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Het meuwe Verdooviu[smiddel. 
_\_1 ,u <le Coca'iue oni!eent het j 1ar l SS·l 

op ougheelkun dig- gchif'il zLJu Lct:cc!~eni" . 

Jaa 1·1,.·e1·sl<1J vo11!iJde 1 ·.~, Ruffrrcla,11. 

Iu de warme <lalen en op de bergheHingen 
van Peru en Bolivia groeit een zeer merkwaar
dig gewas, nl. de cocastruik (Erythroxylon.Co
ca). Deze struik gelij kt wel iets op ouzeu. Slee
clooru tPrunns Spinosa). H~j wonlt ongeveer 
1 a ~ .M. hoog. Z\jn bbderen worJan door de 
Zmcl-Amerikan.nsche volken tot een soort van 
deeg bewert.t, tli.tt z\i mat de aseh van een 
plant (Chenopodinm Quinon.) en wat schelpkn.lk 
vermengen. Yan dit dee-;, » Uiptn ·' geuoemd. 
ruaken zij kleine, roucle bu.lle~jcs , welke zli kiiu
wen, terwijl ziJ dnarna het speeksel doorslik
ken. Tengevolge mu het gebruik der coca beb
ben zij minder voed::;el noodig en wonlt hun 
licbanm in stnat gesteld grootern vermoeieuis
sen te doorstaan. 

Door de oude Peruanen werd de cocustruik 
als heilig heschouwJ en in vroeger tijd wenl 
bij om die reden nlleen door de priesters aan
geb•eekt. Later beeft de cultuur zich over 
verschillende streken van Znid-Amerikn, 0. a, 
Chili, Brazilie, Paragu::i.y en de Argentijnsche 
Hepubliek, uitgebreid. Eerst op driejarigen ou
derclom is deze struik gescbikt om te worden 
geplukt en hij blijft ongeveer ..J.0 j 11ren nucbt
baar. Zijn TIIilgroene bladereu, die 111ugwerpig 
o! omgekeerd eiv.ormig zijn, ruct een gn.ven, 
een weinig naar achter omgekrulclen rand, 
worden 3 a 4 malen 's jaars geoogst. .Men 
droogt ze in de schaduw, verpakt ze in zakken 
en manden en brengt ze ter markt. Sinds eeni
ge jareu worclen zij ook in tamelijk groote hoe
feelheden naar Europa uitgevoerd. l\Ien heeft 
berekend, dat alleen in Zuid-Amerika het jaar
lijksch verbruik: door 10 millioen bewoners 
ongeveer 15 millioen KG. bladeren bedraagt. 

De bladeren van den cocastruik hebben een 
aangenaam bitteren, samentrekkenden smaak. 
Men verhijgt daaruit, als men ze met beet 
water begiet, een aftreksel. <lat, even als thee, 
met melk en suiker gebrnikt, een zeer aange
name dranF is. In Peru en andere streken 
waar het coca-gebruik heerscht, kauwen alle 
arbeiders viermalen per dag een "fersche hoe
veelheid bladeren, die zii · altijd bij zich hebben. 
Von Hellwald zegt: ,,Heeft de Indiann zijn 
coca, dan laten alle wereldsche genietingen hem 
Trij onverschillig." 

Door Tschudi wordt melding gemaakt van 
een arbeider, die, bij gelegenheid van een tocht 
door het Zuid- Amerikaansche hooggebergte, 
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~ Het \\·as heclen reecls voo1· <le tweede keer, dat 
d handelsraad Zellina met "zi_jn zoon ecn kijkje ging 
nemen in de eetzaal. Gedeeltelijk was di t zeker. 
om zijn eetlust op te wekken door het gezicht van 
dr op het buffet geplaatste koude sehotcls, maar 
meer nog om zich tc ove1·t11igcn, dat all es up 
tafol in bchoorlijke orcle was. Hocwel er slechts voo1· 
vijf couverts was gNlrkt. 111·orikte daarop, a ls pii•ce 
de milieu een grnot zill"eren !'Chip, gellankeercl door 
een paar praehtige bloemenrnzeu , welkcr inhoud een 
her1rlijke geur door het vertrek versp:-cidclc. De kamer 
had. iets prettigs en gezellig~ , en was zcer n•cht ge
schikt om er Jang en rustig te Llijven tafelen. Toch 
was het ameublement :r.eer eenvoudig, en bestond 
slechts, behalrn de tafel, eri de st0elen met booze 
leuningen, uit bet reusachtige buffet, cen antiPke 
kast, en de groote kaehel. De muren waren met 
eikenhout beschoten, en daaraan hiugen een paar 
schilderijen, bloem- en vruchtstukken, terwijl de zacht 
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dageri acbtereeu, wnder zich vermoeid te ge- J eenige pijn te veroorz11ken. Ook bij vernauwing 
voelen, nn.ast zijn mnildier liep. Ook kon van het trnanlrnnan.l en bij bet scheelzien wordt 
'J'schudi zelf, na het gebrnik van coca-thee, I de coc1t"ine met veel succes gebrnikt. De in 
aau <le verrnoeiendste jacbtpartijen deelneruen deze gev11.llen noodzakel!jke operati.en worden 
zonder kortademig te worden. dn.n veel geurn.kkelijker uitgevoerd. 

Eeu lnngdurig 'en overdreven cocagebruik /'.:~ju er vreemde licharncn in bet oog ge-
is voor de gezoudheid nadeelig, .(loch een ma- clrongen, b. v. ijzersplinters, hagelkorrels enz., 
tig genot, .zoonls men dit in Peru gewoon is. d11n worden deze, na een indruppeling van co
schaadt niet en de menschen kunnen er zelfs cai:ne en :wnder der patient pijn te verooi,za
oud bij wonlen. ken, met batrekkelijk weinig moeite claarnit 

Heed in 1839 werd door Niemann uit de verwijderd. 
coca-blacleren een allmloi:d, coca"iue genaamcl, Goen wonder dns, dn.t de oogheelkundigen 
getl'okken. De cocit"ine kristalliseert in klcine met dit nicuwc rniddel dwepeu. Prof. Scbweig
pri.smatische kristailen zonder kleur of renk. ger zegt in het Cenl 1·alblall fii»prn!.-lisclie Au
~ieuumn ontdekte toen ook. dnt deze kristn.1- grniheillwnde, 1885, uo. 1: ,,Y.;elden werd een 
len, op de tong gelegtl, op het slijruvlies van nitstekend middel zoo laat gewiiadeerd als de 
clit deel een venloovende werking uitoefenden, coca"ine. Sedcrt meer dan twintig jnren bekend, 
doch po~·iugen om deze eigeuschap ten nutte dikwijls als geneesmiddel beproefd, clocb altijd 
der heelkunde aiiu te wenden, werden niet ge- weer, als onbruikbaar opgegeven, is bet nu een 
da11n. Eerst in bet vorige jaar toonde dr. Kol- middel clat algemeen opzien verwekt en dat 
ler te \.Veenen aau welke merkwaardige eigeu- zeker in de oogheelkunde ecn blijv•··ncle pl11.uts 
schappen de cocai:ne bezat en op welke wijze zal inn emen." 
de chirurgie llitarvan partij kon trekken. Het gebruik v1tu cocai:ne beperkt zich ecl:ter 

Daar cocai:ne niet zoo gemakkelijk in water niet alleen tot de oogheelknnde. Het maakt 
oploshaar is clan haar chloorhydraat (coca 1- ook de zenuwen van den neus en het oor tij
n um m u r i ca t u m) gebrnikte hij een op- delijk gevoelloos en bij de behandeling van ziek
lossing v11.n dit zout, waarvan hij eerst als ten van keel en strottenboofd gaf het gunsti
proef eenige druppels in bet oog van sommi- ge resultaten. vVatmeer men brandwonden met 
ge dieren liet vloeien om de uitwei·king clanr- cocai:num murica.tum bestrijkt, houdt daclelijk 
van te kunnen nagaan. Het bleek hem toen, ,: piju op eu er vurmen ziclr geeu blaien 
dat de oogen dezer dieren konden worden 
aangeraakt, zoncler dat deze zich bewogen of 
teekens van pijn gaven. Vervolgeus n11m hij 
eerst proe"fen op zij n eigen oogen en daarna 
op die van aLLdere menscheil.. Het resultaat 
was steeds hetzelfde: de oogen 'rVerden gevoel
loos. Van dit oogenbJik af aan wordt de co
cai:ne in de oogbeellmnde al meer en weer 
gebruikt. Niet alleen veroorzaakt dit preparan.t 
gevoell(losbeid, m1L11r bewerkt ook, evenals 
atropine, een sterke uitzettiug van de pupil. 
De gevoelloosheid duurt nagenoeg een kwar
tier, in den regel tijd genoeg om de meeste 
oogheelkundige operatien te kunnen verriehten. 

Het lichten van de cataract veroorzan.kt, na 
aanwending van coca!num muricaturn, hoege
naamd geen pijn ; i1lleen !::et uitsnijden der 
iris wordt even gevoeld en zoo weinig, diit een 
patient clit gevoel met een :.vlooienbeet" ver
geleek. Gewoonlijk gebruikt men daarvoor een 

. 2pct. oplossing, waarvnn men een paar drup-
prls in den bind vlieszn.k laat vallen. .Men kan 
het doorschijnend hoornvlies clan verwonden, 
door electrische stroomen prikkelen, met naal
den cloorboren, met helsche steen behandelen, 
ja zelfs met een tangetje ~anva.tten, zonder 

blauwe kleur van de fluweelen porticres zoowd als 
van de gordijnen en bet bekl~e<lsel der stoe!Pn, met 
het geheel goed in ovcreenstemming was. Op dit 
tijd~tip waren echter de gonlijnen neergelalen, en 
schoon het nog woeg in den namidtlag was, de 
twee kroonlampen , die aan het plafond hingr,n, en 
de kaarscn op de eanclelabers aan het bullet reeds 
aangestoken. Die zee rnn licht sehitterde op hflt 
iill"eren schip en op al bet kristal, dat op tafel stoncl, 
doch ''verd aangenaam getemperd, door de zacht e 
kleur van meubels en gordijnen, en door den rijken 
inhoml van <le twee i:)locmenvazen. 

De hallllelsraad, die bij het buffet was blijven 
staan en als een echte gastronoom begeerige blikken 
wierp naar eene terrine pat1> c/e (o£e gPas, rnn cen 
der ecrste Ie,~c1 'ancirr~ uiL Straatsburg, keek nog eens 
langs de tafcl en vroeg. 011eens aan zijn zoon, die 
vrij cl roomerig voor zich iag: 

>: Gij lie~t immers wel gedRcht, om een ruikt>r 
voor Alma?" 

11 0f ik dnar " ·el aan gecla,;ht heh?" h('rhaalde 
Hobert, · of lievcr Bob. zooals hij daar in buis, en 
zrlfs door al zijnll vrienden genoemd werd, omdat 
zijne overleden moeder hem bij voorkeur met dit 
naampje toe~prnk. 

>> \\"el, 11 hebt rnij dit immers zee1· instantelijk op
gcdragen ?" 

».la wcl, ja wel" merkte de oude hecr op," maar 
gi::- tcren werd er ook we] even instanlelijk reeds 's 
ochtend~ bijtijcls aan zekl'r iemand, Pen wissfll voor 
Kronau gegeven en toch was die eerst 's avonds Jaat ... " 

meer. 
Brengt men cocai:ne door onderhuidsche in

spuiting in het lichnam, dan is baar werking 
nog grooter. Een <lier, in een bad eener co· 
cai:neoplossing gebracht, werd volkomen gevoel
loos voor n.lle beleedigingen der huid. 

De c0cai:ne kan dull in vele gevallen de aether 
of het chloroform vervangen, wn.arboven zij 
zelfs de voorkeur verdient, daar zij geen al
gem~ene, doch slechts een plaatselijke verdoo
ving veroorzaakt en dus zonder gevaar kan 
worden aangewend. 

Amerikaansche geneesheeren gebruiken <lit 
middel reeds lang tegen inwendige ziekh:n, o. 
a. tegen asthma, maagpijn, slechte spijsverte
ring en de gevolgen vim overwerking, zooals 
congestien, hu,rtkloppingeu, slapeloosheid enz. 

Het is jam mer dat het nieu we praeparaat 
nog zoo dunr is en het is te hopen, dat het 
aan de chemie spoedig moge gelukken de co- 1 

cui:n e kunstmatig te bereiden, zooa.ls baar dit 
ook reeds met het salicylzuur is gelnkt. Deze 
outdekking zal dan een nieuw juweel zijn in 
den cliadeem der wetenschap. 

Zw. Ct. 

l> ~faar toch nog juist bijtijtls !" vie! Bob in. En 
buitendien, zoo ·n onbecluirlencle zaak als een wissel, 
of wel de !aatste rozen van het seizoen, voor freule 
Alma, mij dun kt, dat maakt nog al eenig verschil !" 
llij greep den ruiker vol rozenknoppen en oranje
blue~ern, die naast een dcr couvcrts lag, hield dczen 
in de hoogte en reikte h"rn zijn vacler aan, terwijl 
hij er op Jiet volgen "Fre<lerik en ik , wij hebben 
den tu in en de sei:re geplunderct, en het mooiste uit
gezocht, wat er nog te \•inden was. De arme Fre
derik kreeg het bijna op de zennwen, toen ook de 
~crstc bloesems van de jonge oranjeboomen er aan 
gelooven mocsten !" 

>1 Ja, dat lrnn ik me zoo voorste!len" zei de han
tlch•raad Jachende, en gaf den ruiker terug. ))1\faar 
boomen en bloernen krijgen weer nieuwe bloe8ems, 
de oude net zoo goerl als de jo11ge, en zelfs ziet men 
dat nog wel eens bij ~en heel ouden boom, die er 
clan nog- even fleurig uitziet en even willig voor den 
dag komt q,ls een jong~ plant r i\Iaai; bij bet verhc
vene, en onsterfelijke mensehengcslaeht, gaat J1et 
daarmee heel anders toe - daar is dat volstrekt 
het geval niet ... " 

Hij schuclde druevig met het hoofd: Ilob stand 
dadelijk naast hem en sprak wel geen woord, docb 
keek vrag-end en deelnerriend in de oogen van zijn 
vader, die narlenkend op hem gericht waren. 

>>Dal klonk daar al heel sentimenteel, niet waar ?" 
hcrnan1 de handelsraacl, terwijl hij zich dwong tot 
een lacbje, (lat echter met ecn pijnlijken zucht ge
paard ging. »Ge zult nog wel eens meer zulke uit-

Inzending der A.dvertE:lntien tot op den 

dag der ui.tgave v60r 10 uur. 

Een 'runr-feest. 
Op het, aan Engeland toebehoorend, eiland 

Sint l\fouritins, is onlangs door de Hindoes 
die er verblijf houden, onder leiding van den 
brahmin Sinafom-Bu, een eigenaardig feest 
geviercl. 

Het vond op een vlakte plaats die Terre
rouge worclt genaamd en op den achtergrond 
waarnm zich de pagocle verheft. 

Men vindt er bet n.fgodsbeeld van Siva in 
levensgrootte, uit gelakt hout verrn.ardigd. 
IIet beeld is met kostbare gewaden gekleed, 
op het hoofd draagt het een hooge runts en 
de roode lippen zijn als tot een glimlach ge
OJ_Jend, terwijl de snorbaard naar boven om
gekrulcl is; de oogeu schijnen vol verachtinO' 
op eene dikke slang te staren die zich om de~ 
lin kerarm kronkelt. 

Y oor de pugode brandde vier en twinticr 
uren achtereen een reusachtige brandstapel~ 
toen 11lle voorbereidende ceremonien waren af
geloopen, werden de nog niet verkoolde blok
kan bout weggeha11ld, de overblijvencle gloeiende 
nrn.ssa werd, door middel va.n haken uiteen
gebaalcl en geregeld en een oppervlakte van 
zes meter.; lengte en vier meters breedte ont
stond, die met eene laag gloeieude kolen, ter 
dikte van vijf en twintig centimeters bedekt 
was. 

Al dez.'! wei+zu.an1 hede!l werder. <bet de hcl
den van het feest verricht en wPl door joncre
lingen die gevrnagd hadden om de eer 
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te 

mogen hebben zich naar het afgodsbeeld te 
begeven; blootsvoets moesten zij over het af
schuwelijk vuurtapijt loopen ten einde Siva 
manden met bloemen te brengen die zij op 
het hoofd droegen. 

W anneer iernand gednrende die vreeselijke 
wandeling valt, wordt hij aan zijn lot over
geln.ten en niemand mag hem te hulp koruen; 
de toeschouwers, die het feest bijwonen, laten 
hem kalm verbranden, want zijn struikelen en 
vallen leverde het bewijs op, dat Brahma hem 
zijne zonden niet vergeven heeft. 

Ditmaal viel echter niemand. Sommigen 
liepen snel over het vuur en sprongen, aan de 
anclere zijde gekomen, in een vijver die voor 
deze gelegenhricl was aangelegd; ancleren schre
den clnarentegen langzaam voort alsoi zij over 
eene Lloemrijke weicle liepen; bij ieder voetstap 
die gedaan werd sptitten vonken en bra.ndencle 
stukken bout naur alle richtingen. 

De jongelingen hielclen de manden met bloe
ruen rustig met de handen op het hoofcl 
vast en geen geluicl ontsnapte aan hunne lip
pen. Eerst toen zij door den gloed been waren 

vallen rnoeten hoorcn - doch ge moet er maar niet 
naar luistercn. Al ben ik bij de zestig, ik zou mij 
nog niet antler de oucljcs rekenen, ondanks mijn 
grijzen kop, en die Jastige pijn in den rug. Het 
steekt en knaagt en woelt mndaag weer zoo erg 
in die ellendige ruggegraat, alsof dit laatste plei
ziertje mij nu ook nog niet ePns gegund werd!" Hij 
wees bij die woorden op den rijk voorzienen disch .. 

>>Keen, Bobby!" weigerde zijn vader hoofdsehud
dcnd. )) De oude man wil zich nog niet als een in
Yalicle voordoen. Alma had er laatst zoo'n schik in, 
dat wij beiden er nog zoo goed uitzagen, en vond, 
dat wij zoo op (']kaar gcl('ken, tot zelfs in de uit
drukking van onze oogen, dat we vanctang haar clit 
genoegen nog 'Neer eens zullen sehenkcn. Geef rnij 
uwe urm, clan kan ik mij enkele c>ogenblikken nog 
zoo reeht als een kaars houclen, doch dat duurt niet 
lung, en dan moct ik wel g~an zitten !" en ecn 
zucht ontsnapte hem bij die laatste woorden. 

Tenvijl de beide heeren arm in arm, langzaam 
naa1· de dear van de zitkamer stapten, zei de han
delsraad, op scbertsenden toon, waarin echter te 
ernstige bedoeling niet verborgen bleef: 

))Neem nu Yandaag de gelegenheid waar, Bob! 
Een huis zonder eene vrouw, o( liever zonder eene 
jonge vrouw, blijft eene dr•Jevige woning, dat is nu 
etlnmaal zoo_, en daaraan valt niet8 te veranderen. 
Ge weet we!, wat Frans van Yalois zei: »Een hof 
zonder vrouwen, is als een jaar zonder lente, of eene 
lente, zonder rozen !" en die Valois was een kf'rel, 
die er we! over oordeelen kon ! Onze goede mevrouw 



en tle voeteu in het wate1· staken braken 2ij 
in bartverscheuren<le kreten uit en alle leden 
van bun licbn.am kromden eu trilden door on
duldbare pijnen. 

De vele llindoes die het feest bijwoonden, 
bleven lrnlm en bedmLrd; zij schenen meer iii. 
overpeinzingen verzonken te zijn dim dat zij 
den afloop der vreeselijke smarten met span
ning afwachtten. 

Zij die zich aan de afschu we lijke wandeling 
onclerwerpen, mogen blijde zijn wanneer zij 
spoedig daurna sterven, want Toeten en beenen 
zijn op zoodanige wij:.1e -rerbrand dat eene ge
uezing slechts zelden plants Tinclt, in welk ge
'val de patien~ toch slechts een vreeselijk mis
vormde invalide blijft. 

( Amslel'cl ). 

Een bal op bet Elysee. 
Men kent het spreekwoord »Cbassez le nature], 

il revicnt au galop", en zoo i bet ook met de ar'.s
tocratie in de derde Fmnsche t·epubliek. De regee
ring vaan .jg democrati ·ch, de geheele politieke wereld 
vertoont een omni ken bare <lemocratische tint, P,11 bet 
zijn de couches nouvelles, die er den hoofdtoon in 
aangeven. Dit is echter slechts Yoor het uiterlijk 
en in de dagelijk che samenleving is het geheel an
ders. Hier i · het verschil van stand nog 'leer dui
delijk merkbaar; bier heerscbt nog veel van bet 
oud-aristocratische, van de fijne wt!llevendheid en de 
etiquette van bet ancien regime. Te verwonderen 
is dit niet, daa,· in Frankrijb. nog tal. van rijke fa
milien van ouden adel wonen. l\Iet de oolttiek lateu 
deze zich niet in; bet leger en <le geestclijkhein zijn 
de eenige posten, die nog wel eens door hen worden 
begellrd, en het is eene groote zeldzaambeid als een 
lid der echte aristocrntie senator of afgevaariligc:le 
is. In dat 0pzicht i het ver~cbil met Engeland 
ontzaglijk. 

De vi;>orname familien !even in een zcer afge, lotcn 
kring. die ons doet denken aan de Gcnestet: »Alleen 
1'net ridders kon hij goed nit ,.,.ancllen gaan." >JAJl<'~n 
personen van adel worden ontvangen in het salon 
van den faubourg Saint-Germain. 

Dit lm-innert mij cenc anecc:lotc, welkc in omloop 
was van den bekendcn scbrijver Henri Ilecgne, de 
aute!11· van !es Corbeaux en rnn Jn. Parisienne, dat 
op dit oogenblik in bet Tbcatre de la Renaissance 
wor<lt gegeyen. 

Als schrijver van eenigen naam was hij genoodigd 
bij eene dame van zeer ouden en trotschen adel.." 
llij komt er en de knecht vraagt: \Yie moet ik 

.aandienen ·? >>J1onsieu1· Becque." >>\\'ie?" »Ilecquc!" 
De knecht is echter niet te weden en vervolgt: 
:i>~Iijnheer, mag ik uw vollen naam wclen, u zegt 
mij slecl!ts ePn dee!. want mevrouw ontrnngt nie
ruand, die niet bet p~trticule ))de" vo~rt." ))Ob!" 
antwoordt doe geTatte schrijver: ))\'OU~ demandezmon 
titre; et bien! annoncez monsieur Bee de Gaz." En 
aldus geschiedde. het . 

Inderdaad worJt er zeer weinig acbt gegeven op 
de dubbele narnen. .Maar nu de Regeering met echt 
republikeinsche onverschilligbeid het dragen van adel-
1\jKe titels g~beel rrijh.tat, i:::. het intt:1 c:>;:)Uflt op tc 11 

merken, hoc het aantal geadelden t0eneemt. \Yant 
de vreemdelingen hebben bier prachtige titels en na
rnen die zij in hun eigen land liefst niet zouden 
voeren. De dames van eene zekere wereld bebben 
ook een zwak voor adellijke ti tels, ~n zelfs in .de vele 
processen met Lunne naaisters en leveranciers. die in 

• die halrn Wf'reld vele zijn. laten zij zieh onder bun 
aangenomen titeJs citeeren en desnoods ' veroordee.len 
als eene inspectie in loco. door becedigde experts on
c:lernomen, bewezen beeft dat de japon we! degelijk 
al de na.tuurlijke bekoorlijkheden van madame des 
Trois Etoile. recht doet wedervaren. 

De zucbt naar titels is inderdaad verscbrikkelijk, 
en de oude aristocratie doet daartegenc,ver niets an
den; dan Zich met een kalme minachting zooreel 
mogelijk terng te trekken in· de ~f,•er waarin alleen 
,.blauw bloed" aam:eti o!Ten wordt. 
. Duidelijk bespeu1i: men cleze ternghouding op de· 
olficieele bals, die bet lloofll ran h<~t 'Git\'OPrend 
B"wind tweemaal 's jaars geeft. Deze feestelijkheden 
zijn oudcr het presidium des heeren Gre\·y zePr de
mocratisch gcwo1·den. Onder Tpiers kwamen nog wat 
Orleanisten. ondrr :.Iac-)fahon meenlcre reactionnairen 
en vooral militaircn, nmar onder den lllu·ger-prrsiclent 
zijn het de blll'gers, rlie op het b:tl komen. 

Heeds de imitatie is hoogst democ1ali~d1 en ver
schilt aamnerkelijk ''an den vorm der lwfuitnoodi
giugen. Ocnlerlt zelf. Zij lJe~h\at in een l'O$C kaart, 
waarop hct volgende gerlrukt j,.;: 

Lossen, die ik dt-n laatsten tijrl nog Yecl baatzuch
tiger, en veel mintlel' vertrouwelijk clan l'l'Ol'gC'r roncl, 
die rnoeten \Ye maar llllitcn de rekening laten, zoo 
eene telt niet mee' '\\"ees dus nn uirt !anger · a.ng
stig, Levreesd of besrhroomrl. Gt> zijt nu al lange1· 
dan veertien dagen hier, en waart in dien tijr! zeke1· 
r!rie- of viermaal urenlang met .\Ima alleen. Toch 
heb ik nog in het rninste niet kunnen bespeu1 en, dat 
uw bi.izijn, zooal. rneil dit wel eens noemt, Yoor bnar 
gevaarlijlt is geweest. Dat moet vf'randeren; ik zuu, 
in 11w plant!', er wel voor gezorgil linhben. dat ze 
me niet rneer kon aanzien, zonclm· ecn Idem· te 
krijgen, of verlegen dP. oogen neer te slaan. --- ~faar 
jawel ! ze ziet met rle heldere kijkei·s zoo vrij c11 

-. onber.orgd rend. alsof er 110g geen ~cliijn of schaduw 
van ecnig ge\'oel --- o ! ai !" . 

".\!Pt dien kreet van pijn, h1·ak de. handebrnad 
zijne rccleneering af, en le11nrl~ steunencl 'trgen de deur. 

Bob, die op eens zeer bleek was grworden, rergat., 
door <lien aanval rnn pij11 bij zijn 'Vader, geheel om 
zich eenigszins bij hc:n tc verrlcdig<'n, en vroeg zeer 
bezorg1l, of en waarmee hij hem zon ktrnn<'n helpen. 
De ha11delsraacl zei. dat hij er niet~ tegen zou lum
nen doen, en verzocht hem, om de gasten alleen 
tegemoet te gaan, claar de deur aan den anderen 
kant ,·an de kamer wcrd opengedaan, en zij daar
doo1· binnenkwamen, begeleid door me~rciuw Von Los
sen, die aan bet lioofrl der huishouding, in r!e woning 
van den handelsraad de honneurs waarnam. 

Alma. Ruland was gckleecl in het kostuum, waarin 
de hanclelsraad, haar peet, haar bet liefst zag; een 

•J Le Prc~it!ent de ln R1<publique et ~fadame Jules 
G1·e\')' pril'llt 111onsiem· x. d~ let;r rn;re l'honllf'Ul' de 
Yenir passer la soin1e au Pttlnis de l'Elysee le Jeudi .... 
a 9 hemes et 1

/ 2 . On danscni." 
Men zou kunnen meenen, dat de eer meer nan de 

zijdc van den gei'nvitecrde, dan aan 1lie van den 
Preoidcnt cler Ilepubliek rnoest liggen. 

En nu het bal zelf. Ecn groot aanfal rijluigen 
staat voo1· hct paleis, maar bet zijn voor verreweg 
het grootste deel huul'l'ijtuigen. llet palL•is is 1i1ooi 
en ruim. lk z~il niet in clt>tnil de w lcn beschrijven, 
men ka.11 zich tint gemnU.eliJk voorstellen. De gehecle 
rnchtenJeugel 'an Jwt paleis is voor het bal ingericht. 
Bijzomlere kunstwerken trekken weinig de aamlacbt; 
alleen enkele prachtige proclucten der stai::tsfabriekcn 
der Gobelins en te Scvres. Eenige marmeren beelden, 
en verder kwistig groen .en bloemen. 

De Yestiaire is bijzoncler goect ingericht voor 4000 
numml'rs: zij i zelfs voor el'n kleed.kamer niet erg 
tochtig. ~a een v66rsalon te zijn cloorgegaan komt 
men in het salon wa::ir de President der Republiek 
staat, in z\\'arten rok, met hct grootkn1is van bet 
Legioen van Eer. Men buigt; de President buigt en 
men ga~lL door. De genernal Pittie, chef Yan het 
rnilila1re huis rnn cl~n President staat naast hem, 
daarbij t•11kele beeren van zijne onmit!dellijke om
geving; meuouw Grevy zit met de dames nrn haar· 
omgcving. 

llet salon er tmast is voor de ,Jiplomaten en hun
ne d,uucs geresen·eerd; hel publick heeft slechts 
cen dom·gang hierdoor . Aa1l het einrl der zalen is 
h1•t buffet voor \·erl'ers1 hingtn, onmiddullijk daarnaast 
de eig~nlijkc balz:rnl. Deze is er slechls \'OOL" die 
gelegenheill bij5etrokken en geen rnste zaal van bet 
Palei~. Zij i~ groot, ed1ler niet groot genoeg voor 
de dau~lnstigc n1enigte-. De mitziek der Garde rc
publicaine doet er de uillokkendste walsen en qua
drilles 'hooren. 

Bij het buffet beneden is stned~ veei gedrang; 
nog meer bij dat wat op de eer te Yenlieping i., 
waar eYeneens een rij zalen ter beschikkiug ,·an bet 
pnbliek is, en waar ltet so~;per worclt voorgediend. 
De meu bels in deze boYrnzalen zijn rijker dan die 
beneden: men ziet er eenige schilderijen, waarondel' 
twee zeer grootc portrctten htn mijnheer en mevrouw 
Gre\·y .. die wPI wat al te zerr in bet oog springen. 

De temperatuur in de meeste zalen is tropiscb, 
zij zijn Jan ook h~I vorlicht en een dichte menigte 
·beweegt er zich in. \Vat vooral opvalt is, dat bij 
de beercn de 1>envoudige Z\\'arte rok £elfs zonde1· 
rlecoratie verreweg overwegend is. Betrekkelijk 
zeer 'veinig militairen en zicbtbaar zeer wem1g 
a.ristocratie. Daarentegen zeer Yt'el piepjonge heer
tjes v.an 18 i1 20 jam·. Wei hebben alien den 
zwarten rok en den witten da.s aan, maar toch kan 
men er wond·erlijke ontmoetingen hebben, en in de 
salons van bet Elysee personen zien, die gij zelf ze
ker nooit zourlt inviteeren. 

De dames zijn in ongeveer gelijk aantal als de 
heeren aanwezig; alien in groot toilet, hetgeen vol
gens de tbans hee1·schende mode een groot decol
letage meebrengt. i\'u dat getroost men zich, want 
werkelijk, al zou men enkelen ook vragen liever 
te bedekken wat zij niet hadden, de meesten der 
dames zien er lief, zoo niet bepaald mooi uit. Zoo 
ook d.~ toil~tten; zij z~in mooi, maa.r niet schitte
n~nd. IIct valt op, en dit is een teeken vn.:l de 
klasse waaruit het publiek is saamgesteld, dat er 
z~er weinig diamanten worden gezien: eene pre
miere de !'opera of ·in bet Theatre Francais geeft 
vrij wat meer edelgesteenten te bewonderen. 

Die menschenmassa nu loopt been en weer, 
pra it, lacht, danst, vermijdt hP.t. officieel salon en 
doet alsof zij thnis i . De toon 'an het feest is 
opgewekt: maar wist gij het niet; gij zoudt nooit 
denken bij den President dcr Framche Republiek 
te zijn. 

Amsterd. 

So erakarta. 

Verzor;; ini;sgesticJ1 t 
Commissaris der maand M~i 1885, 

de heer H. VAN GROLL. . . 

Protestantsche Eerej}ienst. 
ZONDAG 21 Mei 1885. 

Op Pjn:ksteren 
God~dienstoefening 

Logegcbouw. 
's morgens 8 1/ 2 u1·e in het 

De Pi:edika11t, 
\'AN KLA VEREN. 

rok 1·an ecn zacht roode i:;tof, met een nauw sluitend 
Ii}f, van fluweel, Yan dezelfde klt>nr. waarover een 
i>Jega.nte, kostbare gouden ketting met eeo medailon 
fonkelde, Pen present, dat zij van liaar peet had gekre
gen, op d~n dag. dat zij aa11genomen was. 

Zij vloog met jeugdige drift, 4:11 Bob's buiging 
slechts. met een flnuw hoofdknikje bcantwoordcnde, naar 
dPn hamlelsn1ad toe, om -hem dadelijk ~eer hartelijk 
te vragen, of liet diner eergist9rrn bij de Kronan's 
hem niet te zel~r ver-moeid had. De onde man, zeer 
gestreekl door die niendelijke begroeting, drukte liaar 
de hand, stelde haar daarover gerust, en liet er toen 
op volgrn: 

:Maar g\j Mma? Hebt gij u niet doodrlijk vcrveeJd 
onder al die oude lui? lk was al zcer benauwd, clat 
ge er· '•Oo1· zoudt bedanken, om vandaag bij herha
ling zoo iets te moetP,n. bijwonen ." 

»Onder al die oude Jui?" hcrhnalrle Alma. lachend, 
»waarlijk, beer geheirn1'aad, als rnijnbeer uw zoon dat 
hoorde dan . ... 

»Och wat, Hob!" viPJ de hanclelsraarl haar met 
voorgewr11rle gcringscliatting in de reclen. »Die hoort 
ook al lJij on~, oude Jui, he~lemaal thuis. Zie hem 
111.iar eens goer! aan, en ik bcn er zcker van, dat ge 
rlit geheel met mij eens zult wezen, en er vohnon
dig »ja" op zult zeggen!" 

JJ \Ve! heb ik van mijn kl'en!" met die woorden 
rnengcle de regeeringsr::iad Ruland, die zijn vriencl reeds 
'iluclitig de hand had toegestoken, en daan:ia met 
mevrouw Yon Lossen was blijven doorpraten, zicb, 
in het gesprek. »Hoe komt ge er toe, om Bob, met 

Daan•ta n d. 
Donderclag i Mei L. IC DonLlc~rdag 14 Mei N. !\I. 

Doncil•rdag 21 Mei E. K. Yrijrlag 29 Mei V. M. 

8luiidaq;en 
SA~LlR..GW: 

14-28. 
'l'E 
Fr. 
Eng. 
Holl. 

d e r n: a i I 11. 

T.11: BATAVIA: 

Fr. 17-31. 
Eng. 8-22. 
Holl. 5-15-26. 

5-19. 
2-12-23. 

Verirek der Treinen 

Sem.u·ang-Solo 

Solo-Semarang· 

6.50 v. m. sneltrein, welke 
te Solo aanslnit aan den ~nel
tre;n, die om 10.30 Y. m. 
van daar naar SoPrabaja ver
trekt. Venier 8.3·1 Y. m.1.1:1 
n. m. . 
7.~ \'. m. ·J0.30 v. m. 2.16 
n. m. snelt.rein, welke :rnn-
slnit nun den sneltrein, diP
om 6.~0 v. m. van Soern
baja vertrekt. 

Serna.rur.g-KedongDjaLi 2~55 n. m. 
Kedong-Djati-Semarnng 8.1 '2 v. m. 
Se111arang-Djokja 6.50 v. m. 8.31 v.· m . 
Djokja-Semarang 7. '15 v. m. 12.25 v. m. 
Djokja-Solo 7 . 15 v. m.0.48v.m 1.l.25 

n. m·. 3.55 n. m. 
Solr -Djokja 7:13 v. m. 10 v m. J.53 

n. m." 3.36 n. m. 
Willem I--Kedong-DjaLi (i v'. m. 2 11. m. 
Kedong-Djati-'\Villem I. 8.5 v. m. 4.'l'l n. m. 

10.41 (sncltrein) aank. Soe
rnhnja 6.-

2 .35-aank . Madioen 5.3'.2. 
Soerabaja-Solo Djebres 6.20 (snelt1-ein) mrnk. Solo 

Dj. 1.28 
8.25 aank. Solo Dj. 6.
H.57 aank. Madioen 5.5·1 

(Tijdsopgaven volgens middelb: tijd Soerabaja: 9 mi
nutl'n verschil met Solo; 12 uur Soerabaja :=: 1 '1.5'1 
Solo.) 

Al weer een monster. 
Door een der aclminist,:att>urs van Z. H. 

pangeran Pmng vVedhono zal herwaarts Wor
den opgezonden een kind, dat behalve twee ar
men ook nog twee. vlerken beeft en op bet 
lichaam een haarkleed, waarin men met wat 
goeden wil de kiemen van vederen kan onder-
kennen. · 

Alle gegevens dus om later te kunnen vlie
gen. 

Een bij ons ingezonden stuk teekent protest 
aan tegen het bericbt in ons nummer van 9 
dezer, dat de opzichter der houtaankap Poe
tjoengan plotseling teekenen van waanzin zou 

· gegeven hebben, wat - door den betrokkene 
zelven - voor geheel onwaar wordt verklaard. 

Het voorstel om bet traktement, dat bij door 
dat bericht misscbien verloren zon hebben, op 
ons te verhalen, teekent dan ook in het ge
beel geen waanzin. 

Wij zullen dien claim overdragen op on
zen berichtgever, die ons ditmaal voor het ee1 ·st 
iets zou bebben wijs gemaakt. 

Van daar de opname. 

Het huwelijk van den zoon van Pangeran 
Gond6 Atm6dj6, met eene der docbters van 
Pangeran Adiwidj6j6, is op den 1 Juni a. s. 
vastgestcld, en· zullen bij die gelegenheid eene 
reeks van feesten in de beide Dalems gegeven 
worden, die zeer luisterrijk beloven te zijn. 

De Resident van Semarang, <lie zich reeds 
een drietal dagen bier ter stede bevindt, zal 
naar wij vernemen nog eenige dageu hier ver
toeven. 

De spionnen der. amfioenpacht deden onlangs 
vergeefs hui,zoeking bij den Javaan Kert6-Dro
no, doch na bun verlrek klaa.gde deze over kram-

zijti acht-en-twintig jaar, met ons gelijk te stelleh?" 
»lk ben al dicht bij de negen-en twintig!" merk

te Bob zoo droog mogelijk aan, maar wierp toch ter 
sluik.s een blik op Alma. 
Zoo opeens de hoofrlpersoon bij bet gesprek gewor
clen, had Alma er gaa·rne een lief ding voor gegeven, 
om met een of and(!1' geestig gezegde er zicb van af 
te kunncn maken, docb daar ham· zoo cladelijk niets · 
dergelijks te binnen schoot, gaf zij eenvoudig te 
kennen dat zij reerls van haar jeugd af gewoon was 
geweest aan het bijzijn va11 tm den omgang met oude 
mensch en. zoodat zij daarcloor e\'enveel sym pahtie 
voor hen gevoelde als voor wie met baar van den-
zelfclen leeftijd waren. . 

Netjes er uit gercd!" mcrkte mevrouw Von Lossen 
op, schoon we! wat bits, zelfs een heetje spotachtig. 
»Freule Alma wil beide partijen te vriend houden! 
En dat is in het ]even dik\.\erf ecn moeielijke kunst!" 

))En wie rekent ge wel, dat tot .uw leeftij~ be
hooren'?" noeg Robert vrij zenuwachtig. 

l>O! die zoo wat om en bij de vijf en-twintig zijn!" 
antwoordrle Alma en knikte haar peet toe. 

»Daar bebben we bet nu al", riep de handelsraad 
doch kon niet tot eeqe nadere verklaring rnn die 
woorden komen, daar een bediende aan mevrouw 
Von Lossen kwam zeggen dat het diner gerced was . 

Die aankondiging wer kte immer electriseerend op 
den ouden smu lpaap; hij nam dus haastig zijn vriend 
bij den arm, en zich tot zijn zoon wcndend, zei hij 
»de jongelui voorop!" 

Aan bet boveneiml van de tafel stond, geheel op 

pen, waarop alra.s bleek dat de man, ten ein
de niet ruet den strnfre lter in aanraking te 
komen, de in zijn bezit iijnde opium maar 
had ingeslikt. 

Heeft een 11wbtenaar bet recht om hancfel 
te drijven, allerlei soort van goederen aan ·n
lanclsche nm btenaren te leveren en daarbij 
telkens loterijen van luxeartikelen, geweren enz. 
te houden, hoewel op naam Yan een n.nder? 

lruruers neen. 1'e minder wanneer tokobou
ders, die .hooge belasting betalen rnoeten, daar
door benacleeld worden . 

(Aangeboclen. 

De opening Tan het nieuwe kof.fiehuis op 
Mesen, waaraan tevens een logement verbon
den zal worden, met een tarief van f I oor 
een <lag logies, wacht slechts op toestemming· 
van het Bestuur. 

Het gemeenschappelijk kapitaal, daartoe bij
eengebrncht door den Cbinees Pok HaY,, een 
zoon van den Luitenant der Chineezen, en den 
Heer v. W. rroet 10 mille bedragen. 

Eergisteren middag wercl nabij Djoerook in 
de Solorivier, drijvende ge'l'Onden bet lijk van 
een onbekend inlnnder, <lat op vreeselijke wij
ze verminkt was, derhalve aan eene misdaad 
doet clenken. 

Door het · desav9lk werd het lijk op het 
drooge gehaitld en na scbouwing door de Po
li~ie ter aarde besteld. 

GEMENGDE :SERICHTEN. 
Ter Sumatra's 'Vestkust beeft de geering 

in hnre wijshei<l tot Gou ...-erneur benoemd den 
heer Krocsen, resident van Sumatra's Oostkust. 
De Locomotief en eenige ander~ bladen zijn 
blijkbaar geneigd bierover een hymne aan te 
bejfen. Wij bekennen nederig minder lyrisch 
gesternd te zijn, en wacbten kalm af, welke 
<laden dezen lof mogeu recbtvaardigen. Groo
tei.: Augiasst11,l dan Sumatra's Westkust beeft 
Incli~, in de laatste tijclen, zelden gekend, zelfs 
Chenbon onder den voriaen reaent was er een 
fatsoen}ijk huisbouden bij . Indi~n nu de heer 
Kroesen werkelijk de Hercules blijkt te zijn, 
w.~artoe zyn · benoeming hem roept, wanneer 
by de dikke laag vun knoeierij, morsigbeid 
en misdaad, die daar voeten boog ligt op in
l~ndscbe e.n Europeesr.he ambt.,naarsrangen, 
weet weg te spoelen, gebeel en al, dan zal de 
heer Kroesen geen vuriger bewonderaar heb
ben clan ons. »Daartoe is", om met generaal 
Michiels te spreken, in zijn adviezen over Su
matra, »geen geld noodig, geen krijgsm.!Lcbt 
noodig, maar daartoe is all~en noodig de w"l." 

J.B. 

De Europeesche soldaten in Indie slapen te 
velde op drie houten planken. Er bestaa.t 
plan om deze te vervangen door twee gesmeerl
ijzeren of stalen platen, met het doel om die 
tevens bij gelegenheid te doen strekken tot 
borstwering of bescherming van transporten. 

A. D. 

De zoo verbazend ongunstige uitsfag der 
overgang-s-examens bij het Gymnasium Willem 
Ill - verbazend vooral, wanneer men dien ver
gelijkt met den afloop der examens op de 
Hoogere Burgerscbool voor meisjes --- heeft al
gemeen de aandacht getrokken. 

Liut clat wel alles aan de jongens? Zijn 
deze zulke onverbeterlijke luiaards en stuipe
koppen (het woord is van C.obet) dat twee 
derden hunner zakte? 

Of ruoet men niet liever aan andere oo;·za
ken denken? 

J.B. 

. 
zichzrlf, als een oort van troonzetel, een zeer ruime, 
en uiterst g~makkelijke leunstoel. Ruland bracht daar
been den h,mdelsraad, die bij een diner een eerste 
verei,chte vond. dat men zicb wij en ongedwongen 
kon bewegen. 

Toen hij plaats had genomen, en zich gemakkelijk 
had neergezet, begon hij recht op zijn pr aatstoel te 
komen, en voerde den bovenioon in hnt ge:;prek door 
op luimige manier allerlei anecdoten of grappige 
voonal!en uit het v!'oegcre leYen van zijn vriend Ruland 
mee te dee!en. Inmiddels waren de oesters rondge
deeld, rlie "uit Milten waren aangevoerd; de fazanten 
waren uit Boheme· gezonden, de onovertrefhare vruch
ten c:lie op de dessertschalen prijkten, waren af ·om
stig uit Kiew en de Chambertie, zoowel als de Stein
berger-Cabinet, waren van even hooge merken als de 
tintelende, prikke>lende Champagne. 

Geen wonder was het dus, Clat b\j het einrle van 
bet diner de beicle oude heeren zich in eene hoogst 
geanimee!'de stem ing bevonden, zoodat het un zeer 
welkom was met een ftjne havana in de kamer van 
den handelsraad te gaan '<ertoe\·cn, tot de koffie ge
reed zou zijn gcmaakt, iets dat mevrouw Von Lgssen 
a!tijd op zich nam. Alma en Bob hadden haar reeds 
een geruimcn tijd bij die bezigheid gadegeslagen, tot 
zij daartoe door mevrouw Von Lossen aangespoord, 
naar buiten op het balkon gmgen, dat op den tuin 
uitzag. 

(Woi·dt vei•volgd.) 



... 

Om nog een bew\js te leveren voor de wei
nigt> sympu.thie, J e in 't leger Toor militie-lui
tenants bestaat, nemen wij de volgende aar
digheid over, voorkowende in Je 5e aflevering 
van ,,de H.evolver." · 

Bij het 3e regt. infant. t~ Miiastricht komt 
een adspirant militie-luitenant voor. llet is een 
»leerli11g baard" l11'C1'<lc1·," die zeker bet gering
ste examen JJiet !ind kuunen cloorstaan. Mocbt 
bij evenwel tot wilitie-luitewmt worden bevor
Jerd, dan geven n ii in overweging om hem 
tevens tot 111ilitil'-lllile11011t uw·liia te benoe
men, kenbaar nun gomleu scheerkwastjes · op 
de padjes. Hij zon d11.u 1 indien hij zich inruid
dels verJer voor zijn hundwerk bekwnamt, in 
Kampen, enz. de ofliciereu kunnen scheren. 

B. H.B. 

Om .een bewijs te geven, dat sommige Ne
derla.nJ cbe hoofd-oilieieren geen holden le 
paard zijn, verruelden wii d1Lt eeu hunnet· de
zer dagen met zijn uataillon, sterk 400 man, 
langs ·een particulieren \Yeg, al wnar tolgeld 
wordt gelieven marcheerde, alleen om een mo
gel!jke ontmoeting met den stoomtram te ver
mtjden. Hij illOest deze veiligheidsnrnatregel 
met l 1 1 ~ cent -per man betalen en gaf op die 
wijze f t3.00 uit. 

B. H. B. 

J" een door. eene weduw gehouden bierhuis 
kwamen, naur bet blitd l\ijetl'l vertelt, geregeld 
viei4 vrienden. all en mi litniren, bijt•en. 
. Zij deden <lit niet 01udat het. bier in bet 
loknnl zoo bijzonder lekker was, maar omdat 
de weduwe een allerliefst dothtertje met mooie 
oogies bad, dat ieder der vier wel tot vrouw
tje zou willPn 1.ebben. 

Ten ein<le de onJerlinge vriendscbap niet 
te loor te doen gnnn. die ongetwijfeld zoude 
b.ebben opgehouden, wanneer een van bet :ier
tal z1inen kameraclen eeu beentje bad _gehcM, 
be;;loten zij bet voorwerp hunuer liefde onder 
elkander te "verloten, 

Er werden vier stukjes papier gereecl gPmaakt, 
op een waarrnn de woorden »mijn goud" ston
den; i.Ie gelukkige die bet juiste strookje trok, 
deed omuiddellijk; ePn hu welijksa11nzoek en het 
rnei je nam het aan. . . 

De drie overige minnA.ars troostten zicb met 
de gedachte, <lat zij op tle bruiloft van het 
jonge paar nls gasten a.anwezig zullen zijn. 

Telegrammen van de ~ocomotief. 

Uit Bata,·ia, HJ Mei. Tijdr.lijk benoemd tot in
tendant der gouvernements-hotel~, J. H. L. J. baron 
Swef'rts de Landas Wijborgh, luilenant ter zee der 
eerste klasse, adj11dant van Z. E. den Gouverneur-
Generaal. • 

Ingetrokken de benoeming tot tweeden commies 
bij de algemeene i·ekenkamei· van \\'essels. 

Benoemd tot assi;.ient-rcsident van Joana, A. C, 
Schepper, assistent-resident van \Yonogiri. 

tot assistent-J'esident van \Yonogiri, ~I. J. H. Lant-
zius, contr6leur der eerste klnsse, Soerabaja; · 

tot assistent-resident van Banjoewangi, A. E. va11 
der ~Ieulcn. controleur der eerste klasse, Ragelen; 

tot griller bij den landraad te Balangnjpa,· mr. 
I. A. ?\ederburgli. buitengewoon c:ubstituut-griffier 
bij den land.rand te Serang; · 

tot buitengewoon dem\vaarder bij den raad van 
Justitie te Makasser, Yoll. 

Ontslagen. eenol, op Yerzoek, A. C. HoogeYeen, 
dirigcerend officier rnn gezondheid der eerste klasse. 

Het stoomscbip Sounbaja is gisteren Yan Suez 
,·ertrokken. 

Onhlagen, eer>ol. op verzoek, mej. R. Ch. Rosskopf, 
hulponderwijzeres tt' Semarang; 

mej. M. D. \Vetilcnbcrgh, hulpomforwijzeres te 
Soerabuja. 

Ben oemd tot onderschont. Yoo1· de politie t<' Soera-
baja, de beer van rl<"r Zaicm~z: · 

tot griffier bij dqn Janel rant! te Batavia, mr. A. J. 
rnn \Yalscrn, thans griflier bij den lamll'aad te Tren
galek : 

tot griffier bij den lanclraad te Trcngalek, mr. J. 
M. G. D. baron nn Slingerlanr!t. thans buitenge-

De vice-,v!miraal \\". K. v:in Clennep, ri<l1ler c]('r 
vienll' klnsso van de mtlitaire \\.illemsol'de, ml1ler 
dcr ordc mn den Nederl. Leeuw, Commarrdeur der 
or1h' '·an den Eikenkroon, hecft pcnsioen ge\'J'aagd. 

De het!en hier ontvungen Britsch-Indische bladen 
meldcn o. a. het rnlgende: 

Q(' hecir Gladstone zeide den 5en dezer in het la
geihuis, <lat ''olgeus scheidsrcchtedijke beslissing voor
loopig tic ncutrnliteit van het district Penjdeh geeer
b11•digd zon wo1•1len. 

Te PeterRl..iurg zou 1nen. ovcnvegen of de Russische 
troepen kruggrtrokken kondcn worden. · 

'Cit Peking: kornen :;cruchten van oproer. 
Met het einde \'an cleze rnaand wordl"n de ei.p<'

ditionnaire ti'oepen nit den 8o<'d:rn terug geroepen. 
\\"ady Haifa wordt dan als de uiterste gl'ens van 

Egypte beschon wd, 
13erichtcn va.n Atjeh, loopende tot ·13 dezer, dr.e

een o. a. bet 'olgende i:nede. 
Den 5en clezer "'crcl een blokhuis opgericht nan 

c!en recl1erocYer vnn de Atjeh rivier frr bescherming 
cl<'r wozaamheden aan den spoorbrug bij Lamper
meij. 

Ile twentle luitenant der infanterie F. \\1. H. Tui
ni>nb1irg bt>kwam daarl.iij een sclrnmpsclwt nan den 
rec h lerboY~narm. 

Den 1 l den dezer : wcr<l het terrcin zuid-oostelijk 
\'an Larnbaroe en 8eroen oµengekapt. 

\Yij leclen darirbij de \'olgende Yerliezen twee ge
snenYelden en tien licht gewonden, wnaronder twPe 
d w:rng:arbeider~. 

De eerstc lnitcn:rnt J. C. J. Le Cocq d,Armandville 
kreq?; een matte kogel teg~n den a1 m. 

IioCfic, goecl onlinair, veiling Neclerl. handel
_ 111aatscha!'PU 25 1

/., . 

Uit. Bat;wia, 20 Mei. Ov9rgeplaatst naar Semarang
dc clirigeerrnd ofJlcier rnn grzondbei(l der twl!ecle. 
kla~se J. \\'. T. E. Sikkes en tie dfjicie1 Yan gezond
h1>id clel' et'r,.te klasse J. C. De Oude; 

n.uir Poenrn1· ... .tjo, de officie1· van gezondheid der 
een;te kla~~e P. J. llijnrnns van Anrooij. 

De luitl"nant ~Ioo1Tees, te Padang, is getrokki-n 
voor een Raad van onderzock. 

Uit Soerabnja, 20 Mei Pel' stoomscliip Koningin 
Sophia zijn heden van bier naar Semarang rn Ba
ta\'ia vertrokken: 

de lrncren Bonemeijel', Rcnesse. Leeuwen, Leduc, 
van p.,Janen Pett>! en Jansen: 

rnenonw Leduc en t,\·ee dames Bt'llencei. 
Uit Datn,ia, 20. ~lei. Pel' stoomschip Go1cverneur

Gei1e1·acil Mije;·_zijn heden van hier vertrokken: 
naar Semarang: 
de heeren IIanjoel. \\'anjou, 1le Yaal, \Yilkt'n~, Jansz, 

de Haan, Bik, Begemann, Whitt en twee heeren 
K olll; 

.naar Soerabaja: 
de hecren Ycrloop ~n Perelaer. 
Ingetrokken de bc>noeming tot lid der comm1ss1e 

tot hct afnemen van het gl'ootambtenaal'examen van 
clr. J. L. A . Brandes, ambtenaar voor de beoefening 
van Indische talen. 

Ontslagen, cerrnl. op vel'zOek, Po Hok Goan, als 
luitcnant d0r Chineezen te Menaclo. 

Benoemcl tot luitcnant der Chineezen te Menacfo, 
Ong Tan Seng; 

tot luitenant der Chineezen te Panaroekan, Sim 
Beng Siang; 

tot kapitein der Chineezen te Madioen. Tan Sing 
Hien. 

Ontslagen, eervol, op verzoek, als officier van ge
zondheid der eel'ste klasse, bij de. schutterij te Soe
rabaja, dr. A: \\'. Fuhri Snethlage. 

Benoemd tot officier van gezondheid der eerste 
klasse bij de .schutterij te Soemba;a, dr. J. de Clercq 
Zubli, tweede stadsgeneesheer te Soernbaja. 

Benoemtl tot leeraar in de wis- en natuurkunde 
aan de hooge1·e burgerschool te Soerabaja, dr. J. C. 
C. Yan Xooien, thans leeraar in diezelfde vakken aan 
de hoogere burgerschool te Semarang. 

Benoemd tat kapitein der artillerie H. J. \'an Ueutsz 
en \Y. M. van den Broek, thans eerste luitenants; 

tot kapitein. magazijnmeester der eerste klasse der 
artillerie, L. Richard, thans cerste luitenant, maga
zijnmeester der tweede khsso ; 
· tot eerstf' lultenants der infanterie, II. 's Gracuwen 

en K. \Y. Amiot, thans tw<.>ede luitenants. 
Onthcven. eervol, rnn di' betrekking van ingcnieur 

der eerste J,Jasse bij hct stoomwezen te Soerabaja, 
C. A. Brandt, offlciel'-machinist, der tweede klasse. 

Bevorderd tot ingenieur der cerstP klassc bij bet 
stoomwezen te Soerabaja A. J. Y. Giesbergen, thans 

1 ingcnieur cler t\reede klasse. 
'Bel<1st met de betf'ekking Yan ingenieur cl er tweecle 

klasse J. Gudde, officier-machi11ist der eerstc klasse. 

Aangeslagen vendutien. 

·woon substituut-griffie1· liij den landraacl te Bangil; Op Yrijdag 22 dezer rles voormidd8gs ten 10 ure 
tot regent Yan Lamonga11, Hadhen Djujo.di Tiono. -in hct !okaal \·an het Yendukantoor alhier, van bet 
Tweejarig ver!of naa1· Europa Yel'leend aan den . perccel staancle ten name van den Chinees Kwik Je-Bo. 

tweeden luitenant der infanterie. G. II. -rnn der Ka- Op Zatenhlg 23 deze1· in de Yoorstraat alhier, van 
gel. • de nagelatene goederen Yan l\Iejuffrouw C. J . Senstius. 

Gesteld ter beschikking': \·an den Resident van 
BataYi.'1. tot het hourlrn rnn toezicht op het innen De vendumee .. ter, 
der bedrijfsbelasting, tie controleurs cler ee1·$te klas~e II. C. Fis er. 
G. Scnaap, thans te Atjeb, en H. E. D. Engelhard, 
onlangs van verlof teruggekeerd; 

van den Dirccteur •·a11 Binnenlandsch Besti.tm· de 
ambtenaar voor d<'n burgerlijken dienst Ilaije. 

De Engel. che mail, met berichten loopende tot ·17 
April, is hier heden aaogekomen. 

De facultatie>e c.onYersie van communaal in incli
viJueel grondbezit is gert>geld bij Koninklijk besluit 
Ya11 H April. · 

Aanclcclen clc1: Deli-Batavin-maatschappij ~ijn ver
handeld tegen 202 fl 205 pct. 

Yolgens de gewijzigde conces~ie aan de Eastern 
Extension etc. telegraph company, \'OO!' de tcle
grnpbische vel'binding tusschen Ja\'a eu Singapore, 
zou c!c Gouverneul'-Gene1 nal voor de dagbladen een 
verla8gcl tarief kunnen toestaan. 

De luitenant Collard zou den 16en Mei herwaarts 
vertrekken. 

De Zondagswet is door den Minister van J ustitie 
wedei· eens opgerakeld. 

A d v er tent i en. 

V endutie '"egens vertrek 
op DINSDAG, 26 Mei 1885 

ten lwize nm den 1VelEdel Gestrengen }leer 

VA:a:EEVlaamDe 

(111) 

AssrsTENT-RESIDENT 
TE 

SRA GEN. 
SO ES MAN & Co. 

Openbare Verkoop 
OP VHlJDAG, 22 MEI 1885. 

d('l!I morgens 1.0 ureu ten Veuduknutore 

TE SOERAKARTA, 

van: 
Een erf met daarop st!tande steenen gebou

wen, gelegen in de Chineesche kamp te Soe-
1•alwl'la, ill Blok Letter L. Nmnmer 25, staande 
ten name vnu K\VIK IE BO. 

Gescbietlende deze verkoop door den eersten 
verlmrn1honder, krachtens onherroepel:ijke vol
macht. 

Mr. SLOET VAN HAGENSDORP. 
(97) 

Kopcren libellen 
Boussolcs 
Planchettcn (met 

voet) 
koo·ell>eweo'ing· en drie-o .b 

I! ichcscloozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmcrkisten 
Pa ssercl oozen 
Gezelsc hn ps, pelen 
. (110) 'rHOOFT & KALFF. 

V erkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterii te Samarang ten 

bel10eve van het Roomsch Katholiek Weeshuis 
eu van het Hulpfonds van St. Vincentius a 
Pitnlo te Samamng groot f 300,000. 

DE PllfJZ~N ZIJN : 
1 pr:gs van f 100.000 
l 20.000 
2 10.000 
8 5~000 

10 1.000 
10 500 

100 100 
100 > » » 50 
J.Joten zijn tegen contante betaling en op 

franco aanvrage a f 10 het lot verkrijgbaar, 
b:ij aanvrage per post onder inzending vaJ;J. een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking zal nader worden aan
gekondigd. 

THOOFT & KALFF en 
(57) SOESi'IIAN & Co. 

Am,1t~1d~m1obe Apothaek. 

Leveuwateu 
(296)* A.. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Eenig Agentuur voor Soerakarta voor 

:wo gunstig bekende 'VIJI¥E"N: 
:Merk PLATON & Co. Batavia. 

(70) A. 1IAOHIELSE. 

SOES~~AN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Hnis- en Co:nunissie,·endntien 

(28) 

263 

m vaten 1 blikken en flesschen 

verkrijgbaar bij 

SOES1\1AN & Co. 

Heerenstraat Solo, 
Beveelt zich beleefd aan tot het ma-

ken van Bruids- Wandel- en Kindertoilet
ten. 

(29) J. B. AUTIIlER. 

SALON IlE COIFFURE 
lleerenstraat-Solo. 

Heeft pas ontva.ngen: 
Extra lnvnliteit zwartc vilten hocden 

van af f 7.-; Grijze viltcn zonnehoe
don; z1Yarte en fontaisie dasson, kragcn, 
hemden, sold en, lwnc1c1oeken vun af f 12.
tot f 14.- sponsen, kammcn, wandcl
stokkcn,. hceren-d1tmcs en kiuderschoenen 
in alle soorten. 

Parfumcrien van Ed. Pinaucl, V eloutine 
Oles, Faie, Oriza lactee, Heeren glace hand
schoenen enz. 

Alle soorten yan Wijnen en likeuren. 

(61) J. B. AUTIIIER. 

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

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

Een en ander tegen nader overeen te ko
men conditien. 

(233) L. C. SCHALKWIJK. 

Authier 
HEERENSTRAAT- SOLO, 

heeft ontvangen: 

Een factuur darnesartikelen bestaande nit! 
Afgepaste wollen - en zephir japon

nen, cachemiren1 satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieuwste soort 
dameshocclen, bloemen, ruches, corsetten, 
jongens- en meisjeskousen, dames witte 
g·lace-handschoenen enz. 

A. AUTHIER 
( 4 7) l!rfodist~. 

tot het geven van ondcrricht in het 

HANDTEEKENEN 
Gerards. 

(79) HOTEL SCHOLTEN. 

--rr11 

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE ~ 
~~ · 1Jj at~~~~~~l~ ~ 

HOTEL SLIER. 326 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een part~jtje exqnise w-itte 

po1·tw-ij n, minder zoet van smuak clan de 
·tot nu toe aangevoerde. 

( 286 ).* 

V erkr.i_jg·baar: 
Djat.ibran(lJ.1out le soort 

fabrieli:Sb1·anclhout. 
en 

Bestellingcn op balken, dakribben, pan
latten en sirappcn worden tegen billijke 
prijzen aangenomen en ten spoedigste af
geleverd. 

BERTHO CARLI. 
(85) Adiwidjajan. 

K-nip Br Kebalen. 
Belecfd aanbevolen voor het repareeren 

van NAAIMACHINES. 
(95) 

MET 

voor 1SS5 

Slechts eenige Bxemplaren ontvangen dooi· 
(32) THOOFT & KALFF. 



Societ8 G1
e de Prodnits Alimentaires 

l\AP!T.\AL 3 i\frLUOEN FRANCS 

Di1'CCteill'en DINANT en ALLCARD 
GouDEN MEDAILLE PAR!JS ·1878 

GounEN AfEDAILLE AMSTERDAM 1883 
PA RI JS II LONDON 

23, Riohe_r, 23 II 101, Lectdenhallst?·eet. 

Doter van N ormandie 
Zander eenig mengsel, de beste bater vnn F1·ankrijk. 

Diverse groenten, t1·11 ff'els, sai ·clin es, pates de , 
foie g1'as, enz. 

ORDERS TE RICIIT&"\f A.\.N ALLE Il\IPORTEURS 
VAN EUIWPA . 

Men eische op elk blik "iet merk met de twee boerinnetjes 

HOLLANDSCHE PBIJSCOURANTEl"\f vVORDEN 
OP AANYRAAG TOEGEZONDEN 

('141) 

Pa1·fumeuri 

8, Rne Vivienne, 8 
PARTJS --

<!fananga Water 
is een buitengewoon verfrisschend 
toilet water; gemengd bij het ·water 
waarmede men zich wascht, maakt hel 
de huid bl8.ll.k en glad en laat een 
allerfijnste geur na, die door d-e ele
gantste dames zeer gezocht wordt. 

is de eenige die eene belooning verworven 
heefl van bet fransche Gouvernement van 
m.cso'o fr. en de eenige die de gouden 
medaille verkregen heeft. 

DE ECHTE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
heeft op de \Yeener tentoonste!ling van 
pha1maceutische producten gehouden in 1883 
wederom de gouden medaille verkregen. 

DE EC!ITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
is een voedend, krachtherstellend en 
koortsv..rerend mitldel omdat hP.t alleen 
bet extract bevat der drie kinasoorten. 

D~ fCJITE FR!NSCHE QUINA-LAROCHE I 
is hel eenige middel tegen verz-w-akk.ing, 
bleekzucht, langzame en moeijelijke 
spijsvcrtering,gebrekaan eetlust,gevol
g~n van het kraambsd, vroegtijdige 
afmatting, kritische leeftijd, ter~ng, 
langa en boosaardiga koorsten zooals door 
ean menigte Certificaten bewezeu is. 

Dt E~!ITE FRA.NSfHB QUINA-LAROCHE 
heefl V>L basis een krachligen spaanschen wijn, 
die nog zijne he:i:stellingskracht verhoogt· 

-is ovNal na;emaakt hetzij door de Apothe-
kers die allijd ilun eigen preparaat aanbevelen 
of eene goedkoopere soort daarvoor aanbie
den; men rnoet dus steeds de echte transche 
QUHU-1i1WGIIE eisclien : ;"() 
mel pwsp~ctu. s waar- '.'/'.'~ ~ .. .,,L, • _ J _ 
op ne,·enstaande ~,,,"--_ ~ LOCYn,.e 
bandteeking 'c===;::-,__ ___ ,;;, 
staat, alsmede bet maatglaasje vragen met 
den naam LAROCHE rn een woord. 

L: FCllTE FRANSCHE QUINA· LAROCHE 
bevat bij iedere flesch eene complete ge
bruiksaanwijzing in negen talen die franco 
toegezoIOden wordt aan ieder. 

DE EG!ITE FRANSCHE QUINA-LAROCHE 
word tin twee soorten verkocht de eenvoudige 
(simple) en de Staalhoudende (ferrugineux). 

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

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

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. N B d B r 1. I Il d i s G h B L B v B Il s v B r z B ~ B r i n ~ WERK TUIGK UN D lGEN. 

Handelaren in ma.ohinerieen en fabrieksbe- EN 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: 

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

Lijtr0nt0 Maatschannij 
. TE BATAVIA. 

§taaf en plaatijzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/"" ·en 'I•" 
~taaf en plaatkoper en Jioper

draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn.pitn.nl b'ij overl\jden, Imrner-trekkende verzt> 
kering;- ook omtrent die volgens het onlangs an.ngenomen YEH.LAA.GD tarief voor IVEE
ZENFONDS, worden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering-1'1oerbonten en 
IHinknagels. 

,, » Koperen Jiranen 
en §toomafsloiters. 

India rubber van af '!,." tot en met 
1" dik. 

Gasilijpen met hnlpstukken tot 
en met 4" 

Geklonken pijpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Pi·ima kwaliteit Engelsche drijfrie· 
Inen, enkel en dubbel. · 

Hand, Centri.fugaal, §too:rn· 
po1npen en Brandspniten. 
§nij~'ereedscliap voor gas en 

With-worthd1·aad. 
Alle soorten V e1·f'\waren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· ! 

(17) 

THO OFT · & KALFF _:__ -Soerakarta. 
leveren op aanvraag dadelijk 

SchijCschietrcgisters en /\.fstandsbepa
linr;en, afzonclerlijk gebonnen. 

Gedrnkte J\.anteekeninr;boekjes. 
Naamlijsten. 
Kleedinglijsten. · 
StraCboeken. 
Menar;eboeken met ste•·kte Register. 
Proces-Verbaal. Getuii;en Verhooren. 
Dekla.agden VerhooreJl. 
:'tTenduvera.ntwoordingen, euz. enz. (4) · 

en §chaatbanken. I 
§too:nnmadl~nes netli.etels opern V 1 ·· b 

f'nndatieplaat. . l er rr1Jg aar 
JHezcJ~uhr COinpositie, de beste i Etappe-Kaart van Java 

bekle~ding~ tege~- wn,rmte-uitstra.lin~. _ I Topograph.Kaart van Soerakarta 
D1nas Cristall, een meuw soort Id n· k' 1~ ·t 

T kl • ·v lk 1 t t t'k 1 .. . » JO J!h!l.I a 
"'~ur e1. an we e aa s e ar i e en ZlJ 
eemge agenten voor Java zijn. Prachtalbmns 

Verder alle artikelen, benoodi~d Merk-en stempelinkt 
voor landeJi.jke onde1·ne1Dingen. Rwndscht·ift pennen 

Hunnc zaak op grooten omzet gebaseerd zijn Prachtbijbel Gustave Dore 
de, hebben zij hunne pr~jzen zeer billijk en 
beneden concunentie gesteld. Bn.lbo~kjes 

Gaarne belasten zij zich met toezicht hou- . Goupil-gravures 
den op aan:iiaak .van .Jl.achinerieen en I Ivoren duirnstokken 
reparat1es daarvan, en nemen bestel· Pen·y-scharen 
ling-en aan op diverse werktuigen. (90) Biscuit beeldjes 
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Orillon passers 
Honderdjarige almanakken 
Sigaretten papier 
Faber's boodschapleitjes 

Enz. 
(3) THOOF'l1 & KALFF . . 

Amsterdamsche Apotheek. 
Soen.ka rta. 

Bayrum. Ucoholisch urasch
water. 

(101) MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apothe~k 
SOERAKARTA. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

Ka~pa~h~ "Wij~en .. 
(25) A. MAOHIELSE. 

Amsterdamsche Apotheek 
Soerakarta. 

Glykaliiie, middel tegen dfl hoest in 
1/1 en 1/2 :fleschjes a f 4.- en f 2.-
. 1'Jlig1.·aine §tiften f 2.- per stuk. 

356 A. MACHIELSE. 

W.itte en Roode l"ort ..... f 15.- per 1· 
lt.lnlugn, lVl:uscatelen Viuolltulce,, 13.50 jl2 fl 
Pa le-, Gold- en Jll!ry-§llerry ,, ·12.-J a cont. i 

Eeni[e a[enten voor Solo ! 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPTJ 
,,de Ooste:ding," 

EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 

,,Veritas." 
THOOFT &. KALFF I Bij het Ar;entscbap dezer Itia.atschap· 

~ pijen besta.at, op zeer aa.nue1nelijke voor· 

An1sterdan1sche Apo the ek 

Poeder tegen miltvuur 
:f lo50 per pond. (311}" 

j waaJ.·den, gelegenlleid tot "\7erzekering 
j tegen brandgevaar, van alle tioorten Ge
f bouwen en Goederen. 

; 
I 

De Agent te Soei·akarta, 

(1!3) J. H. VAN OMMEREK. 

~:w~~:P~~~~~~~«·<OVq.":'~":<>.'V<c"·~ ~ 
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. ~ Bet Buis :Oma HUTINET (~! 
~ PA.RIJS 18, Avenue Parmentier, 18 . PA.RZJS ~ ~ ~ Bekroond op al!e Tentoonstellingen, en laats:.!'.1e~~~ llledaille op de Tentoonstelling te Amsterdam 1883 ~ ~ 
~ S Hat belangrijk3te huis van Europa voor :MENUS voor DINERS, VISITEKAARTJES, BAL.KA'ARTJES ( ~ 
~ ( KAARTJES IN BL.ADEN, CHROMO KAARTJES, KAL.E~lDERS. $ ~ 
~ S Dit huis maakt zelve allc Photograp~rtikelen, Drooge Platen, Cbemiscbe ( . 
~ ~ Producten,Kaarten, Bakken (pol'ccleioct11 , Appareils instantanes en anderen. 
- Bestellrngen vcl'gczcld van dckkmg op Europa te zendcn aan mijn vertegenwoordiger 2 
~ hierouder vermeld, of aan miju bu.is. c 
~ ( BELANGRIJKE OPMERKlNG ) 
~ S Aile Artikelen van mijn Jluis rtra(len mifn Ji'abriekmerk Ch. D. of mijnen naam. < 
~ :!! Monsters enCataloyussen te verkrijyen bijVOGEL VAN DER HEYDEN&. Cie, Soerakarta. <?. 
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tle11 Agent te Soernkarta 
J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds voorhanden: 
POSTTARIEVEN. 
TELEGRAAF'I·ARIEVEN voor 3 kringen be

rekencl tot 200 woorden. 
TARIEVEN voor KOE.LIELOONEN buiLt.n 

de lijn. 
(6) THOOl!.,T & KALFF. 

bij 
Verkrijgbaar 

THOOFT & !{ALFF 
blanco aanvragen tot geleide
billet voor ' ' erT"oer van koffi.j, 
met ont,·ang·st~ew:i,js voor of-

1 

fijpas. (193) 

V erkri_jg·baar 

bij 

THOiOJr T & !A.L:r:r_. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausan 
Prijs 

(in . het J avaansch) 
f 5.- franco pe1· post 

(82) 
f 5,50. 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Ueatings Cough I,ozen~es. 
Middi:il tegen de hoest. 

( 10 5) MAOHIELSE. 

Amst0rdamschB AnothBBk . 
Ontvangen 

ROODE KRUIS _ PILLEN 

SIROP 
(28) 

EN 

van Dr. ZED. 
A. l\1AORIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der Bataviasche Zee- en Brand -
A.ssurantie Maatschappij. 

De ondergeteekende sluit verzekeringen te- . 
gen brandgevaar, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MAOHIELSE. 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIVERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 
KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INKTEN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRAOHTALRUMS. 
DIVERSE SPELLEN, e:tiz. enz. (5) 

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

IlrukkBrij Bn BjndBrti 
en 

HANDEL 

in Papier-, Schrijf- en Kantoorbehosft~n . 
Spoedige bediening en nette ::..£levering ge

garnndeerd. 
P H.IJSCO URAN TEN -Worden steeds grati 

verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 
DE UITGEVERS. 

Snelclruk - THOOFT & iAr.FF - Soei·akarta. 
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