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Ret ontwerp vau wet 011 het
booger ollderwijs.
llr. C.P.

I(.

Wiuckel.

Abonnem ~ut sprijs
f 12.50 per halfjaar.

. voor geheel Nederl.·lndie

gramma br.ed eo Iibero.1 hebben mogeD be.ten; iet
is dat niet weer.
Het kan lijo nut hobben, 0;;' zijn ontwerp, wat de
gijmDuia betreft, eeDB t.e vergelijken met vroegore
en latere io.zigten omtreut bet militair oDuerwij8 en
dat voor aanewnds ingl3oieur!3 en de"g~lijkeD . Er wae
cen lij", dat non do koniDklijke Milit,ire Ak.deruie
te Breda eveoal, ai, OAn de Deln.che Akademie be-

Y.

halve d" eigenaordige vakken alletj ward uod~rwezen

(Slot. )

wnt Ihar., g. ocbt wordt, op d. midd.lb.re school
Lhuitl Lo b!: hooreD: mo(lortl13 taleu, ulemen.taire wis·

Ik htjb mltlscbi cll ouregt, den htler G EJ-;.RTS'E'M.1 ran
llleeuingl\u te Y~rdenk (:u , tege novergel1to1<l aan die Y!lU
om~en t,ijd. Is het zoo, heb jk OtlJ'ogt, de schuld li g t
aan hem. }1ij dUQkt dat hij in oua hooger onderwijd
iet.a te nfgetrokkene .iet en bet ui~t beschouwt ala
een factor ill ons vo~kslev(ln. Ren blijk J4ArvAll getlft
hij gel oaf ik, iu de regelill g , doD! hem vaorgesteld als
foorbereiJ.iug tot het onderwijs aan de hoogcscbool.
Het is Diet dan lUet zekercu onttetting
men
heeft gelezen vau eell zev-en (! ) jllrigoD gyIllD6t1~UIU

a"t

curlUIi.

Ret antwerp oUl.vat - ik beb het nog niet gezegdook de gywnasi&, die wen Wtll tot hp.t booger onderwije moet brengen, omdBt do wet ze uooh o n d~r lH~ t

lager noob onder het midd.lbaar heeft geraugscl'ik t.
Indiall de algemeeDe overtuig.~llg waarh eiJ bt!v1I.t, llat
bet karakter van he L hooger onderwijs hi erin li gt, dnt
bet een nij onderwijs, ell da b()oge eeno Yrij e BC1HlO1
£;;;, J .. u. bc hco:"C:! de f!'5' u!!lrr~i n. (~r uiet t oe. D e g)'Ulualiaat is niet vrij, hij wordt Dog mn:U' opglllci ll lot vrij
onde rwije.
Tegen regeling b~j d\;';ze!fdu we t lJe~t:nnt evell\vt".ll
geen bczwaar, owdat het ee ue oUll crl'igt de g ronds l,\g
ill \'au he~ :muero. Nu gl::left de JHiulster eeu gytnua·
siaGI lcorpbn L(;u bes te, du.t lU11ar wcinigell bevall en
zal. Vooreerat BciJijD.t het YO Ol' .H,I.. E unostulwde studerenuen aan de booge li~ h oo l to moete rJ. gehl ~ D, ell dit
Bttookt. W"ei nlg lliet de in den iaa tsLoll tUd 7.00 'fi;lB lvuldi g gesc hofl ken riisp e us:lt;Wo, Wu.urvil,O de ge w lgc n
ticu DOg ni et hpbben yo rto oD d.
D o oreree Dkowst \'a ~ ait IC Bl'pltW In et dU l; dOl' llI ill delbnre il'choleu itS g-e rillg. ·In plan ts dn.t dB sLudie rnn
uet lntiju ou gr ie l{sch , nla t nn-l on nls flleute l t,o t (Ie
keDDis der cln.s8ioke o uJ.he id, h~ t c eni g~ onllc1'8f!hl!i d
jij fAn de \'oorb ~ rei,!in g t,ot de uuiv(wsi~ eit mot het
midJ elbnar ond er.wijs, U1i1ukt do heel' GJ.:1H{'l'Sl:.\lA r nn
de gy mnasia gchoet lI,f'~ond e r!ijke leGriG ~ t e lliDgell. Va
~od e rIle tal cn, de wia kunli u, tl., nf\tuurwetensc bapllell
zulleD, ul$ bijl)ah.'A:clI, de Thliuister l\oU1t er r o ud \'OOl'
uj .;, QP (to gYlDDflSin. (l1:oJl{lt!rl~ik. word e n olJderwer.e n.
Op die wij£e wee t men zorau {tcr schoonste jaren vnu
bet jougeli ll g!:t!t)v6n al\ n tevull~n, torwijl tot haden de
lang8t~ cursus t?r liog mllur 7.!;'S duurde.
ZC8 jaren is to Itlng; dez~ o\'e l'tni~ill g breidt zic b
weer en lIleor nit. J·nn.rlijks wordl hd gQregdd 11800·
pen vau dien cursus r.eltl1il1lDc r, e n zi.et rueu de jongena reedd eeu paar j~ar Hoeger het toela.tillgsexaw en
t0t ~b un i-~!'':! ;t!\l t d 00!"etftltn. :OIt!ll yin dt het jr~ lll~
mer, zoo vule jlHen op gl'i tl ksch eu latijn 1ioek te Illtl·

lcunclll, nuJuurwekuschappou, tlU zoo verder. Maar
lIl~n he eft mot d"t begi[]801 gebroken eu dit onderwijs
o\o'tirgtllateli BSIl de middelbar2 BCUOOI. Het frauach
d"t et'lu officier behoort to kennen is precics bebel fde
frausch dat we van cell telegrarist eiscbon, en dat onontboorlijk i. voor degolijke ·,tudio v.n het hollan •• ho rogt
nit zijno (grootendeel8 ft'&vl:lcbe) bronnen.
ED 'too is het, dunkt Illij, oak met de vonning onzer toekomatige stlldent.en. H~t i6 volkomen overbodig
ee n .("!i;Pla~ialeJ. curSUlI, van hollandscb en franaeL. er

op , DR La houden. De gYlUD8siast zal die talen even
goo..! en veel goedkooper looren op do midden,.r.
~chooi.

In e~ n ","oord, hot cymnasilltn moot nieta anders
zijo dan eeue spp.ciale Behool, waDr de kle.s,eieke ouu-

haid wordt geloerd . Ai het nndere beboo,t ar Diat to
huts. Zoodoende kan dE) loercursus tot drie, misBcliien
zeUs tot twee jtuen wordon ingekrompen, ulthanB voor
.. Hen di~ geen jm-i.eJ; willAn woruen. lk: weot hot, weo
I. ert gemakkelijker laLijn op zijo tiende dnn 01' tijn
vijftiende jaar, maar daar staat tegoDorer, dat Ulen in
het l •• (..ta tijdpe,k ook heel wat meer onthoudt. Vord.r I"oor de toelating tot het gymn •• ium It"t bowij.
da.t me a b. v. do hoogere burgescuool Ulet drie j"ri.
geu oursu!'! met Yrucht heert doorloopeo, en leer daar ..
DLL nan de j ougons de klassit'ke oudheid.
H et wii or bij mij Diet in dat reed! de jongeu va.n
tieu of twanlt jaar, wieoll vuaer io het boofd boeft,

hom odvoknot of predikaot te I.tell wordeD, dot deze
reed!:! zoven jllll.r 'loar hij fRn regtagcleerdueid of gods ..
di eutltw c tcuoohl11J ids zlll hooren, moet ll.fg6itclleideu
word ~ n ,-nil f.iju speelmakker, wi~l1u papa hem zich
ul b in ge nieu(' deukt of nla fabrikaut
~ul~ eeu I::i[·l'f:\ven is in strijd Ulet de ntgemeeue rig~
tiug cle r moderu e m:utsoltnppij. 'Vij willen geen speciale iorigtiugen \' lUl onderwijfl meer, wanneer er het.
l.elftle gclcc n l wordt. Ouze officieren, OlJZe geleerden
mocteu '1,00 lang mogelijk met hun gelijken in n,a.oleg
6 H ontwikkeJi ug op dewlfde 8~boolLank 1.ittOllj en het

I,idt Diet tot de breed. opvatting von deD geleerd.
der XIXe eelllV, mBar tot de dulf. pod.ntorio van den
ku.ulergeleerde der midden-eenweu) da.t men den knaap
in den 'Gaao hr6ugt, dat hij to goed is OIU
frans ch, anrdrij/{slmnde en l'ekcnou te leeren op (le1.elf~
de Reb ool al8 ietler auder. Ieder icerplao, dnt verbroe·
dcrillg ran de kiud el'en Hollands tegengaat, is daarolU
1\ ~I M~o reeds even auti nntionnul nIB an Wibcfna.l.

r~eus

VI.

kttn. En ~itl g rand voor.

n{... o ziet het reeds, hot antwerp des heeren G:El:J1Tis bf'langweklrellder door dlltgene wut het Diet
bt! hnudelt J d,u door hetgeen er iII te lazen staat.
Eenigo kwade dillgell !!chaft bet Urj ik Doom a1s 1.00dllnig 10. het verBcbH ill tang en inkomsttm del' boog.
leemren, die voortnan ovcnwel niet heel royaal zuBeu

Voor de beoefening der natuurweteDschnppeu, en
om deze voora.l beweeg t zlch dan ho ch tI t:} lUou e rliu
ma8tBchappij, hebben ..lie tal en veel va.n haar wllartle
rerloran. Het is goed, ze t e kellllen, mafU' het is b. Y.
,olkom6ll ovetbodig, heel ver te l.ijo in de Griek·

Sl]UA

Bcbe verem •• t. Wat de god.dian.bw"teu'ch",p betreft,
zijn andere talen Vfi. n e \-'enY !;' ~1 beiaong gewordau , en

bewldigd worden, van 3200-0000 gnldeo '. jna,,; 20.

roar de regtsgeleerdhei(i

het veraohil in de kosten der geleerde opleidiugeu
30. de magt lIer lloogleerl\ron, iema.nd tot zekere Dlll"t.
,cba~pelijko beroopeD eD .ommige ~mbteD bevoogu te
verklareu.

komt granui ge kCtlnlM nUl

fraosch eo duits. h, voor de .t.at,wel.en, chappell ook
.an bet engel6ch; uoouzakelijkel' yoor dan die vlln IIl.: t

Ol'erigene blijven de zilken bij hst Qude, of wordell

griek8ob.

uieE~n w;; ~~:8B~~~" d:!d~}:~~~ ::~:~:ddell~):~t; :':~m~I~~

ze versehoven lot een tijdperk dat wie weet· bot)

vel'

(do vele fl..cLio. h. y.) wordell •• ngepre.en; "nboeft

nog ligt.
M~n mag u.ll.llnem~n dat or hier en uur een OD1611~
demo"t worde inges.bovell. W n.rocbijnlijk b. v. .al
men do curatoron uiet l"ng~r dtA.ld,," en de Gron1ngflelle rijk"-hoogeacbool evenmin. Alit de he~r GEEulrsEllAJ
bnlldig gouoeg ooromiga .mend.meoteD over t. cameu,

~tr:!~et. faD het Sanskrit

zich den val zijner Groniogsche alma mater getroost,

baar op'·~t., n1. de griekeche en roru~iD8che wereld,
tobui ...a•. · ~h" do .. eten.cbappelijke blik van on-

)fA.

zen tijd gaat verdel", en voor ODS ueeft b. v. het arab!sch
al de voordeeleo die 1.00 vaa.k in het latijn 1\1" tasl
DOg

oneindig maor \'orm6ude

Onze tijd beeft meer op met eene breede bebBnde·
ling van de g •• chied.Di. dor· menochelijke ontwikke-

ling . Jan ",et die b•• rfijne kenni, van don RowoinBcben 81 .• at, ~ia do beer G""Il~S"~ BOn all. toe.om·
.tigo .tudellteD wil doen ve,w.rven. Wij acbten bet
volkomt;u overbodig dat ODze aaDstaBnde beoefeuaars
der geneeskucde, ODze phwtkundigen , eo zelfs onze
. godgeltlerdeo, • ruim zoo veel" VaD d~n romeinachlm
ataat we~eDI daD baden t(jn dage
et~dtmt di~, het

de

dllsgeDaamd propndeuti.cb e.. men in of tot de reg ten
be.£t. doorstaan. En dit spiegelt tocb d. m.moria
vaD to.Hcbting bet I'ubli.k mot oek.r. · .elf.oldoolliDg
,oor.
H.t .trOv.n dee be.reo .GII:BRT8ElIA mogo hum.nisti801:.. be.t... envBu. ",e.r ontwikkeling gotuigen . dan
det 'au beD .d ie eDkel vak.tndia willOD; anDn 1874 i.
h.t te ·bekr.ompen. VeerLig· iaar ge.ledon .ou
pro-

.ijr.

I

don heoft bel on twerp, jlli.t .md.t het '00 weinig
beteekont, vael kaue op aarinellling. Zoo ver ia hat
met on. parlemeot.ri.m. gekom.n d.t de aa.uw.to
woLje. bet be.t r.u".rau. Eo Z. Exc .. beef~ d.n nlth.De de voldoeDiog, V.n niot .elf de opbeffiog der
dorde boog •• ehQol govra.gd t. h.bboo .
Of het (Intwerp voldoet aoo· de e}Bcbell vau den
tijdgeest, van (10 mod~rne wet6uBohBp?
Er is Diet een waarborg in te vinden, dat ar heter,
wijegeeriger onderrigt u1 worden gegeyeo ·dAn tbans;
onderwijs gebos•• rd op ge.cl,iedeni. on !.~gelijkonde
critieh; kO"9tr onder"ij. io MD ,,"oord.
De uitdrukkiDgen die het be.ig!, duid.o gono.g 880
hoe bek,ompeo Dog het .t.ndpunt van don ontwerper
i•. ID d. f •• ult.it. der wij.be!:e.rte eo I.tteren .al b.
v. volgoDs b.m d. ge •• hi.deDi. ·wordeu oDder.we.eD.
D. geachi.d.nis ale .ood.nig beboort 0;'/ un d. booge.ch~ol to b,ui •.. .H.t komt Diet to . p••, dat d. boog-

I

Prijs der Adverteutiiin: 1'1111 1··10 waarden voor 2 plalltsingen/1. ••

.

Va or iedere

volg~llde

5 woorden

I

0.50.

leeraur opdreu[lt, wat er in die of die e9UW looal go..
bec..l ie. Wat bij mo.t oDderwij •• D, dBt i. d. go· .
• chieM".ae, de mothod. volg.no welke do g'8chiedonis
wordt geoch.eV.D; bij moot de ,erachillond. ge.cqiedBchrjj~er& vergelijken, den, invlood acbetsen van bun
tijd o~ btm, en wederkeerig de waarde bunner pro·
Cedeil aa'l elknndor toetseo; duidelijk makoD b. v. WIlBI'Om
A-f"\'(\~\l;J.A.'f. ODS boeiteo ·WA.O.BN.&..A.JtODB vcrvs8it j als bet
ware d" geschiedenis der geBlJuiudenis loeren. llUmers
l.1et leolnt er niet op aan, daze of gtllle mate van ken_
niB den hoorder in te gieteD, gelijk aao d. luger" of
lllidddibare school, maar veeleer bem tot eigeo 6tudie,
tot .el£dankon op t. lei don.
De tnal- en lotterkunde, i. dat g.noeg ·· ge ••gd? De
t8&lkuude wordt eeret dan ceDe weteoBchap waoneer
ze bistori.cb en v.rgelijkand wordt boo.f.nd. Dot d.
taal zelvo eene min of meer bek€lode) eene IOfende of
eene doode id, doet Diet at'. Immere, het karakter van
bet hooger ouderwij. ligt niet zoozeor aan de oudor-

Het schijnt d.t de regeomoe.sou w.er van voro~.£
aan i. begoDDen, wij bobbeD althan. zeer oJlllange-

werpen die het behandelt, als wei san de wijze waor-

- Ook te LoemodjoDg zijn in dell nacht van 27
op 28 dezer hard •• chukk.n 'an a.rdbe,iug waorgenomen, welk.e een 30 tal seconden o.anhtalden in de
richtiog van het Oo.ten na.r het Westen.

op .e b.bnndeld worden. ED nu heert de t ••lknnde
in de la&t~te jaren eene vlugt gelJomeu, die haar eene

veel grootere bet.ekeui. b•• ft doen krijgen dan voorheen, toen roe grootendeelfl enkel de middelm versclru.fte
am weton9uhnp te verwerven. Zij 111 de oudsto geiJcbitldenia geworden. Zij heeft de methode Jar natuurwet.D.cbappen benut, en .c~itterend. re.ultaten reed.
bereikt.
V"'ve1ijkende ta.l.tudie b.boo,t nan de houge.obool
ta huitl~ en niet bet uitleggen vall grieksche en r0
meineebe 8ohrijvora ; ell van nog andere besclHt.\·ingen
i. de kennis belangrijk dan van die der klaaoieke oudheid des beeren GE'BTSE.t~.
Ook do regt.weten.chnJl heeft een geh.el .nder
8lanclpuot ber.ikt, dan d.t wa.,ojl Z. Exc. i. blij '/eD
staan. D~ hiatlorische Ule~hode Iweft doen ~ien, dat geen
onderde.1 onbelangrijk i., al WAe het tot hedon ve rwaal'loosd. En al erkeu ilt, dat ue 1688eD in het gar·
4

wft.ausob tlD olld-hollaudseb regt eene scn.udu.ieusc lilOlilta
zullen aao\"ulleu, ik illl\g' bet oog lJiet Bluiten voor bet
feib, Jut van oud·indiech en mU8uilllfLneoh, Va-I) t'anoolek
en i[ erkregt geen sprBkc is, ev~nwin \'0,0 militu,ir r egt,
dipl o wati~ of COJll'uil\ir r\1gt ; maar ,,-"oo.ral, dat nit nieta
hlijkt, dat 11}(.o/. ~UlCh(lppelijk onderwijs moat wordeu gtlgev e n.

Van de natnurw.ten.chappen geldt het ••lfdo. D.
minister weet het: de anatomie kan ruen overalleareD.
De oigenlijk. wetensch.p begint bij de vergelijkende,
en van doze rept bet ontwerp Diet.

Hot ziet er m.t· d. . .etenochap in Nederl.nd .lecht
uit. Op i. der gebiod .ijn de duit.ohor. on. de b.a., en
in plaata van hiernit leering ts trekkt'D, en bij hen
0(lIHI ter schole to gv.o.n, vE:rgenoegeo wij 008 met eenigo takk~n die weI wat. heel dood wareD, te 811oeijell,
en hit;r au dHar cen lleel e Dkel Dieuwigbeidje te anteu.
r. 01 de heer GEERTSE:lfA t. I.ng' van de woton.chRp
vervreemd, DIU eeu flink on twerp te levereD , er zijn
in Nederlu.nd DOg namen die Ulen bovoegd kan acb·
teo . En deze beveel ilt lllijno ve rgelijkiog ter overwe-

giug •• 0 . In afwocbtiDg ant do Nederlaod.che wetenBchap detiuitief zal worden begrav80 in de praktischheid
en bet kofliji.me, rijdt de hoer GEER~SEMA den Haag
rood met den

lijkwsgen.

De

ambteooren·zamenstel-

let'S van ontwerp en memoria van toelichtiug (die niets
toelicht), deze braven mag ik boe 1l.8u1.ienlijlt ze anders
vau g oboorte of positl6 Ulis8chien zijn, op bet gabied
der weteuBchap de evenkaie noemen vau de IINeder·

land.ro uit d. volk.kl •••e". Zij .token bij die de
opporotahne •• ter h.d in dien.t ge.teld gun.tig of door
hUDue 80berbeid in taol en gabaren; manr btl lde
grospen ~iju even vroemd aan de doorluchtige overla·
deue, wier verscbeideu huune diensten dOBt cBquirereu .
EV8uwel, de heer GmmTSEMA. kan garuet ?ijnj ook
dele lijkw!!'gen r.a.l hat wsarscbijolijk wei uitllllUdtlJJ ;
RU clS pleit er roor j dllt. zijn ontwerp tot web znl wor-

deD

Binnenlsndsche Berichten.
SAMA.n ..ANO.
Soerob.i., 30 M ••rt. Meo b.richt on9 d.t d. Chinee., die in het .fgeloopeo. ja.. een tw~alfj.rig kiod,
zij noefje, wBsr"over bU voogri was eu ten wieos beboe·
v. eeno .om van f 12000 bij do W.eokamer alhie,
was gedepoooerd, io oen vischvijver .te Sidboardjo vurdrink~o liat, aldaar heden met twee zijner Javaao8che
bRndlanger. do dood.traf door widd.1 van :deD .trop
h.eft onderga.n .
_ De .lot.n 00 gr.ndele wolke onln.g. voor TJoemadjaog zijn opgekocbt "u wl\arvan in OD!!I Dommer
.OD23 M ••rt w.rn melding gem.nkt, rliondon, volgen.
een l.t.r boroeht, boofdzakelijk tot m.er .ekere ·sl.u.i.
tiDg vnn . • appie•• np ••rdeost.llen, omdot do . talriJk.
dieven hat 't mee~t op ~je dieroD hebboo geo;lO.Qt.
Brand".tichtiDg i. or ··volgoD' on ••n · correspondent
minder BaD d.e orde.

_ Men ·.ohrijf1; ons uiLMalang van 2S ·de ••r .:
In don afgelooP'D n.cbt bebbeD wij .0Dig.· li.Lte
Bcbok.eo vau .nrdbe.ing ",•• oeld.

JlBam weer •

M.n zat hier nieuwe tabakacburen op. D. t.l.gr ••£
Hjn strekt .icb reed. uit op 4 paal t.r aode:e zijdo
.ao Welingie (Blitan 'gronds.bied) doob w.genl te
kort !tan draad8paDDing ie: er . vooreerst nog geen gameeuoohap. Het kaDtoor ie al gebunrd .n de obe£ bevindt ziob ouk tor plutoe.
D. kolonal Diomont mot don adj. ondardir.cteur
der Genie benevena vordere militaire eo civiele auto·
riteiten zijn gi.tereD druk in d. weer gewo ••t met
opnemir.g van bet t6rrein vnor plaabing van de barakken der zieken en gewonden . Vfln Atcbin. Naar
m·e n wi! !iDI wen daarvoor den grond bezigen van
bet reoonvalescooten geaticht alhier en bet datrover
den reg~ Dt toeb",hoorend gebouw voor de
officieren inrit'hten. Wat cen druk.to en wat een duur-

g&legen

te zal dat teweogbr'Dg.n en w.ar mo.t het h.en mot
de deugd d.r Java.n8cha .choonon albier. Doch boe
meer zielen hoe meer vreugd, a18 de heeren militairsn
h.t muzi.k.korp. ook manr m.a.brengoD .

- No.ar wij varDeman, zouden de 20 luitenantAdjudant H. Bo,e!. VaD bet 130 Bataillon Inf. • n d.
Ie luit. Adjunct-vnurw.rkor bij d. buekruit f.bricati.
alhier, B. F _ Elias,

hun

outelag

8018

cHhlier bobboD

(S. 0.)

ing.dien!l.

Onderetaande circulaira ward .noor I,et bestuW' van

bet '[' weede Iudisoh JJAndbouw Ooogreo

gezo~den

aan

bb. Oontroleurd, 1'lauter8, }'abriekanteo en IDdufltriee-

leu in N .derlondech IDdie:
DJOOJAKAR1' A :11 l\oIaart 1874.
WelEdele lIeer!
Wij hebbell d& o.r UEd. medet.d •• I.D, d.t in April
1875 t. D.roo.rA.lUltTA, hoofdpl.at. v.n .en der b.ida
Vor.tenland.n op bet eil.Dd .Tn.., .al worden gehouden het 'rwee<i. Indi.ob Landbouw.Oongr•• , mot d •• r"an verbollden

Tent~on8t61Hng

va.n

voo rweri>~D

Viln

Landb,)Uw-Nijverheid en d.t daarvoor hot beetunr bereids is gec.onstitueerd.
In deozolf. eer.te v.rgadering h.eft bet Oongr•• bestuur beslotou uwo welwillende msdework.iog te ver~oek6n on UEd. uitteuoodigen tot hat iDdienen en b8.ntwoord.n van vraagpunt.n op bat gobied vau
1. L.ndbouw.
2e . . Veeteelt, Vt'e\'aedering Veeartsenijkuncie.
3. n.m eoting.
4e Suikerkllltuur, I,'.brik.tie.
Ge Indigo
60 T.b.k
'Ie Divera!:) kulturos, waaronder did van Padi& 8en8
eer.t• . plant. bekloedt.
8. Koffij kultuur.
98 'l'hee
100 Kina-, medicinal. planteD.
lIe Londbouwwerktuigen.
12c Nij.erheid, , oornl die mo.'· ragtatreek. deu I~"J
bouw ell de f.brik.tie <ler grond.toft·oo dien.tig iB.
13. Ooderwij. 'an de Inland.cb. bevolkiog der bourlandon of eigendommen dor Europeanen ill Indie.
140 Volksbui8houdkuode.
Van de •• 14, hoofdpnuten i, .t.llig d. padiekultuur
sub 7, de voorn&amste voor Ned. Ind.W.
Aile inlicbtingen over d.t ondor .. el'p ZIll1en gaarn.
en in dank wordeD 88nganomen.
Immer. de toest.nd do, padi.t•• lt, in IndiO en
specianl die in de N. I. itJ van dien aard dat die zoo
spoedig doenlijk. voorziening Yereischt, WaDDeor in
dio kultuur go.no verbetering wordt gebragt I ••t het
zicb aonzien dat de govolgen hoe 18uger hoe ~adeeli
g.r op de belaug.n van all. volk.klas8on .ullen terug
werken, natuurlijk. het oerat en het me~at regtstreekB
0)1 (lie d~r lagers vulkskIAss6l1.
- \Vat nit duu,to en g6brek .on b.t hoofdvueding.Illiddel kau yoortvloeijen tugen de veiligheid vau goe·
tlere u en porsonen, behoeft geeu D,ader betoog.
D"ingend noodigt duo b,.t Oongre.beetuur UEd. uit
OlD m~t l1We luoerdere kenolB, betzel"s op dat gebied
v6Gr t. willen lichten en midd.l.n a.D to willen gevee die tot eone geloidelijk. docb radi~.lo verb.tering
van de kultuur van b.t Iudi.obe hoofdvo.ding.middel
kUDoeo leiden.
Het Oongr••be.tuur heriDnart bierbij dat bet nomon
van welg.slaagd. vergelijk.ndo proo.on hot b.at. tot
dat doe I kim dien.n.
ID den droogen mo ••• on V.D dit ja.r 1874, kunnen
op ver8cbillende pilOten van ' het Indi.ch gebied ·proeVen · word.D g.oom.D, welke dan iD .April 1875 ter
b ....d.l.giDg op het Oongr•• kUDnen ter tilfol .. orden g.bracht, wa.ruit dan .Lellig mo.t blijken welke
d. b ••t. middelell tijD.
UE~. v.rget. ook ~iet dat in den aan.a.g, wolke
.aak oak, bar. teg.nst.nde.. moet bebben, h.t.ij Om'd ot hot eeno . Dieuwigbeid i8, bet.ij dat b.t eigeDbe·l ang er vcor het o.ogonbHk niet mede aphijnt.Ie 8troO·
k.D.
.
Vergelijkend. 1',o.veD, m.t .andere knl~,rea gonomo,h

lulle,,·. bet Coogreabe8tJt\1lrmeda .ae. aangenaam .qo.

I

I liI;"~ del> gernagtig4.·dar."t&m.nWce Il:.autrl.. ·i~ ."",,' b..a.l: ~Jli6llin het Am,plliteatrio Flavio ~Ooliz&nm. Z.M:•.,

d.;;7~eugVOerd8r. B. 1.. T.8rgast blnnVD drl,e, malln~,4lD . 111& , ,." ~d '.ll.•.. 1.. op. tis ..........8t8.. ou .v.o.orllaama.t•.. Plll3ts.. VIIi.o...hec "
R
•. e~. '. e.r•.la g...v".n b.e.t. E.• r.te . 0°.011'•• '. te ..Boerakt'ta.1 ~..·.Fe~.l::•.~.
.. .
.
.
. . . . . . ~~gr.. m der volkefa • .ten vDo,steUingen geplaatBt de.
gobouden t..... b.o· 7 80 12 O.tobe. 1872, kIn UEd.
F D~~ ~01 W"'9m"" to S.....hlllJ· i •. do. boedol . YD. wQleu P·.o d.Ro?,.inB~he speleu in dio gl'Ootlche rulne. . De.
yoo. b.t slellell eo beaolwoo.den uwe. ..aagpooteo
. . ••.
.
.
. • ..
... .. .
egeerlngsoomml881. voor dearcheologieohe opgravin'
tot leiddraad8~8kk.o.
. D•.•• d' . w...... 0 •. b• .w.8Ik.amer t. M.k .... ' J, de.". b••4,1 .... ... n 8p rak. eohterbet Ve.to nit omdat zij vre.esde . dat.
"Ql.~A.L. W~.h. bln.n•• 6 m...d.... 17.Ja.Wln 1874. ..~ha.d. zan knn.neu word~n aBJlg.richt door de
V66rwij de," eiodig.o bobben wij nog eeo beleafd
Door dtI J);JmmI8saris@-en: to deli bo~~1 '~D. wlJlen den, h'l. I.Ult....
llstulmlge volkememgte aan ,die kootbare bonwvBlieD~ _,
docb dringend· •••zo.~ aau DEd.
~:, d"~74IQf. Raaymak.ute .s~er.h'Q" b..... 11 ma••d••• b 10. • a''1,,,ioo. I,alias . de· oommi~eieilit de burgorij te.·
Wijhopeu na!llelijk dat de "i.oote.u v•• lbeteek.·
Dour deD agent, det' Samara.oglluh(l rekeDk,,:~el' to. Kendal in 'den
oplul8~erlDg vaD het Carnavsl, zag tdoh daardoor 'go..
uondo ' ......g.lukk.o, hierboveo door 008 .iu do hoofd·
boedel ,an 'lVijleo' C. Moritz, binnen 3 maanden ua )!lS }~ehruari.
D?Opt, . b~ar ontelag te namen. Maar, Ie Roi nt . m~rt,
trekken'II,SDgestipt, UW& WRrms, belangstelling. in eeDe
.algemeeD8 b08prekiog daariQu r Ju~ ook'in de waislsd•• b,,, r.chr t.a.("i. ",.".,. de errg••• m.... i.
boedel vao wulen dflQ,hae!".l,]), van Gennep, binntin drlema8uden
reeds dnt er geen Car~ava.l. zou zij!l, ~a m'eer,omdat
ging rna (;~l; Coogros, mogen' til beu.rt YBllen' en dat
na 5 Maa.rt 1874.
de rsnloop, .der barberl blJ een .?,esIUlt ,van den ~eUW8 onder-neming harB gdldelijke bijclrage dssraBD niet
Dol'l'" d~ Commi~89.ri8~en' te Soel'abllija., in tlen boedel "ad wijlell
mf"'!ntera.lld 18 ofgeschaft, tnaar ZlJ rf'kenden ook dlt..
1:-81 onthoudeD: en miDfitADe eene actio l!ial willen Dt;l

)8~:or

men; ter b91!1trijdiog dar kozstan "-an,
groote t«amenkom.t io April 1875

tUI.D6taanda

de

De fictian ;,;;ijn va.n /' 50. ieder, op' ll8alU, eu VtU'·
ioop'baar aan ·snderen,
D-e begroQting fall bet COl1grae _wordt 'zoo opgemaakt en' geT01id tInt a6U rembour66went der aetien

mogdijk is
In cfwft.chting H\D. uwe
Froe,en hebben wij de eer

g~aohte
00&,

mededealingell ell
met hoogachting te

den 28 '"Henant der infanf.~rie A. BeekhiJb. 'oor 10 Jllni 1874.
l)uor de Commiuarissen iD' den boedel 'faO wijlen, tlen Ie' Luit,eDaDt dec illfanh:de C" van Leeuw,n.
Door den gemagti'gde te SalBtiga il:l den boedel v,an wijien' dell
ambtena.ar hn beschikking te KrakeaiiD O. E. Ha.ale. binnen 3

m&uldeo Da 20 !V[aart ISH.

TELEGRAM MEN.
Batavia, 31· Maart,
Benoemingen, enz.

UEd. J)w. lJiellaren,

VER.LOF VERL1<mND: wegen• • iekt. a.il den
Assistant Resident \'IUl 'lJ&ndjOl:w van Audel en Ran
den k,mtroleur dor 2e kla~se. op de buit,6nuezitlingen

Pr('~r:de'lt)

S~creLar/:j,

W-ij outvingen het: berigt dat de t.elegraiisc:hB ge~
msenscnap tU8Bcnen Barcelona en ?,..laraeille Vall af hed6il
ie, Dt:- prije voor het over~eillen is f 'J..,

weder 1!!

d~

het

6Ie\.~h{;o

R. B,

afgelutlt.

SOHlEl'r:I.\EIUJ.

dieuit[ op Donriol'(lagoliddag

li'et GllBt.uirniga wediJI\ waarmn wij gh~tftreu gawag
maa1:"teD. bteef ook ill deu rifgeloopeu m\(\hL. ell IlOg
hElden 'fDcrtdut'Sllj eo lJll\.a.kte do eommunh~"tie met de
reede hoogi':::t
De I:5toomel'
W'illt:llli
die gi::lLel'en no.middag 'f.l:1.-il
bier tel'
kwaw. mot; pas~
~agi.6r~ en g-oedt"l'-cn van de 'J\..{o!ilkken, kun
wegens
r.ee en sberken 8hoUlU niets ontschept;lll en ie

heden
en de

() III tel.'ng te keel'~nl ter~
~ijl andere, dia zich
WaQgdell~, door den sterken shool:ti. WBrd.ElD tlledegesleept, en wa!\rschijlllijk hi"I'
of dJ1.&l'
't, straml zullell loopen.
No, '7 'i wanrin een ebinseti en drie
van d(1 t'toomer 1\lill. Fr. v/0, Putte
Bpoodo08 YSrdWelleu ~u wn.Q.l'rlcLlijnlijk

Zooll.l~ blijkt nit de
uarichb6D ffm llllttHia l
wordeIJ alclRIl.l'
gemaakt. t,ot d~ flJetlted~t' Lroap~nl ,lie vtJlgeua de loopende
lijkfl
geruchten
1G811 April van Atjeh zullen tel'ugkeel'en.
Ondtu< die tet'ugkellrellden lJevindt zich het 26 Ba~
ts.iHou 111i'anterie, alstllBde de Al'Lillerie welke ZOo hier
aI, te Witlem 1 fin Sala.tigo. te huis benool't.
\Vij verm.eeuen dat het; door de Bataviascbe iuge:t.e~
ienen gegeveu, foorbHeld bier wel gf;lyolga wag wor~
deil. eu. eens 00mmiesie l..&.mengesteld ten einde die
terugkeerenrti;;D ook hier eeu ftlestelijke ontvaugtlt

... inden.

G.durand. de llla&nd Maart 1874 i. in gelegd /71112.75
,; teruggenow. >, 24'774.16

Alzoo

rueeI'

Langen .

ONTSLAGEN: eervol uit zijoo botreki<ing de I.nd·
meter der Ie klRl:lll6, (.lhef van het kadsstro.al bureau
to Batavia 'Brodhaa.g_

",'oord.elL

S4.1d:l!...B..rnGSOHL

\'flU

iugelegd dan leruggenomen

l

46:3:38.59

ONTHEVEN: wegeuB ziekte alB ouditeur mili~
t.ail' te AtjBh AtlJtltda.
IlENOEMD: to, A,.i.'ent Ra.ident van 'l'i.ndjoer
W cBsals; tot JtoDtroleur Ie kll\sse v. Baerle; tot gl'iffier te Brebas WillelDl:~e en to Poerworedjo v. Soeatj
tot Onde1'8Chou~ te Soerabaija Rugh; tot HouidingeDieura vall dell wateratall.t Scbram, van del' Palm en
\Valteri tot ingDuieuf Ie klasse Eekbout, Pet, Verburgh,
}lJgmond, Hogerwnnrd; !Cennie, Vrenilenberg en Gaat.;
t!)t ingenieur6 tweede kla8se 'Wakkie, Schal.ij, Nederburgb, v. Geuns/ Sohlosser, Bouriciut1 1 BeuktLan,
vall der W~lckl \'. SiIltHOldt 1 (It! Bas, VOll Dentz8cb,
Mole!lbrook, d'ArURud GerkenN, lan der Ploeg, 'de
Bruijn, Wap, (JrOtHHllUeijer, van Velzen en NumaDs;
tot ingenieura der derde kla88e de Roos, v. IJakerfeld,
Dikkel's, SpaujIlBl'd, Crommelin, .lIulock v. d. VlieB,
de ',Feijfet', 1IealH;l s, Wu.1I"ud 1 v. d. BijU, Groene-

moijer, VogCh,.ng, Hu.gvJ.vOt'ii, "ii. Dt1l'ckei, Aleijer;
tot Aepirl,nt; lugeuieur Raming; tot Arcbitect,
tweed(;l klasB8 JausenJ eD Goedbuijsl tot eerate opzigter Austerw8UDj tot tweede opzigter Dumoulin, DijklllRU, Kromhout~ Mulder, Lllijks, Lamping, vall Beek,
Siller, de Caluwe; tot opzigter derde klasse Heijoeke;
Hillebrandt, Doeve, Heek, Hart&teeD, ran Milriou,
Haage.llla., ell lime.

OPGEOUAGBN de fUllctien vaD Inspl3cteur ao.n
~redillg van Berkbout en Schram.
llENOEl\ID tot hoofd ingenienr bij het mijuwe~
~eu E\'cnvijo; als chef van Dijk en Mtlnten; tot ingeuieurs Ie k!asBe Renaud. CorJllf!l en Verbeek, tot
v. Ketwid.l,

itlgeuieuca 2~ klaBBe .Renaud, \'. ManafelJt, Jonker,
en van Schelle; tot opzienerB Ie klnese Mounier, (In
Nogel, tot eerate boormeest~r Schand, tot Audi,teur

militair te Aljeh Mr. Juni.r,.
BEYORDE.RD tot kapiteio van de Gania Broedelet.

ATCHIN.
Van den opperbevelhebber

dd.

28 Maart.

Er koulen Uleer bewijzon van lleiging tot t.06liBde·
ring, Ooze vesting wordt; zoo st~l'k: dati r.ij de ern·
stigste vijandtllijke agressie zal kuuu6n trotil:leereo, en
de waan van O[lZen terugtocht I'poedig zal woeten op~
houdoll.- De Radjl\' van Gighell heert Oll\f,~ souverei~
niteit crkend.

VRIJDAG, dell 3 April 1874.

Goede Vrijdag.
LL

7 ura.

J.~vondlnaaJ.

de huur '!l ao

119%

S(j HJ! HPS - BIi RI (j HTIi N.

bonYi'll

di~irid:_

Oproeping·vnu .Debiteuren en
Orediteuren.
Doo\' de 'lVt'lJekaliler t,e Snerab:t.ijll.

jll.

dtiD botdel ,'an wijlen H. 1),

E- Pinnow
Door de erf)!;ICnalliilli t,~
Fete., l)lDllell eene mnalil\

i\allgekomen schepcn
t.e Sn.lnarll,u" ..
Ned. Iud. BRI'k Henriette Elisabeth, Oeij liok Soei.j
\'lUI Cheriboll
Gezllg;oerder.
Ned, Stoomb. K.ouiug WillAIIl III, J, H ..t~'n Nut;,tar 'Bakker \fau Soerabaia, Me. N uill & 00.
J

11<1.

'''il

wijltn

J(

H.

VCl'lt'okken .SChl~pen.
",~u..n SUUll.Lra.jlg.

N.d. StooOlb. KOlling Will.1ll III,
ver Bakker,

IIIUlr.

i.1i den faiiliel,en boedol nll H
A,

.r.

H. ten Nu.-

Ba,hvia;

Aangl~konlen

DO,or de, wee9"k&.roBr ttl Soerabaij$ ilJ.' d!:-u. boedeL vrt.'n "ijif!1l

Passagiers

Per Nad. Inrl. 8toOlllO. Koning Willam III, gezsg'
vO~fder J'. H. tell N oevor Baltker de hh. Bo.ron van
Cats de liaeL ei" echtg. en l\:[eijer.

5ilOll~nbriJlk

Door 'Je cOUlmissatiueli in d~li boedel,van wijloo den kapitein
du Inrallterie, ,H, lL VIID. lJijck te Bah,vi'a, binneD' -1 maandr.n oa
27 December 1873

w~::r ~~ ~~e'd~;m~~' 'e:ee~,~Ul;~p~: tfu~::Tf~r~: ,~~:~;:lsri:a;
J;'01u3rl1S74
DOQr den 'g,em!tgtig(j~,J, ADQ.rieu:l ie,Samaron@,: in,den ,boedel',van
wijlcn w,. A" .F. 1" V!lD Ht;ugeL biDoen drie moanden n822 Jaouari

1874.

Do~::ij b~~n:t~k~~t:d: .~~a~;iian~naridet87:o(~el

fan ", wijleu 1'.'

Do?t de wed .., F. Merena to, Soerabaija~', in den "bo~(:.1 ran mijien
Mer~IUI, :binnen dne 'IAaUdeD Da

lin k'apt. doer Infant.rie T, E, C.
If ,quart 1874.

dar boofdoptocbteo vaD de ma.keradee wordt aaogezegd:
de triomftocht vao Saturnu., met geheel zijn my tho·
logi.ch gevolg, in Rome, door de poort del Po polo,
d.lenue uit .ijo hemel lang' ponte MolI~, PootUB

·aMl

en ging aan· h8L . malen. II 'Ben i.k tire!· iode• .r&llll
arme boak.bindel'01loonP" . noeg hij .zich '.b~· af•
Evebwel gaf h.ij oiob ,toauoog Jliet teo 811.t.·
ru.b
hijDiot Meazuphian, malU'6an Tn.k,ohe· ;~~:B 1'1'118.
Dab zou· eerst later komen~·Van 't Collece Rollin ·ging hij (1869) over naar da

1~ntibouwkundig6 school te Grignon en dat weI, na

eeh '8cbitlierend exo.men te ._bebbeo, afgel~gd'. Te _ Gri-

BUITENLAND.

Voorbereidingvoor het Carnaval
teRome·
Dc;, ,part: correspoDde'nt'vau net p,adel'liz"4d scbrijft uit
Rome. ddli 1<'ebrllarij:
H.tRom.in.c~" O.rnaval hooft de.en k.n. Za.
turdag •••• b.ginneo devolk ••• rmakelijkhed.D~ o.n
cn~ieu88, v~orge8obiede,n,iB.· :'De koniDg van dioD dollen
tijd, Paoqllino. I, . vood.edn . plot.elijken :dood. bij de
&roheolo~i.ohe opgravingsD, die onlaog..ijnaAoge.

n~euwe gunst van zijo b8sch~rmer:waardig, ,door zoo
IlIt8t~lien~e studieD, du.t hij 'al zijo:karneraden ,'er aobter zlCh Ilet. ,Ma~ll' de goeuheid ran Nubar pacba Z()U,
~ven als alleH op daze narde 'hBDf grenzeu ltebb8tJ.
~n. Augustus 1871: w:eril bet' maa~dgeld illgetrokkoa,
JUlst op h~t oogenbhlc, du.t .MeBzopb~8D 10icb bQ.d V'/tJ.
teo te o~~rredel1, dat bij eigeolijk Arme,uiliiJcb prins WitH
en do.t zlJn vader uitgestrekta goedereu ..:..- eaniga dui.
zBruien hektsl'eu -.in de, olD8tl'eiten van KODsta.ntioo.
pe~ b~t;Bt, ,'Sij dpn dood vau' ~ijQ vader zon bij" 'ala
unlverseel erfgeuoam heer worden van' al die, ·lande.
rijen en daarop da te Grignon verkregen kenni8 latan

gedijeo..
. ..
Inmidd"l. moe.t zi.h ook de gruotevraag by den
Arm.niilr ,oordoen, ., w8arvan hij levan zou ioafwaoh.

MUnus; op het plein del Popolo wordt de stoet ver-

ting van dill erCaDia?" De ontmoeting me~ 'eeli

wolkomd door het Oarnaval, omg.ven door een fan·
ta.ti.ohen .toet.

genoot, die een rai. maakte door Frankrijk,bracht
hom op h.t ide. van een kleine leaning te .Init.n
op de goederen iij~;s 'fadera en de lichtgeloo~~ge I_tid":

Maar hiermede eindigt d.ie voorgescbeideniH van het

Oa~:~a~e~~:!~

'der

o.rcbeologiscbe

wetenscba.p

ziju

.eer onlang. opgravingen op touw go.et in voorDoamd
amphitheater: wat da tijd met bebulp van barb.ri
en barberini onder aardewerk eD puinen verborg, wi!
wen opnieuw ann ht.:t daglicbt brengeu. Om do.t doel
te bereiken, is men o. a. ook begOIuten de kruitlweg
I3childerijeD 1 aen l{spelletje met een lllto.o.r, een spreekges~oelt(j, waarop weestal eeo patel' Cl\pucijn epralr, sIs
de weinig talrijke leden v~n de cOlgri'gatie der kruie~
wegviering dnar bun ndevotie" verricbtten, op te
ruimen; ja zelfs is, de kruiutandaard in bet midden
ran het park, door' Cbateaubrisnd en zooveel aDdere
dichter8 zoo heerlijk bezongeo, bij die werkzaamheden
oDlvergehaald. De hier verscbijueilde Zwarte bladen

hebbell er wraak OVer geroep.n, maa. bet heeft niet
.erhinderd d.t de bovolking over bet geb.el him en
hedaard bleef toeschouwen.
Op den' tweeden dag dier opruimingswerkzQsmbeden
kwam er cen honderdtal leden der geno~mdo CODgrt3gaMe - de dames in het zwart en gesiuierd, de

heeren in donkergrijv.e zakken, tot over hoofd en g..
zicht g.buld - qua.i om de kruisl'I'ego.fening te hou·
den. Na eerBt verwonderd te hebben rondgeziel1, begODDen zij te Bcbreien en te anik.ken en vielen als in
stuiptrekkingen op den grond, dien herbaa.ldelijk kus,ende. Toen dat lang genoeg gedllurd had, liop het
werkvQ!k te hccop en. gebood. Ran die yrom.ea ht3en to
gnan, hetgeen, dezen daD oob.: maa.r deden/ hoowel
schoorvoetend. Daags daarna kwam eeu bier toevend
]'ro.nsch bissehop meb nog twee geesbelijken die vertooning herhalen en nn.men een goede doais aarde uit;
het park tuede. In autwoord up hat razen en, tieren
del' Zwurte bladen Ifroegeo de andere krBoten om
een hiatorisch bewijs dat er ceu, ook maar een
Christen in (."at Amphitheater !.let leven zon gelaten
hebben of gemRrteld zijn om de belijdenia van den
Chriatennaa.nl.
Ret antwoord van L'OssfJrvatore Romano was buiten
verwBchting uitcrBt zwo.k, gelijk de liberale bladen
in hun repliek hebben nn.ngetoond. Om nu echter ook
aan de IfrOOflll'l,h:m £191' vromall wat tegemoet te koweu
zullen er marmereu I:1teaneu aan de hoofdingnngeu
YD.n bet amphitllt'a.ter gepiau.tst wo.'den lllt:.'lt illElCriptien
meldende de nome :.aeening dat er dRar ehristlil'uwar~ela,ten zouden gebloed hebben. De .Paus prates·
~erde bij monde V1m kardiuaal Guidi, er !net oadruk
doende bljvoegen: 1I\;egell het geweld Iliets td vermog-en."
En tio.srbij scbijnt· he~ volstl'okb uiet ~~ zulleu blijvenj
if! somtnige beelhoofJige kringen ftuiBterli men Yan
niet millder dan van eeD mOlll:lter·protesb, dB~ de tweehouderu millio8n Katholieken - nls dat getnl maar
geen doo{l cijfer ia - aan al de Rooffische (1) Mo·
gendheden zouden fichhm en miS8chieu oole wei 8al1
al de Christtm·mogendhoden om, zoo n1et den kruisw~g
en het kspelletje. lia.n toch den kfuiBB~andll81'd w~er
op te riohten in het midden van het, park. Een zlch
noGmelld Poolach graBf schreef reeds een brief u.an
het dagblad Opi"ione om dat wederoprichten als Pool
te Vl'agell. Die vOQrgeschiedenia van beL Romeiusche
Oo.rne;ale kan dUB allicht nog eeo nugescbiedcnia

bebben.

De geechiedenis VBn zelceren Al'weniachen prins, dilt
wegen. oplicbterij door de korl'ektio~el~ r.chtb.nk te
Ptuijs tot een gevo.ngelllstitraf van vlJf ,Iarell 16 v~roor'"
deeld, is zoo vreemd, zij doet het leven in dt1 Franache hoofdetad van v'li.lk een kurieuse zijde kenuen,
dat we onzen lezers pleizier meenen te doen met lmar

meO:t:!~:~e~~r t;I::~!~1~en~~,

Ds. PRINS.

Bodja, TCgenhcbp KerHbl,
Qogstvan 187il

msal bUiten den wu.ard, - wos or dra aen rmdera
Oowwissia gevor,md, die de teugeJs van . het. bewind
nal1v.o,~~di.le onde~" dan Daam Vt100 J?asqUlno II, 1A)On
van wglen Pa.squlUO L Do.u. 9s dBBfDo, zag men aan de
boekttu tier v90rnaa.~8te. pleloen en ~tr~t,eD, tot groat
vermaok der bevolluog" mODsterasn81agbtiJetten Wt!t de
procio.matio van don, nieuwen Koniog".'li popoN d~ Ro1#a, Bau de volken Van Rome, wa.arlO o. 0.. als een

Prins Ostanick Markariantz.
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geugd ~~. dal;WJ 1te.~~km1I/:'
~
. H.ij. b. ago.It· ,IS.i~h. t'e V08.I.en•.. . '.' ....nf'ODr ~... . . . . . .
..:.11&..l'~
80naadje to bondeD.· Kij ~!!Jd.heli. boofd ill'~' nell:

zoo Leeit zicu de jonge
Meszopbian genoemd om een prinselijk.en vorm Ban
zijn naam te geven, is geboren te Vau in Turksch
ArllleoHr'en wt'l io 184'7. Ziju vader was en iB DOg
een brave boekbinder, die iu die schrale skeek lUet
Illoeite zijn dagelijksl.lh brood yerdi~~tj zijDe twee
broeders zjjn gewoue kleermo.kers. ZLJD gelau.tJklour
iu bruin; nij draagt eeo langen i;wartBu kr:2~'!?'! ~n
lwrt haar; zijo donkere oogol'slag i.~ vrij ell dF.! uit·

drukking zijoer reg.lmatige physiouomi. zegt, d.t hij
I!Ichrllnder moet zijn.
Scbrander i. h.t jonge menech werk.lijk; d.L heen
hij getoond. ·Zelf. i. hij het in Ie booge mate en op
zijne .cbrandarheid beeft bij dan. ook gebouwJ, ow
aan zijue eerzucbt te .oldoon eU .ijll. ijJelh.iJ t.
bav~edig.n.

0l' ••• r jongou leeftijd werd hij door. zyo .ader
oaar Konsto.n,tinopel gezonden, waar ean ,oom hem op..

voedd. ell goed oodervrij. liet Seven -:-. goed op.iJn
Turkscb altb~n.. De jonge Me.zopbian l.erd. dapper
en .was weldra knapper dao al .•ijn. leerme.at... te
zame;n~ wat· hem tal fan bl;jsoh~rmera. bezorgde, . die
belong in belo .toldan en zoo.eol bij elkaar brachten,
dat hij in' 1869 mt.8r I'ltrijs ItOn worden gezondeo, om
zijne, studien nldaar aap' hat Oollege Rollin voort te
zotten.
Ook daar "ndersch.ida hij .iob door. vlijt en e.ll
ecberp oordeel eo irok de aandacbt van seD. armenitmhen
priester, den hee. Yonkabendi, die e.o goed werk
me.nde te doenduor bem aan te beveleo aan N ubarpaoha die· cle.tijd.t•. Parijs woood. liet· den joogen
Armonier .bij ,ziob komen" ,sprak,' met hem, .rond, dat ,or
iet. in oat en me.nd8 V8~ .ijn kant ••0 goed werk
te doendoorhemeen.jaargald van .2000 f~. toe te
kenD6~.: Docb,.,wat:.,die bee.reD,,',vo~r 6en:goed wark
hi.ldeo, ble.k weldra e.n, sl.cbt gewe •• t t•• ijn. Van ·
M.szopblBU tooh mooht even I!tSVI!O zoo menige.n
<,

f:a.nD:~t vS::r~ot

hqm, tlaarop gaaro6

e~n p~ar

land-

dutzerid ..

Mat d.t g,dd ,e.tigda bij .icb iu bet· Grand.HOIel
ta Parij., nudat hij ai, no. I de landbouwku.ndige
school te Grignon had verlaten. Zoo' groot was destijds nag het vertrouwen, dat hij ioboezeinde, ,en do
l:iympllthle, wt-Ike hij zlch door ziju ijver en buitsogewone geestesgllven had weteo te verwerven, dq.t de
direkteur van Gt'ignon hem een a3nbeveliug8br~ef me'gaf voor den heer Drouin dt' Lhuys, den~ex-gezant, en
ex-minister ouder Napoleon III, en president, van de
MsatscDappij vau .Landbouw in, Fr&ukrijk, r8n, deD
Akklimo.tatietuin to Parijs, ouz.
1\.Ieszophial1 was nu vardwen8n en prins Ostanick
der Markariantz in zijne plaats opgetreden. In het
Gralld·Hdt,/ huurde bij twoe kam.... VDor 26 fran.

per d.g, en gelijktijdig - waot al. prins kon bij niet
mear to vort gaaD buurde hij bij de Compagnie th,
petites r;oitures een rijtuig met twee pasrden voor 900
franc8 in de mao.Dd.
Om nu die mnnier va.n leven vol,te kunoen boodeo
wo•• t h~ ulltuurlijk ge:d .:eu te krijgen, want bij be.
gre.p dat 0" log i•• en .kwipaadje kortom aile dage.
Hjksche verteringeu, kontant lDoeeten worden betaald.
wilde hij niet spoedig worden ontmas!teru. Eerst bad
hij links en recllt.:l \villen leenen en rlaa.rmede reeds
e.n begin gemsakt, t·'ell hij tut de konklu.ie kwam,
dat ook dio br.f'n te sn~1 zon 0IHJrOtlgeu. Er diende
lets andere govo[;tlen te wOl'den PH ~eIl schraDder man,
al8 ooze Al:'menier, (Ooest, ale: bij wilu*'! zoekeo, zoo
iet~

weldrn. vinden.
In zijne hoedu.uig:hQid VIUl oud.leerling der Inndbouw . .
kunt.iige Bchool _te G rignou starUe hij du :zenu fraot's
ill de kas der. tJ.ciitff libre des A[lricutteur$ de France,
welktt gift heUi dell titel VI\.U die 'V toreeoigiug. bezorgd~ en he~ was we~r die .titel 1 welke hem in betrek.
l(lug stelue met, den heer Ba.rral, den "Reten 8ekrelaris Vl\n ue So;iJti cellt"al:! d'agriNtUure, door wiens
voofspro.a.k hij kort dURn>p fils buitenlundscn lid van
dut genootallhap wt:rd nnngsnoUll"lu, tel' HlrvaugiDg vail

den, groot;ull -_~ielJig .
.
Nu wa.s prIUS Osbnnck op den goeJeu wag all
dupe.) te mnken. Dd hel~r Barl'ld had hem \'oorges(;eld
nan uell IW01" IMcuuteux', i,"'e:1 bekentl t<lchrijver (lVer
1nndbouwkundige ondt'rwerpelJ, 011 de htHW IHJCOulteuI
bad hem. ill aa~rnkillg .g~bralJbt Ill .:t undere sgrono~
lUall ell Joufuallsten, dle
allen ten hooglltti vereeNl
\fareD met zijn~ k.e~nis!.llnkin~. Z()O luul dtl Armeuiel'
hot gtJlloegell 8fl,1~, Z,lj!l tarel In !Jet ~rul1d Hotel als
gnstE'll ~IJ zieD: Chaat' A.lfre{l do, In. UueroIluiere, tlX4
geznut eu .verm!l.iH·u pllblieia(;,. .L1)uitl ITlbaoh, Henri
\rrigna.ult, DrOUin d~ LhuylSl, DU(lotlx, outlprefect en
dlrHkt~ur Jer C'JrJlI'(1flfl1:/! df.~ petite,'] vuiture,), Molinari,
vau bet JOIl/'1lal dn Dd){lb, ell lI.llllere maDDeD Van
lillnm.

III Oktouer 18"72 gelukt<J het he'll eeu o.rWcel over
£len toestund Y1Ul den IUHJbouw iu l'urkije iu bet Jourdes lJt!aais gt'pltl.utcot t.e krijgcu. IIij I!Itreelde door
dit artikel de ijlh~Jlltt;d del' l!"'raIlBchell op beheodige
wijr;e door ue vt:lt'klll.ripg, dut Lij weldl'Q, 1U l.ijn v8der~
lUll

land het lnndbouwkuudig l!Iytlteem nm ]'raukrijk: hoopto tt1 ziell toegep~st. 't Gtnolg \'lUI die uHklariog was,
dat aIle l!'nJlscho
?ijn fH'~ikcl nls ow Btrijd
0puam6u,
er 8000 fra.llc5 'ioor over had,
am hd
ook ill ch.. rrurksche bladen t~
zien OpnOUltlU, - - Hutuurlijk llll't, de noodige lofspraak
over ZIJlI p~rscon.
DtI Arwl:;luiCr uau gt>eu ant1t'r doel met die, 'ferspreiding van z~n l'alun llll ... ;ji"l urtikel (lao zich iu
~rurkije tt! ,I(len op III I..'l'kell I en· d,lCht ni(\t Sliders of
tie sultan zou htHll dell erm of l.ludL'l'cll dag tot eakret&ris vu.n st-uat ell Uliui8l~r VIl.I1 landl)ouw en haDdd
in liet 1'Url{BUh~ rijk: bl'llVemen.
1\.>eu die beno~lUing ~ich echtet Jll..nger liet wacbten
dan hij geilllcht 'jad, kloptf.1 hij up ui~uw aao, ditmaal met et'll plall VlloU t.' ao ]ftIHil)QuwtoutooDlItelling
ttl KQn8taotionp~'1 en wdt eel] pOl'tret en leveo8beBcbrij~
ving van zich·zel v~n; die hij Joor bet blad, l' Orient
Illustrt, dat te Kot.~tU.Ut.illopcl hat' 1icht ziet, wgen
booge betaling had weten te do~u opnemen.
lJe scurijvdr vdrtelde welk eon vootretfelijk:' leerling
vau-Grignoo ,L. Ostauick.der Markariantz \VBS geweesti
boe· ~ij lhl·dooateuf van dit, eerelid \'u.o· dnt,' gewoon ..
lid vau aeo derde, en buiteulandscll lid raD. een vi erda

landbouwkuDdig genoot.chap in Frslll<rijk Wit.; hoo hij
i,n de Bacilli ,Ce71ttale tI' agn·.fJulture, die slechts' vijftig
biDlioolan4eche latlen en lwiutig buiteul6ndsche mocht
telleD, den beroomdell Duitschen boogleara.. Liebig
wad opgevolgd all· da .choikuodig.-n Duma. en P ...teur,
denoudheidkuDdige de BeBumont, den ag1'onoom J?rouin
de Lbuys anz. zi.jne confreres noeuul~. Ziebier boe
de lofrede van O.lanicK op .ioh."lvoo eilldigde:
,Sedert zeVtlutleo 'jl.reo is gean Heemdali'ng ill; die
Vereeniging gekozen en nog u'-.oit hot'fn men sen Oo~
terliog dio· ooders.b.iJing .w.ardig gekeurd. Nooit ook
i. de deur van het Genootschnp g.opend voor ~nloo
joog lid (de he or O.tanicki. .Iechta .. 25 ja"r);. het
jong.te lid Iocb i. vijftig jaar.Op de~ dag dor piech.
tige li,ttin~t geprssideerd door dtHi D;liDister, van landbonw enhaod.I, waren dao ook. all.r blikkeo . me'
eympathia go, •• tigd op deo. .cbrandereo Tllrk, diefOO.
bet aer.t· o"der .•ijn. uitst.kende ambtgenooten pl.at.
oam, en toen ~fI v~8te Bekretnril; de" ,b~~oeming , ' tar
kenois•• brachtvan bet publiek, beantwoordde~dit di ..
madad.eling olet .on driewerf b.rbaald appian•."
Zoo gro.ide duo der~pnt.ttievan den prins bij .dao
Jag, maar tov.n. zijo . scbulden.tal,en c.m .h.t dure
lev.o.<I~t hij. I.idde te kuooon volboudso, m~.8t b;j
geduehte . operatieDoDderuemeD Gp de. bour.envaD~'

d-a, :a:oe CiQgelootelijk im Oil

~., IIObijnen ' moge
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De r....hte.

van

ins":"oti~verklaatlt, dat

hij op

91.1

op'nen

e~' die bedI

yoof hit yftlle;der vrijheid van / . de wli;Ooillngte I'\\rhautoil; o¢.t mtinde

pr~f op

d.... 'l'u
.. .,k ,voa,rhet niet. ilODd. ill' i.
v••..I. 10bl'&l1
. 8.• pt•. u . .bevel. k.r. eeg e.n .aa
. k. .te ,IDlt,.".eren.. dQOh ...iet
.ha", .k IDder".I' .apr."kor n , ..
0h.b.. met, v..ertronwen de U
.lt- '. de .8.0m. he. bb. • ' da.t het . n, l. e. t " f.e. r~aDae
.. n YIP. ' 11
. ~ Niall.•
d.rh";dbeverllJlill~n, doob nam.ijo. OO.',luobt tet .detoe~Diel da~ ~r "prake was vaD di&fstol. Dooollllnis-'praak ~.r.iury af eD twijfelt Diet, ol'dele.lal baS1",!~ j .... ie nogaeen maand oud eD .. het ,i . ~DI nag
meeat aUedaagsobe oplichberij. !iij ' kooht IlRmelijk )11' , O6rlS van poittle : De S.botter. be Mecbelen ' geefl; een · hare 'r'jhold ,t erugg••• n. 'D aarr ....01'<lt de."tting optgd 'om de goede , voornemlilil, ·dle .bg sijn Intr.aen
weelen .01' !<red;.! .' on , .• rk.. oeht ... of bele~nde .... am
,ero
. .. Iag ,an de.' amb.bepliohton, die .hij heell Ie fe. rvu
. lien
gebe,eo. D~n,olg.endeo. .' m.orgen
. . "0. rdt. het woord ...' o.nge. . twijfO.ld go. m.a akt.ijn, . ten.. I1lt,a. sr te brengen. DII.t
geld te ·make". Die I ••r ....n.oudigepr..klij1< beetll .gebad:.Op de Vra&1{ vao. dan preeident,.of de.familie
&Ildo'III."I.e.rl~eDd aaubot O. M., dat m~t k,a~bt
Amsterdam ~an onk ~eoe ~ijl1 oogeno.... bet _wel~n
lijoe e.blild.o ...njuw.lier. te
. t eeri oijfe. • ,a." 600,0.0.0
,De, ..B~ te, Meohele." ge.,eD eo.g.aobt '''88, antw. oordde , ,OlhOO.dt,' de JUI.8.t held, dB,. , lege. n de b.• • pbllld. Ig
. d.e n In. 'II
.. ende; in. IgD.• pakbDllle. n IS fllimle ' gena
. ego .I n ziJ.n.
hij d.t d,t go~o." ~lIo bet go.al W8B en d.. t in hel do.or
!leb~?bte beoobuldigingeli en de argumente!, der ......
bra!ldk.geD ,"pitaal geolleg, o~ Iliet a110en de IObat'
fr, doeo otijgen, torwijl hij ' 82,000 fro ·,an d. Bank
,auLeeoing beeft ootran;,:en. D. reat i.verk. ~alit
haarbow; onde OUIO een oomplete wauorde beel'lo~te.
dedlglDg traobt ,to ontzenDwen. Spr. elDdlgt aldus.
ten .ao b.'t ootten, maar ook dIe .&nbehvasteullan
meost..l .ar ben,'den d. woerde want ook · . O.taoiok.
Do oude .beer De By bewooode op '(e, twe.d. ·.erM'jll. beereD gezworaneb, .. gij .olt .a waten los Ie
be. 'oeren e.1 op Ie stapelen.
i. op .ij~ · beurl ~.t ol .. Muffer ~e .. eeot .an eon W l:~,Ii.~i~g " eeD . • ertrek, waartoo ge.n .lIkel lid ,der
~llftk~~ van .Ikob ••• bou ..i~g, die aaD del o laak ,reemd
Verlede.n ..·.ok bebbe.n in New·York eenige onge.rekeiaar gelijk de crechta.ittiDg ,.11 ~i Febr. dui,lohJk
f.mlhe .I.o.gan~ bad; merrouw De By· b.,1 op . d. oor18; glj 5nlt . u ..eben Ie fr\l ..oren begen aile gevo.looo
geldb?d.n plaat. gobad, die . door e8nigebe.tboofdlge
be~ft ~aogeto~Dd . 'Daarin hr DOg . ~,tlel l,lle8~ merkw&ar·
etd 8BO kamer, waar vijf bedden " oor 'busr ,en hBar
vall m8D~~hlievendheid, waarop man' bier e~n befoep
Oommuoiaten, Bc,heDen 8&ngeatookt te zijn. EeD zelf
diga ...n ".tlicht g.koman. Zoo noelOde ie,j.r •• c in
kiDdvron .tnnden . Toon A1phouse . D.K. den IIllcbr
.Io.t. Gij Iult . r.ohtvaardig zijn, reobtvaar<lig legeng.00n8.t itueerJ comite . naDtelij~ begaf zicb tot bet pobot 'Orand-Holei O.tanick • lOOn. priuce" on '01 de
in hethui. doorbr•.cht, looet hij Doodwondig in .die I· "met
over .de maataobappij die herst.1 'an , oDreoht eioeM;
litiebeetuu~ der at&<l, mot ver.ouk om .een optooht ta
bonkien . en .rest.uralie-bouders op den boulevard boo
h.bben gelogeerd; De oude De By heelt loo .. el voor alo
dat heretel ' ..... obt zij Vlll! U, omdat lij ov.rtuigd
mogs" boudeD, met bet doel. om v/Jor bet broodeloaze
nil de." <li.f,tal oiob beftig en oaberp .~ver beb. gedrag
i• . • an uw onafb"nk.lijb.!d en oopartijdi,gbeid . .Mr.
g.de.lte vaD den ..erkmansstand op bet stodbuia san
ger, voor bom ter AA,·JO. In bet Orand·1iol. !' v.rt" ..d~
b j gereg.ld 70 fro pet dag. De dogon,. wa.rop bl)
V,811 ''In .v ,cuw .ult~? la'.n.
Den ,erdedlger, die. hem
~1.mGDts , (r"cbt IQ~.r bl).onder aan t~ .~aDen, d.t
d.e ~ B~rgem.e.ter ltadswerk te : gaan "agen. De po:
diners of Boupe'" gaf aan oomlni t.,ttln, ,hk"'I)I. dUI-.
vraagt o[ III) nlet b~ don. beer D. K, geweeat 18 om
m de .geposeerde felten .an geeo medephcbtlgfteld .an
htl., d,e de verzoekers wantrou ..de, vergunds Qen op•• nd. Hij beto.lde iedere week, oond .. 't .ij ook sl echta
hot port,et vau .ijn zoou te .ercoek~o, autwoordt hij
Ailol.pbe ..De By .iu douBin. d?r .... e~...prake .kan I~D,
tocbb,oDd~~ voorwaa~d., dat die bi~~en . zeker. grendat de.e g,"egJ had or geen te b.cltte", mo.r b.m
t.r"IJI ol)n cODf~er. PergameDi bl). ZIJD meenmg bh)ft,
'00. zou bil)ven en Diet door. 'aile wl)ken der stad lao
eeumaal ttl vergeten , Op "jll t.f.1 atolld ""0 pnch.
tlg. chronow';ter 11\0t do> wapoDs ,"u d. ,",ooger. vor,len volgeuden ochteDd· oen e.elllplaar h.dbe.or~d,
dMt all.o" De K. en niemaud Rnde"s ae .obuldige is.
trekkeD" cmdat . men iD dBt ge ••1 .oor opaobuddiDg en
.ttm van Armenie or up; aa,u ,~u ~leur hi eill eeu arme
d,~t hij opgaf teruggevonde ll te hebben. in een a.lbum
~d advooaat vu.~ ' Pa~~ De .By, mr. V,a.n He~8uyDgl.leJ8J
~ngerego.Jdbaden vrsesde . De ~adell van bet comite wilden,
drommel, diou hij e'pre., Ult ZljD land' bo" loreD k?
zlJn.r vrouw.
dlenotbodeu teo bUlZe van den heer
.~ht ev.o.~e: zgn. ch.nt .nlet .~chuldlg en spreekt als
eobter. nlol beperkt ... ord.• D. ID bun .."ptoobt en name!!
mel1 d. wocht. Die mau, Ischlack geua.lUd, w.s ..)n
De K . ~ ...shgen het· reods vroeger .ermeld. aangaanol)n overtUiglDg u,t, dat do · (elten, wat dozen b.treft,
.fsebold met de opmerklDg, d ..t Zl) ondank. de poltfsrt;o·u wdu doch hee ft weiDi" kunoen rerttllhm, dalu
de de gt'woon~en van den jongon Alphonso. 's Avuuds
Diet etrafbaar .. ijo in den ZiD q.e-r wet; ook bij contie trek ken zOlldsD waar zij wilden. Den volgenden
bij niets ~ist eu bovtmdirm ~ ~ell t6altje I:Iprj~lr} dat
eloot bij Iti~h 8t~ed 8 in zijn kawer op, zoodat niemaud
clulieert tot die~B vrijepraak. G:'e~o der bescbddigdeu
dag 'begaven zicb ~ezelfde bee.ren tot h8~ ~.rkbe8tnur
uiamand H~rstaau !tOll t evenmin dt;t Turk5cb~ tolk , ala
claar kOll blnnI;lDk"! (o~D.
slotenr..taker Sero.Beia te
hBeft op de deswegtt tot ben gerwhta vroag van den
on verzoobten om In TrompkIQ8·equare, een der· pa ..
de recnttUd. D~ lUau dro~g ean pr r1chtige horo)o~.ieltlec~elen .:r;dgt . dat ~IL~II pa By . vijf of Z6S . maandeo
p,.eaident ter . hunner verdedi~iDg ieta Wljer io . het
blieka parken" een meetiDg van ar~~iderl to mogen
n.

""""•
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kattiog en ,.aldch ~ Jilunautcn alII, kuikkers op zlJoe
bunt.
Treol'ig W'UI het ferder lc ZiO il, hoe :r.oo'ele m8n ~e D
. TAD num, getuigoD .ill hel; proces,. ftchtereeovolgand

geleuell blJ hem g~yveeat 11 on hem versobeJde~ eleutela hel·ft bestelJ. Getuige Schreynaerts, 8tudente Leuve';1, heett P8~1 D~ HJ: loere.n ke ~nen op ~~t colleg.e
~lunt;..llo Ulba\\t en,,8 8IQdl dlHn f,l)d v~.el b~J d.~ faml-

Ultd~en te brengen. De preSIdent legt BBD de Jury
uegen vragen tar beaotwoording. voor, waarna. zi.i ,i~b
in raadka":lc:JI.' beseeft. .Nfl verloop vau een balf ~ul'
tr,~edt de Jury weder blD,n~D en beantwordt dl) vraag:

moesteu bakennen, dat r.ij liehbvaardlg b.dden g.loof
geB\ngen ann d. woord •.u mn prioa O.tanick .n d.t
r.ij r.ijne gllClteu "aran gewee@t. Ell ze1f8 een, de hee l"
Vrignault, hod op .iju •• adrang 3000 fro van bew
gelaend ten bate \'An het blad Lit. bim public, ~aarv~n

II. D • .By 4an hUlS ge .. eost, wanr bl) dlkwlJle AIpho,~ao DeK. aal!trof. Men speelde er s.b ••k, maakte

Z'Jn d_ b"klaagdeu sobuldlg' aan de ben ten Inste ge·
legde feit"n" ten ' op,ichte vau Adolph. De By ou\·

Iuuzlek of tlpeelde taf~)d&U8 . HlJ heaft ' opgemerkt d&t
A. De K. of •• n der :.den van do f~mili. D. By d.
tafdiJ ond~~vr~og naar den g~edo n mtl:51ag van tleu
pilln.~ dat ZlJ Dl,e t . nad~r aandUlddeo . Voornl Paul was
daarlll zeer sterk.. Twe" dagou v60r het plOgtHl fan den
dief.tnl hoeft by A . D. K .. met 000 revolver .n ponjaard
go wd.peud g~ r;iell. Op den avond ~I~ den diefatnl, 4 Ber·
tember, was Paul Db Byaeu W6lD' 2 opgswonden door
cie n drank, en oOK,mevrouw De By die een oud vriend
eu ker..nia harer jeug"ll z.,ide to , he~ben ontmoet, was
7.eer ge8gite ~ rd 00 vrolijk . Alpb. D a K. beeft hem (get. )
uikwijlll gesproken van Zijll \'oor~eUll;\n om !laa.: Amerik.~

ke nDond, maar ten opZlc bte van n:e.r. De By eD blla~

hij de bllofdredllkteur WU8, .doch (h~ 80m onmlddtltJk
teruggBgeveo t ·toeD bij · du waarheld ball vernoru e n.
nev..lfdo Leer Vriguoult
ook een gooa .i.nd op wog
geweest, 001 de·n minis~er te bawego n tot het verlesne n
"an b~t krui!i fan hut Legioe-u yan Eer &an OOten
Armenie\)hen prins.
.'
De president beoft zien Diet cntzien om den heer
Vriguaul.t en at de geleerde heeron, die d oor Oatl1uic k
zijn gefopt, gedueht de les te lev,ttll over hun b6kla-

w.'

ooou Paul b•• e.tigand. Hot O. M . ..quireert daarop
etrufwot, vermeld
d.e Ilkte VAD .verwlJzmg .noal· de open bare te.r..echtstellt.Dg. De beida vordedtgers L81"sl€-n hun chan ten
aall In de clem.ntie .. n bet 11 of. Het Hof v.roordeel~ dal\rop .Ce.!i oo dd Mohim~Dt, echtgenoote fan
De By, tot dr1e Jarsn gevo.ngeDl8straf wegeDs mede·
~e toepnttsing vau d~. ~rtikeleu der
In

plichtigbeid Ban diefstai, eu tot twea jareu wegena
haling van ge~toleu voorwerpen, baar ZOOD Paul tot
tW'fl6 jaren gev.ngooi8straf wegel\8 be ida t"eiten, en:
beiden tot 50 francs bo(! te en hooftlelijk in d~ ge·

te gsan; twee dagen na den ,Iief,tal be.lt h~ Alpb. bl]

rochtskoBteu. AlrhoDBe. De K.rekbove ~orJt b~ for-

dewijl bij van he m zocht t~ profitl3ere n. Eerst had hij
bem GOOO fr. gel oeud, die hij had teruggek rtl geu, do c h

De By ontUloe~1 (h.6 toen bet verhaai vaD den dl~{ijtal
to u hUlze van 1)e Pener&uda voorlsa aao de lamilie,
die daarovtlr 1.:eE'f v~rbaasb en oohutet sO.heen. Eeuiga
dagen later fleeft mevrouw DA By hem III een lade

stek reroorde~ld tot tlen Jaren ~ucbthUleetraf, ootzetting VRU allu u:,rgerlijka uu burgo~8chllpsre cbten eo in
de ko"teD van oet proees.

~:~i~k3~~~O :~~ :il~\"~ ~~~~~a~~~f~,:~~u!rg::,~;.:·eb~~

~~::l:~u B~~rtl:~m'~~r~::~~a~: e:!el~~t'~:nt;;,~k!:,to:~~

g. n.w....rdige lichtcinnighoid.
.
Ztdter ht:l er Hira chler is eall d<H' e t>r~t~ 81achfotlut's
den Arme.Die r ge weest, doch hij heeft htlt verdi eud,

"QO

aan zijne Zl~l:1terJ priuses Iemaob" fOOl' gelwoht; eu Ilt~
heer 11ir., oh:er v. erk.I.'N!e deu. brief te heb be" getion.,
waarin de prlllses baar broede r dauk zeHl c fo or bet

I

kl eiuood.

r.ij Aau hom ten gescheuke Wilde geveD voor een ring;
bij heeft Il,t gedaan '". n ook werke. liJ.'.k . e. en ring ontvangen . De naag v~u het O. M . . of mevr., De Byeeolge

dagen ". den dlefstal naar Bru.sol " gawe,st om

- Jlebt gij den brief gelezoll? vrocg de IJresid e nf.,
NeoD hi] was iu 't .A.rruenisch ge8cur~v ~I1 ~ - Butwoordd~ de ge:Luigo. (GflZac/;.)

De schuld ei."', er, die dAn prins Yoor de recht L.ak

heaft geslcept, it!' zaiwl'u 2;u~ ~wick! die een zeer v"rd&l:h·
rol speelt in deze znak . D il! ~(.o be weett: al\.U Oatll.Di ck voor 3 4,5 OOO fro tUIll ju"\·et:len verk oc bt en oap.rYom' slechls 155,000 fl'. ou tV&D gen t~ hebbeu, zood at
ll ij nog 190)000 fro te \'orut}wu h e~ft. Dna.rOlll he.eft
hij den Armeui er, toen dezo 5 1\101 1 8'i~ pi{l tioil ng
td

J

verdwenou was, gespeurd en eilldolijk to) )Coilslant'uo·
pel geva nden. Zae woken hecft BruuHwick be-stood nft.~~

bet vi lld en va ll O,t.. 'Oi~k e n n ug zel:l wekoD htmft bq
moeten wer keu am hem t·e doen ~itlever e ll ft.Bn de
]'J.·llTlscbe jllslitie, II maar - yoegt de woe ke rallr Wi uD S
i Utlt:illkt dat VI.I. ... C0U l'oot\'ogcl is, Jie 1,ijn pt'ooi . uiet
losl lllltj er bij - i k zuu er l.e~ j"ar voor ge ..... erkt beb·
ben' en deo oplichter tot nan het eillde d.~r wHold
bebben vervoleu."
Tegeo d iem -Bru,)uwiek is Ostnni ck Oll z.ij lle be urL
Tl iet miu der heftig geweest. IIDie man is ceIl ellsudel i:Jg - Ncpt hij uit - hij heaft wij zoover gebraoht
a ll als ik t.!c~ului g ben is hij mijl.l raedeplichti ge . Ik
bekuD dat ik dWBze illusion beb gebad, dab ik buitenaporig eerzucbt!g ben geweest, doc~~ ik bad, v?or ik
in ,de klaauwen bt~n g6valleo nm dum m&D , die van
woek-er leeft, nog Dooi t eeniga on~ieschheid begllllu.
Niet ik kwalll tot hew, hlj. is tot wiJ gljkomen; hij be~ft

mij willen geurlliken alB spekulsnt .ao d. hours; ik
heb geweigord ; loen bo~ ik de .wakheid geh"d voor
4,000 fro ran ·!·. crn ta Jwopeo, vervolge u t5 voor 40.000
fro enz. want een & in tijil 8chroe ven \'Bszittend kon
ik er ni et weer uit. H ij lie ;· mij telkenB nieuwB
kieinoodiii n koopen, . OIU d. oude "chuld t~ kunDen ar·
doeo t en wat hI] mt.l verkocht fonr lOJ OOO fr. wer!l
door de bank vnu leen~?p • • n w.a,·d~ gu.chat op 2000
fr.. De man he a ft et.ln w.lUk~ltJe wtt aran Diet voor 10,000
fro waard~ zi~. ~u ' uij heeft Dlij .~oor 35~JOO~ fr, weten te H' r~
koopeD. Ill) h.eft O. a. bl] dou Ju,,""".r Halpeu een
riDg gekocht "oor 13.,000 fro on llt~m mij dit!nz;e~fcleD dag
1"erkoeht ~oor 24!OOO fro Een paralimoer van 65,000
Cr. heeJt Brunswu·k fan hem overge nomcn voor 12,000

fr:lI Zoo , k~~t Oslanick Lot de kouk!utli& dat Bruns·
w.~ck Mg hiJ bear. geproflteerd beef.. Dat•• lfde kon
blJ ec h ~er . n~et zeggen .~RU ~en heer Bo.pat,., ~ au d~t
oerete Juwehera I'e Plfr!j9, dlC 15~1,OOO fro inJ Jt~Ul te
kurt komt, Loch ook van een doz lJn allliercn, (ht! voor
~"' ••If tot z•• tig duizeml fro a.u juweeleu Ban hoUl

e~ben geleverd .

.

Ret relwltaat van dat: fr~aIa pr.oces, . betwelk ee n·
maal t~. m~(>.~ be wczeo '.Ieeh., hoe le.mand ~oQder.. een
c~nt, ~Its hl,) vreem~eh~~, v.ooral O()ste~l.lDg, Z.lJ en

~::~bfj!tlr~:,~ ~:!.~u:,::lkt:n~~r~.~e;l~:;n h:~eei~~::(~~~'~~e~
hoord kOl'p:t inriehtinguu umlreut de berkolllst van bet
pereonaadja ill kwestie to vragen l is · gf\we~et,

dat hij

Ytlroo~~~~~d ,.i" tot tlen 'ga ·, angeldastraf v?or den tijd
~~t liji.~!:r:; .::ore~~Db~ij~ ::: ~~~~ {:~'e:~vor.derbaar
. En DOg wag de valscbe

priD~.·Q8t.aDic~

der .MILI ka-

~Ifln~~ "Van ~.el~k epreken, dat b\J er ZOO '11 af~ekotUe~..
])0 ·lDst!uktle woh ,bid ~e m even . go~ . n&a~ be~ hot
v~n· .aB~laeB .~uan.en verwIJze~, ·op grond dat hIJ eeD.~~.s-

kteedero!n .~oor zicJ~ en haar ZOOOB te .ko open, beaetwnorcH h'J bev>:f! t!,:;eu d. Do .~t;i'J.6\lJg"t . Nit:w.n~s
vruagt of getuige, dio verklaard heeft gezien te

hebben dat

Alphons. Do K. v.rBcheideu

bankbil-

jetteu in i; anciell h~dJ loicu niet herionert dab Paul De
B.~· oj! dat oogeu~"k. aau Alpbonse gevrlla~d heaft of
IllJ hem uiets van dab geld' zou gevan, wasrop bij
zeg t dat AlphoDBe ten 8ntwoord gegeven bad: op den
dug van wijn vertrek naal:' AUlerika zo,~ ik. u 100
fraucs geven. Get. verklaar~ verder oj> eell vraag van

~" o fOrd. diger Yau Heel'Ouyughela, dot hij een poar
IURa I tw et'dam.CB J?e K , bij de ~!unilie De llY"heeft ont..
lI1oet. J)t1 gEl-tulg9U18Sc n vau dru.' anderen ZlJD zouder
eenig beJang.
Na. afloop vun l.H:3 t gatuigenyerhool' wordt het woard
verleeIHl Ban hat O~eDb&8r .Minillterie, dat bij lDonde
vau d.u n Bubstituut Heynurix, in uoofUz:\ok het volgande
ze~ t, Bij het a8nschouweu - van het droevig scbou\\"·
Bpel, loijne booro D, dat zicb ouder cen verfoeielijk dagIicht alln UWe oogen heert vertoond, heo;: ft &ich eeD
pijnlijk~ gi'! waarworuing vaD uwe harteD, evenale van
Iwt wijoe moeten lU8e8ter wakeD. 'l'oeh is ar ee n
troostende gedachtli', di e bij mij eu ook zeer zeker bij
u ie Qpge rezell. Zij is daze, h~ ~ien, dDt de) justitie
~oo~e~ den rijke nls den arme vervolgt. Na daze korte
luleldlog formul ee rt spreker do punten , wao.rop co
bezsehnldiging rust, berinnert aan de omatandigbeden,
W80rOD der de tliafbLal h~eft pl.ao.t8 goliad, en wijst rna'
uadruk op de afsehuwelijko rol, dio door Alphonse De
K. word t g.speeld, di~. na ,len di.f.tal t. hebbeu mi.dre\ren, de schuld van zich tracht af te wertm en op
QUdarell te werp en.
Zoo weI voo'r a le os de bekeoteois VRn De K . wae
:lez. ,10 eeuige dader ea hoofdschuldige vao deD te
St. :Michcl gcp lGegdo ll diQfdbli1. Spl'ekeud~ over de b6schuldigdull De Bij, geeft de .c ~,titUut zijo "erbaziDg
tt: kenr.en over de ·waoJrde, diu in het bui8 fan dat
g9zio huerschte, waar hij · drie dagen is geweest tan
.inde de .aak te j nstrue.reD. !iij aebt d. sebold der
beklaa gden ten volle bewezen at. gelooft Diet dat Adolphe
De By . zoo beperkt van geeetfennogsD8 i s ala bij Eich
trn.cht yoor te d oen. WeI 18 zijn verstBnd niet in die
mate ol1twikkeltl !lIS ' dat van Eijll broeder Paull maar
bij weet ,.ich volkoman reken.chap t. geven 'an .ijo
doer! en loten. Zijn lIoudingter terechhitting is be stu<leerd, or. bij beeft hat er np a&ngel~gd om op zijn
re chters indruk. te maKeD.
De Bub,tituut requireert dat .alle bokJ."gden schuldig zullen worden ve"rlclaard eGO de ben tl..}ll luttte
gelegde feiten. Do mis dnAd, die hiel' aaQ UW oordeel
wnrdt onderworpeu, zest hij ten slotto t ot de gezworen~n, eischt eeo gestrenge stral, eu wel aen 8traf
di.8 ~e l'u8b terug~eeft , ~& lie h~~teu van ', onz~ I~~~~
gen oowD, ~il ben over~UlgeDd a&n,,~)o.Ilt:; dat Ge Jllst! .,le
;aaltt.,

e~~ :::er .~Olb.~ltl~be, o~v~rllO~d'lgt tob welko ~Bs8e

doel, ow, olldanke bet verbod, toch de

meehng door

Ie •• ttea . Het g.volg was, dat de politie de .~eDigte
Ulteendreef, ~D weI op de gewonB b8DdtaBt8hJke WlJ·
ce met de kleiDe w.ar ijzerharde club., korte knuppels
'an b~zooder taai hout • .Henigon der radd~&.ier. stel:
dao z10b te wetlr eD k~etsten ~en dar poht~e.agonten
san bet hoofd. Eon klelD veertlgtal dar mOlters werd

gevangea genomen en .oor deD nacbb met .rij logi.e
ill de cellen lIer politiekantoren fsreerd. Gieteren werd
eon hUDn ~r tot a maanden kerkerataf veroordeeld; de
overigen zUn er grootendeeJa bater Ilfgekomen, doch
hat vtlrh oo r is nog niet afgeloopen. Naal' bet Icbijnt
bebbon dt:) CO lu~unieten, iodien de ~OgiDg vaD ben
?itgio~~ in New·rol'k eve}J weiDig kana ,an slage.n als

ID .Pargs on .ija de Am. rikanon van plan de laudv.erhUIZIOg VlloU EurQpeetJcLe Oommuoiaten our Amerlka
viet bijtonder .aan te woedigen.
Dd maanci Jaollari heert zowtlrBche buieo; ua , een
paar dage o sneeuw en fOrst, komt gewooolijk 8en ,"oor

~~t l:::~:t~~:.~r~~is~~e 0~!~\~!~~0:5~0;~~~e!:~~:.n::.

Amerikaansche Brieven.

deD avond vrieet bet wader, zoodat het klimaat in de

(Siol.)
Onder uen invlood del' llreigende verllleerdoring van

bot papi.orgeld, waH de goudkoero in den la.t.ten tijd

I....tst~ .. ok." &1.le. bebal._ ge .. nd te

noe~en

ie. In

Bomml ge strokeD van den Staat New·York 18 bet we·

dor zoo zacht geweeBt, dat eenige

vogelsoorten r.ed.

zco r nat. Du katoen dBsrenttlgen k!'~~g het hmg!a~
me rband te kwaad met d6 groote oDophoudolijke toevoareD uit bat bioneolaud en lead BlI.n tJauwte. De

begonllElt! '!ijn ha.ro nsa;en te bouw~u. Aau Darron en
scbaat80nrijdeu va-It dUI voorlooptg niot te dsnk.aD.
Hat eenige profijt fan dazen t088tand vait ten deel

wostelij •• houders van provinci;;n z'ju gruwelijk slijf

aan bea, die voor hon gewndbeid modd.rbaden pl.-

eu willen maar nlet ,erkoopen omdat Ztj hopeD, de.t
hunue vtJrtegenwoordigers te Waahington er voor zul .
len zorgsD, dat ze door oeD V'drboogtien gQudkoerii
et!uige p~rceDtan meer zullen krijgeu, waarfoor het
laud dau weder v.ij!lu HuropeeBcbe aanvoeren .move91
duurden zal moeten betalen. Zoo"ls bet et" thaD~ uit.

gen te gebruikeo. DlO baden kan men thans op Bro&d~
~ay en in aile andere stra.teu gratia bekomen, aangezien het strast vegersbestuu.r dar stad zijn werkzaamheden gcstaakt heaft, totdat de keien door den aan~
stunden voorjaarsragen zuHeD zyo 8ctioongoapoeld.
__
_ "_ ~ .._..____.__ .. _. __

AangeslagenVendutH3n.

zieb, ataat echter d. uitvoerbaodel op deu sprong am
iefendige zakeu te doen.
Uib . de dt'.r.er dagen door de Oommiuiontr8 oj E mi4

grafio1i lie deter stade bekend gemaakte . statistieken,
blijkt, dst in bet afgeloor oo jaar in doze haven geland zijn 26SI~88 l&nd,arliuizera teg8D 294,581 in
1872. lJit ooa vaderland zijo daarvan a8ngekume.ll
4512 pt)raoll8o, tegeo 8mH in l872, dUB ecne ,'urweerderiug voor het afgeloopen jaaf vau ca. 25 pCt.
Door d~ Nederlandsch-Amorikaansche Stoombootwaat~
acbappi.j te RoLterdam worden dao,fvau w"t de Rotterdam, Ma a6 ell Oa81or, in 15 reizeu 2865 persoueo
aangebracbt, tegeD in 1872 iu 2 reiz6.! 113 penonell.
Belgie h~eft als rroeger een klein cOlltingent geleverd,
nllmelijk slechta 582 persone~) tegen 430 in 1872,
due toch eelle toename van 30 pOt. Zwitserland beeft
OD8 land,
waarlDede bet in 1872 juist gelijk stond,
met eane vermeerdel'iDg in sijoen uibvoer van IlIndverbuicero mel 3~ pOt. overtroflen eu le.erde 4804

per.. mea.

Douderdog 2 April. "oor rek.ning .an Hudig .an
houtwerl,.n to Pengo pOD door P. Buijs, eD VOOf rek.n.lug van belangbebbenden van onoitgelost. pandgoe~leren te Kraogao door den pandbouder Koh lng
.r)oan.
Vrijdag 3 April. Voor rekening fao de Spaar· en
Beleenbank VBn eoniga perceslen albier door Mr.
Voube, on voor rekeniDg van belaDgbebb90den van
onuitgeloate pandgoedert;tQ. te Puderessao door · den
p&odhoudor Tan KaOl Ngosu.m.
Zaturdag 4 April. Voor rekeoing van den Lande
in het MHitaire KIt.edingmagazijn albier van door de
wilitaire dienst Diet weer te benutten goederen.

ADVERTENTIEN.
Bont-Vendntie

Luxemburg, wAArvan iu het vorige jaar-

verslag geene melding wttrd gemaakt, £Oud in 1873
(;17' peraonen. Verreweg h.et ~eereDdeel del' laUu.\""el·~
buiters kwalD als vro6ger ~it Groot-Brittannie eu
Duit.ohland. Het eerote land le.el'de 114,080 poraoneu, d. i. 624 peraooeD miDder dun in 1872. Dni tacb..
laod zOlld slecbts 105;199 I.. ndverhlli.ers, leg.u
132,705 in bet voorgaaDde jaar en heert Va" a.He l~nden, bebalve Frankrijk, laet weest afgtmOmeD, naDlel~k
20 pOt. Sommigen meenea, dot <lit AAn d. in d.n
loop dt:8 jlJard door Pruistm geuite ontenedeuheid
over de groote Illudverbuizing te wijten ll', doc h lJet
is niet ollmogeHjlt dat de verbooging der werklooDtlD
dn.artoe lleeft medegewerkt.

op DONDERDAG 2 April 1874.

a 2% VeDdu-s.lari.,
van pa. aang•• o.rd. prachtige BA'L KEN.
op Penli:a.pon,
door

P. BUIJS HE.

(420)

Wat onl vaderlaud o.ngaat, daargeloteD of de vermeerder iog der JandverlJUir;iog een bewijs Yooroftegen
bloeiaudo oJU8tandigheden i!l, bet is eall h.auglijk feit,
. dat bat aaodeel Onzer vlag in het vervoer onzer eigeutl

ou vau Duits.h. landverhui.er. zoo belaugrijk h.eft

VENDUTIE
ill het

Afdeelinga Militair KIeeding-

to"gonomeu; de vQord eelau vaD dat vervoer zijn ten
minste gedeeltelijk naar OilS vaderJaud gevloeid on
alhier,
niet doer John Bull opgestokon. Het gemiddoJld aat.tal
op ZaterdD,~ den 4
dezer,
tU8schoodekspBssagiers der N tHlerlandscba booten waR
van ofgekeurde tHl voor 's lands dienst niet meer t.
in 1872 foor (llka tHis slechta 56 p(luouen, tu 187:3
gtlbruikeD Goederen, woarooder :
da8.f'6nt-egen r~eds 190 person6u eo· o.l is de \'e r 66: ~j~ • H;,!' N.d.d. pouden Gezouten vleesch.

Magazijn

~::fr~.'1~m ~~~ ~u:gdrX!a~:;~La-~o:~lit::eii:e~8~:t ~~~t vZeor~

lI~r v~r~arij:b !~:J N~Jew:Q::I' deW'::rd:~jgee:;:~~dol~~;
D~ .Br.~ . h~t woord . Hlj. weoBciJt de ~.w~D..rte VII~ het

keel' 01' uen

heid ~aD De .K ., die aan de bs·n de.l der justitia he~ft
weten te outkomer. en . d~ peraooeo, die tbana tereob~~
etaan~ in daD ' afgrond beaft, gelle~pt. ,Hij wil Aao-

dam:tebe Mtlatsehappij met twee uieuwe eu grootere
tltoowechepen fermeerd~rd zHl ~orden, !oollat ?UB
~a,ndeel iu :bet verkeer . tussuheu Europa eD Awerlka

io g.en eDkel opzicht zij.bewe.en .. Hij proteate.rt
tegon de batelijke aaotijg,ngon, die .de famiiie D. By
s.dert den dierat.1 beeft ' moeten .erduren, en i. u.ertuigd dat Ad"lphen. By Diet met vollo. bewusthoid
beeft gebaudeld, w•• bal.a hij concludeert to*dieoo
nijap.ra,:,k. De ,e!'.:1e:dig6i~ van mavr. De. ·Blj mr. ~ergameni, begiDt met eveooensal • .,jD oollego !'Iiemanta
t. wij.en or bet ••rfoeilijk karakter 'an De K., die
de .oorlaak i. d..t mevrouw De ' By on baar beide
ZOO'D8 tbon. ap de .bankeu· de.. beacbuldigd.D .ittel1.

dam .in den. Amerikaanouholl ball del het meeBt•• qor·
uit. Wauneer zal Am.terd.m ook _eue di.n weg i.alaan? Van de Koninklijke Nederlandsehe Steomboatwaatscbappij,dio A.msterdam door de op.niag eener
vaartop New.York in .taot ,oust.llen met Bot~rda~ tE.' kunnon .~edij'feren. ie, aedert -de vergaderaog
in Mei II., woarb~eb aigemeeneat3 Dlen tot de
ID
atoom'aart lI.ar Amerika .. erd . b •• lot.o, en., .....rn.
de ',erlangdo ' millioeD.n , ler.tond werden i~g_';obr.'.n,
niete moer gehoord. Zijn er' atoombooten .1D aa.bouw,

:~.s~~~;u~~~s:: ;1::~~eJ(:l;nde ~I~~rbt::lt~~ ~: v:~d:::;~~

bouden . .Bet Parkbeetuur, door de pOhtl9 gewaareobnwd,
~eigerde t08etemming daartoe te geven. Op. den bepaalden dag eehter ~egoDneD zlch eeoige honderden
personan 01' het plein te ,erzameIen, blijkbaa~ met het

nOdmt. Ret

dUlJr eo
is

do~r

dorll"Jve

geregelue afVBarteo

in het beJang

toe~

,au OD!, va·

~::~~:!u~:u :::~~:~:6 ~::k~et!~t b~:te:e~Q~OO!e v~:t:~:~

122
iJem
Gel'ooll;t Spet.: .n
224' N.dorl. Elleu Kabeltouw-.
Samaraog, den 1 April 1874 .
De Onder Intendao.t der
2 Militaire Afd.eliog op Ja,a
WILKENS.
(423)

. ~eJ~:ijg{/~!:~::[~~:i%et7:lt:!t\~U:~~iJi~:l~:S~~~ ;~:n~~~f~~E{~:~!I~:r;::~~~~~:::::~i~!f~t~:!~ ~"f::!:~:~:.d::l::sda~::·ba:::::t::::ng;~:t :~t:~: D~~v!t~!~~n ~~~;:~~!~~B'
Ie .temmeD. De famlhe heelt echler betonbezunnen

k,ud t eruggebaald en. toeD kort , d ...rop de bow loebr~k door het ploto.h?g ,erlrek .an don .. hakor~ aan
be. open boar mUIlBte."e '.rzo~bt geeu acbande: aver
baarte breagen,m.B~.. d. zaa~ te emoren. Over.lgeD.

mo~~ '8~ d.eo Armenler gezegd ,:",:ordun, .d~t h~J al. l~
Pa,,)scbe d~!,,88 met . voo.~.me ,01 .....Cbllhgh.ld be·
bab4elde; hi) ,had eloobt. eon

ma,,'''''.

on dIe

11" • . de

=~oobt, maar ook deze, .. uhem .er geMeg ~tonD--

De. die,fI,s tal b1j ·. .De Pene. ran,d a.
'.

'

.'

. .( ~lot. )

.

".

'

.' ,

W') . komen . met ;.ou enk.1 ... oord. terilg op de '.r,
klaringen van .omDtige getnig.n In d. ZlI~k ne P.De-

::::g.~::I~.au

wij

~enuilalagreed.

gi.tereobebben

., T.:ngk9Inagd.• er·,..embaeaaCtbUDI.o.·doigbu. o,bnewol~e•. te· DO,tanatoo.bl •.Oghet~udl'gee'nol.ls"s' eglle
...
" "

'. knnneD}egen .~enwotden aange,oerd; Wat blijfh."
o.er, vr.agt bl), . ~an · d.le be.ohuldiging P Blijven o.er

deleogenacbtig.v~rkl,lringeDvaD Alpbon.e D.Kerok'

~~:e~I~I~~g:::~ikee:ebon~;~~!:~g:D~;;u~':rD .::e:~:i

en ...... u.er zuUen .• ij , de vnart bogiDnen,vrsagt WeD
~iBr •. Waken, maande.D, jti~~ '~r8tt:ijken, ~n . Amster. dam Jigt nog im'meraaD don , A~stol; dat ... too oDgeveer all .....at ';'.nv.D N08rlano)'e hoofd.tad met betrekkingtob d.eu A ... erikaanBoben bandei , '.ggen k~n..

i~o~:a:t:~~:~~:f~~:f:;I~:;,'~8 e:r~::tt:~d!~~:

(2203)
bij G . O. '1'. V.AN DORP en Co.
_ _
_ _...._.. _ ,___~_
.
. d
1

Zeven gaillustreerde groote ee en

DE .HUISVRlrnND'
.
'
..
..I!I
•

GEMENfJDE LECTUUB,
te zQ.tnen voor f 1.5.- v~rkrUgbaar
(1857)
bij
G. C. T. VAN DORP en 00.
.--..

...., .
, '

Het KANTOOR

van' den Gouveroemenk· LandlIlotor
. is' verplaatst ,

' n&eet hel LOGIUtfElfr imPAVILLON,

(4.27)

S~marang.
Mevrouw de wed .. ANDREAS geb. Kessler.
fllevrouw DORREPAAL • Manuel.
FRAPPIEU
•. Engel •.
KI,OESMEIJER. Janitak.
•
"Ievr. I,Al\ll\UmS VAN TOORENBURG gab.

huts te

van dar Does.
U.vrouw NEI.TS gob. Versteegb.
"
NOlt'l'IER ,
Bi.choft'.
,
Walterrang.
M.vrouw de wed. PRINS
11enoilw S'rOLIJ 'gob. '11immerwan 1.'hijsen.
Dlevrouw SOESl\:[AN geb.

ten behoove
zijn te

het

.h

~ekomen

'

Ul.S

t

b:ij

'r.

G. C.

VAN DORP &

Co.

geB~eld ~oor de vereeniging. van usauru.deuren te BatavUl. en Hi door overeenkomsten met tie onderstaande
Maatochal'pijen in stnnt ge.teld i.der bodrag te te ...

keutln zoo weI op stdom en, zeilacLepen a18 op Huizen

~~c6~~~dst~r.ut: s!:~'t t:~~~p~~ri!."G~~~?;Pt~

BILLOCIOOL
1IQtf.

De 2e Nederl. "
lie Nederlaodscbe Lloyd"
"t~ A~ste;dam,
Ile IIrand Ass. Maalscbappij " de Ooslhoek" te Soerabaija.

dtln 27 clltembM 1849

(344)

De Delloeknol (Charbon de Relloc) is hare uHllemende geneesJ';J'achtige wPrI,d:HJigheid \'ooral vel'scitlllJigd aan hare !iij !lit.sf.elc
opsloI'pellue eigenschuPFen. \lit ""schun,,,I·. geneesmiddel wOl'ul

KEIJZER.
Accoucheur,
i. verhui.u naar BodjonlJ', DRast den Notari •

vooralaanbevolou tegen de \'olgenlie ziekteaandoeilillgen :
MAAGKWALEN
MAAGZWAKTE

(1,

KRABBE.

HARTWATER

MAAGKRAMP

GEflRUlKSUNV!IJ1.ING. -

Half Linllen (litlnasllm tal'dldeelll'll en Sel'l'etLell.

elL"I] lilaallijd
V.11i

!I"jjs

eLI n:i'd::i

!Hi

G. 0. T. VAN DORP & Co.

_~_

Perry'"

00.

G. O. T. VAN DORP en Co.

(302)

Rotterdamsche·Apotheek,
Sl'EEDS VERKRI.JGBAAR,

Hollewaij Pillen en Zalf

H . nODMA.

EN

GAUVINPILLEN.

PCl' Mail ontvRngell:

N. A. WANNEE.

(4(;4)

Waarheid of Vnnrwerk.
Een pa.rlementail' get!.ing nan do hoogol'o uitspiRak
0 l'

Overheerlijke

'llorigeioling
Doo~jel Pilltln Yan /1,

Oil

(232)

00.

]i'.

met. Ii

(1504)

LINDERMAN & CO.
iu

G. O. T. VAN DORP & 00

W CdCI' olltvaugeu:
2000 Riem Velin schrijfpapier.
300 Riem Postpapier in alIe soorten
200000 Enveloppes
16000 Sehoolsehriften
300 Chos SLale.n Pennen
200 Gros Speelka.arten

Pr\izen zeer billijk.
G. O. T. VAN DORP & 00.

--.---" .-.-.------~--

voor f 20.
E,en, nie\Jwo compleete'-ja,8rg~ng van

Le tour du Honde 1872,
G, 0, T. VAN DORP .&00.

~I

E

1"

B

~

.»

If) l~,

Verkrijguaar;
KEN, SPANRIBBF.N, l'ANLAT'l'llN, liOU'I'WElt·
K.bJN voor ku.rren onz.

Ook wordell hOlltwel'ken op Ulllat gezungd.
ill!i(~htingeu to bckomen bij

tIe agenLon,

i: :~~~~~\e t!(m~;:~~I//.

(934)
BOERS & 00. te ])jocdjakarla.
eu bij'drm oudel'gpLcokeude, ,te R.emoe,~.

lIUDIG.

Christoffel zilveren

KINDER- BEKERS_
" .r 5 eu ! 0.(299)

G.

c;

~l'.

VAN DORP en Co.

Goada / velin PAPIER.
3.~5

(72)

&; (~o .•

H. L,

D~

LYON

II, I

it r.n

1&,1
~()tr.IolM'\

N •

(~fl

de Hie:rn.

G. O.T; .vAN DORP & 00.

"Prins van Oranje"
KOlllumudant AUK E S,

(148)

gedislillemt

(7!l)

cr.

De Ageuten
,r. DA.ENDELS & O,l,
Balavia 1 Samarang, S'Jeraoaij«.

Te HUUR:
Hot UUIS iu de BlindeS p e k B t raIL tJ thnnB i.lewoond door

KONSE:NTEN,

~an

r.~Br

zal in (10 ecrBte he!rc \'un April \'an Bato.via door h~t
Sllez Kannnl via Napels ml.ar het NieuweJiev
trekken.
Pa8Ba.giel"'1 lomnl~n to Sa.marang embarkeeren.
Verden, inlililltingen zijll to bekomeu hij

van

I.e bekomen bij

uur

Ret Stoomschip

ltegister

lot vervoer

8

De Agenteu

NEDERLAND.

O. C. '1'. VAN DORP & Co.

(730)

G. C.

B.ALKEN vau nIle j~fllletingell) KR01\IHOU'l'EN yoor
:wu.te~ wi~~en en Chl1leel:'dw KO.ii']TIEl\10IJ}JNS; ]!JJA.N~

Nadel'e

Z",lfull

Besique spelen.

H. BOUMA.

I. 1\

r~. POlJ~8

f,7R1

t 0 IJ P 0 0 t ala heft
H. O. T. VAN DORP en 00.

!HI 0 11'1' 1\ -'\

KOPEREN Gewigten
Z&tnell

0 I'

en

(JhtlriuOll W. {JA I,ISTANS &. Cu. 'l'a:-;al A. J. \'1\11 dt:r VOOlt'!,.
W. K HANA. Sulu AH.NOl,D &: Co. IIll f)OlilNAES.
KlflUen J. B. SUtoiH.. Ma~l!lllng J, A. ZEIJ1)(j}L. t:luillualig ~O.El'·
BART'\ (;u,; HE GH.OO'I' KOI.¥1".& (!o, WANN~~. G. e.1'.
l:'eJ,.a\OPj(lln

Prachtige DOLKME SS EN,

van

13

/5.

Hammen G T H P.

Uit de .Fabrieken

(127)

!ll!(i~!~~;~~lj!'lli~l.';

moq:!"tlutl

8toomvaart Maatschappij

HOI.l,owU's PII,J.Jo!N .;r~ z"" ... -ntll'II.Rrlijktl Hiarritee.-lJt: our

O.slagt in Stop!ls.

j' 2.-~

'ian 1 Ned. Pond BU onuerdeelEm, alleu te
hOllten do os ~\ f ~O,-

Holloway's M.edicijnen

'8

J\Ie. NEILL & 0".

(418)

VAN DOILP

Z. .l)1. en Edammer Kazen.

Mr. E. H. 's JACOB.
T. VAN DOltP

Gez.gvoertlcl' BgRGHUIS VAN WOOIUMAN
Soerabaija.

Gl'oell en rood

vau E,N(,.ELI-IAR.D & Co.

G.

P. ZW AGER.

(284)

Min, Fransen v, d, Putte.
vertrekt den 2en April dea

G. C. T .. VAN DORP & Co.

(1068)

Ian de Cologne H. S.

U0

uit..

//

1 874:.

stofjas, Ulet zijden kragen
G. C. 1'. V AN DORP eu Co

\Jode.rworpou

en

vaD Yendutien.

(1727)

st~IU~ UnK~Ij I~N lll~ US

~~~:1E1:

(?f2)

Kommiaaieo en het in

F,

Schilderij· Koord.
teVf3II!ol

VBn

klaren van goederen tegan slecht. 2'/2%'
Rekorumandeert zieh beleefdelijk voor hot houdon

--.-_._---------

tee Louden

...

zooweL

Het stoomschip

1," II. BOUM.4..

(1141)

olluerw.ichteu.
Het uitvoeren

S8m.rang Heerenstra .. t.

I~LOI~KEN·.

~~.r:

plaatscn daarbuiten

Europa vol gens bekend lang brief.
Vervoer van producten van sf het station
DRnr de pakhuizen 01' de scbaal per pieol Suiker I O.1:i
/I
• andere productenf 0.18.
Bij we~ing 81m de Spoor, aan.prakeJijkheid VOor
DQ.nf

van
PERRIJ & CO.
f 4 .I' 5 on .I' 6 . -

Uit de fabrieken van

van all. goederen na.r de. binDenlan.

den vaD .Java, naar a110

a.le

tie eel'ste dO':le.':i gdll'uild. Ie IwbiJen, eeue gUIlt;lio"~

Saruaraug:

EXl'EOITm EN KOMlIiSSlE KANTOOR.

Expeditie

wor<1l. I'oor or lln

men oo~,."'lJlll<I,,'lliI'

Algemeen Depol: L. I'REHE, 19, roe Jacob Ie Parijs.

Hoe(l loopeutle Ilang·- en Stslmtle

(1805)

oo,

werking. Elke tlacoll poetic!' en el!ie do os laLlelten is aHi,ill "all ern

H. O. '1'. VAN DORP eu 00.

(188)

H.".....

uil\'ocrig- en na::mwkeul'ig lwl'iclil Yool'zien.

!!OPII\S'

Reis- Inktkokers

(1506)

Tie

illg(~lllJlIll'lIj

1:t!dl'lkll. III dl! !ilCtl~rl)

B. KARTHAUS.

a

(954)

IIF'

CHOLERINE

nwl ramI.

(300)

houden VBn

ROODE LOOP

YUU .l0/1, ruilll 10/1., en eil'L't~ 10/-1. AmBI,. ]~llen bree.u.

(360)

he~

Hl:lisvel1.cl utien.

KOLIEK
BUIKLOOP

I'jjn tal'f'lIal(t!lI Iloed

gesll'ccillc.
Hussisrue wi!!e mel

recollllllft01.leert zich voor

VERSTOPPINO

gUl1ukonpel'

(422)

",.,.-.F. H~ BOUMA,

MOEIJELlJ K ESPIJSVERTEIRINO

BLI Z..II B.

:Agenten van

UeNe~erl, Indische Zee· en Rrand-Ass, Uti, te Batavia.

OPRISPINGEN

do.

G. STELLING.
P. II. SOETERS. DIrekteuren.

en

80EDOEKEURO DOOR DE KEIZERlYREGEHEESKUHDIGE ~KADEMIE VAN FRANKRIJII,

nUIJYEN.

ell

I.

UORP & 00.

Banket 1:.Jukk'H'

BaJll:lndoekell Tlll'ksdJe Rlille, Wille Kalocn

~~:~pt~e~I~:e~~~e~:ri:!::iti~;::orB;~~~:i:,di~~:~t
fabriekell, prouucten, goederen anz.
'
Het kantoor i. goveoti"d in het lokaal vroeger ge-

..

~edanllllasset:1'I1

te

Ie Soera6aija, .• FRASER EA'l'ON & Co.
Malrao,nr "
. J. ]i'. v. LEEUWE.N ... Co.
lc"t/a"!1
'
•. DUMMLER&,Oo.
De Samarangocile Zee- en Brand-A•• Urllntie Maat>-

van Groll,

~.----- -~·--·I

Pracillitl Kalocn

l\IfAat..

.. schappij,

S··
. . . Ie
a.ma.ra.ng.
Ie

e

Prija vaD bet I.Jot ./ ~.• -

(114)

1).T 0

~

I III

(~46)

bij bt'lfluit

.B a

VUlI·

"'i'XT
.
A
P rot est ant seh . vv ees- .en •

Meno\lw LAMJlIERS, Presidente

VItll

..

Lolery vao Pa_es-II.·u,Ddtverke,,,
..
., Agent.chapp.n. S A MAR A N G •.....
,
. . .
..
! t I e Bala•• a de Hn.'l'IEDEM.AN. &'v"NKEROHEM.

'1rend~ll z.idl tot de dames VBn gaheul 'Nederln.ndecn
Indit>' met het; Lel~ef,l verzoak (loor hat· iuz~lldtm vall
prij~en onvtlrtlcbillig groot of klt;llU ttl willen medewer~
ken tot: het dssrstelll'lu vIm eene Loterij, wn,afvao, de
opbrt:n.. gtjt t~l wOl'den uitgekeertl SHll het Bestuur van
het Protestanh!(d\ Wee8·~ en Armbuis albier.
Zij Etellen :r.ich v6c;r, de trekking dezer Loterij ta
Juen ,pl~ultg hebben iu dell loop del' WQ811d M~i of
J unij ~Uln8t!lalldt':l en rerzoeken derha! va om de lD. te
zenden prijz;en n)L1r dien tijd bij Mill. l.mnller tt} dQen
bezorgen ten eiude gearrn-ngeerd to werden 'TO or de
il.ll.rl.rYtlll te houden TentooDBtelling.

J. tl..

I··.··~e•. en·~;:;d-A:=::tte

LOT
EN
in de

Lot.e. rU .t.en. behoe.vevan .het Pro· . ,
testantschW.ees- en Arm-

don II.er II. DOEV ll.
llOEZOO.

(!l71)

Het BIHS:

VAN DORP & Co.
Samaranfl·

Bi'tllell ell B,t'ilel' J!'illel'doek,

vel·kl·ijgbam' bij

(1357)

Me. NEILL ... Co.

De resterende exemplaren van
BRATA~YOEDJ\'S

FE:r TEN".
zijn b. eontaut togen / 3 . - fra.uco per
post /4.- verkrijgb.nr bij G. O. '1'. YANDORP
& 00., te Sam arang.
(1055)
OOURIEU Dl'l' DUBIKART.

Risico's legen Brandgevaar.
Wordeu V.001' de Afdeoliugeu SALA1'IGA en AMBARAWA, 88ngenomen voor rekening van. de . S8m.·
r8ngacha Z.~. eu ,Brand A.ssur8nti. ·Maatsch..ppij,door
D .. P. ERDBRlNK,
(1520)
Not.riB te Salat.iga.

Ramers te Hnnr:
're bevragen bij
J. J. VAN RUIJVEN.
(424)

B

0

djo" g.

VerantwQord.lijk voo~ de wet, de UlTGRVBBS,
S••lpond1'llkkarlj _ G. C. T .. VAN • D.ORP/IJ· iJo. S..........

..

