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,Een t'weede ,to.~
a.~.t~otti ' h~eft <!.:Reg;'~riD"
'"
tot du.vor on.ang.roerd' late" .lig;,;eu . .HO.t bolreft d.
Dell lI~g, 9 . Ma&rt . lS76.

M.tgrootti !ll.~:aerheld(56 t<!gen 17)heefl; de
Tw~i"le Ka~wv~rJ.d""MaIuldag den 6den de.or, de
.uik.r· c()~.riti" ~er"orpeD,Zijdeed · dit, nu bealoten
t • . b'&b~ " hilti~o~~l~d~ ' Brnijo Kope totafsch.ffing
vao Uen' .lii1[er-aeeljns, ni.tvooraf'in behandelingte
_n~me~.,: 1?at t'~.~~rs~.~ z,~l . :n~" ,eera~: i~.' openb8r~ ~erll~d.
,alagi ng it.omen : na..~.t.. hooger. ·onder~ij., ';'aaro •• r de
Kamer sed.rt gisteren jobatte.rt: .
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am~n4~~~~t;}, voo~s.~~tel~ ,,~oor

,d e commiaeie van

rappo~t.ur., am de aan81uitiljg . van de gymna.ia aan d.
hoogor.burs.... chelen ·iveder · tEl doen vervallen, en
toven. om in ..de beid~ laot•.t. j.ron van don gijmnalIiQ.l~.~ . CUr8UIJ eena eplitling toe be la.ten ,tu8i1chen de
j"ongeli~den, ·:~ie ~ioh : willen wijden Ball de wis , sterre-~
nAt~uraei:.- SCh~l~uu4e•. e~ de anderen, die de klullsieke

. _~t~dio wineD voertzotton.
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i, · di~. : ~e~'~g(e·. c~~~ ~.iet~·-:wre. d..a~r~~!l nog
• mo.~ht. twijfolePj>~:)fla; Jplege .Ie.eht •. de 'ondervindiDg,
.~ ie, ~hij ~ij ~~er d_an. ~Jn gel"genbB'id ,kon op~oen.

:' P.ro<iuctief. .voordon: drager ie die titol ook.· Want

Aij ge,e ft .' l!om. . aA~Eien.. hij ~e~ hem : gew~ch~ .bij, hij
J~~engt h.OI .in ·d. voorat. rijeu .aan not hof en' scbenkt

.h s,md ..rdoor .het voorreoht eeD blik to wogen .l.an
'ill..het .illti~~e_- -lev~D da.arva.nj ook bezorgt hij hem
b&n;m,; -e n bui.tenlllDdlcbe ridderorden:

, ,·.p~,ih. ~.et. ·:D:"iUiste~~I~·l:l·. heeft oo~ ~ijn I5cbail~wzij~e.

! . Wie. _~.u ~· : 0P. de. tribun~,. gAzeteo, Z. Bxcelll!'ntie

Qouij~ent. al.~. h~' _daar, . Q.a.~.- de groene tarel ~u eens op
Jiotige, dan..op h.telijk. wijze wordt ••ngevalien doa

.. .digd 'ijti geword.eD,
' ilaii
.. hij i\J.·~ vri.n:- ': g.k';nd"o~den a.~ ti. 'h~ogleer.r.n' de~- Rijkl.hooge:
. d,a n,.• ek···
.er.bes,·· e~U!,
de., . d.Ultramontanen" trachtt. te beli.ven. En .tel
.ohol.n.-:- Op dll r.cbt .ijn ds univerllit.iten schur
U etl~~ . voo(\' ~o~ de god8dienstige bartstochten.·m onze
a~to.o~ zeer :ll.a:i.j"V'e,r'ig. '~~w6eet, ter'wijl men oak- van '· de .
Tweed'e ' Kamer zouderi' opge'wekt wornen door de 'inzoogeD •• md •• taate·examen, go.Ii goed. mchton h•• I1: '·,

ya.n

so~aer

~.gedacl,teni

voorge~tel<l,

aan.too~,

d~r

J , ...
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Sa marang.

b:'n t.P. ontrluikeu of kl'RchtelooB te JD&ken. Men u.l
dan Bcholen zien verrijl,en, wi er doe! Diet is de weten8chap in eu om. hasr zelve te oeoefenen. Onder
de on~icbt~are leiding der geestelijkh6iu zal meil dAn
in Mal18~richt of in dell Bosch een fll-briek ;'a.n diploma'" zion ontsttin-n, doot' docenten, afhan:ke]ij~ van
prieatergezacl1, . uit te reiken aan leerlingen, _di~ den
Syllabus bovenfll iu eere houden.
Ik knn hier de opmci·king niet we erhouden dt\t
th.n•• en Iiberaallid cen voorotel doot, waarover 'men
'h f1 .ro !tou geroopen hebben alB het uit ~cn koker van
Meester Heemskerk gekomen wr.re. , .po M inilter, zau
daar in den regel al zwaar genoeg op de hona worut.
Ook R&\'estcin gevoeldQ en b~Aefte cen en ander_
weldra ml\ar al t o ze er. Hoowel betrekkelijk onder ll.og·
a1 gunstige ometandighcd en - 'Want, zooa18 w-ij r eeds
weten, wa.ren de verkiezingen vobr de Tweede Kamer

m.t eeu Iiberale m•• rderh.id jni.t a fgoloo pen -

zag

:;~ t;:':;a:r~:;~~ :b!~\~~nd~':e:e:r;;~: d%,:i~~~~~

veleIi Toor hem rio langer ofkorter dnurl1ad,len mo.,
ten opge\·~n. ?oo e r e~n porte~'euille WIlS, wllllrait in

~:n,I~:~t~l:r~:I~~:~:;~:s~ti:o;:~:~=t,g::.~e~e::~:

al zonder eenig gevolg, Ho.eve.I 10.l11t.n en gebreken er ook door zaer bekwame Minlsb::ris -in de ' recht·
8praak waren aan gewe zeu, en met hoe\'f.>el beleid zij

hor.i.ningen hatld.n ontworpen en .oorgel.gd, did

mt'er ' i~n o\·ereenstsmwillg waren met den geeat dee

tijr!.~ •• haddon allen de portefouille moeten ' nc.r-

leggen. en &&n anderen overdrag€lU, zOD9.er ieh

belallg~

rijk • . tot stand te hebbeu kunneD brong'en, tenzij tle
Bfschoffing van d. doodatraf. • n Let ,.rheterd•• ollu-

laire· etalseL
Ondauke nit alies echter wijdflo Rln·t) :tein zich m~t
~ocd, luat e!l ij\·cr. Ban r;ijp. ~rnetige taak in het bewURtzijn, dat hij door in alletf J?a.a~ p\ic.b t e.D gawet~n
te bandelen, bet .b. Elt be~ntwoordd.e san bet vertrou-

won, door d.D Koning in hem g.st;'ld. Or.eboon <l.z:tocraat ib beginii~l. kon ~ij zich vrij goed te hl~~B

De heeren 'fl\n Nilpen en Del Amoria - van der Hoeven
hebbeu tach cen ameU~fJmellt ingediend, "":R.{\.t'van de
atrekking is 001, .b ebalve de doctora.le ex.ame'lls, o.f te
nemen door de fllculteiten der Rijk • .nni \"erlit. ei~n ,
ook nog in to Itellan e:u.mens voor aene bijzonde re ,
door den K oning te bClloemell commi88ie, a.ar~ welke
eXAlllens ook iederecn zal kunnen deeln'emen, onver~
Hchillig hoe en wflar' hij t.i.jne kenni~ verkre~gen. heeft,
mits hij in 't bezit zij van een getuigschriftJ ' wa8l'lli t

blijkt d"t hij u. propaedeuse door heeft gem.okt.
W e!'d !lit amendemen t aangeno~en, dan zo u hf!t
ju, (x tlm inr.ncli d. p,;oHf,., ot.n,U lliet uitsluitend Dleer toe ..
m ogelijk , inzande-rheid daar, W81lr COllveOlln'C b en 'oti~
qnet.te op den voorgrond fltonden, W Rill' bet mocet,
lHuu.e n hij en zijn e~btgcuoote deel 83,n officieele re ·
c,epties en ptHtUen, en leefden voor 't oyerige op dell
oullen voet in e~'n Hove Tilla, op cen Tall de nieuwe ge·
d~elten der reaidentie.
In de goregelde brlef~fi8seliu.g, dia m,en met., ~e
Za.ud<atrooLOSl!he betrukkingen "Ouderbicld., brncht -meu
olkander t-rouW. op de hoogte van . a.~ hetni euwB',W'aar.
iu UleT! wederkeerig wanr e-eni g belang- k,?n. stell en,
en zeo werd ook dOQr G;l1ia en Va.Ientine van taute
Ju}!tincs IDiuder goedcn , gezond~~i~st~nd 'keunis 'gegeven, <loch met bijvoeging, dat men -zi~h vo18trekt niet
ongerust beboefJe te mnkcn, dattr haRl' zenuwgestel
Ilechts een wei nig in de wa.l' WaS, hetgeen door tanto
Justine "elf in een brief werd be,·es~.igd . .
'En boe mo.o.kte h~~ ouze oude vriend B OB weI in 7,ij"u
ni ouwe,.-woODplaats? Ja, a.la gc' ,het hem in fcrtrouwen
gmgt nagao, • ij zau u &ntwoo'rdcn, dRt het hem da.o.-r Ull
juist niet zo<: hijstcr f!r beviel. ,y~l bad hij zich bepasl.,dclijk over .niemR.nd en niets -te boklagen, dooh hij kon
man.-r ' niet goed Baft b.e t nicuw e lfiventje in die HeeDlde
~lal'l.ts geweun'c n, wat moeita hij er ook'toe deed, 1,i~ het
reeds aUeen om .Z-ijn E.t.cell:entie"; ~ie~immer mocht~er
kcn dat ' er' ieta aan h~pel'4e. Hij wi at bet W:R~e woord
er niet vo~r to v_jn~en, niaar l:et ,'was hem n1 ' te m ooi
i~ .Den H~8g" z'elfg do ' h\l~Zen wn.ren er t e m~oi",' en

. .,nlitteke' 'T ;j ~rd,en ·..,f eeuvondige wangu'Dl!ltigen -en moet
tracbten zieh to verd&digen 10 01'er"8118liemm.&g met
'finden .in de Qmgc'\'ing, w~dn ~ij~' l minilltenchap hem
, tiJI). w...rd'gheld? Ne.". iil~. i. h.t DI.t, on aller~
o.Doklap. hat! . gepl ....t.t. Convereati. beho.i<l. ' hij
mi~a,t _In onze ,dagcu, Om vet'&n~"oor~el\ik minIster h. . Diet te loekeD: ,oe~ _mini8t~r, en vooro.~ eeu ".minister,

~: :i~~·::·:~nw~t ki~n D:::~i~h~i~e:~~[d~i~ij,~i~~e:h:i~

,

'n i~1 alt.>q8 .,'00'. d.n wind gBg~.t! '" Maar ochl d•• r
" .. helll ..ue. Wi) .iion, .100 familiaar, ' eil ' bitt "at

'l

zijrl.; .~n h.t' J~. b.• •..t te ..~e~.·jpe.n; ci~t z~o. 'n ~xeellen.. d..i.\;) d. on .' roep .' bee ft... een ...v~rmogen.d.. ""a.n ,te ,:zij.n .tie lich ' <fa ,. pottel'euill. .. len lIIin.te van .ijn hui. t<,t ' want , dit laatBte Ia vood..tler r.oa • .voldo.ude· - vind.t
Iandl . verpd.ru.l .~~ nadrago", omdat z~ hem ' If .alllolf. Noohtana \>eperkte &VOItoin haar 100,••1

111'•.
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' . ' . S; DER ADVERTEN'l'IEN:
,
Vlln 1...:...10 woorden
v?or twee
f l.-'Elke hei-haling'
de plaatsingen.
h~lft:
" "

gezien.
J
••
..: . ~" '
.' . ~
dien~llg'.'~~~:, ~~t.t. .wetBoD·t~erp, _ wa.llrhij .het recht_ t,ot
d.t .in den FraDschon tijd door N.poleon gehandhaafd
bet vfrleeDen van doctoral~ . " titel.... erd toogekend .im ; . ~ .. ~otterd.~l. Mr.,VoriMrs 'v.ride" · Loeff ' tot
. ,,~erd on : da.t .kr.a cbtdadig ..medew~~kt tot hat . !or~~n
acna· ~ijzo~dere hoogenschool, _va.n.....w+a~._ ultrnmontD.an_ J
ltd . der T~.ea. Kam.r g.ko •• n, tariVijl"in 'EindhoY;1l1'
Tan genee8kundigon, ~o~' TOQr bet. ~"ger, zoo_dat, Wo,ll-' .' s_cbe of or~badox-p~otel!ltn.~t!cbe ri chting men l.ich over·
een ander.bet Katholi.ko lid v~n BBar, ditt bed&nkt
n.e er het at~eneum er. ' Divt WR8, het B ijk ,oen gen~elJtni gd houden kon I
. .; ,
heeft, zal ~oet~n vervangen.
.
knndige school te l\.'mstel'dam zoti. mooten stich ten,
Ni~t alle christelijke 8taatsli~den tach zoudon met
. ~len ' 1.ogt 'dnt on~ oefeninga.eskader DOg ,"ooreer"
o mda~..iuist iu d. groote . stad . de . be,t• . geleg.nheid
den g.moedelijken vaD Loon in.temm.n, d.t de cri·
In .~ c ~e~~.!ndiliche zeoe n - ~ou blijfen ~rtiiien. 't· Is' tehopen dot ome ,Bch.pen da.r mind.r .I ..t .uUan· hobb.ostaat OUl .de geu •••kun't praktiaeh to looren - hot
t,ok op da hoag.school vrij den schopter' moeat knn~
atheneum illu8trc dan , wil een gcdeelte van zijne vrij nen raeren.
be~ ~~,n de M~,a.rtsche :'~uien dan' onze .. dijken hier.
hei~ opoffdreu ~m .het gen.o emde recht te y'tll·krijgeu.
Loon zal dn.t zelf niet IDe'e r in de Kamer
D. d lJken. Ban d. Zuid.rT.e. b.bb.n v.el ta lijden . en
ook' onze rh'ierdijken kunnen h&t hoog" water ' naUw~
II6t bied~ ala wnn.rborgen aan: beBli58enden inTI oed
kuuoen verkondlgoh, wa.nt eergie.terOi"l -is hij ,plotseiing
Iijk. in baDd houden .
.
yau de B egeeririg op dekeu'liI van hoogleeraren an gemoen
oyerledcu, eJJ, gi.Bte-ren. b~acl~ten do heeren Vllll 'Vas.
eurJ1toren J 'het, aJnemen 'an de' 'exRllleD8. in het open·
De Verocnigde .t.t.n van Noord-Am.rika w~rden
b•• r, h.t .. voldo.n aaD aile v.r.i.ellton, . die, d. wet
en Jonolibloet huld. anll zijll"
•.
nn genoemd iiI. de mog.ndh.id, die bare goede diene.
voor de Rijk.8.uuivefll~teiten stell;- e~ voorts het onuer.
HIJ yolgde een anderen christelijkcn of chri'8te'n- ,tu.t ...
ten zon bebben Q.aogeboden O.' ll den vrade tull,ch~
wijzen nn aU • . wetenoeh.pp.n in' b.or sJim.ubang.
In.n, deD vice'pre,ident •• n deD Rllnd vnD ' s't ate, ·bo.
N.d.rland en Venezuela te h.r,tellen.
Eindelijk moet.,niet vergeten \forden, dat bet hier een
tOU Mackey, Elpoedig in den dood, Beider Da.men zul·
l~ vestig llwe 8-nndacht op eene correspondentie uit
gemw,.felijk., .geeu particuliere . inricbting gcldt.
leu ook door nnder.deDk.ntlen m~t eera ver';" eld . blijden Haa.g, ' opgenomen in de .Arultem:che Oor!TQ~ ...an
Do CODlllli,.i. van rappbrteur9 he.ft'voorgesteld, am
Yeu : . z9 ,varen eerlijk 'in hunne .ve,tuiging. 'Van Loon,
den 8st~n deter &n handelendD over de · ,Indische be ~
het reeht Il-J1U het Am8terdamsche ath enoll:'m ond~r ' dtJ
ImlltonaIl', wn~ toe h altoos even eoovoudig; Mackay,
lasting-piannenn , die in Jilt 8ohrij'i"an '1.8er
worden
gemelde wo,arborgeu . tQe .te kenneo,j m~ar ,tc\Teua 'o ~
bafoll ell pair ' ran'Scnotlzmd, was o.l to Ots even humann.
afgekeurd,
dit privilugie niet aUeen., to. gunneD. a.&n Amsterdn:u,
Tot he't wetlontw'erp, regelende bet: boog~r ond~r.
c~a.nge~a,~cr OIU te letell i5 de jongsta roman in
enook voo~ ulie antlere. geme.DteD; die op d€n zclfden
wij •. tcrugke.rend. , .oeg ik hi.r nog bij, dot de .cow ·
'driB; deelell van onzen bekenden drn.matul'g H .' J .
• oet athenen zouden willen opr/ehteD, d. gelegeubeid
fi .. '"
v8nrapporteur. ook nog een am.ndement heeft
SchImm ~l. Die roman epeelt iu N ederle.·ud ~edurende
t. openen, om hij .fzonderlijke w.t het rocitt van eX".. kendeden d.rden .teen de.
het ged.nkw.artlig. jn~r 1672, en getuigt van e.ne
meps. 11-£ ·te .r;tewen en doctorale diploma's te \'erletl.
na.meh.l k bet installen nn.n de Rij kspnoogeecbolen vrm
'tear levendige fa.utasia en van eon diepe stu die tevenl.
nen voor bare inriubtingen te kuunen baltom-en,
ec~e fa,culteit roor de godlldienstwetenae bap,
In den held • Sinjellr Semcyns", wiens llnam bet boek
Doctor J-onckbloet, de gewe..n Grouing.ch. hoogH ot debat zal waar.ehijulijk' lang duren. E.1l tal
ten titel strektl hceft Scbimmol ,:,oorgcstold een ont4
leera.ar en afgeYll8rdigda' liit W 'iUBchoten, de zicl vnn
YaD &tnendernenten to, h il ter elfdar ure ingediend,
wjkkel d man uit den derden stAll d, die in de Z8"f"8nde ~oU1mis9ie vnn . ra.pporteur~, ie ~og e¢ D I:I t ap verde r
en d811ronder zijn er, befa~8: ,an onderge8cbik~e, ga·
~iende ce ll\V i n een gansch andere vecl.l outiing stand .
gcgo.o.n. l:Jij heeft ee~ amend eme ut voorgesteld strck.
ding, Van .'Wi~ me n' niet zeggen kan, 't geen vaD WasCll.
tegenover dell adal ell tegeno ver de arisbcr~tan
J
kende OlU, teu, einde de wezeolijke yrijheid van onseml.er vnn zijn. triend 'van Loon gewi rrde, d~t Jlij een
da n- t1Hm~ het geral !ou ZljU. EiJ wa$ toeu toch een '
derwij. Ie hnldigeu, ".at t •• t.llell. ,lut bij afzoaderuitnemendste .r"efiten wns vau het hooger onde, ·
dieuaa r~ die onde['dan~g ' moest z.ijl.l. en gebool'l.aam.
lijke wet, onder, de nocrdzll.kelijke w& ilJ·borge u, aa.n bijW 1J $.
hoe het hom ook t.g~n a. borat stuit.n mocht. De
zODder. uuiversiteiteu, an. f.eultaiten omvattend. , ".1
.ne om.tandigh nnU"
id ant dr. Kuijp.r, door chronisebe
h;-j.,-nnrl" "' .. J..."'...:I" ....... -.--.. ,> ,l ,," ,~ "':: .1 _ _ * _:_ 1. .
1
:It
~Q Qrts_ p.~nJ!et&6t ___ _
.. 1P~ . NlCP _
\:. l:~,.,. ...n
~""'.""" {..
__ 1
weergege'len, 11lan-r zoo do.t 'l.ij den gang t'sn den ro.'t~~n~n v"';;le~Den, die· gelijk staan met o.~ titels, asn
ecbooo e -metaphoren bc:..paren.
man ni.et scoren, illtegemleel dien opl wste ren. Even·
Reed.s werd e~n tee r ' punt n8.ngeraakt. D e gewezen
"Rijks noogeschol en v~rworren.
7,00 is mot de b-is~orische gebenrteni s!en gebandeld
1\Iel1 acht dib voor~te.l of niets beteekenend of ga...
Minister de Vries hielcl giateren een pbiljppica tegen
Zij word en :umgeduld, maar de Bchrij,re l' ferIi-d-Mt er
va.arli.jk. Meb spreekt van z'elf da.b- men hier in de
gemcentelijke hoogeecholen (a.thenen.), die de ,,"eteu'
zich .1l1et in. ~I~t talent weet hij et' ge bruik "fan teo
eerate plaats te denkcu heert n.a.u roomseh-katho·
lIl·ha.p op kl ein e school zouden ge"fcn , eu allicht, bij
mAker!, 'bij voorbceld ala b;j ons Lodewijk XIV iu zij u
't ver\'allcn \'an bet thcologisch onder~ ijs nan de
lieke ulliferB-iteite~. W ordt nu door de Regee
kamp bij 2ei,t zien lnat, of priu, Willem mn Oronje
ring' !~reng toegezien op hct nakomeu dar W8 o.rR ijkshoogeBchol en, kweekscholen voor preclikllnten of
bij de inund.tie" of het Am.terdam,eh gep.up.l d.t
borgen, wci gert zij ula.g op slng de k~us vau ultramonkerkelijke 8cholen worden' zouden. 't Sprcekt . echter
<Ie glazBu hij den ndmiraal ' de :Ruiter ingooit. ~ Sin •
. tanech.g:ezinde hooglee.ra.ro.n CD curato ren g~ed te
Tan zal f, du.t de gcnchte o.fgevllt\rdigdo nit AmeterdRin
jeur Semeyns" i9 een mo'oi1 wegslepend werk, 'Wf\arop
keuren , m eugt ?ij zieh, door h ~i; toe:.;icht van hare in~
de eeuwenoude Amsterda.rnscho 11lsteUing b ij uitZOll·
. wij trot~ch mogen zijn.
specteur8, in het to geven ollder\rijs - dan ill de toe·
dering wilde handhs\'en. Dadelijk protesteerde de
gekende vrijheid ebn leus, dan kau de inrichting of
kerkelijke Messchhert van VollenhoH·n ~a.al'tegen: :A.m~
niet tOt 8tfmd komen, of weI moet het onder\l'ijs er
Bterd~m moe!t zijn at.heneum honden, ron-ar geen pri.in oeno bep.alde richting gehouden. Geeft aa.ren·
vilegio hebberi: andere geme.nt.n ba<ld.n gelijko
Postkantoor Samarang.
tegen d e Regecri ng toe, houdt zij zich geheel ollZijdig
r echte n.
Sllliting der Eagellche ' ~hll. -vi. Bat avia, MUil.tQi.
dan lol m.en on de ~'&arborgen c~ bet to~zicht wel we·
Oak de kath olieken ziju in lti sbrijdpcrk te w&chten.

H~tbQog'r :onderwijo ,houdt on., than. workalijk
be.ig.Een .te.e n de. aa\llltoote ii, w.t de Beg.eriDg
betreft,--weggcnomen, . w~nt: zij hee£t·i:ich·"ereenigd met
eeu

I

vraag, of .au 'het ~theueum .vau Aml!lter(la.m bet jZlI
. tX!'mirumd~' et pro'riaG,;~,di al ~an niet zal' toegekend wO,r -·,
oen. Het ,~t~en.~um) . da.t.: re~~,B ·. 8edert1632 dagteek~Dt,

¥en ,vraagt v.ich :,8f; ~&t ar _p.u ,net 'd e ~~lker' go.
beure.o ....11..u~ne"ting v,a nhetvooratel tot. afsehaffing
'van den I~c.cyq.! i~ Bog. J¥'g ' .niet . f,e~~rt .yooral niet
ued!3rt de,., ~on~~~tie " ,~~rw~rpen _. ~er~. Er . waren er
toch 'die .in:de ailroh.ffing van d.n accijn;, gepnard
m~t d~ ~a~~~mjn~_ d~~ : . .~.o~v~:u~i~, al1.e~~ h~~l zage.n:
Dat . • ~ug.w:o~t. • ijn ontholling Yan on;';' " . uike·rr.lll,.
nadeura, 'Buikerliandelaarll en beetwort.eleuikerfll.brikt\nten
van ~ll~, bBnde:n , ~eti d~~~nt8g~ti , toebaling der ba.ndeu
eD:' ~el.'~iod~riDg ' . v~· . ~~. bI!'8C~ern:aiDg in :Frankrijk.
Er' w.rd bot!<ijf.ld of· dit.: wet.'rair "all, of Frankrijk
er · gea~,~g,e~ n;t~e. :~~m~n : ~~u,' of e~ ~iet, na Bf.chaffing
t~ii den -a~cijDs, een nbu~e conventie ZO~ mooten
worden ge.loten . . ' .'
.
.
Dit.·. ~8te, ,' b~t mllit9u .~a~ :_een ,nie,nwe c~ri\"'entie;
en ook wanneer die blijH:, . oebijnt than. d. besta op·
lo •• ing • .11) .~t la~t.te. go.",l, ."anne.r na!llelijk de aceijn,
bi~r . te If\Dd8. ·gebil.l'idbasfJ.· ~ordb, zoU: men tidl vleien
voor' N ~derla~d e:e nige' con~essie-n t~ verkrijgen.
D i> Regeering beBtre.d het in beh.ndeling nemen
:;.':70 F~~ :r-~,~a~~or~tel '- de .Brtiiju ...~OPB, eer het lot der
~o~venti~ ·- baB1ist. ·: Wjl8. Da~r had -io g~lijk bAn: ze kOll
te~~~o,v.er,. de. .con~r~cte:e r.ende , moaend.heden uiEl t wei
andeJ's , d~n. NiL de. 'ferwerping . ~onventie, ~ier lot
':'~ . ~~e~ ·8p.o~~ig/. b~~~j~t ~as, ·want senier niemanq,
8pra\ ..~~ meer pver .--be:~alve de, mini.eter van fiu&lIcii.in
- ~a ' dIe,_ rerwor.p ing ·tro~ ' . d.~- Regeering de wet8o~t
wel"ptln, d _iA :flA .p.'fp.rr.ice rellelden . in Hip-ri n hn.il 7.p.
ook gelijk: geeti ::oonventie en wet exe--reice zo n "oor
OD.O uel."gh.bb~Dd.u .b!j de ,uiker de slechtat mogelijke toes~and, zijn. Die bo!a.ughebbenden dringen than!
iu ndre8sen bij :de Kome~.1\an om't voorstel- ds 'B_uiju
Kep. tot weL . to .'erb.rrell:· Z&I" dit echter gobeurea
r.onder dat er . 'vo:or do Tijf, millioen, die de echntkillt
er dnol:" 've!'liezeri zon, sen equ:l.valerit aangewezen wordt?
De tijtl-m9.e~ h~~ .lee~en. ~ _VaD. de houding, "die de
~eJe ._ cODtr~,~,~~reDde , mogen'dhed~n zulte~ aanneme n ,
zal ' ()ok ' waf' wa.t afbangen. Dringen zij aan op een
uieuwe - conve,~t~~, ~at.en ~ij:,d_oorachomeren dat wij, wnt
haar aang29.t; .gern8t.: den accijos 'k uunen afschaffen ,
dan' zal de kwestia nBtuurlijk. een ander smutien \fer·
k,r.ij~~~, . ~an , ~anLleet .ar :,van, geen ' nieuwe conventio
~ge~ ' tnO~~t .g.e~aagd ~o~den, of , . 'Y8~n(1e~ EngelB~,d.,
Fnlnkrijk eil n.lgie zch,met uitoluiting .van N.derland,

., '

,.1" een kat in ~en , H~ em{l pll~huill .. Hij' ha~ . n~ . ell
dan, ~elfe ~E-D: , gevoel : van ~eimwee nlla.r zi~n "ud ~t.A.
deke ~ )laar' 7.an.ds~rooll1" ft.l W:R~ hem ~a~r allt!9 ~ok
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Bet nuf .nn aluitiD,!I; is .teedl dell namidda:;' Ie ri, ure.
lntullchen wordt un beJBngbebb cndf:D -.-r-ij gelatt n. ook oJ! .Dd.~
:re a_geD hauDe b-rieveo un bet p08tkiUltOIJf h doeD-b~ol1.B". · ' Di
doort(Qdi0i!: hM{t .tetd. pia,'. per eei~t nItrr.H III.da POit•

-

en bleef a.Uee hem zoo vreemd. Wag bij in Zand,trooRl
gewooll gcwee8t iedereen te gt'oeten e o dpor iedere~nl
gegroot te worden - want wie kende d&~r B.o!i niet?
_ hi er Jiepen de lui.. elkao.r lllet een zekoN.winde~ig.
,helel 'foorbij; Bas "Gist het r~ehte €or · niet "'fan, maar
-'t i~ek hem f,Qllll J el auder tllag ya~ yolk d&u bij won~".
De menecbeu had de n zoo ieb {,over zieb l n.l&of zij ..lloo.
fa.milie V!\ll den Koniug ~l\renJ i eb~ 8tatie~s, .iet. :Tall
\tit de boogteJ tot zeH:5 de Ulpoi ge\cleB~e li~reiknech~
ten toe, die uc elo mesj eu's wareu en h~m in . zijo
groeu pak op etr.aa.t 80mB kondtlll a&,l;..~ tjken, alsof :ze
heel wat 'faU hem beb.ben moesten. .' . ,
De cenige tijtl, . wnnrop hij- zi~h· bl~it~n5huilJ ul)g in
zijn element 'foelt.lt3,: ·was wa"!lneer .hij zjjn h8~r.... d~
pprtefeuille met stllklteu naar ,of va.n het bureel. . ~~h~
ternn- odroeg, en vQor 1~ o \""t:i.' ig.:. ging-. hij m~ar stil ~ijn.
g&ngetjc en zocht; in den relen vrijen tijd; d.iun . ~ij
had, 1,ijn voorna.smste. nfleiding in: loopjel, !tl1:l een_
den boachkant - Uft.U wellor. 0,1,3-n r.eekaut :~it1 o~ t~~
Ulinate lat~r, ",1$ . men iu Za.udatroom t~tug was -:- ,,!,an~
onte Ex~eJl~nti e hl\d hem .zelf gczega, da.i b.t t :~r~~g
of Ina t wader hiortoe toll komeu _- nan (ie kenni,~cUl
to kurlDen \·eri.cUetJ, wat ilij looal y~n '. Konlngo · re~i..
dentic's tud had ;g87,..i flll.

ko~:~ a~~::~ ~:;~~·o;:~~o;;:~ t;;: ~;"::~:~.n·i:~~i~~

dag e~.Il. olltdskkio g ~oed 1 di~ bern' zoo a,tMk 'aa~g~.ep,
dat zij ~ t::u 1.H~81is8emle(l invloed ZO\\ ocfenen op r:ijn
•• rder l ••en op ziju cu~.ell·· aag, 'l'erwijl hij nam.lijk
~oor d~: ' \Vag'e n8tratcn wandeltle ell zi~n : ~g op een
hordje nan een hoekhuls viel, _,Wl\urop L8:ng~ , Gncht
Rtond, beriunerdo ' hij, z.ioh ,"oor de eenw' 'mBa1 het

v... ook "an d. r.millio Do L•• uwom bij gole,enbeid
Belli baar groot.nil un ,dell' ·v i.~l1balldtlaar Tubot

. n.~~j~~.a~"'i*rt~"i1ZJ1II~1 ~hti~I~S' O:8~'~r~~1l~e " ~ "~
iMail'''. k.'·'8~.
· .' 'QIaw·.m..8..1.'!1l.~~.'~.
: · 'er.- · .· '~. ' PO
.•~. ~l1trh. •.I!.1.d.GI
. .'lE . . U.,t.ll.

·m~:~e;~::;~.
enTpll.~~e· b~mlt~g.ijnno~~g;
. Voor !luikerrlet. en Tabak 800 kilo's per ·baotare

,'.

.0 C ,

~7 kUQ·.p~r bouw•. ~ ne helft ..n . de,. eboeveet; ,
'hllld :,:ordt viM.het u' tlpruita~ dotplantenzoJo gelijle ,
bet . land gelhroold..en .
door ego
8'ng of op eeDO and.redool!natige ""Jze In dangrond
g.bragt, All daa.rna de planten.goed ....Db.t. grooijen.
.ijD, ' .troalt' men ·.do: andere · b.lft · 000 golijk . mog.lijk
tu••chen of door de rij.n. Bij uittpruitoell vanluik...
riet in het"tweede jaa:, · word.n ' d. m~toloff~n . tU8.-

~og.liJk ov~r

' "

: '' '

:~~?::~!£~::o!J:~n~~~:e~~dl: bO;;btd~t~_Li~: ~:~~:~!t~~~~!:~t~!!!~'!~
ge!~o~nlJ :':::~:;t,e~::..o~~ ;~;:o;. ~~:~~hrl:·i , ner&lll~majoor .
iui~enant
, f:~d~e~~~·~Jri.l~:~t.:~i:~en

A..,. an .Atoa.noord , mj .tll.tig . bed.reigd •. !o,04at .Iij : II1 mp a t b l e t i ;

ope~rltft.noellld. plaata .moe.b t~~ugt.r.~ken;
ting .vall.,en g~'''~'Y'',~e'61'''.!'p'.n.~ p>J:Vlm
J •. !:l.
.te
de,°i;,fanterie W; : R"'-Oll YIn H".okeren
Luitlinant-Generaal
van ·l\{plecaten eD ooM mind~re militair.n. ; ..' , .
' Q. P. de ' N.vo' "bet lidlDAlltodbap d""er Commime vol
. Dientengevolge .werd den volgoniten.l.,g .
noord.· gaMne h.bbeD aa.g.nom.n, alo, Mr;M. P. A •. COBter,
gonom.n .on b••• t. ~oor .dri. kompagni.n i."fantorie .n. ' W. .A. J.1lingha.u8" K, F. ' R, Andrenu, J.' .:1. 'van
e•.ne .?~tlo b.r".a!~i1lerle enopeen g.• Behlkt .punt on· , Schreven, ..H. AQke'Bmiten Walcheren:
::d:~~~~~",,:.,S'n gemaalit, met de da~ratelllDg . ee· ' {A.D . •. N. lJ

~""'r~"

.,.to. .

.chen de tlJ.n goatroold on op doelmatlge WIJ'. door
Bij die g.leg.llboi<l,.wcrd g.ilnt.g.n.tan~. gebod•.n,
,v.~~:!:~!!A~r~: A~~~I~?'di:~~::!r:'ei ::~~
.pado of harll'in d.D grand gobragt. E.n god.ua• •n waren de ' 1>ampong. ' nagenoeg f.rlat.n; ' doch ' in
wordt omge"Profigen; ;- ' wif oprok.n ,nu "i.to,Vlln de
dar maRt k~n men- nog terughouden ·om achterblijven.
den nacht ·van 22 op .22 .Maart werden. niet. 1\Ueen d~
vel& en zwu.re d~Gn8ten die van . ben ge:vergd.,worde:t;a,
de plant"n door eon. :k1eioe 'bijbemeoting t. "elpen
pooten to Kajoe·Loh en Atoao, maar Qok detroopenof ' over de. beb~ndeliDg welke zij onderrind.n, -~dit
en de graGiitraeht tia bevoraeren.
g~l~gerd °P. d.- plaate y;aar de nieuwe. _'v6r~te_rking~? , z.i.jo .kleir..i.g.".. ede.. ri ~i:t, verge~iikiDg fan" hetgeen
'
K fIi'
J d'
,,"
800k'1" u
Atoa·noordwerd opge ..gt, tot tweema.l ·door .d.n ,v,,- ,
, '
,

Beslllite*e.Ii':.B~~t1$1tlingeit. '.
,'«9 K~Di~kliJ~ 'botl~,i' i~~'n \ d'eia : ~te~-: .l~~~_..tv,:B. -~o: :,~~. if~'
~e:gz:!:o:;~ ~~s:r;z~8~k'~~de!ij~~utr~_~6 ~ru~~~e ~

bec~:' of i6;n ki~o·:gOp:~\::::e~O:dig...A'a: • erk: an;.~~:r~:~~:iden op laatstgenoAmd puut drie.. mi~. :~;:~~i:!~' d~:mr~~;e t:ed~~e':n::!~:~~.~g::ng::r:;
0

.trnik of : plau~ wordt e8~e gelijko boeveelheid . g~g~""
veu. Men deelt da.artoe ', bet gowigt der most door, be~
of pla~teDJ. d~e porbo~w. staan .. IndieD

ge~ , 'trllik~n.

deze op rijen: ~~n, stroolt ,men de meet er lang. en
brengt .e lip' de een. of audore wijze in den grond.
Voor ', lttm IlropiLmon alt,ii,d , ..,o golijk mogeliI k
GjO kilo'. p.e r pectare , of 425 kilo'l per bonw over
het:· '88~&': . Da de be~proeijiDgen. ~oo!ira ~e plan..
ten plu.· mln~?O eentl~eter haog zlJn. Om do meat..
.wfi.D EOO g<>hJk mogelyk over het land te breDgen,
mengt 'men, fz8_ vooru.f goed dooreen met eene gelijke
ho.veelh.id droog zaDd of drooge aard., Daardoor
!Ian men ve.l · gem~kkelijker de m.ot, toffen gelijkm~.
tigo,or bet land brengeD eD zulk. beVDrdert don groei

~.ere , mi.lita.h;on,. oen buia:"ed~.di"D.de en ._vier kocliaB,
en ~erden g~wond ' de lattt !u'tenant ' de~ ~~fan~e.rie

:'~~~:~re:::ne!eeic~:~ed~c~en ~:!~&!:nJ~~~e k~~~~~
,-mandoer ' terwijl to ~ojoe.Loh een Minder _militair

den vijand,
Van uip Ka~?e-Loh. werd nog het ber!gt oDtvaD~?n,
!i~ti~~ :;:,~d~~~rg~:~l;~n,Volk.v.rloop III noordullJke

Itreng onderzoek war.de iuge.t.Jd, on zij, die de' katting~angers hinge. aanhi.lden dan hun atl'llftijd, op
r:v~:~g:n ::~:er.~~::~;~~den hierin bunne bevoegdh.i<l

At~:~:o;~ne::t;!::J~2~~te~nda~~:~:TO~::~:

'
:: ::;

de VI eo. IX lIoekims over Ketapan

Doea, Boekit-

battah gezondeuko!onne h..dgeerie ontmoetio~gen met

van de ·gewQOlen.. De boevo.lh.don hl.rboven apge ·

De cber aver deD gon.e.kundigen dionot ropportee.rt, dat bij de op den Ilden Maart onder behnnde
liDg,. gobleNn. . . . . • . .' . ' Gal) hjder.,

tot e~ m~~ den 20.ten daaraanvolg.nde E1Jn bug·ltomon·
:...~__
1295
Hiervan:
horltelden . . •
330

~:~e:~~::in~.r!:t k::!~~ ~::~t~:tij ~:;~:~.d;.~v~:~ ::r!;:d!~::·cu:er~

wordtm,

hetgeen zeer gemakkelijk gnat.

r:;):~~jlt~otm:~~z~::~ ~:~~ij~~ge~~d~~r~ije ~~o:;::
de D~me~ • ~atent Street Sweeper" en , Po tent Road
Scr~p~r'lf relllp. ,IIStraatsch:>onmnlter" en , 'Vegafkrab·
ber."

De Landb. Ct, van II. Woensdag 8 M.ort geeft
twes fruie afbeeldingen VlLn beida werktuigcn .
Zij worden beide door ~~n pnard bewogen,- en ~e.r~
ken lioht, ge~a.~kelijk) en vlug. 1)0 , ~traat!choontno.~
ke~" b. Y. kan in th~n UUr ~eno opporvJakte ran 16,000
\lier:~., Eog. ,non ech?onvegen met £ijn in fJilhevo rIch.
tjng ronddraail;nde ' as, ' "'"aarilim etlvi17e . bl)rstelfJ be.
tenigd i.ijo. Ret ''''lit komt in e~n Ilre815- op etraat
bij.sn;· de ruimte die door d.n boratel werd aangeraakt i. ~cboong8'6.egd.
Het wordt ,waarlijk me .. dan tijd, d"t deze . in bet
buitenlaud (z.lf. in Au.trali. en Ni.uw- Zeolaud ten

~::~~~::nni5:;) I:J::;·bi~no:~eo!~b::;:e~~edi~ ~::ez~~~
gebcb pro.pactu. van William Smith &; ~on • .wordt
(volg.n. de Landb, C~.) .en. lijst g~g.ven van 233
p1ll!oblen was;r men ze gebruikt, waaronder Landen
niet H otuk •.

ls

GQBDOEVONDEN

on torataan:

.'. '. T. Qepal.n, dot de allilt.nt reoident in Atjeh "at
b.t,~./l; de to.p .... ing ran h.t Roglement nopens de
teerkolteD door officieren en burgerlijke ambtenaren
.ail onderzcheiden raDgen, verochuldigd gedurende d.n
ov.r.oor mot Nedorlaud.cbe oorlogoehepen (Staat•.
bla,d 1859, no, 109', worden belchouwd den rang van
hoofdamb',enaar te b.bb.n, eD de daar beocb.id.n
kontroleura aHoen dan, wanneer zij van eene zetratan·
~~ ;;'-" -:'r d: ... ~t. "';5" 17om-r. iA n; At, rln!ll Tli,.t: tnp.~AvnAt!'d
un den atationa , kommandant of san deD kommalld4o.t
YID,! den oorloglbodem, waarop .ij .iob be,inden.

en V8r1to.an:
De It.ti4.taO van do te S'oerabaija gave1tigde vereeni ·

," lIi!:EJ'T -GO£DGEVONn.2N'

ging ,P"rk t!impang". g.lijk zij bij het ve .. ookochrift
&ijn o.ergel.gd, goed to buren, en die vereoniging
mihdi.n to erl<enllon al. regtoperiooD.
TEll YES"OW8 .an het voorkomende in do J aya.cho
Oonrant van 4 dez.r no. 27, wardt omtrent de krij~•.
,.emgtingon
d.n stand van zaken in Grcot-Atjeh
het ondervolgende medeg.deeld,
O.er bet algem •• n biold d•• ijand zich vrij rnatig,

.n

Dver to J;,rengen. ,Kom," d-,cht Bas, Hdit kan ik nu

:: '~:~:e:~::' :::~::,e~~~~n d:~~:e~!oZij~aa:a~'

Qie~, de aUeabehalve ' AaDzitmlijke buurt in. 'l'oeIl bij
een ~erl: eind op verkenning was yoortgeloopen, zon ..
der het b.doolde winkelbui. oDtdekt te bob ben, vroeg
hij ' tle~ oude gt'oentevrouw, die voor haar deur zat te
breien, er naar en die zei heID, dn.~ Tarbat niet op
de Longe (haeM ,.If ",oond., ma,", ,·in gindlcb. zijPrnat, recht. van hier. bet derd. bui•. van den boek
af. vlak nB88t het ,gemeeue daushui.". Bos bedBukte
~et tiestje foor bur aanwijzing, stapte yerder voart
enbadDu apo.dig d. woning van Tarbot gevonden.
. ' Een Irnaap van om.treeko tioDofelf jaar met een niet
QUlLardig'gezlcht,maar dieer vuil 'e n verwaarlcoad uitzag,
liig"ver·d.. toonbank been met een jonge kat te ·.pelen,
toen DOl billnentrad. -De joogen keok be~ in zijn groene
li:vrei ni.euwfJgierig aan, en toen BOB nu ook hem goed
aanzag, ontm""tte bij tarstond iet. iD hot,oog van den
~D"P. dat hem asntroK, iete, waarvan hij zich wel
geen . verkluing wist te gaven, maar dat hem zeer
b.keDd voorkwam,
, I:a je v&~er of je moeder thuis (" vroeg Bos, uoewol
d. k.naai' g.eD l ..aiHioti.cb kion ocbeen ta. Z;jD ,
.
,lk ,ben Diet vaD hiel;," &ntwoordde hij, ,ik ben ,van
hiernaa.t .. Tarbot j~ uit, .m~Br de vrouw ill . dur."
" "lde~n kwam d{t vrol.1,w de. hu~zefi uit het vertre~
te voor..-.:bij~, . dat door een glazendeur ~an deD wjD'k~l
• .£geaobeiden WH. . Z.ij ...g .r juiot .niet . al . ta netj ..
uit .Dvormd•• v.nall .h et jonglke •• n goed /lehe.l
met 4e . oDlindelijko omp,ing.
. .

; W., it

,r vall VB'.

0,;1.,..,

.1, ik If,tep IIl.SP"

1~;

_ _ _ ._~~2___

wouat op den 21st.n Maart •
73<1 lu,lerl,
oudor behandoling blov.n.
'
Onder de overledenen rekenen 5 niet-m'ilitairen.
Tpn g.volge VBn d. aanhoil{leude droagte .geduron_
do' d. I•• tete uageD verrueeruerd. weder. het aar.tal
choleragev&llen.
Elf genllen werden vaD buiten in het hOlpitaal op·
gtmomen, terViijl 1 geval voorkwam bij een Hjder, die

TWBt! OYYJSD.UU~ WEIlKTUIOBN 011 ONZR l'UlLlII STU.&...

TIN TEl: aEllfIGS~. Voor e01ligo -dagen beri L'htten do
Am.terdnmllcha bladen, dat de \verk:r.ame firma Land·
i'J &: Glindermnn, "Idaar eene opelllijke proef haddon

;!~~ (:.erv~ ' ~~l:I}~:!n:;~i~:.a~:w;;;:o:~l~a!~t ~::~,:;h;'

Daroe, Lamkoenjit,Bilool, Atoa·Lamoajoeng on LODg.

,POI:

geven ziju bedoeJd voor land, w!tar vo1atrekt geeD vo~·
dingatoffen meer in zijn, zoog.n'~lDd mager land.

D)ukt

hadden ,behoor~il
oD.~lagen te zijo.
. .
- .
Op hun'u e navrnng. want-om hun dit ' onhlllg nog

hij zicil uitgBf, ~. d.t de .•traftijd ,ap don ketting,
ganger lid. k .:ono waJ ie wanr ·rorstr.k·en WOI maar
~8t hg ~vrBger] ,:zoo niet neette 'e n zijne kla~bt due
ongegronu ~88. Op die wijze'schijnen ."ij,- die': ~. ~te~
wanneer hun fJtraftij4 o!:n ill, te w.(Jr~eu afgescheept, ;
;,;; ~~jl:~n w~!:n ':::rt;e;:~ild:~ ~!~t~:lt::~;~:~: :~:!~

gewond 'werd...
.'
.. :
Na .oormoldon 'nachtelijlteD aanval worden d.

ten in de' Eui~e'rlinie ' .niot meer: verout~itat

Mogt men d. m~otetoff.Q gebruiken op land, dat wat
beter ' in otaar is, dan m~et m.u d. hoeveelheid m.stItof v.rminderon, en in dit opzigtnnar omstandigh..
deli handeleD.
Het E.I 80m. gebeuren, dat de mest wat naneeng.-

, ons .8~dert . n~~rrEs . . ula,auden, _

primitief met eene andere ziekte was opgenomen, hetge.D met de op 11 1>1aart, onder behandeling gebleverr g.vallen oe.n totaal /looft.an 17.
Hienan -o\'erleden er 7 ,en heratalden er O.

Bij .erba,ld. da' zeker. kokkio hem had overgeh.aId
de ouderl:jke wODing te verlo.tcn en hem' naar Banda.
had medegenumen, wasr men hem noten li~t l'fukken.
Toen hij eeDe ZijU8 gcschiedenilll aan dEm perkenier

verhaalde, gef deze hem gelegenheid her ..aarte terug
t. keeren.
(Bal. H6,)
-" Na de gevallen regono zijn de cholel'agevoUon
aanmerkelijk verminderd.
GiBter o. a. zijn twes gc,\"a,l1en 'van cholera voorgekamen, .. ilnnan Mn m.t doodehjken DRoop
Bij .en bevolking van dl'ie maal honderd duizend
zielen, is dit cijfer voorzekor Diet gl·oot.

iJ. t,)
24 April Met evenveel geDoagen hobben wij
vernom~o, d(1t de chef VAil den geneellkundigen die~st
_

koL Becking, nog niet n.ar Europa tal vertrek~en.
- Van eene goed ingelichte zijJe verne men wij, dat

Daorenboven hebben de d".ngarbeider.,

die na

expiratie ynn den straftijd , op Atjeb zijo.· o.angeboudeD,
0, i. recht op o.ne billijke vorgoeding;,' ;-,- de.e te '

doeD betalen door hen, die hier.ande 8chuld dragou;
,0U ze.r rationeet _un.
(So'T. ' C••T.)
DJOODJA"-' Men herinne,·t oich, dnt wij in ODa. ntim;
mer van 4 dezer hobben hooren klagen ' o.ardief.tallen
bij 8ommig. Enropecsche inge.etanen op e d. hoofd-

;~:!~:~h;~~d~i:~t:IT~~~:a;~;;tT; 1~':,':t::I~~·~i\r;:ro~~:
::;~i!~ z~:~n~a~e~;::~~:~

'hebben .wij ten minsts

In don nacht van III op 20· d... r io ./than. wed.r
een zeer brutale diefatBl g~pleagd ten ·buize . 'an _ e~n
iolandechen sch.rijver, op het ad" fun het reaidentiehui •.
De dieven h~bben, onder begun8~iging . ran het donk.e re

weer: woten in te . brl' ken 'ell oen al1nt&l . goed~ren out~
vreell1d, waaronder-_eenige__ , .koitba:a~l.teden. ' ~at de pa.

trouille. bij zulke gegevens weinig: lof inooglllen loat
zic lt hooren. SOlUmigen d~r rondg88nde wachters ver ..
tOOLeD zicb dan ook' DJaar tot ometreeks midderoncbt,
om zich -vervolgeDI in diepe rust to verlieten, DIJ po.
lititda de daders nag nie~ op 't spoor kuuuen komen.
Intus6cben worut _den i~geletenen tei:fenwoordig eene

delijk eeno b.hoorlijke .tr•• tverlichting bier tot otaud
kom.n?

- Het . ,'olgeude vaorval is wederom een bow:ijs dat
ruen met fuurwapens Diet genoeg voorzichtig kan ziju.
Eon C?flici~r _V81\ ?C~ garnizoeo alhier hepruefJa Zatcrdag morgen in 'ds :5ocillteit een ret'oher af -':;'; ·~hi8_
ten, h~tgeen hem bij herhaliQg niet' gelukte. Onver "W'8chts giug de J'evolver - echter .af, en or 8ebeel~e
zeer weinig aan, of een zijner kameraden d~e zicb
dear in de nabijheid be.ond. zou ,door den kogel gotroffun zijn, welke hem om de ooren vloog. .Men ziet
dat eon ongeluk al he.1 licht .Itoteureu kan,
- J~ de de611A KUrls un de ·Opak tijn te zien
twee koeieu, die op een en denzel fJen dag' elk. twee
kalvoren geworpon hobbeD .. De ~e~ van het manuelij.
ke, eu vrouwelijlc.e geljlacht en de andere twee koeka.(veren. V oor ZOO\'er bclkend, heeft zich zulk een ver~
ecbijnsel in die streken nog Diet voorgedaan. Tnlan·
dars ' stroomen do.arbe.on om het wonde~ te betichtigell.
llewonderaars der ' uatuur mogen .niet verzuimen
om ook eens naal:' deze curioeit.eit te gna n kijken.
- Bij het afz~nden van deze berichten verne men
wij nog, dat bij den iulandschsu Bchl:'ij"fer ditl op het
erf "Va.u hot rel!lidentiehuie woont, ee,n zoogeuaamde
maling Ar'i()k bedft 'pla.llh ge!Jl\d, ' bij welke gslegenheid
~L\ h"i.ha!1'" ""''' ~p.n hstl ~n het voorhoofd met- een
unijdeud werktuig V'en.'ond ward. De dieven of tjoeleogl, volgena aommigea vier in getal, bebben een

de Atjinezen, op d~l1 Jiolonel .lte1clle, g ~ wel;tH.I C~ld ; 'tAli
den. ge~ee8kundig~n dieDlI, en daar i,u 'commi9sie, ge-.ChoteD hebben. Dit gebeurd. op een v.n ,ijn. togten,
die ZEg, vergezeld van' eeDe caval erie p&trouille, langB
de lijn "an onzo veraterkinge.n, in bet belang "faD zvue
Cornmil!iie" ging doen.
- Tro.pjel vao vier tot vijf inlandoaho loldaton
goan in de .tadrond, met hot doel om koolie. te
ellg8gee~en vuor Atjeh,
.,..
.
AI. iij dit op eene r.t.oenlijk. wijze d.deD zoud.
er Tolatrekt nietll op aantemerken ZUn; maar mogen
lij 'de nieuw ge;;ngageerden met touwen bindolJ? DeZ6
vraag doch wij in het belong der .aak, danr he: ,iab
lut verW-&Cbt9D dat de menschen U:it Bantam, die 'hier

weggesto:l,BIl.
SOLO Tivee ',reizigel"s van Madioen nnar ?olo ' h~ddeD
drie dagen over dat_ traject gedaan. _ Over lomm:go
posten hadden zij ,ier u-ren Doodig. Vrocger IIItonden
or op e-lke post zes paarden voor ue rei~igera gereed,
maar thane! ia ddt getal op \-'ier \'erminderd, wat ,oor
de -woeste reis\I.·o,gens oll\"oluo,ende is, te meer daar

vroeg ze BOI op beleefdan tOOD, zichtbnar vereerd door
de vel1lcbijoiDg VAn een. livre ikuccht in' haar winkeL

familie wiut, en liet daarbij uitkomell, dat het eerlijke
beate lieden ·waren. met wie hij ateedu goed bevriend

ant':::;d:::ij~d::a!~ ie; 'b(>::e::~kZa:~:~~o:~o::,tL:~
je de A'roeten brengen VIlD je broer De Leeuwen t.ijn
,touw."
,Zoo, zoo.n zeide de koopnou·.r met merkbare blijJ.
Bchap, • dank uwea wei vriendeiijk. j 'en maken £e het

wei pIt

.Toen ik ze verliet II he-rDam BOI, .. waren ' ze allen
gezond', eu we); .' mear ik ben a1 een
hh:r en ·hod
no" geen occ8l1ie, 001 je op te ~oeken, want," yoegde
bij met , zelu~rcD trot. er bij. • je rno.et wetell, dot ik
in dieost ben vall Zijn Eleeile.atie den Miniater ,aD

poosje

Ju~titi•. "

• W~J, .bab ik bij .ruijn Jeren !" ~prak de ~rouW"~ .UWI:'I
doet ona waarlyk:_ ,gr?ote ~er Qan met bij one t.e koman."
En terwiji Eij zich ~~aaDdc ",e'g £oove' ,,~ mogelijk op·
knapt.e : , ~ Het 8pijt ~e maar, dat Tarbot op .'t moment
naar Scbevelinge bij den afil&g ' ie, maar dit neemt

,

niet weg, dnt !.lwei biol)en komt, ~1. u rout' Diet
rOtld~ij~t'" ~an~ . ~e zijn m~ar klein behuisd ~n kunnen
het met' onzen .'vi8chw.inkel niet . goe~ .zibde~ij~ ~oud~n."
En of Bos nu ~ilde of Diet, hij mgeet mee nssr de
dompige ka.mer · en zitten gRan. En- JlU deed de VrI)UJt'
hem een .reek' ,an vrag~n omtren~ haar ~loed'erwarikn,
die ze in vela . jaren niet, ge,ziet;' ,ba.d ' .en ~aQ "wie ze
in vele jw.·an . Diet, .gezien · ba.~ en ,van ,-..~,i~ ze maar
~olden ieta hoordft; · "a~~ . i~ . b&8r .ataad: k~am men ar

maar zoo niet .toe elkander.t. bezoekeD, en zij .noch
baar malllVaron gel.ord genoeJ om bri.von to .Obrij.vOD
Bo. ,0",ldo trOI!IV .w.1 bij 10911 '~a d• . '1laoert

vcrrlecnd aa,D. , ~8 .1I.m:?,~~uen :,. G.' V. :"0.-. ~ ~ldu; _lu.ht- veriftkat.co.r
d.,~ -vi~rde klna.a b~J de in· en · llitvo~rro~tciD. .f t_Icaijnnn in, !Nedat.
landscb Indie: A.,.J. ~loot•. , l~t - , k~D.troJeilr .. d9~ t~cod.o- k~.pe_ bij
bot bio,o~ " lao.~"h _ bbtuur ?P ~,af1. eo. .. )t~tU'ai J;' 0 'fuch "lutlC
kontrolclIT del' postel'ijeu in l\ed~laddJch·Jndie, en J. J. ' ba;OD TaU:
luelmudeo, 'lmatat assureu!. bijde'gebgro,liache .cUealt ,ill. :Neder}ud$cb.
In.iie. f'.II~lcDgd., vo!>r , d~ tijd .nll. AI . m :;Md~.

'or Vll~L .A~i>A~'r~:\lE:N;:I.~•

Hoogst noodig. achte~ we bet, dat ' hieroBnr een

dubbele Q'aakznnmheid 8snbef"olen. \VaDDeer 1.:11 ain.

BATAVIA 22 April. Eenechin ••• ch. vrou" t. Po.lo.•
GBdoeng, onder dc_sfd. Meester-Cornelia, verfiet<!p ze,~~- "
reD dagongeveerviorarengeleden harewoningompadie te
luijden. Zij had _haar -8 jarig ' tooD~je . .B~~tergelateii,
mtia. vond bet kind bij to bui8korilL~t ni~t ,...~er. AUe
naeporingen war~n te vergee~8 . .Deter dagen-werd zij
eeneklapl! vorraet door d~ terug~"mst vr.n den knaap.

liods tot eent cn . lDiteq.~tc ·~II~~e.. .tw~e l~~~t d~ ~t.a~
I~.:ie van het H~elllUl4-c:h..IDiU6d11~or· L :, r. · ' l'm~, '11i'e .b-ach-ttriu '
Zr. lis , bednit .van 11 • >ktober J8H. ' DO. 11', ccno1 ward ~ermeld.
.D.ool' den ~1iDister n ,n ~~Jo'aieu.-- is : ~~ 'Yerlof ··'qul",-Nedcrb.nd.

,

e.D kastgeforceerd en Yoor con bedrag van

f 2000.

de

die d.ieren &It:chts . cllondige, koppigo glnddakkertjcs
zijn, die niet foortwillen. E en diet rel1.i gers if: 'voornemCDS den beer Janson van Ra.ay voar t9 atellen

~gIl-~

,

• 'En boe ie uW'es naam, _all'
zijn?" , began

tha.l1l1

i~

.

zoo vrijpolltig . maar.'

de ' vro'lW" wedel'.

,Jk heet Boa," luiJde nu het kort. 8ntlVoord,
.1I0B ........ weI, det i. at. b••1 toevallig. !.let' jong
danr' in dan winkel h,?et ook zoo ."

.

Bqf! o,!troerde inwendig bij dele mededtteling. '~a·
bekend. gela.totrekken von het kiud en daarbij de

i

"
,

. _..

·.

; ,. n'.~D:

.~!:;a.!:e:~~:~~t:'e~!::",b:~. F~~:L;~~~ ~~~':~.:~e~~~~

; Ecft lweeJang verlol Dur !,:e:d~la~d, . ~q~!" Zlekte, a 11 clea: Gp.

:~:=~~~:r'w:~r;!~ ~!asj, ~{jk!:; waterstaac ,e~, " . Wadi bl1r~lijko

ZijDe:-~t~,kki~g, .'d~ ~;~ar.~'_ , tW~.' ~ ki~s~e. 'd~n w••

rit
bij
tustaat en "d Ill.l1ds ·bargerliJke· opDllb3ro :w«J'kou O. JhDe,
T{)t vooniltel'

~~~ , de la~::~~~' "~r~tv-Coroeli~-'e~"'r~kaui

~~al:.\,j~~!~.u::~~~~~~r)a~~ad~.~ . ~::._id~!~~. e~ ~~ngil mr.
au \tEN U, .,]),' OF MHIAIIA'S ,I ;RUD 'TII,' Mm~DO
To~ lid.} J. S', van den -Btoek, _' lt~n~le,or . der, ~lIto klUs;- bij
bet blnnenlandlcb bealuul' op de . bezt~~lngen . bujteQ ~.va 'eD. Madura.

Me~ de. ~aarneming

dei'

lnn~t~~ST~all voon't;r " der ' l~~d~~en,te

)~ ecs(el'· l'f.ll'nw. en j ' e~fUlsi tol dat

~:k;:gv:~~recd~:ava":!'~:r!ia

4.tI bel¥lt'Ulde

:r. \·~~r:~i.tt~:~ p.D ~=i~rud der
tihl1aris .zijoe b..

~et de vefbio:ure d.io~9t , in do ",grwc:sten , ":umal.ra's ~ ,WeitklUlt.

r:!e~t:~fdO~p~n~.~el~Q

.n de ) aJJl~~g~e d,ittri.kfe~~ . de ~_1'18 A.

tXGu'l o'!l.iN:

t'tr~~k., Le~. _ ~a~. ~·o ~, . ~_ S~alti",, ' la ,bt~liJIi:' komm.ies .op

nIl

•

bet bureau va~ d~?- anute'llt nndect ·n .D !liboga (Stim.tra'. Wtlttust)
ver1eead tweeJllng vedGf DIUU' ', (\cd,erl~d~ :weg~"vij~ieD j-,reD_oD'
afg.- brubeu dic.D..~t in ~edl!rbDdseb·:ndl e
I ••

rde. )~~e!;"':~I;::d~E~~~~~,Q:':~":!':"

W~en! ziekte, 'eetvol' u;t
~ijzer QaD, de

Nij'erh,id

z;jae bd:eHiilg, ·de t"eM.e hulpoDdol'-

openbale lagere tlchool,ta,l'e~~ongan H.

1. ' Hieb.

~uc~EJ,Io:. .
.
~." _
'Tot tweedeD bUlpoDderwijzcr aan de , o~n~an'l lagere Icb" Ql

!i:~~~:;'~n~" :::;:~:~e:~derwijzer .~~~ de IDdisch~ tlicnst.

t;

onlangs

TQt hulp_onJerwijt.,en: ,AaB .dt opf):. b~re _lagcf'C seboc"l te fluman;1p
(~faau]'aJ J . .0\ . J ,\ordel'm~D. thaD! li'llpoDderwijur UD. de opeu.bam iagere scbool 10 .W,Juolubo (~agelen), A.an. de opeobare .1agere
.!1I.::h.ooI te WOIlI:!~O~ (n i.g-~ le.u l It ._ -"OO !~, J~btelijlr hulponderwijur
Ull de openbara 1agere IIchuul t~ Jfembaog, ,thaM op. wachtgel.d.
Tot lwe~en h\i~PODder"ijzel .. ;LO de opecbarc 1~1'I .aehovl. f,.

:::::;":i;-S:~d:rr~:~~ J~.:;:~:.::~:~~~wijzor vcOr de
Door ' deo

J'i~kt(lurvaD.-Ju6t:tic

JudUieh. dieDIt,

iii

OO':OGt.&tU8P:

nat door den' L~~!::D t:e lIudjukerto ia
Tot buitengtwoo D .ubtHtnut grimer, buite.n bcl:1I"Ul"nD den lande,
bij !.lie regtbaak. mr. C.l'!: DUI)I iiall.,)t
rat door dell ~:~~~~ te K0r4oes 'i.
Tot bultengo'lfoon IUb5Iihlut.griffier, buiteo be,zwaaryanden lude.
bij tiie .reglbaok, }o'. U It. Jacubaz:
UOO~ den l~ inkteur ' uu Fin.aDC:e'l. i.

l'it zijlle botrokkiDg. de eerate-_ klttk bij _de .dire.ktie, f'. J . leI.
linibaul.
.
. ,

SchutterjJen, enz.
HU

vI:

S('HUTT&H1J TK·T.IIRNATK.
.8!J(OI'IIDI

Voor bet jur 1676.
..
Tot. leden un, den lrijgnaa~:. de e~nlfe l~iteDIlDt:E. ~,A CofJeobfl W;
de tweede. luittD:Lnt L, r!Qieej de '.er~ ~nt.majoor A. O. ~oelltpiet.
de !erge nt Abd~lIab l:Ialoe&Ot';' de korporaal J. A. .ltumempel', Itli.
descliutterAl1terboelao.,
.I.U~ L\"\;c;; .l,,.ij. .. ':iu J.l:"l.L "~"'--'" ..:,~ ~,, :.~2 ... : .. :: ... ...".: ~,', 8_ C-.., ;.:. .... .:. . . ::.

BESTOU&

OVERVH~IUrt>B

OOll'r&llLINGEN.

BIN(EllOt

•

" Tot:laiteDant de~' ehinneD te' ~ido-:A,rdjo-", (~oerab~). K"ee ~hll

BiDg.

DepnrtCInent von Oorlog. '
l'~.t.:-,Pln'

"

I

Fen : t"e,.jariK "erklf Qur N~ilrlnd., "'egal , tiekte, . uo dec I;~
pitein der ioftln! erie_ W, J ~~n~~:::tD
Op ,.trz~k, tervol, nit, -Zr. Ms. Q,ilit~re :.dieast: wC':geUII yolt1rAJ~
ten dit:lu(l Ljd, mel bebotiJ. "',Il. regt 01, peniUQeo. do kapileill dill"
intallterie H. .T. Gerriheo.

la:.:d,

":\:rvIII , nil 's
,HOOFt. de b... ~e rlijt tt:hnjt"uder .ij(dekJu£e
bij bet "':"pen der utillerie k. L. F. , H Jhij....

jong dan ziet in, hu!s nietS' ala 'alechtigheid ,vllor lIi~h;
bet kind kau 't toch niet . helpe~_ eu.".is maar een on·
gelukkig schAa.p, eu . d.aar ~lij,l~ ,. !n~n en · i~ lelvers geen
kiDd~,.. beb,,"u en. !?cb een Jon~ . nood.g hebbenom
viocb weg te brengeD,ligthij .. h.....t zoogood · al. bij
(H13 t~uis, en we iuten D.lJm geregeld van o~a armoe·

djo meeproevcn:"
, En zied3lU' ou 'de ontdekldng. die ' Roe cleed en die
bem diep, .e.r diop 'troLHet ·Io.d 'oor hem niet den
minaten twijrel me~r,._ of de _ ~e.do:eJde vroQW wu lijD
docht.r, die van kwead t.ot erger "'a. gekom.n en bet

nn:am dien , het droe"g, , de~~m hem leta treurlg:a ver~
moe~cn, !ollder dat bij nog wilt wat,

!::~:dta~thW~~ h:~:t~ki;a~ _·~ijril.c~k8~~e' !;!';:~·.,!~

.,"En hoe ia z~n voorna.am P"
"Hendrik.·'
,Mijn hemel .! zijn eigen eerlijk.e naam ', .... lJehJrik
Roal " Uij lion een 'o ogenb!ik Diet "prektln en kre~g
zijn gewone zenuwtrekkingen, die gelukkig ~uor de
frau" onopgelllerkt blttven. '1:ij herltelde zich echte~
'zoo g'Qed · en spoadig mogelijk eu vroeg , toea 0pllie~w:
, 'E n hoe kDmt gij bier aao dell jongen. en wie zija
zljn ouder:e ?,"
"Boe ik c:r a8,u kom en wie zijn ou~ers_ zijn - ja,
wat Eal i~ UW~B . ~uarvD.n zeggen(: antwoordd~ z.ij _on·
der e~n vee:beteekenend gebaar; • een vader beeR hij
niet, en ':ijn mo.eder, die ook , ~oa van baar zelven

:ltond,
-;:~::;ij~~~~~: .:~ij~~'ij~\:::!i::~~~I~~-8::
voegde bij haar tOe: · ." _.......
'
..

:::tt~~:~o~:~ijk:~~' ~~:e:t'o~fUt:m::::n. n~e: ~:~~ ~~

j~rf:ln la.ng ' hiern~t eon geme;en .oort
~f ,,,,olJ3.18 . ~je 't, noomen , wilt, ~r op Da.'
manl 't i. m8d.~r 'i.deren avond :oen.

"an dan8hui~,
Ooh, mijn lieTe
leven, aloof or
'8eon GOd. il.i dog ' helllel i."pektabll, '. mirakel •• Dat

. Met dit laat.te; .v ,onotr., d~.tgij'en chri8telijk
werk." Doch zich b~zilln.eDde; Ter'l>l~d(: .:bij: . ~ OC~t ueem

mi~ niet. kW,ali~k,-i.k dac~t.. ~i~t.. 8an: . jEt_ ~ligi~f ID:MJ

,on~er .ee~ chra~tehj~ ",e.rk.

:e D . ~e:n

.~,?~d ~er~ ,.arsta .i.h

heheICde. i\log,~ de neere, j~ er ,voor , loon~n.". E,~ ieb
uit- ~ijt\ vcatv.ak . hnl.e~de: ~' Z~e, ,~&ar}e . e8r, gulden, kool
dan joc;agen, ,da" ' ~, ie~1! voor, ~Qe ,de ~ten aaDj~ ~A11
"en . zo~dra ik ~a~r . e~ns . kaD" ko~ ,i k je ~og, wel . ereil
op~keD ._" · '
.' . . , . ....
'. ..
'

:E:,

m~t d.ze w';"rd:en . de kllUle. ,.erlat~nde eDdool
, d.n .,;,"kel gaando, ,h.k hij d.n· Irn." p oven •.trakir
d~ 00. cn, .gro"tte b.m , rriendelijk, . te,wijl bij b.m ·ee.
paar mal en OYer d, waRson o\reek, .enli~p totn' d•
·a t.....t op, zonder de. Yroo." · ..1(. tijd ..te latellb.m.vool
<len rIdon to bedankell:
.
(11:prll '"mlgl,)

.

'I'

. . . . . . . . C! den.~ ~ijllin' di8~tge~~8 .tad~8&~we~ig li~i. ~~~ge.e!d~~ zljllO";t~,i; e~ .h";;o b;"enier,~oatte1;~
fl. f."'a
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' ~~d:;~~ v:~:.~~: EcM~ :'-M7::;,' V!''-'' ~l:: R~~~~~er~Itll~tg:

L'luhhu~!'&n--fa1ntIi•• , Mm.' Ru1eitume,Vog~.t. t I) .Hee.
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. De 1l~nk~ntell :', W •• tPb610n bobben mode .eel

Stut Q~¢ J:ard .te Londenj · '.e n ,,'~eldra" .. ·~Ure'tl de verei~.chte :mtla.treg"l.e.~"g.e-!10~~n-_- om : dtm"C,voortvluchtige
ttt Queenstown B&n te bo~~~, . '·Woarscbijnlijk wist

so~ijk'- \.ugst

lev~~i~~ ~e.,,~,n ~snup~~e,n:

hij lIi.~t:.: , ~n,t de .~?~~~~~ ,~P ' ~e,w--r0rk .~ez~ ; pluta .?p
elke !re~8, ,_a,a.t;ldo~n, aoc~ ' ~~'e -_t ook zlJ, 10 AmerlKa
flang~~~me~, ' li.ep h,ij to~h'. groo~e ka~8, oI!,mit~e~lijk

~~B e~~~~~~e ::~~~;~od~,~~~i~d:o::I~to:l~i:~nJO::~::

J:a~I:I~ec:aa t~i~<;[:e:~,,~t~~bt ar~:~~~ !~: ~:n~ :i~~

en ontza~ting heer~chten in den geheelen
o~trek( ' euer oogen,bhk vr~e~de' ~en groo~e -_ stukken
Ul~ de . booAe op qe nnburlge hmzcn to , ZI8n nedt!r
8tort~.n.J' maar de et-G i' igh~id- \'~n h~t gebouw wcer:stoDd
met glana het geweld ynn den 8torm. Er is hoege.

AF.

_.

Bcsluitcn.

en.

-ue

van .9 A.pril 8. 8. b~n~em~ tot preei de~t ~er bttide
Dooge 6erecht8ho~eD aldaer. · '
,.'
BenoolUd: bij het w.pen dor info tot kommand . der
IB~ div-isi,e' de g,en. mnj, A, 'V. }'. Weitzel, van het
wn.pen, thana ter bea~hikki,ng van het Deparlement 1'811
Oo.rlog; mot iDgG,ng "a~ 1 . Apr~l a , • . tot ka,LltQIlr. te
Te~bt}rg. mr . .P. GratamA, thane griffier bij 'Iet kantODger'. le" Doelin~hemj met': iugang van 1 April18i6,
tot (lirecteur van . sen dar Rijkllltelegrs!"fkantorcll de
tolagrofi.t dar 2d. kl. ], A. Valentijn .
Verg und: nan F . X .. L. De Poth, notn-r:. to Yare·
Beveld, het: AAlin omen en drag-en f'a.n het J~ere k l'lli8
ado-·k}. der HohenzollernBcbe HuiB.orde, he m door
.ijne Doorluchtiga Hoogh~id .len Vont ..n .IIobouzolJara geacbonken ,
.
Bij . Zr, Ms . be.luiti. :nr... W .. A. A . J . boron
Bc_himmelpenninck fan der ( ije" refor.e nd. bij het Min.
,"an Ruit-en1. ZakeJl~ op zijn 1rerzoek, eerYol uit clie
b~t~Jkki ng onls}agen, met ~ngang von 1 !I!ei 1~76,
en !'ulks onder dank bet. voor de ,ele en goede dlensten door hem daarin, &8:0 den lande bewet.en, en 111
hij 'met ingang va'n 1 .. Mei· ltH6 benoemd tot min.resid. buiten bezwallr van '15 ~ijks ecbatk.ist eo als
roodaDig ~eotald in di.potiibiliteit.
Bij Z. M . b•• luit io tot r.ad-ad.i.eur 'oor cle hond'ele:.. · en consulaire_, zuken ,bij hat , Min. van Dllitenl.
Z&d:en, met ingo.ug von 1 Mei ] 876, benoemd .ror.
W . A,. P. Vetkerk. PistoriuI, . thnn. ref.rond . bij, het
".E ~. ;.:~!l J! ;!l ~'f\I"; ... n

"

Bij "on, beoluit· .ijn bij d. Aigeru. lleken'alUer be·
noemd: toL commies B.. J '. ·IIoltupfel, than. a<ljuuctcommie'sj tot 'adjunct commie. n. P. DUfek, than8
eer.to klerk .

Stormberichtcn uithet Buitenland
Hooglllt zeld~n .k omt-',een 8tor~ 'voor, die '- zijn8 k racht
over e~n. ZOQ groo~:, ui~ge.trektheid ,.laat gevoelen ale
die welke 11 eu:2 Maart en nog daarna o'er sen
~gro·ot · deel ' van ,Euro!,a ha.ft· gewoed.
'.
~n ' Parij ! h"eef'l; die storm twtemaal vier en twi_Dtig
nreD' 'Ilcbter :elka.tider -eon ~erk . der ver~ieling &DoDgeric lit, dat hi e~., en daa.r )ev:c~Aig doet den ken san _de
'dagen ,der commune., Er ,zijn zoovele ' huil$~n: , ~an" : dak
:be~oofd; dat 't .e r uitzie.t ~hu)f de stad een bombarde ..
"ment-;heeft· duo.rge.tMn. . H.t B oi• . de.. lJouloghe, dat
zieb ' nauweHjks ' e~_iligerIDat" bere,teld , II,e eft ,;,O,U de fer~
woe,ting do.or ' ~belog •• u Parijo geleden, he art thnn.
weder ruimschoota zijn tol a&D den hevigen wind , be·
taBid . . Moer, dan bondord z"aro boom en . ,jin· tagen deD
grond geworpa:n., Be,t .anntal perooonlijke ong"luHeD,
ill med~ ,z_e,er groot, vele~ ~er:loren, bet le~en, allderen
w.~d.n ~erm inkt.
Erger ~.e~~r
d~or den :wi~d,, : i~ de .schade door
he~ , wa~r t00g~bra~bt. De 8ei~e iff wedtlr buiten Z-ijU6 ,
OBv~ra . g~tre~en ,e n is j>~jo.& .: zoo, _hO"og, ~b_ in .1872'" een
de.· hoog.t bek.ende Jt.!'ndoD uit den lateren tijd. Het
dorpj. lIfni,01!r~ Irn:rt bij .Parija i. 'weder geh ••1 onder

.,I -_

,4An.

wate~ , gel~QPe~ ,eu .- 800 ,inwouers.zijo io· de D8burige

..' dorpen· ing~k,~l\r.ti.e~~j de ellende is onbesl· hrijf~lijk.
Ook 'iu' all~erd 4eul\rt-e_menten rijzon de ' rivieroll wedllr
op',.eroDtrus~eDde - wijze:
V'oor~ h~bb'eJ\ .f sle . Itl;l den, 0 .. B , Rouann, veel geI.d~n . ·

"..

-':l'~ Bru~eel , h~ett, n~nr

meer kracbt

s...oed

't RCr'tijut , de storm nog met
dan ill l<'rankrijk. Het regen de

letterlij1:i seb·oo~et6en.en en dakpauo,en; in a~nbouw zijud~ h~ izen, ,t:Oowe l . ala oude gebou \ten, zijn ·ingoltort

'fooral.· het ·-C;rquo· llenz bij het .Station ulL . Midi ho.n
'ft";el I(eler.icn. Her. park - \'er!oor zijo zw&ar~te boomen.

In ' Antwerpcn, dat

Log meer , getc i ~tord. werd , is IHlt

ver1t~~r lange de Itratell

:gedurende ' O[!d6ra~hoide:D ureu

'sehael geetremd gewewt.· tie4elJ,' die · zicb "P O\tf!-&t_b,8

v~nd.D, w.ri~ gODood •••kt op den grond t. g ••n lig,en, .teneiJldu niet door don. wind 0J>soDomen te ",or-

Engelan'l, Zuidelijk Scbotl.nd en We.'elijk Ierlanu

.tellen ,

hebben het eerst de verwoelll&ontle werl[i og yan dt"lQ
storm onderYouden. R eeds in d ~ u morgen vnn 12 deter was dusr do t dlcgrsphische ge m e3 U8~b o.p ge.toord
en bet IIp o?rweg-vel'keer door de v,e le ~Ulgav sIlell. h.oo,
men belemU16rd, en ge tuigde Let groot Rantnl omge\'8.1~
len fllbrieka choonteenen "'ll,n de,' buitengewo ne kracbt
vnn den storm. D e Keize rill n\n Ooatenrijk, die VRn
Windsor naar Paddi ngton reed , mocBt, op het kleine
"stion -Slough uren 18ng vertooven, ccr de lipoorweg
weder fr ijge,maakt was.
In het ,K soaal woeJde de storm mede zoo hevi g,
dat de haven VAU CaJaie niet bereikbnor l7tls: cn de
booten, die berhaalde maleu tro.chtt,en Dover te ver
lAten, telkeIl! gelloodzBakt wa,reu ,t erug te keeren. De
Itoomboot, die O.tende vo or D over verliet, heeft groot
gev8ur geloope n. l.'t;l vergeef:5 ' trac btte de kapitein in
de haven ,un. C111a.ie te vluohton , hij kon ~r Diet ·bin.
nen kom en 011 was toen genoouzaai,t in den vr~ese~
Jijke:n storm den ofertocht O\'er het Kannal te wegeD,
't geen bom tot alge weene vorbuiog te Dover gelukte.

De Eelgische Bank bestolen .

go;: . ,l;gl~ ,,0;1 t , ul L.L c:t!J.. .L/ O:; .u... )c: ........ t".: ~ .u .........
dnalden van 360 to. 315, OlU tpch wedel' met 335 t.
sluiteD, ' en zij namen de . g..:huele fonus6n mnrkt . in
JI1 ;;;\1

bare daleDde bewegiog mede.
Ee;t:l ' bevel tot aanhouding, wcrd uitl!6f'Aardigd tcgen
den chef rall het seeratariaat dar Belgilllche Bn,nk,
wegens beschuldiging yun diefstal von 7 -millioan.
Jl1en rerlUQedd o dot hij •• n boord wal van de C ty
til jl(>ril, die Queenstown op de ra15 nr~Ar New York

;~:~!~~·:e '~~'~~e":

OO:n:ij~e~~~~b~e~O~~.~~~~

'_'.:

.

Vervoll!

d~r

Nil'I""!<llwrichtpn.

COlumn:, "\\'ij -ve8~igen de nandach ~ ,an h et pub1i~k
op de voorstellin&j welke Let Militair· LiefiHc!bberij
toon eelgezelacho.p morgen n\'ond in het gcbouw n,ll
-4ell bee r Geib,
'I'n\fu.n~, ci(wen Z81. lI t:t ge zel..
8cl\a.p heeft zlc h oak ditmnal weder 1\1I e moge lijke
8~~~i!! en in~.p~nning_ getroo6.t. ten ei nd~ bet pUbliek
eV,~:t\llls de " orige malen zoo aangen"B, 'l1 mogelijk de n
aV,o nd t~ doen doorhrenge_n,_ _

27 .A pril 1876,
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~
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we~k'-

.

1~~d8 \'~orra~d "

no~~~te~a:~~o:o~:ai~~Cd!i~~; l~~:arV::r:!r :~~e~Dl~:h:'::'

g~D

~

ter' zake
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(718)

z~jn.-

bekomen ..
. ',
,L'e ' Hoofd- Iugenieur 2e :klasse
EerstaOonwezend· , lngenieur.
J. F ' F",, 'M QET.

_

Yrijdag 28 ' April; Y(lor rekol1ing

I

' ~'I_ r .

~(\~ 1\lr. ' :a.

'

D.

genieur in de MesidcDtle Sam 0. r 0. D g, maa~t
bekend, flA-t ten zijn(Jn, b~rel,o, da.gclijkB , van . llf
heden tot Vrijdag den ~, Mei 1,8:"G, ten een ur~ ', dee

in

hot

Moi~or,

olll~ier.kampeDlont

t.

'I

.

fe3v~;~~~gtl;n.:n~i~~~inkg::,,~ e:e~ko:::n-z~:r ,~;:!~::~!;
.aD het We.ter HAVBNHOO.l<' D t. Sa mo r.n g .
Sam a ra D g; 26 April 1876 .
·VO . Hoof4· ID genieur 2 kl.tilJse '
Ee!'statmwezend Ingenicu~1 ",
756
J. F. F . M01':T . :·

oP

Vellduti~ te 11age1ang
DIN S 0 A. G 2 il'Iei, ten h'uize .an den H~e,r .
F, VON.l~,·

.van diverse 11£ eub e l en en Ii u isr aad.
·De Vend umeeBter~

J, A,VAN IIA1>H:L.

(725)

Vemlutie wegens vertrek
opDON DERDAG, den 4 Mei, ,
teu ' huize ,vau den WelEd~len Heer

A, F . 'VAN SUCH'1'ELEN,
to PELORAN,
\,IlU ZEd. zee r netten i. n b 0 e del,
Waaronder;
Bn.tns'n s~ h Meubiln ir, Scldltledj911, Stuuwneeer Haug .
en ' Tafdlatnpen) -Porcelein-' Eet- en
Thces erY"iez e~.
Gllis~ Krista.l- en Pleetwerli:en, Buffet, 1Jekist, ee n
groat S:twoo houh!h r.edi knnt · voor twee p6T80nea,.
IJteren een- persoona en kinder I edikanten, DispeD8
en Goedllng liekken e n gereedscbappcn, een Dubbel a
Toove Illntuarn met Dissolving Views.
Voort.:
E'en bijzonder fraaije collec~:e Plo.n te.n in PoHen,
l"'aarunder uitgezochte 800rten neg~,nja9,. urens, ~.o -

:y
::~' gr~~%O~:~~"~n,7~~,Il:~~r~o:~~~ante;~eZt~jat~~:::{:~

Stij!en" ~lelkge vende en bczt>tte KoeijeD~ Kalverea:
enz, enz.
SOESlIIAN en Co .
7:i8

Publieke verkool?:
Op oen nnder te bepalsn dng ~en ~yef8t88n
bet venduklllltoor te Sallarang rall:

Eell

~r t.

lleholl\v met een steenen Imis en iteene n. bijgeboudo oudfj

wen~ 'gel egen binneD de atu.d S:l.m:ulln; i~
stadhni~ st.r!!'at wij!{ L~. D . No, 171, thana

geocc u~

+

peerd' door den Heer Ii. IU EIJER.
Een eLot.
Bebouw met een I:Iteenen huifJ en Bteenen lJijgebou wen, gel egen Anu den Hodjonglitche u 'Wag .- wijJr
Ln., H . No. 902, laatet bew-oond d oor wijlen de n H eer
,\c.1I.. CLIGNEfl' .

Een crt.
B~eenen

Bebouwd met; een

buia en steanen bijg~:

bouweo, gelegen ill d" ge nielaan, wij k La, K. {vroeger
La. F" No. p'S&, thans bewoonn doo, den Heo. L.
ANDHE3.S, en
.

Een r eg t ' van opsb},l op eon stuk grond, geu8~n;ad
Babo. dn.n, bebouwd met een ateenen hui8 en ge~egeD.
t ~ ()",n·ft,t'P..Tlf"', wlik LR-. H
No. 20.
-

])c GI{J)L(!gth'dcJtl

~an

de enen A . Il . CLIGNETT"
Me NEIl-L en Co .

(2139)

MILlHlR Lf~FUEBB[RIJ TOOSEEL
;,IIOOP 13EKROONT, VLlJT BELOON1'."
Met toesternmin g der be.voegdc Rutc,riteiten.
In het geb o\l w van clen \VelEd . Heel'
GEIJ3 (op 'I' a W II n g)

OpVI'ijda~

den 28 April 1876.

YOOllSTELL1NG,
be!b:umde

jn

de ' oprooring Tno;

De EiJ" van Oroissij ..
Tooucelspel in tweo . bedrijren.
DAARNA,

onaGUe~rp.D~

:Ent'-ee

MaloUan

.d.Q~~

"::

J

1.50.

Pla.toon te bespreken Ii /. 0,25 extrB per pluto
op ,itlen da,~ del' ,'oorstcUing, "f;\U dee. mC!rgenjlJ iJlj ;j
tot des middags 2 ure sail het Comedle-gebouw.
739
DE DIREC1'IE. ,

{Jntpakt U/:t TVeencn :
ECnT MEElt~ ('nUIME'1 TABA.KSl'IJ]'E~"
I~ DEN VOltM YAN .EEN
. .

Goudscnen pijp, ...• .
nH~,t

7011

:l ang.. ,b a

l' Jl

S tee n mondstuk, 'in ·ctrri.T:
G . C, T, rnn DORP en · C~

Sy'stems of Land Tenure

A v:,n

~.?:.~ijl .~~~e~t!e J.ij~~:~n~D:'.,t te.Z~~~ra;~e.p~ij~: ~c.,.~:!drii~:~.: .. . ~:n;Ov~rt;:~,e.~v~Vr~rZ~:~1:;r .;:~e~~:a;~ Cl~a(nO,' . ~.~:.lp;~;
pooi om _pla.he", op deCitll of Par:. to nomen" en
yOrifOk WOODsd&!! ,vond met . den trein na~r C~lai./.

.

(1""0' het . Lami..)
.
~ H
.' oO.fd-Ingenieur 21d •••• , E::i..t~anwezend 1~.'... '

p. P l.eh".Rrs,

9.-. ,

WLs,Ulk0!'lerB op Hol~I\~(l 6 qHl. ..d3to, 100 par I ~u lcr,

.
09,/" Bnnl<; n,) I , FaktOrl,l'
den. Intu8!1cheD kWllIn hij dlO,~toe niet in ue gelegen.
-- - -- - - - .-'.-,
. ..
IJe i~ en op tien goclicll lOorgen bespeurrle hij, r]tl~tij -.
AU"L! •.~"lut-;.H" " t:HU. Ut,ICU

~:oJ:;~~·c~ea:. zr)~,[~:n~)I~n w~~e\~ra~:~r~I\!Bnt k~~~t:n~~(:

_

)50~ beamag:~ '( 19~OO ..e~ b~ ~lslu~~~ng :,daarvan;
on~id~e.1.ij~ 'daarna,. voor :: de laverlng oar .' voor ' da.t
benoodigde . In . 's
oDthrekende
ma.,terj&l~n. · '
'
" ;.... :
: '.
.

opgemsn.kt do or de Hnnllels- '" ereeni gi ng te Samarang.

f

.'

Anm'8ng' hm 8 1/ 1 , ure precies.

KOFFIE, Gewone
I oa r- at opgeruimd.
id.
W. I . bereiding, I
00
, :'
~UIl{P:R, OOlJ;8t opgeruimd.
IN·I)I(}(}, I 8 .2!j 0.-/3.75.
KOEFlUIDIl~, "Ie .oort /70 . - per kodie .
13 Uli"l" KL II 1 0 fJoort /0.1 11 IJer pond.
RIJS-r, ~.~::-a~~)~:~~t~e.Boort f 9.-, 20 soorb f 8.-

ROl'Th'1G, 1e k ... /14.- ; ' f 16 . -

;

'.

:'''Olm

PR~J~CQURANT,

"

' .'

De Euishoutlslcr van [wee

HANDELSBERICHTEN.

I

.

.• ijije~ . ~)U'.18 · ....~beBtediDg " ':"0fdeli.~.houdLlll ·
.b6t dollh .•• U 'zware :ropor~tli!n · a.n ,.de : Regents"• •..
ning te .~amBrang':~ wanrvn.n ',de ,:mIl;~iIQu~ aanneming:-

op -

.e'~t~g~~~;:i~iui;:: l.t:~~.I~~~:~,::;~~~!nt~~ ~~; ::~

di:j
ring der door pnrtic uliere n iu d~p08ito gege\'en ef.
feeteD,' eD , naar 't schijnt, bracht hij (lie ann de Beurs,
om ze wader in t,e koopen ala zijue I pe(Jula.tle~ al:tng-

'

cen

Behalve Ban de llitBtekende zo rgen en aan den ij"er
van de justitie is de RlI.nhouding nill den voortduoh~
tige te dunken aan do bcmoeiiugen van den E elg:iIIchel!- -yice ,cQnsu l te . Liverpool, dell hee r Denduyts,
die gehe el uit eigeu bcweging naar Brunei tt;-legraphcorde, do.t een geldwi8seJaarte J"iverpool hem kCl!nis gegeveu hnd, \'an cen bet oek von uen vree mdoling, die ongtH'eer H.O,OOO frs , iu biljettt: ii d~r 1}eJ
g:schc_ ,Banqu.' nai'OtUJ 'e ilt dJ llnra wenscbtc in to wiR8elen. ?\ ntuurlijk 'nerd h~t F:\t ka t te B ruBs'a l tel"stollLi
van dit te lc,gram in hmuis geatt!l!l, en op die wijz&
kOlldcn ar malltregclen genom en 'worJ &-n OlD deu_ , 01}tr()Uy,~ell {'hel d , lUll a.. reeus to Queenstown te doen
ar resteoreh . IIij reisue onder del.! aangenomen nan,m
'van Liagre.

groc, Oak B.nde n our • • pe"uleerdo bij op groote
8ch~t\1 eu in de batsto mfttmd bebf\tde hij nog
ettelij~e duizende~, die hi.j {erloren hat!. DugeluhA:ige

,

Feh.lva do mill ioenen die bet.ald moeten

nfoohuwelijk.

moe.t ...udoen.. .

den Senn,at, een ar.der ('.oTIRul-generanl der N ederil].u
den to DrU89(!L llij was lill van de m~ e8 t aristocrati8che, club te Bru!uJ~l (den Ct!nle d~ r Un':fn,.-bekend
onq..er- don naam It Ene) en 8I oelde .daar ' Bteed. zeer

':....

word en (n de brSB3en di e da::lrdoor ' in · groote fortuinen geschoten tullen zijn, is er n og ietl, clat uit een
3Igtl1l!(W D oo~ pu t, olltzaglijke nadeelen oplcvert, en
wei het geknakt~ krediet e ll de zodelijke verantwoor
delijkheid, :welke ~rukt. op di! directi e eener ee ret" ftnllDcieelo o:lderne rning. die op zoo groote schll.:~l heatolen kon worden . Ik zau 't .&iet ,wagen alics mede
t~ deelen wat' bier van ipond t,ot- mond gMt, noch ut!!
namen dar per.onen te noemen . die ' op aller tong
zwe.ye o ~en die op intiotr en voet met 't Riot en zijne
wl, itreu e Je efdeu -an die , tlteeds trouW8 deelgeDooten
wo.r~n \'nn ' hunn~ Jlemppartijen en dolle geldyerkwillHllg .. , Zelfo Jl!egt men dat, Lolo e~ns op een ' feeetje
ten" h~rf!n. -b!1ize :_een ~r~r:t~., uitbrac~~ op de gevulde
knl der ]j-;rtque de B elgi'lt.:e, welke woorden d uor hare
gaeten luide lferdcn toegejuicbt.
B:u O~B _!1~ is ge bl~1.: en dnt de ve , dui~teringen en
val:llchbt)den reeds yan v6 6r 6 ja.ren dagtcekenen, bet
ondeJ'toek jill echter Yuore erst nog niot flfgeloo pen, daar
eeu o,nuoomaUjk nantal hoekell, pnpierE:fD,· reke.aincen
ellZ, woe ten worden nagetien .
All en die -eene' rekenitlg-cll urant .hadden met de Belgieche Bank ziju -verzocht hunna ·booken na ' to zien, ten einue te conc.tateeren of er DOk. ten hunnen nadeele valacbbeden ge
plecgd ziju. Ik beboef u ni.t Ie zegger., "'el k een
81~g zulke zalteD (lao het krediet eeno r Bank toebrengen, ' Men zegt dat, indi an er eene grootere cri sis uit
vooI:'spruit~I1 mocht, de BflfJtjue "aii n:Z /t! re eall t oezeggin g gedtuloU heeft t.it:h t er wille vau he!; publiek besl!h kbaar te stell en. I n ~ ~n woord, onrnat en vrec9
d~':l:klteu . de gemoe deren en Ban d e Benrs i. eene
ahn o.p1leer, die nfln een naderende crisi s do et ~ellken
De E t u;le b.~lg t! gld' eel'O beacbrij ving rn,n dll wOiling
,',, " T,,, ln in '"' ~ II-HPo d~, l " Ld. ])e inr ic htill!! is inueruH.ud \'ors~eJijk , ell me ll. staat ,'arb,la,Bll hoe 't Ui.:)gelijk is, dnt at die 8chntton ' gegeven zijn non eene
(rouw, die letto rlijk niets arwlokkelijkii heeft, noch
door geest, ooch door achoonheid u itOlunt en zelfs de
meest eiementait't"l opvoeding miot.
, III
woord, alles in deze znn.k iB walgelijk en

D un 10 'eu hoertlcbttt te Druslel de grootete onbterten i •. De chef (10 bureau vau de Belgische llll.nk, (de
Banque dd B e'gigu" we l te onderacheiden Ta.n d~ B un·
gut! _Natirmalt) belost met het ·toezicht !ler uepoBi.tO·B
in effecten, .t'u g~ne 't K.int- de R codenbr ke, was plot
. eling ve rdwencll, eu een zcer belsDgrijk bodrag slIn
p.a-pieren, op vele miUioenen ,,~(oj(:;h at, door . hom vcr·
duisterd. Hg was uanr Eng.:!iand yertt'lJkk en om zich
waar8chijIllijk nnnr .A merika te begeyen. Hoe groot de
"m~ek .ol> de Be,ur. IVa. t~n g.~lg. , .an. di,t fei~ b~.
UU t_H ~

i

•

...

te

.

.•:'-: j kon. bcsluit 18 de 2de luit.-k wartierm. B. nis·
aink,' ~ van het Gue reg. inf., in. rang en anci ~Dl,eteit
oVl!rgoplsatat biJ bet pel:'so'n eel ddr wi.lit. lldmi~. ~' an
het lo "er in Ned . Indio; - i. mr . D. L. F. D. ·Pauly,
;: ~~~ dtret~j;'c:'U~ ·'·an- jU8titia in ':Ne?.]II{lie, met ingallg

:: ;"

zulk eene .onv~~8chilli gheirl.. Altijd echter v{)igdo e_e n.t;
bl"ijllo ~erzuchting: tI ll nt 1! ncl" -tfij j~ inderdand in
deu kmp, en met hem ztjne m 'l itlf 'U, de vermn.Rfue
1)010 .btlkend nl~. Q /~7IJne, .(JflX d'lW1 0ldf t!t auz · tub eaux
de m " , ~f!I \'oor WI6 .hU. llBur men verzekert,· een "er
zelu~rt; ern' "crmogen \'nu l millioen bad vfl9tgewt.
M "sr 't eroHt igste VRn de zaak is, wat de· El.oi e
.Be 1e i:ve~h.a~lt" ~.",melijk dat 4,e Go~ve.rneut' .~e~ BIl_nk
ree'd8 ~ eell J[l.nr geletion "voor hem gew8BfI!ICtlu:wd 18 j
toeu ~n.U1y.lijk wn.re~ er efft!cten in oml oop, di e blijkens
d:~ n,llllltefe a.#11 ~e Bonk ,i,~. d~posito waren gegeven .
En
meer.J8 't, il.l hem gestelJe vertrouwen ·on'9'er·
k)aarbllflr, omd-at , hij en .f!' and Iciqnenr leefde; hoewel
, zijn tr"l,temeut niet zcer 8chitle~e~d w~e en h.ij gecil
vermogell be~ll,t, Hoe groot de door 'hem verduisterde
Bom i!:l, kau nog n~et \fOrU en opgegovcll; na_c ht en dng
wordt er nall de Bllnk gewe1kt oro 1.(JO mogelijk een
nnuwk eu rigen stunt op te maken del" effe,cteu; die
aR '1'.l"8tig- moeten, z~j~, matn: dit . a~tll1\D8 is zeIter dat
do verliezen Diet dUlzcnuen ,:"3ar mlilioenen bed~a.gen .
Mag: men llU,l(. de. loope ndc gC lu chtt:n geloof SltLllU,
dan dl'eigt de l.aak der llelgiecbe Bank cen ollhaglijken , omrang te ,verkrijg Ln e'n \'oor du adminiitru.burs
erll~tige bE8volgen. op lie la veren. D azeD zijn de bee-r en: F ortnmps , gouverneur; Kok, vice·gQu,verueurj Van
de Jill, 1"abntier, Gendebien ndmin istrateurij j Ba.uwe~j) lllnrkice de RodGs, Emorique, grll.o.f D~ 'Borchgra.ve d'Altenli, De '~ri~8; Piriton; J . W~Bh er en
1,ouiij Lederrq" commie':1.rUffleIi. '}Tet juiste c ijfer der
vetii eten, door 'd en '-diefstal; do verd u'6tcringen en, de
vele . vtl,.l$Cbhl'!de~ in g~I1chrifte, d oor :Eugene 't Kint
der fturik~:ber<Jklt e nd, illl nog uiet op te ge \'en, manr
nfl,Luurlijk ~ul l e n de nRuue~lhoude ra de' a.dminiatrnteura
en cOtllUl is.!H:l.risMen .. vour ~ ie verli ezen n,m prnkt!lijk

·- "Socra b:a

N ederl. Indie .

'.

OUlD' Id.~t~Luk Ull zlJoe, 8.lI.[lho~d,~g, tel~grap .. e~rde·hIJ
ol~n den heel' }"urtamps: IIl;k..ben g:. arreijteerd; lk hu, p
dat ~en lJllj ' met ' t !log op m~ine l g,ezond~eid ·m et
CtI(L70f zal, boha.nde.len.':
llit.,zooderling t~legram was.
w~ldr" in geheoJ ~ .Drussol bekentl j men hqorde van
nietll andere a;H"eken en iedereen stond H~rbnnsd over

•

0

e: ·ec,~!,"" niet

iijkKenni • • an· zijn ,.,trel< De.e

_i

de~ .:ur::~'jt~ : ~::b;:!:~::~~:~·g:~~:::;

ge- , la"g, . dupe van en tol.grapho.rde .~D1Dldd.IiJIt naar

-le4en:; In ' Keulen,18' 0. ' ~." ln do -Andrea.s . kerk~ . wRarltt .
vele -pet:aone~' v~t?r de,n, ~plotael.in~. op.~.ekqti1~n or}'A~~ '
w~ren _gt}\·luch.t , OPll 'd ee! dar, ~I ~.n '~~ers ,ingewaaid 'en
op' den 'predikstQ-;l terech~_,:g8,k~~I:tD, gelukkig ttcbte r
zopder ' iemMnd_,te kwet8e~_ of o~~eh~kken te ,:"e,r~ ort~ken, . hoew~l or" eell hevige ontB~clte~i. onde~ de
d

naamd gean ,_sch0.4e na.~gericht, behalve dat een gcdeeIte dak bedekldng opgorold werd. De meeste andere
k~rkell Dn t ·reUlI bekwll.mlm meer of min ernetigc
. Bchs.de: Veel Dleer ve:owoe8ting ecbter werd ~uibn ~a
8'ad anngericht'. D e fl'nsi e etadstuin z:et er wnnhop end
,i;a~~~t;II,k~;~d~~~~~:' ~~r:~~::;;~t~~~ ~!i~~:: ~~ei.c~~e~~~: uit. ~iet ·lllinder. dnu 130 "an ' de prnchtigs~~ c~
Jet.levl, Thomas.. Smidt. ~.'dwardl ' G.oed~ui': en fam ., r .i.n o en taul.
ZW'llllr8te bo~men hggen tegcn den grolld, terwlJI 1"J
-) elliogbaul -f:a·.fam " '1Ie.clt, ; t'ehr. Mi~h61~ . - M,llgia~ Chri~tllD. Alevr
in hunnen val . de pi3.nten in den omtrak vtJrplettorGo>cn. Jufvt. IJieDd~l~ll.e. OOD8,yco.t ·Z ¥- (~o.pe u .
- , den. De fcnaie , zih,tr popnlieren hebbcn 't meest geiii.'
l~d~n en menig'e zware starn iH ~ls oen ,riet. bij dc~
l{rulU 'Hfge~lln.kt" Op ,ele punt~n 18 de tutn met m ~cr
Vertrokk*" • . "'~h'~pen.
te berkennen. DezelfUu ,'of\voel t ing ondergin g de
; 2 ~ April ,~ ed : ' bark : Potln~ ~apt ,.C~ B oos ' van Dal.via Ned,Tod
fraaie dierentnin. Een geheele rij prschtign plantaoen,
Ic~o;n:~r~[.ie,~~~o:re~~t. ~!li~ ~li:~r~~ngK:!~e;:~n~:~~~~g~:
in d~ nab ijheid van Ilet gebouw foor dt! , roofdicren,
Marmelstcin; -vt\ll "Vlu:nngen :Nod; }n~: buk de Kum j lUg UQllt,
den be1,oeker, zoowel bekend, werd door een enkeleu
bpt.. Tan. Uok : Kie. Y.D,n HD.l1djermu?&ing.
'
winds~oot tegen dlJn grond gaworpen, Pl'jrrJ beeft be·
trekkelijk ~ illder goJedeu, Of8<; hooo de mu.tel' i eel~ scba.~
22 April Ned~::!:;~;C~~.~~l ~ ~:;~erB!!'~ k~lH. C,_Sf.
de ' Z4J.ll de gebouwen, ald.nat;' Ztl~\; n.n:-"zientijk is; deze
van Odem J\a.\\r }fakUIiDt F.ogel:lche bJrk:' Kate "aten. kapt-, J
., Howard" nQ.:l.f f'aogk ok, Ned , Inti., sthoeoer Tdhnur bact Sarie,
kan 6chter IIpoedig woder goorl gemt\t\kt worden.
Ehren feld zijn niet lllinlle r dan tieu rellsrLchti·
~j~~g ~~I;~: '~,::;. ~~,~: l;io:a~~. ~~~:;a~~r N;:dje~~,!~~:::o~n~.r ge Inschoorateeuell
goheel of gedt'lolteJijk' (lmg-e vtllJ en,
,
23 Af!ri~. t'OgCliCb .Itol)~;w:bip Hal,:,ton kaJ?t W. R. M. ,\! u ptTC1l,
IOIDmigen 01' de fabrieken, die nnt.uurlijk vernie ld
" D:JAr l'amatli)eh~~, 'ruDlclie bark Alie lHo.eure. bpt. A. J . Gaurier.
werdtm. ]11 LiDdellthal .tort.t e de 80 foet h()oge
nnar Bo.ogkok.
Bcbo()Tetcen va.n de li1.ergieterij 01' IH::!t ketelbuili!, allctS
ill ,ijn ,' at verbrijtclende. J.. n.ngs den tlpoorweg n~a.r
Konii\klijk~
Bonll ziju een nnutAl telcgrftl1rp"len nfgebrokeo of owg e waaid. Het we! bokentlo Bruhl met "ijll fl'n.ni park,
Bij kon. le.l"it ~ijn bonoemd tot 2de luit... J E.
tegenwoordig het oigandolll vau den K oning yun
\furling
I~... C .. KJecr~ de ReUB, b~iden van het
Pruiseu, is. ,i nede onhcl' keJJb~nr, wageu. 90 meni g~e
Illite fUll", inf. \~oor d.en tijd van vijf j ~r6n g~deta~heerd
~rngenllen boom en. Ook: bet B1 o.t he~ft vcol gelcden,
bij bet "';'-iipen der inf, von hot loger in Ned .-Indii'.
. In Dutlseldorf deeido d~ Kou inklijkc tuin het, zolfBij kon, be. luit i. de l.taluit. J . II. Ten Hoet,
9,8 lot, Do achipbrug dreef \.... eg met eenige pel'souen
van het korp& ,ingenieur~, Pl.ineurs . rll , '8ppeur~, werkdie or, zich op- be fond en, de Jsstlilten werden, gelulddg
zaam nan
.KoIl~uklij~e . ,1-Iilitai.l'e A {'udemt?, ~~t
gered. )e halve s tBd "tso.t onder water. N euwil'd en
ingang van · l~ . Juli a._I., ·in rang en oDciennetelt over..
Andornc.c h Jeden mede. veel. Het park ~ an den l)ril!&
~eplaat.t bij het ",apen der geni • . I'an het leger in
Zu Wied beeft de holfli vall. 1.ijn boomen verloren.
lATUll
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A.

in

Various countries .
A .seriee of C8~:ly '" published under tile SanctioD of
het Cob d 0 n-c I u b..
. .
74.\1
.
G, C, T, YAN DORP en 00 ...

PR,lClI'
IGlL _PI\~~E.~»E~~. .,;.
met verhalen. inprozllo. en.

Toko).·d.e.:;~rie$~

...•.

pOizll~.··

ToorJcm~ellJ en 1II:el_j08

V&l:l.

ve~8chiHelld9n}eeftljd.

NabtQ~BlII:"gl.¥'VoordeN8derlandaob6 ..•.••. : '
jougd i .. metS'· t\!allije' gekl..""dea.fbeeldillgen./. 8,..-

GO::~':'o:kJ~!;~;~:=d..t~::~~ij!::~ ~ 2.~

Vi.881l de A.' Buiten,voor mijne .vriendjesen
vrienwDl:Ietj._. < .
.
....
. • 2.':'"
Vil..... de A .. Inhuia, versje. en verbaaltj.s8l1ll
Moeder. B.boot.
.2.Jobam Gram: De verkeerde wereld onder de die·
reD~ .
'
• '2 •...,;..
Wiakler·Dr. F. O. Onz •. huisdieren, met 6
~~
.~
Nieuw fee.tgcschenk vunSt. Nicolll8s.
" 2.Kindervreugd.
• 2.Liedje.'-'an onze Paker.
. , 3.J ohan' Gram. Onze gevederde vriendj •• met 6
platen.
• 3AnddeBBen P. J. Een St. N:colaaaavond.
• 3.KushandjeB. Bijmpje •. uitde oude doo. metS
gekleurde platen.
• 2.Geiltuotreerd ch.radenboek Toor de jeugd.
,a.~
Han. ,b'jppelpoot, de ongelukskr.ai.
• 2.Do Bad-go.chiedenis op ZaturdRg avond.
• 2.Andfie88enP. J. De leerschool der dieren,
prettige en leerrijke fabelen. '.
• 4.-'
Nienw, vermakelijkprentenboek, met 24 plat.n .• 3.-

1872;

lCarren
'W'ielbanden

bij

bekend

(500)

(807)

UlTSTEKEND~

Gerard J. Spoor nit de kinderwereld. Dicht-

Hi.torie 'van bet buil van Adriaan.

• 2.-

Johanna ns den Ichooltijd, met platen·

• 2-

l'Iijn prentenboek. met platen en versjes.
,
Goeverneur. Klein huiamoedertje met platen .•
Baanstra. Kleine verejea voor lievo kinUeren.,
GSlebiedenis van ceDe lIluizenfatnilie.
•

SOESl<lAN en Co.

740

•

~ Echle NolIij en Prato

(68)

B. KARTHAUS en 00.

I

GLACe HERBEl nA\OSfHOISKN, in aile Nos.
CASTORRJ "

........

{ SrSTEEJL
JOUWH.

F. MARIOTAT;

beeteo

90ttiD~'

10.

~~,

Vhevreau01et Ve1'lakh
/I

Goudlede.reD
Z"iUt

Si.'ijDeo.
SlOrrCri

. •

. I.

qual,i.te~t

~.~

.;<;::

SaUD

Prlehtiso

.G.,lIleurde.

BAZAR.

De Samaraogsche Zee· en lirand',\ssurantie Maalscbappij.
De Nederl. Indiscbe Zee· eo Braod·,\ss, Haalscbappij.
De2eNederi. Indische Zee- en Brand-Ass. Maatschappg,
De Nederlandsche Lloyd.
De Zee· en Brand·j\ss. J!aatscbappij Oosterliog.
De Brand Ass. Maatschappij de Ooslbock.

(2607)

Buitengewaon pr.chtige:

Manilla Oigaren.
B. KARTHAUI:I on 00.

en premHio.

If

C

D.::ul HOttiAt' AmlloD6.
'" S~ohoeD'D.loui. XVI met PODtO.
•

" I,
•
•
• BoUin6. AmnoDc.
" iD .lIe,aoorteD,
..
••

•

Sehoenstrikken in aIle klenren.
,'76J

Dalestreet~

lIoLr.~~.:.-r·:

fU.LOl [N _'lUll'. GCf8arlijh Dhrrhf'e. - De
oo:z.kon duor veuwakk611de tieitc'lo1) 'ferJchiliolld" en do,,,·ij&e
hareraan'ulhll ';<)0 nraoullrlijk -iiJllIle, genD SI!III vA cende leden
nn bet l)olanilrijk, ulitill hn.;·et el~gtotrerll. OndCir Holloway'. b,ban~

~~!~~~n :~::,,~:r~~':~'~!n~;~~f:ij ;.~:. :.:.:.£t~:~:~:~~:~::~;:!~~

,aDotneD. 'en .ijll nlf jloed op de lijden dor onderbui~ lngc!,re.-tD, bllteulleien de BW(ll!irg det bloeJuteu' en re[(ellD lede~e 9tr·

Company.

Llverpcol.

BllBT, il4nTLE en 00.

=-..

ROJlil'gi'"
•Soplda.,
GezAi>!.IC. J A NS EN,
vertrekt den 28 dezer,
SoerabaiR.

des morgene te 8

ure,

na~r

De Agenhm,

Me. NEILL en·Co.

Te k 0 0 p :- ~~ ~oii~~~~·n e~e (!.e~:~t1~:
Eell llieuwc st(}omketel.

(722)

Me. NEILL en Co.

Te f{O OP:
FairbanksW~gbrnggen
MET DJATm-HOUnfBllW;.EN,..
Te beuRgen bij
lIABllIS.

(653)

Beva~~eb~ ~:~J;=:' me i s j .: R. V EEN3TR,\,
Gosewoe, -20 April.
Eenige ,en algew,(·ene keunisgeving.

VO:;~~M'7N!:."~~:.~~ -..an eon Zoon, J. C.
25 AprillS71J.

~.

HA~~

TaD

der VOOR.T

8010 AR,NOJ n en Co., eD. -COBHAES

~~~T·.: & ~~~K~R~~~"loiA' !E~~E~A'i:::t~.og.~:

VAN DORF •• Co. 11. L. DE LYON

,nl)

e.

e:>PI44N 'D Co.

."

waa.rmede men tot 04 ell- 5 'ton 'kan we-g~n. i'rij8 1.10:-.0
f 1150.

en

'0/

P,hloDg:an W. 1C

•

.

keo.do werkiBIl, w..aruit die ook 0 tsla;.t Dilido middellD " .. ke9
-ret{L.tred:I, tot ber,Jellen van, hat jUi8t~ liven igt h ..~oh"l1 rvoeli,~
h,id en ,prikko:b .rbeid,' l~ek6lijke en g90Dd I thcheiding Dalnnr·
ltbeo bniloDlporilO Jor:ing
Doo~f' PWen faD f 1..,8. en f
r.., Putjea Zd€'flDf 1. f S
Cb,riboc W. CAL1STANS &CO. Tall:J1 A. J.

Tbe under.ign~ b.Ying been· appointed Agent. of
iIeboa'd OOllli'a.,., are. prepAred to accept ,iak. 011
I•. hn.ua! term. Ind oonditio... .
.

(267)

...-c ••"',..

Kantoor boven bet lokAal 'an de Heeren

Holloway's Medicijnen

Capitol. £ 1.000000 Sterling
HEAD OFFIOE:

11

~'.'
If' .
'.""~.'<
... -."
"'"

I

11. K.AR1'llAU8 en Co.

In~nrance

w. l1.I.J.J'

C

Stuks, Heerlijk:e CavitBB.

London and Lancashire Fire

lIVV.LLL

::t':~~~~~~.tJ;~.
'P enz.,..go. h. ee. I. c.o~plee.t. tb._an.~,..•.ligg..• n.d.
Te bevragen bij
D. Agent.",

Havana Cigaren in Kistjesvan 25 sm1..s.
(706)

/oj

Ret Stoomschip

lang 24 ,"oet bij 6 yoet _dia'ineter me,t- 'f/Vol/QVC!! tuf,e8~

Fijne IMPERIALES en J"ONDRES

V&U 1~5,

TTl rI Qin 1'\'I'V1i TT 1\1'~ ~

.a.uu..

E. MOORMANN en Co.

G. O. T. VAN DORP & 00.
G. STELLING Direktenr
en agent.

prachtig voor. H uwelijks Cadeau.
FICHES, gekleurde voor kaartspoJ.
BYOUTBRIEDOOSJE~, pracbtig in Ori.tal
verguld
gemonteerd.
COUllIER TASSCHEll, in 800rten.
NECESSAIRES, Fijne 'oor Heeren en Dame •.
B. KAHT!:IA U8 en Co.
(567)

in KilStjes

.Ll V\.l.,

aluiten steede; verzekeringaD tot gawona conditien

BAZAR.
Pas ontvangen:

Een Part.ijtJe

1\T nA

n'l'nnl"mrlA M~~:If:~~h1'_,nnil. l'.'iin bp.f'Pirl 1'1(·i~n'R tpU'pn

Brand- en Zeegeva,al" aauteilemen tegen de Blhier "'gebruikelijke premien en, conditii!n.

BAZAR.

OpuieuwuilPARlJS onllangeu :
~al(..laderull

"'~n

IALAn

(889)

SP.EKSTRAil.T.

ehe\"rcaq

gevestigd te B«tuf)ia.
De ondergeteekenden tot Agenten benoemd zijnda

Plaids
P... plui••) nn Gam Elaati'lue
Tafelkleeden
B. KARTHAUS en 00.
(71)

Oavita

F. H. BOUIUll..

Tweede Koloniale Zee· en Brand-Assur, Maalsthappij,

Pra.htige Solide Regolatenro met cn zonder Blagw<rk
(249)
B. KARTHAUS en 00•

eompleet, zwaar verzilverd, beter dan Cristoffel,

MAllIOTAT.
Spekstraat.

656

(479)

VLOERSTEENEN, Wit Carrara Marmer 75 +75 N.d.
TOILETZEEP, zooal. vroeger per 8 stuke f 1 en fl.50
INKTKOKERS, prachtig Gebronod, Pleet, Zilver en
Criet.l.
STELLEN LEPEL9, VORKEN en MESSEN, zeer

_J.~2.E~~~.,. ...

•

KLAl\IUOES

BAZAR.

en

, ..

MAGAZIJN

nULTZAKKEN

De eerste ilioederpliohten

MOOlJE ZWARTK en GKKLKUROR

"1

(1)

bekellden

VERSOR

, 2.-

OP NIEUW ONTVANGEN:

~

werkt tegen hillijkeprijzen.

lJZEREN LEDIIC\NTEN,

Eo;:;" leerzame gelSchiedEl~

Handleiding voor jonge vrouwen en moeders.

.

Appollinal'is. \Vater.

B.3.-

In keurigen band
/,41.743
G. O. T. VAN DORP & Co

nG.I

lilec,·lIIalwl·\" .•

VerDI.outb de 'L'orrius

Het Concert, een nieuw sprookje met

de eerste kinderverpleging.

A. G R ii 1\1 R E

Cltampa;ne, Echte Maet. en Chandan
do LOllis Roederer

Ret buitenlevon, met platen.
• 2.Agatha. Reintje de Vo..
" 3.N orweb. Stonte. kinderen voor zoete kinderen.. a.Henri. Geachiedenis van Jan de Luiaard.
• 3.(746) .
G. O. T. VAN DORP & Co.

It

fijue Cooslatio
" Muscaad wijn
" Madera
,,·Sherrij

.

4.-

Een nieuw Iprookje , 3.-

en

Portwijn (Witte en Roode)

a._
B.a. "-

geklenrde platen.
" 2.Robinson Oru80e, op nieuw vert.ld voor Holland.che jongen. met zes fraai gekleurdrukte
. platen.
• 2.-

~uDstig

Kilo'sIJs m5ruioulco
door de nieu\\e Toeslrllen '1'0·
::lELLI, dte ruen \\aarbor~l2l3, rne Lafatjclle, Par~s.
408

BAZAll.

Weder voorraad van onzen zoo

2.2.2.3.-

Wat mooi en wat leelijk is. Bewaegbaar pren·
tenboek voor de jeugd.
,
J ohann8. De lotgerallun van Bruin, Grauw en
D6os.
•
D •• ker. Martha en hare poesjea, met platen, •
Agatha. De kikvorach.
,
Gerard I. Spoor. '. Levens lente. Dichthun'
d"l voor de jeugd van onzen tijd, met 6
platen.
•
Henri'. Nieuwe sold.ten A. B. O.
•

10

~
~,,\:l

Te hekomen hij

4.• 3.-

Agatba-. Mooi Elsje.
Kinderwereld,
• 2.Gooverneur's r.belboek. Fabelen en Gedichtjeo. " 2.50
G o8verneUr'/ii fabelboek. Hoe langer hoe Hever. II 2.50
Joban Gram. De Kennis .der Vieran.
• 2.Visser de A. 01' de Siraat.
• 2.-

.'

M.<tNILLA SIGABEN.

Oortadoa No.2.
II

IlOESMt:NRe:si~K~(~:eja~·m.rang

750

692

~~t~~~t.~~~i~

Cavita's,
Frio,

3.-

OL:rMANil.

Gee:e:~om~ree':~u~~t:e;0~~~~60~ ~~~~ng~::

Kinder-Costumes en Doopskleederen.

SORSMAN en 00,

Pas ont vangen :

Com~~;~nd~~~~~h.

troIeull1, tegen, go e d k, 0 0 p _e r Plkhuishuur d~n te
Bamarang en daar de cODsumptie v.oor d.e 2 afde'eliuU'"
meeat -per BpOO~ naar' ~o~o _vervoerd w41rden~ biedt
de~e ,ber~plaats' 'van _PetroleuDl eeu __ guuBtig geJegeu.
held voor Bpeculanten.
Men adrelilseere z'ich' man

DAMES REIS-, WANDEL en GEKLEEDE
CO STU ME S.
AI.mede,

hij

Ret

Solosche Petroleum Pakhuis.

BRUID5TOILETTEN,

Rubber,

.

24 Sl;;;~a~~'76.
738

VAN RODE.

Toko Plijnaer.

% en. ilng, duim dik.

6/8

aangenomen, tegen -b'ere}ten,ing, -der 'd u 'b bel e_ vrac,ht
voor k.o9PJDa~sgoeddren der 2Je klaB,se, yerschuldigd.

Be.taat voortdurend gelegenheid tot hetmakau an leveren
VAN

(863)

1l<;~~~;~;KB~~~u\e~8~:!vo::ke~:r::!

Het

versch en goedkoop.
751

en 00.

S~gar cane manure, (Suikermest)
algemeen' 'bekeDd ala d. boste ooor' mest, bij gebrnik waarv.n de b•• t, reeulta.ten beb.ald .yn.

Indi~

Lijn .Samaruog-:--Vorslenlandeo-Willem t

I)UIKE BOT Ell,

.

hebben ,wederom onhBogen:

van

NED.' IND:SPOORWEG-MlArrWH.

Wedel' ontvangell:

SOESMAN .n 00.

SO E SMA N

en waarvoor r
11 a.Het Kinilerleven in 16 urcn.
,. 3.De luchtballo!! vaD Godard en kermisvreugde.. 2.Goeverneur. Geschiedenia van Bruintje de ~eer., 3.-

nil met platen en versjes.

SOESMAN en.Oo. ,

onder het mcrk AmoLtil.do • Doubt,," .tri.

ple u ,crown·"

2 uren /2.-, 3 uroo'/2.60, ." uren I 3.-"-, bij
755
H);KELENBERGen KLEIN.

EUZ:rE~E.

727

WEDEROM VEBKRIJGBAAR:

Eoht EDgelsohe SherrU,

.1l0IlDEAUX T,H'ELWIJN.

Goedkoop.

tegsn verminderde prije.

.Benri~

Loon n~ar werken.

FIJ~E

in fust en ill kieten vnll 2 dozijn.

Cfl/l-lsberger Bie,·

Andriesoen, P. J. Wat groeit er 01' de aarde

J1~r rrA~:l1~~:e nl:~:~"

ONTVANGEN:

(338)

OVERIlltltRLIJK:

(503)

BrieveriFRANCO, d"uHe~rE. ROM:BOUTS,
Semarang. 745

van Da.mes- en -Kindersehoenen, in' aIle Soorteu 1 weI..
ke tegen de Parijl:Jche x"'abriekaprijwn worden verkoc.ht.
728
.EUZIERE.

hebben SOESl\1AN en Co.

}1en laatat Ru.rdig prentenboek.
IIoe men huizen bOil ,'Vt,: een prentenboek Your
jongens en meisjes met 12 platen.
, 2-

Henrij.

~agenen

nitmunteDd '/2 dnim Zweedseh ijz(:'r.

, 4" 8.-

JJ

Een bekwaamMaclIin.ist

E. OONSTANT.

(661)

voor

, 4.-

bundel voor de .jeugcl van onzen tijd.
Goeverneur. Avonturen en ont,moetingen vau
dtm kleinen Hans. 'Etln Prenten boek met
Muziek en GezBng voor kinderen.

Gemachtigde:\leha,er l'.BUIJS:Hz.

Wordt ten· spaedif;st~ ··.~rrJra{zi/di~
de OndernemingTANDJONG_
][O])JO! ... ...... .

1\-:;1' Jozijn f 12i'50~
_
P. Kist van 4 dozijn f 48.

plaatjes met berijUJde bijechriften.
• 3.~
Dekker. De lotgevallen van Graof Hong_rdorp,
met 12 platen.
" a.Agatha. De Roodborstjes.
• a.Elise van Calca.r. Wonderboeken voor bet jonge
Nederland.
• 4.Agatha. l'rins vriendelijk, een oprookje.
• B.Dekker. De flink. Otto. Een jongen ,lie zieb
zelf helpt.
• 3.Prentenboek zonder einde.
11
3.Wi~k.ler. De :16tge\raUen "an Sanclw Panz& ale
Goevernenr van het eiland Goedkoopenburg,
met 10· platen.
• G.A gathR. 1::. lotgevallen van Pietor Spa op ziju
Agatha. lJe lotgevallen van fieter Spa 01'
tijn reia naar AmstlirJam.

;Enilredem:.
Strooken •.
Ohatelail)es.
Lav.,liar•••
Geplooide. Ktsagje.,
Ohemi••tt••.
Dames Wollen Shawls.
Dames Konaen.
Heeren. en J ongona Sokken:
36. kl.euren .Wol . Veterband.

Op· Dlenw: oDtvaDgen:
Grand vin COtes de Bourg,

Goeverneura preJ.ltenboek, met tachtig
wiBBelende tafereelen.
" 3.St. NicolRas. A. B. O•. 24 in kleuren gedrnkte

rei" naar IJonden.

Id.J~n_ :, '

l?e¢C(pnrad0l:'-tv'aitigen :

758

WE8.

Samora"!I,

Verantwoordelijk

742
,"~de".t.:

G. O. T ...n PORP
1IM1Pf"~' -

(J

0. f ya DOBP,.

ell

(.b• ........."

00.

