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Een BritsGh·IndisGhB DURBAR. 
Abdurra.bman Kbnn, Emir van Kaboel is, 

door de hangende verwiklrnllligen tm1:,icben Rus
land en Engel•nd, plotseling een man van 
poids ge-worci~n. Hij wordt beschreven nls een 
bekwaam en geslepen potenhwt, iemand die 
yoor een Oosterling veel gereisd en gelezen 
heeft, goed voor de vuist spreekt en op me
Dlg gebied vnn kunst en wetenschap thuis is. 

Den · 8 .April werd door den onderkoning 
van Britsch Iuclie (lord Dufferin)te Rawul Pin
:ii de groote durba1· gehouden waarbii '~"' Emir, 
namens de Kei'lerin van Indie, in plechtig gehoor 
werd ontvangen. 

Midden in ·de groote receptiezllal tegenover 
de Loofdingang wuren twee troonen opgericht 
van zilver en lrnrmozijn, di,,, welke voor den 
onderkoning was bestemd, kP.nbaar uan de gou
den leeuwen weU~e het wapen van Engeland 
omvn.tten. 

Achter de troonen en ls.ngs de zijwanden 
stonden de lijfwachten geschaard in hunne roo
de unifo1·men; duarv00r de reien zetels voor 
de dames, officieren, ambtenaren en verdere 
genoodigden. Verder geieserveerde plautsen Yoor 
de in la1;dsche vorsten, de H.ujuL ·~, Maharudja 's 
en Nabobs, voor den opperbevelbel>ber van het 
Indische leger, den Luitenant-Uouverneur der 
noordwestelijke provincies, de 1eden vun het 
Uihoerend Bewind, de Presidenten Tan Bom
bay en Madrns, enz. 

De zoon vun koningin Victorin., de he1·tog 
Tnn Connaught, zat links van den onderkouiug 
en iets lager de Luitenant-Gouverneur vun tle 
Pundjub. Andere pla1ttsen wuren t1.unge~ezen 
aan de ministers en sil'dm·s Tµn deH huur, de 
rnlandsche officieren, Hiudoesche notabelen, enz. 

De inlandsche vorsten, wier u11.nko1ust ruet 
geschutvuur werd uangekondigd, werden door 
den ondeniecretaris voor boiteulundsche zaken 
nallr de voor hen bestewde zete!s geleid. We
der g1nen de kanonnen bet sulunt bij uim
kowst vun den legerkommandant :::lir .I!' H.o
berts en vu.u den hertog Yun Counaught. 

Daarbuiten was de weg af~ezet met en haie 
ge!!chaarde kavalerie en infonterie; de schot-
1che HooO'landers Torruden de eerewacht voor 
den ingu~g der groote durbar-teut,. ten~ijl 
achter de reien der Lanciers een veertigtiil ryk 
opgetuigde olifa.nten hadden post gernt. 

Eene deputatie in de r\jtuigen vun den On
derkoning, geescorteerd door de l~jfwu.clit, werd 
daaro.p afgezonden tot afhu.ling vun den J;Jmir. 

ETen na twaalf ure kondigde een sn.luut 
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.»O!" riep Ho!lfeld, daanloor eenigszins verlicht, »dan 
:i:al zij er evenmin als ik io toestemmen dat .... " 

»Gelooft ge?" noeg Bob met droPve stem, terwijl 
hij zich naar hi>m toekeerde. ))Toch is zij voor u geen 
vre<Jmde, en kent gij haar genoeg, nietwaar? Do01· een 
brief van haa.i· vader, die, volgens zijno gi'woonte zich 
daardoor onschuldig aan aUes wilrle doen v<1orkom<>n, 
vemam ik toevallig hoe iij zich toen tt'genover u ge
b<Juden heefl; dat ligt nu ePnmaal in haar karnkter, 
en wij moetcn van haar niets anders verwacl1t .. n. Zij 
zal er nu we! weer <>enige tranen om storten, zij zal 
.Zich bekfagen dat zij Weer tot iets gedwongen Wvl dt, 
maar zij zal toch eindigen met te doen, zooals wij 
van baar vedangen. II et z:d IJaar ook juist nu des te 
gemakke!ijker zijn, omdat wij \'OOI' het oogenblik, ge
heel door mijne schul<l, in zeer gespannen bouding 
met elkaar zijn. Maar ik herhaal het, wij rnoeten haa1· 
daarom niet hard vallen. Zij is een zaclltaardig maar 
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driernr.n.l 's weeks: Di11s1lags. Donderilc g1 en 

Advertentieko.sten behn.lve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 plaatsingen f 1.
elke volgende plaatsiug Je helft. Zatenlags~ uitge7.0ndel'd f~agen. ... 

Tan 2 l kanonschoten aan <lat Abdllrmbruan 
Khan binnen bet onderkoninklyk kamp was 
anngekomen. Hij werd. aun den mgang der 
tent opgewacht door den onderkoning met den 
hertog van Gonuaught en den staf; uit de 
koets gestegen geleidde lord Dufferin hem bij 
de h1rnd nimr den troon. 

De Ewir droeg eene lichtgrijze tunica, een 
pantid9n met knplanrzen en een zwarte l'ar
t .. arsche muts met een kleine gouden agrafe. 

De onderkoning was m volle uniform, tret 
tnlr~j ke decoruties versierd. De Emir, die aan 
jicht lydt, bewoog zich onder bet loopen eenigs
zins ruoeielyk; bij zijne binnenkornst stonderi 
nllen op en de dw·bai· werd geopend met de 
conventioneele beleefdheidsrnrmen, het vragen 
i111.11.r den staat vun gezondheid, enz. waa.rbij 
de GouTernementstolk als tusschenpersoon dien
de. Daurop werden de gescbenken, voor den Emir 
best.emd, binnengebrncht en aan ZlJIH'l voeten 
gelegd; horloges, zil'feren theescrviezen, rijk 
gedecoreerde rernlYer:s en geweren, een zilveren 
hookah, (*) een groote muziekdoos, een wandel
•tok met een klein horloge in bet hn.ndrnt, ge
borduurde kussens en lijmvaden, enz. 

Nu.dn.t deze voorwerpen eenigen tijd te pronk 
ha.ddeu gelegen, werden zij weggenomen en 
venangen door de geschen ken, besten1d voor 
de drie zonen vn.n den Emir. Deze bestonden 
eveneens uit speelgoed. wapenen, kleederen enz. 
en duarop stond de Emir op en sprak in bet 
Perzisch bet volgende: 

Ik ben ten hoog11tfl gevoelig voor de beusch
beid, ruii door Z\jne Excellentie den onderko
ning betoond, voor de gunst mij b~wezen door 
Hn.re Maje~teit d~ koningin - keizerin. Uit er
kentelijkbeid voor beide zijn ik, mijn Yolk en 
m\jn J .. ger bereid tot iedere dienst, welke van 
mu of Yan bet Atghnansche Tolk mocht wor
den gevergd. Aungezien de Britscbe . Regee
ring mij h11re hulp heeft toegezegd om iederen 
neemden Yijttnd terug te drii ven, zoo 1s het 
recht en billijk dat Afg-hnnistnn zich ten nauwste 
vereenige met bet Gouvernement. 

Deze korte reJe lokte toejuichingen uit van 
de zijde der verg11.dering en de onderkoning 
sprn.k daarvoor zijn dank uit en schudde den 
.l!.:mi.r de band. 

Eenige stoornis werd Teroorzaakt <loordien 
onder de geschenken voor des Emirs kinde
reu ook een mechanieke zangvogel wns, die 
geduren<le de rede eensklaps begon te fl.uiten 
en te kwinkeleeren en door de personen van 
het gevolg niet zoo spoedig tot zwijgen was 
te brengen. 

(*) Rooktoestel. 

zwak nouwtje, dat is nu eenmaal zoo; in al haar 
den ken, doen en handelen geheel en al eene vrou'' ~ 
schroomvallig ell gemn.kkelijk te leiden, en zeer gt'
Jaten en 011derworpen, maar, zooaJs ik reeds gezegd 
heb, in hare inn•gste neigingcn Jaat zij zich niet ge
makkelijk ovt>rwinnen en wel mag hij zir.h gelukkig 
rekenen, die <lien prijs verkrijgen mocht." 

»Ja, dat moogt ge wel zeggen! Gelukkig, die daar
in slagen kan! En toch! neeu! bet mug zoo· niet .. " 

»Zuu<lt ge mij ook willrn zegg•'n waan)m niet ?" 
verl'olgrle Bob op gerooedelijken toon. ))Gij bemint 
Alma irnmers, en dat zij dit evt>necns duet is m~j ge
noegrnam geblel-.en op dirn dag <lat ik u te zamen 
l1eb gezien, en ook door de 1reurige pror.f waarop ik 
haar stelde, waartoe ik mij Jiet \erleiden, scboon bet 
t>igenlijk een groote . mis~J,..g was. Zij zal u ook dit 
nog wel r.ens rnededeelenJ doeh ge moet er mij niet 
tP. hard over vallen! Ook aan onze scheiding kan bij
na niets in den weg wordt>n gelegd; wij hebben geene 
kinderen, die bet hezwaarlijk zouden rnaken; en aan 
Alma zal het niet zoo moeielijk vallen om rcdenen 
voor haar ,·erlangen op te geven. En ik? Maar wat 
beteeken ik oak? Evenmin kunnen gefdP.lijke aani;e
legenheden bezwaar opleveren, want .... " 

»Zoo al niet ten opzichte uwer scheiding," viel 
Hollfeld hem bier haastig ifl het woord, >>dan zouden 
die toch juist mijne vereeniging met Alma - zoo daar 
o,·erigens aan te rlenken ware - onmogelijk doen zijn; 
want ik ben arm, en eerst na jaren .... " 

»Dok daarover beb ik t>rnstig nagedacht," hernam 
Bob steeds op denzelfden kalmen toon. »lk weet wel-

. 

Nog ettel\jke mal ... n werden er gesc:henken 
binnengebracht, voor de sfrdai·s 'l'"an den Emir; 
de gezn.nten, de voornaamste staat!!l•mbtenaren 
en ten laatste op een fluweelen kussen een 
zwnard, 't welk: de onderkoning den Emir 
overhandigde als een bewijs van zune per
soonlijke hoogachting voor den man, die zM 

even ~ich tot vrieud en bondgenoot van En
geland had verkla.ard. 

Dit zwuard, zeide daarop de Emir, zal ik 
k:eeren tegen de vijanden van Engeland. 

Nn.dat de beide hoof<lpersonen zich nog eeni
gen tijd met elkaar onderhnuden hadden, wer
den officieren en n.mbtenn.ren den Torst Yoor
gesteld, die dn.arop met hetzelfde ceremonieal 
a.ls bij i•n.nkomst en onder het loiibrnnden van 
het g<.\schut werd uitgeleide gedaan. Spoedig 
daarop vel"lieten ook lord Dafferin, de hertog 
van Connaugbt en verdere dignitarissen <len 
aw·ba1·, waa.rmede de plechtigheid was n.fge
loopen. 

Ofschoon de Emir zijn nrtrouwen uitdrnk
te dut h!j in stnat zou zijn lfoslands annva1-
len o.ok 'l.Onder b nlp · van buiten te keer te 
go.an, zoo heeft het Gouvernement hem alvnst 
beschonken met eene battery ve~tinggeschnt, 
eene bergbatterij, een voorrand kleinere wape
nen en ammunitie. Ook is hem steuu toe
gezegd in wat be.tref't. de "zenuw nn den 
oorlog"- geld. 

Want Afghanistan is een arm land en rn 
hulphronnen op verre na niet opgewassen te
gen het machtige Rush~nd. 

Het staatkundig verleden mu <len Emir is 
echter 11.lleszins geschikt om Engeland tot 
voorzichtigheid aan te sporen, van danr d11.t hij 
ondanks nlle eerbetuigingen !treng in bet oog 
wordt gehouden en 1ianwlettend geobserveerd. 

De aankoop der Suezk1urnal-actien door lord 
Benconsfield, het proclameeren van de konin
gm van Engeland tot keizerin van Indie, het 
bezetten van versterkte punt.en in de Roode zee 
en Golf van Aden en het verbond met den 
Emir van Afghanistan zun 11.lle schakels rn 
denzelfden keten van Engel11.uds koloniale sta1•t
kunde en wanneer de Regeering zich aldus 
den steun verzekert van den grensstaat, die 
beide kolossen scneidt, dan handelt zii slechts 
gelijk Bismarck, toen die b\j den Frnnsch
Duitschen oorlog Beijeren op zijne hand wist 
te krijgen. 

De Padjsch.e "§alon". 
De Parijsche correspondent van de N. R. C. 

schrijft: 

ke vooroordeelen men in onze kririgen koeste:·t mPt 
betrekking tot het aanne.men van dat armzalige geld, 
men zou wel, zonder veel gewetensbezwaren iemanrl 
bet ]even benemen; of minsteus zonder aarzelen zijn 
gansche levensgeluk ontrooven, maai· mt'n rnecnt zich 
te verlagen, en zou er dus niet over denken, om zich 
een geschenk in goud te lahm welgevalle11, - goud 
dat toch z110 verl mind1•r waarde heeft, dan bet !e
ven 0f het levensgeluk. Daarom zal ik ook aan Alma 
niet meer geven, dan een kapitaal, waarvan de renten 
gelijk zijn aan het hedrag waarover z~j voor hare 
particuliere uitgaven bescbikken kon. Maar ik zou Vtel 
liever haar een veel grootere som gevcn, te eer om
dat niemand daardocir zou te kort worden gedaan. Zij 
is toch in ieder geval mijne vrouw geweest - mijne 
lieve, trouwe vrouw! Maar ik durf dit niet te wagen, 
uit vrees dat g~j daar aanmerkingen 0p zoudt makr.n, 
terwijl gij haar die kleinigheid toch wel gunnen zult. 
Ge zoudt immer~ niet mogen verlangrn, dat mijne 
vrouw iets zou moeten ontberen? Zelfs zou r!e wet 
dit niet toelaten, en ik spreek niet eens van meer dan 
bet noodige. - 13lijft gij zwijgen?" 

»Mensch! - neen vriend!!" barstte Hollfeld los. 
»Hoe treft ge mij tot in bet diepste mijne1· zitl!! Ik 
g(woel hoe edelmoedig gij zijt, ik besef ten voile de 
gansche becloeling van uw streven - en desonr!anks 
- neen! ik kan er niet toe komen! Stcl u ook eens 
een oogenblik in mijne p!aats! Tot nu toe heb ik u 
nauwelijks gekend, doch ge zult wel begrijpen dat ik, 
zoo ik door 't een of andere aan u herinnerd werd, 
juist niet heel vri1mdschappelijk jegens u gestemd was, 

Inzending der A.dvertentien tot op deia 

dag der nit:gn.ve v6.)x 10 uu.r. 

De Salon is eene t;nuitputtelijke bron van 
bezienswuardige dingen. Al is er geen \Vmtrl!jk 
groote kunst, er i3 tocb outr.aglijk veel vernuft, 
en dat is ook wat waard. Ziehier bijvoorbeeld 
een klein stukje v.m .Frnppa, wimrvoor iedereen 
schatert van het lach~n, en terecht, want het 
is a.llergrnppigst. Het heet un mal'iage d'i11t1fret. 
In eene rgk gemeubelrle sl1rnpkamer ligt een 
dik, bej1i11rd beer op zijn bed rustig tc slapen. 
Ziin hoofd is omgeven rloor een gekleurden 
;i;ijden doek, die vim voren is toegeknoopt en 
waarvau de twee punten uls konijnenooren om
hoog stekeu. Ziju m~ncl is wijd geopend, en 
men hoort heui u.dewb1tlen als de bl1~11.sbll.lg 'fan 
een hoefsruid. 

Nevens hem is zijne nog jengdige echtgenoote 
met donkerbruine oogen en zwarte golvende 
hnren, half op,g-erezeu, met de eene hand onder 
bet: hoofd op het kussen rustende. Zij heeft 
de lamp opg-estoken, ea 7-ll heet't een boek 
uitgelezen, d1Lt m h11re rechterhnnd omliuig 
haugt. Op den ornslng vnn dnt boek stnat te 
lezen: Monsirur, Madame et Bebe. En om bet 
tooneel der tegenstelliug ~ volmaken, hangt 
a.an den mllur nl'Lllst den schoorsteen de bekende 
voorstelling vnn twee jrmgelieden die pas ge
hnwd zijn: >Enfin seuk" Fmppn. beeft tot nu 
zijne vroolijke 8Cherts steeds gespitst op mon
niken en pnstoors. Ditmaal lieeft zijn humoi
uit het dngelijksch !even niet minder succes. 

Een stuk van Bernlld beeft ook veel bekijks. 
Het is de tui11 van een gekkenhuis, wan.r te 
midden van de vallende gele bladeren de krn.nk
zi nnigen heen en weder wandelen: de stuat
kundige wereldhervormer en . de hoogmoedige, 
en de cijfemar, die steeds een vraagstuk op
lost, en de idioot, en de zwuarwoedige. Deze 
voorstelli.ng is anngrijpend en doet onwillekeu
rig denken aitn Gill, den l11ntste11 CiLricatnur
teekenanr, die, heliuis, dezer dagen krankzinnig 
is gestorven. 

Eene derde schilclerij, die vermeld moet wor
den, omdat Z!J veel bP;k!jks heeft, stelt een 
Parijsch bal voor, witar de cot-illon gediinst 
wordt. De heeren hebben vuurroode rokken 
ann en drn.men lnstig rond met de bevalligste 
meisjes in hunne urnit·n, terwijl de aan voerder 
van de cntillon op een tamboerijn het signaal 
geeft, dat de figll ur veranderen Ztl.L Dit stuk 
van Stewart trekt veel aandacht, niet alleen 
om de uitvoering, rlie voortreffelijk is, m1iar 
ook oru<lat nl de figuren portretten zijn Tun 
min of meer bekeude jongelieden. 

en dat zalt ge mij wel niet ten kwar!e kunnen dui
den. En uit uwe hanrl, zou ik nu als mijne vrouw -
uwe vrouw - en nog daarenbo1·e11 vr.rmogen moeten 
aannefl1t'n! Zou dat mogelijk zijn zonder opoitering 
van alf P eigPnwaarde en Pergel'O•'i? 

>iWie onzer," lwrnam Bob el'!lstig, »is alt.ijd zoo 
sti·ikt in zijnP hanrlelingen gehleven, dat hij zich over 
niets zou br.h0even te schamen, als hij nauwgezet 
in zijn verleden terughlikt? Toch mot!te11 wij <lat 
verdragen, en wij doPn dit te eer, omdat wij weten, 
dat dit nu eenmaal den mensch e!gen en zijn lot is. 
Echter geef ik u toe. er ligt iets onaa11gr-r1aams, een 
zeker wlfverwijt in. en het zou wenschelijker zijn, 
zoo het lot gt'wilrl lrnd, d11t wij het 1.0ndPr <lit zelf
verwijt hadden ku11nf'n schikken, maar laten wij be
dcuken, hoeveel bier op het spel staat ! llollfeld, het 
betrdt bier niet allt>en uw geluk, maal' boven alles 
dat van onze Alma! Daarvoor wordt die onbPdui
dende verdeemoediging van u · geeischt - onbPdui
dend, ten minstP, als ge bedenkt nn.n betgPen daar· 
''001' dool' een a.nder worrlt opgeolferd. Buitendien 
mij zult gij we! niet met>r ontmoeten, - en nie
mand weet eigenl\jk de w:ire tot>dracht. G~j gnat 
wefa· terug naar ffodijn, i>n de zaa.k is spoedig door 
een iede1· vergeteu ; de :nenschen hebben wd wat 
anders te doen, om zich lang m1it zoo iets te be
moeien. Hoc kunt ge dus meent>n, dat ge in het 
oog van anderen of van u zelven daardoor minder 
achting zoudt gaan verdienen ?" 

))lk kan mij er, ondanks all,•s, ni.-t zoo dadelijk 
mede vereenigen," voerde Hollfeld weiMend er te· 
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\ ' ertrek dcr '1'1.·eiuen 

N ua.r w!j vernemen zal Prins Prang W ado
no, zir:h Dinsdng den 23 deL.er, met fomilie 
en Q"t-volg, voor eenigen tijd n1t1tr H. D. lu~t
verbl\iveu te Karang-P1mLl1u1 en Srie-Ku.tou 
be~even. 

De noodige toebereidselen worden dn.artoe 
reeds gernn11kt, o 1k de > \iV11j11ng orang" zul 
di:rnr eenige voorstelliugen geven. 

ZondHg ochteud jl lrn(lden eenige jongelieclen 
van Kebnlen in den zoogenimmden dierentui n 
van i., H. Prnng-Wetlono, de bn.ldct.digheid 
om eemge stekken cler schoouste crowns weg 
te nemen, wat echter door den schilclwacht 
gezien wenl, die hen in arrest nam en nnar deu 
Kapitein Vll.11 Poli tie urncht. Dez~ g-itf op zii n 
beurt vim het vooruevidlene den Prins kennis 
die hun 'eene cluchtige ...-ermauing deed geven . 

Het is wel j11.m111er da.t er zoo vtmk slecht
Op£.S·evoeclen worden gevonden. die bet 11.ldus 
voor de overige bnrgerij bederven. 

1 
0N:GELUKKE~? Hedeu ochtPnd had op den Het kortste en bond~ste 

aloon-aloon een treuri~ ongev:tl plnats. De misgrep(m der Engelschen in 
verbaal van de 
Egypte gaf on-

I 
militairen hieltfon vuurexercicie met lo.~qe pa- l1Ln!!~ de St. Jumes GazetfP. 
tronen, tne.n eeul'kbps eeneinlitnd:>clie \'leesch- Faitel\jk bPL.it genoweu hebbende vnn Egyp-
verkoopster vnn Djitq1til1m ernstig en tl ci :won te beeft de Engelsche regeering in den boedel, 
vrm eenen !\fas Ngnbehi vnn K1t0em1111 doo- dieu z\j overgenomen bad ook den gnrlsdien
delgk gewoud, for n1trclestort.fe1i. J~er;;t.genoem- l stigen opstnnd in Sorchtn gevonclen. H1uir zet
de outving een schot door dtJ heup, tonvijl de ! hims de l~hedive, stelde voor Genernnl Hicks 
l1111tste d.)01· en tht1r ~,~,rn!wten w,H·,l. l' te zenden ter onderdrukking. De Engelsche 

~poedigst werrl de Dir. off. v. g-ewwlheid op- re,geering antwoordde niet neen en niet ja. 
ontbodeu die d11.del\ik genee,,;knndi\,\'e hulp ver-

1 
Hicks be~loot te gn.an, met een leger waarvan 

leende en de lijtlers in l1et milibtire ho;;pitMl hij en de regeering wisten, dnt bet onvoldoen\ e 
deed opuemen ter verdere verpl1•gi11g. of:>choon I was, en hij werd vermoord met z~jn leger. 
znlks voor lnntstgenoeirnlen niet wocht bnten, , Na die rnrup ging de Engelsche regee ng 
cl11ar b~i weldra overleed. De vrou w verkeert l a1.m 't overle~·l{en, jui-st l1tng genoeg om aan 
no~ in :torgwekkentlen t.nestnnd. l de opstandelingen gelegenbeid t.e geven om 

De zaak is b~j de Militnire autoriteiten in het gnrnizoen in Sinlrnt te vermoorden en 'J'o
streng ouderzoek, en rung men die dus niet j kar in te nemen ... 'l'oen ging zjj nazoe en, 

• voornitloupen, oi'schoon er nanr wij veruemen j wnt de beste weg wits om nan,r K11rtoem te 
I gegronde ver111oeclens bestaan dat de schoteu j kornen; en nn viif maanden overleg koos zij 
I v11n <le Ambo11eesche cumpngni'e 1tfkomstig wn.- · den slecbtsten weg en zond eeu expeditie die 

re;i, en gt~constnteerd werd dat de wonden door scbatten verslond du.arlnngs. Die expeditie is 
Ofscboon de rijstoogst onder bet Grobitgan- geene kogels kunnen veroor7.aakt z\jn doch door er nooit gekomen ... En gedurende den m11.rsch 

scne .,Jech ts een derde v!Lt1 vorige ju.ren bedrnagt, ~nclere. projectiel.~n, vermoedelgk spkjkers, !.'teen- is. Gordon gedood ... De troepen van Osman 
zi'n de ,ri'zen van dnt roduct buiten(J'ewoon tie~ 0f1ets de1·ge!~1ks. . . D1grnu. bebben al het wa~e:· opgedr?nken, d11t 

t3.50 v. 111. sneltrein, 1rnlke 1 .J Ph.J · I p d v 1 d ~n , 1·cll /.ouden dergelq ke oefomngen die voor de vreecl-I' rondom de Erwelscbe pos1t1es te vrnden wns 1m,.,., en ermneren ve e ou en a i 11.g., z J • . • .. 
1
.. · .. "' 

te Solo nnnsluit nnn den snel- niet ooit zoo 'n oedkoopen tijd dooi;leetd te in.me burg~qJ levensgev1mrluk b n ken, met · en 'il\,)11 toeu weggegaa~, en generaal ~rahnm 
n·1•;11, tliP om Hl30 "· m. h bb g · · voortaa!l bU!ten bet rny0n der stud kunnen beeft toen ook alles bueengepukt en is ook 
vnn cl1w1· nn111· So1•1·abaja ver- e en· gebouclen worclen? wei!J5eg11an. 
trekt. \'erder 8.3·J v. m. 1.11 Vele Chiuezen maken van de gelegenbeid 

chm ook gebruik, om een grooten voormnd .. , . I Engeland hn.ast zich zljn troepen nit Soedan 

Semarang-Solo 

SoJo--Scmnrn n~ n. m. Bu h .. et afdmkken van <lit nurumer verne- terug te trekkeu, zoo1Lls eeu koop_ 11mn, die zi,J'n 
7.'2 '" ni. ·J0.30 v. rn. 2:16 rijst en pndie optekoopen, ten einde cliemLder- I t l cl t t ht 
n. m. sneltrei11, welke aan
sluit ann den s11eltl'ein, dif! 
om G.'.20 v. rn. van Soern
bnj:1 vertrekt. 

~ernarar.g-KedongDjati 2.55 n. nl. 
K~dong-Djnti-Senwrnng8. l ~ v. m. 
Se111nrnng-D.iokja o.50 v. m. 8.J I '" m. 
Djokja-S,•rnarm1g 7.J 5 v. ni. ·J 2.':?.5 v. m 
Djokj<t-Solo 7.15 v. m.0.48v.m : L.% 

b1rn<l bij het inntlleu der westmoeson met men WJ.J uog 1e vo gen e om ren e on- . ku.pitnal nit een slecbte zaak terugtrekt om er 

wins? wader rnn de .b~rncl te ie~ten... . ge~~d:~~n h~t3~li~tr~er vuur gaf, bevonden 1' elders rneer pleizier van te heP.beu. 
Hier ter ste;le van~eren de. r~1stpruzen tns- I zicb 14 Amboneezen eu 5 Eurooeitnen, wier A. D. 

sch~n de ~ 4 a f_ 4 .2? ,.rer pikol voo~ .eerste j geweren terstoncl dour de Militn.i;·e Auroritei- ! . 
soott en mwdere kwahteiteu tusschen f 3 a f 3.50.

1 
ten, biigest:rnu door den gew~ermnker enz. on- J Onder de rubriek :.>Ongeva.llen" vermeldt de 

----~.- derzocht werden. Hebben nl. de projectielen A.msterdammer. 
De boekhouder vim .een . Soernbaj.nasch kan- uit steenen bestnan dll.n la ten die in de - De brnndweer verleende heden ~rrlp bij 

toor <le heer v. R., <lie z1ch eerg1steren per j trekken of velden van den loop, dpor lrnn on- een schoorsteenbrnnd in l1et Gi·oot Hemeli-ijk 3. 
n. m. 0.55 n. rn. spoor van Soernbaja herwn.'.l.rts beg11f, sti1pte l O'ereO'elden gnmr, kmssen na, t.erwijl kogel8, 

~: 
1 
~1. \3~· 1;

1
. Om" rn. ·J ·

53 
:: ~~e~~~~f ~~i~, ~~1~1ui;0~;n h.:~n~e~e:.er~~:~~~~~~ I ge~~!~~l :i:~\:~et~-~~~~~n 1 ~1~f ~;;,g~;:~g-nzii 11 zii n Sedert eeuige dagen is de Inspecteur-Gene-

Sole -Djokia 

\\'illPn1 I--I\edon0'-D.1'11ti u 1·. m. 2 n. rn. ~ ~ r1•1·l b1·1· den cJ1' •nst der· St•"ttsspoor·wer:ren op te la11t, trnchtte nochtuns m den reeds weder voort" met losse pnt.roneu en steenen gelnden, • • .. 1 e ' "' o 
Kt>dong-Djati-\\'illem I. 8.3 v. rn. 4:11 n. m. . b . .. d t · t l t .1 Id Javn, alhier Q"eaniveercl om de werken vnu de 

10.4l (~nf"ltrein) annk. Soe
rnbaja G.-

2.:l5-aa11k. ~[adioen 5.32. 
Soerahaja-Sol<J Djebrcs 13.:!0 (s1wltrt•i11) a_tnk. Solo 

Dj. '1.28 
8.25 11a11IL SuloDG-· 
·11.57 a:u1k. ~ladioen 5.3·l 

(l'ij..bc1pg:ll'~n l'Ol.!lt'llS 111id1klb. lijcl ::iMntlx1ja: 9 mi
nn~"n w. chil mec Sulo; I~ 1;111· Soi>rnb:ijall ·H .5'[ 
Soln.) 

Op de politierol vnn heLlen werden wegens 
bet beL.ir. ¥nn cliinclestieue opium gestrn.ft met 
2 rnd. kmbtl lfono\\·idjojo, l md. krnknl Bok 
Dj1)jowigoeuo. Bok Djujosetiko eu Poting, met 
8 d. krnlrnl de nmboneescbtl vrouw Meijer,
weni~n voorts vriigesproken Roclrono, Liem 
Djoen Sing alias Liem Ing Hwn.t, Ngiidimun 
en Pirman; naar den H.t!sicleutiern1ttl verwezen 
l\itiroto alias Kariosoew1trno, Bok Kasancli
kromu en Bok Setrowidjojo. 

De Arnbische wonderdokter op Bn.tang1m 
verkoopt o. n. ook kwikzilver. 

De in lnndsche gronten gel1ruiken dit bii vry 
groote closes om sterk en onk wetsban.r te wor
den. In onze plmrmncopie is zoo'u recept on
bekencl en voor de volksgezondheid blijft het 
eene vreemde kuur. 

Ill eweg1ng zun en rem e rnruen, s rm rn e . om driol' vergel!jking der kr11ssen te cousta- ~· 
en viel, gelukkig ecbter ,,bnitengants" I teeren uit welke geweren de schoten geval- l!jn Djokdj1i - 'l'jilutj1Lp in oogi;nschouw te 

De rei;-.igers, die hem ha<lden zien vallen, j len z\jn. nemen. N anr wij vernewen beett de Heer 
dachte.n i1iet unders of h.!i W<LS OVPrreden e .. n i Eeni!!e jn.ren geleclen lrnd op Willem I iets DERX b\j den Hoofd-Ingenieur de Heer IJzER-

l t If t 1. t k I 1 h I :r.r.rn zijn intrek genomen. somnngen c ors en ze s me nan.r. unit.en e n- ; dergel\jks plnnt~, ot~choon toen sec. ts rnrbou- l 
ken. JJe onderknnt der .trede ging trouwe~s I wen tot doehv~~ d1e11,Jen en .heeft men op~ Mat. 

rnkeliugs lungs z\jn hoofd, <loch met den schnk {
1 

bovensfatande wuie de dadt'lrs Uitgevonden. ! 
is bij vrij gekomeu. Het bln.1Ldje Pitek heeft er een eenvoudig 

I . I rniddel op gevondi>n Olli de honge boetlen der 
, . .. . . I ~fuTA.TIE .. Heden n~nmldng vm·fro~ pe~ -snel- , dltru<'s voortann, in de sch on w burgen, 11iet langer 

I 
De veuctube by den Ass1stent-Hes1dent vn.n i trem v,m bier rn111r Samara.ng- om ZEd(r.. be- ~ tot lust der toeschouwers te doen zijn. 

\Vonogirie den Heer Schepper, op gisteren, i stemming ,,Joana" te volgen, de beer A. C. ~ De schouwuur<~-directenren hebbe~ niet an
brncht ca f 1800 op, l:etgee~ :·;01: een phmt~je j Scbe~)per a~si;;t. !~.esit1~nt ,c~.ie gisteren ziin be~ ~ ders te doen clan'" de heere~ ann de linker- en 
nls bet b?vengenoernde genoegzruru zonc!er Euro- I! st.nm. te vVonogn ie a,in z~1n opvolger de beer ~ de dirnrns aan de recbterzude van de zaal te 
peesche rngezetenen, een louuend cyfer is te noe- Lanw:~ overgnf. Heeren 111.ndhnurders betreu- I doen plants nemen, en kunnen bet dan aan de 
men. ren znn vertrek, . dna1· de beer Scbt;pper ge- ~ daw<?s OYerln.kn om onder ellrn.uder over het 

i toonrl hecft o. a. rn ziike veepest., met alleen ~ geval te kiLbelen en de zaak uit te maker:.. 
De Afdeelingskorum11.ndaut hBeft, met bet i te kunnen bevehm <loch ook wist te zorgen i 

oo,u op de Poe11s~, zgne inspectier~is nat:r de · dnt z\jne bev("l"u werden uitgevoerd. ~ ~ . . , . ~ . 
Vo rs ten lnndPn mtgestelc1, rm ~al met voor .de ~ .:ien.e 86Jnr~ge '~ed.u we te A."reren, -~1e eetl 
eer:;t.e dagen van de ruannd Augnstu11 alhier f!EME'\\'\"f'JDE "-'E~ICHTEN i zeventigt11l i~'.st11Jl)lii.1elrngen heeft, beeft. z1ch de-
Terscbij uen, bij welke gehg~n beid vermoedeJijk \l. J.Vb • J.\ \a' .Q 1'\. ... "' . "' • ~ zer. di•geu by. eeu laudbou wer nog als werk-
in den Km.ton enz eemge feesten zulleu gege- ~ me1d verhumd. 

ven worden. J?e ~i?hterljjk gei::temde re8ta.umteur v. 1:.rp ~ VVij vernemen, clat vuor betjaar 1886 nieuwe 
. . . bezrngt. m het ~: H. B. op d~ voh!ende w.gze ~ voorwnnrden vonr de pncht der pirndjesbuizen 

Men verzoekt ons d~r Pohhe. attent te mit- 1 het pot~c, dnt h!J te vuur heert hang~n. 11.

1 zulll:'n worden gemankt, onder andercn, d1Lt de 
ken op een leeg en met omhernd stuk: grond I pacl1ter onder bedreigj11g Vall strnf. geen goe-
op Kebalen, dat tha.ns door de omwoners al- Van ERP heeft een O'Oede bui, . deren in pnnd Jn1.g nemen, wanneer b!j den 
dnn.r tot ruestvimlt .. gebruikt wordt, en niet Eu di1.nrom Jn.nt hii u"'nllen weten, I eigena1tr .niet. ken.~; terw\il_ bti twijfel, de pach-
nlleim lederen voorhu!prng•ff duet witlgen, nrnar Wnt l\IO RG E:N rniddao- door de lui ~ ter verplicht rn bu de pohtie omtrent den waren 
bjj cfeze snikheet~ d11ge11 ook ernstig geva11r ~ Ten 12 ure wordt gegeten. I nanm vnu den eigenn.ir der in panel aange-

De Persische comedietroep, die heden avond Ii D t l ] ft 1 .. t d I 
~ Een keurige lekbire soep van hoen, eze llHl.11. rege iee , ge ooven wu, en oe 

Toor de gezondhe1d oplevert. ~ · 

1

. boden goederen te gitnn inforrneeren. 

hnre l1iatste vnorstelling op N.g-nwie geeft, heeft I " · 1 ]") t t n d t t 
1 .. k ·· <l l 1 I l } t 1 Oi1ze sch··1tter·s 11e1·l1°le11 de oucle kl ht ~ En dn.n'n kroket vim i·ong-e duiven. om zoo..-ee moge !l;: egeu e gaa ' n ges o-ge 1.1 • w1.1 ree s vroeg-er met ec e?. c en 1e p an , ·· ,. - • ac q 'J 1 cl · d d b ht d 

~ ~ En Honstbeef die n goed znl doen en goe eren lll pan wor en ge rnc , aar 
onze veste te uet:ueken. Het irezelschnp best11at dnt schietoefe1riug-en, uoch milituire rnn.rschen ; " l t l L l db "d · d t <l' 

'J ~ ~ Die ge kunt gebruiken zonder klui ven. · e ie van a gcmeene ue {P.n ei is, a p1m .Jes-
uit 12 perso11en, wnnroncler vier d1tmes, en moet tot het tableau vim diern;;t bebooren integeu- ~ I bui7.en de vuormndschuren zijn van gestolen 
tamel\jk goed spelen, terwiil de pr~jzen biilijk stelling met Djokja, terwijl toch nnnr zij ver- ~ goederen. 
gesteld zijn. rueenen de schuher\i!rns, de daarnnu verbou- j EEn dan'.1

1
1 knp~tenAmet.kt.ruf' gebrnden J. B. 

Op i\liLdioen en Ngnwie lokken z[j ve1e toe- dene uitgaven zeer ~oed toelaat. Het is zeg- n perz1 rnn ui men -11., ~ 
sci1ou\vers en hebben du.nr cLrn ook uitnemende i gen z\j recrutenschool uit den treuren. En de rest clat kunt gij makkelijk raden ~ In de buurt van P1Lr1drnnsal1tk en 'l'jiledor 
zaken gerunakt. Eenige n.fwisseling ware zeker weuschelgk. i 't Is groenten, vruchten en WILt sln,. ~ zijn dP vulirn.niscbe rnodclerpoelen, nanr men 

:~-a-fl-11. . .iGe l~Pb~-:~~ch .... t_..i_n~:---.l-,~-e ~ ... n~.ic-l-1t-en-;' '"'"' ik "'" doktm·, " ""''""'· om bet b"t' mid- I ik '" bet ,,;,.t:· - - · . = l .,,, do beide m"'"'" "'"""'' "'~'' wo»doo. Hm 

OP :Pl!Jk }i.,I;." had, dan zou ik u de keus van de mit.ltlt~len hebben lJ0 zPkP1" ongttwijfold!" Vt>rvolg-de Hollfolrl, ten l l't'll wrewl tf'7en hem b1•houd1rn, en blet>f dus bij 
hjk. cloch rnij11 i;-•;10.-l, 7.(•gt 1nij. dat ook ik gcen I del te gr.bl'uik1;n ! --- zoo ik er vroege1· Ol'e1· gP.clacht I Bob schn.!rle hevig ontkennend hr.t hoofrl. I 1'ade1· had, sinds dat onclerhoud met Bob een zeke-

'>Zou uw ire\'o;•l !'1· dun 11:ets tc:gen in te ~~rengen I besµ11ard .. :\1anr nu is het daar~·oo1· te laat --- nu . boogsie opp;ewoncren. l\T:i.ar noor!za~kt het noocllr~t. mij.

1

b Aln·1·~ steeds stPl'k op •'ene scheid!ng aan~ringen. 
heblwn, 7.<JO het mijne 1ueduwe gold?" H•)eg B(1b zou. als ik 11 \WI heb leeren ken11en, de doode u orn Hin ienrnnd i.ets aa~ te n..rmn, dan be?, 1k e1. zu werd du~ b1J barn bP.sl111teloosht>Hi heen en 
met ~omlrnn'n rrn~t . veel meer ten. hinrle~·paal zijn tla:; cl.e hivende !" . , rl~nk1~aal' voor, dnt het 1s van een mensch zooals [J!J . wc>er gesl.ing-er~,. en Ilob kwam baal' nid te hu!p, 

l lollfd.l drukte de hand op ltet hart en keek hem ilO! vikPl'i 011emd1g Y<'el meer nep Hollfeld, <lie Zljt ! . . om ham m0er mmge ge,·ot•lens rfe bovenhand te 
natl. <ll~uf hij hPm nit>t gocrl Yt"1·,;taan lrn1i. eene huil't'l'ing Ol'er zich voP.ltle gaan. «.Dan., .i;~· dan . Mrt ;en !l'esmoordrn kl'eet. Vtl"len de bP1rlc ~annen ! duen l;rijgen. llij vel'mPed baar voortdul'end, mis-

,, flaa1·u1·e1: lt,:b ik 1ri•!t g-.:i,focbt." Yervo lgcle Bob, \ zou het geheel en al onclnenluk voo1· ffilJ · zun. in ellrnnrs anncn, Pn da11rop wenrlde llollf,,,d ztch I schien md bet doe!, om het vooi· haar met nog be-
. 111isschi1·11 wel uit ncbtio;:; voo1· u\\'e pcrsO•)ll; rloch I » Wehw," ~meekt.c Bob dringe11rl. >lGe1if mij dan naar cen boschje, dat vlak voor ht?rn lag. Bob zag zwarPnd'er te ma ken maal' weJlicht ook uit V!'ees, 
hicr nnn hl't strand, kw;im zoo iet~ mij ook vriur de hand er op! ~Iij dunkt ik hoor reerl~ hoe ge tot hem zwijgend na, tot hij i~ het geboomte verdwenen vonl' zich zelven, dat hij in een oogenblik van zwak
c\en ~eest. Ik Jaat dus nnn n rle b1~.,lissing. I-Jet Alma zt'ggen zult. l>Eindelijk de> rnijne"; en. geloof was; daarnn keerde h~J ztch weer naa!' de zee'. die beid, geen weel'stano zou kunnen bieden, aan een al 
stmi.t rnij tegen om dnn.1· tang en breed <'f hoogdra- j mij, rnijn Vl'iend, 00k ik wl rnij nil!t ongelukkig gc- ht>m, als met etln zacl!t zuchtje, een goud getmte te sterke opwelling van zijn gevolll. Daardoor e
V1'nd o,·e1· k redeneeren. maar ik geef u mijn woord voelen. Ik heb tot nu toe vee1 te veel voor mij zel- golf voor de voeten rolde. raaktP. Alrna bet spoor gehe,.l bijster, en l.P.g»n zich 
rlat ik l'I' (lflll zou rnldoen. hies d11s rnij -- of het ven, en te weinig voor anr!ercn geleefcl. Dat m•Jct en Doch Alma nam hctgcen over haar besloten was eindelijk in te bee!Jen, dat Bob haar niet !anger 
ce11 of hf>t anderen, - want C<!n dnrde kP-W> be- zal nu vr.randeren. Gij hebt. er rlaar strnks op gt>zin- volstrekt zoo gewillig en {;Platen nict op, ah Bob- beminde en dat zij zich rlns om zijnentwil die op
staat <!r nilc\t." spe1)ld, d1tL er in rnijne be.Joeling en mijn strevcn ietll nan Hol!feld had vool'~espi .. gdd; trn11wens b\j me~r- o!leri11g getroost1!11 rnoest. Zij h·1d, op verlnngen 

»Ge z\jt ijzingw~kke11d. Zellinn," riep !Iollfeld, grootsd1 was en ik hcrinnc-r mij daarove1· gelezen of der nadenken was h\) er ,·oor z1ch zi•lven ook rnet van Bob. een onrll'rhourl met Bollfeld, eu door di••ns 
ten\·\iJ hij d1chter nnm· hem toe k wam. >>Ik lees geho'ol'J te hebben, de u1t~prnak: doe l!et grnotsche zoo zckcr van gewePst. Het vi,· I. haar smartelijk, hartstochtelijk" tnal en opgewonrfone woorden, harl zij 
op nw gelaat .... " alle~n. als er 7een anderen uitweg mogel\jk is. 2661 ja, zdfs wa :; hd vorn· lwar een gn~vend gevot>l,. te meer m11ed gPki·egen. en \\erd het han:· gemakke-

>l Pat ik zon 1wten te sterven 1•· vulcle Bob zijne is bet cok, en ik verdien dn> niet eens <la11k; ornclat moeten ornlc1·~1nden, door .de lrnndchngr~n de1· he.1de lijker ern be~lnit te nrrnen, te eer cl.tar Bob vooi·t-
woordt•n ann, weemriedig- h;chend•·. >>\Vie kan dat il~ niets nn.fors handelen kan. En 0.11.' v.oor u blijfL er mannnn. d:1t Z\J slechts w"in.1~ ac.ht. c.p h1~re. r~1een111g duren(l rl.t'ed, iilsot hij volst1 ekt g-een acht gaf op 
ni»t :1ls hij zijn tijd gekomen acht '! En dat 1s met met anrli'rs over, ;s het ntet zoo? \'\ l'/Z dus met elke gesla~rcn hadden, en 11auwel\1ks ha111 dr~ aclit1ng be- haar stq]d, en hoe Janger !Joe koeler werd Dus 
niij het µ-e1·al ! J.>t-nk C'r nu <•1w;tig OH'l' na, maar kl1iing"csti;;heitl! Let op de zee en op den heml'l -· l toonden dit~ zij in de n\i.11h'.·id ha'.l1·s hnrt~n v1•rgen kwcim zij er toe, om op zekenrn morgen, toen hij 
~p: eken w\j er niet 111eer ol't'l', e11 lat en wij Pi' een in tfo reue zijn 011diepten, arm de n.nrlere verto,)nen ~ ko:i. D:tanmbo\·en 1i,1d Zt.J z1ch 11u reerls s1nds Jang ! 1wt bosch was ingei·erlen, bet rijtuig tr doen inspan
eir1d :rnn 111nkPn. Ik Wl'nl er te Zt'l'r door aange- zich wolkrm - toch zijn baiclen g1·oot~cb, zoo we! de : g~we11d nnn het ~tille genoeglijke lt>ven niet B?b, ! nen, en zondt>r afscheid van hem te nemen, zich 
grqien I'll ik verliing nnar rust. zeP. al:< de h1!rnel! Evenmm schaadL clus dat kle111c l clten Z\J had lee1·en boogsch:1tten en op1·echtc achtu1g naar de stad te cloen brengen. 

Nnrfat zij e•·11igt•11 tijd zwi_i!{enrl n:inst elkaar hnd- wolkje icts nan uwe eer!" i torrfrot>g. En rnocst zU daar 1111 zoo rnanr op ee11s 
dl'n voortg-e't 1pt., zei Bob, die !Iullfelo eenige oogen- »Toch blijf't het imme1' een dwang," riep Hollfold, , afstanu vnn doen? 111isschien drorg er ook wd toe 
hlikken had a1111gekeken. ))[)ei1k niet, dat ik n tot >lmaar rlnn toch een rlwang, z1rnals wellicht nog nim- } bij, dtit ~ij was gaan twijfolen, of h:iar vatl11r we! 
ieu r1wingen wil, dau allc•en io zoo vel're ik, als mer is aangewend. En, tegenoveJ' 11, Zellina, verzink ~ recht had, in zijne bewering, dat Hollfold, d!l edelste 

( Wordt -eervolgd.J 



ons meedeelt, weder vermeenkrd met <lrie, ter
wijl cle oppenlukte vnu de reetls bestaande 
met den dag zich uitbreid. 

B.H. B. I 
doot· <le karnpongbcvolking en zijn lijk b!Pef op bet 
tf'rrein achter. 

Onder datum rnn 8 Juni werd uit Palernbano 
. be1 icht., rfat de beide amokrnakers te Djambi zijh 

uitgelevt>1d. 

Am~tenluw. '12 Juni. De hnndel beeft den Mi-

Hampoong 7.]ina: §oerakarta. 
BA ROE TRIMA: De St. ](I mes Bwluet zegt, diit in het <lng

boek v1tn Gordon, 't well.:: door een vriend te 
Cairo nn z!jn dood ontvangen is en te Londen 
uitgegeven 'vordt, waarschijn1jjk niet zonder 
verkortiugeu, o. a. het volgende door Gordon 
geschreven was veertien dagen voor zijn clood; 

De rust we1 d niet v1~1·stoo1 d. f' 

nister \au li:olonien 1>en adres nangeLuden, waarin Sroetoe 
:wng-edi 011gt>11 wurdt op hct afsch11fien dP.l' uitvoer-1 t 

Manilla No. 1 dan roepa-roepa 
• t ,. · d k 1 . h sroe oe n•c11 en, c 1e Ill e o omen ge even worden van . 

suike1· en koffil'. PaJOOng- sootra (roepa-roepa) 
llenOl'll1d tot ingenirm· dt>r eerste klasse bij Bur- Kain soetra roepa-roepa barang· dagangan, 

gerlijke Open bare Werken, A. Mijer; boleh <lapet moerah sokali. >lk ]mn rnij b~st verbeeldea, dnt het tbans 
zoo gnat: Op het imiten vnn Lord Granville. 
Lortl Grnnville leest cle cournnt: >Knrtoeru 
houdt bet nog". Hij scbelt; ziin secrefori~ 
korut. »Zeg hoe fang zci Gordon ook dnt 
hij bet houden kon ?" -- »Zes nrnan<len, 
mylord.'I -- »Wat clrommel heeft htj het clan 
&cht uit te houden. Dut's geen manier van 
doen." 

tot f!Tiffier Lij de lnndraden te 13anjoemas en 
Poerwokerto, de Groot; 

tot co111mie·1 op het resiclentie kantoor te Siboga, 
Sam~un. 

Bevorderd tot dirigeerend officier van gczondhl'\id 
der t\\'eede klasse. W. J. Oosterhoff, thans officier 
van gewndheid der eerste kla~se. : 

tut c1flici1·r \'an g<'zondheid der eerste klasse dr. A. 
J. Helfrich en A. A. Grondbout, thans officieren van 
gt>zondheid der tw~ede kla~se. 

Sir Fl'ed1•rick \V ... Jd, Gouverneur der Str:iits Sett-

(132) 

SALON DE COIFFURE 
B :r·osse Mecanique. 

Heerenstraat-Solo. 
Zoo overtuigd was Gordon, dat zijn dood 

een welkome uitkomst voor cle Hegeering in 
Engelaud zijn zou. 

lements, th:ins met \'el !of in E111 opa, is benoemd tot Op nieuw ontvangen een groote voor-
grootkruis de1· orde van st . .Mich,rnl en st. George. raad eerste kwaliteit stroohoeden in alle 

A. D. 

Frankrijtt gaat ook mee doen met bet gmb
belen nnar 1rnlonien in .Afrih. Terwijl Italie 
Assab heeft nan de Roode zee, Engebnd ge
heel Egypte en Zanr.ibar1 Duitsch!tLnd de streP.!r 
naast en boven Zuniibur1 en de St. Laciab1t11i 
bezit, heeft nu de Fransche Consul te Barrar 
in bet lnu.:l der Somali's de hand gelegd op 
een pnar streken daar als onder Frnusch pro
tectoraat. 

De liee1· Cecil C. Smith, kolonia le secretaris, waar-
nemP11d Goul'erne11r der Straits Settleuwnts, zal van soorten van af f 1.- voor kinderen, 
sta11rlplaats wisselen met den beer Dickson secreta- Panamahoeden a f 3.- Heerenhoeden 
ris \ 'all Ct>vlon. f' f 6 1 t Ell d l d , van a . - s e -{ woo ioe en te-

J\an bet µ-ouvPrnement der Straits Settl~ments is 
duo1· onze fipg1'1~ring officieel mi:'degNleeld, dat de gen vermindenlen prijs, hemden, kragen 
gelieele ku8t van Atjeh tbans VOOI' den llandel is enz. enz: 
opei~ge"teld. . . Groote voorraad Parfumcrien Ed. Pi-

S1r Peter Lumsden ts den 5t>n Jum te Londen e • . . 
aang-ekumt>n en met gee>-tdrift ontvang-en. ll naud, Veloutme, Cles Fave, Vma1gre Lu-

' llij !~ t"~'·: cen sclwi~s~·erhterlijke uitspraak in I bin enz: . Direc.~ uit Europa aangevoerd 
de Hus. isdi-En..,el. cbe quae. t~e. St. Em1hon w11n (Bordeaux) echte Lan-

Londen, ·12 Jum. De> Times dePlt mede dat H. .. , v .. 
A. D. 1\1. de Koningin vm1 Eng-eland het verzoek om ont- guedoc WlJil ,., f 14.- per clOZlJil. 

s::ig van ht>t ministerie Gladstone weigcl't ill te Heerlijke Manilla en Havana sigaren. 
willige11. 

Vers~reide Berich ten. De a~pirant-ingenieur N. W. van Doesburgh is (124) J. B. .A.UTHIER. 
rnn Cheriuon naal' Inrlramaijoe cvel'g-t>plaatst. 

De lrnµitein d..-r genie H. A. G. van Dentzsch beeft 
een tweejarig verlof n·rnr Europa aangevraagd.' 

De vcreemg1ng »Eenrlrncbt" te Datavia, gaf Zn- Te A11jer 7.ijn aangekornen de zeilschepen Aber-
terdng jl. et'ne nitvoering, ten voonleele 1our de co1•ne voor orrli:'r~; 
armen. -- \'an de Zl'l'en canclitLkn voo1· bi>t eind- en ;\'01·d1mskjold met een larling steenkolen. 
examen van <le kweeksc11ool vool' Inlandsche onder- l Uit B.1t:wia. ' 13 Juni. Sir Frederick \Veld, Gou
wijzers te l3andonQ zijn e1· zes geslaagd, namelijk ' rnrneur der Straits Settlement~, th:rns' met ve1fof in 
een Soenda11ees en vijf Javanen. ~ Europa, is benot>md tot grootkruis der orde van st. 

- Hf't derde dee] van »den geneeshcer in Ked. b Miclrnt.'1 en st. Georgl'. 
lndie" door Dr. van dt r Burg, i~ bij cl·~ lirma Ernst i De beer Cecil C. Smilh. koloniale secretaris, wan1·
& Co. te Bata1 ia ,·er~cheuen. llit dt>d behandelt de t nemend Goul'ern<'ur der Straits Settlements, zal van 
~foti•ria Inrlica. - Eene Chiueesche vrouw ht>eft zich ' s1andpl:iats wisst>lcn met den heer Dickson, secreta-
te Batavia in een vrij diepen vut la ten valle11, met ris \'an Ce~ Ion. I 
bet o•Jgmerk om zich te verdrinken, mttar were.I Aan het g-ouvernemcnt der Stl'aits Settlements is 
zwaar gekneusd en meer dooil clan le\'enrl daaruit : do01· onze Ilt>gPel"ing officit>el medegedeeld, <lat de ge
gehaa!d. - Een nieuw station zal te Batavia opge- heele kust van Atjeh thans voor den handel is open
t•icht worden yoor de Staat.-lijn nc1ar Tandjung-P1 i•>k gesteld. 
en voor de Ooster~poonvcg. - '.llaat~chapµij. - De Te Anjer zijn mrngekomen de zeilscbepen: 
mnziektent or het Paradeplein zal VrijJag a. s. met Abei·co1·11e voor orders; 
de banken incluis publiek verkocht wu1·den. Die Nonlenskjold met e\"n la-ling steenkolen. 
tent komt onder den hamer, ten einrle het te kort Batavia, ·15 Juni. Het stoomschip Pi•inses Amalia 
te dekken ,·an wijlen het muziekfonds, waartoe het is den ·J 1t•n .!uni te Suez mrngekomen. 
in cigl"ndom bt'hoorde. --- In de Gymna-;tid;school Londen , 14 Jnni. H. l\l· de Koningin heeft Lord 
te Sm1arang zal hedt'n een ope11b,u·e les gegevt'n SaLsburv ontboden naar het kasteel rnn 13almoral. 
word•m, zoome1le in bet Prntesta11t,c:h1! wee.,huis op TwN•ja1·ig verlof naar Europa verleend aan P. J. 
den 18e a. s. --- De Met-a.pi beeft-volg1!ns het fnrli~ch U. Modde1 man, uewaarder der derde klasse van bet 
Vaderlancl - Oonderdag jl. weder veel rooli. uitgestoo- kada ·ter; 
ten. --- De ChiL1eezeu te Semarang hebbt>n Dander- aau H. A. G. von Dentzscb, kapitein der genie. 
dag het kleine koecla (waarorn 11iet hitje~? fee~t met Ont~l~µ-en, eenroJ, "'· Quordt, opziener der twe>ede 
de noodige geur gP\'ierd. --- lem:i.ri.1 uit '.lladwen klas. e li~j bet mij11wczen. 
beklaagt zich in bet Ind. Yael. OYer het abu~it>velijk Be110 .. mrl tot lanrlmPter der eerste klasse 0. L. M. 
openbreken van een brief door rlen IJuJtec!ief te Uoretius, onlan!ls Yan \'erlof teruggekeerd, vroeger die 
Grompol, waarop doo1· rlien chef ge~chreven was: betrekking uekleed heubende; 
»Spoerl!!! De inhoud is mij onduidelijk. Lorries tot J .. d .. n \•an bet collegie van curatort>n van het 
zijn voo1· het publit>k nit>t beschikbaar." De brief gymnasuim Willem III de heeren Douw'es Dekker en 
werd daarop teruggezonJt•n. Inzender noemt die Cochius. 
handelwijze vel'rcgaand onbescl)(lft, bl'Utaal en hate- Landen, 14 Juni. Gladstc•ne deelde aan het La-
lijk, maa1· genoemde Rerlactic is een a111ler gevut-len l!erhuis mecle dat <le Koningin bet ontslag van bet 
toegedaau t.'n o. i. zeer terecht. Zo~rlerling, raad- , miuistel'i•3 heeft aangenomen. 
selachtig, onverklaarbrar, --- krankzrn111g, als men 
wil zoude beter "'ekozen wooi•den gewee t zijn. } d t• 
~en Engelschr-u:n, die met den cbt'f van het Post- Aanges agen ven u ien. 

kantoo1· te \\'eltevl'eden ge~proken bad, vermeent [ · 
aldaar een portemonnaie met f -1500 te hebuPn la- ~ Op Donc!erdag ·t 8 dezer op het achtererf van den 

Verkrijgbaar: 
Loten voor de Geldloterij te Samarang ten 

behoeve van het Roornsch Katholiek W eeshuis 
en van het H ulpf'onds van St. Vincentius a 
Paulo te Samamng groot f 300~000. 

DE PRIJZEN ZIJN : 

1 pq]S 
1 > 

2 pr.!:Jzen 
3 

10 
10 

100 
100 

> 

> 

van f 

> > 

> 
> 

100.000 
20.000 
10.000 

5.000 
1.000 

500 
100 
50 

Loten zijn tegen contante betaling en op 
franco aanvrage a f 10 bet lot verkrijgbaar1 
bij annvrage per post onder inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De <lag der trekking zal nader worclen aan
gekondigd. 

THOOF'r & KALFF en 

(57) SOESMAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
Ontvangen: 
Een partijtje exqnise witte 

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

(2~6).* 

Amsterdam8ebe Apotheek. 
ten !tggen. Hij ht>eft het verlies ook uij de Politie Heer J. P. Schultz in de Koestraat alhier rnn hout-
aang1-ge\'en. Of bet hem bPlpen zal? - Ec11 oµpas- w<>rken. Bayrum. 
ser van den lloofdjak~a te Batavia, beeft een st11k Up Vrijdag 19 clezer in het cbineesche kamp al- t 

So en, k v rta. 

i\..lcobolisch wasch-
wa er. 

dat voor den Landraad had nweti:'n d11rnen, verduis- . hie-1· van onuitgeloste pandgoederen. (lOl) 
terd.- Men is vrrn plan om aan de R,.geel'ing het De vendumeester, 

MACHIELSE. 

verzoek te richten in rlesa 1\alie-Gf'><ik, di,trict Ke- H. c. Fisser. 
maine, Ka doe, een gezond heid~-etn blisseme11t te dot>n 
verrijze!1. BedoeldP. pl,iats moct zeer gurrntig dro()g 
en koel gelegen zijn, en veel boven 0Pmtrang, Sala
tiga en Magelang ~oot' lwbben. Als nu bet Gouvt>r
nement aan den particuliernn onderneme1· rnnar sub-

Ad v er ten tie n. 
sidie verlee11en wil.- Uit den Haag schrijft rn,,n "De Heer en Mevrouw SCI-IEP-
aan bet Aler. Dagblarl dat <le zaak van di> nieuwe h' d d ·· d 
uniformen ~oor bet Indischt; leger tbans beklonken i PER SERRCJRIER) ver Ill er Zljn e per-
is, en uitgP.loopen zijn op een blaa.uw serge pantalun f soonlijk afscheid van hunne vrienden en 
m~t di to attila, en wet voor de rnfantene met bet ~ .. 
ongelukkige gee!. De helmhoerl is ten slutte geein- ~ bekenden te nemen, roepen hun by deze 
digd met blaauw te warden.- De Janrihee1en op een hartelijk vaartwel ,,toe": 
Buitenzor" verzenden hunne producten met gro - " (138) 
baks lJaa~· Batavia, e!1 om die grobaks niet lPdig 
terug te doen gaan, ''erhuren zij die ka1n·n Yoor 
f 3.-- per stuk aan CLineczen. De klacht OV'!I' bet 
dure transport per spoor is clan ook niet oni;egrond, 
want om f 32 voor ecn wagen stecnkvlen van 8 lull 
inhoud, aan vracht te betalen, is we! wat d:.:ur ! ! ! 

Ile GommissiB 
voor het 

Amsterdamsche . Apotheel~ 
SOERAKART·A. 

Eenig depot voor Soerakarta van 

;KQ.a.paehe ~ijne=.. 
(25) A. MACHIELSE. 

Amsterdamsche Apo th eek 
So e 1· aka rt a. 

Glykaline, middel tegen de hoest in 
1/1 en 1/2 flescbjes a f 4.- en f 2.-

1'1.igraine §tiften f 2.- per stuk. 
356 A. MACHIELSE. 

De ondergeteekende, 
belast zich met den in- en verkoop van pro
d u kt.en te Seurnrm1 g. 

Versclmft wel'klrnpitiial aan La11dbouwon
derneruingen en ver1eent voorschotten op pro
dukten. 

Een en 1wder 
men conditien. 

(233) 

tegen nnder overeen te ko-

L. C. SCHA LKWIJK. 

Frachtig· -.,.~ e1·sch geuwonnen 

Guatemala Indigo Zaad. 
Per C-ikol f' 25.··· 

EIJ SSE LL. 
(134) Latoong 

Tol<o- Authier 
HEERENSTR.A.AT- SOLO, 

hee/t ontvan:;en: 
Een f actunr danrnsartikelen bestaande nit: 

.A.fgepaste wollen - en zephir japon
nen, cachemiren, satijnen zephirs en tar
latans in alle kleuren, de nieu wste soort 
dameshoe<len, l>Ioemen, ruches, corsetten, 
jongens- 8n meisjeskousen, dames witte 
glace-handschoenen enz. 

A.. A. UT HIER 
(4 7) Modisfa. 

Ill ATELIER DE PHOTOGRAPHIE m 

1 1 iil. 1JI ftll§ll!~l!m.m.. 11 
: HOTEL SLIER. 326 

263 

in vaten, blikken en t1esschen 
verkrijgbnar bij 

SOES!\1AN & Co. 

I ~~~~®~~~ ~~ ~001FOOrn~I 
.llee1·enstrnat Solo, 

Beveelt zich beleefd aan tot het ma

ken van Bruids- "vV and el- en Kindertoilet-
ten. 

(29) J. B. A. U'l'HlER. 

SOJ.-DS~IAN & Co. 
belasten zich steeds met het houden van 
Jluis· en Com1uissie,·endutien 

(28\ 

On tivanfieD.e 
Koperen libellen 
Boussoles 
Planchetten (met kogelbeweging en drie-

voet) 
Fichesdoozen en stellen fiches 
Prenteboeken 
Timmerkisten 
Passerdoozen 
Gezelschapsspelen 

(110) THOOFT & KALFF. 

Amsterdamsche b.potheek. 
Eenig Agentuur voor Snernlrnrta voor 

zoo gunstig bekeude 'Vl.J&"E~: 

Merk PLATON & Co. Batavia. 

(701,. A. ~iACHTELSE. 

AJm;terdamsehe 4p@thtak. 

Levet?wofet? 
(296)* A. MA CHIELSE. 

Telegrammen van de Locomotief. 
K i .n d e r f' e e s t, 

dat Vrijdag den 1.9en Joni 

des avonds ten half zeven 
e. k. 

ZJIGJB:SBINGIS~ALKANAZ:ElDN 
MET 

Uit Batavia, 13 Juni. Oncler datum van 7 Jun 
werd uit A~jeh be!'icht dat achter het kampement 
van Panteh p,,1·ak, bij zwaren r .. gen, een schildwacht 
in zijn schilderhuis besprongen is. 

De man we!'d zwaar gewon<l en van zijn geweer 
beroofd. 

Een bende van twintig man beschoot Blangoe zon
der eenig resultaat1 

De aanvoerde1· der bende werd nedergeschoten 

in het 
HOTEL SLIER, 

zal gegeven warden, noodigt alle kinde
ren uit, dat feest mee te vieren. 

N amens de Commissie 
De Secretaris, 

(135) J. VAN DER LOF. 

voor t~S5 

Slechts eenige Exemplaren ontvangen door 

(32) THOOFT & KALFF. 

-



CIRCULAIRE. 
l\ ·l'lEdele Ileel'! 

BECKER & Co. S 0 ER AB A IJ A. 
WEilKTUIGK UNDIGEN. 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 ~ 

Bij de belangstelling, welke tegenwoordig 
alles opwrkt wnt op de SPIKJWlUETCUL
'l't;UH en de rnrmeerderi11g vnn opbren()'st van 
"'uiker, en vermindering der kosten vim"' voort
brPnging betrekkiug heeft, veroorlovt:u wij ons 
de vr!i h~id C we uand11clit te vei;tigen op het 

Handelaren in machinerieen en fa.brieksbe
noodigdheden. 

HEBB EN IN VOORRAAD: L ij t r B n t B M a a t s G h a p D ij 
Een groote partti I-'• T. 1-1 en Balli:• 

ijzer in alle afmetinfrtm. 
TE BATA 'rIA. 

door ons >ertegenwoonligd wordentl: 

Dnbbel Geli:Ou<-entreerde 
.'."taaf en t>laat~jzer v1111 alle dikten, 

wnarbij van 6'X2'X 'f1•" en "•'' 

§n1lerphos1lhnat ~taaf en plaatkoper en H.oper· 

lnliehti.ngen orutrt>nt verz.ekeL"ingen b. v. K11pit1tal bii overltjden, lmrner-trekkende verzf' 

kering:- ook omtrent 1iie volgens het oulungs itang-t->n1l111An V~JH.LAA<; I) t11rief voor \V t!<E
ZIUNFONDS. wor<len g-1rnr1w vp1·strPld <loor 

h 1 b 1 draad. 
met een oog op os anr ge rnlte van 40 tot Groote- sorteering- Jlt>erbonten en 
45°i0 Ph.osphorznur. Door wetenschnppel~jke lilinli.nagels. 
proefnemrngen en door de practiik is rrecon- · d ~· > > J~operen hranen 
stnteer cl11t de Yorruing van St1ikl'1·sappr-m in en :'toomat•stniters. 
bet riet door <le phosphorzuur gPschiedt en ch1t 1 ndia rubber van af •r,." tot en met 
door toepassing er 'l"itn niet nllecn eene rvoo- l" l1ik. 

(17\ 

THOOFT & KALFF - - SoBrakarta. 
leveren op aanvrn.ng dadelijk 

Sehijfschictrcc:isters en A.fstnndsbepo-
le1·r'11 op/n•1'11g1<l Pall S11ikrr ~1ww· ool.- :11it•crclc1• 
Sa]Jpe1i verkregen wordeu. Gasp\jpen met hnlpstnkken tot lin,;en, afaonclerlijk gebonden. 

~ en met 4'' 
Dit geldt 'l"oor idle Superpbosphaten in het Gedrnkte A.anteekeni11c:boek.Je11. 

algemeeu, nrnar mmrin bet door ons verte()'en- • Geldonli:en t>ij pen tot 12" diameter 
woordigd wordend C'bemicau.l zich o11tlersch,..irlt geperst op 10 Atrnospheren. 
boven •rnderen is i1et lioog as~i 1 nilubel !Jt!ha/te Prima kwaliteit Engelsche dr\jfrie-
aan Phc1spho1·:11111· in den ueconce11t1·cel'llen vorm Ineu. enkel en dubbel. 
rnn 40 .J.:J 0,

0
; tt>rwiil opgeloste Perugun.no slP-chts Jland, Centl'if'n~aal, §tOOlll• 

9°1
0 

oµlosba11.!· Pho'phorzunr bevat. 1unn1•en en Jlrandspniten. 
Gewone soort<'n ~uperphosphan.t bevatten ~:aijge1·eedsehatl ''001' ga!!I en 

meer al:> 10 tot 150;
0 

assiruilu.ble phospborzuur, ''rithworthth·aad. 

N namlijsten. 
Kleellinr;lijstt"n. 
Strafboeken. 
lt.lenageboelif•n rnet sterkte Iler;ister. 
1•roces-Verbaal. Getnir;en '' erhooren. 
Deklaagden Verhourea. 
Vendu,•ern.ntwoo1·din;:eu, enz. em:. ( 4) 

dus oru dc:elfcle bocveelbeicl phosphormur te Aile soorten 'rerfwaren. 
verkriigen nls door ODS in een Ton Super- l!oor en Pons:rnachines, Draai-1 v erkrijgbaar 
pbosphaat irelever<l worden. zoude men cirea 3 en ~chaatbanl,en. 1,,t r · ~ ~ • .I!.. appe-l.\.ll.1trt van Java 
Ton Yitn bet gewone :::iupt>rphosph11at of 4 11 5 ~tOOinJDach.:.nes net ){etel.!ii opern I T b K t V!tll Soernkiirtn 
T P 1. I bb 1 l 3 f ~ f11Yifl•1t1"e1>laat. opogm1, · anr on eruguiino nool 1g 1e en, l us oo c · o n • • 
nrnal zooveel vrncht te betale11. l~iezel~nhr co1npositie, de beste Id. > Djokjn.lrnrhi 

De op,;luiting (Couc.rntratie) heeft phui.ts vol- bckleecling tegen w1mute-uitstrnli.ng. Prn.chtalbums 
gens een nieuw Systeern en wel :011ele1· geb1•11ik- Dinas ()ristall. een nieuw soort Merk-en stempelinkt 
makinq V1Ln Zwavd:uw·, zoodut het geeu t·1·ij ,·uurldei. Yan welke 11111.tste nrtikelen zij Rirndscln·ift pennen 
Zwat'el:uu1· bend. eenige agenten voor Jn.ya zijn. D 

Het vriie zwnvelznur namenl!jk is een der Verder a.lie artili.elen, benootli"tl Prachtbijbel Gustave ore 
grootste Tjjn.nden der Crystallisatie der Suiker. ,·oor landelijke onderneinin;-en. Balboek,ies 

G 1·ootcn! opb1·e11g.~t Niii Su ikei- n p11en vau Hunne >:an.k op grooten omzet gebaseera zijn Goupil-gravures 
-:11ii•e1'Lfr1· ktcaliteit, eenvot1diye1· vl'1·u•e1·king die1• de, hebben zij hunne prijzen 7.eer billijk en Ivoren duiwstokken 
Sa11pen, 111i11dP.- fl1,15 idu en u·l'l'kloon en gi·ootei· beneden concurrentie gesteld. Pen·y-scLnren 
opb;·e11,asl v11u .._'11ik1.'1' rn11 beti>,·e l<waliteil ziin Uaarne belusten zij zich met toezicht hou- B" · b ld 

:i iscmt ee je! 
de resultaten van de gc~brnikmuking, waarte()'en den op aanmaak vun Jlachine1·ieen en 
de kosten niet in verhoudinQ" st1tau. "' reiutraties da.irvun, en nemen bestel• Orillon piissers 

De p1·ijs van het DU BBEL G.ECOl\CE~- liugen nan op diverse werktuigen. (90) Honder<ljurige alm11nakken 
TREEiUJ SllPERPHO::;PHAA.T jg: f 0.18 per Signretten papier 
Kilo of 1 180 p1;;r Ton of 11.25 per Picol franco Faber's boodsclrnpleitjes 
HottP.r<liuu op den basis van 40 pCt. assimilable tt1 Enz. 
Pbogphorzuur. 

De jni-te berekeniug heeft echter plaats naar (S) . . THOOF'l' & KA.LFF. 

' ' ~ . 0 0 
de juist,.. nrocentso·ewi1.ze uehalte vnn bet D'e]e- {J 
verd assimilable Pho.~11lw1·:uw· tot den prijs 
van f 0.45 Cent pAr I\ilogr. ffi' 

1000 Kilo 'UP8l{PHO 'PH.A.AT ii. 4l2110 °lo ~;J 
PRO;:,PHORZUUH kosten dus: 

41 ~ I\ilo 1t -15 cent f 185.50. 0 
\~ oor een oppervln.kte geliik n.1rn eene Javit H 

Bonw is benoodigd 140 h:ilo SUPERPHOS- n1 
PB A AT. V 

Hierbii moeten gevoegd worden (ten einde ffl_ ~.I 
circa 20 °/0 Stikstof nan te brengen) 90 Kilo t'iJ 
Boenghil of Zwavelzure Arumonia. 

De kosten worden dus: 
140 Kilo Snperpho~phaat a 18 Cent ... (23.'20. 
wacht prr S. :3. il f 50 per Ton '.!..50 it .. >) 3.50. 
circa au I\ ilo lfot>ngldl it ? 

Hierover stnut t>ene >ermoedelijk rneerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of J () picol per Jitvn 
Bon w. 

De afievering gescbiedt ondcr Controle van 
en het gehalte Phosphorzuur wonlt bepan.ld 
door bet .Proefstation verlJondeu aan de Hiiks
lnndbouwschool te Wageningen. 

Bi1· elke leverini;r wordt eene Anylise crevoeD'd . ~· . "' "' 
v::m dit proefstation en van de geleverde pttrtij 
ruomters onder >erzegelil cnchet bcwaarrl. 

''ri.jze , .alil AlHli.)!a~b.t: 
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lJt! rne8t.-lof cli1•nt cin.:n. .J wekeu voor den 
aa11plnnt. in clen grnnd gebracht te worden en 
circn. een handbrced van lien wortel af en :2 ' \\"itte en Uoode Port ..... I 15.-) pe1· 
a. 3 inches <1iep gepl11atst tc word1m. Nialngfl,lluscatel.'n'Tino3ulce,, 13.50:12 fl 

~O<Hlrnkeliik is dnt bet , uperpho:;phaut vcr- Pal.--, Gold- eu Dry-Sherry ., 12.-J ~cont. 

Eeni[e a[enten voor Solo 
THOOFT & J{ALFF 

me~gd worde. me! Boengkil of eene 1rn<lere Stile- i 
sto± anubreugenae meststof. dam· het ~uper- g 
phosphaat geenc nndere 111P3tstofbou<lende be- · 
standdeelen beY1tt als bet Phosphorzuur en dit 1 
laatst werkte allecn op de ~npr\jkheid van 11et 
riet, niet direct op den groei cler planten. A.n1sterdan1sche Apotheek 

Hoewel wii boven de wn,tt:>taf aanga.ven de1 
benoodigde hoeveell.ieid per J11.v11 bouw, zoo t)Oede t 'lt 
soreekt toch van zelf d1it de meerdere of mindcrc I; r egen lnl vuur 
ui'gewerktheid der grolHl hierbij eene voorname f 1.50 per pond. (311)"' 
factor is. · ........,,,..=-"""' ""™ ff" 

De genoernde hoeveelheirl van 150 Kilo per BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPrc: 
Java Bonw gelclt vo0r geheel uitgewerkte gron-
den. .,de Oosterling.'' 

Gaarne zenden wii UEd. op aanvrage eene r;:-.-

kleine hoeveelhei,1 t,1t 1tnyli>'e. 8i{AND-ASSURANTIE MAATSCHAPPk" 
Per draacl ku1111en Orders uitgevoercl worden, I .. 

om per eerste stoower te wordeu gelever1i, hij """\T <" l' i La,s. · 
eene hoeveelbeid vnn 10 Ton. . 

W .. t l t d . 1· It" n~J het .~;;entHchnp dt>z;er ~Iaat8chap-
~J ver rouwen c 1l e gegevPne JU lC 1 rngen I . . 

U eene reden ruogen zbn tot eene proefneming, p1j(•n bcstn.at, op zecr.annnemelijke voor-
welke. met zorg uitgevoerrl, slagen moet. - wn1u·de11. gclegenhead tot ''erzekerin;-

(122) 

rr d tcg<•n brnrad;;e,·anr, \•au alle soort.en Geo· 
n.oogachtcn , b G d uuwen en •O(' eren. 

H. E. HOLTY & Co. 
Agenten te 

BC1ta1•ia. (lGl 

De Agent te Soeralwi·ta. 

.J. H. VAN O.MMEREN. 

BYGIENISCE~ BEREID!Ji, p IERRE 
node l!ediscbe Faculteit 

no Parijs. 

-8-

l§arijs 

··::.;;;~~;':~~ ~'\ ~ i 

'~"~~~\_\)ti 
\

t\. ~ ~ 1o MEDAILLEN . Y,. ~ Gourf, Zilver, Brons 

\11/ordt overal verkocht. 

DE SIROOC' J.1LV J)• Zh"I> is ccn koslbaar 
kalmercud uri<ldc•I vnor k1mlcren. 
DE SlllOOl' 1'AN J)• ZEIJ Is ODfL!ilbaar tc
gen h.l11khoc,.L. 
DE SillOOP J',tN D' Zl~D is ccn radicaal 
rnilldd tcgc11 de hoe~l vau tcriuglijtkrs. 
J>E SCIH>OP J',IN n· Zl•:D ls c,·n zek<.!rmill· 
dc1 lcgen hoc:-t verkou<lli<!t<I. 
DE SllltWJ• J'AN D' ZED Is u!lslckcml le· 
geu Slapclooshcld. 
PARIJS, 22, Rue Drouot, 22, PARIJS 

EN OVERAL IN GEHEEL NEDERLANDSCH INDIE 

•ten Agent te Soemkurta 

.J. H. VAN OMMEREN. 

Steeds 'l)Oorhanden: 
POS'l"l'A RIEVEN. 

TELEG tiAAF'I'ARIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui1.t..a 
de lijn. 

(6) 1'HOOF'l1 & KALFF. 

bij 
Ver krijg baar 

THOOFT & !{ALFF 
blanco aan,·ragen tot geleide· 
billet ,·oor ,·er,·oer ,·an koffiJ-. ' Inet onh·angstbew-~;s ,·oor koC-
fijpas. (193) 

,..,.. erkri.j~b.a.a1. .. 

bij 

THOOF 'l' &. KALJ'lf'. 
Avonturen 

van 

Baron von Miinchhausan 
(in het J avaansch) 

f 5.- fmnco per post f' 5,50. 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

ff eatings Cough J;ozen~es. 

( 10 5) 
Midrl<>l teg·en rle l10est . 

.JIACHIELSE. 

AmsterdamschB ApothBBk. 
· Ontvangen 

ROODE l~RUIS PILLEN 

SI1~0P 

(28) 

°"'".a,11 Dr. ZF1"JD. 
A. l\1ACRIELSE. 

AGEN'l'SCHAP SoERAKAR'l'A. 

der Bataviasche Zee- en Brand
... .\ssurantie .i\Iaatschappij. 

De ondergeteekende slnit verzekeringen te
gen h_rnndgevnur, op de gebruikelijke voor
waarden. 

(14) A. MACHIELSE. 

Verkrijgbaar 
f.llJ 

Thooft & Kalff- Soerakarta. 
PAPIEREN IN DI\TERSE SOOR'I'EK . 
E'NVELOP PEN. 

I KANTOORBENOODIGDHEDEK. 

{ 
INKTEN, IN ZEER VELE SOOR'l'EN. 
PRACHT.A.LB UMS. 
DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THOOFT & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nun voor hunn• 

DrnkkBrij Bil BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier-, SchrUf- en Kantoorbehoe ten. 
Spoedige Lediening en nette :1.fleveriug ge

garnndeerd. 

P lUJSCO U HANTEK worden steeds gratis 
verstrekt. (7) 

Stellen zich verantwoorrlelijk voor de we~ 

DE UITGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerak.arta.. 
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