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wij oos niet, dall zOU cen 3.ssii-tent~
niet
geacht wordt voor net
rangen of ;el zelf den
staatsdienst wellscht
verlaten, in vrij wat gunpositie verkeeren,. indien betll bet genoelllbpitaal werd uitbetaald, dan rlat betll een
wordt
overeenkoll;lellcie

Vel'-

!let kenm01'kelld- onderscheid tnsBohen
bestaancie·stelsel, DRmelijl;: dat d:ittr

al. tegeagH Ie doen strekken. Ook hie. :vennimen .de
inlander., .die weten, d.t ik in het beoit van mid'del
ben, niet, mij daarotU
geval van B~J:lDgenbeet ~C3:'-~O"
men vragen. En "fschoon het mij ~.tnnrlij!< moeie1Vk
,alt t. con.tate.ren, dat de durop gevoIgde herstalling
steede geh ••1 en aU.en aan den rhinoceroshoorn uwet
worden ·~o.ge.chr.ven,. kan ik tocll inet zekerheid -ferkloren, dat my geen geuL \"II" doodelijken- a.fIoopbekend ia, waer de ·tjoela,w.uk werd geapplicaerd.
:Met d. pla.lsing dezer regelen zult UwEd. ferpli.hten
.

in-

UwEd. di.nBt... , dienaar,
HOEZOO.
Samarang, 11 Jan. 'i8 .

j3.i1rHjks eeu zeke1'0 SO~ ,;"wl'dt. ge~

l'eSsrveerd eu ten voordeele van de ambtenaren ue·
h-eerd, welke hUl1 1 - iu. Etede: Vt\n heL ioekenne n van
ns ornme;ko;p.st van cen zeker aanlal
ont.shlg tlit 's Hinds dienst WDl'dL
nn wij in bet < "'~i'"'"'OliuU".O '
Navember-uummer yan het

zekere~,

:!!l '~ lanDs dieust blijft
wilnu~er. hij, Le zijner
kenzs, ,ht k:y>itaal 'ppvorderen of
0]1 samen·
interest onder bebeer van
Staat l~ten
leved dat stelsel. VOOI' den amblenfiar bBlangPijke v08rrleeteu ,op.
.
Ongetwijfeld zou znlk een regeting den' Staat
'heel ,vat geld kosten, want Gl' zij~ thans bij bet
Binllcnbndsch Be.,tuur
en bniten Java »erk.
zaam: 11.2
133 conir'olenrs ie
kL~ 154 contl'oleufs 26 kr en ~8
de
Ie' deponeel'en sam zou
f 908,500
Maar ·daarteger:over
het groote voor.
deel stuan, - dat de Regeering
vrijheid genoot
ot ziekelijke ambtenarim te ontslaa;"
eu zij het YOor 't Staatsbelang zoo

evenredig' naal'

rijkheid del' bewezen d'ensten.. ~
DiL fauds staat ontler
bebBel' ;an den diractam van binuonl andsch
de~ pl"OCllI'~lil"genel'aal en den a1gArnE'p.t1~n ont.YJlllgP-J' [w[w.l~bij nog
-ean del' medBgeintereseer d-en kUli gevoegd worden].
Ret wordt gevoed door sene jaarlijksehe storting ten ljlste der koloniale lIas, en berekend nuar
het Binnenhndsch
hel aantal dienstjD.l'en van iu~pecteurs en admini,in de
wc'kzaaw,. ell onder
lrateurs, als voigt:
,001' oeu
5,500 f'r,
de
staande ,lin "en L · I'eoieul' van dieu_
dietlStlak,
nit,
Iste klasse 4,500 fl'.
kOlLdoen ophouden, Yan d"
7
2de
4,000 fro
9 ton zOn dus moeten worden ai'getl'Oli.
20
3,je '
3,500 fr,
het llal1zienliJke bedrag aan vele wachtgelders
22
2e n n 10000 11
te 'storten - BOmmen worden aan het
uitbetaald, die men nit· medelijden niet ontslaat,
22
3a
8000 "
einde van
jaar op samenges).elde rente bij, de 'zoolang ze hun peneio6n nog nie~ verdiend hebben,
,un wie· nog zijn
4 comtniezcn, 2G
sohal kist uiigezet.
- en tevens een groat gedeelte van
thans
I1e,-lrelarissen 1e kl.,
kl., 24 hnip-secre.
• Wanneer een ilispecteur of auministrateul'de van
aan pensioenen meer wordt uituetaaid,
de int-al'i8seu d el' Ie eu 15 der 2e kl.
bem gevorderde 12 actieve dieustjaren l1itgediend
houding
de tracterue-nten beloopt.
. Of,choon de
hnnnar fUllctieli eenigszins. heeft; verkrijgt hi] I'eehlen 01' de voor hem nitge..
Daar een regeling der pB'Y'ioenen sis bove.u bevBrochilt, kunnen wij
inspecteurs en administru·
zelle som; rechten welke gudurende zijn diensttijd
doeld fel\eiijk
een. tmctemelJ-tsverhooging ad
nogslecbts voorwaardslijk~ijn,
40 it 50
gelijk staat, zou e1' _ vooral
teul',. gevoel~·aJK 'vergelijken met soortgelijke amblede residenten, asaistentRet kapitaal kan hem nQ yolbraebten diensttijd' wanneer
uitgekeer1 worden, hetz hij nog verder in diene!.
residente-n, controleur~ en
Aan bet bovengcnoemd
on(leeren wij
blijft, hetzij ontslag neetllt. [Na die 12 jaar echter
va" gceno v8rbo,llgillg der tractementen
verder het volgende:
draagt de Staat niet meer tot dil pen~ioenfond, bij.]
hoevell_ te zijn, met uitzondel'ing van die VL.il
De inSp8cteurs en.admilli;tratems wordeL banoemd
Sterft de ambtenaa1' in qnaesCie '1661' zijn 12
assistent l'esidenten op pljlatsau, waar he';
bij be.lui! Vall het hoofd van uitvoere1ll1, uewind,
verstreken zijn, zoo word! een aan zijn
bnitenge';'oon dunr is,
op voordracht von deu hetrokken Minister, Zij worden
evenredige earn aan zijM weduwe ·of wetr:ren einde zeel' ingewikkeLle
'vermijden. - de wrhoogde n;h"w'" '·'~;n."ap'
gekozel) na4t gehmg van bet afgelegd exaraen uit
tige erfgenaman, zoowel in afdalande ala opkHmde. eandid'lli.adminiBtrateurs.
mende linie, nilbetaald.
kand te malrBn voor den Staat en niemand in Vel:De candidaat-adminiillrateurs w,orden zondel' vo~r~
Bij gebleken ongescbiktheid voor den dienst wealgatonli e.<.amen door den gOli verneur van Ooolnn·
gens ziehe wordt hem niet zijn Ont.lag ook zUn evenChina benoemd uit 4en, die, dell gr~aQ. hebben ver:rGJ.ig :landed in be.loeld p6~Lsi'Jenfotlds uitgekeJ:ru.
kre~e~van c~~di~aat i~d~ r.ec~te.n ?f let;e,r~n, Ul:1 Hetzelfde geschiedt . wanneer door verminderjl)g

Gedachtenwisseling,
In Ben artikel' in de L!'JCG}}1,oliej 'fan gisleren (wan-

van wij hier achter een uittrebel geven)haud,londe

over' dec co~tractnerbreking door. Inlanders, WOldt.
tegen de beBtrijding van' het Toorschotten-etelael C.OOL'

Miundolle en van der Roeven, o. a. hetvolgende
aangevoerd :
,O,{" weI pa&t het in den mOUil van advocatena!.
Mirondolle, om te .trtjden tegen een diep geW'orteld 0
gewoont., die niet enkel in alle -tljden door on.., R ••
ge.ring .elf ip praktijk werd gebracht mliU wunan het
b~Bte ~weet mea te a-prek:en hi), ,die nooif gewoon was
zijn .•ciienten, sonder eerat YoorBchot t\) onh-angen, ten
diellBte te ~taan."
•
En eBnige r;,gels verder, ,0 .eker, maar me~ die
voorscholten ~ijn dan toch ook ome Indi.clle advocatEn
r.danjk wei geyaren!"
Wi] laten YDlkomen recht wedervaren un den
billijken aisch,der ind\1.trieelen om de D/lkoming bunne.
contracten met de Inland.rs venekerd t~ zien. Of

1

dit evenwel juisb . de ongabreidelde t Lepassing ,an heb
Y'oQrschotten.stelset noodig IIHlikt. is altijd. nog de
V1'aag. MO-I-r lawn wij de c(trdo quaesti01d. fOQl' bet
ougenblik :rnBten.~ Waar wy_ op wij,en willen is:-' op de

op

I

__

j,,_

90k "frvordon ab~mlle~ll;eIlte:n op Adver~entie,g., aang~~9r.ae~

hl\~fjain~.

a~ OlLJ0H;_reu. did tie- p~J..H~(jlllHi;l!J~Ij~, Uti ~!HW" U,l./.-~~

1).1.

Vall

persone.el

of

opheffing

van

ziju" ambt, de

op

zaevaattschool,oezocht l,ebben,111t hen die cen d.'plo·
een deel van het pensioenfonds reeh' habbende a,uuma 81s eivier ingenienr bezitten of nit de offlCieren
tenaar ontslall'en wordt.
•
- van een of snaer wapen bi) de marine, candidast
Ander; r';danen tot ontslag, ~f wel o v'erlij den,
iu de ..echten oj l~ttsrerr. ziJnde
..
_.
,
zonder erigenamen na i;e laten, doen de voor hem
Ten .1ottA}, nit :degeemployeerden blJ de dIrect,le,.
gsatqrte som in dellchatkist t erugkeeren,
Is de inspecteur of admiuistratenr liS 12jarigen
den ~ng va,:, ~ommi~8 of telk lste klasse be:,~lkt
bebbe.nde',oondldaat IU .~e rec~ten ~fletteren zlJnde
dienst hi] ontslag 8chnldenaar van den Staat; zoo
en mlllsten8 twee Jaar III de kOlonlfl vertoefd heb·
wordi nit ziju'pensioenf'9 nd • eOl'ot de schuld verevend.
bende.
.'.
, . ,.
Naar onze meening ZO;1 bet zeer wenschelijk djn,
Allen:moeten· aton de wet op de, IDlhtl9 v~ldaan
d~t althans teu. deale het l!'ransch.koloniale peu.
,habben, .en In1l8Chen de 20 ~n 28 Ja~r ond ziJn",
sioenstelscl in .N.d,-Indie werd ingevocrd. Werd
. BeD'scbool vc~r de ,candl~aa,tradml1lISI.~ateur, 15
hie,r te lande door den Staat in het pensioenfonda
te Saigo\J. gevestJgd.De 8tudlellJd wordt bl) ~fzonder- gestort voo;;
lijkreglement gereg~ld. Na volcloend atgelegd e x a m e n '
'1
' "00' '
kan. mell" tot administrateur 3de kla.so worden be·
genco:t~::~~~:r~~s:~: f ~~OO 8 'Jaa!.
noemd,Wi~ twe~maal een onvoldoend eX&:c:~n heeft
"
l s t s " 2500
af~e!e£dwordtUlet wed.r toegslaten, en L en des"
"
Ve1'laugend90p '8 .Jands. koeten nllar Fraukrijk terug" Rssistent-resident
,,3000
keer~;'De.candidaat.adminietrateure .tean onder de
en de verpliGMe UlenBttijd van een a;nbtenaar op
15 jaren gesteld, dan zou hij. die 2 jaar 3S)1.beve~vandeD dl.rec.tenr.
.. Oo1tol; 88Ba.boogereklasee, benoemd Ie k';nnen controlonr, 4. jaar cont~oleur 2de kL, 4 . jan.r con·,
w0rdeu,tdoetendeadtninu.trateurs . minsteustwee
!roleur Ie kl. 'an (I jallf. a.B.i.tent·resident was ga·
, jlllll",'ilt ~8 bet;ekkiOlgwerkz..alllzijn geweeBt.
;'''O,",{,een kapit~al ontvangen van circa j 48114,
DQiV~ JPO.e~zii v60r hurme bevordering vol.. Wwl een ambten!'.r ont!llagen wagens ong08cbik~l'id
"'WbeaIlAB sen nader 160m8ebrijven Bumen,
of dekte, .of k"am bij t e overlijden, dap ZOli .aan
totwelksat'tlilmillg el~)&ar opeen. bepaalderl tljd
hem· of .ijne erfgenamen w6r~en uiLbet8ald;
~t!OQllII~le teBaijronwordt aange$teld. De be·
1 jatot, dien.t (asp, 0(>1111',)
f 1500
~~JwI~ge8eb:ed' bij kellze nit de
":?,,
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" 3"
,,(eon!r. 2ekl)
,,5154
,
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ren tlleer dan Benmanl verlol' "vegenszie\[te
cervol uit 's lands· dienst
is weuschdijk in 'I belang \,&11
de overige ambtcnaren, die daardoor sneller 'promotie maketl, en het te lichtva3rdig' verlof-vragen
Illet certific"at wegans ziehe zau er sterk .door
verminderen,
. E. v., G-,

afworigheid
argumenten.
g8grand

het

e

inlanders ·ondersc,heidone- malen

d&&811

boorn (tjo.I~-,,"~r.k) alB h.il ... m midd.l tegen .langenvenyn had hooren roemeD, g.lnkte hep . my _voor
eoni!!e j •• on iIi het h1l.it
gorak.n uo e..,. .tuk
daan.ll, dat reeda menig_al ala rioodanig bad .lienat
g.d.an. Het .tr.kt mij tot geooagen u .hierbij te kIlO·
nen ferlekereb, dat ii gedurende miJo,· ,erblijf in den
Ooatboek (in de deoa 'M ...jo.... rno) in eon _ . ern.
etig p,1Il ""1 '[""pD beet, "tJ!le,eer onder d.... lfd. ,orB,hijnaelen, alB (!iateren door u medog.deeld, en 'gebed
?p de.ellde .. wij ... , pel'ftoonl ijk den .binoa...".a-boo.a
bob geapplio.erd, Iletr...nltaat w..., ~iet mindel Cr.p-.
pant en w81~dig dandOQrnw ,Oor1"f18f"lldentw,N
beriebt.Bll daar dital.poedigaoowelin ~bnittn
de d_. Oekend ",eta, Ilree8· ill~ert; Yall ... Dabij en

t.·

..;;. ... -v • ...;. -r.APh...1d,.liilr: ,a&".nalt ft.m' In;i';' liMl.!.. _ _lr

Dat het den Inlander go-

fOOfseh atten, hi,¥" b,do.ld, hebben immeH (wat de gev'olg!'Ii betl'cfr.) i.ittl daR de~~ JWilm- ,met .,~kaIidi>i: gemeenl
Is h.t dan. ni.t
of meer kinderaobtig de god
~rgt!m~!1t~r: r=~r- bo-C"1':1 t~
en il
naIf, te me~nen dat Iij er zich
door om den tuin"zal)atEll leidenr
Kom, .cllryver in de Lrycomotiej, gij -beschuldigb
het . J'ad-erlaml L'phrae:enlJ te- maktm. Is hier niet een
klein geleg<nhoidje om het !preekwoord tao den bilk
en den 'pliIlter te pluFsen?

~

SAMARANG.

' Protestalltsclre Eeredienst.

z· D n

d ... g, d~n 13 lann ..i 1B7 S,
. 's morgens te 9 uut,
DB. H. Ameijden Tan Duijm,

Iugezonden Stuk.

ik dllo-r d·s

logic. in de boyen .angebaalde

W!it i~ ' hat groo-te bes1f&Ar ('t I:ij din
der- ?ppositiemsnnen tegen

heel-afhankeIijk ruaak, van den vo"".ohot,;erer, en
Aldus een H~rmomde l!iaveI'nij 'of pandclingl!~.hap
dIBl"Btelt. _ Wac heeft un dH b elw>'-!\t in '5 he ..
mels naam t:3 mAken met die '.Dart van Toorse-botten,
die adv-oaaten plegen teo eischan om meti • om • gilds
wil" wer-k en kosten -be maken? Ii1 hat daarbij ~. de
verta denkbaar, dab de foorJrohot-geTer (de diant) den.
olltvanger (achoklat; , des Doods voor £ijn geheele le'6D~
tot paudeling of s!aa.f nl maksll ?~ De twee 1!oorteu Tan

UOOlllSClt·Katltolieke Eeredieust."
Z 0 n d a g, 13 J·.nuari 1878.
De Vroegmis '. mQrgtlDS te e- unr.
De Roogdion.t om balf 9 nn.,
Lo,! de. avond. te 9 nnr.

RHINOOBROSROORN TEGBN BLANC ,iNBB-ET,

Yet ve.1 bel.ng.telling I;. ik in I1W Nummer un
gisteren de med.dealing b.treJfend. de. aaow.ndins
..n rhioo.ero.-hvor.n in g~al nn .Jangenbe.t~ Nad.t

TOn .l~.

Ix DII R"aEEllll1 GH,.l~!O!AIiAK fOOt 1878 lee.t mon,.
dat nog -..I\Yd t. ;;amerllng be.taat d. Burg.racb""l
roor" lager -~n f'OI)rtgezet lager onderwija,. ~nder ,toeziehl der Loge • L. OoI!8latite Jlt ..Fid.le", ofschoon
di~ ixirichting 1:00&1, mon, weet, IJ8dert, ~nge,eer 'ian
jaren reed. is opgeheyen,
Ix UN KOFFIlIHU-'IS-·o-p-d-e-'b""'olll-evarde to Parija Iterukte een biljortb81 in brand, doordion .reen .braa'
"ond. lueifer or opvieLDeb.Lbrandde~oohardntlkkig
door, d.t -men de dam "iet blu..ob .... kOD.'Bindelijk
toen meD dioD.
.Wlll, bleek bet, ds' de· ballell
S. g•. lillnlt-ivoor wAron ·gemaakt, dllllameogeateld
m....t.ij~ uit s.bietkato.... eo hmf.., Zoo,aI&bane

rut

Ill."'ar

.,,";;:III:O:,::io

de· &oietsit

Alnielliiakl·~

rarig .. tIoUa .in .gebraUlj,ua .miuohlea faa b~· '
v ..... '.m dn. . .nn.... ofrit'l.

.U,..",i'

Kort en bOlldlg.
De tel'phon (f"wspl'.cber) i. ingevoerd t UB'. ben het
departGlti6ut vun fiuaucien e n de !"~S:8-Lelegt'ad. in den
Haag . T118!1oilen Ame..tctdsm ' en oen H iUlg r;al er san
proef me ~ ~WOl'den g enomen . Dd !!lilllt1te t . Tsk vnn
P a0!'t'!Het h~~ft; ~i,:;l.J hd wer:i ~uigje If4ten ezpl ic ee

ten.
Tel' gel~geDb ei i fau den vi 6rho Ii d~rdl?teli. beriIJll~ril:g8 '
da.'g nan de" geboor· t e van den gl' ;)otell Tltiaa.n word t
te B~r1ij n in dl.3ze malf.nl Sad g ro o\:t} teutoons tel1illg
gehouden. ~'Iln 8Cuilderij!.1u, gra-v urI!8, aU li" do or d.,u
beroe mdE:Ill m eester.
.
D~ar de 'ge regelde g tUl g van de !:lCrloges der CO D d nc teu rB 'inD d e Ne d ~rtaDd sc he St:l.stt:lf.lpoorweg cn dtR.wijis ?ed1 teo wenlJcben h:~Q~1 wurden bUD thfiDS door
exploitatiewautachlippij go edgaaode Jwperen rewon·
toit.horJoges in

eigeudoal ver f.lt l skt,

wt:tlka

I

9 pal'

. tuk k o!ten. Dill b~;lrll.g moou dOOl' d o ouuduottlcUr!3 in
@enige ma&_oden wor d ell albetc.ald.
VOJr de uetrekking Vdll [ :··':I'dtari i der Ned; B ... nk
komt Zieer in &&nmerking p ro ~·- Qu ac k, ~e Utrecbt.
Ta l)6v6lJ ter beweren 5Qm([ goa p ersoneD, aoLokken
,nn eeo. aa.rdb esing te hebb en gevuold . . Wellic ht zijn
lij inwendlg min of mee r &nr J ~6 v e rig geweeat.
Dd, Parijsche uitgeV€l'B Churpcllti ul' krUgen met aIken p os h gemid dc!d t o.o bOl5tellingen vo~r den Ll ieu~"6n roman van Al pbcm5e Dfi o det Le }rlabab.
Als 'ee l:!" goad ¥oort-eeke1 l VV? de n bezuiniginga-·
geep.t van he t n ieu w Nederlandscb e mini lit erie da6lt
de lJT£rkma.nsDod& mede dat he ttt door het M . v. J usti
ti e he t ab ODn enlEint van f~ 3 'ts jU t S iii opg eZreg d.

In de Laeolw)tie/ t'll ll gioteren ward Qpgim omen een
artikel over :t r aJ 6epalin[fm t egen Coittrli.·t~tJ~ , -bTekiJlg. D e
scbrij ver boop t, dut de hoogot ongomtig, .ntwoorden
op de vrngell, door de Regeeri[l g to t '--- ' ministratl:'eura
'an suikerfabriek(:jn gericbt over den gc.ug der werkr;"am.h edeD me t vrij e arbei derB, dell we tgever 8~n!ei
din g zllllen ge ven om art. 2-,. JlO. 27 Inl.- Pl)litie -Btra frfl glemen t in dien do te wij zigen, dllt do _onder neruen
t eg6Il de W'illek eur dee Inland ers be sobermd ' wordeo.
De toako mst eener gouac he indnotrie wo,dt bedreigd
uoor de onkunde: van hOD, die o~ d e laid!ng dar
koloniiJe aangelegenhede!1 invloed uitoofene o.& Velen ,an de~eD , o. ft. "mentl chen~ Ziooats Mirandolla ell
,?:.!"
(j '.:'!'
"f! 1) <;,'.'o:-~H ,::~t ~~ !;~~e!'. o ~ ;; ~:.: ~~ r ; ·u ri..:.; ukler en denkwijt. der in!andsche huiBhondin g .
Zij hebben ~r o.ltij d van op een ,,fstaud geahan t de
mens chen ·verdedigd en besch u.'digd .1
het loev"l
hat meobracht, De indruj·, d(; ;Jr do man n r- a dier rich~
ting o,er d.. bah.ndeling van don Inland6r, in Neder.
lend, l aogzi me rha nd algemeer! , ga mnakr., kensohetst
achrij v-er do~r de woordun van zoo men-ig lieftfaWg
dienstllleiBje, met de' arm~n in de heup dall O ~d- In .
di ilubgallll: 1;;oegeso8uwd: il Lellk je cia; j e /tier oo/.: ,' iil et je
.lave, t, doen lu:bt r Hij i. hat nit,t ~enf:J Dlen" he n, di e

D."

FEU ILL E TON.

Schetsen TIit het Stmlentenleven.
Mr. P." BROOS:aOOFT.
H.
DEN EERSTEN DAG STUDEF 1'.

V.
D ••• overlfegingon doen onT.Gn .tndent naar de deur
en bet nelll .oellen om - RimpolB ten minato to ver.oak en, de n iendBohlp ian .i.e h oudeD . lIij ·ill ecbter
vardweoen. en Jan Karel ne emt zich. ondf,ll' h6t~aa.n 
kleoden ,oor, Simon .00 .• po.dig mog.lijll een beooek
te galD breDg~n) > met bern. to wand eleD, l!IaDlen collegD
te houden, ~i ctaten Vir;. bem !ie leenen, .en bij elkaar
een medgle broodje. to . teo . Hid.n kt er Diet nu, If.... ,.
heen de w~g leidt,. die bSI.,.aid it met goode ,oornemtj JB ,
In ~root. baast ell 000 .t ndenti~oo. mogelijk gekleed
beg... f, ooz. beld cicb nair eon kOlller QP d_ Aalmarkt ,
"au do bolongen zijner tafel zullen be.proken worden
Detar.!! ,i.d"ar ••n .. oord, dat Toor deD Ilndent
de gn'ioMigl!e beto.k6oi. beefl. D oor oil. p..,dagogOD .. ordt PI.. t do .obool ""0 gr oot g ....i.bt geh.cbl
....D den bni...l~keo . k,iog,
WelDO, hot oollege mnge
de ..,bo.1 IVn, de k ... t ..... plaat. w•• , men
sljDto..elJrepeteert, de tafel • .i, 'oor den
atadent. d. . bnl ••Hik. kring. O •• r w,'rden de falII,ili_gelell"abede. belwld.ld fan bet kleille 8e·
iftWa
.
t .iOP aI.ee. of OIinde.t.oe.alli g , WO." '. b.~ .• lhar
~~ea, Vo b'qdiScll•• ltdeJI 10'" ggOIl

.4aJi

vaderlij.en r.ad 'lou d., tele kiudnen, die bet .1 te
bonb IDfilken. Fln.neleele zJ\len w ordeD d.fl+lr vertrou»-(:lijk beeproken, en hoewel ya1e r of moeder niet:. be-:;
paald r;llkg~ld .~itdeelell, w~ rdt ~oc h menige leege kill ..
aerbeurB blJ wlJze un l~emDg noor hen ge\·uld. De
brooders in formeereD hie r ::net bellmgsteUiug DaRt' e1k!lurl! yorder!ngen in de studio, eo wijr.ao elkan u er
dtu,riu Lor tlc ht. Ge tellig u en dieptillllige, luoh tige en
. . r trou w_lijke geeprtkk.o. wi ••• lon elk.ode! a f. G • • ten
worden bier ontvangen , f"wilie·feeateu bier gevierd.
Evonolo a.u don uui.elijken hurd wordt or op koodo
winter&rondtlon lang naguetfJIl. De _too~ mag ongeb on~
dauer, het aten . lechter, de BubordlU atle min Jer ~ijn
dtlu t e huie - in vele f.mllioll.· wanf d e frou wen
yolstr ekt .fwezig lijll, ~nl hetJ.c:fde gebeuren.
Het i . bij dat .1 wond erlijk, op .... t to, ..IUge WU t •

de laclen ,an lulk cen kring i:!o mQ

by

o!kaa.r komen.

De kim beetaat gewoonlijk uit drie of vi m' jon~entli, '
die ·hl.t elk.n1. r ", hob .boul gew, • • t of op d•• ellde
pInal. gebr oeid tn gefott .,ijn. , Dalo ge v ~D. elkaol'J

iedar . voor 6.'0 , .'p~ ~enQ[l, bet J u. • , D P t & '"n d i, walk gew;chtlg reoht r.y luet zelden ulto.aie U4;n door. d9n eeraten

den bsot~n m~t "yien zij tot wederl~dBch genoegon
dODd~r"r& Qollool,en ~ijD of bij balf .hob t en . g •• loteD
gprdgnen .on noadb "~n gOkDapt h.bben, al. tafel.lid
' t)or te I~ e11en. ~eb getlllgt wei VOOt de ·eDorme .au:
olaitiog.· k.aobt Yan j."gd en zorgoloo.beid, dat jonge.
lni . die elk ..... I.t~r;ij. loson b~t lUf "gil .geloopon,
ge'!lorend,! II
6 Joron op d. lotie.at. "ij.. Diet
eHlandar bl ij.~o OOlguD eD ~ . . .tal. '00' . bUD gab •• le
1.'80 .•en band ,an · ba.tel~ke ",eDd.chap belibel!

a

IIDsekaoopt,

Men kiln in bet dllg~lij k l!l(!h ieren met 'de lllon8c~en
in wer verBchilleDd e posi tien kenniB milk on, 1l'l lulor
• olden •• 1 het geocaw. - hoL.lve ill p. ~rde o· of " C'
;) robaten rspoHen - d~t men ze pi ra mid.Ills- gewijza.. vi n dt
opgostapeld. En toc h moet ik den lez~, wanne er wti
V~n Noord llStll Kr omwijk'l!! kamel' vt)rg· Alau, di e Ds
bfalv·riendell in den 't'orm e9ner piramidtl vr'- orstel ien.
Onder- bet ... lcht.D noor J on Karel Leboon de beeren elkandel ~l ·g~ kiJc h ereDde oenlg£ stompeD uitgedcold,
den respectievelijke b i e e p ~ t nchten t~, buigllIl e?
nnder t 0 uri de for (I 6 ultgovo ~rd , BIJ de da8!,[llt
VOOltr.efloeide Y01'gt'lijkon d e be8(.'.bouw ingsQ oyer spieren H~b.Amsk:racht heb ben de gast l (W r en Ziijn niend
De W.~l om llllnU6 etevie:c. J! arn uDs teUing te btlWijr.fHl J
de oY"erig on uHgenocd igd , . Jl.au boven op hunn e &tlb oudars pla.ts te namon. D6'lC u ituoodiging is di}!'r dria
dar.-&ccrobntel.l l1an gtlno m~:n, en aJ z90 Eieo wij , , met
J eu Kuel binne nt·re de udo, d.en groe p roo r OD1.6 oagen I
met welku' bel'tllT ddeelen wij op die -wijw' tt:er gO,ad
uader ken nis ku >non d.l a.kcn ,
Naailt elkaa', i~der ach.rijliqge
ecn _!fool de ~!-~
lebooop,en op d~ . l~u l.) ingl r;itten .Karel van KrJ Ul wij k
on Willet:J. de \\~a ..l. D"3 eeril tc i;il. d~ bPi u it yan eeo
ond a:i~lIijk gb814c.M,'" on wal lUeor zeg,t ceD adel.1ijke
kerf'll nlU lic baam en geeet. Zijn. gelwht is (Jp ht'l"c
oogeo \>lii< in bou" u"d. plooien gc.trok.ken door den
Iwar6n . niendendruk .. an bo,e u; de trouwbartige oogeD
en htt bolde.e ,oorhoofd cOlldon OD. ander. d.delijk
; egger.t nl." t w~lk i'lOOrC 'ao m iJDflCl h wij bie r ttl doen
b6bbon. Ken mtlrkeude eigeDlchappen Yin deleD jongon .e d.lmon cUn: oeo groot<> lto.Un.t, hetg •• n . lune
ni.d en .", ••nrnrdUl doord.tb~ Ie· Il" Oil. daII "II

or ·

ar ill omdrtl:llit of op bet. I!Hr.dtijk nedenle.it-, en hat
neu"' :en va n cItia of vier wijsjes, met ee n tte~f . die
kra. kt .10 . OD .Iechh gem ••kie. kamerdeur. Op h ..
ooge nblik heeft hij echter sIs ~iJ De aaudllCht n~.
Oill bc hoorlijk t. kunnon .dem blleq. .
De W aal zit, ';!O <?o mogaliJk t ill een nog beDanwd.er
posi tie door de 6Dorm ~ l e ogte van sijn licbaam,. die .
ham ree d. don bijna.ill van ,het End" ,ersebaft ft.eft,
De" natunr . beeft &ich ten ,ij ue~ Oplto.b te capriDie-til

..ngesteld, door hem all._ liobaamldeelen.in ~et~
too te do olen, bebal,e hot hoofd, d.1 lij .• o... .rq..m
heeft gel.teo. Zoo klein bet iI, .maakt . h·•• ·. eohl.. . .
D.1.I· g~D IHilen indruk, ~oordat; de rrije luobt er eea- :p'~
conden blOB op ge,ert'd h•• f',D • . W.al Coob ht._
echt·e buit el:: mr.u,· k ent· mee~eD · en ~~~~~ iD.,a1:- ~~"'

onderdeelen, heeft konijneD, gaiteD, lD.rm.o ltea: •. _~ ·
den, d ui.en eo I n dore . diere n ""hand ell, Ipree.......
• d. kloinot. ,ogelli " .l.of bot kloile ~he8 _
.
ren, en g ••t met <go bond om
eoD.Older ...
l OO.". Z~n klein. Oland brongt ~o bar~gelllid,. ~"
geluk die van J . me .~t. boereoJ o. g . ll8, · die Ile/a ...
de " Ue nalour_D ooit <oor bardlp.ek ... of 8Cb~ -

"I.

*...

hebben b~. bo~f.en to se ..... n . . O,k aijDkl",-,
draa gp dUldo.IJ k den .tempel YIn h.~ aaIot!.' . . .. .
l. y .i~b ht mee.t bew.geo be.h GOOI .~e ..... ,

Op dit ond.rot.l mel del ... e . hMebN'8n lloo1d11i'
t u",oo . n .ijne b••ne". l it J'0ll . de
"iI~.
wgeo,,,eter fan ,bet End," dear hijbijlOaderb<oaolul:ie
i.i.n lijn. IP.,eke..n, ..... . k.......i g . op. •O... · ~
..... : ..
~oo i , 00 op ...8 ••ij ·lIort lio:,.am: een boOM
d.1 d~r . eGO IADsell .ba.,d .. !log ..

Ka"

be. ii, Met dit

wells.

8fOO'er.. .taaat '.

kill-SUIII: prikto .bi......,

llcid) uilgt\uo~digd ' o~' "in 'een ne,~nP;8p.l te compft~ee- I
• , ;~ •. n-a;ar 6en\plGZai ~vh iii'i.iidgciu~i,; • .1llb~"iI.nr d he~.
'o!foct r~n heb yorigo 'b6drijf deed verloren g.an.
conlfield teokelldobet regieto. ale g.tllige. net publi. k on do genoodigden worden inllliddelB in <10 kork
op een Gr.gori .. n,""e !!liB yon he. jn .. 15500nth •• ld.
dio on.ogeoseglijil ".t lang dUlIrde. li",t hot oog op het
'.... bt"nd. dejaunor. Het WaS .1..£. mon ferad3mi~ g
ond.tron d, tOOD' Me"del•• obns "lbrech het gabe.l bo~
.Ioot, De verr••• ing, on8 'dRam. bareld, wa. welgeko •• n,
Ill"'" de mi.-enBcene bl nodoll crit[ok.; .lle dioDareu van
de bol"" hoog adollijke- iillllilieu \Yuen evell .1. ' 00'. vole w.. ~enhera',~.t(\n nit het \'ijdv}f.k d.er I1iiddelflell.wen
•• n den uitgang dor k, rk gepln ..t.t Oil h.dden door
hlln·.z;t1n~e1:1inge verechijning, waarvU l'. ze Y3. de poli-

nog llloel~,' ontt~Dg.eIl1 ·.d~{; bij ' d~ . b~cg 'Diet ~eeDI ha~':
gOliell.- «oor eea g ~~ nekkeD. d!e ~mulo,tlgeu, en door
00 br~g .eIY.~ ge,roil en werd . ell, b~h .lve ...n .... <1lId.
...n . • gIl boord'"ook £Ill~e henge pu.nou ..~ '1Jn .~m
bekw•.m. dab hU. te Leldon terngg"K~.rd, 10 het '~.'"
kenllUls moo.~ wo.d~n v e ~pl . egd. en ~n 16 dagon.. 'U"
g" lVone .... rh •• mb.u.n Dl t t kon vomehten .. Du 'l' ~r.
-","""mede dez. parsoon .~ • .,. de gluen keok, had In
"eogo Ill .~e d~ . verw oll<!e~mg gew.kt Yan ee? der pa.
,oglers, dIe. I)~ do lUaoblDeksll\~r ot.lnde • .ae geh •• le
loedracht der ..11k h~d .~nge'Ien. Doze.. rerklanrde,
d.t de lmocilt mot het bl. t[ t66 kalm blem door/oopoll
n ~nr YLJ~en.1 alsof' er geeu brug vlak blJ ~em .~aa, ,dat
ItU er met. __van,.~ad ~egrep Gn. wAar.op bll ,olll ghelds·
hrdv8. om tlJn lUi te bergc-? , ~ .ar a{lbteren geloopen

..tie ni(jt in kenn!s gostuld WfiS, tl~n m ensche.nmn!5sa.
• 1u'\f'ltl g elC' kt; d ie een opt-:,{!ht van eell of and ore oil'·

..
oorz •• k . V ~11 al ,die ongelukl!1I het geb.urda werd die
vrAng aan de beftlisaiug fa n het O. M . V001'-"
gesteld, en de Bubstitunt-oHieier \'an. justitia lUl.rzolde
n le l', den m8eh inis ~, sedart dQor de d ire(;ti3 0ntdla gen,

)3....

ello maenda uij te WOI!On . De grootst. w.llorde Ollt
~t(md . d,1or~ gebre k a a.n politic J ell toen de sbt.tiekoots

m et den hert og e n de hertogin opreed, bele ~t e een
slacbterskar, web biafe~u,hkell volgeladen, de con,~rutio, ..... pon harautm. ,den dODrtecht. I n het , moW'

TerioOt d. ,t.ti.koel. eea' harer bliui<enda loot ..,....
Getron", a.n d~ o,erlofering "'~ren braid on bruidegon bij bUll uit tocht \'an den tempel door eon rDg~D
van r~l!.t en muil tj~ ! begt'oet. De regsD -.,Yord ale: van
denh em el~egote"?,. ~~Btr8tengelekerJ modderp oelen: ...
en dan. d le mUl1t~0S de barevoetsoc.e mOD!-l1ken
wierp en eX' begeerJge blikkan op.~
..
.
Dat is bet tweede bo~g udelluk e huwel-uk In eelJ
betJ.1Bkkelijk wo kort tydperk '\-'Ull 2 lliarmden. , De
gra af fAt'. ~b er?ee? is ~ell he~tog ;'SU Norfolk VY? 1'4
gege.sn. Gelllkkig Jt?Ugdlg brll.ldsJ?Alul ~ Eet publtek
liet hen I,alru lilet rll.t op tot ira. te.1 t e H~1 6tead,
W9.al' bet LJi artJe een dool:' rula~ -.en regen oll~~~ubtlo re
,h()llf.Y moon l' gan-eot. fi.~&8r 10 ~ngela~? s~ blJ nt Rl·
Ie poczie .ve~banIs en te z:gn; Op oen~ejfQ:n dag , d~t
hat p:l.nrtJ3 en de wereld en a llen In d tl buurt l!t
een k e12l'i~ boudoir vsn -ne t yortiteiijk . lU!;l.t~lot tcub t
(;.,; '(~r-JGten, v eroorlo~fde n. da b.eru~h r.6 . Londensc he
dieven :'SilJh door tionwladdal's en mldjmmmg.oen doo:-

:~"~!u:~~r e;::"~~:~;~o~~°t;,~~~;e d~e"be~~N:~~;,gr::':~

zonder bij v er~iBBing all.e juweelel.l en kO~lba nl'hed~ll
a.ls sren zoovael BDufemra 1fin hun i.VOnd~e3qek rue ·
rle te nem en, w8f\rondal' vtlol'zeker(",< de brr!.ldsge Bohenken 6130 esre plRata bekleeddeD.. blech ta eell was t-de
vall ruim dric t on go~dB is met hen BpOOrlOOS ver~
dWeDeo.. I! Rien n )<:lst sacre pOllr un voleur!!!

Palliek

Op

eeu plciziertochtjc

Y:~ll

Kllt:wjjk na.HI' IJmui!lell.
Ben tochtj o DR llr IJ ruuiden oeh.lorcie iu _ dAn a(gelOi'pon ~Gruer to t de opsLbn re -rcrmakBl ijld~ ede D . ~n
meniga st oombootonde rnelling ricHt.B f l' ZlCb op 10,
e m een6 C!f meerma.len de ge le-genheld lo!; een der ..
ge.lijk Bnoe prej .~~:jo
te bieden . Gewia zull en e r _~e l e n
in J ell Jande zijo,
bog de fHltlgeroD.:w}r.te hetltma~

:~g;~t b:rw:~~r

v::

B~~np~~~~J e!~~i ~;?i:~hoh::;

d ia op 6 Angustns
Leiden e. Kntwijk en
oll11tl1g €lnde pinntsfln
mil:akte~. WitS de hel"
iDne~iDg millde~ -aangenaam, ze:fB pijnlij k. 'Vat tacb
WBS ~l:' gebenrd? 1:e stoamboot· K111cijl a~n Zeti , kn 4
piteju \overdoes, ge -;roonJijk vBren de il Bar ,L e i den , ~IJ.
vi ca-HNa, bud. op <lieu dug 'tl lliorgemi Hoag KatwlJk
ve rl a.ten, e n WftS met een behoorlijte 1lld i-ng L eid ena.nrS en KatwijROl'S oak goed eu wet des nnm iddags

weder op den terugtoo bt, toen b." t ongeluk wilde, dnt
d ti spoorb;ug VOOl Esarle m, die men ' 6 m(..l'ge,nB ()P~D
h,d ge.v'.)nds o, was dJcbtgedran-id, . daai" er een trf\1O
In 8an tocht was; De k&pitein wilde da aroUl beprocve[.)
door eeo der vllste hagen trl 13 t oomen J en li et J~ B
d-!.i.llrop l\llUh oud erl. H ij bad voor de brug willen sttl hondeD, um dfm , door den Hchoorsteell. te t:trijken, eo
de bnn ke il en hekkeu, die voorop 'standen, wag to
nelllen, met de h~nden·de boot do or de. brllg te krijgen, ~OOalB men da.b ook g.;,woon NoIlB bij De Vi;"/.; te
cloun. Hij gaf d&'1l.rtoe het .he\'el eel'st van stop pe D. 0'
tQen van nchteruitsltmn, IlfIan.r, dual' die beveleu 11iG ,;

werden opgeyolgd. ,toomds de hoot met' rede, ')6

vms.
'Vie was

.

, ~"~h.~_

..

hl"gde be!.ce"deditook welge hoVl'iHohebbeD. enjodereeu
013 de boot, be1nlve de dienGt'K necht., had he t gBho ordj
wunt de i!i!:B.!wgiera hndd oll i.e. kept· meb Jan kJ;pi teill
ingestemd: II stop, 6tOP, titop!" l\Ieergenoe rude getllige,
eell flud·ac hipper en dnB ueEkolldiga, s tond . bij dot
roe-pen nn~6t; den lllflc:hiulst h-i.j d9 maohineka uler, en
zeide hem DOg, dn,~ ar gel'oepen werdj de be- klli.flgde

do~ ko.~o"

mu

.~: ~l:~!!:~,a~a~e~: ~!~~~~~6i:- w~r:J v~!~!~~~~6~~ ~~:~:\~
lulai're gevn.ngenisntrr:.f vuolo dsg6D en geld boete vaniS.

die God truc ut te bedri egen. R ti had d. ble.k. droomerigheid 'van eell vnlscben speIer. Ben vAleoho speler klotn stout moedig zij o , mn§l' onruog61ij k tOfJfnig. In
zUn gevilngen is te Hflm las hij sle.chte eell boek, den
vu !.'st VQn Machia.velli". Hij htld geen fc.milie, dilsr h.ij
aarzalen moest tosscb en Napoleon en Verbne~jj hij had
geen vaderlalld. dfiar hij onrz.elen llloeeL tU6s e-hen
.Frankrij k en Nederland.

De.e Napoleoll had .ioh met Sint Helena v.rzoend.
Hij bewonru,rde Engeland. Wrok! Wa.rtoe? Voor bern
be.tonden or op ABIde sleeht. belsngen. Hij verg.r
omd," hij e~ploite.rde; hij vergat .Ue8, ollld.t bij "I·
les belekende. Wat kon bem zyo oom 8oh.len? Hij
diendo dezell niet, bij .bediende doh vall bern . H ij
v• • borg .till Iwakke gedachte aoh ter A u.terli tz. Hij
zetto den adel.nr op.
'
W rok i. een irnprodnctio,e uitguf. Lou i. Bon.
porto onthield, wat hem . te pa~ kon komen. Hndeon
Lowe belelte hem ni.t tegeo de· Engelsehen vrien-

Ten' einde aUo · inogelijke ongelukken te Toorkorncn
Itl\at Bett l$uge kerel met een z,wal'ten krooskop gereed,
de vsllendetl op te'" van gell. Govert van Beere: il hieryoo!' de aangowezen pers.oon, uallr bij toch .de gewoollte
r

beef,•• onder bep •• l¥ tod.n dikwijl •• ijn armen' n,ur
bov811 ait te .trekken. nij dra. gb b.t eind. zuner mg.
gtgruat mecr near ach tereu dan de I1 atuur het heeft·
a&Dgew~u;en, en zandt r;ijn tong D n en dau op zijn bo-ven lip uit spelen om den Brond TruchtbaAr te mak"en

, oor een .oer gew entcht manr ateede nitblijvend knHelgewu.
1I,;n jongeling met donker aogen, don.lt:er "foorboord
donkare haren, .cOttOIli gt:heel , an een , nuan oe
foncte," .t-aat te bcrekeLian hot; de k.neen siob verb outien
tUBlIoheu J"nekbreaeh" en " hea lahu H I er afkoman." Zijn
uiterluk ro ep(; one toe "'err;illt ·eor gij begintlJ 6D
".preken i. ",Iver,. ma&r ... ijgefl ill goud." W.nneer

9n

I·

de koD.~n tot n.kbr.ken rij.~n roopt hij: . p •• op kerol.
"eel' vooniobtig;tJ bij" guuabigon stand 'an bet heelhuide
or .fli<>llIen. trekt hij bed ••• rd •• n _ijn alga.r. Hij i.
de wijlgeer del taf.1. ZijIle mann .lij'. vo~rvade.on,
.ijn' D.,tn. broeu en ooml. bobbeD a.dert ontelbare
jaren te L.idea in de r.obt.n ge,lud.e.d eo .ieh allen
door . bij.ondere .. erko"amheid of groote ,lugbeid ond.r8~~8i~en. ~eD Ion, 'o~ Dog een I!IprcekwoJrd t.o ' g~
bl'lliken. ,a" .ijne geh..,le · f.mili. knoDen oeggen; "ae
qlli ·yieDt de I.. Ililte .• ·.n retonra. aU tambour." of t.
wel: . • ~ geroDDec, 100 ae ... ooDeD." '.
•
"
(lfrwiJI ."'rtoif d.)

'

voJ& .. I.1E' WII!I •
Men wil weten dat 'h wee IOlJn? ,.n den·peD.toes 'an

Gadiengon (1:' .... r G.nthan) bij die geleganbeid gezietl zouden sij n, Btaimde op .. eer kOt~eD afstand 'fan

bet door de ke tjoe, aa ngellproken' terrein en geh~el
gekl eed 100 a18 ketj Qes dat ge woonl!Jk lij:.!. n . 1. in
d en lanljieng.n drees.
De ~e •••• ..-.or de on'd."werpelijke ketjoepart~ heett

pi.. ,. geb.d, behoort tot het reg_nJ.chap Sloman.

. ~ In den n aant van 4 op 5 d"zer heeft we derom e6D
ta JIlolijk bruta le ke~joepartij p1"a at gehs.d in bet regentBchap R allies-an deBEa P'Jnee van het ~illtrict Dj.mb!)n~
De 8chnrk All uebhen een goeden buit be blwdd, doch
er is t ot op hed~n nie~s Tan hen v rnomen.
W eI zijn in de nabijheid det ';{ u.o.i1lg -1111 den beraofde
barangsll andere ke bjoe· uBteDililien ge von dcm; de eer8ten
t en bJijke dat de BobavUlten wei Voer! e9n go eden aftoht ' badden ge zorgd.
.'
- De bruid ,au B!orn is Woen.dag namiddag met
ba!'e ondera .lhier aangekomen, en met de noodige
at6B.t~ i e n.fgehaald . van het · st·.tion en ontvange n in
de K~P Q Li8 n
~
(Mat.)

De

::t h:~~n~:;n~e~Jlv:~:~I~S :!~:B;:;~e:o;:i;!n~~d'~~~d;

Per Conrad :
Tb.ebank.t,
Bitt.rkoekjos.
Turor~,

Wellington.,
JOllh.gel.
Utrecht.che Theerandje •.
Ro"de Lett..,.

S t,

ren lang gevQerd en Dooit 7erlaten heeft: Met mijne

:~!s~:r;ijmti~h!~~Qf6ie:'e~: ' v~:~e;~:e:~n~Jo;:~plee~t
Vervolg del'

M

J

4

Napoleoll"m door Victor Hugo
gesclJ.otst.
Lou is Bonaparte Wa,·5 een ~ o.!l v er8cbW i g~. HU kende .lecblJ eon "o"k. "tiD doeL Verpletteren wat hij
op zijn weg t6gen kWU-Ill, wa t \\'llB eenvondigal' dl'tn
dill ? M et l'U~t lU!ien 'Nat bezijden stand. Ziedtu\f zijn
g~heEle .etaatk und",. Dd rep u blilteineu vernielenj de
.K.oningsgezinden niet tellen.
Louis Bonaparte had ge en enkelt'il ha.rtstocht. Spr e
ken de met den gewczen Koning van \Veatpbalen,
~~ e ~de de £!chrijver ue7. er regelen eens VELD Louis Bo·
- napr.rte:' 10 hem ternp ert do h f'lIander den K~H'Hi~
Ira.sn . -----:- Al:s 01' can KOt'siliaa u j .. hem jEl, rlu. two ordde
J erome.
Louis Bonapnrte is nooit uIlders g eweest dan eon
lll"n, die op ri e 1081' ligt vall bet gel ok; een apion t

U!~: :P'!,O~ri.! CK~:ll.'l'~' :Omtr~.liit- '~ii k'~iJu~pI~ij .i,n d•
~et•.a Tjandi 'v6t"D.eniell wlj beden ', de .,ola8nde bij_
IODderbedeD.'
" .
' ,
'
VOor, de tweed .. maal. in eea maaad. i. 'bMeop
noemde d •• ", van d • . ondernemwg Men,liro' ,bet , too.
De.1 '&11 8811 'ketjoep.rtij gew"'." p.w. keer . gof4
bet den bokel en had men het .peoiaal op sjjna __
pi', begrep.n.
'l'.rwijl een gedeek van de bende den , sigeoaar
in bui. hiold, _ maakten de oyerigen . de kraal ' dar
boealen open, "Allin. de bende g..amenllijit heD
yoordreef,
'
De lapieH liepen zoo' hard zti .kollden de de... uit
om La een kort tijdovorloop; lang. oeD .nd.,1D weg,
ip h- k.!;'l.al terrig .~.':) komewn, . ~oeD IUe. ,,~er in

I

poo rton del' geTIDgeDls",,"QOr hem d fv ,jd

gegeyeo en:J bre ngt hem vasta lJrij"n Ala ,brood ent.)
t
in den mood. De sehel'ptinnigheiu en toegen r~~nheid
Vfi.U het d~er g Aan Bile beech rijving te boven. }-':.' cl no p,
di t verDOllle n had, weodde hij zich trJt den Oll( '1 maD
~en deed hem. eenige vragan/ die goecL bellntwDord worden .
-\Veldm. bra.chL deze o . . aL-we! he t gBsprek op zijne kat
en 'lertelde wat wij hier bo vBll reeds 'fel-n,omen hel/ben.
Vr.oeger ha d ik, vervol gd e hij, een hond, die my 8 ja.

heid. niet onmiddell ijk ge\'olg gege ven hebben alln beb
balel vun den HapitBi u Oill te stoppeo, tengBvolge W!l!l. r~
vall de boot met krach t. tegen de spoorbrng g~v!! ran
is en de geno6md.e drl B p ~rdonen gewond werden. DazGlfde P?5Bftgie r f die 112.Ef l1ehte ren "W8.B gevlncht to en
bij h9t g9Vll~~l' inzng) 'lcddl1C1~.d.e !log verder HIs getuige,
en zUn . geb.:t~gf ll i 13 werd doo r een pKar nnderen bevest igd, dllt de knp itein in t ijds op een behoor1ijken &f-lj
stand _vall dt'l blUg had gcl?OepeD: . nstoppeu": De be-

.ij.

1ItIIIeII.

a8

... ogoa&
.f.tontl, eli. Ue uvvL
do brug.
achcidd.~ onmiddellij k zan IH:hl.ernifnlllQ·l:l, wISurdo or de
boob to t stilstaan bad k unn e!l gebrnobt worden; IDfmr
e1' geb6urde niet,s; t06n zeide bij t ot hem: "Beroerde
vent boor je ni~t l'oepenP" - /,I k dacL.t" , voegde gG~
tnige e.:' bO, Jl dat de man suf IHiSoj el' 'wet'd nu geB topt~
maar te laat; want de boot bahie ld nog h!l.ar vnnrt,
J
en \vij kwaman
n tOt!h tegen de brug a.an met. het be¥
kende gevQlg . De kapltein va n dQ boot be'H)stigda

. 1. den •• buldig • • • " to wti. en . Hij ·dn6 v• • rdde hem
' voor do r'eob lenk ••1. zou hii by gemolde gelegenheid,
hatzij ui t onhandiglteid. ono"lettendbeid of 30btoloo.,

en

0,

veroordeehllg

~t:op~et~~~ :;~t.eGe~~~:e :~e:d~~ ~~:t t;e d::~h\~:~t ~::~

dAgen

de

.ieh leer behondig in e.enwioh! door d. yoUe bUild
ill het ko.le baar vall Tielenbllrg" uit.tekonden. k"p
'e werkea, doeh tr, kt ..If een alleufgrij •• 'ij •• t ge.i~ LO
docrdat .ijo bovenman de ••lfde theori. O ~) s ijn hoof<!
in praktijk brengt.
Zijnbeul b... t Gerard W".ienb urg. en Iteeft _un bowoon·
lijk boog;oOO. kl, ,.. t.b au tot sulk een purg<.rgloed opge·
dreven, dat Bob Sawij.r en.Ben Allen helll uogenblikkelijl.....~ latiDg loudon doel'o.rlergll&n. Hij ,ou fin nd.1
lijU, iOdie:n ' .e'e n lijoe~ yoorraderea .Diet op een on, e,1t.lUrh.,e::wijle uit aijn at.mboek W!UI lerdwenen,
'110,. <lila;' .niota. IUO ,Mg..r.n ...... rdig i. al. hetg.en
men ' niet krijgen kon. ,it Gerard a0111. uren lang iu
b.raldi.ke Itndi.1n .erdiept om deo hardn.nigell oudo.. man···bit zjjnlOb~ilhook op te j og.n'.
Tege... d... .Bolder 8&ngodrukt .it eindelijk a.intj.
d. Zo"" ...... di,;: reed. <>en olie- of lief.r eep ohorry-bol
heeft. Zjja j~lig geziobt beeft d~ eig.lI1Iardigh.id ·d.t
bet . 'aa bnjlen begint te glimmen wann.er bij . bot. van
binneDlmeerb; <en dBt de o'ge .. , .1. bet ,.ntje dron'
ken ....-dti.·oP eGn potlierlijk'gllnzerigewyze tlll •• ben
-go metijlr.aUe:ldeharen Itomea lIitkijk.a. Hoewel bij
.h.. oogeubJlk ;niel in .een zeor · bSDijdena ... aardige
pc!~. ~ _k• ...;· .it bij lalanilOb:te laobe ... lohopt . lijn
meu': W~D~11I'g met d. hl.lenin' de
en •••brlO ..wt
· _ _ "'Ih"'yj .boewel bijplll Iilll1d bnoLllibur

d~n . kogel ~P~aDg t. Dlt kU~lbJe .w tlde hlJ. 0.011: .te · C~lm
u,'tYoe!en; . Cell' atud~~~ ..n bet gymn88lum Boboot en
EpOlotn ,101 doodel1Jk getron.n ....der. De kogel moet
door bet .tooten met den laa.dBlok e~n klep , upe,udru kk ~" en . dalto.bte, ..erdwuner; d,trn~1 had d'
klep. b•• r dlen. t gewelgerd eo. kreeg Ep.te,a d?o ko·
gel 11\ de boret. Men &an ,lOb do ont.tdteDl£ Va n
het eubltek yoorlt.lIen.
In do gaTangeois t. Stein heeft onlong. o<n
~il!l'di ger een .. Ifmoord beg.OD. De be\Yeeg'tl'~" n
d,e den man dr. of,. een \ eter.an van de g"'ang' ;,
d'ie er 8.en groot deel fan. zijn Ie,an i~ had do ol':;: _
bracht, 18 • • er m.rbr.ardlg en Il teen p.yo hologi .:It
O()gpUh~ z~er belR!1gwekkelld. Zoo dikw~lB een o llitlt: ,'e

openen, was ~ijn gedrag dv k: el(lo~ ' en voorbe el dig, hij
werd 01. don al. .iakenopp .... r geh ••igd. Bll ,. de,
ontsing verkl aarue oij den directeur , dat Steh hem
,·oor de luatst& mas1 guien zou habben, e u b!· . het
llmtBte ontsl"g ve rpandde. bij telfa zijn aer ewoo 'd _a",.op. Op dit "ntelag volgd .ov,eowel .poedig wedel' ~el1 e
'eroord. eling, en om n iet lUet ziju verbrokon (;o rewoor d voor den dir. oteur te ver80bijneij, bing . bij zich
v66r zijDe oTerbl cnging naar de gavangelliH op .
_ Een H.d ,'an de o01llmie13te tot "ferzorgin g dar
armC'll La Berlij'J, ~e k oopm ~ll P., was opgedrageu te
onrl.€-l'Zoek:lll mt&r de omstn.ndigheden van tekeren Fe r~
din8n d Meijer , die eiuh om ondersteulling had !lange.
meld P . ging DiU het dnklmmerLje van den aanvuger,
en q.aor de ed z:ich oon au.ngrijpend achou.w6pel '\.!I,n zijn e
DOg en vaol'. Bij QS bewegi ngloo.B lag een grijsnnrd op
een l'ust-banK , en op bern tnt .eene k::o.t, die bil het
binllenkomen van den vreorudeling don grij.oord de
voorpoott ll (lIU den hi ls s!oeg ell haur kop up ziju
''r'ang v-lijde •. alsof zij hem wilde. besoherm.en... P., qie
door dill tooneal ten boogete ' ont~oerde. kwam van de
verccre bewlillel's be t l'olgenae t e hooreu: M, ia reeds
14 j&ren b!.ind sad ert zas jare)! llebbsll wij hem uit
medelij Jcn tot ona geliomen en vaD dien tijd sf ligt
hU onatgeh roken op die plants.
kat !~ zijne getrouw-

nu de

ken P ]Jonige

vaart de. hrug in, en raaUe in de opening vast. V ~r~
l!Iobeiden6 menscben klommen in bun angst tegen de
brug op. meeneude. d.t er .en gchiphreuk ophanden
ifaH, en. de btu gwnebter kreeg het 'd aa.rdoor zoo drnr,
dat hij meende d en trein niet te kllnnen aiwac hten,
v66rd.t . 1 de onS9noooe gill ten do bB&ll haddon ge~p.;llJd, llil z~~t.:, ~ ~t ~I}in clUJ!! op on"Yeilig, ~n 'fer·
wijderde corsi:; dtl ve!Bchrikte plei""ierreir;igcra vnn
de bun. ,,66rd .~ by a..n itein Iiet doorgo.n .. Inlusd 61ij k ts e:limc.cben·, noeh
lUf\rk!es de M.ontcbe'.; u
.schell was de boot apoedig we er losgekom en van . OUI 't ,dell kOllingsgez;i.!lJan t e doen.
de brug, do BcbcorBteen WHS in tijd8 geatrekfln ,
Hij was Ben ernstig politicus, Lllet goade vorlQ.en
:.:i :'::' ;' ~;:..:! Co":';. ~'':~~ ~ivz, .:;;;.: &~ de .vv:Lii!~~t.~ ~tou~l l
e n t9rugg~trokke!! iu z;ijn · pttllln~!l, die :.ie b nooit liet
tegeu zich san gek:regen, en ' WAII daardoor bOa
medesleepen, noai t z:ijn do el voorblist.rcefde; bedaard,
schadigd gewotden, e,enals cle b.nken en b.kj e•. MI.r.
be,l;sdigd. b zijn too n, bfliScueideD, onberi 6pelijk, gewaC bet e.rglte l .a.H. er had ook mene che:cbloed goleerd; hij 8pr.k met ••ohtbeid o, er een bleedoud; hil
Itloor."'/d . :Ben IDeJ @JB Will! san de hand ,e ·'~vond geraakt,
W81!1 moorden!l.sr, wn.nncer 't nu ~entnlla.l ni et anders
t~en lij, die mat tmderen voorop haC. gezeten, \. ~ r
kon.
..
OIlr-Rcbt door bot luik in b.t voorond.r wa. teree htDAt .!Iee. herhalen wij. ,ollder hart,toobt eu Mngekomen. eve nwel ·blijde, dat.~ij er met een kieine
der to~r!!..
.
w:onde afkwam; WAnt W Ate fiij gebleven waar &ij Will!!,
Louis Bonaparte W:i.l; een di(lr meDl!iChe!!) die de
dan zou zij ~ell weg '{ Iioli bet VRt opgegnan ~,; en meli
V"olslngen bevrier;ing van Machiave lli ondergaan hebb en .
kracht t egt!n den Pocboorsteen aa.ngewoqJen zU n. No g
twee ander oD ..geraakten bek:DtI!dj de . e8ne viel op den
. Gemeng(lc bCl'icbten.
g ralld
kreeg e8U pur lichte kneozingen . ter wij l de
andere, ean (lielJstknecht fAI! de boot Ult L eide D die jui.~ met er n biad met volle gl al'"ii'n op' weg WS.
- Tot de kun.tBtukken van den gooobel•• t Epat.ill
nUr bet TOOT!~b.ip, en , 66 Te~j epb in Ioy n dierDQre
behoort o. n., da.t hij i omnud nit het publi;)K gaweer.
..&obt, door h.m bot..ld, en ",nrvoor bti de g.lden
kruit en lood goeft, bem het ge weer lalt l.den. 01"
de gymuaa ium .. bank"en fn o'm de rariteit hobbeD de
donder . .ra a r bet aobBermes niet ingQ.2:et~ Rij .boucl e

~_ lijn ~o.r~t; .~ic.~~~ . ~.ft .~f.~bi~t~!l; ~.et h~~t . .~D dat' 'hjj

Nienwsbel'icI~tell.

Nco I. aa s

G e b a k•

G, A. WB~IdUTII.

63.

·FABRIEK KALI~fAAS
SOERABAIA.

A-'NIHL INO. De v< riftcate!ll' vln Loon heeft hoden
morp,en i!"OU z~ er btllOJDg rij ke op·ium-a.nnhaling gedaan.
Van Soerabaia WI:1l'l;ln" ee[Jige kraildjangs ,Buiker albier
aangtlbr!lcht, welk~"1 ussr 1 e heette "lthaDB, hier ter
pl •• t ,e abu.iev.lijk waren gelo,'. daM "ij voor Batavia
beBtemd waren ; t ro UWGDe, dit beweren werd bevestigd door
een tel egram nl.ll het Stoombootkantoor te SoerabtUft,
waarill de namen va.n den :.lfzender en den gellidreas6srde
gE:lloewd wo rden. Eoa dit zij : de kr&J1djangs waff'n bier
golo.at, en de tolbaftOlhteu ha.ddan reedd m.l cl!tlging
gegcV61l ze tot voorloopige b arging nQRr het StoomoDotkantoiJr te vervo ereD, toen het den bo\'en genoem de veri ficatcar iuviel, t6 toch weI even ts kt!Lnen
. stbken,>l - ' eo r:. u: bleak bet te.rstond, d, t geen Buiker,
wair wei opium de inboud der krandjangs uitDlt ·a kt e.

IJZER"GIETERIJ

metaalgietcrij, kctel-makerij.
smcderij, koperslagerij, dra~ie·
rij , aile soorten ,van machine,
rien gemaakt en gcrepareerd.
h lsme<lc. verkrijO'baar aIle
machillcrie benoo(iigdheden,

R, W. DEACON &Co.
1029

Bll nader onden,ok werden 14 blikken er ill g" VO~ 
de",:, tut t e ll gaza LUalijk gewicht VAn tUBS chon de [} e n

·,8xapU0'l0l!0.L_am
-JOO.'. lIn IlglI[jzu.8cIII gp8TIrn]J~a: bU' II[ a]l91a a

6 pikola.

·i;

Z UN ErG' EN llEO£l:Tl:l U te z;ij~~
op Nedodsnd:! groDd~
gBbied verbodeI1, dOOJ dat niet een ieder dit verbo1.

eerbiedigt. beIVij"J; het gilterochtslld op K.r~ng- branti
gebe urde . .Ben politie.oPPt4SS81' wil de eenig 3 Ho uwen,
rue . icu de vrij b.id , eroor/oolden om lang. de knntr'n
van den wag hare kOJpwllren uit te ' staileD, III a.t'rel:it
nemeD, mllo r bet aan t"l orel'~reedfjters der poli tiek e'ur
,HUt z66 groo ~, da t d6 oppas.ser

nieh in et~&t watl " de

o]lviucuting van vele do!' delioque!lt en te belette n ,
en hij g.r do. rom .an een de r gardoew.cht.r. b,,·
, el, hem behulp .. am te zij n. Deze foldeed aln di en
last, mi El.r ~6o onb&ndig. clab. verl!cheidene d er vrO ll,)'0[1 ~iili G& b£l~d do~' ~u-liL~ 1:1 U!!~I;i.ou..LJLtlL!. Dtl oypU.ti.l:iI;>l'
maa kte zich du.ar over y,eer boos; n n deu wuchtraan
eerBt hevi g te hebben beknord, braeh! uij hem iu
z;ijue wo ed,., met den Babe l
de Bnllen eo hnnden t oe.

het .rijD gebruik di~r ledsmaten mist. -

Hij zwUg"

eohter, omd nt hij reden me~Itt te hebben to mooten
vree zen, dn-t een BanklEcht t.egen -den cppsseer aog
erger gevolgen yoo r hem heb~~ zo ll..
V:EllZ.E'l' TEDEN DE O]?lnHJUlE MA.CH'!',

De L oer a h der

Academie de Medicin e de Pal'is,

"Miucfaal- on
·

I

kall>pong ·GaLg-Kldo.1 lPdkok.n) i. gitter,,,ond VQ ~

..Waler

eeU slec bte mnrk L tbuis
~ijtJ: er

gakomeu. Aau den ingang
k lt.mpong 8taaD~t.;), .t erwij l het zeer duiest.er w afll~

to

doen

l'EGEN

EN

ZIEKTEN DEll WAlIllB

h_d·, mD.8l" toeD

BAZAR.

CRISTAL. ~[];1'

ZIL\'ERGE:.I.ONTItERD;

ZILVER'W' .ERR·,
be reel om op te noemen .
1 9 ~O

B. RARTHA. US en 00:

Scbo'e(ller's

D,n.T4Ll.u'. Reden aachl werd door middel vall '

aierrllll',D. lD~d."lI\'D •

LA~DFiN,

ADMINISTRATIE: 1111, Boulov. S';b••topol.
hry •.
Depct te Samarang bij DE GROOT KOLFF
.I: Co .
2116

ondergraving ingehroken ten buir;e van een inwoner

en

I'

~ulirslor- .en..
il Staalhoudend..

VEllSTOPPING, CHLOROSIS, DLEEKZUCHT,
KOORTSEN
'

hij . • ieb v66r ben plut.t. ontving bij oenige vui... I• •
lien op de oogeo ...... rn., de vr.omdelinger. hat h.". enp.d koz.n. De man. die b&m gell.geD heofh " m .
ID •• chen·. door da politie in .e.. ek.rd. b ....""iog goe·
nome~. eb ...1 e.rlang tereoht.taan wagen. f.itel~k
v.r.et teg~n oeIl urtegen... oordiger vau bet openhar
geng, in de uito. taning _ijner func'i •.

der kaml'ong Tjirbonan (Peit.on), Ber.t toon,d. huitb~tI!I '. morj;eol Qolwa.kte beruerkte bjh d.t hij oen
beooek ..n die' .~j bAil gehRd
bleok bet d.t ,.ij
voor "ene '''; ...rde van cirQI f 400 aan kle.der.~ en

Eizr.z

1

..het rijkste in staal en vrij koolzuur."

p.s.eerden · hem eon hui.b.diende yan een k odja
nit de ':'.lurt en nog drie andere portlonen, die
geon van allen .en Hebt bij .icb droGgo n. U.
Loerah iprak hun een ·m et de lrq,ag, ws_ro m zij
zonder Itnt.arn liep.n en wat .ij in do bin,·
pong Ie mil ken haM.". doeh zwijgend gingen zij ve •.
der en ,erdwenell wel dra in e en hui!. N~ eeIlig~ 00.
genblikk.n k ... amon zij weer n•• r bllite!l en h.d_den
on elk een bra.dand. I. uta.rn ill d. hand. Het kam.
ponghoofd me.nde ditm ••1 loch eens te mooten
onderz\)f:keu\ met v; ieii hij

.

,

BOEK ·DER NATUUit

A.1gcmeol\(\ bcgi:ns~len der- :.na{;uu.r oc: dalD.pkri, ':,
ku:udo, .t,,"ronkunde, $cheikull<1.. aa rd· en delf.tot!nm.
do; plnntkunilo en (Ue,kunde.. ",
A•

•

(1844)

~. ~\ ,~I VAN DOlU' " ~

VEnTREK Ii~R' BOOTKNVANDB .N.t .~TOOMV.M~T·IMrSCHAP;'IJ,

. VERTIIEK IlER T'REINRN
"v-u:.:;;.

c..e

V&D'TBA'l'ATU ~if\S~tnf\ra.ng nurSoerabaj/t eDQmgekee~d:dell
50n, lOen,. loon. 'Oen, 25e,n ~)Olln 'T_~ IJI.ke _lna&Dd. Qe 'booten
V~.!1 d_en lOon, 20eu en 30en doun uberlbon, Tegahm Pekalong-an un.
;
,
'.
~ Vlln SO~ltA.}U_JA via.. f::UiOemeall. ProboJu~ggo Bezooki, BaDJOGmUlgl Ball Eoelcling en t(\rug den 10cn van elka rnaand.

::~d ~:~~~~;~ ~~ll 1~J~tr;~~r ~~~!~tJ~~Tite~jtJl~~~ ~:rle~lk(i
~o~~:tM~~~~ll via :relok-Bot,ol1g;,,_ Kroij en BBnkoalen naar

~~~~i:I'bo~J~~kt!)'ll~,o~~~le~~lls:~~e~ik~r~~:~l~~I:. •
Van IhTj\n~

Hollaudsche

V~n SG~l\~l!AU VIa MakasI>ar nRar de MOJukken

ell

elke,maand. "

V!.\n

~:~ ~t~~~:;~~ Illlur ~(~I~~h'~i~l~ell~~let~~ut~oY

dJal 11IUI.f H()t'~flll ell

en

Ifa~, M.llr:hk:

•

I'TI

blA..lN8TA-ND

:!;~t~\~~;~er

!

BA~AR.

., Wi

Si.sare~l.

I

~~~~::·:~l;:~~,~ond':,.

PERRI&R.
x~if:SSON.
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Ora-
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1I:I.AOLAINE WATSON en C(l.,.iatavi&,
11k NM.LL en Co:, Samarang._" ..
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rrit de fabriek van
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en Yleeecu.
en 8a.ucijs,

FuM E' R I E ORIZA

• dUo.. en WOl'Bt.

AdreB~

dito met 0- staujae en Saucija.
IDBb. Aardapp ,len en Vleesoh.
Wortdt>ll f:ll Uieu_ IUl;It - dito -en
dito~

LEGRAND

Snijboollsn met
Spergieboo nen met

dito
dito

en
en

TID ROOF
uit de. fabriek van

H. 0 ROBINSON & WATERS,

Per COlir ad;
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Gezicht dCI' :Hodel Fabriek te Levallois-Perret (Seine).

x 60" IDet 8s~en 12" x ] 5",
thaDI! l1ggende te ~oe~ab8ia,
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BET STOOMSCHIP

KNIGH'1' BEV~N ell STUR·
IJz8!" fOOl' goat. 5n dakb€dekk~ng

Portland (Jome",t van

GE J Gega.iv:"'llis8 H d
VAn 6, 7 en &'.
.
Diverse Verf'i{areD als menie, 1001- en tiDkvrit. groe~
ne Verf aangemengd en onaa:ugamengd in b1ikken en
vaten,
,
Ha.ng- ",n Sluitwerk.
IJwr in bladen e~ etaven Ian silo IDogeliJk diwm

Koning' Willem 'ill,

sien.
Verder diVE-rae MaohinerioTI. voar Bm~dsgebfuik en
on.ietnemir.gen enz: eLZi;
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00.

Geza;sv'oe-r:der HOFF:i\IANJ
•
'fettl'ekt den ~ 2en dezf-'r des morgan. ten 8, ure~-a_
Ra..tavi&1 Singapc-re en Poel Jebru! fia Ku.frl..ttM!~,~
De A,I!entea.
Me NEILL oil 00.
54
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Per Madura 'ontp!1kt:

'OIlIII.............................. .I

Poeder Oboeoladen nesschen,
Ch.ltbijtkoek in tromllle!svall 1 pees, .

~ed. InJ. Stoomv: MaatschapP9'
BET 61'OOMSORlP

?f::;.h~~~~J~~~:~e i?-~Jl~l~~~~~~~:t,

Voor den vel'koop in het groot in IJolland en de Kolenierr wende men zich aan 11{ YAN IJZEREN
Z. Prinsengracht 1073, te Amsterdam.
.
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Details in a1le Parfume rie Jlfagazijn en V00rname 1'~kohorrders.
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Holloway's

Medlc~nen.

PILLEN- EN ZA1,-t'.~ GeYllru'lijke Diarlhee,
De oorzaken dozer vcrzwnkkcnde ziekte Zoo \-'er~chil~
lelJd, en de wijze Larer uallvnllen zoo ver<\~dedijk zijnde,
Irevell Dell yoldolmrle reucn Vlill uet belrmgrijk uallbi ha~
~er eluchtoHers. -Oudor llollowhy'5 behlLtldeliilg, III h de
OOl"z!l.ak dezer zick-te iIi -iuisternis gehuld tMl de ulb1ag
even guns-tig lijll) hl'.t.zij de llillag, de lcycr of kleillcre
itwewanden de zetel vall de zieke is, want zijne pilleu
lD~t oordeel ingenoU1C!,t" en zijn Z[ll±' goed op de 'Lij(lcn
dt'r onderbuik ingewrevcU, betengelcll de zwellill,g dct
bloedvat~n ell regeien, .tcdel't wrkeerde ,werking, waaruit
die OQk ontstaat. Beid.e ni~ddelen verkeu recht.::3tl'ecks, tot
her!)teJiing Y~n het jnistt:. eyellwicLt ttl~SChe)i ge~'peligheid
en prikkelbaarheid, ~iekt::lijke etl gerol1d~ alscheiJiug) lla~
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urt'l.' BUr

Stoom'vnart Mailtschappij Nederland.
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.Trekking de.. Loterij
nnn _ 1\1
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De A'gooten,'

PLANT:EN-:EN DIER:ENTlUN,

Voor Jon varkoop" in bet groat il!,~£olland en de KlI,ouen wende -men ~idl
.Prinaengracht 1037 te A in 8 L e r d a In.
...
Detail. ;in &116 _Parfumeri o :n:agazijnen .en v~orn8.me_ 'l!okououden.
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FRASER EATON on. Co . .
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Douglas poropen ill diverstl grootte,
Gaspljpell vall dil'erse afmet-ing
B.' 6~nrd eh Zo~t.ijle; in diverse- afmr:lting,
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met rollen ;30" in lengle.

S., oyekool

Hoheverallcier van het h oI' ' 78,n Rusland.
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Rw!:!eilJl, eloga.-nt8s
J;'lo, de Muri.a, principe.
~ RlIopide-l') ret:- flspecihl
Oaobr, (reg. Londr(lll)
Ne~tur Cubano, 'fOagn,flcolJ
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.
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\ B{ situ r~g, tunpu6briz6
Cnbannol!l DTrab,:"co's

~

'i~!~~:~~art~rd,~/=:

Vli,OBGER
. biijv

.~ ·l t.~n.;::i"i.;;.~;~:~~E'::"'···;O ~ ii~
c::

J -au.'

Ui

d.en f;:~,

~! ~~m~~~~~ ~V"'III

H. 0

EEN PARl"r1'.JE

~

en ~alembang 'den -J _7ea 'fan--'e-lke;,riwuid ;'_
den len van'elke w,8&IId.

B~Il.li.\,flJ

Naar

~~:~ ~:.nU~l~k~~n eRe:2~~n~~:n e::Dnt~~'i:~,kt;1I8.lUs~

Pas' ont-yang'en:

Lekkere Ravanna

vao,eIfe matwd

2,jt1D

terl.lg,

'~I;II 1~lltl Van elk

?

'.

~~,~-:f!i~k~le;:n:,~B!Df~:l. e~i1 'p::,;:._e~~;~ ':'~' -1,_

.Si~kd/i~!~n!~- Tn~~~.Aa~~~:t:ai/~~~·I!:I~I,:-B~(HI~ .

j

nen '22en

f.'

SLUITiJl'G, riSK -pon-TB 8~lffi.

teiu~~ ~O~T~:~ v~: ~fe~;()~ae:nrontinn&k llaar Bingkawung en
de:a2n8c~o~:!~:{:e ~:a~d.wean .'n&a~ Baudjllrmasin ell tLlrug
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Mlltltok. Hi{l1lw, Smga,pore, Pena.llg, Edl
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SLID'I'fNG.·.DRltIA/Ji•
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12. en 26 . •
1. en 21 • .

~.Isc:a.

FraDllch.

. Batavia..
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Pu(lang on trcrn.>Y- -in April don 2i~1l.
Vall P.UHL...'lfG-"" 'via. Pria,l11:1ll, AJcr-Ha,ngis,
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an-,Pedil nair Atjeb, 'den 14en en,24e,n 'an eikCl m&aud.
Van BATAVIA. via .Mun~ok' naar Palerubang an' tarng, deD
tSen van elke maand.
-Van Ulouw'via Bengkali8; ,Sias, Paneh·A...s:lhan -naar Deli 811
t6TQg; 14 llfcn na. aaukmnst dar twee~e" jl;ng. mailboot vau

P ·erC onr ad:;
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ell OOENAES,. Kl.tt"tl j. ll. SLl"ER, Magela"g J. A.
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