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IBtS OVBr Deli. 
( Dool' een Olld-inrr:etene ). 

Slot. 

Wij kornen van Laboean en gaan naar Me
dan. Een paar uur 11.1.ng reeds hebben wjj ge
zucht O'l"er het stof dn.t ons in ruond, neus en 
oogeu wanide, geklaagcl over den slechten weg 
waardoor telkens ons voertuig <lreigde om ver 
·te vallen en is al wat Wl.J a1rnschouwen z66 
-vervallen en mors1g, dat we meer dau eens Lle 
'Verzncbtiug slaakten, wat z:gn we hegonnen! 

Maa.r halt! \Vat is dnt voor een heerlijk pn.rk, 
a.an onzen rP.cbterkant? \\'at breede oprijlaan! 
·En wien behoort die schoone villa rlaar aan 
het einde, toe? Dat is de woning van den hoofd
adrninistrakur der Deli-maatschappij. De Iom
merrijke schaduw der frnaie pal men aan weers
zijden vu.n de laan geplant, lokt tot uitstappen. 

Welk een heerlijke geur van bloemen en 
bloesems komt u tegen! Welke prachtige hui
zen recht.s en links, aaneengeschakeld door sier
Iijk kronkelende breede pnclen wanr wel drie 
rijtuigen elkander kunnen passeeren. Achter 
elken tuin verrijst een womng, niet minder 
vorstelijk opgetrokken dan die van den hoofd
administrateur. Wij tellen er in 't gebeel ze
ven en behooTen die aan de overige directeu
ren en onder-directeuren der Maatschappij. 

Sia.an wij nu rechts af. Daar is de toko 
der Maatschappij. 

Gij kunt er van alles krijgen en wat g:g 
koopt is van uitmuntende kwaliteit, ook goed
kooper dan elders, duar er niet meer winst 
gt-nomen wordt dan volstrekt noodig IS om 
de zaak in stand te houden. 

De verkoopers ziin emploues der l\foR.tschap
Pii die een vast inkomen genieten, verplicht 
zijn u goed te be<lienen en onder strenge con
·tr6le st~an. 

Door dien toko bezorgt zij niet 
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!1.lleen aan 
haar eigen emploijes, maar aan nlle Europee
sche ingezetenen van Medan onwaardeerbaar 
vcordeel. Elk Europeaan n. 1. kan. door een 
aandeel in de zaak te nemen, daar ZlJn wa
ren koopen en dus zich hou<len uit de han
den van Oh.ineesche woekernars. N aast de to
co bevindt zich een prachtige villa toegewezen 
a.an den eersten geneesheer der maatschappij 
en. naastdiens woning vertoont zich bet :O.ospitaal, 
keurig netjes en voldoende aan de eischen der 
hygiene zooals :men slechts zelden aantreft. 
Huis en tuin van den apotheker zijn daaraan 

. verbonden. 

Fe u i 11 et on. 
Te veel om te sterven, 

te weinig . .... 
IY. 

(Vervolg.) 

Nauwelijks wist zij een oogenbhk tijd te Yinden 
om naar de studeerkamPr te sluipen, met het een 
en antler tot verkwikking. Kort was het gesprek 
maar zoo roerend voor beiden, dat wij bet liever 
onopgemerkt voorbijgaan dan ons te wagen aan een 
bescbrijving, die al te ver beneden bet beschrevene 
blijven zoude. Daarom laten wij ook den jongen leer
aar aan zijni~ eenzame overdenkingen over en keeren 
terug naar de bezette kamers, waar aanvankelijk in 
de eene de dames hare zetels hadden opgcslagen 
om gezellig te kouten over oude en nieuwe dingen, 
over eogagementen en modeplaten, oYer het ameu
blement der Dennenhoeksche pastorie en hare nieu
we bewoners, OYer rolpells en kerkgezang, over ston
te kinderen en zoete taartjes, over deugdzaam ka
toen en ondeugende meiden. De heeren begrepen dat 
deze gP.sprekken hen niet aangingen en dat, zou 
men de toiletten van bet schoone geslachl niet to
taal onzichtbaar maken, de wolken uit iabakspij
pen e1. sigaren buiten bet vrouwenverirek moes
ten gehouden worden. En dai niet ten omechte! 

De Soerakal'ttuche Ooru·1r,nt ve1·bcbijnt i 
driemaal 's weeks: D•1i8d1r,g#, Douderdag8 en I 
Zate1•<la,qs, uitgezonrlerd feesttlngen. 

-ldvertentiekosten beh!l.lve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor ~ plaatsingen f 1.

elke volgende pht!l.ts~ng de helft. 

Een l\Iaatschappij die op z66 uitstekende 
wijze weet te zorgen niet alleen voor haar 
a!l.ndeelhouders doch ook voor haar directeu
ren, employes en arbeiders verdient wel gepre
zen te worden. 

En toch ts z:u nog fang niet aan ltet eiude 
van betgeen er tot stand zal gebracht worden. 
Zoo heeft zij reeds door ingenieurs opmetingen 
laten <loen voor een spoorweg van Laboean, 
via M:eda.n, naar Tirubang-Langlrnt en voor rle 
exploit11.tie concessie aangevrnag<l. V ergunning 
van bet Gouvernement zoowel als van den 
Sulbm zal ll!l.tuurlijk verkregeu worden. 

Die spoorweg zal niet alleen den planters 
run.ar ook het Gouvernewent groote voordeele11 
opleveren. 'I'ot heden toch bP.tao.lt de Hegee
ring v or elken ambtenaar die van L!l.boean 
nMr :\Ie<lan reist. f 20. en voor een tochtje 
van ~Icdan naar 'I'imbang-Langkat van f 50 
tot f 7 5, in den regentijd SOills nog meer. Heen 
en terug komt dus zulk een reis voor elk.en 
ambtenaar van f 150 tot f 200. Per spoor wl 
z:g niet meer dnn f 10. bedragen. 

Indien men nag11.at dat elke maand gemid
deld een twintigmaal dat reisje voor Gouver
nements-rekening gemaakt wordt, clan zouden 
maandelijks een drieduizend gulden kunnen 
bezuinigd worden. 

vYij noemden Sumatra's Oostkust, het Ne
derlandsch Oost-lndisch Oalifornie. Groote for
tuinen zijn er reeds gemaukt en nog bestaat 
er, niettegenstaande de tabaksprijzen zeer ge
daald z:gn, gelegenheid te over om rijk te 
wor<len. Maar minder om het goud dat er 
gewonnen wordt, clan wel om de zonderlinge 
vermenging van allerlei natien, komt ons die 
vergelijking in de pen. Nederlanders, Engelschen 
en Duitschers z:gn er het sterkst vertegen
woordigd, maur ook vindt men er vele Fran
schen en Italianen en wat de Oosterlingen 
betreft, alle rneest bekende rassen. 

De hoofdtalen die er gesproken worden z:gn 
het Kederlandscb en het i\Ialeisch, en opmer
ke1ijk is hoe spoedig de vreemcle1ingen zicb 
die talen trachten eigen te maken. 

Zelfs de Engelschman laat daar zijn ge
woonte om zich !1.lleen in zijn rnoedertaal uit
tedrukken varen. Vooral met de dames ig dit 
het geval, die ook in beleefdheid en voorko
mendheid den heeren der Scheppir-!g een prij
zenswaardig voorbeeld geven.-

\V at verder gedurende een reis ter Oostkust 
in het oog valt IS, dat men er een zeldzame 
mate van tevre<lenheid en huiselijk geluk aantreft. 

Y ooral wuar een Europeescbe dame aan 

\\'ant kun men het hier bijkans niet uithouclen van 
het dooreenbabbe]en, daal' stikte men Schier Yan den 
tabakswalm. De koffieboel was niet opgeruimd of 
de Madera were! aangesprnken, het eene halfje Yoo1· 
het andere na. 't \\'as een societeit in optima fornia, 
billard, bitter en domino· uitgezonderd; ook rookte 
bijna niemanr! zijn eigen sigar<'n, tenvijl een paar 
uit hun Zondagspak geg!'oeide predikantszonen uit 
den omtrek de sigarenkistjes al te Yerleidelijk rnnden, 
om niet wat tc zakk.en tegen den dag van morgen 
en overrnorgen. Ook een enkelt' YOerman van de aan
wezigcn, vonrl in bet komen Yl'::tgen naar den tijd 
om 's a\·vnds in te spannen welkorne gelegenheid, 
zich ook wat van den voorraad toe te eigenen. De 
held rnn lien clag wist op zijne studeerkamer niets 
van dat a Iles; cle jonge pastoorsche, geslingerd door 
allerlci aancloeningen en gr.v>aarwording1m en bo
vendien van geene zijde met rust gelaten, kon een 
zucht niet onderdrukken. Zij gunde op dezen blijden 
dag alles aan allen -- maar tekort komen ..... he
dP.n missehien niet, later zeker wel. 't \Vas een wolk
je -voor de zon ''an dien Zondag en - bet ergstc 
moest nog kornen. 

De dn1kte cler gP.sprekken en bet woelige <lat 
tus~chen den voor - en namiddagdienst gcheersr,ht 
had in de pastorie, had misschien bij de meesten 
die haai· Yerlieten tot het aanhooren der intreerede 
de stemming juist niet ernstiger gemaakt, maar al 
spoeclig vond de bevcstigde een belangstellend ge
hoor. En hij vercliende hei ! \.\'ant het woord dat 
hij sprak drong door tot de harten. 't Getuigde van 

het hoofd der huishoudi11g staat, vindt men 
ga.stvrijheid, gezelligheid en comfort als !1.lleen 
aangetroffen worden dn.ar waar rijkdom en g·~luk 
vereenigd zijn. 

W el niem!l.nd zal het naclat hij de inrichting 
van eemge plantages m oogenschouw geno
men heeft, bevreemden dat ook eene vrouw 
zich dMr recht gelukkig gevoelen kan.-

Zij vindt er al wat re<leJtjkerwijze gewenscht 
kan worden: een ruime woning, een prachtig erf, 
vele bedienden, tal van paarden en een gehee
le menagene waar9ver zu het oppertoezicht 
heeft. Kortom, ZlJ vindt er wat te besturen. 

Daarbij is haar heer en meester verplicht z~Jn 
geluk aan hare zijde te· zoeken. Het Societt'i tsle
ven is daar niet in zwang en des avonJs is hjj 
in den regel te vermoeid om aan icts nnt!ers 
behoefte te gevoelen dan aan het gezellig za
menzijn met zijue wederhelft. 

\Vat de Europeesche zamenleving te Deli 
betreft, zoo v1ilt da.ar heel veel goeds op te 
merken en te prijzen. 

Het Gouverneruent zal dan ook wel niet. 
achterblijvf1n en door Ha.re krachtdadige me
dewerking, voortdurend bloei en welrnart ook 
in die gewesten helpen bevorderen! 

E. 

So er akarta. 

K-0rnmissarissen voor de maand December 
PJantselijke SchooJkommissie 

de heer: E. A. HA.LEWIJN. 
de heer: J. SPRUIT LA.NDSKROON. 
_ Verzorgingsgesticht 

d·e heer J. G. M. A. Oarlier. 

19Iaanstand. 

Woensdag 3 December V. M. Dinsdag 9 
December L. K. Woensdag 17 December N. M. 
Donder<lag 25 · December E. K. j , 

SJuitdngen 

'rE S.-1.MARAXG: 

.. F. 14--28. 
E. 7--21. 
H. 6-16-27 

d er 1'I at I s. 

TE· B.A.nvu.: 

F. 3-17-31 
E. 10-24. 
H. 9-19-30 

Protestantsche Eere(lienst. 
GODSDIE:\STOEFE:\I:\G op Zondag 7 December 

1884 des morgens 81/2 ure. 
CATECHISATIE Maandag en Dinsdag. 

De Predikant, 
VAX KLA VERE •. 

hooge ingenomenheid met het ambt zijner keuze, 
van heilige blijdscl::ap, van innige dankbaarheid, van 
ernstige voornemen~. I~artelijk, gansch iets anders 
dan afgezaag<le beleefdheids-betuigingen, waren de 
aanspraken aan ambtsbroeders en bevestiger; hartelijk, 
Yrij echter van kruipende onderdanigheid, die aan 
de barones, onder leedbetuiging wegens de afwezig

-heid ''an hm·en echtgenoot; roerend door het gebed, 
welgekozen uit schralen voorraad het gezang, bege
leid doc•r bet voortreffelijk orgelspel van een naburig 
predikant, aan wien de eenigszins naijverige organist 
11et vervangen eigenlijk niet natl dunen weigeren en 
die dan ook. later een dee! inoogstte van den !of, 
aan bet nagerecht - 't zij bij voorbaitt gezegd -
den sprekers van dezen dag in meer clan een toost 
toegezwaaid. 

OnwillekeUl·;g plaatst de schrijver zijne lezel's reeds 
aan de tafel, eigenlijk tafeb, aan welke men zich 
uit de kerk komende nederzette op uitnoodiging van 
den consulent, die naast den gastheer -- die den pro
fe sor aan zijne andere zijde had - gezeten, het m(d
dagmaal presideerde, de zitting openende met een 
kort maar gepast gebed. Hij had aan de nieuwe 
,,zustei· collega" den stoel aan de andere zijde aan
gewezen, terwijl de barnnes ter zijde van den be,·es
tiger zitten zou. Deze echter verstuutte zich een 
klein aroendement, met de adellijke vrouw ruiJende; 
overigens zorgde elk voor zijne en hare plaais, ter
wijl eenige jonge lieden reeds vroeger afspraak ge
maakt hadden, deels om een stukje te formeert<n, 
derls om de onmidrlelijke nabijheid te genieten van 

Inzending der Advertcntien tot op den 

dag der nitgave vo6r 10 uur. 

De inhmder 'l'oeo·ar woonachtio· in de desa 
Djat inoru stierf 011~erwacht binu~n eenige uren 
en wenl op de gebruikel!jke wijze ter aar<le 
besteltl, op het kerkhof Bnnjoesri. Uit het graf 
hoor<le men zeven dao·en IanO' allerlei vreemde 
geluiden opstiigeu, w~arop zij'ne nabestaanden 
b~slo~en der Politie danrvan kennis te geven 
die dientengevolge last gnf het lijk te doen 
opgrnven. 
. Dit gescbiedde oncler een groote toeloop van 
rnlanders en bevond men <lat bet lijk nOD' 
niet tot ontbi~cling wns overgegaan, maar e~ 
nog even fru;ch als w!l.re het een levend 
wezen uitzag, waarwi het weder aan de aarde 
we rd toevertrou wcl. 

Zorrde men in dit geval niet aau scbijndood 
moeten denken? 

Het was eeu goed iclee van de politie om 
langs de wegen wanr de verkoopvrou wen 7.ir.h 
met hunne koopwarennederzetten een afscheidinD" 
van bamboe te doen ma.ken, met strenO'e last 
om zicb binnen die grens te houden. 

0 
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Komt men thans echter lanD"s de bentenO' 
L d .. w p "' "'' o Jle- aro011g elem. ~nz., clan kan men op-
merken dat slechts wem1ge Inlanclers zich daar
aan storen rnaar den ~rooten weg even als vroeger 
als algemeen dornem beschou wen hetO'een bi1 

' 0 ~ de drukke passage wel eens tot ongelukken 
aanleiding geven kan. 

V olgens een correspondent van het Maleische 
blad Tjabaja India, zal te Semarang nog een 
Maleische courant verschijnen, onder den naam· 
van Pembrita Semarang. 

Niettegenstaande de tegenwerking die nu 
en dan de pers van de groote menigte onder
vindt, lijdt zij echter nog niet aan verval van 
kracbten, dfl.ar hare organen in den Iaatsten 
tijd als nit den grond verr:gzen, nu ook te 
Batavi!l. een nieuw hlaleisch blad verschijnen 
zal Pembnta Betawie genaam<l. 

'ren huize van den Chineeschen broodbakker 
op W arong-Pelem moet zich een Singkeh be
vinden, Siem Soe Si genaamd, <lie tegen eerie 
kleine geldelijke belooning, aan elk die daarvan 
gediencl wil zijn, <le toekomst voorspelt en daar
mede goede zakcm man.kt. 

Niet alleen da.t inlanders en Chineezen zich 
tot <lien persoon wenden om zich de toekornst 
te hooren ontsluieren, ook Europeanen ma.ken 
danrvan gebruik; zeer velen om te vernernen 
of zij ook iets uit de a. s. loterij winnen zullen. 

een 1.Jernl!ige schoone. Met het oud vaderlijke ,Junio
re. ad labores" werden hammen en stukken vleesch 
aan de YOOrsnijkunst der ongehuwde heeren toever
trouwd en op oudvadedijke wijze de naam van doc
tor Snel niet vPrgeten. 't Duurde in weerwil van den 
ij\'er der voorsnijders nog al wat eer bet zoover kwam 
dat iemand gelegenhetd kreeg om, alweder op oucl
rnderlijke wijze, een spreek woord van muizende en 
mauwende katten te doen afioopen. . Maar toen de 
katten cenmaal aan het ,,muizen" warcn, gleed de 
k.olossale voorraad met onbegrijpelijke vlugheid naar 
den ,,inwcmligen mensch" en den \'leugelman van 
bet eene uiteindc werrl, op de alweder oudvaderlijke 
aanmerking, dat kalk en stccn goecl metselen, de 
vraag nnar het hoofcl geslingerd of hij vrijmetselaar 
was. Een, zeker nog onder den indruk der plaats 
waar men een gedeelte van den dag had doorge
bracht, was · van oordeel dat ,,clie in de kerk niet 
hoorde". 

Toen het vleesch c. a. weggenomen was, werden 
d.rie •n'g.ens rensachtigen omvang eerbiP.rlwekkende 
tulbanden i11 slagorde geplaatst; een Zeeuwsch juf
fortje, onder de jongelui reeds sedert de koffie als 
,.jolige rneid" vermoord, ontging de vriendschappelijke 
scherts niet tocm z~j ze ,,Poolsche mutsen" ,noemcle; 
en aan de eene zijde der gastvrouw. die wat ik nog 
verzuimde te zegg<'n, bijna even dikwijls hare ofli
cicle plaats verliet als bezettc, ontstond een soort van 
spiegelgevecht over cir kwestie, of hei snijden der 
tu!banden heeren- d;m wcl dameswerk was. De 
barones maakte .dat netelig vraagstuk uit, door zich 

.. 



Aangezien zicb in de afdeeling Ngawie on
der de inlnndsche bevolking eenige gevallen aan 
buikziekte met doodelijken afloop hebben voor
gedaan, is het ald1rnr door het Bestuur onder 
bedreiging van gev11ngenisstraf of boete ten 
strengste verboden Olli bet zout van Sialllesche 
visch, de z. g. gereh pedho,te verkoopen, daa.r 
hetzel ve dikwijls ePn onaangename lucbt be
zit en daardoor voor de gezondheid schadelijk 
wordt geacht. 

Een voorbeeld dat navolging verdiend, voor
al in tijden van epedirnien. 

De Chinees Oei Sampo, tikeh-verkooper in 
de desa. Poendoong onder Bojolali, ontvinu 
eenigen tijd geleden bezoek van een vao-abond 
die beru namens den loerah dier desa v~or een 
waarde van 50 centen om dat heulsap ver-
zocht. · 

Dit kwam baba wu.t apocrief voor en bleek 
hem bij onderzoek met een doortrapten op
lichter te .doen te hebben, die toen zijn bedrog 
aan het hcht kwarn, sheldende weaaina onder 
bedreiging eerstdaags de woning i~ b~aud te 
zullen steken. 
. N aar aanleiding vn.n da.t gezegde werd hij 
mgerekend en hem een plaatsje in 's 111.nds
gevangenis bezorgd. 

De woning van den ontsln.gen demana Kro
moproewito in de desa. 'l'ln.wano- distri;t Ko-. 1 15• 
npn.n, v oog door onvoorz.ichtiaheicl in brand 
t-n werden buitendien 19 hui~en :n de asch 
gelegd. Ook de woninu van zg .. n viider de-

K 0 ' mn.ng romoproewito werd een prooi der 
vln.mmen, benevens twee loelllboonas waarin een 
grnote hoeveelheid padi, toebeh~ore.ade aan 
R. M. Temenggoong Wirjodiningrnt was op
geschuurd. 

De schade wonlt op f 6000 begroot. 

Aan de in repamtie zijnde bruao-en op de 
hoofdplaats Bojolali wordt tlink do

0

oraewerkt 
en nacleren die hunne voltooig'na zo~d1Lt zig·· . o• 
spoed1g voor bet publiek verkeer zullen wor-
den opengesteld. 

Van de afbmak worden de wachthuizen in 
orde geb~acht en daar waar het noodig gen.cht 
wordt, meu we opgericht, zoodat de veiligheid 
va.n personen en goederen, die onder het Be
stum· van den tegenwoordigen Assistent-Resi
dent trouwens weinig of niets te wenschen 
overlaat, nog daarbij winnen zal. 

Een schitterend feest bij den Rijksbestierder, 
ter eere zijner benoeming tot Ridder van den 
Nederln.ndschen Leenw, zal, naar men ons ver
zekert, op a. s. Donderdag den l le dezer 
plaats vinden. 

• Door onzen ijverigen Raden Djaksa Y oedh6 
Sn.poetro bijgestaan door den wd. schout Gue
rin, werden den 2e jl. ten huize van den 
Chinees Tan Kong Tjowe in de Chineesche 
Kamp, 25 zakken haantjesduiten aaano-ehaald, 
terwijl. den daaropvolgenden dn.g bij d~n Chi
nees Sie Toa Pik op Tjoijoedan 4 kisten in
houdende 58 zakken an.ngehouden verden. - -

Ook aan het station det· N. I. S. M:ij. zijn 
2 Javanen aangehouden, in wier bez.it 2 zak
ken gevonden werden. 

De dochter van den Chinees To Hok onue
veer twaalf jn.ren oud, woonachtia in d~ Ka~
pong Lebn.k alhier, werd door ee; barer lund
genooten Hou l~jien An geschaakt. 

Op verzoek van de ouders werd bet rueis
je door de Politie opgespoord, en terugo-evon
den ten huiz~ van den Uhineeschen wijkrnees
ter van Gradiengan onder Poerwodadie (Gro-

te be!'oeprn op de keurige snerien ham en vleesch , -
,,die dat zoo cleed zou we! meei· kunneu ... , . " de 
stl'ijd was beslist en de hecn:n capitulee!'clen op 
''OOl'waarde, hunne glazen tegen een noodlotti"' om
vallen te bevciligen dool' ze e1~rst uit te dl'inken. 

Alvorens de tulbanden de hun aangewezen plaats 
op de. tafel verlieten, werden zij vormelijk vaneen 
gescbe1den door een paal' taarten, door een der 
gasten geprezen als een zee van deliciositeit door 
een andflr als. onbcgrijpelijk hoe zoo'n ding kon ge
bakken worden." Toen die twee zeeen van deliciosi
teit in meertjes en riviersprankert wal'en verdeeld, 
acbtte de consulent het oogenblik gekomen om 
,,spijkel'S met koppen te slaan." Reeds eenige minu
ten vroeger had hij achtnr om de baronnes been, 
die wellevend een weinig 1·oorover boog, rnrt den 
professol'-bevestiger zitten fluisteren, van welk ge
Fprek een wederkeerig ,,aan u" ,,aan u" scheering 
was en inslag. Ook zijnP. speech had een scheerin"' 
en !'en inslag. De scheering was, dat hij .... d~ 
inslag was dat de professor .... om kort te gaan, 
't k wam bierop neder, dat de consult:nt van oordeel 
was, dat de taak de!' bevestiging gebleken was 
uneinclig beter aan den hoogleeraar 'Ian Geerveld, 
da.n. aan_ hem te zijn toevert..ouwcl, gelijk die be
t.u1gmg z1ch ook vooraf vrij we! verwachten liet. De 
wede1.·~ijdsehe plicbtplegingen kunnen we gerustelijk 
voorbLJ gaan; ook de taa1ten tot welke het ,,rond
presenteeren ", gclijk een der dominesvrouwen het 
noerndP, .der taarten het sein gaf. Bij deze steenen 
scbeen b1zonder veel kalk noodig te zijn, ten rninste 

hogan.) De schaker hevindt zich voorloopiu 
in hechtenis, en wordt de z11ak door onze~ 
Assistent-Resident onderzocht. 

Door eene plotseling opgekomene ongesteld
heid van den Agent der weeska.mer, kon de op 
gisteren geannonceerde vendutie vnn eeu woon
hni'3 toebeboorende a.an wijlen den heer Strn
lendor:ff niet plnats vinden, mnar is thans -
danr <lien heer weder gebeel hersteld is -
vastgesteld op een der eerste dagen van de 
aanstaande week. 

' 
Gemengde Berichten. 

Eenige ruan.nden geleden heeft een speksln
ger te Berl!jn, die hakeurd WILS wegens het 
verkoopen vn.n tricbinen-houdend vn.rkens
vleescb, de ongt-!grondheid der tegen hem inae
brngte beschuldiging gestaafd chor liet Mar bi'n
nen slaun vim een groot stuk mauw spek, 
gesneden uit bet geinkriruineenl viirken. De 
keurmeesters voorspeldeu dttt hij binneu wei
nige dagen sterveu zou a.nu de gevolgen, mn.n.r 
hij is nog hedec. volmaakt gezond. 

Dit was een stout stuk; en men verklaa.rt 
uit de onderueruing vn.n den spekslnger de niet 
minder stonte van een berlijnsch medicus, wiens 
nn.am en daa.d deze week door alle duitsche 
couranten vermeld wordt. 

Dr. Klein, overtuigd <lat hetgeen in den foat
sten tijd door verschillemle niituuronderzoekers 
tot nadeel der bacillen gezegd is voor lnster 
moet gehouden worden, heeft dit afwijkend ge
Yoelen op beslissende wijze willen staven. 'fe 
dien einde verzamelde hij eene ware bacillen
menagerie, srneerde de diertjes v66r den maal
tijd op een stuk hl'Ood, en verorberde w1in• 
moedi~ <lit hors-d'oeuvre: of, gelijk de berlijn
sche bladen zich uitdrukkt>n, dit Bacillus-Mit
tagsPssen. 

'l'ot heden is Dr. Klein even ongedeerd ge
bleven door zijne bacillen, als de spekslager 
door z\jne trichinnen; en h\j meent te mogen 
beweren zij ne wetenschappel\jke tegenstanders 
tot zwijgen gebmgt te hebben. Doch zou bet 
niet mogelijk zijn dat h\j kort v66r den nm11.l
tijd een bacillendoodend tegengif ingenomen 
had? De vma.g is te minder onbescheiden, 
zeggen de booze tongeu, omdat ook de spek
slager onder verdenking ligt, zich op soortge
lijke wijze vooraf tegen de trichinen gewapend 
te hebben. A. D. 

Een nie.u w middel tegen de Cholera. - De 
eerste stunrmn.n Crichton vn.n de 1\'isero heeft 
aan den Correspondent der N. Rott. Ct. verteld, 
dat de mdjlL vn.n 'l'enom ook voor dokter fun
geerde in zijn rijk en <lat zijn groote remedie 
tegen de cholern. was een mengsel va.n bus
kruit en wa.ter met stukjes geweerkogel er in. 

A. D. 

Op hnt gebied van antiquiteiten zijn in 
de lantste dagen eenige merkwaardige dingen 
gebeurd. Ondr anderen is te Vught, in Noord
brabant, de verzameling van wijlen jhr. van 
Beresteiju van Murik verkocht, eene dier eer
biedwaanlige fomiliecollectien. die meer en 
meer verclwijnen onder onze mooie ruoderne 
wetten, welke zich °tot erkencl doel stellen om 
al de bezittingen van eene fomilie te versplin
teren en te verbrokkelen, . zoodiit er in het 
derde gesl1Lcht niets meer van rung over zijn. 
Zoo ging voor eenige jaren de uit 'een biblio
grnphisch oogpunt zoo onschatba.re bibliotheek 
Jer Enschede's te Haarlem weg; zoo verdwijnt 
thans het kabinet der Berestqijns. 

Er bevonden zich 'twee portretten in, die 
men slechts kort te voren ontdekt had dn.t 
van de hn.nd vun Rembrandt wn.reu; zij werclen 

, wat in de kerk niet gehoord wordt, werd als ge
regeld batterijvunr in de pasto1·i~ ten gehoore ge
bracht, waarbij betgeen in d·~ kerk wel gehoord 
was, rneer en mr~er naar den acbtergron~ des ge
beugens wcrcl ternggeschoven. 

Te midden van dit krnisvuur van heildronken en1 

clankbetuigingen hoo!'de men op eens op straat d!'n 
zwaren bornllag van een turksrbe trom, en onmid
delijk daarop een gejoel en gej11ich, da.t aller bliklrnn 
buiten de ramen trok. Te Oennenhoek namelijk be
stond een muziekgezelsch:ip voo1· blaasinstl'umenten 
,,de Jlarrnonie" gcnoemrl, vrij we! bezet, wij goPd 
geoefond en te dezf'r gel~genheid door freule .Jose
phine met een keurig gebordu11rcl vaandel begiftigd. 
De mneste wel'kende !eden behoorden wel tot een 
andel' kt!rkgenoot chap, m:iar 't was de gewoonte, 
dat men zich bij alle fel'stelijkll gch~genlrnden op het 
dorp lict hooren en zoo was dan ook met algemeene 
stemmen het voor~fol van den president- direcleur 
aangenomen, om den nieuwen protestant~cben rnijn
heer doroine bij gelegenheid van zijn inkomstjubile 
een sertJnade te brengen, welke serena.de ·clan nu 
ook door den bomflag van de Turksche trorn geopend 
werd. De godin del' toonkunst hracht voor een wijle 
tijds de godin der welspn·kendheid tot zwijgen ; de· 
pijpen en s:gal'en darr.pten; de afbraak van den 
maaltijcl wel'cl stuksgewijze weggenomen. 

Na bet eerste stuk volgde een applaudissement 
en daarna een aanspraak van den pl'esident- direc
teur, besloten met een: »leve de predikant van Hem
rnenis !" en een hoera ! met opgestoken petten en 

voor f 75,000 opgel~ouden; ('CU. dimrna ge-1 en de omzet niet onbelano-rijk tot f 48 voor 
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weten, mn.ar rnre eederen mn.akten kenb11.1tr T I l 1 t t t·· 1 't t t·l 
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c i1. zu o eene Mnzien g rn am 1 ie e oor e I - rno Ste k b I d d t 
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D h B b 
. A gen eze wee r. 

e eer oos e1:g, n.uti.qun.ar te msterd~J.m, Br~nRO'l"l'l~G. Zoncler verkoopen. 
deed o?k een aa.!·d1g sln.g1e.'. door een ~11ks1sch E.:ATOJ~N. Fln,u w, door o-roote toevoeren uit 
porselemen. servies, d11t bu verleden ]111Lr ~p Amerika, terw\jl voor co~sumtie zeer weinig 
de verkoopm0cr v11,n Jhr. Bosch vim Dmkestem b t d . . vraao- es on . 
vn.n Oud A mehsweerd, rn bet Utrechtscbe, K~POK. Zonder eenige vmag. 
voor f 4800 gekocht had, voor r. I 0.000 te PETROLEUlI. w eder f 3,25 genoteercl. 
verkoopen an.n den grootvorst 1\hcha.el vn.n 
H.usli!.nd, die zich tlmns te Amsterdam ophond. 

n. II. • Ve rs p reide Berich ten. 

HANDELSBRIEF. 
RoTTERD.A.~r, 3 t October t884. 

(Particuliel'e Con·espondentie van dim Java
Bode.) 

Gelclmn.rkt en Goederenbandel bleven deze 
week zonder noemenswaardige verandering, 
ten minste Geene verbetering, va.n welken an.rd 
ook. 

De · ederl. Amerikn.1i.nsche Stooruvn.art l\fon.t
schappij, leed deze week . een treurig verlies, 
door het verbmnden in open zee van han.r 
stoomschip ,,Maa.~dum" Deze steamer, voor on
geveer 10 dn.gen van hier naar New.- York 
vertrokken met voile la.ding, ;vat in den lan.t
sten tijd eene zeldzaamheid was, en circa 200 
pussagiers en bemanning, werd door eene an
dere stoomboot, uitgebrand en geheel verlaten 
gevonden; men Yermoedt <lat opvnrenden in 
de scheepsbooten bet scbip verlieten en op
genomen werden, <loch verkeert daarnmtrent 
nog geheel in bet onzekere: ofschoon de m!l.ILt
schappij, door beboorlijke verzekering van Cas
co en vrn1.:ht, weinig finantieele schacle za.l 
lijden, lijdt bet geen twijfel, ifot bet han.r in 
den pn.ssngiersdienst zal benadeelen en van den 
koers der an.ndeelen, momentelijk circa 20 pct. 
genoteerd, ·lmn toch niet ve~l 1c..eer af. 

Ko:FFUJ. De accepten nit de laatste Maat
~ehnppij Veiling, l:i.ten weder weel te wenschen 
over en tot ufloopprijzen, jn. zelfs kleinighe
den danronder, wordt rnimschoots aangeboden
De verwachtingen, dat op de lagere pr!jzen. 
meer kooplust zoud,e 011tstaan 1 gingen voor
shands alweder in rook op. 
· SurKER. In flauwe stemming voor Java soor
ten wanrin slechts kleinigheden in verkoop kwa-
111en. 

SPECEJUJEN. Noot en Foelie blijven, in de 
prinm soortcn, conlant en tot goede prijzen te 
Jihi!l.tsen, 

Nagelen. Nuuw. 
Zwnrte pepP.r. !:itil. · 
D1woGERIJE~. In prima Gorn Dama vonden 

eenige afdoeningen pl1mts. 
'frx. Aanvankel!jk was de stemming zeer vus 

hoerlen. 't Spreekt van zelf, clat de aldus begroete 
op zijne beurt, na bet twP,erle stuk, een aanspraak 
hielJ en die met r.en kracbtig: »leve de Harmonie 
van Dennenbuek" besloten were!. Thans meer dan 
ecln hoern ! opsteken van petten en boeden als voren. 

Zoo was bet clan met muziek en aanspraken ge
wee:;t als met <le tulbanden en taarten aan tafol : 
eerrnllc aftocht. Het bijvuegsd van bd Pen mocht 
aan bet andel' niet ontbreken: den kelen, die uit 
voile bJrst de juichtoonen hadden dorn hooren, 
mocht cen vol glas niet worden ontbouden, en de 
belc-ettlheid der serenade behoorde ·mrt er.n weder
keerio·e t<' worden beantwooni. Mee!' dan cen flesch 
zette"' het zegel op de vriendschapprlijke opnerning 
van' den jiugdigen lceraar in den kring der inwo
ners rnn Dennenhoek. 

Spoedig na het laatste stuk lnvam het rijt.uig der 
barones voor, en zij vrrliet met de freule den streds 
woeliger kl'ing. Yan lieverlede volgtlen anderen 
baar YOOl'beeld, ·de verstafwonenrlen in den l'egel 
er.rst, zoodat de aamallen op <le thee vrij ong•'re
gelcl toegingen en de meesten, die gelijk bet en 
er.n de!' toespraken na de intrede was uitgedrukt, 
,,Yan elders tot bet bijwonen dezer plechtigheid 
waren opgek·nnen," na een goed uur de terngl'eis 
naar hunne en hal'e baardsteden hadden aange
vangen. 

M:i.ar daarrnede kwam in de pastorie geen kalmte. 
't ·was in dien omtrek de gewoonte, dat de ker
keraad des n.vonds zijne opwachting bij den nieuwen 
let>raal' rnaakte. En dit niet alleen, dat was ook 

Te Pest zijn a!Jerlei schandalen onder de politie 
ontdekt, waaruit hlijkt dat hooggeplaatste beambten 
smds gcruimen tijd onder een dektll1 steken. Een 
commissaris worrlt beschuldigd van reeds Jang de sorn 
van f '120.- per maand van een dievenbende als 
salaris te onf1'angrn. Gelukkig '.\ederland ch Indie 
war.t dat gebeurt rhiar 1or.h niet De landraad te 
Sarnarang heeft de loerah Hadjie l\lohamad Edris 
schuldig be,·onden aa n verduistering rnn geld en en 
hem deswege wroordceld tot twee jaren dwangarbeid 
buiten den ketting. - Il\j is echtrr voor altijc! onbe
k waam Yerklaard om openbare bedie11i11gen ofmnbten 
waar tc nc.men. -- In Oostenrijk staat rn iede,L'll ku
zerne een bok met klei, daaruit "·orden door officiPren 
instrncteurs vestingwerken en mannetjes geknecd om 
de soldat.en te onderwijzen. Men verlangt nu dat 
zulk in Nederland~ch Jndie ook zul ingernerd worden 
en rnisschic~n zal A Ii Cohen dan een gescbikt ins1ruc
teur we~en.- Dam· een visscbersprauw ge»n licbt 
wrtoonde hreft de stoomer Prins Alexander haar ter 
reecle van 8ata1·ia in den grond geboord. ~I.de op
Yarenden werc\en gered en op een ander visschers
rnartuig uv1~rgezet.- llet stoomgemaal te A tjeh kon, 
<lag en nacht doonverkende. nanwelijks de laag lig
gende gerleelten als Pakan Atjeh en Pontch-Ptirak uit 
het water bouden. Te Atjeh moddert men dus nog 
altoos.- Te Kotta Rudja heeft een bilj:utconcours 
plnats gehad en wel 10, 11 en ·12 November. Den 
13en was bet uitreiking van prUr.cn, waar b\j de rnu
ziek van het 3e batailion infanterie zich heeft dot>n hoo
l'Pn,- Doorden hee;· Stap, administrateur rnn de onder
nemi11g Soember \Yadel', in Blitar, waren bezwaren ge
opperd tegen het bed rag Yan f 75000.- waarop die 
onderneming door de commi$sie YOor den nanslag 
in de verponding is aangeslagen ol'er 1884. Die be
zwaren zUn ongPgrond bernndrn althans zulks werd 
door de Rf'geering aan den hoer Stap, te kennen ge
gcven. Dit alles is zeer natuurlijk: zoowel den te 
boogen mrnslag, als rle klacht van den heer Sta;.i als 
de weigering tot Yerminrll'ring. Do beer Stap h~d 
z'ch Yee! rnoeite kunnen besparen. 

Te Batavia is rilen boos dat de Regeering de p] 
te aanmatigende wet>mde Oosterlingen wat onder 
den d11im wil bouclen en ze wil chving1rn om in de 
hun nangcwezen wijken te wonen. Dat ze zich dam·
buiten niet hadden moeten vestigen ver.liest men 
uit het oog. 

- Te Soerabaia wilde nen uit haar dienst ont
slagen Inlandsche vrouw zich in de karnpoong Mar
goijosso Yestigen. De kapala kampoong echter was 

de gewoonte ,·001· al de gerneenteleden, die slechts 
eenigermate tot den fatsoenlijken of burgerstand 
behoorden. Te Dennenhoek nu was de gemeente, 
wij ·weten bet reeds, niet zeer tall'ijk, maar juist 
daardoor was bij alle leden de bewustheid van het 
gerneenteleven meer ontwikkeld, en slechts enkelen 
ware11 er, die bet zich te hoog rekenden, den entree
avond in de pastorie te gaau doorbrengen: zeker uit 
belangstelling in den nieuwen predikant, zeker om 
diens nadere kennis te rnaken, zeker om in welle
vendh1~id niet achter te staan, rnaar rnisscbien ook 
bij sommigen --- missehien zeggen we met nadruk -
ten einde zicb te verkwikken, zooals men niet elken 
Zondag avond kon. ,,vrat client er rncer geseijt" --
half in den avond was de pastorie we! niet zoo vol 
als op 't midden van den <lag, rnaar vol genoeg 
toch om alle vrees overtollig te maken voor uit
dragen, bescbimmelen of verscbalen 1·an 't geen de 

-buitenwereld had owrgelaten. De belangstelling was 
den held rnn den dag en zijne1· gade natuurlijk aan· 
genaarn, hoogst aangenaam zelfs, maar verrnoeiend, 
ja ten laatste afmattend tevens. De doctor rneende 
dit eindelijk in zijnc befrekking te mogen opmerken, 
gelijk zijne waardigheid als president-ouderling het 
aan hem deed zijn om de zitting op te belfen. 

(Wo1•dt vr11•volgd.) 
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daai:t1>gen omdat zij gePn briefje kon toonen, waar
uit bleek wam· zij rnn daar kwam. Eerst nad.1t zij 
in hl't bt>zit van een dergelijk brieQr wa~ mocht zij 
in genot>nule kampoo11g barP tenten op,]Jan. 

--- Te 'Soerabaia heer~cht, nu alles klnagt, een 
goeden tijd voo1· de w!lge11mnker~. ])r wegen blijven 
d:tar zre1· tlecht. Entin er 1uoet toch iemnnrl wezen 
llie iels wnlient en nirt klnng-t eli dl' wagenmakers 
offrrl'n t1,icli ook ai1n den . fi,cus. !let ~lecht of niet 
onderhouden vn11 wegPn bl\jkt dan ccn znak .te zijn 
van Hoogen' politit•k. ---

f.t>n ,,.n,ehlim1~ 11• SoP1 aLnia k" nm n:rn hl't poli
tiekantoor met P<\ll groolrn L11rnlel gt'\\·as,Th()n ldee
ren. Ilij had z1' hi.i rlen ei_Q1·11:rn.1· wil!e11 !!'111~1.Jp:·or

gen manr hoorde dat nn•n dcze eenigP dng•'n gele
den begr:wen had, omdnt hij dood \V:\s: znlke eer
lijke waschlui 1·in1lt men wclnig. \\':rnr de goctlcrr.n 
uu gebleYen zijn vermeldl tie geschieilenis nie't. --
Ook te Soernbaia loopen teg1~nwoord1g sclmenl;i.ppers 
de deuren langs om YOOt' wcioig grid lrnnne ilicnstrn 
aan te biuden. ---

Een zekeren hecr \Yelcl. chut, wegens lichaamsge
breken na een +e,·eujarig Yerblijf 111 l\edl'rlandsch 
Indie als eerste luitenant gepensiunn1•erd. heeft zich 
te Utrecht geye~tigd Pn aldap.1· Kerrie- 1110,;tenl uit
geYonclen. Dit prepuraat moet zeer lekkcr wezen. 

Te Djukdja zijn volgens de Jlatc11·c1m de ldapper
boomen erg glad, of de Janrncn zijn het klimmcn 
e1· in verleenl. Er gaat daar ge'en ·dag YOorbij of 
er rnlt iemand uit een. boom. Den 3e December was 
wlks met drie µerson.en Hedjo, So.gatie en Karang
kadjen het gernl. Alie drit• vielen morsdood. -
\Vonodikromo uit de <lesa Da\'011, kon het met ~ijn 
dorp J,oofd rnaar niet eens wo1·rl1•n ornr dt> Yerdeeling 
van eenige Sa\rnhs. Om nan zijn be\1·eeren mecr 
ki'acht bij t1: zetten greep bij zijn p,1tjol en gnf 
daarmede zijn bekel een . geYoeligen slag op het 
hooftl. Dit gaf aanlei<ling dat \Yonodikromo ge
bondcn en n:rnr de gemngenis gebracht werd. -
Vier ChincP,zen 1'.jo San, he I\oh, Baba Kalangan 
en Yoe Ring Sang hadden in de kampoong l\ahoe
man te Snmarang ei>n lief, stil plekje geYomlen en 
zich daar nfgewndenl om een fijn partijtje te dob
belen, zij werden echter door dt! politic oven·nllen 
en met geld en kaarten ingereken1l. - Todjojo, 1Jie 
zicb in de ka111poong- Demangbanjoe mn twee lhail 
clanrle~li1oe opium had vourzi•Jn, werd, YOOr dat hij 
de opium had kunnen wegwrl'pen, bij bPt verlaten 
van de tile kit nangehomlen. door den hoofdoppasser 
van den hoqfd. chout en door <lezen naar den Djak~a 

gebrncbt. - De Chartered Bank· of fnclia, Australia 
ancl China gaat hnre hanclelsoperatien inkri111µen, 
zoolang er geen verbetel'ing in den handelstoestand 
komt. De nieuw a~sistent Re:;ident van Samarang 
vindt het niet got>d <lat de Jayanen \'e]d1·111chten 
~tden. Die a. si~tent Resident is blijkbaar gl'en .Ta
\anophile. --- De beer Dr. ~I. Trenu, die in den 
tijd nuar Indie is uitgekomen onder ,·oorwaarde dat 
hij ook directeu1· zoudu zijn rnn de landbouwschool 
te Buitenzorg, op l'en tractement ,·an f ·150.--- 's 
maands, heeft bij de Regccring zijn bezwaren ingc
diend dat hij door de ophefffng dier ~cbool <lat in
komen zou moeten dt>nen, .\angezien de hel'r Treub 
jn Nederland is geengageerd heeft men hem minr 
bet oppe_rb~stuur aldaa1 Yel'l\'.eZeJ\ en clus +net een 

'• -·k'fuitje in het rict gestuUJ'd . 

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 4 December. Tweejarig verlof ver- . 
leend aan Grundel, ingenieur der Jerde klasse bij 
bet stoomwezen; 

aan Fran~z, commies der derde klasse bij de 
algeml'ene rekenkarile1'. 

Ontslagen, eervol, op verzoek; Regenbogeo, militair 
apotheker der tweede klasse; 

Ciebrant, commies der belastingen te Soerabaja. 
Benoemd tot commies der belastirigen te Soern

baja, van den Berg; 
tot commies der tweede klasse bij 's lands kas 

te Semarang, \lan Emmerik. 
.Kaar a::mleiding van de memorie, bij Z. E. den 

Gouverneur-Genernal ingediend door den president 
en twee der commissaris8en rnn de Javasche Bank, 
zullen in het vervolg te vrlde staancle oogsten \\et'
pand kunnen worden. 

De desbetreffende ordonnancie zal spoedig uitkomen. 
Ingedeeld bij tie bataillons te Batavia de kapitein 

cler rnfanterie van Yliet. 
Overgeplaat~t naar Atjeh, de eerste luitenant

kwartiermeester Visscher. 
Yan Reuter, December New-Yoi·k, 4 Dl'cember. 

De President der Yereenigde Staten rnn ~oord-Ame
rika be,·eelt aan het munten rnn zilver te staken. 

Uit Batavia, 5 December. Toegekend de bronzen 
meclaille met loffelijk getnigscbrift. aan den Chinees 
Liang te Oleh-leh, ,·oor het redden van den zeeofli
cier Prager. 

Ontslagen, Borman de l\Innck, ePrste· luitenant. 
eervol op \'erzoek, de dercle commies bij de secre

tarie ·de Queljoe. 
Benoemd tot atlvocaat en procureur bij den Raad 

van Justitie te Malrnsar, Mr. Junius; 
tot meesterknccht-verver bij den constructie-win

kel le Soerabaja, Goedharcl. 
Ingedeeld bij de troepen te Atjeh, de kapiteins der 

infanterie van Beek en Sadee; 
cle eerste luitenant Dumo~;lin; 
bij hl)t 11 e bataillon infanterie, de kapitein Ouweif!i; 
bij het 15e batail.1011 de kapitein de Steenhuijzen, 
Bijzonrlere be pal in gen omtrent ·de straflen beckeigrl 

tegen bet plegen van zeeroof zijn \'astgesteld. 
Door de Regeering is bepaald <lat te veld staan<le 

gewassen en boomvruchten tot zeke1·heid van het 
aangaan van schuld ve.rbonden kunnen warden. 

Ilet rijstgewas is hierl'an uitgezonrlerd. 
De Resid_ent van de Westkust yan Borneo meldt 

het volgende: · 
28 November. Heden te llfandor aangekomen. Geen 

verzet .. cm;;!.iirvooden. 
De bevolking der hoofdplaats i5 rustig. 
Een officied bericht van den Resident van Soera

karta van den 3en December meldt <lat zich geen 
nieuwe gevallen van veeziekte hebben voorgeda-an. 

De Voorwaarts is gisteren te Marseille aangekamen. 

:Burgerlijke Stand. -: ! 
Rcsidentie Sol'rakart.a van 1 t.ot en met 80 ;\ovemb. J 884 I 

I~ 0.NDEHTROU\Y AA.NGETEEKE.ND. 
Geene. 

GETHOUWD. 

Ma~imiliaan Jul1anu~ lfonne\•acrt l\elltJr met JO
lmnna Frerlt>rika Curels. 

llenrij Soesman met Josephine Marie Tiambaldu. 
Adolf ::\uggelmans met rle inlandschc Chris~n

vrouw Samina Doortje. 
lJde Derk Ifarthram Huisman met Henriette <le 

·w olff. 
GEBOORTE~. 

Leonard Ferdinand Fritsch. 
Qharles Beets. 
Louis Fe1:clinand Lucardie. 
Catharina Bingman. . 
Louisa Engelina van cler Heijcle. 

STERFGEVALLE T. 

Carel Christoflel Smith, oud 70 juren. 
Jacobus van Diem ouderdom onbekend. 
J\ mbrosina Coenraad, oud 76 jaren,. 
Bernard 'Willem rnn ll ogeznncl, oucl 39 jai·en. 
\Yillem Lonis Cornelis, oucl 2'/, jaal'. " · 
Johannes Theodo1 us 'IYestrik, oucl . G·l ja)'cn. _,,,~ 

".(.;" 

Aangeslag·en vendutien. 

Op Jlfaandag den 8 deze1· ewcutie hij den c:hiner.s 
Tjoa Geok Kimm 1l' 1)ojordan. 

Op Dins<lt1g den 9 dezer op het achtererf van 
rlrn beet· L. J. l\use te Balong van houtwerken ,!J.f-
komstig ''an de onrlerneming Spreh. ' · 
- \Yocnsdag rlen ·J 0 dezer te Kiringan ('Eqjolal ie) vim 

den inboedel \'an den Beer F. J. A Thooft. - · 
Op Dondenlag rlen 11 tlezer, e~ecutie bij. den' Iri!'Jr 

de Saint Genis te Slomprettan. 
Op Yrijdag den 12 dezet· in het Logegebouw-in 

de Koestrnnt alhie1· 1·an den inboedel Yan den Hear 
Reuvekamp Gille. 

(Jp M:rnnrlag den ·15 dezer te Tj(ljo!!dan in het 
pandhuis van den chinees Oey Yoe Lie van onuitgc
lasle pandgoerleren. 

Op Dinsclag l'll \Yoensdag den 16 en 'Ii dezer- in 
het tocolocaal van wijlcn den Ueer B. \V. ,·an I1o
geznnd rnn tokogoederen. 

() p Dond<>rrlag den 18 dezer te i\fangkoeneg;u'nn 
Yan c!Pn inboedel rnn den !Jeer 0. E. Swnl'ing: • 

Op Vrijdn.g den 19 dezer ten huize van rlen \Yel
Edel Gestr. IIrer .\. D. de Bergh alhier rnn ZEdg. in
boedel. 

Op :Uaandag, Dinsdag en Woens<lag - tlen 22,23 _en 
24 clezer in ltct... tokolocaal van "·ijlen den Heer l;l. 
\Y. Yan Hqgezand van tokogoederen. -· 

De vendumeester, 
H. C. Fiser. 

A d v e r t e Ii t i e n~ i .. ~· 
~· WI. .Allen die· iets te vorderen bebben 

~ . van- of verschulcligd zijn aan den boe-
del van den HeerH. F. van clen Bergh, 
in leven administrateur van de ko:ffieonderne
ming KA n. Ax G. te Bvjolalie, word en verzocht 
danrrnn voor den leJl. Januari ~885 opgave 
of beta.ling te doen aan . -

Kepoeron W. S. V .AN DEN BERGH. 
(Klatten) (346) 

Vendutie wegens vertrek 
L 

op Woe11sdag 10en Decembe1· ek," 
ten buize van den Heer F. J. A. THOOF't. 

. 
Gevraagd, dadeiijk! 

llf""Een op~iener, bier geboren, ~oed met 
volk oillgaanc( ijverig. en eerlijk, volkomen 
bekencl met Indigo-bereiding en aanplnnt, Sa
hiris f GO. 

Frnnco brieven met copij-certificaten. 

(335) 
EIJS§Elf..1l..1 

Latooug-vV 011 ogirie. 

De H~er van Snchtelen, 
mu11iekondenv!jzer te Djocja, -

is . V:~?Ornemens b!j voldoende deehrnme, te Solo 
zang-pinno-en 1Lccompagueruentslessen te geven· 

Inlichtingen te bekomen bij uitgeV'ers Clezer. 
(334) 

J\.I 0 de J.ll a g; a z ij n. . 
SOERABAJA_ 

Steeds voorhanden: 
J npon:nen.stoffei;i, Entredeux, Luxe - A rtikeleu, 
Huishoudelijke . benoocligdhede:n, enz. 

H.ecommandeert zich verder voor bet itirn-

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

O~tv~~ge~ 

S-PAANSCHE TAFELWIJN 
. ~ . . 

VI'NO TINTO 
r 12.50 per doziju. 

(336) THOOFT & KALFF. 

Twee loconwbilen, opzette1ijk ver
vaardigd voor bet gebruik in de kolonien. 
De ketels hebben eene verwarrningsoppervlakte 
van plrn. dertien meters. 

Twee.lwl'izontale 1nachines van 
acbt paardenkracht. 

Een1-onclig·e hTig·atiepompen 
in beweging gebracht door paanlen of runde
ren. i\Ien behoeft bij · deze porn pen geen fun
deering hoegenaamd. 

(313)* W. i\IAXWELL 
Djolrja. · 

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

Versehaft werkkapitaal aan Landbouwon
clernemingen en verleent voorscbotten op pro
dukten. · 

Een en and.er tegen nadei: overeen te . ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

te Jiiringan-Bojolalie 
(3.J.6) . van ZEd. inboedel. 

b~ .. Op . 
n1euw ontvangen: 

Vendutie wegens vertrek ~ 
Op Vr~jclag, 12 December as. 1 

IN HET VROEGERE LOGEGEBOUW·' 
van den netten en compleeten 

inboedel van den \VelEdelen Heer L 

(347) SOE$1\1A:tf & Co. -

He.t. echte Leverwater, chit geen aanbeve
ling behoeft, cloor zijne kwaliteit alom bekend, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per ·fl. f 1.25 
» doz. :fl. f 12.-

V LAS BL 0 M. 
(301)* Sclwen.maker. 

~ llen die iets te vorderen hebben van pf 
~ verschuldigd zijn aan den boedel · vAn / . I 
wijlen den .heer J. Tb. Westrik, ,alhierlJ filJj ATELIER DE PHOTOftRAPHIE 

· overleden den 25en November 1884, wordeDi: : lJ IOOJ] I 
verzocht binnen twee maanden na heden dam:-. ~ ~ (.l, iril\f'i&.i~@l~ /100' 
van aangifte of betaling te doen bij ~en Age~t" . ~~~ l.!J J-l\l!~~~~l'!,~ 100 
der Semarangsche Wees- en Boedelkanier ie 
Soerakarta. 

Solo, den 5 Decembr.r 1884. 

(34 8)3 

Ter 

De Agent voornoef!ld,,, 
LAMMERTS VA BUE;REN .. ' 

overname aangeboden. ! 
( wegens ste.rfgeval) · .. 

Een bloeienlle Toko•zaak 

HOTEL SLIER. 326 

SO~:I\_IAN & Co. 
lfofasten ii ch steeds met het houden van 
· ·p>1iis- e.n, Co)n1nissievend11ti'en 

op een der .hoofdElnntsen val?: Java. . . _.; (ZS~ _ , .. . ,. 

Reflektanten gelieven z~ch ~e<~ adressJJeren. . "!'·..,.-}..,",_· --·-· _. =-~------------
onder nomn1er dezer 'advertentie bij uitgevers· . i./ : 

dezer. (347)" ·.::·' ~,. ~.µl~~erdamsche Apotheek. 
"EeniO' AO'entuur voor Soerakarta voor 
~i ' 0 0 

zoo .gunstig bekende WlJN EN: 
' . 

Amsterdarnsche Apotheek 
M:erk PL.ATON & Co. Batavia. 

· ·, .- (70),. . A. MACIDELSE. 
Poeder tegen miltvuur· 

ft.50 per pond. _ .. j311)*,, ... 
-~-··~::· .... 

AmsterdalJ'lsehe Apotheek. 
Ontra 11,1c n: 

Ueatin~s Cough L:.: .tm~es. 
:Jlitlrl<>l te1_.;·en tle ltoe:it. 

( 10 5) :JIAUHIELSE. 

A1nstetdainsehe Apothoek. 
::3 o e r L k 11 rt n.. 

Ba.~T111n. A lcoh31isch ~wasch
'vate1·. 

(101) l!ACIIigLSE. 

263 

in vr.ten, blikken en flcsschen 
verkrijgbnar bij 

SDESMAN & Co. 

Amstei;~~ms;che Apotheek. 
-' 

Leveil'Lva,f err 
(296)* A.. l\IACHIELSK 

An1sterdamsche Apotheek. 
Soerakarta. 

Ontvang1m: Encalypsinthe. Jioorts
've1·e1ul liq neu1·, te1ens eene zeer aan
geun.me drank. 

. ( 100) i\IAOHIELSE . 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta van 

K:a,ap~@he Wiine=. .. 
(25) A. MACHIELSE. 

AJY~~l:sJlit 
Heerensfraat-Solo. 

Op nien~v ontvang·en: 
Heeren schoenen. 
Hoeden a f 8.-
Parijsche bemden a f 45.- 't dozijn. 
Dassen, Boorden, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't dozijn. 
Schnimzeep. 
Eau de Cologne H: S. N'o. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
'fokohouders genieten rabat. 
Schilclpn.dden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermesseu van Lecoultre a f 3.50. Scb~er. 

kwasten a f 1 .50 H~ndschoenen voor heei:en-
DAi\IES ARTIKELEN. 

.,~ 

Handschoenen met 2 en 4 kn oopPn Schoe
n en a f 8-~ Blcmcs de lys en Blancs de pel'le. 

Kinderschoenen, fijne sponsen. 
DR.ANKEN. 

Pilsener bier, l\Iadera a f 14.- bet dozijn, 
Port, Elixer Long1ie Vitae, W!jnen a f 10. f12 

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

DE J AV A·EODE, 
DE GROOTSTE 

en meest [elezen conrant ·van Batavia 
. Abonnementsprijs per halfjaar f 20.

Abonnementen en ad vertentien kunnen aan
genomen worden door den Heer C. L. Baier, 
Solo. 

Nieuwe abonnes voor 1885 ontvangen de 
courant van af 115 December. 

De uitgevers, 

[32!!]* Il. M. VAN DORP & Co. . 
U it de hand te koop. 

Een steenen huis met groot erf, gelegen te 
Djebbres. 

Informaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

HOGG'S l?U~t:: COD LIV£~ OlL 
(HOGG',S L€VC:~TRAAN ) 

Waamn de beil£arne uitwerking sedert 30 Jaren bekend is 
Tegen : Borstzlel{len J..ongtering, Bronchitis, 

Verkoudhe\dtHardnekkiqe hoest,K11erachtlge 

~!~!°e~1°ei~~~r~w~k~~;:t~t~~~;a1 t~;\?e~~~c~~i~: 
van kinderen ttie een zwa~ e~ teer gestel hebben 

Men eiscbepp bet eliqnet den naam van HOG (; 
bet attest \'an ·den Ii' LESUEUR, chef der Gia• 
miscbe werkzaamheden ;1a11 de medische racu\Leil t 
Parijs, e:r) h e t stempel van den frnnscho1 
Staat in blau'\tve inkt. De len~rlrn3n \' 1, 
HOGG wor.it alleen vcrkocht in d1'ielweM11 'A 
fl,~co_ns w-aa~van het model hier n3asl is g-eph1.~11 ... _ :..~~ , 

Apotti~et.HOGG, 2, rue Castiglione, URIJS.i:c_ ,_._,,.,~~ .... 



Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff-Soerakarta 
PAPIEREN IN DirERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KAN'l'OORBENOODIGDHEDE 7• 

I IB:TEN, IN ~EER VELE SOORTEN. 
PRACH'TALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

SociBtB G1
e de Prodnits Alimentaire 

K.\PITAAL 3 i\lJLLlOEN FRANCS 

Di1·e1;tew·en DINANT en ALLCARD 

GOUDEN l\IEDAlLLE PARIJS •1878 

GouDEN MEDAILLE AMSTERDAM 1883 

PARIJS /I LONDON 
23, Richer, 23 II '101, Leadenhallsti-eet. 

Doter van N ormandie 
Zoncler eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk. 

Di\·e1·se groenten, tl'uffels, sa1·dines, pates de 
foie gras, enz. 

OTIDERS TE RICHTEN AAN ALLE IMPORTEURS 
VAN EUROPA. 

Men eische op elk blik het merk met de twee boerinnetjes 

HOLL\ OSCHE PRIJSCOURANTEN "WORDEN 
OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

('14'1) 

TEN BEHOEVE VAN 

ae §1tm11aoti.e li.,c t;.oo e te So er.a liar.ta 
EN 

~e G))e-i:een-ic;iuq- tot voo-r.&e-r.eiarn.a onoe-t-

-ti.cfi.t aa11- Jti.11-oe--r.e~i va 11- ~)lt,i.nuern-io

c;mae-» -i11 0teoe-&u-iaoc.fi-~11-aie. 

Trekking 
Maanfa~ ~2 ~mm~~r rn~4. 

-225-

DE SIBO.QP J'A.N D• ZED is een kostbaar 
kalmereud m!ddcl voor kindercu. 
DE SIBOOP J'A.N D• ZED Is ontcilbaar te
gen K!nkhocst. 
DE SIBOOP J'A.N D· ZED is eeu radlcul 
middel tegeu de hoesl van terloglljders. 
DE SIBOOP YAN D· ZED!scenzekermld· 
de! tegeu hoest verkoudhe!d. 
DE SIBOOP 1'.d.N D· ZED is ultstekend te· 
gen Slapeloosheld. 
PA.RI.JS, 22, Rue Drouot, 22, PA.RI.JS 

EN Ol'ERAL IN GEHEEL NEDERLAHDSCH IHD/E 

Te Soerakarta bij A. MACHIELSE. 

Parfumeurs 

8, Rue Vivienne, 8 
PARIJS -

lfananga Water 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het water 
waarmede men zich wascht, maakt het 
de huid blank en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door de ele
gantste dames zeer gezocht wordt. 

1 CRIMAULT & c 0
·s 

\ Ill AT I C 0 Prepa.raten 
Dit geneesmiddel geeft de gun

sligste resultaten bij de bebandeling 
der Gonorrhee; bet bestaat in twee 
vormen: 

1° GRIMA ULT&: Co'• ll[atico 
Inspuiting; · is in weinige jaren 
wereldberoemd geworden; binnen 
enkele da..,en Worden de bardnek
ki gste u it v1oeingen, er door genezen. 

2° GRIMA ULT&: Co'• Matico 
Capsules; ontellbaar bij de be
handeliug van uitvloeingen, en 
hebben boven Copaive en andere 
capsules bet voordeel dat zij de 
maag niet vermoeien. 
GRIMAULTc!1C0,8 r.Vivienne,Parijs 
Depots in alle goede 1ed'erl11dache a.,.tutea. 

BECKER & Co. S 0 ERAB AIJ A. 
WERK '.l'lJIGK lJND IGEN. 

Van af heden dagelijks versche Gebak;jes enz. Pr~jscollmnten worden tegen franco 
aanvrage frn.nco toegezonden. 

1Ia.ndefa.ren in ma.ohinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote p!Lrtij L, T, LI en Balk• 
ijzer in alle nfmetingen. 

Staaf' en t>laati.jzer van nlle dikten, 
waarbij vn.n 6'X2'X 1

/ ,." eu '/," 
§taaf en plaatkoper en Kot>er· 

draacl. 

tin 
i:l ·;::: 
Q) 
I> 

~ 
~ 

'"--;) 

.... 
0 
0 
I> 

VAN RUIJVEN & Co. "; ;... 
~ 
::i.. 
!::! 
0 
CJl 

Groote- sorteering- Jlnerbouten en 
.Klinlrnagels. 

> > .Kope1·en .Kranen SOLO 
en Stoomafslniters. 

India rubber van af '/,." tot en met 
l" dik. 

Solo, <len 23 April 1884. HEEBENS'I'BAA'I'. 

Gaspijpen met hnlpstukken tot 
en met 4" (127) 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Prima kwaliteit Engelsche dl'ijfrie· 
men, enkel en dubbel. 

Zaturdags: Saucijsbroodjes ~n geprepareerd Y s. Bestellingen warden m dim 
kort.st mogelijken tijd afgeleverd. 

Hand; Centri:fuga.al, Stoom
pompen· en Brandspniten. 

Snijgereedschap '""'OOr gas en 
Withworthdraa•I. 

N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il g 
Alle soorten Verf,varen. EN 
Boor en Ponsmachines, Draa.i· 

en Schaaf bank en. 
Stoommachines met ketels op em 

Cnndatieplaat. 
L ij t r B n t B M a a t s c h a D p ij 

fiiezel,,;-nhr compositie, de beste 
bekleeding tegen wa.rrnte-uit.stmling. 

TE BATAVIA. 

Dinas Crista.II, een uieuw soort 
vnnrklei. Van welke laat.ste nrtikelen zij 
eenige agenten voor Java zijn. 

Iniichtingen omtrent ver.zekeringen b. v. K11pitaal bij overl~jden. 1mmer-trekkende verze 
kering;-· ook omtrent die volgeus het onlangs 1111.ngenomen VERLA..\. GD tn.rief voor vVJiJ~> 

~ENFONDS, warden gan.rne verstrekt door 

Verder alle artikelen, benoodi,,;-tl 
voor lan<lelijke ondernemingen, 

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

(17) 

Steeds voorhanden: 
POS'T'l'AH.IEVEN. 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van Machinerieen en 
reparaties daarvan, en nemen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

TELEGRAAF'l'AlUEVEN voor 3 kringen he

rekend tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOELIELOONEN bu11ib11 

de lijn. 
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(6) THOOF'r & KALFF. 

ONTVANGEN: 

pr a ch ti~ B 0 I B 0 ~ r a fi B Bil 
zeer goedkoop. 

THOOFT &: UAl-'F~"". 
(162) 

THOOFT & KALFF - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrij Bn BindBrij 
en 

'"';.," 

HANDEL 

,in Papie.r·, Schrijf- en Kantoorbehoeften. 
_ Spoedige bediening en nette n.fievering ge
gn.randeerd. 
_ PRIJSCOURA.N'l'~N worden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

V erkrl,jgbaal" 
bij 

!HOOFT & KALFF. 
Witte en J.loode Port ..... f-15.-l per 
Dalaga., Muscatel en Vino Dulce" '13.50 (12 fl Avonturen 
Pale-, Gold· en Dry-Sherry ,, ·12.-!aco .. t. van 

Eeni[B a[Bnten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

Baron von MfinchhausBn 
(in het Javaansch) 

INDISCHE-BODEGA 
P1·ijs f 5.-.: /"ranco per post f 5150. 

(82) 

Ontvangen: 
Een partijtje exqnise . witte 

portwijn, minder zoet van smu.ak dn.n de 
tot nu toe nangevoerde. 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

( 286 ). * (20) _-L MAUHIELSE. 

Tjat rambtmt dari toaa1 D0 RICff ARilS 
SAKA,.AN\a O.JO&QA 

Roema T-0ean A. SEGUIN 
3, ~ua Hugu1ri1, DORDEA.UX 

Tjm •aajat 16~ haai per tjat !aha 
' mallget •an djeug~get 

Tirll oeuh (joe(ji ka/01 mao• p4k6, djo•ta , 
tld• linga/ nod• di koelit . 

J:toe tjat dart toean doekoen 
. JUcbard• njan' Ian tu kanlja orang boleb ~ 

pake sama djue,a per ramhoel, k1J3 djoe,a • 
per djeu~g~d dau tia1la s11IJ~ k1$ih laut:tl ·_., 
dan 1la.u1a11ja ujanr inttro !akah, lapeh djo::lra •· 
pen,abitsau u~:m~ trada u _kah ber--0eboib 0 

,, • • i. ~ 

Ztoe tjat darl toel_).n cloekoen Jittc}lard• li.da bekioukit. sekali tlia poe11j1 koewat' 11ja·l'·:r l'e.kattiJa-an <lari bekin koewal 
toeda pariksa dari banjak foepa tanda d<au pa! 1ku-an : 1lue llekm ramOOt:l lemas d:iu k1lap ,. 1toe p1Ara sama d1a, oraug cha bekm 
koewal dia poenja akar dan ka"i koewot hi.!oep. lloe tjll lilti•l alamanja •eperli l<bi doeloe sakali. · 
Bari StiJala •aran1 •ml!IJ ajaug •ai 11kali dariroemuja toun A.. SEGUIN, 3, rue Huguerie, di iotta Bordeaux 

Kita djoeva t-1roU invatlm samu Aita oranv poe11ja toe1m toeu11 njanv Datja 
·ltoe obal nama Cepbaltne 1lari toea11 doeltoen :ao1a.1Jeau 11jan~ lakan r>mt .. et djatob dan s~lmu boewat toemboe. 
11-0t obat Arntcallne dari toeau doekoeln :aouuean ajer wao~i 1>er tjoelji baai sakali ada banjak sakali obat arnica di 

dalam, obat koewal s•kali per ta ha" kaloe ora11g •llilkar ataoe di ciJ•t, en1. - lloe bedak dari tahore llaai ukali dari aegalla roepa 
bedak, kalok aabao di p;ike roepa moeka ~1 .. 1un1a 1i11 al b111ou d.ln moeda u)l!a d Of a kaui roe • se•ar dau aloes saperli orong moe~a. 

den Agent te Soerakn.rta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Verkrijgbaar bij 

~oo®J~'w ~ ~~tr~~ 

Ham.toor-Agenda:1 J.~Sii. 
Spoorweggid•en. 
1Yede1·la11.d1 Ge•chiedeni• en Yolklleven 

( p1·tichtwe1·k in 4 g1·. octtt.vo tleelen )
tie Ginr,e.tet-Alb ion in pl'achtbft.nd . 

Italie, doo1· Ge1·a1·1l Heller >> >> 

Ben achilder1loo•, co11ipleet ( voo,. di-
lettmit-achilden.) (249) 

AGEN'rscHAP SoERAKARTA • 

der Ba ta viasche Zee- en Brand. 
Assurantie ~1aatschappij . . 

De ondergeteekencle sluit verzekeringen te~ 
gen brnndgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPfj 

,,de Oosterling," 
El'i 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPP!j 

,,Veritas/' 
Bij het A.r;entschap dezer 19.laatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor~ 
wn.n.rdeu, r;elegenheid tot verzekerbig 
tei;en brn.ndr;evn.ar, van n.lle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakai·ta. 
(16) J. H. VAN OMMEREK. 

Verkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van kot'fi,j, 
met ontvangstbe,vijs voor koC· 
fijpas. (193) 

THOOFT & KALFF - · Soerakarta. 
leveren op aanvrnag dadelijk 

Schijfschietrcgisters en A.fstandsbepa-
Wnr;en, afzonderlijk gebonclen. 

Gedrnkte Aanteekeningboekjes. 
N nn.mlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strafboeken. 
Meraageboeken met sterkte Register. 
Proces-V crbn.n.l. Getuigen Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 
~enduverar'ltwoordingen, enz. enz. (4) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UITGEVERS. 

Sneldl·uk - THOOF'l' & KALFF - Soerakarta, 

• 

J 
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