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Arbeidsnood. 
Overbevolking_, overproductie zijn de bron

nen voor een rnaatschappelijk kwaad onzer 
dagen. Betrekkelijk het meest lijden daaron
der niet de ambachtsman, de landbouwer, de 
man die werkt met zijne handen, maar zij die 
werken met bet hooftl, die leven moeten van 
verstandsarbeid. 

Het 'olgende is eene vertaling van een in
gezonden stuk uit een groot Eugelsch- blad, 
waarin deze wonde plek der moderue maat
schappij in al hare rauwheid zichtbaar wordt. 

Met aaudacht heb ik gevolgd de gedachten
wisseling in u w blad geyoerd over den toe
sta.nd van hen die zonder werk .ziju, in't bizon
der van degenen welke betiteld worden als ,,de 
weekhandige zonen van den arbeid." 

De inzender in bet vorig nummer verhaalt 
als voorbeeld voor anderen, hoe hij voor eeni
ge jaren in dit land (Australia) kwam met 
slechts vijf shillings op zak, terwijl hij thans 
een salaris van ruim vier pond sterling per 
week heeft. 

Ik behoef niet te zeggen dat dit een alleen
staand gernl is. Want hoeveel bekwame meu
schen met groote gezinnen, slaveu en sloven 
thans niet voor een karig tractement van der
t:ig shillings per week en hebben reeds sinds 
jaren daarroor gewerkt zonder vooruitzicht op 
verhooging. 

Bovendien, ten tijde dat deze ,,vijfshillings 
mijnheer'' hier aankwam en zulk een wonder
Tol succes had, was de arbeidsmarkt nog niet 
zoo overvoerd en kon men bier te lande beter 
terecht dan thans: 

De actueele toestand is dat er honderden 
rondloopen, even bekwaam en energiek, die 
vergeefs trachten werk te bekomen. 

Klaa.rblijkelijk heeft <le schrijver niet dezelf
de ellenden a.ls vele anderen ondervonden. Ik 
ken er die, rechts en links schrijvende om 
betrekkingen, reeds meer dan drie pond ster
ling hebben uitgegeven aan postzegels en schrijf
behoeften; niet alleen hebben zij huu tijd ver
spild met onophoudelijk getaigsehriften te co
pieeren die ze bij hunne brieven moesten in
sluiten, maa.r bij gevallen waarin die werden 
gevraagd moesten zij ook hunne oorspronke-
1.ijke certificaten inzenden, die dan dikwijls 
niet werden teruggestuurd, zelfs niet wanneer 
men er per advertentie om vroeg en waardoor 
men aoms iu de grootste verlegenheid kwam. 
Sommigen ontvingen een antwoord waarbij 
een onderhoud bepaald wercl. 

F e u i 11 e t o n. 
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{Vervolg.) 

Pierr\o . deden zij niets anders dan de bekeeriug 
van Hendrik IV uit te stellen, die destijds reeds 
neiging gevoelde om tot het Roomsche geloof over 
~e gaan, maar trotsch .veg weigerde dat op zulk een 
oogenblik te dot:n. Verscheidenen der invloedrijkste 
adelijken verlieten hem. Eenigen gingen over naar 
de Lig>1e, anderen deden zich, om hem getrouw te 
blijven, goederen en voonechten afstaan en nog an
derer,, waaronder la Tremoille werclen boos en trok
ken zir.h terug, weigerende !anger onder zijne vanen 
te dienen. 

In bet bovenstaande geval was 11iemand in groo
ter verlegenheid dan Roger d'Errignij. Zijn hart 
drong hem, ten gevolge van den goeden naam van 
den Beat'Der en de herinnering aan de weldaden van 
zijnen goeden koning om de zaak van HenJrik JV 
te omhelzen. Van . den anderen kant trokken het 

De Soerakarta•che Courant ver»chbnt 

driemaal 's weeks : Dinsdag•, Do'nderdt,,g• en 

Zaterdag1, uitgezonclerd foestda~en. 

Stel u voor de blijdschap Tan zoo iemand 
die maanden Jang vergeefs geworst~ld heeft en 
eindelijk ontvangt wat hij een gu.nst van de 
fortuin noerut. Zelfs zijne vrouw en kinderen 
jubelen in bet v0oruitzicht. Prompt op den be
paalden t.iJd is hij daar en na een onderhoud 
gedurende hetwelk hoop en vrees elkander af
wisselen, moet hij aiudelijk iets vernemen als: 

»Ge zijt te oud ,,of" ik heb slechts een jong
mensch noodig, ik zal u nader bericht zenden, 
kom maar eens terug ,,enz - en wanneer h.iJ 
dan terugkonit is bet: ,,de vacature is juist 
vervuld." 

Een ieder die hart voor zijn gezin heeft, die 
niet kan aauhooren dat zijne kinderen om brood 
vrngen, kan zich voorstellen wat zoo iemand 
lijdt. 

Uit zulke individuen recruteert zich de m1s
daad. Tot dusver van onbesprokeu gedrag be
gaat die man een misdrijf om den honger zy
ner kleinen te stillen en draagt voortaan bet 
brandmerk der schande. Is hij te veroordeelen? 
Werk wordt hem geweigerd, bedelen kan h:g 
nieb, niemand helpt hem, wat moet hij doen? 
De roep is: probeer in het binnenland! Zijn er 
dan in het binnenland nog geen proletariers 
genoeg? Wij stoffen op Engelsche vrijheid, op 
de afschaffing der slavernij, maar heden ten 
dage zijn de eenige slaven-Engel'lchen. 

Vele personen van opvoeding en bescha.ving 
zouden wel bet miuste werk willen verrichten ,
als ze het maar krijgen konden. De weinigen 
die zoo gelukkig zijn een baantje te bekomen 
dat den honger buiten .de dnur houdt, moeten 
even ha.rd werken en met even weinig beloo
ning a.ls de Afrikaansche slaaf. 

Maa.r om bij de zaak te blijven, wij vragen 
werk, onverschillig wat en onze kooplieden, on
ze werkgevers zijn het, die daartoe bet hun
ne moeten doen. Help ons op weg, ver
leen de eerste haudreiking en de »weekhandige 
zonen van den arbeid" zullen spade en hou
weel opvatten en werken schouder aan schou
der, met onze »nardhandige" broederen. 

In de geheele correspondentie in dit blad 
over de zaak gevoerd, vind ik nergens gewag 
gPmaakt van eenige inrichting om den werk
man zonder werk te helpen. Toch is de werk
man een der hoeksteenen van de maa,tschappy, 
hij is de locomotief voor den spoortrein van al- · 
le menschelijk bedrijf en de kapitn.list is alleen 
de ingenieur, die de machine bestuurt . Nogtans 
won.It er voor den werkman bet minst g edaan. 
W aarom word t er niet door die christelij ke en 
vaderlandslievende beeren, die ontzachelijke som-

grootste gedeelte van zijne vi·ienden zich terug of 
gingen over naar de Ligue. Onder de Jaatsten be
vond zich de heer de Trevigne. De laat te had ziJn 
besluit nog ni et geheel genomen, maar hij verberg
de bet niet, dat hij voor den hertog van Maijenne 
was en bet plan vormde om naar Parijs te gaan . 

Men begrijpt dat bet laatste van overwegenden 
invloed op unzPr1 held was. Door zich in een ande1: 
kamp tegenover den beer de Trevigne te bevinden, 
vermeerderde hij de reeds bestaande hinclerpalen die 
hem van Louise scheidden en kon hem daardoor alle 
hoop ontnomen Worden. 

Gett'ouw aan de voorzichtigheid die hij zicb aan
gewentl had, besloot Roger van tijd te nemen om 
na te denken. 

Ten go'volge der losprijzen, hem door eenige krijgs
gevangenen betaald, bezat hij twee a drie duizend 
kronen. Ilij schreef daarop aan zijn vader om hem 
raad te v:ragen, terwijl hij nu ook van zijne tijdelijke 
vrijheid gebl'uik maakte om onderzoek te Joen naar 
Mejufvrouw de Trevigne . en hare tante mevrouw du 
Theil. - De gLinstige staat zijner finantien vet'oo1-
loofde hem om een rler dienaren van den graaf voor 
zich te winnen en wel een zekere Baptiste Carvel 
geboren te la Falaise en daardoor een landgenoot 
van Thomas Labriche. Gezegde Baptiste beloofde 
den heel' d'El'rignij op de hoogte van de reizen van 
zijn meester te zullen houden . Niet zonder reden , 
verwachte Roger dat de beer de Trevigne van zijne 
vrijheid zou gebruik maken om zijne dochter en zijnc 
zuster te gaan omhelzen. 

Advertentiekosten behnlve het zegel voor 

elke ro woordcn voor 2 pl11atsingen f 1.
elke volgende plaatsing de helft. 

men bet>teden aan feestmaaltijden picmcpar
tijen, bals en wedrennen, niet een fonds opge
richt, <lat zij met een deel van hunne rijkdom
ruen begiftigen en waardoor de verhongerende 
werkeloozen warden ondersteund. 

Dat de nood werkelijk r.oo hoog is 11.ls bo
ven gezegd, dit kunnen ik en anderen met on
wederlegbare bewijzen staven. 

In het vertrouwen M. de. R. <lat he: geschre
vene moge strekken ten bate mijuer mede-lij
ders noem ik niij. 

• Uw. dw· 
Just.icia. 

Wij hebben bet geheele stuk bier weerg~ge
ven omdat het ook voor lndie eenige n.ctuali
teit bezit. Ook hier wordt fatsoenlijke n.rmoede 
geleden, ook hier-het is trouwens van noto
rie~eit-wentelen bloedarme eur-0peesche wicht
jes m het zand der kampongs en verbergt 
menige europeesche vrouw hare armoede achter 
bamboemuren. Broodelooze employes bevolken 
de Soerabajasche commensaalhuizen, schipbreu
kelingen uit alle klasse dolen door Bataviaasche 
achterbuurten en de binnenlanden-ze zijn dik
wijls voor een deel het groote reservoir, waar de 
indische maatschappij al hare uitgestootenen, hare 
out-laws henendtjjft. 

Schuilt er niet ergens onder bet vernis on
zer hedendaagsche, den dollar zoekende samen
leving een wakker man, die den eersten stoot 
aan de beweging geeft, die er zijn breedenrug on
der zet en een fonds , eene landbonwkolonie, eene 
co-operatie in het leven roept, die de afstam
melingen van bet Keltische ras bewaart voor 
broodsgebrek en voor ' t verlies van het laat
ste restimtje van bet zoo deerlijk geteisterde 
prestige? 

Want men vertrouwe niet te zeer op den 
Staat, op een minister die de Indische crisis 
,,met aandacht gade slaat. " 

Die Staat mocht eens antwoorden, met een 
v<1riant op een Thorbeckiaansche uit~praak: 

P 1LU perisrue is geen regeeringszaak. · 

Soerakarta. 
Sluitdagen 

TN SAMARANG: 

Fr. 11- 25. 
;Eng. 3-- 17. 
Holl. 6-16-26· 

d e r .n a i I s. 

TE B.A.TA v:u.: 
Fr. 14-28. 
Eng. 6-20. 
Roll. 9-19- 29 

Au l1·alische m ail (Queensland R oyal Maillin e. 
19 Januari. J 22 Januari. 

Een paar <lagen na <len dood van den Koning 
vertrok de beer de Trevigne van Saint Cloud. In
plaa ts van den weg naar. Parijs in te slaan, nam 
hij dien van Chartres. Het was cluidelijk clat alvo
rens een besluit te nemen , de graaf h~t niet be
treurde van eens goed te kunnen afwachten hoe de 
zaken liepen. 

Door Baptiste gewaarschuwd , volgcle d'Errignij 
den vad'er van Louise van nabij. Deze was Roger 
altoos twee dagreizen vooruit, daar hij op de aan
wijzingen van Baptiste moest afgaan. Daar de :aatste 
slecht~ betaald werd naarmate de belangrijkheid van 
zijne mededeelingen, die nog eerst moesten onder
zocht worden of zt' we! waarheid bevatten, verdien
de hij eerlijk zijn geld, iets wat hem gewoonlijk niet 
gebeurde. Al hij alleen was pruttelcle hij clan ook 
a!tijd en beweerde liever met iecler ander verliefde 
te doen te hebben dan met een la.ndgenoot. 

Den derden dag wachtte d'Errignij te vergeefs op 
de gewone tijcling van zijn spion. Dl'ie dagen gingen 
nog voorbij zonder dat bij iets vernam. 

- De graaf zal alles ontdekt hebben, dacht Ro
ger, en als dat zoo is vree~ ik voor de schouders 
en den rug van dien anne Baptiste. 

Roger zor.d rlaarop zijn gctrouwe Labriche op 
verkenning uit en nam zelf alle mogelijke maatrege
len om zooveel mogelijk te weten te komen. Hij 
volgde aldus, om zoo te zeggen het spoor volgende, 
den heer de Trevigne tot aan Maintenun. Daar, in 
alle herbergen onderzoek doende ontmoette hij een 
zijner vrienden, den beer de Tivernon, een dolle Li-

lnzending der Advertentien tot op den 

<lag der uitgave v6.Sr 10 uur. 

n a a n " t a .n d. 
Doncler1lag 8 .Januari L. K. Vl'ijdag 16 Januar 

N. M. Zaterdag 24 Januar1 E. IL Vrijdag30 Janu-
ari V. M. 

Vcrtrek der Treinen 

Semarang-Solo 

Solo-Semarnng 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aansluit aan den snel
tl'e;n, die om 10.30 v. m. 
van daar naar Soel'abaja ver
trekt. Verder 8.31 v. m. 1.H 
n. m. 
7.2 v. m. 10.30 v. m. 2.16 
n. m. sneltrein, welke aan
sluit aan den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
baja vertrekt. 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarang 8.12 v. m. 
Semrtrang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v. m. 
Djokja-Scmarang 7 .15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m 1.l.25 

n. m. 3.55 n. m. 
Solo---Djokja 7:13 v. m. 10 v· m. 1.53 

n. m. 3.36 n. m. 
Willem I--Kedong-Djati 6 v. m. 2 n. m. 
Kedong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4.11 n. m. 

Solo Djebres-Soerabaja-6.9 aank. Soerabaja 3.20 
10.41 (sneltrein) aank. Soe-
• rabaja 6.-
2.35-aank Madioen 5.52. 

Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (sneltrein) aank. Solo 
Dj. 1.28 

8.25 aank. Solo Dj. 6.-
11.57 .aank. Madioen 5.51 

(Tijclsopgaven volgens middelb. tijd Soerabaja: 9 mi
nuten verschil met Solo; 12 uur Soerabaja::::: 1;1.51 
Solo.) • 

De houder van bet ringspel op de groote 
pasar alhier, ontdekte eergisteren nacht dat 
men hem zeven zil veren, zwaar vergnlde hor
logekettingen benevens een Japansche speeldoos 
ontvreemcl had. 

Daar dien ochtend twee z:gner bedienden 
met de Noorderzon verdwenen waren, rust op 
hen eene gegronde verdenking; de hulp der 
Politie werd echter niet ingeroepen, et pour 
cause. 

Onder de boomen voor bet Residentiehuis 
waren gisteren een paar vrouwen bezig twee 
onoogelijke bultzakken te openen en van de 
kapok nieuwe hoofdkussens, ter verkoop te 
maken. 

gueur, wiens !even d'Errignij gered had bij den aan
val op <le voorsteden van Tours door den tidde1· 
rl.'Aumale. de Tivernon die voor zijn redder een in
nige dankbaarheid gevoelde, wierp zich aan den hals 
van Roger. Hij had gehoopt dat d'Errignij zou over
gaan tot de Ligue, maa1· Roger bekende hem rond
borstig dat hij te rlien aanzien nog niets besloten had. 

-- Maar wat brengt u dan in dit land waar de 
Ligue op het oogenblik heerscht? vroeg de Tivemon, 
bet glas vullende van zijn wiend, met wien hij op 
dat oogenblik avondmaalde. 

Na een oogenblik gepeinsd te hebben, vertelde 
Roger het hem. 

- Arme vriend, zei de Tivernon, wiens gelaat be
trok en een droevige uitdrukking aannam. 

- Wat is er dan? stoof Roger op, kent gij dan 
mejufvrouw de Trevigne? 

- Ncen . . .. . maar ik heh te Chartres veel ove1· 
hare schoonheid hooren spreken ..... en dan ..... . 

- lk bid u, spreek duidelijk. Zou haar een onge
luk overkomen zijn? 

- Zij is gevangene in het kasteel de Villebon. 
- Waar ligt dat kastet'l en voor wien trekt het 

partij ? vrorg Roger zonder ditmaal eerst na te <len
ken of te WP.eklagen. 

- Het ligt acht uren van bier op de grenzen 
van la Perche in la. Beat'De. Het is op het oogen
blik in bet bezit van de gereformeerden; maar otn 
de waMheid te zeggen, deze zijn noch voor den 
Bearne1· noch voor iemand anders. lk weet uit een 
goede bron, dat · er evenveel Katholieken als lfo8e-



Z1j verte1den dat beddegoed van een inhin
dep. op Balaban voor een bagatel gekocht te 
hebben, aangezien onlangs daarop iemand ge
storven was. 

Dat op die wijze aanstekelijke ziekten wor
den voortgeplant, is nfl.tuurlijk. 

Personalia. Naar wij verneruen beeft de 
heer Jeanty zijn tervol ontslag uit zijne be
trekking als wijkmeester van Kebalen gevraagd, 
en is daarvoor de beer J. Q. Hoff aldaar voor
gedragen, die zich deze keuze heeft laten wel
gevallen. 

Het is te bopen <lat de nieuwe titularis zich 
alsdan eens met de wegen zal bemoeien, die 
op Kebalen van <lag tot dag onbegaanbaarder 
worden, en op sommige plaatsen veel op mod
derpoelen gelijken. 

Zoo staat bet gedeelte voor de koekrnal van 
den heer J. thans doorloopend onder wnter, 
en• is rijp voor een vonder of b!l.ggermolen. 

De prijs der diamanten schijnt in Indie steeds 
dalende. Eergisteren werd door een Obinees 
aan een der Rijksgrooten een brillant voor 
f 1500 verkocht die een twintig jaren geleden 
f 2500 gekost heeft, wat geen alleenstaand 
feit is. De groote aanvoer, de verbeterde com
municatie en de dru k der tijden zijn als de 
o<'l'zaak daarvan aannemelijk . 

Ook in bet district Djogorogo, Madioen heeft 
de jonge koffie aanplant veel te lijden van de 
gangsiers en andere insecten, die aldaar vrij 
wat schade aanrichten, maar op last van het 
Bestuur zooveel ruogeluk verdelg<l worden. 

De in het vorige jaar door »kwaadwilligen" 
uitgerukte jonge boomen zullen thans ingeboet 
worden. 

De inland che schrijver van den controleur 
van Ngrambe (onder hladioen) houdt zich in 
zijne vrije uren bezig met bet overzetten van 
»De Lotgevallen van Djakiedien" in het Ja
vaansch, welk werkje voor rekening yun bet 
Gouvernement van r. I. zal uitgegeven worden. 

Genoemde persoon woonde jaren lang de 
· lt>ssen aa.n de Hollandsche school te l\Iadioen 
bij, en is door zijn omgang met het Euro
peesch element zeer ontwikkeld. 

Dit is, zoo verre 011s bekend, de eerste maal 
dat een Javaan zich aan eene diergelijke ver
taling waagt, den litterarischen arbeid van 
de regenten van Koedoes, Demak en misschien 
enkele anderen buiten rekening gelaten. 

Gi teren ochtend waren op Slompretan twee 
inlanders in een wagen bezig met een da.ar
voor gespannen Sydneypaard te dresseeren. 

Het wilde pan.rd maakte daarbij allerlei 
sprongen zoodat een: sauve qui peut der hon
<lerde koopvrouwen bet gevolg was. 

In eene zoo dicht bevolkte lfourt paarden 
afterichten instede van op de aloon-aloon is 
een feit dat terechtwijzing verdiende. 

Nog steeds hoort men van smokkelhn.ndel 
in haantjesduiten, die 1.lleestal naar de desa.'s 
hun weg vinden. De inlander heeft een tegem.in 
in de eencentstukken, hij is gehecht a1tn de oude 
pasmunt, terwijl hij zich geen klaar denkbeeld 
maakt van bet vP-rschil in waarde tusschen 
een cent en een duit. 

Had men niet alleen bij de in voering der 
muntwet, maar ook later bet oude kopergeld, 
(de duiten), b11iten circulatie gebracht en ge
houden, vollediger uitvoering ware dan aan 
die wet gegeven en de bevolking dMrbij zeer 
gebaat. 

noten onder het garnizoen zijn, en dat zij meer om 
roof da11 om iets anders geven. Hun boofd is een 
Seigneur die den naam van de Montpraissas draagt. 

- Dien ken ik, riep Roger uit, bet is een Jang 
schoon jongman met Z'>rn1"te hairen en oogen als een 
bezetene. I-Ieett hij niet bij den Koning van ~Mar
re gediend? 

- Ja, maar hij heeft hem Yerlaten, waarom weet 
ik niet juist. Ik geloof ecbter dat hij twist heeft 
gehad met een hooggeplaatst persoon, om ern krijgs
gevangene dien de Montpraissas had willen afnemen 
van cfon persoon, di~ den gl~vangene gemaakt had. 
Om kort te gaan, bd garnizoen rnn het kasteel 
\'illebon rooft rechts en links, maar bij voorkeur bij 
de Katbolieken en trekt zich clan terug achter zijne 
muren, die, ik. verzeker het u niet gemakkelijk te 
beklimmcn zijn. llet is de schrik van de burgers 
van Chaitres, die op de hand van de Ligue zijn en 
waarvan d~ Montprnissas de vellien en pachtlweven 
verwoest, voor hunnen neus en den onzen weg. 

- En laat gij u dat zoo maar door cen handvol 
stroopers welgevallen? 

· - Bij den buik van den kwaadaardigsten wolf, 
mijn ·vriend, die verdoemde llugenoten hebben uit
stekende spionnen, die hen op de hoogtc van alles 
houden; 1•n dan zijn de burget·s van Chartres nlles 
behalve soldaten. Icdel' koekebakker, of krnidenier, 
of lakenkoopman wil wat te zeggen hebben en het 
betcr weten dan onze oude snorbaardE'n. 

Zonrler hem in de reden te vallen hat! cl'E1Tignij 
zijn vriend laten uitspreken, wat al heel mooi voo1· 

Men scbrijft nit Koeto-Ardio: Bagelen. 
De aanleg van den staatspoorweg albier 

heeft in ons klein stadje wat leven in de brou
werij gebracbt, door bet verblijf van een tal 
Europeanen, o.annemers, betaalmeesters, werk
bazen, enz. 

De baan is over 15 kilometers aangenomen 
door een Europeaau, twee Cbineezen en een 
Javaan, die dat werk vroeger reeds op Ban
dong aan de hand hebben gehad. 

V olgens geruchten zal ook hier, even als te 
Madioen, een groote constructiewinkel verrij
zen, zoodat we bopen dat ons plaatsje een 
tijd van welva.art en vBrtier te gemoet gaut. 

Als eene nieuwe list van den bruinen broe
der vernemen wij <lat zij, die zich met bet ver
koopen van indigopap aan de blauwverwers 
bezig houden, bet volgende uitgedacht hebben. 

In het onderste gedeelte der leege petro
leumblikkeu, die meestal tot vervoer dienen, 
doen zij een vrij dikke laag modder en daarop 
de verwstof, zooda.t de koopers daardoor een 
aannierkelijk verlies lijden, terwijl door het 
schieliik overstorten in de kuipen ook de g0e
deren bedorven worden, of een alles behalve 
ruooie kleur verkrijgen door deze ruixtuur van 
modder en indigo. 

In de omstreken van Diombang- zoo melclt 
men ons-worden de daclapbooruen geheel kaal
gevreten door een soort van groene rups, ter 
dikte van een haarnaald, die zich cles nachts 
aan de bladeren vergast en waarvan de uit
werpselen voor dieren zeer vergiftig zijn. 

Een persoon aldaar verloor in een paur da
gen tijd twee melkkoeien en een rijpaard, daar 
die beesten gras gegeten liadclen, dat onder 
die boomen gesneden was. 

De dieren verliezen alle eetlust, de tong is 
opgezwollen en koud even als bet verhemelte, 
zood-at zij niets meer kunnen slikken en bin
nen vier dagen sterven. 

Als geneesmiddel noemt men bij de eel:l'lte 
ziekteverschijnselen hetj schoon wasschen van 
mond en tong met warm water en azijn, en 
<lit eenige rualen herbalen. 

Ook wordt eene aderlating aan het oor aan
bevolen. 

In de Residentie Soerabaiia schijnt men zich, 
zoo lezen wii in eene particuliere correspon
dentie, niet door de lage suikerprijzen te laten 
afschrikken, daar men in bet district Modjo
dadie, nabij de desas Gotan en Boender th11ns 
druk in de weer is met bet bouwen van twee 
nieuwe fabrieken. 

Daaraan werken dagelijks honderde perso
nen, die meestal van Lamongan af komst-ig zijn 
en een ruim loon verdienen. 

Gisteren middag wilde een Chinees eene som 
van f 7 1

/2 tegen centen en duiten inwisselen 
bti een wisselaar te Kebalen. Deze telde hem 
het geid voor zonder eerst de guldens te vor
deren, waarop de chine met groot en klein 
geld beide aan den haal ging. 

Eene vervolging hielp niets; de badjiengan 
was den bestolene te vlug af. 

De bewoners der dei!sa Sempoeh nabij ga-
rom in bet Sragensche trekken van hunne sa
wahs een nieuwen oogst padi; wat zij toeschrij
ven aan de aanwezigheid van een eeuwenou
den, wilden kapok-of randoeboom, die voor 
heilig gehouden worclt. Tusschen de wortels 
van d1en boom toch is een reusachtige steen 
verhorgen, welke volgens hen onder de steenen 
behoorde, die eenmaal op bevel van Semar, een 
bediende van den Prins Dja.noko nit de wa
jangverhalen, ziju ontstaan olll er de over de 
padivelden vliegende rijstdiefjes mede te ver
jagen. 

een verliefd jong111an was, zoo ongel'ust als de al'me 
Roger. 

Om rechtvaardig te zijn moet men bekennen dat 
bet gedultl wat hij toonde niet voortkwam uit een 
gevoel van onver chilligheid, rnaar zelfs in deze zaak, 
die hem zoo nauw aanging, nam hij den tijd om na 
te denken. 

--- En de heer de Trevigne, vroeg hij, hebt gij 
niet over hem hooren spreken? 

--- Sedert gisteren is hij te Chartres, antwoordde 
Tivernon. 

- Hoe i~ het mogelijk dat hij geen enkele poging 
gewaagd heeft, om zijne dochter terng te kl'ijgen; 
bijvoorbeeld, <loor een goeden lo. prijs nan te bieden? 

- IIelaas, mijn anne vriend, de heer dE' Tr 'vig-
nc is Llaarmede 1Jegonnen. 

En? zeicle Roger verbleekende. 
Montpraissas hecft gcweigerrl. 
Dan is hij verliefd op Louise! riep Roger uit. 

- Juitit; hij lieeft verklaard dat hij haar niet 
terng zoude geven, zelfs in ruil tegen alle schatten 
der wcreld. 

Roger stootte een vreesselijlrnn vloek uit, en gaf 
zulk een vuistslag op de tafel, dat al bet vaatwerk 
opvloog en rechts en links omviel. 

>la zulk een uitbarsting, zoo zeldzaam bij iemand 
die gewoonlijk zichzelve zoo meester was ab Rogel', 
nam bij bet hoofrl tusschen beide handcn en bleef 
zeker een kwartier zoo zitten. 

Tivernon schonk zich werktuiglijk eens in en bleef 
hedaard wachten tot d'Errignij bet gesprek weder begon. 

De zoogenaamde bangbrug voor bet Resi
dentiehuis vereischt noodig reparatie aan de 
leuningen. Een van deze brak gisternvond ten 
10 nre doormidden, doordien een drietal man
nen da1trtegen leunden Bemoeijenis van de po
litie vreezende repareerden zij die leuning 7.00 
goed en zoo kwaad het ging; <loch bet blijft 
eene borstweering waarvan men niet met bet 
Amsterdnmsche stopwoord behoeft te zegr;en: 
,,Pak de leuning! 

De vendutie der tokogoederen v. Hogezand 
in het lokaal der firma Soesman & Co op 
gisteren bracht op f 324. 

Gemengde Berich ten. 

Een inzender schrijft in de Java Bode: 
In uw geacht blad van den 5en Januari jl. 

komt een ingezonden stuk voor, tot titel voe
rende examens voo1· zeevarenden. 

Dat ingezonden stnk heh ik I.Uet de meeste 
u,andacht ~elezen en hen het met den inzender 
geheel eens, het speet mij echter wel, dat Z. 
Ed., eenmaal bet wenschelijke betoogende van 
examens yoor machinist voor de stoomscbepen, 
niet ook tevens gedacht heeft aan de spoorwe
gen. Gelukki.g behooren in Indie spoorwegon
gelukken, dank zij het voorgeschreven lang
zaam rijden, nog tot de zeldzaamheden; toch 
is bet mijns inziens van de Regeerirrg onver
antwoordelijk, toe te staan dat zoowel Euro
peanen als inlanders zonder bet minste examen, 
tot machinist en stoker kunnen worden aan
gesteld.- "'N el was in het begin van bet "l'"Orige 
jaar een nieuw Algemeen Reglement voor de 
spoorwegcliensten vastgesteld, waarin o. a. ook 
bepaald was dat een theoretisch en practisch 
examen den mn.chinisten en stokers in den 
vervolge zou word.en afgenomen, <loch helaas 
dit nieuwe en voor zoover een leek kan en 
mag oordeelen, fiinke reglement, iB, zoo bet 
beet, voorloopig niet in werking gesteld.- Van 
uitstel komt meestal afstel. 

Als een bewijs hoe gemakkelijk het ging en 
natuurlijk nog gaat, want examens zijn niet 
voorgeschreven, om als machinist of stoker te 
worden aangenomen en in dienst gesteld, kan 
bet volgende dienen. 

Laatst een uitstapje naar Tjiancljoer maken
<le, had ik op een halte, wnar nog al geladen 
en gelost moest worden, gelegenheid even naar 
de locollloti.ef te loopen en herkende tot mijn 
groote verwondering in den stoker een gewe
zen bediencle van mij, die ik in Februari 1884 
n0g als kamerjongen in het Hotel had. En ik 
kan u verzekeren mijnheer de Redacteur <lat 
die jongen toen vrij dom en onbegrijpelijk wns. 

Die man moet nu, wanneer den machinist 
of beter gezegd >den als zoodanig fungeeren
de" onderwcg iets mocht overkomen, in diens 
plaats treden en natuurlijk den trein verder 
naar zijne bestemmingsplaats brengen. Is <lit 
tegenover bet reizend publiek verantwoord?'? 
(de jongen vertelde mij op mijn vraag, hoelang 
hij reeds stoker was, dnt hij nu reeds 8 maan
den eene benoeming had op f 25 's ma.ands 
en nog een f 12 premie bovendien verdiencle; 
hij heeft zich dus voor zijn nieuw va.k hoog
stens een paar ma.anden kunnen oefenen). 

De lnclische Me1·cuit1· bevat de volgende fraaije 
illustratie van de spreuk : comment on ecrit 
l'histofre. 

:.Het B1·itish Trade Joitmal zegt omtrent 
de suikerzaken op Java bet volgende: 

»De suiker-planters v11n Java hebben de 
gewoonte aangenomen geld te leenen van het 
9011 vel'nement, en we! op zes maanden in voor
schot ; zij verpanden claarbij den te velde 

Eindelijk bief de laaMe het hoofd op. 
-- Tivernon, spr::ik hij, gij moet mij helpen om 

mejufrrouw de Trevigne te redden. 
- Beschik over mij, zeide de Ligueur eenvoudig. 
- \\"eet gij een goed middP-1 om daarin te slagen? 
- IIm ! bromde Tivernon ontmoedigd, dat zal 

moeielijk wezen. Reeds eenmaal heb ik b'!pl'oefd om 
een expecli1.ie tegen dat roovPrsnest op touw te zetten, 
maar ik heh een oogenblik rnoeten denken, dat men 
mij al de pannen van de huizen in Chartres naar 
het hoofd zoudc werpen. Die Montprnissas is een 
cchte vogelverschrikker voo1· de vrouwen van deze 
streek. Zij waren zoo bang van bunne echtgenooten 
of hun1te geliefden incompleet terng te zien komen, 
rlat ik niet op mijn zoo slecht ontvangen voorstel 
durfde terug te komen. 

- Dus gij weigC'rt? woeg Roger. 
- lk ! dat wil zeggen dat ik Villcbon Jie1·er geheel 

alleen zou belegeren en aanvallen clan t1 in den ~teek 
te laten ! llfaar gij valt zoo met de clelll" in bet huis; 
hoe vcrlangt gij '·oor den dl'Ommel, dat ik u, in 
mindel' dan vijf minuten, een middel bezorg om het 
kasteel in te nemen, dat reed~ sedert drie maanden 
de uachtmerrie van de geheele streek is. 

- Ik beb ongelijk, zeide Roger, aan zijn vriend 
de hand reikendc, veron1.schuldig mij, gij weet wat 
ik moet uitstaan. 

-- lk begrijp u, vriend, en ik beloof u rlat wij 
er in slagen zullen met datgene te bewerkstelligen, 
wat gij vel'langt, maar gij moet mij tijd geven. Korn 
van avond m11de naar Chartres; wij zultcn daar bij 

stan.nden oogst. Zonder die hulp zou menige 
phtntage onbebouwd liggen, en zou veel <lure 
machinerie, in de la11tste jaren anugeschaft voor 
bet winnen vnn bet sui.kerhoudende product 
uit bet riet, buiten werking gesteld worden. 
Stellen wii ons nu eens de kolvnisten van de 
\Vest-Ind1en voor, zich wendende tot den Board 
of 'l'rade en tot den heer Giffen om fin11.ncieden 
steun van <lien aard ! De nijvere mannen 
van Whitehall Gardens zouden <lien schok niet 
te boven komen." 

De opname voor bet maken van een scheep
vaartkanaal ten behoeve van de praauwvaart 
op de Solori vier in verbn.nd met irr:gatie plan
nen zal naar wij vernemen, vooreerst niet 
voortgezet worclen. Het schijnt, die men eerst 
de reeds verzamelde gegevens nan een onder~ 
zoek wil onderwerpen, om te beoe-rdeelen, of 
met de opname zal voortgegaan worden of 
niet. A. D, 

Van Buitenzorg is naar Mudioen overge
plaatst de Ingenieur der 2e kl. bij den W a
terstaat H. G. 0. M. Hamming, speciaal om 
te worden belast met bet doen van opnamen 
in bet belang van den aanleg van nieuwe en 
de verbetHring vv.u de bestaand~ toegangswe
gen in laatstgenoemde residentie tot voeding 
van den spoorweg Madioen-Soerakarta. 

Van iemand in de Straits, ons persoonlijk 
onbekend, ontvingen wij per laatste mail 1et 
nummer van de Hambitrgischei· C01·respondent 
van 24 October 1884, waarin een artikel over 
den toestand in Deli en de positie der a.ldaar 
gevestigde Duitschers voorkomt, dL.t wij bier
onder woordelijk vertaald bebben opgenomen. 
Dat artikel hoewel ,in bezadigde bewoordingeu 
gesteld, ademt jegens bet Ned. Ind. gouverne
ment 7.ulk een vijandigen geest ·en toont de 
schromelijke terkortkomingen van <lat gouver
nement ten aanzien van clat gedeelte van 
Sumatra met zooveel jui.stheid en zaakkennis 
aan, dat bet ongetwijfold in de Dnitsehe kolo
niale handelswereld aandacht trekken zal. Het 
eindigt met de mededeeling, <lat, gelijk wij 
voorza.gen en vreesden, de gezamelijke in Deli 
gevestigde Duitschers en Zwitsers zir:h tot de 
Duitsche 1·ijks1'egeel"ing zullen wenden met het 
l'er::oek door de aanstetling van een Duitschen 
Consul in Deli hun de hulp rm de bescherming 
te vetleenen welke de Nedel'landsche 1·egee1'ing 
hun onthoudt. 

Het is niet voor de eerste maal, dat tot bet 
verkrijgen vau een Duitschen Consul in Deli 
pogingen gedaan worden. Zeven of acht j11.
ren geleden reeds is daarover tusscben de Duit
sche en Nederlandsche regeering onderhandeld, 
maar de zaak is afgestuit op de akal va:i;i den 
toenrualigen resident van Sumatra's Oostkust 
Locker de Bruijne, waarvoor de regeering, naar 
men zegt, hem hare bizondere tevredenheid 
betuigde, nl. <lat tegen de toelating van zoo
danigen consulairen ngent geen bezwaar hestaat, 
mits hij zich vestigde op de gewestelijke hoofd
plaats, dat is op bet eenzame, voor de mon
ding cler Siak-rivier gelegen eilaud Bengkalis, 
op een afstand van twee etmalen stoomens van 
de str.~ek, waar hij nuttig werkzaam zou kun
nen ZlJD. 

Voor de tweede maal zou dus getracht 
worden den Nederlandschen geld wolf aoor clen 
gevreesden Duitschen adelaar vrees nan te ja
gen. Hoe de geest is der in Deli niet minder 
talrijke Engtlschen, is bekend uit de artike
len in de blaclen in de Straits en de stemming 
cler Nederlanders is helaas niet veel beter, zoo
dat wij bier voor het feit .staan, <lat een ele
ment in deze kolonie, dat onder een milde en 
krachtige regeering een steun moet wezen tot 
handhaving van onze suprematie in den In-

mijn schoonbroeder het avondeten gebruiken en gij 
blijft daar slapen. Mijn schoonbroeder kan goeden 
raad geven. Wij zullen er een plan beramen wat u 
uit den nood zal helpen. 

d'Errignij die dikwijls met de Ligueurs samen
kornsten gehad en met detachementen van hen in 
gevecbt ge,veest was, was te Chartres niet gebeel 
ve1lig en bet verblijf aldaar kon wel eenig gevaar 
voor hem ople1·eren hoewel hij op het oogenblik ge
heel onafhankelijk was, maar noch hij, noch Tiver
non lietE'n zich hierdoor at: chrikken. 

--- Laat ons op weg gaan ! zeiden beiden tegelijk. 
Zij betaalden hrt gelag, lieten hunne paarden za

delen en reden oogenblikkelijk naar Chartres. 

VII. 
d'Enignij stapte af bij een de!' schoonbroeders 

van de Tivernon, een dapRjr edelman, maal' wael'
van bet ons onmogelijk geweest is om den naam ,te 
weten tc komen. Een anJere schoonbroeder, wiens 
naam ons ook onbekenrl is gebleven, was een del' 
vrienden -Yan Jean rl' Alouville, Leer van Reclainville 
(of Recrainville) de gouverneur der landstl'ee . Deze 
laatste, die de noodzakelijk.heid inzag om zich van 
een zoo belangrijke plaats als Villebon meester te 
maken, verklaarcle aan Tivernon, dat hij hem met-al 
zijne macht zou ontlersteunen. Ongelukkig was in die 
tijden van algemeene. onlusten die macht niet groot. 
Zijn persoon en zijne mannen van wapenen, ziedaar 
alles wat hij den vrienden kon aanbieden. 

(Wo1·dt veruolgd.J 



discben Arcbipel, door hare scbroruelijke te
kortkoruingen een gevaar1ijke vijaucl dreigt 
te worden. B. H. B. 

Ve rs p reide Eerich ten. 
Bij de brgrooting waren de hecren lleemskerk en 

Sprenger van Eijk ,,schokkig" zegt het Inclisch Ya
de1·land. De heer Kenchenius had een rnotie ingediend 
- sedert de ee1 ste Karnerontl.iinding is da l een ziekte 
van den geachten afgevaar<ligde - waarbij hij de 
<1001· rle Regeering beoogde bela tingherYorming af
gek.eurd wilde hebben. De Minister van 1\olonien zaO' 
nai. rle motie, dat het der Kamer ernst was. IIij had 
een gelukkigen inval. ));)feneeren", zei hij ongeveer, 
»neem de motie niet aan, het zou EEN SCHOi( ge
rnn." Het blad voegt el' nog bij: fo Geslepen Spren
ger van Eijk: 2o de mini ter Heemskcrk nam het 
woord en zei: ))l\leneeren, het zou een ernstigen schok 
geven;" 3o dat was te veel, en de Kamer onder den 
benauwenden indruk van al die schokken verwierp 
de motie met 53 tegen 22 stemmen, maar vergat 
el' bij te voegen, dat wij, Insulinders die motie C'n 
schokken betalen moeten. - In Amerika wonlen de 
romans van Emile Zola met geheel verandercle titel , 
geheel zonder rnoties of schokken, aan den man ge
bracht, alien om de kouplust van het publiek op te 
wekken. - De Amsterdarnmers blijven rle werklieden 
die geen werk hebben, kraclitig omler teunen, maal' 
er is ' 'eel wat hun toch niet medevalt. -- ln den 
dalem van 'den prins Albert van Pru is ·en 1' :i lies in 
rep en roer geweest, omdat een klcine jongen, een 
buurman van den prins met een carabine de sal::m 
een kogeltje door twee gla~en ruiten had geschoten. 
Daar de carabine niet met clynamiet geladen was 
zal het ,·entje niet strafrechtelijk. venolgd warden. 
--De bij de Congo-kwestie betrokken stateo ,chijnen 
zich te baa. ten om. nog 'vat te annexeeren, alvorens 
de conferentie de bepalingen daaromtrent l'erbindend 
heeft v~rklaarrl. Alleen Xeded:mrl schijnt te wachten 
tot er niet~ meet te annexeeren valt.--De generaal F!Pu
rij , vroeger gezant aan bet Russische hofis overleden. -

Te Dover i een bilk.ken kist met ':200 pond dij
namiet gevonden en volgens dr Pall Mall zoude 
tusschen Engeland in Portugal van gedachten wor
den gewisselcl, omtrent den afstand rnn de Delagoa 
baai aan Duitschlan<l. Bismarek zou teven een plan 
gevonnd hebben omtrent <l<' Tran~vnn l in Zoeloeland 
en zulks omdat Duit~chlaml geen kolonien wil hebben. 
-- De hoofdcommi:; ie voo1· de behartiging der i\e
de1 landsche belangen -op de tentoonstelling te Ant
werpen, heeft baar manrlaat in handen des Kouings 
gesteld. - Uit den Haag is een paa1' maanden na 
het overlijden zijne1· ecbtgenoot verdwenen de heer 
P. Mouton uitgever en drukker.- In het voorloopig 
verslag ovel' de ( defensieve) begroC>ting wordt ge
vraagd: »Welk i de reel en, dat het vergiftigings
proces te Leiden zoo buitengewoon lang in onderzoek 
blijft ?" \Vat men zich toch al met kleinigheden be
moeit ! - Te Samarang is een wonrlerkind van Solo 
gearriveerd. Ilet behoort aan Radhen Sawong Galing 
en is afkomstig mn Palembang. Het knaapje i<> vijf 
jaren oud en spreekt reed zuiver drie talen, name
lijk l'llaleiscb, Javaansch en ~fadureesch. l'lien \'Cl"' aclit 
dat het op zijn zes,le jaar ook bet \ 'olapuk machtig 
zal wezen. - Bij den beer van Sch. heeft een ket
joepartij plaats gehad. M;dden in den nacht boorde 
die beer een helsch Jawaai, waaruit hij 0pmaakte 
dat er )'()Overs waren. Tot O\'ermaat van ramp bll'ek 
bet dat hij zijn geweer in een andere kamer bad 
la ten staan. - De beer Bronsmiddel eerrnl ontslagen 
ondPrwijzer ),eeft met gunstigen uitslag »xamen ge
daan in de ;'ilaleische taal. - Een derde kommies 
bij het departement van Finantien is uit zijne be
trekking ont lagen, omdat hij zijne dienstplichten 
verzuimd heeft.- De kommandant der Zeemacbt in 
Nederlandsch lndie had een kleinigbeid yergeten, na
melijk om gedurende de jaren '1877, 78, 79 en 80 
op de begrooting gelden aan te ·uagen voor bet uit
diepen Yan bet bassin bij bet Marin<' etablissement 
te Soerabaia. De gedurende die jaren Yenverk.te som
men van f 6360,75; f 10381,10: f 1'1173,35 en 
f 5185, 70 konclen dan ook niet door de Algemeene 
Rekenkamer worrlen goedgekeurd. Maar daar a.an 
een boom zoo ,·ol geladen men f 33110,90 lliet mist 
heeft de Regeering dezer dagen macbtiging tot bet 
doen van die uitgaven verleend. -

raar men aan de Locomolief s~inde zal er naar 
alle waarschijnlijkheid een Regeerings-commis,aris naar 
:Mandhor gezonden worden. ::\-let het oog op een 
spoedige en goedkoope afdoening van zaken raadt een 
deskundige aan om danrvoor den heer Frederik 1\i
colaas Nieuwenhuijzen te kie1en, iemand die te Ban
djarmassing en te Atjeh als zoodanig reeds lauweren 
geplukt heeft.- Te Batavia is men van plan om 
van bet geld, wat de loterij voor den schouwburg 
moet opbrengen, up Konings ve1jaardag reeds mooi 
weer te spelen. 1\Ien wil het schcrm dat door den 
heer Kinsbergen wedcr opgeschilderd is, bij die gele
genheid inwijden met een soiree Lyrique et l\Iusicale. 
In die Joterij zullen te Solo en Djokclja misschien weinig 
loten genomen warden, daa.r men zijn geld liever zal 
besteden aan aandeelen in een Joterij Yoor een goecl 
doe! en van algemeen nut en de BataYiasche kome
di terij kan men. daartoe nict rekenen. - Te Sa
marang had een Chinees zijn kind onrler elln 
boom aan den Puntjolschen weg te slapen ge
legd. Julst op die hoogte scbrikte het paard van 

~ e~n dogcart, sprang op zijde en het kind \Yerd O\'er
reden. De chinees maak1.e groot rnisbaar, niettegen
staande bij de schuldige is, want wie legt nu ook 
zijn kind onder een tamarindeboom op den "·eg 1.e 
slapen.- Ook te Samal'ang zwerft op de reede cen 
prauw roncl, als een kip ~lie haar ei niet kan kwij1'
nken; men vermoedt clat zij clandestiene opium aan 
boord heeft. 

0 Te-legrammen van de Locomotief. 
~e: .. 

Uit Batavia, 27 Januari. Een tweejarig verlof naar 
Nederland is verleend aan den majoor der infanterie 
H. Haaksma. 

De Engelsche mail is bier aan met berichten, 
loopende tot 2fi December. 

Tot predikant in Indie is benoemcl de beer Pool. 
}fr. A. De Yries, th ans met -verlof in Nederland, 

laabtelijk lid in den raad van Justitie te Batavia, 
is gepen~ionneerd. 

Bet stoomschip Xoo1·d-Holla11.t is gisteren van 
Suez Yertrokken. 

Geplaat t te Probolinggo, de hulponderwijzer J. J. 
D. van Batenburg. 

te Jagel:rng, de hnlponderwijzer R. J. Koppenol. 
Overgepl:iatst van Magelang naar Bondowosso, de 

hulponderwijzer D. Schoondermark; 
' 'an Probclinggo naar Bangkalan, de hulponderwij

zer W. Ruitenbeek: 
van Bangknlan naar Padang, mrju!Trouw A. M. 

Rosman, hulponderwijzeres. 
naar Pontianak, de tweede luitenant der infante

rie J. ·w. Stu!fers. 
Ingedeeld in de eerste militail'e afdeeling op Java, 

de kapitcm der infanterie P. D. W. Wilkens, onlangs 
Yan Atjel\ teruggekeerd; 

in de t weede rnilitaire afdeeling op Java, de eerste 
luitenant der infanterie A. Bosch; 

bij het garnizoen te Buitenzorg, de eerste luite
nant de1· infanterie P. '\\'. Stort; 

bij het garnizoen te l'lfalang, de tweede luitenant 
der infanterie H. \' eerman. 

Yan Reuter, 28 Ja.nuari. Landen, 26 Januari. El'. 
hebbcn te Londen dynamietontplufJingen plaats ge
had in '\Yestmin terhall, onde1· elf' ueemclclingenga
lerij in bet Lagerhuis en in den Tower. 

J{alro 2.G Januari. Men maakt zich ongerust oYer 
kolonel Stewart en zijn troepenmacht, riaar (sedert 
zijn laa.tste overwinning) geen nadere berich1.en aan 
bet hoofclkwartier zijn ontrnngen. 

Uit Batavia, 28 Jan11ari. Iltit zeil chip Forest is 
van New-York te Anjer aangekomen met een lading 
pet1·oleum. 

Uit Soerabaja. 28 Januari. Heden zijn met bet 
stoomschip Che1·i/,on van Soerabaja naar Semarang 
en Bata,ia Yertrokken; 

tie hee1·en: Stawrman, Steenvelt, Breda Kollf, Rohl 
en Bangert: 

rne\'l'ouw Fock en mejulfrouw ' ijland. 
Uit Batavia, 28 Janua1·i. Ontslagen, ee1·vol, de pre

sident rnn heL college van bocdelmeesteren te Bata
via , R. P. F. Hagenaar; 

ue seci·etaris van bet college van boedclmee teren 
te Bata,·ia, C. J. II. C. Du Puij. 

de geemployeerde bij bet college van boedelmees
teren te BataYia, met den titeJ rnn luitenant der 
Chineczen, Lie Tijan Lom. 

Ont~lagen, ee!'vol, uit zijn betrekking, het bniten
gcwoon lid Yan bet college van boedelmeesteren te 
Bat~wi<1, J. W. Young; 

de tweede commies bij bet college van boedel
meesteren te Batavia, J. J. Jans; 

bet waal'nemend lid bij het college Yan boedel
meestel'en te BataYia, badji Mohammat l'liachboeb. 

Benoemd tot lirl der wees-en boedelkamar te Ba
tavia, mr. D. Beets; 

tot adj unct-secretari der wees- en boedelkamer 
te BataYia. J . L. Hanozet Cordon; 

tot tijdelijk Chineesch id der wees- en boedelkamer 
te Batavia, met den titP.l van kapilein der Chinee
zen, Lie Pek Tat; 

tot inlandsche !eden der wees- en boedelkame te 
Bata,·ia, Abdoel Latiep en Sech l\Iohammad bin Has
san Babeheer ; 

tot tijdelijk djunct-boekhouder bij de wees- en 
boedelkamer te Batavia J. Blomhert: 

tot eersten commies bij de wee - en boedelkamcr 
tc BataYia, A. J. rnn Bronckhorst; 

tot tweeden commies bij de wees- en boerlelkamer 
te Ba.i.avia, G. Riekerk ; 

tot derden commies bij de wees- en boedelkarner 
te Batavia, J. M. Theuvenet. 

Ontslagen, uit zijn betrckking, de president cler 
wers- en boedelkamer te Padang, A. C. Maier. 

Benoemd, tot pt'esident er wees- en boedelk.amer 
te Padang, J. C. Tasch; 

tot algemeen ontvanger te Buitenzorg W. 0. Brcu
wer; 

tot algemeen ontwngel' te l'liacljalengka, H. Pieck; 
tot waarnemend opzichter der eerste klasse hij de 

staatsspoorwegen, D. J. Stam. 
Een tweejarig verlof naal' Nederland is verleend 

aan den tweeden luitenant de1' infanterie \V. C. Keeser. 
Overgeplaatst naar Tjilatjap, de eerste luitenant 

de1· artilleri<) A. B. Fromberg; 
naar Bandjermassing. de eerste luitenant der artil

Jerie C. \'\'. van Hoogcnstraten. 
Ingedeeld bij het garnizoens-bataillon te Kota-Radjah, 

de tweede luitenants rler infanterie J. IL.\.. P. 0\•er
man en '\'\'. van Kooten; 

bij het 1 Oe bataillon infanterie, de tweede luite
nant W. C. Kimmij er; 

bij Let '14e bataillon infanteric, dP. kapitein H. A. 
N. Catenius. 

Overgeplaatst rnn Nieuw-Anjer naa1· Weltevreden. 
de commies der twePCle klas e bij den post- en tele
graafdienst F. A. l\lublnickel. 

Benoemrl tot kantoorcbef te -:\ieuw-Anjer, de com 
mies der 1.weede klasse bij den post- en 1elrgraaf
dien$t C. Keasbel'J'y. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Yrijclag der 30e clezer in de Koestraat nlhier 
van den inboedel van den Heer Ml'. C. II. Manul'l. 

Op ;)Juanllllg Din~dag, \\'oem;dag en Donderdag 
den 2e, 3e, 4e en 5e Februari in bet pandhuis in het 
Chineesche kamp alhier van onuitgeloste pandgoe
clel'en. 

Op Vrijrlag rlen Ge Februari i.e ·waroong Pelem 
van onuitgcloste pandgoederen afkomstig van de pand
lmizen te Sragen en Masatan. 

Op l'llaanclng, \Yoensrlag, Donderdag • en Yrijdag 
den 9e 11 r. 1 2 en 13e Februari in het panel huis te 
Kepatian van onuitgeloste pandgoeclel'en. 

Op Dinsrlag deu 'l Oe Februari in het tokolocaal 
van den moor. Abdulla Mit in bet Chineesche kamp 
alhier van tokogoederen. 

De vendumeeste · 

H. C. Fisser. 

Advert en tie n. 

6'_&X«W 
wer;ens , ·e1·trek 

de voor de lan[ejacht goed gedresseerde 
JACHTHONDEN, 

vijf teven en tu:ee reuen 
van den W elEdelen Heer 

Onbetaalbaar voor Heeren Rietplanters. 
Te bezichtigen en te bevragen bij: 

P. RAATS. 

(21) en 
SOESMAN & Co. 

Brand Verzekerin[-Maat~chappij 
,,OOST JAYA" 

Ondergeteekenclen, Agenten clezer Maat
schappij, sluiten verzekeringen op de ge
bruikelijke voorwaarden. 

(17) SOESMAN &Co. 

Ontvainge~ 
MANILA SIGAFfEN 

( dezelf de soort als Yroeger) 
in kis{je;:; ran 250 ps. 

(19)* THOOFT cf: KALFF 

~ De ondergeteekendc gemach-
tigclo Yan den Ileor E. t'Sas 

(voor zijne zaken der opgeheYen toko Solo) 
geeft bclcofd konni , dat hij tot hct in
nen van gcldcn weder te Solo gearriYeerd 
i en verzoekt aan niEnand clan aan hem 
afdragingen Yan debet te doen. 

HOTEL ScIIOLTEN. GAAL. 
(18) 

'li1 u 
n~1r~ -

te Soerakarta. 

~"a~~~e~t"'l!!' 
Op Vrijdag den 3Qsten Januari 1885 

in de Socicteit »Harmonie" des avond:; ten 8'/, uur. 

En tree. 
V oor een Heer of Dame. . f 2.50 
Voor twee of meer personen uit een gezin, 

per persoon . f 2.-

0p den dag, van bet Concert kunnen, des 
voormiddags van 8-12 uur en des avonds 
van 6 uur af, p1a~tsen besproken worden bij 
den ka telein der Societeit tegen beta1ing van 
25 centen per plaats. 

J 1.unens bet Bes uur der Vereeniging 
De Secretnris, 

(20) A. M. VAN SOHAIK. 

v er kriJ. o·baar 
.~ 

Etappe-Kaart van Java 
Topogrnph.Kaitrt van Soera.karta 

Id. » Djokjakn.rta 
Prachtalburus 
Merk-en stempe1inkt 
Rw1dsclu·ift pennen 
Draagbare copieerpcrsen 
B111boekjes 
Gou pil-gra vures ~ 
I voren duimsto kken 
Pen·y-scbaren 
Biscuit beeldjes 
Orillon passers 
Kookboeken 
Sigaretten papier 
Faber 's boodscbapleitjes 

Enz. 

(3) THOOF'r & KALFF. 

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

Verscbaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
clukten. 

Een en ander tegen nader overeen te ko
ruen conditien. 

(233) L: 0. SOHALKWIJK. 

Op nieuw ontvangen: 
Het ecbte Leverwater, dat geen aanbeve

ling behoeft, door zijne kwaliteit n.lom bekencl, en 
slecbts verkrijgbaar bij 

per fl. f 1.25 
» doz. fl. f 12.-

V LAS BL OM. 
(301)* Schoenmaker. 
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in vaten, blikken eu flesscben 
verkr~jgbaar bij 

SOESMAN & Co. 

Amsterdan1sche Apotheek 
Poeder tegen miltvuur 

:f 1.50 per pond. (311)* 

U it de hand te koop. 
Een steenen buis met groot erf, rrelegen te 

Djebbres. 
0 

Informaties bij den beer 
(19) A. MACHlELSE. 

~msterdamsche A'Cotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

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

(70) A .. MACHIELSE. 

.AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekenc~it verzekeringen te
gen brandgev1.rnr, op de gebruikelijke voor
waardeu. 

(14) A. MAOIDELSE. 

Am1ta:damsahe Apcthoek. 

Levetrtvafetr 
(296)* A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
SOERAKARTA_ 

Eenig depot voor Soerakarta Tan 

Raa.~a@he '\Vijne:a.. 
(25) A. MAOHIELSE. 

IFrJJ ATELIER DE PHOTOGRAPHIE m 
1

1 

. ~~ m~~~~~~tl~. 
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1"-1.: ode Ill a g a z ij n 
SO ERA BAJA_ 

•teeds voorhanden: 
Jn.ponnenstoffen, Entredeux, Luxe -Artikelen, 
Huisbouclelijke benoodigdheden, enz. 

Recommandeert zicb verder voor 
maken van japonnen, etc. etc. 

o~tv~n~en 

bet aan
*(252) 

SP AANSCHE TAFEL WIJN 
VINO TINTO 

f 12.50 per clozijn. 
(336) THOOFT & KALFF. 

AVTE:t:ma 
Heerenstraat-Solo. 

Op nieuw ontvangen: 
Heeren schoenen. 
Hoeden it f 8.-
Parijsche hemden a f 45.- 't dozijn. 
Dassen, Boorclen, Odeurs, Badzeep a f 2.50 

't, clozijn. 
Scbuimzeep. 
Eau de Cologne H. S. No. 1711 a f 4.50 

de kist ( contant). 
Tokohouders genieten rnbat. 
Schildpa<lden kammen van af f 1.-'t stuk. 
Scheermessen van Lecoultre a f 3.50. Scheer. 

kwasten a f 1.50 Haudschoenen voor heeren-
DAMES ARTIKELEN. 

Handscboeuen met 2 en 4 kn oopen Schoe
nen a f 8.- Blancs de lys en Blancs de perle. 

Kinderschoenen, fij ue sponsen. 
DRAmEN. 

Pilsener bier, Madera a f 14.- bet dozijn 
Port, Elixer Longae Vitae, Wijnen a f 10. f 12 

f13en f 14.-bet dozijn. 
Havana Sigaren. (314)* 

Ve:~<l~~i] ~baa.~. 
Begeel'ings abnanak 1SS5 

met NAAMH.EGH:3'rER zoomede OFFIOIERS
RA GLIJST. 

(7) THOOFT & KALFF. 



. Amsterdamscbe Apotheek. 
So er:drn rta. 

Bayrnm. &lcoholi~ch wasch• 
water. 

101) fACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
So era k aJ.·ta. 

Ontvangen: Eucalypsinthe. Jioorts
werend liqueur, tevens eene zeer aan
gename drank. 

(100) MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

){eatings Cough Lozen~es. 

Middel tegen de hoest. 

( 10 5) i\IACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
So eraka1· ta. 

Glyk,tlline, middel tegen dfl hoest in 

111 en '.!.! fl.eschjes a f 4. - en f 2.-
1'.ligraine Stiften f 2.- per stuk. 

356 A. l\lACHIELSE. 

AAA 
• D~n~~~c~~ . u in a • La roe he 

is de een ige die eene belooning verworven 
heeft Yan het fransche Gouvernement van 
16.600 fr. en de eenige die de goudeu 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \Ve~mer tentoonstelling van 
phm maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortswerend milldel omdat het alleeu 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is het eenige middel legen verzwakking, 
bleekzucht , Iangzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol· 
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
Iange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten beV1t-ezen is. 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft tot basis ern krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is overal nagemaakt ll etzij door de Apothe· 
kers die alt ijd hun ei gen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie· 
den; men moet dus s teeds de echte fransche 
QUINA-LAROCHE ei sc~ien 
""P'"°'P'ctu'w~~ ·~ op nevenstaande ;c:.o, , 
handleeki11g 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
de11 naam LAROCHE m een woord. 

-t: ECHTE FR!NSCHE QUINA "LAROCHE 
berat bij iedel'e fl esch eene complete ge• 
bruik$aanwijzing in negen talen die franco 
loegezonden ·wordt aan ieder. 

DE ECJITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
wordl in twee soorten verkocht de eenvoudi£8 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

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

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

BORST· ZIEK TEN 
Allen die aan zlekten van de borst, van de 

luchtpijpen, of de Ioogen lijdcn; zooals catarren, 
terlng, verkhoudeld en harclnekk1ge hoest, moe
teu gebruik maken van de · 

Sirop d'Hypophosphite de Chaux de Grimault & Ci• 
welkc siroop sedert jaren door de vornaamste 
gencesheeren der &eheele wereld steeds me~ 
het beste gevolg wordt voorgeschreven. 

Door het voortdur.:md gcbruik bedaart de 
hoest, houdt bet nachtzvveet op, verbetert de 
voeding apoedig, hetgeen -weldra mer~aar 1e 
aan toeneming in ge-wicht,en gezonder u1~cht. 

Onie Siroop d'Hypophosphlte de.Chaux ts rose 
van kleur. De f1,acons hebben een platten, ovalen 
vorm nJaarop het fa/Jriekmerk met. cte kan<Ueeke
ninu van GRI!liA.ULT ET c·, IJevesttuct ts, beneven1 
ll~t merktee/!en van het f1•anscht Gouvernement. 

Temtrij~n t1Parij1, laison 'Ril.lULh C•,l,r. Tim111. 
111 YIJ\Dlll Ill J.LLI VOOJ\llAKI Al'OTRIUll • 

• 

BECKER & Co. SOERAB!IJ !. 
WERK TUI GK UNDIGEIW. Nederl. Indische Lev0nsv0rz0k0rina 

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

HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een groote partij L, T, 1-1 en Halk• 
Lijtrente Maatschannij 

ijzer in alle afmetingen. . TE BATAVIA. 
StaaC en plaatijzer van alle d1kten, 

waarbij van 6'X2'X '/,." en '/," 
~taaC en plaatkoper en Roper· 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, lmmer-trekkendc v~rze 
kerincY·- ook omtrent die voli:rens het onlangs an.ngenomen VERLAAGD tarief voor WEE-b ' b 

draad. 
Groote- sorteering- Moerbouten en 

· .Jilinknagels. 
> > Roperen Jiranen 

en StoomaCslniters. 
India rubber van af 11,." tot en met 

l" dik. . 
Gaspijpen met hulpstukken tot 

en met 4" 
Geklonken pijpen tot 12" diameter 

geperst op 10 Atmospheren. 
Prima kwaliteit Engelsche drijfrie· 

men, enkel en dubbel. 
Hand, CentriCogaal, Stoom· 

pompen en Hrand-spuiten. 
Snijgereedschap voor gas en 

"\Vithworthdraad. • 
0 Alle soorten Vertwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai-

ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadeiuk 

Schijfschietrcgh1ters en A.fstandsbepa• 
lingen, afzondedijk gebonrlen. 

Gedrukte A.anteekeningboekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedinglijsten. 
Strafboeken. 
Menageboeken met sterkte I~eglster. 
Proces-Verbaal. Getui~en Verhooren. 
Beklaagden Verhooren. 
Venduverantwoordingen, enz. enz. (4) 

en Schaaf banken. I GEN 
Stoommachinesmetketelsopeen ONTV AN : 

Cundatieplaat. • 

1 
fi .. 

Jiiezel~uhr compositie, de beste p r a ch t 1 rr B 0 B 0 IT r a B Bil 
bekleeding tegen. warmte-uitstralin~. ~ ~ 

Dinas Cr1stall, een meuw soort 
"\-' UUrklei. Van welke l~~tste artikelen zij zeer goedkoop. 
eenige agenten voor Java zun. • THOOFT & .KAI.JFF. 

Verder alle ~rtikelen, ben«?od1~d (162) 
, ·oor landeliJke ondernem1ngen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aanmaak van 1'lachinerieen en 
reparaties daarvan, en ne1Uen bestel
lingen aan op c4.verse werktuigen. (90) 
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Witte en Roode Port . . . . . f 15.-l er 
Mala~a,Muscatel cn VinoDulce,, 13.50(12 fl 

V erkrijgbaar 
bij THOOFT & KALFF 

blanco aanvragen tot geleide· 
billet voor vervoer van koffi,j, 
met ontvangstbewijs voor kof· 
fij pas. (193) 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,de Oosterling," 

EN 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
V •t '' ,, eri. as. 

Bij bet. Agentschap dezer Maatschap· 
pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waa.rden, gelegenheid tot verzekerin~ 
tegen brandgevaar, van a.Ile soorten Ge· 
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakm·ta, 

J. H. VAN OMMEREN. . . ' (16) 

SoGi~tB G10 de ·Prodnits AlimentairB 
K APITAAL 3 Mrr.LIOEN F RANCS 

Dfrectew·en DTNANT en ALLCARD 
G ouo EN MEDAJLLE P ARIJS '1878 

Gouo E N M E D A ILLE AMSTERDAM 1883 

PARIJS II LONDON 
23, R ic h er, 23 II 10'1 , Leadenhallsfreet. 

Doter van Norma.ndie 

s 

Zonder eenig mengsel, de beste boter van Frankrijk 
Diverse groenten, t1·~ffels, sa1·dines, pates de 

f oie gms, enz. 
Pale-, Gold- en Dry-Sherry ,,12.-Jacoi.t. ORDERS TE RICHTEN AAN ALLE IMPORTEUR s 

VAN EUROPA. Eeni[e a[.enten voor Solo 
THOOFT & · KALFF 

es Men eische op elk blik bet merk met de twee boerinnetj 

TE KOOP. 
Het huis en erf thans geoccupeerd door 

loge. Te bevragen bij den Heer 
(20) A. MA.CllIELSE. 

de 

HOLLANDSCHE PRIJSCOURA.NTEN WORDEN 

OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 
(141) 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 

SOES1'LAN & Co. 
elasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co1nmissievendut~en 
(28) 

e Een partijtje exquise witt 
port"l.Vijn, minder zoet van smaak dan d 
tot nu toe uangevoerde. 

i::::>e '7'elou.tin.e 
i& une !peciale POUDRE DE R!Z . 

blf'eid uit Bismuth bijgevolg van eenen heilzamen invloed, 11001' d• huicl. 
Zij h~udt op het aangezicht en is onziMtbaar: 

sij geeft dus aan de huid ee1ie natuurlijke frischheid. 
CH. FAY 

PARIS - 9, rue de la Paix, 9 - PARIS 

Men neme · iich in acht t•oor namaak en vervalsching. 
(Oordeel uHgesprokcn door het Trlbunaal de la Seine den 8 mat 1875) 

• 

e 

( 286 ). * 

'1 • 

den Agent te Soerakarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
p OSTTARIEVEN. 
T ELEGRAAFTARIEVEN voor 3 kringen be

rekend tot 200 woorden. 
T ARIEVEN voor KOELIELOONEN buitt..n 

de lijn. 

(6) THOOFT & KALFF, 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk aan voor hunne 

IlrukkBrti en Binderij 
en 

HAND.EL 

in Papier-, SchrUf- en Kantoo~behoeften. 

g 
Spoedige bediening en nette l'l.fl.evering ge

arandeerd. 
PlUJSCOURANTEN worden steeds. gratis 

v erstrekt. 

V erkrijgbaar 
bij . 

(7) 

T!001 T & KALrr. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhans.en 
(in het J a vaansch ) 

P1·ijs f 5.- franco per post f 5,50 . 
(82) 

VERKRIJGBAAR 
Javaansche · Almanak voor 

bet jaar 1SS5. 
or..der redactie van 

]j-,., L~ -VVin.ter. 

J 
Bevattende een mengelwerk over de wa

ang-orang toebehoorende aa~ den prins Pra
boe Prang wadono, en versierd met 2 pla
ten. 

Deze almanak wordt in drie soorten uitgege
ven, waarvan de prijzen zijn als volgt: 

le soort f 2.-
2 > > 1.50 
3 > » 1.-

(350) THOOFT & KALFF. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DI\rERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHTALBUMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

Verkrijgba.8'.r bij 

WOO®®~W ~ l~~~(r\ 

Kantoor-Agenda'a J.fijfij5. 
Spoorweggidsen. 
Neclerlands Geschiedeni1 en Yolkde.,ett 

( prachtwe1·k in 4: gr. octavo de~en) 
de Genestet-..4.lbum in prachtbtnt;!l. 

ltalie, doo1• Gera1·d Heller » , 
Een 1childerdoos, compleet (voor .d • 

lettant-schilder1 .) (249) 
0 

Stellen zith verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Sneldruk - TllOOFT & KALFF - Soeralr.arta • 
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