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De gtwulgeu del' emanciplttie vim bet
gl'oll(leigemlom oIl Java.

n.

JeeJen, en dit is zoo goed als onbestllnnbaar. De
recbblQcsLunU van de vrecmd~lingen en van hun
zal dns ongelijk zijn ann dien vull de inlan·
"11 Villl hUll grond; vel'Uloadelijk zollen ziJ
7.oavaol mogelijk YaD het desaverbuud r.Un 108gB."
m allkl ~ n onder ~nderen van heeren · en kllltuur'
di eoateo onLheven. De achl'ijver vreest, d.t die
on lt.efilng en verdore losrnnldng van de desn
mooieliJlr uit,'oerbaar zal zijn zander sobending van
ree" ten en oelange", ell het Bliehlen yau vel'war·
ring. In elk gova!. znllell de vreemdelingen door
menig ge moenBcbappelijk belang aan de desn vel"
banden blijven; daarondel' verdieneD. bovellal de
poliLie en de wa.tel'verdeeiing genoenlll te WOl'Jen.
Aannemende, dat tlet desahoofd steeds ern J"vnan
moet blUvell, wijat lvIr. N. op rie moeielijlle vel'handing van dezen tegenover Ellropeaneo en ODS'
tersche vl'eerndelingen, die meeren,\eels nit de boogle
op dOll inlander ueerziBIl, Het Jov.an.cll c desaboafd,
clOOI' de wet beperkt in ?ijn gezag tegellove r de
vreemdelingea en wnatselmppelijk hUll mindero, z31
onmog;el ijk de belnngell vau den Stant, van de
desa en van do Javaaoscho desaliedeu, beuool'iijk

Tel' bevordering eener juiste appl'eciatie van de
oezwal'aa te geu de eUlan.ilatie van het gronduezit,
door illr. N~IJERBU'Hl! uijeengeuracht, 'I,ij hel'i,uo rd,
lIa!, hie.' '1)l':tIc~ is van de fi l 'Jf niet wenschelijkueid
der toeken'oing van hat onoeperkle oigendomsrecht
op deu grOllJ ""<1 inlDllder!, in dier voege, dilt dit
ook nan Diet.iniailliera kan word~Jl vel'vl'eemd.
Onuel' de oudeele" uaurvlm noelllt de B""r ijver
tD. ue ea "Bte pia.:" .Ie dag-radali" vau een lIoU tal
JaVanen van deu stao·l ¥an lanllbonwar op sigdu
gront! tot Jien Vtln luudbotlwor op vrBemdellgronc\
of van uilgl ooner. M~e8t'm!11Gn i" beweel'd. d:I.L di;;l
toe,taud Jar kleine g,'oIHlhe.itLeI'3 slechter is dan
die van goetibetaalJe Jaglooner", eil het orfici"ole
onuerl olk omtreDt het g'l'0ndbcz it wij,t voorbeuluen
in heL Cueribou9che. P~kalollga.uilcha, SalDarttugdt!ite
en KcJil'!scne a;w, wiJlke did meeoing s~ biju eu te
IJeve"tige n. De lIr, NEDE"LlLROII knn dat gevoclen
kuone n beunrtig·en.
niet deoloD; aHean d£lUI', waal' aan het gl'JJIl llJ e~ it
Eon Icrac!.tigo polilie, eeo behoorlijke heaeher.
znlke zware las len veruonJen zijn, dat de voord ee·
ming der inlt"mdsche uevolki ng', knn, nanr sci.J rijvers
leen niel tlaar legen oplVcge!l, heert de inlan·
gedachle in desa's met ge.mcuguc uevolking nid
del' lievel' g~ ol n aanJeel in J 'l n grond; averal eldel'5
vel'lYacht wordon, ofschoon bij al'kent, dill de inis tiit VOO I' hem DeJeerlijk en door hem begeel"l,
woning van EUropeanBll Vfin g'oed g(~ halte in de
Zelfa wtlur dG v~d)j:okke lillg' V<ltl dell g~'olld Z80l'
deBa, niet schadelijk maar integen deel boogst voorsterk i:3, vintit men flit, :llit~ de baten Tllatig zijn,
deelip: voor het ulgemeen is en in bet bUl,oncisl'
allel'wege blll'astig'l, j)<l schl'ij~er is uan o8k, va n
voor de inlandsche' bevolkillg; hij geen loe dat de
gavoelen, dat zelfs de zee r klein" grondbaziLter ic
Enropeesche suikerfabrieken, koffielandcn, theo· on
beteren toesll\nu is dan de d1lgloDaer, want hij heeft
tl,bakg' ondernomingen, erfpaehls. en bunrgl'onden en
twoe bronnon van inkorneo: ziju grand die tell dee ·
andere 1IlndbOUW~ondel'n emiLge D, welvuart versprel Ie in '.ij n ondcrhonu voo"Liet ell zij aruciJ. uij anden onder de om wOllende inlandsehe bevolking ell
deren, - terIVij l de d"Jloonel' als oenigc bran vaD
in vele gevallen vaal' haar onooisbaar ~iju gelVordon.
inkomen zUn lll'beiJ heArt en du. uij ziekta of golIlaar, voegt hij ei' bU, hiedt hat verhl\jf in de binbrek non wed., geheel w ndel' iukomeu 10. Zd f"
nelliandell van vcrlicbtiJ, weIgezind.e, welvarende
voor · den zeel' kleiD.eD. gruudbe"it ter ac~t bij hat
EUl'Opcanen, uij weillig nadcelen groote voor0.£elen
verlies vtln clell gl'oll<l eeu wa"r vcrlie3, de over·
aan, - jnist het omgekeerde ia het geval met En·
gang tot den sta.nd dBr tlaglooners, Ulaa.tschappeltj1.c
ropeaD.en vall de mindoro klassen, row, onbesohllafd
en mUlerieel cene Bchrade achlcrwaarls. Yeel groo·
en uelrekkclijk arillaedig, - en nit deze klassen
ter nog i~ de v!~l \fOOl' grootel'O ,: '~ondb ezitlers die
zan, vreeBt hi], het gilde del' gl'ondopkoopere groo·
van hUll grond thana cell miL ""oiaan bebben; en
tend eels bestaan.
oak dezen zUu vol,,\t'ekL niet gC'idarborg-d tegee bet
GI'ooter bezwuar d"D tcgen de toelating van
Yel'lies 'van hua groud, Dat de b"dbolllver op Vl'eem·
Eurcpc"nen als grondeigennsre, heert de Hr. Nll·
don grond die met den groudeigeuaal' moet Jaelen
DERUURGII, als zoodanig tegen do Ohineezen eo Am·
en van hem aliJaukelyk is, van slechter couditie is
bieren, llij erken L, dat heL Chioeascb element op
dan (Le landbonlYer op eigeD. grond, die alleert aan
Java thans onmisbaar is gel'Vorden; do eigenaardigden .' elll.t bell\Sting schuldig is, zal, naar sch.ijvera
heder, in het wezeo en karnl(ter van den CLineea
mestliult, wei goen betoog behoeven.
",
' - " O - " J '"
De uugruuut16 va n een groot. H.H.llLai Ju.vauen liOt
bedrijven; niets is hem te groot of te gering, le
den Btand <ler dagloollera beechouwt de Rr. ·Nu·
illgewikkeld of l~ eenvondig. Alom op Java vimlt
DBllUURGH oak vo or de orde en do veilighcid be·
men de Chineezen werkzsam:
deDkolgk. De laodbouwer.grondbezitter is, 1.00 al'iD
als fabriknnten: van auiker, "rnk, olio, steenen, ja.
hij oak zij, een geLeLell mao; hij heaft zUn stukje
zelfs van Cafschuwelijke) port., madera· en cham·
gron<l. .en 'ziju 'bnis, b\: behoort tot eeue de, a, kent
pagoe·wijn en bier;
en eerbiedigt zijne houLden, dealt ill de reehtell en
als paehtere van.'a lands middelen : ol,lnm, geslaeht,
plichtell van het d33a-hurgel'8ehap en hooft velen
overvaal'tcn, doobelspeleo;
inwle hij en die in hem belang slellen. Dit alle~
ala aannemer.: van bCllw- en aardeIVerken, van
haudt , hem op de plaals en op den goedeu wag.
de levcrDntie van benoodigdheden voor legBr, vlool
De daglooner daarentegen i. geileel vrU in zijue
en gevungenen, van traDsporten van zout, kame
bawegingen; niels bindt hem san cOile bepaalde
en gold;
WQOnplall,IJi, overal . en nerge"" is hij th"li>, hij trekl
ab kooplieden: groot en klein, geve.tigd en rondzwerdue .. waarhe,en 'Un .lust of belang hem. roepen; de
vend, in a,Be bedeokbare arlikelen vau Ellropeosch,
hoofden der deia", wlIlIriu bij terecht komt, ken.t bij
Ohineesch of Inlandscb maskeel, oud of n; '~!lw,
ni';~; geene handen daD. die der neeB honden hG1U
koslbaar of ... n geringe waarde, de middelaars' tns·
op' .dell rechten weg; bij gebrek aan werk of am
schen den prodllcen~ en den con.ument, help en tij den
aan'.zijne luSten te, voluocn,' gild hij stelen an rooven,
carolen aan geld en den aoderen nan het benoodigDie · toeat.and wordtyerergert, '.Bdien - wat Yan
de goed;
de Ver'reemd,i'ng. van het grQndeib~ndom asn nietalB bedienden: kassiere,lchrijvere, opziobtere, sui·
inland.,. een ,natuurlijk gevolg .al zijn - z:ch
kerkolten;
lD ··cle ·d .e.'e der ·Javanen oak t.al van llluropeanen,
al. ambachhllieden: tirn:merlieden, metielalll'S,
C~.ine,e~ti ~ .~n,~'Ma,hiilren komen .v88tlgen, Thana "ijn
aaD .);~t iroD~zi', .bllHen de hetaling-llln landrallle,' ververa, rijtuigmak~r6, ' meubelmkker., kuipere,
•
meilen,
koper.lagara, bar4ierH,.' y~urw9rkmaker.,~to: .
verscbillende nrpliehliogen Jegens den Srut en de
InaJle, deze ~en tOovele. Rndere. beilri]v.,,: alB
d8all '"T...rbonde~;en : de rsg~eriDg kan, t<ln . beho.eve
zeelllan ' en .1. YiB.~her, ala , lVageDverhuOlr~er · en ~16
de~ ;:op ;bO<iI( ge~s il!gev()erdti .c~lture., 'legen be:
pandbllis\loilder, al'8groenteboer ~n al8 'gillSleve,
bOorlijl<88ebad~loOll8telling, over den · gron,d .· be.- .
lancier,
·,,1. bankier en als . gel~willllel.ar, . al • .op·
Ik1blkke~ / ?r ' weld8aropk()ffi~ duen · planulD, en '
kooper, van :prodneLen "e~al. apothekcr, als karre·
~~b .~el!~' d?,of, b~r'tebel'!~enprij,doen lev.e .r~ti.
Z~ , .~,. ,.,.n : 'r~4,lhlgen.: behoorelldc . gIond~1! . voerde~ en ala. Fnkd~ager. weet . de Ohinees zich
nuttilJ J~lllaken eu geld Ie . ye~lli~nen, .
iti 'Clicm;'.ijeliliitOeittaOOgilbondeDwQrdenhZon"n· de
Oogetwljfeld:er iezeer,e.l . in d~n Ohioees,
V~t$.uI~p~6a·Vond~geil88r~ : in .de"z~lfdeD . ~ecb ta·
to86~a :.t;\I~~~"'i,wor~en,~attllll .de . inlander.- wat.ympathieeD ' bewoD~erhig ' afd\vJ!lgl, maar de
milui~re l1&uwg~zetheid in de . ~e.~ze ,110r "~lid4elen
pJll18lI~ .ge,~eeren? , Oil. i. kwalijk, denkbaar,
~~,~~D~ii~e:m.d~i~~ellg~~eeti~d,8 .~OO~' · 'o'D:' geldte verdieneD~ doet ' het · den lIr.lSlllllll<·
lIuiiuu
·pie\'. I'r8nSChlilij;k lehijnen,' ;'b~1D ill g rooterim
'~D ;:~q " r~lfD~ lIet .bQrg8!11ObJl~l!1oeteIl
~

.

gotale, dan ttullls, in de binnenlnnden toe Ie Into.o..
Kwude voorucelden bederveo goede zeuen, zegt hU;
dil vnlt in het, oog walmee.r men den onverdol'ven
Jav~anscb eu landbonwer vergelijkt lDet den Javaan,
die veel lUet O~inee7.en in aflOraking komI. Daze
ziet dagelijks don Ohinee. voor zieh, bedl'iegeD.de
lJlet muaL eo. gewicht eu de qlluliteiL zUner waren;
den ga<lingbebbendo 0Jl zijne waar Beuandelijk overvrugende, op den prijs van gekochte producten
ouder nllerlei voorwendela oekD.ibbeleude, zijne
sohuldeischers misleidende, zijns sehnldenaars klvellende. gebruik makenda van e.lkon noo.1, gereed
met elke verleitliJlg, bereill am vOOr geld elke WaD.'
daad te bedrijven of le helpen verbergen, zoo uij
dit veilig do en kaD . - - J~eral slachtoffer, leert de
inlander de 1V!l penen Iten nen en gebruikeu, die hem
II ollvel'dorven Jav"au
hebbeu gewolld. Oak het
eigen ontzag vaal' Je gestclde machten, liJ'lt gOIVel.
dig- door dell (IIng-ang met Oa ineezen, Eig-enuelang
en vrees wecrbouden dezen van opeolijk ver!'et leo
gen het openhnar gez!Ig', llUl{U' wlIIt3lbejag spoort
heu zoo kruclltig lot geheime ovcrtl'dding UIl,H, Jat
geene I'ree5 hen ktlH tel'llghou..Jen. In hun eeuw i·
gen opllitu·oodog legen de politio nomen z;j in·
landers lilt halpers en wel'klnigen, en offerell hen
dikwijl, op am . ieh zelr te dekken. D,lt dip, strijd
tegen de weL ell . de openbal'e macht, demoralisee ·
rend op den iulaD.der werkt, blijkt nit den loestand
uer veiligheid in de slreken die als opiumsmokkeillestcn bekend stnun,
Dat niet aileen de geriug'o inlanders, maar
aile klaesen van aHe clementen del' bevolking van
Java den invloed van den Chinees on<lerviuden, '
helaan! maar Van !II te algemoena bekondheid, eo.
t!:t- l;J wtmruJI! g:een scneel> zi r~ ue r8oog noot!ig om Le
voorspelleD, dot oeo storKO ' crmeerdering van het
gelal del' ChiDeezen ell vfln k ' nue "acut alsgI'Oll,~be .
zittel'S voor Java Iloodlottige gevolgen rnoet na zich
"leepen. Nog betrekkelijk wein:g talrijk en ' zeer beperkt in Dunne bewegingen, hebben de Ghineezell
een groot gedeelte van deo handel en de nijve l'heid
ill handen gekregeu, zoo zelfe dat zij op dit oogan·
biik onmiduuar zijn; de helft der particuliere bn·
derijen behoor! hUll in eigeu dom' door verstl1ndig
gebruik van hun geid, ocCenen
cenen slerken
maar ook
invlaed uit niel a!leen op de
op den VOOl'l1t1ill On inlander, jll 'p
elemeuten
derillaats0unpp ij. In Calitornic, karla jareD galeden,
als het ware naakt a£lngelan d, Ie midden cener
tllll'ijke, pbydiek en intelle:tueel hoog ontw ikkelde
be ~olking, die Ulet veraehting' 0:' huoner zonder·
linlfp. mnniel'e'l1 n9flr. t'7.ft Ot , hebben 7.ii enkel door
llU~ne voortJoerfelijke eigenschappen van hoafd ell
h::md, de Amerikanen op oecooomiaeb gebiad gesl.·
gell en zich reeds in die mate van handel, nijver·
heid en ambaebten meester gernaakt, dat dezen uit
instinct van zelfbebond honne ver,'l'ijvillg eischen,
Mil oisch die door het gemeen met tooneelen vnn
moord, brand en plnndering wOl'dt anngedrongen.
Deze feileD dwingen tot erns tig nadenken.
Na nag gewezen le heb beD. op eBnige feilen nit
de gesebiedeois, lYelke I<:mloonen, dot de Ohiu eezell,
wodra zij zich slerk en machtig g;evoelen, lIiot altijd
rust;S" en volgzam" onderdanen blijven, en op het
nog grooters gev.ar del' belelllrneringeo, welke de
justitie, politie, belasliogueffing en andere tnlrken
Viln de Tegeel'ingstaak van de Ohiueezell z \lll ~n
ondervinden, komt M·r. NNn.EllTIUnG.I tot-daze .lotsom:
"Eelle onparlijdigo besohouwing' van het karaklor
en b.et ged rug del' OhiJl<lezon, mo~t, unar het mij
voorkom!, tot de overtuiging lei den dot eeno . ver ..
meerderiog van hun .getal ell hllnDe macht verder·
fdijh:zijn zou voor de inlundeohe bevolking en Y09£
het. gezag der NedcrlandBohe Regeering, maar dat
z:j on~er de b88t~allde .o mstandighed.o (weioig talrijk
en ondli, "goede controle) meer goed stichtou dan
k waad;"en al. ee'n :ieer.Dntlig, jn onmiBbn~r ,elemont
dor m...alll<lhappij, yerdienen te woruen bescberllld
6n in eere geboud eu . ,II
E. T, H.

Ied.re witte olifont, or lijn or PU nog drie, beert .ijll
p.l.io of tempel, Wlattoe echatten nan .de lga.te.nten
bahoor.n, Alt •• n, b.t tnig w•• rm.de Eij getooid
worden il5 miilioenen wAard.

Ondcrloheideo8 manda-

rijnon Elin met d. b.di.ning beI •• t on go.e.. olin
op gazette tijden koeken en auikerrit!t.

Do Koning van

Siq,ll1

is de eenige

w•• rroor
Zoo.JrI de

p8r800n

de witto O]ifflot de knle moet bnigen.

Koaing' binn.Dkoint i. de olif.n! zoo bol.ofd oit
oigoll beweging dete bulde t. b.oDgen.
Ben prnobtige lijkatoet heoft den .,erlodon afgod
na .. zijn. I.. t.to ,,_tpla.t••o'g.uld.
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Dr. 8cblei·
don d•• lt in eon van .goo opBtelien over het boI"ten
ron do tabak med. - en dr, Bchleiden kan b.t we·
ton - dot in Tburingen all. jaren 20,000 cent.nu ..
bladeren fDn mangelwortelB tot t.bak Y6,arb.id.wordan.
W.l.T ALa tHGAREN ZOO.&.L WORDT G&ROOlCT .

Ddz:e bInderen, 'Loomtide die van oichorei, worden oak

o .•. in de Pfalz 1"osl ,erwerkt. De in Zuid-Duihchland
Hij algemeen verbreidB Vef"oy-si garen, die a. 1 mark
92 pf. tot 2 m.rk 56 pf, de 100 otnk, wo,den ver.

koobt, bev.tten in 't gohe.l geen tabal:, maar be_t••n
[lit , orgfoldig gew8s8cnen en daardoor
oo!'sp ronkaJliken reuk en

Bmaak

vaD honneD
bt'lfoofde kool- en

.maogelwortelblarloD, die ,ervolgeo8 gedurende gerllimen

tijd in een bijzonder toeber.id t.b.kan.t gedrenkt
worden, gedroogd en verder ,o,wark!. nat <Dli ... iga.
reno goed koop kunnen geleverd wo.d.n an ook Yeol
worden gobruikt, ligt foor do hand.

Socrabaiasche COl'respolldcntie,
X.
We.rin bet in deze ,este moge ontbrelren, zeer
.eker niet aan Sooieteit,en.NAuweJU.!,e ze.t ,!!lJ)II. ,bier
den voet nan land, of '~eerate, wat hat"oog &awlohouwt
is , ModdorlU!~tnj een naarn, die het lohoonb eiullgefoel
mi.esahiell Diet weldadig flnndoot, mnnr toch niet ·onS0paBt is voor eone illric hting, wetke ,oortdol8nd nit~

g•• ft op alijk,
Ov erigena .oorzie~ .ii, in tagenstclling. met zoo •• el
w.t dUrfoor eveneena to boek atMt, doeb .~ niet aan
beantwoordt, in eeue bepnalde behoeft•.

zich~

Niet oHeen, da:': de etat8"lllajor1l del talr~ke oorlogllohepan, dio bier steeds op G.0 r.o£de of in het
bassin liggeD, daar een plaata ,"an bijean.k:omst linden,
maar ook: &an het gedeelte van het p.raon ••! del
.M.u rine- etabliB!lemenh: da.t in de ..termen vaa, . om ar
lid von te zUn, biedt hat een sooi ..1 toe,luabtBoord.

Doh et.bli'S9ment i" oen .tadj. op . iob z.lf ·en t.
ve. vall . de eiganlijk. kott. Soerabaja, om da .. an~
dele dan aij fee.tel ijke gelegenbeden de .oai.teiten Ie

be.oeken.
Dnarentogon (8 Maddc-rZust foor YeleD, die lui van
h ,v ,:,'o (7)l:'""n h ~.lfH1 r.f

d.~"Wf'p. ~ tn h "Anrl'S!n .

@nn/jl

nn?"R"_

liuterlijke aanlegp!aat., wanr .ij de tr~u.igb.id vau h.~
nf,ah.id oemen en d. rerreling van het w.achten kilO'
non tr.oblen t. yerdrinl<en in een of meer balfjes
mot ijs,
Ow Madder/II't .un b..r dool te doan b•• ntwoord . ~, wordt door de ••• offioieren met de bnn gewone
toot on hofl.lijkheid niet. g •• poard . . N II eOIlS een ko,
medie J . din sellS. een concert of eon halve opera ,.ijll
)ovele verloksolen vo.o r de tnenschan, dio • bOf81l·
WODen, om ill .vondoDJ waarop L una gratis il1ulUi~

't

ncerb, met nouwen eu
fiaar bet "trand dol'

leB

doch~eren

lioh op te maken

en duor de fuisoheodo taoDeD

der mu.iolr, hot ..cut gomnrmel ~.r gol.en eD het
anngenaam gekweel van de tOneD aer haren, te,ena.
mannell van bet .waard, in eell. llAugenam. barmouie to fernemen.-

Bon geboe! ondar ka •• kt •• biedt de G 8tel!iphelri (klemtOOIl op de
I.ttorgreep 8, '. p.) ..n,.¥een daarom
oi.t, da, het haar aon Jeven.kraoht ontbreeit, verravan dien.
W.I dun';t baar beltaun nog Diet lang; maar daar·
in gar 'Y reed. ioor.le dan. partyen, billa,dw.datrijden
.n wei b•• oohte Zaierdag-I.ondj.i, dat mon . oak baa,
mot optO<lhthoid ...n ge..genden ouderdom ,oonp.I~
len mag
Hbr. lede" b.at.an bijna nil.lnit.llll nit mot .Rur"•
poaneD gelijlrg •• t.ldoD en leggon .on ••• g...Jlig
k •• akter un den dag,
V.u tijd lol \ijd i. ·de· aenu.""bt ...1 .... nl ·..n ·""el.

2""

>

r

ten man dem~l8ioDairi
buian !lobijnt de son weer l~o'~.81 te"

j! op tQUfDue on de directie .la
maa.r · oa di e

SUlI(, de .oud.te de.
wilt.olifaulleD, in 1770 geboreD; i. ill .gn temp<l te
.
,
'Bangkok c•• Pled.n·,'
De :wWo oLifanlt. 11.~ . wap.!O ~D. d. God van Si.~.
Hij "o,dl m~t g••ahcD ien .ov.rl.d.n •.. De b.,oIkiDg
dod. Ie!r d,!" .ieinorbuiltgg bllidigt, bn,. ni~ ' ge·
I,'o ,nn d.t in ' 111111" e"D kolo_L .8n .. "eftig .dier ,. "eD
."der. oiei buiit ' d.p . y.n ·...D· Uod .f ••II"n Kel.er.
Rill\' D.... .LBV.IUIIJII UOOD)N II{

(

"

,bddet<l.r en .eo g~ooie . I.oo.t ja" •.t. ood.r.l di. ,
oLU.taudigh,,,leo. dat Geullig"eid '. !loan.ien i~ 080
• •• r ·goeden doelf y,rk.er&D i d.at boud! de b•• lbY"""',
No kOlll ik tot d. Concordia, de contr •• I~looi.teit, .
di • .hond.~d"n lodentelt; en In .erhoudiDg da.r·, u:
hloe;b.
' .
.'. ;'
.
.NUt b.... ~ •• I de Bt·reek. "aarin lij· ge."I;lld, ijI,
II. BooloOoitHtnilt 'en "re dire.ii. baij,erhlcib>.Iletd. ,_

,oar hi,. mbet6rllli h•• eOIl

Ollila..

aU

,oil.

1::" :chte~ !!! ~llIIell ~\lom'lI uI I bebbt~ ~.II~.

lilt t. deni'll -

"a.rdoor
de
bonn, die tit b~rer b.,.,hlkkillr
kIn leu.n.
Zoe " onllngl ")Qf hat goban" oen Ii.felijk loin·
lia ••ng~l.gd, met een ije.reu h.kj. or ,QO', w•• rt.·
gen de be.oaker, nn
8 - 11. 7 .ear genoesalijk
•• n.itm.
Zoo i. indo "aal een menbill,ir, dnt men rijk mag

1_,

Y.

neD do.ll Ileu, d.t bet te Sombtl',,08o,dllOle DOli"
mig beeten.
'Na nog medegedeeld to hebben, dal bet Ooogre•• '
gobonw '00 good all ollder d_I< ii, .Iuit ik deleD.
Gogro.t.
B I.A, R OH US .

Een nuttlge Inrichting.

nOew,4i'D en erg(lul! in een hook een dameabQudoir,
~IIOQll15 mtmige Indi6';'lh$ lUl.gd EilJ1. een went!t,i'hen .ou.

Zoo wordt Zat.rdag'.

,I.

't ni.t.tortt.gent, de tuin
lerlioht :::uet Inmpions, waudoor d~ led~n ,eilig onder
't gebOtJlllh.~ zitten IUnn6D. en niet bo,rceid behoel'Qn
te .ijn 100' doden dor dui.torni ••
Zoo geeft hare ilirecbie aSllR in de masnd aon the·
danaaut: tot Terma.k van de jflugd en miuder voor

h."

pleir.ier.

erAeen h:rc~jIf"At waar men

.zoo

leobuur genollg

.. -'.
- ~ ~ .. ,1q,uFllilk", -v.v» .unr. .... c -·",4: atm llflk to bra ..
ken.
Zoo £ijn iir billarten, dio wol bater .i:onden lrclelJ J
maar dat ie de i'!chuld dar
die getllmlHl~
}ijk Dog gsen double in een
K&n mak61l)
um fau b.elangriiker stontoll Iiiot to i:prBken.

l ummJiram t,Uag men t,erredeu
men is het trouwena ook _. over de
• u d...ij.e wurop .ij ;,eheord wordt.
Summa

~ed6n

Dt';

l:nAktln tie 'f'ereAnigilllJ tot eon

~guIDoen

burgerlijk brAodpuut.
Men "iudt er uit Aile ~t8nden all Borns iii weI em:H1
:de naag gedaan of men b~j hef; Ul}nnem an .Bta~di (lven
~mm.equent bleeff toch ik lIeg maar lllet £len del' di~
rBctieledell :
Ben kallon afdt,eken knn ledereeH,
m.au fOOl' ean r.uiror hegi"ip ran U6 kog~lbaun is Btu~
die nooclig,ll lllet .. udere woorJen: De baste tltUUflni stiiSU Aau waL
El;3u fiel'dti suciet.eit kunt gij op Simpnng vindor,;
er wat lang nair maaten r:oekoll,
mieGI;nie-n
niet \~erraBdt~ Wilt illw-endig in hruu'
da.or h"ilf'
I)

ZQU het u _wei )ukken, want
eerl op doen,
vOQnietr
De een haudt dRt vol bij kl'iI;I en krns, een antler
beweed even sterk he t tegBIldeel. Ik VOOf rnij kies
geet e parlij, Zij ligt op fleD goad pont, dab i6 zeker,
:en ttl . . . crwonderen is oet . dat dnarnn Diet maer ge-

bruik wordt gomaakt.
'\VeHieht wordt

dat

:uu beter onder het presidium

Tan den heer VJin Ketwi ch, ee£! HoilURl. social , !Dot aile

ecrbied
vall be{,eekFluis, en dat ten uwent weI
bekeud
sen 6teunpi1e~r van 1t gezellig lareDo
Vroeger heette bet! dat ulleen Jhte
raba1s8che arietocl'lttle (sit venia
k&n zijoJ maar dit If.! 8sdert
Van alIa Bocieteiten zou

werking op d.e ge.,Ddhoid berend, Van h.tmet zout.ln en
~"'lIf~t1 heEwangerde water, dat op vele plaataen dar
bronnen uit d.n grand op .. alt. Von o•• rau"
de qjd.n .r.an tot "P dit oogenbl k toe Lebben dn;·
."nd•• bij dui.enden hun g•••nuheid en i.veo.friDeh·
haid aan dergelijke bron,.at.ren to danken gob.d. Ab:,
Plombi~re, Aken, WiG.baden, Em., Badon-Baden, TI.denweiler en Gastein ".ren reeds bij de ouden gun·
.li~ b.k.nd. De !irieken baddon reed. hun eulna, Abula,

•..d. ,I.

T .. r~Ufi~ ~HrAJ Q"'_\~T •• enf!i.- om Tan yereohHlend~ zi"k-

tevens is vau arve)"t:ftmelt 1.iich in

door

gr<u.d.
'Een Hocieteit echter, waar .eeU deel dol' gemeente
morgenborreltje drinkt, "ijn Jr,,,utj. kn.pt en de.
"fond~ .yn ••• ndacbt wijdt "'"" de toetende of wOU

~ijn

voo~

'Welke do

to.nUl.Jig. webenDobap althans nog geen andere baat
I n lateron tjjd, vuoral in da 17... eu~'I', heeft men
op tIit gebied dikwijl. aan leh,amelijko a••rdrYselluldig gem".kt. Men meenda toen, dat an.

WAren:

gekom.en. Ook bier beweei:l fQOlal de Bcheik.unde, door

UIT

We1 zouden de Chineczen en Arabierell ook elk
eene locieteit hebben, maAr :r:eker ben ik er niet vaD.
Ik ben er nooit ge"eeilt en gefoel ooil: niet de
min.ttl! aallTechting er heen te g.an.
mogen dUB
J

~"'-

J.:',,,- ' ,---,'_r<r,,.., .. ,..l,_

,.-,,,.--,,,H,,,-,,'

dan blij.en.
Nog een 6tal Andere 80cieteiton .ijn tuou.ters, mi.·
geboorton, wangedroohteu.
Zij r.ijn ran de mees!; ol'dintt.irB kroegen door niats
audere. gescheiden d'.~n door du-n na'ill) die dell hOll ...
dar feroorloofc SOQ .{f,ug te tappen, ala nog een dorstig

ke.lgot" dab geld at crediet hv.ft, binnen de wanden
11 eD er iader buiten to weereD, die )Jiet in zijn smaBk

ralt.Ook de hnttne. mia.en tie hoofdroor" ..rden .aor
lo"istoiten en knnnen dU8 buiten b•• ohonwing blijv.n.

F. HAVEN SOHMIDT.

(1)

Toen ik Ie X . ..,hoalging wo"nda ik bij twe. Inlltel
",D mij ill, tante Mi.ntje en l.nte B.t. 'I Wordt in
de valgend. woek vier jur da, tanto Mi.nlje, die het
langet. gol.efd heon, de. wereld Tertaten mont (bet
huill, w...rin Bij -tin ha.r tueter ukflr meer d.n een
hab.· .euW Salllen gcoleton l>.bb.o, i. nu eell B.i.r.cb
bierhllis e~ de to.in i. bij oeD JSluietelllrloo.ter getrokken)j ik kan dUIii geruet aan iedereen ,ert811en boe
en wi. d. t.ote. gew.est .ijn.
Geeo faD beiden waR getrouYild, tante Bet niet om·
dat .ij nuoit gerraagd w.', ou tante Mieotja niet am·

dat .ij Moit had willen bu .. en. D.t weet ik, doordieD tente Mi&Dtj6 or tanta Bet wei eens een verwijb
.an ·m••kt. d.t deoe nooit iDu.oekgekr.gen bad.

'Vraagtge mij of ik. dat billy" .i"d y.ntante Mi.nije,
dan zeg i~, 'an _neon. ,want tante Be,t liap mank o~er
'we. boten. Maar ge IDoet niet ,ergelen dab tanto
Miilntje .en'ongelokkig hllmour bad. en, "l,.ij· da..·
door gepl.gd werd, bet niet be.t 1.t.n kOD .uleo te
seggoo· ....t·hI\a..'oor denmond k"aa..En dankomt
.r.ook by dlHlnte B!>t bot baar Dooit kwalijkn~m,
lllt.gendeel, "~II~ •• r de, Itroom ,antacte Mi.~lje'.
verlfijtiDgen opoienw. dit punt bGreikte, boe _ij sel'e
..,.Ihad knDo.n .trol1",.n .&1•. '"' maar gewUd bad m.ar
hot taote,8et doOrn.lemand w"ge"Usd,dan.liet
d_llooitoaba.r,we,klo. den lohoot telaten ,.Ilea
".rollc\er,"ldlillt de bgi woedd@ tmrijl taDto Bet

QUS

DftQ.raan r.ijn 'fier or. del'wijz:era verbondeDt
(Soer. H •. B.)

UIT

KADOB. M.ar geluk al. wijobeid mag men bet

noemen, dat de boiaVfoIlw '.n Jan lllitenlut Lie ]jo~
Wi. b•• r ring, ter waarde .. n f 1000 torogkreeg,
dian zij verloren had, toen '!ij te T~mangoeDg Dear It

reboelan/,ut ging kY'on,.1 luofde .ij ook voor den
rinder f 300beJooning nit. Pi) werl nl. ge,ond.n
door een jongen van 14 jaarJ die Lem un zijne mo~ ...
der gaf, die bem nan .eker. B>k liet .ieo, die hem ..n
haron mfill toonde, die bem kocht Toor f 50 en -'AD
dd eigenllr(l8S9 terug gaf, die er eobter- maar f 200
yoar uitke.rde. Z~ bod bem' 6 maanden gem;.Ii.

(SoeT. H. B.)
MAll:UBAR 1 ~r.art. M.k •••• r geni.t nn de .cboon.
mUliiek-, die door de yoo'rkornendbeid van dell kom-

!Jet

Do BGheikunde heeft echter meer gadaan. Zij he"fr;
niet sleobt~ u8ngetoond we,'le zouten of gasllIen in {' e
natuurlijke brQnwateren WAren opgeloBt~ llliUU' r.ij heeflj
ook de juiate Hoeveelhe:d daarvan aangewezan" en ht't
dunrdoor mogelijk gemukt, lang. JIUnstmatiJen weg aile

brotlwateren zoO' yolkomen to imiteeren, cat

intuiJscb.eu teeds lllenige wonde.u bad toegebracht. Mid-

De Heel' Dr.- O. P. Sluyter, leeraar iD de Latourlijke

delerwijl woe: nu ook de politie loegeaohoten en de!:6
maakle :liich van den ildringer illl;l:6att'i'l how teft-,llS
san tieu voorloopig ondeuoek onderwel"pende. Herhaal·
de ondervraging kon cohter geenc ne.dere blir:;o~ _~er~
hArlAn R.M,tl hAC lichtl
£lA.I'" tl<l ,111-'f l!:t(l'll WA.II,
of Ziit;::h althana ~oo
en aIleen dODr het op8~ekeD ~ijner handon of ,iug-81'S eenige () lbegrijpeliJke
gebaren mukta. Sla~ht~. oJa,eel bleok duidelijk, dat
de krls, w&umede hIJ tach tOg6~ Kroillostiko Terweerd
had, beL oigendom WIiB vnn den hU18heer. En zoo werden later oak DOg 2 pieken 'an rielBn op eenigan
.fBtll~d zil lier woning a~ngetroff6n, zondt;.~ d,at men

historie san do hoogert) burgenchool te T.JeideD, heelt
zich br·rdid ,er~lanrd flan de Nederlandsche e-xpeditie
Dll!lr do Noordpaoletreken deal ~e namen.
Naar de Landbomf-d. v n goederhBnd verr.eemt i.
ni-'i!-t: lAng gc-leo.t>n bU Hu -erdam eene ladillg Peru..guano ontfcheept, die lliet minder dan rDim t..,ee en
twinfg procent ~teonen inhield!

blinde.

hf:l:D.::~::h:::enhe:~n~ag~:;:kt'~ieminerAal-

waarvsn in het water dar bronnan 1I1echtB
zelll.:l~te prucent wordt .aIlgetroffen, vindt men of)k
in
hAt 1nmatwnter lerug. De ondervinding heofu
dan ook geleerd, dat het nageru8nlte onder l~idin:
van cen genesBkund ige gebruikt, gehoel dezelfde
uitwmking op hat lichluuu he(;lft, a!s bet echte bron-

"water.
Moeten koolr.uurhoudende (mouBseerende) watereu op
yerre af"tanden v-erliouden WOrd6!lJdan isheb zeerdikwijll
gebleken, dat zij uit eeu mediaoh oogpunt _aUe "aar.
de fsrlielen" omdab een gedeelte van het gafllvorming

koolzunr door d. kurkea der flo.sohen of krnikeu antwijkt, an Bommige .toffen, io koaizulltholldend II'Ator oplasb.ar, neeral •• , en dna feit.lijk ••rdwijnen.
- De.a erraring beef~ aan!eiding gageven tot d.
oprichtiog van r.brieken 'an kunst.brollwateren
welke tegenwoordig in de lU.ee8te groote Rtede~

tot dUByerre ,":eol bO, e dte d.or gekornen .~n. Kromostlko '" m~L "lne .wand.n t!JanB ,nog onder b~h.ndelmg

ruandl!l.L t van bet frllnsche lohip dtalante, hier ter
zich van woensdag af alle "funden v66r de

reede~

.0cieLeit I.at hour en. Hat eelJ1pleete en !eer bekwame
corps, uiL ruim uertig mUti8kanten, onder leiding- ,.n~
den chef, dJorcbeatre J ossph Galami_ beslaande, YO&It,
lllet deszelfs blallsinstrumenL.. n sllerftaaiate Dtukkeo
uj~, die voor onze plaats bOf€ndibU nieaw sijn.
Oq.
gehoor werd iD'lwnd~'rheitl gestreeld door die etukkeo,
welke mindtor con brio va.n cowposi lie zyn" co~al8
giatert;;lD avoud de Serenade van G-ouIlod, Ia Traviata

eo dergolijken.
De Aialallte tal zon1ag morgen
om hare reis la vervalgen.

reede vierlateo

Ollle

(Alae. H. 11.)

KOl't en Bondig.

I"

I'

De paardenslachter te

Am.terdam, die voor de

Arr.·rechtbtmk aldaar tarecht stond wagens het 'op".n ..
gfm en slachten fell twee hondeD, iB tot drie . mull"'.
d.en eelBtraf veroordeeld.
In de haven van Kial is ~en 8chGOil tJxempJ~_

van den Z•• dllivel (LophiuB pi.c,atOriU8) geang".en. DOCe.
viaoh komt .eldell voor deo d'2; bij wordt g8foDdoD
in den Atlanti8chen Oceaan, i~ de Noord. en ili.----de
008l1.oe.

V-an den dokter dJilW.9., In afWlli.l!ltmg van ~lJa berstel
Wordt 01 hel DlageliJka gedaan of baproefd om deze

zaak tot kl .. rheid to broogen.
"
~_~_. __._.___ ~
DQ Gouverneur Tan Oelebes en' onderhoo,igh~de:n
Uil[l BATAVIA, 18 Ma&rt.
~:r j,n dt} ondel;'ollic:ieren
heE;.lft v~rOl'den~: .~annBer honde~ door -.anho~deDd
van Europa worden .angetroffen. Bet wordt daar.
dingende Dal1l" den rang van ,Luitclna~t, zijn geslaagd
g~bla.f 01: door oa!ieD nnderen overlallt" aandoen Z:yD de
door in Tale gefsllen mogelijk: om een patient in
voor de infanteria: de e e!eEl dar MiLgachoot PiUo_.
(Hgena."eu .o~ o.;l1iltters verpHoht op eerlte Taanle~ing
"yn eigen eigee huiB dezelCde kuur te doen onder.
Soheib, Seek, •. d. Byi!, Luye, Broos vaa Dort,
van de pohtl" ma.tregeJen t. nemen om d,en o•••lut
ga.n, ala aan eene b.dpl •• ts, all.en lIlet
Ter-I Haupt, Geluk, Sillidoamer, yen Langon, Wouters,
te doe~ ophoudon. Dun~t de oYerla.t D& d ...... ~sgiog
.chil, dath.themeenige honderdBl! gu.!den. mindel knBt.
Scbenk, Roigor.berg en Rekking, terwijl do eleve 'fln . d.r,poht •• yoort al.dan '8 d. betr~kkeD paraoon lD.o.erueu
11.hll!0
mWl.iL:;:uv
....
~o
oJ.c'"
vJ"iUlu
f
l<CJ.
nhtm nUi.i\.!lge iOl'lOUliing" meenden wij da.llYOm tG
yorlioht ";:lrn9n Sll8gd0 d. Adj. Ond oft'. Schone.
moeten nOBmen: de B!ldert een paar jaren t3 SauuH'sng
- Wij vernem0ll, dat een der prijz:en van! 25000
g.,.etigdo Minara.tw.te,f.briek vau den Heer Steeu'
in de N ed.rlandsohe St.atslaterij gevallen i. ap een
bergh, waarin de wateren vau aIle heilbronnen oyer ....
ElliF. l'BA.K:TrSOlI 'Ol!:&M.:rCl1Sr To 'PArija iii uO 'CSQU';",
der door de firma KolfI" " Co alhier gedebiteerde
cierge yerourde.ld tot 5 jur ge,"n~enialt.af and"•. de
eenkom.tig de chemisoLe &n ..lyoe. worden yervc~rdigd.
.algonde eigenaardigdo oOlltandighedeo,. Do ,Olan ...
loten.
Wij meenden op die inrichting met een wantd de
!tsar westgierig, wist .ich Itudiewerken te Tsn6h.Wdll
_ Op Z.terd.g .youd yond de 20jarige .oon Von
aandaoht, ook van onze lezers buiten Sam.r~ng~ fie
en be.tude.rde die ij.erig in .ijn hm.r'je. VooraJ
den H •• r D. op het .Mole" vliot, vo6, lijne oudera
moeten Telttigen, nu zij - de eenigo in hare soort
Irokken boeken over chemie hem bijwader aan,' en
tehuijjkomtHld~J
het
gewon8
l&lllpje
in
de
lchtel'galerij
in goh ••1 Ned.-Indie - de ••r dagen Van een ga!Jee!
1.ng•• merh1lod wa. &ijn halje op een, labora.torilllll
uie-t brandentle en' ooi: in de lIlalpkamer zijnl(:,t' ouders
gllBn gelijken, looveel potten, builen (In, gluen kolYsD;""
nieuwe instollatie 'Donien en daardoor in .taat gesteld
l

I

d",

(ii' hlar "toel r;at uit to luaten ,an h.af

::~!~ik be.:i!tbe:::,~ W~~it:"! ::: n:;·;a~~o~.:i~:~

'rante Mientje en tante Bet,

wlJrdt.

boneTen. twee oaekMlltkr..

volgende:
In dell naobt van 8 dezer, olllstreeka te 3 ure,
Glltviog de Jarann Kn ;~tiko in de detJB Keniteo}
onderdistriob PoloredjoJ een zaer ongewullHcht b;)z:o-3k
Y8n een of meer zijner landgeno.)teo) die met roof.
tuchtige bedoe1iuger.1 zija6 woning binuengedrongen.
In r.iju slaa.p geatoord en opgestaMn, bsapeurde KromOlti.o aldr. dae hij met dieven to doea had en gelukle hat hem ~r bell bij de haren te pa.kken en Vlll:lt
te hQud~D, "andoor eeutl wOl·.$ttlling- ontst.ond, teng~~
volge WBlrVdD au ook de bultwl'-)uw uit haren Blilsp
O-Dtwan.-kte. Door h, t gt'Jl$chreeuw,.dezer lSlltste en bll~r
sla.an ill het rijatblok opgeaobriktJ kW&ID llU ook de
broader der HOllW1 ill de Qumiddellijke Dabijbeid Wo~
nendl.!, te voorschiju! wiet·p r.icb slmede op den d ef,
en ontrukto hem tie hi., w."rmode hij Kroma.tiko

eelJiIi even

FEU ILL E TON.

PONOIlOGO (Modioan) .ehrijfL mon

(Soer H. B.)

D,oKDloKAR;~:--O; v.,langeD vao Pangs....
Aria SoeriJo NefJQTO is he IJano(reJ)an eeb inla"decbe
lohaol opgeriobt, dia door ruim 200 i.arlingen b.roebt
UIT

D. inschrijroera

Kweek Tjing Siang yuor
f 1. - 't .tuk.
K ... ik Tlk Ring.
. , " 1. 20
O. H. Arnold . • . . , , L 90
Den luagBten inschrijver )ft de levering gegand.

M

d.l.nd~ hurgers en
is het niet en ..I
h.t, blijyende zoo.l.
nn io, nooit worden.
Zied•• r u een reI.alS gegeren van de vijf voornaam~
.te algemeene pl".hen un hijG.llkom~b.

go.tioht.

goeden, wat het w~ber- Ban geneeskraoht ontbralc.
T.J!.ngr;aruerhISIld i!l men van die oferdrijving terug-

welke men de stoffen kon bepalen, dio in de ' ... obill.nde
minerale wHterengevonden werden, belangl'ijke dien8tovj
omdat men eent door hue vQorHchting iu eta"t WJlS
te
welke bronnen door delijder•• on ve"cb,l
lende
moeeten belocbt worden) om by de kuur
br:Il.t te km:mGn verwaculen. ZvohHlg men niet kon
IlflllWijZOJJ, &flU welke stoffen oe genee~krllcbtige werking dee brOllwaters boofdt:.a.kelijk mtJea.t worden toeges(]hrevcn, was uet bezoea:oll vau de eene of andore
heilbron in de meeate gCTsllen oen ta.ten in den

UIT SOeHA.:s.u4, 19_ Maart. Det tabakllionder~emiDg
MKedawoen/", opge'ftild te Plobolingo 0p 16 duer, i.

orgab, ud.n Toar f 6350. .

verdien.telijke ",ii'. , ... nld hoefl .

eigenachppen toegeschrer.n, en het •• nt.1 b.dplaatmet elken dag toe; en waar de

dnt bij niet m.eer in IItaa~ Wa. weg' t-e loopeD) terrijl

.ijn jOI'ge me•• tor uit don Ilal Mil ton" ging balen,
w.armee !lij hew bond en de.arDa in eeD doe-I.-doo
(4 . .D.) ,
naor den .chou. liet brengen.

J1lent Tan hun bij£nnderu t.eVtudellhei(~_ Lu,jkeu ga't.i.l.
)finder WAS voonekuf ULt; t'ILi\ooiOdl BllCCe.,. want heli
,ental bar.oekarB WAil tawdlL'i klein. 'Wij ,erfrOllW&U
et-hter dat de Termi'--',derde '::,oI91o()p slechtl van tijde·
Jijk:en aard lial ZijD .. dar!
ger.:ehwhap giater.,ond
getoond heeft, nog 1.eer yokoend" Li;n,ob.ten to betitt!;n
tot de uitvoering Tan kleiue opera's. De verv-anging
vau Ml'. Laurent aoor Mt. Berger DevlacoJ is boven'dian een .100 groote ",anwinat, dat het ,erdore nriiel
daordoor minder geyoeld wordt. Wij m.eouen bet 01gemeene gavoelen ui.t t8 drukkeD, 'it.:dien wij feueke.
ren, uat elk der artiatQn giBtefDfond zijn r01 01' leer

!!len !lsm ala 'to, ware

notilur bleek te kart to Ichieten, tr.chlte meu door
YorBtrooiing Tan allerlei Bard den p.tienten to fer-

bad ....obal.n.D. jeugdig. D .. wierpnn 5ijD wapell
weg, on dienda' den jangen .ulk eeo pak ola,,!! toa,

«rre, d.t d. toe.chuuwerl ,i"f herb ••ld npp:."di.8e-

in !Jot hulpkronkzionigen

. . . . ..

kend, die ziIJb aear zek"er met geeD goads "oorneme.

D. op<lra-bollf(e. Gin·/It Girofla word. gi.ter.fond Blet .leer .. edt euCJ",~- '~Tpge,oerd! .Uh"D' inl.on

Ul'f:BE8TE1HNG. Redell morgen wer<! ten .l't\lidentiekautore aUder uitbefttettd: d8 len~ring fan hondsrd
workbroekeo, ten behoeve der m.naolijk:e yerpleegdeu

b e ." .
". . . . . . . .'

'.01""

Ol'lIU.

zonder onderlcheid door water- (drink- en
koren genel6n konden worden. Aan floeger
gah •• l onb.kend. bronnen, werden gane •• krachtige

lIobt. D.a 111111.d~ 10 dl,.

hij bij bet lob6o.el eoo.r 8"'url"~\l .~
i.. lender .ebler .en w_t.taf.l wegb ...!:ende.
Bij ,.,li.t bet yortrek 'leaf bjj Dietl belpenrJ bad,
gaf .eD der. bedienden Jaet h.t
tebowUe!',
Dam eengollok· en Irad de ".mer weder bloDeo, !fUr
de indringoronder hel bed g.volldeo w.rd, .D, ....
TooreobijD g.kolDen, 'oor .on de. bediendeo werd her-

a.anai.el oDmog~
1111< '",O'll g.ne..... ~tt8 .. wateren a!n de b.rD~oe~ '0
Burop&. to gain dllDlreD. mag men eene IDfl.lottng,
par . d,e .. atereD, oDd.r toed.• ht ,an e.n b.1I:w.am
.beollll, opl... Hif wordea bereld, ale een wo.e 18gen bea.bOllw.".
B.•. G.

b. d~)

water niet

uit is en er ond~r 't genot
sen pu.r uurtjes Rilllgen~uun. doorg~he t'l l is een fran-if! fiillleg, van achteren
l'iyier, vno veran door den g:woten wag be-

nl.:,;,J.-qn.

11"0

v:oora• roor deg'Q~, "jell bet

~__ ~8r!\~_____

Z~oall1 men weet il reed..aeded 6euwen de h~il_me

ten en kwale!l gene.eu te

.~D .1.•. . . YOldOltD. , "elke meo ...o
iu~&:I!g! f~.kotallqi.n.,

I" om. 1111 11.1. e

kono die .ij roor tonte Mian~je m....d. in haar •• boot
vallen, en ofschoon bet even t$ 'OI'I0D aali ietl in baar
oagen en om haar mond had geleken, aloof zij met
h..r luater (0 doeD It..l
die 100 BnHeld •• 'uet ha.r
humeur, dan -wierp de goede siel Iloh 6Cbterofer in

a.t

~'ij: ~~:o;t, e:£ Id:~t~e~a~:ijm~:~::~~.~~

::::! ;:ie:~'

tJe tot hot reohte inliobt t. brongoD ran baar onrede.
lijkbeidP
Tante Mieotjo .... lkelig mager, w..ttemeer iD
h.,. t ~og viel.. o~d.t zij 100 lang waB. V.oeger moat

~;bheb~o%OnOl~:evgee:.ee~,::~:l: ~~ri~-n!:D ~:~- z~li:~

goed ~eer SieD. WaDI de n."" "'0 tante Mienlje eu
baar' km .( ..aaropgenoeg bur' groeido :om. een' jong
I ...ede !t.. te~8ntje j.loerocble maken, maarb.t~a.
grijl hur), die nenl en die kin bogen lob'erp no.
t~lk ..r· toe 'it1.11

Lwee ,lrreefGeD.cJJ,arou t en' 'de tippen' d •• r

tu .. che"ill •• ' .n op olka.r gedrnkt, aloof e••e", bra ..kc
ii',er Doodig SOn .ijo Olll •• open' Ie krygen. Dooh
wallO" niet. Z •. ~;Dg~D dadeljjk '.."..,lfopeD,
o<od •• or mati. &00 .•~ettgbeld ..~o.of eeo bitlerbe.id
.ohter "wam. Dit 1..llte ie 'eon .. oord.peliDgun
o"me JaD, die . een b"lfb..er wu no de IaDtsl •. Maar
(>. l?l0 J.D bad _
beke! aan laolo Mientj", aD ikhab
lante Bet boorall legll"O. dot by erni.11 .v.n Wi8~.
Hij ~o~t ook m~aree .. 100'/1 hind.r g~h.d bebben
VB, Ign. mug
tonte MieDlje. Oan, lIlaend. !ante
B .t.•011 by ...IIIDder' p.aten en llIi... hien n~g meer

dbt

.,,1.

~~llm~:Q::~ '!!~:~·i:e:ij.!d:~e:Po;e!.,do;:..a:u.t:~
Mala..

fOO'

d.o .teD, of .on Itllkje bloteL bij de

tb.a en later .en kopje slemp of hodeal

(pon. en

,oord.t de Viede get.ekend was. Maar eindelijk tei

in den zomer kruiderwijn wa. 66k goed). .l!n "ia
-wast ot' er uit z:ijtl lll&lilIg n6~ geen scherp 1" uitullan
'Ollden apwellen. Want die kw.",en btl t.nto Mian'je

Klaa.rtje dat Eij er haar ~ekoIDit van h.~_, ~D ,toen i.
zij g".n trou.en meL &ell . tuinman.kne~ht~ 'Bet IOU

nergenl anderl:l Y41:ldaa.D dan uit de mlag.
f!'Ante Bet ,ond dab 19 foor .. lob niet da.tik1'-',iar
geno.g kan OijD, d.t .ij eeD loo,eol be tar geet.l had
dan haar' zuater. Vooreeret kOD zij het nu buiLe:n Q,l
die lekkere .n duro hui.middeltj •• doen (niet al.of d.
tantee zs lJiet Toor haar bel, ,.)1:1- L.dden kunnen bekoatigeD, -maar het z.... u bnte ,r,'r:ientje. -waarl'chijnJijk

gegene.rd

b.bben

.1.

er

geduflg bUitengewoDe nit·

ga.-en no.odig ware~ ge1V&es,t yoor tw-ee), ~n daDl.:w'"ie
h.d he~ huiahouden moa-ten naloopeo inge,.al tanto

B<t .ioh auk zoo naar ga,oeld had? Ha.rbeenen
wa.en ...I niet Ie be.t, dot b,hoefd. Iii Diet I•••ggen
(en :z~ r;e_l &r , d"p- .ook Dje~~ var t
i~

_

e~_~~rni~, a18 van de

den. rug kon bebben vao bet. t,appenweet i. aHeeD ,door den
dokter, die bet, en niet d.n DO ,e.l, ...gen, uit tanto
gekregon beeft); m.aar.ij wae gecolOd fan b.. t en
da.r mank.erd. het tante . .Mi.ntj. jui.b."n; dia bAar
inbond daDgd. Diob, . en 500 kwam he~ dat lij Beld.n
pijn die lij

klimmeDj

d.t ik 'dBlnaD

of nooit' &enl recht 'opgefuiiD.d en tri6ndelijk- -WIB.
HelI'llIii•• t .ansU•• r.o,I.,,1jI MienLi.kinder~n
velt:Dt Mur', Il1~t Ina.ideo .~at iB :.ur, diu, k~.. zij ~ok

det mee overweg. lI.d .ij hu.r.iDgehad dan } ...eu
K.o on KI •• ,tje.1 lang op .tel "" .prong ••'Irol<k.... .
Doeb t.bte l!.t kon daatb ..r. toe8t ... mi!l8 .m,aar.Diet
fOe! goyen 'V.... bet.woer bOlDm.lo•. tnllI.b~~.de.kauk.lI
en tOllto Mie,tje (ener kon se.n dinropen.laJln eo
goen m.t .cb •• f liggn of det .... bet gar.;; maor h~t
ware,,' mo dab ook meidell die K,... eD die KIa.. ~je I
I. dee.D bet er)lDmera .X(lre8em',,01ll IaDteJlliontje
te pl>geu). nQ dall &..am latlte Bot 80 die roallt Die'

we gau,. bedelen worden, me.nde tan Ie MieDljo; dooh
t.nte Bet boof~ dour domin.aPolt gomuUdali
Kla.rlje'. man totondelko.t.r is bell~md. en d~!llD
kwam taDte. MieDtj. nooit meet by dOf/lin... Poot i~
de -kerk, waal" lij trouw.,na niet Teel' aan verloor WaDt
hij preekte ni.to mooi, ••i H. K .. 'beeftbet Iao~r
bij d. tante. uitgeboudsD. Die heen er lelf. ban ~f.
onl"intigjarigen dien.t S6.ie~d, ell toenkreeg ~ ~."

:i!:e~:llv::d:~~~devnlnd.~~:ao~eo~; B:::aa:r ,e:ok~-::r

;-_::

had moganh.bban, wat it. niat tegeuprekeB ••1, ills
bet teo lDinot. ~m de ,erdien.te Ie doeD."" ~o boL
lang bij malka.rblij,en. WBDtKee.ionliob on'-malI.kelijk dtiftig maken. legen tanla . Bet o.. r.~"
Mienlje·. gesel1r. Maa.
bl.' w.rk,w. . . . goed.

I.ei 'tante -,Bet.

,00,

_

_' , .

'- . '"

Had tanto ltfientj.heUicbt te kwaa4tl!'~td,,,,~
d'll~ kiDderen, dat bob ik ..al g~ ••gd, &00 Ie DOg .eel.'
minder nilet••n. Zij mocbt Ie .iet .ien· oflllcliten.
.oao.ik nitb ... eiganmoll.dbeb.en., gafer'lPet.
eon d. rodeDen by. en di~ war.D,oldoflolieaok, V~, .
"~ren kinderou vi.e; altoo. baddo" 18.kkl.,.,.ige ~an~iI
eo .d."r ..te" •• o•• r,\l m';"lWl. En dall.. g••
m.areon "ee••lgke drnkte, aile. "a .Ide" 18 o1trbuol.
en booren.oDt.itn , ......lliDg.~ 1OO .. ..._~ • •i

eo ",'

al~!;'.~a:!~!n ,;~i!t, .
~ij.~:!\~~d~i~t h:t:!~k~:.r!~:tjO~~

:::reltt.°1fr:ter:1l

om twil' eo tweednobt. rond(lm.~o~ , t, .•~ . . .
ta,,~.Bet..~at.of d.ie.~ao'
~~ I.h.d, .~~. '
taDtoMlenlje 0181.- ,Meu'·IOO b ......gg.D.·'n·

eeli

••

Uarla

lIIl-.......h..
De lIe.onen badden. lohill III nlill 'UppeD ooa,iorg. 811 ginell hem deD bijnMm 'III prof"uar.·
1i.~ i. ia P.rije g,,,ool1te d,,~. conoior~ oPe'
roedt ,I....~,,~eme. ,an don o'golliar. H9.,
IUll,t h6t bUll by gods.ltell en ~o./!t mll,ndehlta of
,.r kw.rte.l d. IlIlu. te onh ..ngen 'an de verl.b,lI.nIe bewoner..

"'.11

'.r-

'ig:::/e6~~e~:::.:on:~:~:':11u:·rn ~~:~,:D b~:~:.:~

Dork!. do •• met ,.rbating, d.t tLt
:audgeld bet ••Id
'Il .fg.a~t.)l

boofd.akol'ijk in

dat aUs loui. d'or zoo !cht•• 1

lJaI ell

w.ren. flij giug .. n hel ...ge .. en loon
dat het go".! 10 pd. '5" "ijn g... icht

h.t.h~m"

,Ioe"

n.t tolnsllig

lilte.

aile huurdeu hat waren er meer
j

In ao, .Illh lichte goudetnklwn louden geb.d boh·
,b, WBII ondenkb •• r. Hll .. rda.bt dUB den .onci.rge
.ijn blTen en ,m61tkrO.'.n,
Het oode..o.k ·b...... h.I .... dot d" min .ijn che·

lJt

lilcha kenni~, r;oo Terdienatelijk vefwornm, had .an·

lieder
op ~iobaet,•••a Il'Ioadorlek IDje6'opleftfende, op de IIatllllrlijlrl" on •• n •• udigBIe wV" daarpateldj
mell .Oll baaal "'Slen ,bet Iyo llIeDlObe..."
D~.!I!08pe~ ~ijll Ilgedeald b~ d. ',_hil~••nde
pro"~,o,ell m.. hIIII' .ohJ!d.raoH'g~ klo.u.~draon~n,
d.ft ."Y TOoulellen. Hoi g.b.~1 .. Iu,~ .e...o.eol"'I1·
tlg .tuk.....1""11, Zoo b. Y. " Lei .IIADd Marken toruggdg ..en door een nat geLreotok. Do mood .. Ii'

::t. h;::nk~pd :! ~Oi;rO~e::~:D~I.~";v~:n~a~:!:::

n~ typ.n lijU ,litetekllnd, bet karakteri.tieke ,oorko"
men YOJral vao do "ou~ tl'Of 0011 bijzonder. en hat

i." 0 getrou .. Oil foU.d,/! leru~gegoren, dot het one
h t "ar•••n de <>en .. dor Z.id ..... terugbre~gt.
De Scbefeningel"l', kLlmendd nn het Itrand, de
vrou .. met ,d. bel.den mand op h.t hoold, d. man,
die
type. ,.0 dOll ~.ht.n ,is •• hermo. m."g ".lden,
met oen prum tab.k ID den mond, d. krlel op d61l
rllg en de bandea daaronder bij elkander, .t.pp." 9r

.1,

.1.

dapper op 1015;" het ill wa.rlijk of die heiden leTen, en

ewend om h.t geud ••n deel un _ijn g,,...-icht no".

wij houden

Wlrk watnr te ontnemen.

de collect.le.

PIIO"']"~.

Bij d. boekbandel.a.. Blikman &; Sartoriua,

'all HetereD, KQuwen •• ren L.nkelma to Am.tetdam Jigt
!>Or mannell en Houwen bet volgendo adn'l!! ter t~e~

ening. dat Toor .ioh .elf .pr.ekt:
.. DB ondergeteekenden, Jeden del' Ned. Herr.

ge~

\eent6 alhier, met droef~vid (D verontw •• rdiging
!fen. in kentti. geko.lUen ~ijude met een be:,duit,
aarbij de ktlrkeraad heaft goed kUDuen 'ind~ll~ om

il de formule, botreil'Md. hob ontallg .an. de hh.
[ugetlolt~ nrleend J de

gebruik~lij"·e

woordel1: ~o;:
')or It¢uJ,. t:£uerende JCi;/:e," ttJ Ilc-brappen, en oftlrtwga.
at er gOllMrl.i fcit k.n .angeweoen wordeD, dat tot
1l11t: eeil bClloit gerechticht, l'erklaren deza daad ,an

3n Kerke ..od onohrislelijk al."en oen.nIDal" in strijd
let de leer de? Hefd€!.

,En niet .. Ulende go.cht ... ordon, door bun atii<wijen d.arAa.ll declachtig ta r;iju j proteeteerbn s:ij openik daartegen en Torklaren dab de Kerkoro.ad, die ook
.n lertasell .. aordigb in de Ht"meenlo, III de.e op
ihromelijke wijre zyn mlnda.t heeft mi.bruikt, .t.lInda hem ler.ntwflordelijk roar de treurige gefolg<"'n,

[e deta banclelw-ijlB moet. DR !iich
B

zuirre dadeu

Vlll

.l epen~

.ala maetfln-

onr-scht en onverdraagfiaamheid

.ns in,ienB Ioiden I,ob Algeo.elen oud.rgang der
emeente/'
:KIN ONG.ELUK in den SchQuwburg
Oal..iB voora-en,llell ten gefolge 'fan de fer warring
)or een VU18C!1 brAndslBrm veroof&Bakt, IUn de volB:tI'RRFFENDE

I

mdo bijlonderbeden bekend goword.n. Niet minder
In op drie of vier duiland wordt bet aant.l b.zoo3rs gtlBcbat in het gebouw tegenwoordig J toen de
'eet: BrAnd! brand! gehoord wsrd, 'lloen de &erste

~:~:k ge~l:et~~~;ew\~:~~~Av:n!rmne;~ Iv2era~ijh:~~ene: !~
'erv611 liggen. Op d o eerS~6 kreten on8ton~ ee~ sterk
~drang, en piet tegenata~nde een l)"Oll1ml:3!arlS van
>Htie tot kalmta annmaande en verfekerde dat e-r
J

,en brand eu geeD ander genar dan het gedrong

:~ !~~e~e t~:pt:8::t~:~~:r8to'ta~lez:e~n ~:~e~:~e:~~~
ijf opgeatopt

Willi ID6t

menschelijke liabal'uen.

O:S:YEILIGHEID IN' Fa.a.Ni:tHJK.

Reed! rueermalen hah·

,n FrAnsoLe dagb;aden melding gemaakt Villi eene ben~
~ miadadi!l'are, die op den apoorweg van Ger.BVG de
legraafpalfln oIDverhalen en -lieJfa dreigden de tr.eim t6 zullen Iaten ooteporOll, alB op cen aangedulde
""to niet een .ekoren som geld. werd "edorgelegd.
Een lnoHop"ichter ontfing Oil'l1 briaf w81rin hem
,nooht werd 10.000 fro up eon nfgelegen plek to

'engen. lIet geld werd op di~ pl.. t. ~elegd !'In met
,rg bewI.kt.. M ••• do mi.d.d'g.r., dte het 10 den
,u. hodden, veroohenen ni.t. Den volgend. dag onto
ng de op.ichber eell tweeden brier. wa ..i" bem de
nd~rIJu,g TOg~;retcil we1"d, welke gelegd was, fill do
'm YalllO,OOO tot 20.000 frAncll ,erhoogd werd fOOt
.18 schenni. fan het in bern gesteld 'Vertwuwen.
Inlu8Ichen ferkeert het trsinpersooneel van. de Ge,ef,ob. lijn in een begrijpelijken st •• t vall ongeruBt.
~id, dat de boenm}b .fond of morgen hUlJne be-

,.iging .nllen ton uitvoer leggeD:
Behondige .tille agent.n _yn u," Perij. naar de on,ilige ilpoorweglijn ger;ondeD. uill d~ mii~dad.iger6 te
ltdek.keu, 4ie nu eil dan eenige ta!egraafpalen om-

,len

t~n

be"Y'" dat lij er nog .ijn.
NEDERLAND.
Nj,TI01!UlI l{LUDIlIDllA.OllTJll1. In h.t Vaderlalld

:t-mtJ bet V'olgende

fO{}r

omtrent de Nederl.udlSche

le.derdracht.n welke t.r Parijs.h. wer.dtentoon..!lin" •• rtegenwoordigd lull.n .ijn.
TT~!"- .,..,.,,~

.... " ,..

"""'-'t'f"~"'tl

<"~"'HI1'!\'!l

rl!-Y'"

'n.-tl'n-n1<l,q.

leedtrdrachiian itt bezichtigen J die be,t;temd ziju

'fOOl'

e internationale leutoon.t.lliDg Ie P.rij •.
De gaanderij der kopel "P het Binn.nhof i. voor
9 'fena~rdigiDg d.arvln B.angew8lien en ofachuon hat

oM, het .ompl.cement, d. g.durige toeh die d.. r
seroeht, .....r hind.rlij~ ~[jn ,oor d~ 'e".ardige" en
j, die daarbij b••ig .ije, 000 hobben die heeran on·
.rdroten .ioh d.t aU •• j,!en w.lge·,llon .pour I'a,our d. l' ..t". Dan indruk di.r beeldan weer te geeD, il hoogltmoeielijk. Men moet .e ge.ion h.bben,
m er .... n jniot begrip nn t. krggeu; h.t tyn geen
raSfl8n beolden. het Ign, op arti.tieke wijle, g-roepen J
olldt ar in het gab ••l gean ge,oel op na. Want
e.b..ld je! ' I<>.n ..;ebb Y.,hoon I.atat die groo~a
inde'party gaf; daar :waren or ver o,.r de I •• t'g
:"vraagd, eo d.n hair .i~on 80ht or bij, het ~al ~1l1
rei, de bedankj.. meeg£lald, up vij.f~n'6fen~,g k,nlerell geloep.1I bobbeo, jong.ne en meIIJ •• ; •.0 J "!!~D.,
I,t we.t je, die Ign nog yeel wilder dOll d. .,ell)e.,
,f•• heon it ,oor mij .het e.k ni.t op de m.ioj •• heb,
rant zoo kl.in. all Ie .•ijn de. nnffigbeid en d. nelt.rig.
,eid .itton ar III ,.n het ....to begi" If ""0 in, Hoe
,icbt Verboon or .I,l.ilier in "on, h.Jben "'!o' n troep
,ij .i.ob t •• rallenl .En d.tV.rboon er DIets tegen
,ad! Ze bobben de ,nimee, oult . ge .. ggen, .n bet
'u omd.t se .. eelt:& Ie ,of.n hun k.p.ren btuiloft
,adden levierd. '.No· mij di],okt,.e hadden .bun geld
lei ... 'knnoenbeatodell. 1>I...r dat m081 iede. .olf
~.Ien. , AI. ce oial; ,rondkomoll behoefeo.... bij mij
liet ..n te kloppen. ,L.ten •• dat maar 1I~ Bet d?en!
[)ie ,indl j~m.. '~ loobdat het salke lio,e, meD.ohen
'90. III.., ..at ~'tegg«l "oa en j.lrkeD nlet: i. Bet
IDO dllll' oiet our die k:lldorpartij loa ge"..aIP He'
.... nog".1 mid~en hi de loboonm,..". Den heelen
lIlorg..shad .. g ojoo"dmet de heide w.rkete ... Want
1.·po..el..m- en de Jlnoenkut waren. !WId. b.lI.f,
bO je klint IIlIkemenlOben '""b maar niet alleen lateo

::!, j;~:,~...~1t~'::'~~~~~ijtc i!l8o:~

lie,n.IIIeIt~11i'tij ell ,~da.. badBete!genltik ..),.
l.hnld··_.·'SV.lIe11.'lJitbljt bellon·.li~· OYer dl.

k;ndt....~..
..... ,.' . l1li. . . ,.wl,l, ..•.I.n.· .m
. eat.•.1I.. '.66"
... t. Ii. en.•1. .!I,
~Iar te1li1llmr""llIe' 4". bde1t;den' bndeu . irlI or
66k h.
n. &<INn ,oOhi'ei,eD dab op ,d .. IlGohle~.o
4&.

:M8
~.

D.

I,

_~t1J~;;t;ij°~l!t:~::8;J'~J::
. ' " It tlni ' IWIIflfO dllab' " f.l'Ittl~

d.~e

groep

,00' een

dar gelukkigate "u

Nu ioml de botho.r in geeprek met ee. ZAndTo,)rhehe Tischtrouw. Hij ill op zyn roaden kru.iwagan gezaten en 80hijnt met de frODlI' If te rek.. ncn;
d... groep munt ,00.01 nit door d. nltuu,lijke hon·
diDg en de nitet.ltlllld g.r.u ....rde h.nden.
Op 130Il andere pleat! .r;ict meD liens grosp uit Vollendam; i.i t",l u fOol sen moeder' met bur liQon;;.ij
i6 be.zig "len geliefden Pieter eenl bet jalt uit -te ya ..
gl!!ln, -WALt dele i. leker_ of,ohtlon hij nu in zijn Zon ....

dag.pak foor moeder .er."hij"t. den ,origen 5vond
wat vroolijk thui.gekomen. Von de n.tuurlijke a,tdrukkinll ill hot golaat •• n do.. oenig.. in. hj .. rJe
vrouw, kAD. men 'ioh getn denkbeeld formen, JHmder
de glOdp galien ta hebben; het is .en uitdruklring Tan
half booBheid, hlf ruoedert,o!., ....'m.de lij baar '0011
aankijIt, en biijkbaar weet lij beat, d.t '~met een
ai •• er •• 1 .floop.n, .00 louk en b.d.lrd i. hij er ODder. D. Hinloop ••-groop .telt .en doopplechtigheid
'foor; de meter draagt net kind, en de moeder, nal.f
hat bed.hui. opg.onde, Iigt eren een tipje un het
docpkloed op, om haar liev-eling to bCBohollwen, ter·.

wijl een nuder .a.je, .ioh aan de rorken der moeder
fI,stuoudendo, van hat gElwicht ran het o[)genbHk door·
drongen tlchijnt t6 tijn; vooral de- type der moeder,
die noD' WBt l..wak I;wbijnt, iB in tegeDltelling Tan de
metel',o-een gezonde sto,igo vrouw t uitmuntend gEl"

BI.ogd; d.arbij maakt het .igon••rdig~ ,Rn h t
kostuUlll deze groep hoogl!it ir!tere.l!llnt.
De Nunepeeter-groe" ,telt toor, hot goan naar d.

kerk om te tronwen, en onwiUekeurig deed ons dat

pa.. glimlach.t:I. Bet i. de boereub,as, die met tijn
meid trouwt, omdat zij zoo oflmiaballr

VDor

do .na-

gerij" ie; de bruigom met .ijn longe j., en bomLoed
vo.uut eon fill.rdig contral!t met zijn RIDlla.ndei dsar
hij veel langeI' is, z;et zij naar hem op met een hlik,
wAllrin stemmigheid en w&ardecring der booge et1:r,
haar beacborau t to leton than.
Da weesmeisjes uit Den Haag en Amltordam die
een andere grot>p ,ormen, ruuuten nit door keurig ..

heid en mode.tie. D. Evangeli,ob·LulherBcbo klopt
• au dB deu~ van het geBticht, tflfwijl haar vriendinnetje, de Aml3terdaml:lche, haIr vcrgetelt; de contra/! ..
ten tijn lljn en goed bogrf'p~nJ schoon dez.e groep
ona de winBt lOEsa voorkowt. Nu fOlg~Il de Zeeu·~

~~ntot~:t:'ti~:::~ij:~~~:m:;ge:!~~~~l1 d:t r:;I~ ~:;:;

Doe,

me...

ell

J cIoOh.....

A. D I 8 Ir 0 ID • D P •• I • /I I • r ~.
. . p dell 18 Mur~.
, ':'In 8i~per., p.r F •••10001•. Bmirlla, las . .!'iobel,
ue ,~ ....m •• .Ii. eo J. r.... Hoiillld, BOiob ell 80hill ,
m' J,' Bo8.1e~, d. h•• r.n aoretti. 1. M. d. Groo', H,
lIl.. 8~Dart, :a. OampbeU, B. Hoetir.ok, G,oeoew8nt.
NoftlU. eo d. P'riodo'lIe .

--~n:':'l\-n-d~e"':1:-8':"b-er-:j:-e~h~1.-----

PRWlCOO gAN'I',
op.,m... kt do<>r de Handel ... Vereel';g;n; Ie S."r.r.n~
21 M"".! 1 ~7S.
KOF,B'IE, Gewolle ber.
tonder llotorivgen
id.
W, I, ber.
SUIKHR,
oogat opg.ruirud.
INDIGO, f B.lll i\ f a.35; ,nperiente .00"Jn oenige
.snlen hooge•.
KOBHUIDEN, Ie IOOrt f 0 '0.pond.
BUF,FEL, , Ie .oo.t £ 0,16 A
per pond.
RUST, Jara 1elOOrt, f 9.50- ~6 .20rt I S.W foof

I

conilurutiu.

HOTTING, 10 k", f 12.- p. pi".
~ 6.- a f8.- p. pi ••
,
2e
Wil.elkoe... op Holland 6 md. dot"" partie. 101'/.
1( 2%, Bank 101'/,%
l"actorij 100'1.%,

Vervolg der Nleuwsberichttln.
ALW~DBK

VlIlJOn"'1OI.Ooe. ZondagafOud om 11 nn.
outring de J .... n H.rdjo••ri, ge"e ... n lo.rah dor
Djatillgaleb, diatrict S.oudol, .e.r on'erwacht een beloek ..n den W ..dana .an BfOlldol,
de Hr. non Dekker, nog twee .ndere EuropeInell, twae Ohineetlcba .pionnen un dell opiumpachter en ,erlcheidene poiitie.oppa.Bsu, die t.ralond
no hun •• nkomat tot eene huilEeeking Oferg in gen.
Met ".Ik doel dit g.Bcbiedde b1eef Hardjo..,i on"
bekend; ook: to.n de Wedona 11 hi.leD, 4 laneen, 5 "abela, 2 meslen j 1 arit, een zilveren pendokl
een porceleinen tbee5t)f'vics, eenige mellen lepela.
I

en fo'rken en twe6 kainB inp.kt& en medenam, be-

::~:p g~ldi~ e~~e~;~:~~:"~n~~~6 d~a~a:~;:~~ :~eeed:~~
gezeteD, llist i'iich \'oorstuw6u J

terwijl tij .1 ceq"etteoreode, eeDig"il" vreeOAchtig om·
kijkt. Ook deoe groep i. voorlrefi',ljjk te Doewen, daar
zij OnB het hel ••• te weinig b.kond. Zeeland trouw

torN~,gk~!t

ten IIlotto nog een rierenmarlt in Noord.
Brabant. De eeoe fl~uul', eeD VI'otlW uit de omtstreken vim Breda, ~it op de marktj een andere l'!ln dan
k.nt tus.chen M .... "n Wool, be,oekt, b••r.

ye~~:r:.. ew::~:~r U~e!w·;e;;~~:d:tb~:t ..!.I:::n·i~f_

treerde goederBD aan

niet

meGr

zoo bloot

empiri~ch

to

TerBtrooid Ilanwezig wasJ en getl'.cht bet ontbrekende
.an to vulienj de medew-erking 'fim anderen, waalop
hot meendeo to mogen hopen, ill echler niet onder-

miter

wet3DBchappa-

DB llEl{UDE J ..U .•lilon. nUfsurllB SLtbie i. door
den OhiD60S 'l'.Dgkie aang.kllUlgd weg.n~ hot verdui.·
to'en ,an verso bill en de preEliOIB tel ".arde ran
1 1800, welke lij ten gebmik bij een groote (,nda\(.
p.rtij van hem gehnnrd had. Een blli.ond...o.k ten
baren! h..,ft niet tot he. rind en van een d•• be"nlt.
foor ... rpen geleid.

mear lien. dab je ,.nd•• g, aileen Icboonmaakt. ED

bec, en

'AU

thee etten bob ik geen Teratand,

'fELEG RAMMEN.
BATAVIA, dd. heden.

D. Engel.chemAil .anI5]i•• br. kwam gilt.ren aOD·
De bandel.markt be.ft lieh v.rbeL l.
D. RUQi*cbe k()opman Lit ;riakow t. c10lllon heen
de onthr.ke"d. I 10,000 tell bebo.fe der Neo.dpool.
."pedill. aangabodell,
.Prilll Her-drik ,.rtrekt n... Berlijn ..I.'. Koning.
fertegon"oordigo. bij het hn.elijk van two. Ptui.i.ohe
priDla••en.

Het Ruod .. Krni. be.f; "sdorDm 1 6000 belobik.
bo.r geeteld ,oor de goble•••• rden te KOOltantinopel.
Tot huippt'edilter in Ned. Indie i. b.noemd d•
lIoer Granalld •
Kusl.nd he6ft het ,.rhod fan llitroe. fin granen
opgeb".o,
Lilllll en Queryaquil, io Zuid.Amerika, .gn doot
e.n ....Jbe.ing ,e... oelt.,
10 de Enplaohe ,,""alen .ijll 8000 ",erklleden
w\:rk'uID,.

Van Beuter.
Londeil, 19 Murt.De Minllter. van Finltneiin
},eeft gezegd dat, indian RWilalld 8r in western! o:m

• 1 de

Vred~8VYOr"aardeo 11110

het Europo8ilob Oou-

W

ij zoo
WERMUTH.

Buitengewone kans
Op 01'de1' uit Eumpa
r:.ullen morgen Vrijdag worden ,erkocht)

tot sluiting van factuur
3 1/2 dozijn puike Boul'gogne "W"IJ N.

Bourgogu8 Nults .

G09

H. A, WERMUTH .

-

Op Dinsdag den 26 dezer,
ruBen wij op tendntie yorkwpen:

150 picols koffie
monlter! waanan te bezich.tigen sijn

O. A. R • ij e r

bij den

Reer

~.

SOESMAN en 00.

607

Op Dinsdag den 26 dezer
1e n w

ti v e r

k

0 0

p e

:il:

EBn kist inh. gaud galon etc:

MO

doo. l sawat.r be.ohdigl gelo.t nit bet Itoor".ehip
W ij b" r ton.
608
SOESJlfAN en 00.

Openbare Verkoop

Op Zatel'dag 23 Maal't 1818,

be8tuur die niet .pedoal gerr•• ;;d heaft aln al deg.nen,

J

If~nd

pic 0 I. g e
598

Tonden,- ten deele vooneker, omdat het Oongr.a.

8UO~;;" 1;~"t;"P~rij8.ii0WliOt;ijt~I:;'e~' geen I' KKMPOEB, de JaVlanach. desert.llr die onlange aan
oogenblik. aaD, 'daar de ferac!:Ieidenheid dar k 1eederde politie zo.oveel moeite vcroort"akte, iS n ••r wij
dracht.n on do echt •• ti.U.k. wij,e, w,.rop del.
,.rnomen, baden morgen door den Krijg.r.od v.roor.
groepen gemaakt en gearrange.rd 'ijn, dal IncOeS
deold to! 3 j~ren doten.ie.
______
waarborgen.
.

,,_ot dot doet B.t altoo•• on UD de meid, l.t akelige
.ohaplel, W()U ik be~ niet "-8e», loodat ik iomil1eet
... twater dronk. A"bt.rna hoorde ik dot Bet midden
tn.l.hen de kindoren g •••ten bee.ft, loe. het J.nld....
•• Dspel fOrtoood werdon de toor.rla.taren, Oil ciat
lij Tarleld heeft, 0 ••• do gel.bie,loni •• an Dikke Jan.
je "oet "el, met .uo dri.. gouden, .anden om de
.Ia.pmut.. lk won· nog Iienr, dan· d.t ik m~ ..so
a.not,lde! M.or dab i. DOg niem.nd.1 by bel plall dat
• ij u ill ha.. boofd he.II-No moebo .1 die kindaren een h••I.~ 1"1 met On. ait rijde. nur h.~ Mu\;8Iiog.r bOIOb, en dan mooten or selmo.rde broodj •• lIlet
,,"u en rookfleelch mee, en ik ....t niet ho....1
i1e... ben . b.ueoDilt 8n Iimon.d.,en h••I. trammel.
'fol met kookje., en d.n 1B••t da.. dikke room gege.
tOil ".,dea en plllnekoekeo, ~ij die bo.roomen.oben
!ndollitepanniog diajo dS tlr h.bl, e. daD kUDO.1I
"U en d•. meiden, en d. moide. 'ID Diebt Verboan,
deo g~dg.n.obelii~en d~fi. die. ki.doren. na,lioloo_ en
oppUlen da••• geen ongalok krijge.1 It bedlnk ."
~::~"I,~ijD goltel i. Di.t "0 ijl.'•. 1IIn 'ho,ec-

Koffie.
Vrijdag verkoop kleine partij
0 f'Ci e, eerste lIoort,

H

behanrl leD.

en te beepteken, nls in d. I.at,te jc;ren ploats had, en
ook niet anderl g6!lChieden kUD. wogau. gemi! aan weT
tenB.happelijke leiding, <oowel ~I. aan wete~.ohappeiijke
bali •. Om Ilthon. eenigarmate aan de behoeft. te
,oldoen, hoeft bet Oongrelbeltuur bij ••ngebracht Itat

H. A. WERMUTH.

verkoop ,oor rekening 'au belanghebbenden, fan,
748 stob 6/4 Madopoll.m.,
124 ld.tell Petroleum,
24 Oorgiee hin Loerik,
40 '/0 dit, S.rong batik,
58
dito Kain dito.
597
G. A. WERMUTH.

gave van eend v6nameliDg van scheiknndige ADalyses

;';-;g;jUke

.ei: Bet, lei ik, je doet mij de. dood; je moet

bij

Vrijdag 22 dezer.

HE1! B!ls~lJUR " ..1< TIEr 3DE INnr,uH L.l.1<llllOIlWCONtlltEB heeft eGO nubtig w-Btk rerrieht door de tlit~
J

Jijke beoef.ning van dell loudboc,,.. b.kand .toan.
Hoe,eer dan ook nog nie, op yolledigheid kunn.nda
bogan, verdient de ve..omeling anolyses lee, de
und.cht, an bet Oongrc ••beBtullr dank voor de uitgave er ,any

dat ;e .e t'en gaon doen ook. M... denk j. dat ze
Da den eten de attenti. p.d •• n tbui. to blijVOll?
Nedn, d ..r· moet je ltot ,oor h.b~en, Of •• d •• b.
dot it al "e.r wat bekono.n .. aa, omdat bet .. tev
mij nog .1 ~maakteP, Ik_ weet het Diet, maar om Tier
nur doar k".m de figil.nle, en ik ..... 100 goad
niet of ik "on .11een thee drinkeD, ....t ik ni.t ge-

Op Yrijdag 22 Maart,

met

die ala foontandete vau 6en

n

Commissie Vendntie
559

~----

Eindelijk d. Pri.sche dame, die .en b•• oak onto
Yangt .. n het Ho.glohe ..... m.i.je. D..e gro.p doet,
.... t uitdrukkin~ en belmgrykheid botrelt ni.t voor
de anderell onder, daar voor.I bot FrieBobe ko.tunno
een weh"erdiende l'ermBllrheid haeib rel'kregen.
E~ that. :wemchen ~ij ~en r.orva~rdige/. en uit·

BArA.YU.
Vortrokken P.ssogiere
Na.. BillitoD, per Ned, Ind, Btoomeohip PrinolIan·
drik dor Nederlanden, kapt. Mondt, de heer Bemotd,

Zij die 'Toor die betreki<illg in ..nmerking "eneobell Ie komen, kllDn.n .i"h per reke.t, ond., O'.flegging .. n bewij.en 'aD hekwa.mbeid en good gaa,.g,
...nden tot
den Reeident r*'1 J a par _,
688
MOOJBN.

.

niet

lok"l "u

(Voor het L.nd,)
OP het Re.identie-kantoor to PATTIE,
.....
reaideDti. J. P s .••, ..... t ... ~ g.l....
genheid tot p I a at. i n II vaa EBN KLERK bjj d.
Oomptabiliteit op eon ....."a.lijk.ch ir•• tement. 'all

.ekerhoid t •• eggeD.

fen de,

het

~

het politiekantoor terug ont.

den wedergegeren t wi~t onze beriohtgever

in

Ad verten tiii 11.

nngen, dnr Hadji Koe •• ll .er"Iurd h.d, d.t lij niet
tot de hom ontroofJe behoorden.
Of hem ook de f 500 on tie koetbare ringen ",er"

daar gsen eigenaardig kOltuum me~r bSI:itten.

SCHEEl'SllERICH TEN.

heta~:!~~~a:~o::a~f~e~~~~e~!~~ ye:~t:.leu

greop hij nog niet, dat hij van deoigenoolllehap .an
de ketjoep.rtij op Karangtoerie f& , aIWht werd.
Den Tolgeuden morgen ontdekto H.rdjo.lri eoh,
ter, dat er lO.eer dl\n de gen-Oemde go~deren (waanan
behoorlijk eon inrentari. wa, opgem •• kt) .erdwen.n
W •• , want uit oell kolfe' mi.!. hij f 500 aan bankpopier
en een Itel diamfl.nten ringen, tar waarde nm J 300.
Beden morgen heert Hardjos.ri III .ijn. geregi.-

gronden. In het voorwoord wordb ge ..gd, dot bet Oongr~.Q. 0011:: VO-04' Nod. Iudie den tijd aqng:.:Jbl'oken acht-, om
,erschillende .. ngelegenbeden, dell i,ndbon .. bek ef-

de vrouw in de Ilede

Maart. In bet lobal fa. e. door Wormuth ell
Van onuitge1oste p.9.ndgoederen in de _Maleische ramp, d90r
'den pa.nrl.houder Koh lng ~rjoan.

d...

kende ,,101 bet.len" op het brngg.tj.. !llerkeurigat
Innig fralli, vo! uitrlrnkking, !O[]WAl
wat de koppen al. de figuren zelyon botleft. AI. pen·
drochl; de g~ng in het ,chl.ten/ijde. is uitmuntend;

A.augeslagenVendutien•...
VrijdliI~ 22

f70~

a

van culhmrgewllssen en hnnne a.cb, DleJ~8peoie ll en

is dit groepje

l{o/lltatltinopel, t 8 :Maar!. De Ruasen "en.cheo
hun uoiswaartBkeefuud" trciepen ttl ~ayukd3rc te
doen embarqueereo, WBartegen de Porte erneUgtt
bedenkillgen heeft.

--.

want het Itelt voor hot weIhs-

vindt in de groep,

gres te onderWerp60, dlt zII1 gehoudenwordeo .le<
gen bet ainda van Maar!.

des voormidclags te 10 men, ten overstaan en
in het Venciu"Departement van Samarang
van de ondervolgende VASTI£ GOE~

DEREN, in eigendoll1 toebehoo.
rende aan den Reer

J. ANPRIEUX,
liniN PAKHuIs g~le~en o~" Si.kQ nabij de SamarangBche ri,ier wijk L.tt.r A, DO. 151, bij d.
.. rpoDding gatoxe.rd op /6000.b. BEN ERF met EEN Sl'EENEN HUIB e,,<.
g.legall a,n d< Zuid.ijde van d. Kdrt.demstraat
wijk Letter B. no. 180, getne.rd op 11800- en
e, DRIB PEROl!BLliN op Pengapoo ... ij" Lett.r
A. No •. 128, 1280, 128b, r'.pacti,.lijk galau.rd
op ! 12500.-, 110000._ en 1 HiOO.526
Mr. J. R. VOuTE.
Som.nng, tl Maart 1878.
qq.
a.

, ::r"TO

h::~:O;~' ~::r ~~':A~~a~iI~&

RIOH 8OHiiNBALB, kooplIlan
!e Bamarang, opgehouden lid Ie lijn .. n de ta aamarang
kanleerend. firma PE'REJRA, BOH6NHALS en 00.
(Akto dd. 8 Manrt 1878, No. 18).
HOUTBUYBEN, Nolari •.
611

GEILLUSTREERDE.
DICKENS

WJ~RKEN,

IN PRACH'I'BAND met VERGULDE 'l'lTELS,
teg~n de vO(lfende 8 pot p t· fj z e 11,

vovrbaodeD bij U. C. T. VAN /lORP & Co.:
Olivier Twilt.
Barnaby Rudgo
M""rten Chnul.wit.
Londen ell Pa. ijs,
Groote ,er".chtingell.
Onze w.dor.ijd.che vri~nd.
KI.ine Do....
NIET INPR!OHTBAND,
.Kel'lltfertellingen.
Het leYen nn Oharl •• Dickons,
Groo.... ,e''''lIChtingen.
0111. 1fed6:~ijd.ohe "iend, 2 deelen.

I !i.-•
•
•
,
,
,

,0.'.Ii.6.-

,

~.

f1.-

...

-

.8.-

08.-

'08

Aanwijzingder veranderingen
Op ·het StaatebJad,
tan

at IS16 -

718

1675

'/6.-.

G. Co T.

fill

l)OBP

'II

00,

do

'T';~n

~~3G ~!·:U~~Annct~~n~~~olg:£? ~~ Li: 1~~lk!!~t)lt;~~i~

l~.H- ~n

5.2

en V,~.w~~~~

lo~::: ~:i.UlU}'

l'~L)6

"'!I\n KI&tt6D
8.00 1.·U un !,4.1. Aankomat te Djokdjo 9.;}G,. :l.S4 ell &:...<l.7.
V~n -DlO~nlO naar 801,0 1,1'1, 10.51 ?Il ;>.;25-. V~n Kl:~t.lNl
)\.'6 , 11.,(9 (lil 4.,3'[. _Armkollwt; to Solo 9,3~~, 12.49 on [1.<lB,
Van WILIililf 1 Ulla.r K:EDmnfDl.l1."J'{ 'LIZ. Aank£HH~t

h

DlOx:.MO 7.14,

-:~dOlf~~~!~;~~~'J m~1\r_

te WUlem r

Belo~\'i, .~lan.

urug, 24 Uleh na AAnKllmd dar twao,dc ,Eng. ma.ilboot; Tim

njMud .en. t~)fU{{, Ow d., andere mPllJ "HOrtlt tltJ reul TerleD~ d

.UlA ,ia,
on Pontianak
Hi'ng'ka.w"og en
terng, 'dilll 7en vall elken nl[umd:
"
Vall .SO.ERAJI.ioH Y"ia. Dawol\u naar llandjolJTlIIlul;n 611 hrug.

on 3.25;

Van

Vl~ll PAunHl via

Singko!, U lH;UOilllg

U,H't1S,

Vall

.':ll1kou;st

llATAf"U Viil

MllIltok,

1000 Kilo,

pet'eid met de Mar.hines volgl'llS l\(lt

20. Ruo GX.'a.llUIlout,

_______ ~~~

.-.---.-~

VERKRIJHHAAR:

SUIKBR PANNEN,

in verachillonde
(197~ ___ ~_ _ _ _ ~_ _ _

da,

23en van elkc lU.QsmL

J

NUllf hilHtolJ den 160 ~all elke maand.

den 220n van lJlk~ lllllaU({

~:; ~~u~i~l~~k~:ll ede~a'J~:~ v~~1l e?~:llltl:~~I:~ke m~d.

V[I,{\ MAX'\1'IlU,lt Hallr Koetoi "lltt'ltUg. dtHl 1'.l1l van elk,c Hlltau.!
Vf\n :bt.'-';:A:<I~A){ lIm~r DouLh:rill. [loelukolHba, SaJder Ull ~ill
djai naar nopt.on ,..11 h·l·lI!C.:' I,len vau db; lllaal111

Eerste kwarti"r .., '" 12en.

SO.£lU.1IAH

de8"19oo;

k~artier'.· 25,..en~

1.o~k~ eene IJetrekking ala Bonne, .in de Btnnenlandau.
Op eene· fatBoenlijke behandeling. zal meer gelet
'forden dan op boog "alaris.

8..1'JJJA..I'AN6.

Brieven FIIANCO; O. U., Boekhandelaren G, O.
T. VAN DOR1' en 00., Slllntlrang.
572

Scbeepsl'uhnte
h~noodigd voor ~en OVt'fVoer Vlln p ill. 650

Dj.tibalkeu, te I.den
April naar Batavia.
~ift;lrte8

Op beslelling IJimonade en Frall1bozen Limonaue

0

met~r

op de NoordkuHt me, eiud.
G05

Latter N. N., Uitgever'd dezer.

Muziekvereeniging ·Caecilia

Co.

111

VOCtl.AL ell I~S'rRUMEl'tiTAAL

Siphons.

w.·.·\.~

Aile Minerale wateren uif. aile bekende bronnen worden in uillllun'
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°3 4\ 10AA~E\:OJ~~()t(\t~i~aJS\!:

ra~~\i:lS~L~n llRRr

4Hl Pedir naal Atjeb, <idD ,Ihn GO 2{tm, ran,.elb maan~.
Vnn B:AUVU ,via Mnntok naar 1'.dembang ~~, w~g".
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Steeds voor handen:
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