijs op 
stelde toe te komen, en zich en zijne v1·ouw de pijn
lijke positie te sparen om een kclrlerleening te doen 
bij clen een of antler op bet dorp. 

Die gcweldigc overschr~rling hnnner huis<'l~ke b~-



De bejaarde weduwe 11. te Kebttlen heeft 
v2el last van kwajrmgens en dieYen. 

Klnagde z~j onlangs <lat ha11r huis met stee
nen werd gebombanleerd, nu mo est zij onder
vinden <lat ook lmre goederen niet veilig wa
ren. Al haar tafelgereedschp verloor zii, 
zoodat zij nu genoodzankt is bij hare buren te 
leenen. 

Gisterenmorgen werd alhier het telegrafisch 
bericht ontvangen vnn de benoeming tot Rid
der van den Iederlrmdschen Leeuw, van 
Radhen Adipatie Sosro-Negoro, Rijksbestier
der van Soerakarta en werd den jubilaris 
gisternvond bij ruonde van den Resident, in 
tegenwoordigheid van autoriteiten dnn.rvan me
dedeeling gedann. 

Vele belangstellenden baddeu zich danrbij 
n.angesloten, om den Rijksbestienler hnnne ge
lukwenschen aan te bieden, wat onder een 
glas champagne ph1ats vond en wuarrnede 
de plechtigbeid was afgeloopen. 

In de desa Poejangan, op ongeveer drie pa
len afstand van Jugjakarta, bevindt zich ach
ter de woning van een inlander een put, (soe
moer tiban), die nacht en dag door honderde 
personen bezocht wordt om 7icb te baden of 
om het water daaruit te drinken. Zelfs hoog
geplaatste J avanEm met hunne vrouwen ziet 
m n onder de menigte. 

De inlandsche vrouw Potro, woonachtig in 
tle benteng, had een kind dat aan vlagen van 
krankzinniglieid leed. 

Op zekeren nacht droomde zij, dat wanneer 
zij haar lieveling aldaar een bail deed nernen. 
hetzelrn -genezen zoude. Hare droom werd be
waarheid. 

Spoedig ging dnt vertelsel als een loopend 
vuurtje rond en daaraan heeft die put nu ha
re reputatie te danken. 

De beste zaken ;:uaakt ecbter de huisbaa , die 
door de talrijke offers in korten tijd een wel
gesteld man werd en van de opbreng t reeds 
een groote woning bouwen kon. 

De leiding van af de onderneming Brndjan 
naar Bojolali, ten einde laatstgenoerude plaats 
van zuiver water te voorzien, is bijiia gereed. 

Ten oosten van het A. R. bm eau heeft men 
een vijver gemaakt even als een artesische put, 
die om hare fraaiheid ten zeerste geroemd 
wordt en overvloedig water gee~. 

Y oor genoernd plaatsje is <lit een groote ver
betering en komt den Assistent-Resident, die 
daartoe het ini.tiatief nam, zeker een woord 
van dank toe. 

Eenige dagen geleden vond een opgezetene 
van de Kali-Sige in de nabijheid van de on
derneming "\Veroe-Dalem, toen hij ,s nacbts de 
ronde orn zijm· woning deed, een inlander van 
de overwal bezig hem van E'en zijner karbou
wen te berooven. 

Om dit te beletten verwondde hij hem met 
zijn lans, <loch scheen niet goed getroffen te 
hebben, daar de dief het hazenpad koos; den 
irnderen <lag werd hij echter door de Politie 
opgevat en bevindt zich thans in de gevangenis. 

Men is in de laatste dagen in de Chineesche 
kamp en rondom het fort drnk bezig met het 
in orde maken der wegen wat zeer op prgs 
uesteld client te worden. 
0 

J amrner ecbter dat Kebalen tot heden nog 
van dat voorrecht verstoken blijft, en hoewel 
Keulen en Aken niet op een dag gebouwd zijn, 
zoude het Bestuur de bewoners dier achterhoek 
zeer aan zich verplichten, door zich ook eens 
hunner te ontfermen. 

grooting sloeg onze echtelingen tot mismoerligbeid 
necler. Christine ,·leide haren bedrukte11 echtvriend 
met de meening, dat het zoo·n vaart niet loopen zou, 
en dat de raad om nog meer wijn op te doen, slechts 
een uitdoeisel was mn ovPrdre1·ene berekening; ten 
gernlge waanan dan ook bij de tweede bestelling de 
\YijnkoopPr op bet minzaamst Yerzocbt \Yerd het eene 
anker te willen terugnemen, indicn, waaraan niet 
getwijfehl werd, de tweecle mand niet eens beboefde 
geopend te wordrn. ,;Wij zelve gebruiken weinig 
wijn" voegde hij er bij, .,en hebben rlus zooveel 
orerscbot 11iet noodig." De tweede mane! kwam gc
trouwelijk den volgenden dag, vergezelc! van een be
lcefc! sc,hrijvt:n rnn d1~n wijnkoopei-, dat clominc er 
zich zeker van bedanken zoude, als hij het overschot 
in zijnPn kelder ltJgdtJ, want clat zulke uitnemencle 
kwalitcit als de geleYerde op de flesch hoe !anger 
hoc beter were\. 

- 't Is best mogelijk, zucbtte van Ilemmeni , 
maar hoe krijg ik zc betaald? 

Gedachtcn aan hoogerc zaken vcnlrongen echter 
weldra, a\Lbans tijdelijk. cleze geldclijke zorgen uit 
s' mans zieL llet schrijn~n zijner intrr>cpreek was 
niet het minste gewPc~t clat zijo gr>est in den laatsten 
tijrl had bezig gnhouclcn, en nog blecf bezighouclen, 
nu liij zich op zijn strnleerkamer afaonclercle, en rlaar · 
bet oog bar! op de kerk, in welke hij voortaan wee
kelijks zijne eigene gemeente zon voorgaan, ganscb 
iel.s anders clan het prediken in den vreemde, zooals 
hij tot dusver gcdaan bad. Hij steldc zich het gan
,.;che gewicht zijne1· betrckking met ongernitl.sde ge-

Bij de minste regens staan de wegen aldaar 
voor een groot gedeelte blank, daar nergens 
voor een goede watemfvoer gezorgd is, hier en 
d1111.r zelfs geene behoorlijke leidingen bestiiun 
en spoedige voorziening dus ook daar wensche-
lijk is. · 

Bet politietoezicht bij de opcnbare venduties 
bier ter stede is zeer gebrekkig en spelen de 
koelies, door hun binnendringen en onbe
schaamdbeid, de baas over de koopers en hin
deren bet pnbliek. 

Bij de laatste venduties iu de Scboolstraat kon
de men zich weder daarvan overtuigen, daar 
de koelies aan de kooperfl het gekochte nit de 
handen rukt.en of onder elk11nder om een vracht
je vocbten. 

W anneer toch bij Chineesche bruiloftfeesten de 
polttie steeds <lag en nacbt vertegenwoordigd 
is, clan zal ook wel een Europeescb of inlu.ndsch 
politieagent besr.bikbanr gesteld kunnen 
worden om de goede orde bij publieke vendu
ties te handhaveu en de opdringende koelies 
op een eerbiedigen afstand t.e houden. Zeer te 
wenschen is dat daaraan gevolg gegeven worde. 

Jn de nabijheid der halte Walikoekoen moe
ten zich in den laatsten tijd een groot aantal 
wilde zwijnen ophouden, dit het den desabe
woners zeer lastig ruaken. 

Een onzer ingezetenen heeft zich 11ldaar voor
loopig met der woon gevestigd en moet met 
het bereiden en verkoopen van dengdeng zeer 
goede zaken rnaken en daarin een ruim bestaan 
vinden. 

De Chineezen zijn daarop zeer happig en 
betalen voor een pikol gaarne f 30. 

Ook scboot de man aldaar onlangs een tij
ger, zoodat die buurt een Eldorado voor jacbt
liefhebbers schijnt te zijn. 

Gemengde Berich ten. 
De Hangsche correspondent van het U. 

D. steekt op niet onaardige wijze den drnnk 
met de nieu we wereldtaal. 

,,N aar aanleiding van rnijn feuilleton van 
Vrijdag had ik de eer, schrijft hij, het aanzoek 
te ontvangeu om kopanalis spodol te worden 
van de klub, welker disein is: »lenad pHi()' e 

' 0 phtk volapuka"; 1.Docht ik mijn spodoliteit (of 
waardigheid van correspondeerend kopanalis) 
willen gebruiken, om u w gencht orgnan te 
bekeeren tot »plag e plak'', dan spieD"elde men 
mij zelfs voor stimokopanalis (eereJid) te wor
den en volnpukat.idel lwnoris cai1sa, zonder te 
vr&.gen of mijn lovepolam ( vertnlinO') al dan 
niet satik ( voldoende) is. 
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»En, Huisterde de verleider ffi!J m zoetvloe
iende woorden toe: »i\Ienade bal puki bal; 
bedenk welk een roem voor u is we()'gele()'d 
uw Sprokkelingen, thans slechts verst7ianb~m'. 
voor 4 millioeu zielen en hunne stamverwan
ten, clan genietbaar te zien worden voor het 
geheele >menade" of menscbdom. E1·itis sicut 
De11.~, scientes bonum et malum !" 

,,Ik beloofde den toekomstigen ,,siedele vola
plikakluba" (voorzitter der club), overzijn ,,mob" 
(voorstel) te_ zullen nadenken, en wensch bij 
dezen openlgk te constateeren, dat ik er alle 
ver!)ischte aandacht aan besteed heh. De terug
keer tot den v6or-babelschen tijd, toen de ur
volaplik door den drang der ODlStandi()'heden 
uiteenspatte in allerlei dialecten, stam:eu en 
talen, om later, 18'/2 ,eeuw geleden, op den Pink
sterdag __ nog weer eens het hoofd op te steken, 
lokt mg evenwel voorshands niet iian. Zoo lan(J' 
er mill~oene_n m~nschen rondloopen, die zich 
de moe1te met willen geven, om hun bloedei()'en 
moedertaal beboorlijk te leeren scbrijven, 
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en 
zoolang er nog ~~le dozijnen t11len zijn, die ik 
en velen met my nog niet kennen en leeren 
kunnen, zoolang vind ik, ego1st, meer nut in 

moedelijkheid voor, en trachtte alle denkbeelden van 
zicb te venvijc!eren, die zijne aanJacht van dit hoofcl
punt zouden hcbben afgetrokken. 

. _ l\let zulke gedachten en gewaarwordingen begroette 
~\J ook den morgen rnn den gewicbtigen dag. Cbris
trne ~ms reerls zeer vroeg gekleed, en vol zorg dat 
alles m orde zou wezen. Hare ee1· als nieuwe domi
nes-vronw. van Dennenhoek acLtte z\j er in betrok
ken clat mets ontbrak. en ook het aanrnkken van een 
groot aantal gas ten geen stoornis of verwarrino- o:reven 
zou. 't <J:oede vrouwtj~ had genoeg aan ha~1~elve, 
zooc!at Z\J het zekei· rnm c\oordachte verzoek om eenio-e 
stoe_l_en ter plaatsing in bet rloophek bepaalrt mo:St 
afwuzen; hoe 't haar leec! deed - zij had ook al 
moeten leenen en voelde levendig w:it het zeggen 
moest afgewezen te worden; ook kleinigherlen vinden 
toegang tot een gevoelig hart! 

Yan licverlec!tJ kwamen de bezockers oprlagen. 't 
\Vas no~ \~el _een uur voor de morgenkerk, dat b~t 
eerste rutmg Ill de pastorie sti lbield . Den consulent 
uitg~~on.lercl 1~are? alien vreemd aan den bernepene 
e_n ZIJll vromvtJe. _t \Vekte geen aangena~m gevoel 
z1ch zoo onde1· vnenden te gcvoeJPn, schoon e1· en
kelen oncler waren, tot welke de nieuwelino-en zich 
aangetrokken gernelden en met wien clan ook dien c!ao
de gronrl w_enl gelegd tot vrienrlscbappelijkcn on~ 
gang. De meuwe domine reeds als zoodanig aa.no-e
sproken, en met_ de _komst in de gemeente geluk 
gewenscbt, .. ontvrng zune gasten zoo goed al~ hd 
htJm met z1Jn hart, aan gansch anrlere clenkbecldPn 
gewijd, mogelijk waB - cerst na de bevtJstiging zou 

de kennis van het bestaande waarin men lit
terntnur lrnnt en kbar viudt, dan in deze pasi
lalie, een vormig en vlak en zonder letterkuude, 
een zn.ndwoest~jn gel!jk." 

V oorn.l de overweging <lat reeds herhaaldelijk, 
mirnr steeds zonder vrucht, soortgelijke pogingen 
zij n gedan.n, heeft de schrijver tot dit besluit 
gebracbt. Hij deelt er 't een en ander over me
de en besluit aldus: 

»En nochtans is de wereldtan.l heden ten da
ge nog niet meer clan een »mob", om met de 
V oln.pi1kers te spreken, en wacbt vermoedelijk 
ook Mn dit jongste voorstel het oordeel dat
naar ik onhings hoorde citeeren -- door Littre 
over een vorige proeve werd geveld: >cette ten
ta'.ive eut tout l'insucces dont elle etait digne". 

De eerste stoommacbine, die in Rusland ver
vaardigd werd, dngteekent reeds van het jaar 
1763. De Russische Revue Rus ·kaya Skai·ina 
deelt d:enmmgaande ee.aige hijzonderheden mede. 

De ontwerper van deze stoonunachine, was 
de mijn-ingenieur Polzunoff, werkzaam aan de 
iizerfabriek te Bamaoul in W est-Siberie; de 
machine zelve had eenige overeenkomst met 
de m11chine yan Newcoruen, ofscl:roon zij in 
sommige opzichten op werkelijke verbeteringen 
kon bogen. Zoo had de H.ussische ingenieur 
zijn machine van twee in plaats van een 
stoorucylinder voorzien eu iu plants van de 
bnlaus, maakte Polzuuoff gebruik van een rad, 
dat iu verbiuding stond met de kettin()'en van 
l 
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( e zmg•ll'st11ngen, waardoor de weer in een 
re?htlijnige beweging overgebmchte kringvor
m1ge, aan een stel v-nn groote blaasbalgen 
medegeLleeld werd, welke den toevoer vim a~ 
dampkringslucbt in een hoogoven regelden. 

De verdeeling van den stoom gescbiedde 
automatisch, evenals in de machine van Newco
men, maur beter en regelmatiger. 

Deie machine, welke twee cylind~s had vnn 
9 voet lengte en 9 duim middellijn, werkte 
g~durende 2 maanden van den 20n Mei 1766 
af, Vijf centenaars zilver werden daarruede 
uit ruim 3000 centenaars erts gewonnen. 

Jammer genoeg, heeft Polzunoff zijn stoom
mi1chine niet kon zien werken, want hij stierf vier 
dagen te voren aan tering. Hij was klaarblij
kelijk een zeer merkwaardig man voor zijn 
tijd, en de vele opmerkingen viin natuurkun
digen n.ard, die bij 11.an de beschrijvinu van 
zijn stoommacbine beeft toegevoegd, toonen 
duidelij k au.n dat I hij niet alleen een uitO'e
strekte kennis bezat, .u:.aar bovendien over ~en 
zeer juist en FCherp oordeel kon bescbikken. 
Zoo maakt hij bijvoorbeeld in zijue tbeoretische 
beschou wing en omtrent »Lucht, Water en 
Damp> de opmerking, dat de natuurkundi()'en 
het nog niet eens zijn over den oorspron(J' 
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warmte, en dat sommigen haar bescho~wen 
als een bestaande, zeer fijn ver<leelde en zich 
bewegende stof, terwijl anderen van meeniug 
zijn, <lat zij outstaat door de wrijving en de 
trillende bewegingen van uiterst kleme deel
tjes, welke aa~ onze waarnemingen ontsnap
pen, en waarmt de lichamen gevormd zijn. 

Hij haalt bier waarschijnlij k de woorclen 
aan van Lomonosoff, die zich over dit onder
werp uitliet in ziju merkwa.ardige, maar weinig 
bekende memorie, die als instructie tot de pool
expeditie van Tchitcbagoff diende 

N. v. d. Dag. 

Ve rs p reide Berich ten. 
Te Padang heeft een Commissie bestaancle uit een 

verificateur en een opzichter der in - en uitrnerrecbten, 
acht kisten gezoutr.n vi~ch, die tot verrotting was 
ov•:rgegaan en het opslaglocaal der recherchl:! door 
den stank verpestte, vcrnietig-d door ze voorbij rlen 
\\.alvisch in zee te werpen. Berloelde Yisch was uit 
Singapore aan een Chinees gecom;igrwerJ, doch daar 
dczc ze nitJt wilde ontvangen liet men ze tot verrot-

hij rle vrijheid hebbcn van zicb te rerwijderen. Ee
nige rninuten ;oor den aanvang der godsc11enstoefening 
hillld het rijtuig van den baron stil. Een livreiknecht 
opende het portier, de professor steeg uit en hielp 
hoffelijk Mevrouw en Freule Josephine; de baron 
ontbrak, hij had clien nacht een aanval van h1•t 
poriagra gekl'egen en nog op de stoep wisselc\en 
Mevl'ouw \'edekend en de bewone1· c!er pastorie be
tuigingen van !tledwP.zen, afgebroken <1001· de opmer
king, dat bet zoo zach~jes aan tijd wenl, 1iamelijk: 
om naar de kerk te gaan. 

Zij was reerls siampvol, en met moeite bereiktm 
de hooftlper~onen hunnr plaatsen; zelfs bet Iokaal 
van het orgel had de organist nirt vrij kunnen hou
clen, zood<tt hij wel genoodzaakt was, op dezen bui
tengewonen dag bet gebod der kerkvoogdij om er 
ni•wiand toe te laten te overtreden. Somrnigen br.
weerden met een eenigszin · hijperbolische verklaring, 
dat er geen mu is meer in de kerk kon; antleren 
dat bun voorspelling uitkwam: de kerk zon te klein 
zijn. Oat een ,.perfostcr" zon preeken had velen uit
gelokt, en voor de bcwonrrs van de oml iggende dor
pen w.ls ook een slaadje als dtl inzegening van een 
proponent bet lokaas om elkaai· eens te ontmoeten 
en samen een aangenamen dag door te brengen. 

De lezer zou l1et hier waarschijnlijk eenigszins mis
plaatst achten, indien hem e~n breed voer[g verslag 
went gegernn van de bevP.stigingsrrde. Zij was zoo 
eenvoudig, clat eenige splinterkijkers wel iets ,,clie
pel'.;" van hooglecrnar verwacht harldeu, en zou har
tclijk dat velen nauwelijks hunne tranen konden be-

ting overgaan. - De muziek v:i.n Fort de Kock is 
gedurenrle eenige dagen te Padang Pandjang uit 
logeeren gw1'est. De ingezrtcnen van laatstgenoemde 
plants zijn daanloo1· opgefrischt wat wel noorlig was, 
daar bet maar niet wil<le n•genen en de Padangsche 
l\Ic1·api volkoml'n kalm en rustig w:is. - llet re
glemPnt op den tlienst cit'!' branclspuiten te Padang, 
vastgesteltl bij staat~blad ·!877 No. 66 is ingctrok
ken en de brivoPgdbeitl tot vaststelling van cen nieuw 
regleme11t overgelaten aan bet hoofd van ge" estelijh 
bestuur. -- Niettegenstaande de Regeering de vee
pest verboden heeft, is de hee1· Macawallnng, parti
culier te Padang, aangestrld tot gecommitteerde bij 
de werkzaamheden tot de bestrijding en den tegen
gang de1· ve.epP.st in de bovenlanden. E:::· zijn nog 
een aantal sol\icitnnten naar diP betrekking voor het 
geval dat er nog meer benoodigd zouclen zij'I. - De 
nPgorij Pocngoei1g Kasik is tot een zelfstaande ne
gorij verhevi>n, onder het be$tlmr van een Pengoeloe
kepala die echtm· onder het protectoraat staat van 
den kontroletu· van Kaj.,e Tanam. Blijkens besluit 
van den Gouverneur-Generaal hecft die Pengoeloe 
zitt ing in de rapat van de Kajoe Tanam. - Te-"'Pa
dang heeft de schutterij prijs geschoten en is een 
Chineesche barbier bestolen geworden . Men ontlastte 
den laatste van al zijne baat'd chrappersgereedschap
pen en bet geld wat hij dien clag verdiend bad. -
De commis.0 ie voo1· de tentoonstelling rnn den Dieren
tuin maakt bekend dat door den Inlands.chcn cere
moniemeester Pungeran Said Abdoelah "bin Mantiour 
Aliedroes, alsnog werd ;;itgeloofd een niele horlogi
ketting met mec!aillon, als prijs voor bet schietcon
com·s in den plantentuin. De waarde van het kleinood 
were! niet opgegeven. 

In de Ilataviascbe beneclcnstad werd dezer dagen 
een p:iging tot vergiftiging in een Chineesch huis ont
dekt. De g iftmenger had het zout, dat dien dag 
YOOr bet gebruik bestemd was vermengd met ratten
ki'uid. Gelukkig werd het tijdig ontdekt en de dacler 
gearresteerd.- De amfioenpachter te Batavia en 
Buitenzorg klaagt over het kleine debiet. De Java 
Bode vraagt of Inlander en Cbinees mintier schuiven 
of zou er zooveel amfioen clandestien ingevoerd word en? 
De vraag is nog al nai"f.- Op tanah abang is een 
vroi\w, die een kind op den arm had ovel"J"eden. De 
moeder kwam er goed af, maar het kind moet een 
vrij ernstige wond aan bet l1oofcl bekomen hebben.
Een der aanwezige paardenartsen gaat naar Palem
bang, om een claar uitgebroken ziekte onc!er de kar
bouwen te onderzoeken. Er zal aan de Regeering 
geen permissie behoeven gevraagd te worden om al 
of niet veepest te constateeren, want het is clitmaal 
stellig gern veepest, maar een ziekte die in de letter
kunde onbekend is; er worden namelijk tusschen de 
huid en tipieren groote wormen aangetro!Ten. 7.ij 
brengt Palembang in groote ongelegenheid. De leve
rancier rnn het Y!\)escb aan de troepen dreigt de 
leverantie te zullen staken wegens fo;·ce majeiwe. 
Zijn vleesch wordt door de commissie afgekeurd op 
grond ,·an het enorme aantal wormen, rnaar - de 
man kan gecn ancler Y]eesch krijgen.- De Javasche 
Conrant denkt bcter laat clan nooit. Acht dagen na
clat de berichten rnn Toba, l\fandbor en Fort van de 
Capellen bekend waren kwam zij er mede aan .. , _; 
misscbien 'rnrcn er lette1·zetters ziek, een eurel waar
aan soms meer drukkereien soulrreeren. 

Het Soerabaiasch Handelsblad verbaalt dat door No. 
2·19 ties mid.dags met zijn tPlefaontoestel menschen 
gewekt worden, die door hem \·ermoedt worden een 
siesta te nemen, om ze clan met een tabae sobat of 
een nietsbeteekenencl praatje af te schepen. Die 
daarvan geen last wil krijgen wm·dt aa11gemden zich 
niet met clat Nr. in verbinding te brengen, door de 
centraal-stations te waarschuwen. Het blad bee~ 
het koopje zelf gl'snapt en spreekt uit ondervindino-.
De hrer Schmidt te Tretes is volkomen op de ho~gte 
rnn de oorzakrn van de ziekten in het suikerriet en 
kuffieblad, kan beiden doen ontsta.a.n, maar ook op 
onkostbare wijze vom·komen. De heer Schmidt is we! 
genegen zijn midclel bekend te maken, bij wil echter 
met de Regeering niets te doen bebben, maar ook 
de particuliPre landbouwers niet naloupen. - Te 
Soerabaia begraaft men ook al niet met zorg en bet 
vervoeren cler lijkcn naar hrt kerkkof laat veel tE> 
wenschen over. Voo1· een paar dagen wcrd l.et lijk 
van een Inlander langs Passar besar gedran-en zoo 
slecht toegedckt, dat het een of antler lich:a.m~deel 
bij beurten zichtbaar werd. Het was walgelijk om 
aan te zien. - Te Soerabaia bombardeert men in 
wijk Lt. B. geclucht met ;teenen en heeft men h~t 
blijkbaar gemunt op een huis met zinken afdak; de 
steenen die ct· op terecht kwamen, veroorzaakten 
een helsch !even en deuen eenigen verschrikt uit 
het bed springen. --- Twee Europeescbe militairen 
bezochten een zeker buis op Sawahan en bleven 

dwingen, vooral toen de bevestiger zijne hooge ver
wachting aangaande dP.n joogen leeraa1· uitdrukte 
en met een trelfende wending zich als in de plaats 
van den ontslapen vader dacht, en sprak zooals de
zen den veelbelovenden zoon zou bebben toegespro
ken, ware het hem vergund geweest zijnen eenigen 
zoon in de evangelie- becliening te bevestigen. En 
cliep was de inclruk, toen die zoon met diep bewo
gen stem bet: ,,Ja ik, van ganschcr harte ! " uit
sprak, en met oplegging der handen door de niet 
in geringe get.ale aanwezige predikanten werd inge
zegend. 

Maar niet zoo diep was die indruk tot de kerk
gangers ·- immers tot de meesten - ingegaan, of 
· bij 't verlaten van bet bedehuis was het een vroo
lijk, levendig praten en begroetcn, niet het rninst 
in de pastorie w:iai· hct al spoedig weinig minder 
vol was clan .stt"aks in de kerk. 't Zou der vrouw 
van den huize onmogelijk gewcest zijn, alleen aan 
zoovcel men$r:hen koffie te schenken; maar er wa
ren gedienstige handen genoeg om haar te helpen, 
en wat de broodjes en kreniebroorljes, boter en kaas; 
rookvleesch en tong betrof, men rekende zich 't huis, 
en de inh•·Ud der brooclschalen en rler schaaltjes 
TOOi' bet bijbehorende verdween zoo snel, dat de 
v1·ouw van den jongen leernar niet zondcr bezorgd
heid dacht aan het vervolg van den da.g. 

(Wordt ve1·vol9d.j 



daar ongrveer een um· · toeven. Toen zij kazerne
waarts wilden keeren bemerkte een hunne1·, dat uit 
zijne pmtefeuillr, die in zijn broekz11k zat, zijn ge
heele rijkclom, bestaarnle uit een bankbiljet rnn f 25.--
en een \•an f I 0.--- verd wen en waren. Niemand uit 
het huis beweerde van den diefstal ir.ts te weten, 
de zaak is echter hij de politic aangegel'en Pn de 
Schout R. maakt zich 'icrk het geslulene terug te 
zullen virnlen. 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 2 Dect>mbe1'. De contributie voo1· het 
' ciYiel weduwen- en weezenfond~, over ·1885 te hef

fen - is vastgesteld op 4 pct. van bet inkomen. 
Op Atjeh zijn weder een Duitscher, een Belg en 

een inlander gedesertrerd. 
Bewilligd in de oprichting der indigomaatschappij 

Plosso, te Semarang. 
Benoemd tot tweeden commies op het lmreau van 

den gouvernem van \Vest-Sumatra, Scholten: 
Ter beschikking gesteta -van den Directew· van 

Binnenlandsch Bestuur, de ambtenaren Meesberg en 
Rijfsnijder. 

De resident van Borneo's vVestkust seint onder 
dato 26 Novembe1•, het volgende: 

De opstandelingen zijn uit elkand1:1r verdreven. 
r lk ga heden met afdeelings-commandant naar 
Mandor. 

27 Novembe1· . Zonder verzet te ondervinden met 
de colonne aldaar aangekomen. 

Kapiang Boeboes is vel'laten. 
Allee1t bij het arresteeren dcr hoofclen van den 

op • .:and is misschil'n eenig verzet te wachten. 
Ingetrokken de betrekkingen Yan chef en onder

chef der aftleeling Statistiek bij de algemeene secre
tarie. 

Benoemd tot stadsvroedvronw te Soerabaja, Smith; 
te Semarang, Levasseur. 
Geplaat5t te Soerabaja, de hoofdonderwijzeres Fei

kema; 
tP Semarang, de hulponderwijzer der eeste klasse 

Boender; 
Overgeplaatst van Makasar naar Salatiga, de hulp

onderwijzeres de Bruin Ouboter; 
Van Salatiga naar l\Iaka. ar, de hulp-onderwijzeres 

Lambrt>gts. 
Het stoom chip Vega i~ Anjer gepa eerd, met steen

kolen l'an Shields naar Semarang. 
Het stoomschip Fellinge1· is gisteren Suez gepa -

seerd. 
Uit Batavia, 3 December. ~lachtiging verleend tot 

definitieve openstPlling voor het publiek Yerkeer van 
het gedeelte Demak-Koedoes, der Semarang-Djoana
stoomtrammaatscha ppij. 

Het stoomschip ]{oningin Emma is 30 'ovembcr 
Stiez gepa seerd, op zijn reis naar Batavia. 

Ontslagen, eervol op verzoek, de luitenant der Cbi
neezen te Soerabaja Tan Koen Khiam . 

Geplaatst bij het departement van Oorlog, de lui
tenant-kolonel der infanterie, du Croo. 

te Willem I, de tweede luitenant der genie Fischer. 
Ovcrgeplaatst naar Gombong, de eerste luitenant 

de\' genie \"\a!;b\om. 
Het stoomschip Noo1·d-Holland is gisteren van 

Suez berwaarts vertrokken. 
De eerste luitenant-arljudant der genie v1asblom 

heeft wegens ziekte een eerrnl ontslag uit zijn betrek
king als adjudant gel'J'aagd . 

lJe Hollandsche mail met berichten lo0pende tot 28 
en de Engelsche mail met berichten loopende tot 31 
Octobe1·, zijn hier aangekomen. 

De heer Durler is erkend als consul YOO!' Zwit~er-
land te Babvia. 

de beer Hagnauer als vice-consul. 
Luitenant de Yrce worrlt uam· Indie gedetacheerd. 
De sergeanten Smits en Kreischner zijn geslaagd 

in het examen YOO!' de betrekking van tweeden lui
tenant bij de Indische artiUerie. 

Tot Ridder ,·an den Nederlandschen Leeuw is be
noemd Radhen Adipati Sosro ::\egoro van Soerakarta . 

Het Nederlandsch consulaat-generaal te Alexandrie 
is verplaatst naar Kalro . 

De heer Potter, laatstelijk secretaris van de resi
dentie ~fa<lioen, thans met verlof in Europa, heeft 
eervol ontslag uit 's la.nds dien~t geHaagd. 

Cherbourg en andere noordelijkt> havens van Frank
rijk zijn officieel door de cholera besmet verklaard . 

De bemanning Tan de Nisel'o werd te Londen door 
den Lord Mayor verwelkomd. 

WISSELKOERS TE BATAVJA. 

Nederl. bank. 6zm dato f rno•1, 
id. factorij 6zm )) 'loo•;, 
id. partic. 6zm >> 1 O·I '/, 
id. partic. 3zm » 100'1. 

Eng. >J )) 11.95 
id. partic. " )) -11.875 a f 11.90 

Singapore bankzicht ll 2.25 
Hongkong id. id. » 2.25 
Amoy id. id. )) 2 .27 

Van Reuter, 3 December. Landen, 2 December. 
Officieele berichten melden dat de Mahdi zicL aan 
generaal Gordon heeft onderworpen, daar zijn troe
pen gebrek kregen aan levensmiddelen en veel te lij
den hadden ,·an ziektc, waardoor <'ntevredenheid on
der hen ontstond. 

De Engelsche expeditie zal over Soeakim terugkeeren. 
De moeilijkheden in Bccboeanaland zijn uit· den 

weg geruimd. 

-
Aangeslagen vendutien. 

Op Yrijdag den 5 December '1884 des voormidclag·· 
ten 10 uur in bet locaal mn het Yendukantoor als 
hier van het perceel met claarop staande steenen ge
bouwen gelegen in het Chineescbe kamp te Balong 
in blok Lt. V. No 20'1 staande ten name van wij
len J. C. van StralendorJl. 

De vendumeester, 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 
H eden overleed in den oudenlom vtm :38 juren 

Bernal'(l Wille1n Yan Hoge• 
zand. geliefde zoon van 

Wed. E. Y A.r HOGEZAND-SwAA.B. 
Solo, 20 November 188.J.. 

\V egens bnitenlandsche betrekkingen eerst he-
den geplnatst. (343) 

Voor d~ - vele bew\jzen van belangstelling bij 
bet overli.iden vun mijn zoon. B. W. ,·an 
Ho~·ezand 011dervonden, betuig ik bij deze11 
mijnen hartelijken dunk. 

Wed. E. VAN HOGEZAND-Swaab. 
(344) 

V endutie wegens vertrek 
op Woensdnr; I.Oen December ek, 

ten huize van den Heer F. J. A. THOOFT, 

te Jiiringan-Bojolalie 
(34 7) van ZEd. inboedel. 

.... Allen die iets te vorderen hebben 
van- of verschuldigd zijn aan den boe

del vnn den Heer H.F. ,·an den Bergh 
in leven administrateur van de ko:ffieonderne~ 
ming KA It A~ G te Bojolalie, worden verzocht 
daarvan voor den l en Januari 1885 opO'ave 
of betaling te doen aim 

0 

Kepoeron W. S. YAN DEN BERGH. 
(Klatten) (346) 

Ter overname aangeboden ! 
( wegens sterfgeval) 

Een bloeiende Toko-zaak 
op een der hoofdplaatsen van Java. 

Reflektunten gelieven zich te adresseeren 
onder nommer dezer ad vertentie b.ij u.itgevers 
dezer. · (347)" 

Amsterdamsche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

f' 1.50 per pond. (311 )"' 

DE J AV A·:SODE, 
DE GilOOTSTE 

Bn lllBBst [BlBzBn Gourant van Batavia 
Abonnementsprijs per halfjaar f 20.

Abonnementen !JU ad\'ertentien kunnen aan
genomen worden door den Heer C. L. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvanO'en de 
courant van af 15 December. 

0 

De uitgevers, 

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

Uit de hand te koop. 
Een steenen huis met O'root erf gele()'en te 

D. bb 0 ' 0 ie res. 
Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

A 'tf TH%Jm:it 
Heerenstraat-Solo. 

Op nie1nv ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeclen a f 8.-
Piirijsche hemden a f 4-5.- 't dozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

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

de kist ( contant). 
Tokohouders genieten rabat. 
Scbildpadden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Handschoenen voor heeren-
DAMES AH.'flKELEN. 

Handschoenen met 2 en -4 knoopE>n Schoe
nen a f 8.- Blcmcs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 
DRANKEN. 

Pilsener bier, Maclern a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Longn.e Vitae, Wijnen a f 10. f12 

f 13 en f 14.- het dozijn. 
Havana 8igaren. (314)* 

'R\fiilY 
Een huis in de Schoolstraat 

thans bewofmd door den heer 

NOLTEN 
f 60. - 's nuumds. 

(338) bevraagbaar bij 

Mejufvrouw S. COE~~ AAD. 

Gevraagd, dadelijk! 
.... Een opziener, bier geboren, goed met 
volk omgaand, ijverig en eerlijk, volkomen 
bekend met Indigo-bereiding en nanplant, Sa
luris f 50. 

Franco brieven met copij-certificaten. 

EIJSSELI.; 
(335) Latoong-Wonogirie. 

~De Heer van Snchtelen, 
~~ muziekomlerwijzer te Djocjn, 

is voornemens bij voldoende deelmmie, te Solo 
zang-piano-en accompagnementslessen te geven· 

Inlichtingen te bekomen bij uitgevers dezer. 
(334) 

1'-J:ode:r:nag'a.zijn 
SO ERA BAJA_ 

Steed$ voorhanden: 
J aponnensto:ffen, Entredeux, Luxe - Artikelen, 
Huishoudelijke benoodigdheclen, enz. 

Hecommandeert zich vercler voor bet nn.n-
maken van japonnen1 etc. etc. *(252) 

o~tv~~ge~ 

SPAANSCHE TAFELWIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per clozijn. 

(336) THOOF'r & E.:ALFF. 

T~vee locomobilen, opzettelijk ver
vaardigd voor het gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eeue verwarwingsoppervlakte 
van plm. dertien meters. 

T"Wee horizontale machines van 
acht paardenkracht. 

Een~-ondige frI'igatiepompen 
m beweging gebrncht door paanlen of runde
ren. fen behoeft bij deze pompen geen fun
deering hoegenaamd: 

(313)* W. MAXWELL 
Djokja. 

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

Verschaft werkkapitaal aan Landbouwon
clernemingen en verleent voorschotten op pro
dukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. 0. SCHALKWIJK. 

Op . 
n1euw ontvangen: 

Het echte Leverwater, clat geen aanbeve
ling behoeft, door zijne kwaliteit alom bekencl, en 
slechts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 

(301 )* Sclwenmaku. 

ATELIER DE PHOTOGRAPHlE 
I ~~ m~~~~~~tl~ 

HOTEL SLIER. 326 

SOES~IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en . Commissie,·endntien 

(28) 

f\.msterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soernkarta voor 

zoo gunstig bekende 'VIJNEN: 
Merk PLA'l'ON & Co. Batavia. 

(70) A. i\IACHIBLSE. 

Amsterdamsche .A.potheek. 
Ontvan.1en: 

Jieatin~s Cou;;·h J .. o'.::t·n~es. 
Jfidrl 0 l trgt>u de hOl'-"t. 

( 1 0 5) J!A UHU~LSE. 

Amsterdan1seh() Apotheek. 
Soeriknrta. 

Bayr111n. i\.lcoholisch ~,·asch
w-ate1·. 

( 101) :\lACHl ELSE. 

Hao1teer en Zw,eedsohe t1~r 

263 

m vateu, blikken en flesschen 
verkrijgbaar bij 

SOES;\lAN & Co. 

Amsterd~msc·he Apothaak. 

Leue11··wate1r 
(296)* A. i\IACHIELSE. 

An1sterclan1sche Apotheek. 
So er it kn rt a. 

Ontvmzgen: En<~alypsinthe. Jioo1·ts• 
we1·end liqnenr, tevens eene zeer aan
ge1rnme drnnk. 

llOO) illACHlELSE. 

An1sterda1nsche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

~~~p~ehe Wi~ne~. 
(25) A. MACIIIELSE. 

BORST· ZIEKTE11 
Allen die aan ziekten van de bor~t. van de 

Juchtpijpcn, of de Iongen lijucn; zooals catarreu, 
lering, Vt!l'khouueiu eu llarunekkige 110esl, moe
tcu gcbrnik makeu nn·ue 

Sirop d'HypoptiOSphita de Chaux de Grimault & Cie 
welke siroop seJerl jaren door de vornaamste 
geneesheeren der &eheele ·wcrcld steeds mcl 
llet beste gevolg wordt voorgcschreven. · 

Door hct voortdur.:11d gebruik bedaart de 
hoest, houdt !:-et nachtzweet op, verbet ert de 
voeding •poedig, hetgeen weldra merkbaar la 
aan toeneming Jll gewicht en gezonder uitzicht. 

Onze Siroop d 'Hypophosphite de Chaux IS rose 
.van kleur. De r.acons l!ebben een plat/en, ovalen 
vorm 1vaarop /let (r1brie/i merk met ae hunatee1te-
11i1111 van GRI~L\ULT ET C', bevesti11d is, oenevens 
net merkteeken van ket (ransche Gouvememmt. 

Te mkrijgen te Parijs, lllaison GRIMAULTe C•, 8, r. Vilienne. 
IN VERDf;R l!i ALLE VOORNAllE APOTHtKEX. 

OBAT P:E!l Bf KIN KOEWAT dan B.AJIK GIGI ELIXI , 
DARI 

TOEAH TOEAN PEHD!TA BEllEDICTfJi~ 
nama Obat "OLIVETAlllS,, 

Pax.ii l\T.J'A.--Toc~ng 
barang njang sal1)C adi111ji• 
Lili!'" dari itoe otial d1 
ualam satoe prapat glas 
ajcl' 1ajcr stenga liang"t 
bajil{ sakali). Hiltin basah 
boe ,d0r gigi en gossok 
bajik ll:igi. Tjoetj! m·Jeloet 
sama 1toeajt!r lJampocl'an, 
lan tas mcrasa tocloeugau 
dart Jtoe obal. 

ha Joe sall,iati 
..;,l•Oc girri ada sa
kil o..a11g lantas 
:u1gl{al sal\it ka-
• 1{ ' orang- hOC\Yal 

1 dah1tn ~{i~i .;;at.; ii 
~. [01 1 !1t1l11lJg l\L'
i ·j I H11_·11d, r <1a1i 
\rllllh I ja11g di lJC~ 
.; i11 J1a:-:ah sarna 
l11c olrnl. 

I toe o!JaL go;o:;~ok gigi per lli 1 l,111 kncwat. tlan 1'a.1ik 
:igi dari tocau-toean pcmlila nu11c1lkli.i11 ada lielii11 
"a111a, sama ll,ioega l>ek!uan, l•ri11g li ~.i'l' salrnli """ 
1Jel,i11 aloes. ·a Hoe dia, dia ada sam,, Ll'<.0 ;.:;a rn •. •11a 
lrnja 01.Jal Elixir dau orang' botch 11al'e ~aiua .-akali 

ORANG NJANG POENJA: 
Toean SEGUIN, 3, Rue Huguerie , ilORPEAUX 

HOGG'S PUFlE COO LIVER OIL 
(HOGG'S LEVERTRAAN) 

't'urnn ~e heilzame uilwerking sedert 30 Jaren bekend ia 
Tegen: Boratziekten Longterlng, Broncbttla, 

Verkoudheid .Hardnekkige hoeat.Klierachtlge 
aandoeningen, Huidziekten , Klierachtrge 
gezwellen Verswakklnq en Yoora.I ter vnsterking 
•an kinderendie een zwak en teer geetel bebben 

Men eiscbe op bet etiquet den na•m van HOGG 
bet attest van den II' LESUEUR, chef der Che ~ 
mische werkzaamherlen aan de medischc faculteil t' 
Parijs, en het stempel van den transcher 
Staat in blauw-e inkt. De levertraan v:11 
HOGG . wordt al teen verkocht in d.riekoekill< 
ttacons waarvao bet model bier naast is jjeplaatst 

.lpotheek HOGG, 2, rue Castiglione, P!R!JS. 



AAA 
DE EGHTE I'\ • L h l'RJ.NSCHE~u 1 na · a roe e 
is de eenige die ee11e belooning verworven 
heeft van het fransche Gouvernement van 
16.600 fl". Pn de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FR!NSGHE QUINA-LAROCHE 
!weft op de \Yeener tentoonstelling van 
phaimaceutisc!Je producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRi\NSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend middel omdat het alleen 
hot extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA.:LAROCHE 
is het ef' 11 ige middel tegen verzwakking, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
a!matting, kritische leeftijd, tering, 
lange e11 boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is. 

DE Er,HTE FRANSrHE QUINA-LAROCHE 
h et'f l toL li;1:; i;: ew kl'acllli gen spaanschen wijn, 
die nog zij no herstellingskracht verhoogt· 

DE ECilT1 FRA.NSCHE QUINA-LAROCHE 
is O\'C l'al n·ii:r·· maakt helziJ door de Apothe
ker ;:: rliP alliJd linn eigen preparaat aanbevelen 
of eene goeclkoopere soort daarvoor aanbie
dPn ; 11 1·· 11 1n •et dn:=: !=:Leeds de echte fransche 
GU!NA-LARJCHE ei.,..: il en 
n.ot pl'11 "Jl t:t n ;; ll'aar ~ 
op 11 eYens taa11d e ~ 
il <.1 11d le eki 11g 
!'-' 3a' , alsmcde het maatglaasje vragen met 
de11 1iaam LAltOCJJE m een woord. 

L: CHTE FRANSCHE QUINA 'LAROCHE 
l•t·1-.1t liiJ ied,. re fl e>'ch cene complete ge
li ruik· a<1 1111 iJz ing in negen talen die franco 
tocgezo11 de11 wordt aan ieder. 

DE E~HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
w ord t 111 twee soo n en verkocht de eenvoudige 
(:;implc) en de Slaall1oudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCiiE QUINA-LAROCHE 
wordt in Fra11krijk verkocht tegen GI. 2.50 
de heele flesch. 

DE ECHTE FRANSCHE· QUIN A-LAROCHE 
is hij alle Apothekers in de geheele wereld ver. 
krijgbaar en te Parijs, Rue Drouot, no 22-

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff-Soerakarta. 
P.A.PIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
E NELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTE r, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PR.A.CHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Soci81B G1
e de Produits Alimentaire 

KAPITAAL 3 Mn.LIOE~ FRAXCS 

D frecteuren DDlA:YT en ALLCARD 

GOUDE~ M EOAILLE PARIJS 1878 

GoUDE X M E DAILLE AMSTERDA:.U 1883 

LONDON PARIJS 
23, R ic h e i· . 23 I 0 I , Lcadenhallst1·eet. 

Doter van Normandie 
Zonder ecnig mengsel, de beste boter van Frankl'ijk. 

Diverse groenten, t;·uffels, sardines, pcUes de 

foie gras, enz. 
ORDERS TE RICHTE.N AAN ALLE IMPORTEURS 

VAN EUROPA. 
Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
OP A.ANVRAAG TOEGEZONDEN 

(14'1) 

TEN BEHOEVE V .A.N 

ce §'f1"'11-a.~t~c.bcri..00C te Soei-.a.-ha.-r-ta. 
EN 

ct 6.l>ttee.wi.gi"'-ct tot voot&utice.~ic on3u-

-r- icl1-t a.a.1-i. CJ{~1ictten va.n ~nve-tmo-

9'en3Hi 1.ti ~ecnta.tic.)ch-~11-~i.~. 

Trekking 
Maa~fa~ ~~ Oecem~er rn~4. 

-225-

BE CKE R & Co. S 0 ER AB A I J A. 
WERKTUIGKUlWDIGElW. l Yan af beden du.gelijks versche Gebakjes enz. Ptijscournnten worden tegen franco 

aanvrage franco toegezonden. 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Balk· 
ijzer in alle afmetingen. 

tl/J 
.!3 .... 
~ 
I> 
~ ....... 
~ 

'O V A N R U IJ V E N & Go~! 00 :... 
~ 

Staaf en plaati,jzer van alle dikten, 
waarbij van 6'X2'X ~! •• " en 'J," 

§ta.at· en plaatkoper en n:oper
draad. 

Groote- sorteering-Moerbooten en 
J'linlu1agels. 

~ > 1'operen .Kranen 
en ~toomaCsloiters. 

India robber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

.... 
0 
0 
I> 

i:i.. 
::l 
0 
00 

. SOLO 
Solo, den 23 April 1884. HEERENSTBAAT. 

Gaspijpen met hnlpstnkl1:en tot 
en met 4" (127) . 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. · 

Prima kwa1iteit Engelsche drijfrie
men, enkel en dubbeL 

Zaturdags: Saucijsbrood.ies en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dim 
kortst mogelijken tijd afgeleverd. 

Hand, Centrifngaal, Stoom· 
pompen en Brandspniten. 

Snijge1·eedschap voor gas en 
'UTithurorthdraad. 

N B d B r 1. I Il d i s c h B L B v B Il s y B r z B k B r i Il ~ 
Alle soorten Verf,varen. EN 
Boor en Ponslnachines, Draai-. 

en Schaatbanken. 
Stoommachines metketels op ern 

fa.-indatieplaat. 

L ij t r B n t B M a a t s c h a p p-ij 
Riezel~nhr compositie, de beste 

bekleeding tegen warmte-uitstraling. 

TE BATAVIA. 

Dinas Cristall, een nieuw soort 
vnnrklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Ka.pita1Ll bij overlijden, I.mmer-t.rekkende verze 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs 11angenomen VERLAAGD tarief voor ·wEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

V erder alle artikelen, benoodi~d 
voo1· Iandelijke ondernemin"°en. 

Hunne zaak op grooten omzet gebaseera zijn 
de, hebben zij hunne prijzen zeer bil.4jk en 
beneden concurrentie gesteld. 

(17) . 

Steeds voorhanden: 
POST1'ARIEVEK . . 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'lachinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel
lingen aan op diverse werktuig-en. (90) 

TELEGRAAF'rAlUEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN bml.e.a 
de lijn. 
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(6) THOOF'f & KALFF. 

ONTVANGEN: 

P r a ch ti~ B o 1 B o ~ r a fi B on 
zeer goedkoop. 

THOOFT & .KALFF. 
(162) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hui:me 

IlrukkBrij en Binderij 
en 

HANDEL 

in PaDiBr·, Schrtif· en Kantoorbehoeften. 
Spoedige bediening en nette afl.evering ge

gara.ndeerd. 
PRIJSCOURANTEN worden steeds gratis 

verstrekt. (7) 

V erkri.jgbaar 

bij 

TBo.o:rT & HALFr. 
Witte en Roode Port . .... f 15.-\ per 
Malaga, 1'Iuscatel en Vino Dulce,, 13.50112 fl Avonturen 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,, 12.-1 tco .. t, van 

Eeni[B a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Baron von Mfinchhaus0n 
(in het J a vaansch ) 

INDISCHE-BODEGA 
P1·ijs f 5.- ·franco pa post f 5,50. 

(82) 

Ontvangen: 
Een partijtje exquise uritte 

portwijn, minder zoet van smaak ·dan de 
tot nu toe aangevoerde. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. 1'e bevragen bij den Heer 
( 286 ). * (20) A. MACHIELSE. 

Tjat ramboet dari toean D0 RIGHARDS 
8AKA .. AN'I DJOIECilA 

Roema Toean .A.. SEGUIN 
3, Rue Huguerie, BORDEA.:ox 

Tjara hnjat lebi bui per tfat laku 
ramboet daa djeuggoet / 

Tida ouah tjoetji kaloe maoe pAk6, djoela , 
·$ tlda tingaf nod• di koelit . 
, Ztoe tjat dart toean doekoen 
. R.tcbards njang lantas kordja orang boleh • 

pake sama djoega per nmlJoet, klJ~ djoega •. 
per djenggaet dan tiada sadja kasih 1anla& '.· 

~ _ dao slamaoja njaog inlero sakali, Lapeh djoega .. 1 • - ~ ! peogabiuan njang trada aakali ber-oebab. .. . , j. 

Ztoe tjat dart toean doekoen 'R.fohard• t~da btkin_sakil, sekali dia poenja koewal'. nja p•r pe1kautja-an dari bekin koew~t 
aoeda pariksa dari banjak roepa tanda dan ~a11ksa-an : ~to" belun ramboel lemas _dan _k1lap, 1loe p1ara sama d1a, orang dta bekin 
Jwewat dia poenja akar dan kam koewat h11loep. ltoe !Jal trngal stamauia sepertl t;b1 doeloe sakah. 
!Itri seaala barang barang njang hai sakali dari roemauja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di kotta Bordeaux 

. xua dioeua taroli inuatan sama l<ita oranu poenja toean toeun njanu bd.tja 
ltoe obat nama Cephallne dari toean doekoen R.ousseau ujang takan ramhoel djatob dan dban borwat tormboe. 
!toe obat Arntcaltne dari loeau doekoen Rousseau ajer waogi per tjoelji baai sakali ada banjak sakali obat aroica di 

dalam, obat koewal SJka li per 1aha" kaloc orang bakar alaue di gigiL, enz. - lloe bedak .dari t¥or~ haai sakali dari scgalla. 'O•pa 
hedak, katok saban di P' ke roe1•a 111oeka !'lamm1a tin at bagoes dan moeda i•m• •oega ~su roepa 5e"•~ dan aloes sapert1 orang moed:r: 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Verkrij gbaar bij 

100®)®lW1" ~ l~llWf~ 
Kantoor-.4genda'• i.§§5. 
Spoorweg.qid1en. 
Nederland• Ge1chiedeni• en Yolkdeven 

(prachtwerk in 4 gr. octavo deelen) 
de Gene•tet-Alburn in prachtb1,,nd. 

Ttalie, door Gerard Keller >> » 
.Ben •childerdoo•, cornpleet (voor dl-

lettant-•childer1.) (249) 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand· 
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te
gen brantlgev11.ar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

"Verita.s." 
Bij het A;-entschap dezer 1'Iaatschap- . 

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor- . 
waarden, gelegenheid tot verze.kerin~ 
tegen brandli'evaar, va11.alle soorte11 Ge- ' 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 
(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor ''ervoer van. kofft.j, 
met ontvangstbewi,js voor kof- . 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF -· - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

Schijfschietrcr,;isters en Afstandsbepa-
lingen, afzonderlijk gebonrlen. 

Gedru.kte A.anteekeningboekjes. 
lW aamlijsten. 
Kleedin;-lijsten: 
Strafboeken. 
Mena;-eboeken met sterkte Begil!lter. 
Proces-Verbaal. Getui;;en Verhoore11. 
Deklaar,;den Verhooren. 
Venduverant,voordinr,;en, enz. enz. (4) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS . 

Sneldruk - TuooFT & KA.I.FF - Soerakarta. 
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