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In h.,,t volgend nummer beginnen wy met 
een zeer interes ai1te uit het Franscb vertaalde 
roman, getiteld: 

Het .Kasteel ,,'illebon 
YAK 

A.. DE DBEH~T. 
DE IDTGE\'ERS 

NIEUW GUINEA 
Nedel'landf:ch Nieuw Gui
nea en de Papoesche eilan
den door• A. IIaga. 

In twee lij vige deelen heeft kolonel A. Haga 
bet resultaat neergelegd z:yner studien over 
N Guinea. 

De schrijver, wien officieel de taak was op
gedragen de gronden voor N ederlands bezit
recht aantegeven, zag zijae aanteekeningen der
mate aimgroeien, dat hij de bouwstoffen tot 
een betrekkelijk volledig bistorisch overzicht 
bekwam en rn eene bijlage verwijst hij naar 
eene lange reeks van bronnen door hem ge
raadpleegd, waaronder vooral die m 's Lands 
~rcbiet te Batavia aanwezig, hem te stade kwa
men. 

H~t hoek, -d.a.t ee~ tijJrllimte va.n b.ijk:ans.. 
vier eeuwen omva;t ( 1500 - 1883) verscbijnt 
ter gP-legener tijd, immers op een tijdstip dat 
<l.e aandacbt der bescbaafde wereld van nieuws 
gevestigd is op bet ontzn.chlijk en onbekende 
eiland sedert de vestiging van Dllitschland op 
de noordkust, sedert het Eugelsch protectoraat 
en opname onder de Australische kolonien on
der het gou verneurschap van gene ni.1.l Scrntchley 

Voorioopig strekt dut beschenuheerschap zich 
slechts uit over de zuidkust ten oosten van 
den 14 lsten graad 0. L. (b.~boorende bet ge
deelte ten westen diiarvan aan N'ederland ), 
ma11.r de geschiedenis levert bew~jzeu te over 
dat John Bull in zake kolonisatie niet vn.n lrnl
ve uui.ii.tregelen houdt en dat h~j noode -zicb 
verdraagt met zijne. buren in 't zelfde land, noo
de slechts de schutting zal zien staan, die onze 
voorvaderen dwars door bet eiland hebben ge
zet - op de kaart altijd. 

Reeds nu werd ons dooT den Londenscben 
correspondent van de Tieu we Itotterdn.mmer wel
willend aangerad1~n, Olll dat westelijk gedeelte 
maur m veiling te brengen. Eugelaud zou er 
dau denkeJijk wel een suikerprijsje voor willen 
betnlen, b. v. om t6 verhindaren dat Duitsch
land of Amerika er de hand op zou leggen. 

F e u i 11 e t o n. 
Te veel OID te sterven, 

te -weiui~ ..... 
x. 

(Slot.) 

Met de grootstc kieschheid gaf zij te kennen het 
door h""ar geschrevene te herhalen, dat geen onvoeg
zame nieuwsgerigheicl haar dreef, om bet noodige 
aangaande rle huise!ijke om~tanrligheden van den 
Jeeraar te vernemen. B~; iedcr woonl "·as bet hem 
als wenl er ecn steen Yan hem afgewentelrf, en eer 
een um· verloopen was, wist de dame zooveel <lat 
z1j met l)et innigste medelij1len vervuld werd, ook 
bet voorgevallene met de schilclerij. 

- Vertrnk goedsmoeds. zeirle z\j bU bet afscheirl
nemen. Gij ziji hier ni••t vruchteloos geweest, en 
zult narler van mij booren. 

D<>: knecht, die hem met het rijtuig naat' het 
naaste ·station brachL overhancligde hem, U•en hij 
uit'lteeg, een ve!'zeg-elden bl'ief van zijne mcesteres. 
Bij bet openen vonn onze vri•md er bankpapier in 
tot een waarde, die hem een siddf'l'ing doo1· de !e
den deed gaan en tranen uit de oogen springen. 
Het was meel', veel 'th!er dan hij had d u1·ven ho-

, 

De Soerakartasche Couran:t veri;,cbijnt 

driemaal ';;weeks: Binsdags, Bonde1·da.q1 en 

Zaterdag•, uitgezon<lerd foestdagen. 

Inmiddels maakt de Britsche Regeering rePds 
een aanvang met het verkennen van haar 
nieuw territoir, door den reiziger Henry Ogg 
Forbes eene reis door Oostelijk Nieuw Guinea 
optedragen, die de zendingspost Point Mores
by tot zyn uitgangspunt zal nemen. 

Mevr Forbes, die baren man vergezelt, is de 
tweede Europeesche dame, die zich, onder de 
Papoeasche kannibalen waagt, nl. na de vrou w 
vau den :t:endeling Lawes. 

Dat bet verdienstelijk werk van den neder
landschen kolonel hem van dienst zal zij n, is 
bezwaarlijk aantenemen; onze tan.I wordt be
trekkelijk zelden door vreemdelingen verstaan. 

Het jaartal 1500, wan.rmede de hollandsche 
schrijver zijn overzicht 11anvangt, voert al~ van 
zelf terug tot Spaansche en Portugeescbe tijden. 

Het eerste bericht over ,,Papoea" is dan ook 
( 15~ l) afkomstig van een reisgenoot van Ma
gelaen, Antonio Pigafetta. Sedert werd de gToep 
herbaaldelijk bezocht door de zeevaarders van 
het Iberi che schiereiland en een hunner, de 
Spaansche kapitein Ortiz de Retes nam in 1545 
het eiland voor de kroon van Castilie en Ara
gon m bezit en gaf bet den naam van Nieuw 
Guinea. 

De vorsten van Tidore, Ternate, Ceram, Bat
jan, enz schijnen reeds vroeg souvereiniteits
recbten op de eilanden der groep te bebben 
doen gelden die, zoo ze al de jw·e mochten 
gelden, de facto Vr!J twijfelachtig waren. 

De eerste ontdekkingstocht der Hollnnders 
in bet iaar 1606 was van onbeteekeneud ge
volg. In hetzelfde jaar bezeilde de Spn.njaard 
de Torres de zui<lkust van het eiland en vond 
de doorvaart later naar hem Torres-straat ge
noemd. 
Door de reis van Schouten en Lemaire kwam 
men iets meer te weteu; onder den G. G. Koen 
werd een schip opzettelijk uitgerust op kond
scbap en bet is lrnrakteristiek in de instructie 
aan den schipper Jan Vos te lezen, dut Il}en 
de bevolking geen overlast mocht aandoen, 
maar: 

»terplaatsen waar giilieden volk bejegent, 
»Zult met behendigheid of ande;·.~zins eemge 
nolwassenen, inzonderheid jonge knechtkens 
»en meiskens zien te bekomen om dezelve alhier 
»optetrekken en wanneer gelegen komt wedt!r 
»op voors. quartin·en te mogeu gebruiken." 

De ontmoetingen met de inboorlingen wa
ren m den regel vijan<lig; m de scheepsjour
nn.len worden ze beschreven als" loos en wan
trouwig," met een l>Zeehoorntien" ter plan.tse 
waar een stan<lbeeld het vijgenblad clraagt, de 

pen. '.\[et wat opgetogen blijdschap hij zijne Chris
tine omhelsde, en hoe dankbaar beiden waren, be
l10eft de verhaler nir.t te schetsen. 

Ecn paar weken later W<!rd in de pastorie te 
Dennenhoek een kist afgeladen. De g1·ijze leeraal' 
stond ab nan tlen grond genageld toen het deksel 
geopend en liet inliggende van de bedekselen ont
claan was. Buvenop Jag bet pol'tret zijner moerler, 
de ge liP.fde schilrle1·ij ! Yoorts onclerscheiclen levens
behocften en anclere voonYf'rpen, alien met de groot
ste zol'gl'llldigbeid z66 gek.ozen, a.ls het meest ge
schikt w,1s voot· bet gezin . Er vrns een kort briefje 
bijgevoegcl, waarin de menschlievende geefster vel'
zocht een bijgevoegcl adrcs aan haar zelf, zonder 
eeuige niet l>egeerde dankbetuiging, als teeken Yan 
cle goecle ontvangst terug te zenden. Ternns clrukte 
zij den wensch uit, dat de zoon nog Jang de af
beeltling zijner rnoerler mocht a:m. chouwen, en dat 
hct gezondene nu voor eenigen tijd in de behoeften 
der bewone1·s \'an de Dennenhock~che pastorie Yoor
zien zo11. 

,, \
1
001' ecnigen t\jrl." I3er.loel1le de edelmoedige 

vrou w daarmerle, <lat bet niet de laatstc maal was, 
clnt hare mildhci<l de huiselijke zorgen des leeraars 
verliclltte? Dat bleef onbeken1l; want r.cnige maan
den later wenl de liefdevo!le weldoenstel', den vori
gcn a.Yond nag oogenschijnlijk gezon1!, al· een lijk in 
liaar bed gevonden. 

nuim drie jaren zijn seden het laatst verhaalde 
verloopen. Door zmrng ovedeg sfrekte de gave der 
ontsla pene lang; want men begreep er spaal'zaam 

Advertentiekosten behalve het zegel voor 
,elke I 0 woorden voor 2 plaatsingen f I.-
• elke volgende plaatsing de helft. 

zee heeft er :.anders geen v1~sen als haijen, 
»swartvissen en diergelijcke onnatuurlijcke, soo 
,oock het gevogelte, soo wilt ende schuw als 
»de ruenschen, het verdronken landt ·ml creu
»pel l'uijchte ende wilt geboomte," 

De indruk was dus niet aanmoedigend, te 
minder daar er meer dan eens schepelingen 
onder de n.ssagaaien der bewoners bun leven 
inboetten. In 1644 oor<leelden de hollandsche 
regenten dan ook, »dat ten principaelen niets 
:rnuttelijck voor de Compagnie uijtgerecht kan 
>Worden op deze woeste stranden, alle sober 
»van diverse wilde, wrede en brutale natien 
» bewoont." 

Geheel en al verloor men de zaii.k intusscben 
niet uit bet_ oog. Het was den Bewindhebbers te 
doen om zich een aandeel, zoo mogelijk bet 
O'eheel te 10rzekeren van den handel in mas
~ooi en verder Olli: 't ondersoecken of Nova 
Guinea aan 't grote suijtlant (Australie) vast 
ofte met canaele en tusschen gelegen Eijlan
den gesepareerd zij. 

·wat het eerste betreft, zoo gelukte het den 
hollandschen scbeepsgezagvoerder eene over
eenkorust te sluiten met den vorst van Onin 
tot jaarlijksche levering niet alleen van de geu
rige boombast, maar ook van een zeker aan
tal slaven, die men voor de notencultuur op 
de slecbtbevolkte Molukken zeer behoefde. 

Zij slaagden daarin iutusschen slechts ten 
deele, daar den naijver der Cerumsche en andere 
ha~delaars, welke tot dusver eene winstgevende 
mn.kelaardij hadden uitgeoefend door opkoop 
der sh1.ven van de inlandsche vorsten en weder 
verkoop aan de Hollanders, nu deze dien han
del rechtstreeks aan zich trachtten te trekken, 
hen daarin zeer bemoeilijkten, Nu eens be
vonden zij dut hun het gras voor de voeten 
was weO"O"emaaid en hood men bun kinderen 

00 . 

inplaats zan vol wassenen, dan weer hield men 
op buitensporige prijzen of wanneer men het 
al eens over een paar eens wercl » bevonden 
ZH met de eene, alzoo het een lamme rneid 
was, beclrogen te zijn." 

De massooihandel viel voorts deerlijk tegen. 
Men bleek zich m de waarde van het product 
zeer veruist te hebben; in Japan, waurop men 
als debo~cl1e gerekend had, was het onbekend, in 
Nederland m0est men h

0

et met verlies verkoopen. 
Geen wonder dat men deze negotie spoedig 
aan den inln.ndschen kleinhandel overliet. 

De belangen der Compagnie kwamen ech
ter in goeue handen toen Johannes Keijts, Koop
man van Poeloe Aij, de regeering te Batavia 
wist te winnen voor eene vernieu wde poging 

mede te moeten handelen. Een betrekkelijke kleinig
bei1i werd ter zij.de gelegd tot spaarpenning voor bet 
geval dat ziekten des ouderdoms, of onvoorziene ge
beurtenissen met een der kinrleren dien zouden kunnen 
eischen. En zoo clat bet geval niet mocbt zijn-dan 
om . . men is stel'felijk. De tijd nadert dat Yan 
Hemmenis en Chl'istine hlln gouden bruiloft zullen 
' 'teren. Wordt beider !even zool11.ng gespaa1·d, dan 
zal bet mf't groote eenvoudigheid geschieden, en wel 
moeten geschieden. En als cenmaal bet afgematte 
hoofd op ue stervenssponde ligt, zal de man, die 
onder zooveel drukkende levenszorgen is oucl gewor
den, en die buiten enkele zonnestralcn op zijn weg, 
le weini[! had om, te leven, naar den inwendigen 
mensch genoeg hebben om, te sterve11. 

Niemand le7.e het bornnstaande als verdichting._ 
l\Ioge de ·inkleer!ing ten deele het werk zijn tier ver_ 
beclrling de zaken zijn waarh1>irl, waarh<'id en wer 
kelijkheid, in zoover dat mor.ht zonder kwetsing der 
kieschhcid ten aanzien van nag Jevende pc1·soncn. 
Zelfo heeft de .;chrijver tea geva ll e der kieschheid 
zich genooµt gevonden, den kern rler gebeurtenissen 
te verbergen achter wijziging en rle voo!'stelling Iler 
feiten. Zoo is, om i;lechts dit ecne te noemen, dr 
weldadigc band, die een met aat'zeling- - neen ! niet 
dan na onbeschrijfelijken strijd ontboi!zemrlr b~dc zoo 
mild bcantwoordde, als die van een vrouw voorgesteld, 
zonder daarm•~de te onikernrnn, dat bet die was van 
een mcnscheuvl'iend, schoon men uit de7.e onze woor-

Inzending der Ad vertentien t.ot op 

dag der uitgave v6or 10 1mr. 

tot bet a11.nknoopen van handelsl>et.rekki-» 
wordende behalve slaven en ma~sooi, ool 
kolen, tin en parelen door heru als a' 
voor den ruilhandel opgegeven. In I f 
lukte het dezen bekwamen man een 
verdrag met de vorsten des lands te 
eene zaak van vru wat meer gewich 
gescbenken die hem werden 1111.ngebot 
bekwam h!j bij zekere gelegenhed 1 

bestaande nit '/•kilo groene tabak, 
handen vol rijst, een groote obi en 
der van bet inlandsch boofd l\foff 
beschreven wordt als: »een leekio· ' 

Ook over de politieke verhoml'in: 
W. kust werd th ans eenig lic.:h t v 
welk voor latere stappen v1in c1 
ZlJD. Doch al had men vat : de • 
de geographiscbe ligging van Ni 
en omliggende eilu.nden no()':' zee1 
begrippen, zooveel wist m~n alt 
kusten op vele plaatsen ongena 
door riifen en banken, da.t de } 
minder gewicht was dan men 
dat koortsen en berri-berri er 11 

ren en de bevolking eene woe· 
dadige inborst bezat, voor een 
kannibalen bestond. 

Soerakar 
Haansta· 

Donder1lag 8 Janual'i L. K. 
N. M. Zaterdag 24 Januar1 E. 
ari V. M. 

Vcrtrek 
Semarang-Solo 

-

der 
6.50 
te So 
tl'e;n 
van 
trek 
n. i 

Solo--Semarang 7. 2 
n. i 

slui 
om 
baj 

Semarar.g-Kedong-Djati 2.' 
K.edong-Djati- Semarang 8. '. 
Semarang-Djokja 6.5 ~ . 
Djokja-Scmal'ang 7.1 . '"' · 1~ 
Djokja-Solo 7.15 v. m. 9.4 

n. m. 3.55 n. 
Solo---Djokja 7.13 v. m. 1l 

n. m. 3.3G n. ' 
Willem 1--Kcdong-Djati 6 v. m. 2 n. r 
Kcclong-Djati-Willem I. 8.5 v. m. 4:11 

den ook wede1· het laatste niet heeft a! 
De schrijver heeft bepaalde reden <lit te : 
J"eden duister vo0r al zijne lezers, behalve 
een. En zoo \\'1•llicht Lte een of antler bier ( 
mocht meenen te kunnen narnrschen, Wf'lke p 
of welk voorrnl YOO'!' eenig gedeelte rnn 'deze 
heeft geposee1·d, hij of zij herinnere zich, rlat 1 
doet missen; en berinnere zich tevens, hoe i 
tijd Jacob van Lennep heeft geantwool'd op gis$. 
ten aan7.ien van personen, plaatsen en voorvall( 
J{laasje Zevenste1· - een antwoord dat de scht 
dezes ten vclle ovemeemt. 

:\og l wee opmerkingen tot besluit. 
' t Zou niet moeielijk geweest zijn de huisel 

ram pen rnn Yan Uemmenis te YermPerclercn met b 
1.engewone cngelukken, zware Jangdurige ziekten, tr 
fende wederwaardighe1len met zijne kinderer., e11" 
niet nl ! rilaa t· hoewel ook daal'voor de oorspronkelij i. 
beeld.:n gewi~ in menige pastorie zouden te vinde 
zijn, het was den schrij•fer - de nadenkende Jeze 
zal het gemnkkelijk doorzien - juist daarom te doen! 
aanschouwelijk tf' nm.ken, dat et· geene buitenge"" 
ra111pen noudig z\jn om, waar de leeraar voor 
gczin niets bP.zit clan een jaanvedcle van den Jan 
zijn bl'ood een bete der fatsoenlijke armoede te <lo 
zijn fo vroeger tijd was die wedde, behoudens er 
kele nitzonderingen, in overeenstemming met de m, 
tig~te behoeften, maar nooit in zoo schreeuwende o. 
e1·enredigheitl als in onze dagcn. Ilet is tijrl, me< 
clan tijd daarup <le aandacht tc vesiigen, en van dei 
zijde is het een werk van waarachtige menschlievend 



tal Vttll ymbolische attributcu. 
e geschiedenis aan de orde. 1'wee 

r------hr. Ridders of Hernnten kondigen 
.1en Verovernar aan, door bet wappe

.er banier. 
cl Y orst volgt in volle wapenru ting te 

1 en achter hem komt een zegekar getrok
door vier paarden, die een oort van troon 

tagt, waarop een klein ki tje tnat, hetgeen 
avat bet foe- irnile van de charter of wet 

door Willem den Verovernar in 1066 aan de 
~ngel. chen. gegeven. Burger met getrokken 
zwaarden omringdell dit pruladium hunner vr~j
heid. Nu komen Wier twee Ridder , than met 
de banier vun Riehard I, onder wien regee
ring de eer te Lord Mayor werd benoemd in 
1189. 

Nadat genoemde vo1·st (bijgenar~md Coeur de 
Lion) te paard is voorbij getrokken ~egeleid 
door Ridders als Kruisvaarders gekleed, zien 
we dan ook Henricu Fitz-A.lwyne, den eersten 
Lord Mayor. 

Daar wordt ons Richard II aangekondiad. 
Gedmende zijne Regeering was er een hevige 
opstand rnet een zekeren Wat 11yler aan 't hoofd, 
die ze1fn het leven des Konings bedreigd\ In 
toe peling dan ook op die gebeurteJJi , zi1.n we 
een wngen, waarop het volgende 'rnbleau: de 
Lord Mayor W ahoorth buigt zich heen over 
het lichaam v~n Wat Tyler dien hij zooeven 
,v~r lagen heeft om den Koning voor hem te 
be chermen. 

N11 deze aanJoenliike scene-want \Vat Tyler 
schtjnt beusch dood te zijn en verroert zich 
niet, 't geen kreten van bewonderina aan 't vulk 
ontlokt dat van zulke dinaen houdt- nu da11 
na boven taand treuriD' tctfereel krijgen we iet' 
geheel nuder onder de oogen. 

Het i namelijk een rijtuig getrokken door 
1 ~ ponie , wnarin gezetcn i een knaapjc, Dick 
Wittington 1oorstellende, lnUerende naar bet 
klokken pel. Om de verbeelding hacht der me
nigte te hulp te koruen volgt het morlel van 
den toren benevens de klokken, waarnnar hij 
gezegd wordt gelui.terd te Lebben, al ·ook eeni
ge klokkenluider in de toenmalige kleeder
dracht. Van den toren wnppert een vlag met 
het op chrif t: 

Eeer weerorn. Dick \\ ittington; driemual 
Lord Mayor van Londen. 

Ku ver'chijnt. Dick \\'ittington weer, doch 
than niet al arme jongen, aflrnnO'ende van 
de grillen eener keukenprin,e ·, doch al ir 
Richard \Yittin~ton, Lord lllayor vnn Landen, 
welke waardigheid bij lot drie keer toe bekleedde; 

· iets wat nooit voor hem en riimmer na hem 
geb~urd is. 

Iedereen kent de ae cbiedenis van den urmen 
knaap, die zonder iet begonnen. 't door eigen 
1lijt en volbarding geholpen door eene legPndaire 
kat, 't 7.00 ver ~racht. Ook de kat is niet ver
geten, want zij heeft eene eereplaats gevom1en 
naast haren meeder al knaap in 't mooie 
rijtuig, getrokkeu door de 12 ponie. , van wel-
ke pracrl- · i1P9f.~ideo · · i. n0rt- n 

droomder 
Minerv 
tondr 
zor 
J 

liju en omringd door eeretlame2 (11w ids o( 
honour)- en alle bedienden in groot liverij 
benevens een muziekcorps. 

De Lord Mayor zelf was vergezeld van 
ztjn kapelaau, den zwaarddrager en deu staf • 
<lrnger en begeleid door een escadron huza· 
ren. 

choon vlnchtig hebben we alle gezien en 
gaan hoop ik voldaan huiswnarts. 

De OJltocht die lang de voornaarnste stra· 
ten der ity is gegaan die met banieren en 
v laggen ver"ierd zijn - rloet 't zelfde. De Lonl 
Mayor en scbepeneu geven denzelfden mia. 
tfag een groot banket in Guihlhall aan de 
am bas 11deurs, de sta Ltsrnini 'ters, rechters en 
andere autoriteiten, doch daaraan zullen we 
ruaar geen deel nemen, Van ui t de verte ae
zien zou d1it toch te tantaliseerend ziju.- Den 
volgenden dp,g be~int de nienwe Lord ~foyor 
zijne functie als President <ler Rechtbank be
treffende alle Cit.yzaken. Wee den armen be-
cu uldigde zoo het fee t hem niet goed bekomt 

en hem indigestie bezorgt, dan ml het oordeel 
niet mild z\jn. Ten minste als men Nnpoleon 
I gelooven mag die zeide, dat alle besli, ingen 
nfhangen van de stemming Witarin wen zich 
bevindt en deze weer v1.tn de nrnng, w11arorn 
hii dun ook beweerde: c'est par l' estornac 
qu'on gouverne le monde! 

Louden 20 Nov. SJ. 
THERESE. 

•;wn. -·-·· 
Soerakarta.. 

iU a a n s t n n d. 

Donderdag 8 Januari L. I\. Yrijdag 1G Jnnuari 
N. M. Zaterdag 24 Januan E. K. \'rijdag 30 Janu
ari Y. M. 

Slnitda;en 

TE S.nHR.GG: 

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

de r Ha ii s. 

TE R\ 1r.~ YLl.: 

Fr. 14-28. 
Eng. 6-20. 
Holl. 9-19-29. 

All'ltali che ·mail Queen ·land Royal Jfailline.I 
· 19 Januari .. I 22 Januari. · 

Vc1·t1·ek de1· Trrinen 
, emaruno--IJolo 6.50 Y. m .• neltrein, wr,lke 

te Solo aan. luit aan rlen nel
tre;n, di~ om ·10.30 Y. m. 
van daar naat' OP.l'abnja \'Cl'

trekt. Yerder .31 \'. m. '1.H 
n. m. 

Solo--SernaranO' 
l'\ 

tevens, dat tle Sek11ton op 29 I l 1c. Lcwcht wen: 
doo1: eene menschemuas-·a, welke op 30000 zie .. 
lt n werd begroot en dat er op dien dag voot 
circa f 20000 werd omgezet. 
Het am1tal hadjies, meest van andere plaatsen 
overgekowen ow in de groote Messigit den 
Moeloed te vieren, wordt door hem opgegeven 
1586 persouen te bedmgen, welke allen van 
z. H. den Soe oehoenan het bedmg van f 2 
ieder ontvingeH. 

Aan een particulier r.hi-ijven uit Menado 
ontlecnen w\i bet volgende. 

De nicuwbenoemde He ident van fenado, 
de heer van Brnam Morris, is vnn 'l'ernate 
per stoomschip Compta naar zijne nicuwe 
standplaats vertrokl en. 

De heer de Munnick houdt thnns vendutie 
en zal spoerlig Menado ve.rlaten. De Menado .. 
neeien zullen hem met leedwezen zien ver· 
tt'ekken ,, Op Madnra zal hij wel gelegenheid 
in overvloed hebben, om zijne geschiktheid te 
toonen." 

Wat den beer van Braam Morris betreft, 
zijr,e vroegere residentie i' zoo dicht in de na
b~jheid der Jlinalrn Ktt gelegen, ditt h~j door 
verwiinte toesbmclen wel spoedig op de hoogte 
v1tn ziin nieuwen werkkring zal zijn. 

Hij bl~jft eenigennate en pays de connai -
a nee. 

Uit Edi. Aan een particnlier schrijven uit 
genoemde plaats is het ons vergund, het vol· 
gende te ontlecnen: 

De geheele N oonl-Oostlrnst van A tjeh is 
niet rueer zooals vroeo·er. Het is er Ltkelig en 
vrirlaten, en danroij cloet het ongezonde kli
illlmt elkeen naar een beter oord verlangen. 
~ooals bekend zijn vele civiele ambtenaren 
reeds weg. 

Y oornl het kleine plaatsje Edi is wat dat 
alles betreft, het rninste. De kleine benteng 
wordt bewoond door oldaten, die tegen wil 
en dnnk daar geplaatst zijn en, da1Lr zii een he
vigen lrnmp tegen bet moordende khnrnat heb
ben tB trijden, vurig naar hun geboorteland 
tern averlanaen. 0 0 

Dit is niet te onvenlreven gezegd. 
De controleur is tijdelijk afwezio·: waarorn 

weet ik u niet te zeggen. Ook liij verl1rngt 
hard naar eene overpbatsing; met leechvezen 
iag h\j den kapitein ran Drie t die zicb thnns 
te Solo be1indt, vertrekke~, dnar }Jet aimtal 
vrienden daardoor al weer venuitlderd is. 

Bet po'tknntoor · ·-spreek er niet van; er 
kornt leven in de brou werii wanneer een 
zeil zich nan den horizon vertoont. 

Alhoewel Edi door een r~chtstreeksche stoom
vaartlii~ met Poelo Penang is verbonden, komen 

.. ··A n.· ""11".., T .. ,:i; ,, ,,t,a niailbooten. 
1komen, <lan 

· om te 

heett deze gencesheer den naam dnt hij ZL 
inkomsten hoofchakelijk Vltll de gefortuneerd1 
trckt, om de . nrnlle gerueente des te onbna 
zuchtiger te knnnen behandelen. In Dr. J nlie 
heeft Madioen een waardigen opvolger van d1 
van W1Lesberge. 

_ _ 1Aa11geboden./ 

Als een hewg', hoezeer de waD'e.nverhuur 
1 d N

. . 0 
( ers op en tetlWJttarsdag speculeP.rden, <lien 
dat voor een halven (?) waaen voor twee nren 
vijf gulden betnald werd, te~wijl de wagenhuar 
gedurende vier uren f 10. kostte. 

Die buiteusporige opdrijving kunnen de In· 
disc he belastiugschuldigen zich ruaar noo] 
lateu welgevnllen. 

Opmerkelijk was het, dat op <lieu dag, 
gen de gewoontP- in, zich weiniD'e bedela, 
vertoouden; te Kebale~ en and~re buurtc 
ten minste ?eeft. men van hen bijna gee 
last. gehad M1sschien wel bet werk van Kiahj Blf 
ber,,. die in. het handlrnven van politievero: 
denmgen z1ch steed~ verdienstelijk blijft makeJ 

DP, vemnderiug der uren van buslichtina 
0 

tot 't.cmd aekowen. 
De bus wordt.gelicbt ten 6 u. v.m. 8. 30v. i 

en 1~,30. n: m: Laiitste btulicnting op 
postlrnntoor I' Uu. n.m. Ook z~jn het vert 
en aaukomst der posten van en. nattl' e 
eenigszins gewijzigd. 

Het brieveuvervoer naar Soerab :a gesch: 
thans tweem1L1tl per dag. ~ 

Gemengde Berichten, 
De voor ee11ige dagen tot luitenant kol1 

bevorderde majoor Adanrn van Scheltenm w 
beht t met bet commando Cler 1 ~Id- en B 
battertjen te Banjoe Biroe, instede van 
ovente Heijnekan1p, die als commandui t 
urtillerie in de 2de militaire afdeeling op 
zal optreden. B. H. 

Te.ng~volge van weinig bel11ngstelling 
de mtgeschreven a]D'emeene vero·aderinD' 

v o o n 
het algemeene bearafenisfonds opricl1ter 

'1 0 ' 
der 8trn1tten, naur wij vernemen geen · 
gang gehad. B. H. 

De Jew. Ct. hevat het eindvers]aO' der 
mi sie tot oprigting van een rnonu~eni 
wijlen den genemul majoor Pel. 

Het monument is op een terrein gre: 
aan het kerkhof te Petjo&t, en l11ter da1 
trekken, in Juli l 8b0 voltooid. Op bet 
hof zelf konden zonder onvoorziatiah 

l
' 0 0 

nooc 1ge ontgrnvingen v0or de oprigtin 
plaats hebben. ~inde 1881 werd bet 
om geplaafat. Uit de overvloedige ge· 
ook een iizeren kruis en hek "n het 
generaal Pel nabij Lamjont-' · 
overschdende kleine f 300l 

· '"ir. voor het Atjeh· r 

d .' 
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erol werden heden de mtvoJ.gende 
<\Veld. 

' rl .• e tiene opium 14 <lagen krakal 
Idem 1 ma and krakal 
Iiit>m 1 maand krakal 

.<! Idem 3 maanden krakal 
Idem ·1 maand krakal 

en verkoop 
amito Ilezit cl. opium 1 maand kl'akal 
,,romo Idem 3 maanden » 
·omo lciem ·14 dagcn » 

Idem 2 maanden >> 

Idem 1 maand >> 

lo Bez it clandesticne opium 1 maand >> 

misb1 uik van vertrouwen vrijgesproken 

"'ing 
0 

J 

Begcbu!digd 
\'Un 

het bezit 
Yan ) \',ij g•-

1 
Chimlestiene sproken. 

Opium 

I 
l I 

fl.O' verdronk bij het baden in 
~en inlandsch knaapje, in <lien t 

gewikkeld werd het lijk naar 
betrekkinO'en <Yed ·acren; n:tdere 

0 b v 
ver de wijze waarop het on-
ep ontbreken •ooral'nog. 

loopt dat er eerlang in de 
jokjn?) eene landborrweo~rant 
ht, uit luitend aan agran che 
n onder redactie van een 
md-redacteur). 

koffieonderneming Tia-ri1n 
1ij dut land voor de som 
iend gulden) wil afstaan. 
; welke een oppervlakte 
mken heeft en in de Af
~legen is, had v66r eeni-
'laar den beer J. C. van 
and voor f 9000.- aan 
ndheer verkocht. 

van f 6000.- Alweder 
lite tijden ! 

~. I. S. Maatschappij 
oor den beer Bakker. 

~--------1 met verlof herwa.arts 
llega te Karang-Sono 
re halte zal worden 

et t.. 

de betrekking van 
eft nedergelegd. 
sspoorwegen alhier 
~rabaia, terwijl de 
)eerond te Sararlan 
lkander van stand-
';echef te Geneng 

ondercomroies le 

~evolgen had kun
ecember jl. op de 

: de rivier door bet 
sche breekt. 

i ure 1n den namiddag viel 
,an een leege pranw aan, 
rarenden nan boord aan den 
,emeerd lag. 
~kte zijn kameraden en wa

gl zijn geroep ,,Toeloong, toe-

door miclJel Yan een waarheid en 
tende nowlle. een wenk te ge\en aan 

•.. ~ .. ning. Zonde!· de p11b/i,,ke o11inie 
waatschappelijk !even ze!Jen iets ten 

.mtte tot stand, maar als de publieke 
wordt en algemeen, kan ook hct z:i.,itl 

. E'lrn tot vrncht. Men zo11 den schrijver 
miskennen, door te meencn, dat het er 
om te do<rn was, een uitspan11ingsvP1·-
~brijven. 

1 zou hem evenze miskennen, indien men 
tigheid toedichtte. Een ellcndig - <lat is 
oord - bezoldigrlen stand in bescherming 

ontkent hij niet, dat dczelfde aanklacht ook 
.:ien andere maat~chappelijke betrekkingen 
rwijl deze rcgelen geschreven Worden, dee-
dagbla.drn bnt allertreur·igst feit mE'de, dat 

•der van een gansch under ambt zich aan 
;rijp heeft schulrlig gcmaakt, dat '"el door 
re zijner bezolrliging niet recht5treeks word t 
b·-· ligd, maar waarbij terecht wordtopgemerkt, 

:oo iets gcen rnoeielijk tegen te sprekcn 
l moest kunnen bestaan in bet feit, dat 
aar al te W<tarachtige ondcnleclcn van de 

\'estie, bie1·iu bestaat, dat velc ambtena1·en· 
HEBilE~ OM TE ST!>RVEN, llL\.\R TE WEI'IIG 

VE~. 

EINDE. 

loong !" door het bosch aan de overzijde weer
kaatst werd. 

De drie Inlanders behielden hunne tegen
woordigheid van geest; twee van hen hakten 
onmiddelijk de touwen door, en roeiden uit 
alle macht strooruitfwaarts, terwijl de derde 
bet monster dat zijne prooi vervolgde door 
milldel van een langen sterken bamboe tmcht
te af te weren. 

Bij die evoluties viel de man echter in bet 
water en bijua ware hij een kind des doods 
geweest. 

Hij was ecbter een geoefend zwemmer en 
met de kracht der wanhoop sprong hij weder 
op de pranw. 

Tegelijk knalden nit bet bosch drie sch0teu; 
de kaaiman staakte, in de oogen, getroffen, de 
vervolging; en weldra dreef zijn cadaver op 
bet water. 

Onze Javaantjes roeiden naar den oever, en 
vielen voor de Europeescbe jagers, die hen 
gered hadden op de knieen, terwiil zij tbuis 
wel een offermaaltijd zullen aangericht hebben. 

(Aangeboden.I 

Op den 3 Januari overleed in de dessa Ke
dong Goedel een grijsnr<l op zijn verjaardag, (I) 
in tfon ouderdom vm1 precies eene eeuw. (:2) 

Den 3 J anuari 17 85 op den hen vel Tidor 
in Ke.doe gehoren, maakte hij in 1825 den 
Javaoorlog onder Dipo Negoro mede. Zijne 
lotgevalleu ziju te verscheiden en afwisselend 
geweest, 0ill ze hier te vermelden. De grijs
aard had zicb eerst sedert eenige jaren in ge
noemde dessa gevestigd. 

I ,1a ngeboden . 1 

Uit Menado scbrgft men ons. 
Het t. Nicolaasfeest werd bier op 5 De

cember met opgewektheid gevierd, en duur<le 
tot 7 uur in den morgen. De tooneel vereeu i
ging alhier geeft dikwijls eene voorstelliug, 
waarop zich ook de verbannen ratoe Sekar 
Kedaton van Djokdja vertoont. 

Deze princes schijnt zich haar lot niet bij
zonder aan te trekken of wel tracht bet te 
verzetten ten minste zoo moet men opmaken 
uit haar trouw bijwonen van feesten. 

Later meer. 

(1) Een vcorbeel1l van iemand, die Gp zijn verjaal'
dag stierf, vindt men in de ktrloniale gescbiedenis 11og 
in den Gouverneur Gcneraal Jan Campbuis. 

(2) Hoe de man, die bet ons vertelde, precies den 
oudE'rdom van den ornrledene kan te welen komen 
bleef ons verborgcn. 

Gemengde Berich ~en. 
Wat de telegraaf tusschen den Haag en Ba

tavia kost, kan men eens nagaan, als men 
hoort, d11.t er kwestie is met de Engelsche tele
graaf-maatschappij over restitutie van herhaal
kosten van een telegram van f 1130, dat ver
keerd overgekomen was. V erzuim van de eene 
of andere formaliteit schijnt voor die maat
schappij aanleiding te zijn om die restitutie te 
weigeren. A. D 

De opbrengst van het vervoer op den spoor
weg Batavia - Buitenzorg over de ma.and Oc
tober 1884, is geweest f 67 493.63. 

- --De opbrengst van bet vervoer op den 
spoorweg Semarang -- Yorstenlande17 - Wil
lem I over de maand October 1884, is geweest 
f 427287,14. Jav. Ct. 

De Regeering scbijnt gelukkig bijzondere 
aandacht te schenken a11.n de in behandeling 
zijnde nieuwe ordonnancie tot voorkoming of 
bestrijding van hesrnettelii ke veeziekte. Althans 
verneruen wij, dat bet Departernent van On
derwijs Eeredienst en Nijverheid zijn voorstel 

BLA.DV'l.rLLIYG. 
Uit Parijs is bet telcgmfoch berigt ontva.ngen van 

een moordaanslag die, min of meer eenig in )\ijne 
soort mag heeten. 

De jonge en schoone mev!'ouw Clovis Hugues, 
echtgenoot van den begaafde11 volksvertegenwoordi
ger van <lien naam (uiterste linkel'zijde) heeft in de 
groote voorzaal van het Paleis van Justitie, met voor
bedacbten rade vier pu11tkogels gejaagd in den nek 
en den schouder van ze:rnrcn Morin. 

Deze }forin was agerit van een zich noemE:-nd Du
rcau de Renseigrrement~, dat sedert meer dan twee 
jaren lasterlijke gerucbten in omloop bragt omtrent 
de zeden van mevrouw Hugues v66r haar huwrlijk . 

Onlangs zond hrj haar eene briefkaart die de belec
digende wo ircfon i11h;11lrl: .1f.1rlct11t" il n'y a pas de 
fumce sa11s feit. Van dit oogP-nblik af was zij bc
sloten Morin zoo mog~l\jl\. te doorlen. Z\j nntwoorri
de: Vous 1;crre;: /Jientot, mon.~ieur, qu'il n'!J ci pas 
de fen sa;is fumee en volvocr le gi~teren, de eerste 
maal dat zij Morin ontmoette en terwijl zij aan den 
arm van Imai· echtgc!'Wlt ging, h:irn bedreiging. 

Morin wol'dt gezegd nog te Jevcn, maar zal aan 
zijne wo:1 ten vel'moedE'lijk spoe,lig sterven. Mevrouw 
Hugues b·windt zich in anest. Hare rlaad wordt 
zeer bewonderd. Het dogma van de emancipatie der 
beleedigdc en weerlooze vronw, zegt men, is eene 
heilzame werkt>l'jkhcid gcworden. De Morin's mogen 
voortaan op hun tellen passen! 

terug gekregen heeft ter verwerkiug. Hopen 
wij dat ten slotte brandmerken en registreren 
van bet vee nog zn.l voortgezet, of rnoeten wij 
liever zeggen, ingevoe~·d en voor 't eerst door
gezet en dan volgehouden zaL worden. 

A. D. 

Twee keukenrneiden, een uit Bordeaux en 
een uit Marseille, hemelen baar respectieve 
keuken op. 

- Nergt-ins maakt men zulke goede soep als 
te Bordeaux, zegt <le een . 

- Jou soep is niets bij die uit Marseille; 
oogen liggen er op, oogen! Ik verklaar je, <lat 
ik mij niet durf uitkleeden in presentie van 
zoo'n soep. 

Te San-Francisco znllen weldra door lucht
<lruk gedreven trams, volgens een nieuw door 
Pardy uitgevonden systeem, in gebruik gesteld 
worden, en wel om te beginnen twee lijnen. 
Langs den geheelen af te leggen weg is eene 
buis gi~legd, die de zamengeperste lucht bevat. 
Deze buis is van afsta.nd tot afstand van uit
latingskleppen voorzien, waardoor aan de ma
chine van den tramwagen de noodige gecom
prirueerde lucht toegevoerd wordt. De lucht
pomp a.an bet eind der buis wordt door eene 
stoommachine gedreven en men denkt de helft 
van den door dezen geleverden arbeid te kun
nen gebruiken; terwijl bi. bij bet kabelstelsel reeds 
enkel <lrievierde deel van den arbeid voor de 
beweging van den niet belasten kabel noodig 
is. By den eersten proefrit legde de wagen 
met een wagen- en passagiersgewicht van 120 
centenaars, l 200 tot 1300 M. zonder opont
houd af en bereikte daarbij eene snelheid van 
26 km. per uur langs eene horizontale baan, 
en bii eene stijging van 1.37 nog eene snel-
heid van 18 km. per nur. B. H. B. 

De Celebe( Courant geeft de volgende staat 
van dienst van den overleden gouverneur C. 
C. Tromp. 

Op 18jarigen leeftijd klerk bij de Algem. 
Seer. te Batavia op f 50 's maands 

1852 Derde korumies op f 120 
1854 Tweede kommies op f 200 
'l'wee en een half jaar verlof in Nederland. 
1856 ambtenaars diploma te Delft -
Wachtgelder bii de Alg. Seer. 
1857 le kommies bij den Dir~ct. 

cien 
1859 Secretaris van Soerabaja. 
Twee jaar verlof naar Nederland. 

v. Finan
op f 300 

1864 Ass. Res. van bet Westerkwartier der 
Bata viaasche ommelanden. 

1867 Ass. Res van T.mgerang. 
1870 Resident vld. Z. en 0. Afdeeling van 

Borneo. 
1872 Ridder Ned. Leenw. 
187 4 Resident van Kadoe. 
187 6 Gouverneur van Cele bes. 
Het blad brengt nog in herinnering den 

stervensmoed en berusting, die de afgestorve
ne aan den rla~! !t'V ~,.,, de p;unst en bet ver-· 
trouw~n wclk f! : ·: ; ·1m de Regeering genoot, 
zijn aamkd in Ut' ~.n.derwerping van kraeng. 
Bonto BJ; ·10 "Il d1; tevredenheidsbetiligingen 
bi1· de 1.J,,,,;' 1li<Yi:.. · .. ~:~r geschillen met. Pakalar, • 0 ,.... 

W ndjo, bc,:;i en t:i enreng. 
De lijkrede werd uitgesproken door ds. Knut

tel, terwijl twee salvo's over de groeve gelost 
werden. 

Hyacint.he de bekende acteur van bet Pa
lais-ltoyal was bekend wegens zijn neus. 

Die neus moet vervaarlijk groot zijn geweest 
en diende clan ook steeds als mikount Toor 
de aardigbeden van al zijn kameraden. Onder 
al de charges op dat h?ogst beln.ngrijke orgaan 

Een aanlirre narodiP. up <le statistieken, die men 
nu en dan i; co~ranten aantreft, is de rnlgende: 

Een diepzinni,g:e, nauwkeurige en angstvallige sta
tisticus heE'ft na .d rie jaren aanhoudenden arbeid, bij 
kilometers de lengte berekend, die al de baren van 
alle mannen en v1·ouwrn , ar.bte1· elkancler gelegd, 
hebben . 

11\j is gekomen tot bet eerbiedwaardige cijfer van 
8 rnillioen rnilliarden rnyrianreter, ZP·'> kilometer, 12 
mi>fa'r, 3 decimeters en 4•;, millimeter. 

Aan dit bedrag gckomen, ovcrvalt hem een twij
foling. :\Iet het voorhoofd in de hand mompelt hij: 

-- Is bet wel volkomen juist? 

Hoe cen boel' cwn iijne vrouw kwam. - De vol
genclc ware gebeurte11is had plaats - niet in Necler
lanrl, maar in Denemarken . Een jcnkman had eene 
bocrderij gekocht, maar Vl'eE'srle, dat hem bij de 
o,·erneming wat geld tr. kort zou schieten. Hij besloot 
daarom op zekeren dag ecn gegoecl landrnan in de 
omstrekcn van Randers op te zoeken en deze om 
gP.lrl ter h~en te vragen. Onderweg ontmoet hij den 
bedoelden man, die naar RanJers reed, en nu ont
stond bet volgendc gesprek : 

noel'. -- Goeden dag, Mads. 
Mads. - Goeden tlag, Anders, ik had je willen 

bezocken. 
A. - .Ta, dan moet je een anderen kee1· komen, 

want ik rijd nu met rnijne docbter naar Rande1·s. 

gemaakt, vinclen wij er een die ' 
de vcrgetelheid is ontrukt, omdat 
vorm van een notarieele acte uog heuen ten 
dage bestaat. 

De artisten van bet Pu.lais-Royal bn.dden 
zich met eenige auteurs vereenigd in een cafe 
en vierden feest. Oncler de genoodigJen be
hoorde ook Hyncinthe. Natuurlijk kwam ziju 
neus te berde. Ieder sch0ot er een pijl "P nf. 
Eindelijk begon het den eigenaar te vervelen 
en riep bij uit. 

- W elnu, neem ruijn neus dan, en la~t h~ 
uit zijn. 

- Accoord, riep Gil Peres - Gar9on! pen, 
papin en inkt! 

Schrijf op, zeide hij tot een van de gasten, 
ik zal dicteeren. 

Tusschen Hyacinthe, acteur bij he Pal11,is 
Royal. en zijn collega Gil Peres, a.an dezelfde 
nrichting verbonden, is overeengekomen, 

Art. 1 Hyacinthe verhuurt en staat zijn 
neus af aan Gil Peres, voor den geheelen duur 
van hun contract, ten einde den laatsten te 
dienen als zinnebHeld, als talisman, in 't kort 
tot alle doeleinden die bij geschikt zul oor
deelen. 

Art. 2. Genoemde neus zal ter beschikking 
van den h uunler gesteld worden bij de vierde 
repetitie, opdat hii zich a11n het gebruik van 
genoemd kran.kbeen leere gewennen. 

Art. 3. Na elke voorstelling zal de neu", 
na gebruikt te zijn, in een vioolki:;t bewaard 
worden. 

Art. 4. Het is den beer Gil Peres expres
selijk verboden, den neus op een gemaskerd 
bal of als dornper te gebruiken. 

Art. 5. Genoemde neus moet tdkens oe
hoorlijk schoon worden afg"lleverd, ruaar de 
huurder is verplicht op zijn kosten de bei:le 
neusgaten te la.ten reinigen, telkens nadat hij 
den neus gebruikt heeft. 

Art. 6. In geval de belangen v~n den dienst 
den troep naar Baden-Baden of naar elders 

roepen, zal Gil Peres den neus op zijn kosten 
laten reizen; bet zal hem ecbter vergund zijn 
in den winter genoemd lidmaat als voeten
zu.k te gebruiken. 

Art. 7. In geval van oproer mag genoem
de neus in geen geval tot barricade gebruikt 
worden. 

Mits deze bepalingen in acht worden geno
men, mag Gil Peres van den neu~ gebruik 
maken zooals hem goed dunkt; hij mag hem 
afplatten, uitrekken, er ringen in maken, hem 
doen snuii-en, hij mag er op zitten, zonder dat 
Hyacinthe zich hiertegen kan verzetten. 

Deze acte in duplo opgemaakt door ons 
volgen de bH.ndteekeningen van de aanwezi-: 
gen. J. B. 

In de Proclamatie van het Engelsche protee
toraat over Nieuw-Guinea, den 6en November 
plechtig afgelezen aan boord van de Nelson in 
het bijzijn van 50 naakte inlandsche hoofden, 
grootendeels beboorende tot s lechts een volks
stam, is het gebietl, waarover bet Britsche pro
tectoraat werd uitgeroepen, omschreven als volgt: 

»Dat geheele gedeelte van de zuidelijke kusten 
van Nieuw-Guinea, beginnende van de grens van 
dat deel des lands, waarop bet Nederlandsche 
Gou vernernent aanspraak maakt op den 14 lsten 
meridiaan 0. lengte, tot de Oostkaap met alle ei
landen daar langs liggende ten r.uiden van de 
Oostkaap tot en met Kosmann eiland, tezamen 
met de eilanden in de Goschen Straat." 

Hieruit blijkt, dn.t bet protectoraat slechts de 
zuidkust en de eilanden daar om en bij betreft. 

A. D. 

Te Hommona, in bet noorden van Honga
rije, drong een kudde van homlerdtwinig wol
ven bet dorp hinnen, terwijl de bewoners zich 

M. -- Ja, maar 1k heh mijne boodschap anders 
g-auw gezegd. Kunt ge mU niet wat geld lernen? Je 
weet misscbien, dat ik eene boerderij gekocbt heb, maar 
nu bet op de betali11g aankomt, vrees ik, dat ik niet 
genoeg heb. 

A. - Dat zal we! gaan ; te meer, omdat ik bet 
er voor boud, dat je een goeden koop gedaan bebt. 
Maa.r moet je, nu je eene boerderij bebt, ook niet 

eene vrouw b0bben ? 
M. - Daar heb ik nog niet aan gedacht, maar 

het zou zoo kwaad niet zijn; ken je iemanri, die me 
zou willen hebben? 

A. - Dat kon we! zijn. 
M. - Wit< dan ? 
A, - \Vel Marie, die daar acbter in <len wagen 

zit; w::.t dunk je vn n baar? 
M.- Nu ja, maar krijg 1k bet geld ter leen? 
A.- Neen, bet geld volgt met de meid. Maar je 

moet niet kunnen zeggen, dat ik je beet beb gehad, 
en daarom zeg ik je vooruit, dat Marie een weiuig 
kreuµel is; het is wel niet erg, maar kom, Marie! 
stap uit den wagcn en loop den weg op, dan kan 
Mads zelf zien. 

En Mads beeft vermoedelijk gezien, dat baar gang 
nog zoo slecht niet was; altbans zij trouwden, al 
badden zij elkaar nooit ontmoet. 
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