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Nicuwe Abonnes 0i dit BInd voor het
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orr. rnicpluut'i ll,ern g.
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Biunelllandsche Berichten.
SA.MA.RANGI.

Soera~·arta, 19 JUDi. EeDe ongekendo zindelijkheid
laug. den weg, die I'a n het chineeoch. kamp naar het

I\lo.n.nstund gedurende de
luaa ud .Iuni.
Ea rste kwartier
'Volle maan

ap oor wegstBtion leidt, da g roepjee inlauders, die bier eu

da.r in eone rustigo ofwachtend. houding lango den
wag zate n J de nJlonga ve rme ordcrcnde menigt.e Ban
bet .poor~·.gat&tion, di t niles gaf ge noeszanm te kee -
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n en dat ieta bijzo nders tUoest gaande gijn.
En werkolijk; onged uldig ward het UUl'
wnnrop de tra in d9D Leid~ r

Postkaotoor Samaraog.
"Shlitin,f! r:an de F"(ltUCH e M ail,
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OCCt1IUber.

co

ueu t rein ll.rm; naauw W[U! h ~t. rijtuig, wanl'iu zijn a
E xcellentie geze trcn was het perron genaderd of de
ruuzie k hiet' be t /l Wi en NeeriandBch D!()~tl " lum, ter~
wijl aan de OH'!1.iju tl von het station Lwce stukk en
berggeBchut ongeduldi g het Q()gl;! ubli k afwrichtten,
waarop de g rij ze Leld de eers te ,' oet op ha l; perron
zoudc zeHeo ten cind e bem met Sn.luufscb ot t'Jl welkom
te heetGl1, De l\iilitillre Kommandunu, ASBistent R esident) eelligo ge pcnSiO!lllCerriu olJiciere n, alsClede inIn,u ddche officiereo en runbtennrOD WllCbttlHl HEM o[J.
Ntldali allen vOOl'gesteld wl\r~u, bag af oen i e de~ zich n:\l\r
zijne 1'~8p ecLill\,o rijtuigen en gd;sco rteerd. door ee o
d f:Jtncherocnt (!Ilt" llllel'ia, reed tijo e Excelleotie nnar het
ROIlJidentie·huis nlwanr ve rder oilloieren on ambtenaren
H em huo ne opwac htiug m4llktoD,
EeD iede r zag iu de n g r jjz~n vetdhee r, wiens !)ao,m
een rocUlvol! o plaBts in de geBcliiedbluden znl blijven
b\;lkl eedeu, den vcroverno.r van .S U:'\!A.IRA., en wat ook
"Ilt) de 2da Expe dit! e teg-o n het rijk Ya n A.hjin moge
gezegd worcl~o, me ~ de batsto OFl' ICEJJL}) ber ic hten in
d. haud, wordt ten duidelijkste bowe,en, d.t Hu ge·
toond h~en hot lmrnkter 'fan den Sumatrnlln DOg ni et
\'e rgdl'p te hebbe ll eo t8r .JUISTEn. t ijJ de door H EM
An.DV3.:l rlie tflll'( als YOLnUACHT be s"hollwd HEEl'T.
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.l\",t;ti\jin. rod dke VraD sllue cn Enf;elsrue mail.
Uet, mlr \'.0 !ltliling ia BteeJs de!. 1l:l.1nidda~6 ten ri UT e.
l lllua!cbeo wordt !l.'\U hel~nghcbbeDdcn n ijgtl:i.leD, ook 01) andere
dagen Lurlne brie'O'eo .(loU lu:t po,tb:lt,oor te 110 1'00 bC7.0rgcD. - D;l
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ran Swietell ~illlHm onze veste zoude brengs n.
Eindelijk kondigde de ,st{,omfluit het nad eren van

SiuaOI.)ore.
.lnni

;'"Ii

del'

En'EDITIJ~, zijue ExceHe otie dell iuiteuant g~ner8Rl .T.

dh."I1""t,
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f 12,50 per llalfjnnr,

de luebt aldaar op de tbans Banwezige 130 ,ioko militairen ·e.n .eer weldudigen iovlood uitooCont. De
meesteo moeeten r$)eda geen sporen meer drogeo vau
d. ong.ateldheid welke hen de wijk deed nomon naar
een koeler klimant.
M. t een frisoh gela.t . koert de le.enolu.t l'I.n lieverleda terug

tHl 'VlI>O
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n de M'olukken.
.
K.O:taS:ll;:k~edOrlaD~eDI 'Van Bat~vta naa~ .Palombao~

bloedarwoede, veroorzaakt door

het afmatlende der heata lueht.trask, is geen quaestie meer.
Wie DII nag iot·a wil bijdragao tot verdero bevor<1ering van den ge zonden toel3tand, v er8chsif~ den mi·
litairen wat onderhoud6Dde lectuur, voora.l zoodsoige

w.arin pikonte geastigheid de neergedrukte lo.enagee~ten opwekt. DlI miust zlokeo ~ullen ons· eArstdaagB
onthl\len op komediespel on bsrlequioadee, \fat Vaal'
herstellenden eeD maehbige factor i. tot apoedige on
\'olkorn en genezing.
19 J u.ni. A;chin. Omtrent de inbezitoeming vao den
Kratoo door oo;:e troepen meldt de JPeekly 1'inle3, een

Lo.ndouseh blad, n. de bekende bizondarhedell het volgende, met een~ curiositei t tot slot.
Den voorafgnlluden nachb onderhi ~ld de vijand een
IOt'tHidig ~' uur op bet bivounk . del' HolJander.l, dat ~e
gem den nanbreken don morgen verzwl\kte en van lie\'erlodo tot zwij gOD kwam, In den \'roogen o{:lltend
deed het . 20 b.toillon eeno .erkenning , aloook het
U n d.t zicb D"bU. den Kraton "ield. EeD Duitseh beer,
gedelegeercle yan hot Roo (le Kruis, vergezeld van aen
korpornol von het 14e bataiUoo en een offieier van gezondheid, nad€lrde zeer uicbt de buitenwe rken vau dell
Krntoo
bespellrdon, tot hunne niet gerjnge verbazing,
J at ee u doodscbe stille danr biDnen beerscht~. :No
eeo ig opontho u,\ or iu slagende om biDDen de .terkte
te kom en, bovond en zij oat ze de eeuige lev end~ wez,mB hin ue~ d ~ n Krn.tou w:o.reo , Spoedig daaroB wer·
,le n 1.U gevolgd doo r twee kompag"i.n '". hot 14.
bilt.ill o n en do Holland,ehe vlag ve rvin g woldra do
/I

en

Atchill eQ.9c he bacior. De U!Q,Ul van don Duitachen heer
is Bu!~t~ ni'llowell (sic) a cOlllleotiotl of Prince B ismarck',
Q?I tl,C rc0tl eo men moat bem recbt laten wederv!\reu voor hot w88gbal!i ge maar wel g€stno.gd da nkbeeld va. u nageooeg aHeen en :liOnder Iaulp binneo den
Krntou t o Ztju doorgedrongoD. Ret gescbuhuur van ·
den yijnnd, gedurende d6n llBcbt, d iellde alieen om
onder beg un l1 tigi vg van de duil3~ernis zijll terugtocht
llittl oe ren.J'

H 0 de correspondent van het blad KOr.lt non do
enri ,\18e en eenigszi uB b~l fH!}H:~ lijke weten!!cLmp, ala zou
de ge,vierde \'edege nwoo !'di ge r \' all het Uoode Kruis
ii~~ l'Hfc:~~}~~es:~~!~~!? e t... ...d...ev~J.P'tLtu!cJ1",e'-l ..'jilt~~~!l~e.:
die~. kwaliteit
kODoul van deo No,rdduitBeben

.1.

~t)nu Ul?sa hij ~icb o!!!treot den Leor

von Bultzings-

lowe ll DIet \'erg lssB II, maor de cor respoodeot fa D ~e
, TYeeld!J '1'ime6 l,nl 0118 to ch ni et tUl4Bc L.en de regele willen doen doorlezen dot de eerote flaukeur von bet Ned.
Iud. L eger een ge delegeerde ~I\n von Bismarck ueet
p ersoon ~li l) het .Ncderlans\lh . Iodi.seh le~~r zal moeteo ,: to zijo. In dBt ~~va l geven ~ IJ hem gaaroe .d e · \' erze~
mia~t:!n. Vuu ec n zcer goed Ingelwhte itlJde vern~rn .en ~
keri" . d.t de 11l,marckapne.Ie de Ned . Ind\8ebe re·
wij £lat verB cheidene kRpiteine het \'oornel~ eu hebb en
geeri~g nog nil1t aangegrepeo heaft en verdacb.tmaki~g
om wDdra zij hUll peuBioen verdi en d hebben, de gele·
van een hoogst a.cbtiugsw&urdig persoo n ar bier . Dlet
d ere o to vorlllteD j ~nd er doze Illntsten ooemt lDen daD
zoo licht in wil.
verdieDBtelij!teu Perelnc r.
Met welken ouzin men on. al Diet la.tig vslt.
20 Juni. Dezer dagen was Bangkalan wed.r het
_ 0l1d03f d~ perBoDell, die r.ijDe Exc.ellontie van
tooneel vau eene moordgescbiedeois eD wel op dtlD
SwieL.n op rei. begeleidden, ruerkten wij beh.I.v~
publiekon weg. ·In don nBwiddag n.melijk 'au d.n
SnOiaran ~~s ge \' ie rdell R esidant, ook: nog ·op he t c~mlte
I6 ~n uezar outmoetteo twae perBonen, DOg in deD bloei
\"1m . B~etuur eD de chafd dor ..' ilfschillenJti sfdeelJngen
d•• leven" elkonder. tn 't voorbijgaau .tiet de een den
van de Bpoof\\:-egman.h cha ppij. T egenovcr zollt een ec.~ 
illlllllt· bij ougclu k tegen don sclwuder . . Do~e acht~~
bied wllnr<ligt1D gr ijz;en beld gez,etell, woett;)u 'o ~golw~J .
Ziicb daardooJ' uitermate beleadigd, eo hep la allerlJl
fdd oozen chef der E~p !oitatia d~ warm6 dagen, dlo
tS8r zijoe ~o!l.ing ow ean wape,n t~ balen . Weldra
hij ee ulIl.al i n de Rrim 'Jeeft dQorgebracht, vocr d ~n
verecheen ODze be ld Vt10r hat hUlB WBar de· zoogsn6RmgO(st gekow ou ZlJU.
de beleedigel' met l.ijOB ouden woondu en ~.9o.gd e .dezt;ln
_ In eeu katnpong albier word~ als pate'nt lllidJ oi
op hoogen ttlon uit, Olll te tooo~n d~t hlj braDl WBII.
,oor de heerecbeode ziekte nanbe voien de opium. De
ZOO iets IRat een Maduroe8 zlcb geen hveemae.1 zag·
oud er] latoD zelftl hunne 3 a. 4 jllrige kindereo dat beul·
gen. De joogman t rad OUQr blliteo, d och we~d zo~ s.nal
Bn.p scbuiven . NieUegeul!tl1l1D,de da.t proba.ta midd~J. r.i~n
door zijo\;l tegu ll partij besprougfim) dat aail verdudlgmg
tuch eenirre bl;lwonerB ,'aU die knmpollg de ee uw:gheld
Diet te dell ken vi e1.
ingegHao.o
("'e"t",'.)
Weldr• • tortt. het . I.clttoffdr vaD Madure e,ebe
lieht.e ra.kthoid met een doodelijkeu kri.ateek in de
SfJeraO ai£L, 18 Juni Zooft,ls bokoll d, hebb ~ n de geza.
bore t tor aurde waarop I.h~ verwoede so,ovaller hew nog,
lUeutlijk~ Ilrubtt:nl~r~u uer rcsid entie SoorBbnin. den
a ls t oegi ft, eene ui~pe wand in de boup toebrnc.l,t. De
in AngUl1tllB a. p. afge tretll'JIl"resi dent YAN· DI~:vENTEn
vlular eu moed er von den rerlilagen & WOOD den dIt bios·
willeo Y~rp.el'e D me.t eeo bhJk van hoogae lJtmg' en
dig drAma bij. D~ eerst6 k~eg sene woof! &an de hand
waardeerin g. E en n,lbu Ul, danrtoe vpr.ettelijk yen' Bar·
to en hij ziju zoon trochtte te ontzetten.
.
<ligd, is hi!den n.augekolllen cn ontpakt. B et is een
D. moeder deed eeu wRuhopigen greep naor de k'"
prBcbttltlllr uit de tu.briek van v . Ke mpOD j een groell
en ontrukte die den moordenaar toen- het te Ina t WIlS!
(I.uw ~e l_~n gI:.9,Dd, nau do voor:r,ijde eon g ro ep "lin Ulnt
'l'oeD de BBrDvsller weldru geva.Dkolijk werd weggezil\'er, voorfitellende do HolI ~udBche
mRag",.. do
bracht" zeide hij met eene soort van . l1o!'8c!ie · r:e1f", tl'cchterhnnrl. ru:~tend e op het hoofd yau (!e n Ned .
doaning IIlk Wtl l!lt dllt ik ho.ngen moet, maal' lit ben
T.. ee uw, do linker een lauwBrkrnllB houde ude boveu
blij ~.t ik 't hem geleverd bob."een schild wnarop de letters S VD ,i..lijk door elkan_ Man meldt Dna uit Awbarawa dd. 14 JuDi 18H.
der ge\verkt, gekroood door de ridderorden d ie deo
De regenmousson wit bier msar bi~t cindigen . TeHeer v. D. zijn vc ~lcendj r ond om zlje goude " Bcbil~
genwoordig regont het gewooolijk. om den a~der. n dag
deu :l1mgebro.cht waarop de d! enets tRllt va.n dtlll l!e,or
met hevigo buien, die meeatal utt het ZUld-We.ton
v. D.i. oangebracht.
Hot .Iot, •• n ,il•• r wordt gekruist door eeo goud.awah', WIUI'Op de padi nagenoeg rijp
lin,t wnarop HSoer:o..b" ja. 1874"' de n, chterzijtle in hat
waB, ziju gabeel platgeslagen. Van.a" anderen kaot
midden Ytlrtooot etm schild' wau.rop:
bebben die re gou. het ,oordee! d.t de nawa-peoang
IIDFlN . BEEn VAN DKV]~NT]m AilOEn01Y};N· DOOR :in:
Diet droog wordt. MeD wil n. I. wet.ll · dat d.arJoor
o"EZA.MENTLIJKn A.)lHT}:~aUEN YAK SOERA.RUA.."
groote .nrdbeviDgen .oomowen worden:
(S. . 0.)
.c,.. No.r on' wor<lt madogodeeld, beeft .de kaooie.r
~ Herh •• IJelijk ..ardigt de rogerlDg clroula"eo
van den kapi,t~ln~ebiooes te Kedirio z.ich l1:let, aeo .benit waarin zij bare ambtenareo op hut hart dru"t, om
laDgrijka oom zijns meest'I'B uit de voeten gemnskt.
toob zoo min wogelij" iul~ndooh~ ·hoofde. I•• tlg te
- Den 10 dezer tijn tJ Padsng aAngekolDon vaD.
vsllen door huone gaatvrljbeld IU ta roepen . ~olf.
Atcbin - allen zie'c.
werd ·onlang, bepaold, d.t· op ·plnatae. waar de re,.eDD. K.pt. der Genie W. P. IT. Van· Oo .. ehot.
de ambtena.r ~een .•• rblijf vindt, . pasngrabana op te
, . Lt. Kwartierm. J.. P.M. Van Heugel.
rigten. Het verwondart · one. da.row d.t tegen. Jan
.. Kapt. lor. P. E. J.. Moltzer.
verklas"rden wil der regericg .ID, de ~~611stan~:rtHnd~n~
Ie Lt. Inr. 1'. W . H. J. M. RUBtinx ,
van · politie te Soerabaia nog .teede b,) den regent.Ill,
id. L. 1<'. . Leyda.
woont en dB~ weI :in ' eeaG Btad, . wnar tal van com·
2. T,t: Inf. II. J . .O'Olerlbgb.
mene~leobuiz'en en ,1ogellleDteo zijn e.n vele , ,p.articulio,.T. W. A. · H. Sebe"er.
ren .tegen eene ·· geringe tegemoetltominggo•.tvrijbeid
. ..
. L. H. Beijer.
,.rleelie... ·W oUigt worden er.ook gevonJen d,e on.on
Ollie, V,. gt. 2kl. L .. Klaas.
,
a,o.' r•• ident; .Ileon om tijne .vele beminnelijlu · boeda·
DighedeD, gaarlle in bun buiB. willeD opoemea.
- Uit IIfBlang · wordt ona geachreven dat de- gezoo-

ui et.
_ De Kup itein vnu Daalen 18 bij gerootivaerd
beslnit oep,wlfion neoru; wederoUl ceu bij Ol\ on miBbsBr

kO;:~~cbeiJeDe

Oi.nSlregeliog der ·Sloomschepeo .over de Maand

1

i~genfl.··

Prijs der AdV.ertentien:. VBn 1--10 woordenvo()r 2 Plaats.·
Voor iedere volgellde I) woorden f 0.50. .

Men zal ona tegenwerpeD dnt het hier eon · geral
goldt waarbij een ·iDlandeoh hoofd niet bemoeilijkt
wordt; on.e regent .01 wei delaat.te "ijn het tegendee! te beweren, van dien. bekonde wellovendheid h
nlet andere te verwaobtoD;

doch

het · IS een

Blech t

voorbeeld dat gegeven ·worJt. On.e resident ".BI moeilijk den 8wbtennar die in ·bet binnenland biJ-inlandscbe hoofden logeert aanwerkingen kuonen. maken ,
wannoer eeD assistent·resident op de hoofdpl.ato daar·
too bet voorbeeld geoft.
- De kapitein W . A . .du Oroo van bet 6de, is
overgepl.atet bij het 13e Bataillon Infanterie.
(Seer. Bbl. )

ATJElL In de Soerabaija Courant komb do volgende
Oorrespondentie voor:

KOTTA-RADJA, 20 Mei 1874.
• Hoewol de Infanterie .edert eeDigen tijd tot werkelooabeid i. gedoemd met be trekking tot den vij.ud,
daar or van uit onzo .terkle .lee hte door (Ie Artill. - .
rie geageerd wordt, dio de vijand dagelijk. op puntgranaten trQcte6r~, eQ me~ vrij good sueces, bield de
genie 20icb bezig om o p Mertowadji,- een g~wezen beD·
ting tua.ehen Rotta Radja en do b.vrieude kamp oog
MarakslJ., met bellul p vsn fuseliera eo Itoelies e&D~
kazerne to bouweu. Ddn IG j . I. was deze in zoover
klaar, dot zij nog dieD dag door troepen kOll bezeli
worden. ODmiddeiijk na ontvangst van dit r.pport
werden" ue troepen die at' zbh zouden huisvosten Rsn..
gew •• en an vertrokken zij dan vok. Onmogolijk i. hot
echte r hunoo ,ei'baziog te sche ts9D, toeD zij, tur plaabe
kumenda, niets ·dan een hoop u/lcb vonden. De vija.ud
Wdl3

ns d~n terugl{eer dar werkera

oIU 11 uur, daa.r

gewee,t en had het moeite.olle werk dor geoie door
het vuur vernield. Wanrncbtig, eone blijde v"rraaoing!
- mij dunkt, we kunoeo nu toch wel wet o\'ertui·
ging zegge n dot Generaal v. Swieten Atchin verov ord
ho.ft en de oorlog al. gesi ndi gd kan bOBchouwd wordoo. - Holaa., bet tege nJeel beef' de .ij"ud on' iu
do laat,l. d8!(en ma.r .1 t.e duidelijk duen onuervinden. Zooals bekend is, heeft htj ons l ten ge volge der

,Ieehte pla.tsing va. de koekraal oenige malen geft,IArmtje~d en DIl wegjaging dar WBchterii (koelieli) aen
aanzitiolijk aact"l eappies weten medo te nemen, welnu, bet is er na dien tijd DOg lliet vael beter op
ge worden . Na de tweeds olarmeering trok er een 'orge.nt met 12 man op w.ebt, te~,i/il~~.t.r'l..9!ilBh,e_q •.
waking der keltingjougeu~ ':' ~
acht 'ioh da.r be·
~'i)'lltl"\\llun@~"t,,/;,1.'{, ~tn" o;ge~ri'~e ;faat.. De uiterata
Boh ildwocb t die in ue onmiddalijke nabijheid van bet
begroeidG torrein Etond [woals Hoeger gezegd la, was
do gohe.le zuidzijde elerk·beg,oeid] , kreog on •• rncht.
een lo.nssteek i8 den recnterarm, hief een vervaarhJk
gesehreouw aan en trok op d. wscht torug. Op h et
geachreeuw vaD dezen maD, waa.~mede ook de ketL~ng
gaut1ers iC8teruden, die teven~, als kaf "'oor den Wind,
van °uet gev"chtsterreiu verdw806D, kwam de wacbt
uit en i08te in den blinde eenige sa\voos, dllar h~t
tien door de duistern ie en door een zwareD plllsregen
belet werd. Toen do troepen da.rop s.olarweerd en
uitgerukt wareD, werden er e en ige lichtkogels geworpen en nu zag men verschillende I3Bpp~e8 als Bclt~CU·

tero berteD over het terrein hoUe n eu In de bos.ebeu
vliedeD, mBBf vao den vijaod \Va~ ni bts te bemerk en
en derbalve oDmogelijk hem voor deze eu,eld.ad te
tuchtigen.

DI.)or deze herbaalde llaohtelijke nan\'nllcn k\Vrllli
men ,.einrlelijft:ll t ot de overtuiging, dat het teer llOO l~ ~
zakeJijk: WAS de re ruboe BAD do zuidert'llce op La rUlmeo en werd er deu volgenadn dng ee n cor vee gekommandeerd die, onder dekkiog van 12 flonkeuro ,

uet terre in·· aldaar vau het ",esten DB:lr het ooston
zou rI18 eere u.
Docb evenr;eer als wij 'foo:" de opruilJ\ing wareD even Bterk waa de vijucti er togo n. NaU',;'t..Jijks w~rldo
de corveen begonu ~ D of zij w~rJeJl uit htlt zUlJ en
hod,,· bel!J(.,·boten, :t.oodq,t d8 2e illit. Jaegur het got'adeu
vonl te doe o uitsc l.ieiden Be. met zij hO fiankeurs te·
rug te trekken. W~l wer (l ~: u it P~l.joet t"ersterkio~ getonden en kreeg m en deu YIJaud . dl!;) yoor~anrtB dlong,
to t staRo, mO:ll' VIIU het klopp oo kwCltm dle n (lag: (17
1\{",i) nic le . Den dBg dRorup. wcrJ er ee ne ste rk ere
dekking medegego"im, Illet be vel bet rllse6ren met kl'ac ht
door te zettsn, doeh ook nu ondetvon uon we weder
ee n hEnige n tegoD8tand. '6 ~orgen8 . OUi. G u.~~ Oiltlito~~
e: eeo scberp vuurgevHcbb 1[1 de . onmld(~euJke nablJhei d d~r Zuider-ftt.ce zoodat ·de Inil : 8auiiors, di e me~
50 mall hc~ ......seareo dekte, t\vee mnleo uiHuwe pat
troD en moesL laten hal en. DtJ partijen beechoteu elkander op 60-100 passoll; eeoe meoigte ,'er:oreo k ("lg~ls
vlogen door de kazerne en ~elf" w.e rd cen doldoA.t ?,e~
troffen, te gelijkertijd vloog er .en vlak I~ngo a.ntge
officier~nJ die om bet verbn,zenJe scbl eten ritonden to
railloeren en giog er aeo tusBcb on een floldsst en dr,
Bottkelmao Joor, die de wonda van eers tgo uoeJUden
onderzocbt. Door dit 8cbieteo kwo,men de vij&nden van
aHa zijden opllagen en wn.re~ wij na vurloop van. oe: n
half uur san de ·oost- en zUlder face gehee l OUll'log d J
wrwijr er sheds ri:H~er ·kogels door den- kr .. tou \' Iog~o.
Onaangenaam was bet tiit ,uur ~sgenoeg: on b.ea~t.~oor~
te omoeton h.I.ten, want, wij hoordeD w:a1. alles, maar za·
geo niets. - Slechle kondeo wij htJt eruijtig betroureu
dat men in gebreke waa gebleven aan geu".mde fRee
bet· terreio ~e raseeren.
Eindelijk kregen we evenwel de AtobiDee.ou door
eon Ii.tt. p.kken. Olll toch ,et. to doe", boantwoordde
men . hun ·vullr door grana.t- ,k artetoen, walko naar de
gi. werden geworpen . Nn hobben de Ate hiuee.en oon..
ni.uwe ben\iog g.bo~wd op 1000 p.s.eu van de 000-.
t.e rface, W~Brbeeo mell m<;)t een puntgra;aaat acboot. den
aftitand ec~ter. met opzat vee~ to groot hom6n~~: De
vijand liet ,iob beetneOleu. ~ Denkende .dat '~~ dOD
af8talld te ver sob"tten, kwam hij . tiit d. bontlug eD
lIaderdo Oll.e bor~tlVoring to~ op 400 pa.seD. Een Am·
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Dauwelijks bebben ooze
Amerika Dnar E'rauk rijk 45 .entillle. host,
~~eo aile :on;titu~ioneele welten te stem.meo eo voor
of hij neemt het weer in en onlt 00' opnien", 1ll8tig.
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Boven.taand gevecbt cuurde tot 10 uur '. morgen.
rijk naar Amerikn g.zonden,
vrouw .nn cien bedieDde vao. een offici or in het k.n.- Nu de bed~vaarten .• an .erschili.nde ·oorden . in
gedurende welken tijd ook Petjoet steeds •• I.oos had
daze golegenheid worden oog aDdere staaltje. gegevon,
Fraokrijit weder een aanvaog oemen, ecbrijft de Palrie,
eeoige .taat i.,
de
niet
Nederland
dat
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gegaveD op den ....nvall.od.o v:jand. Er waren door
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kindereu.
pem ent te Molattan vaD dTi. welgeschapeD
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ons ruim 9000 Bea1tmont patron.n v".. choten, terwijl
waar het po.twezeD sleeht i. ger.geld. Een brief, uit
Do vader moet over die pluteelingo vermeordering
OIch. met de.orgaOlBatle der p.lgrimstocht .n .b elast beeft,
er bepaald Diet m.ar dan 250 man aan 't ge.echt
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,Ieolgenomen badden.
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tieo to b~lettenJ maar weI om elk ·monarc!laal · zinno-ein~i~~of: p~.n DU ook Diet bijnn. dat de oorlcg ge· dat hij nog st.ed.
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werd gevraagd of hij dell beklaagd. van R.Dzow tot
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ztJgt tio R egeeriDg, ow d6U wille um bet onhet
Doodig,
en
_
in,.)oo
O!l
sobering
veto"
II
het
vau
quaetltie
.~" wo~~r.~tr~k t~ gebruikon. Op eeu goeden morgea
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;f!;~! ~~:~~~~wzot.bet Septeonium a ls iets dergel~k. vl1.o gen door hulponderwijz ers. OIU dit lia!l!' tlis ch ta
vraagd of bij van Ranzow destijd8 tot de hem teu la8te
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kunnen doeo, moe ten dd plBataelijke bes tur{\ n d e noo~
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o.fwQchtlOg ,Iat dcze zal ultspraak. doell, heeft de Brog.
zijn gezicht hem voor oogen. Zij08 oD·tr. Dering bereikt.
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voet Apfel .mot do f 100.- maaodelijksch tractement,
bet ontv?nge~ . comruuoiquu" miod \.! r ~oed te eprekeu is
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een aflQal. en blijlb eemge oo.gollb.likkell '.1 gelijkelijk..s' .d.a'•.··
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.· ., .f _~tlIUk eOIl UiH. te.ke.Od.S ~O!l,erillute.. . II, dle • Leen.. . ., : ..-:-..'M.a.
.. '. r . ' wa.'. d.Ott Be.tjo. .b.I'.rb.ij •..·.o..111. .•8.·.·..·:o:em.. eli. wU·.'
!ideal
'tten ;Jhnikla B rlngbbij op 8D loopt lIIet stolid deJuf selve ··voor ha". met ollhellspellellde . meDlgtewel opgnoede melljes h.tlCb . klaargemaskt. . 01118; ..
100:
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=_tls!Bo;eden' dekame~ .o:en .neer. Zij~ gela,' 1!.llmL . blikken haar in. d
. e. oogen liende•. en met do· aflllell
.."- 0 •. WflS jii .100 b.alaefd· ai, je .'11.Ut, . 8ngel! Be.•. · . . ..,- d.,..·. .mlnDll,
.. ' dat.ll juiat.·.·
. de. VO.rg.III.ID. g f8ll j.U£frDIIW
en 1l"ah&r' grlnnikk ' bi! en bij wri3ft ·sich . op de borst gekrlliat. ·
•
leefdheid, <laar beb Ik Die~ tegen.
·
...
.. ' nl1~opet....... Ik lit bij die gelagallhe!d 0lJ milne komer
~h~d::~ ,hai.abalUitatekeDdJD~tzal bemtegen.
- Oaoilo,. ,ous Atea !,~rdne I . " .
.
. Ell zoo !le.oh!ed~e het. dat. made'.1l0lleUo D~pupeteD ~k weet ·,.ol,lrekt nleb wat Gemt op 't porta~1 aau
vall eo I Sa, ja, ik waoht .er geen oogeoblikmedel" l\ietIn de posltie .an , Olil" was ar reden. go'!oeg. om .bare leerhng verlio~ om een . kaa d,an deze nlet go.
BetJO heeft kU~D~~ zeggeD. - bab"lve '. dlt BetJoorg
. h'ot hi" ,"u workpak oit ' trekt • ijo jaB aan en
d ••• u "lI hof mat sprakelooze ,erbazing te bOJegonen. . kregen had. .
. ' .'
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baog Bohoonto I\lU, .dat job. Dnpupet of u het zou
e~Dt8C';Ea~a!inuut later 8~t bij san h.t ,enster
Die verba'lng . • orininderde nlet, toen -ij ntt de
Kart dBarop begon Gerrit .zil08 .aoademilohe loop:"
te we!;en.. komen _ ~ . ·. ·Maar. toe, mamsatje. · word IIU
.g aB .
rkplaats" lBn oiin neef ·die jilish Diet een goverdere ,erwiitdn der gou.ernan~ · besp.orde dab aij . baan La Leidon, ,oorloopig ~onder admiBBia.examen;
weer goad, .: _;en laat fooral n.tje erniets ran mer:~t ~B :an ijoba.r 'op een Bch~enzoollosbamert. Oas· en b~I" noef .an iotB v~rdacbt worden, ~au wat, wist dat zou hij . later wol. doeu, tagen .• deu tijd. d"t hij
keo, want i~ heb baar . beloofq • • • • "
ar tikt w eo de ruiten. I"",t .~oe tondenoien ou .oept:
.e DIet .• ." ". daar d . .. k~lsohe · .~uf ·slocbl. o~veretaan.voor he~ kleln-matheBls klaar IOU ~'ln.
.. '
- Daa ' l~ w.ort het tiiet; dlen Gerr!~ e~u: .zoeo go·
PS h
: 1 "ordt aangooom.o!" Ben . oogooblik geD'et
bara toesp.hogen gebrUlkte; ZIJ kroog eor~h hcbt, maar
. Of b~ .00 groote .Ioomte aohterh.t, toen h~ vertrok?
genn heoft? •• · vraagt Mevr. KroostWlJk.
i./he~":~rblufte gozicbt • .,n zija tegcnstaoder, en m.a~h
he weinig ..'Iog, .toen Mell. Dupupet g~ed vond .an
In den aaDva~g .eker: _ijoo . ~.oe~? miete bem ·.e?r,
- Ben zoen?: ..• '. beefb Gerritaall edO diellBtmeidP
da!; 'b" wegkomt. In den middag komt .bij terug
den verwIJtenden tot don .elf,erboerhJ~end.o toon
al han .mon ·m&t.eggen, dat hlJ ' blJzooder ,eel mo.,t.
(oei, hoegek!
d~
'e:~;' avond~ .oor 40 derde m8a1, klopt on coopt:
o ••r t. g.aan; :t g.en ~ij ~Idu~ deed;
. ,
deed am .haar '.t levenaangenaam to maken. Maar.
. Table~~. Een geh ••1 .luohtkaet.el,d9or. Mevrouw
.Jobaoo, § 1 wocdt aangonomen!" Driemaal daago IBat
-:- ~al., ~Ieu mere.! J ~tOI~ Iii tout pres; et c e~t
~oedors "'In ou e.nmaal zoo, :- eu meten bunne · Kroo.twlJk op ~et f01ldament .ao een ,erdloh~en ~us
bi' oioh ' 000 ·booren, am beboorlijk rovaoehe te oemeo
mOl" qUI a. dee.. u.ert I~ eondulto hoote?se de M. G...
h.fde vo?r hare. z~ons ,olstrekt n~.~ af naar de mat~
gebouwd, stort I~Mo.- Erger nog, ..,- baar he,eilog
o ~ hetgeenhij mo.st uitstaaD.· Don volgendeD d~g
rard, - at q~1 VOU8. at fd!t prend~e fu~te ~aD~ cett.
'~.D verdlens.teo, dIe een. onv.er.~hllhg to.sobouwer by
baar oogappe!, Gar.it hae~t haar'mi,leld, nio~ alleoo:kt het .nit zijD mond: .Johano LBBker eo' do t1j.
oba!llbre. OUl, CecIle, c eot mOl qUI velllal8 .ur
d.e ~oon. opmerl,t. Gemt was 10 ha.r oog "en knappe
moar beeft zlch go.neansllleerdwet eeDa dlen.tmeld ..•
vOUB.. • •
..
.
.
..' .
dioke! bartelijke jo~~.n, - eu al lad bij wat les,e~
De teleurgeotelde moede~ bad ~i.h e,enwel Imnneo
ne':. bebben § 1 aangenomeD'" D:n deraen dag· Joh nn ' Lowe en de .ijneo hobbeo § 1 aangenomeD!"
Nu had Clha nan Bet)e beloofd dat ZIJ met. ZOIl
v~rzulmd, al hep blJ wat veel op etraat, al kwam blJ
troo.ten mot de ,oorbeoldlge romheid
godaebte
a D~ Bcboenmaker raa.t en tiert, maar teverg"ofs; Cas·
zeggen .~.u haar gesp:ok met Willem den knocht, -o~.et .~ond m?t .ij" w.ekgeld, - wel?u, dat baboorde
door baar zeventieDjsrige .. pleegdocht.r ..io dezen aan
r he.ft 't born goed afge.ien. Ale bij eeoo in eon
't geeD OIJ w.1 vermoodde dBt m.t zoo onocbuldlg was
blJ "Jo leeftlJd! SomB z.lf. yond ZlJ een~ soort van
deD dag gelegd. KlaarhhJkehJk zag Olha op dat 00'
P:ar dagen .ijn. w.rkplaoto niet be.ocht? Hm, neen!
ge"eeet .1. Betje boweerd had. Maar d. zaak .tood
genot er tn, al. bij 't een o~ ander mi.dreveo bad,
gellblik io G.rrit's ontmoeting met Betj. niets dan
~'
of had 't oak wol uitgehoudeo zon bij nn I.f·
DU geheel andors. Wlllem d. kn.cht bleeK er vo'.trekt
omdat bare hulp dan steeds mgeroepen werd am 't
iet. heel raaro, i.t• . geb, - eeD joogeheer die erg
fe~n.~: dan hij? Hij blijft . . Maar p.,' 01', 'vriend Ca. · ni.t in b.trokk.n t. zijn;. - zij .aarentegen wei, e~
blj p•.~a w•• r go.d te m.ke~: ~D .ale G.rrit, na oijll
familiaar wat! met een dienBtbodo, - meer oiet. 0
I ~ t .i dt on brui,t in den ouden rotg.noot vao
baar ne.f Gerrit. Ret fiJne vao de laak b.gre.p Z~
mlBdrtJf b.k.nd to hebben, olDdlgde met "toe moes)e,
mejufvrouw Dnpupet, wei moogt ge troteeb zijn op de
i::~ke~ en eStrufe ala in eeD gloeienden krak.ter, t;en
~el Dog niet, maar tocb.. zo~veeJJ dab de ,Juf baar ~~u u mO~,st llU maaL' m,akeD, dat p",pa 't niet to wet~o door U geyormd~ ziel, wet, moogt go ganoemd worden
'. chti oogoDblik sloeht. eo gij znlt er de ge·
leta verdacht, waaraan ZIJ Dlot - en BetJo w.ar.chIJn·
komt, - of 001(; • Oeb mama, Ik .al bot w••enltlk
e.D Juohtdic~t Be berm, d,e d. teed.re bloesom b.ont'oo"~on ~nderviudell '
'
lijk wei schuldig "'ao, en dat tooh oak niet zoo he.1
niet w.er doen I" dan kOIl bij vrij zek.r zijo, dat d.
a1uit teg.o den .0rpestendoD adem d.r zond.1
vo
bl"k bleef nlet laog uit. De telearssf bad
erg kou zijn, want Gerrit had er aan meegedaao,.o
g...... de gevolgon 'sn .ljn wang.drag Dcbtorwege
Maar - CiliD kwam toob ook Di.t lang daBrna tot
d a .~~~en elmeld vau de .indotemming o;.r § 1;
Gerrit bad .ij nooit andors le.ren ken oeD dan al •• eo
.ondeo blijven. - Doar zijn "ftrok eabter Bameovi.1
andere gedacbt.o. Den ,olgend.o dsg r.ede bekend9
O::p:~ ~p!e!t "iob Doar .bet gs-wone ven8terr~am, klopt
vroolijken JODgen, dio er Gol ..va~. bie.ld t8 :acben CD
met. da.~ van Melle . Dupu~~b, w~rd zij,n e afwe~igbeld
zij aan b~re vrie~~in Henriette, dflt Z5 't erg laf ,ond
t ker r;et den grijneendeD mODd nog wlJdor open,
pret te IDo.k:sn, - zoolang IIlJ ZlJD un kreeg. lIet
eemg8zlDB vargoed door 0111a, die nu Mevrouw Kroo!t·
vao Garrtt dat die zoo over haar durfde apreken ~:i!r:.~~ n;g harder dau aud.re, • .Tob.on § 1 is, m.t
groote ~Iu~heid kwameu.1 deze ometandigbedeo.n ,lVijk voort~ureod g.zelscbap koo . houd.n.
.
.
eo oog wei tegeoover zijoe mooder, - en ~at m~ma
e.n. meerderboid van 71 stemmen a.ngenom.o!'
woarscb'Jol.Qkhed.n onz. J~nge. da~e voor. den S••• t:
Do geeprkekeu tu.seheo de b.• ,de dam.. hepen 1D
·tooh wei botere g.dach""n .an hasr·hlld-·kuDD&Il-.Ji.b•.-."
Of 011 die i<;ts laugere tin zijn vlucht vtlrtraagde,
haor bel:liUlt was, voorlooplg zlcb Dlet to dI8culp~eren,
den aanvang IlloeBto.L. over. Gerrlt'8 doen OJ. L~ten.: dat
ben; zij was tocb geen kind meer, zeide ze, - en
of dat uieod C.opar in de vrcugd. zijns harton over
- ma.r d. Juf alles .~e laten . goloov.n WBt Z1J ,'eropreokt v~n .olf, en Ik, dIe .r .elden of DOOlt b~ to·
tooo bad zij iraoeD in d. oog.o gekregen.
bet blijde bericbt eenig8~ill8 torgelooZ8r waft dan ank008. Zoodoende toU ZlJ haar woorJ houdlH1, aao BetJ6
geD~t)()rdlg ~att, zon het tach ge~ot~n hebb~[), ?ok at
Toeu ik 't gavn! van mij vrouwtje vernam, die een
dere, boe het ook zij, het laatste woord was hem nag
g.~ge velJ.~ - en tevene een wapen bebben dat te
h~~llk h6t nte~ gO!lOo~.d viln ee~ In~leme vrll~~d,m van
dag of wst lattlr eon bezottk van Henriette 'an Rooniet ootvallen of .en .war. I.oro, door de hAOd de.
z~ller t'ld met Yrueht teg.n de Juf .ou kunn.n go·
mlln vrouw, dIe d~kwlJls al. vfl.od.,n van Cllt~ b.t
•• n bad ontvang.n, - meendo ik .en onwederlegboar
woedenden 6cboenmakers geslingerd, vloog midden door
rlc~~. worden,
.
h?-16 van KroostwlJlr bezocbt. He~rl~tto vaD Rooven
ieta te zdggeo:
bet v9nsterglas en trof den armen Casper z66 geducht
Z(j antwoordde UUij \'ol s trek~ D~et, of hoog.s tene met
blel~t 008 goad
de boogte, eo t 18 o. 8 . door hallf
- J-., jo., een meisje vaD zeventioo. joor moest nog
aan bet hoafd dat de timme-rwan bewu8t~looa ne;rEonk,
onveratRfmbllRr gemorupel, ..op bet Jlaremptolf~) bevE:~
dat ht de redan to wotan gekomen beD, Wa~r()Dl J~~:
niet oan dergelijke diogen denkoo.
In ~en oogenbtik stond een 8chreeuwonde, JIlD1mev.an ~el1 e Dupupet. dat Zlj toch znu bekeDn~D. ~IJ
vr,ouw Dnpupet bet slagveld had .moetea rUlmen . .~lJ
- Zoo, geloor je dat, WijsBOUS? En wnnneer moerende, Ilreigsllde meoscheomaseo. om den 80hijnbaar
!hlt z\ch ~en ong~ho()rde 9traf ()pIaggen, bestaande 1n
!!st daar z~lf8 m,e~r van. dan ,MBvrouw Krooet~1Jk,
ten we dan beginneo? _ js 't antwoord van mijn lie-
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' en. Bij Johaoo warun 6ensklap 9 nlle sporen van toorn

Juf, duor hn.a~ s~ilzwijgeD. 01 moer en .meer getergd,

baddtm gesp~eld~ .Iregeno~ar hare· vriandin. had Oilia,
d. gebeole w.a~Je~d eu Dl?IB dan de w".rh.ld beken~.
voor 000 ver ZlJ .Ito nlllDehJk zolf kende, - 011 de b•• d.H ondeugeode mei~jeij haddao ootzaglijk veel pIeiZler over de uederluag aan de Juf toegebracht. lYlanr
dnt ver~tlde~de I!~oedig'. ,
..
-: 'Wei, hef dlDg, . zel Mev~: Kroo'.twIJk ~p een
~10?1~n dog aan Henriette, - klJk, dRt 18 D.nrrilg, ~nt

v.rdw.oen; hij li"~ allg,tig b•• o en weer, door de oot·
•• tt.Dde ~edae hto gefolwrd: Gii bebt uw bloed.erwa.t
vermoo.r d!
Van al de omstauders was l'r maar eon die deed wo.t
moe8t gedaan wordeu; aeO Dud moedertja baaldt;; watc3r,
knield. Daast het ollgelukkige .Iac~toft·dr van § 1 eo ver·
koelde r.ijn brandend en bLoodeD" ,'oorhofd, T~ea mi·
nuten later 810eg Cospe .. weer de oo~en op. Algemsen
gejubel. Weer tie:'l minut en 18t~ r koo hij opsta8n en
laugz.88lU DlLar IlUis wo.ndelen. Blj waa slechta bedwclmd
ger88kt en bloedde slechts uit kl e ine I.lUidwondjel!l,
door de gla•• eb.rv.n v.roorzIl.kt. E.n p.ar uur I~tor
was hij geheel hersteld l aileen bad hij nog e€lOlge
BuiziD g in de ooren. :rtloe ster Johann was va~ harte
verheug d over del.A O gelukkige n afl oop. H ij gl.ng nn.n.r
zijn .ut'ef toe en vrutlg tl tl lll in alle oprechtht:Hd ver·
gefing, welke deze hem o:...o k It chouk, doch onder do
voorwaarde, dab hij IS aroods in de herberg een 8?·
ker bier gar en ouder bet ui tdrioken er vau drle
tO~BteD r.ou instellen, sen op dar;. Keizer, eeD lip
Bii!marck. en eeo op Moltke. Du.t was voor den gewe·
zeo vrijwi lli br. r een hard gelag, maar, 't moet gezegd
wordtm, bij dead r.ijne belofte .eerl5jk ges~nnd. .Hoe
de tOAsten woordeJijk. Illiddeo, 18 Di et preCles bekeud,
maar weI 't geen de llU bedRllrde partijmau 8an IH,t
slot vall zijo toast oplIlerkte en wBsrwede ~'ij ~it W~~~~._

acbtig verbaal .ailou b. ,luitea: • WeI dromm-. I.!"
me{tode hij, ,Jut is beter gagaan daD ik dacht. Nu,
••• ijn aile drie groote hel?eD, .dat ••1 get.n .terveliog ontk.nnoD. Lioht <l.t
mlJ ook eens door ben
hah laten overwiunen 1"

1.

Gemengde Berichten.
_

Men sprak io et'ln

~ezeillchap van iemsDd, die deo

na.m heef~ vaD een ij.elijke geldwolf t. zijn
Die man; - ztdda cen heer - zou, als hij eeo aan·
nemer van bt!grafeoissen WRS, de gebeele wereld weI
dood willen zien, om ied~re~n te bugraven 00 dan de
overblijfenden rouwstrikk8o euz. to bezorgeo.

_ 10 FrBDkrijk is eeD man in een sloot wBsrin geen
• oet ... oter .toDd, dood gevond.n. Daar m.n .an het

lijk geen spoor van verwonding kon zien, meende men
..n zelfmoord te kunnen d.nk.n. De vrouw bev. stigde
n~ l! ~r.:Il!: d!'!: t v~r!D OCde!l; Jll a llr ro(>gde er t eer nrgeloo9
bii:
Daar .mijn man z81iger niet wist, of hij de kracbt
weI .ou bobbeD, om .ioh to do.o .tikk.o, he.ft hij mij
g.vrs.gd, of ik .iin hoofd naar benedell wilde drukkell
on dieD laat.teD dienst beb ik hem ni.t wille. weige.
ren,
Men ziet, er bestann DOg vrouwelijke cchtgenooten
die b.S •• fd .ijo m.t groote bulpvaardigheid en opoife.
ring. Zelfs tot moord en doodslag op hasr IDBnn!3 n zijo
zij te bewegon, ale het is om hUD plHicr t s t} O~D .
-

IIMaBr. vriend, hoe is het mogelijk, in drie jo.reu,

dat ik u Diet geziell heb, zjit gij geh •• J h.lhoofclig .
geworden."
.Ja, dat be.rt .ijne reden. M.t mijDe vrouw kon ik
,niet overweg en Dam· een minOo.re8, die mij uiL Herda
de enkele grijze baren verwijderde, mijoe vrouw trok
mij 'u,t jaluersbeid de zwsrte uit, eo DU ben ik kaal .
_
60

W61ke overoenkoBlst bestaat or tU88chen dames
pruimen r

Beideu krijgen rimpelB Bis zij oud worden.n zijo
dan. mind.r omak.lijk.
- Eeo predikaDt bad in .ijDo preek v•• 1 OVer woo·
dor.n gesprok.o. Een boer dio d.anan wsar geen good
~dee kQD krijgen, vroeg aan zijo buurma.n den amid hem
eens· nader to ,erklareD, wn.t eigenlijk een wondor waH.

De omid beloofde "",n ziin •• nook t. voldo.n en •• ide
dat hij ma~r eveD zou wachten. T.rwijl h.t boertje da.r
etond ' te droom.n, kr.eg hij plots.ling oon bevigeu elag
op' de.o· Bebouder, dat bij ,e.schrikt op .ijde sprong.
Reel bedsard vroog de .mid bem of hij dat gevoold
had •• Ja wei. eD niet weioi.g ook! was het aotwoord .
• NU," 'l:iernam daarop &ijn Jeermeeater, ale bij jat 11iet
.gevoeld .~&;i dan. ware het .00 wonder gew.est."

FEUILLE'".rON.

Een zoen.
(F...oI9·)

Oilla Willi nog eteede· met ·hll!ir blie:f b ••ig. De
Irruptie var. Betje en ' 't. geoprek met deze bad den
har eBn tijdlhog 'opgebouden, maar . t ••eno het .oor:
deel gtboden. det . eij nn wei stof had voor ·teil . minste
lee IIIeuw8 blGdlQdeD, Diet JIll" .'0\ lof v.ode ODve~

hare boel"predlcIltte pl~ts.llIIg .fbra", z~ch met een.l
te mOJe.tuou.en <W ••, owkeerd. en b'J dIe gel_goo·
he,ici een kleiu e n bl(le meJlsttt.ndR~rd, rlil\ binueD 't borelk barer rokksD stood, ollverwlsrp: en toen de v,.,r?Dtwaa.rd~gdl1 gouverDnnte de K81ll~r "ellaten, en ~!~h
In haar .Igeo vertrok terugg.trokken had, .proog ClliB
op en kl8pte lU hallr hand eu lU ~ t ~en c vreugde zooals

aileen: e en b{le~bevoohtell over\VlIlulilg VUOi' oen recbt·
VAAr~ : ge zaa~ .t~O veroorzal{en.
.
.
.
Die overwmnlOg b.l~ek eO ..t er nog gewlChtlger 10
hR.~e ge vu lgeo, dau elha toeu dacbt. Onz6 8tadhou~tif
Wlllom III hee rt den lIa'I~.
gro~t ~oldhoec mm·
d.~r te da.nkeu gehad aBO ZIJue overwtnnlUgeu da.~ o.an
z\jn t"lt',lIt Olll ge led8n ned e rlage~ oU9chadehJk ~~
ml1~en. . . Dn.t :rt 3 le?t OU ~ey."t .~~ell~ Dupupet klnllrb ilJkellJk lli eb. ~a 'ZiiCa 8iH..IIge U 1I1J 1l 10 hare kamer opgehoudoD.. to bebblln, ,om ",at t ot bedo.rsn te komBn,
d~e d ZlJ s en stap, die hB.~r Dog ID~er Dsdeel. berok~
kande, <lIlO al Wilt de VlJBUd 0P . dllt oogeobhk had
kUl.ltlOll doen: zij li~t bij Mevr. Krooetwijk een oogenblik get- .o or vra.geo, on ging .... hare bulp inroepen
te geu Cilia. Iodi en ooit Ul_~cht vau oen b~g~nse l get06tet. we nt I nl\~ het govaarltJke vall (~~ sfwljk.mg j dan
g08cbiedde t bier. Mf;l\'rou\V KroostwlJk ha.d baar zoon
beloofJ, oat Cilil\ llil;lts vn.n uet gevlAl zan verne men;
~_lj ~o~~l_ '~ .. ()P zi c u zelf al ,~ e r onaaDgeDaam, dat

""0

M ill, Dopupe.t .ich met d. zaak bemoeid had, maar .
volgens den eenmu.al aangenomcn modu$ vivendi behoord o de IUuraele leiding van Oilia tot ~ e competen·
t.e der gOllvornnnte; Mevrouw Kroo.twlJk bad dus
oyer n.ie tt!l te kIngen . ] :l:aur nu kwam de gouvernante
zulve m et eone bekentenis .... an oDwacbt voor den dag.
,Vellt een uoer}ijk. gel.genboid, om oogezoebt tot
uitbreidiog van invloed te gerak en! Niels dan eena
verklaring "an iDcompetentie was daartoe noodig: die
gar IYIevrouw Kroootwijk .ondor de minot. • ... oling:
- 1I10ar, ma cL ore Mell. Dupup.t, hoe imnt udell'
kea, dot ik mij tus.eben u eo Cilia zal grulU plaat.
een ( Zij io immers bij u in zulke gocde banddD I......
en u pJeegt hare gehoorzaamlH~id in do laatste ja.ren

JUL~~ ,'au dn&g 8an~om~. Ik .beb daor net een brl~f
V~." d.l.8U gooden Ger~lt Utt L eillen gekreguD, waa~1D
~IJ mlJ vertelt., dat h~.1 ~~n de }Ioo~e Woe~t verbUlsd
ii3 iloa.r dt!u N16uwen U,biJu l • • • dt~. befits Jong~o, . "
d. k.m." ..op de !l0o.g•. Woert achlJa~u .,ochtlg ge~.eeat te ztjO, ell t Uthlcht op don ..Rlljfl le veel vro?IlJkor .. lk heb tt.ltool:l.. sedacht, dll~. hlJ weI eeD verzetJo
mucbt I.H~bben 0113 IllJ ttellS van 'lJue bOt:)ke~ op~eek::.
- ()"h, Mevrollw, dat zal zoo erg u~od~g ule~ ~lJQ.
De h:cren atudenLen .sorgen wei, da!; zlJ Zlell nIet te
veel lU6panoen.
..
- Ja, dod, \fat ze gewoonhJk doen, - dallrover kan
ik niet meapraten. Maar van Gerrit weaL ik weI betar : 'fooretlo rst weet ja, dl1t hij eigenlijk Hoeger basr
L;id~~ g egB~D .is daD etrikt ganomen behoorde.
Hij
wil zlJn adU1It!~\e4exQ.men ~et gla~~ do~r,staon~ en .8telt
het doarow Ult totdnt blJ tt'gehJliortlJll. !U l:t:hesis of
,propaccl . " hoe beet dst rustle ding tach? ik bedoel
h8t volgeDd cxameu kan dO~D . Ret Ildmiiu,ie·examen

J6

doet hij uu ill Januari. Ilij heef~ d. haodeo dus vol

werk . .Eo dan komt er nog bij, dot bij zuo gauw mo-

gelijk wil aMud?ereo, omdat .... Niet waDr, poee P
Eo d. gelukl1'ge woed.r I.cule hal'. pleegducht.r

- M. vroutV, ik b.b ook in d. lantote tijden geen
reden tot klagen gebad ; .. ........... wa.r he~ gruwelijk.
feit, dnt ik b. den ontd.kt beh. doet mij .ioD, dat ik

~~~~inUgw:p8~~~e:::;:~li~0~!'t:~0~~~ig,ke:i.dtik ~~ ~:;:

::a:~t.Eo

termen Your weet te vinden........

- l¥faar, mama, ik begrijp nog niet W8Br U been
wilt. Ik w•• t vau g.en plano vao G.rrit ... .
- Kindli"f, maak mij toeh Iliet boos .. .
- U bOOB maken, wrunG, wie donkt er aan r
_ En die g.:>ede G errit, die zoo veel vsuje houdt, .•.
die mij 'an d.ag nag .cbrijft, boo golukkig hij is als
bij •• n jou dankt ..... dio mij b.loof" .1 ••00 p•• rd te
zullen werken, OlD dBt hij dan te .po.diger ..... Maar

-'- 't Spijt Ulij wezeulijk, mad.moi •• llo, mBar ik
bHrha.l, dot ik mij in do.en IUoeilijk met uw v. rzoek
kan iniuten. BavBadian, - uw iuvloed is zoo g:"oot
. ......• ~11 Cilia houdt zooveel van u, d8.t ik niet twijfoJ, or .ij wi n graag to.g.ven .1. u 't h... vriende·
liik vraast.
Dit was al orgor en .rger: "D, M,II, Dupupet, zou
als oen gUllet mooten vrn.gen wnt zij 't rccht bad te
eie"hen ? ....... Neen, dan li.v. r .... ........ M•• r zij had
tijd no otlig om zich in dezo m!lE,lilljite omstnudiglledoo
to bedenken en e on besiuit t1;J n omon.
Dat bOHluit kwam den volgendeu dug ter Kennie Viln
lIfe.neer en }:(e vrouw Kroostwijk in den vorm vun eon
brief, waarin ) fdlo Dupupet bno.r ontslag \'roog, dnar
zij, zoo urukte zij zich uit, niet lUeer de uoodigo au.
toritdt 8!'heeD te hebbeD orer bure pupilla, eo van
deD ku.nt van l\fevrouw niet dien fI~euo yond, w:tarop
zij meeude to mOt'ten rel::oe{m .

wijk:

~e ;~~:o~ij ;ij o::~ ~:!s: ;)o;n;rd~~o ~1~O~t;

zask bij to leggeD? Ik zou zeggen j!l; want eigenlijk

he.ft " mensch vo!lIOUJ.n gelijk, -

.n

er is eeD zcban.

da.1 iu Qno' huis gabeurd,
d. <chuldige moe.t g6'
etrafli wordeD, meer verlBngt zij DieL..
-- Deb kom, manlief! - men ZOll wez~nJijk zaggeD,

ik die daeb', dat je zoo inti em

met

haar

weet je dan niets van dat al P

-

Ha, h., ha, ba! .cbatort CiliB b.t uit. M •• r dan

is G'errit volgens u vurliafd op mij, mumtl? Dat is
8ardig !
En ala e6D kind 8priugt EtJ in 't rond, roepende:
Iii: hah een nijer, ik hab een nijer!
OiliR'S lacheu WIlS eerat nid tot bedareD te brangeD. Ze han zoo'u t1cbik in bet donkbeeld faU seD
nijer, - wBBronder ~ij zicb. iClnBl1d ~oor8telde met oen
gliLOwendem hoogen hoed, boute duSt grijze garell hnud~
Bchoeneo : oeo dikken sigaar, en een parap!u!e m ~t .

~:~.t:~~~;·:o:~~Pk;';- ~7:b:etg~:~
....,. r.faar

WllarOUl

goruimen tijd goon

heart bij er mij

nooit iets van

gezogd? vroeg .ij .indelijk.
- Wei, kindli.f, - nooit iet•• an g••egdr en die
keer tooD Jufvrouw Dupupet u beiden op 'b portaal
br3trapt~, en rioo'n leven e1' va~ maakte, da.t · Gerrit u ..•

dat er goen grooter wnd. op aarde bestond; Gerrit
en Cilia 1.ijn immers zoo gO(1d ,ds geengBgeerd, - en
ie oan eon zoeofje in 't voorbijgsan zoo heel erg P
D •• r d.ebt j. Yroegor beel ander. ov.r ..... M.ar wat
jufvronw Dupupet bebreft, - als .ij or .oo'n leren

Plotoeling werd Cilia .rnotig en z.tte zulke groow
Mon. Kroostwijk onwillekeurig opbield.
It W Il8 "oor 't serst, dat bet maisje de gevolgen
iazag van b•• r stilzwijgon. Zij bRd gezwegen, d•• ls
am Detje ni.t in verlogonheid te b"eogen, de.l. uit

vtin mutLkt, dan moest t.e ten

minate zorgen, dBt zij

ondeugendbeid togeoovar bare goUYOrDonte; verder had.

d. midd.len had OlU zich door Cilia te doen gehoor.
zameD' boe i. 't mogelijk, dat CiliB onbog vooc h.ar
boudt,. ,.ls ik tel ken.' tu •• cben beid.D . mo.t komell ?
- J., da.rin hob je galijk, B.tay. M •• r b~e "o",t
bet toch, dot Oilia, die onder••00 g.boorz.Dm plaeht
te .ijn.....
- 'Oeh, ma.n, --- OHia is zeveotien jo.ar oud, ' en
daD laten wij dames (Ins Di~t maer zoo ringeloordD
door . eene gou.verllo.nt·e. - Bllitendien, zij its no.gonoag
uitg.Jeord, - en al. jufvrouw Dupupet tbanB ha.r
~ollge nietk~ijgt, cao krijgt .e 'ttoeh o.er een balr
Jaar. Ikzoll t baar ·m! .maar g.'.n.....
- Ja, ,m ••r dan met 100,••1 menagementen a1.
mogelijk. We mogell Diet verS0ten, Bel81.datoijtooh

ze oi.t door gedacht .
DDt. Movrou" Kro08twijk nag goen and~re voorstel·
ling 'all 't geb'eurde bod, aan die haar door de gouvornsnte wa. geg.ven, - dat Gerrit, die tocb wei be·
tsr wi.t, zijo. moode. op dot punt niet beter inge.
liobt bad,. -. voor h.teerst werd b.t ball. nu duid..
lijk, eu ~ij bad bero.u w o,vt'r baar stilr.wijgOD t maar, een

oo~en, dat

berouw, niet .oovermengd met zekere vroolijke berinnerjog aan .'t !aatbte b.ezoek . vau de juf op 'bare kao:aer

.0 'aao dee om.e'.lIen blo6menotanda.rd.
_ ,MBmn, began . 'ij, u mo.t Diet. boo. op Betje
worden, en ook niet op mij, - waot "I. ik het u nag
lIiet vroog.r g••• gd hob, . dan i, 't omds' •••• ol\ldat
i, bOI Bet;e boloofd h.d.-1WIIIr; ... ·,

(Word! veroolgd)

_~:-_ _~_ _~_~~_ __

Aa.ngeslagen Vendutien .

_~_ _ _..... __ .. . _ _. __ ..... _

. _ .._..• _ ...._ _.

Ding.dag 23 .runij. Voor r.k.oin;; .ao belDDgheb.
bend en .. n p•• oaDgebrachte paarden aebter de toko
van en door SOeS~&D en 00 eo van oDuitgeloste pand.
~oederen te PekodJan door deD paodbouder Tao King
Hoe.

ADVERTENTmN.

- - -'0; Dinsdag""d;-"23 dezer

.-

•• rkoopen SOESMAN & Co. tegen 2%
vendu-sa.larie

'-*'" PI\ARDENct
.&
:ISO schoone en fraai gebouwde

Sandelwood

Ooder de.. lading h.eft men

, .

-

\lerecheidene

-"...

spannen

V~Q

2J

en 6.

4;

Met C~mi&eie D be:asten zicb
(777)
SOESMAN & Co.

Na afioop onzer Paarden Vendutie
van

m6t uen yoelbeteekon8nden blik toe.
- Wn.tblief, mama? o.ntwoordde deze.

- Kow, kom, .ngel, houd j. maar niet zoo dom .....
Je west best W8arOlll Gerrit zicb zoo eal hlloBstoU!
- WeI, omdBt pDpa zulke groote plans met bem
beeft, deDk ik.
- Nu, ik begrijp je 01 ..• Wei Henriette, wat heb
ja daar e.u Bllerli . f.te japoo, - 't ie wenz.nEjk onoe·
pig! •.• enz., eDZ.
Toen Henriette vertrokken wa.s, volgde een ex~
plientie.
- IYIaar zeg e.DS, mijn kiud, vroeg IYIevrouw Kroo,t.
wijk, - waarom hi.ld je je zoo dom, toeu ik naar de
plans van Gerrit vroeg? Weet Henri.tte er dan niet

stosde zoo te roemeR.

ve Hermine.

Dinsdag den 23 dezer,
z.ullen wij voor rekaning van wi en zulkff zouda wogen
aaDgaan verkeopen.

Ret door Zee·water bo.cbadigde g.de.lt. van:

JCHVR
JT
41/60

~o

kiBtan

a 50

ps. 6/ 1.

lVIADAPPOLLAlVIS.
GOI08t nit bet Ned.rlDndeche .chip
WILLIAM POOLMAN, Kapitein J. P. PEETERS •

~~~~_)__ .. .

._. ~OESlI~AN en_~~. _

Op morgen Dinsdag 23 dezer
zullen wij in OD8 vaDdu-Iocaal verkoopen, voor re!caning van \fieo zulk& zoude mugGn aangman:

F

G eo C

# 1/10 10

kiston il 50 Ri.Dl

velijn PAPIER,
door Zoe·wat.r be.oh.digd gelo.t uit b.t N.derlaode.h
.chip WILLEM POOLlIHN, Kapit.in
J. P. PEETERS.
(809)
SOESMAN en Co .

Op bovellstaande Velldutie
wilen wij alsnog v.rkoopen:
G 500 pa. gegoten

jjzeren Pannen,
door Zee·wawr b•• chBdigd geloot uit bet Neder!. achip
LOUISE, Kapit.iD S. VOGELZA.NG.
(810)
SOES;\fAN en 00.

Op bovenstaande
wilen wij alBnog .erkoopeD:
TRADEMARK

I

1 kist 50 GraB

L u c i fer s,
door Zee·water besobadigd goloot uit it.t N.derlandsclt
ochip LOUISE, Kapitein J. VOGELZANG.
(811)
SOESMAN eo 00.

"'",\\\\\\.~,
"=II1II_ •• -!! .~~

ED

mea~olvaaJrudleina..

B. t"

AI

TweePakhuizen,
golegenio de Maleische Ka.D1p albier . in
Wijk La.. R. No. ~3 a legeno,er de .oogenaamde
B a and e rij, tebe.ragen . bij
(818)
Mr. SJ;.QET VAN ijAG!NSDOlU',

{)pWO~'~;~1874J,
te~ biii&& 'iul·,'d.~ J1.o~r

"

'

·' L "0 ,·-1' ·E:··'N ·

,. ,

Karana-to'e,rlC.

ten behoeve van het

io boedel

be.taaDd~

uit:

zijn te bekomen blj

,EUfopesche en, B"tavisbobe weuLiblau waaron'der.:een
praohtig gohe.l nieuw compl •• t :>",.ubl.ment; b.kleed
me:t blauwe , zUde~ , spi~gcl~, I!cbilderijou, Btatuetten,
speoH.fd. eo groote , <lito> me,t marmoreD bladen, Hang·
Kro~nl· e~ 11uf~liJ.mpen, (leo uit;8tekend f'l ,. Pianino . UD
0, f:L L I'J, lSS ""tm roo r oit kliUluat \'erv88«ligd.
"eo rla .. ruij behoorond kaetjo \'oor ht.,t b OWA ron \' 60

.

~'Qzic lr,

l\ff\h~Di v h(luteD

~1I f'd

1J.1oi let

·'Goad valin PAPIER.

,TOOll. 'l'S:
}]en nog wcini;.t gobrnikto Mi.jlord u\t do ~eroemde

I"nbdek \',n RA.CINE J"RBRES cn n ), .Ihi er met
" eo EngelBch onder,t"l mn 1!'. W. en J . WALKER
"IVA.LOEY HA3fPTON.

J

"

..

- -~~ . --

..

---.~

"" "-"

•

en

p;~~htig;Jt 'p~l~;den, I

1;oebeho ol'enua aan rle n H~ e l'

E~a", '

Register

Ontvu"'gen,

lot vervoet van gedislilleerd.
te bekomen bij
G. C. T. V AN DORP
(70)

SI UAUEN.
Op

'l. uii en

lUa~lldag

den :W dezcl'

SO~~~lp:~ e:~ec(:~i t~~~~c ~~~' \;~~;;lr~~~al~ri B

l()O st~ lkf" nitgc!:6oclltn

P AARL)I-G?'-;.

bij de

voor het
Pl'otcFltfl.,lltsche Weeshuis
TJ;

S AJ\i.A.J:l-A N ( :0' .

-

Ii 'llwec (ildflclt ItCI 1,0'1'.

-.. . .,
1:Iet Dnme:s Comito !J ~.:ft de Eo r kenois to gc \"on,
dat (Ie t('~kklog 7. al plnnbt hcbben op ee t) tHld.l el' La be·

~1~P].1;~fB~Ji~,~e\~cil~o~it.o~~~· ll~~':~;}(Olt!~J~ U~'!'~!d~l:'
om, (1,8 yan. Nederland, inkom on de P.1'ij'M:lrl, watironde,r
JiG mn H. M. de KOS1NGIN, sf te wa c hten,
In hel'1rme-rinp; wordt gehracbt Ollt da SLoomhoot·
lIiaolschr.ppijen Nedel'land, ;Java, de N euerlandscbo
.(ndische Stoomyv,nd :Mullt!:lchappij, dE;! N eder!llndBcb
IudischG Spool'weg :nlnntl3chrtppij c p har e hei de lijne D, vtljrlOl!l ,an yrncht hebb ell \'el'Je~nd \'001' den
O'fOl'ron r del' PrijzeD di o to Bc.[avia door WCHOliW
GELOuDE)}I ANS, "ullen "" ,,augen wo rde n, eo <110
a ndere pla&tst! u di l'cd nuil do rresidonte knn OI) D gond rasije~ru. wordell .
ne b.lve bij ~l de Dame. \'Un he t Comito ziju Lotan
tr!\, bukolllen:
to llntn,i a bij mevrouw de I,EEUW, ge b. BOllI·
MEZIJN, GELOUDEMANS gob, LO DET,
(;(~ f"!l. UlarUU? itij (Ie lieen;u
;j., J.. Ii. C.LIGNE'Eil.
o
G . O. '1'. VAN DOn.p en Co,
DE GROOT KOI,FF en Co,
H. L DE L'YON,
,r, A, VAN ])ER LINDE.

SOESMAN & Co.
JONAS PORTIEH & 00,
R. ilIAC G ILLAV1UJ,
H. DEELKEN -Tr.
OVRIWEICK, Tje ppor,

I.. Solo bi,i de Heeren

J

STOLL.
SOESMAN ,

(781)

.J-. ~~i~

.;~~~ 'RUI.JVi~N.- ---]

Iln nket 1 In lil.IHH'
B () D JON {t

(JOS)

Sa lJllltQIJlJ

BAZ: A'It. :
\686)

Zoetemelkscbe

en

'KoinijD6

men prijs stolt op CCJH~ S U1 a.lt 0 I

Uk

eoilte
Brittsni e:·]

(lUU~J

JU.AS.

1l. KARTHAUS & Co.

(SOG)

c

\7er1.&Uleling van 8prookwijzen on t.!enig-e gesprek ken
lot oefo ning in de Javaansch e Tau.l door
J"A.N~Z ./ ~ ,- fran{-.(l per [loBi; J 2,50

in

Nederland,.oh- .Tavaansch

Z.k·

woord ou Boekje door JANSZ on KLINKIHI.'l',

l~e ll, le~ zen

of sohr~j"vell , zijll ui tgegare n
bij tie B ockhallde l'''·A',.
0., C. T, V olN DORP & Uti. S"m ara' ''g ,
en "~ rkrijgb!l~,r g{'litt'~l"Ld bij a!ll:' B()ckhltnd ~l nrt' fI in
Nederlull"och-lndiu.
(7 12)

Kleine Bnlkjes, Planken
en Spanrib ben

I
I

WARRIOR

onl' [I,,,,,/kool' bij

.,

.. '

..

:P. llDIJ8, Hz.,

( 11'.00 'rona

(1629)
Samu(llI!p.

z,al vermoedelijk in d~ e e r ~.te l ilge n "J~n Ju.lij fan
S'1Ulnrallg en tegen lu J nl lJ e. k. "llU Batavia D8ar
Amsterdam rel'lrl'kk en. Aau boord bt'ldndt tich een

geuDesheBr,
Du Agcuten

DAENDELS & Co,

----------- - - - - - -- _._ - ---.

(8

noa)'I' J4l ,'NIh ,l.-

.I>N"

7..-'1,1'. -

Ge"aarlijko Diarrbee. _

van het iJclall griJ K u;lutal hartr

1 13~ to ffc rs,

De

r::t::

"oar

"OOi' ku.rr~ll euz,

001{ worllcll h out;werken op maat gCl.llagd,
Nadel'o illlicht,ingen te be]wDU!ll bij do agcnt.eDt
p, BUIJS Hz, t. S,,,"a,n,,!!,

;!t~~::~~i:~~:~~;;:t~l;f?it:;2i~::~~~::j~{~~~~{::rll~J~i~'

keerde 'werking, waaruit dit ook onMa3L lieido middf!ltm wllrkcu
re~htl'eek8" tot her.tellu .\'~a ,~et j(li~tu anJnwigt tu~~~l\eu gc-:oclig. ,
II. aid fLl prl.kkelbaarh~id , 'llek e b~ke t.ln gezonde. nfscheliling' DatuU:-.

KROMIIOU ~I\EN

(934-)
OIl

J. BUSSEI,AAR te Sulo'.

BOERS &: 00., te ])juvtlja~'QrtQ,
b;j <leu oudergeteekende t. R'Nt/c,'.
HUDIG.

(Ill

"/5.

C'beriboD W. .C.AL1S'J'.'-;NS.& Co, "l.'lIgBI A. .J . . ·Yan det · VOOlll'.
PekalunK';u ·W. :Eo HANA .Sulo AR NOIID ' M .Co. CD COENA}~S.
Klatteo J . D. S!"~ IER ~h~claog J . A. . ~~;IJD.E.L. , Sowarang GO)1l'.
HART eo Co" DE GROOT KOL1:f ,. Co , WANNEE. (l , C, T :

VAN DORP

(678)

e. Co.

H" L, DE 'LYON

e.

SOESlIIAN •• Co.

U . GraVeel't op Steen. ep op 0
Metalen. :
(672)

H

ZOOD .:

J. W. POLDEUMAN,
VA N

Samarang, 20 J'nni 1 874.

w"te r wiel ell o)u ChiJleesche KOlt FIElIIOLENS; PI,A,N·
KEN, SP.-I.NmnnEN, l'A.l"'I,A'l''l'EN, IlOU'l'WER·

Onder Hollowav's belmu.

\. HOEZOO.

V

v e r k r ij g b aa r:
KEN

Spck6\~a'at.

(712)
oorspoedi g beralleu rnu , eo n,'

BEJ."BJj)8~
all" nfmeLingcll,

WESMAN. Ie 00.

ill de Blind.

Agfmhm iwutaUollkup llf'jm/.:i1IfJ.

\ ' :111

ue\Tragcn bij

(SOL)

GJ€;!~ Een HUIS:

J, lllJSS1<]LA.A.ll,

BALKEN

~.)

Kapilein JOlli~ HUGHES,

BOlmS & Co"

~~~~:k P.:~a;:~~:l~~ n~~~~ow~, ~ ~aeuDJ~i ij ~i t:i~' : d:: ugc: ~~~cl~i:~eD~:01 ~~ctde

lifo. NEILL ... Cu.

V" oor Yr!H~ht l'n patll:lago gtJli u"l.l men zich te wenden

BoyenutulLudij prnktische B0~ken, o l.unisbaar
voor ieder die .. )n Vt,u ,:l.ll..scit lUO l:: t leeren spre·

Holloway'S Medicijnen

8 uur

Ageu ~en

Bet F;ng'elsch stoolllschil)

tot

en lango Duit-

(} . C, ,]" V AN DOltp & Cu,

JAN S E 'N,

Dd

HANDBOEKJES.

.A. Fl.

~rabnkB-pijjljcs

P. ZW AGER.

Cores de Vries.
G ez8gl'oerdM

Kleine Javaa"8che Spraakkuust door p,
J ANSZ ~e druk / 3 . - franco pe'l'O.t .r 8,50.

hjkc cn bmte":uporige loid og.
D008jU T'illen 'fin / .1, I .'&,. el1 f.~, Putjes ~8Jr van f 1. . / 3

------~.-

, Zaer lekkere

-

foor

JAVAANSCHE

B. KAUTHAUS & Co,

HOLLOWAr'S rJLJ."'~N"

-

ZWGaerillktw,

l{.A1\:D~ j!..'L DO .

lG :Ju"ij 1 8(H,
'f\.lovl'(Juw ..t..'.J:JDl:;'EAS .
DOltUEPAAI"
JmAPPIEll,
KI,OESMBI.T.BR.
J,AMMEltS V AN '1'00·
RENBURG.
NEI.TS,
NOR'.I'lER.
PInNS.

'WaOlr

f 4 . - I'm""o per po,t f 4,,::;0,
~eA.BAK

(284)

vertrL, ict den 2a dezc,r dee 1tf lUorgena
Soe rabaija, BaniJjcfWl'18/Jing en 13aweftu.

tlCI' sl'iizCII.
L17U\I)
rl1 0 IwkollH~n by all c Doekhaudclaroll in IndW
i\ r 2,!)O, f r ii 11 e'" lH'lr l;ost f 3,-

CIGAREN.

Meanrljong.
te Dj ocin bij de Heeren T,AWIG!I VAN PAH8'1'.
11
·
II
BUj~l{S e n 01).
t . SQerab.ijn b\i de Hcerer: MEUES WIEGAND ~ Cd.
A. WJ.JN \' EI. D'1'.
i.6 j\Inc ..." J.,ij "0" H eer H. C, KN A,prEln',
te P"dalJ g , ,
, APPELIUS ran HOBOKEN.
t e Hobterdnm,
"
, NlJGH &. I'Im DITMAR.
t. "8oijoi .li"
, n, W. J, A, GAS'l'EH. Karang,
"

lilllH~ez in

ltif.ltje8 von 2·5 stuk en Intiwidft8 superior, ft:uix Loudrea iiuos on fJor cilin esco, ill ldtl!jes van 100 t'ltuk.
Puiko CAVI'I'AS eo HAHANOS no, 1. lIfanillo

T'l1rkl:jche

nan8pro,kelijklJeid

:~JIl~:

w.

bel' o ldlll ~

(~I(;l."IU<~ N al,:

seba Pijpon.
(687)

d e Spoor,

Het stoomschiIJ

Cou8.'tureu .
Znrcu .
Doel mnti g io geric.h Le regiijter~, vergomakkelijkell hat
opsillsn dar ro~eptell.
Jut cl cgcllik Kookboek dolt reed~ zoo sl,oedi g 3 druk..
ken mocht IJdenu, ycrdient zeker cen plo:\1 s jl1 elk

G, A, WEmWTH.

en Rcgnlin.

8110

ven Vendutien.
Samnraog Heereu.Lranl,

l"Gtel1 ,
Sa-.nbnls, HCI.--rU, CUrl.. .
GebnlfJ{cn.

Alles heele en halve Blikken,

Imperillies l Regalitl. R esl

van ,af Iret 6tatioll

• ondere productenJ 0.13.

Het uitvoere.u . \"an KUlUwilisieu en ltet iu en ·uitklnren van /!oedo re n tego n ' .Ieclrto 2'/,%.
Rekommonueert .ie" beleofdelijk voor het 'houdeo

Il.lland$C)u~

pt.:dding.

Iln"a:u. ll

•

on~~!w~:I~:::.

Illla.lltl~ch

GalauLine d" Yenn, Gallll.ltiufl (Ie Volaille, Pate de
foil] Kro8, Puto d{:) iH!n lren ux en il0 llecul;!sone, Plum-

ptir~ijtje

bekentlc:

".

(;:"eha,l"kcn,

Keulscu e l!'ri clI.dollc n, SIl.l!Cijaon en Buuillan, J.1amscot£!Jettcu met P iqun. ute SaliS, Duiven, Rend.rog els,
Soippel.l, I/ijElt e r.;l, P~tr ~i (. en , Yiukcn, Kt::tuph.w cn,
Talingen, Haz cn.pi'pCl', 8toulliznltll, gebraden Paling,
gerookte ~lilru, O,.; ~c n·E!Qep, Klllf-soep, Schildpau-soep,

E l' n klein

EXPBOITIE EN KOYUISSIE KHTOOR.

INHOUD·
Il,ece»ten YOOI.." de HolJ. Iieuh:oll,

~es:~~~:~~ ~11::ki~I~~On~~d6B~~;~~~;;ul,ne~~~~:~!;s~~~~

..A. Z

IfIF'

Holl. en Indische Iieuken.

Dop-E"wten, W'ol' telen, Spruitje,; A,perje., Peultje.,
Schofsene reu, A p pd penii, Peere u in Wijn, AppeHjes,
Tuinboon tjes, BL>0l'Culwo l, Andijvie, Capucijnen, ]Ioerbezien, Hu k pot, rl1n ~nsperj~s,
Maccdoine, Bloemkooi, Onsenhnns , OS8onec hijf, Otitle ngehakt, Ossenrollade, K. lf6chijf, KaIC.rollnde, Kalfsgehakt., K.lf• .

B

(9o'!)

VOORDE

Pas Ontvangen:

(801)

houJeo VaD

H llisven d ll.·ti·811.

Vervoer van produoten

bevattende meel' dan 670 beproefde recepten

R. I" DE I,YON.

GroerJten.soep, COIU!!H'I" O <it:) .Buuillon,

gUD SUg

H, BO'UMA,

Daar de pakbuizen op de schaal per picoJ Suih'er /0,12

Oost-Ind. Kookboek,

de zehe nief; bl'~tntwoord en
der.clve franco retour·

h ,:, lat:t' ~ 1l

'L0 T:E III J"

G, C: T . . VAN DORP ell Co .

Expeditie van all. goederen uanr do binnenlOD.
den \'8U .TavR, naar ail e plGatsou dosrbuiten zoo wei
~I, naar Europs vol gene bok.nd Isag tnrief.

Villi ' de .»crs
Iloeli.hall(~el8!'ell

de DE It D E tlrnk Tan bet zoo

~'1!1anllla §i ~' aB'en CEn'iCa's
B ogunstigors Ku une u ge rnF.telijk bunne beatellingen

(711)

Co.

G. C. T.van DORP & CO.

Puike! Puike!
hier op doen l bij a.\cli en
YOlgollB advel'i:o rd·lfl kl~D

d(' 11

.t

SamaraTl!J .

Ollhms's k ,,'alit

~~t

LING- t ~ M.ANlLLA ontv.ngo",

1)('~ t·:ln. :Hh~ Hit.:

SUMBAWl'J_ -rA_tl.RDEN)

a:l1J

De.t~~,dl~;~I~t~~~e':I:· lal~~::'! g:~~~~o:;:

M""
Yer-

PERS zjjn de olldorgeteekenden in .. taat , aile soor-ten van
druh.vvel'h: vI u g ell t .<ot buiteno-e_
'\voon- lnge. prljzen a1' to lev .. ~n.

recolUmantleert ziuh YOur heL

t

VAN

MYLORD.

~F.

van

KONSE:N'fEN,

Liefhebbers
( i01)

~en

(490)

"an

J. H. SCHMIDT & Co'
Zcer goedkoope HE!lIDEN,
De zoo gcwiloe :Ellwood HELMHOEDEN,
(ijOS)

E. J. ERDMANN,

tegtln de civielste pi:ijzoa .
GEBBOEDIOIlS MAS'.I'IWDOJl{ENICO.
Blijven .Iechl. eenige d8gon alhier.
(565)

...

::~~1!;~~C;~E'

I:S'" DOO~!l:!;n ~:~~:i~S~~t~

Cnweeeu en Lava,

HOROLOGES en andere ver.chillende, GouJwerbn,

Ilagaz~~"

Heeren Mode

- '~ ~

Op bovenstaande ' v'e Jidutie

Naar aanfeiding ' vaD boreostaande , advertentie
g~efi; de ondergeteekende ' heopis 'dat ' reed. ' zeilende

1.'erwijl nOg meerdere · ver'wac,b t worden.
H. L . .DELYON.
(742)
Arm/ ooor Midden JA.YA.

Bijoutcden in Bloedkoraal,

G. C, '1'. VAN DORP & Co,

...

.-----------------------

Djoc.iacarta.
DAMES en HEEREN!

(401)

,j

steeds ter beEiohUgibg .worden

~ :

GIDS
voor lijders en lijderessen,

:!~:~;;'~D~p~Dvr..ge

B. K.ARTliAUS &: Co.

' HOTEL MATARAM.

BOESMAN & Co,

(600)
-- ~

(117)

aan ziekten d,er Geslachh! werktuigen.
:i / S.frallco per poot -' 8,80,-

nofr~

en 'Ifni; "C,rder te
, YoorSChij,n, r.n,l, ,word, en

gmot." DomoDsicn, goed&oop.

Dr. Goenrij- Dnvivier.

De .kooper VRn del! wng en to eLehoore ode attn den
WOolEd. lIoer li'L. R']~Bt Jmll no?, gedurt)ode oell jllflr
gar-antiG g~'r,f(\hHl van de lrabrleknuten, vorder; Mn.r-

ti.::;.gm.att~t1 .
gebrngt.

BAZAR.

G . C . T. VAN DORP & Co,

(72)

!

s~.eetls R~~uigtin v~o hu~ FBbriekallb Gullen voorratlig
ZlJn, tel'WlJl t.ekeDlDgen von Rijtufgeb en. stalen voor be.

Bestellingeo oP' I.vering worden in.t , den meeaten
spoed uitgeroerd. · . ·
, ;

Csrl'et.ttHt en alcatives gewooD 800rt in klp.ine ~~

a -' 3.00 d~ Riern.

Kleerka.aten,

ternnen kouken 011 stil.I Geroedscbl!.ppen, nieuw13

Q. ·C .. T. VA.N DORP &; Co.
,P rije van het Lot 1 ~.-'-

(246)

met ~picgeI B,

Lcdika.uton, W Rschta.fels, Di~p(! n6 e n
G in" Cristal Porselein en Ploet werk,

B. L. de ' L.·y 01)

Protestantsch "VVees- en 'Armhuis t~· Samarang.

,soZEd.,goedonderboudHo eo bijOI\ ,gol;eel oi.uweD

.~:& i~:~ ...

Rijhulg·fabriekanten aaJi' de Blib bijIU~~~h;b&tm
de Qer bakena Ie maken !lIIG biJ hun , ~~qtlt .,por
:Midden J4,V A., do .t eer

, ,'" :' inde ,
.. ',',' '
Loferl/ ' v"''''BQm~8'' HtI/ndwerkeQ,

I

Th. ,RE:E,

'}' .... .~ENlIOBl.
11 '

".,

.

ALNlBN. '

('i99)

eden overl •• ,!' <sobt co 'ka'im mijll ' geliefde ". eobt.,

, geuNt
JAMES JOHANN.ES WILHEl,MUS , ABELL,
in Ie "eo. lot. ITulponderwij:zer aan .de

Pe~.longan,

17 JUDi 1St'/',

Opeubor• . lager. school .albier.
C, DE LEAU.
wed. J , . J. W, ABELl,.

(808)

eden o\'erleed in. ,1. 00. ·. OUd erdOll1 ,v' an ~6 jaren
tot oo.e diepe droeCh.iJ oo.e 2oli~fJe mood.;
A, H . .E . BONSET,
geborea J VOl(,
Samarang,
Nameos .defamih.
deo 16. Juliij 1874.
(812)
: Il. E;BONSET, ,

H

y~~ de '~~~: d.e·· Ul~BVlIBB:-

.

