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IlIJ DIT llI,AD BEHOORT BEN I!IJYOEGSEL.

i\:rieu,ve

len met Ie gel'illge middelcn en dfi[lr~OOr ~eJ! be~

a.I'I~aJl.ge",

Ab(J'nnenten

de nog te ve.'seldjn.,.. ..,....... e.·s tot
1 Juli a . .y. !p·ulis.

JJeschouwingen van' een ZWltrtgallige.
Het onderataoude sluk werd on. ter plaatsi fig
R8.ugeboden, door een ontwikkeld mau, theme in de

heeft Ieeren kennen. Orschoou tiier
Bcbien niet vrij van e8nige
ieder llloeten tOflstemmen, dat, de
gagronde redenen aanvoerc, Om

dllar misveel
ontevreden-

heid te reobt ...rtligen. Wi] zijn or zeket' van, d.t
zeer velen in Indie b(lr::!id 7.ullen gevollden wot·den
zljne beachouwingen te onder05chnjven, ja, op SOillmige puoten den schrijver zelfs van te groote gemotigdheid zullen beschuldigen,
Het .rlikel \\'a. getitelJ:

ONZE REOffTE0I.

gecc""IJrllnee>r,j gas,

h het geen diefstal aI, men telkens hoort van
tekol'ten in's la.nds kassen J vendukassen, ill die

p05ter~ien zijn iugetroklren, - in lekke wa;Sgoosplaats
te nemen , tU3scben Arabiel'en en Ohineezen J die, in

van notarls.3en, ontvangers, t'tc. etc., terwijl e1' in·
specteurs zijn om 'die' ka,8sen te cont1'oleereu; aL~
mell ziet hoe er bij de Genie, den Waterstaat en 'a,nd~re
dt'pa.rtmnenten met 't! lands gelden worde

l3iechL
tU\l in eene

een man temtJ sen de teerpot vas,tw
er bij

staall toe te, kijkfHl;

huizen ziet batmen voor ! 120000, en "aL alles zoo
duur en sleeht mogelijk?
Ie hol geen diefstal nan het ulgetneen gepleegd 1
als Diet ill alie takken van beSLUl)r de -meest mogelijke zuiuigheid W-Dl'JL iu. aohL gellomen, en niet
van aIle arnbtenaren de strengste plicbtsbetl'achUng

naar behooren vOlbreng.n'l
Is hetgeen ~iefBtal, aan betalgemeen gepleegd, aI,

aan·l·

Iudie jarell lan. g gexploiteerd en Zijl}f'\. balen
gewead heeft tot het maken \'all bru~gen, spoor.
wegen enz. enz, in Nederland, zonder er :.o:eifs aan
te den~en, am ill d. cerate behoeften van Indie le
gemoet te komen, nu zal ,men de hiel' aaawezige,

Ill.e. n de. ,controle oP. de- urlevenbeste,l.lsrSJ d,Ie gO.:d
werkte, llltrekt eu daar,door hetpubhek dWHlgt~~n
bneven aan te teekenen I
Is het geen dieMaI " ' .. maar waar zouden \Vij
eindigen indien wij op deze wijz.e wilden voort~aa.J"/(
reeds z-waar belaste Euroreanen nag meerdere lasRet aautal. VJorbeelUen is l~~io. :"aru' wi) OilS
ien opleggenJ en zulk~ onJer yoorwE',nds·11 dat e1'
ook wellu~~, hlJkt! of iecut8" vuor of 8.c~lerwaal'tsJ
tQ,sns spoorwegen, havenwerkeD 1 bruggeD J wegen,
aan alia l.;lylen.
MeIl behoeh ~lechL~ zlJn oog op
enz. enz. maeten sangelegd worde~j, en ondanks
La.. sltlaD, am Op een nieu\v vLlorbeeld te kunnen
Iodie _nog steeds eeo bntig saldo van eelliga UJilwij'zen; eon ZOll men dan llOg willen zeggen: ndie
lioenen blijft afwerpen. Al ware e1' voor een
toesland is lliet viciens, onze maatscuappij is 011eLikel jn.ar een klein tekort, zou het dan niat veel
onverbeterlijk, wij wonen in ean Eillorado ?JI
rationeeler gewee3t. zijn, indien thans Nederlaud
Voor Gouv,~rnelllents ambtenaren in het algemeelJ,
J;ldie te hulp kwam, IH\d;tt het jaren ·Iaug van- 111OllJ!~llktl Cen goed tracteillent, in verge.die,ehatten. getrokken heeft? Met het oog daaro!,
len min.te vall het meerendeel der particuliewu ,men het biIlijk mcgen noemen, dat voortaan
reno (eDkele kooplui en ande1'eu duargelateu), voert
betbaLig slot gobsel ten voordeele von In1ie werd
men weinig of niet. nit; men komI. laat op het huLoor
aangew~nd._.
___
of ailn zijne bcz:gheden en g.a,at tegon twee uren
Doe4- die bet36'5ouwingen dAarg'elat.en, wHleli wij
's rnidda.gs weder Illu:t.r huii3, na lwt-grootste gedeelbier naga9.n: i~l hoeverre de nieuwe belastio·gen
te van die weillige uren met beUi~elingen te hebben
noodig z~n, iu verband met de. be,taande toezoek gebr.cht. Da helft wordt nieL gedaao . van het.landeu, om daarna .iu korta trekken Le formnleegeen men had kunnen doen, en toch klaagt lllen
ren,' w•• rop deze bellingen DOS recht geven.
algemeeu dat de tractementen niet voldoende zijo,
Waren ~ie belastingen noodig'? l\.fet andere woorlerwjji zij telke!ls \Yorden opgevoerd. alsof (nen hel
-de-n~ had men,_ Diet hmgs aauere wagen tot het'?:eU·
tracteruent getloot Om er zoo weiuig Ulcgelijk dien.
de reeultaat kuunen komen, namelijk 'de middele'n
steo vool' te presteereo.
kunnen vinden urn IUIn al de behuefLen van Judie
B0 bijua aile takken van dieDst heer",ht achtert~- vc.ldoen, _zonder daarvoor de ingezetenen nieuwe
atanJ J ditHlte!lgevolge ,blijven de !ileeste zakett Illilan.
belastingen op te leggen?
den lang ooalgedaan liggen, dikwijl. tol ~rooLe
En ieder, die Liereenige jareo heeft doo.gebracht
scbade van belaoghebbendell.
'eli' met- de tOestanaen i.n de st~rJen en in het binHoe vele ambtauaren het aan kljDllis, aCCufntesee
nanland bekend i" zol v.olmoLdi!,: moete" o"tweor·
ot vlijt ootbreakt, om naar belworen Ie doea wat
'den'met ja.Doeb, daaNoa behoort in de eerBte plaat~
hUll plicbt is, blijkl nit het groote aantal kwijteerien· goeden wiI en _ Ben erneUg voornemen am
Bcheldiogen, van opgeJegde boete3.
dao,Angi ...tel ,ehaoD te vegen en aan de tegcnBehoorlijke b.oenwerken worden nergen, in Ned.
woordigevicieuse toestanden een einde te mnIudi. gevonden (wat die te Tandjoellg-Priok metken.M~n Illogehet ni., WIllen erkc~nen, dau wei
tertijd voor de practijk zijnzaI, kau later eerst blijke~,
trachlen te verbloemeD, de waarh.id ie, hoe onaallge·
en valo reedenbevinden zioll in .. zoodanigen to .. t~n~,
laam tnlk, ookllloge kJinken, dot diefatal en wllndal ze aileen bij goed wed:rtoegankelijk' zjjll.
bebeer. inln~i9· sobering en illelagzijn, anzulke ."P
De wegen Yarkeeren, op ..er ankele uitzonderingen
den grootst mogelijke sehaal; het is al. een roofilOl,
ns, in deD slocbt,t mogelijkenetaat; in den weatw8ar!n.~~me.sten'bnnb.st doeD, am voor bot
rnOBSSOn worden' zein IUodderpfJelell heroohap9D, en
minst mogeHjke wark de meest. mogeJijke betaling
in den oostmoesson zijn ,za bBl\st niet te .berijdan tente .flangen enhet grootst mogolijka sandeelvan gevolgevanbet zoogena.mde"begrintau",d. I.llet
den buitn~r dch toe testrijken, (erviijl met de onregelmatig beleg'gen lDet keien als kind~rhoofden.
belaog'm,an. den. Staat. op de.· m_t·. roekelooz.
Ba.chntting tagen de ·brandende .outlef! men ar
+w~rdt omgesi"Vilg~~,
zeldan aan, en vOEltpaden .ar lang. Rchlmen Diet
Of "118 het geen roek~looBheid, eeR Ditpnttenden Doodig, zooda! .Iles, karren, vrachtrMrd~n, men;
OOJ'lqgto \UlgiJll18D, die jaarlijksoh millioeneD sohute.obenen rijluigen ziob ple.st t. verdringen op .d.
ea dmsencIBn mensch\!lllev~. kOllt. zonder ziob V90'" paien, door' da voetgangers en de wlelen dervoerttli_
,fti vet'gewi8f60ftll de sterkte en _.d&middaleti g!'ln elfengemaakt... '.'
..'
.
, , '.'
.? Niete toob wa.egeV8tl binnenw.gen Is in het g.b~l geaolllltllke,
w~.t. tIa!J. ~.~.~ I;B _dOIlll'~jlIIe;
tenei,l men de mel· bo.oggras; begroeide paden
_~i81i 4U '. . ,. bnllP door • . lIlDdillllren tuueben deveBllbillende. dea'e dul'Ondertang_
a

,,J.P
~'.~~''*.
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~.k("~,rid.
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\'all

w~n geu.oodzaakt wordt..:...- dewijl de vroeger be~taande

welke onze reehLen zijn en waar wij ill deze kolonHin billijkerwijze aonspraak
hebben. Nadat men

•, . · •• It

men doc)!;: middel
aan elkauder

wBrk ging, die iedereen v~rbaasde?

wo1'dt gevorderJ?
Is het geen dien~tal, aau ~flt algemeen gepleegJ,
waun8er men tr~ctementell mtkeert a.an r.mbtenaren
die er geeD werk voor doeu 1 of wel buu wt!rk uiet

>

Op de spoorwegen, r.oowel, di~ vat. den Staal
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een korten tijd uitvoering zal worden gegeven,
is bet,onzes in:llene niet ondienslig eens na te gllan,

or

ren 01' vele plaat'en.
particulielen, staat meu bloot "an de grofbeden. ell: wille~eur der geealpl\Jye~rden, ~erwijl

Landt en dda

Than8, IlU de bela~ling8plannen daar de Kamel'S
in beginsel zijn goedgekeurd en daaraau binnen

Oak worden aboX1ne~euten op Adverten.tie~ _~KenOmen.

al.

aj.. men vlaggestokken ziet m"ken vour f 6000,

I

'I'

wijs van onze ooruacbt te geveo, terwijl men bovendien in, de eerate t.ijuen met eeue lSllwueiJ. te

sprongeIlj LOG lieU w€ll'k'iolk. en lweH'd hooge
nen nHbetM.alt, zondeL' dat Ze er een vie,~-de gedeelte
vool'doen Vun betgeen ~ij bij particulieren ,prestteeren; ais men melselu81's V'tin den ,~r ateralaat sen
muur del Of.l!rekken, dip;, op zekera hoogte gekomen,
om valt
loez;icotj a18 men flen bnlg

binnenland'en gevestigd, die de toe~tanden op Java
siuds een reeks van jaren in ver~chillende stl'eke.n

P.!., Enklaarvan G~er;cke.

PBI.TS DER .ADV.~R~~N;;IEbl ~
VHn l-·iO woo~don VOqI-' twee pJaati;;ingen L1..-1

'd~n~,

."''''

.~. bllllufl8ll41 iA~el1lJ1111J1ej.

raIl

de tach reeds 8lUerige en
in den kort:5tmogelijken
w~t,8n t,e hel':3cheptot eelzaal J spuwbak en
hllnner hehoefteo.

pell, door ze te
Uil '-fl'lcicening Rail

Ret b~heer der telegr!lfen, laat zeer veel te wenscbeH ever; de lijnen ziju oiet - lalrijk gflIloeg, de.
draden e:l toesteilen telkena defect, het peraoneel
ol~voldoende wat llantai en capaciteiten belreft.
Dc ~ostdienst gaeft. ~elken dag reden tot ergflrnis,
sederi. het eenige lIlidJel tot controls opgeheven
iSJ t.elle.inde Let t-ractemellt vaa eetJ ige klerkeo en
bo;tellerB uit te spareu.

De pol!tie ilt1hijut sIechts te ue8taall
c:piumsluikhaudel (itl den clandesliAoeu
Gouvernemeulil koffw tegen te g.aatl.
~

Die o~ertredingen del' wet

licHcrijen van de zil'le cler inland~che be.volking
b!oot:. lOl!der dat daartegen maatregelen genOIlJe~
wordt.'-D, wrtder dat -ldj in staat i.3 zljn goed recht
le han,jlJaven, -De eeDige slraf, did e811ig:r;,iu~ dna.r·
i~ afge~chaft.

volko-

men vrij h~et, wortH in stilte met hand en tan1
tegengewerkt; niet~egenstaa:lde dB agrari~che wet
aa-lImoedigin~ er van ten g-rondslag- lleeTt,- lnaakt
men haar ft;'itelijk nagenoeg onmogelUk, door heii
huren yan gronden, tot cen juar tc

uitge-

hi-'t

",erkan
in het \."et'!eenen e~Jle:r
acte van geg-oedheU, ler\vijl boveoJien de' medediri.
ging van Europeanen bIjna onmogelijk wvrdf-" zoowel
WegelB de bepalingen zel\'e, als door bet wiilekcu.
keurige iu bet 'at"kel1ren der lllsteriaJen ell tie
moeite die ffitW neelt om op dan bep8alden tijd '

het

medenemen, ,beBt.aanda

lere?,iimidd~l~n, ,~,D~fJ

hooden om de Bled&D
Ret rau.tn zal van"netwerk. -vo~nien"wor.
£leu om d.e ·verbinding der ,ballon!f' onderling ~~geiij,k
te waken, eu door zlikken ballast, die naar verki~ing
aan .het' mam: _kunaen gehangen \\'o:rden eo ve,rechoven,
zulleu b_allons steed:J up gelijke hoogte gehOli.den IfO.~
den. Sleepzeilon moe ten \"oorkomen, dat de' balJ!oJlli
zich boven etme zekere hoogte (500 loet)· ver~eft'en,
eu door cen telegraphische ~draadJ die~:ooor, middel
\'Bn e~ll groat rJlll, dat aau bet raam i8 verboDdeDf zal
te

worden afgewikkeld, blijft men altn het achip-verb6bdOD
van 't welk de oudernemi_ng -zal uitgaan; me'n zlll te.
door deze draad dOll sfgelegden "fstand iunnon
bal'ekenen, De heer Oheyne stelt v-001' de baUoDB tegen
het einde ran .Mei to doen opstijgen.: Tellgefolge der
in de llahithcid 'fan de Noordpool heersehende eigtna.ardige Vtrindge!Jteldheid, hoopt ml;lo de, Pool tot op
min.'>ltenf:! twintig .f.;jugelsche mijlen ie kunnen uaderan.
D0 balloulil worden uh:dall op .zakere wijze,
de rei!! una! de, N oorpool foortge&eten
waarnemingeu gooomen, Me~,~'
\'oorts de tel'ugreis~hetsobip
n"dat de balloDs met het- medegenomen
gecomprimeerde gas gt',~uld zijn. De honden all aIeden
yen3

,oar

en (leo(lI1>'Un"8, hier en dfl-ar op
orodat
hUll voordeelen van trekken.
Elk El.lt'opeaan s.taat an.u de verregaand~te op-

1a."ld:wuw.lIijverheid, die

b~ut(:,D :1'aamwe~k -4ri_~, 'b~ion5,
die, bebalv~ z,~ ma.~ ~~ii&g~J

te krijgen na de ailevering vau een pt~r-

'J.1013zidlt op bakkerijen en gJachterijen - bestaat
8ieGbts in IJa3-m; feilelijk moet het pub1iek zich
vergenoegen met u~tgeen de Chineezen tegen fHnke
pri]~cn f.!:elieveu te. verl~oopen, 't zij urocd van be~
dontcn of met andp,rr! atotfen gemeugu meal, 't zU
vle8sch van ,deke of gestorven diereG.
Behoorlijke controle ontbreekt over,,}, e!1 kH.tl uiet

bestao.n, 2oo1sog rle contJ'olcerende ambtanar~tl bij
bun colleg,.·~, wien zij controleeren moeten, gaan
logeereu; zoohng OhineezeJ' door clideaux van sigarBn, hammen, thee suiker en gebak - 80ms
oak van geld, jll, grot gold - de oogrm der ins pecteurs weteu le vdrhlindell; wolang het hun topgeL
laten wordt, rijtuigen en pnal'den te lee: en van ill
J

I"nctsche Lbofden en Ohineezen.
Wi! men ilog meer' stas1tjAI"I, ten bewijze daL
IndH~ cen Angia~stal is? Maar wUl1rtoe? Eon ieder
beet't el~chtB rondom zich te zieu ol'n hE'.tgeen wij
aanstipteo te verllcnvondigl-m., Voor ()Us floal ,fl.chtten wij lIet ~angev~errlt"l voldot:lllde om te doen beseHen, dat waar de staal, 7,(1) ZBel' in gehreke hlijft
a.n bare verplicbti"gen tegenover bel volk Ie voldoen,. bilJijkerwij,.e . het lDotie! ontbreekt om bet
nog zwaardero Iasten op te Ieggen, dar; bet reeds
Ie dragen heeft.
[Slol volgl,]
j

worden op de ontuekkiug.tuchtente Iande g~be<igd.
EES TAU LJolrtx. Ha,eft eea kat" zooaJs d~ ~el.
7.eggen negell Ie\'ens te f"erlier;en, eer ~_ dood
dS!l ~eIl tijgert Zuik een dier, dOor, dell
3IuhartHlja nu
Dan het Ratlle's inetitunt gao
zonden om
te'ifvrdeli, heeft; zoilveel.t1ychaiIl6
geelikt, a.b
Olli 160 volwassen m8n8cben i.e
dacn JoodtaHt~n, en heet"t- ita tlek--uur 3~'uul'v~olijk
J

1.8;

en weI uoorgebra.ebt.

'

salon, wel'd een IsveDdige
disku~.'!ie
arer den Wa&r8Chijlllijkeu uitalag
een {)\~entueeleJl our-log tusschen Rusland en Bnge.
la.nd. - Weet gij wel, Leid~ eeu ge,l.teraal, dat Enpland in net Oosrtm een !.ege1' ,,'au 80, 000 man ,.
wal kan 7.ett<."ll: - Wat hilreekent sen lager vn.D_80JOO~
man? R-utwoorddn eeu rre-erode _diplomaat, 't Iijnjwst
bloemcn genueg om cen. kerkhof te ,-ersieren.

'an

....

.l{US. Zekera Whitin :New~T ork, het:1l: 400 dollars boate mooten
omda.t hij g.-i~rlle, ee::t !ius zou " 'gege'~n h6~'
ben ABIl zijae buurfrou\\'; meH. Mead, moed~r fin
riel' kind~rcll en
\':i.ll eeo geneeaheer,
Oulllng~ zat dele d~me
haa!" huia op haren ecbt.
g~UOQt t~ wachten, toen gt!uoemde Whitbeek biDnent,rad en n~_rtt'llL1e gedroomd te bebben dat zij hem e8n
ku:'l,_ had be1oofd. Hij kwam thane -den -kus· opeiM~enl
r.eide hij. )lr.HDuw .Mead -echtel' venetie zieti hierte.
gen en klai\gde hem aan; W88.rop' de lechtbw· helD
tot
DOe1:e vctoordeeide. -'tlB-inderdaad
",vel we.t
zoo 'n SODl te moeten- betalen \-(lor'een
kus, dien men niet eens gekregen heef~,
VU;RHO:XDEkD DOLUlul YOOR ERN

.

EEK GBLlJK.

Eull

...

geneesheer wer{l

by

sen,

zlake

gc:roepeu, dien men hem ala zaer ernstig -oIlgeBtel~
yoorst.elde. In de-ziekenkamer WItS- het erg donker,'en
toen men den genee!5beer aan het ziekbed bra,eh~ be- •

mCl'kte_ hij (lat armell en hll.uden "an den patient totao.l bln.ll.W WtlNll.
v Beste 'frQu'w/' zeide un de arts tot de vrou" VAn
den 'liiektc, ~uw IU"U 18 niet meer te, red4en".,bet
koudvuur 1S reeds_ door r.ijn geheele liehUlll. geBlag~ili
Dat is geen koudmur; mynheer de dokter, 'Antwoorddu de VfOUW, ~bet_ 'vel van mijll .-~&~ is. ·~Itijd
7,,00, want hij is blauw'ierver."
, _ : ._ " .' : ,:
• Wel", ,)riep de de dokter v~l'b~ugd, IId.ti~:~e~,~:eI,~
\-"001' uw mau, want ala hij ge,en bla.uwverve1r
was, h!.d hij zondo·1' f:ut-illoeten'·Bt'ehen;,~
-

'i

ET,KCl'RISO'H LronT,

,~ed:'r:·,bet _elecbi!~h"_:li~~(4~~;~,

t'lectro-magnetiB(;he maobin~~, w~rdt v~~~e~~: ,i:$ ~~~~
bepaRl~e omwenteling _in,de, wijze, _van" _~~~~~~~t'e~'i~~~
ache Acon~mif{·hebben' de: twaalf -oorlogen, die :Da den \ stann, en zeker iial, 't .w,e_ii,en. dat binnen.'.:~_o,~_te~~~}r
Krimoorlog' zijn" geleverd ~ de jongBte RU8SiBch~Turk· ! Innge1'en ',tijd het ·ga,Blicht tot~al ~al ,ve+dr~~gen~':,~r~e_~,
s .. b" .. oorlog -niet, _medegerekeud - ZlJo·Wt'! n.an ,gefmeu-' ' ;;'00 ,vool' straaherlichtiu g" ~la v~or ~et ,_erlioMwi;,!~
veld'en a18 o.arniiekte: overledenen.1.948.000 ,monacben·
~roote iuri.chti,~gen. ,_Na,8.t" ,den u,itsJag, .di6'~.i;tn~~J~,~

W AT

OORLOGEN YERSLlNDEN,

·Volgeus- de Londen~

leven.gilkQst.'Aan geldhebben zij onge.e.r' 29 milhed.n h•• ft verhogen, kaumen a.nD.lI!~n,~He,1
Hard' guld.llg~vord.rd,.en. 80m; die aobl .. tienm.al
el •• triBeb lieht. op den duur, bij .en ••••lU&.ls\O,Qr.~;
groat i... d. ge.om.nlijk• • taten .&nEurop'
li.htkraoht, .•.•n ~erdegoedkoop.riadl~ga'4o~l,
bene.ens. A1Il8rika j_lijk..an inkom.t.n heff.n,
: Vand••r : d.t in l>'rank,rijk,.. ~~.r,h,~ ~~~~l~~,~
.a.
'liehl h.t ....ti. t.ag.pll8t,ditli~htinW 'An fl.
Em.. MOOIWOOJ,ilXPlIDlTIlD na LllOIITB.lLLON.Vol, briek.n, inspoorwegatabions ·en.'n bll'llMt'rGl=
g"1ll de fhllpAio he~b_v.4. ueren €lbeyne en :Henri
jarenbet gllBlioht heel'll .erdI'orrgin. Ol1llill
Oox.wel\ een.,l\Il.l. OJI.titDIJl'eBen , wbgewerkD OmlllElt
paatmensoderl>mo'j..eD. ditllollHP'loIDl!ll~
l~htbt!lloud• •oordtlooltB belltlidtelli' I;ti&rtoewil flaataen~o•., De beerGrlllllDllJj_lItll\lUtU" •

.•00

h.

AAIlDBIVIN8 . Zondog ;11., 'I morgan. eveD over ·half
negeD bad te Bata,ia oone aard..,butlding plaats,. die
in de bovenetad reedl· buitenll"":"'OfI · laDg<!urig en
oterk, i. do benedon.t.d nog ,.of b.vi~er geweest.it
en folgene eomm.i gen wei. een :m:inuut . ~nh.ie~d... 'D~
heweging was daar, volgen. hot A. D., .00. lterk, dat
vo,och.id.ne .perSonen ·.ei1 g •• o.! ,all oppi.soeiijkheid

Parijl, h•• t\ het ';"rat .I,; ol.etto-magnotioch. li.ht.
ma.bin. TOrvaardigd, ...amo· driB veroobilleod. bewer·
Dupn, D. L 'an de "er"niging .AlliaD~e., te'Parija,
T&U Holmes, te Lond~n. ~n 'fan Siemens eo' Hallke
to a.rHjn, in don hand. I gebracbt werden. Sed.rt
een jur "ljn opderteheideoo proefeu met dele
,erachilleude machinell geuomen. en t~Tl slotte if! be-J

De volgorde, n ••r •• anleidiug der
kunuau atellt!a: l.

Jel' geD()Ulen proeven, lOU. men

Siemeoll: 2. Gramme: U. Alhance en ,:1. Holme~. Een
nauwkeurig onJilr.to!k heeft oo k: be we zen, oat de
UlRchine .yan :Sjemens, di e ds minete drijfkracht
.,..er~iacbt, ,ook het. millst &all llijting onderhevig il.
.-

- --,--,---- - -- - ----- -DB LA.ND1U. .il) t8 Sllill80r&ng behandelde heden u e
u.~k van '~lbok Djiab, wQonaohtig in de karupong
Moetrie, "an bt1:roep makelaflrater ill b.vout~ri en, en
hu.ar euhtgenoot p"imH.uj de eerste was beschuldi gd
V'ft.U mit\brllik: Tan me.d eplichti gh eid daaraan .•
De Landrao.d vallO. 'jUbok D jill,h echuldig aan het
ha.ar ten Ia.ate gelegde en Yel'oot'deelde haar tot 3 jarall
d wanga,beid h d. k. en J 1200 boote. Paimau werd
vrijgeeprokeu..
- -D.B :POL[TU!-OPZIE~F.R te Boeloa t)am heden morgen
twee no n wen ill arreMt, die e lk oirca. 15 ka.t i ' 8 kof:·
lie bij zi c h droegen. ~ V &11 dergelijke pl R.gerij dor
de'HI,be volking hu.dden we in geruilllen tijd niets g~
hO(lrd . .A.1!5 't Gouvernemeut het da,irn\u heboen mo et,
ziet het or vrij trenrig nit. Boven,jien: wie l e ver ~
hct bcwijs, dat tie vervq tJrclo k oIfie 8tlLt~t8·eigendom was ?
TE CII.EBlDON za1 , bJijke ns ruhe rton tje, lien 2gen
Juli . hot m"ken V1\-U een drinkwaterleiding worde n
aanbeBteed 1 W8.tlrnlU d e kosten begroot ziju op

f 82,500.
Ol"IUl!ZA.KEN. De ...A.8silllten t.~ W edaua 2ue kl. te Karang.teogah deed gi.5tera.\~o l1d om i uur eeue hui szoeking uij den Oilinees Oei K oen, in de k&lllpong SebandtioraD , doc h ear"t ua B tJD btdf uur I;e .ve l·geefa 0t>
d d, gftedgeslotell denr geklo pt te hebben k OIl lIij tCl6gang bekolueu . Rei; bleek hem uu, dat me u ge r. egd en
tijd beateed h:1.d, Dill eenigl;! d OO ZBU met tju.ndoe te
ledigeu, de inhoud achter hat huis op den grond te
w6rpen en 7.e daarna. met water te overgietell. Met
groote nl.Oe ite gelukte het de r
echter eene ho e"Veelheid van 20 mata.'1:1 tjandoe
\'erzamelen.
WEDU WEN "EN WEEZE.N : De Boer. U . . brengt
"Ii-19 van bet Reglement op het loekenneu

van di efstal of Van poging daartoe j de na.chtclijke
patrOl.lille i8 dil~g e llt, ell de g61'doewachtera worden op
ingeDlaUse IDIl,Uler op de proe! geetelu. en .•.. ook
scrieus gestraft, waUlll;ler ze niet op huD. qui tillie zijn.
0plllel'kelijk is het ook, dat de vroeger zoo levendige ha.ndel in koffie, althans op de hoofdplaats, een
gevoelige knak Irf'ijgt door bet tOG Ws.akZ&&1U oog- van
de politie. E er e, wien ze toekomt.
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MEK BORRlJ"PT ONS ult Batavia, dat tegenwoordig ,
de InBpecteur Schujjlenhurg zich half lam schrijft a&n
de voorbereidiu g del' aanstaande belutingen.

en

bebeerd worden en wier lot bet is, om, terwijl aile
op .zich zelf I!taande ls.n aeo . van den aardbod~m
moelt-e h.ebben OIU met huune Inkomsten hanne Ultgaven te dekken, nl>g geld tc llloeteu overhouden.
Ret d, D. breng t 'in heriullering, dat Ul en heeft
ge.llproken o\"t~r ve rtegen woordiging nLn Indic. Doch
geen middel hoegeuaamd ncbt het in staat, om zoolang
de financieele , erhouding tus5cheu Nederland en Indie niet regelmatig is geworden, ..de groote gebrekell
der Indische ma.att1c uappij te n~rhelpev. . Men bedenke
weI, dat de . finuociecle afscheiding geen algeheele
ona.fhankbeid 11; uet blad &Cbt het een zegen en a1-

BEZUUiIGING. Naar wij verne wen is sedert eelligen
tijd een yoorstel geda:m door d on heer BQgaardt,
kontrole ur d er ill- 8n u.itga1i.ode recbten albier, tot
intrekking of afscbaffing van den . Rech crche,-scboencr.
Er werd uitgerekend. dat
vaartuig nu al 20 jareli
j&ren lang ollge\'eer /8000 . - 'sjaars heeft gekollt,
terwijl het volstrekt uiet aan het doel beantwoordt;
de die'pgang is D. 1. te groot om 1.66 d.icht ontler
den wal te komeu, dat tegen sluikha.ndel kan gewaa.kt
worden. Beter wa.ren atoomsloepeu. De Inspectenr nm
Finl)ncien, ook g tte 'l goed~ adriez;ell gekregen hebbe n.
de Oilltre nt die Auhoeuertl van Bata,ia. en ~oera.bll.ia,
denkt er -uu over, tot algemeene intrekking er Vall
over te gaan. Zoo ziet men, hoe door ondoordachte
Dlaatregelou 20 jaren laug de ~chatk.iet kau beuadeeld
worden. \Vij ichatten dat kapitaa.l over de drie hoofdplaatl:len op 5 tou.

lernoodigKt, dat de hoogat-e ambtenaren der koionie
in Holland zto llen bJ ijnm henoemd wbrdeDj biliijk: dst
lommige groote maatr~g'elen nn wetgevlng de goed
keuting der N ederllmdsche Regeering behoeveu. maar
rut
niet dat zij door de zeef der welspreksndheid eener
talrijke vergacieriug zullen gelaten moeten worden. Ret
blad T.OU hier 111 Indi o geen parlement wenschen of
ieb wat er op geleek; bet zou' lnd.ie geuoeg ,-ertegenwoordigd a.chten, wann ee r in een wetgevellden :Raad
een vel' regen woordiger der grootate ~teden, en van
wt den 3ard. der ,...aak door bijzondere ~)angen gekellmerkte llfdcelin g en der k()locie r.ittlo g hadden.
Maar de financieele schciding o.cht het noodig, omdat
zander haRr oo,ermijdelijk deze kolonie eeu geldelij.k.e
onderneming van Nederland blij£t, wier , b~atuur tengevolge de.r ~ill de Kamer beersuheudd ' dl!nkbeeldeu
van den dag, niet consequent kan blijveu, aile breedte
Zoo ~iju nu .n og ta! van zaken in India &8.n te
VAn op"fatting en ruimte. "'&n heleid moet mitl8ell en
wijzen, welke tot bezuioiging kendan leiden.
in kleinighedcn en langs ll11erll!i bijpaden bet belr::md
moet z<Jeke.n van de directe voordeelen, die de burE":N ELDOlU])O. Iem8nd, die onlangll bet district
"ortDel"s Zou .'l.ij cuu!J equ ent WAren, behuorden te verRawa Poolo II (Afd. Sido.ardjo) b.zooht, w•• , hij
amadcu, -en die meer en meer in voordo'dtjes oni;&&r,
een tiental jar~u gel eden vertoefd had, drukt i!J, , de
den. welke 8.SI1 beu.nha.zerij doen den ken. En het
f:cer. (t. zijne bewondering uit ,·an betgaen hij dur
gro!Jte kWll-ad i8) d~t me n in Nederland guo e;gd i. de
waarnam. ~ Zelden yoorzeker" schrij(t bijt ,ZH..g ik zulk
EUf'op~e:i'che inw"neNJ van Ned,·}ndie tt'genot"er den
een prachtigell rijweg Ria hierj ov t!r een afubtnd vau ; inlandt!r niet to ve.rtruuweu, V"Oora..l ()v grood ,un de
p. m . 8 pa.len. trot ik manneu ~n ' yrO~1V,en Ilan, betig
mneite, die men bh·rteJll,nde bt!eft VOl in ta zieu, cIat
met den weg - meer 01' een onme-t-e lijke , lomLllerrijke
in oIize maatechllppij precietJ b"ttclfd~ IStrafrecbt als
lan.u gelijkenda te begieten eo bet ' vuil weg to
in Europa. moet toe ~ ep&fllt worden, . Duco men vergeet
ruimen. Onwille keurig vroeg ik dazen en gensu af,
in N eduland, dat wat de inlander in dA cerate plu.ats
of wellicht den "olgenden dag ~en K&ndjeug rrOeW8.1l
benoeft, is: eeo goed bezoldigde en eerlijk e inlandscne
Be8:l.r puseeren moel'lt, waa.rop men mij Ilntwoordde'
be8tuurs· eu politiemacht, on dah de gelden) die Nt!~
aat vnu de komet van den eenen of anderell grooten
hmd uit Indie getrokken ' heert, \-QOr eeD ' gl'oot decl
Rl!er niets . bekend ..Wa9j - wa.t het onderhouden Van
die zijn, welk ~ Dootlig zl.mdt!n geweest ziju, 010 de
den weg .betrof, dit · v.ond sedert eeni ge ja.reo d"gelijks
bevolkiilg daaraa.n tE! helpeD. Indien IDdi e ziju eigen
op !lie wijzo plaats en weru, vooral door den 1i8t1htteilt
financien en dUB een vrijer bestuur g~IH~d had, gewedhono van Kandangon, gewilakt tegen het minste
loof, hot A. [I. de. do :nlander ·op dit gowichtig punt
verzuim ten de'ze.
reads. verder IOU zijn, dan . oDdel'" de ,goedtt zorgen der
Wat 'mij verder opviel wae: da.t nl de uDwabs, zoo
Nede.rlandsche regcering. }-'lnanoieele 8cheiding acht
kort flO. dec padisDij t ijd reeds . lDet tWel!de: gewaueu
It daarom ook. iu het. belang . vaD den ' iolander hoog
be plaut zijn; de , kamponge er net on" zindeHjk uitzien ,
noodi~.
en (ie bruggen en waterl.eiding·e n allen in BeU flinkeD
stal\t verk.eeron. lit informeerde, .an bet doel lllijuer
. Atjeh,
~e
re.is gelmmen, Doar de vei1igh~id in deze ' .~nietrekeI\
bespl'oken•
en vernam' dat er aedert 3 ja.ren ,zeUs 'zioh' geen eri·
hoer Rutgero v.:jlozenbnrg daoht .eer ougunkel geval van ,diefital yoorgedaam bad. Ik was gedu ..
~tig,. zoo~el over net ",,,euph.e m.i sme"· or dOD. • p86u.d orende den nacbt getuige van de wau.kr.aa.mheid uer
nie~n .van "be~~~lJg" ~ij b~t . vo'?~td~~nd beataan van
venlcbilJende gardoes, .,ersobt!idene patrouiliea door-

DE 'u SISl'BNT-RR81DSNT fAN .M). CORNELa, de heer
J. M. van Merkensteiju, it! uit ' 8 lands dieoet ontelagen, onder voorbeb.I..Il1d dat bet ontctlag eerst dan
ale , eervol" zal worde:n beschouwd, wann~er het ondttr£~ek der Justitie nllar de tegen dien ambtenlla.r iuge·
brachte bezwarell, niet tot eeo Itrafrechte.rlijke 'f"eroor·
dee ling zal leiden.
.
De ~li8tent-re8ident voor de politie to Bat&vi~, d o
~eer E . .A. "Van Vloteo, il beLl:I.st ~et de wa.aroe ming
~~r betTekki~g va.n a98ieteot--re8ident te Mr. Cornelia.

ONDlaWIJS. :Mej. van der Plaata, die eenigen. tijd
gel eden DW Europa js V'e~trokk:eD, zal da8f, naar
verzekerd wordt, geschikt eo bekwaam perBoneel ui~
ltiez&u' eD, te Batavia teruggok~erd, eene meisjeij8chool
voor ,erder vOQrtgezet onderwijl!~ openen, waara-au bet
Gouvernemcnt eene s~~~~_ toeleggen.
De C.binees Ta.n Pang Soen

teoBatavia bad: o·nl&DgfJ . aao .,den Procureur-Gene~aal
""noobriftolijke ..nklacht toxen -den Behout ~an Olf.n
iDgodielU\; ;w~rin hijm~d.de.lde, dat de•• politie....bl</n ...r be.m. zoodslllg .oude miBhs.del hebben, dat
hij daardoorver8cbiUende klleuzingon b.kom.n had,
tenll<rO;oIge waarvan hij ziek w.. gewordon.
0I1loI.rva~J~.!iti. werdn'n~pge;dragen bier'
omtrellt.. ~iIn. onde...oek: ill. te o.tellen, .ntoenwao het
';'.ld<. gobiehn, datde door den ·Obine.. i~g.diende
kIaoh~ Y~1ic~ 'en. alzoo lastorlok w.... waarombij ~o
soh '~or. donL.aBdraadve".cbeen, die Ill> op
~l1e ' bmbde zoakollderzooht te hohhon, TanP~ng
~ tt,:~eroord~elde t4t .OD~ r dwangarbeid
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'''weede Kamer
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oorl~g8toe.ta;'d .inAtj.i! ·al. over de
optlmi.tis.c~ ,.Yer,!~h~Dp'D' aaug~d~ "de . ltoa~l1 '.fau

den· reitolijkeu ·

kru\sten de ' w8Ien · eo . ~amp.'mgai ~ ge~ ,wo.D:Jer .Izoo,
da.t ."rde· e~ rust hier 'in ruime D;lato : heerschen."
De RcbriJve~ n:oemt · di~' al188
gevolg van , de
Dcti ,it.it · eu. ·~e~obiktb.\d. VWI· ..d ..... .W ~dallaRad.n
S,!.,o-.Koo~oo\'Qo en don As.;.ten!;.W.dana. Mas Beh i
l'!'lIwi1'o 'di Wirio, die hij .daarom, · bij . v.oorkomend.
gol.geDbei~,bij d4 Rege.fiDg . ooor. &en blijk '&IIw.ar~
dering aanbev_lb.
.
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:::~'o~:~~~:~:~:~::u :~~e;:;I~~;~etho~rtk~"!:nm::: f::;':~::er~::~~::~ e~n~e::d;:~e:pl~::n,z:~~:;

van
pensioeneH en eagementen ann Europeea:cbe offiicer ell
'm ilitAiren beUfHien die n rung ter sprako, in verbaod
met den tegeowoordigen toeeb:l.Ild van Atjeh, dat VI?
voet va.n vrede heet to zijn, m.aa.r feitelijk op ,'oet
viln oorlog ' ie, Bij .A t b, 18 wordt o. 3... bep&a.ld, dat
de ::1&gel ntell wettige kinderen van militairen, die " in
den 'atrijd of : ~ en door ge,'orderde of be\~olen di en6tverricbtipgen gesoeuveld of ollge lromen zijn, of aan
de gevolgen dsa.rvaD binuen eell jaar zijn overl e(lcn"
doch geen weduwe nalaten, r eo ht hebben op het peuei·
oen 1 Jat aan hun moedcr zou to egelegd Zyll . - D e
&er. Ot. yoedt vrees, dat ' men daze gunatige bepaling
niet zal to€lpasl:len, nn er ond.&nln den toel:ltand va.n
vrede 1 in Atjeh nog dsgeiijkl gel'ocbten wordt. Ir.aluers:
in . het Regl"emt'lnt wordt gesproken va.n .ttrijd en $lIeufJekn, en in vredestijd f 1Unt'Delt men niet.
\\rij gelooven, da.t de Soer. Ct. zich noodelo08 011gerust I7\lul.kt, want het R egletucnt IJpreekt lliet aUeen
vao Ill!neuvelen" ma.ar ook van· J,om!.:omt;n" bij gelege uheid van de uitvoering Y8.n "gevorderde of be va loa dionat·
verrichtingen", cn daar deze efengoed in eeri gArnizoen
als to velde kU~Den Yoorkomen , kan er, dunkt onllJ
Diet aan gedacht worden, dat de gUll.8tige bepBlingt"n
V&D. bet Reg-lement op de nageJaten weduwI)n of weezen ·'vau te Atjeb omgekomen militairen niet nn toe pasaing ,z onden zijD_'_ _ _._

'Y.u.&oB~ : ~l(IIL.AOH~.

.ii~ met~lijWlUizeu

op

wuell, dll.t de beer Tyndall , natuurkuudige bij de firma SitHnene, met z-ijne machine de ,voorkcul'verd it'Dt,'
r.oowel OUl den goedkoopen pr;ij~ all! om baar &allzien-

lijker lichtgohalte.

legt heLl. D.De zuinighoid.,

bouwtals kll8teelen; i. eenp. geb.el aildo.. dBn die,
wolke Nederlaud ten opoioLt. vau Iudii! .iopraktii k
brengt, zij beteokent beleid ill het ;uitj!even .der reedo
verwor~.en geldeD, Diet ~limheid · in bet ·'Nrgareo ·. 'an
. ,!Oo~en&amde blliterik&nsj~~. "- _Men, moge; meent ._rt,
in . Nederlaod hoog opge'en van. opoorwege,; die· gebouwd zullen .worden, van havenwerk"en, V80 verminkrcgeu ' en gealoren VCDsters rammeldenj iem&D.d:
daring ,van dieostco ' der, bevolking, alsof dit '" everieen ho()g~n kantooretoel gezetou, m08st, 'nw hij verl,oovele"gunlten waren, en evenzQovele bewij~en', dat
kla.art, v.lch bij den eersteJ.' ~chok vaat grijpen om niet
in bet bebcat der zaken a.lbier gee~ Icb'r ielheid
zijn eyeuwicbt tie vcrliezen, lJeure.o va.n ka8teo spronheerecbt. Die uitg8,en .bewijzen eebber ' niet meer dan
gen opZ!n, en bier en daar moe~.o in de belltideD·
dat. Nederland wije gen~t!lg is, om de .Ouat niet' ge.tad teu govolge der ~olviug vau de. bodem kl~p.
bee l eo ~I te laten verval1en. · Mt!n lDoge boog opge·
perboomen 4.HDvergm·allen zijn. In de bovenstad beve~ ,an groote uitga vt!u voor onderwijs, docb Bla U1e~
sLJcurde mell eer.llt eon sterke tlchudtling in de ric.hting
wist hoe wOllderlijk: met Jiu ,uitgaven geleefd wordt,
\'fm ' ooat nallt' woest, lla 'een oogenblik gevolgd door een
hoo de SCllOICll IUt!t" hlt:!!'lUldde!t:u en Amerikaallscbe
lichti6 filcbomlUeling heen en weer, die naar echat8choolbankeu overlitroo.:nd worden, tot in 't bespotte"tlfig nog aen 20 scconden aanhield.
lijke, terwijl de tractemellten der inlandache onder·
DI: REEK BJ:ROER 'DEI'~~~~~ijnt wf:lderom quaeswijzers gering zijn j dun ?ou men dUidelijk begrijpen,
tiea t.. hebben met .ijn personeel. Ll. Zondag beert
ho~ die Uitgsv811 vooral dielleD, om B.tIoD de hcde~
de neer O. Sauf"let hem uit d e rerlegenbeid gere d,
dnAgsche sChoolopric htings-manie te \'~Idoen, en neeDlduo);' bij dB uitvoering 'fau het Get elschap 1;1 den
deling en landzaat, di e op de gedwongeu cultuur
Diereotuin welwillend te aCCQ111pagD eeren, Do gewone
wij.llt, te kUllllen verwijzen nan.I" cen SToot budgc~ 'voor
pianist en z'ijo. vrouw, het ecbtpaar Sissun, 8cheeu
onderwijs, In honderd kleinigbeden ' i8, volgens het
onte\'redeu up de Directie.
A.. f)" hier het streven der Nederlandacho 'politiek
MILl't'J.RU. V olgena een fJelegrem un Atjeh, geda,oelbaar, OlD, uit te winnen, to . be.pbren en ze1£s de
tecrd 13l311gmoi 21 Juni, zijn gcelleuveld: De Luitenantil
kleintjes niet te l'er.llmadec, die op dengeen, wiell ze
der In£. A. H . Ka.lis en P. Haupt en licbt: gewond:
outgun, merkbaar drukken , In ailes ontmoet tnen
do IJuit . dar Iuf. R~ J. va.n .zwol.
hier bet t-egeuo,ergeatelde van royali teit, in zulke
D.\ate, dat kreuterigbeid eome nog een eufemisme .zijn.
D.El POLI TIE TB S.A..L.1.TlGJ.. Gilllteren zag lieu hier voor
I,OU. Deze atemming dar regeering jn AnRDcieeje za't eerlil; 't ba./ton tje uitoefeoen van kadet; op klap.rlich·
k.Bn is tegenwoo.rdig Bterker dan ooit, m.aar geheel
teu dag st&t eon Java-antje van eeu jaBl' of twaa.lf een
Yerd"ijnen kan zij nooit, zoolang onze regeering zetsarong eu ging da.armee l~ugB den groote:n weg a,a.n
baas iii van eene and'ere, die het Iand door . ceu verden had; IDea bad hem echt(}r lpoedig ingerokend.
r ekijker beheed en regeert, niet zooa.)e bet leeft en
Ik weet niet, of da.t gevalletje tar ke:nni888 va.u de
is, maar z;ooala het op papier staat.
politie is gebrachtj maar het is te hopen van weI,
En aan die regeering . van uit de verte zal geell
opdat bat a&nl okkelijke van dat baantje niet aanste-I einde komeD, vDordat do Indi8che en. de Nederlandkelijk ~orde. Sluit dit gezegde eeu complimentje foor, 8cb", , financlen ge.cheiden zu.llen zijD. Zoolang dit
de pohtie te dezer plaatae in? Men neme het, zooniet het gel'"al is, blijfli de [ndieehe Regeer ing handals men wiJi maar dit i. zeker, dat er uie.r tba~e en , l&ngete.r van den Haag en zal Ned.TlodW de onaan·

fVl'rzloht .4eP.. ~Bohedagbladpers.
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dionoorl0l!.inbet :Ioopende jaar. . ,1.. 1876,1876,
en 1877· warendll8rv.oor 21, 2611••n 28 1(. mjUioen
noodig g~we•.•k .Waarom·.·. dan nil · maar 7·Yi·· mil·
lioon P Men ·. wiJ. b ..u;uigen; doch .aI die zuinig.
boid . de~ijBhoid . niet . b~driegen PZal men, tot do
oude forllla.~e V~D "bet l~g~r te~u8k~~~eDda, niet ,.oP

:~:II ~:~ l:kt:~~:~..~~~nlenZak,.~:~~t':::::::;
~~:I~m:'::~~j l~tem\~~.\V·;::t:p -:~~o;~e:~~

ongeneeelijk. m8lt:en p. Is .r JII"b f.ite~ .on M.108~to.,.
atand. ' of tijD d..,Aij.bneMlm,dI" .•"".0· b8l1".IigB belohlotell 0JI0 QllIUt IIIIgeJIU"iD&t!D.pdertID., alike! 01'"
. aud8Ul!l•. gellll. vliandoD
. P fJ&.f de _. .. 1
ttmdI
.UlMgv..~an de
..•

8t.,~ t\lltIIlIe.lllde ~N~ · In ~wNi Diefl.ytRdellf~OD toeataDd N6W tlie~
.1• .001-•.
;~ ..,.. . ~ . ~,. qJlnlmeIl ell> heo . 1IforlPot OlWD •

st••tje PWalrop steuDden dan d. gnnstigll, verwao!Wn, '

~:~ri::c~d:I:!~~er~~~:~ ~:Dk:p~~~:::h!:.i!

AtJeh OVer zijn gedwongeu· .til zittten P .Hoe denkt de
min. den . verva.rlijk~n .vrong te inakeo · vail · 26 mil.

. ~::~~t!!7~ti~! ~e~~!l\~n;I::t '!:;:O~~::lijk~;n ~ . .
gemis aan over8~hotteD,.. in . 't · ontbreken.de worden
\·oorzien ?, Za.J men ·dlJ.u eeD bidrage Ban Indie geV8D
e~en ala. aan de WeRt, . met vrijheid om hier, een· lee-

nlDg te sluiten totde.kkiu~ on.hi.rde belastiogel1 te
verhooge.n tar' bestrijJ.ing va.n de rentan P
D: minister n.ntwtlOrdde, dat in het ;vroeger geooetn·
~e lajfer van 56 JDiJlioen I,ok de IOJd;en begrepeta
waren; ~at. ,1 .2 blok.kadc~zul wo~en gehan4baard, maar.

dat overlgenll de maatregelen " .. n b&zuiniging nietl
~:~~:r_ genomen dan in o~.erleg m.o t den opperbofelo
Wa.t. diens plannen betreft, ga1" de heel' Fnmee~ Y.
(l. Putte ouk zijne zienswijze weder . ten be8te.' Thalli,
' wij in ?:oover ' ODS doel ' volkomen hebbeo bereikt.,
<lOot \"r~emdc. i cmenging in A~jeb geweerd ,:, j~ thana
kOlDt geen agrel:lsim'e' politiek meer te pas · Zij die
&andrioge o 01' agreliBief optrooen tegen , de ' ·XXII
MU4!k.iUl, weten zij wat die. XlI Moekim .r;ijn 1. NeeD.
uicma.nd weet It, zelrs in Atjtth niet Men weet &11880,
dat bet een rijk land en eeo oorlogszucbtig "Talk ~ Aan
llU

de kuat kunnen wij maneOll'reeren met OIlu,.seeUlllCbt,
nsudelen in het binneDland.?

illilar hoc ZOUd~Il wij

En bo\'endien, ala wij eeDQlsal die XXJI Moekim
hebben, zullen wij dan steede ferder moeCeB " 8aaDP
Wut lig!; daar acbter? Wie wee~ 't~ NeeD, lat~n wij
bJij\'en w&ar wij ztin, en door een wijs bestUur' irachtell te , e rkrijgen, dat de bet'olking &ehe OD..M) booraebappij komt inruepen.

lie expe(\Hie · Vlln baron • Von
Ove)'beck UIlYI' BOl'nco. " .
Onder dezen titel deelt de OeIit!f'T~kAUcU Jltr
natuch,ifl fur rl·" t ritnt yan 16' April, p.': :t9, belaDgrijk ebijz;onderheden mede, zoowcl Ofer 't onlataaa en d.sn
afJoop der expeditie, a~d oJ'or ~et . gebl~ dati ~
hct eigendom is der door Von O,erbeck ' in 't leyen
geroepen Engel.llcbe maatecbappij.
M'et 1'"erwij.zing n.aar het .' bovengenoemde , ~
de.le~

...ij hier aileen de ge""bi.deDis dar

. ~tia

mede.

In h.t jaar der We.nertentoonBleUingnitte ·dOO.,.
tenrijklcb.e cODsul'generaal te o Honglr.ong, ,Vu.D: OYGr- _
oeck. voor de eerate ma.al in ecn kring."aD iotie~ Trieuden te Weenen zijn plan, ow r.icb in 't besit liB .Q ello
van .en bel'i>grijk ·otuk grond opb.1 pnchiige·. ·eilaud "Borneo, en in de wat.ere.D ~ eeD 00IIteB.rijk.sehe l.!ande18ltation te veetigen. M~D. ' opeabaarde t;mo..
stond de krncbtig.t" Bympatbie ,oar die plannen; j.,

onbepaal<le uitdrukking.n vall hooggeplaatate peioonen
kouden v. Overbeck relfs ,doen vermoed~ dat •
yoorllemen oak de Begeeriug D.~et · DD.vel"B('h.illig .....
D. ontwerper zelf moest bekeDD""" dal toen Dog de
juiote tijd van uitvoorlDg
gekomen waa. In ~8B
winter VEta 18'77 verseheeu bij echter 'CN.JI' de " ~
lUaul te '\..eeuen. om yoor &en bijeenko_ .... ~
e~Ifl:te mannen uit regeeringsk.r-in.gen t. den geleerden
13taod en uit dien der h&ndelareD z:ijne ,plannennader
t.e ootwikkelen. Dit geachied.de in een memorie; tiuPaa. de bovenbedoe!d. b..ehrij,ing ...... het · gebied
ontl e-e nd 1S: doch d:e wij, Jaar lij . voo~ onaNederlandent we iQig n'enWfJ beTat, bier .aebterw~gtt late.o..
De ontwik.keliug z;ijucr pl.Oll~O, wier ui4~eicl
zekeren waarb')rg ol!tf"ing door Me ,ert.roo.w~ dat
men op het yerata.nd en de eM"aring VAll deB o~er
per stelde, W"~kten in den rcseiaentie 8eO lefendigt,belangtlte!1ing. V"ooral de president VAD hat OrieotaJische III ""eum .. boni: z. aUe aaodacbt. ou dat IlOfI

viet

te meer toen Overbeck verkiAard had, dathij lu....
niet zag d..at de .Rege~.ring ~ht.streeu aan de ,~
gin g deeluam. Uet OrieDtaliscue Mu.eeum ncbtto 88D

cOlUit. op, be.taa.nJ. nit geloerden, bpitaliateD ....
_ blludelaren , w&ardoor het pl&n nader oD.den~ moeA.
worden. ;\1 en. ,·erklaardltt aich. algomeeD . TOO£" do ·:ui':
voerbaarheid, doch zag geeD kana het "oor dt ' uitTCleriog t»enoodigde OUliteorglulcbe kapitaal · a&lI'.wijz~n. I! 'oen begaf Von Overbeck neb naat Louden, om
zijn plan met Engelod. geld Ie ••I.ooren. Di~. p1UIe
hew. In December 1877 laodol. \·on O.erbock owidt·
maal op &rneo, docb DU in de qualiteit V&Il iepiesent-ant eener groote EogelS(!be maataehappij,
'1

AI. zuodauig begou bij

.ij.e . onder~.IHIoliDgell

_

~::1~S~::~:7;kB;::::t~~.:et::~:!8~d .~~ ~

t

J\ emAois-rivier eind.igden, een gedeeJte, waaftn db 'Jut..
Gay .... Amoong.-..en ~Ialoodoe baai gelegen aija. Va
Broenei uit begaf hij zi~b. Dur de haven.!AD , AlI~
bong, wa.a.r hy '-an den Sultan ,.an Soeloe .de oY'e~
dracb.t r.ijner :rechte!, op d" ooatko.st 'fan &rneo. wQ&
to be .. e,k.n. Ret d..Nlp betrelLlLi ..g· bebboade dIJ,.
CUlBent werd in bij~ijn YIlD den Bnge:llCbea @OU....
l.eur VAU LBboean en ,'fB.U den Eogelsch~ co~

TOUK

nerasl Vu Ol s,)rne.J g~teekf!od . .De&e beide ~eeII1~
etelJen de door ..... O. vertegoDwoordigde maataohappij
in ' t be:a;it vall Tt gehoele Noordeu evau Bonie~ .", au
Kioumi aan de N. W. kuat to,t aan de, S,iboeco-t:iri8l'
aan de 008tlt.U8t) een streek, die zich door gecond
klitU8.1lt, een grookn 'rijkdom 'fan den . gro~d, goede
h8tv~ns a u een ligging, die Y<:'Or bet wereldverkeer C8IP'
gl11lstig genoemd mQet WOrd~D, ond~nehei~~_ . · Y~ ·. typhou8 beeft meu ill dat gedee)te van Borneo geeD _

~ ~sn v~:t:!be~~o;:!i~e:D ~~~~e::: , B~::-a

a::t::t

of rang van Sabah (Maleiscbe naam your ,','~ pheal.o

N . van . Borneo). terwijl de Sultau un, ~toelQo, b~Dl
me. dOD tit.l Datoa Banda... en Rajah V&ll Sandakan
veroord.. Opmerkelijk is het, d.t d. EngeHcbo ~
geeriDg reede aanleiding heeR geTonden om eoJl·. "ri~
consul voor . dit gr~ndgebiod te · "benoemen •. :.

BloedRrmoede,

Zijn d.t Diet. jlliA de, ionmerken , ... d.. b.'n!DotaaD·
do k" ..1 r In, 'foe~ lich Diet BDdere,a&Dverwante
",,,".hijDsilo,,, d-"ti '
Wij .• ijD erg prikkelbRar, bijoonderlicbtgeraakten
wij rOOeD&E'lf'fIn o,er hp.t alg&m~~n nog me-lOr dan wij
handel en. D .... ,eld gelijkt
al. twO" drupp.l.
water o~ elkaar 1

op ~f'

."m.

klt_!in,,~e~bdv"

f),:b.$;angciub,

"asf It mind~r ~ d(:rn is om het. onderwrrp dan om
de ()ef~uillg in hcL praten, minder om ,'oorlichting dan
()&

de, glorie' vau. ecn gem8.kk!~ltik.() Orl-!T'l,;nlling.

j~gt dlt gc-~lacht llQltor 101' ell guedkttu~'ing
van hat publiek all t!'~n geeBt:drijr~r n~8r tljn heme!.
M'ann~D'J dif'l &ll~cn 81.8&U, wier iftolt"Ule'ut Ji;ty,h:lijj,· hUh
kracbt is, di~ hun pH':'lht Ihlen zOlHI~r f.ct recbt~I' of

-Voo.rts-

tor linker te .bluren ell het oor t{) spit.\l.en ten einJe
een enkel w()of(i yan de algemeene' weening op t(,

raogeu,

,wf.lrden 1I('.h~at'8('h.

de

N og merken wij OPT dat
verbeelding, de fan(lliJi.
III ~wakker en f'iwakk'er wUl'dt, ondaukai Ollze vinding"
rijkheid 'op, het;, gebled va'l stoom en ijZOl'T DiclltOl'~
zijn.' e,en lielduam als witte ravell, eu wau.r OllZt.! roma.nacbrij,ers eon Bprong wagen llasr het laud "1m de
zllivere, onvcrvalachte Jyriek, kOluell ver.rew~g de luee~
ten ill' de' sloot ttlreeht
"En tach... En toch"... \Yij
wat gij 7.oggen wilt ell wij sprekell U lliet
tach il
er veel goods, v~el achoontl en
veel waa.re
ill onzell tijd wat vtoagel' in geen menscholijk
h.rt i8 0PiJtfkoU\en, ook W'at de poi;zlc eu ..vat de
redeue~Ull.cht en -Wilt onZl~ drnltte VR,n
beweging
bebreft. Hetgeen wij nog IUUl poczie be:uittBn, hOB
weinig Jt dan Qok Zij1 is ten minste vrij van de sentiwentaliteit, cIu!,; is van de latl:e overprikkeling, die
zich. in de lett~)rkunde rlln het verleden in walgelijke
liefdeav-erklariugen ell akelige lijkzangen openbaardeWilt on~ell lust Yoor hat reafl-ntCl'tm bctl'cft, kan 0Pi
gemerkt worden dat de yorige eeuw en 't begin va.n
deze gemarteld werden' door nog holler volzirinen in
nag bloemrijker form, dan wa.u,rop wij olkaar onthlllen, terwijl de onfUBt die zich tegtmwoordig ore1'al
vertoont tegenover het dl'ijveu van de dagoll del'
jI'!'&llBChe revolutie en 8001·tgelijke roemen lliag op
meer die pte van inhoud en meet \'lLstheid van doel.
Boch desniettell'lin blijft 't een punt -ran erll~tig_e
overweging en rijp beraad, hoe hat komt1 dat wij zoo
veal gauwer moe, flom!! zoo doodmoe zijn, dat geen
HoUandsche jongim met zijn volle krll.cht het 7iwaard
kau mIen Was.rffiea ziju' over-Qver-overgrootnJ.der
zwaaide alsof 't niets wae:. "rat de reden mag zijn
dat wij werk~lijk bti al on~ jagen naar geluk zoo
wem{g teyredenbeid kenu~n ell zoo zelden llutuurge-uooten aantreffeu die ons ni.et met hun klucl:iten o,'er
'tgeen zij miSBen ver"v]geli, Illaar zich gelukkig gevoolen met wat r.e hebbeu en zija, is ook. een _vralltg.
.. Het- leven -is tegenwoordig zoo dmu'/' zegt .men.
Toegelltemd, maar ioder die eenigerm'ate bekelld iB
met de mee_r- intieme toestanden ¥lill weleer, weet dat
in aile tijden diezelfde klacht gehoord werd. 't Leven
i8 a.ltijd duur ge"reest voor 11em, die meor begeerde
dan hij ·zonder bijzondere inspanning krijgen kon.
"Dan ligt 't aan dat begeeren Vllll w.a.t buitell ani
bereik. ligt. De 'IHelde mankt ons ougelukkig."
To.:gestemd, doch indien wij claar-in de oorzaak vall
ous ongeluk macten zoeken, dan is niets een'mudiger
dan de genezing. Schafli at' \Va.t gij to \'ed begeert en
vergenoegt u met wat gij ktijgeu kunt; dat beteek~llt
natuurlijk meteen: .:stoort u niet aan de luem:!(lbetl,
&an de mod.l, 0.&11 de p.ra.atjea van dezen en dieD,
gaa-t rustig uw eigen Weg, dankbaar all5 gij in \]w
hart t~n volle verzekerd llloogt zijn, dtt.t gij doet W'at
glJ doen moet.
.Mfl.M dat is juil'lt het moeilijke. _Wij bebben de
kracbt niet om OUB zelf te zijn."
Daa.r zijn we, waar we wezen mosten. Bloedarmoede, lieve ninden! bloedarmoede en anders niet!
Wij hebben bloed noodig.
~N ieuw bloed"?
.NeeD., gezond; B~evig oud·Hollandsch bloed~ maar
dat in groote m6te. \IV ij behoeyun onzen aard niet te
reranderen, al tijn aUe verstandige lui jt cens, dat wij
menige eigenaard-jgheid, moeten afleggeu en lliet IiIchr'Jmen bij de vfeemden ter school te gaan. Doch niet
ter school ,te g~an om hnn apen en hun caricaturen
te worden. Door vergelijking van het onr.e lllet wat
hen k-e_omerkt,; moe ten wij den 'waren weg van olltwikketlng: ' eu vo~)ruitgang le~ren kelinel1- Dilarbij maakt
ons -Tolkskarakter wczenlijk geen kwaad figuur.
En in de riehting, welke wij ontUekken, ligt onze
toekumst. De -oud-Hollaudsche volharding -it'!. nls een
k.oetbare parel in de Hchelp deC' Dud· H ollandsche zelfgenoegz&Bmheid ell -koppigh~id en eigenzinoigheid upgelJoten, en de g'oede trouw. die door het v-oorgesla.cht
we! eensal een 'huichelnchtig IDtlsker VOar hebzucbt en
kJeingeeatigen 'nsiiver gebruikt is, blijft in ,den grond
der zuk sen wezenlij!- bestaande karalnertrek. Deage·
lijk8is JtgeBteld met den god8di~ndtzm en dt' vo"-rliefJe
voo.r deugJ en_ goede z",den. 't BIQed is goed, a.l URm
het meni~ o.toom in zich op, dat ziekte en bt:d.~rf aanbracht. Hat moet vermeerderd, .,-erBtt'rkt, verstdoald worden. ODS nationaliteita~eyoel moat tot zijn recht KOmen. Op «;len_'eige,n bodem, W'aa.rdp ooze wieg eu bakermat stood, moeten wij een llleuw tijdperk vllon
Kracht en leven- vestigen.
"Zullen wij oils gehikkig toolen indian daze balere
toestand in, het leveo treadtP"
ZOnder twijfel. Wij zuBen dan weten, dat een man
die een, groote dagmarach foor zich heeft, zijn kra.cht
moet zoekon in h,et'regelmatig stevig doorsta-ppen en
niet in 't jagen en jaehten: waarbij men z~ch !?ov6rloop~1
de· bom banauwd WOl'dt en wij bartklopplogeu kriJ.
gen. DientellgevoJge zal van zelf onze dag- en levenstaa~ _eon zelfst8udig atreven yolgene , plieht en gewe'ten word_en in s~de, von een wedloop met anderen,
waarbij de toeleg o1Jl _oozen _ medereizigers de loef af
to steken op den voorgrond staat.
Hoe krijgenwij nn aanvolll' vnnbloed?
nOOl' aanhet, verleden: het .beden to .toetoen en
mot teet en b.leid te b.bcuden wat deugdelijk be.on.....
den i..
'Verdar, do~l' llst. onz. onpartijdig te .ergeHjken
mot ....t and&lv Datien ken merkt, afatand doend.een.
llijd••&n Jdeing/O&stige. eigenJietde en . anderzijd. vaD
ziokelijke bewQndering . • van "I wat uit den vreemde

komt.. ....

,

..... .

' .... ,V.ppOJoriI, do
.. oronz.edr
. .ift.. en g,•..~,\"gd.b.eid.""n ba.n,den
til ~en en bij III wat wij doen onatGt tank t. stel·

io, bom eene niet te beginnen Yoordat, hot.l!ndere af iI.
EhuleJijk, door .onavrjjtomaken. v~ de menBcben·
..._ .die .wij boven ·ge.teeitend bebben, ... door ons . boo

" 0 ·het. qoro,ee' de•. wereJd te oerbeffen, door degri!.
lQr{J'~ .11 bll1'g~lIioht ted~.D uiblAohell.
tifll,ilitnlel;
het,,_ dat wijaUeIII&DneO811
MIliililli.wat.!t Ibllllliwil
.m.· lID ,.rabud opgeroepen am

~~:ft":r,!~. :~:~eb~I::~ta ~~~Pee~~d:..'::.',

uppe""aklo ' - bet·watQr ,~..obijnt sI•. moo.. '8M1eb,.
~~~,~• .!:\::~~:~.:~:d:o~:!~d::B:~~~·~~~~i~:,~I-

waard,1l' ,. .t, dat .•e" bloat fanto.tlocb Ideo of gril,
aia ill. V~rn')8 rH~&o, Lot verWtl~6nlijkiDg zaJ komon of

~uh:u:!;k a:l:;:l'~~, 1:;~~.:~ e~~g~~::: 8~~er~t::h~~

untworpen, -waatVal~ iuderdaad bij de admiraJteit eeu
Dlodtll tot· unJerzoek ill ingele\·srd. Het lS een gepaotijtlrd ijzereu. sehip ie rhm vorm-' Y&l1 e~n rtluzenvisch.
Iu h~t n)orate getieelta of deli k()p~ ZijD groote O(Jgtm

aaugebracht, waaruit' een ut~rke eleetrische liebtstraal
litt'UiJlllt en waardoor de af te leggon wag yerlicht
wordt_ Hot dcbip heeft geene lUBsten en het middelgodtJtllte beataa.t voornBmeIijk uit groote kamers, die
IUl;lt l:18.lUuHgoperr.te 'lucht gevuld zijn. Ann hct a('htel'~
gedeelte van het schip IS €leu sterke Bcbrrtef _allt1ge~
bracht en aan weertlzijden van den botlg bevin'db zich
ee.ll klein, doeh zeer gecomplisseerd kanon {iat bestemd
is oln outler wa.ter aauzienlijke schade toe te brengen.
Yoigens berekelling zal men Ulet tiit 6chip van drie
tot llcgen uren onder water kunnen -blijven en Bchttien zeemijlen per uur afleggen. Op bet oogenblik heeft
mell nog slt:lchts sen model gemllskt, doch of het
'!'Ohioeu zal sIs bet, op de bepaslde grootte is vervaardigd, moot de uilkomst nog leerell. Ret is ochter
verkeerd en roorbarig om het idee belachelijk te vinden, daar de wetenschap heden ten dage zooveel ,)on~
mogelijka" lllogelijk he-eft: gemaakt. _Ma.akt _tt18n n,l.
eeue v-ergelijking tussellen de wereld, zooaJa zij was
voor de uitviuding der. stoommachine, van het electische
licht1 van het buakruit, van de torpedol~ enz;., en tus
schen hetgeeu in den tegenwoQrdigen tijd geschiedt,

~:: o~d::ze:s:~e:~:~::::ar~:; ~~el v:;a;:d~~~~lij~~
~oer~elll!~~~or~nE:~:ln'::Bi~~:n~~ dde:it~~:::n~::e;ij;:~
Wentworth, (liade eerate teekeningenontwerpen hebben.
_ l~~-n r~.t,ograaf in de hoofdstad van eene Ned.
pro\' 11lci,', untying onl~ngB den volgeuden brief uit
eene der wvplaatsen;
'VelEdele Heel'!
Voal' ungeveer drie jaren heb ik, a, coati wonende,
bij u 1 01'treliten latcn maken, en na dien t,ijd hch ik
bij geen &l\deren fotogfll.af meer zoo goe~ ge~ijkendo
kUflnen beku;meu. lk v-er.zuek u daarom mlJ zoo spaedig llllJgelijk nog twee clozijn dfl,tl,rvan te doen toekomell J
doch niet meer e', bude lliaar op eell stoel gezeten.
Tevens verzoek ik u mijll ve~t hooger toe te kuoopen,
daat iii: mij hier, ",egens lhm koudan zeewiud, datl.rllan
heb gewend.
In afwachting acbtend,

(!lg~ffJl~ppell tier tu:-rkapb1d~, von GUJjot ingavu! nm v~r.
koudhCld, catho.r.ren toermg en andere nandoeuingl;'ll
vau d6 bronchea en Jongen.
~~me Mak heeft ons ecbter bijzollller getroffen namell;lkj da.~veJe p~rsonen, die in onze pbarmacie klllllCTI,
onl dat gUJleesmId~el, te vra.geo, den naam l.ijll verge
~en ,on he~ ~msc,hrijyell met naam van pilleD, globule8 ~

Jll ~e]f8 pastilles
Ala. ln~~1 zich direct tot ons huis wendt, js', bet OUl:!
gemakkeluk het b~beu~ell v~~_ den kooper' te hulp te
komen 1 maar dnt 11) ntet altUd he' ge\'al als men zich
elders aanmeldt om ,genoe:r:nd geneesmiddel te vel'krijgen
en (lat kan tot m~deehge vergisBingen aanleiding
geven.
\Vij vcrzoeken daarolll --de kooper's vricndelijk den
DRam van tt'erkap,ulf!8 t1an GU!Jot, weI te willenongthoudan.
. Ten einde elke ,dwaling te voorkomen, gelieve men
~,lCh ~-OOtal te herlDnereQ dat. de hu.ndteekening GUYOT
III drIe kleul'en gedrukt is op het etiquette, dat zich
op elken flacon moet bevindell.
~.~~_.,.,...."......==

______

Ait ngcf: Ing'~'11 ~y ellfJu Ui5-n~

P ltIJSO OUR A.NT,
opgemaaktr- door de R-ali del s- V e re ani g ill g
te Samarang 27 Juni 1878,

KO~:'IEI ~.wo;e ~:;~ , ~::~~r noteringeo, f 56

a(ge.

SUIKER, f 14 'I,. op levedng geboden.
INDIGO 1 f 3.25 ii. f :3.50j 8uperieur~ soorten eenige
centen hooger.
KOEIfUlDEN. 10 soort f 040 per pond,
BUF,fEL",
Ie .50ort f 0.17,
"
RIJST,
"Java It: soort' f B ':20 8oort- f 7.50 ,"oor

99'1. pCt., Factorij 99 'f.

"....

.volgende-inschrijYing
nm gOUl'ernements wissels
up Ned e rIa n d zal te B II
t a v i & plauts hebben op 6 .1 uli aauBtaande tot een
bodrag von ANDERHALF MlLLlOEN GULDEN.
SamarslIg,
(1321)
De Resident
den 25 Juni 1878.
VAN D,EH HE~L.
he~

",.~

.

NORWICH UNION
INSURANCE. SOClETY.

FIR~j

e Ond,ergebeek.. ende Agent: va'n gemeld.e ..
M,........tec., li~p
pij, is bereid' ~ 1. sic 0 1 s- te eluiten' tegen 'over..
te komen premle en condities:
G. A. WERMUTH.
1324
Samarang.
i

..

D

PANAMA
B:OEDEN;
PANAMA
HOEDEN.

PANAl\fA
lIOEDEN;

LAATISTE MODEl

p a,

~~F I~~~;~l~~~~~g~Pte~el~ ~::, J~~ ~:~i~'e~~:

(\roor

he~

BAZAR

ui~ de beroemde (abriek van Gebr. lL'IlAKE.
De Piauinos van ..G6br. KNAKE _Zill rirc~~Oll
hon~end, hetwelk blJ meest alie _Pianinos ,~et. _~~t ,ge;
val 1:'3 . . ~ene~ pas. door ons n.sar :Batsvi~. gezOJ;ldene,
bleck hI) ontpakkmg aldaarop orcb_on ~
nog goed gestemd te 1,ijn. Eena ~i~o,~tDuitae~
verz Ollden, die bij asnkom~t niet be~oeft t8 ,!,0Meu.
ge~temd eu op orc~e:stt{)on .tl1a~, noemt- de Hear 1I.AGE3IANte Batavia beroemde 8utoriteit'~Em wonder.
1115
ll. KARTHAUS & Co.

BAZAR. .

leirorm~ll, .~iver:se ~eukengereedaehaPJ-_ Wee~
yoor hUHlel.lJk gebrUlIr "foor ponden en katties.

ll. KARTHAUS & Co. '

936

BAZAR.

PrHchtig- .PleetVl'erk, a.l.:
~heesernes, Koffie-: en ThMtiemesen, ~ouilloir8t' 'PM.

TOKO TAWANG.
o \'erheerl ijlre

Gelost Pl'!" HampLOn:

Overheerlijh Z M ~aas.

1108

op· BOVENSTAANDE
VENDUTIE
zs.l nog; worden :verkocht:

EEN LIGTE KLEINE EVROPEESCIJE

Koets ·Ooupe.

en Co.

Te kooP\r091'
f 100.-.

-~-~ ~ ----

G. O. T. VAN DORP & CO.
... ----..---...

---- - .--~-

.. -..•

'~-~~

DE NIEUWSTE TAUCHNITZ ,
EDITIONS.

WO u 2 vol!
You n g iII u 0 g r a v. by Mra, 0 lip baD t, 2 voL
W. Coil in a, My' Lady's money andPeroy· lind
tbe Prophet.
L'1. M 8 r r. ij a t, A. little StepBOu.
B la c k, Greon paotureo and piccadilly.
H. Mat h. r.s, Oherry ripe,
.
Ora i k and S t i rI i n g, Two tale. oflIW'ried Iif. hoi.
Lapsed, but not last,
J a. m me B,' Ij,'he American: 2 vol.
E lti s t. 'Tbe lifted veil.
Me, 0 ar t b y. Mi,oMi ...n.thrope, 2 vol.
Blaok.more. Erena $ vol.
Voorbanden by
724
G. C. '1'; VAN DORP .enCo,

N iell'V\7 oritvange:n

g~~~~B', ·~~:"?~.8'8Geluk.

VIln den W oIEd•. Beer

INSINGER
Ben .geMPI m8llwe .1'IA.NINOuit de· beroemde

(302)

HOLLANDSCHEROMANS:

NOGZULLEN WIJ OP VENDUTIE

Y~~iRn~~~W;~:I~D~ inN~orw~lV.
f~

,fer6l11eThtboufi1l6 Lam y.,p~

.'

dtl.-gelijks per kWllrt verkrijgb'a'ar.
JANSEN en Co.

gieter, en eenrad Olllopente draaieu.

BODJON G,
van ZEd goed, onderhoudeIi en lletten iuboedel bestaan4e uit :Batav.isliche, Soel'abaia.sche en Kuropee8ch~
Meube;ls, Porseleln" glns- ell Oristnlwerk, Spiegels, en
Schilderijen. Petl'oleulll Hung, Kroon en staaude lampen, een IJzeren 1 ,en. 2 penoons Ledikant compleet,
nieuwe Rotting lllatten, Keuken en diBpe1l8gereed~
ocbappen,
'VOOIITS
Eeu fi'aaije Collectie bloemen, in .mooije potten. Eell
melkgevende koe met kalf.' }~eJl Eur~peesohe Bendie
met een flink Sandalwood paArd eD tuig compleet,
en alles, wat, verdeI' t,,_voor 6cnij": ~al worden 'gebracht.
1298
SOESMAN en 00.

.. 1,.81,

,

Toko Ts-wsng.

10" bevra!It" bij

INSINGEH"

.'411.

Eeht-e

bestaande nit een ijzeren cylinder met koperen

ten huize ,,-an den WclEd. Heer

YOJ!kGt;IJIEll!l'

.- :

EEN STORTBAD

V EN I) U TI E,
op Vrijda.g den 28 dezer:

0 e • m .. n

' ",

B. KARTHAUS & Co.

Puntmanilla's No.3.
ook bij klein. partijtje. verkrijgbaar, '
1206
JANSEN en 00;

De W d. Onder-ln~endan~ der
2e :JUiHLalre Afdeeling- op Java,

8

.

1116

De worwaarden liggett dagelijks, met uiizondering
van 7.On- en feotltdsgcn, Vun des morgens 8-,"12 Ute
ter leoz;ing ten blll'tlde voornoelud, alwaar tevena alle
ter z,aJie verlangde iulichtmgeo te' bekomen' zijn.
Dc bi Ut;l~ten vU.n iuschrijvi!lg llloeten 'rOOt of uiterlijk op net aaugege'vt!"u uur van. dell dag dcr aaubesteding bij deD. ondergeteekende zijn ingddielld.

lmek

oe.

Yerrinde W aterk.~els, Gebekpannen, Pudding en

SplegehL

des morgens teu. II me,

'

t.
SOESMANenCo.

0 •

Inktkoke"", Botenlootj"s en pracbtige pleeten Toilom

dell 11 Augustus W6,

zal door den ondergeteekende, tell. zliuen buteele, eeue
opcnlmre &:1llbe.stelilhg wvrden gehouden voor
lien aa.llmaall van kleediugiltukken, fournitul'ell 6:1Z. ~eJl behQeye Va.Il het Departe.
lllout _VIUl Oorlog in NederllIDdsch
Indie te ;')amaravg, gedurelide
de jaren lS79, H':8U en 188L

1801

gel

eo~t:eorblR~eu, Olio- en Al.ijni:ltelle-tjoo; 'Zu~tene~
Eler8telletJeij, Ko-ffie- en Theetrommeltje8 , IJsbDnEill,

Land.)

Woeusd~y,

0

1073

VOGELKOOIEN;

kantore alhier, V00r (ie ler(;!ring van belloodlgdheden
teo behoevs vall het gesticht voor krankzinnigen albier.
:-;amarang1 26e Jun.i 1878.
De ReBident,
1325
,. a 11 d e r H elL

Up

934

HANG·, MUUR·, TAFEL·.
KROON· ENKANTOORLAMPEN;

(Voor het Land.)

a.

Mr. Muid<no; Officie. van JllB1riti. te SQ.raba~a, i.
beno_lDd I:ot advo••ltt-generaaJ.

, . ' "

G. A,WERMUTH.,
aamlnang.

W-ederolll outvangen:
Pianinos, gewoon model en Piamno.,
Grand Oblique,

Land.)

gelieven ;-ich ~l~ gezegeld request
nLn, getUIgscm'lften Yll.n vroecrere
tot den Rt'sident ,'au Samar-sOng.
(H22)
De Heoldont,
VAN DEll HELL.

pOt. " pari.

dd, hoden.
De mail Vll"Q 24 Mei kWBm hedE"n alton.
Overgeplaatst: de 2e luiteaant ten Boooh.
Benoemd: tOt lid der -Parijzer' Tentoonswlling de
a.oioton~re.ident Voftt..
D. hand.J.warkt i. itaim,
Er b.eit een be'igen . brand t. · Zaandijk ge.·oed.
E_rvo! ootalageo: . Kleio, .officier van; g""ondhoid.
Er i. eene bevige ziekt. uitgebrokenop het ,. Ame.
rikA~n,Bo~~, Bohip,', Otrutu,,: van' Padang naar ,~6w~:York,
ten gevclge van de uitwasomingder jonge kollle.
Hetpal.isvan d. Verh••en Porta i. afgeb~aod;
dear~even ,ztin gered.

{lowli ti es.

1323

Geop£od voor reizigers.

. De

~

COCHIU S.

BA'~A VI,

.on,'de.rge."'
.. ".k, ende b.~no.~emd
.. A. ~ent. va.D.. , b.O..'.e.,ngemeldeMaatacbapPIJ
I. bereld R i • i c 0 'il te
sluiten . tegen overeen te komen prenue en

Land.)

ROl''l'ING, Ie kw, f 1.2 por pic.

100 'I. pOt., Bank.

"

Hotel Ort-Batavia.

he~

4,,-oDsumtie.
1
,.
2e
n
(; 8. f 8 / 2 per pic.
Wisselkoers c,p _-H~llWld 6 md. _dato, partie. 100

ft

. ADVEHTENTIEN.
(Voor

~~a~Chl~O:o-; i~t~-~~a5~~~ :H~d~w:~~.':' 3~1 c~. ~:~~:~.~
Urder.

I

Ml~TSCIUPPIJ

"OOSTJAVA." .

_6_1_8_ _~_~_,,-_H_._H_.:...'.EUZIlmE.,;

ijl}~g~~d~~ij~:-~ic~a~-=-m~~i31n.; tl;~~~~' l;ll~cn~~t::e:~L'i~
[,0 c. ICllgkeng.- 2'>15 c. papiet,

DRI i\IJVKIIZEKKIU~I;

Zaterdag 29 Juni. In het lo.kILul van hat vendukantoor- alhier van eerriga perceelen door mr. Voute en
~:I::~ ~:~~:reTe~ p~lkhuirl' albier vall in beBlag g~

J

bal~naraIlg
Anllgebracht van Ulllll& per AdeliJl/l Marianne kapt, ll. V,
Dahl 4:HOG {l steenell.- 2$ C kOQprnaus.- 40 c. bebQeu.-

albier .8ngebracbt ,per Ng.\V"~ illSoesotU,
kapt: CIl~ WI"OHD, O~der de•• 18~ing bovindeJr Moh
vele ~cbo~ne -spau!len, 'Qo~ e~n~: m~89~ telJ~op~~;
'Te bezicbtigen- aan, den Boom.'
,
;" .
1819
SO"'inaJi'en.'Co.

j

(Voor

te

240 frllai. g'ebollwde Pa?~den,'

Gedurende eenlgen tyd a~ht~n' wij O~B ,verplicht
d~ asodacht del' zi~ken te vestigell op de '1f erlrwa(jrdi'/~

j

Tnvoer

zullo", wi)'op veiling br.og.nde •• r.t.I~,
ROTTINEIlSCHE PAARDEN, b'es1;88n~. ~it:! . . ,

'Jio:len don tijd '·van negen ul!lauden,

SclleepslJerichten.
BA'l'AVIA.
Vertrokkcll P aaaagiera.
NaolU' Nederlalld, per Ned. scllip NOllch 1, kll.pt.
Vlln der
chan; Majoor Jallsen,Echtg. en 3 kinu'13ren
kapt. Art. ~dema. v . .:-cheltelila Euhts. en 4 killJeren,
kapt. Int'. Spoelt:ltra Ec.htg. eu 4 kinderon, kapt. Bloem,
gep. kapli. del' Inf. Gotdbach eclttg. ell ;) kinderen,
de heeren ZieBel, ecutg. en 5 kindert:u1 Raven:nv'aaij,
echtg ell 4 kiuueren1 t;eftink Schattenkerk au 2 kiuuerell, ,'au Duijn echtg. en kind, Wilson, 8. kioderen
van Majoor Prager, beueveus Z. 1\'1. truepen.
V e r t r 0 k ken P a a. !! a. g i e r s.
van 8ama.rang nllar Batavia. Per Ned. Stoomschip
Koning '\Villem III gezagvoerder Hoft'mauluapecteUl'
ROllSkopf, echtgenoute \r.d: ~ Lt. Kawpscheur, ~uitenant
Kuijl en Mulier, mevr Yrlt!se, de hut!r J, A. Neijl$J
men. weu. :b'alkenberg en 5 kindereu, Ohinees ~oei
Bihuo on famijie, Ohinezen, inlanders, Zjl\I troepen en
bannelingen.

Op'~f 8sIIdag en' llir,sdag.
d e n,1euf'n2enJuli,

.V8DBeuter.

B. e.r, 1. i.,~ n, 26 JO.Oi ... H.t Co.ng'.B.· beeft. 'Iahve. r.
.=~IP'rl· met· ~e· begl04eleo, waarop de. lPoalt;.· .0110
8.gb'"". 0.1 worden geregeld.
Dtj definitieve regdHng lU! -volbracbt, moate,i)' i',ij'n

So\lmall en Co.

VIIolI BlllRlnTM.Dewtlde roDs II dbI.

!ret S~rv&ije.
(1m) Verkrijgbi~~ij . G,

C, t,

.

'

VA~ OOlW'~•

LEERBOEKEN.

Ooogere Borgerscbool, Ouis- eu Lager Ouderwijs.
Zeegers ~ ederlaudsc be Chrelltomati~.
Y&1i' 'D .a Ie. Zi"80nsleding.
M:eHi n k. N ederlaudsche Bpr•• kkun.t,
,;'an Kampen. Bloemlezing pro1.ll6Cbrijv~re.
Vie rll cn. Tabellarisch Orerzicht van de verbuigin
t:ier Zelfsta.Ddige, N881Uwoorde,n .
de Gen e~tet. Bloemlezicg .
.W. ~o orcnboB. Geschiedeni6 der Letterkunde.
Mllid er. JI!tudleiding tot d. kennia der Algomaone
Gelcbiedeuis.
id. Vaderl a.ndsche Geschiedellie.
Dr. B.ogge. Lijllt dcr Voornaam l:lte Vorsten .
Dor11. aiffen en Kuijp e r Handleiding Aardrijka
knude,
K,uij i> er. Beknopte Aardrijkakunde.
K r ec k e. Begin.elen der N . t uurkuudige A ardrijkskunde.
Kuijp er. Atl •• de r Were ld,
Vi8Berin g. Handboek: der St&~t;hui B houdk:llllde .
:B oe r, De Arboid.
de ~ a cto g. Oronden der Sta,atsinrichtiD g.
Krll'"mer. Rekenboekje 49 en 56 6~u kj e.
St rootm Ii. D . Cijferkun8t.
B oeae r. Verzamalingen.
de Lal an de. Logarithm.n,
Kemp.a •. Stelkunat

A1e8CkullSt.
G:oniometrie- en Trigollometrie.
Cijferkuu,t
•
. Werkd.dige Mee.tkull.t,
H eije. Verzam el lng AJgebr&180he Vraagstnkken.
V e r B 1 u ij Ii. rl'heo~~e der Hekenkuude.
So'h l'omirch. Begillseien der l1eeekuude.
T ·ijn d.lL De Warm,•.
.M DurBi n ge. Natuurkuude.
BOBBch"a. Leerboek der Natuurkunde.
TAn, 9-~r. B.ll t g. ~.atuurkullde.
G a not. Leerboek. ~er N "tuurkullde..
V. Schevi~hha.ven. Natuurkunde.
F 1i. f;! don e r. Natuurkundiga Vraagstultken.
It 0 S C 0 e. Leerboek der Scheikunde.
~~~_ & ;un aij . . MeohanicA.
4
1iu'b ach, Heginselen der Dierkunde.
~.iro..'~¥Ialls . .Beglnselen der Plantk unde.
Br.~-ot; 90ura de OosDlograp~je.

Ontvingen:
De' Nieuwste !'clponstoffen
LijOllsche Zijdell, _Mousseline"". ~ilkCa.ucy,
Pereal.·", en J 8coDne'ts.

ROTTBBDAIISCHB

achrlft.

Vaarlllwden bij
DoRP on Co.

LIQUIDATIE
3000 P AREN SOORTEN
Bottinea en SchO~Ilen voor .Heeren, Dames on Kinpaa: ontva~g~n: merk 'F an i en, F 0 r ·t i e r (
H .a \ 0 t F r;, r 0 .• , 1~ quoliteit, zuUen tegen inkoopa-

dereri,

prijs ' verkocht w~rden.
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H . H , EUZmRE.

Holloway's .Me,dioijnen,
Ho' LoWA .... PILL.N .m. z:.LP~-. G••aar\ijkit Diarrb.o:

i;~~":no.;~!ij~B~~~i ;:::~~e~~::~~;:d~~fij;nraohil-

PTO"' ...· ··,.bloe.do reden .a• .bot bol.Dgri>it ·"anl&l , ba·

~:=btoffera;ig~dr~ · ~:~~;:r.·
hetzij de tllaBi.
•"".,..."dpn · :«,,:..tel "D , cia,. .u.k.

ON1'V_A.~G~~:

iA

~

" IUYUEI.'S" S,\\'O:\ \\l:-;J)S(IR _
.. II.L\OI EL'S EXIII..IIT,. 1I"(,UfXRS ia ....... ,..
'lrild~

Bet v ertrek van ollders tannde St;ooulI!lIchepen , "W8arv8n
de .A.gentu. •.Il· beginueude luel; de DR~NTH~ op
onder ... tun.nde .,\/ ereeiligiug i8 overge",aan,
j@ bepauld als voigt; :
26 Juni
24 Juli
21 Augustus
I 8 September
16 October
13 November
J I December

Drenthe.

het Stoomschip

Overijsel.
To:'rin gton .
Kinmston .
Gelde rland.
Drentbe

-,a.

Aal ....

L.\BOILlTORIDI "OUR S.\U:ll.\1lDItnIE.
W ~ U D , ; . ow V •• A.I a\.

L311

SOEUAB,t I,4 .tARb.t "ILIN,
hNi!'D .~.r o.a.h~
G. A . 11

D'. _& ...

L\.s

El'ROPEESCHE
.lfECBELE,S'.
Tafd. eD Knaap';'" _ _ _ w....

Voor vracht en pa,sBge gelieve men zich te adre.se cren Oa" de Agellt.ell te SilfARAN G of
van de IlITER~ATIONALE CREDLET' EN H.U;D ELSVEKl:ENIGING "J{O'l''l'~:H.DA.i\I'' of Ie
den Ho·ofd·Agent op ,Java,
W. SUERM01\'P'I' WZN
A LA

" .. anne •••

ROllcnlamsthe AJ'tltheek.

lIAGAZfJ'S

SOERABAld
B ATAVIA

9 lJ

eoorten.

1312

1330

"\V l jberton

1< LJ N E DES FL EU F:S

..- .:'.w'""....~-t~·~--

El:erC\8eS de memoire.
~o:&,v~au Receui! d'eIerci.es gl'aIllmAtieauI
et· l{tteraires.
EBpr~t d~ 1& OonverBatioll.
r
'
Causeries' Pari sienne8.
;1;.: de. la. Fo n tain e" Fable•.
.ll & u d e t. · F r.nsche :Oefeningen.
y'. d Ho even. FrauBche taal.
Dub a i 8. ' Receuil de l hemes
~A. B. Maatjea. Li tteratn.r a d~ l'8ufance.
•
Mots etdialogu~.!
• Il ~
Premieres lectures.
V,i 11e t . Litter.lure de l',enfance.__.
';'
.
Litteru.fiure de l'&dole8~enc6.
M i~ h~_u d. Hramma.ire par Bonneau;
1.~ .. , '
EXercises.
Noel en Ch apsa J. Grammaire.
M
L'a.mi des ecolierl!l.
O ~w' an on" l)1 a', t je s, Pract, Inleiding tot de beoafening . der Engelsche. t ••l.
Spraakkun.t,
,
Leea- en Vertaalboek.
A , B.' M .atj .. i. A .elec tion of Englsch Word. and
Dialogu ... ,
J ~ne._D.ilij . Go"ip.
H e rr i g. First English re.a dingboek.
Mu rraij, Eng.!l!Cbe Spraakknu.t.
Crump. Englisb;•• it i. epoken,
B e rde s. Nieuwe " Leerwijzo der Hoogduitsche taal.
Ge r de a. Hoogdnitscbe TaaL .
Muller. Hpogdu.it<s~h. SprukkUDit.
"
.Deuticli in der Umllange- aprache.
Din gem a" a, Bekuopte Hoogduit.che Ilpraakkun.t.

VAN

Holterdlilllsche .4pothf.ek.
Zoo1Ded,r~

W_htal;,l • • • ~f'" _
lOot ~n lond~r Spiegel.
Bidet.

.......- .....

P iauo T.bollNte.
lluzieakutjeL
VOll"lJ'Ifoel en in eoorl~D.
y Ot:t ~ Dba.akj~.II- "all eik~lIi. vl.O.:~
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G..\__Wer ••• lo.

Houhumliap en Stoomzagert

P,AU DE VIE Dj; LAVANDE AMBREE

COENDIH.

Rood en lVit,

PeBchi e r.

G. C. T.

LLOYD~ "

Een groot ulMirtimentlHlli(ie ... Z£EPL'
t ig \'enchil1ebdt: .QlIrt~ft..

~ el~:~ ~.' ~. i~~;;:;:: ;;!:~:~~·aui.

~.un:::~f~.a~:ft::::h CH~~~~a~~~:deutachor

1~96

: l l : E 3 T E L L I - S Q .E N

op

raj Ie soorten

TalPLE EXTRAIT D'ODEURS

Djatti Hflulwerkrn

Vel 'schilJellde geureD,

worden aa ng-enomc D e n tto a

~n

V8D

Brandheur.

,pooN.ifAe, grle..........

.-\J.miD. .iatl'at •• ·p,
P• •' . A . Y ,,:'I Slnn:.

tieD

I

IIIlichtingen tc bdlom~a, bit d'!' .A..feIl.YL.
D . •\ . P.ERF.IRA Ie . . . . . . . .
_\ . L BI)O~·Eln(E. Ie ....

LAVANDE AMBREE,
EAU DE COLOGNE.
EAUX VEGETALES 11'; 1~'l~o,v11: EXTRAIT D'O DEURS, He" ETC,

701._ _ __ _.B_._\_
·.,_:'I_;._
·T_E_'i
. ·[;_
'S_Iio_DjoW...:.
· _~-,·

L.T. PIVER, TE PARIJS

~.~,1!"""-:.
.~.

Alle d.,e parfumerien zijn te bekomen hi; d, voornulD8te huizetl
i~

de

Neder1and s c~ .Colo~l eD.

ll. PB.IJmD, •
J.osemenlhoader.

821
VEH.KlilJ GBAAR :

SUIKER PANNEN,
in verschilleIide dimcDsieu
bij
Me, NEILL & Co.

1974

Pas uit Parijs ontvangen:
Handacboenen 10 'u v i n 'mor Dames en Heeren van

2 tot"G' Il"noopen va.n aile Dummer». ..
Een nieuw~' foc tuur Parfuinerie vft.u"Bd. P in a. ud en"
Bau de Cologne.
Vinaig,. de fOilette. (R u II y).
Riche Eau d. Toilette.
Rich e Eau de Ver¥eine de Lavandea.
Eau d)Entr~friee doctJ;ur Pi e r l' e & B IL tot,
EaH d6 Quinine pour I ~ Cbeveu!:.
Huile Meduline
dito,
Pommade DuohesIl8 et Violette.
Diverse, Teintures . in"tautanees et progressives po ur
la barbe et leB cheveux.
V.lontine Fay'
.
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bII(TRI£U'.

I

:=:;aloD en Aulier voor rhotogrRphl e,

1

Blakaog K e b on_

I

j

Fabriek Kalimaa&
SOERARUA.
IJZERGIETERIJ,

I

12Gu

P £is On t. Varl g en:

METAALGIETERIJ.
KETEL'L\KERIJ.
S1IEDERIJ,
DRAAIEJUJ,
ALLE SOORTEN VAN

•

E ene nieu we z e ndiu g

AVH GENE'VER,
die bij 0 08
baar is.
1 210· •

\'Jl.D.

~f . heden

tegen yroegere prijs ,.-erkrijg·

)fACHL~ERIEN.
GEMAAKT E.'\ GEREPAREERD.

SOESMAN en Co.

ALSMEDE YERKRIJGK\.AR:
AILE )lACHINERIE'BE-

R..

BAZAR.
G.e .patonteor.do

GezondheidsBorstrokl<en

Ylln. g~knocipte zijdo •.an ' .oar! J.l.j:ez on' f:jobne iD ~'rei·
burg" ¥oor c~:nJ:8~r~eri.pg~ d~ g~z~.Ddbeid zeer ~.anbe~oleD..
1,82tl ,
'
.
B. .K .. rt b au. en Co .

NOODIGDHEDR~.

\v.

DI:!~A.OON&

00':

10!1i

11

Eau de lij~
,
Yoor
Blanc de- Perle
Dam e B.
PouJre "d~ riz 888ortio
.
Odeurs ·S8sortiee.
Sc~eerZMp 'en ander.s zeep voor' tOilette..
D\~~~ champoirig om het hoof~ 8ohoO~ci~~~:.en.

Het Ihitel CBERIBON_

- ,.......~
dl' 8cheepsl8Y~
zaak worden voortdurend 8aabeyolaa.

DIT HUtS W t-:HD OFlSTlCII'r IS 1jj4.

Ned. Ind Stooro.v. Mij;
Het Stoom""bip

BARON BENTrNCK,

Gesagyoerder Tim mer m a -n e,
v~rtrekt .don 280n de.... deft ' uiorg9nl ten 8 ......; .......
Soerabaia.
.
De A8""*"".
; 1320
Me. NlIlLL en 00. ,

TEKOOP: "
soli~de D~gkar JAet. llink .Paard . ell 1'uig'.
To bevr"l!"'" b~n 0-..,.,...,..". CotItrzsI: '., . liae.

Een

o

.n d or

~A~iI~r~DE.'VrJRTAUSBN'r

! '.t()~;:~~t?,~~:;r~~jIl)Oil.nog

BIJVOEGSEL

"Diseniij~ .· "ier . t. v~r.

nMilBchien elecht.'" ·eeDi~. · dagen, :· ruincliien ; ook
Jllongel·."
.. .. :.
.,
.., . .,
. ....
. :
llWanneer bebt gij" l)arij" ·:verlaten r~'
lI
~" oor eeuige dageu.
lk mel'kte het weI , wij Ylogenbeiden om de ka...
.
.
No, H8,
.oON D:ICRDAG 27. Juni 1878, .: , b('cu .
EOllige beweging in de · eetzD.1l.1 Daaet · ODS deed . 'de
gl llZell.deur uit bet slot Bpr:iD'g en, zooda·t zij opengin·g .
.
B t.Jlzoui stond op om "{~ to I::IJuittlti:, Dit gellchi.edde
blijkbuftl' met bet doei , om ongeroepen ooren op· e~m
llfs ~and t't' houd en. Ik (leod nog, aloof ik dit ui et
. JH~ 'l'UllKSCln~ KOZAK.
bUl1l6rkte.
Do Q li
~ Het l'erhcllgt mij werkeIijk, ju.ist U bier · te out·HAt>S W AO H IlN liU 8 ~N.
moe ten/I ging hy VOOl'~J nad&t bij weder tegen ov~r
~uij p] aattf genomen had.
:j Met
erktlntelijkbei~ ben
. VijEtien do H oo fd. tll k,
lk u het \-~l'\' olg ot' lie \'or hat ::Jlot uchuldig ya.u .hetg ee ll 1.k t e Pa.l'ija beleefd ·heu, eu indien ill:: wist, · dat
IN DE RO OKKAlVlElt.
gij er beilioug ju 6Jtelt .... "
In de boogMte lUlI-te t " ricp ik, om hem te ~uo!'k o .
.Mijue beb ugcll "oerden mij kart J,un'o p VOQr et.:ni.
men ,~ H it \'ool·1.igti gheid wnagde ik het niet, !.l. eena
g all uijd nuar J,Io.Ullell.
"Vl'a.ag to doell.
Buhoorende tot diegene n, die in dezo tltad a ooit
,GU. haht ,L e t in allen gevull e gel eten ? Ook ik
W&r tn 'i''-iu'deu, o rnd ~t z.ij t\l' uooit lang gU lloeg ill verheb Iller d~ :F'.l'anscho eoul'antcu getrouw bijge houd cu.
tO~'I'ell , om met d e Loud tHlBCh e;l t;oe8tb.udon rertro uwd
H ot Bc hijutl d at mijne a.fiH. ( r ~ doo ,' andere ge beUl'tete nlken, berekendll ik l'IOlr.lUIl ged ureuue tla eerate dllni
ss
f! l1 "fLU het P llrijscb c l e \rElU op den tlchtcrgron·d i~
geu/ w:tu.ncer iii: weder tO ll kunnell H~l'tt'~ k kell.
gedrongen , i\! ~1l vel'gcet dtta.r r,oo Bpocdig; uatgen0,
E en ::lOm b ~ l' p. 11 01' 01, J ool' ~l'o kke n nlU die ZWitrt·e r ookylokjea, di ~ onm erkiJaal' ,~Is dODS op IIl~ t golaa,t n edcr;:~lel;OdOU ieael'e~F \~::~'~~t i ~~e:~~e:!~ i. o~~~ft:~ijJ~~~~IJ~
va-Hen, yerotll';oofdc hBt des lllOl'gOlls nauwelijks
E e ll
glimlnc h rer tr.o u<le zi ch op mij 'geitHl1ll1Hl op t iCll pas ufstn-uds t tl onder$chei d llD en
luat,
J.m~ a,'f(,m (/:i dedoa (le glidiichten te r et-ge afs hun best
~) k llHHHl di t ook begrop1311 te hebben. Gij IIc hijo {door den <Li c ~~tell 011 \'oelttigcll sluij Gl' doo r te dri ngoll.
het j uis t gerade n te hebben . Intna iichen ni.:tttkt gij mij
I k deed lIl iJ Ll.C bt\zookell , om t oc-h Min !loBe \' Ol'lll ~ll
ten hoog1-lLLI ui e uwsgi erig, "
J e: wellov endllCid .tl~ yl).~ uoeIl, wicl'p lllij (ies avouds in
Ol~n g:dakleediui : o m 1I e r :u a. j C II t T 'a to b e a. t.; l' e
.

' Samarangsche Courant.
}'EU1LLE T ON.

te be1..oe ke n of shmt erde met een ig~ k elluiss en Yall
11et A.lha.m bra. llaat' Argyl-ro oms ell andere plnn.tsen
nm opellba1'6 bijccu ku1nst t!ll \' ~D. de fa shiona ble wtl r eid,
In ll1 ijn gCWOJU h oL~I bij [l {~ R t:g"eu tl)t r eet g O\'tJel:de ik m~ uezcn JWBl' uiot rec bb op mijn ge ina k , Ret
was meer dan y01 met n'ee lll delingeu , l k ha d eeu
ongemu kkelijk dl~!t k mn e1.' tj o, en mijne beid (~ buul'\'l'ouw ell, een p:.J.al' ouJ.e n'ijsterii\ h:.ulu e n tH' zich l' ~ed:s
o,er bekla a.gtl, U:1t iii: in lIlijn.e cig ~n e kl~ Ul tlr s ig~trell
!'ookte,
.
ilet 1;:0; Dlog'~iijk , ll;~t
hel; mef; papitw dil!ht gc·
Btopte slentelgat of nool'
del' krt1llerd eUl'
)'iOmwij ioll aen lu~ h tj e "fAU
in de atlllgt' cllzendt:l kall1e!' walt gedrongeu,
von den de da
rues reeds es hocki llg j ik UlOG.-:;t
\\~ Unil ee r ik tituis
willie· blijY (::n, om, des Hu ven
wil m ijn hoord
ouder de guillo ti ne del' · .J£ugel!lo lle ve D.steI'd: 1eggen ell
uit het l't1a W rooke D.,
Op zeker e ll mO t"gell . gi ~g ik, n a. Illij n outbijt ~e 
bl'ldk t te he bbeu, do l'oo k!m rn~r in, 0 111 d a.al' in U1 ijlle_ e ~Jl.~llL\ tuhei~-, vlli ue t; i g,~;~ r t~ .l·ookell.
Ik had geduren de de oerBi:e dugen bie r in ue;t;e ka.mel' Dog niemand onbuoe t en hag d us tut miju \'t~r
ba zing in. dell eeuigszins dunk el'en hoek \'au Oen Yf;}U Bter, da.t op de bionGllpl ll.:lts uitr-ag, eOll h ee l' zitten,
die in het le:r,en ni n et:lu e leu::mc h tigu Ellgebehe
\!OUl's,uli gehetll ell al yeruiept schecn le ;r, ijn,
ZOIHler vel'dol' op helD to lettell nam ik aok C0nc
con r a. nt t el' lmlllL \V~ bleyen ald u8 ge ruinum t ijd
1."ittell lczcu. D c een D.:lJll ge en llotitit: van d en uuder,
E lk Va.ll 0 11£ las bBdaard l de r ook\l{ol.keil "Voo r zicb nitbl:1zoude, zij ue co w'a.nt, en er word ni ets 've rnOUlell
J an uat eigellaardige g~ luid, U:.1t het omsiaan der
g roote vellen papiel' ycrool'zn.:tkre.
Eiudelijk werd ik d oor e ell g13druid iU lll lj ue aalldnc ht
J

ge~t ool'd.

D e \'l'eemddjng lichoof zij n sf;ac l llcht eruit, wi erp
d e co m'ant weg, schran pte zijJlu k t:lel eu gillg mij
. ool'bij .
Plot-tieling blee ~ hij al s U;JU den groud gewoJ.' teld
staao, lllet het gl~ la.a t naar lllij t oe gewelld on mij
sc herp nar.lSta·rende.
nZjjt glj het !" hO Dr Ul' i k wij jn dB Duirsche t r::.uJ
ro el'oepen,
Ik ng vau. lllijuc COurllilt op.- Bel wn i 800llJ \'our
ill1J.

In !.Let ta.ruclijk . l1i\\· issol~ntle e ll aUll a.fOll t.urell wo
rijke l.wer vcude le venj dab ik loi d, heb .ik de opUle ~'
king gelll.llak.tiJ all.t ut' lIHHH'lCh ~.ll zij n , dte m ell I~ ltijd
\1;ooe1- on t uUl0l:e u Ul 0 e t , ter wlJI men andel' en we t de
Uloejte et~ e dl'l t e ycrge efa zo? k~.
~i ogo n uo eeri!t.en ook a lJ,d er~ Yregell Ultguan . me n onto
Dl o ~ f; ze o nver W3cbt s 9P een krui8pu u t , terwijl de
IUllle~tlnJ di/j men. zoe k t, hunna nmnotl milHJchien
e ven YODi.' oua iu bet vreemde !ingeuboek he bben in·

gl'oo t-ste

gCRchreyeu en e~D. Uilf vfoeger ver{;l' o kk~ n 7Jiju, 1I,0ndel' dat iemand u weet te zeggcn, waarb ee l1 .
Ue] 1.ou.i behoordo to t de eel'Hte u.
Ik ha.d hem ill OI'~O W U olltUloet, wuder hem dan,rna
in de legerpla n.t:"i \'I U i K a la fa L wa d er ta .h eJ'ke Wlen ,
mi r;:;chien ,,-el doo r de vr ceml!e ltIli fol'lll, d ie bij tO Cll
droeg- Ik hacl .hoJll to Parijtoi ,( )pJlieuw .aall ge trott'c n ell
I.d :~\)· .HU. iJ.1iJ i ·v ell·, llai. :'U:>t;IJotJ w: r gl:wUl'Je u WU!t.
lIet avontuurlij.k.e, dllt \'r oeger ill zijIJ. gelaat · dOll bo, ventooll voerdc, waij uoo,.r cena· zekere wee kheid zijner
trekkl!u minder gC\fol'deuj zijn oog was r l1SUgul'j (le
scherpc trek Dill den neus, UO OI' de ~edcl'waal'dighB
ile n des le "e n& daurin g egriftl WitS biJo", ge hocl vel'dwencu. H ij Hcheeu over bet u.Jg-~mec n \' 1301 ka Lme1'
en beclaardor te :djll gewnrden. Ik :lChtte het l'll~d
zaam, het nun hetn ze h'en. OVtl r te latent of hij mij
ieta wilde mtldedtlelen, Ik wist immers wa.t e1' ge·
beurd WHoa en dat hij nUo die volbu.chte dlload up tlo
,'lucht \Vll~ g cgatt.u, was hem lloor ·zij llo igen zelfbehou(l
""foorgescbreven. Daarbij had hij gehool itl (lien geest
gebu..udehl, door ook ·"'lR mij uiet t~ sohrij ven. Belzo oi
zag mij iutu8!1ch en na.n &1801' bij ui t mijn golaat wilde
opmuken, wat w·U van de lau.t8 w g obellrt·enissen bekend was.
j
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cl e
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f d stu k,

EEN~AME

L..L' DIWIS.

een der g Oll1eell s tll schn rkollstriJken g c pl et'gd wDrdeu ,

eeue c.la.ad va.u willeke lll' l zoo :..18 die i.n de tijdcn va n
he t .j{,eg cn tscbnp maar al to YC G'lruldig \'(lorkwlllUoll
en rI le s lcc hts olluel' de , el,dol'\'ell ue iJ. rnn lIet tweede
keizet'ij k eon e !lc r haJiog k on \' iu J en .. . "
l\-f arH' Inister J Ik lHl d eeuo ()utillo etin g ·lU f;lt tlien
woostnurd: a.tI.n wi en mijlle brui d ;.',1)0 ouzdig \" erboJlden ,,"'us, in het boseh n m Bouloglle . Hij r~k e llde, laf.
ua rtig al ii 11ij was np d e ollgelij kheid tier kaJl9CJl,
d,uu' hij d e verla.llllll.ing van mijo [trlll, uie e\'enwel
vordwenen is s euel'c ik mij in uj~ kli l.lJ.Q,ut bewceg'J
n atuurlijli:c voor €l e n SToot f"oonl.ecl t e n 'l,ijnen gnnate

:Bel""ni

be schou w{lo,

toinr

~te l· i ll g, \Vaar Lraagh eid o o vp,r~ch illjgh e id en ge hr t-k
\n plicllL beBef zOo di e p in de titIlh tenllsrawerald ..:ljll
~orgl:uroogell. ail, hi ertelan de elken da~ wonlt a lt O·iJ oll\td uaar kunne n g't! 6n 'If!r maningen en be.
'·~ ig i llge n llieer baten .
,,{J ,lze re Gfl~e n·' pl3.at:!len wij :i8. ~ h e t hon fd nm
t {> p:;t»1. 'r ot ue"e be ho or l, volgetlB he l Reg, RegL,
',t n-ij
zijn unr.e vrell.8ch en bl oot te leggen
J

mn.cilt,

ht: id v:ltl B alr!I'/', d~ /J bi il".-:.nt-z ....1;:o d"7~:

.l.";Jin

.m. J'rig gll; d e ll ~ e HlaAl \ a c,. ~~r. !:. ..

)i oe'll ..ad~r TU

:b~e~ '~":':P~f~:~;l: d~)~:'I':~~:~O;::::~~(~d~~ ~::~~~

D

.\{ • J
'1 ()

de oude
vrOllW, t-e rwijl de t rnn en O\' Or h"rc gc rlDlpolde wall. gen liopen, M was ill de grootste wn.nhoop uitgebarstenj
hZHe moedcr WTO Ug zidl de bande n, hiold hare do ell ·
t el' omkl o md ell wilde haa.r met gC 'ncld bii 'l,i ch h ounen. lInt hiclp alIei:l u i e~, eo ()1ule l' een toelo op Y!m
ni c ll\~~gic r ige n
·zij in lu~t rij tui g gedrl.lgeu om llUal'
de cchtc lijke
tel'ugg ebracht te worden ."
' I Ell d e
Yl'oeg ikl in elf;' h()op \'an deze
ie t~ uadel'! te yerUe mell.
,; 0, di ll heeft van een der olUlJtnndel'.!i, celi. jungoJl
de 3t r uat en he t nUlJl l.11Cr ge hoord: dOlt d e ambtellaut·
nan dell k oe t8 lel' nm d en na.cre opgaf, HB.lldam,,·riu ·
geud a he l:l ft dia t:len r ijtuig ger.oc ht en is gisteren mill·
: dn.O' uaa·r Parijii ger ed en , oUt hare dodlter to zoek on
en° ho.ar " oOr el ke gewelddadjgh ~)l d ~e beseh~rmoll ."
"Waa.r is di e knaap ?lI ricl1 jk bu it.e n lllij zel\'eu.
D e jon gol1 \\"erd gehnuJd, 13uiten adem, ill eentl opt'~ c ht

wisL, wat

' ik. deed, .-l..r ukte ik den JOD g eD voor ziju ~ opga.vo e~ll
f:!tu k geld in de. hand . en Bl\clde Do.ar Asuicrtld t wast': hee n de nmbtullaur den kfJetBim' bevohm had met het
rij tuig dool.' tc rijden,
B elMni hicld een oagenblik op, om LIens diep adelll

zij

~tk·k:::·:.di.c::~r::"..::~~· .~~h:nde ". strut;
••rmogeiijk :van· d.e. oovor••aD· del3e!,,:~. ·,er.

wijderd, ·I.ndw.art. in, en eindelijk Bto.n d ikvoor. een
lIindhui.,"·dat ,ebee! door .tooteD· ·OD1geven cw.. :
. Hiel' bield , • .atil OlD. Ie ovarlef'00, ...at my.·ii8.dCion
atonn, lk ge~o.lde"oe n9.dzaltel khet ",.., of1oboo.n
'midSt- .' on lu\der
: het ·' klo~pen .an m~n harb ·
Iferd. om .mljn• . kafmte. meb g6Weld t. herkrlJl!jIIl, en
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te tl'okken, 7.ondat ID {'n ouder il en I~) ag dat de Yi CO !llb;.'! :\I ~' h!ll'c lil.aL~ tt' le \-ensci:t.gell
berf'l'll oltlsrand i ghed e n e ll

' nee,· m et. h:l:.t l'
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~n
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llH..' 1l

1.1eh herinnert

hoe

lIe: (;'( A:1rs en s u lt ana ('n

niendell kQnin·

clkaud er zij n n:\ t1e u oor]o g1 en b08 de
buutlcn \'au bloetlxcrwantsch&p t ussclwn de
{:l:,tien hen ni et we~ rh(Jl1.d e n bij ,'oorkoOl!:'url.f! gete.
h ~ de n elL:amler:s laD " te verw-oeer.cn (Hl elknl)d m':,
.ordanell te (iLmden , dan i ~ die w i3g eHll .~ ~' IU l be 'hecl ell np el kn.ndcL'd j aarda.g va u g eouerl ei bDia.Dg.

men heaft du n Qn k niet kUUll en be;jpeUrDll Ilat rt e
I'S l/-t pe t, er doOt, gerezen is,
V-or sten
de-" potiscb, wl'llA.kzu chtig , verradc!Uk,
au ld-HUll'
f)f olIt e h.ud ere on d cu~d btl1.itteu l b e~
'<1 blij roll
al tijrl , t en miustu YOo~ elkand er, E en
a loofd
l'l ohelHlt zelf z ijn~ 'nlurdi gheid,
rTE ~t S TO O)'[KA.b.·O N:N.t-;E"JJOOTE~! Y(J OI'

ric N edel'lan dsf'h u

ll 8.c ht : n lumbo ll w, :I.lIlI on d t' n:llllc n ,·ne re n '·fUl
Pdf, ]]t·ilildaU en Z/a d'·r .
!Vie zon toch de oppersle bCl'ie hi kking hc~b cu O'i"er

ur,

~RlIlen J (lil' 11&n o~ lI,e oorlogsch epon gege\'en wor·
~ Kat! het b.ij gm·1:l1 een bui.tenln.nd sche s pm;ia liteit
ie Jlilordac hu f'lbf;"ll eer w~y,~n? B Oli Nederlttuder l
': mcu ,', egg-eft, kfln hel; ni () t we\f, e n l · (l1lUl' de7.t-! niet
: :l.Im 7,u lke uith~t'llmH\he godhe,len r.ou clonken,
r~Lwe] zander bolaug is de l,tU~K- niet, Hat 8prce~rd moge bewaren da~ hat is Jt algem een h ~tzdfis 1;al11 het. kind maar ·oen nil-am hco.ft j" ruan,r zelfl!l
ltL&O\ van ecn oorlogschip kan i~ s(JUlmige· omldig.hedc n iete toebl'(!Jlgo~, om t1~n moer! c.n den.
~"~a~ . d~~ hc~~nDiug aan . to . "uren. ¥en h ~ri.D~er.t : I
~c hi~n ,~n.t ,o.ov.e d~ Rnit,;n' . gewooD .was f!oh erl·sen<l
,eggeD, dat d. Engelecben toond en ont..g t<> heb· .
~OO~ . r/" ~,,"e~ l'r~t'i:u;i(J~, ..tlo.61eqde op ' (~.en UBsm

1.-""

;.l Qbt.:'!t~

W~ L .$ •• Al"

_

·1i.

,· o,.rdellt' 0;·:1.11 .l:l~ ~t:t. (il:;" '-· be :J,:.... ('. ij~ ~nlv~QJ Wa c!i;
kl:u kt' r::I e!1 a~ ~i. :.a~ r:!" ~ n d>E:: b~::;l"'b.. :' U"~ll .&.ij.ll ope ~it
\"oor i.:" cIi
:-v t'::;.!.! kd ~jic. j") nl ~ ber i d.1~" ·.eeea.t
t-:: were-ri. cia-:: r-~~,ji !.U";: ,;' :"" ,la::. t:~X:;:1f d4>bbe'aan '"
a.n dlJ I"1o'l ... ~i n.ig t e \"~ r tri:';~ .... (;::i. li~d t' ll Ilch du,r ...... _

meld

h e h~n .

H Er ·ro r.l...!.l'n:';:: -IX.\)("I~ Y\K)r d. U~ef\"! "Bullft~
schovl t·~ ~ cer~b a i ~ r.aJ. t) ~...te hebb<eu. or' de-D. ~Q
.:1 11 ci' U S:~ U!!

'Ol ;;;~ll it1 d~ou, ~ (,1 Ua f rl

d i .., hUll ZV!1~!t ~:- p'.l.?iL~n

roos4n,

i'!l!,

J.aarur. OtPrDsd.l(,u tf' doeD

ut.:d ll'.!!.lle :JI :U .'i~t ·;,..:J. l:":'er.a.:l. ' c co!" J.eu :!,je D J"wi leaal.
; e Vt.' n :. a !l d l:"!! D~r~-c to;;r TAU. g';£t.\gd~
D E .ULT() L;tJlJ !

.A.t: :r0 "RH l rt

}l(:t.:b t dU ~lid ~k;: -

.::hool.

f -ie her i.

S;':·':':: :;1~~i;! n bt:'wcr~n : Ill?

h it:rm (' \i e a!tent, g~.:::::J~i.,

-o f> i.1e

19(.. hijur
nkt
Genie) ....;wdt
if.lke d~

c U')!"lJIe I~tl

~::~~~r:U:&~tG:i:~~!n~,~L~~:.~1::~in~~i:i~~r ~:p~=~
I Lunne e:f ~ll. e U t!.e J!t.~r.l3. :.i bel en de ndt: iuland.cb.
kaOlpong 6! ',\··u:Je:l dic-ntt':I.Igt!"\""uige b~ t.'!ke iot. bedui ~
ti.eutle reg,:u~lu i ill~ t :ll."~ !.QOrs1gi! ...... tt'r der 4M:1a.ng...
lo opeu de le iilin ~ ge'i c; m..:!.2€:n t. t(n groote hioJ ",rm. ell
b oo ~d eeling J.! !' :;1:'l.Dwl heid van \;c b" ....oDen. Zelr.
n·ij hung geh>go,;n en a.ld",:-:; tllffit:·l ijk Jr oge hu.ile.D.1i-or*

d~~~da~~r1:~'i~~'~~~:~~g h::r!0~::l~~~i
\.J l'

to h.len.

lag ' .oo

~

P

h e,:' \ ~ r.

HOOlIIs\; h-iinlhlJli~k~ Eere"i~lI~t.

Dt:=

j

i gew onden heid l waarin ik Dauwelijkll

rlf!'n :.to J '..;. -:I : ~ .~i'5 ,

j ~ ~

(j

D"OnXh:.

k. blijke n te lijn VOOl' de ~' ol k:Hye l vaart of h ~. t
Iafs Le htng'.
L8t !:: oa k
Dat· h oiet ~Ll;! cht~ on:! r e o. h t
I

faa OdiD

Ef'f.~II"Il'4I.

P!'O! () " iallh(:llc
;l,O~D . A.Gf

;Le plic h

': r:

~;i:~~~" )~,:~~c~,f !~~;:n~j:~~':: ~~~;;;:":Iie .~ti ..

Ne der land lI. b

in

I O;) lVd

j

\'n~Jj~l<~~r~cohtf~~~~t ~'~~l~/,te:~~I~:~~:~]de

v p AdVf"; r'.tt.D.l.iieoli a.a.a:.C~bOZU.A.

V1\11 da.t r ,~\!. ht) UlGe t g~ l.J r uik
)roe n g ewa:l kt l Z'JO liik wij ls al~ wij g etuigen Zijfi

.

Iii" z!~li Iron lllij dit geem zi ns r el'he len mau.r vel'li et
mij 01' m ijll m ~ e~ters c h:lp op (Ie pistool ~Q dtJ lans.
Gij 1lo bt den lLitslag door de cou raut~n ,·ern Olnell,
D Oll dag tG ,'Ot'en Jutd ik £l' w iuc ill bare afzolht erin g n iet bezoch t, wrl.nt dit zou illij i n een toeat·allll
n\n opgcwondenheid gebr:l cht hebben, ml.:u·door hct
mij ollIDog el ijk gewecet Y.O U zijll ,'oor h8.4r g e heilll te
hondcn, dnt el' jets bij7.0n ders op h:muen wa e.
De aaorakillg met de s t:l.d \'cl'lllij dendo b erci kte ik
nn. het einde "an het du el, lfl!l g:i de K e izeratrllat oye l'
V e r~ :l.ille fl, tegen don lllidd:l.g hJJ..l' ~ Bch uilplaats,
Op den u.l'empel ,·no bet klei ne latHlh uis k wam de
llui sb L! waars t el' d aal'\'ao! ee n e oud e vrouw, m·ij l.n at e ~ n
vel' stuord gel.aat tegell, zeel' \'erbauad, dat r,ij rnij u ogZ:.l g komen
I k wl\ chtte iets buitenge\"foons Reed~ ouderweg
ha u ik \~ool'tdul'ende hartkllJPpin ge o g ehf'd, jli; had dit
a:m den bloedigell afloop Y:m het duel toege5 c hren~.Dt
\,'ant ilr. ha.d ee n l!jlr op de pba.c!i des gevechts :ichterge latell on de getuigen wareu zon ~poe dl g mogelij k
113.-l:l r PIl.rij s tcruggeke el'd , (J ill llit.lt herk e nd cn gegre}len te wOl'den
Nil. werd m ij de oory,Aak duid e l ij k~ het voo ~g~v oc l
had mij in zulk eelle koortHach tig~ opgewondenheid
gebrCtcht.
D e ou de VI'OIlW verhua.lde mij a.Ja ui t e~ n ad~lUJ
dat el' den ~"ori gen llliddag een \\-llgeu "oor }tt~ t hllis
had sW geho ucle n , "toen Erwine lD et bare m(.leder jui ~t
va.n l)cne w[tudeling WaS terug gekeerJ.. E ~ ll alllbtenaat ~
"ergor.e ld van een g erecht:;dionaar, ball b:lflr eell bevel·
8chri ft \'oorgelegd. vo lgeu s h c~welk hij fie grav iD, <t i~
hler antl er den u aa,lli Vall hare lUoe rlel' \·mnnde, als d'J
echtl:lijke woning \'erl :l,t~ n hebbcnde, n&ar de wonin g

hn~d

glimlaohta wow op .ijn. eigen_digo dreef·

:Elk.e hfll'lHf,Jjn~ 1]0 lIcHt,

OuI.: W Ol·t1.<.-n auo nn urllt:"n t e u

j

~~~~I·g::~l:~· I~·v:;~:d.r::~:~·,;tiij ~;S:~ d~~: .

""mOt ta London.
. •IIi: had . u hier .000ker, l1io,t g..ocht/' .r\eV ' iknit, ' tar-:
wijlik . opetond, ,;Or..bOODlko,oumill zou kunnoll .eg·
~~:!lIIIr . ikw~l .' had .kulloenY&mlO8Iien, .• elM gij

'\\'o ol"d~l'1 Y o or .t. wt)u .pl~;;,t."' ~fl4I;lt".D. f 1,.-

.

!d(· rlaud W!1

.,E l' moest/' g iug h ij 1'oort, ll!1dat hij 6cDige miDU'
tell r, ijU 6 g cdllchten YOl'7;am ul d ha tl . anu eCll w ep.rlo o z ~

gij beze:tr'I, ."VJ·oeg hij,

gel, f;:~k b:~~n~.~~

p .R r .J"s DEn AIYV.r: J~T~· i"IJ.;x ~
, ' a n. 1 - 1(,":1

t: 0111

RET

,Ilk zou llloeijelljlr in staat ziju u de ware oorzaak
; op ttl geven," ging hij voort; 11 W"nrOlli ik · eigelllij~
op mijue rei s Da:n' Frallkr ijk tien nau.w \'~u Belzolu
• 0, volt!trck~ ui et. Ik heb bier vrcoeelijk vee I tijd
a,a,unBm. Ben oDf"orkJao.rbaar gEH'oel ijpoorde mij attU t
over,"
vim den pas ge b~uik te nra.k eD, di en eeD ougelukk.ig~
lit ·begreep weI, dat hij deze . \'ra-ag niet zond&r
krijg8lll.~kkeTJ de 'l 'urkscbe m.ilitn.i r~ gen eellheer ~~ctor
eSllige bedoaliDg deed ,
Belzoni, een· nakomeJing van uen bcroewdeD l'e lZt~er,
• Gij . naerut h.,t .mij .missch ien kwalijk, dat ik zeit'
Diet ·bif u .kWBlih om u miju Jfiuk to betuigen en u toeD b·U. in ~on.llt&nti.n~pel &:an de · typhUH atierf, iu
mijna· ·Iumden u.cbtcrhet,
ook geen onkelen · .regel g~cbrevell . heb/' zeidu hij
Genoeg, ·ik 8 ~ond te · Parija .i n miju6 ...woni~g ala
goedmo.edig.
. .'
.
Dr, ~elzon~, bij ~ijDe lO,edeuitgew~kenen echter ollller
·. Voletrekt . niet! De omatandighoden beleU"n . on.
mijo· werkelijken .naam bekend.
Hier" it· ontsta~<l.· ...oo~ . "mij ~u : het voor4-eet", die nie~
m&~·d,.. illdien men. mij werkelijk om ~et. ~ue~ no~
d.
oM ·het . voorhoofd'
zo~.~ .t, . .mij · .ond."r . dieD vl'ee~~en .wtun ·in mijn~ .~oDi.~g·
t.hn.nI entmoetten wg elkan.d er: op nie~w in &en r~ok..·'; k~ ·. '8rin~(KleD. ~8 ,~.~rzo.rg zou mij ook :npg . i~ ,e~~

•.~yt

Rcdnkteurs Mr. i', llroosbooft en }', A. Eolllaar ,1'&0 Gaerie"~

om b~t

warer

~ot

1eiding l.. ng~ he r. no~ pitaal teo "o~ rdeu : &fn m...t~
waart~g:cll ni~ill:t !l(l bt' t"\"\;l:1 r kau hebbi>ll. Maar de buEj klH~itl bn:ngt mede, tlllt hYJ die de YOQ rJ~len "fftQ
iet.s geuict ook tie i .~ten cr t"&U dr&agt, ~D 't wu die
t cde n o. i. lli et~ ill~t! r dau betaruelijlr ayn, dat de
Diree t eul' n,li !ler. H oapi ta:li wet,i uit'g enood.igd. t~ wrg ~llJ GIJ.l tel k:.eo"$ w:nm ee t' l'.t"ll eenigaziJl.8 zware regenboi
over.!JtrNJtuing , !lll GC lld ing ~ll door. '·t~wnl de ben.te
sluis te- cloen opuneu, h~I1einde h~t Q\'ertoUige wa.tel
gol t"!ge-uheid tc H·r.:lt.. h"ften met .:Ipoed 'Keg te vlooidD.
~h;U.EK·O~ll E RWIJ~ . NaaT.' wij \'ernew~n beetaAt or
yeel k~lI~, dat de h" er Sam·let.: ,,·au .lbta"f~a sieb albiur

a1.s IlHl'l;i ok:-vnderwijzer z31 vCi:ltigen, waartoe Da· het
\'crt.rek rdon den beer ) !ay en Mej, v, K. oDderb~n
delillgCl1 · 7.ijn ~tmge.k.lloopt,. De hee r ~au'flet wil ge..

.r

800 'tt mModi RSg~ll1d6erd
waarvoor eukel~ ingMetanen
hcb bell ge teekeD~l, ge Hm hoop dat, di. ' garantiu

durende r.et! IUtul.utlen

ha bben. J~e Bo mmen,

za.l k UHuen WlJrdt'D

fur8tr~H ,

J:

N, 1, 8 "OOB\t"~Q..M ... .&.T60H" ·JPlJ. ·De nssf
J:. M~
E\'er.ts ie, wegene vertrek naar Europa, afgetreden &1.

Wd,JI,rnemeu liti \fAIl h l\t Cowitederbo,~n&ta.i.nde · Ma6t. ·
tlcbappij te Saw81'ang, en· ·all5 . waaruemend· Ohef der
uxploit&tie. In de eerete bet-rekkibg i. ZEd, ·' elvaogen
door den beer f, ;J, EUS8ttn, in. de twoeda d.oo!' ..deri:
h~a('., A. J. F ooL
·
..
. ...
.... , ... ,
BOl!lGIN.1!Ismul ." SOLDA,TE.N,

mak~n h~t

·~n· . d~ · .la_t-: .

s te. dagen de.r . ~8Avr~llwen.;. die . me~. b&&r . . prqd~kl1; ,
ter , pa88ar , ~omt!.D,...~eer)a~tig,. ~~()~ .. b~at: :me.t . ~~~,g , ,;
geld .• r te bedelen: Zijzijn daarbijniet . ~".IlI\eJ1. .....~"

.betgeell. ~ell .~eu uit . eigoll ..bew~ging. 'go8a•.. .1IlMf
'
'. "'.
.. eilchen. 'an 10 . tot 25 . cent, .naar gelangde ~O&Te.~
een' •••offioier .'on . onzen . tijd~ . die \Vat in
beiddorkoopwaren .. welke de. vronwe'! tor IDAl'kt q~.
tdgch. mythologie/!eli.fh.bbe~d had, mi ... hiong~~, ..In $~.111 .~nweig.,i.JIi w.rp-au zuau ~~iI; ~ ;
ponbeproev~ den lll~iid .ijn81' bemonning ~P: te
to~w omhet ong.bondenhooldha.rl.allgfl'lol. of,k~, '
ken. !loor haar teherinnerena&n d. onkwet.b~1'
d~~ '~0u." ~n '. i"~ d&al'8&U dllO ~~o( .d ,

: 'Vn .. adiniraaJechip . . '.

Iii .zou

tl,t

tot

intgd ij lt! o 1)., tUIIl WILli H": rtralltl,), II.I ,. ht'lt rmkrui,)
u!Jgeldl oteu ,
V uMWI'ilr, JH)t was t_\~lJ. g'lf!lit! go'iaoleerdl! pl~k
h ~\t H) h ot: r cn nUl d.~ 11 bo~ r t!Jlltrt!ek. . wAnt het II ui ..
hot Il4at~b~ ' ".!\ll ,1e 8~fant; ~n vlln nil e 1,ijdlm door

"al

u" ~t· ,t.il ":'Illig

tot

"a!!
rei-

\ le~ 1

1~:;P~::!~D~~II:P::li;!i·~::~:~~n~:·'r.:e~"o;:~:~~
I ma~::j·
ne
do·en,
I..t oog.nblik. de huig .n .ar dOD· wind·: ta bang.n. Zij

en akkers Mllgen!u.
In den otlHigcn n(J h: nb oo w , diu in deu t,niu rltond ,
."a t o ll cell i: Ill~llig~ ~ hout n krAHiCll j tta hciniog. di s Olll
d on t-u in J I {!Ulll i t~ l' l Wfh! ,-er vil ilu ll t;} 1J t'RH ftcncn knllt
MUs door tl ell Htnrm geticdlulijk ollP·(Jrgew(ll'pcu. H ~ t
h !l i p! lhO t..!!lt I'cmh; la~ g ollb uwUOll d y,ij n gCM' ocst.
rl'~ VIll'gcc fl'l zag lk roud Hf\ar I:~e ll i g 1<~'\t..! lI d We;r.clI.
Ail eE! \nHI st..iL lIcl: WO!t td~t on\\' tH\ l'~ cJlijlllijk, d"t de .,
k nll!~l) lH lj eeJl YDl'kiHo't'd ndn~r; had opg egm'eu. Iu r. lk

g.\;~. :~~:1:1~1' ~ : !l!ll:~J J~ll~\:~~~.e;,lll~\,i1~li,~ :~u ikb~~~j;t~~i~~::
l'US uOl)it g escllOi dl:1l1 Iwd, tm sloog lie it:J.IH.l tum dl)
Jag!.) h.uia tltm r,
Zij g ing open . l k gin g oye r hc t id i uk er pad Ilan.r de
bui .:ll eul', zoo ZlA cbt Ulogolijk lOOpl:\lltia) om elk gadfl.l Il!- t? nmnij deu,
~ok dw dour WI\;;; t an bi u ll Cll n iet geg r eHdel d.
In E' l!lJ liel' he u cc1pnknmc l's 1.l1 g i k d e oV61'bl ij ti;;ohm

Uleende uiet b.tdr: 'te kunuttli

ged~eg

dau ,oor

1.1ch. vrjendelij.k, mur· met de Doodige terug-

houdtmdhtlid te ~ello\,t' r lle vauk · aan . "Db~~ehllambeid
gre utOndd galauterieo van den gMlt, die .d oor ·.. zijn
hoog~ n ~tuud in ,de JUl\at~chappij

Oll

de geringe mee-

ning. die hij nlll de. vroLiweD. in het . alg~meen . koes'
terdc, 1.ekcr lucoude te zijn. vau 4e ol'erwlouing,
Zij rekeml e o p eellC gol~genheill OlD td ontsnappeu
en \'llrklaartl ij ellld(d~i l~ , dl\1; ·zij zich onwol. gtwoeldci
zU \, tl fzocht, dat mon i .. ' :t l' wilde. tob~t8an rus& t tl nemen e D bnn yoor he d{)u te verontHc buJdigen
L au.t .in den DuuL t waH graaf' L, met zijn gnat ver·
trokk flll. Tot hllre ollUzetting zag Er\vine, dut men

houuell , ulll f-l t :utnde t e blij \'eu
D ie illIi. n Wol f> d rOll ke u. Hij had. wa1U'sc hijlllijk ¥. ij ll
o ll tbij~ g edl\.,m met :tl J.e pastij en e ll andere overblij fs e leu, en de eha. mpa.gne , W1LI~ raan hij lli e t ge WOOl1

hatH' llo ll eell had IlC b t~l'g61ll.tell, als eeu4:t gevaugene!
a ·celle :'Iluil ue ring Jook hare oogeo,· want" ~ij vreefJde
t.: eut:: ud.ohtelijk ~ verl'Uoslfing, l!;erst met het aq,Dbre keu H..n (len lOol'gen krecg zij weder een weiDig
meer mood ,
All e ~ b!uet' ijtiL N iclullud Ji~t zich hooreJl J dSIl bet
luml' ~ mens ch , clu,t Ill e ll ba.ar ala bewu.ker had aobtergela teu . llij VCl'klu.ul,ue hem, r,outler b~li1 binueu te lateu,
da.t zij zi ek Wl\~ tm ee ll gcn~e :sb ~er vurlangde te.he bbell.
~ij d n.e ht Ui~ ll ha~'e 81'UlO llloeJ.~r,· di~ duizeud Rngsten
om ha!!.r zo u mtstanul on IllLlcmde, dat zij) wauneer
mell haal' tl Cll gcn6o ~lte el' ZU llU , ten ul illl! t e· door dtlzeu
met d e buit e Llwc r eld iu &Il,urukillg Wit kuullell komeu ,
Oill zoo ten mi nBte btL-re moedel' berichtte .klWlle u doen
gO~'ordell en lH~iU' Lot ha!'e uel3cherlniug bij l. ich te
doen komeu .
B r(HuJJlc nd was ti e re u8u.ch t;ge 0l'p JU;ser den tl'al)
wodel' Ilfgegaa.n ell h;.d llatlul.rlijk nl-n huar weuscll
geelle llo titie oe hO.lll ~ll . Ni et V(lor il.1 d en nu.m i dd~g'
wus e r ie uuuuJ. bij baar g ckoD),eu . Ni ~t r.onder afachuw
ell ou\trik (ta cht zij alL-U den ayond. Zonder zich te
latc n aandie utHl) kWR Ul toell Wedtll' h~r echtge lloot ell
met he m , , . . .
D e bedoelinge n ntou den eel'· eu g ewetenloozen man'
WtU'u ll hn·a.r !lUlItr aI te dui(lelij Jr.
D oor de ac hoonh e icl r.ijU01' ec htgell ")0 to, die hij al8
zij n onbotwistbaar eigoudolU besc hou wde , wilde bij e r
zich wedel' b O~' e ll 01' werkcu, :l.iich tie ruidtlelell vel'8uh;lffell, om z,une g e wone levenswijze Voort to zetteu
en zijn Imis t o t vel'1.luD.el ph18,t.B vall de \'oorlUlrQ.lliute

wll:'M\;j::~~~,U \\~:~{o;:);~at~Jl~~i el~~~f~t:~s:i~geeu ilij

rou~s makcn. En onda nks all o wetteu e n
Waf:! ~ ij onbesche rllld ill cen vrae md lU.llU!

;~~:rc:~ll W~~~l~~tl ~~~~ (~'~'l~'~l~a~~~r~i~~;l~~ t~:!rB~~(~~li~i (~~I}J~~:'~
g c wcest.J , b l~rd el1 H16 1"· b,'okkt.·u n ln

p:tsteijcn, (li e

ou-

;:~ij~{~.il~~o/~lij{~~~lc\~ij~:~t~~ll~~~t~:~~~:~.t~Rr~~e C~o~t~l~
d it cBny ou dige blll'geJ'lijk e bu is \" o lstl'ek t n iet ge1.ochL
¥.ou bo bbe v.

~;'i~:~~:~~:~e~~:: ~~~l °l~~;:,ij b~:~f o;~rw:~!:~~J1(~~~~:
B ij h~t openen d el' de ur wa·s d t~ h Hi 8schl~! o vel'gf! -

ga::m en illld ee1l dot' geluiJ. doen hoorell,
'l'~rwij t ik danr 7.1)0 s LOtHl) \Tc r::H: be cHl 8t' nan d e
t.(em· eouc r eu:inc bt ige gEtdu.:mtH) e e n kerel 7.00 la.ng

~~~1~'Z~\~~~t~O~:;p:/t7f:~ ~'l~ Itli:r~:~:·~;~P.:)~~~e:w~:t~Ila~~~~:I~
te It3 Zl~1l 8toud
M ~l; d oo r bl oell be loopeu . g l'onte ho ll o aogen

lIe b'j mij u·un .' a lsof hij Hllj t e

zag weI, dtlt Illj 7.iclt

Il:lU

d.1:.ln

8t.:.m rlij f wilde, lU iU'tl' ik
d eurstijl U1 0 ~~t \'l\st

lli et
e eoc .zWllre t ong, t~r \\"ijl .hij y.ij u best de ed eeuu krijgsbaf&igo h ond ing ;~illl te ll tHll ';l !l, doe ll llO g steeds te g e n clen In'tl Ut' bl ~ e f I eu uen.
" Ik ko m op last "uu grau.t L .H nn twoorddo ik ou-

kW lllll.

Di t a.ntwoord was m ol' mii Yoldoelld<!. E rw iue was
d u :. ill di t h u is ell Jlle t deien bBl c ho nkeu QPpass er
Bloes t ik het dUB uitll1&ken.
"Hij 'I.e'ud m ij tot zijnc e c htgcllOO~O "
., Die is li ck, Ni e mand mag bij lla·al', "
" Juist Uu.nl'Olll . .l k ben dlJc lItel' Belz,mi) y. ijn vri elld

1 gat 1 "lalli \
2 " 2. " ; W".t da arbij behoorend en wat erk. et... l,

2
4

" 4
" (j

..

.. 8
1120

"

koe kep ull en d h 'erBe c l,aaeroll ~ n,

)l

1,1

~

p.n~:rs Dl:;·R i:DvEi{;E:N~IEN: .-

!

'\ Tm.., 1. " 10

II _ Ouk

l k haa-Ide den

pns die , eve n als a nde r e VOOl' hat
gesch rev e nc lcg iti ma.ties, III b ~t }'l'&u sc h
i lt: steeds i u mij n bOl'stza.k bij mij
ilroeg, te '.. oorschij n .
D e kolvss li s strekte zij·no dikke opge7.wollou ban t!
t.b arna u it; . Hij k on blijk ba..a.r nie t le1.e n , Cll zoo hij he l·
a1 kOll l (ten was hij da.artoe toch te ~' eel besc hollken.
yj ijnf:) met bloe d be loo pBu Dogen staardeu op h ~ t papi el'
Met een koddig gebaa.l' gj,f bij he t mij t.m·ug.
"G'oed ! " oig ru ij ! Her,!; g i.j de geneoamidd.elen me de
g ebracht VI
uDie 7.8.1 ik uit de Btad do en b ezorgen , zoodra ik mij
bu it enl alld

ge~t-eld was, en di en

I

rillg. W.ar t raaglc eid, onverilobilligbeid en g eu rek

hoid Va ll Balder; -dell ·blik •• m-god: -d·en won :.,,,,, 'odin
ill de ambtenaarawel'eld zijn } flll Frigga.; den g e iuBal UD ·Nan1l8 en (len nd"er ·,.an
biertelande elken da~ worut altn· f l?ofl'ieti, ~\I8.a.r Of..~ijlle . nu~t. r o2:~n ieu \o'oOr- di~ beriD~
. ~~ lI w d, daar kunn ~ 1.l g e an ve l'mao illge n en be- ~ Der ing-e u Wil den : ~oel ~.D , niH ~k bet.vrlj("el,en.
p!ic!ltbese f

zoo diep

~·iJl~en me.er bal~n.

J _

,(J"." '·.Chl. U"

i

pla.!. t.n wij aan !teL hoo fd van
.p,l. 1. 'l'nt deze behoo rl, volga" . het Reg. Regl.,
w ij h?\")!:,gd Zijll ooze wO(J 8~l1en bl oat te le g gell
de bevoag-de ma.c ht. zoo ''''el in Nede rland ~ b
Ictl"od,ch I nd io. Va n dat r clc lc ~ moet geb rlli k
len gemauk t z()O dikwijIs aId wij ge tuigen ziju
:g~ ld '.cr~pil li uge[1 door zorgeJoo:3hehl of geDlttk'I, - zoo dik1YijI. de b•• laauue tn. ,tanden EebaJeblijkell te ziju VOO I' de volkswelvaa,·t of Let

Jl. KAJrl'HAUS & Co.

l'I'() ,es talltscllC
)
.~

toe8ta.nu del' grav in o\'ert uigd beh. "
Hij Beb ean
in zijn dl'Ollken sch ap nog

·r:UJ tl en

t o begrijpen ,
ni et elk gellemnn iddel " oor
zlekte pas t.
H ij gin g my \'oo r , den t r a p op, bicld l, id.l kram p.
ac hti g vast nnn rle le uning en ging mot lo ome Z\Yare
f:! c hl'e den 3] ~ troUlp elellde en hortellde liU:U' bov.en.
deuk beeld in .
P lotse ling vii'll lllij ceu verme tel
Bijnll geheel bm'en zijl1do; gr eep ik lua!; beicle hand en
zij no voeteo , t ukte 'l,e naa·l' acuteren en, op den trap
eer~t ter zijue en daar ove r b e m heeu Bpr ing e nd c,
z~g ik de n bescllookcu koloS8US, zomle r d nt hij ill
sta.at was zich aa..n iets vast kla-lUp en, t;ot ·on der aall

~.~.

t

!.

cIA

Vi~omtcS8e KlI Us:la~d

~:~::~~'::~~~,:~::~:~~:~C'E:~;~~~:'~r:UI"!

GOlle

Ku)"'!.mi

i

d.en trap t' () ~len.
lk keek nog eens n aar beneden -

hij was be wlls·

! ~:~:~~j~J::i:::::~:I:n~:;::n;~:: ::,::J::t:

t al oos blij \' e n ligg e n ,
Op dit oogeenbli k verllam ik eell kl'eet, uie lnij
door merg en been g ing.
I k \'er1l3m de ste m vall E nvine j ~en g iJlende an g~ t

kr .ot.
lien gang uoorlo opondo,

llU eens nan deze , dnn
aau gene d e ur schudd.elluc, bJeef i k c inde l..ij k , tHan ,

lk ri r:p haar 11a-amj zij sc hreeuwde de n

6'::~~;~~UZv~;.;'tettwlIl'st

Het gf'Jukte mij. Erwinf' weder tot ~ich l.clYe ta
bnmgell . Z ij VCrh&llldc mij in vJiegenrl6~ lutlJ rn , zona er ~enig e n sll.Dlenilang, hoe men bo.ar hj e r in hui H
geal eept eu opgcMloten bad, ell hoe .Iechta. do gedach te &1111 mij hur weerhouden had zich II it het ven8tor
werpen ,
D e l.!; "vonde WaJ:! granf T.J. met een mall

van eene
hooge gospiercle gestlllte, wioDs ge·laat haar wegens
zijne gelijkhe id ID.ct Ben gel):chiudkulldig. penoan dadttlijk be~end voork.wam, bij haar binnen gekomen.

Gr•• f L. was de be.minnolijkheid ?elve tegen haar

~:;'.:~jstd~::aho~ ~~~ d~:~d:~e:~~e~f~~:~;koie~~e~::.
Do ... laatet. h.<I oieh met d. grooteto . b.loofdhoid
tegenover hoar gedragon. Grasf L. had dB.rop door
eeQiKe·bedie~den, die hem weldra ge~o'gd waren, .een

80uper d~eD opd..r:agen, · .~n haar gedwongen daararm
4eel te n.men.
..
.
Hij had .hur..ook ve~haald, dat ·.ijno omotandigh.d.n plotsebng ••~o .chltt.ron~e ,.randering badden
oUdergaan, dst ~~ d.t bekoorllJko I.ndbui. .bad go1:ooht, dat h.t ZlJn voornome"wa• . b.t 000 opoodig

::se:n:e~~i:k:n:o::..;.:~n !::~n,

~~hvo~:

:;t
oDtun,en en dat bjj .
sune ""htgenoote .er....htte, .
dat sij de ·honnourl .Iou . W8l11'118men.
Mat het IOhijnheilfg.te gela.~ had bij baar tW. . ken-.
I\8Il 1J"i"Y8D,
. .hoe .zeer.. het h.em
. ... ope"". dat. . hijfi.jne
IIIAI8pl'.IPI> 011 ~e ,eobtge.11D..o.te !IP. n
" .1&. e.8118.. dat
w~"1\
.·.1I
....... 9iJllliIad mooteD doon geJlleD, _

,.il

U . ,·k .~~~ k~D Cu.,

J..JeberWUL'flt

Sa.ucijl!i! de Boulogne.
71 5

.TA.NSEN '" Cu.

TOKO TAW ANG.

DelecieU8tl HltYllwijncu.
lIac hheimcl'
Erbach er
Brnunebcrgt!l'

~

Itudel't,berger

Za venti e nde H o ofd8 t nk .
EEN VOORNA1HE SCHu:RKENSTUEEK.

i

llag eeu Dlaa.l zoo sterk
p er flesch / 0":,0.
all1 dubbele azijn.
" d01..ijU I'u-ba·t.
Nll. H eyne .fl.essche ll wordeu voor echt erkend, daTI
die, wdke JIlot oni!- firma-stempel ge7.egeld zijn.
Bl'U, uu:-;chweigel' \\r lll'st

Dlijll~ rl .

t. glijrlen.

-- - ---~--

Toko Ta,vang. .

M~i

met de geh eele .z.W8.l1rte rno llIijn ligchau.m
t egen de dellr werp e nde, gelukte het mij, Ze open te
due':1 "priDge n, en Erwioe ,,1oog aan lllijne borst, om
ru et cen fj lnartkreet uit mijn u armeu op dell g l'o ll cl

lien

heele en halve fl.

}"orster Rie!4liug
Z eltin ger

I .

Reijorscb , Dni tech on E ugelHch Bittr.

Jama.ica RuJU
BeSHe n Jeuen:I'

~:,••~!teVie

van

,1e llarc. lonn

WJ.JNAND l<'OOKING.

2 pond, .
,
Apolinaris .-Water: Nut~lIlrlijk ell KtlllBt,
Brandy, Diverse merken l
'
Madera 0 on Mad"rs· I)rij,
HolI.ndeebe Keuken.tr.oop per pond,
Re\'ol vera in killtjeoi

g:.~~~~t: ;;~:~ 'N;,~~:'::"~6:oor ·logel
1.4. .

p.

::~;,:~~ <l':~';i::~;::k;:I~~:';~:~;:: :;:::::~~;:: 1 :~~E~~:H~: ~:::~~::; ~;:::~m~· ;~;ii;;l:~:
D:,t

en m e et' met Il3.U!· ra·ug I be won ers IAn G endin gan Oll J..l?t,in de n duor bet dicbt.
: .' el1k~)mel1d\l.
eind igeu e ll da t ~ll1 l'e dO,cht el's t iJ U\lllell \"tIU de "luis :lcuter ' her .11 ili t.air HospitUJ .
e r me t g-e ll oopt z\lll cu worden al f;. fa brle ka ru e !tl sters \ R UDne e rn~n en Je J~~rlUl ::l bd2ndellde inl~ndaebe
'It\ !' onderh o uJ te llloetcn --roarZlt'tI.
1 kampo.o g l ., wordt: li d ientP.!J geYo lge bij e lke i eta bedui-

he b' r e

•"

Cl r}Jt ';iJT~TP.LL l: ND
kOlling-in Vict.oria ke;z01' Al e r ;mdt.ll',
ze s.
~n r e rj aru'dolg, den ~9 {'n Apr H per
a ll er.
!tijb ;t ' Iecft g el llk gewcllffcht e n d e
dnnrt~t!r , rieud elijk hecfb gea.nbroorJ..
iR men r. ich herll1n ert hoe hll r telijk en \"ri e ndde C I. &HrS en sultaD,s OJJ kei zera en leon inel knn rler Zijll JUI een O ()rlog, en hoa de
rwst~ urHl tien " au bloeu \·.erwt\ntllch3-p t llssc hen de
lsstic ll he n lliet weerh omle n bij \-'oorkOl\Hmtle gelc.
IheU e lJ oIknndc rs lan d t8' verwoesten 0 11 elkl\udol'~
lerrl".llc:n te rtoode u, dll n is di e If"i 3.3uli n~ \'1).1\ be ~h etl c ll op clknnd cl',s .i~n.rda. ~ v.1tt geen e rlei bol a. ng,
mcl.l heeft dan. ook lli eb Kunn t'n bo.sp e ur011 dab de·8
pet, or door ge rezen i~ ,

'I,

i

d.euue .rege nou:i m e r· het l.rWr1I lg:e w,t~t J~t daarlang ••

If

loopen de

n

.20, . .

bagel.

0'

I) en 12 m/li1:
Verminderde PiUB.

P~ik.Puike ·

versche . . Hummen..

z. M. KAAS in hI...... .
KOFFIJ · perporul;

~kb.~.ar Z~1.1.1 of ,~lke Ilnclc~o omleugd bez1tben,
1 ;bl lj \' l:"lll illJ albJd:

be·

te U . 1~ll ll!5 ttJ " oor elkll.nde r. E on

el~Qfd \'o rst 8CUCl UU l.e~f 'T.Ulla wilt!.rdigh oid.
~
;if "*

' fl~t ; ~ "'~nb;u\vJ

lei~ing

g(:i ll u llCl ee r d.J.

tot groote hWder!U
.'. eo.

belladee!i ng del' g(·t.oIl1111t~ i d \'an d e

btJw()uers,

Zelle.

n ij h!>og g e1 eg e u en a.od Bli:I tamelijk: droge bui!:en w-or: d en da arcioo ["
e-n ollgelOllu.
De be do eldt: slui.e
t en doel om bet 1Ifa~~.r ~~r

I
i

t

le iding la!lg.5 het H.o~pit.al te ,"oerde n ) eeu maatregel
Wlulrteg en llieU1:t.lld ber.waar k:t.n hebbcn. MAar de hil·
lllj , die do \'oordee leu YIUI
iete g eni8l- l.1ok J e lasteD. er val! J.raag t, e D 't !.uu die
~Gde u o . i. nie t meer d:ln betamelijk: .!..ijll~ dat den
D il'ecteur , a.ll lI et H Qspitaa l werd ui tgeuoodigd te Eor.
g eu, om t el k. e u :s W:lll n eer ct'a eenig6zi1l8 l.w&~e regenbui
o V'~r9~ooU1 i n g Y:.m GC Udll1~8U due t nee.z.en, ~e bewulre
slul1':! i.e doen OPCll l!.'ll, ten elllde hot oyertnlhge water
g ello1ge uh e id t e yc rs.; hufl'en me~ spoetl weg t-e ,.loeit;D..

1 lijkheid brc ngt w edel ds.t
J

t
~

!
f
:
~

Naar 'try ye rn e rnen be8taat , er
Bat8s1a neh: albler
JlIllzie k- oude.rwijzer 'l.al ~t)8 t.igeD , wa~rtoe ua, bet
vortrek fliU deu heer ~Ii ay on l\Iej, v, K. onderban.MuZ.IE.E:. o :xm)}f. \\, IJd.

1 \"o el k~ntl, dat de hl;) er ~aurlet un

i· als

i·
! . d e lingeu l. iin !!.!l-llg e k!loopt, De heel' :"IaU\']et . wit" gei.d u~eucle l.e~ IUl\t\OU en f SOO '8 1Ol\&oda ge arandeerd

:r,ullen do l);l·m e n m el'e n "An j he bbeu, D e 5(HllmeU
waarVOQr unk.ele .. i!,etetenen
1 ( , t)
lIeiulf.oll ell B ft d~r.
. ,
~ cocds hcbbell geteekcD.d, tl ~en boo dat die arantie
zon toch d e nppe rste besc.ll1kkJJlg he bb en () \'er ~ lo.J kUUll~1l word~n ft\ratr! kt.
p
g
~}ell , ilit'- H8D onze oorlogsohe pon gog ev~n wor- ) ,
__
- ----'_ __
j

:~. :

~

Ktlll het bij g~wlli een buiten landsch o .!!1)Ccill.Hteit ~
N, I, S i'ooRW".~;&-M,u.T8(l1{A.!>'pI.T. De heer J. J:,. M~· :.
~ell~ o o rd tiCh e fl~beIlc~r we1.e n? . ~ en N odel'lalHl f:' r , ; .E\'e rte; · ill, wl~gen8 · ... ertrek nAaf Europs, a£getredur;L·al. '
JI zoggcH, kR.ll he ~ ni nt we y,e n, flnar dczo 11let i W8~rnemen lid van bet Oowitu der bovenataAnde Maat;.:
1 :.mlka, uahee~n8c hc g~dh e den 7.OU ~l~nken .
/. . tlcbappij te Samorang,. en 8015 waarD~men·~ . Ch~f d~r

, (Iel . ~Oll ] ~ ~ belft.llg i8 de znnk uiet .. Het Nprcek- . . e:tpLoitatie. In de ee1'8te bei-re kking is ZEd~· .,.er"'~D··:

0\1

Revolve"Pat.ronen

Puik PUlke

lh:kt.lUd g-e \'rf)r lit' n.
B euco"Q5fi eld. heefr h<1 :"1.1' ~ d eelneUldn, muete.u .hiertAn "oar u.en 2 ;')e n Iu1 i a:eania
100
~l:. uit hd: k01l in klij ke fonds dee n , o~n~u a aD d~n Dll'ec rsur '-au gezegde achool.

~a~ S1~O()MKA}i OxNJoa;nO()N) N, \' oo r de N etl erlaud:i c be

Cha. mpn,gn ~ : !,Roetiere.r" en " litJet et ChaudoD,"
Vruch ten op Water eu .BrBndy,
Suike rwerk "de Bont e n Leijtcu ",
Puike Delft.che Bot.r pOl' vat . n per Milt van 1 en

Lefa~cheux

tond

)rattlu m ~.~e n (tes pot i8c b, wl'nn.h .uehtig, .... ~ rrllllelijk,;

Bordelmx W ijnsn, dil'c rf:le merken.
Roode eu W itte .Port nm STElra eu andere merken.

'001

lliT 'IO DL.l.:rISG S -::sx.nn:..~ "oor de Hoogere .Burge~- '
sc bu oJ te ~ o er:.lb a i a zal pliiAta: hebbeo op den 2de n
A ugustui! t1 u. , oJg-code dagen . De ouders en ·voogdeu.
~ die hUll "onen of pupiUen da&1'a&ll. "-enscb.en te daM.

~l i.!: {

BAZAR

BILI,ARD BALLEN, BILLARD Q UE[JS, P OME-.
RaNZEN, HILLARD I,AKEN.
1119
B. KAWl'HAUS & Co.

I

komt heden drimuul "in dii blad · lier

meld h.bben

B. KAR1'HAtJS & Co .

WIJ N AZIJN E Xn.lA C'l'.
vaal' hot oel'~t iuger oel'd '

G.ESDUiG~~

oll bew aa kt .i:t teenen hu.ig ue\'ind[., "'-eliswllal' • de
\' O(}r d N tr yan d!l t g ebou'.\- be hourlijk g efJ!oteD, doeh de
ke uken ell ue .k.~ mer5 in dt:' bij gcbouWftll zijn opeu en
r o{)t een lcde r toeg allkelijk. Onz~ ber ic h.tgever meetJt
t e weten . Ullt reed~ fiB er liao eeu:! dobbe1aare (ou
an de,'e W ~ilLig te . er t r0UWI.:U Eedeu
daar 'rena":

IlYOUTERIE-DQZEN .

, -.,

Z OND.A.G, den 30 Juni 1878.
De Vrcegrui.Ei '1:1 morgen8 it! ·7 ute.
De Hoogdie"8t 0111 half 9 ullr.
L ot' dcs ::wanJ e te 6 u!ll'-

in het zlIi de lijk g e cl eelte e u con
~Uk t e f~otta..udja is ee n \·ac.clnateur aangecsteJ.d .
k W:l t ie l'eu \' au L Olld tt n , lecft in
e r hoo p lMOI Pl\~ang: zal t'! eu derd ~ (JpeDbare
ve r te re k l:ent:"l \' ~n Engel:l.ntl'H, : 101 ll.o d s che s choo l wor den ge open d~

·I n

de
.

Inatsto :s maak.,

- ._. _ ._-_..

DB. OVD"K.

Hooliisch-Katholieke Eerelliellst..

~

BAZAR.

- _.--

'e mQrgen 9 ure )

heL is oak ~

ALB UMS, zeer rijk lUet gal f 8.110 plu::iti (j georn ecrd.
CRISTALLJ~ N

Er.I·etlit'llst.•

ZONDAG , den 30 Ju n; '1878.
M ·a] e i s c h ~ d 1 en.ll t,
D i") 0 P s b e d i e u j n g.

\
.

aJs: CIlSSel'otl ed, ·\-\Ta te l'ketcb~~ T a.B.l't- of G ebakpuQuen,
Pudding t romwuls, H eleh'01'lllell, Ca8lel;'oiJ e.$ bluuw geemu,illeerd .
1118 ·
B. KA-RTHA[j~ & 0 0.

lU6

---..,._ _~_....__-_..

8IlUlllra.u g.

!

l

. b.lang.
~ L is viet s lecu ls O ll~ r e c b t , .. p! i c h t.

_ _ __. _ . _

! ____ _ __. _ _ __ _ _ _ ____

HAZA.H.

TOJ L~ T Jj'L .'\. CO..N~,

1: 1 :_

Ad.=:=t~nti,.... _....~:e~o;""D

'gddrongeu~ alB

KEUKEiXGEREEDSCHAI', VEllTIND,

pas."

W;71}~~O:e;::~~~W:: : :l~~t~i~~'e~

w o n) e" a bonneru e n'" " op

liH~?;~:g:'~::F.:~~~.~::,::~;:~:~~ ~~~,: i,l:~':::~~~;l; l lie~':~~;:~~n::: ·~::I~o~·I:~:·:=;:~n.!:me::!::

HAZAR.
PETROLEUM KOOKMACIDNES

4

: IN 1) lJ]' ,'"
., 18,
:~
•

f '· -- - --_._.. -.-.-- - - . " -~ ---

.A.D VElt'l'ENfI EN.

" Wu ll.rmedc kU l.lt g ij be wij zen , dill gij doctor B el·

te

overhedeu

(JYor dt 1J~"I.j()I!Jd.)

e u la.lldsm 8. D. "
"~ lli l.ij t, "
~ , Met dezeu

Rcdllkteurs Mr, p, llrooshooft im F.. A.."·Enklaar .van Gtlericke:

,'00),'

r e l'ij c ht'okk~ l1.

~l \fijnheer de g r3.uf heeft Inti be yoleu, ui emand. ni t
n oeh in lit! J n~e [d " W :l S bel; 3.ntwoord , terwij l dt:! dam p
va n den wiju mij uit zi.jn wij d geop ell d~n mon d tegen

1

. ~ JuriL

.: ..... : :

HARINGiDVII&tj"J~~V~

00;

moge bew~~e n ,Iat . he~ iM 't ft1 gcmee n heh l'l lf- . ! . floor den heer 1), .,J. EU8Sen~. In de tweed~' . door · d~n
,als het, ki':1d . maar een naam hecft;" Dl:anr zelfs 1 h ee~ .A, J,' Pool. .'
D\ van eon oarloj.t8ohip kt\:u in eommige <;l m- ;
...,...--.,.,-,...,.-.......
heden · j ~t8 ~ ebl'~lI~~n Ol~ den moad en .d(m . ~
. B0&6.'~5£8<?~E .•. BOLDA.TEN, maken bet. in. .d~ : .Iaa~ "
t.: der Lt)~anning ~~n, to . • tlren . . 'M OD heri.DIlert, , :tlt6 .«lagan der. dasa\'r~uwe~~ die met hw .. J.trOdUQ. ~~
~ ~ ' cl"t ODze .d o. nll.iter g~ wo('lp. wne.. sc.hert·8en~ ;t llr ..p'&8~8F k.o men, . z~r . l~tig, .~oor ..~aar: ...~et :.d;~.1\D&
.8; d.t d. Eug', beben toondcn ·ont. ag te h.b·
geld.f to . bedelen. Zij 'Un daarbij niette~l'Ode';' ~\
or fk Z~6f! /,rot'lUr.itm, .tloelende up den. uaam
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