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Een en ander ovet· Libel'ilL-kofile.
Onl.ngs werd door de O,!!!o" Observer Office een
werkje in het licht, gege,en onder den lilel ,an
Liberia Coffee and its cuttivat.ion, waarin allt38 is
bijeenverzameld, w.t tothiert08 op Oeylon over de
cultuur van g eDoemde koBies",,"t I, bekend gew"rdeD. Wie bet bookje .ioh .an.chaft, am er als eelle
handleidiug van gebruik te makeD, zal zieh teleurge·
steld zieD, want het is meer eene opsomming en
beschrijving van door vole planters, op v6f!whillende
hoogte ell oDderscheiden . groDden geno~en proe·
van, dan cen gidill voor de cultuor ten dlenste Vd,U
hen, die de.e varieteit in bet groot willer. a.npl~n teLl.
Het bel.ngrijkste, wat wij er in a~ntrof(en en
ons de ••ud.aht yo," den Jovaschen kofl'ieplan te r
waardig toescbeen, lal~ wij bier volg en .
Da thaus ill den Bolanisehen tuiil op Oeylon
aan wezige Li beria-kotfie be,l •• t uit versehillende
groepjes, die sedert 1873 suoce.,ievelij k werden
geplant. De grootste bODmeu, nn tien vost hoo~,
werden tn l':LLl1rl 181 4 in kisten (zoogeu8amd~
Wa rdian case,,) uH Kew Olltvangen. Vier -van die
plaotjcs waren zoodanig door bladziekte n.&ng~ta~tJ
dllL zij er onder bezwekeo ; twintig andere 1 dl~ III
mindel'en graad wareD na.ngedaau 1 bleven eemgen
tijd kwijueu, lUaar berolelden eindelijk, hoew"1
,iu;& a&U bunne korlere primai~e ~akken en aan lleL

spoadiger atval len bUDDor blade~en dU lu. t;llj~ . . i dlL·

bQar is, dat ze aiet zoo slB rk zljn al B de met aa,ilgetaste planten. 'foen de pl. ntj.. 18 mrumden uud
wa.ren kwaw de eerdt.~ bloeaem m t. maar geen
enkel 'bloempje zelle ziob tot vrucht. Ze3 rnaanden
la ter, dus in Maart 1876, kwam e1' eeu Lal l'ij kr~ r
b10eBem uit, dis overvloedig vr ucltt zelte, Deze
vrnchljes ",a'fen rijp in Deoember da'l'opvolgeuu :
Er was eehler in dat jaar dl echt8 cen keer bloesem
uitogekomen. Uet volgende
(1 8 77) kw."rn de
bloesBlll it!tB vrol:lger ill d~ In:lH.nd .Maul mt, lerwijl de boompje. in het I'at,\ van April een Iwelden bloes~m ga ven, en verrolgellB elke lwee l o ~
drie maanden in bloei stolldeu. Hoewel de bloe;ew

i""

te lkenmal e vrucht. zelle, is die i u Maart de vournaa mate zood &l ook \let groo~ te a~ntal vruculeu
tegen bet widden of eiude van Dece~b.r rijp
worJt. In bet derde j.ar komen de seccodalre lakJe,
uit) eebler, n&sr 't 8ch~ntJ JJiet l.~O ~u~l e~ regel matig ~ls liij de gewolle koil'lrl. De prim~nr~s v~n
de Liberia groeien eClllgs'£ilJ8 opwa~rte; ~e ZlJO DI~t
zoo hori'liontual en 1.110 zweepvormig lidO van lie
AraLische koBie. _ _ __
J

Hoewel uit Li beria de liwite3 voor deo . besteu
groei 'Mr AId .. r 'inbeemBehe kolli. worde,. opgegev.n te .ijn van 10 lot 550 voel boven den zeeapiegel, ·Ieiden d. lot nu loa op Oeyloo genomen
proe".n lot de eonelusie, dat tie groei der Lilleriaka:Oie tneel' arhank'elijk is van kllmaat, dan Tl\ll
hefogt.. Zoo i. bijv . M.n.ow. een oDderoelDing,
die golegen ia op een henv. lhe\ling van 1000 tol
1700 ,oet..· D. ald •• ! in den loop VJlD 1873 op
11100 voet boogte · .geplanl. boompjas bebben,
',olgoos .', erklariug der redactie van de" Ceijtoll
06..,ver, ,wolke ze be"iohtigd heeft, ill FBbruaJ'i
187 7 zooveel vrnobt gegeven, al& gelijk st •• t lDot
1 ton (l), tormjl •• in '1 begin van ·dit jaar (1~'i8]
naar r.to van rU1m 2 too per acre hebben gepri)·
dJ1eee!d. (2) . tie iD 1877 gerljpte vrncbten waren
Diet · glanolg; . die VB,, '.ditjaar oobto'l'\'oL Het is
moel1i,ik aao . l.e. oemeD _zegt de Ceyloll 06leroer,
dater ~oiteeJi . gunatiger roaultaatmog elijk . is.
oD48r .oeo IID.d er . kllmaat of upmiDder boog g8)egen groDden, ..'
'. . .. . .
'.
Zekere .Mr• . Agar .cbrijft Ban ' deD C: O" d&t
hlj lIP ' 8000 . voaL · . 1100gLe. Liberiakotli•. be8t\. ge.
plani, 418 eJ UUU18 . !oo . goeduilziet, dr.' J8 zeller
. . ,. ~ alAgaD zal, .... .. :.'

~«el~.DIra:~~~~=~;:
1D~'#~r..=r,,~
_~,-,,·u• .I.rk,i
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ReduktenfS Mr. P. Hrooshooft en F. A.Enkllla r vIm Gnericke.
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Van de be,sen ~an d Bonderne mi ng Mau,awa Vel''. ' . :
kI.i Ie .vorlDell, en geefteen vrijedoorstroolDing aan ' wordt,
maar teTeDB. geurigar van .mask.
kregen, heart wen wedel' welig ' tierende pl.otjes
het water, dat to "eel moellt annwezig .ijn, teFlVijl d• .;
60 Op een . CD de ••lfda, plaotage. . rindl ~ :,
verkregeD, waarvan het grootste in .!ilaart van dit
zooveel " aler vllIItboudl, al. voo r de ontkieming
.er,ehil ill de grootle dervruoht·, N....t &eO· .groep.,
jaar 13 IDa.nde n oud was ' en de .olgende ofmeDoodir, io. Maagdelijke boschgrond, goed .gezeerd· j boomen,
die . eVOn groole .be.oon gaven,. lIeflllleD .
tinge n had:
.e n IDet eellg.Hjke boeTeelbeid mnd . ormeng d.is · ) weer 'booweD
'die be.se;; van ,iersehllleode , gt'oo!;te ·.
H oogte , . . . , 2 vt. 6 dm.
een uilmuntende grond yoor jonge plnntjes.· De \ ·voorlh rengen.
We bebben Dog geen oploeaing· ge:Eer,L e prima ires 2. 3..
.
,aden ku,;,en in di epe kisten of op in de open Incht · 1 . vonden
voor
di(
vreemd """chijnse!. Bij hel . . aan·
med . , . . , ,' 1.. 1 .. lang en 5 1/, Juim breed.
a. ngel,·gd~ ueddingen gel.aid worde n.
.
• leggen van pepen;')r•• hebben wo ·er bijzonder op
Topblad .. . . 0 " 11 .. lang.
In elk fenl is een tamel~ke die pte van grond
gelet, dnt de ,adell van preei.o even groote besaen
Een I'lan 'je va n slecht. 7 II, duim hoog le bad
no odz.kelii<, wan t ,eli. van leer jonge zaailingPll
genomen werden, maar we kregen niettemiD ' plail.
bladerG n van S '/, duim lang en 3 y, dm. breed.
zijn de pe~wortels bij7.0nder lang, en vereiseben deten, die vrucbten ian vencbillende grOotte ,Oort".
. Vall die plantje. vorwachtte meD in Mei l1878]
ze eeu g r<ble hoevcelheid rijk.n grand voor bu n
brach ten.
bloesem, ell vrn cht ill het volgende joar.
groei.
I
70 Onder ecbaduw .prodDeeert de boolJl. slecht, Bij de jons·st. o"tginningon von bo.chgrond vo Or
De pl~ tje, 1D0eten onder gedeeltelij ke schaduw I zoo weI IVat
quantiteit al. qualiteit betreft.. ·Ale de .
:Lib3ria.kofti. op een hoogte van 200 ell 300
staao of ,g edokt wordeD door kadjang . of een dak l. boomen
lolet groot geDoeg zijn, am met ·huD""
voet is op Oeylon in ' t geheel niet gebl'and,
Van ove~elka.:lT-geleg~e takk~U, maar er moet voor
takken de o gro nd ta over Bcbaduwen, ~an. mOOle
.n
waar aIl e 'g eboomte geveld, beb.lve zooveel h ooge
gezorgd i'l'Orden ze Diet te dICht te dekken. Zoodra
hUnne wortel. iD 'den drogen moeasoD bedekt
boomen al. Doodig geacht werdep voor een niet te
de phn~n Zleb ge •• ! hoh beD, moeL de. bedekkiug ! worden
met
droog
gras,
,troo,
bladeren
"Is andersdicb!e .chaduw. De C. O. bet"ijfelt 01 het wei
tr.p'ge~ij,e worden vermin dord , ·naarma!e ze in
zina . De tokken e.n bladereD moolen echler bloot
~goed is boomen voor schadu\V te laten stllBll, en sta.t 'i~l den invloed
I'an ]jcht eD zo nne.cuij o te
hlijven VOar den in vI oed ~an de .0D. ···W.DDser de
. egt het valgonde: De sobaduw, die de jonge planverdrag!,"
Liheriakaffie eenmasl goed opgekomen is,- dan 'been
teo naodig hehben, kan verkregen worden door
Za. d ivan Liberiakoffie sobij nt meer lijd voor de
ze van de troii,ehe zon niela te lijdeD. Yoor JODge
kadjang, ill.Ddeu 0/ takkoD mel bl.derell, terwijl
ontkieJring noodig te beb ben d ~n dot va n gelVone
boompje, op droge, hellende l\'ronden is het hepaalcl
de grond r on .lorn de plalltje. met droog gra. of
kollie. ailen , die den 2en Januari in den groud . noodig
d. wortels gedurende . deD drogen tijd to
bl,eel'en b6dekt lUOOL wo;de n, toLdat de "oompjes
,:aren ~Blegd, waren den l en Febrnari 2% dnim \ b.dekken
op de zooeven gezegde wijze.
.groot g enoeg zljn om we t bun groo te blnderen . (lncbe,~
hoog opgewa"en. Een lUaand long hleven!
80
MeD
plant hier d. koftie op 6 op 8 voat,
zelf den grond Ie overscbaduwen. De negerplantero in
~e oog~oochi!Jllijk op dezelfde lJOog le, maar tegen
eD
oak
wei
op grooter .f.taDd D. m. lOop '12;. ..
Liberia ac bten sohaduIY onnoodig, lerlVijl · m en op
t Olnd~ van Haar t waNn de twee gl.nzige . .,a>tS taan <e zoo dicht op elkaDder, dat hnnne takken ·
Oeylon bijna .lgeween de overtniging gekregen
geheei tot ontw ikkeli ng gakomen. Twee
elkanderontm oeten, dan dragon de boomen goed,
Leeft, dot de Li beriakoflie onder s.haduw niet
m •• nde. daBrna k Oll wen 'e .Is gued geBlaagd I' mit. takken
en bladeren aall de lOn ' zijD bloat·
lierl. De. groat. verdieuste van deze koms is, dat
be' CboUF.. e. n , tOO'.ht"de LiL.eriakoffie, ·onder. gowone
geBteld. Dele plantWijdt. (va. n 6 op 8) heeR · bet
"e met haar dlOpen, slerken pe nwo r tel, met haa.
om.tan 4g beden , vIlt of ze, maanden Doodlg beeft,
voordeol,
dat
de grond goed heseha.Jnwd is en dil',
bl'uineo, ruigen e n dikken slam, en hare groo te bla,,~ordat U1bit f'ellig kan worJen overgeplanl. :En li3
de groei vau onkrnid oelet wordt, 't geeD een
deren bij ni!otek geschikt is, am lang-.anhoud ende
ZlJ een~ral overgepl.nt., daD . kan lUen er niet te t g roole be.p.ring
van kOoteng""n mMr het heell dit
droogte, zooals in de lage stro ke n heer.chl, te
veel lOrg voor drag. n de ~oedore jotl ge wo rtel ve- \1 Dadeel,
dat me.n. b~ he t Blnilken rW\r"ll.clIII'Glrn~
weerstaan. 'l'erwijl de gebrujkelijkp. r:11'l ,o t ..... ;j..J., ... ~O"'L'
1 " tegen be1'l!h ... ,:t:~~~.CJ"_ .
~~~. 'u.~ .
. i .UV~I:1J~ l.1.LtlI:lGl.JtI.il tt uo .~t) u QO~
de gewon. koffie 5 op 5 {' voet is, moel de Ll bee .
.
.
.
"
.
op 1 2 voet af,tand i ZUlleD de takkeD der boomeD
.
.
.
1
I
0, eomge 10 medJO 18 70 n,"r L,berla gezouden
t en elkander komeD wanneer men den boom topt
rta kclfflB Dp een ,,-fstand \[~O lOop ""0 voet gep,ant
"n.1I.
nten, werden de vo]gende 9utwoorden ont. ' eg
wordeu, duo dat is 343 boomen per acre. [= 6011
I
gpo
en laag houdt.
op een bouw.]
vaDger.
_
."
.'
90. De kleinere soort, wasrvan Bub 50 sprake
•
.
10. De koffie glOelt hler (LlbeTJa) e'en goed
was, begiDt de l 8d. maand te dragen, maar de
Elders zegt de C. 0..
"abij het . tralld""I. 'op .anulerk.lij ke~ "f.lan d va o
gewone tij d voor d. grootere soort i~ in bet' . ~.rde
We ~eloovel! niet te ove rd rij,e n met tt zeggen,
d~ar. Onder geluse g'g~vens (d enzelLten grond en
jaar, hoe",.1 80mwiga pia.ten dezer 800rt wel_
dat er nu (M.ar t 1878) een kwa r t millioen pl.ntgelijl<e kultuurge.wij ze) ,t•• n d ~ boomen ~.n bet
vrceger V1'1lCht 6. ven . De eer.te keer mjg! de
jes "icb ill de ve"ohilleod e kweekbedding en op
straD~ te Munrov Ia even kraohhg ~I. 30 millen ver
boom gewooDlijk sleeht. weinig vruchton, maar de .'
Oeylon beviodeD, OD dot dit getal tal een millioeo
hot blnneola nd 10. De \vilde kollieboom, waarvau
roductie ne.rul eu cce..ivelijk toe tot 20pond ~
..I 'l,ilO nanlle vuld togen het einde van den uadede thans ~angepl.n,t. afkomstig iB, word! ,elf, nog
ipuunda) schoone koffie. Zoer aude boomen ge'~o
rendell regenilloe .. on. Een 'lIi1IioeD plauten zul·
veIlier ill t blD~en, .nd govond.n.
zelf.
wei eens 24 pood elk. ITan de .abaode1ing
len - naar ra. ro vall 400 (.\ ~ een a C[2 g raods De kortste at;)tand V:Ul ~ea 8f, wasrop _OD ZB bno·
der bou meu Langt ecb ter meer sf dsp van den
yohl.uelHla ~ijIl voo r 2500 acres, zoodat er zeiter
meu staao, ia 100 yards. Te .Bol8Q en Lillon, %egt
ou derd om.
geen gebrak zal zijn om op allerlei boogten de
mell groeien ze no g di ch ter an n ' L slraud.
10. De boom en worden twinlig voet boog , en
uoodige proevco te nemeo. Al Wlit we tot uu toe
20. lJe laagola te mpe ratuuf, die to ~io llr o vi a,
nog hooger . I n een bosch dieblbij een oude plan.
zeggen kunnen van hoogtou bo veu dB 1500 voet,
dicbt a!lll zee, word wao.rge !~ollle u, was 6.20 li'ah..
tsge
heL bcn we 8~U boom gezien van meer ~
waarop - zooala we al gezegd hebbeu - de gun·
reuheiti dit WitS de3 ocl1lecds ten 'I ll rl! e ll weI in
30 v()et hoogte. Sommige planter~ toppen de booetigete reBultalen verkregen. z.iju va.n de ~e r8.le hier
J aun u.ri gedurell de de He rmaktlln-winden. De gemen, andereu weer Diet. Getopte boomen ge:
ing c\'ucrdc plantjGsJ 1S: dal er ill ~liljutiile op
ven
ob5ervcerJe hoogste tempp.rntuul' was 9 10 Fahren..
eeo gernakkelijker plnk, eu _ onder gelijke -go.
3000 voeL uoogle plauten Bla.n, die krach lig
heit, maor dil is exce ptioneel. D. gewiddelde tenlgeven. _ . meer "ucbt. LalIt men de boamen
groeicD. Wei is W
""', I,ebbe n ze op die hoogte per.tullr v.rieert van 720 tot 870 in de 6oh"duw. dool'groeien
, dan bebben .e veel te Hjden v.n de
DOg g~ en vrucht ge produ ceerd. maar We zij n er
Da.lr vrao.r do kofli e 't fel'~t in last birlup.nlu.:Id wordt
ladders) die m ell biJ bet plukken noodig heefl-; en
van overLuigd, d.L dlt weI ue t g ••• l .al .ijn, en
geplalll, is de temperatunr eeD po", graden lage r,
d.ar de vruehl' nog aan bet rijpen ie, t.rmjl · er
hoewel de ,one voor den enelaten en bee ten gl'oei
oUId.L lIleD daar boog er i,. Lallg. de kust groeil
weder nieuwe bloe.em. zijn u ilgokomen' voar eeo
der liberiakoffie zonder twij/al die is beneden de
de koflie op .Iec~.td eellige voeten hoogte (b. v.
volgeudell oogst, , aneo or door 'I pInk.. ken opla
. d.
1500 voet, houden we DC" verzekecd d.t '" oo k
10 vto) bo,en "eepeil. ,],,, Ga .. ey,burg en Monnt
ders vee I hloeseme.Ii jonge vruchtje. af.
'llOoger .logen ,al.
Coffee ti ert '" .veDgoe d op 550 voe t boogto.. [~J
11. MeoteD word! niet op groote sohaal gedun,
Bij het a.nleggen der pep"nieres is het in de
3 0. De Liberiakoffle groeit even goed op vl.k
orodat de mee.le plantago. nog jong iijn. D. ml••t,
eerst" pla.t. uuod ig volkolDen rijpe en tOO vencb
al. op h.llolld lerr ei n, lIlit. op bellingen er va or
di en lVe uier gel,ruiken, bestaat u it koffieachill8n
moge'Jijke vruchtell te gebl·uiken. Ala het in de . ~etO rgd
wo rde. dat de rij i,e bnmuBloag ,iiot door
lDet
koeme.t vermongd, ook vergaoe plantaardige .
..den aaDwe,ige eiwit ralbumine] door vDcht of
reg'lIvloedeu wegv looit , en op vl. kken grond, dllt
~toffen , houl",,"h, of d.e . aarde. vaD. de . De8ten . d~
gieting · is aangedaan, of ale het i. hlootgesleld Ran
he' "ater aCoopt en nie t 8la.n bliJfJ; waot boewel
wil.te mieren. De koffieboom . . tiert welig . In ., ..uk"
cia verhBld ende eu verdragende invloedeD eener de bOO Ul ill 'L laatllte
geval t,]keus fri,"ohe looteD stofboudende mest_ Wij acbteD
hel mestsn .. . p a.a n.'
droge -atmosfcer, zal !J et ongAschik t ziju tot voetJ ing
uit.ecldeL, 1.0Ud6D. de wortels bUI\ Itrac:ht verH ozen.
grolld bet beat, omdat. de "1'or.elige -. wortele-· of VOlt
van den jongen zaailing, en daar""n is bet daDo ,k loo
40. Maagdelijke hOdc hg rood is .e" er de h.ale
del'll
altijd
vlak hij de oppervlakte .ijD.
te echriJveo, dut van .Iders iogevoerd zaad zoo
voor de koffio, '.omdnt die voliloe nde plaDtenvoedse l
1'2. WiJ hebben geen bapaald oude ·pla.otagee.
.• • ldeD g ••oride rlnn!~" ~~'~";;iien worden. ZiJlI ,I .
bevaL, endaardoor de koslen voo.' belliesling gemaa., ·we g. eloo.'I'en,. dRt. men eeD p.la. n.tage. doo.r be'
.'.·:·
be.e'n good. gerijpt 'aD ODder gU·. Sligs . nmatendigdn,ende varJcheidene jaren b.spanrd worden . De
mesti.g... ee. n tal van
. ja.. re.nprod
haden overgebracht, daD ' 2al · 96. tot .9 8 . percent er
. Deiier kaD hoo. d..eD. : '
grond IDoet loa oiJD, daar d. boom' in vasten kl ei·
·~an. ontkl'emeD en minstens · 94 percent
k
tich
b
t
u
t
·
'
.
t
.
.
I
..
Hiet is de koffieplaat geeDstrrii, .maar sen oo~ .
grond, lH,e " beren. ~Il .
E ..
:m ooie .boomen an twikk~len. Evell . ..1. bij andere
b
4'0 . nr oud die nog in
50. Er ie .~n soert LiLeriakof!,ie, die spoedig. .. . . r ZIJD b'
ler oomeD vaD . . Ja .. • ·· ·b· ' ·.··d ·" ..
' aden iB haL vuor .. de oDlkiemiDg noodlg, dal •• de
volle kracht · zijn eD wier takkall . Deer UlgeD, OD, or
jOie hoeveelheid voeht; wr.rmte en Incht krljgeD .
te
e
bet gswioht der vruobten. We. hebben
geli ll
ID de Doadigev{)oh t mo.ot voolzieoword eD d,o or .
d
.
k n'
van een ~aar dazer vude . boom en, dat, Jle,. n"b~
. 8Iljkmlti"e'. bo·. <riet'·o·g.·.. ·des.. 8·.vo·.Dds eo de. ··ochteod.
keur,. :Qmatze.e n superleure . . 0 I• . enmeer
"
r , .D. "rliohtlg~.
g
c'
deD
groDd
..
afgab!,t
.te
ZY.D
.
,
soeIle
vruoh.teD
.geefk
.·.
Maar.
deze gro.ote soort ie . eeDig.
le veel watertou· oadeelig zljD. voor de jonge plaDtd
aaid
I ta
d I'jk
I
. ..
weder opschoten aD pas g~zep an gel~ .
'1 . . k·
·b ·
zine . veran or'. . Da., . ge aDg . van de . gron d.
lS.• V~. rled.e.n. jaar . werdanop ·vera.ohe. idIl1lD~.
lee, en Ze zwaken zlekeljkm& en . . ..•D" ..••
la
gesteldheld.. In de voobtige 'laalflanden is ze
aernemiDgen
66nlge
boomen
door eeo d..kte uIlP-'
ond. . voor .zaad.b eddiogen Is 'oen ; tnengaeL vaD ~a.~ groot, terwi,il
bo. 0. p de. drooge., ,otalg.
..
d JUlMlM · ~ heUi
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dood zoudeng.a. en de b....enYe,droogden v66rdal ze rijp konden worden. Mieeohion gebe~rde dil
reeda in vorig~ joren. mo.r het werd verleden jaa.
voor het eerst opgemerkt .. Soma valt d. bast van
den boom geheel of gedeelteliJk af; ill het eer.te
geval sterft de boom; ell BOmS wordt de b<.>om door
een .boor worm aang"last. Tal Dn toe hebbeD. we in
Liberia nog niet oudervoDdeu. dat. de koffieproductie door de eeno of andere oor.aak een opvalleode
vermindering onderging. We donken dan ook. dat
het geel worden del' blarerell oau mindel' goede
'Uorg moet worden toegeschreveoi ver~cheidene boo~
men, die ge.egd werden aangetaet te zijn droegen
eveDveel vruchten
de andere.

.1.

Samarang.
De Boegiuees Amin bill Isma.il te
Samarang, wendde zich ill J"uli 1874 tot de
ring va.h Ned.-Iudie met verzook om
It{DI130Hll SPOED.

e811er hem- opgelegde boete
-re!'ordening op het heffen der
en eollaterale Buccessieu.
-verzoek nog nie!; beschikt, en
de het dus, en ZCij ma.a.llden dalH:na.
den ma1e op eene heslissing aan.
E-indelijk, ~ijna. vie!' jUl'en n~ de indienillg vall het
eeffite request, ontving belaughehbende de Yolgende

dispositie:
Buitenzorg, den 21e11 Maa,rt 1878

~laN' pA.DliuxP; :_di~' gi8t_~ren·'nacht_ bij zij:n:_'huurmnn
(Pak Podhiah, in de de.a Togal ••ri. Grogol) inbrak
en'12 geddeng•.. padi stal,is gi.termiddag gevankeUjk
alhiel' biuuongebrllcht.
,Eenige dagen ,g;leden'vervoegde ~ich
bij tIen Chineeschen' to~ohoudHr Liem Kong .!VOll,
woou6chtig op Wringill.'wok,_ de Chineeil' Oug Wa.t,'
lUvt de naag, 'of de eerste' 50 kisten petrole\1m wi~~
OPLHlHT,ERIJ.

de' koopell. Een-: toestemmend 8Dtwoord ward' gegeven
en spoedig, WR·S' me,n bet eena o\'er den prijs, DSll1elijk f p. 7 5 per kist. Ong w.t vroeg llll een .oorschot (pu.udjor) ten bedrage "Vllll f 160. om de tranl:!POl'tkoBte.n be bostrijdon, ~n - D8 dit ontvangoll te' h(~bben beloofde
de petroleUlu denztllfden middag to
zullon
traus.t:wtie werd van de zijde van
J~ieUl Kong \Van tergoedortrouw geslotcll, aa.ngeziell
meend~ Oug 'Vu,t ala aoHuo to keunfln_
twae dagen later de petroleUlll nog met beZOl'gd was) bega.f de kooper zich naar de woning va.n
Ong \\-Tat, en varnam toen van diane: vrcuw" dat baur
echtgcnooi 11.n geeu dria ua.gen was thuis geweest;
deed wat zij kon om haar man t~gell OOIl&ngenaalllrrijwarcll, en. beta-alae Lieln Kong 'Van
Gisteren outtnoettc, hij den opUehter en
handon der J ut4titit1.

"rrj

LEZEN-IN de -:~;;;;-;~al.i8eh dagblau;
van 13 l\1ei! f:lprekeude 0\'01' de Telcgraaf-Couferentie
te [\:1 clboul'ne ;
De kabel die over Ja.Vll gaat levert een \'oortdurende bron roor
de

stecht

Gelezen

1. de requesteD!
Il. euz;.
22 April
15 Ju[i
v. gedagteekend
Amin
\'au den
1876 en 18 October
bin Ilmail, ten deze handelellde zoo roor zich als
voor de Dredge rechthebbeuden in den boedel vall

plaota Sa~arang. en dat tot. dat eindein de VOlgend~., naar Tjitjalengka loopenzon; maar hij wilde de Be~aand:,.nJhler z~llen lL~nkomet.. de: laDd~eter Ie. kl88
gearing daar niet aan' billderi~- --1'00l' hsfo 'geva1 'da* ..
R

s~ Iw. <v._an d.en ~Q_.t. "eD. ,-:ds' IIdJUrl.ctlalldtnetera 'van. An., .Ntlder.laD~8Ch. -Indi.•.ebe. S~oorweg.maaaebappij
ge~be~k, Deeleman en Knaud

mocht ,blijken om 'cene

DE YnTJ8PBAAK DEB DEUTIEN KETJOE'S Reden och-

tell wu.re~ -wij, Bchrijft - ,de J.aiuram we~licht niet
tot gep.oeg'en van ,'de sprakers, oorgetuige van eeD
gesprek tusBchen een pilar ja\'anen die, naa.r bet ona
toe Bebeen, rbeda goad rijlJ zijn roar de galg.
De heeren zu,tt,u te keuvelen over de vrijgesproken
ketjofB en ziju van meeniug_ dah htlt geeD 'kws.ad iB of
kan om, ale
eena betroldl:eu worden in of deehielllElU aan ecn
partij en gevangen genomen worden, alEidan maar'·flink weg bij het crimiueel onder."oek 'voor deu laudrBlld te verklu.reu dRt. hunne V"er.
Ida.ring-en, bij het
vernoor afgelogd, hell
door uli!:)handelingen
cn dan JUoeten Y.e
van zelve als de IB
worden.
Ziet ~o.ar de eer8tl~ wrl~[Jge \'l'l1.chten yan de borcn
bedoelde
\Vra.lg
wij, otudat wat
n.s.ticn
zeer goed lngeri<:hte
ov€nj:chrijdlng -il'; vau de wet!} nog geen
houden in de Yorstenlanden.
:M:en weet hoe de d.i8trik~':"'- gey;'Hlgcnislien inger.icht
ziju, lezfm,! -stelt U ,oor een pandjit, diatrikthoofd
die zoo op een~ 1,.1 ketjoe:! in dell knip krijgt en
geen behoorlijke geYaugeDi.'J heaft.
Nlets natuurlijker dan da.t hij de schelmen goed
aan elk8.11der- f"ast Slloert ale Zijll blok geen pluta lIl~er
he:et'c \'00):' e~ll tJ'"en vall elk: d.e; ketjoel\!ll· en zee nlltuurlijk dar bij de in het- bIoI! zittenden met de beide
beenen er in brengt in pluta fa.n die om beurtell el' in
la.ten ateken.
Het kIm W"aar zijn da.ti de
onregle·
lllenta.ir behanddd zija geweest
zv da.a.rolll aIleen fmaal nij te sprekell, is we.l wette1ijk: maar toch
lliet zeel' voorzichtig) &l~ rekening wordt gehoudeil
met de toellit.anden waarin zeer yele binnenplaatBt>ll
j

j

\'fijlen A.bduU. Amin;
1! poedger;r:,nde1'
EerJteZijk: Krachtens
Bcb~lding te verleeuen van de

'Terwijt vall dat het
heeft:, doch kUllllen
dat: het, de betrekkelijk geringe inforlllaliteitell van dt!oze ziil1k In aaulliet te nauwkeul'ig de handbning
die -in de d-iepe bi.llllculaud(ln
niet altijd ll& te lercll zijtl.

ell tJers/a(lll;

des K:onings kwijt-

a. euz.
e. overtreding van de ordonuantic op de h~ffing
der belaating op legaten en collaterllle succesieu errz

(Indi,ch .t..t,bl.d 1852 No. 7 9 ) .

.
Amin bin ISD1all) ZCKI yo or zach
ten deze tot een bedrllg van

aan dan
a.la voor zijn
f 375 (drie

TERUGG:EIROKXE~ liOt"DISG

Yan Padang's iugede uit Siliclu.iueng terttggek:eerde
in de SiJ:f1l, Ct. yo~,rna1Uelijk geweten
san
omstandi gh eid] dat
burgerij onteremd e:n
rnisuogd ia over de haar hoven 't hoofd hangE:nde
De phsae, ...-aarin de bel~l'!ting~
(11]." besluit, de
T~n het

DE

de

~,:nt:eede:

De chef. der betrokken dep.rtelnenl:en
"ffl)l algemeen bestuur op te
noodige
te -verrichten YOO1' de brugbeta.l-illg
bij ArL 1
'Va.n dit besluit kwijtgescholden soromen aall de bela~hebbendell, VGOl'zoover ze reeds d001' hen iu !iSlands
kae zijn ge8tol'~.
Ten derde: em;.

EItract dezes zal worden lerleend aan den adressant wt infOl'IDatie.

·stig vau Atjeh, is \'oorloopig
b,tn. info te Padang-Paudj"ng.
EunoPEESCIUJ .uBDELAARB. Sedert sen
bevinden zieh to Djokdjo twee zoogenaamde
lU-ldeleu het Dubliek wel een
De eeD~ Sittrop g8tiaa,mu,
te hUla te beboQren; de tweede, z!Ch

zelb
hulde tt: brcugen <ian troepEr..
d~pperheidj iu-spanning
o p over winning behlulluen
goode dienste:n w-ij IndH~r8 toeh g-€ell
,_nlchtc:I!. Lullen plukktm_"
Bett':r W:1~ hc:! onthaal te Padang· Pau.djaug- Da:t.rvan lezell \-rij: II Den ;31 iltcli )Iai is de gewez-c-n kulli.... "

'l'.,b" ,

avonu.s om

gezouden, met verzoek om beE!chikking op misEive vall

D~:r~:.cbikking

M"ET VERWONDEnING - schrijft onE! een inlu,nderbemel'kte ik he dell, dat zich thana ill de ge\'angeniB

;1~l~~;~tHls

]~:~~:dt~.'::ID::;:e::~l

25
ill .t begin van Juni nag niet ge_
komen zijnde zond de beltlDghebbende eeu telegra-m
aan den Dire~teur, met verzoek am betaling to mogen
ontvangen.

een schuld van f 23,000, - eene som \-relke voor een
rijk wan, als hoeuanig de beuoelde ou.d-regent bekend
staat, geen redon kan z~n om zich te laten opsluitell.

Den 1gen Juni moest van wege de Comptabiliteit
nogmaa.la op eene tlpoedige machtiging worden nallgedrongen.
Wij onthouden onB '{an commentaren. De feitcn
worden IIlechts v'ermeld als een ataa.ltje van de wijze~
waa.rop de Indische fiHilllcien behetll'u worut!u.

EEN WEEK J,A~G heeft een yoortTluchtige Kodja
cler politie heel wat moeite veroorzaa,kt. Hij wordt
beschuldigd van eenige door een k.it.deli gel:ltult3n goederen aan d~n man te hebben gcbracbt. De cliefhad
men 8Jwedig in hnuden en de goedereu werden ten
huiY.e yan eene Chitlee~che Vl'OUW gevondeu aoch ue

Wrs8EL.lN80HRIJYnIG. Den 6en .Tuli &. 8. zal een
gouvernemeuts wiseel-jDschrijving worden gchoudeu 1
,oor
bedrag van auderhalf millioen.

Kodjo" die ala tllsschen-persoon gefungeerd hlH!., was
niQt tc ylndell. GiBteren heeft men hem ecbtol' ge·
ul'resteel'u 1 waRt-nn zoowel hij als
diet' nanr deu

J

een

EFF1W'l'EN. Door den ~r O. Vrieaendorp te

Batavia· werden op v6ndutie eerugo aandeeleu in de
Js.~8sche Bank verkocht. Ze6 brachten f 179, vier
178~50 eD acbt r 178 op.
ACTIVI'l'EIT. AI. een staaltje hoe a(ltief- de -\Veeskamer te Ba.tavia is in zaken den handel betrefttmde,
WOldt in' het B. H. B. medegedeeld dat Zateruag
morgen door haar rckening en -verantwQordiDg i.! at'..
gelegd,
den boedel van den bU:!telein dar Concordia.
Raueuret. die Voor 8 JAl1EN is \'erdwenen, terwijl tl~
commissie ve" crediteuren in dan boedsl van Servais
zioh -'sterk 'mas.kt nog in dit jaar - dU8 in 6 MAANDEN
- '-eene~veel-iIitgebreider -zaak ten einde- te brongen.
H~t blad wenscht, dar W rl6skamer een ,1a~g' leven
t:Q~ -ten, opzichte van minderja,rige weezen,
hoopt
dat de ,Hooge, RegeeriDg, eindelij,k ,door feiten over-

I

m

maar

tnigd,voor da.o be.itting,en een ftink. handelsgorecht

in h~tle~~n zal',roepen, ,:~aa~ a~le, milliete ,b~edelB-t6:'
reoht" k~men" ,met eene wet die" Chine~en, 'Ambieren
eWl. verpUcht tot boekhoudingin de Maleischo· . tM}
mefo Latijoach karakter.

Joimu,LtsmL Uit .Bataviawordt. medegedoOld. dat
aldurdoOl' deo heer Bruining in het

~~gh dar·· vol~.

~'t.!siaI1d eenenienwe Maleisohflcouranizalwor_
deD llitgegeven, onder denll ....m.an.Wazi...Illdiii··
(RIMe _tater 'Villi. ludi/!). Ret. blTld zat sieh van
a. ..... ~lf.nWleIlOl>1'..-ntan Iil NedAlldih,

".

~· . ·t\m:IY·~IfhI.1Ih 1.~1I1/fII- Vow

Na.r ik verneem is hij vau zijue vrijheid bel'oofd voor

J

601 " 50
la·~O

Ben der 0PPUSS6t·S, die MilE!: Tjokroyel'gezelde bij gele-gf:llhef!l "un cene
bij zekeren Kertosentiko in de knmpong
Kertobangsau, wordt beschultligd vIm' een daad 1 waardoor reeds mellig oDschuldige in 't ongeluk is gestort.
Immel'fi de dochter \'o.n Kertoscntiko, die ~dek te bed
lag, "erklaart gCl.ien te he'blnm, rlft.t een oppas8er uit
den 11Oofddoek van eon ~ijner. coilega.'s iets \'001' den
aag hnnlde en op den groncl wiel'p, - en een oogell·
blik later werd et':n dooaje me~ matti/a tjandoe
gevonden.

'j

(>9.

2H8

Lundrn.a-d werden yel'wezell.

Tezamen hte IWOl't
Komt bij 2tle 800rt

2000u •
5G7 ~

on
12

f

Q-eheele voorro.ad

2056i

21

1/

if

J

POQ[N(l TOT ZELFMOORD. Gistermiddag om balf' 2
deed cen jong mensch, gei.;m,ployeerde .op een handelskantoor a1hier, eene poging om zieh door middel
van een seheermes vau het'leven te, berooven. GehlkR
kig woo e.n bediond. op dat oogenblik in de kamer
tijus 'HlP-eaters', e~ daarBan is het te ,danken dat de
toeleg ,niet geslaagd is., Een vrij' die-pe ,_8nede,
den
hals tQ"gebracht. hraeM wei .en aanzienlijk bloodyer-

in

Iie~tew~e!l.m"ar werd llietdoodoliik bevondon; de
.lagad,-rW'tIB niet ger••kt.
Ben nliB.e",tandmoet aa.nleidiIig. tot.· deielVllllbopige d,,,,cfgege.en t. bebben; den l'Bad 'an oijn cher,
om we~en. ongesteldheid •• nige <lagEID thuio.te blijV"D,. h.dh~ augamerltt w.. sen olltal"l! uihijll b...

trekking.·
,
K4»Ul'tillll·o:nr.wt. tTl~ Blltavn. \'fOl'dtaande

;-=r='~=..,=::. . =J~( ~~~.:: .:~~~=.~~~u1a.W;:~~
=,

_, Painllll

de

Ol'w-,.rZAKBN.

f

Haagscbe Bl'ieveu.
(Partic,diere

,eD

hJD BaD

te

. g e o e g.
ea
.
.

teggeD."fAD

Btitiea.

'vervolgene OOBttvaarte lot -aaa de

lJi-Sokkall.
De heer _Franson van'de Putte'l'eteeoigde' De8.11Mi
het amendement-l='tieltj8fl 1 in de o'fertuiging da&- 41.
Regeering .ich loch houd.n T.aU. aan dad_ Iaaar
,·oorg!!steJde richting.

•

Diezelfda afgevaardtgd~ kon bd: Teritaod, :aiet
inzien tUij,,~h.en den aulileg \"lui Stauupoorw~ op
Java ell het hefftm van uieuwe ~l.utiag~1l aWa:r.
HI' \t"lllS tQch tbans aileen sprake ..an b~ pbraikeG
yan geld! dat men in k86 had, l"'Orif Ijien -'~-&aa
l~g, un niet meer Y'lD eune leenid~ tot W' 'doel} Toor'
wier rente en aflol'!I!illg men dWi thana gM'1l 8OrJ_~
fl~u:·mll' ttl draa:en. De heer van de ,Putte wilde'IIte
teere q\laeilti~' nUl dc' tiela8tilll!ea dua .....,. l..ie't. \lit.&tetl~n, totdat de Ikgtlering &en til1ADciee~ ~I~
tUi:l:!G!IL"n moederland 'ell Indit! Z':'IU oot.~ lw-Wlea,.
wlillr"bij dan mo~at worden nBt~esteld het ~, c:fqor
I!ldii;~ Utj te dra.gen tot (')nz(' Sta.t3hu.i:1oh~i~, ~
~1J:i>!~ r~tlt.itl1tie aan 1\ederland a.b:oo eu -..-e.-der ~
yoor pub!iciw werkeu, z{)olauj,f ~c _i:!"t;"t"n bat~~"! -'do',
zijn! wa&r'uit ook die publiekt;! W"edtt":u ~..il1AeD. ~taAI4
wurd.en.
1).;. gt'1,J<At: Jlli"rlrd~rheid ·jer KaIQ~r --i14~ .i.fti..
w~l ~·-"n~ niellW~ regdltlg '-.D de -'-na.lh::.~~ "-C"r1aowdlll; hl!'!.~hel1 Xedt'rlftnd ~ll OoetiOllie_ ....,. Mket'
';Ii;;--{ de quaeatie der t:iellwe ~l..tin~n l!.)o)!anc u.itH~tl!"!l. Zij Kt!urJt! i1d; grK--d; dat ciel' lH.i .... nn
koluni~n bet heffen nm di~ ~IMtillJle'tl, Pef'Wt :a
&an d~ K3mer vll,f~r"'j)rpen ~ ea ~krarb~
dat beg:in!i:!l IIll!t 60 t.eg~u 17 sW1a._~ De heftip
pNte~ten Ult: JAya hlek~n jli-ist'~n -..-.rt~ i ......
!e heb~n gelDaakt.

*

-War Ol'erbeck betreft, .aara............. 1Ii~
ul!'!t--er go:!\'"raagd bad, luidd~ bet aatwoord,
~ultall -..-.n Br.Jtm~i reed. elf jareD. ~edftl cIe C'9IIcesaie had nr1een.l ..n t'en ADWtitaaa y -.ieu t.e&
eentcr niet gelukt . U ~ne loi(.'1l1tt v ICichlea.
lie'!:: zelfde cQnc~le ..... nu eiu4elij.k ia baa*a
,gekOllit!ll \'aU den beer On~rbe-ck, 1.'·\JouaW ~DeruJ , .
Ov~t€llrijk. te Hong-kong~ die gt"ld bad. ~oedea ill
Londen_ Er .':Ott nu v~rd~r Diet. .ndft"l ~lI.!vea'" '...
bdg\':.:n H~ger te S~ra",k bad pI. . . ge-..-oedea, De
,-t!~ti,gillg ald.u.r- onder Slr lalDH Brook,,' ... T1IIDr
Glue belangen -oiet Iladeelig geW".eet. Zij.' die tIaaM
d~ CQnce~,s(e ,an di"1l 'Sultan -.n Broeaei i ........
ha.dden., waren 'raulien -"-an dien ,....a: 'Rngelaaa
\l"a~ e~ a.'~ 1I10!lendbeid niet bi] ~kH._
Omtrent d~n mdrul:,. dien ooa:e Nif1k.r~ Jeu de bij.iragen uit 1.-,-. op de piiorijltho we-te wee:! hren.gt"n~ lIi,"N:' ,lGd.r .......

daI:.

01lze afdi":eling .web ntd ong\l.D8tig ~ hi die 'lUI
aD-dere k:lein~ !ltaten~ D~ bu.iteug" ...vne :ruilllte. OM
iOi;ge~taan, -Ii:! gc,,,,,d geb-ru:h. ){1&1' ()l'i'.r -'t "~Ib88.
is er wc:inig karaktt>ristielu XeJt"riaadseb ~ ,.JadeD.
Ectw uitz()lI.Jeri:n:; ~'\}tUl! 1iC't pa_iljv,eD • ...no all.
bij.,eD!!~br!'\e:ht weN. -.-_t
~'~.-in~ h_t\ or .-,...
la.nilbou·",'.

Ollle b-Jtd-

en l~m&i~ry

eD...

YOGrb! het;..

ben
m~rK-w-u.rLig-e H iuJe-loopen&Ch~ 'Kaaer1
depoppen iu. pro1".iu .... i~!t' kle-eded_rachte, 011zen Nederlf\nri~hen geyei. ge'ful~ nul' het Raagedut
.srallhuiii i":fi nur her Huia met ..Ie hoofden &e .1.asterdalll, ktlurtg g~nt-,.eid~ paimbo.)mpjae ton Nn 1't"Uachtig tu!penot'd, elude-bjli: ~~n oud.nre~h hllillje.
\'erraardigd nu.r lid Lv-')i:.dje te AmltterdlUD,
t)nz.u \"o0rt\'~rp~n uit ,XedcrIudJICb. IDdi~ h.bbea
te ","orlJtden l1let et"ll g~"-&&rlijkeD medediDger, te weten IIindo!ta,.. DE- "pr..n~ n.n Wa.lf'lJ heeft schiuef"8Cld.e
gekleurJ~ ~vllden en -'livereD. werkm,
WRneTIS."Ue'. d.raag8(.:)ehm, ~a.aliJt bije.en dOElll\ breo.
seh~jllt ;j~ 'Kt."der-landst"be Iadieehe
Dt!' M:loI~iers en JaVUlfll bljfeu geen color-tst"en tc zijn.
De trofee gdijkt bovendien wat te -,,-e-el op fleD
rensaehtig.-:>u artisjok£ 'Fit l'~n ethnugranseb oogpaat
de ,"oor·,werpeu uit OIizeQ .Arebipel Her belang-Inaar op delt' m~r artl8tieke wereldtentoontceI.
gersken .zij in J"", eeha.Juw. JamlQer gen;,leg sin
door Blunli,\; inp:J.kke:u eeulge m(ld'::"'llf-n Taninlanuebe
gcbouwen T"ernield en planten -verdON.

Den 25en
venliltaande
naar het bureau del' OOlIlptalbilibeit. ,:loch
machtiging tot uitbetaling "las daar
gen. DieIlZielfden dag werd datlrom den
Finaneien verzocht.
Den 27en Mei wae nog geen machtigillg olltva.ngell,
en werd vall hiet" een telegmm aan den Directe\lr

zorg zuidwaarts

corrt'~potld')llit

ran de

DES

]~ergi.stereu

SflmUratlf/~de

Cal/rant.)

HAA.G, 16 ~lei 1878.

Tweede Kamer met groote
meerderheid 55 tegen 2:J at.enul1en het wet80utwerp
aangenolllen, ,v8.arbij hare I;oedkeuring gevraagd werd
tot het aanleggen van Staatstipoorwegen naar de Pre;.
n.nger~regents(',happell _en n&Ar Madioen en wl.larbij in
beglusel aan haar wtn·d onderworpen doe quaesliie van
het hefl'en eener perl5o:neele en patentbelu.stind' vau
Europe'a.-nen, enz. in Nederla.ndsch Oostindie.
Op Yoorl:ltel' van -'den he-er ~tieltje8,,_di,t1 vroeger zelf
01:' Java 'zooveel met spoor~ege1,1 te ~nak,eD 'heaft ge:'"
had, 11am de Kamer ~et groote meerderbeid een ~men·
dement _8~nj "w~arbifhet d~r _',_Re_geering vrijgelaten.
wordt_, om, 'zich 'nnde~ te b~rfLd8n _~n, -met.de _N. I.
heef't do

~poorweg-maat,ch ..ppij

. to oBderh~ndelen omtrent de
Hjn. naar do J.>r~aIlger; De Regeeringhad voorgo.teld
am die lijn .van Buite,,~org ~f te doen loopen. Het
gev~.len · vaIi den Iieer Sticllj.. was. dot men vrij
moeot blijv~n um delijll te . doen uitgaa" qf van den
best.an:d.p. _poorweg Batavi ....Buitenzorg, Of 'Yel .an
de . nleuw aan t.· leggen . haven .h . TandjoDg,Priok.
Zel f .ohonk· h~ . verreweg .de voorkeur .1111 een~ lijl!,
die diJeo1lvan de haven dQOJ.het dajder :'fji-Behot

De Engebche, O()~tenrijksche en Itali3allscbe kunst~
ulen! waar- de ijchilderiJ~u en beeldan prijken, ttijn
lUel: t:apijwn h",lrlgd ~ll met. bekle~Je bank~n en sto&leu ge3toifeeN. Bij due MIone mak~n de .:xederl&Ddeche ~n }'ran.8che kun~halenj met hur stet-nen vloareD! vng~ternperd licht t!on gemis aa.n meulJt,len, meer
d.~n indruk ,,-an eell boelhule.
Do bewekero Ta.n Jrl wereld tentoonateUeUing wor-.
den rernoeid {loor het o\"t"fweldigend vele dat er ,_ te
zien \'slt. 't Is OUWQgelijk om aUes; in zicb op te
nemell.
Men zegt bior dut het geheele personeel van het
palies 'faD d,en' P~ina ...an Orailje, met uitcondering
van uen portier, ontdla.gen zou zyn. bdi6:l dit-, ZOO
is, dan zal de l'rins -zeker voort'erst niet in den Haag
tcrugkBoren, Ret wordt tegengesprok.en dat ~ hij , de
opening dar tentooll8telling zou hebben: '-bijg8\VOord.
De: aanzielllijkate dames van de, re8identie, , voorgegasll_door ,de,-baronssaen van VerB~hner" '~h~nntel~
penni:nck_ van; del" Oije, - vau, W aS~D.aer: ~an: _~a~,wijclt,
iuev'i'~uw van Wickevoo~t' Crommelin 'en hule Sil;t&-

ma van, Gr,ov~8tiDa ~~bben het, pl~ _gevo~ind, o~: ee~

~:~e~8~hi~ :!~::: d':t~!'nrn~:.:;"m~~~
bewijzen teBe~lijn ontv~gell' Te A.lnat&rdam heeft ·
.iob eOI\. Commis.i. g•• ormd om. hem ee!lIllltiOlUlld
huldebliik I;j> .ere..ren. Ied".Z&! das.rvool'·II!1llUi~
in~obrijveu. mite voor niebhoog.. dao,ideu'eulliu>tIlIr:
roet mil).dordal}21? cellll.De b1lJg&1lle;. .
dell arm gellom~1l 0lll:doQ' huntn.,ohep.~¢e ~ .
ledo\lll.gelill"" ..•..•. .. ... .
..• ...
I
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OllZ.,e. lit
.. i~tIe1t
.•.. vaIl....... OOl'. .IO..i •.•. di~. ~;~.~~,.,~,.~,....
. "
mljoon bij de ubllievie den mlf~'~~f~t"l'
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teo neen. bet waH ,eele~rd.e g.h~~lo . f.~Btelijke. .steni,. ;tege~sta&nd·e .nj. In den " oor&~ond

l\~l b~~(lrg,le, clal\t yoIg~DII. r.iju inzlo~ .. h.'it.en~nt-kolo"
uels."JIlsjoLIIlrft ziju . met wat meer, trBctemene', achijnt
\n~ea:. "tindt1f ·wd . gewordcn to '1,ijll:, ·~n zou .nu
lWiilottm L(lbbt;ll 'om 4Wll pant' Ul&andoll rUJ!lt
118.lD.en
on nlWor 't, wideu t~ gAll1l,
Ue1.ar dagtm hee1t

te

hij ecn ~!:hri freHjk 8utwoo!'(l il.lger.onrlell op.~~n kh:~jn
f"er!!lltg OYN' ce ll ouderg~~chikt wetsontwcrp, .,oma nt
hij llOg aHijd do or .1,;~k.ttl yel'hinderd wo.r.ti t ill de Kalner t.o fermcilijnell."
Men .gelo·o ft ni et dllt het l:ichrift.eJ\jk autwooTd "an
den l\Huister K.llppeijlle op het V oorloopig Verslag
over de "l&gcr.olldorw~iswet nag zoo ~poetlig komen
1,&1. De hvofdqu3t!!:Iti e tV\lh zal ook hierbij wedtlro tU
het udd t;Yn. De Yo6rstandvtB vnu het o penbaar onderwiji!. ,' erlang~u \'61e Oll uitwuutclldo schoolloktl.lcll,
talrljke, knappe en goc(l bC7.o1digde onderwijzers, eo
bO\'eudioll nog voorberoiding yall geheel kosteloos Ollderwij~ en leerplicht
'! 'hallti ree;ds w orden :\J:l-ll heb ouclcrwija: honder~ldui 
gendt:lu b esteedj ll1asr wast llloeton tlfl mi1lioonen
vzmdaun kamen, die het weldra. mee r ko~tell 7.u.1" ?
H et ligt. iu de ric hti~g n ·n den tijd O Ul, ev-euldli
men H oeger a.lles, geld} blQed en leveu voar 7.ijn gods··
d:iOlll!tige ovortuiging yail bnd) th,ms all os. te willen
opofferen voor onderwij Ei. Dij zeer \'elen heaft he t Ollderwli ~ de llla:'tts ing€lnomen yltH d€ln gods<lienst. Ret
is bet lrondermiddel geworJj)D) wa.:l.rvsn men "llef::l1 bail
voor de Ule nschhei d verwacht. :'.i oest : Hoo ger ~le god!idienst. troost brengen en vel'geldillg belor13n aa.n die
allen, die door de fortuiu lIie~ mUd be deehl wll!'.en)
tha.nl! worden hun de 7.egeningen VUll het onderwijs
in de 1>laat3 geboden. Moestell de mindel." ontwikkdden door tIe bl1.uden van d~ll go dsdienst wo rden lUg etoom d, tuans staat bet tum hat onderwijB Dill hem op de
hoogto 1je brtmgen vau te kunnell besoffoll) da.t de betrachting TrI,ll IDtlatschappeiijke dellguen door welbegrepen
eig€lu bel aug g evorderd wordt. R et is den mensch
opgelegd OUl met iets te uweep00 ell \'oor iet!:) td ij\"ereD.. Dat iela is thans het ollderwijlil, N atn.urlijk wOl'dt
nu ook vall dat idea.a1 t~ yeal n~r'iracht. Inwschcn
kOElt het stNH'fln at' ulu",r gro f geld, 6,"en al!! k~l'kefl,
kloosterl! en geesoolijken ook dunr waren, En dat geld
is .zoo gemakkelijk lliet te villdell, :lIs UlBn reeds lee·

.nen mo et.
H et debat m-er bet lee niD g-ontwerp is gistel'ell begonnen . D~:J,rhij kwalll ter sprake d e lllogelijkheid om
zich dool."' 't uitgel'en va.n scbatlcistbiljetten te helpelh
in 't l ool'wtzicht op betere tijden, Van den andereu
kant eebter werd het a4ug.alll eenel' vHste leellcn zeer
aangeraden, oak ol.l1dat op hat oogan blik t)uze Jicbuldbrieven zoo hoag genotee rd stRan, Yerscb eideut' leden
..-erkla:1rdell er zich ecu ter tegell om llleer te l.('!e nen
dan noodlg iii l)lU de bestaft11de teliOl'ten tc dekk &llj
en zeij Ware)l het dUl:> nltlot eeos met den JHi []ifstel"' om
n og 10 lllillioell meer te leeneu VOOf publil:lke werkelb
wat~l'\~'egtHl ell k all:t.lcn, u ii) ,,-al \o'oorgel!!teld! lD lUlr nog
llieta bij de ~et go edg&keurd ziju.
I[l den loop "an het debet l' erklaarde de ufini~ ter, uat
bij bij dezo tien millio en aall\'ankelij k wel nan de nieuwe waterw egeu gedacb t had, ma:-u' dat bij bet geld
e~genlijk n og m et'lr no odig had, Olil lliet UDal' geldzol'g
gedrukt eo \'erhillderd te: worden OIU ru!)tig over Uti
belastingherV'orming te den ken, .Later ZOU 8 1' IJog we!
lJ1e er voor publieke werken gelfleud 1110eten woruen'
mfl.ar intuBlLc hon dienden er tecb a1 "fist eCllige milli_
oenen beschi kba&L' te zij u. .Eell s llleo dement OUl de
leening van 43 tot 3~ millio en terug tlOl brengen,
werd verworpen met 41 tcgen 33 stemm eD. Vermits de
'M iuifltel' ve rk la.arde d&t er Yoor hem cen olli1f~cb eidelijk
,erband bestand tUBsch en de leaning en bet ,oorgeJ!ltel.
ke succesi:liereeht ill' ae re~h te liju, l11at het zich l1·au r,ien, dat dt~ze belll8ting ook aangeuomell word en zaL
Zeker is hel; intusschen nog niet, en ook moat de
eerste Kamer er nog het hare O,e)' zegge-ll, a.I V"f:reeni ge de Tweede Kalner et zlch lUae.
III eene tittin g van den JI oogen Baad , J io
stechte door vijf rAadi:lhcereu bijgewDond ward, zij u
de hoeren G·ockioga. en Coniuck

L ief'M~in g a1M: prosi ~

dent en yice- president geillst:l.lleercl geW"oJ'dell. A..ch t
r all.dliLeerell hadden luwne zeteIs on be~e t gelatell. D~
heer Ooninck Li oft!till g zeiele, du.t het al\ll zijn e persoonlijke wenschen mt:er zou bea.ntwoord. hebben, in<lien een der oudere Jedeu in y,ijue plaat8 wltre bo~o~m.d" T.-:; ct.. had hU het iii! hij n pUcht. gtlH.dlt <1.., luml
opgp.dragen taak: te aa.nvaa.rden.
Iu de 1'weede Kamer is de heer Vau de W erle: de
weer ~u meer aangroei eude groep va.u jengdige loden
nog komen veraterkcn. Zijne verkiezing te Zcycubergon wordt d~id e lijker, nls lUan weet uat hij (laar gebOJ:en -word eu dat zijn vader er nog w()ont,
Wanneer men de heeren BorgesiuB, de Meijier t (Ie
Beau.fort, 'Ro~m, HolbmaD, van Tienhoven, R eokers)
Barge, Pa.tijo, Bredju1J J UDior aanziet, dan uaagt
mcn . zi~h wel eenB nf1 wa.a.r de tgd geble ven ill van
Th9J.'becke,. Groe u, Baud, ra.n Rappa.rd, Mackay, Ro·
chu8sen, van H all, van Golt8tein, van Reeuen Die
ellen ha.dden hun Iporen reeds verdicnd ear zij in (le

Ka.mer k.w&'Ulen.

Brievell uit Parijs.
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8iltJUJrinl!llehlJ . (Jouront.

Perij/! 10 Mei IS7S.
'Amiee :R~doeteur I .
'l.'elegra;"";en ~n. D.gbladartikolen' hebben · U ong.·
twijfoldreed8 modegedeeld. datde oponing der P.·
njocho . we';.ldielltoo~.telling . met het me ..te Buce.••
heefl;pJaatagebad. en ik , hoop. dat Uwe lezerovan
«!I.eD8 meer ' geroutinee~de' pen da.n de · mijne, eene be:oolil'ijvingdu pJecbtigheidzuUen b.bbeD.onder . de
oo&:"n' gekl'eg!lll; . want ik . ~e JOan lum8. ,om z.11i! 0011
......... met. flauwe.k1euren den onvergeteljjken ind\"Uk
to aohetUn, dien de _ate.: Mei op 'm:ijbeeft gemliakt.
JUt .... . hob·. mo.at ·vorrua.rule eli 'indrnkwekkendOiooMeliat"eit .mijneoogen tianoohott'll'q\lll[ V,;I
lilI!JlI(.~'~lIJk·" IID 'dlellfe",~ v,!orgqt$l,
~!lefIq. heb 04'e'lil:eflmi.p.e ttollWtt ve,"·

~:!! ._
.'. 1\iJ!~ ..•.tl.e11

de pl8llblli.gIie
. . 14 0l$I.-

ruing ., ·an "ana· ' 8ta~1 als; ·Parija, en ik behoef s~echt, sl'
te . ."e rmeldtm , dat bet 6t\b~1 ~net \llog~.o n .· \'ursi!;"lr~~
wUllil1gNI' .~p m ee r dan 00 ~OO ge~~~Hrt w:~rdt, om. .~o ,
doen b~g~ypen: l~oe algemeeu d~ . geest~lft: ~'as, .dle ·.
dl~D o?,k werkelijk: een ie~er, mede8l~ep~e~
.
J.)nr~8.. yierde ftleMt,) fln a:~t: w.i lde Wtlt 7.eggen, nRdat
h et zlch gcd ltNU;;.dB , Achb .Jltren nm .lIe openbll.re
feeeten had Dlo~ten a~enen! En ' w~o.. (~t:n Pnrij".en,a er
kent, w~e t, dRt llleml.LD.d be~er ilan hlJ JU .staat HI een
fee~t te organieecrell t n tu "ieren, DOH ilUlli8.k \'t1H!·r·
mede hij .....eet te decor~ereD zoekt ~lell t e -rergeefi!!
bij a.udere lla.tie'j de Parijtenu.arszijn in . dl~t op zjc.hte~nig,
en dan.r ema.u.kvoHe versieringen voor h et oog zijn w~t
goede mu.1.iek is voar hat gehoor, riel er dien <lag ook
buiteu de tcntooniji;ellingsterreinen heaL :wat te geni eten .. Nu ook aan de 1l1atate outbrak hetniet1 Niet minder uanzes·en-twilltigmilitAire muziekkorpl!enlie.t61l ~ich
den dllg der op ening afwisselencl op hd Champ de Mllrs
en he t Trocllde ro hooren. Tachti g duizend man trocpeu wa.r8n op de been, daar men ook de regementeH,
Ilie in de ul\b ijgelegen stedcn in garui1.oen riggell ,
had doeu oV8rkolllen ten eintlo de plechtigheid zo oyeel mogelijk op t. lui,teren. De,e 1llilibir<lu baddon
clUB ex-officio l'ec ht tot toegang op Let Champ de i\fn.rs
en het; I):rocadero met nIle omliggcnde avenue!!, bouleva.rds ell kndeu , eeu Yool'recht dat bun dieu dag
door meni geen wien de toegang onverhi ddelijk. geweigerd word, n"n ga.:nRcher har te z3.1 zijn. benijd geW"or'
den, Ik 8u hroef U oDla.ngs, dat ook ik weI nj e t tot do
gelllkkigen r.ou behoorsu, wj t:lU het gegcve n was daarbij tegellwoordig te zijn, maa.r llli.jn \'reeS was \,O i) rba rig, Wu.ut weinige llfen ua h e~ Tcr7.cnde n mijno)'
corl'eapondcntie publiceerde de c OUl lU.iB$lris· gc nt~r!~ ;,LI
oen beslnit, wa:l1'bij bepitttld werd, dat zoowel e:x.p osa.ll.tell al i; !"bonnes op \-ert.Jou ran hun tickc~ 1.0udcu
worden toegelu,ten. W IJ.t dio i:iuk et s aungaat, dat ziju
lastige p:lpie rtjes, die tar \"oQrkomi.ng van Ua.Ulol llk
ze'er geuo IHpIict?el'd bewerkt r;ijll ell ve el gelijkeu op
ba.nkbilletten ~AU vijftig fraucs. Ret papier is e\"ell.
dllU !lls dat '1':111 de bilnkuoteu~ mRar b et ji; let.;,; bngar, dod.l tlaareutcgen minde>l' breed . He\";one kST tO Il
nell ka-n.l'ten waren roar J a bezoeke rs zekur Le el wa t
g'::illakkelijkel' gtlweell t eu yoa r r Ol"IJl18c1Jing behoefde
men slechh wein.ig vrees te kO(Ji! tcr~ n, daar ieclcreen
bij het lle men van ceu :lbnnuemeu t t"wee pllOtogl·;.t.phisc he portrl!tteu woer a fgeven . Ran de~ er ph otogra.mmen wordt aan den t ic ket gehecht en '~an eeu
stempel roo r7,ien. llet andere wordt in ecn g root re
gister geplakt met bij~'oeging vtln den n aam \'l1n det!.
geabonneBl'de. Hierin. heer!;. men dUii eell n ij \'oldoe lH!
llliddel \"'flU contrcJ1e, da..3.l' een e" enrue el berlrog bijoa
fLltUrl outdckt "ordt: IDlmer8 de toegaogiib,e wij1.ell r.ijn
uitsluitend pef'8oouiijk en gelijkt de toon aer U l1 ni eb
op het l)ortl'et U:.lt op Jen t.icket is geplald.) dan wortH
beUl dit eeuyoudi g olltnnm en en \:·fl l.'b ~ur(l \·el'klaaJ'(1.
R eods heb ben 7.ich meer dau. ta cbtig gevallen yan dieu
aaru voorge.a'aau, en geveu. tie controleurs dutl bewije
vnn groote a.cth"iteit. JlI. soms is die acti ..iteit :r,clt's
O\'el'dreYen groo t. :loa "'enl b. " dezer dage n ceu
91.po.sant tijll toegn.ngskat'l.rt ontllornen, omdat hij llie t
op den utl:lrop bevest igden photo g-ram g eleek1 en lU eo
d us aau eell pogi ug tot bedrog meende te moeten gtJlooven. Dtl mall echt.o r wa s ge wtloll 'ti winte .'~ eeu
zW' al'en bAal'J. te llragen, rn a.a)' dllar het wedel' de
laa ~ste dagen buite Igewooll zs. cLt vta!, had 1iij ~ijn
zOlllortoi lct aaugetrukken on 1,jllb laten scheercu )
w80ll.rdoo r ~ijn uitel'lijk !log !ll veranderd was) d:l11.l' hij
w et tien jtt.a.r j ooger .geleek. Ge1ukkig- kon Lij zic h doo t,
an dere ex posallten la.ten legitimee1'ell zoodo.t hij ll&
vr-el moei te l..ijn k:.l:Ll,t terugkreeg, IlL hand het er lUtns9c hen voor, dat htl zicb weI ge haa.st za·l hebb eu
1.i ~ h een pur a.nde re por ~re tteD. a.an te schafleli, die
helD. n~et r,iju \'crj ongde facie. voorsteHau.

1\Iaal' ik zou w:\:uJijk haast \'orgete n ~ dst uwc J ~
1.01'8 billijkerwij r.e Yan mij kunncn verl/Ulgen, dat ik
hun toch ook hot een en (Lnder "fan de opening "ertel,
en keel' dUB t erng tot den oc hteDd ynu den eer:~ten
M oi, of lievel' tot dOll 8.,"oud vau ilea j:latsten Apl'ii.
R ee dli toen leverde Je geheele stud eell allerf'l'a.p pn-nttlt en inuruk up. Over"l wafS lnen druk bezig met
het aa.nbrengen van "VcrsieringcD, wtl.!lrhij ii:: ruiwschoob
in lle gelegenhciu \\' 0.8 het bewondel'cns\\:u.ardig !;ale nt
van den inwonel' der werehlst a.d tc bellijilell., om met
zee r geri.~ge middelen cen fllllllf~k.rol effekt te we og
tc bl'cn gen, Een1ge meter:; lillt, enkele gni.rJanden, ee n
pallr strikken en €len paal' J.or.ijn giofno-la.mpionl'l of
g ek leurde glazeD d eden va&k wonderon en vohleden,
door den gooden 8man.k waa.rmede zij waren uangebr:.wht
en gellrT8nge~rd, ui tl!ltekend, .Au.rdig WaB het te ~.i e Jl ,
h oe zeUs J.~ millder gegoede burgerklasse zich beijverde
door de rersi ering' hunn8 nederige wonin gen teOtoonel1
h oe1.eer zij (leel nam.en aan hetfeest. Velell hllllJler h:~d ·
den tot 'Ij Ilyonda la-at 1II0oten werken, ij D toch om~.rdtln
zij guarne oen uiet gering gBdeelto 'v:m hunne reeds
zoo korte nuchtrust op, tot het aanb1'6ugen van eOfl en
fe8s ttooi, die 1'"&n hWlUO groote ingenomenbeid mot
d e tentoonstelJ ing moese getuigen, Vrouw en kinde:oeD. waren hun daarin tro~w bebulpzaa.m, en te middtm
von die goe.tdriftvoUe dru.k.te h• • rBchte een z66 guile
eo. prettige taon, dat men do meDecheD onwillekcurig
lief .kreeg, . en . niet zelden bleef sta.an, om hen door
de bewond~rjng hUDDer d.!coratie gelukkig te roaken,
W:Iii d.t h.tzeUdo volk. dat d. communemannen
voortbr•• ht?
De mear' S'ego~e burgerij had 8VeDp.ee.l.' het hare
gedann, maar "uit den' lard dar .. zaak o'p eell een i g~
tin. royaler .cha.!' Bij . hen . wappe~d.n doggen en
~i~11p~~e; ~.n .prijkt~n· dQ : ~e<?o.ratieB ~ma. m~t kostbn:re ·'pl.n~en ...De ·giornD.-:ver~i~hti~g . waS :..hier .v ervangen
door gaailluminatie, w.a aronder · er voracbeidene 'wor,d .n .....ngetrOlfen. 'die uitmuntten' door · praob~ .•n 408\b....rh.id. Msar. OOk'1'llt ~.o ••"lioht!l!In nog .~hr.·
Y~"(Up", 80Ap,,;l ! Ove""lwo'<\811 djen ,~olld ' d~or
W"1'ldied!lll lIit de ' g••l&brie4.11 de. ...i.gebraohte g....
116ao"lltlelQlIderaooht en .hh.. .e ,, ·c!lIar eOli 11ll! ge.olq~ of "811 vlll-lUg••tje 'opgebooN!. DleliaObh sHeri
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onw:ue,r onth~Bld werden; dati ODS .ill den loop "an
fl~n. Cllcht van tijd .tOt eeolge restea ' te gelli ~teD . g~f.
!.[e.~ .. 8p.I" .,;. lit Van zelf, ·tl~t ..·deze ~eer~ge8teld~eid on!!
. uog !,l OJJ.~~~u.tbeid iDboazemde; te nieer. daar d6 bB,ro.meter steeds daleo.de . \va~ ell. het .zi~h d.usliet vre~z~~ Oliot i' et 7.0oze~r gewenll~hte 1.0D?etjtJ ..au de . ~pemng gee n deol ZOU }lemen: Onze vrees · word uall oa k
g~dElelteHjk b6waarhe id , WIlUt werkHlij'k werden ~ij
ltlen d.ag tot tw eemaleu toe do or eel) zwaren IHli
ye rgezcl d "fa.n ber tg o[1wede r, ove1W811en. Toch heef~
dik ge ~n merkbaar lladeeligcn invloed geha.cl op ae
1I.1gelll(UltJe feeHh-reugde. Duiz8ndeu ~n DogllJull! tlnizlmdeu licten zich dien dag met bewondorenswaardige
geJa.te]lh eid doo l*nat regellen,
De !~ad P~rij" hil,d 5Q.000 f~. toegeswn tot het
tl.a.nbrengen T:m verslerillgeu eu des &yonJe bleck bet
008, da t men Tan die gelden eeon zeer geluk.kig gebruik had gemaakt, want geen enkel openbAl:i.r gebouw
was ouverlicht. Ve.rscheideue prijktolL z.elf:l met t:ene
I'; oer kostbare illulIIiDatie-.
MAX.

~;;~:t~D~::r~;~,:te~.:oe&:

't
....- : . : : -..:
heil.ame uitwerking hobbe" . ing<>?a1' ...............
CdJ,(l'~~R, BTfmr.!tili, ~n. it~, cijo oateI~ ....... :
nagI!11l44It..

Aaugesillgen

".iN

b;')uJ~r

A.DVElnE~TIE~.

- - - -- -

\" ~rt.ro kke n, i~ dell 2u dei'.er li lt tie
Su.-;z; terug l..Uc,~ten kee re ll, orndat del!l. ~ t! d1"u.k.L' ylilld ~ t'- z u i gt!1" gebrvir:ll i6.
Dc 1:;1&i1pakh·rteo zij n duorg ezQnd f' n l)&~":l g i e rlt ,
tro t:]Ji.- n en bemllIilling z.ijn weh arend.
ItlIa!'

ell

B f.'h Kwa t kong,

Zate rdag ~H J uni. In h~t lok"aa.i. ' ·aa!a.O& ..eMiIbatt)Or alh.kr nUl eenig~ I)et\:~leD do.:w .,.. T . . . . . .
in b t:r lI~cDJe e u pakhujlt aihier 'Ul i. ......, p-nomeD 8\lik'~ r,-

.sj~ll~·t?di c p

doo r de P_

. . . A..
Co..... . , ...

-&8 _

etl

Qnailgdo.te p.ndgoede.en in h.t Maj.,~be .... p .....
den paDuuouder Kok lug Tjoa.o..
D f.1 uderdag 27 Juni. V(i{lr Nkellib,f _ wa.
TOn T',ublon Dp Depok door Apo... 1.. ... iebaI
,'an en J oor de Lijuu en C (), 8Q, ..... ~
p.bJ goedf;r~ n iD J.j) Gang Pillrr tio.:.r ... ...._

V eb~ll .

~7"()(Jt imu rt. j!J

\'eDdDtI~L

WoeJl3dag 2G .TunL In bet lukaal
to.l.o"f"lJndut.iu bij 8oH'aDaa

~Ieijer,

,~

Op be t Sta ,:rruE-l.!"hip

.

gea llitItellea

lid de : o'JmlDi~l!lie ,"oor hef; Roode KrlJis Glltoling;
tot lid in d~ Kamer l'au KouphQllilt.'d tc SLJ~l'a.bal&
Vlll1 H obo ke n en Ollr J iuaa l;
tot op zichtet 3 d~ kIa.s iie bij het B o-"chwezen Tan
l 'ienj
tot tijdel.ij k. id~m BOlldoi n.
tot 2en luitellAIlt der Arti!lerie- ~f I)JL
T e r !" e a c b i k ki n g g: e . te t d: Y:\ n d en G tJ1" ·t.';'"Ileur rlln _-\. tje h de C' ontruJI!Ul' "an r!er " ""(Jlli.
B e-I a E t:: met tie waarn.::rniug '·:C•.l. de n ci,,'iel g ~ u c b
kU !l.rligen di eD"! !;: te Ch£'rib on Dr. Tb ~1.1 uiil~en
U .. e rg ~ p l a.a t :t t: our ~fe nad() de l 6 l;. u l pOJl derifijzer Obdein ; nan Modjoderto d.e huofdond er.
wijzer \\~0& CI:!.:!.'lt; !"'t~:1.I' .Pe-kalo!lg:an de Ie laulpvnde-r.
wij1,er Kluver.
(+ e pe ll d on n 6 c rd : de k;tplttLi n ro n Winuinz.
Ul8t t(j~ i.ell.ll i u tf \'An den rang nm rutLjoor.
Be \' o :r d c.r d: uti de Arti!lerie to t k3riteiD de
l uitm:':\li ts 'I ulleken eo Twiss.
,' tEl

.

CORBE8l'ONDElITlB.

BATAVB dd . h.den.

U.oorh: Z-Zf!i!

'

De -pJut.ing ,an ee~ig,~ bescboa'W'iftrea . . . . . _
. ia ..
VontcoL..:H·]D Kebe:"~D beluti r'gen, . . . . Wi _ ... .......

011 t . I 1\ g e Jl: uit ',! hnvl" dierut de afl~ijjtent
rosident nm \11'. Cornelia nm ':)!erk ~ J\ .; teijU j
eervol, {!c ad.1uui:t- cn mm icl! S\! u.ip~r.
lJ (~n () :; III d: tot cOlllmiea te T imor Bwi u; te 'l'jiJaV:lII

. ' . .

.ri.tk.,,,,

(I' I~.I1.J1tI ,Ii; Ul ' l.l/it"I.' .' :I.;. 'III.~ .N
' l.
~

.;

D. neer Guyot kan Il.ehm i...- . _ die ....... .
waarop .ieh _yne handteokoningbe.m.k• .. rcInb is '
en <Ii. ill d. meeste goede apoIIIeba ...
verkrijgen zijn,

O.

CMupa D ,\- G e ~ l a ~ .!;(. l egJ

OP ONZE TOKO·n'l)UTIE
dtl

~ ;: n

~uIlen

J. H ,

:K(1 ..

._,

Wl)n~g
~
in on. '·eud.u1<x~ ... ~~

wi!

:!eac-" =

1-t; .. li k-j .lt~I": t)4)btila: t~

:

NO Wii;:

~lillJ.ara.n~.
-

I

-

-

.,

-

~" · il l" ,S . ki,kael00 bli ~t!l~. "= §OO ......
L)! l~;, -j. ki,tt-D.c200, :.;;a .. tocn-=&oO .....
z..,beecbodigd H J)r.,_ lap'. J - .
50£5)1.\'\ _ Co,
J

1~9;

O~ZE ''''E~DLTJE

01'

to 0 I' g e u., IRUeD. ..ij ~~ •• ~ 7
3S 1'0. JlRJLU'\U5.
lU
BATIKS.
l30
)I.\.D.\POL.UlS.
4>99
O:\GEBlUliTl: DIUl.J.S.

,·.n

l :jl;j.

8

~

...... _

Co.

" E NOr: TIE,

op V r-!jdag den 28 dezer:
tel.!. t.ui.le .. at!. deD. "'...eLBd_

B ....

INSINGER,
~' an

RODJO:'lG .
eD. DII'IIea

\:, nder ~ ouJ~u.

ZEd g.x·,i

~ ....

~~T.it~l~j~:~~~~:~?::~~·~ ~.:
peU , f! E"tj

LJ .r:er~u

nieu. 'IH·; R ot~ in g

1

~n

2

w.ttt!:u t

pe~.L~~
K.:.a.~

i6.

~_

lI<;htipp t~n.

\' 00 11 T~
fr3.&ijc Culiec~i e b: ,)4em~o ! iu -.ooije pooIIeD. .. . .
melk gc"fer:.d(' k."H~ u.;er sa:!'. l:~A EIlI'opeeecbe ......
mt"t t'~ u i1ink. S.l!ldl!l ....-.uJ ~ ~.. tuig ~
t::.ll ll!le~ war.. 1'~rJ ~ r te "-oor lC:aija uJ. "'-IJrd... ~t
129:3
SOE511 .\~ ... Cu.

.ECli

"'\e:i'trokk c-o p:O<l' 3tQOmer Baron B~/l t i;.r.{· ll:.i.:i.!· S Am a r :i. 11 g: C(;n~tIf,D t Stibb~, Smith, GiJ ut, d& G raart~
R&.mbo t1!l!'.I, IJ.zar ~l i de Vletter-, Yan de Ka ;~te~ l~~
~unri.1"'r . :\fej , Lcjeu.me U,;lf! )ru:ll~chenurvek , Teliing
. a.n H ~l' khou t.
\ o(,r S o e r ~ b i a: )Ie-\'T" B:lUd, lOll Htc'gt!d u-",
5tuti::H. Wildebar, _"'-pear, Bilrg 1Uall~, Hendrika.s, Kolter, l\. rau~, )Ioorrec 5, Teut.~ , TJimb urg Brtlu\\'er, ell.iiar ell V€ rflO c~ell .
SOER~ B .HA ,

OP

BOVE-'.~STA..A. ,"DE
.
VE~DUTIE
n,i "D.vg lIfv.N.ra ....r.&.oebt;

H," UtiTE

1\lF.I~E

El'ROPEESCHE

Koet5 CoUpe.
8o~J!ll:Qalll"

1:101

dd. b.den.

Naal' Sa. tn a [' a Tl g ell 13 a t a. T j a: Yertrokhn
per ~tvomel' Jrill~lil Ill : HeMcr, G iltay, J ~ \.n~lIell
fl:'f)
""": ollters7 Yzerman en t~un.., B!&nge-rt en t'aru.
Sanger. )I~ijUl Brun~ t de R ~hebrun e en kinot!ren,
S..: hmu tr.er, Villcent en Wa!rny(:'ll,

'"00 Zl'u.n

Co_

n:~Ol1T1.E
T (l'l E.,L neer

WIJ OP

UD. d.otD.

j

ATJEH, 21 JllU1.
Dell IfJell eu l7 e n ,Julli debarqu~er d{on Jt~ h'oepell
t-e Bl a.ng·)l ei . De Gou\"lilrne lir g in g wet de tatond iugedivisie tum wal en niHil rttelling i.e Kotb,Kara.ng.
Den IHpu werd met de gulu:ele k oloIlD ~, uitg~zou
dOl'd J.~ l:lll(li ngf'!d.i \·i sit\ opgernkt en. ele :'Sterke !:ltd·
ling des v-:ijand5 to BI:,ng·pl'.b !.!e nCllUe Jl, mer. ve d ip~
van Ii dODd en en CtHl GObI g~~onden ,
~ De vijand kreeg ougevcer ;:1 00 doaden eu gowuudell~ "'0 liet 150 d OO:.i.{'.ll iJl tie benteng adtter, w!\nronder 'roeko La.kSaInAUa nm lloeloh-P:l.8Iln gan en drie
andere houfden .
Gedoeng kreeg nm d~ om.liggende rijkje::i \""t~el hu!p
R.'ulj& Bajoe bood 7.ijn omlerwerpiog Ran ,
Den :WCIl bood d~ VijZllll! aan zich te onderwerpcll
eeu dag wapeu!Stiletand wori.l toegesta:m.
1'oeko e 'lJitinec \'tLU G e lloellg hoeft uf:sblnd g&Jaan
,"an hot bewilld teu behoere ya.n ziju Oltdstt'll MOn
Toekoe "Bintara PaklUl tiie bedell zijn ooderwt1rping
kwam aanbi edeu, welke al\ug~n(l illen 18
Mor gllll worde uun "DVaDg' gCDlD.akt lliet hat embarq1l6ruent fan troepen en Illa.terieel, om final' Po.lIIa.ngan te gun.
J

VILli

Reuter.

Bertij'" 20 JUlli. De' Graaf VAn Beacollfield
maskt de voo,hetting van beL Cong.. s a(b.nk 91ijk
van het. ter"g~rek.ken der RU.Biso.he troepen van
Koustantinopel.
De RUBsi,cbe gevo!machligden hebh,m eon berocpgedaan op Z.: M.den Keher •. inet ' het ' oog
or eenswillendh.id tng,ehen Engel.nd en Ooslenrijk
[de l.legram nngist.ro.i) . endi. :'betgevolg i.
van .erschill_nde iu~iol,t.n ' a.ngaande Bul(#llrije.
D.Ti~ mel~t dat .Rueland &an Eng"laud en
Ooslonrijk beelt . toeg••egdde quaesUe amI rent Bal·
gariJ" san de besli8sing ••0 · be~ Oo~grea Ie ' .n1leD .'
ouJerwerpen.
1YalAi.gtl1rl, ,22 Juni.Debeide hai,ei.'an .bet .
Oungrlli behbe,!l. de watop .de vi8~oberU ~D$&no. ,

meo,

TettWi:eD:
Be u ~.h<", i Di. " ... I'I.\:\I;'\;O "it de berueoMo fab!'iek \·~u .1 C'"!' ;':' m~ T r. l b o Lq ill .. La_y. Pa.rja..
Vng
So •• man ~D Co.

VE:'iOUTIE

W£GE~5

YERHUlll:<i.:r

TH. PODBLOX,
op Doeet [Depok).
op DONDEROAG
\'Jill

~7

Juni e. k .•

ZEd. !!oeJ. uncl"rhQ ad~ u I~BOEDF.l. all:

Pr.. htig~ KlE£RK.\ST.E:\,
1 m ~)(I ie ~P"1_0Rf) (En~el~h
1 do. PAl.\);Q[I); .
1. nOS~.\ ~DO" .•net 1'.\AIlD
2 prachti,;. SA~[lF.I.WI)OD
F.ll.gcl:tc.he ZA DElS "\""au ,Ta T

rabrikaat),

... TUtti.
IllJP.URDEl'O.

k. e u. e lee
enl,.
Goede-reD kuuui!u word~n biiKebraebt.

r

abS_

A po....

1309

Op Maandllg en Dinsdag,
den 1en en 2en Juli.
zullcu wij 'OIJ """iling breDgeu de e e r II t e Jading
ROTTINEESCHE PAARDEN. bestaande";to

240 fraai gebollwde Paarden,
alhi er aaugebracht · per Kg a waD . B 1 ~ .0 . e 8 0 ~ r,
kap" CR.\WFORD. Onder· de•• ladIng bevmden Slob
yele ~c~oon6 spaun~D, oak eone m&8B8 tell~pez-..
Te bez.iehtigen a.r.n den Boom.
'
1819
Soe ...... " .... Co_

Openbare Verkoop!
Op MAANDAG den 8en Jull 1878• . dea . moro
gens ten lien uren. ..al door. do e8!'8to • verbJ!,udhoudsler. krachtens . b&re~nborroepel\lk.e , :folmacllt.
ten ov ... t.a.o en is bet VendUdepartement Ie Be-morang. worden ¥erkocht, . EEN ERF BEBOt1WJ)
ME'r EEN 8TEENEN BUlB. BiJgebonwen eld'ak.,
hui •• allen meL JIIlnnengedekt, .gel~e~ buttenS..
mal'lLng. ' Uu de Oostzijde , van den w~g •.. llI\I\f . de
Ma1aischekampong inwijk . La .Q. no.i9.ataaude
len · name van wijlen den arabler BAlD. .Al!IO:Ii

bin liJ1N SEGAF.

lUI8

.

. ....'

, '.

.,

'·· .I i

Mr.BLOET VAN~41,l'~SDODP",
, ' . . . ' ' ~: ,

H~1; yertrek yan o:ndersta.ande StoolDschepeD , ~aHrvan
de Agentuur beginIlellde luet; de DREN'I.-'O l:G op
onderstaande , ; e reenig'iug iF;< overg;e~aan,
j s bepaRld aIel volgt :
het Stoom~chi]l

Z6 Jlllli
24 Jllli

Dre nthe.
Ove r ijsel.
"W"ijberton
T'o::-rington.
K ings t o n.
G e l d e rland.
Drenthe.

21 Augustus
18 September
16 October
13 November
11 Decembel:

VOOl' vracht ell pa ~S R rre o'elie\re mell ?,ich te adresseer{~n Uil.1l de Age nt-en te SAMAltANG ~f
vau de 1 N'I'~R~A1'~NAr'R CREDlE'r· EN r' I ANJJJ' LSVEItEENIGING " RO'1''1' ~:RDA.M'' of te
aall'

de

11

9 11

H 0;0 f d·A g e 1l t o p J a v n,
W. SUJ<;RMOND'I' WZN.

TROUSSET & CO.

:M:ETAALGlETERIJ,
KETELlIAKERIJ.
SMEDERIJ,
DRAAIERIJ.
ALLE SOORTE~ VA..;,~
J\IACHL.'ERIEX.

Geen Rbeumathiek,
Geen Ve,·koudbeid.

1029
---=-=-c-=----c,--~~--=-----

(1294)

N ~ I. Handels bank.

Geupend vour reizigers.

Nienwsle ,laponstoflen.

In de op 1 9 .Tuni te Ant,terd... gehoudea AlgelIleene Yerg::ul e riug ,:In AandeelboodeN is . . goedk.~ llri ug '-An cle door h~t Bettuur o'fergel~e Rek ~ nill g en Vet'liotwQOniing b~t. · Dl..-id~nd . oYer bet
Boekjaar 187'7 '-!18tgc3teld op f 1;.10 per ' aandeet
Hlc.rorer kau 'an primu J' u1i door deeJbttbbere in
~etler1andsch Iudi ;; bt:&chi.k:t worden te Baiaria, ie
Soen baia of te S.1Darang -kge-Il intl'tk-klng Yea W
Dh-idelldbe,,"ij~ 'No. 13 mit.s ,-et"g't"Ie1d fan nu.ia..e....
lij:steu in duplo, di e bij de kantoffu der Bank koe-.
te looi!! ,' erkrijgbaar tijn.
Hoofdagent""hap do< :Sed. hd,

1134

1;1&~ID}~ ~OTltRlUf

Lijonsche Zijd e n, ]},.I.ousselilles . l'Iiilkf"ancy,

1296

P e rcal.". s e n J aCODnets.

ALSMEDE VERKRIJGBAAR:
ALLE -\IACID.NERIE-BENOODIGDllEDEN.
R . 'W". DEACON & Co.

Hotel Ort- Hatavia.

Ontvingen:
De

IJZERGIETERIJ,

:11111kondi r,wr.r geeft
l'~ de ond~rgotee.kende b~leefd olij k keu;ia °dat hij
011 P r 1 Dl 0 J u 1i . a. s. ollderwerpelijko zaa k01' DESl'..ELEDE:S VOET ,'oortzctten en Btee d s tracbten
z&l ~i cl1 de gunst nm het gen cht publiek w~tard ig te
ma.ken .
1305
£. F J. J. VA;» IHIN GREIlN.
IHill · bO'fonata8.udo

GEMAAKT .E~ GERi:PAREERD.

SOER~AI"
BATAVIA

SOER.ABAIA.

1\;, at "mfe:rte

lhnd.lobaak.

GROOT f 250.000,-

1285

t en be·ho c16 l'"311 het

n~rtrc kt de n 27eo ~lezer
D~t.~i a ~ )rrm to k~ n io u,,":

• .20.uOU
15.UOO
5.()00
1.000
500
.200

lOu

Ned. Ind. StoOTn v. Mij.
R et

p:l.'ijzen.
D e Lotc tl ziju op f'I'alleo :1all\'l':1gc tt:.g8ll Coll.tauto
re ~A m ar!mg

bij de H eeroll

Dit \Vater verleencl spoedige hulp tegen de

Cholet'a, de IIlIikloOl), de BezwiJ•niu~ell,d e ImligesUe, de Beroerte.

UITWENDIG GEBRUIK
t.egen aile gilhge heten van insecten. In wrijving
aantewenden 'tegen Rheumatismus en andere
pijnell.
Men raadpJege het Prospectus dat zich bi} ieder
Flacon hevindt.

DE S

Dorp en Co .
n. Karthaus ell Co .
11. ].J . de Lijon Cll Co.
jdem Lij duu Heer J. U, A. JJrUlllSteede.
te .B :~l aYi:l
~.
J . 1<. K lein • .:\ otari5.
idem Lij dt~ Heel'eu Y an Ylt::uten en Co.
idem
"1m J..l'cken ~n Co.
idem
~l
H. )1. .~m ])Vl'P en Co.
t e A..ml·';d·ll.wa !.lij dell Hei.\!' 1'. J. _-\. ]) ul'erg6 .

1320

REEDt' G-EARl{IVEERD
TE 1\00 1' AA:\GEBOD£;,:

Eell massieve Stoomrietpers-moleu,

m et J.ubbt'll oy erb~ell.gende bew(lgi ng en da&rbij bebool'ellUe hori..lOnt;l.le lllet t.!ond eueat1e w-erken de Stoom-

te !'jRla t:.~ n
H . J.. ~cllogre n.
t¢ )lageilll1_'.!"
"
J. A. Zt!ijdol.
La D jocja e .ltt:l. bij de H e eren I;:)OOS llllJU eu C o.

idem bij )lu\"I·. de ·W'e d.
idf;l!n hij
iluer
te 8oel'fte:ll'rH. uti ue llrlcren
idem bij ll en Heel'

dt!ll

.,

Lu,ch5n t' \-an ·H' plil'U"uen.k:.l'&c ht.

BU~3~1n.~It·.

in~i;;~:i~~'i~n2fn6~:?'~~C" .fm.nD~D~.

EAU TONIQUE
LA VITELLINE

A. £:\ W . S)UT. TF. GLASGOW.
In t[l r m a t-i~9

te bekotnen bij

R. W. DEACON en

TE KOOP ;

te l'ekalollg:tn bij de Hcerell Hnlllla.}Iullemeister en Co.
te l!robolillgo bij dell Hee l' K. PreijtH'.
te l'nduug
,
F. L. SldtcruB.
t c .~.h ca.~ar bij d e Heeren J. G. 'Veijergftug ell ZOOll.
to PoerworedJo bij den Heer Vau Soe8t, .Notnl'is.
.A. H. nI.l\Iichielsell Not.
to Bfmjoerna/l.8
te l)ntt.ie
J". }\ L. L. Ob'H!tOa.U.

Een soliede Do~kar met. fli.!!k Paard fm 'I'uig.

De trt-:kking geschiedt ft,fg bij de Loterij
Snmil..l· IHlg8~h e Subouwburg.

·B...

TWF,E CENTRIFUGES YAN 32 DUlM.
met bOTenbeweg"iog.

____
R._W. DEACON

De CorurnibHle

!l62

(1290)

SOJ.!SMAN oil Co;

705

; .,., ~ol;1mfto1>k~EN
. ..
YQOr lI.eere..,Dameoen KiD' .
:B at

_~

- ..,

o. r t i. •

r. '.

,dt u, 11/ q~,.Wlen ~en iukoop..
iI!It·lfor4eD. .
.
. ............... .
&.

.

H.

'P ANAlfA
HOEDEN;

UITGEZOCHTE GROOTE

8' kopj .. mot r.cbaud.

~"''' ' Aohomien
dlJJeII~
. . ". on"". II.gen., merk. F "11 jell, F

l![ lliUl!IlJ!ilU.'

tell

be hoove

•

Bt•• ds yorkrijgblll>r bij

O. A. WERMUTH.

D'/reet ontvanyen:

IILmOJESTllIN. geboren d. B r
l' rotJot (I'egal) 20 J 'u ni ) 878.

. '. fCd.Weenerum£'ubJement; · '.
b••taall<l. rut, 2 · b&Dk ...., 12 .toelen ·envoetenbankje.,
vaarl.,I'I...bij p....nd.S groote en6 .k1elnekarpet.
Iten en 6voetkuaeena . met franjet.
tU~)
SOBSMANenCo.

U

'J n.

. la02

,.&D .

het

j.u dell _,?uclE'rdont .VIlU· bij na 78 j~n. . ... , .: ..:
Sainaraug,
J. A. KULENBAG.
23 1~~~1;878.
C· A.. KELLl~~AoGJ u.

PANAMA

j--- - --

1186.

een Mehtje~ · ~ . A· .'. -AN

oor. spoedig bevall€,U.

Cds·n· nnb-ingeo'· wij !Jet treurig· berieb~

PANAMA
HOEDEN;

II

C~,mif.

"aD:
V
R ~~e~~;~~~_;va~e;~~::. ;;;!~I.~~ J~e~:r:li·N~~~:

.

\'llU
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Ben a znnk 81ec~f! dead.

ru,ij )e~~.a:· niiju ~~.t~oti.~~
n za.g lulU I' nn n) tel'wijl ha.ar blik mijne ycrgo\'iu g ' wus nan!' zijn tl.orlJ teruggek~~rd
en, li~, . met:
illl'iep, Zij waagdc hec ni t>t, mij te bekeollou dut
in (Ie oog:~li. en mijlle hall~ell k.uBBende'j 8fjj~h~id 'van
ha1'6 krn.ohleD Wllren uii geput, datu' zU den weg "fLllj Me
mij gaoomen ~ het was "oor altijd, - want 'iit za'g
hadia te "!let hncl llloetoll "Heggon.
hem niet wtlder,
I k begrcep h:Ulr l J'igtte hM!' op en il l'oeg bOlil' OJl
Dat ik het il) mijn ve.l'hanJ lliet vergeet: ~roen Ferenz
Ill ij n legB!'. ~ij hield hare hand ill LIe mijne en \\'endde
de ~ei (le 'paal'den It,.fm den oude!!! ~hilowjc iteruggebragt
llet oog lliet VaH mij uf
bad CD ill de locanda Iotlll den voyer van den Donau
l:hiro vcrmocidheid \\'ltS te groatj tlubbel ~ r9 0t do m'
\VU I! tCl'uggekeerd, waar ik ,.hem verwachtte, om wiju
de O\'ol'pl'ikkal ing ha·rel' zeuuwell 011 zoo overweldigclld ,
\'edo! geheel t.e geuieten ' en -' een8 goed uitd-ti
dn.t zij Olllln.uks )"jell zelv'e in s!atlp del.
,'001' ik U&:1I' Let Leger terugkeerde, 'kwlm_ibij,:meb
,e-en
lk riep li'ereu r. biuuell en zei~e hOlli , dat hij earst
l;luweu lnch in lllijne kAmer.·
!lil.ar ?ijlle da kkftlller Ul(\est gnnn eu n~rrolgeJ1 s in do
I k 2ag ,het ··aau ziju gela-at, tiat·hij wat nreuwsltragt,
k en kon Villi het IlUis moe:.t 7.eggeu tlat zij n komcl'nlld
W:U1b hij ,1-ulke gelegen hedeo 'fertrok r.ich het
'geligt
' vaD
een WOillig kuorts h:1,(l Hll lJoye.n ill d0 -k£1111el' Jilg l\~ie dOll. bra-ven .jongeu altijd tot- een k"rikatuur ,
lUsud magi; l.ijn sl l1.11-1) Si;ot'tlo, ()pdab hij · d~n YolgelHlell
u \-Vat he ot · gij, li'el·eIl1.f'. 'Vl'oeg ik, terwijl
ik op,de
lIl orge,u \\"c uet' herstcld zou 'llijn.
biett3n 11111.,1; bJeet' JiggeD.
]~rwillU ltiO tl-st dell na oh t op mijue loger dool'brclll go ll,
Fertl h7i .grinnikte ViloU genoegen . . Hij ~wam bij~' ulij.
te~,,:lj l ik 11lij nH~t dOll ha,l'den stool :60U rergell oogen.
lle mu,t 611 _ging op e6n 6erbiedigeu afetaa.d no mij
lla:Lr WItS- bonmdieu nip-t veel slanp 'T er~ lllld, ,mut
op d~ grolld zittell.
wij hatldeu y~el te p!':~leu. en des morgen."!, bij het
, Schilowics '8choone uoc hter.". Gij hebt ba.r . im'
aanbrekcl1 nmd ell dag, mo est 7.ij , d001~ P erenz \'erm ol'S gelilcn!" :r.eide hij, knipoogeudu ell grinnikende.
gezeld, wedel' n:lllr Moba,<iia temg
1,.:t;eker, wat i~ Cl' met hanr gcbeurd P"
Iii: moest r.o rg dr:lgen, daf ni emaud (le kamer billTel'wijl ·ik he t 'I.eiue, kWllm mij Ma::;chinka8' Ichu·
n enkWtllll e~ yulgens 0 05t el'SCUe ma llier' l\10est lj'el'cuz
wo houding voor dell gees t.
d UB \'001' ulijue deur gllaH liggOll ~D deze bewakon.
" blu.tlch-i nkll. ,heet ~U," ging .F erenz· "oort, altijd. uog
H at duurue een um', \'OM ]~r\fin e ontwfl.akte. 7;ij
sluw ,"oar 7,lch t.icnds, zljue beide "oeten i n de' h~umeolllie' llog to draomen, toeu 7.l1 mij zag. 011zcn bcdell n emellde en lllet den krvi!sk up kDikkenut),
d ellkelij ken toes tfln d v ~['gete llde~ slaakte zij een ]uide
)IV I3rdel' 1 'Vat is ar Ill et M&itchinlta gebeuro.r!!
vreugdokreet, om\"atte nt ij met h:ll'e beidc urlllell ell
u1;ij is weg," zeide hij, terwijl hij tijne lippe'll bijdrukte mij lang :l&U 1w,re borst.
eentrok eu een siB~end gehlid deed' hooren.
Er onhtond gerueht in Imi s. Men kWlIom in de kl\"Wag?." En w~Q.rheeu?" ri ep ik, terwijl ik op·
m e l' nllast 011S. 'Wij hoordell Bpreken. Er moeat
een
stadel.
vrc6llu1eJi ug nrmgekomen 7.iju . .
aGij Wf\Il'rt het/'
"Niemu,nd wcot h ot! D en ouden, S..-hilowic bab iii:
zeide Belzoni, tel'wijl hij mij na.m:n,g.
ni et gOY-ie n, men zegc, dut hij niet tiluil iD. Do koecht
R et wtts fo or ons een e g crustst elling to en ]'el'Gu:f.
heaft de paurdon vall ruij in ontraugf!i; genolDeu
W:UI 1;0 we t~n gekom cll, dut de H eotlldeliug Vfin rerre
\"1111 !lieu heL ik Lot gohoord ,"
kwum ell uaar Sel'r1e wilde; dnt ieltltin o.e opmel'k.
IIZij is dUll hara onder.'.! 'onMoopcll?"
i,I\Bmue itl VlI.\l de Imisb owonera eenige1'l11t\td VI\I1 0118
,, :;\' atuur1ijk ! . . " M:.Io&.1' uiet il lLeen~"
af.llltuBscbell moestell wjj wege ns U)\'8 nan wel.igh eid
)) iU ot wi~u?"
ill de naast(t ka ln e~ groo tel'e \'oorzigtigheid in Ilch t
].!'er(;)Hz zng lllij kn ipoogend aan.
nemOll. Men 'zou in IDij lle kamer de stew eenc r Yrouw
"Hot mooiste n o bet gev,ll is nog} dat men u
hebben kUl1ncn hO Ol'en ell di t zan Yel'denking hebben
Vel'dellkt,"
klU11l0n opwekken.
'lMij~"
De llflcht ging 1'0 01' on::; nl te apoeJig voorb ij. \Vij
,)N u jn, heel', 'fo en de oud e Schilomc den dag. na
olltwiel'p ell pltlunen YOOl' de toekOIL.3t, wasrbij even·
oua yertruk llaar l.iju dochtertje \'roeg en te vergeefe
wel El'wiUes echtgenoot ons steeds ill den weg stond.
ill de zigeunel'wijk en in de gehee1e fjtad Ut.&l'
· baar
~ij 7.0U eenc reJ'wijdcrd e 8chu ilplaa.ts 'l.oeken, WRlI'
.zoobt, wetd hell) modege<leeld, dat zij er Ulet een
bij hntu' uif:lt kon vindeu, inuien liet hem werkeJijk
Mula sl ln een .jollg ollicier van gindB Kalafut, te pan-rd
eens in de gedachtt; mo.gt kODleo, :dch wed er Om hnar
V:l.U door WM, want meu zegt, da.t zij even
good te
te bekomme ren . Zij wilde ue ren te, d ie hij hURr liet
pilurd l'ijdt -~18 cen e h ~kB oJ! een bezeiD8teel!"
. ni tbetalell - wainig gellocg - wei geron, want door
" Met eell .. ..I l
de inbeBJagnemillg van de goederen va.n haar overHet bloed BcliQot mij n aal' het booi'd, ~ie [l had 'i81'·
&teden "iider wns het te ,rerw-achten J dat zij teu min·
deukiog geh l1d op mij!
te u og een- gedeelte van hast vel'mogen II.Ott terug·
"Maar hoe kwa.w men op Let denkbbeelu, dat ik,
krijgen.
(lie lUet he~ weiaje n&a.u'welijke tien woorden gellpro~
~1a 1l1' ik? , '. lk stond iu rreellden di enst, CD.'
ken hob .. ..
kon dien voOr het eilldo "n n lieu oorlog lli flt verlilten j
,IDe oLlde SchiIowio het:ft .zicb voor het hoofd ge·
pligt en ear verhondcu .ruij na.n mijne kl\mcraden.
tllagen en z-jjne dOlllhcid yel.'weulicb t, du.t-, hij u zelf
l\Iaar do oorlog kon niet ecuwig duren Oll sIs h.y
uc pu.urdell geleverd heeft, om uaarmede ~ijrl kind
geeiudigd WD.8, "wcst de lUogelijkheid gevonrlell "'orte zieu wegvoeren."
den om den band, die h.lla.l' un eCll oDw8.l1.uligen ver~
"Dwaa8hci d • . ,. MBAT· als dat giDds bekend is ga.
bond, te verbreken en ons te verecuigen.
worden! .... Iii: Dlvet heuen nog paa.rbeen!"
'Wij sprakou eell adrcs af, wuul'onder wij elknnder
1,Ja wac:ht!"rioIJ ]'erenz, "G eduld heer! Alles hI
wederkoerig Jllededeelingen kondcn <ioeD. Wij war en
reeds opgehelderu. net is cell jonge Inglis - Engelukkig door de ge dachte J dut wij clkaudor wede).'ge·
gehscbuntn - geweest J die bet kind geetolen b&efti
vanden hadden, of de Ula.n) die tegenwoordig te ,Vee
sen jongc Inglis met eon langen bJoodeD burd, ' 'fer·
l
neo -1.ijn vermogen in een loftb&ndig lovell doorbragbmoedelijk dezeltae, dion wij voor ons - ,ertrek in · -de
tUBschcll on!! mogt stun of Diet.
•
locnuda. "agen. 1I
Door Erwine "81'kreeg- ik het eeret celle zeer treuFerenz pantomi.me kon niet mi sV9l"1taao worden;
Tige tijding; mijn vado!' was !edert eeniy,e dagen niet
hij l'J~reek zi ch met de beid~ JUloUuen lange ' de wangen

t.r:ane.n

ruattlD,

J

J

rJ:

;~;:I:;a!IRe:r;cev~~:i~!nghi;o?:A~:\~l~~le:~;~;~;j:d

en uit he~ emig ra,tiefon d_ begr&\'eu ge wor dou.
Ook h ij was <I ns hee ngcgaau, in n-eem de a.a-rd e be·
graven; l,ijne laat-Il:te jarell waren VOOl' bOlll ill (lroef·
heid en vArln,n gPf"l J1:lnr b!!t ntderhmd, n ant· Zijll zoou
verioopen'., '. Mijn ysder dood en verl'_e .... 0 ~oo '
verl'e van -tnij, haddon vreeUlde bandon hom de oogen

tOl~~r~::at~ .~orgenlicht

yond nna nog wakende. Wij.
moe.ten Ban ODze Icbeiding denken, ErwiDe leed he..
vige pijo.~n ntlU deD voetJ toen ~ij opstond. Zij ~lad
er van gezwegeo, ofecbooll de piju aedert \'eraChelde·
ne -,uren zeer wall toegenolncn.
Het was onmogelijk., hao.r zoo (leu tarugtogt te 1atOD 'annvaartlen en toch .nlOgt zij niet hier blij\'eD,
zonder hot gevaarJ dat h&8.~ ge81acht ontdekt werd,
hetgeen: oak wij in verdeuking zou kUDllan brengeu.
Ik achtte het dU8 het beet, Ferenz op to dragen
bier of dn.ar eeR y'o ertuig op te zoeken, waarmede ik,
mijne beida zigeuners vergezeld, mijne zaken ill
M'ebadia wu kunoen a.fdoen.
~Iet het opkotn en van de zan bagar Fer.e nz zich
op ·weg. Er q~rliep cen Ullr v6t:lr hij terllgkw&lll, Hij ;
bad een zigeuD6r gevo.nden J die on9 Jnet zijn paard
oP. een van Jie be(ucbte Wallachijachc karren roll
wegbrellgen.
'. ,Maar weder verliep -er een uur' ,oor deze kWBlll.
Erwinoa .~dgeuner8toi ~et W&1!i w~der in orde gebragt,
baar haar't.orgvuldig onder.den bruinen vUten hoed op·

o~kd::o:~a~tol:e v::l::!fe~v:~i

raden.
Er diende ginda in Raln.fa.t een jongo Engelschman,
de 7;OOU vau een Britscheu cOllsul aan U~ ZWDrte .zee,
zekere mijubeer Newland, oen -piepjong menech, met
een l~ngeu dunnell l)t~~rd, die o.lt~ gale zijdea.cbtige
dradtm lange zijne bei de waugeu athillg.
Zijn vader had hom eell otlicierSplt.-Ldut iJl het Eil·

f:::~le o;~;:fkb~~::' h~:8rt!:~g~~~~~:n ~:eu~:na:l~

oorlog uitbrak, gelukte het den vader voor d~u zooI1
aen vrijwilligerspa teut van den Serdar O~er Pach& te
verkrijgcu.
Hllt jongemenecb ward naer Ka1&tat gezon~.ell. Hier
kenschetste hij z;ch door dezelfde tr&&gheid eu"onbrllilbaBrbei(l~ die hij reedil in Eugl)land &an dim dag bad
gelegd J stond of .liep -o\'era.l ill 9,en .weg. ~erbi.edigdeJ
BteeJ.~ up zijne oigensehap al! vrijwtlliger pogc~ellde,
de bevelen van zij~e 8uperielU'en niet, verscbeen uu
eens ill Engeleche, da.n weder in Turkscbe uniform,
Da.m lJ.au niet een gevecht d lle l en was ala het ware
slechta VOoI' :zijn genoegan Litlr.
Newl&ud W&8 .een aardige j()ngen, metJum friBlJChen
bijna rooakleurigen tint ell fraaije lichtblaa.!J.we.. o~gep.,
Hij
aan
die bep ho.o.r en , .wilde, dat
hij zicb in bet leger veneelde en dAt, bijj zoo~a hij
bet geld, dat bij van ziju "ader verwaehtte, ontvAngen
had, naaI" .Hngeland, zou terugkeeren~
IntuBschen · zwierf hij: Bteeds in, de, · £igeuorku.mp~n
om \V'idclin rond, ale. ·bij I deh niet in .KlP.lafat, ve~vc,el·
g.bond.D, ma.r 'het viol haa, ' moeijelijk .Ich op de
d•. Wij baddoD hem dikwijll by de .,.ig.Un.rd~.'I'~D
b~~Den ,. te houden. ,
"
'
.
: in Widdiu g6ziull. met ,welke hij Zger, goed ., bekcud
.. EjD,~.eJijk stand . de ~.r VQor de deur l"erenz' Z!lt· 8cheen -. t6
· z.ij~.. ,
, ',' , ;,
r""dB ep d. boo .jree. die .,rep lag.
Jk h.rinnard. mij Ih8J!8 · zeU.i d&t :ik .h.m , ...ll8 ....
I~ :giog ~e ka!Der: uit, om te zie.n , o~ ~~ . -. ':Iiemand
Maecbinkaa zijde
,
in ' het portaal w••. Erwin. 'olg.d . mij •. op een . • wk, gen a.<>bterdocht' gezien ba.d zonder datj~ ' ooit, ~e6Di·
kO ..teld•• want w~ zag"" ,h»lIl. allen
l.""en~. ,
. . ', ' :
, . . : ' voor;' ••11 Di.M . b.t.ek.n811den cn...p :....~ ".' :- "
n .> betOelfdeoog.nblik kwam d• . vreemdeling, die
Ferenz mededeeliDS' atelde mij .• ,enwel " .e det gel!Wlt.
giatei-eD .aallgekomen w••• in·. bet' porla&i. Een bevige
0mDednankJDl.'J.ik,D.&1l Z~:.: ~~=loniw·.:kunD"e~OCDJ1g
·' e"-oe·b~,~oau~
wgt kwam door de goopende <leur. · rukte Erwine.
,.
• •
bare baren
die
nog :
.
•• .
, .De IilPer Yl1lllijjn :Ferenz" '"" zelde ik lot, U .:-:
duoollllbndis he<lengeen "gobruUuBee , 'muen.,!k
Belmnl bude dob weder tot Uljj ,- Ioengij fe.baaed
'mijn,. mstop. . . .• ," . . ' . ' , ' :
iIW ibondt.~ geleldt buribij d. onielle".W"\la,dl~ ' epr<lDtl...m
..Be.£t men .de. beide. vlugf;lngen . cUm . Diet . ~rug ,

uoor

!:d!w:'o~:; ~:!\:;'. ~:r::.

=t.~terug~
_~
~
Iad...- UII,IOGt"

bothen,In

__

lo~.

JODgenak1~Oll

vertelde

b.~::. ~ijD

-

1VMrinik ~ ~.
j&,a)f:vfthallt·!!I, lfilu!amo,
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hat einde da:&rnui 'voor te stellen.
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lla1t! Lij , aan gez.j~ u op de ~elukldge Ilde8erlricu~"

: bepnliug' 'Van toe passing is, dlLt zij - bluueu
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.1 eo" zoo gewicbtige .aak geldt al. de vormlDg
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;' _ _-'-er vrouwelijke Indi.che jeugd. Ret be.waor, nu
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ndervonden, zal gaaodewi!g rninder worden, W8~~
indelijk .al er een greos komen aan hat sluit.Q
EEN, VREEll,D60011TI 9 O~DBB.ZOiUr ,noemden_ wij . . et!.....
.n LUITeHjkeD. en 10 •• 1' en m eer zullell de gevalgiet,er~n ,llo ;nspectic, a~n, boord: .ller 8.toomlJ':ho'p~ Dp-;
ID ,ith voordoon. dat ook de gehl1w,de ooder
.... ij- . Siug&l)Ore, ,door de.n ~V.~~aChout:· g~bO~_B.Q, : , ~zq '-~:~
)l'e. baar betrekking Diet yerlaBt, m•• r dDor h••r
b~~_ra~ d~~ d~or elk }[6k~aga~ger ~edd~no~~n ~I';
etiet-blijven oene bijdrage wi! leveren .an · de bnigeld te cenl.t ate.ren, Wor~eUJk is ,.ulk, .g<l8Chied •.'I>l/>
la.t yan <l.u Chef der politie, on wei emdat bet~ .
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,
l)l~kml . W,"8, :.~.at..',~e .p~1.gri,m8 :meermaJeri ~et i~14~~-!
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b'j ~I(! a&U\·ra.Age . dar' pas ' moelien . beWijzeJi, .~ ?~ ge:.
;e~ ' behoore,n voort lebouwe~ .oP . de groDd81$gen
n~eglaa.m .reirtg~ld, yoo~i~~_ te . ~sij,n.:~ etl · I · ~ ~~ ~
~~ 'meerhedoeld !iOD. beoloil . . Diti<i niet g,.8obi.dt.
ben' gedeponeerd .tot onderboild bUDDe.,. acb.t<lrbl~~
tel ' beslnilverkla arl .b. ,v ..'· op de .onderw'Jzere88e
ll " de betrekkinge~. Om nu te voorkomen',·' dat ffI"Il,.'.
~~ toopaeslog d. iD Indie, b.staand~ . .of nader veat
bonrog .geploegd . wol'dt, ...,.. door .bij ·.h.taan)'11l~D, d.e r . ~
!atellen ' regle'!\eDten .op de vedoven, "acbtg~lde,!
p'" ui.~ 'gel.end 'gald,';o,.d6D d&gtalbimeli, ~'U:Ii.,!,
p, penaioene.n. , do.b, . verpli~ht ze, . 1~~.nsb'J
YlIIl8
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ta~
•. " ;.
, .. ' ;" ", '
i
'

t.

?it.a:e~i~o
.:

..

)'ij'e~n ! _Hij hed't ecr~t; "gietel'~n ,it!t~ ~all htm -, ge'h~ord 'Melt he-eft 2~ ,gezien. _Zij, Zljll zamen OYer Bofia

den weg naar Conl!lt~nopel ingesillgen."
;/ En -wat d(let llU 'Sehilowic?
JJ Hij troost zich,H was het 18.-koll iek~ 8.utwoord.
Ee~i,ge uren later ,owns ik: wedel', te Kalafat in IUY"
tie tt~ntj.
Men had mij _inderd&o,d uiet gellliat. In de loc&nda.
had ik roor mijn heimelijk ver-trek mutr Orsow,!!, het
bericht achtergelatcil, dat ik mij -jn de veating naar
aen genoesheer begaf~' wiena -hulp ik gedllr.ende mijll
yeriof wilde inroepen, ell niemnud hnd 7.ich de mocite
gegeTcn mij daltr ta komtlu opv.oeken.
J\fijne krijgElfllllkkel'B V"el'telden mij al lagchend het
nienws: dnt dM heel' Newland) diell man yoor een on..
Iloozelen hals had ullngetiel1) toch cen yord ~ ... kerel
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IEND:E iIi"i'CiFD STU K.

EEN EOHTGENOO'l'.
De Donauoorlog dum·de steeds voort. V{ij
ollophoudelijk uitnt.llen uit Kalafut.
Ret lot Ollzer fil'llle aold::1-ten was dikwijll3
noeg. De Sultan W:iS hell toen der tijd reeds
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CHAl'\fPAGNE
VEDV).: CLICQUOT' PONSARDIN,
h eel e ,e II , h n ,1 v e f 1 e S!l C hen.
Doze bert)t)lI1de Iltlerlijke Obampagne, sedert tnl
\'flU jaren hier niet vBl'krijgbasl', -is thans- weder aan..
gobracht bij
I:117
G. A., W e r milt h.

Doorgrooteaanvoeren,
olHlergeteekentle in de gelegendheid gesteld
zoeI' billijke }-Irijzen te leveren gegalvaniseerd
ijzet· G. 7, 8, en 9 "opts.
Plaatijzer \'an lJ~ en I/lu'
Cement Knight i3e\'tln en Stnrge.
Yuurvaste steemm en Klei.
,]~ngelsC::}l en Z.weedscl1 ijzel' in aile dellitHlsien.
J)raadllageJs, .Frauije en gC6i.UgflD apijkerA VlUl
nlle u.fllletingen.

Mnschiuko.. USll dell Oever van Kalafa!i kW8m doell. Zij
was ef' met~ den heel' N ewla.nd l1llar Engelnad yan door
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jl~ trolllmeia- 'van 25 A. pond.

1~16

:aie :~e::~r~\j~ t:l'~~~;~l:,~r h~~k~~u;;~k ,;&~t d;~ch~~~:
gegaa.n.
A::m reisgeld tneende mell, 7,QU hei hun weI niet
ont.breken, ""-.1mb jnist eetlige dngc,i te "oren Lad hiJ
d~n l:lng \·et'wlwhten brief Yap "jjll papa ontnmgen en
ziJ had zoo vtlBl goudeu munten'iu hot haul', om den
hula, borst ell fH'lllell? uat zij HlOl'eel'st geen gobrek
T.ouden }1f~bbell)

".'J
·
~" UDI.

,Suiker!

Suiket·!:

Schrom~ell

Rcdaktcnrs Mr. P. Bl'oosllooft en F. A. Euklaar v-aB Gneric.li:e.

en Yijlen, HS,llkschoeyen. Ambeelden.

~illk in bladen. Menie, Zinkwit, Loodwit, SpaaDsch
gl'oen etc. etc.
1291
SOES1fAN en Co.

llUUl,kten

Overheerlijke puike ver,c/te Z.

~1.

KHS.

SOESlIAN ell Co.

(1288)

Pas Ol)tvullgen:

sol-dij 8chulliig en deze WBi,'d hell ook
uUl'ende dezen veJdtogi: uitbetaa.ld. ·l\'bal'

OY.ERHEERLI.m. FORSTER ALE

niet. De Padischa-h bewaal't de anhly
hunuo il'oostyolle gednchte.
.
De veJ'plegjllg' was exell
zoo we~nig- lloudig. Broed,
aJl"s~ wat Zijll verlangdl;;lD.
8choenen, ue uniform V:U)
te vel'teel'ue hen in kunnc

UP HALVE fLESSCHEN.
BOESMAN en 00.

121G

Per Drenthe gelost:
PLEETEN OLIE- EN AZIJNSTELLEN,
45 (m G tlesschen
1220

~Ullrzetjes

en Drank7.etjes.
SOESMAN en 00.

\7\T eder ontvangen.:

.E",~' ~ADEtL 'btR WT.t"£~~~HU_ ) [ d a~ _'-;kt,t dCIf'
mOdel'll(, uhetuie, ;(tt.>;t £~mu~ in ~d-.:I~ fl., ~. J~
IDudt' ,-.an de ...-e-n&l>;('hiugllj.ehr ••n. 8!'yt.t-"n ~11 .-irau:k.~
beg1)unen, Dr:;- cot-mid rijn J.t.. een~,:.!!::'D. dl~ &.UJ1Ae8

Fifne Batavia SI'EELKAARTEN,
YOOl'

\Vhist (··u Honil.n-{\ van 13. Don do r f No. 17.

SO ESIYIAN ell Co.

102l

--------------Per !Vlail ontvan.geu

direct uit Yokohama:
Een gt'oot nSHortiment J'.apAlHlche gekleurde papiezijden Waaieri met i,Toor.
prachtig yerla.kt papiel'en Kistje, twee Kabi·
met zilver gemollteerd op voetstuk, J'uweel
Theedoozen t l 1heekopjes in diYerae soort-ell!
ecnige keurige Schutsels.
80ESJ\L-\.N· 011 00.

J

Kamel:ii~g,e Zadels
c:

0

if!uller1tL HetzeHde z\)u men immera doen, inrteen g,'DOt
-rOOr
burger1ijken dienst,
7UliBrf induslrie of den hanuel \Vera iVe-gge-trog-~

1iellluei

t
e gt'Jote lJijval, wcike de oprichting V:ln
ie.u'ij het. pnbliek onden.·ond ell het
dal yele jonge duchtufC!, die raeds ~jnd3 ean of
'r jr;;reu de Ec.hool verla ten ba.ddeu dadelijk daar-

SOESMAN & CO.
olilviligell per <<I) I' e 1\ tile"

1215

~~f,~,~::;i;:~i~;~~7':::::::::::;; ! ~::"~::;;,~:~~~~::' "".,,' -'"'"-' • ~

J

m p 1 eeL

PAS ONTVANGEN:.

(Word! urvolf/J.)

Drie Brandwaarborg Brandkasten,

lllet lettcrslot, nit de fnbriek yan l\lATHIJS DE
KLEJ{.K, BruaseJ.
971
SOES~B.N & Co.

SAMAHANG.

Vertrokken

PassugjoI'S

Pas gelost:

N a U: l' S -j II g 11 poe l' e per N cd. Ind.
Handa gezngvotmler vau Loenen .de Heeren
Ihl Ujann en Hudjie8!.
BATAV1A.

A a-l1 g e k 0 l!l

en

Eenige soliede IJskisten,
en 1 IJslllachin8, stelsel Oarre,

1") as 8 a giG 1.' 13

Per atoomer O\Terijssel van Nederland de heerell
Dominicus en echL
)[. Schwoll,. 'Vebater, Me. Kellar, Stiiten. J'.l'. Neuendorff', M_. ),VilJebocr, .P. W. G. Goud, me..-r. de wed.
M. O. Noordziek, gel). bfc. Donald, mevr. A. de
Rochemont - Bakel tnejuffvfouwen E. 1\1. Ba.ke, A.
M. Oltmaus, .J. W. ,D. Kioppers, van iler BOOlll beneV~!lB eon aetuohement l'lupplctie troepeu sterk 100
korpo~ae.1B en 1ll1HlilChappeu en U onderofficieren. on·
lier bevel van den kapt, Van het 0.·1. ·leger J. Schori,
1"_tlrget.tJIJ 1-';-1011 ",iju ecL~g- en 1. kind! 1;)11 onder het
meJegeJe"ide \·<l.-U den 2den lui.t-. van het O.-I Ieger
W . .(. van der Uyeo
.

.8au_erbier, SoekiaM 1 Ora~er.

"'T.

j

lteer goedkoope nn'valu'digillg vall I:Itukken I.TS}
Cara.fes Trafce,:,j flU Sorbeh.
•
1201
SOESJ\IAN en 00.

KEURIGE BRONZEN BEELDEN,
TAFELLAMPEN,
FASVN'IVAr-.:GEN.
SOESMAN en Co.

1072

J

S"IU; IIl1lvUIlKC,,:

Prachtige Lefaucheux geweren
met en zonder kist, met patroneD,.

Alsmede eenige Tro mlad e rs.

SOES}IAN & Co.

992

HEDE;'\i GELOST.

AUVEIt'I'I<JN'I'IEN.

Pel'

VERKHIJGBAAR:

SUIKER·PANNEN,
in verschillende dimtmflieJJ
hij
Me. NEILL & ' 00.

l!)'H

Pa..suit Pari-js ontvangen:
HIlndschoe1l6n J (} U yin VOOI' Dames en -Hoeren van
2 'tol; (i 'knoollOn VBtl uUe nnmmer~.
Efm nieuwe factullr l)arfmnerie vall g,l. Pin Bud enz.
Ean de Cologne.
Vinnigre de toilette (B til I y).
Riehe Eau de Toilotte.
Riehe Eau de Verv~ine d's IJllvand,eR.
-~Eau d'Entrifrice lioc~ur P j ,8 r r e & Bat. n t:.
Ban de Quinine' pour les Chevaux;

Huile Meduline
dito.
·Pommade Dilche.ee et Violette.
Diverse Teintuies inBtanto.ness et progressives pour
I., barbs et les cbeveux:.

...;!,

-:-VeloutineFay
Cold Cream ..

.,
.
.'
•
AI deze artikelen
":' 'zjjn,gerec,o,mma'ndeert
Elln de lij.,
.~
voor .
·BlancdePerle ',..
Dn m ••.,
; Polidre de .r1., ••aortie '
Bau' dJHe~e-

Odeul'll """,mes.
. ·8abem••j>
andera ze.p vaor to.ilette.

en •

;'~GlmmPQing om het hooM 80h00n~zxAmt.".

Haalltj.es .• Biet,
..bedell·· pst.
18&1

:.

'.-G>.'&'. WUIII~*I\,

•

Conrad atlugebracLt:

OvcrheerHike Z. M. Kaas.
SOESMAN & Co.

1071

E1NDELIJK GELOST .EN TRANS
VERKRIJGBAAR:

J_,er'oij'", Non <...)ondu..,ting
Composition
Agenton te Soerab,,;.:
VAN DEn ],EEUW & Co.

SOESJ\[AN & (",.
835

Holloway'S Medicijnen.
Gevnarlijk.e Diai::-hee.
- j'e oorznken dezer- verzwak.,kellde ziekte zoo'-versohi)..
lend, 1:0 de lfijze- harer 8tlnvallen zoo -vernn~erlijk 'zijnde,
pvell ee'll voldoeude teden van ,bet belnngrijk 8Al1ta1 harer !I~"cbtoffef8. Onder HolI()way\~- hebandeling, al ill de
oDrzaluk d~er Ziflkti in- ftuisterni!!, gehuld -za! d~ _11;italag
even guostig zijn, , hetziJ de moagi de l~~er, of ,k~einere
ingew8Dden '~e zatel ,\tan, dc:"zieke)I!I" wau~_zijne pWeD
met oordeal illgenomen" eo djn ~fI,)f' goed : op, -de ~zijden
der onderbuik ing~wrev8n, beteug~l&n de, ~w~,Uing, -der
blofldratell:en ~egelen: iede~e v~rk~de ~er:king, ,w8tll'qi.t
die ook onlotas!. B.idemiddel.n .erkenrecht&lreeks. cit
h.,.telling van het jui.te ev.nwiobttuasohen gev&elighotd
en prlkk~lb.arheid,. ziekelijJte. 0... ~"Qnd•. lIf••hOidlng, naluurlijke en buiten.porigelozing.
1)0o.l..Pillen yan . £ 1, f8. eDf 5.Pof4et ' Z.ltian
, 1, f 8 .on 5.
H(l,.OWAY'S

Jt) welk bezwaar kan er tegEll menigvuldiglll'
1"euuingen vau yrouwelijk per~oneel VQ,:Jr bet luge!'
lervrijs hestaau? Wij kennan aT.' geell enkel. A.un~
tomen, dat Yijftig TJercent der uitgezonden dames
Indi5 voor het onderwijs verloreD gatHl} Wilt
::d? Ret Gouvernement Hjdt er immers
tale hij, aaogezien op de gelukkige
bepaiing van toepas~ing ~, Uilt zij binuen
f jaren willekeurig 's land, dieD'! verl.tendelBten terugbetalen wat zij a1s gratificatie voor
en a.-ariocht vau den Sl""t bebben ant·

PILLEN EN ZALF.:-

r

Ul,ftdbou .W.CALIsTA.NS· On Co/

:!IO~\r~~nFt!t:~ ~.~A.

~:ral
H.t. Ill!) LYON eo 80

'*"".'i.
,.

"

der

ft

~
'tfil

.

. .1IBQ!r.·'
-i _ _ _

.-~.

ets bij eventueele de;:;ertie, maar het wiot er
lfs bij, omdnt langs dtou weg de Indi,eb. maat~appij ".r!ijkt wordlll1et besoba.file pn ontwikkelde
~oUireD, die elk in haa.r kriug lIiet zullen nalaten
-el
tEl dr-agen tot veredeling van het Euro~
element in Indio.
,ovelldien--U:H~5 LLI"' .... ,,10.;:;1. UV')l UI;;' tlt'r~1,.!! l<eleUr;ing uiet, lalen afschrikkeo l :ooral niet waar
.t eoe zoo gewicb!igB zaak geldt als de vorming

l

"rouweliike Indiscbe jeugd.

E1:.'\ G-llOOl' O~Htrr., 'OOB.KCtMEY. Het ge;"!chil tu.s3Chen
Duit.'!chluml ~n
(Zuit.l-A'iucrik:i)';:~'"pgelvSt)
men ht2'l:'ft. Den
toll

!1lIe w){Jrwaal'd~u a&ngttnt~~
Maart werd ,de nll.itdcbe Tl:lg'

Jen 5en April

'\\:erd de'

80,00\,1 pond-

-dar

betaald. Yoigens e~n .schrij\~eD" yim - ~en'"
of'ficiere-n lau de d(lot, is de Republiek: .2uo -kleili . e~

wordt zij zou sled\t bestuurd, dat ten oillde__ de_ bo-

:~~~cno:nH~e ,~.~l~l'~~~J k~:~lensu~:!;~ta1~~, _u~ll~pu~
scholcn YOOI' lea munden gealoten werden.
De pers in Nicaragti.a va-It echter Duitschland
ailt! andere H~emdelingell IIt/tig aan.

Ret bezwilar, nu

rvondeu, zal gaandeweg- minder worden! want
elijk zal ar oen grens komen nan het sluiten
hUW.elijken, en meer en, meer zUllen. de geval~
zieb voordoen, de.t ook d. g.h\lwde onder"'ijfa, haar. ,betrekking niet verlant, m'nar door ha8~

·ht-blijven e.ne bijdrage wi! leveren aan de hDi, e behoeften.
.
i.v.r, danbij d•• el·sto d. beste onverwacht.
leg.nheid d. zaok in den steak te I"t.n,. bad
behooren . voort Ie bouwen op de. grondslagen
meerb.do.ld Kon, beslnil .. Dil ie niel gescbiedt.
besluitverkla.rtb .v. op de ondetwijzer.esen
toepassing de in Indt.; b•• taands of nad.r .asl
teUell reglementen op deverl?veri,w.ehtg:~lden
p.neio.n.n, ,doob . v.rpHchl ze to,.ens bij fe
en.!ot. het ,weduwen·en wee.enronds, zonder

wordlaangegeven, welke voordeele,nbaBr daar-

Ie.. atAde .. kolllt!l. "Wordt,. Ills zij· gfhuwd II,

EEN YnERM:D6~:)QRTle ONDERZOBK ,:D0em.den

,wij :-:eer-

gist:cre~ de i,nspectie. san board ~er 8toom8chep~ ~p

Singapore door denW.terochoutgebouden, · O'll h'!li.
b~!(1rs,g del' _door el~ Mekkaganger medagell,(J~~n. re~~~;
ge~_~ _te _con,8tate~ren. W,erkelijk is "zulka _gesc~_~~,4:,;OPh
la~t .,.:au clan Che( dar politie~ en weI: omdat ~et _~,
~lck()n wa.s, dat de, pelgritua ,meerm~e.n _Diet volded~_
.an 'het watt.lijk voorocbrift, 't welk· bepaalt,'(\l\LIIiiJ
bij ,Ie 8al:lYrlW1ge der -pas moetell bewijien" van g~
nuegzaam 'rei~ula voorzien ,to :~zijn':8n' 1"400'-1~ '.1Mbbengedepon.erdtot ond.rhond huline1'achterbl\f\'lII!'"
de betrekking.~. Om nu te voorkolliell.' 'dab ttt,'delt'
bedrog gepleegd \Vordt,~door . bij het.~a.nvragen.~ar

I'" metgeleenrl geld voor ~.ndag tel!ottien':-; ll~ett
de Water.cbout last ontvang~n,tellt8Iia ·te.· on,,-9&0$;."
ken, o.fde b.devaartgangerBop h.t :oogenb!lk ".~,
v.~trek\Verkelijkin. hetb9lllt.ll\iD; dtlt.~~of~t!l\ll~

g'ageven reilgelden.".: . . . . . .

'".

""

