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Anstralische Brieven. 
( Gesch1·euen vqoi·de Soerakartasche-CoHra nt)(* * *) 

Blue )fountains N. S. W. (*) 

:Mount Victoria-Station. 

Geacbte Redacteur, 

Onlangs was ik in Mn Sydneysch commen
saalhcis ingekwartierd, <loch dN.t genoegen ge
noot ik ID>t.ur kort, daa.r de groote hitte in de 
mo.and Jan1111ri eeu Terblijf rn eeu. boTenge
noemd eti1hlis11ement a Iles behal ve gt·nietel\j k 
maakt. Weinig-e uwer leter · znllen gtloof ilr 
een begrip hebben eener der~t-lijke inrichti11g, 
want ul mogen Z!J wi11scbien met een Engel, ch 
kosthuis bekend zijn, de koloniiLle di to beteekenf'n 
geheel wu.t 11.od!'rs. B11ai·dinuho11se.>. P,·ivrite 
Bow·din(f Eslablishme11l~, hn.shshop> en welke 
namen men het kind ook moge g-even. znn 
gelegenbeden bepaaldel~ik eii.ri>n 1mn de te
genToeters en worden gruotendtels 11.nngetroffen 
in eindelooze re1en Tan > Tl'Nctces" de belc.ende 
Engelsclie huizen met platte daken, en die 11.lle 
eigensch11ppen der gel!jkzijdige, gelij k beenige 
en gelijkvmroige driehoekeu in zich vereemgen, 
zonder echter de hoofdeigenschap te bezitten 
van n. I. driehoeken te zijn; doch integendeel 
Tierkant en nog bovendien zwaar en massief. 

Ook al vertonnden zij niei de groote koperen 
plaat met >Private Boarding Establi.<hment" 
op de deur, of de kartonnen ka.arten met < l"a
cancies'' of »Board and Lodging fo1· Single men·• 
(**) voor de ramen. zou men niet gauw eene ver
gissing mak:en in hnnne be!!temming, al tra.cht 
menig eigenaa.r dit ook op behendige wijze te 
,-erbergen, door b. T. een der appa.rtementen 
aan een deftig >gestudeerd persoon," liefst een 
dukter te verhuren, wiens naam dan op eene 
prachtige plaat, op eene in 't oog vallende wij
ze op de deur of indien doenlijk. op hot hek 
voor 't buis, geplakt wordt. Bow·ding E·tablish
merd wordt dan in kleine letters eene bescbei
dene plaats au.ngewezen. V elen fo.ten de bestem
ming geheel en al weg en vertoonen enkel hoog
ldin kende no.men als » :\forlborough Honse" 
>Carlton House" »Clarendon villa" - 't ko:rt 
er niet op aan of de villa ook op et:n honden
hok gelijkt. 

Maar zoodm men de deur inkomt valt de 
twijfel indien bestaande, geheel en al weg; de 

(•*•) Door een jongmensch vroeger op Java woonachtig; 
worden van tijd tot tijd in de Soerakartasche Courant 
voortgezet. 

(**) Appartementen met kost te huur voor eenloopende 
heeren. 

(*) New South Wales. 

F e u i 11 e t o n. 
13. :S 0 E Z E L L I M A.. 

NOVELLE 

uit het D1dtsch van 

X AR L T HE 0 D 0 R S C HU L T Z. 

Bob zag hoe bet 1 ijtuig zonder haar terugkwam, 
iep door de nu zoo eenzame kamers, m i~te overal 

zooveel, <lat baar aan hem bPrin11erde, en dat zij 
als haar cigendom mede genomeu had er1 toen eerst 
begreep hij, hoevPel hij verloren had ; maar· toen ook 
was bet bl'm onrno!!"elijk lang<'1' in zijne voorgewen
d'" onverschilligheid t'" volhanien. TelkPns en tel
keos deerl hij den zoo zer.r gelicfJen naau1 hooren, 
en hij had OJOt!ite in het bittcl'e van zijn lt!ed, om 
niet in jammerklachlc!n los te barstl'n. 

l\faar zoo di de ht!lden dt!r 0111lhcid rlaa.-rnee aan 
bun ~mai·t bot vier·den, rlc christen hc>eft gelP1~1·rl, 

dat als zijnPr onwaanlig te bi ~sch11u wen C'O du~ be
dwong ook f!ob cle uiting- zijnt!r m1qrt. 

In de eer~tvol~ende dagi>n bego11 h"j, oozen~r.h\jn

ijk met een zeker gl'nO••gc>n, iluch •'ige d\Jk mc•c1· 
met rustelooze g~jaagdhPid, :tan de 'uhoering van 
alledei plannen, die hij reeds Jang gevormd had, 

De Soerakartti,sche Oourant ve1·&chijnt I 
driemaal 's weeks: Dinsdags. Donderdag "ll 

Zti,terdag•, uitg-e7.0nilerd feestdagen. 

gang, de ontvangk11.mer (een.,oudig de eetka.mer 
doch die de meid steeds opent met een >wilt 
:i m11.11r in de spreekkllmer g1rnn?) alles toont 
u direct di~t de eig~nuar di'! spreuk V>LU J oho 
B~ll" my home is my castle (t) zoo n11.uw 
niet neemt. Het verschoten karpet, de la.ngwer
pige tafel met groen kleed, de na.nkte booge 
muren met het eigeoM.ardige Engelsch behang
sel, de zware met led~r bekleede ::stoelen eu buf
fet, m"'ar boven 1.dles de eig~naiirdige lucht, 
de rechte kostbuis-1itruosfeer en de gelieele 0111-

geviog d1)en u z1.-n dnt g"' aodere lmTens d1Ln 
die van bet hui::iel\jk leven zijt binnengeLeild. 

Doch het is u J,ing niet nltij 1l gegernn ioo'n 
nn n w keurige inspectie te mnlrnn, want de meid 
gilt na:tr boveo: .\Jissus, thel'e's a gennelman, 
iuants to see yati t§I Is de :.missus" een koat
huishoudster v1tn beroep ,um v1:1.llen er geeue 
fouten te waken, doch deze tnlrijke klas!ie is 
hier zoo heterogeen en biedt zulke eindelooze va
riaties aa.n, dat men niet a.ltijd dadelijk va!lten 
grond Toelt. In de huizen va.n den eersten rR.ng 
waar men 35 shillings, 2 guineas en £ 2/ l 0/
betaalt per week, komt er niet zelden eene be
jaarde deftige dame op u toe, vaak weduwe 
van een eenmaal gefortuueerden schnpenfok
ker met duizenden mijlen gronds, van een ad
vocaat ot gefailleerde koopruan, enfin van a.lie 
stR.nden en klassen uit de bontgekleurde we
reld hit>r. 

W anneer de informaties over de huur der 
karner etc gegeven Z~Jn, volgt er gewoonlijk 
eene lange lijst van allerlei menschen, die eeni
ge aanspraak op vermaardheid bezitten, t' zij 
door geld of connecties, en die allen intieme 
vrienden van haar, >missus" z~Jn. W anneer 
de nauwkew·ige inboud hunner doopceelen ~e
geven wordt is het grootendeels Vl'iendschap 
die zij . phantaseert, of die bii elken aansta.anden 
kostganger wordt opgedischt a.ls een noodzakelijk 
ingredient; nnderen vlechteu zulke namen be
hendiglijk en op eene q uas1 noncha.lante wgze 
rn het praatje dat zij met u hebben en dat 
men willig aan dat aas bijt, bew!jst het veel
vuldig gebruik, 't welk men van dat 11.tl.nloopje 
man.kt. De dag u wer intrede is aangebroken 
en het diner is gewoonl!jk de eerste maa.ltijd 
waar gg verschij ut. De nie11 w aaugekornene 
wordt met koude blikken begroet of met de 
gewone stereotype uitdrukking van menschen 
die vreemdeliogen voor clkaar ztjn; de vrouw 
des buizes ecliter besteedt speciale zorg aa.n 

(t) Mijn thuis is mijn kasteel. 
(§) Jufvrouw, daar is een heer die u spreken wil. 

doch die hij, door onverschilligheid, telkens verscho
''en had. Zoo werd er een aanvang gemaakt met 
het afbrPken en opbouwen van eene nieuwe bne1 -
de1·ij, en in den tuin werrlen dP. fundarnenten gelegd 
voor eene groote serre, op de plek, die daarvoor nog 
door Alma bestemd was. 

Inmiddels kwam zijn advocaat hem herhaaldelijk 
bezoeken, en moesten er ook met de tegenpartij ver
scheidene conferenties gehouden worden, want zuo juist 
en afdoend1' rlc gronden waren, die door Alma voor den 
t)isch tot scheiding waren aangeroerd, zoo onbetee
kenend waren de zijne, tot die door zijn advocaat 
mee1· bepaald en schMper we1·den uiteengezet, waar
mee Rob stilzwijgend instemde. Dus verliepPn de 
dm11·1·001· gesteldc termijnen en einrlelijk werd door 
de recht-bank de sr·heiding uitge,;p1·ok1•n van dit hu
W<'lijk, :iaar aanleiding van dt!n onov,.rwinnelijken 
afkee1·, dien de echtgenooten jegens elkaar koe:ster
den. 

Toen de beslissing gevallPn was, gevoelde Bob 
zich eenig~zins ru't ig"r; hij was nu weer gelieel aan 
zich zelv1•n ovc>l'gt:laten, want zijq arlvoc:rn.t, t1~gc>n 

wit!ns bezoekt'11 hij opzag als tegen die van ei>n ge
ne,.,..heel' die een pij 1ltjke won le k w,im ve.-bi1den -
hlt>1~f nu 00k wig. e'1 alle-; h ·.-n trn rlt!n gewvnr.n 
luop. Hij bl'ZOcht gl'l'11 van zijn b11.-en en men ve1·
meed h •m PVt!neens, om ht m ~n begreep, rlat hij 
vcrlangt!11 ZJll na 11· eenr> afwn Jering, dit! rnr.n echter 
hooµte clat slecht~ tijri·•lijk zou wezen. Niernand 
tounde hr'rn eenige afkeuring of d•!n mi11sten afkeer, 
integendeel trachtten zijne onderhool'igeo hem met 
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Advertemiekosten behn.lve het zegel voor 

elke 10 woordcn voor 2 pl1iatsingen f 1.
elke volgeude plaatsing dt helft. 

den nieuweling. Och jufvrouw Dinges, wees 
zoo goed en geef mr. Vagabond het zout eens 
aH.n »of" Mary, heb je mr. V. een senret ge
geven? D,Lt alles is nog niets vergeleken b~j 
de allervrieudel~jkste blikk:en, en de -rnlkomen 
overeenstemmiu~ van gevoelens tusschen u en 
u \Te hos pi tu. Zjj n er dames onder de commen
snlen dttn wordt er na 't diner soms gezon
gen en w:iz.iek gem•Lnkt en 't komt er niet op 
aan hoe atschu wel\i k men zingt, een nieu weling 
kan nlt\jcl rekenen op een »clnnk n vriendel~jk !" 
of op de lonkj <!s vu.n de belle· nin het huis. 
Het ~js is g1:nvoonl\j k spoedig gebroken eu h~eft 
voor niets kwaadvertllot>denJe burgers vaak bet 
ge1·ol~, cJ,Lt z\j nu en dim eene miss n11.n.r de 
comedie moge11 iu viteeren, onder geleide echter 
vun de d1Llll:J de.~ huizes of eene andere eer
wmi.rJig uittiend.e dnme, pour sau ver les ap
paren ces. 

De goede vormen t::n maniereu van de heeren 
ui~ Europa worden zeer gemLardeerd door de 
dames, doc:h minder is dat het gernl met hun
ne vnak merkwaardige onbeva.ttelijkheid voor 
zinspelingen, om de dames uaar publieke ver
makelij kheden te begeleiden. 

De qnaliteit der spgzen is over 't geheel 
goed en de quantiteit overvloedig, doch de 
kookkunst is m. i. niet de eigenschap, waarrn 
de Eogelschen uitmunten. 

Het ontbijt bestaat uit pon·idye (een boek
weitenmeelpn.p) sch a pen of varkenscoteletten 
of visch en brood, mar me la.de e. d.; Luncheo n 
(tweede ontbijt) uic zoowat dezelfde bestand
deelen als bet midda.geten, doch niet zoo uit
gebreid. Dit geldt echter enkel voor de eerste 
klasse huizen, daar men in de mindere ra.ngeu 
een »twaalfunrtje" heeft en ten zes ure thee, 
brood, koud vleesch ! jam etc. Het ontbijt geeft 
da.ar weinig anders dan een schapencotelet en 
brood te zien. 

V oor 25 a 30 Shillings (*) per week kan 
men er vMk in shL~en tatUel\j k goeJe kost en 
in wou.ing te verkr0gen doch de grootste schn.
duwzijde van zulke goedkoope pba.tscn is, da.t 
men er >goeJkoope menschen" a11ntreft. Daar
b~j is hAt in de lnu.tstgenoemde meer regel dan 
uitzondering dat men zgne slaapkmner met 
een winkelbedieode rnoet deeleu, doch de de
mocratische g est der kolouie beschouwt dat 
tout comme 11 fout. >lk acht mg niets minder 
dnn g\j" is hier het heerschende begrip. 

Da1.1.r men in zoo'n kosthuis nooit eens al
leen kan i\jn en zich met lezen of schrijven 

(*) Men weet dat een shilling onge>eer zestig cents van 
onze munt geldt. 

alle vool'komenrlheid 'en welwillendheid Le behandelen, 
want hij bt! hoo1·de tot die bevoorrechte kal'akter~, die 
zich door eigen smart niet laten vt>1·bitteren noch 
verharden, maa1· die hun leecl zoeken te vergeten, 
door aan andel'en goNl te doen. 

Zoo waren voo1· hem de Jente en de lange zomer
dagen voorbijgegaan ; de boerderij stood onde1· dak; 
de serre was reeds tot boven den grond opgeb iuwr!, 
t"n Bob ging d1rn wi11te1· tt>gemoet, no1rnl tevr!'den 
dat er reeds zoovlle I afgewerkt was. Hij had ook zijn 
pianosp<!I weder hervat en zijne bibliothe<'k nagezien, 
Pn mPt de nieuw~te werken aangevuld. Rustiger en 
bc'rlaarder wachtte Bob clus de korte dagt!n af, die 
hem natuurl\jk rnf.er in huis zouilcn doen Yertoeven, 
en onder den inrll'uk brengen van al de bi>rinnl-'rin
g1~n, rlie daa1· in hr.ro werrlen opg<"wekt; doch nog 
v66r de winte1· was ingevallt!n, en reeds toen Je 
n aj aars>to1·men bijna iedt>1·en herfatdag uit zee af, 
om bet Si.indittenel'kastt'cl huildcn en loeiden, wel'rf 
hij op eens weer zeer onrustig. Ilij had getm lust 
meer in zijn bezigherlen, zijn piano kon hem uiet 
mce1· boeien, en 0·1 willek<Jurig Jui~terrle h1j naa1· ieder 
eenigsz'n:; vreemd geluid, alsof hij steed:; venvacbtte 
iets b\jzonclt!rs te zullen vernemc11. 

Als 's rniddngs rli! courauten slt>r.bts iets langer 
dan gewoonlijk wegbleven, vrneg hij t1•lkens of d·· 
pJst nog nit!t anngt•kum~n was; of hij ging in et.'u 
hoekkanier~je zitten, van waar men een het)I eind 
den stra:uweg kon overzier., om te kijken of de bode 
ook aankwam. l\laar er WilS niernaud in de hui:;
hnuding die na kon gaan, waarom hij daamaar uit-
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Inzending der Advertentien tot op den 

dng der •1itgave v6or 10 uur. 

I bezig houden, zoo go.an de jongelui, gewoon 
l\jk s'avonds uit naar goedkoope Ctimedies of 
loopen de cufes r;;nd en wanneer zij du.t lang 
genoeg gedaim hebben en niets nnders kunnen 
vinden om zich bezig te hoaden, clan denken 
zg mrn tronwen (als wanneer hun misere niL 
tnurlijk compleet is.) 

Doch men zid mogel~jk vrn.gen of ik vn.n 
hier niets aiders te gcven heb clan be.~ch ,rn 
w1ogen OVc::lr ko,;; thu ii:eo; ik wil dnt oud~r
werp dus voorl1>npig mu.H.r als 1Lfgtld1L1rn be
schouweu en »urnn" veaocken mg naur de 
Bl1rnwe Bt! rg-en te vergez.elleu. 

De Blue llfoiintiiins zij n niet n.nders dim een 
deel van bet gr0ote gr.~n~~~b~rg-t~, .Int, in het 
Noorden ~;m Qu eeuslnntl beg.inneu le, stee~ls 
meer of ouu lang . .; de kust voortloopende, rn 
het zuideu vim de Kolonia VictoriiL eiudio-t 
waar het »Australian Alps" beet en in vo~m 
veel beeft van bet 'l'afelhmd dat men a1tn de 
Kaap ziet. Het stau.t daar als eene geweldige 
mnur tusschen de kust en de uitgestrekte zeeen 
van grasvelden van het binner;.land. 

Orn 7 tmr in den morgen vertrok ik van 
Sydney en arriveerde circa 9.30 te Penzitb, een 
plaats van zoowat 1500 rnwoners op de oos 
telijke oever der Nepean riTier gelegen en eene 
!tad, die ik niet spr•edig vergeten zal, als heb 
bende daar de roeiwedstrijd tusschen Elins 
La.~jcosk en Edward Hanlau, toen Champion 
roeie1· van de wereld, bijgewoond. 

Het district is een zuiver lanclbouwend en 
b~vat St. Mary's met ± 750 en Emu Plains 
met ± 650 mw. Mnis is het voornaamste 
landbouwproduct; verder heeft men er leer 
looijerijen, gepreserveerde - Hnchtenfabrieken 
etc, terwijl het ah depot van alle goederen bij 
de W esterlij n een stntion heefo na Sydney het 
grootste in de Kolonia, met constructiewinkel 
etc, iets zooals Soeraba.ja ten uwent. En de 
IJZeren kokerbrug die van bier naar de teven 
overliggende oever voert, i~ een mooi w

0

erk, 
't welk bestaat uit eene brug met drie ope
mngen, te z1Lmen eene lengte van 186 Eng vt 
uittuu.hnde, benevens eeu spanning van 127 
Eng. vt. lengte, terw\jl de hoogte 49 Eng. vt. 
boven gewoon wa.terp11il is. 

( Wordt vervolgd.) 

Ve1·zainelaa.rs. 

De Inte1·mediai1·e des che1·cheii1·s et des cii
l'ieux noerut e.m u.antal zonderlincre verzu.me-
1
. 0 
mgen op. 

De beer Ed. Pascal, die onlancrs voor den 
winkel Le P1·intemps te Pnrijs door een balk 

keek en wat hij eigenlijk vcrwachtte, docb zoo iP.mand 
hem meer nauwkenl'ig had gadegeslagen, clan zou hem 
licht zijn opgernllen, rlat l:lob allt:>en de courant iozag, 
die in bet na:1stbij gelegen stadje werd uitgegeven, 
en dan eens daa .. van cle hoofdartikels, doch a Ileen de 
kleine koloni, under de rubriek familiebel'ichten. 

Het jaa1·, sinds ne uitsprnak der recbtbank, was 
verstl'eken, hij kon dus na iede1·en dag de zekerheid 
erlangen dat zijne oµoffering niet nutteloos gewP.est 
was ; doch weken achteree11 zocht hij te vergeefa in 
cle courant en dan nl.oor werd zijne ongedu1·igheid en 
zijne bezorgdheid hoe lange1· hoe erger. Zou er iets 
g1!beul'd kunnen wezen waardoor verhindel'ing ont
staan W <\S? 

Met oput had hij alle verkeer met de familiP Ru
land afgehl'oken; maa1· die onzekerheirl pijnigde h1!1n 
nu nog me .. r, dan de 7.ekPrheid zou gedaan ht'bb .)n. 

Hij was op het punt 7.it!k te wo1·dt!n, do JI' di<'n 
vool"trlnrenclen staat van ~pa'lnin!l', waarin h j 1·er
kel'rrle, toen hj ei11d1llijk onde1· d,, lmwelijksaank<1n
digingen, die van !Iullfel1l en Alnia vonrl, rrwt rte 
bijvot>ging: ecnig-e k1'1111i'gt!ving. Ue woord<'n, e"nige 
k~nnis~t>ving. de len hem ,..en o •gcnblik ve1·<ch1·1kt zijn, 
want hij vree~de, rfat het h·in nu 011m11gd ijl\ zou 
l'all1•11 om te voldoen aan d<J bt!I Jf~t> .Ji.~ h j, al~ hiatste 
vergoi>rling, zich zelven gedaan haJ; 11<1.inelijk om 
Alma nog cen keer te zien. 

Misschien hacl het. huwelijk reeds gisteren ph1ats 
gehad, en zoo niet, dan zou dit zeker op zijn laatst 
heden zijn. Maar wat deed IJet. e1· eigen!ijk ook toe, 
of hij Alma, al dan niet, nog eens zag? Doch als 



getroffen en geclvott wetd, bezat 250 koperen 
ktt~debn.rs, gegru.veerde, geciseleexde, van de 
middeneeuwen tot bet eiud der 18e eenw. Zij
ue ver1.11meling snniters was ook curieus. 

1n het r(jke lrnbi11et van :\levr. .Jnbiirnl de 
Saint-Albin is eene ver~rnmeling ~choenhorens, 
in hoorn en in i voor gesneclene, ijzeren gegr11-
veerde met opscbriftt>n bedekt, eene reeks ldeer
borstels, ingelegde van Boule, pu.nrlemoeren, 
gedreven kopereo, vnn Delftsch mmlewerk, ee~e 
menigte \'ingerhoeden, o. a. een gonden, die 
aan Marie Antoinette heeft; toebehoord. 

Een liefhebber, die weinig bst van mede
dingers hebben moet, vel'rnmelt potten ui t kii.
merstoelen, van 11.llerlei 1wrdewerk fln vooral 
rnu Rounanscb. Hij beeft nu drie dozijneu. 

De heer Maze-Sencier, die bet Li vre des col
lect ion neu 1·s sch reef, verzamelt lorgnetten en 
hancls.fi1iegels, somruige rnn de liiatsten ziju uit 
den tijcl V<m bet Directoire. 

De photogrnaf Nudm· verzamelt sedert Jang 
alles w111u·op een luchtbullon is afgebeelcl of d1Lt 
op luchtballons betrekking beeft. In z~ju ate
lier hr.ngen meer clan 200 schotels. borc1en en 
eeuige tnbi:tksclooz.en, met upstiigiugeu versierd. 

Sommii.;e liefhebbers leggen zich er op toe 
om alles van een rueester bijeen te krijgen. 
Dit geldt meest prenten en mecfoilles, rnaar <le 
u.ht Bossuet, pastoor rnn Saint-Lollis en l'Ile, 
zoekt slechts de autogrnfeu van zijn beroem
den bloedvenvant. De bekende Arnbroise Tar~ 
dieu beeft in zijn kasteel ( Dep. Puy-de-Dome) 
8,000 portretten van beroerude personen, die 
te Puriis geboren werden. Een bewoudern1Lr vnn 
N upoleon I kocht alle portretten vu.n den grooteu 
Keizer. De beer Spire Blonde), scbrijver van 
l'Al't intime et le goiit en Fmnce, verzn.melde 
eenige duizenden visiteknartjes, vitn bekende 
tij<lgcnooten - mn.ar het interessaute van deze 
verzameling bestaat in de biogrnfische aantee_
kening, welke de verzumelaar op den acbt,er
lrnnt schreef. 

Eigenlijk mocht Blondel dus niet geteld wor
den by de overige hier genoemde liefhebbers 
van ctuiosa .. Iets te zoeken en lief te bebben, 
niet omdfLli bet mooi of interessimt., - manr 
nlleen omdat het vreemd is, - dat is een zie
kelijk verschijnsel. De woede van den ecbten 
verzamelu.u- oru zooveel mogelijk. inclien bet 
kan: idle::s b\jeen te hrengen - hoe lee]ijk het 
ook z\j - - wnt bij zijne ver:i;umeling pu.ssen kan, 
is ook geen blijk van een ge:wnJ boofd ot een 
ge7,onden smaak. \Vie door deze ziekten aan
getast is, kan het verzamelen niet laten . Een 
toeval beslist soms de keus, en van d11ar de 
liefhebber te Parijs die een magazijn heeft vol 
oude hoeden! :N". R. 0. 

S o er a k a r t a. 

ll a n n !!I t n n d. 

Znterdag 6 Juni L. K. Zaterdag ·13 Juni N'. i\f. 
YrijJtlg ·rn .!uni E. K. Zalenlag '27 Juni Y. ;\l. 

!' ~K 

Fr. 

S l u i t d a r:; e n d e r JI n i I s. 
EUlWI'EESCHE ~L\JLS . 

S.uIAR.\C\G: 

11-25. 
TE B..1.T.l \'Li: 

Fr. IJ-:28. 
t.ng. :2-16-30. 
Holl. 2-13-23. 

Eng. 5-19-8 Juli 

Holl. !J-16-20. 

Queensland Royal )fail Lint'. 
Te Samarang 8. Te Batavia -1 ·1. 

~erz<H""'ing~~~sticht 

Cornruissnris der llllLILml J uui 1885. 
de beer J G. M. A. C.lliLIEH. 

'\~ e r t J.' e k d c r T 1· e i n c 11 

Semarang-Solo 6.50 v. m. sneltrein, wP-lke 
te Solo aansluit arm rlen snel
tre~n, diP- om ·10.30 v. m. 

het ltn rl ree Is zoo Ye1)l h t' l'ft moewn opoJf Pren, dan 
komt bet _e: nic't makk1'iijk to1", om zi eh 111>;.r llJecr 
te dot>11 on :nrmen. Zoo bled ook ::ijn hrtl't er op 
aanJringen, dat \'Old:i:111 znu wo:-dt>11, m-1.11 hetgeen hij 
ab een re~ ht be~cl!ouwde, r.n ;lls 't ,, are, ais t>en 
af~clieid va.1 het Jenn, !wt l':l:.trwcl aan llt't sterfbcd, 
waarhij to~h alles vergu11d is - :il!tJ~. II~j wu dus 
b1:proeven. of 11et nog n;et te laat was. \\'1c weet 
or' hij !:en nog nit't bier of rlnar zon kunncn ·z~1'n, 
ware het ook nniar op hun weg naar het 8fation. 
Zoo hij haa1· nog slechts rven zien mocht ! 

Toch weifolde Bob, en blC'ef aarzelen. ja was zt>lfs 
een oopenblik besloten, om el' nif't hrcn te gaan, 
doch op eens schelde hij. en gaf hu:t, dat. twee l'trnr
den, ctn voor hem, r·n een \'Oo:· den 1 ijknecht zou
den gezade!J warden. ::\auweli_iks ha1i liij c'ie order 
gcge,·rn of hij ,·oelde zid1 1>.r 01·c1· l'oltiaan, want hij 
begreep dat hij goe1l ckt!rl rlLhll' gehoo1· tc geven 
aan dat verlangen. 

Een half uur Jafoi· rf'ecl hij l'olgrms zijn g~woonte 
Jangznam 0\'CI' hPt pil"ill en wierp in bet rnori.Jijrij
den een lang-c•11 blik nanr de V<'nsters der vr1trnkkt>n, 
die eenmnal door Alma bc~woond warcn. Ecl'st nadat 
hij het ld<'ine kerkhof aan den r:rnrl rnn hct bo~ch 
1·oorbij waR, Z<'fte hij zijn pnnrd tot. rneer !'-p:icd aan. 
Daa1· op dat rnstige plekje bevond zich ouk het gl'af 
van zijue moecler, \\'Uarb~i cen rnarme1·en ki'uis was 
geplaatst, rlat wr bown cle o'ntbl:ulf'rde beg-, hoog 
en ernstig uitstak. Voor het cerst begon hij er nu 
over ie cl ,~nken, waarom zijn 1·ader uitdrnkkt>lijk be
paald kon hebben dat men hem niet op dat kerkhof 

van df\al' nan1· Sor.ra.baJa ver
trekt. Venier 8.31 v. m. ·1:1 J 
n. m. 

Snlo--Semarang 7.2 v. m. ·10.30 v. m. 2.10 
n. m. sneltrein, welke nttn
sluit aa.n den sneltrein, die 
om 6.20 v. m. van Soera
ba,ja vertrekt. 

Se111nrar.g-KedongDjati 2.55 n. m. 
K~dong-Djati-Sernarnng8:12 v. m. 
Se1nnrang-Djokja li.50 v. m. 8.31 v. m. 
n;0kja-Semarang 7.15 v. m. '12.~5 v. m. 
Pjokja-Solo 7.15 v. m. 9.48 v. m '£.% 

Sok -Djokia 
n. m. 3.55 n. m. 
7:13 v. m. '10 v m. 1.53 
n. m. :-:l.3G n. m. 

\\'illem I--Kedong-Djat,i G v. m. 2 n. m. 
l\t>Llong-Djati-WUlem I. 8.5 v. m. 4.H n. m. 

J0.41 (sneltrein) aank. Soe
rabaja 6.-

2.35-ua.nk. l\Imlioen 5.52. 
Soerabaja-Solo Ojebrcs 6.20 (sneltrein) a'.mk. Solo 

llj. '1.28 
8.25 aank. SoloD6--· 
H.57 aank. llfodioen 5.5'1 

(Tijdsopgaven volgPns midrlelb. tijd So,irabaja: 9 rni
nut1'n \'e1·schil met Solo; '12 uur Soern.bajall 11.5·1 
Solo.) 

A.an den inlander Tjokr6 in de lrnmpong 
Tirnoenin werden eergister~nnncht door on
clergrnving drie stitpels pandgoederer1 ter waar
de van f 250 ontvree111d. De tnun lijdt. daar
dO'>r eene Mnzienlijke schade, daar bij het ge
stolene ml ffi'>eten vergoeden. 

Een zeer vergiftige sl1mg viel eergisteren 
ruidd1tg uit bet pl1tfond mkelijks lungs het 
kindje v11.n den beer L. op Kebalen, en werd 
natuurlijk afgemaakt. Het dier had een rooden 
kop en stnart, de la1ttste aan het eind plat en 
breed, mede eenigszins in den vorm van een 
kop. 

Terwijl een gedeelte van den weg van 'l'jo
ijoedun bijna dagelijks onc!er wnter stn.nt, zoo
dat men daar door w11ter en modder moet 
biiggeren, scbijnt men de aloon-aloon, waar 
d1tgelijks bij bet minste zucbtje, wolken van 
stof oprijzen, voorbij te zien. 

Vroeger werd die bij groote droogte zoo 
dikwijls zulks noodig was ge'inundeerd, waar
voor ook thans alle uanleidiug bestaat. 

Heden had alhi+ir de openhare Jes aan de 
derde - en Meisjesscbool plaats, en werden 11an 
de v lijtigsten der leerlingen eenige aardige pr!i
zen uitgereikt. 

De opkomst der ouders · was zeer gering, 
terwijl t1e ontstentenis v,m ander publiek wel
Jicht in verband sta11t met de weiuige open
bitarheid, die men aan openbare lessen pleegt 
te geven. 

Voor de stev1ge cons~ruct1e komt den Ke1- I che eene lMrs kon beginnen; »je kunt uit de 
zerlijken nrchitect eeu woonl vau 1of toe. 

1

. sc~1ncht een paar ban scho1>11en laten maken," 
ze1tle de een; »laat gii.anw een tweede la1n·s 

In vervolD" op het berit;bt in ous voriO" mun- b\j mnken," i·iep een ander, en vele nog merk
mer deeleu 

0 

wii metk dii.t het proje~tiel 't I waanliger voorstellen werden gedn.an, zoodat 
welk op de aloon-aloou een inlnndcr c.loodde onze h~ld :veldrn bemerkte cfat men hem oor 
(niet de :won ViLll een 1fas Ngabtihi, !ll1111.r van het lnp.Je lueltl. . 
een vroegeren beJieade van litatstgen~-oeUJcle) De m:·~n .. wer~l woedend: » Wa11r de eene laars 
een koo·el is o-ebleken dezelfde die ook ceee w1rnrscl1gnlqk: is, ruoet de andere ook ru ar 
vrouw ~erwoi~lde in :1e heup. :r,~jn" schree1:wcle bij, en slingerde de on~:luk~ 

Deze is nn.nr wij veruemen voorloopig bni- Inge 1.n1trs rn c~e zoute _golren wanr ZlJ oi~-
ten leveuscrevnar. ru1dtleln k eeu Jei,:ker lrnpJe voor een hon3en-

0 gen lrnni werd, die juist p11sseercle. 
Am.boneezen, Afrilrnnen enz. moeteu voor Nimwel(jks wns dit outzettend drama fge-

opiumdelicten voor Jen politierecbt;er terecht- speehl of nit de r~jen dc~r lllittrozen kwam een 
staan, wnnneer het n11,ngeh ~talde eene zekere urnn te voorschijn, die eene 11tnrs in de hand 
hoeveelheid niet overschrtjclt eu bet feit voor lrnd; schijnbanr aarzelencl trnd hii op bet groep
de eerste maal plaats vindt. ie onder-officieren toe ~n zeide met bet on hul-

Zoo begreep de Resiclentiern.n;cl het d1tn ook digste gezicht van de wereld: »ik hoor, 
toen die vrouw l\Ie~jer wegens opinmdelict nlLM sergeant, ditt u eene bars mist, kR.n het deze 
den politierechter verwees, ofachoou het1.elfde ook zijn? Ik heb die zooeven gevonden. 
licha::i.Ul een pan.r weken tevoren de am- 'roen de onder-officier versteend van schrik 
fioenovertreding V<tn )i1evr,rnw Immerzeel, ten bleef st:mn, bleek uit 's tll1LU:> wnnhoop, 't geen 
rechte gen a.time! Albertine Rnbtri1LS, volle zuster trou wens nlllen reeds wisten, diit; het ..... de 
van bovengenoetnde vrouw, clus ook eene Am- ftrnlere hLILrs was. 
boueesche, behandelde. Eeu cbverencl gelach volgcle op <lit tooneel-

Hoe rijmt men dat tesafi.m? tje r:nt volgens den verteller er vim, voli>trekt 
uiet verdicbt, m11ar werkelijk gebeLud is. 

Iemrmd clie ~.ich vriend van den mindere 
militnir noernt viudt het 1iiet zooals het be
hoort, clnt een solcl1mt die wegeus het met le
n·osgevanr redden V1LU zrjn ]uiten1Lnt op .Hjllh 
eene eervolle verrnelding kreeg, tlrnns in gu.r
nizoen ( oncl:::-r de or,l!'\rs van een Ambonee
scben vice korpornal) phLatscorvee moet verrich
ten, water pikelen enz., 

Noot. De voorkem· verdient het zeker om voor corveenJvan 
den iuwendigen dien.it zooveel mogelijk inlanders te ge
bruiken. In cas11 bestaat imussclten geen recht op uitslui
ting en de regel is dat ieder zijn benrt krijgt. 

Ilet is echter in de militaire hierachie een teeder punt 
waar soldatendienst ophoudt en koeliewerk begint. 

Eene Jf-'aars te °"'·ater. 
Een Duitsc.h oorlogsscbip, zoo vertelt het 

Be1·l. Taqe/Jl., zeilde onder <le keerkringen; ge
durende langer clan vier weken. waren de laar
zen van de mannen der equipage niet voor 
den dag gekornen en matrozen en onderoffi
cieren kuierden blootsvoets n.an boord V<Ln Zri
ner Majesteits scbip rond, toen op zekeren d1tg 
gecommandeerd werd dat alle schepelingeu, 
des middags ten vier nur, met laarzen 1t1LU 
moesten uantreden. 

Nu was er een zeer streng onder-offi.ci ... r 
11.an boorcl, die po1itie-dienst uitoefende. e11 zeer 
gevreesd werd, want w11.nneer een misdr(j r· ge
pleegd werd, liet de man geene enkele veron t
schuldiging gelden en personen. die bet vol
strekt niet zoo heel bont geurn,akt hadden, 
kregen toch vuak genoeg gelegen heid om in 
zeker donker verbl~f over de wisselingen van 

GEMEN'GDE BERICHTEN. 
Het stoomschip Rilryemeestei· den Tex lag 

hier een pnnr dn!{etl op de reedo om eeu par
tli Yan 10,000 pico ls S!:iker te laden, die iu 
consignatie n1.L1tr Murnpa gezonden wordt. De 
t1tmel[jk hooge biedingeu schrjnr-m dus niet al
le fobrielrnuten verlokt te hel:l eu. 

Adv. Bl. v. fogal. 

- Naar De 'l\jd verneemt, zal in bet oos
telrjk gerleelte van J11v1.1 een su'kerrnffinaderii 
worden opgel'icht. 

Minder goed geregelcl wa'> gisteren iets op 
de (Antwerpscbe) teutoonstelling. Men vertelde 
mg liamel~jk - ik s&1t voor de waarheid niet 
in - dnt een vree1.llllelin~ cbar rondliep, haas
tig en moedeloos, die eindelijk een politieugent 
aaw>prnk en ruet bedel11arsstem vroeg, in welk 
gezegend oord hij een buen r1dfro zou kunnen 
vinden, »a quelque prix que ce soit". 

»Vo us su.vez,1 " antwoordde de agent ernstig, 
»qu'on a banni de I' exposition tousles plaisirs!" 

P het ouderma1rnscbe en de onaangenawe gevol-
ERSO~A.Lu.. De heer P. Luca.r<lie, tele

0
ara-

gen die het bestnan Ynn een skeng onde.r-

De Ligue, het blad van Andreux, bevat een 
merkwttardige tirade waarover de buitenland
sche bladen zich kunnen vroolijk maken. De 
verdedigiug van Thnyen-Quau door kol nel 
Domine is, zoo1ils uit de omst.andige bericliten 
blijkt, een iu h·rdaad schitterencl wapenfei , 
wa.,irop Frankrijk trotsch kan zijn. De Ligue 
sbelt in hare beschou wing ook in het lie ht, hoe 
vroolijk en luchthartig de soldaten alle ont
beringen eu gevaren opnamen, en spreekt van 
:»het teuipernment van ons ras, de Fra:1sche 
tmditie". Het laat erop volgen: »Dat zijn geene 
Engelscben of Duitschers, deze dapperen, die 
eene maand la.ng tlen dood lachend trotseer
den.'' 

fot ode klasse, is tijdel~jk overgeplaatst naar officir.r met zich kunnen voeren, te overpein
B5j.3ltdie, ter verrnnging van zyn colle

0
0-a deu 

zen. Aile wunrschnwingen vnn kirniernden cbt 
hecr Gout, die wegens z W<Lre on0cresteldheicl I 

men hem nog eens een leelijke poets r.ou Mk
zg ne fuuctien uiet kan w1rnrnemen. 

ken, werden steed,; door den gestrengen beer 
W ii vernemen, d11.t den Raden Mas Pandjie 

D 
in den wind geslitgen, en heclen zou dnn ook 

anM Kesoern6, neef van z. H. Prins Prang I een tluister noocllot hem op bittere wijJ.e tref-
Wiid6n6, diFJ eenigen t~jd geleden tot herstel -
z:ijner gezondbeid naar bet Lawoegeberg-te ver- fen. ll ·· Nu hestond bet garnizoen van Thu.yen-Quan 

uit eeue 11.fdeeling v1tn het Vreemdenlegioen, 
wanrb[j, b~hal ve de o:fficieren, zicb geen Fra-n 
sdien, m;t;Lt· juiKt een overgroot au.ntal Duit
schers bevinden. 

•J Het was ongeveer vier uur en van 11 e ZJJ-
trok jl. Dinsdag te Karnng-Pandan is overleden. 

Een onzer ingezetenen die gisteren van Se
nrnrang terngkwa.m, wist ons medetedeelen da t 
V1>lgens uldau.r loopende geruchten de .Resident 
Te :'ilechelen, die wegens ruisbruik van gezag -
voor den Rnad van J ustitir: terechtsti1at, waar
scbij nljjk zul worden vrijgesproken of hoog
stens eene geldboete zal oploopen. 

De brug op den viersprong van Pasar-Pon 
is th ans geheel gereed; gisteren werd die weg 
voor het publit-k verkeer opengesteld. 

rnocht begraven. Zou ztine moeder ook. eene ' 'erla
tene gt>wee>t zijn? - Doch spoedig venvijlde hij niet 
merr met zijne gedarhten in h,•t verledene en pcinsde 
all··en er over, of en hoe 't hem gt'lukken zou Alm11 
11og tr~ zieu ? 

Kurt i.n c!Pn nnmiddag k warn Bob in dt' stacl aan. 
De v1·ouw va'l. zijn advocaat, die zii\h met de zol'g 
voo1· z\jne vill>l en den tuin b1~last burl, deelrle he1J1 
dadelijk mede dat bet huwelijk heden zou voltl'okken 
WOl'dflu en dat mevrouw et· op had aangedrongen, 
clat dit ook kel'kelijk zou gP-~chit>den, maar om 
aile opzien t.e vermijden, zou die plechtighe;d. eerst 
dt!s avonds pla>1ts htibben. 

Nu, met Hullfold, staat zij er op om in de kerk 
over te trouwen - dacht Bob in zich zelven - ~n 

toen ter tijd met mij dacht zij daar niet aan, en 
was het haar genoeg dat dit slechts in huis gC>beur
cle. Maar nu kornt Jit .i uist goecl bij mijne plan
nen, want de Maria-kerk iB vol hoeken en pi l1Hen, 
waa1·in of waarnchter verborgen, ik geschikte gele
genheicl vinden kan om den trein te zien voorbij 
trek ken. 

Hij bekeek zijne kleeding; dat be~patte rijgewaad 
paste toch waurlijk ni~t bij e~n huwelijksplechtig
heid; en waarom zon ook h\j zich niet feestelijk 
aankleeden al blet'f hij verborgen? Het was toch 
irnt11flrS ook YOOJ' hem de grootl:ite feestd:i.g in zijn 
!even! 

Met een weem0edig lachje ging hij naal' zijne 
klee<lkamel'. In cene van de kasten moest zijn brui
loftspak nog hangen 1 Hoe goed dat hij eel'st nog 

den kw.mien de lllanscbnppen. met Jaarzen in 
de hand, opd)tgeu en · slecbts de polit.iemnn bieef 
ieer lang weg; toe11 h ~i eindel~jk vuor den dng 
kwam had hti een lu.ug gezicht en sleclits ean 
laars. 

Alie himernden gingen om hem heen :;fawn, 
keken ellrnnder veelbcteekenencl nan en. vroe
gen W<LfLr de 1111dere laars w11s. » lk begrijp er 
nieruenclnl van," antwoonlde de gevn1n.gcle, »ik 
heb overal gezocht, urnar zij is nergens te vin
den en ik mis venler toc.J.1 uielllendul." 

Algemeen wercl hii bekhmgcl en men g-af 
hem welgemee~e adviezen wat hij wel rne't 

(Amsterd.) 

Met de boot die nu vim Deli verwncht wordt, 
zu llen cl~ van llaar verbannen Ohineesche tan
dils meekotnen. 

De scbout Lorey heeft nogmaals last gekre
gen om die Chineezen penioon}ljk aan den 
Nederlandschen consul te ~hangbu.i uit te le-
Yeren. J. B. 

hierheen was fr<'faan 1 Zondel' zich vP.t'der te he- en bij Yenvonde1·t!e er zich over, <lat men zich toch 
de11ken, zocht hij a lies bijeen, en trok bee aan. zoo zeer kan beheerschen. Doch soms k wam al zijn 

Hij keok in d~n spiei_::Lil en waaJ'lijk, het gr.In at doen en wen sch en hem zoo vreernd voor, dat het 
dat hem d:iarnit tt,genblonk, had al he~I weinig eer d1! h~J1JclP!ing van Pen krankzinnigr. scheen, -
pa~,;e111ls roor e<:'n ol'l!i!oft ! Het was ten mrnste dan kon hij nitit blij ven zitten en was het of de 
ho(lg noodi~ Jat hi>t zich wat 1·u~tiger voorrlecd, en, I kleeren, die hij rlroeg, hem \'erzengden. 
01n dar11tvt1 te gPrnken, nwende hij, dat het goecl ij De kerkdeuren gingen reeds onopl1out!elijk open 
zou zijn den tuin et'PS ·1001· te lot) pcm. en uit de ""'rte buorrle men bet geruisch van de 

Toe11 hij danr kwam, blies de wind hem sterker naderenrle rijt11igt>n. Bob had totJn n10Pil'te om op 
in bet gezicht dan tijdens d!!n rit; het was alsof er te staan, en rnrschool zich achtcr eer::. pilaar, waar
sto1·m in aantocht was. Bet deed hem huivrren, aan een groat schil1l ht!vestigd was. welks uitgebei
manr toch Jiep hij door en k warn zoo, langs bPt telde Jij:;ten aan wel'rslijden uitsprongen, zoodat Bob 
terras, bij de boof'dlmlll, die op de Zl'e uitliep. In gcl ... g1enbeid had van d~rnl· de in de middeng g 
de v1~rte zag alles grijs en )!rauw, nevels kw:imen 1·oorbijgaanden op te nernun zoncler door hen gezien 
uit zee opzetten, en de ganschP. natuur had iets kib ~ te wordeu. 
en surnbe1~ en was als geheel. uitgesto1~vr.n. Daar ~ .. Weder hoo1·de men cen deur ope? d?en, en dade
en door <lien aan.bl1k, zou hu zel~er met .~ot rust § Juk <laarop keken de v1·ouwen, die m de voorste 
komen, en dus gmg Bob Jang v6u!" den ilJd n::wr ~ bunken zatcn, naar dl!n 1ng<u1g, vanwaar m•~n het 
de kerk. gesleep en gerniscb van zijde en iluwt>el o er de 

De siille kalmte, die tlaar heei·schti>, en de duis- ~crken vernam. 
ternis, die in .de zijvleugels vnn hi!t gebouw n·ieds 
geval11•n was, deden hem goed, en hij nam plnats 
in een der banken om, Illt>CI' kalm en beclaarcler 
geworden, alles af te wacbten. 

Lang duurde dit eohter niet, want de kaarsen op ~ rSlot wlgt.) 
het honfdaltnar werden opgestokC>n, zoo ook ocn ~ 
kroonlamp en enkele lichten nan de pilaren. Er I' 
kwam eeu meisje, dat in de rniddengang loof en 
bloemen strooide, en Bob bemerkte, dat ook om E'll 

bij het altaar planten en gewassen w:..ren ll<rnge-
bracht. Hij zag dat alles zonder eenige-aandoenine;, 



Door de regeenn.-r is m:i.cht1gmg Yerleend 
om de voornaam te goudhoutlentle tt>rreinen 
in de ati.leeling Goroutnlo (.\Ie11wlo) lloor het 
personeel vnn het w!jnwezen te ,loen onder
zoeken. 

Nanr aanleidiug damTnn !1t'Pll du [l;rt>deur 
van OnderwiJ Eere,lit>nst ell • '1il'(·l'IH·itl ann 
de regeering de Yr1wg g-eda1tn, oi' dt• bt>sbmrnh• 
politieke contrncfru !Det tie i11litrnlsdie ::;h, tt>n 
in die atdeeling tegen het instellPn rn 11 be
rloeld onderzoek ~e<>n b~zwnar oplevert'n. 

0111' ZOil Ill deze herztening begrepen worden het : Lo e l'Un1'on Fre'de'r1'c R l" 
artikd bclreflende tie Yolksschool ('1) (art. 1 u l in de I [ ,, oya 
ond1•. art. Hll in de nienwe lfrondwet.) I O.·. ''an SoeraL.nrtn. 

Jkbr. \. de ~t11e1·~. :-.;ededan1lsch g•~z:1nt te jfadritl, "l:T h c 
i~ benot-tlld tot • ·<?1!erlandsch gezant te Pnrij>:. I l iering Yan et C't. Jansfeest ' 

llet up,_. ob l t." owl~ ·wij-> is Cl'U '\'vorwot·p \"\Tl l{p aan-
hou, lcn ll' Z\ r. Jer Hc-•1 L'O ·in'"'" · 

I> inri{·h.in~ Y:t 11 hPi.. 1)pc~1b1·1.· un h'I'\\ js worilt, mot 
(·u~~hie li,rin~· \Ull ic.~e!'s gvli:-:1dion~fi u bt•;1·ippt'n, dooJ' tl!l 
WC~ gP!'(' 't' l. 

L~· w1 .·,l O\ l' ;tl in lwt- rjjk Y~u1 llYerhei1lswe r-e vohloC'nd 
opPn',.ur ln'""t•r ond<' ·wij ... g-~ ·even. _..., 

Ht•, J,!OY\.'ll ,-.1-, on h• ·wij, il'5 \''.'ti. lJe}rnu1lons hPt tnozieht 
dor ov,•,hei1l en bov~.1 jea. voor ZJO\~r he .. 111 I l('lb1:1r ea 
la~"· on.:er··. ~h butref h.-"'tou 1

Ctl" l·e .. onilc ·zuo~(' nu:u· cle 
b0kw,1·1rn tehl Pl; zc:'1..'.Ukh ... ·i l tic::> t lh!('l'\\ijze.~, I.ct ocn en 
and'!' •lc<-r do Wf't tt' r~'~t1 'c:L 

en 
J.fr('l'JJtir Ju den ~Prr j1 flfll'lftul 

op '\Yo,·11sd,w ~-1 Juni lS~j, d :::i avonJ::; 

tP11 S 1,~ ure. 

j_TA)IE~'~ DR .. T HEG .·. 
De ~'crrlrrri~, 

I (1-U) L. J. S.LTT LLT. 

Ii:unipoong TjJnu: §oe1·ul1a1·tn. 
El~'\ F (i E I RIM\: 

~f.m:Jl .;. '"o. 1 d.rn ro 'P l-ro:i1 n 
~l'OCt )8 

P,1j) 11w wtrot p) p 1-r1 c p ti 
K ti11 s"<' u l"fl> l-1' 1t'1111, l\l!l'l' d Wdn '·an 

" n u ' 
Lold1 th pct me l'l'<.11 :::t•bL 

( 13 :2) 
..,.,....,....,.,.,.,,.= - - -=---== 

la~{' o ~-·ho~l'll jactlrijks e<.1'n uitnA·i.ig· vers:ag nan cle sta- i I ... " m..i _ ·"·,... o ~ v""'.; ~" .. ~ ·1' , 

Die vrnng is in zoo \erre bcl"estigenJ be
antwoord. dn.t het ouclerw ·k niet lrnn plllat>: 
hebben zvnder de t()(~ste1nming tier hefr,'.iL:ken 

inlnndsche be8t11nrtlt-r~. tlod1 'tiii de be;:taunr1e 
politieke verhoudingeu 'nit aan. i1et verl, r\igeu 
van die toe temmi 11g- zoo wei11ig- te twiircle11, 
dat verdere bernoeienis der regeeriu~· m deze 
overbodig is. JJ. J1. B. 

Ile Ko nh:; dl ,. \"(Ill den stnnt t!c'.' hoo;;c-mhldelb:ue- en s A_ L Ou i~ n E c. P.·u· I Fi nl, 11 TR E ' ii~ o· ,, , .. ('. "I" ~ e 
ten- )t~ue .-.1·1l gcY •u. f 

' hel:tst zil''t 11 et d1 11 in- 011 vtrknnp .vim pro-
H1·1 <'<'ll1·I tot k:ipitein-( liinees tc ProuO!inggo, Tan 11,"Jl.•()i-;s.;(~ . lT ... ~c~ ... "l.i duU(•JI re ~t'Jli,r:LJJ• . 

Lill II!!' l}i:i Ilg. ...IL.lJ ~ - .JL 'L ~ ... " I .~ 
Uit !Lit<11ia, 17 Jiini. Dt• Tnt(•rnation:il1• Cn•did- en Y L'r,;l'l1ai't 1' l'I U,apihii.l a:·11 I· I d'ipuwnu-

Er be;;hnt een 11lnn L.rn he l1Pkernle renze- flel'/'111sf/'((({f-S1,lo. 1 · · t t ' ' . H.l!llit~l-\l'l'l·•'lli;!1ll~ Ttultt1· la111 kc1'I t 0\"l'I' het bock- ' UOl'IH'llllllg"L',l L'll \ l'l"1t'l'll \'l)llr.--e1 l) L'll op pro-
::itoornschip G1·eut ]~(1.~/1>1•11 Y1Lll Eng-eL11d l11LH1' jaa1· 1 c'1' l· ""ll ,lj, i 11•1111 nit \all ~ j•Ct. tlukt<"ll. 
A t t C ·oe lJ t 'I 1· l 11 Op 111·<·11,\· o·.1t\'·,111;l'('.11 C'·'ll f!.'l'" )!C' \·001·- 1,• 1 1 1 n werpen e v n re f. 1 t 1.< e it < nar i.::e- !11•1 'tuo:::~dup Fcll111yc1· is iL' .\m~t•'rd::tru nnnge- ,.. , •. v LL'll en a llll'l' t •g·en 11 .. uer 01·1•1· l'll tc ;:o-
durende de internation:de tentuon,telliug als ku:11c11. ranc1 C'Cl'~tl' kw tlitt-it ~trot.11 • e 1 in ,1llc men e,'1H.it1<n. 
locrement chip dicnst te <loen. ~ lid "'tor.m d1ip P1 i11s Alc:.1·a11dc1• is clen ·t5rn Jnni 1 f f' 1 l · 1 

I:" ~oor en Y,111 :. .- ,., >r ~ n< t'n'11, 
Te.!!en de uitn1eri11g •an dit. pLtn wordt'U .\d1 ·11 i!•'l'a"''"""· 

~ l' . . I . I' . I I P1m, rnahoel1Pn t! f :1.- _It 'l'\.' lh'(dt'll echter nu1 Beli!i~(·iie zjide ern,..ti"·(' be1. IV Hren · 1.•1 t 11 L't'Jlll I:.'. ,·er ot n:inr "1m1;>a l"' w: ee111 nan 
gropperd. ter wiile •an de bt·li·rnuiering uiP de tle.1 iil'litn1r1.1<'l11••r d1•1· dt·rdc !,In'"''' L. ''111 \\ a's1!1wn1-. Yan 1t[' f 6.- lt-ite E1lw001 h E'•\•n tc-

L. C'. :::c·I •. \Lh.WUK. 

,i;:.nean. 

t Sal.sl1111 \' c!e t:1ak ''I' zich g, lll>ll1e11 h~eft l•llJ et•n 
vinden, wn.nneer dat sd1i1J bi.i den overtod1t · ' enz. pnz: 

§_had. sc:beenv:wrt op de SdH•ltle 't.011 kt11r11e11 oncll:'r- Luirclell, 1 ··> Jiiiii. Jii· 11 11 •'•'lit rlat 11 '' Tl '
11 kic•s ,·an I g·en YCl'l limknlen p. ijs, h" 11<1~·11, l~L gen 

t ni,•nw kalii11<'l si1111Pn l•' stl'llcn. 
op <1e rivier eens aan deu g-rnml 111oc-11t nist- EPll l;l;nj,11ig wrlof nnnr E11rupa i"' w1lc•e1Hl iHrn · Groote yoonaad Parfumcril'n Ed. Pi- Ji; I J::; ~ELL 
r1tken, welke vn'es gee1iszins ongegron<l is, den contrLll<-111· der tll't'edn klas'e op de Luiteubezit- l ·p· 1 t" Cl J' ' "\r· · I I 

b <l l 1 1 nauc 'con nw, es 'avL', '1nn1gT<' ,u- (134) Latoon.,. \V1L11lleer IU<'ll " en ,t <at c e u "•'ill Eo~/Pl'I! ti11g·e11. J. 11. ::;i111u11 '['homaR. - l;, 

een Jeugte heeft 1"111! 0--0 met en de Sc:hddc 1':<~11 tll',·l'jarig w1 !of 11nar F.nropa is wrlreml :inn bin Cl!Z. Di red uit Europ;l nang·pvorrd ----------------=~-~--= 
op sow 111 ige pnnten niet rueer dan GOO l"oet 

1 
deu L:1:1'i"'t1·l11i:\kL'I' bU d,, fabri,:k Yo•n· de marine en St. Emil ion wijn (Bonle:nrx:) echte Lan- ~ T I 

brt:!erlte heeft. bet stoomwezcn_ te Suer<~h:1.p1, \\ . Orn Ilund;. gue<1o " 'ijll ,', f 14.- per t11zijn. 0 I{ 0 -
''oO\"el }1et Bu]g-1'scl1 nls liet i"'eclu1·],·1ntl.>:.ch aan den a's1"'te11t-re:mlt>i.t van Amor11tlia1, J. J. l{ i··1 -:.. r "11 lI . Authier 
LJ •• ' •. - ' ccr i• rn ... uau1 a en HY<lIHl. ~1g·;ucn. 

loods"·ezen zullen dnn ook we! ee11io-e bezwa- XnelL . . . :J HEEREN>::>TRAAT-SOLO, 

hee/l ontran9en: 
b ,. l"" t I t I Ontsl:1ir·'rt, re1·rnl. !wt ltd dt>r commis~l<' '"lll toe- (1:) 1) J B \..C''l'' IIED 

ren_ opperen om, ll uanvnwQ'_ c anr 0~'- ie zi('ht np dt• h •c>gt're burgerschool te :Senmrnng, me :..-± • · .i. 1 • J:l. 

sclnp _van eet1 lood1' te voo_rzieu en i,;; bet P. c. SpPcht G: i_1p . 
. wel n1et denkbnnr <lat. men ll1 cl1tt geva) op l11•no ·111rl. tut contrfllenr der tweecll' kl:1:se in de 

eigen rekening het sc:l1ip zoncler loocls de reis b11it<•nlw1.itti11g<'11, A. G. De Heer, 01da11gs 1a11 verlof 
zal lu.teu omlernewen. tt>r11.:.'.!!t'k''"' d; 

Bii Je niemYe uniform z\jn voor ile onbe
reden wapen · de uns-pie·ls a!!.!e .·ci111ft. :\len 
zegt, d1Lt kleermakt'r-. tlaart.-g-en z11lJ,.11. pr11te,;
tert:!ll omJat de p«ntalo11 dnn Yrt>I 111i11~!er ~.nllen 
slijten en did 7.ich bii dit. pri.test. zulh1 :Utn,;Jui
ten, liooftlotli<:ieren. dil' ~ewuon "an•n vooral op 
bet dr1t~eu van sous-pied: te lt:tten uit een 
oogpuut nm dien:>tdoellllt:rjj. 

A. D. 
twt\9?$1 ~ .. -

Versp reide Berich ten. 
""'ft"ll" het nfleggen ,·an •al~che l!t'l lligenis in 

2:ike 1:111 den Resident II. L. Ch. Te )fochelen. wt'r
d1·11 dt> f!etuigen a dccharge Radhen Dey di Po1>16 en 
Kurtolagi door den Raari van Semarang m rnorloo
pige hechtenis gesteld.- De pandje::;Jrnishoutlers te 
Semarnng laten den inlander, nu de poeasa i::; inge
treden over elk bedrag 7 1

12 pct. rentc betulen. Kan 
daar niet tegen gewankt worden? - Met 1 Juli a. s. 
zal het ophalen van vuilnis doo1· kettinggangers te 
Semarang tot bet Yerledene behooren, en zal de bur
gerij da::u· zelvr. vom· mocten zurg·cn F.en plezierig 
vooruitzicht voo1· het belasting b,•talend pnliliek. -
)!en klaagt te Ambnrawa, tlat de P''lhioenen alda<ll' 
zeer laat worden uitbPtaakl. Yee! arme gegageerJe 
miEtairen worden daardoor tPleurgestelil. - In de 
kampementen op Atjeh is het th:rns zoo vcilig, d.:tt 
de troepen elk oo;:;-enblik kla:w mvct,•n zijn. om in 
alarm-stl'lling . te komen-,l_Je ~ftieicn'n hljYc'.1 er !!e-1 
regeld te huis. - Een \'lJttal JO!lgens hdiben Zntenl.1!! 
arnnd gftracht zicb uit het PrtJf Pst:irit>e:h,, wec,:h1ds 
te Samarang te verwijderen. De 11ic:11vc tuch• schij11t , 
bun niet aantestaan. - De uit1·ol'ring van .\p.illu te 
Semarang i:s wij g-ied ge,}a:igd, 1u:1a1· werrl ,:Jeclit 
bezocht. De 1·ecettc ':wdrOPg" onge1·eer r :·mo - Op 
de onderneo.ing KlaJ11,g Ynn r!P!i h ··•r lion•! ziJn rl.t 
jaa:· 100 bo1rn:~ gt'lico'I op E11ropt•1•>clw 111jn• 111d de 
vauerlanrlsche ploeg bewe1 kt. - In do• hi .. 1 Cl Jar rl»n 
van Semarang \\Ordt wel chu1rlestil'rr wa I 11il de 
morldenvel!en nrn Grolit•~nn en Ja1a's Zui11knst in
ge\Ot'rri. In d,,ze He=-idcntio• n:et rniuder. Fiscns ~la 
e1· uw oogen op. ·- ~!01 acn~,·oncl ''or.It nan cle 
scbo.,ljr.u~ri te Tega! Pell fee.,t in h<'t socit't1•1t,:.}oc:ial 
aangeborl~n. De daanou1· rnndi.:•·zonden !1:"t P"Plll'f!"rle 
van voldot>nde dt>elur•1ni11g.-- ,\a11 h1•t r<'.'i l1•111iPkn11-
tom· te Te!!al 11orrlt Ct'n peudoppo gebouwd, die 
f ~woo kostell z::tl.-

De ::\otaris en wnrlunwestel' rnn Tn!!"al, de heer 
\Vi~eli11$, is uit Iloliand gearriH'l'l'<l en \weft zijr.e 
fnnctii'n van zijn Yer \:111/!Cr 01·1'r~P,1011wn. m:1nr a11-
l1ermaal een l~i1111<~11:a•:rl~ch Y•'riof \-:111 <'Cll lUt1a1 d 
aangeHnngd en 11'1 kregc•1.- EPr1e f:elwel :111< Pn 11·0-
nende Chi11t'e>;c\ie nouw 1t~ ~J:ik;i>sc•r is rl"or het 011-
\"001 zic·htig omgaan mPt pell olt•11111 g«\wel 1·e1 brnnd.
De ]eden · de1· sportl'iub te ~laca''''r z1,lkn zich met 
hunne dames naar het e;}a1ulje Lay·L~1y hegeven. 
vanwa'lr 2ij een praclltig en intf"res,:int /!<'liclit op 
de statl znlll'n hebben, die op ver>rhi!IP11rl•' pl<1nt~en 
met B1•11ga<Ji.-ch nwr 1·erlicht worrlt..- 11et ~i.1chten 
rnn karb<1mwn is op het eilnn.I llima 11)rho.leu.-

In de 111aand A 11g11stus zal de Ikl.!!i,rhu Rt•get>ring
fl'cstelijk het feit h·-rde11k··n. rl.1t 50jaren g1•lerlen de 
eer. tt' ~poul'\l'<'g in Bclgit.! i11 expluit:itie Ii. warn.- De 
l10og an11gesl:1g-er1c in Zt•1!lnn is ~fr. vun d,•r Lek rle 
Cle1~cq. te Zierikt.ee, 111et t>en aanslag Ya11 f 4:!18.:21. -
Jan :S~hroeder te .\mst<•rdrun. lwrdacht cl··n :it>n :\f,•i 
den dag, dat l1ij rn0r 50,inren i11 dir•n"t t rad bij rle 
firma ll. A. Kloostcrhui~. - Jle kas rnn d~n on ~l::t
gen gPmt•e11teont Y::tnger te Oude-11eke!a, heelt l'cn 
tekort rnn f Gili4.17. 

Telegrammen van. d.e Locomotief. 
Uit Uatinia. 16 Juni. ':i G1·ov1•11h11(e.15 .ilJni. IJuor 

de Ultrn1uo11ta111'n en Calvi11i~tl'll. d:iart0e te zm11en 
,·ereenigd. is e1:n Grond wet~herzi,:ning voo. ge::,,eld. 

tot ll"'l,(l,lll-1·1',i1lt•11t van ,\mnPnthni, rlt> C011l1 o}o•ur 
dt~1· t't'r~t" klas~e i11 de Lu1tt>11hezittin.!!<'ll, ~!. C. Oan-
11,•11hnri:h 

Ln111/1•11. lu .lnl'i. nt:' zittil1£1'll 1":1ll de CO!l llli~~ie 

\'OOr ill'! ::-;uc•t.·k 111:1al Z!.)11 !!"Ci11di:.:·I. 
E11!!c'l:111d ll<'<'llil htit toezil'ht op h,,t Snez-kananl 

nan. 
llewilliµ-in!! '"'rlt>•~nrl tot 1fo oprich1inp: dPr nnnm

luoze n•1111ndtH'h"p • m:1atsch;11·1'i.i tot exploitatie van 
bet land \\ ido.1dun•n" te So1'1:1b:i,;:1. 

01 ergephrn t~t l:aar !Jat:n ia, de kapitein de1· artil
leri<' D. Twiss. 

Ueplantst in de Z. en 0. afdceling van Borneo, de 
controlcur r!Pr tweede klasse in de buitenbezittingen, 
A. G. de Ueer. 

Aano·eslao·en 
~ ~ 

vendutien. 
Up Yrijd<Jg '19 dezer in het chineescht>. kamp al

hirr van onuitgelostc pandgoede:·en. 

De Yendumeester, 

H. C. Fisser. 

Ad v er ten ti en. 
, .... endutie yertrek. 

'ri_jdag·! ~6 Jnni 1~~5 
ten huizc \an Mrnouw de '\Y cchrwe 

r'IOERYERKEr . 
!'& ... ' Bij tc breng<'ll g1)Cl1ci'en worden 
tit ~±err <lJz r ahl ur a tll.~"n) n' 1. 

(130) SOE~~I.A ... '° & Co. 

~taat~~~oorw~J~n o~ Jan, 
E.·p~oib1~ie ou,terlijnD l. 

Op Hn·rnrLlg den 29cn dez r des mor
gen::; ten 9 ure zal op her terrcin der 

0."' erkpLut:;;en der St rnt:>='P" ww ·~ n te 
]JJ mlioe11 in k't oprn baar "·onh·n ver
ko<' ht, onbrnikbarc en on•rtolligc maga~ 
zij1.isgoedcren en houtwerken. · 

De Chef cler E:cplodatie Q,'L, 
(140) 

DB GornmissiB 
voor het 

Ii:: i .11 d e r f" <"" c s -t, 
' ' rijdn;r; den Jl9en Jnni 

<ks uvonds ten half zeven 

in bet 

HOTEL SLIER, 

zal gcg·even wordcn, noodigt n lle 
ren uit, clat feest mee te viercn. 

e. k. 

k:inde-

Namens de Comm:ssie 

De Secretaris, 

(135) J. V .A.X DER LOF. 

V erkrijgbaar: ' I 
Lot.en voor de Cit>lcllnter~j te S1l.mnrn ng t<>n II 

belioe,-e vun het Hoomsc:h K1ttholiek \Veeshuis 

en vnu het lJulpfontls vuu 8t. Yinrentins 

Panlo te ::'amarang- groot f' .'JOV,0.80. 
a I 

1 pqJS 
1 > 

DE PHLTZE.N ZI.LT: 

vn.n / l 00.000 
» » 20.000 

2 pr~p-:en .. > 10. 000 
3 

10 
10 

100 
100 

l> 

> 

> 

> > 5.000 
.. > 1.000 
> > 500 
> > 100 
> > 50 

Lote:n ziin tegen contaute betaling- en op 
fr~nco aanvruge a f 10 het lot wrkr~jgbaar, 
btj aimvrage per post on<ler inzending van een 
postzegel a 10 cents voor frankeering. 

De dag der trekking znl nn.der worden aan

gekondigcl. 

(57) 

THOOFT & KALFF en 

SOES~IAN & Co. 

INDISCHE-BODEGA 
~nt,-a .. 00en: 
E<·~1 1u1rOJ1je e. ·q·1·~(' 'T;.\.'itte 

1un·t'"~"' i.j : ... mimle~· zuet nm l'<maak dan de 
tot nu toe iwm;:eYoenle. I ~ (2Sli ).* 

An sten a.nf'.~be A potheek. 

li~a Tu 
~'r:l (•l'. 

( l 01) 

'l. 

:SoerLknrta. 

.~ lcu la :~ch 

:\1AC'ECeL::-::E. 
-=~ 

A_n1sterdmnsche .. A .. potheek 
so::::RAKARTA. 

Eenio- dl•11ot ;oor Suer:.kartn van 
"' -

;:""'.""'la, .. ,.,._ che 
. - .J7 -· 

\:., ~ j"':-' en .. 
A. :\L\l 'lllELSK 

.. A ... n1sterda 1nsche .A.potheek 
S o e 1· 11 It:" 1· t ti. 

Gh·Jualine, rniddel tegen de hoest in 
1/ 1 ~II• 1_'

2 
ffpscltjes iL ( 4.- ett ( 2.-

Jll.igTaine ~tifteu f ~-· per st,uk. 

35u A.. .\lA CHIELSE. 

I 

Een factum damesartikelen bestaanue nit. 
Afµ:q>.1:;te wolll'n - en zephir jr1 p rn

nen, C<tl'h<•rnirt>n, s;1tijnen zephil's eu tc1t·

L.thms in allc l'leuren, 11e nieuwtitc soort 
dnmcs1:oe11en, bl1H'lllL'n, ruches, cun;ettcn, 
jongens- <'ll nwi:::je~kL>uscn, dames witte 
glace-handschocnen enz. 

A. .A. U TIIIER 
( 47) .i.llodistJ. 

263 

HOTEL SLIE .... 

in vaten, blikken en ±1essch<•n 

verkr~jgbaar b~j 

SOE'{'.11.AJ\ & 

Ji"<l' '<'1 !frt uf :::o: .::J. 

Co. 

13ew·L'lt zi ·h l1dt't'f'i1 :t ti t ). lid rna-

b·n rnn Hrnill,.,- \\ :.m<1t>l- ea Kin lertJilct

ten. 
(~ D) 

•· ~ ( 'o. 

ha!,~s:en zic.1 stec.r.s :.1 ~ho.1 o 1den van 
lJ;I .ii!!i• ~-l {. H". '!: l~!!i~·· ..._• 

('.2S1 

duCen 

A~nster .~~ m,~che 
Eenig ..\!.f1•11w 1r voor 

zoo gunsti...:· 1, ·kc 11 l' • 1 

' r i!lu IJ 

.:\fork PL.~TO. · & ('o. , vrn. 

voor 

.A . .\ .\l llIELSE. 

A,ms.terda,m$clle Apot i~ek. 

LetJe:trUJafe:tr 
(296)* A. .MA Ull 1 l!JLSE. 

---

RE GCEl~nI:tr ~ Q~A ~~AN ~ER~N 
MET 

'l-'001' 1~§5 

Sleclits eenigfJ Exe111,pta1·en onh)[tngen floor 

(32) THOOFT & KALFF. 



CIRCULAIRE. 
H f'!Edele Hee1·! " 

Bij de belnugstelling, welke teg-enwoordig 
alles opwekt wnt op· lle SUIKEHIUETCUL
'l'UUR en de venneerdering van opbrengst van 
Suiker, en venuindering der kosten van voort
brPnging betrekkiug heeft, veroorloven wij om: 
de vr~jbeid U we nandacht te vesrigen op het 
door ons vertegenwoordigd wordem1: 

Dubbel Gekuncent1·eerde 
Snperpbosphant 

met een hoog oplosbaar gehalte van 4-0 tot 
45°: 0 Phospborzuur. Door wetenscbappel!jke 
proefnemingen en door de practiik is gecon
stateerd dnt de Vorming van St1ike1·sapp1m in 
het riet door de phosphorzuur geschiedt en dat 
door toepnssiug er van niet 11lleen eene aroo
le;·en opb1·e11yst van S11ike1· mua;· ook =t1ive1·dei
Sa ppen verkregen warden. 

Dit geldt voor alle Superphospbnten in het 
algemeen, maar waarin bet door ous vertegen
woordigd wordend Cbernicaal zich onderscJv .. i<lt 
boven underen is bet hoog crssi1J1ilabel gelwlte 
ann PJ10spho1·:t1w· in den geconcent,.eenlen vorm 
viu1 40, 45 °10 ; terwijl opgdo te Pernguano slechts 
9°,0 oplosbanr Phosphorzuur bevat. 

Gewone soorten Juperphospbaat bevatten 
meer als l 0 tot 15 °lo ussirnilable pbosµhorzuur, 
dus om dc:elfde hoeveelheid phosphorzuur te 
verkrijgen uls door ons in een 'l'ou Super
phosphuat gelevercl warden, zoude ruen circa 3 
Ton van bet gewone t:iuperphospb11at of 4 1t 5 
Ton Peruguano noodig bebben, dus ook 3 of 5 
nrnal zooveel vracht te betalen. 

De op<1luiting (Conct!utratie) heeft plants vol
gens een nieuw .. 'y, teem en "°el :olllle» geb1·uik
mal;ing van Zwavel:uw·. zoodat bet geen l'tij 
Zmt 1•el:wu be vat. 

Het vrije zwavelznur namenliik is een der 
grootste vijanden der Crystallisn.tie der uiker. 

G1·oote1·e opb1·eny::;t rnn uike1·sappen Vitu 
:11icerde;· t.-wo.liteit, ee11t•o11dige1· L'ei'lve1·ki11[1 diCI' 
::3a1)pen, 111imle.· Rei::iclu ell we,·ldoon en y1·ooter 
011b1·e11a~l van ...... uikel' l'an bett>i·e kwaliteit zijn 
de resultuten vo.n de gebruiku111.kiuo-, waartecreu 
de kosten niet in verbouding tua~. <:::> 

De p1·ijs van bet DUBBEL GlWONCEX
THEEHD SlJPERPHOBPHAA'l' i : f 0.18 per 
Kilo of T 180 p1:;r Ton of 11,25 per Picol franco 
Rotterdam op den bnsis van 40 pCt. assimilable 
Phosphorzuur. 

De jniste berekening heeft echter plants naar 
de Jui ·te procentsgewijze gehalte van bet gele
Y"erd assimilable Phosplto,·:wu tot den prijs 
van f 0.45 Cent per Kilogr. 

1000 Kilo SUPERPHOSPHA.AT a 41 2/J0 ° :0 

PH03PHORZUUR kosten dus: ' 
412 Kilo a -15 cent f 185.50. 

\oor een oppervln.kte geliik aau eene Java 
Bonw is benoodigd 14-0 Kilo SUPERPHOS
PBAAT. 

Hierb!i moeten gevoegd warden (ten einde 
circa 20 °0 Stikstof nau te brengen) 90 Kilo 
Boengkil of Zwavelzure Ammonia. 

De kosten warden dus: 
140 Kilo Supel'pho~phaat a ·18 Cent. .. f' "l;.,.20. 
nacht pel' S. :S. ~t f 50 pe1· Ton 2.30 :1 .. » ~.50. 
circa 9U :hilo rloe11gkil it ? 

Hierover staat reue vermoedel~j k rneerdere 
opbrengst van 1000 Kilo of l6 picol per Java 
Bonw. 

De afievering geschiedt onLler ContnVe Vil.n 
en bet gehalte Pliosphorzuur wordt bepaald 
door bet Proefstation verbonden aan de Rijks
lanclbouwschool te W ageningen. 

Bij .elke leverin~ wordt eene Anylise gevoegd 
van d1t proefstation en van de geleverde partij 
momters onder verzegeld cachet bewanrd. 

'Vijze ,·an Aauplant: 
De meststof dinit circa 4 weken voor den 

aanpl11nt in den grond gebmcht te warden en 
circa een hanclbreed van den wortel af en 2 
a 3 inches dicp geplau.tst te wordflll. 

KoodziLke4ik is d1it bet Superpbospbaat ver
mengd worde met Boengkil of eene nndere Stik
stof airnbrengende meststof, daar bet Super
phosph1t11t geene nndere meststofboudende be
stauddeelen bevat als het Phosphorzuur en dit 
laatst werlde nlleen op de sapriikheid van het 
riet, niet direct op den groei der plimten. 

Hoewel wij boven de wa:ttstaf 11angnven de1 
benoodigde hoeveelbeid per Java bouw, zoo 
soreekt toch van zelf dat de meerdere of minderc 
uitgewerktbeid der grond hierh\j eene VOOl'llllllle 
factor is. 

De genoemde hoeveelheitl van 150 Kilo per 
Java Bouw geldt vo0r gcheel uitgewerkte gron
den. 

Gaarne zenden wii UEd. op nanvrage eene 
kleine hoeveelheicl tot nnylise. 

:1?er drand kunnen Onlers uitgevoercl worden, 
om per eerste stoorner te worden geleverd, bij 
eene boeveelheid vn.n 10 Ton. 

Wii vertrouwen dnt de CTeg-evene in lichtinCTen ..., v '-.J ,., 

U eene reden mogen zijn tot eene proefneruing, 
welke met zorg uitgevoerd, sl11gen moet. 

(122) 

Hoogachtend, 

H. E. HOLTY & Co. 
Agenten te 

Batai•ia 

BECKER· & Co. S 0 ERABAIJ A. 
WEBKTUIGKU1WDIGEIW. N B d B r 1. I Il di s c h B L B v B Il s v B r z B k B r i Il ~ 

EN Ha.ndelaren in machinerieen en fa.brieksbe· 
noodigdheden. 

HEBBEN IN VOORRAAD: L ij tr B n t B Ma at s ch a p D ij 
Een groote partij L. T, 1-1 en Balk· 

ijzer in alle afrnetingen. 
TE BATAVIA. 

. .::'taaC en pla.at\jzer van alle dikten, 
waarbij van 6' X 2' X '/,." en 1

11" 

i.:'.taaC en plaatkoper en .Koper
draad. 

Inlichtingen omtrent verzekeringen b. v. Kn.pita.al bij over}\jden, Imrner-trekkende ver~t
kering;- ook omtrent die volgens het onlu.ngs nn.ngenomen VERLAAGD tarief voor WBE
ZENFONDS. warden gaarne verstrekt door 

Groote- sorteering- Hoerbonten en 
Jilinknagels. 

> > Jio11eren Jiranen 
en !iitooTnaCslniters. 

India rubber van af •1,." tot en met 
l" dik. 

Gas11\jpen met hnlpstnkken tot 
en met 4" 

Geldonken pi.jpen tot 12" diameter 
geperst op 10 Atmospheren. 

Primo. kwaliteit Engelsche dr~jfrie• 
Inen, enkel en dubbel. 

Hand, Ceutl'ifngaal, Stoom
pom11en en Urandspniten. 
§n~jge1·eedschap Toor gas en 

'Vi th worthdraad. 

(17) 

THO OFT & KALFF - - Soerakarta. 
leveren op aanvran.g dadelijk 

Schijfschietrcgisters en A:fstandsbepa
lin~en, afzonderlijk gebomlen. 

GedrnJUe A.a nteekeninr;boekjes. 
1W aamlijstcn. 
Kleedin"lijsten, 
Strafboelren. 
ltienngeboelren met sterkte Be~i&ter. 
Proces-Verbnnl. Getni"en Verhooren. 
Beklnn~den Verhooren. 
Vendn,•erantwoordin::-en, enz. enz. (4) 

Alle soorten Verfwaren. 
Boor en Ponsmachines, Draai· 1 V erkriJ. O' baar 

en §cha.atbanken. , ~ 
§tooJDmach~nes netl,etels opern I Etappe-Kaart van Java 

fundatieplaa.t. Topogmph.Kaart van Soernkarta 
Id > Djokjalrnrta 

Jiiezel;;-ulu· eompositie, de beste Prnchtalb~ms 
bekleeding tegen warmte-uitstralinsr. M ~ erk-en stempelinkt 

Dinas Crista.II, een nieuw soort Rund sch rift pennen 
'n nrldei. Van welke laatste artikelen zij Prnchtbiibel Gustave Dore 
eenige agenten voor Java zijn. 

Verder alle artikelen, ~ .. H. .. ~wodi"d B11lboek,ies 
I I I ._ 1 "" Gou pil-gra vures 

,·oor ant e IJ &.e o~ule1·~~eu1ios-en. Ivoren duimstokken 
Hunne zank op grooten owzet geba.seerd zijn 

de, hebben zij hunne prijzen zeer billijk en Pe1·ry-scbaren 
beueden concurrentie gesteld. Biscuit beeldjes 

Unnrne belasten zij zich met toe:i1icht bou- Orillon passers 
den op aanmaak van lllachiuerieen en Honderdjarige alruanakken 
reparaties daarvan, en nemeu bestel• Sigaretten papier 
liugen aan op diverse werktuiiren. (90) Faber's booclschtLpleitjes 
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Witte en Roode Port ..... f 15.-.) per 
1'Ia,la.ga, Jinscntel en Vino Dulce,, 13.50 /12 fl 
1•a1e-, Gold- en Dry-Sherry ,,·12.-J._cont, 

Eeni[e a[enten voor Solo 
# • 

THOOFT & !{ALFF 

A1nsterdamsche Apotheek 

Poeder tegen miltvuur 
Cl.50 per pond. (311)* 

(3) THOOFT & KALFF. 

BRAND-ASSURANT!E MAATSCHAPPIJ 

,,de Ooster ling," 
EK 

BRAND-ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ 
,,Veritas.'' 

Bij bet .~gentschap dezer Maatschap
pijen bestant, op zeer annnemelij.ke voor
waardeu, ;;ele~enheid tot verzekerin;
te;;en brand&;evaar, van alle soorten Ge
bouwen en Goederen. 

De Agent te Soerakarta, 
(16) J. H. VAN OMMEH.EK. 

OBAT P£:S. BfKIN KOEW.i1T dan BAJIK GIGI n i·:i·: 
DARI 

I l'l;'l ~,A !J TO EAU PEf;TiHT ~ n ]:'N',1 f w~; r il.iall " .. l!; .. 11Al.>h1l-.JJ.;;L '.n~ 

nama Obat "OLIVETAJHS" 
PAKE 11r:ra.--Toc;111g 

ba1·a11g njaug' sal1>C nda1ijt1 
liliks dal't iloe olJa l cl1 
dalam satoc pl'apat g 1 a~ 
ajcr fnjel' :-:lcnga l1aug.d 
bajil\ sakali). ll1l\ill !Jr1~al1 
boc :1dcr gigi cu go.<snk 
bajik gigi. Tjoelji 111111 ' l(IC 
~ama 1Loca,Jt.!I' lja1npncl'a11, 
lanlas mer«~a loclocu;;a11 
dart itoc obal. 

lt1 1·C Ob~1t gos:-:-ok :;igi lH.!I" LI ' h ii l{OCWill dan ha]il\ 
i:.;1 11<.tfi loean-tocau pl.!!JCl:la ll011ctiiclijn ada lH;l\il 

.;d!11a, :..arna d,ioega belci11an, J.:rillg b ;1j 1}( sftkall lL1n 
.'l ·k :1 !dc\0 . ..;. Na iloe dia. dia at.la sa 11 i:1 c1 '\.'"'~ :: 1·oi ·: ;, ( 
:~· · j.t P:Jat Elixir dan orCJ11g- nole~1 1 ·i:..J~,>- :-'a!1 1·l .. . i: ;t '' \ 

ORANG NJANG POEN,A: ! 

Toean SEGUIN, 3, Rue Hugueric, BORPr.;,u~ 

Jen Agent te Soerakartn. 
.J. H. VAN OMMEREK. 

Steeds 'l/Oorhanden: 
POST'l'A lUEVEK. 

TELEGRAAF'I'AHIEVEN voor 3 kringen be
rekend tot 200 woorden. 

TARIEVEN voor KOELIELOONEN bui1,t,a 
de lijn. 

(6) 'l'HOOF'l' & KALFF. 

bij 
Ver krijg baar 

THOOFT & KALFF 
blanco aan,'ragen tot geleitle· 
billet ''oor ''er,·oer ''an koCtiJ" . ' met onh·angstbeur~js ,·oor koC-
fi j pas. (193) 

Verkri.jg·baar 
bij 

TIOOF T & HALF:&'. 
A.vonturen 

van 

Baron van Mfinchhausen 
(in bet J a vaansch ) 

Prijs f 5.- f1·anco per post f ; 50 u, . 
(82) 

Amsterdamsche Apotheek. 
Ontvangen: 

Jt:eatings CJongh :i~ozen~es. 

( 10 5) 
MiddP.1 tegen de hoest. 

}1ACHIELSE. 

AmstBrdamschB ADOthBBk. 
Ontvangen 

ROODE I~RUIS PILLEN 
EN 

SIROP van Dr. ZED. 
(28) A. MACHIELSE. 

AGENTSCHAP SoERAKARTA. 

der BataviascheZee-enBrand
Assurantie Maatschappij. 

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

(14) A. MACHIELSE . 

Verkrijgbaar 
BIJ 

Thooft &, Kalff- Soerakarta 
PAPIEREN IN DIYERSE SOORTEN. 
ENVELOPPEN. 

KANTOORBENOODIGDHEDEN. 
INK1'EN, IN ZEER VELE SOORTEN. 
PRACHT ALBUMS. 

I DIVERSE SPELLEN, enz. enz. (5) 

THO OFT. & KALFF - - Soerakarta 
bevelen zich beleefdelijk nan voor hunne 

IlrukkBrti Bil BindBrij 
en 

HANDEL 

in Papier·, Schr1jf· en Kantoorbehoe en. 
Spoedige bediening en nette ;·,flevering ge

garnndeerd. 
PRIJSCOURAN'l'EN warden steeds gratis 

(7) verstrekt. 

Stellen zich verantwoordelijk voor de wet 

DE UlTGEVERS. 

Sneldruk - THOOFT & KALFF - Soerakarta. 
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