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Gisterenavond gaf het Oostenrijksche mu
ziekgezelschap, zijne derde en ln.atste uitvoering, 
voor eene niet talrijke rnaar ui.tgelezene schare, 
in het Societeit.<Jgebou w alhier. 

De uih-oering liet weder niets te wenschen 
over, en werden de verschillende Nummers 
luiue i;reapplaudisseerd, o. a. de Potpourri uit 
>Faust", en het Chor » 'rannbauser". Het was 
echter te bejarnmeren, dat het genot van dier
gelijke muziek te hooren, nu en clan vergald 
werd, door het geraas der talrijke voorbijrijdende 
wagens niet alleen, mi,ar dikwijls geheel en al 
ongenietbaar was en overstemd werJ door de 
muziek en bet gerij in de tent van het hon
den-en apenspel op het plein achter het fort. 

Ofschoon kunst g€ene regeeringszaak en 

r·e u i 11 et o n. 
EEN KINDEBH.il_ND. 

m. 
Eenige dagen gingen voorbij. De voeten van Mar

celle begonnen te genezen. Het karakter van dPn 
krachtigen maar nedergebogen man gevoelde den 
zachten rn weldadigen invloed van d<' schoone vreem
delinge, zooals ern kwijnende bloem die van den ver
frisschenden dauw. Raoul dacht er niet meer aan 
om uit te gaan. Ilij leefde in het gewdf, dat door 
de blauwe oogen rnn Marcelle verlicht en verwarmd 
werd, als do01· de koesterende stralen van de len
tezon. Den blik steeds op de jonge vrouw gevestigd 
boudende, luisterde hij naar haar met ooren en oo
gen. M:et de hand de blonde lokken van haar zoon 
streelende, terwijl hij met den grijsaard speelde, ve1·
haalde zij verschillende gebeurtenissen die in den 
Iaatsten tijd aan het hof van Bretagne waren voor
gevallen. En bij het hooren van tournooijen en ge
vechten glinsterden de oogen van den ridder. Zijne 
hand kromp te zamen, als om bet gevest van zijn 
degen te grijpen ; geheel zijne ziel scheen aan de lip
pen van de jonge vrouw te hangen. \Vat was die 
vrouwe de Balo! schoon en hare schoonheid was zoo 
edel en zoo kuisch. Hare groote, fluweelachtig blauwe 
oogen schenen aan den heme! hun azuurkleurigen 

• 

De Soe1·aka1·ta.rche Cou1•1.,,,1t ver&chijnt 
driemaal ':>weeks: Din..rd(l,gs, Don.tlerdag• en : 
Z11te1·dag.r, uitgezonrlerd fee~tdagen. 

over bet algemeen niet Indisch is, vertrouwen wij 
ecliter dn.t voornoemd gezelschap, wanneer het 
in zijn vaderland zal zijn teruggekeerd aange
name herinneringen van Insulinde zal hebben 
ruedegenomen en zal kunnen verklaren dat 
1vare kunst door bet beschaafde publiek bier 
ten zeerste gewaardeerd wordt. 

Onze beste wenschen vergezellen inmiddels 
de Oostenrijksche kapel en roepen WlJ allen 
gaarne een »tot wederzien" toe. 

Over de miniatuurcircus van de heeren 
Klner en Olman die gisterenavond hare twee
de voorstelling gaf, kunnen wij kort zijn. 

De tent was zeer goed bezet en was elkeen 
als opgetogen over alles wat er te zien was. 
Y oornamelijk de gedresseerde honden en apen 
wekten de 1erbazing der talrijke toeschouwers 
op, en werden herhaaldelijk geapplarrdisseerd, 
vooral door het jeugdig volkje. 

Heden avond wordt er weder eene voorstel
ling gegeven, die zonder twijfel weder druk 
bezocht zal worde11, hetgeen genoemd gezel-
schap dan ook ten volle verdiend. _ 

In ons vorig N ummer maakten wij melding 
over Je baldadigheid van eenige scholieren die 
de middaglessen in de tweede school bijwo
nen. 

Onze reporter verzoekt ons dit te rectificeren. 
Men gelieve in plaats van de tweede, daarvoor 
de del'de school te willen lezen. 

Een der loges van het hotel Slier vond, eer
gisteren namiddag van zijn werk thuis komende, 
zijn kast opengebroken, zijn bediende verdwenen 
en met hem ruim veertig gulden aan contan
ten. De kast ruoet zijn geopend met een val
scben sleutel of door van boven deu kap op
telichten, twee wegen tot eenzelfde doel, onzen 
J avaantjes op per best bekend. 

Genoeu1de persoon had zich, de befaarndheid 
der Solo'sche dienstbaren duchtende, opzettelijk 
een jongen van Samamng aangeschaft. Het 
publiek wordt hii>rmede voor dezen in.landschen 
knaap, Ketjil gennamd, bij eventueele diemt
aanbieding gewaarschuwd. 

De nuttelooze moeite eener aanklacht bij de 
politie heeft de bestolene zich bespaard. Het 
feit is ulweer een nieuwe variant op het alou
de thema van den lil stilte (wegdragenden) 
Javaan. 

Of varieren doen ze, in zake mijn en dijn 
eigelijk niet, tenzy men er van mocht willen 
zeggen: Et plus 9a change, et plus c' est la me-. 
rne chose! 

gloed en hun onbeschrijfelijke zachtheid ontleend te 
hebben. 

Hoe kalm, hoe zuiver was haar voorhoofd. Bij 
den ee1'Sten oogop;:h}g zag men hare hooge geboor
te, het edele h::il't en hare groote goedheid. Met in
nig genoegen z,1g Uarcelle dan ook den gelukkigen 
invloed die zij op Raoul uitoefende. En als zij er 
in slaagde om op dat bleeke en terncderge~lagen ge
Jaat, een stran / rnn hoop in dat afgemartelde hart 
te voorschijn te roepen, dan gevoelde de jonge vrouw 
zich innig gelukkig. Maar daar tegenover stond dat 
het gebrek aan \'ersche lucht en de bedompte nat
heid vnn het gewelf een nadeeligen invloed op de 
gezondheid van Loic begonnen uit te oefenen. Hij 
werd bleek, vedoor zijn eetlust en zijne vroulijkheid. 

Daarbij warcn Marcelles voeten genezen. Op een 
avond spl'ak zij daar Raoul over. Hij ' 'erbleektc en 
zijn voorhoofd ploooide zich smartelijk te zamen. 

- Gij hebt gelijk, zeide hij cchter; ik had er eerder 
aan mocten denken om u aan deze verpeste lucht 
te onttrekken. Ik zal u. morgen naar Jobie brengen. 

Een zware zucht ontsnapte aan zijne borst en :i:ijn 
hoofd vie! weder tusschen zijne handen. 

- 'vVat zal er van u worden? sprak na een oo
genblik van stilzwijgen, de jonge vrouw tot hem, 
zonder er aan te denken dat zij door die vraag de 
gevoelens van haar eigen hart verraadde. 

Zacht haalde hij zijne schouders op en zeide ein
delijk diep ontmoecligd : l 

- Zoolang hij zal !even blijf ik bij mijnen vader 
en slerft hij dan zal ik hem wel spoedig volgen. 
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.Advertentiekosten beh11.lve het zegel voor 
elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.

elke volgende plaatsing de helft. 

G e me n g de B e r i c h t e n. 

PtuEVENTIBYE }lECHTE~. In de gevaugerus 
te B. bevindt zich een J avaansche vrouw, ge
wezen h uishoudster van een Europeaan, die 
beschuldigd wordt haar heer door bet toedie
nen van »ojot soengsang", een zeer sterk wer
kend vergift, om het leven te hebbeu gebracht. 
Daar deze vrouw reeds zeven ma..anden in prae
ventieve hechteni~ heeft doorgebracht, zou bet 
wenschelijk zijn, zoo er eindelijk cens een be
gin met de behandeling van die moor hank 
werd gemaakt. J,oc. 

KoFFIEONDER."EML'IGEN:. Is het op zichzelf 
een tre11rig verschijnsel, dat op Midden-Java 
zooveel landen onder den hamer komen, -
voor hen, die over rniddelen beschikken en den 
tijd hebben om te wachten, is, dunkt ons, geld 
te verdienen. 

Publiek verkocht worden nu weder N obo in 
Semarang, Ngaroem in Solo, Boerat in Bage
len en Took Bandoong in Kadoe. 

Natuurlijk is de bladziekte aa.n zulke ver
koopen niet onschuldig. Slechts ZlJ, die van 
plan zijn deze te bestrijden, zouden zich rich
ten op een gewone exploitatie ten einde zoo 
~ogelijk dadelijk win<St te behalen. 

Hen bedoelclen wij niet zoozeer met de per
sonen, die kans hadden geld te verdienen. 

Wie een door bladziekte geteisterde onder-
neming koopt, moet daar, naar onze meening, 
niet meer aan doen, dan hetgeen noodig is om 
vel'val van het goed te voorkomen en te oog
sten wat kan binnengehaald worden. ! 

Het is we! aan geen redelijken twijfel on
derhevig, dat de bladziekte zal afnemen en ten 
slotte verdwijnen. Bovendien zijn er goede ter
reinen, die, als de kooper er wat geld voor 
over heeft, schoone gelegenheid aanbiedeu voor 
den aanplant van kina, cacao, noten en andere 
winstgelende producten. 

De landbouw beleeft slechte tijden, dat 1s 
waar. 

W ie eenigszins op de hoogte 1s en weet, 
hoe•eel ondernemingen kosten aau exploitatie 
op den ouden royalen Indischen voet, die kan 
zoo ongeveer nagaan hoeveel verwerkt kapitaal 
met zoo'n ko:ffi.eland oncler den hamer komt. 

Maur, vragen wij, is het niet 111 te dwaas, 
zulke onder.nemingen te zien gaan, voor wat 

- Gij moet blijven !even ! 
- 0 ! neen, ne_en ! Nu nog minder dan vroeger. 
Langzaam en droevig ging de dag voorbij. Raoul 

bleef onbeweeglijk zitten met het hoofd tegen den 
vochtigen muur geleund en hij keek alleen op om op 
de plagerijen van den kleinen jongen te antwoorden. 
Gedurende den nacht sloten alleen Loio en de grijs
aard hunne oogleden. Zoodrn Marcelle was opge· 
staan kwam Raoul bij baar met bet verzoek zich 
spoedig gereed te maken. 

Na verloop van een paar minuten zeide MarceIJe : 
- Ik ben klaar. 
Raoul opende de deur die op het veld uitkwam. 

Gedurende dien tijd ging de jonge vt·ouw haar zoon, 
die als naar gewoonte met den grijsaard speelde, 
halen. De arme krankzinnige liet een dof gekerm 
booren en wilde zijn speelmakker terug houden, ma.u 
Raoul duwde voorzichtig de handen van den ouden 
man op zijde en gaf Lolc a::m zijne moeder over. 

- Ga nu mede, zeide hij zonder haar aan te zien. 
Zwijgend volgde zij hem ; op eens echter keerde 

zij terug, wierp zich aan den hals van den onge
lukkigen grijsaard en kuste hem op het voorhoofd, 
zooals zij haar vader zou gekust hebben. 

Verwonderd zag hij haar aan. 
- Omhels hem ook, zeide l':ij tot Loic. 
Het kind ve!'langde niets anders. Het drukte zijne 

mollige wangen op de rirnpelige van den grij~aard. 

Deze glimlachte weder ~n streek met zijr.e knokkige 
hand over de gekrulde hai.ren van bet kind. 

- Ga, in 's hemelsnaam mede1 z~ide Raoul1 die 

Inzending der Ad vertentien tot op den 

c11tg der uitgave v66r 10 uur. 

men gernst een appel en een ei zqu kunnen 
no en.en'? 

Er. is e~n zoogenoemde cultuw·-maatsclwppij 
opgencbt rn Nederl:tnd, gelijk men weet. Wel
nn, het zou ons niet verwonderen als deze 
hooftlzakel~jk gericht was op het 

1

doen van 
speculatieve opkoopen. 

In tijden vnn crisis ziet men dat meer. 
Toen onder Napoleon I de Franschen Ne

dP,rland waren binnengetrokken en het volk 
meeschreeu wcle: vrijheid, gelijkheid en broecler
schap, kocht een rnaatschappij van gegoede 
bu:gers. voo1 f 80.- it f 100.- de grootste 
hmzen m het Lange Voorhout in den Haaa. 
Dat was in eeu tijd v-an politieke crisis. 

0 

Hier ziet men bi!J. den teaenwoordiaen benar-o 0 

den toestand van den laudbouw, schoone on-
dernemingen, waaman kapitalen ten koste zijn 
gele~d, voor in vergelijking onbeduidende som
metJeS van de hand gaan. 

Het is dus ook een tijd om van te profi
teeren. 

V oor w:~e daartoe in de gelegenheid is, -
maar dat ZlJD er helaas ! niet veel ! r. 1'. 

. EEx DWAZE FOUT. kwam voor in het telegram 
gisteren van Batavia ontvangen, waarbij ge
meld werd dat de Duitsche kanonneerboot 
Mowe ergens in Nieuw-Guinea een Enaelsche 
vlag heeft neergehaaJJ. 

0 

Die kanonneerboot was met den consul-ae
neraal Nachtigall aan boord aestoomd n~ar 

• ' El 
de kust van Guinea, waarvan zooals men weet 
een dee] in het bezit was van Enaeland ter~ 
wijl wij een ons behoorend deel aa~ Eng~land 
afstonden. Op het vrij gebied scbijnt Dnitschland 
zich thans te willen vestiaen en heeft het 

. h 0 ' naar mt et telegram valt afteleiden, een En-
gelsche vlag neergehaald, 

Wat er uit de overigens in den laatsten tijd 
zeer belliqueuse houding van Duitschland tegen
over Engelund rnoet voortkornen, benieuwt 
ons zeer. I. V. 

~ET YEEL L~EDWEZEX vernemen wij, <lat de 
resident van Kerloe de heer Bohl ernstiU" on
gesteld is en zich daardoor waarschiju4f k ge
noodzaakt zal zien met verlof naar Europa te 
gaan. Dit laatste voornemen wordt ook toe
geschreven aan den resident Matthes, terwijl 
nog steeds wordt betoogd, dat de beer van 
Baak den dienst zal verlaten om in de cultu-
res de fortuiu te beproeven l. V. 

reeds bij de deur ~tond en wiens borst krampachtig 
op en neder ging. 

Marcelle weende. 
Zij veegde hare oogen af er1 volgde hem. H\j 

open.le een tw.:ede deur en zij waren in de n·\je 
lucht. 

- Laat rnij Lore dragen, zeide hij. 
Met het kin<l op rlen linkerarm ging hij Marcelle 

voor. met de rcchter de takken en dorens op zijde 
duwend, zoodat de jonge vronw daardoor niet kon 
gewond worden. Reeds na vel'loop ,·an vijf minuten 
waren zijne handPn bebloed door de dorens, die hij 
als het ware opzettelijk greep. 

Marcelle wilcle tot hem spreken, maar gevoelende 
dat de tranen hare stem zouden verstikken, stond 
zij op eens stil. 

- Spreek niet tot mij, zeide Raoul smeekend. 
Zoo giugen zij een langen tijd zwijgend voort. 

Marcelle dacht aan den dag waarop zij het P.et·st den 
verschrikkelijken strandvonder gevolgd was. Eindelijk 
hielrl Raoul bij een zijweg stil en floot rlriemaal, 
echter trlkens op een verschillende wijze. Door 
twcemaal fluiten, ook op een andere manier kreeg 
hij antwoord. Daarop kwt1m een man, gekleed met 
geitenve!lr.n, uit het bosch, met den bijl op den 
schouder. Zeer verwonderd zag hij behAlve Raoul 
ook nog de vrouw en het kind. 

- Jobie, zeide de ridder, gij zult deze jonge 
vrouw en haar kind naar Jugon geleiden. Verzorg 
hen we!, al zoude bet ook met gevaar voor uw 
leven wezen. 



Op cle vmag: 'l>Welke zijn de tien beste 
romans" werd bii plebiscit .de vol(J'ende nit
spr~i,nk: gedann: 1 Vanity Fai1·, 2 The New
co1111'-;, 3 Rnmola, 4 Adam Bede 5 Jlid11le
?11111·cl1, 6 Coppe1'f'ield, 7 Ivanhoe, 8 Les .Mise
mb/es, 9 The Jlill on the Ploss, 10 Esmond. 

spoten, juist op eene plaats waar de wielen 
steeds sleepten en w1iar eene helling bestond 
vit? 1,5 op 100. De aandacht der InO'enienrd 
werd op dit feit g.:ivestigd en ruei; h~t beste 
gevolg bracht men nu kmnen arm, die mrnr 
he.t verlangd wenl, beet w11,ter en st.oom op de 
riuls spoten. 

'!Iet is .. w.enscheljjk, dat, Witn.r in EngPland e':lne ' 
Irnehr!Jvn1g wodt venv11cht 0111 in da behoef
te.1 vu.n. lie betrekkingeu d r s.;hipbt·cnk:elin(J'en 
te voorMen, zeer velen hier tJ lim·b too~en 
toe 1Ltt doe] te willen samen warken. 
. De .?D:llergateekenden verklar-:in zich bereid 
ll1Sl.:bru vrnge°: en giften ta ontmng-:in en zul
len daarmn m de dagblarlen Jn::decleelitw llo::m 

vedrnop3n a·ui een w igerwerhuu1·,lerij ten ,,.evolae 
w.ia1.·v1m ~tl p.)stp:1a1·1l '11 bt'O'J l1n:tgl!r zijn.- Het l7 
b~ita1lloa 111far1ternl WJ1·cl t op het. plein van Ro!lle 
b~Jna ::tile d.\gc l i.:p.pf,~n, l i11 lut tiraille,Jl'tm e.1 an
rle1·e veldm<tno<!1v1·es. Dit i~ volp;·ltB een b~ricbt"'evei· 
van hllt Nie11w P,1rla11g~ Hande/sblacl 0111 lat de

0

troe
pen ,,gelrll'fl" nrnetcn w0rden. - Uit bl'Oodnijd kre
~en tr Pa<t;ing- twee. ~faleie1.·s hevige rusie. pp een 
S1 .L1m·1n Crala.1· RadJa BoedJang 011tving van ·een zij
ne1 collegas .. ee1~ hev1gen slag tegen hllt achterboo:O, 
waardoo1· btJ rnil en werd toen door zijn ovet"lvin
naar no~ Ol'er den grond gesleul'll. Te Parlano.-komt 
geregeld 's maandelijks een be1.pn,lir\O' Niasse~·~ van 
Goenoong Sitolie aan. Di,, menschcn °wo1·den "elokt 
door de verbazende verhalen, die hunne van I?~dan" 
terngkee ~·ende lanclgenooten · meestal te huis brenge;. 
~adang 1s het beloofrle hnd voor de. Niassers en ~ias 
ts ove~·bevolkt, tenvijl de grond er slechts schi·aal is. 
De Nmsst·rs 1.ijn echter zoo erg bruikbaar niet en 
volstrekt geen knappe berlienden Het kost veel •>e
duld ~n moeite om hen t'enigsz:ns tc bekwamen Yoor het 
vak .wa~rvoor ze in dienst zijn genomen en hunne 
kopp1gh~1 rl ~vorrlt allel:\n vergoed door huu ijver, trouw 
en eerhJkhe1d. l!e.t z~n dn. gcen in stilte wegdra
g-enden. Hun zmn1gh e1d grentit nan vrekkigheid. Zij 
sparen zoo1'f>d mogelijk van hun loon, totdat zij een 
pcia1· honrle1·d gulden rijk zijn, om daarmede naar 
hun land terng te keeren en 1Jlaats te nrnken vooi· 
andere bezo~kers.- 00k te Padang, wat vooruit gaat, 
wordt aehtcr h~~ provoosthuis, aan het Michielsplein 
een stoomzageru opgericht. Zij is geheel klaar en 

..:~ls tl~ namen der schrijvers breng.:m wij in 
herm nenng. 

1 Thackeray. 
2 . ~ 
3 George Elliott. 
4 l> 

5 l> 

6 Dickens. 
7 Wu.He~ Scott. 
8 Victor Hngo. 
9 George Elliott. 

10 Bulwer. 

In welke mate Oostenrijk nog bet beloofde 
ln,nd vo~r alle Nimrods is, blijke .uit de vol
ge,nde cufers. Er werden in 1882 geschoten: 
2U beren, 123 wolven, 52 lijnxen, 21,460 
voss:m, 7021 murters, 14,570 bunsin()'en 764 
visebotters, 24.J.7 dassen. 426 adelan.r~ 9'1 123 
hitvikkeu, valken en sperwers, 970 nile~. 6550 
herten, 2240 du.mherten, 4.J.,480 reeen; 6116 
~:m.sen, 2373 wilde zwijnen, 1,005,880 hazen, 
10.J.3 berkhoenders, 3906 korboenders, 9103 
b~tzelhoenders, 184 7 sneeuwhoenders, 407 5 
steenhoenclerfl. 89,:W2 fo11anten 789 885 pa
b-~Jl·d1,en. 80,032 kwitt'tel , 40,700 snip~en, 760 
WI e kanzen en 43,978 wilde eenden. 

~n Amerilrn. werden dezer dagen op bet fort 
Lafayette hoogst belan()'rijke proeven D'enomen 

l 't l. 0 0 ' om < e ill wer nng na te gaan v1in ontstoken 
dyumuiet, in de vrij'e ruirute zonder in()'rnvin(J' 
of opRtl)pping aano-ewend. Daartoe we;'den ee~ 
vijftientnl gesmeed ijzeren platen van eene 
duim dikte (zijnde de overblgfselen van het 
gestrnnde stom 'chir Nankin) opeengestapelcl. 
~aar?p werd een ~izeren kist gepl1t1itst, wn.ar
m z1ch 20 pon.d dynn.llliet alleen in papie
ren hul en gewikkeld, bevontl. D1rnrna wercl 
bet clynamiet, door micldel van een elect.riscben 
drnn.cl out token. rbt met cen vreeselgken k.nal 
en een verblindenden rook ontplofte. Toen 
m
1 

en. de resultaten ging opnemen, bevond men 
cat m de ijzeren plii,ten groote gaten waren 
geslagen, en <lat die gedeeltelijk verbrijzeld 
waren. De oude stooruketels vond !llen op 
meer dan 30 Meter zwaar beschn.di()'d tern()' 
de -kist, welke bet dynaruiet bad b;vat w~~ 
gebeel vernietigd en de grond tot op een' groo
ten n.f: tand openges:;heurd en omgewoeld. 

\ ERlIEERDERI~G DER WRIITIXG OP DE SPOORSTA.

\EX DOOR \L\.Rl[ WATER. 

Het is bekend diit mmneer d , wrijvin()' der 
dr~jfwie]en Vltn een ]ocomotief Op de SlJOO~·sta
Vell. niet groot genoeg iS', de wielen op de phtats 
kunnen ronddraaien zonder vooruit te komen, 
of gedeeltelijk slepen en niet genoeg kunnen 
voortrollen. Dit kan bijvb. het geval z:ijn, bij 
ijzeL bij het vallen van bln.deren op de baan 
- een bezwun.r van beplantingen ln.ngs den 
weg, - of door een te geriag gewicht van de 
locomotief in verbouding tot het gewicht van · 
rlen trein. V ooni.l bij bet op()'aan van hellin()'en 
lrn.n dit voorkoIUen. . 

0 0 

il1en beeft in bet werktuigelijk strooien van 
Z!Llld VOOr de wielen, een middel gevonden OUl 
in dut bezwaar te gemoet te komea; dit heeft 
echter het nadeel dat de zandkorrels in bet 
ijzer warden gedrukt en de rails daD.rdoor af
schilferen en sterke slijting ontstaat, ten koste 
van bet onderboud. 

De Engineering and Mining Journal deelt 
een toevallig ontdekt middel mede, om de wrij
viug beter chm door zandstrooiing te vermeer
deren. Door bet. breken van eene spuikran.n 
bij een locomotief in Pensylvanie werd een 
strnal van stoom ~n heet water op de rails ge-

Zich tot Marcelle wen•lende rnrYOlgde hij, haar 
ecn kl·~ine lederen benrs reikende. 

- Ziehie1· el'nige goudcn kroonen, mevrouw; 
daarrnede kunt gij een muildier koopen en. zonder 
u te veel te vermoeil!n verde1· rPizen . 

· - Ik lJeb rlat alles niet noodig, antwoordde zij, 
te Jugon ken ik een koopman, die mij zooveel geld 
zal gernn als ik noodig heh. 

- Hij zou op reis kunnen wezen, neem bet gt'lcl 
daarom in a!le gernllen aan. En nu YaanYel ! De 
hP1eel geve dat gij en uw kind gelukkig mogen z~jn. 

Bet hoofd omkeerende stak hij haar de hand toe 
en deed een stap 0111 zich te Yenvijderen. 

- En Loic , spruk zij zacht, omhelst gij hem niet? 
llij greep bet !-incl, wat hem door lllareelle wercl 

voorgd10uden en drnkte het zoo hartstuchtclijk aan 
zijne borst, dat de kleine jongen op hct punt was, 
bet uit te schreeuwen. Zijne moeder echter, die 
11crn nog hij de hand va~thieltl, 'telrle hem met een 
blik gern~t. De jonge vrouw was even aangcrlaan 
al~ Raoul. Eimlelijk greep ~Iarcelle zenuwachtig zij
ne ha11rl, drukte die krampacbtig, zezgende : 

- Yaarwcl, rnessire Raoul, voerl hoop voor de toe
komst. Alie d;1gen zullen Loic en ik God voor u bidden. 

- Bir! hem· dat hij mij den 1.lood en de verge
telheicl zende, zeide hij met een dofTe sti>m. Vaanvel ! 

- Raoul, snikte de jonge vrouw, wiens hart bijna 
gebroken werd. 

Hij had zicb snel vcrwijderd. Met trancn in de 
oogen volgde ~Iareelle hem. Zij zag dat hij nog eens 
om zag• •>m haar nog eenmaal te zien. 

Hetzelfde, middel wordt thans oak toegepast 
op den Utle spoorweo- waar hellin()'en bestpnn d" ,.., 0 0 .,. ' 

ie tot I, 7 op 100 bedragen. Deze uitwerkin()' 
wordt verklaard door de krachtio-e zuiverin~ 
van het ijzeren oppervlak waardo~r alle onel. 
fenbeden blciot komen te liggen. Men verwacbt 
eene meer algemeene in voering van dit mid de!. 

Tijdsch1'. Nyverheid. 

. Door den oud-minister vau justitie Bardoux 
IS een wetsontwerp in()'ediend, <lat ten doel 
heeft de dood v?nnissen ~iet mt-er in het open"
ban.r, maar bmnen de gevangenismuren te 
voltrekken; thans is een nieuw voorstel van 
Edonn.rd Cbarton ingekomen, die de O'Uilloti
ne wil afschn,Jfen en de ter dood veroo;deelden 
doen vergiftigen door middel van Pruisisch 
znur ( cyankali). 

Het volgende ingezonden stuk in de Nieu
we Rotterd1imme.r: Cournnt is als ()'escbreven 
voor Solo. 
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RUDIG & BLOKHUIZEN' 

Ams.le1·dam: Prins He11d1·ikkade i.i:.: 
Rottel'dfl,m: Willemsplcin 9. 

.. N u.n.r het Alg. D11.gbl. tlrnns verneernt is het 
ClJfor der bijdragen VOOr de betrekkinD'ell van 
de bemanning reeds tot circa f 7200 ~eklom
~en. Daarond~r z~jn ruirne giften van ° de Mi
msters van bllltenlnndsche en van binnenlnnd
sche zaken, den o~d-gouverneur-genera,al s' Ja
c9b, van verscbeiden leden der lste eu 2de 
h.11.!ll~r. v~n VC'le maatschappijen, hundels- en 
bauk1ershmzen en ecn aant1Ll particnlieren. 

Een hondenltal bunsin()'s en wezels met D'roo
te moeite in Lincolnshire CYevano-e~ w;rden 

N. Z I "' 0 
' n~11.r .~enw- ee and verscheept, om zich ver-

d1ensteln~~ te m11~rnn met het helpen uitroeien 
der konunen, dte d11ar, evenals in Australie, 
een w.we lim:lpln.:i:s gawor,1en zijn, tegen w~lke 
allo middelen tot dusver vruchteloos bleken. 
.Tot voedering van clit bloecldorstio· ()'edierte D'e-
d d d 

. 00 0 

Mijnl1eer de Redacteul' f uren e e zeereis, warden 1500 levende dui-
J:l,eeds meermalen zijn er stemmen opgegaan ven meegenomen. 

over de bo0
0
D'St onwelvoeD'eliike handing we] 

k . c tJ ' ' 
~ z1cb de prostitues ten aanzien van het pu- , . , . . . , 

bliek veroorlooven, en niette()'enstaancle dnnrin De kolon~l r cbeng-kI-rong, imhtn.u n.ttache 
van tijd tot tijd door de b;voegde n.utoi·iteit I a11.n .. het. Chmeesche gezantscbap te Pu.rijs, 
verbetering wordt gebrncht, gebeuren er toch' 

1
. ,'d1rnft m ee~ br~chure o .. a. 

nag zaken, die, miren zij bekend, zeker niet . _ I~ Frnnkr.uk ll!JU de Chrnsezen .~lech~s b~
mochten phiats hebben. Miine bedoelin()' is ~ kenJ rloor de vruchten op brnnde1~~Jn, che C/n
boot'l1Z11.kelijl~ om er op te wijzen, hoe vo

0
oral ~ no1.~ beeten, of door de gerlroch.telgke. figuren 

op den SchieJamschen Dijk, witar de bevollciucr 1 0:1 eon k:i.merschut, en de schqiver vmdt d11t 
v11u prostitues met den dao- toenee'1.it httnde~ • r ·11 o_uvoldoeude afspiegeliog voor cen volk 
lingeu geschi.e1len even onz~delijk als J~wetsend. vim vier .li'on<le:·d millioen zielen, die, ;eeds be
Bescheidenheid verbiedt mg die te cletii.illeeren, schM'.<l., i~stelhngen bii.dden hmg voonLLt de 
maar zeker i~ het cl11t een scherper toezicht gcscluede~1s v1:1'n .Europa. begon. ' . 
aan de verschillende dttarvoor (J'evesti()'de hui- Het hu1sgezm IS de grondsbg der Lhmee
zen clt'ingend noodig is. Ja, ;iire zelfs wen- ~che sa.menl!\'ing, en het huwelijk »Olll. geld" 
schel!jk hen te verbieden om 's avonds na 8 is er onbekencl'.. waut de vrouw lrnn met er
ure zich op straat te bevinden in zood,migen ven; de oude. vrlJster en de . »oude. jongeheer" 
staat die de er()'ernis van buren en voorbij()'an- bestaan er met; de vrouw is er m eere en 
gers moet opw~kken. 0 dr1uigt de ondersc.hei11ingsteekenen vim den rn~~ 

In het vertrouwen du.t daarin spoedig ver- van den man; rn~lere~n kan e~ lezen en schrg
betering moge komen, heb ik de eer te zijn ven; bet onderwus drnnt er met om fle her
M. de .Redacteur, seucn vol te proppen met een chaos van fei

ten, maar om te leeren denken en om het 
karakter te vormen; de geletterden drngen de 
wenschen van de openbare meening voor de 
regePring, die ze in overweging neerut a!s dit 
mogelijk is. Er zijn geen dagbladen die on
rust en verwarring stoken ; men vereert er 
de deugden van bet voorgesln.cbt in iecler 
bnisgezin; de moeders werpen hare kinderen 
den varkens evenruin tot voedi;el voor als <lit 
in .Europa geschiedt; de werkendP. kbsse is er 
zuii:ig en ingetogen, en dP. hoogere kl!Lsse vecht 
noo1t om aan een buffet te komen op een of
ficieele receptie. 

UwEd. D. Dienaa;., 
x. 

De annonce in de Hollandsche bladen tot 
bulpverleening a.an de schipbreukelingen van 
de J\'isero luidt als volgt: 
Stranding van bet stoom.schip ,,N'i.sera;: , 

In November van het vorige jaar had op de 
kust van Sumalm de bakende stranding plu.ats 
van bet stoomscbip ,,Nr ERo," en werd de be
roanning door den 1~11.dji1 v11n Tenom gevu.ngen 
genomen. De ijverige pogingen onzer Regee
ring O!U hen te bevrijden, zijn tot hiertoe niet 
gelukt. 

Intusscben lijden niet alleen die gevangenen, 
maw ook hunne in Engeland en elders wo
nende betrekkingen. 

De ondergeteekenden meenen met aan
drang een beroep te Inogen doen 
op de n•ildditdigheid. 

Is N ederl1mi1 nimmer achtergebleven waar 
het de uitoefoniog van internationale liefdatlig
heid gold, i.1 dit gevid en op dit oogenblik be
sta<Lt ee.ie bijzondere rP.den die daartoe dringt: 
»in de Twee,!e Kamer is uit naam der ge
heele Vertegenwoordiging diep l.ll€delijden uit
gesproken met de ougelukkige i>slachtoffers der 
nourllottige strnndi.ng." Het komt hun goed 
voor, d1bt die woorden blijken ook het gevoel · 
uit te drukken Vi1n bet Nederbndsche volk. 

\Vcrp hem een kushand toe zeide zij tot Loi:c. 
die zij op den arm genornen had. 

Het kind haasrte zicb te gehoorzamen. Zijne klei
ne handjes sehenen den glim Jach van zijne lippen te' 
plu"kken, om die als een liefkoozing aan Raoul toe te 
werpen. De ricldl'l' antwoorr!rle hem met ee n ge
baar, ~rnarin het hart van Marcelle al het Jeed van 
den jongen man ,·oelde trillen. Paarop sprong hij 
als een gewoncle leeuw in hilt bosch. Zonder om 
te zien snelde Raoul in eens door tot zijn gewelf en 
daa1· Jiet bij zieh neJen·allen, op de plaats waar Mar
celle den nacht harl doo1·gebraeht. 

-Een inwoner van Breda ontving 7 dezer 
een briefkanrt uit Rotterdam, die n.lcbar reeds 
27 December jl. op de post w11.s gedaan en 
derhu.lve ruim een halt}aar heeft nooclig gebad 
om ban.r bestemmingsplaiits te bereiken. 

Een kantteekening van de postdirectie te 
RotterJam verklaade deze vertmging :»gevon
den in de bns achter het houten beschot". 

Ve rs pr eide Berich ten. 

Te Padang gebeuren ongeJorloofde practijken. Voor 
hct snijden van het gm:; rnor de po>tp:u1rden zij n 
tw~e d wangarbeiders dagelijks aangewezen, die bru
taal gras stelen op de enen van partieulie1 en en dat 

sloten hield. In plaats van slechts een enkele let
ter schrifts, vond hij twee lokken blond haar. Een 
daarvan, de gekrulde, was vcin het hoofrl Yan Loie, 
de antlere· Jang en zijdeachtig, had nog een liefelijke 
geur behouden, die voldoende was om Raoul te 
overtuigen clat zij rnn Marcelle aflwmstig was. 

IV 
Twee maunden gingen voo1·bij. 
De H'rschijning van Marcelle had op bet gemoed 

van Haoul denzelfden invloed uitgroefeml, als diP 
van een zachte rnorgcnwind op een smeulend Ylllll'. 

men wacht alleen rn :rn.1· op cfon stoornketel. ' 

Yolgens het S. H. rijrlt de A~AK M.\S van den 
Ch111~eschen Croesus nog sLeeds als een dolle, maar 
er Z\Jll ook kn<1pen e11 mei~je~, die voo1· koetsier spe
len, tenvr,1! de ventabele, half of geheel in<>edommeld 
onversehillig toekijkt. Dan zijn e1· no<> e;'ni"'e J· 011 ,,.e 
d l

. 0 0 0 

ames c 1e geen paunlen kunnen besturen en bet 
toch trachten .. te doen.- In navolging van de Euro
peesehe, bedruven tegenwoordig te Soerabaia ook de 
Inlandsche seholier?n straatschenderijen. Zij veroor
looven z1eh zelf~ vr1Jhe<len tegen Eurnpeesche dames, 
w1erp.en o. a .. met steentjrs naa1· bejaarde vrouwen, 
t ,~ 1·w1JI een poltt1eopµasse1· dat heel aa1·rlig vond.- Een 
rnlan•lsehe menagllre van een Enropcaan heeft. de bJ'll
tafaeit g.ehad om ecn paar clamcs, waar;nede zij 
tw1stte. uit tc seh:tden en daar haar heer haa:· partij 
<,pnam, zeLte ZtJ tJ~n Yervaal'!ijk mondje op en 
schreuuwde haast de geheele bumt bij elkandei·. De da-
1~1es klaa<>den hattr aan bij de po!itie, die haar met 
f 3.- boete strnfte. -· Ecn Franseh pricster uit 
Cochin China beveeit absinth ah een onfoilbaar mid
del tcgen de cholera aan. Een kleine dosis absinth 
in een glas rooden wijn gebruikt, zou de lijders doen 
herstellen. D:lar men er zooveel ,·an 111oet drinken 
tot men in slaap valt, is volgens sommigen bet. mid
del erger dan de kwaal daar, volgens een Frnnsch 
blad de absi-nth op den duur meer Fransehen heeft 
gerlood dan de cholera. 

Te Batavia iijn vijft!g per~o:ien te water geraakt, 
omdat ecn Ch1nees zun mes troic- Te Soerabaia 
is \Vilsons eircu. gearrirnerd en zal aldaar op den 
13e~ September aantitaanrle een balma~que en cos
tume gPgeven worden.- De be,,.rafenis van Hau 
Tiau Hien .. b.uiten bezwaar van de~ Jande gepension
neerd kapitem der Chineezen, heeft den Sen plaats 
gehad. E1· waren duizemlen menschen op de bt1en, 
daar men liar! rondgrstroo1d dat er duizenden aan 
geld zouden te gmbbelen gegooid worden. Dit was 
eebter niet het geval en d<ia 1· de begrafenis wij een
voud1g was, gmgen de meesten onYOldaan naar huis. 
Er wet den kanonschoLen ge!0;;t en hoonie men ba
taillon<.,111 tz illk, wat l'erbazing wekte. Verscbeirlen 
EuropPanen hebben bij het graf onhebbelijk geschranst. 
D~ nalatenschap bedraagt 8 m;!lioen, maar een Chi
nees die met een tl'Oepje landgenooten wandelde, 
vertelde d.~t A 2. B 4. C 6 enz. millioen geerfd 
hadden; hu was reeds tot 20 gekomen en zou noc:r" 
verder gegaan zijn, als zijne kameraden geen afseheid 
van hem genomen hadclen.- De Re,,.ent van Peka
longan, die e1· cen sleehte smdopati (minister van 

· finantien) schijnt op na te hourlcn, heeft aan de Re
geering f 41,000. - als renteloos voorschot ge
vraagd. Het spreekt van zelf dat hij ze niet· C'1'kre
gen heeft, oncler verwijzing naar de bijbladen op bet 
Staatsblad ::\o. '1234 en No. 2306. De Regent bad 
rnoeten bedenken, dat waar niets meer is 'zelfs een 
keizer zijn recht verloren heeft.- De Gouve1'neur 
Genernal g .iat voo1· een maancl naar Tjipannas, voor 
een gedeelte per spoor en voo1· een gt:deelte op een 
a?d?re manier. Te Buitenzvrg verrliept men zich in 
g1ssmgen of sorns die excursie in verband staat met 
bet Yeranderen en vernieuwen mn het mobilair in 
bet Buitenz.orgsehe paleis. Onmogelijk is dit niet.--

van uw zwaard beroofd. Wilt gij weder rijk en 
machtig, edel en geeerd worden ? 

- Spreek. 
. - Mijn meester, de koning van Engeland, wil 

z1eh van Pantorson meeste r maken. Om zijne kolon
nes op .. de kusten van Dretagne den weg te wijzen, 
h.eeft h!J een dapper en stoutmoedig man noodig, 
die met bet land bekend i~. Wilt gij die man we
zen? Mijn gebieder zal nwe diensten op het schitte· 
rendst beloonen. Neemt gij h1•t aan? 

.-:-- Neen, zeidc Raoul op vastcn toon; de Hertog 
mun meester been rnij alles ontnomen, maar ik bezit 
nog goederen, die met al bet goud van uw gebie-

de1· niet kunnen b!>t::tald worden. 
- \Velke clan? reide de Engelschman spottend. 
· - Mijn geweten en mijn eer. 

In een vlaag van wanhoop en woedr, sloeg hij 
bet hoofd tegen 1len muur, met zooveel kraeht, dat 
hij bewusteloos ncdeniel aan de voelcn van den 
grijsaarcl, die binnepsmonds het refrein nm een vroo
Jijke baUad11 neuricde. 

Eerst na rndoop van negcn dagen kwam Jobie 
terug. De adelijke dame, die hij zonder eenig on
gcluk te · Jttgon gt~brncht had, had hem met gc.,ehen
ken overladen. !Iij deed de gouden krooncn klinken 
in zijn zak, die waarlijk niet gewoon was dergelijke 
schitterende gasten te herbergen, terwijl hij ze ieder 
oogenblik moest bekijken. 

Tenvijl hij zwoer de vrou w van Doloi te zullen · 
vergetcn, clacht Raoul aan niets. aan uiemand dan 
aan h1\ar. Iederen dag vond hij erm uitl'!ueht om 
Jobie in bet dichtste van ht>t bosch op te zoeken ; 
met hem kon hij ten minste over haar sprcken. 

· llij liet Jobie alle kleinigheden die op de rei,; voor
gcvallen waren herhalen en ook alles wat de jonge 
v1·ouw gesproken h~cl. Op een da~ rlat hij de hut 
van den kolenbr::tnder verli~t stond op eens cen man 
in ecn zwarte wapenrnsting voor hem en versperde 
hem den weg. De eerste beweging van den ridder 
was om zich in staat van verdediging te stellen en 
zijn zware knolls op te helTen. 

- l\Iaar rlat zal niet bcletten rlat gij in de oogen 
der werelr! sebuldig en onteerd zult sterven. 

- Hecft de vt'OLlW van Bolor u ni-ets opgedragen 
om mij te zeggen ? vroeg Raoul. 

- Zeer zeker, mon~eigneur. Zij liceft mij voor 
u een brief medrgegeven. 

Zoodrn Raoul alleen wat\ opende hij den brief. 
Zijn hart klopte alsof het uit de borstkas wilde sprin
gen. Hij brak het zijden koonl wat bet papier ge-

- Raoul d.e Plotigoman, zeide rle vreemdeling 
tut hem, ziet gij niet dat ruijn zwaard in de sehede 
rust? Ik kom als vriend tot u. 

- \Vat verlangt gij van mij ? 
- Uw leenhc.er ·heeft, bcdrogen door een valscbe 

aanklacht, u van uwe goerleren. uw titels en zelf.~ 

• 

- God kent m\jne onschuld antwoordde Raoul, 
naa1· den hemel wijzende. 

- Is dat u w Jaatste woord, hernam de vreemde
ling, weigert gij ? 

( Wordt ven1olgd.) 



- De advocaat Mr. Maclaine Pont schrijft nan de 
Locomolie{ dat de he'I' van Ree~, aspirant controleur 
tP Buitcnzo1·g, ch~ gctuigrn in dt: bt:ruchte opium zflak 
van Liem !long Goan en Tan Pik !Tong niet eigenJutn1lig 
de boeien hecft aangedaan en ht'm ook niet door zijn 
oppassers in een pa:irdenstal op cle paseban le 
Tiibarocssa getl111't.lllde 1 ier dagt'n hecft doen opsluiten. 
Ilij, d.i m]vocaat, vcrklaal't zulks gezcgd te hebben, 
van dr.n hcer !Joe it, nmbtenaa1· tel' beschikking te 
Tjibaroc;;~n, zoo1bt de laatste nu de zon11ebo)1 is ge
worden. -- Een Nietbelanghebbende bij dti thans 
nog be~taa'l .i • e:1 Jen lanJe n·1declige fo1·inatie, 
beweert in ile Locomo!ie( dat twee luitenant 
kolonels en 1·jf 1111jn0rs, VJJl'J~ •lig<J1' zj1 d 1·1 c "\ 
lu1tenant kolond e:1 zes m·1joo1''i of dtlte bei'ekening 
volg:ens lhrtjes of de Gelder is. is nict zeke1·. Met 

' het oog op den havca van 1\i:i.ljong Priu'.,, zou m~n 
!mast denken, volgens den laatsten. - In een inge
zonden stuk in de Locomolief van 1 Septe1P.ber, gc
titdd: Een slag in het aange:icht ~taat: gouden 
geweeren in yotiden handen. Men w0rtlt Ytirzocht 
biel'\'001· te lezen : goede gewrtiren in goerle han
den. - Te Samarnng hetift men beproefd om de 
trnm op de hoogte van de aloon-aJoon tc doen de
railleeren door stt'enen tusscben de wissel:; te plaat
sen. Drie Inlandern die op een grooten afstand van 
die plaats op de aloon-aloon gezeten war~n, vertel
den aan dt>n Rchout Bolderman, <lat een Inlander met 
een gee! baadj•~ met nog andcrcn, zich bj den wis
sel Jiadden opgehourlen. Yicr per;:ouen zijn er reeds 
opgepakt en hebben grootemlt'el:; b,•kenrl. Het schijnt 
nog onzeker te zijn of hier baldarligheid of boos 
opzet in hPt . pc\ i~. Is het e~r;;te bet geval, clan 
is bet zeker ee11 weemde baldadigh•!id om een paar 
dozijnen menschenlevens in gevaa1· tfl brengen. -

Telegrammen van de Locomotief. 

Uit Batavia, 9 September. BJnoemJ tot grirfier 
bij den lanclrnad te Ponorogo, Betorbal. 

De volgende ingenieurs bij den waterstaat zijn 
overgepJan tst : 

van Batavia naar Cheribon. Vogelsang ; 
van Cberibon naa1· d.i directic, de Meijier ; 
van de directie nam· D0mak, IIof!and : 
van Demak naa1· Senurnng, van l3uu,.en, 
Ilenoemd tot Jichtopzichtcr dcr eerste klasse G~rlach; 
tot lichtopzichter der tw~eil1• kht-;SP 1 llamwijk ; 
tot lichtopzichter del' dcrde klasse, \Yo1 tman. 
tot tweeJen gezagvoerder op het lichtschip Luci-

para, Smit. 
De nieuwe operatro~p rnn Iler gamaschi vel'trekt 

den Lten October van Genua herwaarts. 
Het A tjehvi'1 Jag, loopende tot 4 September, be

vat weinig bijzondel'S. 
Op Groot-Atjeh is niets van bel::mg vool'gevallen. 
De venvikkelingen met Gerlong op de 0 Jstkust, 

zijn geeindigd. 
De kapitein-kwartierme~ster Bendeler heeft pen

s'.oen gevraagd. 
De kapitein de1· infanterie Otken is overleden. 
Te Anjer zijn aangekomen de zeilscbepen Giu~/o 

met een ladi.ng petrot .. um en A1·chos met een Jading 
steenkolen. 

Het stoomschip Madura is eergi>tel'en te Amstel'
dam aangekomen. 

Het sto..imschip Com·ad is gistcl'en te Suez aange-
kom .. n. 

Van Reuter, 9 September. 
Singapore, 8 September. Shanghaij blijft onzijdig. 
De Chineezen vuurden op de Britsche kanonneer-

boot Zephjjr, die in de Minl'ivier lag. en wondden 
dric man. 

Uit Batavia, 10 September, 

Eervol ontslagen op verzot>k, mejull:1·ouw Ve,.hoefT, 

Advertentien. 
- - -- - ---------

Eerstdaags word t on tpak t 
IN HE'l' HO'l'EL 

.SLIER. 
EBn Drachti[B factuur modeartikelen: 

I luxe-a1·tikelen. 
rn tafelkleeden. 
rn ha1·1nonica's. 
;u oi·~els. 
rn echt zilT"er tafelser,~ies. 
z ~·on•l ,werken. 
I bloen1en. 
rn satin in dh'e1·se kletnen. 

5: 
e·nz. enz. 

0 Alles zeer goedlioop! 
rn 

DE DAGEX DER UITSTALLL'<G. ZULLEX PER z 
STROOIBILJKl' BEKE:SD WOltDEX GhMAAKT. 

Alles Haute N'ouvaau.te. 
-248-

Verkrijgbaa.r bij 

m~~~11F ~ ~\&\~~~ ~ 
Hanto01·-A..qe11:da'1 i§§5. 
Spoo1·weg,r1idsen. 

z 
w 
~ 

O:'. 

w 
5 
f-
w 
l1J 
_J 

a. 

JJ'edel'lfuidt1 Ge1chiecleni6 en JTolklleven 
( prt1t•T1t11·erk in L£ gr. octavo deelen) 
cle Genestet-.Albun~ in p1·achtb1i,nd. 

Italie. '1001· GeNu·d '8ielle1· » » 
JEen s1·hiltlenloos, co1npleet (voor lli-

lett1int-scliil<le1·s.) (249) 

\'oo/' liet land. 

:a~k~nd:~~a.king .. 
De ondergetceke11de rnaakt bekeml, dat tot 

wjjkmee·ter der 2e wijk ter boofdpbats Soe-
1·akal'lu is l.Jeuoemd de Heer Jll. J. B. liel
le1·, kl erk op bet B.esidentie-kantoor nlhier, 
en zulks ter vervnngiug van den Heer J. C. 
Hoff, aan wien op verzoek eervol ontslag 
als zoodanig is verleend. 

-243-

De Assistent-Hesident 

van Soe1'Clkarta. 
HALEWIJN. 

Saer~b~i~seb H~ndelsbl~~ 

lflr' re Sow is als Agent van dit 
blad opgetreden de Heer 

C. L. BA IE R, 
die daa.rvoor abonnementen en advertentien 
aimneernt en gelden inc:isReert. (240) 

VerkriJ. <Ybaar .o 
rm 

·i1. hooft & Kalff -- Soerakarta 
PAPIEREN IN DffERSE SOORTE r. 
ENVELOPPEK. 

ohderwijrnres: ~ ....- .\ , 'TOORBEN'OODIG'Drr~DE • 
Benoemd tot opzichter-macninist der tweedc klas- .n.~'i• • DJ', 

i.e bij de staatsspoonvegen de Meijier. Riede en Mou- INKTE~, IN ZEER YJTILE SOOR'l1EN. 
bi~. PRACH'l'ALBUMS. 

Verleend een tweejarig verlof naar Nederland aan DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 
de ePrste luitenants der infanterie. Remis en rnn 
Toorenburg. 

'i'oor de onverschrokkenheid en bet moedig ge
drag betooncl bij de bofaing der beide spoortreinen 
nabij Madioen, is aa11 den machinist Riede een gel
delijke belooning Yan f 50 toegckend. 

Het stoomschip Soenda is den 7Jen S.;ptPmhel' 
in quarantaine moeten gaan te Nisada, nabij Napels 
en is denzelfden dag van daar miar Amsterdam ver-

trokken. 
Het stoom$cbip Noord-Holland is heden morgen 

te Padang aangekomen. 
Het Amerikaansche zeilschip Hannah is te Anje1· 

aangekomen, met bestemming naar Semarang. 
Ook kwam te Anje1· aan voor orders het zeilschip 

- ~ •. G-uQirod met een lading stecnkolen van Shields. 
lJit Batavia, 10 Septeml.ier. Herlen had de ope

ning der spoorweglijn Bandong-Tjitjalengka plaats. 
De Resident der Preanger met de ingezetenen de

zer plaats en hun dames gingen met den feesttrein 
naar Tjitjalengka, waar volksspelen gebouden werden. 

De hoogere spoonveg-autoriteiten ontbraken bij de
ze gelegenheid. 

Van Penang wordt geseind, onrler datum van he
den, dat de aldaar aankomende schepen storm op de 
kusten van Atjeh rapporteeren. 

Men vermoedt, dat hierin de oorzaak gezocht moet 
worden van de vertraagde berichten betreflende de 
Tenomzaak. 

Aangeslagen vendutien. 

Op Vrijdag 12 dezer in het Chinecsche kamp al

hie1· van onuitgeloste pandgoederen. 

De vendumeester, 

ll. C. Fisser. 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

§chijfsehietrcgisten en ACstandsbepa• 
linr.;cn, afzonderlijk gebonden. 

Gedrukte Aanteelienin;;boekjes. 
N aamlijsten. 
n let"din~lijsten. 
StraJ."lJoeken. 
Menngeboeken met sterkte Register. 
Proces-'1-erbnal. Getu igen Verhooren. 
Deklan;.,ll~n 'ITerhooren. 
Vendtn·('rantwoordin;;en, enz. enz. (4) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
beveJen zicl1 ueJeefdeJijk aan VO.Or hunne 

Ilrnkkerij Bn BindBrti 
en 

HANDEL 

in Papier·, Schrijf- en KantoorbehoBften. 
Spoedige bediening en nette aflevering ge

garandeerd. 
P IUJSCO U RANTEN word en steeds gratis 

verstrekt. (7) 

ONTVANGEN: 

Pracht i [ B o I Bo [ r a fi Ben 
zeer goedkoop. 

THOOFT & JiALFF. 
(162) 

TE- BEUOE'\E \A~ 

dc ~tJ 111 \lct.)ticfi:>cfiooC tc Soetci "-arJ~ 
E~ 

de 6l>eiccni9'iltCj tot 1.'0or~crcidctid 011-dtt

z:.idit cie111 . .;}{:i1tdercn ua.1i 3lti11uer1110-

qrn8c1i iH ~Lc3erCa1i2:>di-~118~e:. 

Trekking 
Maa~rra~ ~~ ~~~~m~~r rn~4, 
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A1nsterdamsche Apotheel~. 
Ontvangen: 

Ii eatings Cough Lozen~es. 
l\lidd<>l tegen de hoest.-

( 10 5) i\fACHIELSE. 

GEVRAAGD: 
Eene Enropeesche liintle1·j 11£ .. 

' Tr 0 n llV tot oppassiug van twee 'kleine 
kinderen van l en 2 jaren. 

Reflecteerenden gelieven zich te wenden tot 
de administratie vim de Locomotief onder let-
ter § - Samarang. (2J.t.) 

Voute & Richard. 
Bloe1nisten en Zaadhandelaars, 

Zeist - N e•lerland. 

Kistjes iuhoudende volledige cullecties groen
tenzaden. f 18.-

50 W ortel-echte rozen in 50 soorten. » ;)0 . _:_ 

L.EYEREX DE AGEXTEN 

H. H. DE LANGE & Co. -- Batavia. 
A. G. BOSCH $o Uo. Buitenz.org. 
. L. C. SCHALKWIJK. Semarang. 
0. DASSEL. Soernbajti. 

Inhoudsopgaven der groentenzaden verkrijgba~r. 
-235-

FOWLERS 

draa[barB SpoorwB~Bn, 
MET 

STALEN RAILS en STALEN DWARSLIGGERS 
YOOR 

INDIGO-ONDERNEMINGEN, ENZ., 
worden met veel succes gebruikt op de fa
brieken DJATI, NGANDJOEK, MFJRITJAN, 
PAGONGAN, enz. 

Dit jaar znllen er llie1· te DJOC
DJA meer dan '7IJF paal §poor 

in gebruik gebrac it -worden. 
Eenig Agent voor de Vo1·stenlanden. 

MACHINERIEN-, LOCOMOBIELEN, KETELS, ENZ· 

YA.t~ 

Duston Prootor & Co. te Linecln. 
BEKROOXD ;\lET ;\IEER DA~ 200 l\IEDAILLES 

VOOR ZIJNE MACHINERIEN 

STA.LEN ASSEN VOOR MOLENS. 
ENZ. ENZ. 

(149) • w. MAXWELL, ENGINEER. 

§PECIAlLITEIT. 

Inciigo..,In~t~ll~ tie~ 
w-orden volg·ens de laatste ver

beteringen, spoedig en solide 
uitgevoerd. 

Beter kwaliteit Indigo, toepassing van Stoom
kooktoestellen~ 

Kleine .Installaties worden in den tijd van 
eene maand gereed afgeleverd. 

Hierbij wordt hoegenaamd geen metselwerk 
gebruikt en kan men het c.ondens-water bezi
gen tot het aanmeugen van de indigopap. 

W. MAXWELL. 

(150) ENGI~EER,-Djo~1a. 

}IEERENSTRAAT TEGENOVER F~RSTESCHOOL. 

Onh·angen uit Europa, zeei· 
g·eschikt. 'Tom· Hotels, 

COMMENSALEN--HUIZEN 
DAGELIJKS HUISSELIJK GEBRUIK. 

Brnisch · Limonade Bonbons, 
voorzien uitstekend in nlle verfrichinrrsbehoef
ten en ziin daarom voo1·al lt5er i; Lndie 
in bet bijzonder op reis, op j1telit, Lij manoeu
vers evenah 0p BALS, 000lCJ<;I~'rEN, KO
MEDIE enz, zeer uan te bevelen; zij worden 
verkocht in doosjes van tien stuks met ge
brniksaan wiizing. 

Eet-, 'l'hee- en Koffieserviezen; Olie-, Azijn
en Atjarstellctjes; JIJcssenleggers en Zoutvaat
jes van kristalglas; 'l'instnal Lepels-, V orken
en JIJessen ; Glas- en W" ascbserviezen ; Ampels; 
Wijn- en W aterkaraffen; 'l'rechters; Liter
maatglazen; Porceleinen- zeeften-, Afschuimle
pels-, l\Iessenslijpers-, \ ' leeschkloµpers-, Melk
kokers- en Melklepels, Stampers, \iVrijvers 
en deegrolle11. 

Eau de Col.ogne. 
Keus en Keur in W eenermeubels, m Ta-

baks-, Cigaren- en Cigaretten pijpen . 
in f!jne Overhernden. 
m Heeren en Dameshandschoenen. 
rn Fautaisie Collier;; en Arrubanden. 
m Alpn.cca-, China- en Pacfond- Zilverwaren. 
in Poudre-de-riz- Haar-, Kleeren-, Billard-: 

Tafel-, Panrden- en Stalborstek 
in ·w agenlantarens. 
in Inktkokers en 
in diverse Galauteriewaren. 
Fijne Prescntkopjes en schoteltjes met daar

toe pa8sende borden . 

(2-!1) HARL 0 FF. 

De ondergeteekende, voornemens naar Ne
derland te vertrekken, biedt gelegen
heicl aan tot algeheele verzorging van 
kinderen. 

Fo01·waarden zeer billijk. 
ADRES: PORRONG. 

(227) K. NANNING. 

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

V erscbaft werkkapitaal aan Landbouwon
dernemingen en verleent voorscbotten op pro
dukten. 

Een en antler tegen nuder overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Vol on tair gevraagd: 
'l'er opleiding in eene TOKO - ZAAK alhier 

kan terstond geplaatst worden als VOLON'l'AIR 

(met goede TOOrnitzicbten) een 

JON9-l\1ENSOH van beschaafde qpvoeding, 

( liefst eleve H. B. §. ) o. ru. zeer goed met 

de Hollandsche taal bekend. 

Eigenhandige brieven lett. 

dezes. 

§. uitgevers 

(231) 

Op nieuw ontvangen: 

GLAGE HANilSGHOENEN. 
voor HEEREN en DAMES 

alle 11u1nmers. 
-230- YLASBLOM. 

Schoenen- Laarzen- Ma[azijn Bn Atelier 
VAN 

V LAS BL 0 M. 
(2'20) Heerenstraat -Solo. 

Tiat ramboet dari toaan D0 RIGUARDS 
BAKARAN\3 DJOEGA 

Roema Toean A. SEGUXN 
3, Rue Huguerie, BORDEAUX 

Tjara hanjak Lehi baai per tjat laias 
ramboet dan djenggoet 

Tida oesah tjoetjt kaloe maoe pAk~. djoega 
tlda tingal noda di koe/1t, _ 

Itoe tjat darl toean doekoen ' 
Richards njang lanlas kanlja, orang boleli : 
pnke sama djoega per ramlioel. hi\1a djocga · 
per djeuggoel dan lia1la sadj:1 kasih !all' aa • · 
dan slamauja nj:rng intero sakah, tapeh 'ljo ga •· 
pcngabissan nj wg trada sakali her-oebab.. 1 .. . -. ~ 

Itoe tjat darl toe an doekoen :Richards Uda beki11. sakil, sekali dia poc11ja koewaL'. nja p~r pe1kaHIJ''"'"' daribeki?ko'ewat 
socda parik!a darl hanjak rocpa \:Inda dau 11a.1ksa-a11 : Hue bekm rnmboel lemas don .k1lap, 1\00 p1~ra sama d1a, orang dta bekm 
koewat Ilia poeoj~ akar dao kassi kocwat lwlocp. lloe tJat t111gal slama11ia~eperl1 leb1 docloe sakah. . 
Dari segala barang baranq njang ~~ai sakali dari roema nja toean A. SEGUIN, 3, rue Huguerie, d1. kotta Bordeaux 

. Ktta djoeva tarott invutan sam1i Aita oranv poenJu toean toeun n:11.tn(J IJatJa 
Jloe obat nama Cephallne dari 1.ocan doekoen :Rousseau njang takan ramhuel d)aloh ~an sallan .boewal toemboe. . . 
Jloe obat Arnlcallne dari loean doekoen Rousseau ojer wang1 per tioeljt baat sakah ada banJak sakah fJbat arnica .d1 

dalam, ohal koewat sakali per tahar. kaloe orang balm ataue di gigiL, enz. - lloe bedak .dari tahore baai sakali dari segalla roepa 
hedak, kalok saban di pake roepa moeka Slam•oja lin al bagoes dan moetla sama dJoega kassi rue a segar dan aloes sapert1 orang moeda. 



GELD .. LOTERIJ 
TE BAT AVIA, 

ten behoeve van 
De Gym.nastiekschool te Soerakarta. 

en 
De Vt-reeni;;ing tot voorbereidend on· 

dt-rricht aan kinderen ' ' an U:inver
mogenden in Nederland!!lch lndie. 

f 300,000.- 320 prijzen. 

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

10 « « « 500.- « 5.000.-
100 4: « (( 100.- « 10.000.-
200 « (( « 50.- « 10.000.-

32.0 prijzen f 170.000.-
LOTEN zijn tegen f 10.- CONTAJ.~T verkrijgbaar. 

te Amboina bij de heeren A. T. Bouman & Co. 
« Banda « den he.er C. J. Blankert. 
" Bandjarmasin « « << J. A. Jansen. 
,< Bandong « << << C. G. Heiligers. 
" Batavia « <le N I Escompto Maatschappij . 
« « « den hee1· H. J. Maertens. 
(( 

( (( 

( « 
« 
( 

« 
« 

" 
(( 

« Bengkalis 
« Benkoelen 
" Bor leleng 
« Buitenzorg 
(( « 
<< Cheribon 

« « G. Gehrung. 
« << << F. H. Kroon . 
<< de beeren H. M. van Dorp & Co. 
1< « << Ernst & Co. 
« « Bruining & Co. 
« « << Ogilvie & Co. 
<< « t Visser & Co. 
« « « Dunlop '· Co. 
(( den hte1· Loa Po Seng. 
« « « Thio Tjeng Soey. 
« << << L. van Hutten. 
« « « C. A. Aeckerlin. 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

« Nierinckx. 
« Th. Jansz . 
<< J. A. Schussler. 
« J. J. H. Smeenk. 
« A. J. \Yolvekamp. 

« « « (( 
<< Djember Bezoekie « 

<< J . ,·an IIol t Pellekaan. 
« Brocx. 
<< J. J. de GraalT. 1< Djocjacarta « « 

~ " « << << II. Buning. 
4 << << « \\'ed. Kocken. 
d « << <le heeren Soesman & Co. 
i Indramajoe « den heer J. Revius. 
u Kedirie « « « F. toltenbofT. 
< l\ota-Radja « J.< « A. IV. Kneefe\. 
" Laboean (Deli)« << << J. F. H. van Hemert. 
" i\lacassar << « « IV . Eekhout. 
« Ma<lioen " << « J. A. Manuel. 
" )fagelang « « « P. Koppenol. 
" )Jedan « « « W. F. H. Leyting. 
" )fonado « de heeren de Bordes & Co. 
« Padang << « « Yan Houten , Steffan & Co. 
« Pad.-Pandjang<< << << J. W . Alting Siberg. 
~ Palembang (l « G. H. Ruhaak . 
~ Pasoeroean << « (( H. G. Klunder. 
" ,{ « « « D. P. Erdbrink. 
" Pattie c< « A. M. Yarkevisser. 
« PPcalongan « « « A. W. I. Bochardt. 

(( 

" « 
« Poerworedjo 
« Probolingo 

\( 

<c cc « S. N. Marx. 
« de heeren Hana Mullemeister & Co. 
« den beer l\I. F. Srnets. 
« c< C. G. van Slieclrecht. 
« « << R. S. Thal Larsen. 

c< Riouw c< « cc C. van Zijp. 
« Rernbang « « <c P. L. van Bodegom. 
" Stilatiga « « « Th. B. van Soest. 
« Samarang « , « Agent :X . I. Escompto l\Jij. 
« « de heeren G. C. T . rnn Dorp & Co. 

" « « « Ra,·enswaay & Co. 
« « « cc Arnold & Co. 
« << « ·« « Soesman & Co. 
« « cc « « Grivel & Co. 
« « « den heer A. Bisschop. 
« Soelmboemi cc << c< D. J . H. Schafer. 

« cc Aaent "N . I. Escompto Mij. 
c< den l~eer Chs. Kocken. 
« c< « V. Clignett. 
« de heeren Geb. Gimberg en Co. 

" Soerabaia 
« (( 

« 

" « « « E. Fu bri & Co. 
, c< « « « Van Muyden & Co. 

" « « <c Thieme & Co. 
Soeraknrta « c< <c Soesman & Co. 

« « « Thooft & Kaltf. 
(( 

« 
« (( 

<c cc « Yogel van der Heyde & Co. 
« den heer C. L. Baier. 
c< « <c L. A. 1\1. Leman. " Tangerang 

Tjiandjoer 

« Tega! 
« Ternate 

« Tjilaljap 

« cc << Jhr. R. Holzschuher vcn 
Harrlach. 

q « « K. Hovens Greve \Yzn. 
« c< « C. \V. R. van Renesse van 

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

Mist. 
« \Yonosobo cc « « D. J. van Ophuijzen. T 

De trekking geschiedt ten ove~·staan van den N~-
t ,. II J MEE£lTEi s te Batavia als biJ aanplak-a11s . . 
billt't is" bekend gemaakt. 

De Commissie ad hoc. 
Mr. N. p, 'VAN DEN BERG. 

( 12) E. DOUWES DEKKER. 

Handels- en Commissieh uis. 
B. W. VAN HOGEZAND. 

Voorstl'Ctat-.Solo (35) 
Steeds beleefdelijk naubevolen. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. . 
TELGRAAF'rARIEVEN voor 3 knngen be-

end tot 200 woorden. 
'fARIEVEN voor KOELIELOONEN bui\.i:.n 

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

BE CKE R & Co. S 0 ER A B A I J A. 
WEl.\.K TUIGK UND IGEN. 

Handelaren in machinerieen en fa.brieksbe

noodigdheden. 
HEBBEN IN VOORRAAD: 

Een grooto pil.rtij L, T, 1-1 en Balli.• 
ij zer in a1le afmetingen. 

§taaf en plaatijzer van tLlle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/"" en '!•" 

.;taaf en pla.atkoper en Jt:oper
draad. 

Groote- sorteering-1'1oe1·bonten en 
.Klink nag els. 

,, " .Koperen Jiranen 
en Stoo1nafslniters. 

In,lia i·nbber van af 'I,. " tot en met 
l" clik. 

Gaspijpen met hulpstnkken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" cli1imeter 
aeperst op 10 Atruospheren. 
0 

Prima kwaliteit Engelscbe drijfrie
men, enkel en dubbel. 

Ha.n(l, Cent1·ifngaa.l, Stoom-
pompen en Brandspniten. 

Snijgereeclschap ' yoor gas en 
'Withwortlulraad. 

Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai

en Schaatbanken. 
§toommachines met ketels op een 

fnndatieplaat. 
Jiiezel;;nhr compositie, de beste 

bekleedina teaen war111te-uit.strnling. 
0 0 • t 

Dinas C1·istall, een meuw soor 
, ·u1trklei. Van welke laatste artikelen zij 
eenige aaenten voor Java zijn. 

Verde~ a.He artikelen, benoodi;;d 
Yoor lanclelij ke onde1·nemingen. 

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

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou
den op aan111aak van Machinerieen e:.1 
reparaties daarvan, en nelllen bestel· 
lingen aan op diverse werktuigen. (90) 

INDISCHE BODEGA 

van Vogelpoel & Comp. 
PASOEROEAN. 

Specialileiten in Spaansche en Porlugeesche \\'~nee. 

Witte en Uoode Port .. .. . f 15.-\ per 
U:ala;;n, iUuscntcl en ViuoDttlce,, ·l 3.50 r12 fl 
Pale-, Gold· en Dry-Sberry ,, 12.-J aco .. t. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & KALFF 

SociBtB G'e de Produits Alime·ntaires 
KAPITAAL 3 MILL!OE:-1 FRA:-<CS 

Di1·ecteiire11 DLVAST en ALLCARD 
GOUDE:< )h; DAILLE PARIJS 1878 

GouDEN M~:D AILl.E AMSTERDAM 1883 

P ARJ JS II LON DON 
23 , Rich e r , 23 II '101 , Lecide11hcillsti·eet. 

Boter van Normandie 
7.onrler eenig meng~el , de beste bater van Frankrijk. 

Diverse grocntcn, lrtitf els, sa1·dines, pcites de 

(oie gras, enz. 
OHDERS TE RICllTEN ,\ _\N ALLE lMPORTEURS 

YAN EUROPA. 
.Men eische op elk blik hel merk met de twee boerinnetjes 

IIOLLANDSCHE PRIJSCOURANTEN WORDEN 
OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

(141) 

Van af heden <l1igelijks versche Gebakjes enz. Prijscournnten worden tegen. frnncol 
ann vrnge frnnco toegezonden. I 1---

VAN RU IJ V E N & Oo. 

SOLO 
Solo, den 23 April 188-i. HEERE~STRAAT. 

(127) 

Zatur<lags: Snucijsbroodjes en geprepareerd Y s. Bestellingen worden m dfm 
kortst mogelijken tijcl afgeleverd. 

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

L ij tr B Il t B Ma at s G hap p ij 
TE BATAVIA. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kapitanl bij overlijden, Immer-trekkende verze 

kcring;- ook omtrent die volgens het onlu.ngs aangenomen VERLA.A.GD tn.rief voor vVEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

(17) 

Oit de hand te koop. 
Een steenen huis met groot erf, gelegen te 

Djebbres. 
Iuformaties bij den heer 

(19) A. MACHIELSE. 

Amsterdamscbe Apotheek. 
Soenku rta. 

Ba.yrnm. Alcoholisch "Wasch· 
urater. 

(101) MACHIELSE. 

A 
Dr, EcHrE -~ • n La che rmSCHE ·~:~U I a. ro 
i.-; de eenige d!e eene belooning verworven 
l!eefl van het fransche Gouvernement van 
I J.600 fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROOHE 
hceft op de Weener tentoonstelling van 
phat maceulische producten gehouden in 1883 
weclerom de gouden medaille verkregen. 

DE ECHTE FRANSCHE QUIN A-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend e:n 
koorts'Werend middel omdat hflt alleen 
het extract bevat der drie kinasoorten. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
ls het eenige middel tegen verz'Wakking, 
hleekzucht, langzame en moeijelijke 
spij svertering, gebrek aan eetlust,gevol
gen van het kraambed, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, tering, 
lange en boosaardige koorsten zooals door 
een menigte Certificaten bewezen is; 

DE Er,HTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
heefl tot basis een krachtigen spaanschen wijn, 
die nog zijne herstellingskracht verhoogt· 

D:E ECHTE FR!NSCHE QUINA-LAROOHE 
is overal nagemaakt hetzij door de Apothe· 
kers die altijd hun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men moe t dus steedS' de echte fransche 
QUlNA-LAROCHE e~·schen 
met prospectus waar- 0 ~ .J_ 
op nevenstaande ----LO~ 
handteeking ------~~ 

staat, alsmede het maatglaasje vraien meL 
den naam LAROCHE in een woord. 

L: ECHTE FR!NSCHE QUINA· 1..AROOHE 
be\·at bij iedere flesch eene complete ge-
1.Jruiksaanwijzing in negen talen die franco 
locgezonden wordt aan ieder. 

DE EGHTE FR!NSCHE QUINA-LAROOHE 
wonlt in twee soorten verkocht de eenvoudiie 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROOHE 
wordt in Frankrijk verkocht tegen GI. 2 .50 
de heele flesch. 

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

den Agent te Soerakarta 

J. H. VAN OMMEREN. 

A1nsterdan1sche Apotheek 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Eaa~a@h.e Wij~e=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

SO]j""JS1'-_LA..N & Co 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Coinmissievendutien J 

(28) 

a~sterdamsche A p othe ek. 
Eemg Agentuur voor Soerakarta voor de 

zoo gunstig bekende WIJNEN: 
Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soer alrnrta. 

Ontvangen: Encnlypsinthe. Jioorts

'verend liqueur, tevens eene zeer aan
genn.me drank. 

( l 00) MACHIELSE. 

AGEN'rSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-en Bra.nd
Assurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekerinaen te-o 
gen bran<lgevaar, op de gebruikelijke voor
wnarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,de Oosterling," 
EN 

BRAND-ASSURA NTIE MAATSCHAPPIJ 

"V eritas." 
Bij bet ~i;entschap dezer 1'1aatschap

pijen bestaat, op zeer aannemelijke voor
waarden, i;elei;enheid tot verzekerin"° 
tei;en brandi;evaar, van alle !!loorten Ge
bou wen en Goederen. 

De Agent te Soe1'akm·ta, 

(16) J. H. VAN OMMEREN. 

TE KOOP. 
Het huis en erf t1mns geoccupeerd door de 

loge. Te bevragen bij den Heer 

(20) A. MACHIELSE. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVE11S. 

Sneldruk -THOOFT 9'" KALFF - Soerakarta.. 
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