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Samarang bij de uitgevers G. C. T. VAN DORP en Co.

bruik van d.t nrtikel io bun land tat de uiterBte
hoogte "P to voereo.
De afocballirg d~r Buik.rbel8sting in dot Rij' .al
d. hpitalon voor aile t.kken der suikorindustri e do en
toevloelj~D, en dsze f'oorLao,n gebeel BBD de ioge\'ing
van kennis eo bekwRsmbeid worden overgelaten.
Mag Nl:!derland door zijne kol~)Dien, door Zij06 vloot,

BER ICH T.
Nieuwe Abonnes o~) dit :Blad voor het
2e 'halfjanr ontvangen de nog verschijnende numm,ers over deze maanu Gratis.

zijnen handel, zijoe raffioaderijeD en boetwortelBul ker-

fsbrieken, zoo belocgrijk bij bet Bui'erverk.er betrok.
keD, die doorscbemere nde toekomttt onveflSchillig Ilan.zien? Dit) onvBrschilligh eid zoude tot t.reurige gcvol&
gon leiden.
Onze biunenlaDdsch e rBfiioaderijen verwerkeu. jSBr)ijkl!
ruiru 100 mi!1ioen kilogramm e u, wssnan 20 millioen
overgnan io het binoenll1ndsc b verbruik en 80 milli·

Onze suiker-h andel en suiker·
industrieDe 6uiker-COllventie van 1864 ill haar oorsproug verschuldigd caaruaa, nat VOllr den 8uikerhllttdd teD. diell
tijde, als een gevolg: 'fau de vOfdc hilleode cdgl.eu-stel.
8u18 in. de cODtra(~teer eo d e landen, vee!e.l op besch erwing gegrond, het iutt\rllstiotlatt,l vt'lrkeer zoo go~d als
geeloten waa. Bij de cO DvDntie vao 1864 werd lD de
vier rijken eenparig een stel6f'11 n~n re~tell no.ng eno ~
men, dat gegrond Wn8 op proefr.u.ffineerm ge n t ~ Keu·
leo genomen; dl1.arbij werd UQu genoruell een stelael vall
tijpes~ vaD bruio tot wit Huiker, verdee:d in verhouding
tot de kleur, eo de 3uiker belast met een re~~ dat
naarmllte de k11l.83o wUI,rtos dezelve b~boo~de 67, SO,
88 of 94- pet. bedraagt VAn den aenbeid l:.Hl.Ccijns r oo r
geraUineerde Huiker n,utgeBteld.
Hiermede wt\nl ongutwijfelu e~ue gewenscbte rerbeleriDg in het Jevt!ll geroepeu, ofschoOll de nuut.tr egel
ver van \,olm.-akt WB! .
Ill.Imers dfl v~rs c hW C) lld a typ es of klassen WQ re n weI
eeD maatsta.f roor H'rsch illend!') regten; mnar all enn
op de kleur gebas e erd , koudeu l. ij natuurlijk geen \'as~e maatstfif Z~fl v()or do innerJijktl w8Ilrd t:. Dtt.nrdoor
outstond reeds eeu lee mte in Je ais doel be trnchte
unifurmiteil; weIke leemte te grooter werd, IlRtlrmnte
de eeD8beidt!u~cijo8 in de \'ier n.ij!H~ll \' erscbi ld e .HI ten
slotta ,in E[jg ~ lll!: d f Z.CQ, io Nt?derland f 27 per 100
kilogrnmmen bedrol:Og.
QDdauks die let' mte 'OHW. bet sui\,errerkeel' ira t.le
vier rijktJD hllnd Over lllJ.nl{ to ~, eu ware het voor geeDe anu~re red eo, Jde.D woo t Olell VQlwoo::.uig 6rken llt:o
dat de eonventie ' in oat opd gt groote die osteu arm
den 8uikerIJalldei heeft bt' w61.eu.
Wat. was llU het g~rlil t()~D, U11 eeuigo jaren be·
tltoan der CO(lVeDtie, dl~ suikerblmdel IU$tlcht'H de CU l1~
tracteereude ruogecdbedeo ' tot eene groote uitgcbrei dheid WII8 gekoIDtlD ?
}Itlt brlllU.lp ller Mheikuode werd toe o aangetoond
dat do kJ e ur, die dieudli tot; bepaling dor kiasl3e, geene aaoduiding gu.C \'Qn bet rcoele buikergdltl.lt.:- . Da:u&
uit ouh!proot v8:wllrriog, die er t oo laidde dllt de hu.o~
d~t in be-et wortelsuiker lli ot meer gek!f'hiedde,
2<ooals
n oeger, volgoDs de kleur, munr uitsluilen d op de n
grondelng vau bet re tie re gehalte DRII s,dker door de
sacchariwetri e te bf'~Qltm. De arlUJi[lilttrutien .Ier yit;!.[
RUkeD waren daardoor iu de gel e~e nheid, dC2;6 0Fne-

J

OtH!

worden uitge,oerd. Blj bebolld dar bclastiog hier

t e lande, en t.rwijl de.e in Engeland i. afge.cbaft,
zoudeo de raffinaderije n hun VQOrn8amete de bouch6
verliezen, jQ mell mag veilig aannemen, dat onze uit·

v oe r gaheel

veroietigd zal W'or.lt"oj I e rwijl bij ~avol
ging Van Eogelftod, en nlzoo afdchoffiog ook hier te
laode ,de concurreotie op de buitenlnndec ho markt"n
met uituemeDd ge\'olg ZKJ gefoerd wordeD. en "£It binnenlaud scll verbruik binn en ee nig~ j l,ren van 20 tot
80 millioan kiloa z:d v~rmeel'dereD. Nieu~'e raffi uadti·
rij~n zoude w ell Iden verrijz~n , OOM Bc beep"nart
zonda
nicmw voodsel foor bare be t.l.rijvigheid ,iuden, ~n 0118
vaderl~nd, begullstigd door zijue uitmuotcnde
geografh~cba liggl ug cn zijoe flpoorw~gV'tlrbiDdiDgen met
bet
overig Europa, zouda den trecbter vormen vo~r den
doorvoe r Van du.t omvnngrijk Lannelsartikel . H~t is
ecbtt!r ta 'foorzie n dat ODZU i\riuist~r van Finaocien
er tege n op 1,;111 y,ien eenell accijllB tt) lattlo varen ,

waarvan de opbre"g.t op f 4 .700 .000 geraamd is.
Doch Cell ~qui\'B!ent is gelUl:I.kkelijlz: le vindellj eene
verhooging I'RU f 13 op het gedi.till.erd kan d.t fer·
• cb.ffen. W.oneer 60n ZOO g,oot b.laog op b.t S~( I
st l1a.t; WRnneer ooze handt;ll e D seheepvao.rt ten kotlt~

,au Efi~ell!.ud. ouberekeuuar e nB(leeitm r.ouden ontler·
WII~I.neer ouze auikerinuustri e met \'olkomeD
bedrei grl, dIm is het noodifj dat eeJt
doortltltenJii maatl'c!lel 1(JO ) de ;;t:1I.omm; e n waUOeer
het
bl~ikli dat van dieD waatregel het leven ouzer !:Iandt;llsvlont, en dat Oi)~er industrie llfhR-ngt, dot die maat·
r egel ons lund 0.18 handulsmogen dbeid, in stede van
2.ijne uu {~ r~i gende uitwi86ching, zal vergrouteo en be·
YUrdOrilfi j dan mag w en nqDo e men do.t uitstei Ollver·
auhroo rdelijk i~; e n dl\t ge eD Nederlandsch MiniAter
VBn }"ino(,lci~n zijfJ.e dBgtuok volbragt mag ratteneo)
zoolaug uiet door belll itt t.ot etuuu gebragt:
Afdc LJallbg fan den suikeraccijos en iijo \'ervaoging
door eene verhoogillg va.n der.. accijoe op laet gedisLill ~erd , met al de V'ooruee!en dio iud rect door
bet verlOserJ.erda verke~r aan de I:3cbatkis~ zul!en toedoeijen.
viud~llj

olldergang W'ordt

I

(N. Indus/r.)

Biunenla udsche Berichte u-

ming vaD het .uikerg.h.!te (Iitrage) y,.n nabij gada to

alaau, eo wer den tlnardoor weldra ove rllli g d, dl\ t het
Iypen·stelsel, 'fO'lr zuoreel . ij daarbU bdrokkeu zijn,
ie, eo door dt'n hl$lldtl l yank tegen he n word~
gekeerd.
Ats TaD zelve bell en zij er nu toe OYe r de e.ncc ha. ·
rimelrie ook aEm de ht!paling der regten di enslbfl.a.r
te makeD; mallr dau dOt"t zicb eene audere olUlttandigbeid voor, en wel dez~, dn.t de oepaliog ,"all bet , ~ui·
kerg~bftlte, zooal.a die In den handel ges : hiedt,
door
aftrekkin~ \IBn vijf maai de BACh onj nist is.
Door 8cbeikundigeu \"iordt beweerJ. dnt de 580h met
'ijf te , vermeuig vuldigen 1 alleoo juit't kan weZC[lt wanDeef de org8niscbe .Btotl'eD gelijk stann ann de mine·
tale zouten in de te ond~rzoekell t::ui!,er. Zijn er van
de eerBte meer dan van de Iftat.st,e dan is bet in het
voordeel van den verkooper; zoo omgekeerd in hat
,oordeet 'an den kooper.
Bij het B&lIIJem Cn 'fan bet stelscl door de admiois·
traLi~, zoude dcze oojuistheid epoedig tegell haar
',Vorden gekeerd. He~ lant tioh n& het tlt\o ge voe rd e gOUlakkelijk begrijperJ <Jut eCll ,crUlur..rde Pl'OftHHWr in de
Bcheikunde te B~ rlijo , de 8Itccbarifuel.rj " ter bepaling
van de euikerg~halto fI,ls , onjui~t ueef~ verworpen.
ED gel aDd, eons dar cO[Jtrac~eer ellde lU ogendbedcu,
heeCt Badert b~t a.AOgaSD der conventie, de ~uikarl'eg.
ten meermalen verminderd, en wat Qpmerkelijk is, juist
tbane t ,in net jK.ar de.t Ofer bet al of' ni et verlengeu
dar ,conventio moet worden ooderhandeld, di e reg-ten
goheel &fg~~eh a.ft. Het laat t lcb \vol v('Jronderllt.elle n
, dat de adwiuietra.ti,e in dat Rijk, di e reeels ut! bezwBren ,beeit gezien om zee millioan moubtera jaarlijkti
volge~8 de, .kl.eur tc rang8chikkeD, er "oor teruggedeinsd
ia om die scbe:kundig te lat~n onderzookellj daartoe
zom!eD ' trouweos &1 de 8cbeikuodiJ.!8D "au het-Vereen igd
l{oDingrij' niot toereikend zijn. 1Vij kunoon al.oo ou.
oordeeJ over de auikerconvevt ie uihprekcn: zo been
aanvapkelijk vele"n goede dieneten bewezen; doeb
thaoe is baar tijd uitgedi6nd, en men zal niet tot oen
,ergelijk , kUDtleD komen, om baar te verleogen.
E,"geland beeft zien de cooveotie teD Dutte gerna.kt,
en _.edert de., aau',a ng daar,an eon etel,el gebuhligd,
d"t b.t eeoma.l in bet b.,it v." den .uikerhoodel en
de 8UU5t!rinduetrie zouds ' 8tt:II~n. Het einda der tmi·
kereon.entie wordt het uitg.ngopllnt voor die veel"mvattende bnndelebewegiog.. Er zijo tbnn. in d.t ltijk
zoe groote rafiioaderijen in aanbouwj de omzet in bet
artik.el 0,,1 zUlk .ece uitgebreidbeid erJaugen, d.t bet
daarm.de goan ••1, ' 000 .1. met a110 andere groot.
,v oortbreugselen zijoer'industr ia ht!t he val is; ,bij over·
prodllotiezuU eD de Eng"IBeben met .buDne ,,';'nbiedin.
gen het, cootn~eDt , oV~rBtel pen. ,A.Htt be:emmeri'ogen
v8nftecalen asrd b.bben gebe.i opg.bouden" "oodat
er '~rder &an de uit.breidiug VBn bet , verkeet' , Diets iD
de.Dweg k"o eto"o. De Btaatb"iBhoudkuDdige "",,,t.
reg~leo van Eogetand ."l1on duo ,tot be, .d ubbel. doel
?Oar8n, dot, de ataatoHoJ.,n ,v"n dat, land er .iob med~
voo~telaeo; d; i, Engel and t. ,nakeD tot bet groote
en' alsemeene 8uiker.entrep&t der wereld en ' 'het ver-
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Borneo'$ ''\Vestkus t en BillitOll.
Dell hn vlln elk!:: lo~aDIL
Bn.nderRl fl.sin eu BIl.~·l!o'l."Il.
Den .201111 I'a u 1!1ko 111ltauoi. ,

l\.lali[nssn. r, Titnor-Koe pnnlil: en de
~olt1.klj['eu.
\'11.11

e! II ~

nl ll ltlliJ.

Atl!ijh.l met elke 1~r :m2thl'l en Eogeh"he mail.
Het Illir \'all Billiting il steeds des aarui(ldng-B teD ri UTe.
Intu 8l\chtD wor4t 1l:l.Ii belaogbebbeo.deo vrijgdatcD, ook gp Rndere
(!agen hUllae briefell &.an bet postkantuor fe .loco be1.orgcn. _ D3
doorzendiog ,'an hier heeft .'Ih:.d. plaa!s ~r (!!:f.il t qcrHekkcnde
post

Sam.rang, 16 M •• rt 1874.
De Postmeester
H. A. KLERKS.
N.,cJ.- Ind. Stoornv.-l\. I.natHohn,, pl>.o ..
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De

MariD.e-SuperintflDd~

lOen het misbaar niet, betwelk daurover in enkele COll-

rltoDteD is

gemaa~t.

- N.n,· men on. medeJeelt, is aan de betrok!<en nmb·

ttluarcn de ordoDosDcie betr~ffdnde adD nieuw land·
r~n tc8teJIu:, 1 toegezondan. D~ huurwae.rde der grondell
zal de baBis van bet nieuW'~ stel.al uitmakeD.
(AlfI. Dbl.)

S.erabaiia, 26 Jllnij _ Naar wij vernemen •• al het 14de
bat.illon III f., tban. b •• taa~de uit twee zelfetandig •
halve bat.o.illoDB, iader van ' ,i kompagnien, wader tot de
vroagere forlUfLtie vlln 6 kompagoien worden teruggo•
bragt.
(S_HbI.)
Prr~oeroerm, 25 Junij. Ret K.inder concert gisteren
alhi er in de S .. cieleili Harmon;e onder leiding
van den He.r F. BOURRllT gegeven, met bet doe I de
opbrengst Le gebruikeD t ot aankoop va" kleederen voor
arma kinderen die de school bezoekeo, is ussr , altar
genoegen a.fgeloopeD r en waren de v'Jrdariageo dar, leer.
liugen zoo wei "at oang &IB pianospel betreft .".r

"V oDd

ziciJtbaar.

D o opkomst was Hij algemeen eo niottegentaao de

er geen entree bepaald was, werd in de armenbu8s6o,
door een pllar tieve dames beWsBkt. de niet onbs·
Jaogrtjke sam fRU l 216 gevondun. Eere due Ban allen
die ,iaartoe hebben b~gedragen en in het bijzander
den H ea r F. BOURRET, die steeds toonli een goed mu·
eiek onderwija ttt gaven, en PS8oeroeana iogezeteneo

Vo ... lc~rte bl.l,ht..l1J!j de~ Javasche BanI'

Op d.n 1Tden Junij 1874, des "vond.opgem ll8kt,
kracbtenB art. 18 vall het Octrooi en Reglement
(St8&tebl~d 1870, No. 84), en ingevolg. besluit van
den
Gouverneur-G enernal, dd. 14 Augustus 1873, No. 23.
Discooto-rekeni og./10.130,l94,.B 5
1.579,830.StBllt~scbuid".,,,

1.712,436,74
Belegtl resr."e.rond" I ,'
S9 ,:\Sl ,:l t
Specioiode kaljjeD. .83.874,466,77

~~b~~::.~t:~:n~~I~:'·

Kapitllal. . ..• f 6.000.000.RClerveroods ,,,
126.124.riZ
Bukbilletteo
iD. umloop." 39,232,28Z,50
B!\nk-a!!signaHen in oml... l,SOI.439.7\j

~l S,6~6.21 R~~~is~~do~:'- .. 2,O~LS34 99 ~

Meubilair der :Hank"
4.58.760.20 Diferlle rAk. ..
8 1G,&S8. H ·:;
rekcniogen.. 1.254.533,87
f 6 0.UIB,269,9;
f~

Ban.k:

VAli DEN BERG, P,...id4nt.
D, N. VERSTEEGH. Direr:lnt,...S6Crt1(ariI,

dBr Ned,-Iod. StOOlQv. Maat..

S. VAN :QULSTI JN.

uer landrente.

D. hoofddjakea bij den L.ndroad te Soerab.lja opr.k

ilem hierop \'oor deD LaDdrsa.d GilD, doob daze Regt.
banle we •• dien .iBeb or, op groDd d.t volgell. Staat.·

bl.d 1819 No. 5 de uo.lag der land,ente deB.a·. ge·
wij.e ged.su wordt eo d. de ••ahoofden aUeeo voor de

~:t~l!~;ab:e;O~ae:d~:~~~i::::rr::!i!" h~ltijv{~:;Q:~~:~~ D~;
D".'"Iet wordeD BBugeeproken.

Hot Hoog-Geregto bof ca.B.erde eveowel dit vonnis

en nsw aao dat aileen de

deS88.beW'oner iudi vidueel

do bela.tingechul dige is en geen.zins de de ••• of bet
de •••hoofd.
H et arreat luidt aldu.:
Het H of, eoz.
Gelezen het vonni. van den laodoaad t. Soerabaija
recbt'prekend e in burg. zaken, op 2:1 Deuember 1873 in
.ake de hoofddj.kaa bi; den laudro.d Ie Soerahaija "Is
verteg.nwoord igende dell lande, omblobalve eischer, tb"n.
requirant van cassBtio, contra Po. NgBsipah, woueude in

de de.Ba , Sem"mie Lor teSoerabaija, ged.agde eo ge·
requireerde in cft!Jsatie, in eersten aBoleg en'tev8ne

~~t::!k:~ij~8~ ~::~~~!r:,ew~:~n~e;:::~~11:g ei~:~ ~i:!

a",btab.he ei.cber in de pro".okoat.n;
Gezi~n eeDO memoria va,n ca8s&c.ie, door, den 'r eq.
iD~edier.den aan de wederpartti b;j afscbrift mede·
ged.eld;
~e18t, dat et' ~eeoe' contra memorie i~ gediandj
Gehoard den Proc.·G... eraal in ,.ijna ecbriflelijke
conoluBio;strekkeLde tot ' .orworping v~n het verzoek
om eas8atie;
Over,wegende, d~tdoor den req.als eenig~n · grand
van easeatie ie ' aaugevoers, dat blj bet aflogevalJen
vonnis is beetist, dat bij geregtdlijke invorcioriug van
achtetalaUigs bolasting op de visuhvij.erB ovor het

Provo Btlpalingeo door den aersteD regtar vet..

keerd is to'g" past:
Overwagende toch, dut de wetgev.r door bij Isat.t·
gemeld artikel de boofden de. deBS" verantwoordelijk
te ot.llon voor d. aangeslagon som, vol.trekt niet beeft
te konneo g~geveD, dst zij, lDet insluiting van dv de.eab.woners, al. de eenige bel ••ting .chuldigBD mooten
worden bescbouwd, dnar tocb diu verautwoordelijkheid
.ieb val ge n. d.t •• Ifde nrtikel bep.alt tot de verplig.
tiDg om tie not)dige zorg te dragon, dat de bijzoudere
huurdqrs bet door ben verscbuldigde voldoeD, eo om
vaa nllo wa nbetali g dadelijk kenni. te geven un den
opoie,er over de landelijke inkomst.n eD bovoDdien de
verantwoordelijkelolling van de des.ahoofJen voor de
8ftlJgesiageo 80m V80 zelv'e in zich sluit, dat de des!.·
bewoDers indi vidueel de belastiogBchuldigen .ijn;
Overwageude, dnt a18 eeo gefolg van bet bOf',.mB~n
de een ei.ch tot betaliog van aehterst.llige belaating
op de vi.chvij.er. teg.n d&n jndividueel belastings.bu l.
dige oDtvaukelijk is;
Ov.r wegeud., dot mitedien h.t iogesteld booger bsroep in C8.S8atie is gegrond en bet aang,nallen vonnie
behoort to worden vtornietigd;
O\·er",egend. , dat. aangezien d. be.liB.ing der hoof.!·
za.k afuangt v.n d.ad •• kon en regtspuutrn, welke
door den eerateD regter nog niet zijn opgelolt, het ge·

DE administraten r der ondernemiog 8i1ll0 te Solo
acbrtift a8n Je P'oTStent.mlen:
AI. eell bew~: ;',,~ do toenemende onveiligbeid in
bet· district, waarooder mijoe oudt!crnemiug Borteert.
moat ik u wededeeleo r dat in den nllcl,t 'In den 17
op den 18 der:er, in eGn mijoer afJeelingeQ op acht
verscbillende pla.tsen, pogingen tat di.f.tal ' met inbra.k bebb.~ pi •• t. gebad, 00:" bij den opziene. dier
a£J.aeJiog, w8o.rbij mun teveue r;ijne an twoe andere
wonio geJ' gotracJ.t heeft in brand to Bt.e~eD.
Den 18Je werd een mijn.r hoofden de. morgens
ten 9 ure zijo p' ard ontotolen.
Den nnebt d.orop van een Ander boofd twae paar·
d.n.
Het la.t .ieb dan ook Diet verwonderon, dat de
onveiligbeid toeneeo,t, WODneer koffijdieven .lecbt.
3 ma.aden kraka: krijg.n (dief.tsl mRt iobraak).

DiV'er:~

bela.tins,chuldige i. en tot betuling' der laodrent.

geru~lde

ding Dnar d ililO regter moet worden verwezeD, ten ein·

een gonoeg.hjken avond ~ooorgd bee ft.
(Pa •• N. en Ad•.·Blad.)

Beieeo.iDg-rekening"
Hypotheken ell

jaar 1871 niet do gerequireerd .individueel, maar bet
boofd zijoer de •• " had behoo ..en gedagvaard te worden
en oulko ten onrogte iB ges.hied, op grand, dat do
I(erequireerde in priv;\ en niet .ijn de••aboofol de be·
la.tiog, sau den lando verscbuldigd iH;
- Overwegande, d.t bet vonnie des eeraten reg·
ter. Bteunt op de regtekundige ovrrweging, dat blijkeD. urt. 1 de, Provo Bepolingen nopeDe den aan.lag
en de iDfordering der landrente (St.atsbl. 1819 No_
G) de 8DDSlo.g dessa's g",wij,e wordt, gedaao 'eo owtrent
de bot.ling blijken •• rt. 8 van dat zelfde .t••teblad
met ' de boofden en ondsten ,un iedere de.ea wordt
gecontracteer d; dat d .... an k'.. oelijk bet gevolg moet
eijn, dat d. regeliDg der betaling vlin de door ieder
iodividu verschuldigdo b.lasting aRn bet de.sa,b e.tuor
blijft ovorgelateo en don ook blijkens art. 23 van ge·
oegd st.. t.blad do desoaboofJen voor de &aageelagen
Bam aaneprakalijk aijn; d.t hieruit al verder voigt,
dat de ing.st.lde vO"daring tegon bet d.ssaboofd van
ged.agde, .10 vertegenwoordigende zijne de••a, bad
moeten 7.ijo ingeeteld, in stede van tegen gedaagde
individueel en dorhalv. de amb.tbalve eischer met zij·
nevordering niet out.aukelijk moet worden verklnrd;
Overw./{ende, dat dJor do.e be.li •• ing Art. ~3 van

de, met illacbtn eming van dit arreet de hoofdzaak. ver..
der te behand.len eo te be.lis.on:
G.l<t op artt. 6, en 432 van het Reglement op de
Burgerlij~6 Regto,orderin g;
Regtdoende:
Vernietigt bet Yoooia, waarvan caB8stie:
Verwijet bet geding oaar den :andraad Ie Soerabaija, ten oiod e, met in8cbtneming faD dit arrest, de
boofJ .... k verder t. boband.len en 10 besli.oen;
V~roordeelt den gerequ.ireerde in de kosten;
Aldus geda.n, ene.
(1.- "". ~. k. R.)

lNVOllDERINTI DEll LAND RENTE. AANSL.\G. De inlan·
.Ier Pa Nga.ipa wa. acbter.tallig in de betalias zij.

2~.

UtI) 171lb qRD lIHec hIRBUd .

17.,n

Bala.ia, 25 Juni. De Marinier. te Atj6b verblijvende, zullen in garnizoea Ie l;'ort de Koc' , komet;'.
Sleuht. een ,25-tal blijft onder eell luitennnt op Poe·
loe-Brao. E.n der kapteino (kapteiu Clitl'ord of kap.
teio Sutberland) .. I naar Nederland terugkeeren.
- Te Buiteneorg beerBcbt groote drukte, tengevol.
t(e van de race. di6 dit jsa. buitengewoon goed be·
loven te zijn. Verscbeiden groote p.arden zullen "an
den wedstrijd deel nemen.
- JI. Maondag is de badinricbtiug Ter Ta bari'
op Tjikemah, bij Buitenzorg. geopend. Het w"ter i.
niet zoo koud al. dat te Kott, Bat.e, ma.r het bad
ie grooter, en zeer net. De eigenQQrs van het Hotel
Cbemin de Fer, die de badinrichtillg annlegden, zullen
ongetwijf.td goede ,a,oD roaken, zij hebben in een be·
hoelte yooo'zion da.,r voor 1'.leo bet beerlijk koude
water vall Kotta Batae te aangrijpeod iB.
(J. B.)
- Eer~istereD is de nieuw.b eooemde resident der
Preunger R !geDtachappen te Baodong Bangekomen en
hedt gi.teren in het bijzijn von amMenaren en parti .
kul1 eren h"t bsstuur oV'ergsDOml"o. Volgeod daze be·
rigleu i:1 Uleo in de Presnger, zoowel wu.t EUl'opeanen
• 1. de IulaDdscbe boofJell betr.ft, zea. ing.nomen
met de bonoawiDg van deo hee. Pahud en begrijpt

en

ell 23.
November,
!) en 19.
lJ ecember,
8 eo 17.
Slui lin g til S"tavia vv.'f da~eu it.tor.
Sll.lnatra"~ -WestkuL!!.ii 't .
OI!D "'en eo Hhll \,,,u I!III: c mRRn,l.
PnleDlbo.u ",.

Deb

/1..•

Prijs der AdverteD,Win; van, 1--10 woorden voor 2 plaatsingen
Voor iedere volgende 5 woordell f 0.50.
__ _

Pl'eBident en Dirr.cteureo d~r Javucbe
Blou~

eo 28.
en 25.
en

,
I

I

I

De dieven moetoD zich dan ook onder ooze Dieawe
politie regdJiogeu zeer lekk:er ill bun element bevioden, daar het bijOR zeker ie, zij nimmer opgespoord.
de bestolellen eohter ze~er gestraft worden, ergo ma·
keD daze iaatsteo UD het overkomene Dimmer
rapport.
-W"t de veeziekte betreft, die iB ' bier eterk minder~lldt)'. 11 road eon ieder eohter de ammonia liquid
..
a.n, in pI oats van acid. Bulpbur en w.1 60 droppela
op een {[eoch wat~r en dBt om het half uur.
D. boofdmanvan de roofpariij r~ad. vroeger door
mij vermeld, loopt nog vrij rond, de mind.r B.huldi.
g'e n zijn verb"Doen.

HB'!' UTR, 1>_lGBLAn. ontleeot O. a. het volgonde aan
cen Bohrijven van een Iodieoh oflicier:
W.t da beer '00 Bii:tzingsiowen beeft ve.rigt bij
hetbeoetten VaD deu Kraton, verDam ik uit een brief
van een aog~etuige, diu m.ij dit o. a. 8ebree~ II .. '. _ •
~iDdelijk zien wij op eeo. tient&l pu.ssen voor onB
oan
hoogen Will, pL m. 5 01 boog, begroeiJ.' met" Ioware

bambos doerie; na. eenig zoaken wert! ar eene ~m.118
coupure gevondeo, gestateD dOI)r eeDe bamboezen deur,

die almede door bamboe-doeri ,eraperd wa.; oomidde·
lijk gingen de luit. Scheepen • .• n ik. ben even.' •• nig.
J •• aantjes aan bet werk, om de bomboe·doeri op Ie
ruimeu. Torwijl wij biermede betig warea, .prong 'von
Bultzingloweo, een f.inkevent, maar · di .. di~~ morgen
zoo opgewonden waB, dllt bij 'drieh.art dol ' wa., een
,p •• of Hen verder in de bamboo-doeri en kwam er Da
oeel moeit~ , we.r. uit, g8scbenrd en bebloed. waarna
bij ,' op den ,boofdw.1 sprong, 'g.volgd . door ,.en Europ'eeBoh •• rg."nl:. Bijn" oDmiddelijk durn" badden wij
de bamboe·doeri gen ••gzaam opgeruimd 'eo de deur.opengebllkt, waa!'Ot'
Inat ~en aoldaat tegelijk dOQ WIll

is

0Jl6P:<,lIg, geyolgd door !4cbeepoD9. en de gobeele;om.,
pagm8. naar noch von Bult.,DglowaD, nocb ' d• .Ioro·
peache aotg •• nt een vlag' bij zich bad en ik er .teede

."

'1Il?b

Straat Sunda
doorgezeild. .
. '

DAT~

~ • • cnPEN

. . . . . v.

)

Ban . ~an ' lt~rken

a~.•nk over, en IiBt ..!ioh. d.n .~ot

·Dll8hGlldellngeo. Jegena.~~n nOllw ,,,rvoerao. E,ndehJk"
o!" nag ie~ ul~ d. 'Ulne t. redden, werd in 1871 de

8 N....

,

1VatIC.aan
pro~ antwourd.de .en ten :slotta l1li11 'de Itoke. fin bet
. gel• • de latrilDeljea teon01ll'e1l OIId •• buil
.besohormlDg, Go ·.iet toyon. nib dit ,norval Wr~ de

:~ ~~ ~~ :::;r;, b:.n~:~ !:nd;o"g ~!d:r~~u~·t:;ok:~~ . J~nt ~~ 19:9.~~:i~;·k·Y·i~:::~o~~;;;;.: :·:,~~~~:~~ 1 A~~i ~~~~t!.::'. elg;:e::~,::n;ie~l!ed:i::::.:e;~o::~ing betrok, verUai; ~;~f~'t::o;:::~~ev:: j~~;iij~!e i~r d~:Z::il~~~e~e~~~b:"
Tao .Le•• de Koni ng !", ..... rn. ik de 1'1'.8 nou ,on '
AanO"ckolnell Schcpcn
,Ie vrouw .'.Iaa; mao ~n. nam w~ur baa. intrak ,bij ~8ar
rende rbenmatioche ong •• tuldbeid Yan den H. Vadet.
"AD N.

VAJI

Bultzinglo ... n ol'e,h.ndig.!A, d •• , hem d . ...r toekwam
~.
te Bata.via.
h. t eerst in d.n KrBtoo t. zijn ge weest.". 'A · • •
.D~ze episodf) nit den ourlug ge8~bieddo blJ ,d e kom..
DA.TUM vr..lG N . 11 : !CHEPEN
oUAOY.
VAN
AOBNtEN .
et
u
p.algfn.i~nv\
.••nnk· ~ell,tJ'k14w"".th,>tll'.ti u~:",.r.~~PI!o ""IO'~'ld"krrAdtaoto zkew:,m ,
I~Di ~ DN . tl; t. ·G·,~.m
.. m( ....
AI,hd·"glf~.·..'.·.·. .~ar:~k::::::~~~f:~6db~;gm~le~~~ll~o.
~,
,.,
~.
•
bij w- elke gHh~gunh(!id de bee~ \' 01) Hult7ingI5i\~·.,m zlcb
~ Baroo Mackny......Biering!l ...• SoerQ,baia N. I. St. l\Jij.
weer zoodunig: gedroeg, du t il< het de moe,t. ,...ord
rood, een CD dnucr H::LO · (l et pubhek weds te o deelen .
van Ba;tn.via..
YLAG ~. 11. SCllEH.:N
ATJElI. Volg eD8i bi.el' out-nm ge[l telegrapbisch be·

Z

Vcrtrokken Schepen.

.T~ni ~ ~~f. :rr:~·ii·;~d~·ik·~·~~·N·~d:~~~~~:~:: :::::::~::~il~~obDa.ng.

l'icbt is de I e IJ uitena nt de r I f.1fan t.t1l'ie 810et Van ZWI\'
:nenburg te K otta- RlJ,dj ll d('n ~5cn deZ8 j ' d oo r eeO gS4
wearkQgcl erll.i~t ig ill de bor~l. gBl rofi'r.!Il .

II

pong
dezllr

Bnml'lll... . ......... Hood ....... .... ...... ,;\I.derlaDIl.

AnngekoUlf!n.
PROBO],INGO, ]8 Juni .b'r, lhyuliulaise.
Ned. E3.!ti:1l1n Pot. V HO!lendsul, duo

P~\J.RD.n-,"I,n·; nt:;'rE . Op do hed en J oer d e lib. SO~8man en Co. gehouuen veIldntie ya.u 1'1 0 Sun:;bfl.?t·s pn.u.r.
den, bedrueg do totale opbrlAugs t .I' 11(i70-~

'l'£nt='a GJ:·ro}).Ul:::~.

tog. J ohn

_

tr.

G6rmin, Soel3.bai3;

}\angekomcn Schcpcn

ll et jnrail.llAChe kn:l apjo uit kam
lall ",elks pJotseliug Yflr(bvUnen wij
nlllnkl.t:l U, ik'l doo r ~18 iuiandlSche

4

~} ~~:1:1a,~~~" lib~~~~~: r~~~I,::::t:o~~'Eb:~:~",~~~I~I:r~i;'~
Fath()ol H:1.ir, kallf. , A. Ii'. "an dcr Wiele n, van l{uttii Nl!d. fnd.
schoener llM lh!o, krpL • .T. C, P:uilu!l. van Sampi!; Ned. Ind. kof ter,
Krai.tbc, gl~1.:lg: \·. DJoijo, V~D P"s.socroc:m.
lH\~G_\:J~\~~~:I~~lli ll' .icboener Ran ga nis, gr.zagv. The GW3n SOl!, van

policie
nab ij Dj:n ti Ng:::.I eh doch: zooa1s
wij r~ecl1:i \'orru oeddeD, lJ ~l'()o fd "nn d e gnllde o arm·
bandon.
D a hu!pHwrdige inl MHl ers, di e \'oOl'garoll 't verdool-

VCl'h'okkcn scilcl>cn.

:10 kimi opgtH~ 0 m~I1 to IH:~!Jh(:HJ: wiaten llntllul'lijk n\U
die lwmbnr.dt?- tl Diots af ~~llQ{bt, de pollc ia den d i (~f Jlog

' -au Soc1-u.buiu..

lliot heeft, kUUllCD a:1nwjj 'l,~n .
DP.NOJ{·.rrNGEN

~~:t~i~:

})lIor

P,i)i :t,.

bcnoemd: tol

d{lil HeSidlJut ran S <lUl!l-

nE.i,tv"r;:::I':,~.~n il~~' k~:;;S~':"h l:~~':
[ (I Sa/i,'un:JI!f:

tot tlistl'iltt;
S :m w·
dtm Iuspek-

stl~ ti :s~·it:i~oJ lIPlll!iU0 !;e

A£li
teur belust Ul0t de leitH up: cle r

ranIl! Rwiu

Ontsbge n : de di:;;b' i~~ (: :iltir:.trir

l)lj

op ~.ln me.
:]I.! kll:.sB~~

~o(>)j/(} JIlIn/jll; nn lu' Sl/,':~(lrall(h t!o

maotrie te

dist rikt

S~~~elt:l~:~:~}!~t 17;:~:';~tri~-fT~:~ ~:l~~~';~:!,;nR:~:~~j:

adllll.ll{iv.

Mal'ktherid kL
jB.NDELS-YEREEN ml:\,l~

BUITENL AN D.
..--- -.-.--.-- ...-- - - - - - - -

Duitschland.

Jll(ls Atmo

GI'OtI O! . de ,i i i;ltt i~.t m an!do te
Samar mlg,

-~ -

'. m S,\:\lAlu.NO .

Ee!1 noodlottige Kerstavond,
Voor

bij uuiz l:l uJeti io hat lCerJ:lifl:loL t bij
uil ll ClllCr:dhcill he t fet'Bt dar herin oeriug IUln den 1,&lige n ki!1tltlrlijJ: de l' herinueriu;,; Holm d ~) ocgenblikke u
. wuarin men juiclt ead 11ell ker oLboom te ge llloet flllelde,
~oouls di e daur, JUiu ot' lllC 0r rijk Yorli cht:, min of 1Jleer
rijk getooid , manr tor.:h It1tO(lS "ol nm het lip-b t rler
lie fJ e, in {:e 1ie fei ijko ham er der olltle rlijke won in g
stond te schitter~n e ll te prijken. ~r:~lrijk 7.ijn dlln ook
de gedi cuten en li c de reu, d e v(lr telliogen on .!lebel·sen ,
nan di e znligo ooga llolikkeu tler Keri'l tf~e ~tyieriJjg geM
\\ijri, ZOO bij u !ttit ek ges(' blkt om dic hte r, Bcbrij\' 6r en
sc iJilde r, t e inspi l~e r e u.
hIDl; di o fcest clij ke stemming, Wa::ll'IU1Il Gud eo jong
zoo yan
(bel uemell, levl:!c t e~~u achr il conLrast
het dfl\llllJ ,
in den n\'oml Yan 25 D ece mb er j l. in
cen ~bnd el ij ke hu l; werd opge\'ot! rd.
.
dUtZfjUtIl-lll

Yr()u~ Schiitzo zit duar llog na 0 uur '11 aloodij in
kanledJ80. Blj het tHJhij(]8l~1 t:leI.a~ r kleiue lamp

haar

~~ces~ ~~ i\:r~:l~ ,~'~,J t:lil~u~~. 1l~~;~)!~:l ~l~a~e o~!~k g;:!~~~~
g~n

werdou .

In een
nnn den Uluur .slaap t reeds
I}Ulit:;t e, eell 15jarig lll eitlj0,
Icuncude t t'ge ll IJaflf' lU oe lit:r, en z i ~ t mcd t! met
f1'.Jm e!l tdi k l:n:tr lle t kerkli ClL
Plots?\ i.ng- wordt de deur geo penn. Vcrgl'zeltl doo r
11J llngcH 1.0011 , tre-edli huut JUan bimHlIl. D e mU ll,
Ben Jan,;, \'oQI'uit~t~kend vQol'hoofd, diepligg pnde,
zw.trte OOgll U en ee n korten, ,'ollt!n , grij83chtigcn bnurd,
draagt ee ll t.1o o1·lll nk met r ootle bezi ~ n er miD in
do han d.
De nlllrl. buhoor t f,!ilelijk lliel; meer to~ do huiil~lOU
d illg, \",oarin wij don l(~ ... er l>illu6nleitirleu. Heeds Bederl;
lllug had lie \'r OllW zic h \"80 110 m ofge3ChtJid C: IJ , duur
tij zijll 1.uuh t tnt :;tel'ken c1rut)k \'C('Ilf;ichuwde en zijn
ruishaou cli ugen ni ot macr wilda \'0rd ureu .
II fifD eder", 1.icg t
de mrLtI, t entij i bij zijn VT I) UW l1:l.
c1 el't ~u lIt et du n rcc'htf;!fVoet op 1138.r 1:I t\Ie I lo ntlt; moede r , ti e i: ie r den k e r i::l LboOlU, Jit:l Otl:.';e H ee L" eh iRtu~ mij
In:ubuiten , op de.) ruwe, w oe~te bHide, besc!1Oren beeft;
die is ,'o or u;). Eu bij dl!~o wt.lordeu 110udt Jlij den uoOrlthet jon gllte duebLe L'tjt';

~ t iJat

lak bOlen do tn!'. !.
11 Wij
ht! bbeu r ea .! a een kerslboom, hoe. k)eiu ook;
gi nvE staat hij", n.ntwoordt de Yrouw or? koe!en to~n,
1..0udel· \'u,U LU!4l' b utJ{< op til z. il.!u.
Dc Willi r;wijgt. Eoo ongellbJ ik IIlt.er n aagt hij om
kock ~ l\ wortlt. De nouw IUJijut \'!ttl lid op tni'd li g.
ge nde o\'e rbl~fewl (m ,,'an dtln koek een stllkje af e n

g~efL

bet aim den jOllgcn .

VO(lrb ~n Yo~gl,

EN.

der Handelsvereeniging.
Batavia, dd. heden

V O,)!' GO llH3!'l1e meutswi f:;8elt:! is ing (·:oc hreren tt)t con
vai1 / f)5· USn .lii j geg u ul.l .1 1;10,i]r,O :"lOO !liol '~ '
815,350 ~ 100'/"%, / 5UOO ,i lOO" /}~G
j 2317 it pari.

bed ra g

.f'

8llHF.EPS-BERIGHTEN
Aangckomcn
'LC

~chcpcll

So .u.n. ..... "')];:: .

N od . bark IIasoeu UDall L ie m - ~rji e ,,':m Rl1fllbang
H ei w.
N .d. 8too<llbt. K"'';ll giu ,Villoill III.r. U. ten 00'
ver Bakker \'uu ~ i[) fj a p ()\'p. .
N ed. bn.rk F ut.tthool .L'rl ocba.rak 8ecb Salim bin Said
Band" Neira Ht'lim.

VCI'1:rokkcll Sehepen
'V :111. l'tia.lnu. .... 4.U I:,:-.

JUDi 28 l!:og. ~tbt . .Hnlnplod lL .J. lJlacldin l1!1.nr

Soerabala.
Juni 28 Nt.'u . stUt SiiJ.guPJl'€J
Soerabaia.

C. H. \': Odem llaur

J'uni 28 NeJ. 8tili', Konill:;'WillolJl III Bakker nanr
So.rabai •.

. Aan~~komel1 Passa~iers
Pt!r ' Nad. Ind. barkschip Hasoen GoaD gezngvoilrdtlt' .
Liem 1~jie 3 ~b inezBn : f:ltOOlllBCh. Konillg 'VilItlm III
gezagv· J. H. lilU Oev or Bakker, de ~eer Mori,.

Il o uuor

.nil

tHllllg e

Vfi.dllr

lo ut bet gesprl: k

opge\\'Olldenhoid

t;~ . \'~r.

ra don) nan ;t;ij n vro u\o\r belt \'6r wij~ t OL', dat zij korte.
li[jgs IIltlt Htlll 1ll1Jtlt:l miuunar iu de he rb erg is' gewcest
Oll mot cl ezeu bier g edr-~lnk e n heen
II Eu dut heeH lllij hel'l'liJk geH UlatlkL" / anlwl) OI'dL dd
VfOU'; l zce r bedunrd, en sdlijut door te lezen.
Nu ru ept do !llIlU: n DI~:j id lll ij u goz:to gI> Otdr; bet iii.
DOg 'ran mijn zali go moed ol' nfll'omtlti g".
I!Neelll het da.n Ul:lar meu l ' .
uNlJe u, ho ud li d; ik heb or mij " I con aneler gekc.h, bL
Wed el' vcrIoope u ue ui ge oogcllbli kc!u Da zll'up ISlnat
do m,w df,' n reeh ter,trm om Jeu ltal~ :Gijlltl r HOIlW Bll
zegL op ,'r.rlirOllWtl lijkell toon; I •.IL' bont mijn lic\'e Yr OIlW
Jl

•

e n zult h et (~euwi g b l ~lvel1".
»J I, hen dr.L t('cwcest., ll'!RiP' tbU Dti ui e!. lll(ji~ r " . luidt
het drog e tmtwD ord.
II~OO 7.ijll \',ij dUll get!chrdden!" Bp('e€l kt (le lllfl.n mot;
BomUO(',) drif~, mnn kt do bCl weg iuK V8.n een bCligen
stear. t p.ge n !l et I..Hld 9(·iijf de l' HOU \\', t~ ll ij!t, ziju zonn
lllet lr.i cl1 \' oortr ukl(endc, de d e~I1' l:it.
De \'rOUW 8tU:lt up , OIH de oplHlgolllton cleur weer
to Si!li lenj jniEd; wi l zij \~' odcr 01' hl\l~r titoel plI11~!8
nemell: J :t:ll" r oolt zij, JAt 7.1,i g cwund is. nHij hecf~
mij g-cstl) ken)'/ 5~ro t!kt zij tot hUllr dochter, e n. ll U bij
oTluerzook werkelij k de \,erwolldi ng blijkt, word on dt!

ouders. HIJ glD~ nU .ID de .cmltggeude dorp.n en in
de ponn,bo'<ker\Jen.. 'n ~en omtrek work loeken; bij
traohtte qerbaBldellJk ZIJQ vrD~~ te ~wegeD oql wader

~et ,hom 8QInl;)U te WO?8D, en o..! wdultJk. gel.ukte ' b~t d~n
predlknnt, e.n ,erEoamng tussch.u b~'d. ..btelt.den
La bewerkttu. De heretelde i3smeo woUing duurde onge·
'eer leveD ... eken; toeD eehter op.,.k.ron •• ond Sollut..
vao sen relS foor recbtzo~en .. lJl~ de ' k.reltsboofdeta.d
~as t?roggeket'rd, vond blJ ZIJ~ vrouw Diet meer; zij
b~d uch ~w~dcr van .""In .verwLJJ~rd. en ee::a ftfzoodar-

hJke won .n g gebuu~d. Ml8schlell. ~tet teo , oore~.hto,
bracht dt) ml1ll m..,t ~ete kW!1a <lwtll lge verln.tlog 1.IJoer
vrouw d6 gar uchteu 10 ,e~~an~., wel ke. helll ter oure
waren ~ekowen, dat DamehJk ZlJO gada III o n !teo~rloof,le
betrekklDg~n stood met zekeren Dletselallr l\fatlka, a60
peraOOTl, dte reeds 000 tuchthuiestrllf hall olldergaBU .
Van DU Af tracutte SC!JUtZd zijn herioneriogeD tloor
J .a n badwtl~~n~~den bralldewijn tt:! tfl ['do~.ve u, en bij liet
zl;h dan blJ'~IJ18n ..dcB DacHa tot ergerllJko tooceel en
\'oor d/:t WOllllig zlJner gade" v~r1'OOrdll,. welke v8.ak ~o
tUijschenkomst del' plaut.aehJlre overhettl lJoo(hakehJk
mankteu. T ell Ilanhooro ,sn ~el'.ecbillende pt' rsonen liet
bij zi~.ll uit: ud at bij zijn, vro~w r vun ,~8nti zau ~n.keD;
d'lL hlJ baRI' zou doodecllltlteu . 110t Zl]n zoon n~tnh()ld
dieu hij t ot ,h·lt genomen bad, ~6 ide !..ij: tt lk koop
eoo g~weerj clan 8 ~h iet ii, uw mOl'der dJod, eo sleek
Iuijzelve.n ovel:hooPi dan ~UlJit g~j je gallu verJdn.ken" .
DeSDleutemm deed S{~lHi.tze atOtldM weder pogmgen
om zich met rt.ijo glLde t~ verz oe f) ~ n. H lj wtl nudo r.icu
oolc te dieD eiude lJiogmllnls tot dell predi kant; doch
op don door deZien bcplll1lden dllg tot llet bep roen'n
eeHor verzotloi ng bl eaf de "rouw I\fwpzig. Ilij ontlllo ~t
t e ook llU on dan zijn \TOl\W op atra!1t, en D6rhal,lde
dnn r.ijo ver:r.ouk dati zij w~ t}r uij UOlD zo u komen; JHj
ontvlog daarop Blel!ittR bl'facilo ui, twQordl'!U en z~lis
roiehl1ndeliDg~ll ; eeus stoeg zij hew ill 't gozic bt; een
BnJerruilai biouw zij mat een houwod lla/l.r belli. \V ~l
is WAI\r werd dour .sowmigeu beweerd , dat Schutte
slechts duarom ~oo st;e rk op' DOD "efweni ng Gnu dcoug,
ooodu.L b.ij op ll!chZlJlf tltannde uiet in staat was dtlo
kost te verdien en, en de vlijti g~ bauI1eu VBn \rrouw en
kinuereu ham in de geleg~nheiL1 zo uden gosteld bebbeo
bet ltH'60 VRn ee O dagdief te leideo.

Zoo wos ds. de noodlottige Ke,.td'/i !,en,daru,
".arop het Doorllottig buwelijk door het lUoordend .t •• ,
ontbnnden werd. De jeugdige R einbold, die, gelijk W ~
hier zageo , zijo \'ader bij het b a ;.:oek an u d e m oedc r
vergezelue, bCUlcrkte <in.t Schutzc met de banden on~
der dB tafel ~ljn Z~I(Ul I;l S uit de n linkHrbroekzak te
yoor6chiju ba.!Llde, het Clpend~ e n eindelijk don stoot
tocbracht. De zoon rolgde OtH! LUoortitman.r bij d;ljlJS
o\'.rijl,le vlu c ~t. )lij liopeo na.r hua in het.elfde dor p
gelegen woning.
Vader, ge hl1.dt D10611er v.i et moe t!.'ll Htekeu", 1.!:! i<La R~inho l(f~ zoodra l.ij d~ \~ onin g b innen waren,
II Hdb jd WHt gezieu ?" aotwovnltle tie Ul4U rmv .
,S{fhe8r j ~ dun van lUO weg, dut ik j l:! lIooit meer
(I

onde r mijn ooge n krij g!"
B eitlcu leg den 1,icu te bed, loon ocr de deur to aiuiteu. Kort rll'RrvV \'erscLee u de scbo u t mot do lUft!ll~e U
\'1m ' t gereeh t. D oor !Jet ven6tc r r iep 1l1en de n lU GOr·
d e lll~Br to e, Ui~t hij wu opst.afl n en lieht onl;tak ~n .
Subiitzo got' ollyerwijld hlt"ra.Rtl g elwo r, t' n do schout
lDe t de he m \' e rgeze llc ude pe r ~oucll ~rll. l leu Linu eu .
Dd eerstgell o~ Ulde rif!(J tot den misdiHligc r: It !Heusch,
in : ij 1I01ll ~JH ua~lll, Wat h(l.b~ gij dnar gt! df\aur" Ell
kaltu o.utw(lorJ.de Scilii ty.e ; ,lk h l:! b ll1ds geduf.n".
De lllIHlrdt:l:Ji.l.fH· wurd be W3akt to tdat hij lUlU ue jus .
tiLi ~ kon o-v e rge levcrd wUl·den. Bij hut lijk l.ijner nOll'"'
\' cn'ied hij gel:Jll spoor \aD ontI'Cl€'l'ing. IliJ outkeude
wet \roordu\,; bt dell d\)oLlelijk011 stOl)t to e g~b rucht t e
llt:bbdD , O t l h'wee r do daL !!et mes, hl!twulk hij iJad

~;,t:rej~.~~lt:~~r~lt: H~~ltag:l:~~!\~1 V:~lu d\~:~U~eJ~le\71 8~~j~~~~~
n.rlll gaf, ill hllil.r ltj l' gl~cll'o;Jb(:H1 Wlttt.

Latel' kwalU ilij
\'lUI
diu boweri[lg in7,I)()ve'l'l'o tcrug', dat hij bt'kt' u,
de wd !J et \'ovrIItHllcfl gebnJ te " ~bb '11, z.ijll \'f.., uw t o
~ take l'~ ma:1.r nlleell om bllflr c~n 1J8cb n.D!lml'rk" 1 ~
doec behoudcn, b~e U81.iuB cchtet om haM l~ dooden.
Uil; dt! lij kschollwing bleek , dll.t tlo steot met buit engc\·...one krl\cbt tuege bl':lcht wns; waut r.iet uJl tle n
waren d ~ dl1 "b ·. lc \,OU We U vun t,IVl" e \f oll en r" H e.\
d(w rboonl, ilJua r het it-mmd WiI$ Zelr~ tut in de rulin g
doorge dron gen . De uilP!ltortlllg' I:it de mllng ha.d, gelijk
ook de pldl!lel iuge r e l'andering: d ~ r gel:.!. tBt.rcl( ktHl van
het t1ll1 chtoft't~ l' had llallgetoonJ , oe u (loud t ewel'gge.
brncht. D t3 tl t(! ek wa~ \?oltltrt:lkt Joodelijk ge weest.
Blj de )'JI~ hnn ddi!J g J~zer zauk ,oor Ll!:lt kreitsger echt (jul'),) te Ber1ijn werdell Ju t'trilon, dll or den be ·
8ehuld igilb ;Iunge\'Ot'rtl , door lI t' gehooro tl gctui ge n ill
nll c n dt!el~ bl' l'L's l,igd

net opelJbaa r rlun istcrle hit,ld d~ Let:eh ullli..:illg VlUl
op ... e l/,e!ijk ell doo dl.:!lllg I.Itllu,uue, tl:'fw\iI d~) I' t;\ r,! e diger rflU
dec betichuldie.:de cl ie u8 Im n<i t'lIu l{ tr:lch ltfJ 'ro:)r to stdle u Il l s opzQttelijke ven\-ondi !lg' I!l ~t doodl'lij luHl nfl no p,
eu op he b ill :\:l.llmerldng nejll I'Jll vau ver:mcbtt:!ude OIOJ:ilI.l.JJdig~cdell ll'l.!.dl'lJug .
Do ui (;~ prn:~k der jury, Jn tl C 7 t('gcn 5 8~emlt~t:! 1' ,
luidlle sc huhl;,;;: ,Ht:l li {)l /d M ' ~ ~, Ul et \'Cry. a c L t(~ lhliJ 0 111Bluudighedull.
:/,ic h lIl et do schul digHu t ger~clllQhof
l)l' s chuldig(l(~ , o\'erC OIJ ·
vCI'k !:H'iJJg I..!II
c pl~l\b"u.r luin i ~t e rit' ,
kOUlSt.ig li d
ja ren.
l; oL I:i'~n ge\":llIg,mi",tl'ld"

Drllk is het hii-~r Il(l g ultijrl iu do krin ge n del' "rge·
~1'(JtI\VeD/' Ill(lr, ii:! b c~i~ tur \·(}(lfhe r ~iding "BU eel} doII}QuH~r: .. ~ it:)

op dun Ultll:ittt"nUen \'erj tutrdng "nn Z.

n.

.anige verzen, .en OODetto, WaBrop Z. H. d. PRO. In

ho elmeeder.

urDU Ill to r Wiltl d~ I't! rwond e een
D:,<irm~ llH ei 'Jlli g do fi e K e nJtflJe!:l Lvicr iug

'J\"':\nlf

lijk.
iu ·lie Jaudelijko hut.
DtI pllmts, W8 fLr dit truurig dram:!. ,. oo rviol, ia hot
dorp Vroidorf, 1I1lUij het moe l' bt~keu dil llorp 'V ~udiBch·
Buchholz, D. dade r hoet 0:"'1 Schiit""' In 18;)3
geboren, cl'ftfo h~i ":\n ?',iju ()nd~ra (Je n kuiparezu.ak te
}'reid or t'. In 1855 hnwdo hij, on nit dioo echt werden

vijf kind.reo

gcbOI'0D.

Do be'd. echt.Heden 1•• f,len

lDeer en meer aobteruit.

De mnn gRf

Sedert do Natiocale Verguderiog de noodige fondSOD (o e n milli oen) heeft tOi'ge8tnan om hat nieuwe
operoge bouw t o l'al'ijll !li t.! II bronzeu bel~ediging" gelijk
de Lorgel1l ha t noellld e, t", voltooielJ, wordt er met
grootoD ilpoe~ gc a rbeid en dtJ ZODdog zelfa (0 8cbande!

roept de

(Jill '''8) \'oor dit work go bruikt. Met geen
aU ea kurmeo bijeenvoegeo wat
vnor en tJgrJlI de toekolllstige Grnud.Opera gozegd ie.
D!) zedigheid fnn 60mmil(e beeldetorlUerB ondergiog
een g~voe li g-3 ae hok doordie o lUeo zokere atatueo· tot
vtlr:si erinq van hot frorlt Villi h~t gcbouw had aangeblRcht. Zij, wi~r smo.ak moor verfijnd is en die het
lloodig I:Lchtan etc bouwkuDdigu tnditWn tegeo het
W.I1 S BC Dt~ getij d or oieuwigbeden ta verdedigeu, vioden
flluL t! n la den koepe1, iu bat geheale plao, eo Dooit
to foren beeft eeni.g gelJouw krllcL~iger de juistheid
bewezeu vall J~ DUltseua 8l'reuk: "Elnem Narren Boll
man ke in unge bllu tes RRUS zeigert". .
.E \J U Parij!ich corl'eMpoodellt \'au dlJ TimtNl vermoeit
zich ee n~ besebrijviflg tH glJ ven van Charles Garnier's
kunetg-e wrocht, of.t:lc hoUII er thll118 gea n verlof wordt
gegeveu om d iL tc be1,ich ~i ge ll en wei zooals dit zlcb
zal "oonloe u o p dell I\vond I Wu.lllleer \Ie ge lu~ele beBchan f.le werelt! bij de openi ng verwdkomd worden
zal". Hijlte let)~ l on per8, lIi o uw8gierig~ kenllers, de ORbubs eu d~ md lior:airs, O 'le l' Ull ga~HlOhe n.A.l'da verepreid,
tnBk t:1I nu f f!al l:! Itet hi, I' allil allen, flie hel; toovdrwoord
b a7.itte n, op we i ks geluid U~ deur eu van Je Opera.
die 1t,\'OIJU Iluil en opelldi r.)~e ll. Du. u zal huu een bedwelm tm de varrllssing zijo btlrei.i , l~t~ U dier bfreelen
WR:U' \'nn do "~rb t!e l ili ng 80mw ij 1e!1 drr.omt en die in
werkolUI<heid nirumer wo ~rle n fifl Il6CholJ\fd.
Diell Il~Ofltl is elu gavel van hat I;{e bonw oog"erbl:n~

mo g~lijk heid zou meu

e ll tI'Jhier g&he~l verborg~o ondt: r blotnu~
sicrlij k plo.nt.e llgroeu. RCUSRchtige gash~t pl ein, waR-rap de Opera
t!~lltl ~. D~ AV eDU tl dt} l'Opers, die vau .teu hoek Vall
rl~ Ru~ tid b, Pllix en do Rue do :it Septembre na.ar
de C .... ; II~ l ie f r lw \: ai::n loupt, I:!, in "rll.·d.chtiug barer
\'o!tuo iiog, ufg,~slo t e u doo r een vernuftig beJachte de·
comtit', schitterenu \'er'icbt an or elec triek licht, waat'door hut V"olk in de iltusie wordt gebrucht, lint de
ni Eulv e bOll!el'urd rethlH gL't'el'd is. Op dtl hoek-en lier
ln b :Hi ~e I3trll.ten ~' erto o nl~ 11 l..il~b ruitlJ rij Illet blioku nde
kUrR':'tle ll eo wuiveutitJ pluimen , oln de {JIH1s3ge voor
de rijtuigdo vrij ttl h:.lud en. ,YLe td voet zidl n"sr bet
gebouw bego\' Bll, ga a.n duor de Ru ;;, HR1~vy en over
de I).ace tld l'Opern. Dllltr kliJlltn l'U tij de trappen
I)P, die n:w_t h~t perrot) I ~ idt~n; ... ij gaall den 7.uilt:!o·
guu g dOi)r, diC;' lB.ugs ho t g31lsche fr on t lovpt en metll1trlH erell b~ e ld e n!{roep o n en fClla. ie lichtkronen ia
vel'6icrrl; ~fUI komen l,ij in aen 800rt " iill g alerij : tot
wa.cht ka. .i. er bt't-!temd , WR llf &ttittti e ke groepeD, teg~n
don \\"!~ull gt:HH! UaJu·tl varli ch t word en door ontzaglijke
bro!1zon lu~tr~~, rlio nan d etl tegen ol'ergestelden wand

deoll V' ?: r!ll:h t;
(~dbhHlOll t:' 11

cand ebbrea

v ~ rh~ ld e reo

be\, t'!:iL igd. z.~ilJ. Dt) toeschouwers bcrt:i ltefl de siarlijke
trap, d iH oan l' dt) B~r~t.., vtmliepi ug loopt en va.n bei4
d~ zljJell VUIl ht:!t geuouw t.o"~lulkelijk is. Acderen
gana doo r do gnl('lf'iJl Jit1 ?ich lan ge dtl _tue de Halevy
uit8 tl'~ltt, BallI' het plantsbureel 00 \'1\11
danr, zander
\'a n d e grl1 t.l t! trap g~ b;'ui k ttl m"k~ n , DAllr bunne
p~tt.:~LCI, L :m gl.'l d~ Rue SL' rib t:', dl:l Rue Aubar, de Rue

do lib Chn.U~800 dl Aotil11 tie RU H Meijerbeer komen
duiz.un dcn \'1m rtjlui/{en, die onder lie boog aao de
nch be rzlj i!o dar Ope " dOl) rrij lleu. V &u daar voeren
wcini ge st n.PPHU t er li ukof1. ·ide 1l :111r eun overtiekte galer ij orl pilln.tdbure el , t~ r rtlch L~r DaIU' de D.cbterzijde
van het tl)oo t~~l) WtUl-r da 1:1ugazijueD, de kl aedkamers
t} u do kantor eo "nil ht!t t1\1~"'ler I'.iju. Do ve-atibule, WWlI"

de rijt.uige u stillhmuen. is wederonl

6(:h itt:~ reDJ

verlicht.

EieglLote dfHIlC S, t'lonkercnd lllll t! delg6steeoteD, wier

wind eo wf!dt'r , ,, l. ijn blootgcsteld, eo traden
blijven
wacht..
knm or, rer8ierd mcot Hi lw!oll1uum vl'm " rood mllrmer.
va.u r ijl\O k"pit.euion \' ullrtie n. Di t ""rbr~k heaft juiat
dtH]z e lfden ,'ur m 'als hC' t pu.rterre "au het theater, b&neu eu hetwelk het geleg ~u ill. Bet glinslert van lioht
en ke ul'ige toilatten. Nil. hi er ~nk~le oogenbHk~oQ ver..
toetti to hebb ~ n, tan eintio Rau de ,'orlloderlng van
to;!m pern tuur gewend t() rnko?'n en de kle~nlJ w.uuorde
iu bare kleedi og ttl hersteIiE.>n, begdvaD z~cb de · dames
nnar do grool;e trnp. Nids ko.n eeu bcgrlp g8'~n ~an
d d el~gl\ntil', dl!u tljkcl oul en het geti raog, die bier
worden AIUl8cuouwd. Om Diet ttJ 8proken ,an:. de trap
zeI\'e. ilnnr b4111strade Y6:ll OllyX, haat pijler8 van antiek
. rOlHl Duumer, w~!ke op groeu mnrm eren 'Voetstuklten
rust.en, en dt1 wit tn3rm Bran tradtm omgevcD,. dls D&or
het; ft.olphitheal,t)r, het orkcst en <le logos leld.e o; om
nieb te e prykeD "an de bronzen groepen vun deo boo~
Ou.rrier BelluBe, die broote, lichtgevende bolleo dragen,
no ch van Je WBrmeren oo. ryatiedl3u van den beor Juleu
Thouuu, nnch "an bet bet'lhthonwerk van Chabaud, of ,
dtl scbildcriugeu op ldo\'R doo.r Solieri; om niet te Bpr&
ken vau d~ dertig wn.rmerlHl zuHen met pracbtige ka..
piteulen en bas~meutcn \'an wit marmer, nocb van bet
8chilu ~r werk vau Pils h(>t is in zijn 800rt sen BOllig

!wid.

lWME, 1 iIi.i.

illuRlUon, BI

Cl' ll

De nieuwe .. Grand Opera"
te Parijs.

~:~~I~:t~t~~ S\~';l:~~~~:s h:r: rl~~:\~~~: z~~~~~ll;:!U~:e~:::

Een en andel' uit Rome .

oi uh g~lukkig met olkllnd lJ rj veclec. bri1cbt mntoriede '
noofl tl\rcedrIH:1i1i ill do woning, nHhabs de nf'rairo ging,
blijkbaar doordieu Ulall I\ooh \"rouw de rechte plnata

modeltewoners ,'au hef, bu iH te hulp get'OH pon.
]\Ioll bl'e ngt tI C! \' crwond e, 'wi er ge lnnt.strekken buitltlel \' ern,uderc;) C Il £len tloo difkle ur nonno·
men, to be t: : men I'oept de bJoeilrerwfluten co ontbifld t

Die kwade geruchteo zijo voo('al ~allt buiteD ' gedron.
gon doordat Z. H. sind ••• nig. dagel1 de voormiddng.
wand e lingeo in de tuiu en van het Vaticaan Btaakte
m.or t.r vergoodinl( daa ..an la.t hij io de vnormid:
dB;;uren dezu eo gena persol1agea, die er zicn 'OOf
aaorneldeo, tet audienfie toe op deD tijd, di~ er aDders
nan die morgenw8nde!ingeu werd gewljd. Ook boudt
de H . Vader zich thaoa vooraL onledig met hetgeen
or te zeggen en te doen Eal ziju in bet IlBDstaande
Cooeietorie, in d c Berate helft der msanti Mei te houden. Zi~bier nog, hoe de Paua correepondeert mat zijn
secretarl8, den dIBken-ka.rdioBal Antocelli: Na het ant..
vs nge n van eeD depcche door de aigen telogroaf dar
I gevilngecis", of oak ':"lei zonder eeQ telegra.m 80hrijtli
de PdUS eenige woorden op een etuk: EDgel8~b papiet
oa a1 vorens wat nagedacht t~ hebbou en hat eeD of
Bod~r bO,e ls:w~r k zijner bibJiotueek, die in ziju Ichrijfk"blUet 19, ttl he bbeD ingeEieo . De PaUl vouwt ze~f
hct gfJschroV'en papil~r dicht, sluit het in een et.ui en
belast een dtH' karnerheeron met het overbi"engon daarvan Ran genOem(itHl Itnrdino.al. Elken morgen tU8scben
halfL i ~n en hnlftwaalf worden er zoo weI twintig etuia
nnar de appartt'menten "aD den ex fllaatssel!retaria die
zooa l ~ g ij weet, vla.k bo ven '8 PaU8&ln apparterneoten i~
gehUltlVe6t, met zorg o,erg~bracbt.
(rad.)

t

r io Nuuo . D o 80mnH'1I 1 die 11\1..1\ l.ic h h.. ,1 ,'oo rg cst,eld
op dien rll~g Ills St. Piotel8lJlmlliog t~ cfftl rt'll, \'io elo rl
li Or, niet ruim, nii!t tcgHlls tllll.ud o dl.:' pogiJl ge u
di~ er
doo r /l et C ~lIl r!Ul.l bos tllur d{'r rwci ct~ it pe r gil In tereaei Cnttolici ::ijn aU:lgcl\'~Hd om e r Ct) 11 flt.taoeoJijk
K01llIlH~ lj ~ \'(1.II to IUU!H~ Uj mon hee ft cr nu op bedncht de 'ilom te tloen Itfl'ov don dOH et.tcl ijke mot
i\Jduiu gczegc uden. 'Val; ar o\' eri\'ens III wordt nangawend om de gnre r, ill ttl! !l gev!l. n~e [!ill" te do cn gelVordt'n, kan 0 a. het. \'ol ge nde stflultje duel! ziell.
Don G etulio Yel'lIBoi , zoo wordt lie pnstoor genoemd
\'an he~ gt!hucLt Prim .. Pl1l't'R, ceu \'iJf k\\·n.rtier H'n!\os
buit~n d e tlt3tl, Icwam dozor d,.ge n o p de getlllchte d en
Pontifcx ee D gt·schellk In doen "I,ll zeven lu.wmereD.
YiEW. bel~~da een vergndering \' n.ll 'lijn vijftig parochi't\ nen t ll r JHf.d ed~~lilig van het plan eu Om van hen
heL gelll los tu knjg:eu \'oor dl:)D kool' dot' lamm er~n.
Alles gelulttu, ~n Zoudn.g milldsg \'ft!f(L de v",stvor lIlet
zjjn pllrf)chiollCn ell hct gtlschel.d( op de aangevrasgde
nudientie t()eg~l nt~tl. Die receptie bad bij uitzonderiog
plants in oe n rlt~r I'nrlc.efJ \'fln du Va.ticoanijche tuinen.
Don Gvtulio JaR thn.rbij een ioderiz~o v(}or oorier bet
geblaat del' lalluueLJeflj cen dt't, parochie.ne[1. reciteer~e

tcn gcwo(} (J

a'.

Wei gavoelt ' hij opoieulV de inv!oedon· ,an' diu over.
gang8getij, ma.r in lange nil oieb 100 erg
varled.n

j.lo.r ,en nag miD~er daD twee jaar gel eden.

\' tl.U

'~en e~e- r8f;e ga h:rij bintll:!IJ, wrm t'in dt\ bedieodan
~ftCl.Jt~ll. Hier iB
toegu.ng tot c en I:wort vall

ue

ge.icht, die oDopbouJelijke .b....ging der m.nigte, die
la,.ode .child.rij, Ilet OcbOoD8te .chouw8!'al wat te
zien i. voor man bet eig.olijke theater ael! bUan'~'

trap

treedt.Deioilohtlug't'&ll d_
Is ee,u der gSlak-I
lii., it',it'~ _ d,eo kWlJl"g,en bon~,''''''''' :
:Bet ~ de. Open. i. -veal breeder , dan lIet ,
onde geboow !Ii de &e P.lIetiereo lie.at blob .Isch'"

4.14 pl.....en ....ier (Sa, 1116 in pla&tl ,v .n 1 780) De
plaata->olijovrij ruil!' 00 lelf. ,in bet parterre gemak.
kelijk. He,t 'Ork.at ialee. geed' ingorio,,!. D. groot.
t.oo1i. flOO gepl~tet ' da~ de toesohouwere in de dichtet
bij gelegen BtalleS er' geeo hiDder .on oo.dervindao.
Iedereplaats kao gemakk'lijk , word.n ,berolkt. In d.
ta••abeDglDgao kaD moo , .iob omke.ren.o~der dat,
monroor e •• ontwricbtingbaDg behoeft te ''In. Elk
ken aijQ , letel ionemeo .o"d.r ,oiju buurmao op de
taeD,eo 'te Ir4ppeo. Indi.n de arch;tect de ?ude afme·
tingeo bad "illeo bebouden, loa hij ,7 00 plaot.ea me.r
vorkregan bobben . Doch op fll1aneieel .00r,le.1 bi.ld
bij ni.t allereerst b.toog geveaLigd, wei op h.t com·
fort der to •• cbouwer., en bet publi.k zol bem bier·
daokbaar zijn, D.ldfJe kroon ,erlieht deo Be,houw·
burg eD het toouo.I. ' De logeo 'zijr. s.Ioilterwd; telf.
die san de bov •••te rij zijn ruim, luchlig en elegont,.
A.ebter elke loge berindt oieh een rustig en koe! spreek.
kamertje uitmllntend ,ge •• hikt om .ri.aden in te ant·
vangeo go.duroode de tu ••• benpauoen. Bozoekera oin·
deo ook plaate in de gslorijeo, die ter hr •• dte van 5

'00'

' men ten Noo.dooaten vaD Kenlan

200veel gr(toter doordieu {:t r dan do ruimte acht.er het
J

.ehutdock wordt bijg.vo~gd .n dp.1.e dAn DOg grooter

toont door ~tln 6pjegaJ. die de ganechtll lDuLlrvlakte
~an het ai.ode daS[fnn in neem t. B et tooD ee l is dan
in 'un' 'goh.el 1040 .1 (yardo) .liep, maar door d.n
spiegel w:> rdt de iudrllk hicnan verdubbelJ.. 1'ut!Bc ben
de beddj\"en begce ft ol k :t.icb nAIr de f~).fers, llIoet

b.erlijke mO'.'ekarbeid, 40 el (yards) lang, 12 breed,
20 hoag, of nan de loggia (eon soort yan terra8), met
stal.utio, marillerwerkcfl, lll OZBl ekOl1 en lichtbollell , van
waar men een blik hetlft op het gro otsche panorama
van de Place de l'Opera, dtn Boulevl4rd uer C&pnoiues,
de Rue de ia Pail: eu du 4 S.ptewbl'e, eu de Avenue
de l'Opera
.
IeJ~r staat verbnnsd over de gewukkt""lijkbeid en de
8uelbeid, wBB.:,wude men dt'lI wa g \'"i uu en ka.u t ot de
hOOg8tO plaabeD, van de trnppen, welke zich O(l.~ beida

f.ijdt'D van het gebouw beviudc[), Biur.:.en den tljd \'a.u·
10 miD ute u 281 elk h~t gebouw ku onon verlatell .
Arear dan 8000 gnsviammen verlich~en vanbioueu
het gebollw. Ret npplaudisseruent, dat uit de \'erBte
bo~keu opgnat, be wij st, dlit o\'eral het tooneel zkhtbaar
i.. Ds aBllhlik der lui.torenue ruenigte is grootscb.
Al wat ulegant, l'ij k of beroemu h" "indt men hi er
vertegenwoordigd . Geen loge, wllnriu niet ie mand aaowezig is, bekeud ow rijkdow, acboonheid, ondeugd8n

oO~n

tocb, hoe gelDakkelijk de phanta.ie van deu cor.
respondeat Van de '1"imel ook hare wiekeu nit&;loeg zij deed
hem niet zien wie bij de openlog der nicu\\'e Grnna
Ope ra plants ba.d geoomon in d~ loge", welk e roar het
hoord rao den Staat b~~te lod ift.

Gemengde Berichten.
Duor de. Parijecuo puli c ie is dQ 'fel flpreiding van cen
spotprell& verb odeo, di~ de)'!' kei7.er l ijk~l1 priu!:! \' ooretelt in het kOl:lluUUl ru,o een. k r)Hiebuiij-bc(il en de met
eeD aa tVdt O\'er den c.rru e n de~ 6 woordeu tot under8cbrifL: ,,·W aar,'"an zu1t ge gedieud ziju ?"
~ Een 8atltat oude grafploa.tsl;)u ui t · hc t F rank illc bo
tijdvak: ziju de t er dllgtm ou tdel,t op (H.' ll sl uk t--(r onds
in de nabijbcid fan God erfilleJ in Frankrij k. Dd uit
een weeke atee o8oor t "erl'aatdigde grttven Bchijo en te
wijzen op bet Carloviugischo t.ijdp erk.. De t.radlLioueeII'.l
ligging met bet hoofd nlLar hL"t Wt'.8t~ n en de yoeten
D8ar bet 008~80 it!, streng iu acht gellomeu .

D~ btler OGtmfa.ut, uirectl' ur J e r Ba. :Jk un lee11iug · te Saillt-QueutiD, Lecft, zicb "au kant gell\8.ukt
door widdel vuu tW t!6 re\' \l lV"t'r~cl.lOtilDj llu,dut hij .:eedli
d ~ D 24u A.Frii ·11. zich doo r \'crul'iuking vau bet I ~ vell
had trKchten to beroove .:l. III tle n BaH ziju bureel
gnmZebu, vt:rtrdc \'ol v;lerJ 6 hij, op een opge roldu ma·
tras gezeten, dl.i no odlotLi ge daali ml!t eell l'evL"iI'er,
di eu hij "all eeQ zij :.: ~r b (' aUlb~lI had gcl ee nd. Men
8chrijft den zelfruoord t0~ ant) huisclijl{8 onAllngelltl.UIllh~den, althaua oe kas d \~r Bank wdrd vo!komen in
Qrd~ bevoodoD e o hl}v e ndieu atond d e o "e rl~d~U 9 boo
kenu al8 een u8 uwgczet man.

- I,~ tie Soo!i~te du cODservft.toil'e t.~ Purijfl, ee nt1
muzikule ,rer~enigill g WBar bijoa uitsluitend kluBdieke
moziek wordt opgev ve rJ, heet't di;zell winter eene SOOlt
'IlD ecbaodaal plaaLs gebad~ dour de uitvoe ril.lg ee uer
eompoBiLie van een nederl"ndtjch com ~)O l\itl t, die nieina"u <l .UU~l"d Wl1d (i..~o de ~rt1 tlf \' an Z uy le lJ vuo Nycvelt, ODZO gezaut bij de h·geuwoordigd rdpubliek.
De ft'anech e tool;kunsteu JlIlrtl, d.ie bunnc ruee6t "ferdieuBteJijke werkeu nict opgev oe rd kUllD t!U krijgelJ,
roepeo ncb. en wee OVtlr het fdit, dat lUen eleclitd eeu
hoogen post io dt' d iplowlltie b~ b()eft te bul. :eude ll OlD
asoBtondB op bet progl'lllUUlB dtlf S ociet.~ te worden
tougeJa.ton . B~t wuk vaD graaf vml Zu yl on is \'Oor
bet o\'erige oen niet ouverdieut!telijk stuk, dat den
naa.m Maria Stuart drao gt eu in 'ti·G ra\·eIlIIlLge meer·

maleD ten gohoor. i. gob rogt.
~

In WUl'temberg zijo thaoe de huwelij ksfeesten
gevierd VaD de grootbertogio Vera, doc bter dcr schoonzuster va:n de konin g-in lUet prins .Eugl!uiue, een neer
· Koning8~ Ais eeu merkW&Brdighdd wordt van U8.B1'
berigt, dnt do Btad Stuttgnrt 1.l ch volatrekt onthotluen
bee ft van ui~erlijke ,'reugdeblijken . Meo r.iet er fluggen noch grol) n. Het l.uIKelijk beeft dan oak eeu gu·
beel jnlienl l-.:tl.rBlitt!r en de W urtelll bClrgera pn~seu d6
J06l' van hUD voorm.!!.ligeu honin g Willero toe: , lant
ona eerst doon wat 1".uttig is en eout do,ilrnu. wut
a60 &6Dllam ·i~(II.u ~f.e11 z;~u, zegt ee D (;o rrfepondeot J uit
dit notateD '\'"an eeoig vreugd ebetoo u, oplDaken, dat
er !Jog ontzaggelijk vet:ll nutti gtt te doe n vull·; t oc h i8

dee

toseohea '\

FEUILLETON
'

U~~~o'::ld~:'r::s~:~:;"g ,;;~:;"

maar voor verklei.
el
ning vaLbas" 'Wann.er op ee" gegevoo leeken io eeo
ballet bet ocbutdo.k omhoog gaat, wordt het tooneel

g&IJ$~D

,Seble,bolCb, B
, n DIiOD
" W8Id. De dlrecteu" ,J,o b'eb labo- ,
.atorinm,waar nytro·g·yoerloe werd ,erl'llllrdlgd,"D
rcodeo , damp beapeorBode, walreohllwda onmlddelijk
du "erkHedeo, 85 in ge~..1 en, in andere lok.len "eekza&l1I, d~t, er ge.vaa~ '.yoor ootplolliog be.tond •. Doze,
,volgde blJoa oomlddel\lk en wei met z90>eel b,mgboid,
dOlt bet j!o4eele gebo.,w in de luoht vloog. Dl,t ,moet
io di~. fabriek reed~ de dorde ontplofflag zijn blDnen
d.n t\)d van tweo Jaar. ,
.
.
",
~ Zekere Most la. oDlaDg. ,~. MaID. 10 ,.r.e.t, geDomea ?,p. laot van de ~erhJ~aobe o •• rheld, en w.1
,omdat b\J ID een r.da.oerlng; ID la&\Btgeooemde , ~tad
g.boud.n, te~en d •• tralw.t zou, hebben gezoDd.gd.
1I,t fraaiate van de .aok ia, dat men bem beel .eDvoudig
met een transport , miadadigere wilde opzenden, loodal
de besebuldigde, om de mind.r oang.nam., k.oe Ie
ontg.an .... aebter •• nvolgono .en dOlijn ' Duitaebe
lok.l.n van .rre.t te mo.ten b."ekeo, ziob genood..akt ..g Eelf de koetea van paasage met den trein
te b.talen.
.

haaaelwij~"tot do.verboogelijk inoebpr!jleli.- dnrt
Iii ,w
,' ad,d,B,O, d"b Gerrlt v~oeg of I,eat met ZijD nlGbtie
,
\ronwO. 't Bl'ijt mij '00' het arme 8chaap! --' en eeD

( Slot. )
Ik had d. . .aag op d. Iippen, of Mevrouw er o.en.

alleo moest hem al meer en m••r in de overtuiging
varsterken, dOlt geeo Bcboooor to.bmst voor bem deDk·
baor W~87 dan h~t. buwelijk met Zij08 D.iebt. - Maar
ble.ef die o.ortulglng aileen op b.rekeDlng gegrond?
Wle durft bet vel'~ekeren P Want een- voor aiJamaat

W'., _

hem zoo echeee BOO te grijoeu ala h.t huwelijk •. aan.

zo ek door Gerrit gedaan, de tegenwerking 'laD ~ijQ
zwakke vrouw Diet r.OU duldeo.
Bij mij BOU buis vormde de iohoud ~.n b..en.t•• nd
gesprek bet ooderwerp \' Bn een 11\ngdurige diacuBsi.e
tustjchen Hermine eo mij. MUDe vrouw fond het gedraq \'lU~ ):feneer Kr oostwijli in allen deele ventandigj ,,"oor Gerrit koesterd~ zij den diepsten afkeer, en

mijoe uit menschen. en studenteukeDui. geputte v.r.
goelijkiDg vau dien. gedrag ging bij ba.r volotrekt
nict op. In dat gedrag was echtet' voor mij nog CCQ
PUDt rlladselacbtig; hott kwam be t dat de verloren (en
hel3.(1s! oDboetv&ardig teruggeke erde) zoon zoo OOfer.
wachtl:l met liefJa behebt geworden was VOOI' "ftlej.
nl\udorp? Waft dan gedurende ~ijne ziekte Gerrit pl(lt~
seli ug to~ bewuBtzijn gr.-koluen vau ee u gevoel dab hij
·Hoeger aH een had l'oo rgewelld om zich uit ep.n 00aAngecame posi tie te redden?

Weet je WBt, manlief? "' •• 't alltwoord van Her'

rulDe up daze door mjj geopperde veruoderlftellin g. Je
redeneert weer zonder de miuate kennis vau de frau.

wen .
Iieve, -

maar waarem loer jij ze mij

_ Ik: doe alken dsg miju br;> et, maar't geeft ruij
niet veel. Luister nu eaU6 heel oplettl.lDd, mischien
wordt j6 dan wat wijzer. In der tijd beb ik je ILl eens
uit~elagd, dut Cilia 0.1:' dit'n nare n ne ef y.. u baRr verHefd was, of op It punt stond \'erJie fd te wordeu .
W.IDu, denk je dat Mavrouw Krooetwijk dat Diet
gewerkt heefl?
_ Oeh kuru, blijf je lIog steeds bij di e onwaarBchijnlijke ..uitleg-~iug \'Iln oenigtt dubbe l,iuDige woor.

~::r~.an

Ollin? Ik dacut, Harmine, dat j e \' ertttaudiger

_

J

de vel'strooid, Dam ge eD deel ho ege uMll1d nan 't ge~D

om b •• r heen ge beurd e. Yan dat oogeublik af i •• ij
wee r opg~ fJt'llrJ: zij ~proog van hanr stilet op toeD zij
het td egralll d oorgelez~n had, en tltortte de kamer
uit, - eu ~oeu IItnri ette "'aar kort daarop aehterna
kWAlll, is Zlj luua om dau IlllollI gavlogen en heefl toea
eeu hee leu t.ijl! Btaao schraieu. Henriette he~ft mij er
.r.elf bij gezegd, dat zij >t [log .1),1 Hswkward" vond,
diu Incu edeeliug: t H ootvangdn, want zij is evonmin
io staat de voJmbakthed~n "a.n ddll uitve'l"koreno te
doorgroud en a ls ik. Btjoje nu overt.ulgdr
lid

bent van

't Hof \'all Noord-HJllaud j htlt wu er raar uitzi6n
m et de recbtopra.k 01. d.t op .ulk. lao •• aanwijzin-

gen het achnldlg nit.prak. Zgn er niot bonder,t an de·

ra redeo~h di e een mcisjo ,'un twi nt ig jareo.....
- KOUI, kom, - wccs on maar niet koppig, mall-

lieL Ab,oluut gelijk te willen bebbeo, .taat je niet
mODI,

ItJer dat

VAU

mij.....

;::~lU;:. e~~~gZ:~ar~rij~e~l\t! ~:t;~6 \.~~hG:~~t Il~::-, e~

vel'iltandi ge "rou \V t e krijgeo , die hem fu,tsoenlijk boudt
Z"o v.,ie jf:', boe d~ \'ork in neo stStjI r.it.
- Ik zie nog heel wtliuig: o. a. nog niet boo Gergewordeu itt, en dtit is' de

de

Vf8Bg

-

Wei, w.t j. gadaan babt. Fai,.

6000'

~!::che:o ~r:O:!:~k~uu~ili:ij Wi~i~~o:::.

lk

belanghebbende io bet locaal vau bet .endu-kaatoor
vao een perceel door den O,ine •• Oeij Tioog Hoeij.
Woensdog 1 JUlij: Yoor rek.nlng -ao belangbeb.
bend. in h.t vendu-Ioc.al van en door A.. M.ijer ell
voor rekeuing van belanghebbende vlln oooitg.loate
pandgoedereo t. Sabllnd.rao door den paudbouder Tan
log Tjan.

AD VERTENTI:EN.
~~----. --::---==---~-=---::-:--

Vendutie van de Tweede Lading

Sandelwuod PAARDEN,

Op Dinsdag den 30 dezer,
tH~en

2,~

vendu-ealariB,

br'lstaaode

uit:

76 uitgezochte en fraai gebouwde

P A1 R DEN.
M~t

(814)

'.re bezigligen aalJ den Boom.
comm.itts;en belastt!n zicb
SOESMAN eo 00 .

Commissie Vendutie
Vrijdag 3 Julij.

en je vergunoiol! geven.

Juiot, dat b.b ik ook ged.so. Ik boud vol.tr.kt

niet Van scbandalen in huis, beb ik sHoos gezegd, en
zooois de zaken toen stonden waH ik laog niet gerust.
Waot Cilia beert altijd eeneigeo wi! gehad, - en
wannesr men zoo'n meit.je t&gellapreekt, dao i8 't ge·

bij
G, A, WERMUTH.

(716)

~:~r !!~ot ~:~t v~~rt:~.n.~~n.e~ juist op datgeoe zet

W,,&l

_ En dao,
de vrienJ, woog het
eeDigszills bij j6j dat je iedereen in je
vred ~n maakte .. - .. Diet waBr? en dat
gevoelde, om wear op eon goaden

zekar ook wei
omgevio(; te ..
je de beboefto
voet te ataan

Vrijdag 3 J ulij
.. I worden geruimd:
Een. groote paltij gegalvaniseerde ijleren

::~ ~e:;i~U~:~::: B~:~~:':~g;8a; ~:nwd~e~et8~ :::~~:~

ma;,
i!k
•.
zijo gelu~kig, niet waar?
- 0, zoo gelukkigl 't I. gedurig f, •• t bij b.o, en
er is in gei1eal den }laag gOOD hui6 waal' men Hever
komt dan ' bij ben. Op dit oor:.obJik oatuurJijk il 't

gon: :evolvel'll·, ·.dolkeD, valsche flleuteis, enz. De aanw81ige . m~ndvoorrall:d, 801". zjjUOD. spek eo ulat;t!8 boter,
d.oet· ·vermoedefJ .dat de bawo!".ertlo V()OrUt'blena waren
Q.f den · zomer ao.o r t6 br~ogell. De benda tnoeh~ dalJ.
o~.k wet op bare ls.u wcreu . g~aD rusteo J want 8llerwe·
ge hi die streek deed zij vau zich hooren e o wist ~RII

VendutH~n.

Voor rekcning vao bela"Sbeb.

a mauD.i.

cen buwolijk
E. voor zulk e.n mager reoult.at hadden wij een
half ~?r gedia~ute~rd ? Gevraagd werd h.t bewij •• ao
Ge~~lt a verlietdhsld: aangenomen ward, dat hij Diet
verllofd "'US, e, dat papa Kroostwijk bem dus niet
aile velVolgiD,gen , to ontkomou. Geruimeo tijd gel eden
mocM Jat~n trouweo.
geluke bet 'eenige bouthahl,,,,s d. twee jOllgote I.dell
- Wa. j. daal'm •• maAr began". H.rmiDe dao
ia, band.o te krijgen .n aan bet gerecuL ov.r te I.e.
~add8n We z~\ lang ~iet bebolnen t~ praton.
zag
,er~o, ofschoon een hunottr nog :· van .zijn revolver g~"
.mmOr. oolt DIet ond.rs, dau dat G.rrit's ,orii.fJbeid
brUlk traeblte te ma'.n. Diec,I.lfJon dag ,ootkwom
mij
raadselachtig
,
,oorkomt.
·een · Jlotaris .uit deD qmlrek bUD slecMs: door de anel.
- . O~b, m.n~i?f, wat doet die er eig~Dlijk toe?' De
beid, van 'Eijo paard. Biod. dieo Lijd .cltijnen .ij zieh
ttl bebber. t.rugget,okkau in het nu ' ontdekte hoi.
, que.tle, la" of O!ha 00 bare ~Ieegmo~d.r b.t huwelijk
, "llleD, -:- Gemt. k~mt " pae ID , de tweed. plaale 10
....;' ,E en hevige ootplolliDg ,bad oOlaoS. plaata iode
aa .. merkmg eD «Ie I~ ai.gewonnen."Nu blijft de oude
IIp!ilDletoti,briok ' VaD Alb.rt Nobel 'en 0 0" een psar
Hee. Dog te o,erWlnoen, - en ofl(Jboon ik lij.ne

- Eeo werkelijk roo •• rhol io oDtdekt in de nnbij.
beid van Altkirob, niot •• r von Hirt_bacb , Meo voud
or aile voo'r 'roof all , die(.talleu benoodigde werktui.

achterover in mijQ

beode van pas aaogsbragte ·paardon, auhter de toko
vau 6n door Soesman en 00. en voor rekeoiog van

G.rrit nooit i"t. ergera gedaon dao dat? Ik docht
ten minat., dat bij .en moord bogaa" bad! ,Eu ale
u wist, hoo goed hij ie, en hoovcol ik fan Ltlw baud ... "

- Ik zou dan ook ,uooit toeg,ol.md bebben, zoo
ging hij voort, als ik mij Diet overtuigdbad, dat Ger·
ri~ opreclit berouw gs'Voelde over bet gepleegde mia·
drijl', E ... t d.arna b.b ik gemeend niet teseu mUa
plicbt ale .oogd te baodel.n, door BOO mijne pleeg"
doubte-r mijna toestemming ts geven.
(Hm! docbt ik - die ov.rtuigiog.... ?)

Duitschland. · Ieder · Jeeft · er in vrede en bdvindt er
sjeb wei bij.

Aangeslagen
Diosdog 30 J'unij:

zij wi.t best, dat ik dat niet 'good vond .u t. gelijk

die Gerrlt zou ubbbe. al. hij hanr tcn huweJijk .. oeg?
- AI da~ '0 zeer Illogelijk, mijll he,t. Hermioe,
1U8a~ het \'erkJanrt U \lg. DIet hue Gurrit vau zijo ka.nt
v.rh.r,\ g.wordon io. Duor wild. ik je hebben....
. - U.e" ik je ooit ge.egd dat Gerrit wer~elij" ver.
hefd. 18 r Hoe kan zoo'n egultlt verliefJ zijo? Juist
omd&t hbt zoo niet is, viol! ill. b.t zoo veretaudig van

ell vrijziunig.ta land van

werp mij in etowlDo verbazing

hnehj. ~ao deo wagoD, en blijf d.ar ioeengedok.n .ito
teD, tot Sohiedams g.e,trijke atmoareer mij oms.nrt,
wa.r ik eeo dreigeDd proeea hob te acbikken.

l[t~ek btlt brutald ding mij zonder blikken of blo·
zeu in d6 oogen. Je zult mij uiUacbeo, Drilman.
maRf ... bij guen mogelijkbeid kon ik boos up hoar
worden. lk koo ~veDwel Ulet mijue verautwoordelijkbeid alg voogd ni~t laten apotwn: boe zwaar 't
mij ouk viel, ik zag mij verplicht haar de reden
onJer 't oog te breoger., Waarow. ik Gttrrit VBn de
academia had afgenomeD. Walnu, die kende ze al
lang, - moof dank je dat I.e zich dRar in't miost
om er~erdl:lP Ze WIlS nog erger dan jij desfijds. - .. Och
paps," zegt Z6, uje neemt alles ook zoo kwalijk. Heart

- Dril1U8o, daBt"over wordeo wij bet oooit eens.
EerJijkheid is eerlijkl:leid en wie Diet eerlijk is, noam
ik een dicf.De pnr8ilbro.a8 VBn 't bekenda ver8 ,an Baiie!!!! dee d
mij jot-iou, dat mijn vriend op dit punt nog eveb Pu..
ri ~:;)iosch was at vroeger; 't is dan verklaarbaar. dat
ik eeDigfitina verwonderd froeg: - Maar waarom beb
jo dan r ....

go lu~kig.t"

burg.r. al. d~ beaten voo allen lijn afgevaardigd om,
ii> de Eerst. en Two.de K.mer 'a Laud. b.'angeo
W81U te namen. Geen onderwerp waarover men onddf
die leidiog ge.n oordeel kao vormen, - geeo vraag
van publiek belong, die ni.t in buooe g.oprekkea .eolzijdig wordt toegeliobt. Ik hob door mijne introductie!,
gezorgd, ' dnt Gerrit io die kringon kwam; bij i. e.,
we! apgenomeD, in wedrwil van zijn jonge jareD, en
ik tWijfel niet of die omgang zol hem de ruimte .. n
blik eD d. zek.rheid van oorue.1 ~even, die bij de be·
baodeling der pnbiieko zaak .or.te vereisch~o zijo.
ED al. Jan lator boboeft. be.tallt aaD Di.ow bloed hi
de Kamer, dao .... "
- Den Haag! roept de conducteur.
Wij nemen bartelijk .fscheid Vaa olkaar, - eo Ik

bekend~ terstood ..Iat zij briefen kraeg van Gerrit en

- 't Is Loch ruar, zoo onbegrijpelijk als
mannen
:-ijll; weo moat hun Riles zaggtH.. , ze kUDDen nooit
h~t8 aauvullell. 113 Movrouw KrooBtwUk rdet l e B weken
te Leideu goweest, _ Illocstlll alieen Ulet bB"r zoon ?
en Wit-tUO\'6r zsl Ze in die zes wcken, _ of laat mij
IP;ot jou pr.~cieB zijn - in de ,jer w~keD, aedert Gernt Weer blJ keonuis is gewcest, Wllarover zal ze geepro.
k~o ~eb~erJ, clan over Cilia, en over de goede' kaoB

'W urtemberg, ,bet

omgang is m:)t die mannen, welke door bunDa made·

heeft mij d.s·

Wat moest ik dOBor ....

.. .

- Oeb kom, je ,maakt j. doa. !!nodelooze .\'IgateD;
dat komt van j. Amoterdameohe opvoeding. AI. men,
geld beeft eo .en Iieve frOOW, dan keo meo 't lang ,
uitbouden Eouder zioh teverveleo, - t. meer DOg .18
er kioderen kom.n. Die kosteo be.1 wat tijd; - d...•
van west ik moe to praten.
- Mia•• hien b.bje golijk, .0 hecht ik nog te veel
88D eeD. v8aten werkkriog. TrOOW61l8, nu de . uak . • ~
eenmaal toe ligt, en 't noodlot gowiid hueft, ' dOlt Gerrl! oiet zou af.tudeereo, - ie bet levoo in den Haag
mi.a.hien nog de b.ote voorber.iding die Ie viDdeD
i. voor eeo publieka loopbaau.
lie keek eeniS•• in. verwonnerd Ope Daobt hij Dog
steeds aan die toeh:omst voor zijn znon! Hij bespeurde
mijne verwonderiog echter niet, WAnt bij keek oaar
deo anderen kant been, waar h.t Hui. den BOMb zijn
ooeierlijken koepel boven b.t in frisch lentegroen p.ij.
kend. woud ,erbief, ec sprak h.lf io ~eda.bten:
- Want men moet e'feo Bl~ ik: den Haag kenDen,
om t. wet.n hoo I.venwekk.nd 00 on!wikk.leDd de

;:u~eo ~~ ::~:::f S~~:8CO:~ ~i1::ig~0~ri~:::, kw::e:~

jt:7l-,

Tegen zulko orgum,nten ,e niets bo.taod. Ik haal.
de cld ficlaouuers op 00 zweeg-.
- Welou, zoo betoOgde H~rmine rerdor, Mevrouw
Kroostwijk be.ft nutuurlijk al I'''g gewerkt <lat Oilia
ni c ~ onvordchillig meer!1J voor baar ZOOD . It Malle
menscb is du, allengo tot baar .lud. ploooen t.rug.

~ii~ ~~()t::~;~;.,~crliefd

op de · 80ci8tei~ ta· . zitten prateD.

tijde zelf ge80hrevBo, dat mijo zoon. WiODB vertrouwen
hij gabeel gewonnen had, httm ~ijn voornemen bad me·
d~gedct:lld, om Cilia, It kostta WBt bet wilda, te trou-

mij op de hoogte. J. b.grijpt dat ik wo.deDd w.rd ....
-- Jo., op jlJu dtBodpunt, maar je weet ...
- Ik weet, mijo baste vriend, dab als jij zoo !! ondelt .1. j. opr •• kt, j • • oooa eo dochter. je epoedig
de baas zull",o. zijo. WelDu, mijn 66F11ta beweging was
D&tuurlijk, CHio. over dat f~it ttt interpeiiijeren: ziJ

' I!:I gelukkig, Ji'3ve, dat jij geeD

,- n..t

eeovoudig gesehaakt.
- Deb kom, Krooatwijk, geschaakt r Dat gebeurt
lDlIuere niet meer.
- Meer dan je deokt:. l.Iaaf ik beb er do bewijzeo
vao. Vao Wold eren, - je weE't wei, de burgeme~ter

Viln

-

",atan te
to.n Kroostwijk wederbegnn:
e.nige ;w.t mij nog hiodert is, dat , mijn cooo
000 ' w.iDig te , doea be' ft. NiettegeoBtaaDde "I bar.
1I0fh~bberij voor pr.tjea, i. Oilia oeo b ••te bulsvronw
'oor bem,. en .ij ' ,boud.o dol vao elkaar. Maar Ik 0011
toeh wei wensch9n dat hij iets aoders te doeD "b.d
dan t' bui. romannetjeB te Je.eo, of met lij'1 frOllwtje
te vrijen, vervolgona wot !laard te gaan rijdeu ~n daa
~ormen,

deJ.d:~;W~~~.~a::~~:...e .~e::~h:a~o~:~;i?~~aa;":::i

oeef? Je weet ctat .ij in deu oerat." tijd bij d.
\'311 ROOV 8-I. S luget:: rd u, _ en H enriette heaft r.oo gOtld
a1d ClJ ue be kent~nis uit Cilia's Big-eu mond 0pgevangen , 't W., op den dag toe" de tijrling oankwam, dat
h'i!t gevuar gew~keu was , 'l'ut Co ie n tijd toe WiLB Oilia
bh:tlk, atil, Llfgtltrokk en gew eest
zij at Diet, nntwoord-

hoe Oilia zicb tLaogeAt~ld heeft tijd~o8 de ziekte

Itoar

maar

be rragen of Gemtziob een werkkriilg' had

zij gezogd, dal; de theorie van Hermine, alsof' liefde

WRut ik ha.d het oRtuurlijk verbodeD, - en Cilia, 't 00daokbare kind, antwoordue niet mioder d. uk. lit wist
dot niet, - want in mijne tegenwoordigheid werd nimmel' oyer Gdrri~ geeprOk"'D j eerst 'an WoldereD utelde

_ H ector, Hector, wee8 toch niet voorbarig! die
onwl\'t8chij ulijke uitleggiug is beeL eSD\'oudig dt' wa.re, Cll dat wealj~ zelf ook. Of heb ik ja niet verteid.

.UQlU.

::~:~ ~:d~:t~~~~I:!~~ij::D ~i:~:e j~I~~ti~~D";f.~

en egoism. niot met .Ikaar te rijm.n zijo,' er bij mij
niet in wi!. Dat Gerrit eeQ ego'itlt was, ulemand die
't gereeder erkent dan ik; maar hoevale milIioe~en
mannea zijn 't niet .v.n••er? En zijn dan die millioe·
nea manneD allen ongsscbikt om Hef'de to gevoelso,
die cO'Jlditio sine qua non van eoo oDgelukkige n echt P
Van waar dan drl blotliende stall-t van 't buisolijk geluk io de meseta GermaaDseba laE.ldeo vau Europa P
lIra.r ook die que.tie k.o ik geruot ter Eijde atallen.
In 't geval, dOlt on. beoi,g houdt, wao bet de "oog,
hoe de oude Heer er toe ZOU komen, zijne vergunning
te ga,eo tot cen huwelijk dBt hem tegeDstood. - Ontegenzeggelijk mGet ik Hermine toege-ven, dat de pres·
sie door Mevrouw KrooBtwijk op haRr mao uitgeoe.
feDd, hierbij io Dl1nme r king kornt, Of9choon ik reeds
gezegd heb, dat Mevrouw volatrekt niet de baBs W8S.
M.eneer Kroostwijk bad echter een veal betere feden,
om in 't huwelijk zijner pupille toe ta stemmen, eone
red.n die bij mij pas I.ter openbaarde.
- AI!. ik ni"t bad toeg8etemJ, vertalda bij mij oen
jall-r geledon, - ·weetje wat er dan gebsllrd zou zijoP
- Neen .

bij wien ik G.rrit bod .oobesteed, -

oerem~nie~

ge.egeld wordeD.
Een ' geruimen, ,t ijd bleven ' wij ~errolgen8 lUI;

"'0

eens o¥er dacbt a!s hij? ltfaar ik begreep Jat die vraag
geheel o.e,bodig
doar d. , man met BI .ijno
g00d~8rtigheid en zorgeloosheid t'h.u is tocb doorgaan8
de baas · was, en bij in 0.110 geval in eeDe r.aak die

eeraie kleioklnd:

::D~I~~e ,;f~:~'de~e~=ll£a;t~:~}t~'mrn:~~:

'00'

~j~·;~daL:::n:e:o~.::::ddr:n:~.r:ij:1 v:~~r n~:a~::

ni';k~oa::Je,

!tomah ' 'au baar

diepe ,"n.ht one,lood dB boret der medidljdeode ,toO".
Ik .tolld niet. weinlg ver,b aa.d over de ukerbeld
w.aa~mede llerml.~e.selproken hllCl. ' ~I~
.I~h
oltkijkende, terwgl lij oen Ilnaaa&llpallD V1er,m sneed,
Bprak :ij haar voooi. oit, ala of het ('~ onveranderiij.
k. oatuarwetteo b~ruatt., ala of het e.n weUiabt
dODr Iwakke .ter•.~hoge.o tv b.teure,n, ,maar del Diet
temln ,~o~erroep~hJke , U1tspraak.. wal.
Eo.' la ge.ob,led zoo. ala, m\lne.. vrou" v?~rspolde.
Tw •• Ja.~ later I. Gerrlt K,?oatwlJk met .olha , Ran·
dorp .getrouwd, met goedkeurlDg ' van ,deo voogd Da·
tuurl~k, want' Oilia was loen Dog , mIode'j"dg, - en
tbaos woneD .ij iD eeD mooia ,ilia io den Haag.
lIoe dat in .ijQ welk geg"on i. P vraagt msn. Daar·
gelateo de que.tie" of mijne nouw ,gelijk beeft io baar
onvoorwaardeiijk geloof aao de waarbeid van 't spreek.
woord: C. pie femme veut Dieu I••••1, - waa er veel
te zeggeo Voor de waaraebijolijkb.id, dat bet buwelijk
door zou gaao. Gerrit bad au eeomaal, verliefd of Diet,
bet il' an opgefat om met zijn nichtje t.. trouwen, eo
de ruatige rue~ waartoo hij to' Driekerken veroordeeld
wa', de v.rvahog
eeD dorpoleven, bet <oor d.u ge.

Een zoen.

_

I

~:~' ~~:~ ;:~~e o~~:di o~ode\e;::bjo~gg.~1

vrij ~&t ruatiger ...

- Wanne.r wordt het eveoemeot te gemoet geoieo
vro.eg i~· .
- E.r.tdaag•. Mijoe vrouw i,e al oaar , d.n lIaag
eo, ik ga baar 'r.joigno.ren.
Men moet uamelijk w.teo, dat ik Meneer Krooat.
wijk in , een wagon van de Rollandseben IJze.en Spoor.
w.gmoat.obappij' b~J. aaoget.olf"n; bij vertelde mij nn,
dat tijne ,vtouw bat oppertouiobt op zionzoo ,nemen
'ao de 'oeremoai6D eD uealltien bij de '~erWaohte Ull'

EMMERS.
G. M WERMUTli.

(851)
I

ZOlldcr Reserve
zal VRIJDAG 3 Julij worden verkocht:
Een partij

Kadjang-matten.
G . A. WERMUTH.

(852)

Op Maandag eu. Dinsdag den
6 en 7e Julij
."lIen S 0 E SMA N & , Co. op veiling brengeD.
E.o uitgelocbte ladiog Sandel wood PAARDEN,
beatnollde uit :

160 groote en fraaie

PAAR-~DEN.

De.a lading door , .eo keuoer van ' P ....Jeli uitgo.
.ocht, knnneo wij geru.t aan liefhebber. vaomooie
PaardeD aanbevelen.
Te bezigtigeD aRa den Boom; met oDmmiatiin
adreS8ere meD

(854)

BOESMAN

&;

00,

Lor ·E' N·

LOTER'
I J ,.,
voor het

.

TE

.

SAMAR-ANG.

tenbehoeve

BAZAR.

B A Z A R.

Zoe. lekkere Zoetemclksche en Komijne KilS.
(686)
B. KARTHAUS & Co.

B..A.. Z.A. R.
Een klein partijtje echte

Havanl\ CIG,...nE~ als:
Imperinle., Regalia Real en Regalia Brittanie" in
kistjes

25 etuk en IotilJ.dd86 snperior, fanix LODdr •• fino. en flor chineBea in ki.tj •• "an 100 .tuk.
VSD

Puikc CAVI1'AS en IIABANOS no. 1. ]l.1anilla
OIGAREN.
Turksche TABAK - Tabaks-pijpjes en lange Duit·
sohe Pijpen.
(687)
B. KAR1'HAUS & 00.
----------~----------~

HOIJT AAJ\'IiAP

BElll_'6E8~

~iJ~~I:~S \'.::~o i~I~~l~:'N.

Verkrijgbaar;

H. W. J. A. GASTER. K,mog.
IJ Ju"ij 1864.
Mevl'ouw ...L"N'DREA.S.
DORREPAAL.

I
I

verotaande, traktemeot

Adreo post-kantoor Batang C. Illet ovedegging . van
getui gschri ften.
(841)

De Heeren

- - . INGENIIOES BUITENWEIl & Co.
Rijtuig·faoriekanten aan de Bilt bij Utrecht hebben
de eor baken,; te Illaken dnt bij bun Agent
Midden JAVA de Heer

B. L. de L YON,
oteed. Rijtuigen van huo Fnbriehaat <ullen voorrodig
.ijo, terwijl !eekeniogen van Rijtuigeo en otalen voor be·
kleedeel op aanvrage steeds ter beziohLigiog wordell
ge.ondeo.
Beotellingen 01' levering worden met den meeoten
apoed u.tgel'oe,d.

NOR'rIER.
PRINS.

,eel' yoeakoop bij

P er eei"st·e ditecl;e Boot \i~m SINGAPORE rerwnch~
ten wij wBdorom eene Jjleu\f"6 HI\nVOer vecsoh

P. B'UIJS, Hz.,

Eng.l.c~e

Heeren

(18S6)

'leer goedkoope HEMDEN,
De zoo gewilde Ellwood HELMHOEDEN.

<4,43)

(292)

G.

c.

tUB, September, October,

II ANIL LAS I GAIt ]~ N.
... Dc 8t~:::::7i~t~::e~:e l~~~::: g:~~~~oe~

(1668)

Puike! Puike!
Jllanilla Sig'aren Cuvita's
BoguDsti goro kunDen geru'telijk bUDDe beetellingen
hier op. doen, bij .Idien dozelve niut beantwoorden
'r~!genli adY~rtelitie kau men dozelve franco ret{)urneeren.
•
(711)
H. L. DE LYON.

I

1. vau Batavia, via. Alljer, Daar Irjillltjap en terug,
deD 15den Ju,uuari, l\Iaart, Mei, J uli, September
I:!O No,ember;
•
2. van Datu.vin., via Al1jer en Tjilatjap, Dnar P,tl.tjLtan en terug, d~n 15den F'ebruari, Aprii, Juui,

Allgu.stus, October en Deceruber.

n.

Versch Natal hidigozaad
per stoomboot "Jonia", daclelijk te beko·
menbij
(845)

DORREF'AAL en 00.

Goed' velin PAPIER.
a. 18.50 ' de

(72)

RieD1~

G. 0, T. VAN DORP & 00.

den lOdcn

vau

Kommandnnt J. DE RIDDER,
vermoede:ijk tegen eindo Julij e. k. 'vaD Batavia

j:Rl

door bet Suez. Kannal viii N llp eJs

Vern ere inli(,btiogen te

hat ~i~uwe ..

b~'komeD

e mbarkcere~:

bij

De Agenten
.T. DAENDELS eo Co:
Balavio, S" ...ranf/ eo SOIIt'ahoija.

(831)
---~-- -.

E n met 1 Juli a. s. t.

:'!. van Datal'is, den 20sten

VflD elke mnaud via
Btmkoelen, DBal: Pudang en Atjeli.

tl.sbvaa.rdsn.

Twee Pakhuizen,

en terug:

----------

naal:

Diep vertrekken.

~Ik e rutland nl:l.ar

Padaog en Atjeh.
en terug:
vi • .Pa,laog.

voor lijders en lijderessen,
aan ziekten der Ge,I."~t. werktuigen.
a I 8.- franco per poet I 8.80.(401)
G. c. T. V.'lN DORP & Co.

CON R A D.
PUBeagiere kUUtleD to Sarunro.ng

Suruatra'A!o' "\Vel!itlc:ulit:
1. v&n BIlItavia,

viu. PadaDg, Benkoelen en om da andere

m.as-ud

K~:fa\'ia,

R. v::n
uen 30slen van elka lUaand VL8
Telok-Betong,llenkoelell, en Padung, n~nr Atjeh.
en terug:

"alegun ic de l\lult'CiSche Knn1.p albier .in
Wijk La. J.~. No. ~8 a teg.nove\', de .oogenaamde
B B 8 U d e r ij, to bevragen bij
",
(813)
1\Ir. SLOET VAN HAGli:NSDORP.

via Padang, Benko.len en l'elok-Betong.
4. vau :Batavia, via Palemballg, Itiouw, Singapore,

SOESMAN & Co.

terpaitt in kiotje. van 200 otuk. pa. oDtvangon
(84G)
SOESMAN ell Co.

Het stoomschip

Zuidkust vall Java:

C.

HAA.S.

Manilla Sigaren No. 2
Cortados,

NEDERLAND.

longall o&ndoen.
Oostllust; van Ja.va,

Pao onhangen

-------------------:Buitengewoon lekkere

Stoomvaart Maatschappij

l8 ~e uj

fan Soerabaia, via. Pasoerflean, Proboliogo, Be1.oeki
011 Banjoewangi, llftllr liali-Hoeleleng en terug, den
lOuen van elke maand.

Overheerlijke

z.n.

De Agenten
en Co.

~IOORMANN

Ba/avia.. Samaran!l en S(Jera{Jaija.

(759)

Tan BatD:,ia en Soe:abR.la vertrekt kau,

G.C. T. VAN DORP & Co.

- - - --

E.

en Dtloem·

op aamrage Cheribon, Tagal en Peka-

GIDS

I

Novemb~r

6don, lOden, 15doo, 20.ton, 25.teo, eo 30.te ll.
N. ll. De boot, die <lon'10del1, 20&ten en BOoten
van elke mllllod en in MaHrt den lsten

T. VAN DORP ell Co.

Dr. Goeurij- Dnvivier.

,~1t

LING te MANILLA outvongen:

Voor Passage geliel'e meo zieh te adresseren ean

ber den 5uen, lOden, 15den, 20.teD en 30,teo,
in de ID8Bnd l i'lebrunri, den 5deu 1 lOden, ludell,

1 874:.

VAN

,·ertrekken.

20eten en 25sten; in de rolland Maart, deo

StjUI~UnKAIJ.~Nnl~ns

Liefhebbers

bijzon der doellD8tig ingerigt StoomBchip .al vermoedelijk togen media Julij .. n bi •• na .. het Nieuwe·diep

de ulaand en Januari, April, lIfei, Juni, J uli, Augus.

S ti I be i n e,

Samar-at','l·

eEL
E BE s.
KommandaDt C. A. B A K K E R,
Di.t prachtige ~D voor den ' ·overvoer 'ran Pass&gien

1. vao Datavitl, via Samarang, nanr Soera.baia:
2. van Soerabnin, via SaIDllrBng, DDlll' Batavia, ill

BOD.T 0 N G .

(198)

KOK & VAN DIGGELEN.

N001·c.1k1.l.s't ,"an J .....VIU

om roeBt van stalen voorwerpeo t e doen verdwijoen.
per otuk iL .f 1.-

Banket Bakker

.J A V A.
Ret N ederlandsche Stoomschip

dienot in Nederland8ch·lodie, gedureode het jaar 1814"
i. va,tgeoteld als volgL:

lets Nieuws.

.J. J" van R.UIJVEN.

Stoomvaart-llIaatschappij

gedurende 1874.

franco per post , .f 3.50
G. C. T. VAN DORP & Co.

(60S)

Billiton,
Tegal en

De Agenten
Mc. NEILL It Co.

(853)

Ret ve rtrek d~r atoombooten voor de ps&ketV&llrt-

de lIeheimen der Tooverkullst ontsluijel·d.

Pas Ontva. ... geu:

Geo.gvoerder D. DE WILDE,
ve.trekt den 2e Julij 1874 naar Bot.,i.,

~~~::~::k, SiDgka"ang ,iii Pecalongao,

Pakketvaart-dienst

OF

J. H. SCHMIDT & Co.

...~~

Gelegenbeid tot plaatsing van

(1629)
Samarallg.

Goochelaars Handboek

van

-

DAG- en KOSTLEERLINGEN.

NIEUW

~Iode ~Iagazijn.

~
.

WILLEY KROOmm OER i\EOERL\NORN.

BA. T A. "TA.

BOERS & Co.,
Iljorjacarta.
Agenten houta"nkap Repa]d1l!!.

:Wlail aldaor nange bragt.
SOESMA.."" ~n Co.

Het stoomschip

Institnut Molenvliet,

J . BUSSELAAR, Sola.

Natal Indigo Zaad,
per
(880)

Het uitvoeren van Kommi88ieo eo' bet in en' uitkla.en van goederen tegeu olecb"" 2".%.
Rekomrnaodeert zieh beleefdelijk ,oor bet bonden
van Vendutien.
Somarang Heeren.traat. (284) P. ZWAGER.

'l lerw ijl DOg m8£:rdere verwacbt worden.
H . L. DE LYON.
Ar"'! "oar Middell J4f74.

Kleine Bf,tlkjes, Planken
en Spanribben

TI:eeren

Illdig'o PhUl('l's.

onderwicht6n .

(742)

SOESMA.N.

"TOOI'

EXPEDITIE HN KOY,UISSIK KANTOOR.

Expeditie van aile goed~ren naar de ' binnenlan.
den van .Java, naar allo plaahen d.a.buiten zDowel
alo naar Europa vol gens b.kend laag tarief.
Vervoer van produoten vanaf het station
naar de pakhui •• n op d. ochaal per picol Suiker.f 0.12
, • andere produoten/ 0.13;
Bij we~iog aan de Spoor, aan8prAkelijkheid ' voo,

Naar aanleiding van 1:oveu8taande advertentie

cen CAI...ECHE,
cenVis a Vis
een MYLORD.

B.1TDIG.

t:lTOLL.

(1111",)

IIF'

de ondergeteekeoda kellnio dat reed. zoileode

ZljD :

(934,)

J\TEIJS.

H uisvend utien.

-:..
g.~eft

Na<lere iulichtiugen te bekomen bij de agenten,
P. BUIJS Hz. te Samorong.
J. BUSSELAAR te Solo .
BOERS & Co. to JJjocdjoi-arto.
en bij <lell olldergeteekendc te Rem,,,,

LAMMERS VAN TOO·
R.E NBURG.

FF.H,BOU~,
reoommandeert ziob foor bet bondoD 'an

.f. 100 .' Illftando Illet voor·

uitzigt op ' ,erbetering van inkometen.

Ook worde n houtwerken 01' maat gezaagd.

KLOES~n;r;rER.

(672)

?~~~~~~~ . . B~."

.." S";.=;••

Graveertop Steen en op 0
Metalen.

[J

eenbek waam werkzaam

......

BALKEN "an oUe IIfmetiflg.", KROllfHOUTEN \'oor
water wielen en Chineesche KOFFIEMOLENS; PLANKEN, SPANRIBBEN, PANLA1'TEN, HOUTWERKEN foor karren cnz.

FR'.I..pprU:R

(781)

ABELS·,·Sr.

& Co.

I~GEVRAAGD:

0""

.<,"1:.

Prijo vl\n het Lot f ~.'-

CarpeUan en 81uatives gewoon ooort in klein. en
groote Demensiiin, goedEoop.
(117)
1l. KARTHAUS It ·Co.

G.ELOUDElIfANS, zulle. oBtrang.n wordon, on van
and.re plaat.en direct aan de President. kunile" ga.
adresseerd worden.
Behalv" bij cl de Dames van bet COlllitG ziin Loten
te beko'men,
t. Batavi" bij meHallW de LJmUW, geb. BO~I·
MEZIJN, GELOUDEMANS gel>. J~ous'r.
to S~lllar.ng bij de Hoeren J'.;I. H. OLIGNETT.
G. C. 'r. VAN DOEP en 00.
DE GIW01' KOLli']' en Co.
H. L. DE LYON.
J. A. V AN DEE LINDE,
,
"
SOESMAN & 00.
t~ S910 bii d. Heeren JONAS PORTIEl~ & 00.
.
H. ilIAC GlLLAVRIJ,
II. DEEI,KEN Jr.
OYBRBEEK, Tje!,!>er.
,
"
RAilIBAI,DO, Monrljoug.
te Djocjn bij de Heeren LAW1:0K VAN PABST .
a
II
BOERS en Co.
to Soernbnija b~ do Heeren METJES WIEGAND & Co.
A. WJJNVELD1' .
te lIiaca •• ar bij den Heer II. C. KN APPEHT.
:

.

o. T. V AN DORP

G.
(~46)

n~n, ' vrijdom van v-racht hebben \"erletlnd VO\.lr den
overvoer der Prijzen di.~ te Batavia door ruerrouw

,"

hat

en .vertrekt. dadelijk naarDJOKJ'A., "l~ 'waal;bj'j
eo
., nl. ga.. d.age.n DGar samara.ng tarngk. e..B.r t. waar hlj. dB.n.
in het , HOTEL PAV1LLQN geraaclploegd ' liilll '
worden.
". .' . .
i

sljn te bekbmen bl.1

dot de trekking zal plaoto bob ben op een Dader te b..
palen dog in den luop dermBllnd AUGUSTUS of
SEPTEMBER, . welk nitstel nood.akelijk i. geworden
om de van Nederland,. inkomend. Prij •• n, w,oNnder
iii. van H. lIL . d. KONINGIN, of to. waohten.
10 herionering' word! gobrRch! dBt do StoombootMaatscbappijen Nederland. Java, de Nederlandscbe
Indieche. Stoomv.art Maat.chBppij, d. Nedorland.ch
Indi.ohe Spoorweg lIfaatscbappij c p bare beida lij-

~~~:eur~om:

Vim ·

aangekozne.n.

S a IIi. a r a~ S

Proteetantscb VVees- enArmhuisteSam.arang.

hel £0'1'.

Het Dames Comitci heet':; d. Eer k.•• ni.·. te ' geven,

::
t. 13oijol.lie

........ i 'N. ·ilIJRtJIJWL::

hi de

Lofer. V". hafDe8- ·Bfll.tl'Werkeu.

Pr()hstan ts cheWe~ shuh

a 'hceeGulden

.

Holloway's Medicijnen

Ponang, Edi en Gighen uaar Aljoh en t"rug o,er
dezelide plant.on naar Batavia.
E.
1. van

5dun vau elke maaod;

H01.l.0W,u'tj PH.I,EN l!:N ZAL~·. -' G.tvaarlijke Dio.rrbee. - Do
oorzi\ke ~ dtzcr v(:t1.wlI.kkeDtl~ tiektu 1./)0 verachillood, e~ d., wij 7:t)
harer aanvallcD zoo veracdlllijk zijndl:, gC~'eD (eo voldo(lDd" redea
het hC!Bogrijk aonlal harllr dagl ufter!. Onder Holloway" beblln.
al is de onrzaak dl:Ze~ zitkte in duiateroia ~ehul1 zal de
e1cn gllUStig :dju, het:tlj do wallg. de lenr of kleincre ioge,Ill 1.ctc\ \':'.1! Ill: zi,'ll!o ie, ~'lIot lijn~ llillen met oord{!d in-

~::~~~~~u~:leZ~jn ;;1£ ~~~:~i~~ g:r zjt~~;d~'3!~ e:nr~~e~~~k ie~:!ee~:;~

2 .. vall Palembang, .via. Muntok,

c.

lOa",. 1. ' D. SLlI:11l MaS.I.oS.J. ",. ZEIJDEL. So.. aroilg GOET·
. HART •• Co. DE GROOT KOLFF eo Co. WANNEE, G. C. T.

VAN DORP •• Co, : H. L. ·DE LYON ••
(678)

SOISMAN on Co.

.
nasr 'Batavia, dUD

28.teo van elke m.ond.
Borneo'~ Westh:ll1iJt;

van Batavia, vi~ Billitoll' en Pontin.nn.k 1 Dlun SingkB.wang en terug, den 7den van etke'mao.nd.
Bau<ljerlDftshu

G.

vau Soerabain., "ia Bawean, nanr Randjerwasin,
den 28.t.n van elke .masnd.

::;;:t:e:ke:,k!:r' h::S~:~J~D d~e~:o~t6tOj~~!~:\ve~~f;t ~i:s~~l:: g;~:~i~~

beid HI IJrikkelbo.nrbeid, ziekclijk~ CD gt:.ll.onde nfllcheiding natuu~
lijkccnbuiten!lporiselo:l.!Dg.
DooSj6!1 PHlen no f 1. f 3.. '011 f 5. Potjca Zlt.lf vall /1. f 3
f .G.
. Cheribo. W. OAI.IS1·ANS It. C, ." T.g&!· A. J..... der VOORT.
. -PekaloDK_u W. E. HANA Solo :ARNOJiD . en Co . . llo. COBNAES . .

Bo.tn,vi!l,

11.

Molukl<e ..:

van · SoOt·abaia; via Makaasar, Daar de Molukken
eil torug, den 21.ton van elke · masud.
N. ·B. Naa. ,Ie ·)lolukken · via Menado, in de moan·
den Januari, M~t'~'J Mai, Juli, SepteD:lb~r en November.
Naar de Molukken, via Timor-Koepatig, in de maan·
d~D . Febraari, April. J uni Aug\llltus; · Oktaber en n...

gombar.

t~~~&)\'A,I Een H U IS:
in de Blind.

Paletn ban:::
vin. ~untuk, nan.r Palewb&n g, den

.

(888)

(712)

S p .e k e t 'ra a t.
HOEZOO.

~~~~~

~..:25 Jarige. e~~~ver.ee.Uiging
~
~
".

F· W· BAUMGARTEN
en

J. M· DE BRIE.
Djocjo, 27. JUlli 1874..

(848)

Ve~ijk;;;;;;-~;~
SDilpondrukkorl! - G, O. T. · V~

.~OR1'. ' Oo; ~...·

