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Verschijnt c.lRgeIUhs,Zon- en Feestdagen nitgezonderd.
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Hoof(lhul'eltu:
te&I1I1Il1'allg

jarigen dieostijd ill dieu aalllloes van

BERICHT.

die dikwijla minder -

I 225

nan zijn, of zelfs onbevoegd om
sen oordeel te mogen vellen.

Iulngon".

De bijroeging dat Jit nth'iea I.dapend w(3rd uitgebrncht
etrellt in woveI' tot
~'e~'gchooning, dut men nu
met een weinig
\Vi! Imn tlflnnemElll, dat hlj, ue
ontschuldigende
}'nn sornmigen filet hoo~
reude, in de meening
vcrliGcren, dut nllt'n reods
aileen door het enkele feit huuncr
zijn vlet'scbaar bewo~en den doad te

ae

zijl1 flcltultiig aan kerkroof. Zij werden biOl'deor l\ttn hnlld~}ll en
VOebm g~boHd.en nall ci6 willekeur hunn~l' rechters
overgeleverd en de Varg(w 1 ill
positie VIlU cbd del'
lnquisitor11l1e nmchb]
lU'lgelijk nids lH}{l~N~
dall dit beg:iuscl met,Jo uittJfsta gestrenghDid.. te hutdig&o.
Doeu de IlrillO
J

:liiju, eu sb.:l!en U OtI
kapitl3in Viln Da.u.lcn to
bcschouwiIlgen yasttekr;oopen.
YoIget8 art. 2 punt f V'!lli het
toekennen van }Jensiocneu nl\l1 de
:-ell van do in Ne(lerJands0~ Indic

Door de testamentaire execnttluren in den boedol van

wijlen den

;~o~a:n:re;t?~74.K. L. van WijOOD, to l~alang binn_en drie maan.~ed
Door den executeur tedamentair in den l.medel van' wijlen dou
Majour tIer Inraatt-ric 'fis8ut van Patot to 'WeltevredeD, binnen eene
maDna na {) Juni IS·74.

JUNI 1874:.
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Soera6aia, 17 Juni. Naar men verneemt, Eon de
k8pitein dar Chibeezen te GriaBee, R'Dee liee Tjoan,
.Ie .zoodanig bij d. regering zijn ontslag bebben iagedlend, op grond .ijne boofdbe.igb.den h.m te Saornbaia roepen.

Minister Fransen v. (1. Puth vau Batavia naar Soerabaya
ria I\ustpl. en Samarang.
Baron r.fackay van Soerabaya onar Batav-ia via Samarang
en Knstpl.
Koniogin Sophia, van Batuia naar Atjeh via 'l'elok Betong.
Kr(. li, Bcnkoelcn, Pn.dang ell over die plaatsen terug.
Vice f'rcsidcot Prins. van Batavia, naar Singapore via

- I\Ien deelt ons mede dat de 0~ergeb1sveo gelden
vaD bet Kroningsfeest te Gri.see, .iju ge.cbonken nan
de .Schietvereenigiug ald •• r.
Zeer .eker zuUen deze gelden beateed worden tot
n~t on vermoak, doc~ .ijn •• geen armen ter plant••
dIe .e bete. en nuttlger kuonen gebruiken P

?thntok cn Rion\'{.
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GOl1verneur·Generaal I\Jijer, van Soero.baya naar nnka9l1ar
en dc Molnkkfn.
I\Qningiu det Ne{lel'1anl1cn, vall Batavia nru!'r Falembaog
via Muntok.
Singaportl" van. Batavia naar Soerabny.l \'ia Samara:ng.
:Mini;i~er Fran~en v. d, Putte van Socrabaya naar Batavia
via Samarang,
~finis.tcr v. Staat Rochussen, -.aD Soer"bay~ naar Bandjerm[uin \'ia Bawenu.
lientinck. fan Bata\·ia naar SocrabaY(l via KustpL en

- Men lebrijft ota dato 30 April j. 1. uit Am.
eterdam:
Ik verband met hetgeen e.nigen tijd geleden in de
Soeraboy.-Couranl werd betwi.t, alsof Amsterdam de
mindsr gesobikte m.rkt voor de Java tab.k zonde zijo,
vorzoeken wij u bet volgend fait ta publicereo, waa.r.
uit blijl<t, d.t daargelaten genoemde markt reed. bewezen beeft .oor Javatabnk de meest ge.cbikta te
.ijo, .e bovendien ook voor Sumatra tab.k niet min.
der speculatief i •.
Eene dezer dag.n te Landen toch aangevoerde p.rtij
vao Ca 250 pakken Sumatra t.bak der onderneming
B. "" O. aldanr ve.kocht tot 2 sh. O. d. batgeen ge·
lijk st.at met f 1.65 bier, werd dad.lijk na ardoening
op mnilmonster hier en bloo weder .erkocht tot
I 2.40 per A. 'ii:.
(s. C. J

30
30

De Marinll-Sllperintend. der Nl'.d,·Ind.. StoOIDI-'. Mante.

S. VAN HULSTIJN.

gelegd; dit is ecbter hier nnuors, is die sttaf VOOI'
vel en wreed.: rOGI' enkelen 'ferandert ze Borns in be-

Ne,lerldu4.ch-lndlsche Spoorweg-MnlltscbappU.

looning,
StalloD wij ons -voor dat de I(apiteit: van Daalen,

Ul.·eu vau ve ..·t ..-eh: VOOI,- dell dicll&l(.,.

IlDorlijke dnnd.
En is de f:ltelling gowaagd, dab een offioiar, die an·
dol'S four zijne expirn.tie van dieusttijd zijn ontBIng

DOfll' de commIssarissen te PadQng in den boedel vau wijlen den
2e luiteoant G. C_, 1. Hemmes.

Dienstregeiing del' SloomschelJeo over de Uaand

nood"akelijk muakt? Die ge •• lIen. kunnen w.or.ahijn·

clie ecue twhitterende carriere to gemoet giDg, in !3tedlj Utlu,r\'ilU bet vooruitziohb gaiJnd had, na nog eellige
jllren kapitein8ditl:,,-sb vCl'richt te hebben, gepenaioneerJ
te worden, dan zan nn 2.ijne v~rvroegde penBionering,
inilien d[t dun meL zijue phmnen voor de toekomsb
sl.rooktc, celle
uitkolU.st geweeBt zijo, die hij
8!~cbts kon
door het \'errlchton eener onbB-

Door de Wceskamer to Amboina in den boedel van wijlen do
wed. de .Tong, geb. Ooett:rman, binnen tee mooDdell no.- & Mei 1874.

Ned. __ Ind. Stoolnv.-lUaat.. chappij_

Nu z<)u
bil1~kbeid ei,eheu dDt voor het ze!fde
lllisdrijf een zelfdo of llBgenoeg gelijke atraf ward op-

niet. als

f 0.50.

Door de SUI)e(' Intendcnten tler' vendukantoren fa Cberibon en
Soernhaija tot aanzlliveriug ,·an bet debet ovar demannd Maatt 1874.

Samarang, 10 MaRrt 1874.
De Po.tmee,ter
H. A. KLERKS. •

boch goraakt de Indische ofIicier in eon
toestand, die zijoe verwijJerlog uit de milibnire dieDst
lijk velen zijn l zij zijn niet oillschreven, Ulaar zander
ons hierin Yoor 't oogcnblik "te yordiepen kunnon we
in 't nlgemeen nls z-0ker Hanneman, dn.t hierloe een
olJ.beboorJijk~ handeling moet gupleegd zUn, illlUlcre
de rl.-!chter tltraft <lit feib en SO!!!B zoer zwa.nr, met (~e
vall een geheel meDBchenleven.

Indiell eC[lter
Vc:rga$ Wl\likel' en hem hot- bowijs
der Oll8Chu1d gelevc-nl wns?

s

20

\Vanncer

Voor ieclere volgende 5 woorden

Het uu, van sluiting,iB steede des '-namidda 8 ten 5 lire.
Inttloscbcu wordt' aan belanghebbendcn vrijgelnlen, ook op -andere
dllgen hunne brievell ann het postko.ntoor te doen bezorgen. - Da
dC'orzending nn hier beeft steeds planes per eerst',ertrekkcnde post

over beeldstormerij

'Vij concludeereu :
De bopaling wnorbij het lot van den Nederland.ch
Iudi.ohen offici or wordt afbnnkelijk gema.kt van 60n
man deugt niel;;J op grond van de moreele en intel ..
l~ct-Ileele onvolkomenheid van t/t;n meJl6clt.
1110", ook uit een recht.kundig oogpunl i. die bopoling onhoudb •• r.

Prijs der Allvertentien: vlln 1·-10 woordellvoor 2 plautsingen fl.--

I

12.50 per hnlfjaar.

p~r

welbehagen van e6n lU8n.
Nog eens, de Parga,J had een Ble~ht mensch kun ..

tijeio van AlvilJ du.t
l'ecut!JRnk gedangde
Ii

irigewisBeld met

j.ar?
En dat oll.s (uadat een bevoegd ligcbanm het "i,1
,,'mldig dus ab...lie van .chuld uit'prok), vol gen. bet

de presiden.t dar Bpaan·

f

of ong•• cbikt mnakt voo, an de'

ra betrekkingen, worden

otlicieren van het Ne<lcrlaudsch Indisch
I~ . . eg'cr.

beschuldigde OIlt0rLllHlcrlijk

225 per jaar,

Kan een 10 jarige lioms 'lllo~itevolle voorbereiding,

Bcscllotl",'ving"ell. ·van. de no odzakelUkhei<l cener reg'cling bU
dc ,,'ct vun de posilie del."

zijn ronnie

J

of i. .ijn toekomet niel e,en goed vernietigd als zon'
dor dat peneioen P

l\ieuwe Abonnes 0,' ditBlad roor het
2e h:alfjaar ontvangen de .nog verschijnende mU1Uners over' deze maand Gratis.

I

AbonnementsprUs
voor geheel Nederl. -Indie

bij de llitgevers G. C. 'J'. VAN DO RP en Co.

[,IJN SHIAItANG-VORSTENf.ANDEN.
H.unvu.ug geuolDt:HI deu .QlelJ 1\101187"3.
Van S~~l;~It{:~\~ l~~nrl)~Oc()~~~:;!~.lItliO

II

'_m",",
langoeng

,_

i~n:r.::::r:;-c I ,rATIONS.

EEN WONDERMIDDEL, In de Fr.
komt bet vol·
gende ingezonden stuk voor:
l!'irdgum, 27 April.

Il;ell1~11."~~--=!!.t,I!~

I ;rr~

Tif'tPl'lt; men uu en d~n van wonll(!rbu.ro gl:mezfr:gon
door de uitvinding~n van vernuftige creaiureD, ook. ik
wag uiat Dal&ten een voorbeeld mede te deelen, dat

' '['I'

8r)~m!)()eng

Ked

m.

VK~dJI;il~}I~f~lltrt\: ~~"$,~~:~:~~~La

i jJn!\lenl/:d,~.'l'rOih':.!!..:.11

SI'A'rI\lNS,

I

"

"

.J)J~\I ~:~\~

Fadu

reh,w~

der hjdende men.chneid tot nut kan ver.trekken.
AI. kerke1ijk beambte ..I aUe navraag overbodig ge.

"

80ung

8cht worden, daQ,r ik niet 8chroom miju naaru te plaa~.

oeo, alo voor do .cbthaid inBta.nde.

heb

YrlLfl.gt ell daardoor n.:lUspraak op peusioen verliest: nu

officiu~

de gelegenheid zal zoeken om zoo'n dBad to verrich·

lUlllW{lZigo In.tHl·
beLn.l\'c ill d13 gOWOllU

ten ell d•• erloor die ann'praak te behoudon? Zoo werkt

blesBuur 8an mijn linker beau.

do wet door het .tellen eener p.emie op hare .chen·
ding, bet ll1isdrijf in de hand.
Neen, zal men onB toevoegen, geen officier Zl.\t zioh
met zulk een doel tot zoo'n dand leenen. Wij vertron·

Een zw.ar gel aden wagen had mijn voet zoodanig
g.kneusd, dat a1 d. teen en letterlijk plat gedrukt wa-

op

mac.l.t J kunnen (tie
geHtllen· ran ls.ng,lurige
oudcrdom, z.iekto onz.
ook nag gepon~ioneerd worden wannerlr zij in Den
tccsta.nd geraken di,) hun verwijdering uit de militaire
dienst noodzakelijk mau.li:t, zo;-lder dat or termen be
staan om dib to doen dnar eenvtludig onl811;g.
Een ieder'ln.l oLmiddeluk tOCt:tteIUUll:'U d~t er door
Ir.ulk een onbepru\lde omscbrij\"ing, die lliet eens naugetft wie ilie lloodzakolijkbeid lwoordeelt, en dit dUB
stiizwijg-end ftllO den o1JtslngguYer oyorlnnt: een ruim
J

wen het, maar men bedenke, dab de stra.fwet niet op
hen wordt toegf!'past, die l.lIln plicht begrijpen en doen,
en dnt hare werking verkeerd mOl!t zijn, indien haar
or~rtr~del', en nu met
voorbedllchteu rade, onder

w

willeliellr,
dab zoolu~lg vaD
die bepallug slecbt, gebrtllk 1I'0rdt gomo.kt blnneu
den hlet om8ehr,~\ ~n rUlIHElU lulllg, er geen spruke knu
ZIJD van ollwettIgnel(l of te blllten gann \Qll bevoog-dbetu
W1J releveeroD voornl dlL IIlRtste, omliat door SQlllmlge!l de meen 111g za.l worden nangddeef(I dnt er in
hat onderho.vlga gtHal llwL l)1e~ de Hoodlb,D bdlljkbeu]
([ner m den ZlU '"11.[1
l~ Le \\ erk gc-gnn.u.
Andl-;ren zuUen mcemHl
de schijrJ VQIl perBoncele wrllllk~ucht ni,et geheel Ycrm(!lllen kon wordon,
hst dUB beter goweest ware de zaa.k Dn de uitsprnllk
vu,n UAll, Un.!Hl vati otldert.Oek gBheel tt, laten rn5ten,
(loch hoevetll, \-,8M'heid_ sr in die laalste be.\~'ering IllO'"
ge l.ij:.l, wij "'eroor!oyen ons hier bij wijz~ van vorgelijking de mo-ening uittespr!:ken: dat de Vargw,' niet
gehouden was' ~ijtle 1)ersoon1-ijko boleedigf..l's of vijn.ll*
den to 'vercn{{Bchuldigen juist om die belcedigiog of
vijandschap, indian l,a overigeuB even ale de andere
veroordaeldan ga.ondigd hadden togon· h"t ill .ijll
tijd:-,ais wettig aangcnomen groul1begiu!jol.
W_ij nomen hier bU voorkeur ean aterk sprekenue
vergalij~ingom a.a.lijk to. doan uitkomen dot naar
onze, zieriswijM d'e handeli~g- \'nn ean, Machthobber,
als uilvloeiseloenarwel, .die hij geoouden i. la bnnd·
baven, in' gecn gev.lkon. verhsahl wordell op den
persoon.
Is -die· i.and"ling in strijd met bet algemoon be·
&ripvnn reo:.ten billijkheid, dnn .moetdit geweten
word." aan d. wet. die hoar mogalijk maokte.
Was.het goed in den tijd ".n de Varga8 het gebeal.
~ed.rlandscbe .• olk d. corps ~t d'ama·. ovartaleveren
aan hetwelheb.gen 'an eon man?
Die d.Varga. had een sleoht mensch .ku•• en z~n.
W~t waarborgde bet leren van den N~derlanJ.r in
die. dagen?
En.fOelI'" ';1aarborg het/I de po~iti. .an den Nedbr.
ltma.." Judi.chen officier van ome.. IWd?
. Ligt die wafirborg foor den 2a Luitenant' mat 5

veld wordt geopend ann de
tegehJkerbJ(\ zn.l lIlon JU(,)etcn

J

I
I

guustiger voorwanrden d. dienet verlaten kan, dan bij
plichtavtJr\,lllliog mo.qelijk ;ZOtl -::~ht.
(Norg'" het Slot.)

Binnenlandsche Berichten.

Door een bijzonder nood1ottig toeval kreeg ik een

rOD.

VitTI Willem 1 nnt Kedoeng-DjaHie.
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In de maan(len luni en Juli 187,! tloor d~n Onder·lnten.but inite 2e ,A1ilitaira Afdec\iug ten l)choeve van hct D. V. O. voor du levering van le"enamiddelcn, braudwen lichtstoJfcn, het venoer van
~~,~~t~:~r~ng~i:t:r;~ee~7:g.enz. Voor verscllillende garnizoeneJl. en bV3

Op ti,S co. 7 -JuJi door den Directeur van het lIfilitair hoslJitaal

te - !alnug foor de levering: yaD levcDsffiiddeleo braod- en lichtatQfw
j

fllD J

h(llJpiiaalkleetli!1g,

t'lDZ.

Dlrect~ur

'l'tln hot :M:arinc·etablissement te

Socrabaija voor het makeD en levrrt!D vall drijfwcrk, kraoeo, pijpen
en toehehooreo voor de smederij op het l\.Iarine·etablissem<lot aldaar.

Sin:.:;apore.

Op 29 Jltil.l heraaobeiteding door dell ltc~ident vau 'ragal roor
hct uitdunneo J enz. der iljati-aanplantingeo Palong6oran, anZ •

•Tnni, lIen 2 en 16 en 30.
Juli,
14 en 28.

0[1 l:{ J\\1i door den Directeur van llinncnlll.nd8ch Bcstuur yoor
de lel"cring "a.n 100 kub. meters djati-hout in 'den vorm van 'plllnkeu.
ofz ..... alpen.

Allgl1lt\l~.

Septeuat.cr.
October,

NU\'cn1,ber.

Op 1 AUgUS~llS door den kommando.nt der Artillcrie tc Batavia
voor de levf:fing 'lao Houten kooHeergcdurcnde 1875, 1876 en 1877.

December,
Sllli.!ing tQ Balavia
Engeischcnls per FroD6che

maH worden ver1.Otiden.-

Su-rnat:ra.'s -W-estl£uI!Jt;.
[};;o 'en en lDell-YBD elke mund.
hJllflDJ.

Borneo's Westku.st on BilUtoD.
DeD. len van elke

tnllllild.

Bu.uderD1RsiJ.i. en, Ba."\Veall.
Den 20~n van ~Ike roa.and.
TiDl(ltr~OepaDM'

Makassar,'

l\:[olukken.
DeD'17en vaD clke ma.a:nd.

Oproeping van Deblteuren en
Crediteuren.
DClor de Weea en boelelkamor te' .l\Iakae8cr in den' boedel vlln
Wijlen A., L. Wijpkes binllen 6 maandcn nil. 17 Januari 187,:L

Palernbal1g' .
l}t:n 17eu_van elk8

Op lI.nraden van mijn gee.telijkon wiudmaker be.
oloot ik eindelijk nog een. een proef te nemen mat bat
op her.tel was vervlogen, de wanboop deed mij tot dit
be.luil komon.
Eo ziet.... d. uitslag was hoogst bevredigend. Da·

01) Dingsda~ den 15 September door (len Resident van Samarang
\'an de 111I\1r \'0.0 119!Jz bDUW.9 woeste gronrlen. gelegen iu het
(listrict Bodja. rt'gen.tschal' Kendal, bij kontrakt, cilldigende met den
oogst van 187u.

Op Ii Juli door den

Brie\lcn \loor Atjeh kunnen

Daar atond ik nu op eell. been, radelooB alB ik was,
onderhevig aan de hevigste pij non.

111.30

gelijks Het ik miju voet eeo bad nemen in eeD tobbetje met water) w3arin eenige droppeIs vall het Ea" d'
.dnver& waren gestort.

lIeraaubeateding voor de lilvilring VIHl praauweu. tot dell OVC.fVOCl'
van gOllvernemtllltsgoederen,-cDz. cnz. vall en naar tie recde van. Socrabaija en \' ~n gevaogenen \',hl Soerobnij ~ oaar Kamal (I·CS. Madura)
gcdurenuc 1875, 1876, 1877, 1878 en 1879, door den Rejid~nt van
So~rab:tija op Dingl:ldag 30 JuniJ 187·:lt.

Postkantoor Samarang.
Sluiting valt de Fransc7te

STATIONS.

l:Jitbestedingen. enz.

gedurende <Ie
Inannd .Juni.
u

I

gerucht makenda Bal' el' .dtwers} en, ,hoewel mijn boop

~'laanstand

II

~,-

Kedocng-DjaUie nur Willem J.

\I, III"

~AMAH,ANG.

Eerste kwartier
Yollo maan

I G'~::,~ '/

STAl'!JNS.

II Van

Hevige pijnen moest ik doorel.an, aUe .angewende
genee.kundige bulp baatte niets, zelf. de meest heroem·
de heelkandigen vermogten niet mijn vermors.lde lig.
ch.am.deelen te doen bersteU.n.
Reeds waran een driet.l teeuen .fgevallen, toen ik
ocbtervolgens mijn toevlugt nam tot L'mrdew.ter, Haa •.
lemmerolie en Holloway, doch .lle. zander gewenscht
gevolg.
Ook de beide overige teenen viden sf.

en de

Door, d:lll gcmogtigde to Salotiga io ~.en bo~J.el vim \vijlen den
o.mbtenanr ter b6llobikking 'te, Kraksao.n C. E. ,Haase, binnen 3
ma.lluden,na. 20 Maart 1874.

in

Door de t6!ltlnDent~ire exeeutrice
den,', boedel', vau ,J., A. 'A.
Nioolai: te Soerabaija. biDoen drie munden ,DO. 10 April 18,74.

de~~~~/~~ l~~:~ti~~t:;:: ~!~~::::::_ a!: 1:~OJlbOui~;~:d: ;~~::

e 'PadBDg, 'biullon 8 mMDden DB -1, Mei 1874.

Reed. den tweeden Jag was de ao<le •• onuitstaan·
bare piju geatHd ';/1 binnen een week begon zicn een
nienw levan in de knobbels mijncr tAdneo te openbaren.

llIet de badkuur hield ilt vol enbionen den tijd
van elf woken b.d ik niet .lIeen een .tei eplinterllieuwe teenen met pt'achlige langwerl)ige nagelB aan
miju liukervoet, maar zalfe nog een op den koop toe.
ABn den eenen kant van den vaet had zieh DOg
c

!

aeon taou ontwikkeit.1, die evenwel yolstrekt niet hin ..

derlijk in de beweging is .
De oorzaak van de,z6 overvloeJige tegeuiog lag ner~
gens anders io, dan in verkeerue toepnssiog vim bet
onovertrelr.lijk medicament.
In plaats .an vijf drop pels, had ik t.lkens :ea in de
kuip geljtod, waaruoor zich naluurlijk oolc zes teen en
moeaten ontwikkellJD, iota dat ik niet mog verzw,ijgeo,
daar de n.anwending bij neUB of ooren gevolge.n zou

kueneo hobben, vooral bij bet schoone geelachr, die
mi •• tand soudaD baren.
Het medicament i. in de voornaam.te depOts voor·
banden en verkrijgb.ar.
Met de plant.ing von dit artikel .ult gij de menschbeid zeer verpligten M. de R.
Uw Dien8ar~
Harml!'link,
Organiet d.erGroote Kerk,
te'Fi,dgt:m,
gemeente, Barradee1;
TELJlGlI,APIIIE. Vol gen. telegraphiech berieht i. de
gem•• necbap per' . k.bel geop~nd tussohen' Portugal,
Madera en St. Vincent•

Z.ux Rj.lIzow, Van me_r .d an OOD_ lijde _ernomon , daarvoor ;eg .ik b.m danlr,want hij.bevat .nieta, dnt ,.de ••umat kraobb ~rdel1 tegongega8n. III de aerste '1
j
wij dt.~ . d.o· i60 getoigoo .io ·: de._ .zaak klagen • . dnt oij
ik.' be.bo.ef t •. .. b..• rro.peD •. . f .hotW.lk." ik'.d. oor· be.t te
.•
werd .d ebOo.fd.b. e .... rk
. et.r.. 005. o.ba.d.• li k .g ". ma.k.t... ..
'80 heeft .m en eea s~h.rp ond.r.~ek aaar bot g.b.ur· ·
godureode hot' rorboor van ' bod.n .morgon . tot aGo . do . iDterpreteer.o, mo.t tmohtoo ·weg te redSDeereo, En
wat au b.treft de .polemiek" met d.n veraatwoorde-. de inge.teld. Ooder d. g••• toliJkbaid beer.obt d •• ".g.
knieilD in doemodder. bo~b •• mooten .itten, .dab. 8110
Iijk.n leider der Doit9che staatkuDd., die heet't m.n . groote verbolgenbeid .a dit ·.!e. mod. het g.val io bet
do lage liggiog oil . eleobt~ b•• loeriog 'an hat log ..
, ~it . d~n bri.f <::1100 lezon". bo.w.I, hij er ·volotr.kt
k~mp dor clerioal.o. OP.morkelijk is bet, dat oad.r d.
DIet "a t. I•• ee 's taat, Later ho~p.'k d8ar.~p onder
hler,gemelde perso?a oog ••• r ulgem~.o de ood.,- .
gebouw te wijt.n moet "ijn,
terug t. kom,~n. Veor ~~t ?ogeabhk la het yoid~ead.,
s~.. lhog wortel been gevat... dat b.t, DUlteobe bewiud
R.t is iota •• ehen m08iolijk om bet al diogatuigen
dat door m'J . het be",'J... a. geleverd, d&t ,k DIet ,de
nl.t van laog.n duur ..,I ,ua,. Dlt IS dermat. h.t gon"~r ,' den zio te ma~en, want ' gi8,toren ·(JC)orde . ruer:s
.... t. bong.weest. die 10 het.. openbaar :d. P?htlek
ul. dat d. poter• .Jezu!et.n to.t h.den .ull' g ••a eokel
niots dan jore~iad.n o •• r dll vele trapp.e o die !laur
heeft 88ageroerd" Meo beert mlJ gedw??S:.D m1Jo ~~~\Uaner ,.1. gebouwde .a . ongebouwd •.• lllendommeo.
den g.reohlaza.lloideo, :
r.e~orv.erd. houdlog op te, geven. ~'WIJI Ik b~t IOIJO
In.ll om d. etad g.l~g,en. bebbeo .vorkoont. Wijdor.
~ag, al ••• a · aod.r. UltlUg der g.k,?.torde verwachpilcht achtt~.' om · be~,g ••o lk vrooger. tea a~D ...a VaD
eeu door mlJ boogget!erd IQfm hab gezegd, t~ hot wore
tlog, wordeu beschouwd. de , hal1ltelwljze vu.n ean groob
lient to atolle?:
,..
,g~d.elte vande bevolkmg der ~.burig. Jorpan, Zij.
:-IONDAG, den 21 Junij 1814.
~ On!vang mIJnheer•. de ver •• k.rlog mlJoer h,oo~~ehtlDg, . wI.r aC~',ur.a, hoo,en .,a ",omngun g~dur.ad. doa
~rDlln.
oorlog ~lJn verwoest en dlo dC8wego zeer rUI.me schade-Ie Dlorgene hllif D ure.
lndi.~ m.,n in aoomerlting neemt. 10 wollten tOOll
vergoe.dlUS hebb.n ontvaogen, "ijo tot hOlleo ae,i.r
Da, VAN AMEIJDEN VAN DUlnf.
de~a brIef IS S:~ilcl.lreVODt zegb do lJ~m":· u"d Hfl.Ild! ls·
allen In gf)bl'oke ~t'lbleven, . ~Ul hunne vo~nielde g~bou.
Zed".!!. don mag, men, hot al •• ek.r. he."houwen~ d.t
won to do.a 1,.ratoURn , Z'J woeht. " op de to~kom.t.
do h~er .,on Ar~lIu OIJD oat.log r.ec., ,~e.ft mgedlelld,
behelpell "Iehblnu.a huoa. ,w.g~,.leDd. mur.a zoo.l~
Hoeft ..hlJ bet lllet ged~Bu. dan zBt "Jo clII.lag bom
h.t li".t,OO."J," gOdur.Dd. dl.n tlJd tev.ao vorB.hooad
oDgetw~fc~d weI reeds "IJO. · to~g0zooden,
van lokwnrttorrng,
ZONDAG. dell 21 Juoij 1874,
_ Me. bericht uit Moia!s nan d. K olII, Zeilll'/9.
- III v... baod lOet heb oodorwij. is door do R.g.'
De 'froegmis )s JUorgens to 7 nre,
da.t
de
bokende
eoeiaal~,dulDocrn.r1t
l\fosch,
dan.r
t('r
riug.
e-en guwichtig besluit .genoman. Met 10. Januari
D. Hoogdien.t om half 0 ure.
et.edo in vcrzekerdo bewBriug ld gonomen, Het bevel
1874 znl de Duikiche taal, ook in T~~thariD ~ en, aller's avonde ' te 6 uro het LOF',
dAartoe i~ uitgegBnll vo.o het op ll clnar ministeric bij
wuge tie offioieole tu.al zijo. Ten einue ce ooderwijzers;
0.

PI~

1Is.

Protestan tsc'h eE ere di e n st.

Roomsch Katholieke Eeredienst.

SGHliHPS-BERIGHTEN
Vertrokkcn Schepcn
T a u SalUfi,I.°fU)g.

'Duits. bark Velos l , I . . orlberg nan.r Soel'abaijn.

Aangckolllcn Schepcn
to Soera.Du,ia.

C. l\~';~;k;~~~ J~~ii:t;~IU~~I~~~I!~~:~;r~~d~!' ;~td. l~~~lIN~'~~ha~:r~;
gezagl', Said MolHlITlIld. Boeftaill,

\. Il. ...

8:1ID.pit.,

Vertrokken schepen.
Hin hOI),
O,lcm,

It)]uni:Ncd . lnd

Joaua ; Nw. lutl. stOQtlU,
llahnia 'fia. Snma r:\ug.

,;1)\

de recht,bank aidr.:\r. De nllnleiding tot d: ~ art'~Btlltie
scll ,ijut g ll legcn te zijn in de poging, door genoemdeu
socira.aldcmocrnat in hat werk geste ltl, ow zich door
de fJucut to onttrekken ~au oeu tcgon heul gevcld
"0111'11S, wl",arbij bij tot eou gevangonis::!traJ is VOl'oord oeld,
Do '''ffu r-Zeitullfj bevnt iu haor jongBto Dommer een
tned tl dtwliug ttit Krofold, waarin een vrij uiHoorige
schilderinb wordb g t,;ljeven van do n.lgemeeue denkwij1.a
en dell_ t ocstnod del' gelDOedtll'an ill de provincie, teu
aanzien van de kerkolijko quaestie. Wij ontlccnen daarnan het yolgcnue, Do r.rreab\tie van dL'll aartlilbitlschop
\'tl~ )CeUll:!ll j~ slec ht.J gedlll'euda ~C Il LmDr Oa.g(!D !Jet
onderwerp cler .algemtJene gl;!sprtl kken gewceBt, l\ien Itli.le
hl eruit echtor niet ufl dab men de znu.k lUet onverscbilIi gbtdcl hee ft: gl,deges:(1.gell i~ deri cale l,rlngon, De On.
clerwerpi"o·g. die mon !Janr het uitweudige ocm don dog
leg t, komt n i~t OY e l'Oell mot du w\;~elllijke tlenkwij1.O
of do hOllding, wolke ,"e" "'LUlI('eu.t, indieo men het
oog dee vel ~' ad~rs ui ct bJhOt'.f;; te vreet.I.'U, h. \' . in de

1(IJ(/

brief gulo'teJJ, door d ~ 1l heel'
bS8sadeur te P.arij::!, flail do
zQnden:

VVIJ

A t' miu,

\'('oeger

Spell er,I'che Z /i{IlJl:/

aOI -

to ogo-

Bcrl ij ll, 1 l\Ici 1S7,1.
.. Gee crae R ednc Leur ,
G-isteren uit l~IH':j ;; r.lhi tl l' torng ge kccnl, viua ik in
de uaghln.dell cler hoo fl.lst:[I-d een r eel{s nrlikelen tog<:.ln
Illij goricht, nnnr na.rdeitli ng 'V an den brief, wl3lken ik

URn den Leal' Vall DCiliinger heb geschr:cren. Uithoofdo
van mijn positie als :1mbtenau.I·, bell in niet in do
1llogelijkheid, om dnnrtegan op to !comeu, Iutu8s{}beu
reroorloof ik mij thans roeds l'rot e ii ~ allU to t6ekenen
tagen cone beBchaldigillg, dio mij suhier ill olk dol'
artikeien llaBr het hoof\l wordt gowOI'pell ; ik heb hiel'bij bot oog 0[1 het volgolldc; dllt i~, ill otl'ij,1 mot olio
trJHliLi1~1l tl~r :Prui-",il'mh~

dilJ! o mn.tie, e en

no1emiak hob

aangefangen togen deu verl1.nl;woor1l uJijkoll ltiider der
stslLrkul1de. Ik 8h~ ind tH'dnad \'6l'hnMll u\' ~l' uo!ichh'n:u·
digheid, WaD.t'Ulee tegen mij, ton H!l.I,)f:lchuuwo \',11\ !l eb
ganeche laud, cen 7.00 zware beschuldiging' wordt ill ·
gobrllchbj een besdHlldiging, welke misi'lchjeu spoeGig:
ale volkomen gegrond l I\h; (lOll uitgc manktc quaesti e
zal worden an.ngeziell. Om die red an nchu ilc mij ver~
plicht, door het in het licht stell en VIm den werkelijkeD loop d a r ~,na lr, hat bowijs te le vcrull , dat ik het
niet bell, dio de :~:~!lleidiug be en; gcge\'(m tot con
openba.re bCBpl'eking der. qUllestie, 1illl-I1L' dst ik door
het pubHek ma.!wn, geheel ou nl butten mij OUl, \'a:1.
documenten, wanrin rt\n mij 8prako is) be~ !Jfdroon(Jf:u
de gereeervecruo houding 1.6 IAtan \'iU'OIl, welke ik,
niettegenstaaude n.l ue togen mij gerichte IU\Uvallcll
tot bed en in I\cht ,)eb geoowolJ,
.In een bui'8nlllud.cb dagt.13<i "ijll Btllkkou open,
baar gem •• kt. welke de ",odaehb ""I het [lllbliek op
do ge8cbiedenis VAn het Vatican.D8che concilio bebben
gevestigd. Ik bohoef niet to onncl'zOeken wio aanlaiding heBtli gageven to!.; h~ii 01;l0ubs&1' lllaken lliol' etukken , maar ik nclJt hot thauB vQldo ~ l1de him' llo verz c·
kering te ge, •• , dav do anoloidiug d.artoo niet bij
mij mag worden geliocht, OUlUiuuelijk utlarop werucil
in een Berlijnselt dngblad docutuenten opanl.Ja.n.r go. maskt welke do strekkiug haddon, om de 8outhullin ·
genU nan to vullou. ~Pot, zoov~r Jig t in he~ gebourde
niets dali bsvraelUtlitlg: mag vel'wekken, De atukkeo,
door het ·\\Teener dngblad ,.opganoUl on, bnvu.ttt:n niet~
nieuw8, en dn-nl'elluov<.'n geen eok el wo or,l, dll \; Ollaaugennam knu klinkell ltl hat oat' ntn ,.:-en loider dl3r
Duitache atufLt.kunde . Evenwin ho,'IlLte u de IIjnstruetil~u"
iete, betwel k \' 001' heo "Cl'ussenu bee rt kunueu zijn,
die met de diploll111Lieke geschiede.n1a. der !lL-ntflte jarSII
slechta Ol)ptlnlnl<kig beH:enu is,
"Van gehcol Bnuareu all.rd wordt de znalr, WBf\r het
geldt de oponbaarmn.klllg \' Ml lIlijn rnpport, gedugtoc·
k.ad 14 1bi 18UO. hotwBlk Y"n hut begiu tot hot
einde e(~n v(!l'tro1:welUk stuk was, Do publiekmakiug
vao dit .j ocuUl e n~ ~ ied c t· ~,al !lct gereeddiijk erkell;nen - is niet ulloorl ill s~rijd mot de trlldiLiUu dcr
Pruisischo, 1llaar m(~ t die \'I\U cllre diplollatie. lk gisp
het feit ui et, ik \T armold slechta ht.J &g:ocn hooft plante
geb.d, n et "fwijk.u "BII de trorlilio kBn dikw.rf
nouciig, flomtijds nuttig ~,ljn. Ret sl:nn,t nid tor llIijncr
beoQrdeeliDg, in hoevcrro cen nfwijldog Yll.11 do trnrli·
tie in <li t goval uOt\dig on of zij nuttig i8 geweo.!~t.
Door een bijzondcrc olnsLandigheid wor{l ik cchter
genooptJ vnn dezo oponbllnr gemaaktt) stukkcn notitiu
te 1I0m.n, In h,.t l"opport dll. 11 Mei 186~ had ik
op een toon van den beer "on D lmiugcr gesprok.eu,
welke yoor dien zoo ncbLingswaarc1igen man· hoogst
krenkoncl Ul oest zijn, In zoker opzi cht Iiad mon zich
van mijo arm bedi ~ D(I, 001 iomand to treff~JI, die IlOt
recht heoft mij fils feU zijuel' wsrwate anuhungerf:l te
besahouw·en. De heer Yan Dollinger kon echtcr niet
woteD.- dot ik daa,lJij cen sob •• t lijdo!ijk. rol .po.olde.
Ret k.on niet and er09, . lIf h:j moest in de meening "cr·
heer.D,dat ik van hot 1'1.0 tot opcnba."nakiog vau
mijo vertrouwclijk ra,pport w·as onderricht gaworden,
ah.oreDB hat oD~cr tie (fogen V&:1 lit~t publiek word gotraoht. Om die r.d on I~g d. · plicbt op mij, am deu
beer VOll . Doll~Dg6r genoeguoening te vart;chllfftlU Ov.an h.m de b••li.~iDg.
t. I_teo • .of. hij den brief,
door mij .Ja b.m t. rio.t.a; iaagelijks in bet lioht
wil,fe gevcn; i~tnerB de krenkiilg, door hem ondervoD~
den. had m.d • .iah.t op.abaar plaate geba~, 'De he.r
voo Doliioger h.ef, · mijn brief ·publi.k g.m ...kt .a

0'.'

Duitschland en zijn leger.

deOS::a~~oc~g~~~~~:.r~~tO~~'~O~~:~lt~e;.lij~t~k~6\::o:~

oogloope.nde wij1.e uutUOlldCIl VIUl hot bozilekeu vau

te organ en uer niet-duitsche constitutiooele pore, dnt

~,lgewee uo b~st:'llnd bier ter plaQ.t·
Id
s o l?~~nz:)I~e~\);~jo!:~o ~'n~ h~t~'orlllelde feit bcltend wel'd,

gem8~kt hc~ft - op de
h"t. Ill e U\Ve Ke i~ errijk be·
hRald. uIIet HberRle Dnitscbland" zcgt tlte E co((.omist

tig o UltJrulddng011,

contrule O\'tlr do leger-uitgo.V611

~,l;)~~eb~;s:'~~:::~'"'III::; :~n";'~~:';ji~~o:~r,~;:I~~~oe;~ j~~; ~~~ ei~:m~:~~~i:i~i~~ti"t:;:nw~:~:~i·:n P-:i.~~nci:.:"::!~

tu

g OWllg OD, Z \1 0

'
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it;; d o

I

tegenwoordig

Duitscbla-nd

pa.rlolllentaire R egering

~hehbea maar (loolII~ be·bG~llfer.

DOm •.. at.. .r.•.,lao.gde).OO'.. .• .ltiJ.?d.!ll.ehrlijltzou
G.DIP
_ Indf ..hab
1i d$"'
ui.

verQemen~ dit b.b~eo knunen' do .."

trBmontaa."toon zulk e.o. sterkJ lWIgt ' W&~BII ;"".
we.at al •• ij ftllzijn in eenParlemant gekoz.'Ll\t~t
m.t h.t DOg . op de • kerkalijke .. politiek der R.prlng, .
Maar h.t gevsl is, dBt d. ' mano.u.,e Vau .Bismarck
d. nRlidaobt dor nntieafl.idde vua .uiv.r porlem9ntaire
qua.s&iea, zooal. ook .oijoo bado.liag· WAS; 'dat eij 8an
d. 0000 oijJo. de Iiberal.n: echa.rdo. di9 ,e.1 meer
hecht.• n aau •• ne w.tg.vin~ tagon d. roolllll.he Kerk
g.rigt doa nan .do hnudhoving der porlem.ataire ., regteu 'er\fijl. oij aaa de . .. od.rJ zijd. 'de katholiekeo
Bchnarde, die fe~l meer . bS:Jhten aBn de afeobafRog
dor nnti·roc.mBche kerkWettdD.dBa aaa eenige consti.
tutioa~le .q uo•• ti,. ' H:i4 Bismarck den RijludBg niet
~ldu'3 10 tW"ee deeleo goaplitet dUrO heeft ;11180 aHeziDe
redea t. oader.tellen, Jot do 'ultramoritaan.che kracht
veal gcrioger ZO~ goweost zijn, en dat,~ dllBrentegen,
de kraeht d.r parij dio .aijv.rig i. op bet handhA,eo
d.r parl.meataire cODtrol •• oak . ia d. I.g.r-aangele.
genh.deo ve.1 at.rll~rzo~, .ijn geweest; waut d. qu •••tie dar leger8te~kte In t)Jd ·.v.a n nede , is .Diet .8nkel
•• ne popuioire qua •• tie " die elk •• . ~urg?r ia .ijn bij.
zonde~ belan~ rdakt; bet 18 eene qUQ,t".8',le dl~ de rooDlsohkathohck.e kl~ze~s even o~a~ogen8~m stomt ~IB de protoato.otdcbe. kle~lerfl. EmB o~gehoor,l ~.o"'g opgev~erde
legermagt In tlJd van vt~de voor eeoe reeks 'ao Je.ren
~a.8tgestold, is eV'en OUI uetbarend . voor den man di.e
Iltrll.~o.o .o.r~hl1lll, als VGor hem die · eeD par.lament.a lr
man 18. ~CHlij govooleo denz~~ftle~ tegoDzlD bunne
z?ne~, ~.U lteo b~oge _?oodza~e'tj~hel~I,. ala 8olJRt~? te
zl.n lDIIJv~n; bOld. ZUD g.IIJltehJk. ID oormate tlJdea
van meeolDg,., dll~ . het pllrlement mOl't kunoeo ~,ebrUlk
makun vsn z~n re~t on,l . 8rHl eelle hoerschzuchhg.8, en
~,I.~rlUel'e.o\le Itl1gorlOg te . bel~tten, .n,o?d~looB ~6 !IIJB~tl.ela kro.cbtao van bet IBnd VOOI' mlhlo,lro doolelOdan
Ult to p~tte[]. De Dtlsleop VB.? fleo groote'! oorlog heef~
voor Du,tIICb.land de .BchaddhJkste gevolgon g3bMj bet
Ilmd IH~efli ~Ib zoo d,e~ !J-woeld, dQ~ ,de ,lJt9r~e . stroam
d?r dUIt:sche laodverhulzlng re~I,saubtl~ ,18 ,tol)~e.QOlDeO
Ult I:l~hrlk \'"o.or de" onfer~ade!tjke . mdlt~lre tH8obeo.
~et ttl ~lu!J DIet tWljCela~hllg .~~t, ~dre Diet de kerke ..
i1J." tWI.t.ppel t ·, . raH,er t'J" opg.worp.n .en daar,

ri~~~nd~lUa.!~~;la:~:~·~~~nkl:~:r10nnf~e~;~~~:ote~~e~lL~:o~
f

:~~:e~~~~~gr.~b~:~ ~~~t(~~;iil~', (:)~::i. ~:~t;~:o t~~r o~!"~~
be ~

BUITENLAND. '
- -- - -- - ---- -- - - -Een en ander uit Duitschland,
I~ oe B all k
llu,'u/els·ZeittlJl!l word t <It' ro:golldo

dio hier uil:sluitencl de Franscbe taal verBtoan in staat
ta etcll~n t~geu dien tijd op de hoogte te w~z~n Vl\n
hunDo taaK J zullen eerstdaugd \'oor de bedoelde oDderwijzerEi leorgangon ter beoefening van de Duihche
tnnl word~n geopend. Per901.lOo, mot dtJ toestaoden
alui or bek.nd, voorapellen, d.t oi. rna.tr.gel dit ' g..
volg znl hebbon: de jongeren onder de docentou zullen "ieb mot meer of' minder goed govolg op UO zSllk
toelaggen; de ondoreu VIlU jRron zullen eeo tegenover·
gtflteldao \reg bewandelde D; zjj zullen hun penoioen
RIlIn-ragen. 11eu gevolgc. VIlO de guostige verordeniogen
op de bczoldigingon ·~n poneioBnen der onderw~lzerfl,
ultgevaardigd cloor de Duit5chc reg-eering, is do nORnoieele lioee(nnJ. der onuerwljzere ZOJ vee I v",rbeterd,
dlit tegemvoordig het peneioen DQ veeljarigen dieD6t
meer bedrat.gt dan hunua bozoldigi.ng ontler bet }'ranEch. bealuur,
.-.--- --

jaren beaohi.kbllar

in

.-

~u~~:~a:~:g:::br~~~:~c~c~LUnnZt~~D=~:I,~:~~~~~ ~~t k~~t;
te gnan; to, wijldo liberalon Itraohtifl.r tageaatanders

~:::r rRO'~~:~eB~~u~:n gr~£~:v:~~;!~Q[):aeabnb8eC~e :i~d:~~
heid word kuo.tig •• rsterkt ,ioor d. maatr.gcl.o van
nP'I:'~~B alf~8c~t~.rcwkerO'lm hd·leerrdoooomr·dch.o IKI·boorrkol.t. mk'e"e·rldle.ar;h ••I.nd
...

verliwakt, mnar zij krecg er ceo soder karakter door

~;;,:I~:~;~£l~~~::~~rl~~'e~~t~"I~I~t~~il~~~i;;~;~i:~~S: ~JI~:~;!h~:~t~:~~~;e~~r~~fk~:I~e~~:!~\'~.~~V~~:~r:::~~:~ ~:;ivi~:l~;::,~:iE !~~~;~~~:!:r:~~;~~:·:r i:~a ;.~f:~:
Op het plaHd il.:1!1 cl81ll'eutegon is de tOBabmd· gell ed

r:~~r~'olv~:~~~;!:ij~i~~ :~~r~I~· ~~~:~~~ff~~~"~,~e:I::L~~

etlll \'00!'b e~hl op t:~ DoomeD, l.HH..'eer~ JUlm in de om.
strukCD \'atl EUllU crik, dat lD en in hot begin van Mei

~::;of~!'i~~I:IBO~o~~;t;~; i:: w~~;,:V~~~:~IO~;tU h.~ee;e:::~:
1

mon vall den '

k!lp~I:t:Hl,

zoo men zegt, Omstreeks dien

l~it\,

oLUst awd dOQr eeo batnljon !:lOt-

!~~ ~~~il~e~l o~tt ~~~I~·t1;:~I~{k~:d:;:,re:l~O~r:::e:e::~::~ \~e~
bisacLop R 01Ukell tl

V001' de magt olll dt-) kllLbolieke

W\~gg(Jg o vou in ruil

K~rk t<~ J(\n~lIen.

Ret

:':nVOl:~ID~ijk.;::C~· ~:~r:rk r,~~~;~h-::~IBo~;(~ke,~:d~~

guuelige gelegenhoiu om tegen bet gOllrernamellt opPJ~itie t~ vooren, hun o.angebQden door het 7.eer On-

~Vo·~~o:v:~Oj:~:lu

"t:.

j~UWQU
lllatj, dio h QL wdoL D~ g ou do ~idL'Ll
~:I~:;,e~1I1~ e:ic lli~::~~~J~~n:~j~nnt~~nli~nm:t:j::~a~O~~o:tO~::
Tnu , dO ll

zaa ioll ou lJ o p ~ an{ (, l\ ell dnt bij keuken 011 ke ldcr VRn
het lloodig e dod vool'zien, WfH1.I'uit wet clmi gs.zills c.Iuidel ijk is op te ma krm, tla!; hij tegf' u .l\Iei flnll g'Jcn ver.
huir. r; u d enkt,

- Bij bot Bupp 1t~ lHout,ail' "erilrug, op 11 Dec(\lUber
1871 tusschon Du ;L~u hlllrHl co l?ruokrijk lUl.ngt'lgltJt,u, ill
iud crtij(l bepa,d .11 I{at de Dllitscoo rljg'oering' a1 de penBioonen Yau mi!iL:til'un aa.rd) tockorneode lIan rnilitnir en,
wo(luwen en Wee~, (H I, ge\'e.s eig tl in do door :E'rankrijk
ft~\'n Dnitschland n(~c:JhUle pro vio c i ~nJ el) ziclt znl oemon. Ret betreft hier de ponBioemm, wettelijk toegekCIlJ voal' 1 ~) .T uli 1970, d eo dng, wtlarop doo r de Frnn~
sehe regcering d o oMlog6vorkloring tlJ Berliju is ororge-geven. V oigans tI e thana openbaar gOlllankte stukkell,
18 Ilot jn-arlijksoh be\lrag di er pont"ioen~n, in eOlll'On do
so m genomeu, 3 25)500 th,
- 1\-Ieb het; DOg Cl p de misbruikcn, welk e ill do ann
fllbriokeu zoo rijkj;) l{ljnproviucio worden gepl eegd door
kiud e ren , our den we ttolijkcr. termijl) deal t o doen DC·
me n ann fabrieksnrbeid, ia dczer dll-gen nm erUl:ltige
circulair6 na.u de hoofdeu der gtHUeentoll cn andere
llutoritci(;cH toogcr.ondec. De f )pperpr'c/jident w(tursc~uwt
ulton.rin dlj betrLlkkeo autoritcilen} om scherp tOG to zien,
dat \' QOl'tuull goen dif:lpeUfil4ticn VltIl dien UI\l'cl word eu
ful e8 otl. Dill is niot slechts dringcnd l1nodig, zegt (10
U egeel' illg l om deu wille \','\n bet onderwijil, mnRr te\'eu t!. omdat hot vroegtijdig bez()ck vall werkp:antsell en
fnbriclwu to!.!l' stelJig e!jll onguns.lige ll invloed moot uit·
oofcmen 0[> hot. moreel Jot' j uugdig e kllapen fl n Uloillj CS.
\Vijdtlrs wonlt in (lio circultdro nog gew ezeu of> een
gebrekkigs inrichtiug vall hot ~choo loDderwij~. l\ie[) be ,
zigt in vele scboleu , V.~\gt do Opporpresidout, kwc ekeHuge n; di e I: ulpkrachteu behoortlll to \Vol'den vervnn gou
do or hulp llllderwijzers. Om dit lHHU' viech t e Iwuuen

dooo, moeton de plu.ntselijke bo.sturou de lIoodige gol~
deu b ~ 8(}hikbn.:U" stuW,", te ll einde g e 9chikt ~ , a"t is l.)t~.
IJwnffir, IlIllpondorw ij1.ors un:.;:, vnrtli c nato tc kUlicen be zoldigon.
- Hit Mot. wordv .ail ue Aug.burg.eho A ll", Zci"l11~
het \'olge llda bf:! ri chL: 'l 'c..t ~edon heaft dit l(egeoriug
op zeer vcr8cboonecdl~ wij1.o gf~nudcld ton nnuzien def

geeatelijk.u, c.io in Rtrijd mot tie bepaling.n 01' u.t
~nde rwij8 in voJluscbolen als onderwij~ers werkznn.lll
ble •• o; YO oral geldt <lit bet vrouwelijlt pora onee!. Ret
gevolg da.arvl1.n is geweost, do.t o.llerlei mislJruiken ~ijn
ingeslope~, onder wolke DAUO v.lln zeer crn~tjgen u,ard,
Sedert g.ruimcn tij ,1 namol ijk hee ft mou YBll tijd t ot
tijti e&U Rantnl nn.ukomendu mciAj ed in Let gebeim
over de gr.c nzen gcvoorlij Iloor nllerlei mir.ldelf'o, zede~
Hjkon dWAng ais nudcratins, wist lUen de oud~r8, pc ..Bonen tot ..Ie beLocftige klu~s(! bdlOorc-nde, et' too tl:!
brengen, om hnnne jeugdige docbters nf te 81nnn,
Door laden van do congregatie II du. Sll.cr& Coeur," goscbicdde I:lBt werk ell aRD bet hoofd ua.un'uo stood
ean (jor· onuerwij1.ereasen, tevens directrico oener meis·
jOll8chool, gavestig~ , ill do rue Taid() n te Afet:z, Dt) be·
d~~lr.le Idnuereu werden lange om~osen .lJaar .PagIlY,
eon d01'1l llabij de Duit.scho grenzon, gevocrd, dnnr in
ontvangst genom en do.o r pate; B c~ ver';olgens naar
LyOll ove:-gebracht: De· jU!!lti~ie . ZO~ w·so.rs.cbijnlijk . y~or·
loopig ~iet Behte: l)e~ geheim ·zijn g~kOltl6n, wara .h et
niat, dat somUligen ontler do · oudere, die huuce kil~· de
reIi t.vergoef• . hadd.a t •.rug.g evor4erd, zich oiadelijk
tot d. autorjteit~A uadd.n. S.w.od Dill uulp·, Nu moeat

"o~rH;!nr~~t{t~~: f':.'o~6~~i~ja.arl~~~

,;:t ~:ii{:CI:ij P~~I~m:~t

voorbodacbtolijk van .1 zijo. r.gteu van control" t.ri
aanzien \'ao het lager af~tllud beeft gOt(aan, Zoo la:lg

!~et~ ~:~n::~'o!eiatt:l~itUd:i~e~~:\r::it:!~e~:;~-'o7,o~~ ~:~

.Yt::~~I:~~~n~':~, ~i~!~~7eOn ~:~

lJlijven tall cn,fan walk leger elk mall aa" ,I.n Stlat

zon gew eoet zijn, t.ot vijau lleu te Ul3,k.ell, do.or het op~
~token der Regeriug, Olft de ImthultekCD to blyven

~:~l~k:i~}k d:ij::rl~if d~i;~lij:r~n ~r~r~~3;;b~:~~~r ~~:fti~

o:ou

~~!:t~B~I~~u~;~;l,CL~~o~~~I(~gn~dcor~te:tl~~~:~I~jll:l;ij"L~~~o~~f~~
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J

s!hoppen.jogt.

~~fed:~t w~~~r e~:n b~~~r~~e:~orz~Lnk~~jb:D;aDD~~~e 1:~::
vf\3tgestehl .. oldoend6 gtlaebt. Thtms, niettegenst&4ode
hoaft d. duitsch. ltijk.d"g zioh I.tell ov.rhnlou anD

~~i~k:~kt~qi:~ ~~e~~z~eur~:~ ~~~t ga~~~;~ll~;~~~~oe:c kn~:~l~~~

J:r;e!~Ot~:ert~~el~ll~~:;\.d~e~~Q!ia~o~:~~lci~ ~:~~~::~endZ:::~

atabilitait llt: r Itcgeriug too to urc ugao. eu _ r.ooa t8
priul'l Bismur..:k buo rondui~ . gezcgtl hecrt - o :)rtaak
te wllzeu, dRt ()f hij z~lf aftrau eu Dnitscbaud OVCl'li et Rnn J~ I'enctio dio daarvan llt~t g uvolg eou .wazen,
I) f dot hij t1 611 Rijl(srnnd ontbond op de '}U:lcstie "'au
yurtroul,,,ell in den lEjkflluLl1l:lolicrj on do nationnr\lliberal en zagen zcor gOtHl iu, dat, welke Vall tia tweo
o\'cntunliteiteo gebeurde, zij verpli gt zoudell zljo of
togen de kinsse kerk-5tuals-regte lijko wetgeving to
pro~eatereD, tell einde daardoor ttl gcrni(ell tot cene
g oede . .·orstIlDdhourting en zam cnworkiog
met de
katho lioken; of dat zij anders bozig \'{'aren CCDO zogeproal voor prins Bismarck. gereed t,o makon, en eene
zogepra,al die ten slo,tte. zou kUIJuou gol~id ,hebbeo Diet
"D kel tot eeol'J overwtnll1.ng 0[> htlt cQlHltl lullonelc pUlIt,
lIlatlr oak tot bet uanucmen eefier . .-err.oen eude polltiok jegena ~l)JllO, ter ver~tt;lrkiug nm do ter lliBlllarclta
beschikkiDg a ~ n!:Lttlle conservative Krn cuteo. ~en pBlir
waken gljlellen liep te B~rlijo bet gerncltt, waRr8cbijll~
lijl< 1.<311 ourcgLB d oc h !Jiet gehee J ol!gel oo felijk, ~lllt
de lCljizer,. wien bet Jager veel meer L~r htl.rte gnat
(bi. 1l nlle kcrkclijk o wetton, er over dn cht prio:J Bis·
marck te laten gaQu t:lIl, t~n einde de lllernmontr.nen
,oor eene cOllaBl·VR.tive legor-politiek tot zich t~ [rIJI(.
kOll, den \'t, ldlUallrs,~balk .l\:fllut~uffd Ilan het hoofd
"CLn Ul;lt wiuisterie tu p l o.nts ~ u, Roo wt:ini g gro!ld er
in dit· geru(~ ht mo ge ~ijr\, toont ho t tach zeor dui~l e ~
lijk aan dllt de ,talunrlijke bondgenootell nn \ld Kroon,
voor hct g O\'f" tlut zij oene ncderJnn g: op do I~ge rqunceth, \,oorzug, dt:l ul tra.lUolltt\~\eu wu.le u z~n, Iii ..."
gelijk van zeIt' spreokt, Bteed~ geneigd zljU CCllO Uit\'"oe1'6 nd~ 1\Iagt to stCUlllHl op wolk" t.ij \'oor eeue f or.
7,oene:Jde kerkdijkc wetgcdng IwuueD . rckeneu. Prios
BisUlarck zulf zou, WRnueor hij door de libcl"1l1en go·

de duitHc he cOllstitulionelen. Dat men voor den tijd
"an vrtt(l" eeo zeker minimun-cijrer aJ! strekte van
het leger nlststeldt', eu niet j:l~U' op j1.ar tie leger8trekte
iu disolJsait) bragt, ' ware rationeel geweeet, wont n.ndere
zon de zllweuslcliug vno hot lager t·olkens .nan plotes.
Iiuge illureukeu uloutgestetd ziju. Docll nOn beboorue
hi artl:\u vast ts houden oat het een va~t minilnnn·
cijfdr is, en he~ l'Ar!eUl 13nt ll1oes~ Lt \·o.)r...,narJe atel·
lou, lint do Lan d tlverteg~Dwoordigin g, die .g£'t roepe.u is
d o \'ooratellen dar RegcriClg to;) ouderzoeken en tun
tocts te breugsu, l'oikom eu- nij bleaf in baBr oord~81
o:vtlr he(.g ueu ol k j$ar h o \'~o dit winimulU zou worden
nQlJgt'Jvruagd. Met lIRn \'ollcolDtln wtlllr tijn dat zoo
lang FrallkJ;'ijl~B l'o'i~ielt: ZJO o[lzcker nl::f tbana is, de
duitJctle Rijk8 fbg l'orkeeni ZOI) dOl1n do sterkte dor
Itlgtl fmugt op VO(;;! t van vre.:l6 t" "tl rmiudereo. Docb
W<lt hRd du UijksJag -nc odig, r;ijn g-e:nis Dan vertrou·
wan op zich zeh"~n en ziju volkolllu:l ..nU.1trouwen op
e en vo lgeud on ltiJk sdng t :> manifetltereo t lj gelijk met,
l. ljn oClvoorwilMdul ijk \'o. t ruuWlln op de Ulhoerande
l\:Iagt vno uu 011 d.., r.el'llil volgelld~ jlll'en, allaen om ..
dat Fra.ukl'ijk hat pr('~idellt:i~~1I1P Vila ~Iac ·l\fahon Voor
zeren jd,ren ,'erhmgtl bed';? I.:f b~t du itsche J?arlement
ZOJ overLuig!i \'il-Il de
llil,:) t, vOl'~riHlWbilotl.roeid "au relle
pa.rItHUtmt ~ n, OOR \' lll1 lio ~ ijno, omdnt op de fransche
Nationale V~ rgB (I ~ ri ll ; u :o ~ tj \'C I'~· r o uw~u is? Indisn
(lit het gevnl is) 7. JO is bet ro()rtl i t~i;;t van bet Clln8ti.
tutionali~ule voJor Duitj~cbl:>.:d Iliut- mintier t,reurig dan
beb \'001' l!'rankr ijlt i ~} LI n U,) OO til.l l'l'iul!iUg del· modr!rne
S tilton wij::!t da!l h c~ vers ,..:t!;jnsdi '''''1, oat lie volksver~ ogoJnwoordigiJgcll gt'.-,,~,~!it; nl miuliur en wiuuer guQ,u
VE! rlrOllwen op haru tllgI.!J~·_' wijdh!!ill eo \';,derloodsliefdo,"
(.Jodi. Ct ,)
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Brieven uit Belgie.

poliliek vLl lgoD. '\Vlj wagon de gil:lsing' dut ZijllO kerkulijko wetten voar ecn groot de el hanr llntstf\J\U ttl
dtndwu he obeu aD.U zijn weu~ch om l H)I!6 nfzonrlerEj kt),
uem ten die llste ~{atlude J natioual e pnrUj t:~ D r;:;:~r. i ~{J
reo, zond~r san den Rijksrl:tg cOlligcn bJlallgrija:eu
iu vloed or de Ui L\'oerond", l\Iagt t o ~ tB etnnll, en dut,
W8-tJ[)eer bij beme rkte dat dit plKu mialuHtt, hij Di c ~
n.nrzolen ~ o u nogmaals om te zW'oukcn cn wedur :l.ij
mm steull (;0 .zoek~n bij de streng conservative pnrtij.
10 n-lie gevalieo ilJ het zoker; dat de libernlert tOt'ug·
geal. \ hdl(t ziju voor de cnhell! lllogelijkhe ill van e en
vrtlJes~rakta~t tusschen het GOlHcrueweut en (tB ul~
trnuumtnneo, en dat de ougehoorda COllccf:!sia \v"lko
zij aan (!tt Regeriog deden, door hAfh' zel'en juren Jong
d" nijo bescilil(kiog to laten over eelt l<lger op toe.t
va?1 vredt1 sterk (!Ol,OOO mill:', eeno conceBaie was, af·
gapa nt dnnr ue \'rOOS "our eoue bijzolluord OVllreeD'
koulI:~t tuti.lH.:hou het GOllvOrlll'lmont eu do ultramou~
taDen,
1/ Uet kou echter gevraagd
worden, wanrOIl1 wij 00·
denwlleo dat de , libt1rale pnrtij eelligzine in kraeht
zou ziju toogenolD6o, u:;.or 0.0 beruetiug vao het Gouv.rnemont in de 'kerkelijko q"ae,tio, Indien de h.rk,,Zll ll rooDlB cb·kntho,lieke . Itld~D allen geoeigd wareu de
U ,i tvoercnJe ~agt bij ta staan in ha. re lllilit.aire eiechen
in .plants Vall ze. to · bekrim~en, zou bet Gouveroement
vormoljdrllijk niet uoodi·l; ·· hebben: gehad ~et ze".eDjo.rig
co.wpromis m3t de ' li~6r~leD . Ban to gann, Het ~Ol:l
vernoment zou dan zijne conse~v8tive rueerderbeid habbOlllrunae~ ' bazigoo om .eu vredal.ger , .an 4.01.000
mu, ni.ts aleehta (000.18. IIU g.beurd is>. yoor .... 0

DI{HSSEL, 3 Moi, N.d"t <1. ber._d.laging over
hat goliafkoosd, doch onb .: lwokt ont.werp \'an (lan beer
K.ryyu do Lettanho,'o, batroff.nd. de peo.io.aka.
"'loor onderwijl.ers, o p vooretoi vno don don heer Gail·
ltl l'Y was \'oortgezet, h'eft de Kl~ll1er van Vertegenwoordigors t~n slotbo toch beslo.ten, do ....\·erdare b~han·
duling uit te etolleo, zich \'er~eoigc ndo mdt seuft motie
\'&'1 deu lldor 'lVo,sseigo, Illidende: ,I de Ktuner, gehoord
dun minis ter van. iiuanciou, stclt I~tlt uebllt over bat
outwerp tot eDDe naderc zittiug nit." D~ minister van
fhnnciOn had •• rklaard. d.t bij het ouderwerp dor
tontines iu hut algeme~1I wsuschto to. ondorzoekeo en
ue \'ruehteo. daarv&n iI;l 00 volgellie zittiog .. van ·No·
v~lub&r ZOli medodeclon. Gedcrende het dabat:s'uauwde
de beer Muller a.o d.en antwerp .. d.r w.~ ' de liefelijke wooruen toe; IIVOU' fie $a·v/!:;·rim de r;,n,H EeDe
lDotid van den heer }'r.Jre·O. blln, I uid~nde; . , de· Kamer, betrellreode dat do Regeeri.Dg weige~aobtig' 18,
eon ontwerp -vaD wot r06r bet s' ~it~n tlor tegenwoor·
di !l e zittillg over to leggt!n, gaat over tot ~e· orde van
den dog," werd met 4~) It-gao 3~ stemmeD verworpeD,
aadat do h•• r Coo man. h4d !lpg.m.rkt, dut de •• mo·
tie . geeDa andere strekidng .~1i& daD OlD de·. ·Jiberale
partij bij het naderell der verkieeiogen· int\'rossAot te
mak.a, Vervolseoo i. het budget voo opo.bare ·wer·
keu in behandeliDg . gekomen, en , heeft in seer druk
bezocbte vel'g8d~ringeo, waoriu' ·al ·de miDi8~~ra ~8gen
woordig ..ar.D. h.t aaog.koodigd .p olitiek ·d.b"t ..pluta
gebod ov.r , h.t . .rogeeriog.b.l.id · 'aD dit : miaiaterie.
D. mioisber vaa fioanoiija hd,oorar d. taoti.1< gah.d,
deo , toeet.ad · ·van ;'s I"Qda fioaooji .. · ,bloat .. ~ leggen

en me~ oijfera Imaohtenallll tetoonen" dat die toe-

I'

'I' antwoor~do,

dat bet ~eBt1lurnimmer tlp eene que8~ie ," gave~~twe~lf. jaa. ondw8e" k~am heb berioht ~an
langoa,am ~nl.oht Ip~k en In u!l;en lin eellvleiend
ooma , o~,rhJdon ; "";" ,8n 'gaendrte dagen later ontvl~g , woordJe Wll' In ,00 h\8Bohe.n" _ ' : : , , ' . ,.'
""
K,t008tw Y eeD" br,of va,~ een ,Arnhemaohen nota.II" ", Ik waa toen eetlt, tW"i,Dt'lf, lAS, ' ,OUd,'l ,on, iII~n oordeol
rin
",orpeo, ",,,.rdoor dete Baok vooreerot zonder verderwaa
hem werd t~. kennen /!ogeven:
'
' draB~t , wallioh! d.e hume,ken van de voorbarigheld
gevolg , b.l~f. ,
"
'
.
10. datde vougd'l over MeJ . Randorp aan hem wae
der Jeugd: ~aar Ik daoht OOratoDd, "7" ,en ' deelde 't
.Do mlDlster van blDnenl. oaken be.ft eone c\~CDopgodrageD:
, " ,"
. '. "
,zelCa aRn mlJDe 'm~.der medo, ~oea Ik, t'buu kwam:
18..e aan de commoodonteD ' der burgerwBobten gerlcbt
20. dat Mevrouw KrooatwlJk en MOJ. Randol'p leder
"Me,rouw Krooatwllk aal eeo 'harden dobber hebbon met
houdende ,verloek aan d. burgerwBohten namene de
,oor de he'f! benoemd Warea tot erfgeDameu van den
dat ,zeeaobip .an .en gODveroaDte" - , een. nitdruklo
Noderloudsch,e R ege.riDg door haren "ge ••nt to BrusoUlle.n H.er BoDdam.
,
king die :mijDe goed. moeder veel ' t. · atndentikooa
gel de,,:,, he~~ vao Lanabergho, ged.an om d~n •• bie,t. DIe ~e.ded.eling verr.~olte den wll~rdigen advisenr
voad, e~ die zij loesohr.er aan . mijDe intimiteit met
wed.lr~ d h'J te woue", welk. ter' golegeobe"l ' van het
Dlet, we'D'g, en, l.at , m'J er te .. tond blJ voegeD, toreoht,
zulke vrlenden alB J elgerHmll, dIe , domina moe.t wor·
Krouingereest van : den kODin g der N edorlalld.a op 13;
W,,".t, do , tendeDz v,a n dit ve~baol i. vol.tro~t Di.t, to
don , en niets van Iheologie wilde weton. ,
14, 16, 18 en , 19 de.er maaDd ': te Am.tordam , zal
bew~.en d.f. ~on .eeoo orf.nl8 bot ,beet DaJ.aagt do?r
(Worde ver ••lgtl.)
planl. hebbeD. Aan het hoord dor colonne, wolke aan
volkomen .ttl 'e .,tten. Ik , vertol sleebt.; ,k .chr~f
don wodotrijd .al d ••IDemeD, is d. kolonel VauhumD'et om to bowij.en. , MII.r wat nog verraoBeDder bleek
beeck, preeident der commis.ie, seeteld, E en ad res van
dat het fortllin va',' oom buiten Bile ,. erbouding
gelukw.D"ching oan lI. M. is, aan " bet oonBulaat DederstoDd tot, de , voorotellieg die men er .an bDd. Uit
gelegd, hetwelk de in .Belgi;; verbJijVenJeNederlandero
de, h.lft ~ie aan .uo vrouw,toekwam bataalde ~roost.
van 2 tot 5 Mei kuuoen komeu ond (l rteekeDo,o.
w,lJk al zlJD. vroe~ere ~ redlt~ ureo teo vollfJ . Ulit, eo
Op Maandag en Dinsdagden 22 en
(Hbl,)
hlold toen nog rutmsehoots over ..o~ te Ameterdam t.
23 dezer
goan wonen eo er pa.rden ell r~tlll g t., ~ouden_
verkaopen SOESMAN & Co " tegen 2%
FEUILLETON.
Want, - bet b.ijluit, deo Haag mett.rwoon te vervendu-sa.laris
laten, was al.spoedig geDomen.
..
..

atand' geens.ine , loi",nadealig ,was, ala , men , bad .. voorvan ,beglllselen yoorultloop~ en , he~ bete. waa 00 wBoh:, '
mid :De ~eer Fr~.... Orban. 'hee,ft, ver,vOlgoa, I In een , , ten totdat de, vraag asn "Jne be.h.sIDg W,orJt 00, der-

::rato "pdaolte tijner ' rede b.weerd, dot de R egeering
een barer ' belofwn, bad vervuld, ~D do fraai. t~ •••ggin eU vim don .'ttiinieler vaD Dnaueion aan de , b~ze,rs
g gSt ~Nic'olo;'. lI,i et waren .. rwe'.Dlijl.t ma.r IOteva::a eidat bet ministeri. door al zijne 'hBDdelingeD
~"d daarmed.' 'was 'to werk gc~.aD. ,Spr.kor leide,
dDi\;'l ra.ds op de scboolbaDkea, 'ineeotal in govoelon
'.rsch~ld. met den teg.nwoordige D" MiDieter, mnar, rl.t
overigeDe oude' vriend6cbap.betrekki',gen hem Diet
mooblen 'weerbouden, .ijn , pliebt Ie doe .. ' eD ol'enl~k
voor de waarbeid 'uit ' te komeD, HijlraJ da.run 10
eene uitvoerigA critiek mn de hondelingen vau bet
miniat. ri. , op bet gebied der epoorwegon, gi.pte voor..I d. overnaQlO vaa den Luxemburge.heo epoorweg
door bet rijk en, be we erda 0, a. dat do MiDio t . . . ieh
bij de onderbandeliu ge o over de,D epoorweg' 'tao ~[J,t.
werpen Dnar G ladb.eb ,joor .en Nuderlandech dlplo·
maat in het pnk bad lateo .teken. Nadat de heer
Frere.Orban bet eerste ged.elte tijner red"v oeri ng g.iiiDdigd bad, riep de k.tholieke heer Dumortier, di e

r:

~t1:e~ve:o::l~a~~;jf:ti'~:~d~:; ~i~;e'l;i~~·I:~~~i/q~,~

je "a.~y ' mette."

De minister

vnn

m.:ie~ !"~~~;ij'p"M~:~o~;, i:er~11:e bt~g::;OOr;:;Ji~:

Eell zoen.

om8t.a~digb e~eo weioig pleiz.ier bt'lb, mij

't Zal alUB treO". 't j.ar 184. g.w.eet .ijD, toen d.
Iirma Kroo.twijk en Co. t. Am.t.rda,n hare bet.lingan staakte. H il t etant mij nog' ","nor, hoe mijn vad~r

~:~~:~a!ii:tC ;::;RI~~~o:~ :;~ill:~ ::I~e~~t ~;Jr:;;~-Z~:I~ ~~go:~wU~~ d;::t~! ~~a~al~!t vh~nrd8~ij~roi~u~::r ;ijie:e~

biJ u~or belotlfdheden bet .~tilzwijgell .v"" zijn . tago~:stander wiide koopeD. ZlJu e lumdohngen, .zelde illJ,
mochten h~t lieht zieu en haddon do .trekklUg gehad
am aIle ha.rt·lSt!)cutel ijk~ poli tiate quaeetiL';n ta verwlj den on zich uUecn lO et de materi eelo belaoge n des
laods bezi" te honceu, crudo.l:; du toestand tulks clsc htc.
Dd )fini8t~r beetrp.ed rervolgonB het yerwijt, dftot hij

'. IUDd. belong Diet haa bevorderd on bew.erdo, d.t
Bel gie nimmer op ' beleren "oet hud gost,,'''' met do
vreemde mogendbedeu. lli~ ontkeude at;) . 6peeIblll
ge.wet"!st to ziju vnn ecn N ederlnnd sdl dlplomnnt,
san wi en llij alle hulde bracht, en toondo Ilhn, J"t
bet ni et zoo gemnkkclijk was op eunIDsnl aBu!:';cnomen wetten ttJ rug to t. omen zonder vtJrk regeu .r echten to krenken en WUDorde teweeg to brongen. uZoudt;
gij Iibera 1eo } riep hij Idt, ann het roer terugkomende,
de katboiieke "'""ettell, do or OllS l o t st"un d gcbrueht, herroep en en -,vclke wetten zoud.t .gij dBn in de plants
.eLellen P" Na he m. ualH de mUllster va n openbaro wer·
ken bet woord t die met wa.tmt~ ue eer :'j kheid van zijn
Bmbtgenoot H'rdedi g~1 6 en ala e erlijk lUflll verldnRrd e,
Diet UBIl.8t hem te -xillcu zitt~ll zoo hij duntvlln ni et
overtuigd wno. Vuvol geoa in een gelcidelijke vo ordrllcht
op het gebied kOlDeDd~ nl.n zijn depur~e t1lell t, toonde
hij aao, tint de critiek 'I!In dun heer l !'ro re,Orbuu over~
dreven waB en ne roindere o pbrengst de r Bp oo rweg~u
ftsn meerde:-c uitg:ftY"en, toe neLUeudtt duurte cl e r steenkolen en "au de ijzeren apQor~tcrven, \·ttrbo ogi ng nm
het loon der ~poon\"-egbealllb tlln cnz. moe:.-t toogeachrc"fen "\Vt)[den. Volgent'l be m, wan~n de spoorwCige!l in bloeiendeD toeatand. E venwd 7.QU hij 01' verbeterins, zoo
wel in dat ooderdod \,an 7,ijll dep!\t'teme nt, nls in de
twerige d'1el~ tI zijne r admi n it!.Lra~ie bcuncht f..ijn. Do
heer Jacobs trad ala vcrdt'digc r ep \' J\n die llilllif)terie
eu gisptd vooral dut \'I\U rl~,\ h e~r :b'rcrtl
dieDe
.stelael vall denigrem l:' ut van a1 wat doo r zijtlo (1)\'01.
gers \'erricht werd. liij bewoerde, dnt dG milita.ire las·
t en Diet waron verr;wnard, IllQfl.r intege ndeel rarli l".bl·,
doordieo de lUilitiens llU we i wat.lllllger ill di cust wor·
den ge uoude n, doch nil:t tolkeu JRro behotH'C.iJ op t t)
kom e o en Jaakte on(l~r Ilnd e re n tee\, de gro"o g:e l ~h:(! r~
f!pilli1Jg~ D, d. oor vorig o kabi adten Ru.n uo \,"~l"(l e dlglU g
\'IlD Antwerpe u weggcworpen.
Iu de zittiug Vim lll~t.stl~rlon Zntllrcln7" w6.s .. het
w!lord tum den hecr Dan., WI6ns redo hoofdzskoh,lk de
streliking had, om dOll mil\i ilt~ r van openbare werden
Boemaart, die \'roeger nal1 ht!t liberanl bla. u t'Etoile
htl[jc nrbonden WRB) rekeU8Chfl.p te Hage n van do nanneming der portefeuillc jn OeD Katb oliek min is teri !"
dnt ge heel an dere gevoelens belijdt.
H :- t debat, door den heer
ingeJeid en
w8Brhij ook do woelingen dt!r u1traIDontna nE.lcbo pnrt ij
en dt3 steeds I!Itoutere eis cb en cler tb eoc ratie tor sprake
kwam en, is nog niet geBiodigd en zal aau~tannden
Dillsdag word !)u fOhrtgezet. I;eno groote mOUigto vcr·
drin gt ~ich dagelijks \' oo r het P81ei8 der NRtie om tich
den tOGiJflng toi de ope!lbare tri buneB te Ycrse hnfi\m
en dez.e hooget merkwaaT\lige beruaslngi ng en bij to

Orbl\ll en

It'rere-O,bAn

WODen.

D e commis!lie, bt.!last met het oIld~l'zoek '-an het
fO Jtstel tot herziening rnn lid l'cg !ellleut ,'au ord e
r

geen was wiens geld bij 't failli6sement bleek te zijn
verloreD. Zij n a.ssocic had tijn geld Iliat verloren, om
de goed, roden dat bij l100it iet. b •• eLen had; bij
he tlttu J.crahe, was op ee n stroowiech den R~iju afgel,tl.kt - om 't fig uurlij k uit te drukkon J - eIl OIU zijno
vlngheid en 'loijn good begrip lRn zakon door K.rooet ·
wijli 's vader eerst tot procurat:ohouder, la~er tot deel.
geooo; in de (irma bevorderd, \V.aracbijnlijk uit go.
hoobthe id n.n de •• ak dio hem ooolaog den kost gegereu hnd., num Kdhe, toeD de. boel in'li honderd
liop, de contanten 0 0 verk oop baro ptl.pieren mee en
dch uit de voetdD. Kroostwijk was 'b j Rnr ta
vorfJn gehuw d en £ijoo vrouw stond op 't punt \--ao te
be vall en toeo de B!ag "ie!. AlgBw~~n word geioofJ, en
'~ bl.eok" ook bij do IiquiduLiu der gefuilleerde firmR,
dnt do 8clmld gelleel IUl.U do gijde van .den afwezigen
l\::.ri.~!It~ wns _ beb alvo ill zoovt}1.' Kroostwijk zich t e
weinig met do zo.ken en voo::al in 't luo.tste ja.ar me er
ruettzijue Yrouw bomoeid hMl j _ foor die Oll3c illzllam.
heid, <til) ovormaat "nil good \,erLrr/Uwen, boeLte hij n u
ZWBllr. "\Vuut met opoff~r i og ," nD ni Wilt ',Iij bazat gelnkte het hew r.nuwe!ijks eon Bccoord RBO to bieJ ~ 1t
dat zijue c red iteuroD nRoneme lijk vouden. I tlde reon betUigde de groohte nchtiog te hebbell voor de eer1ijk.
heid cn de goede bodoelingon "nn den gefu.ill~erde,
lUnar lliemand kWQ.lll 11em in 't lll~lItit tegalUooti en ten
Illnh! te ~ou 't wol tot e~n e insolvcutl6 zijo gekomen,
iodian niet p-c-n pe.ar. cude vrienden, wnaron de r mijo
vad er, bijgE'flprongen waren am 'b hRntu.1 nit te deeleu
p~r cc ot6u WAt to verhoogen.
Tot die mi8Bchien overdrf:lvon \'t'lj gev igboid (mijn \'a.
der was ontl'nnger uer dirt' de beinRtingen, en da.t is
geen bnn.ntj a waarbij ruen r ijk wordt), werd de mau
voornllmeli.jk Dangcspoo rd 51()Qr de. botreure DSWitllrdi ge
omsl!.udighcde n wRllrin l\levrou w Kroostwijk hanr (cr'
ate kind t er we reld bracht, Tweo rla~e n v66r de be .
vu.lling had de invelltar:satie van den inboedel pi Baht
geh&u. Volb: oUlen obj ec tiefb eschouwd, zou welli~bt die
omstandigh eid Diet als een droevige nn.ngowerkt !tun.
Ilen wordou; illlme ri!') do wet zelie beJe tte door die i n~
\" 6ntarisnt ie, dtt.t \foorwerpeo, bij rlo ontvu.n /jet \'0." eeD
je-uf:,dig 'werold burger \"erclia ~ bt, werden wegge nomeJl,
en ,'e rleend o dus ee o bizoudore boecuerl '
0.
a
uer Oll kiud. M~v;ouw Kroot;twijk en b:~~n!l\:nz~:~
dat Rnders i n; dd gt)boor-te "au Gerrit wakte bij hen
steeds l!On 8om bero herinn criug, oak in de dngon toet)
a.lles lJun lU ocliep. ED miju vatlor, die voorn.l VIl;} ~fe.
HOIlW Kroos twijk "ee l hield (ik heb balf en haH Ot)D
verm oeden lint baro moeder eige1l1ijk mijne rut)oder
hnd lUoeten zijo, _ uf om heb duide lijker nit to druk.
ken , ik gelo of dati mijn va.der HOeger verliefJ wu.sge.
we e8t op de moeder fliD nIGH. Kro ostwij k) mijn vader
ru~tto Diet, \'oo rd8b de credi te uren tot rust gebrncht
warCD, _ met opoff"'riog ~clfa, gelijk ik gezegd heb,
raD eon vrij ~n.nzienlijk. deel van z.ijo eigen bijeongespll8rdo p(lnu1D~en.
De toek olDt!t vall 'tjo ngo buisKetlu wu.s illtu8~lCh e n
met al d ie hulp nog lang ni o~ verzekerJ. Gelu.kki(J" trnd
op 't oog(lnblik toen de no oll het org,st was, es; dellS
e~' mac1dna to voorscbijn: do I\Iinister YBU FiDaDcien
van die rlago n, die, geHjk met all~ b:finisters van }'j_

lliaakte

!i: !:;n~~ :~~~~eok,~~~~i~.::~e:t: h~·~~~:;~.,~~~i;:\:0~"\"0~:~; nBocien 't
>

..

om te bes~i~aeo, du.L betrdf.,nde zckere rerz.oekscbrifl"en,
die volgeD~ hanr 7.(md~r be ln u;; ziju, gt!1.! 1I Yer.:.iag z.a l
worJ ~ n ui tgcbracht. Nogt::I QUB zou elk lid der Kamer

::!k::~~itt'th, e~~:~~~'::ve~~gd~~ge\~~:er~~~I~~:~~oO" el;'~u v~~:
t:>

J

Dit "oor8~ e l viudt ",eiu ig bijv:l.t bij
het publiek eu zal " erwoell elijk oak ill Ul! Kam er groo·
to tegeokaoting oiltmooteu . Dtl minil:Jter vall liu Rnc icu
bce ft een rapport ingeliiend bel reff"l! nd o do be~oldigil1g

nomen worrlon.

~:: !~3:r~ea~:rt::::!:'r:i:b~~~lL~;~e~ df~O b~~OQ~~O~i~lcg;~la\~:~
o

Onder de ,'erzoekzoekachrifleu, bij ue l"C,wler in gckomall, iB er ee n, dat, 66k ddert'!, de uand nch t ycr·
dieot. Een groot ftant:t.1 Inndbouwera en ledeo "an
laqdbouwkundi ge gellootschoppen YCTZockoD, dat de
populieren ~n olmboom en la nge do openbure Wtl gon
w~ggen.QDl§.g.. _t!!t.YP.t:v8Dgen zulleu worden door booman, die bard wortel sc bi~te n, en zu lks 01' oen uf·
stand vaD mir.stf)DS 20 meters dar nn.u.stgoJ ege o la n-

:f=~~:~:~e~~~'e1e :::~llkt::~:ieaa:ertJJ!:m~~:d:~o~l:~
vrucbten en planteD eo, doordieo

uitstre~(keD,

Eij

b un l)~ wortals

wij" to dan kea hebbell?
Eon twoede bheatergo" deed later nog veol groot.r
wood.roD " oo~ de f.milie Kroostw i;k, 't W •• eeD OUdA
o om van MeHouw, die j"fl'n Ill.lIg in de Oost 'ge woond

~::d;~r~:u ~:Q()::g(~cnW~~!:e!el:: :17~~:~d~~"~~:t~'mol~

~edeelte

te

l'C:lnige bew6egl'ed c JI welk e de 0ppoiJitieblnden

west U06\'60l van de }fuutiwet va:.l 1847 wij ADD KrooBt.

beijobikkiDg viID de commi •• ie dcr beur. geotold eo
o .ijn~ b.stemming iD ge bruik bij den
111.00 iDgevolg

~e~~g:!:.!e~~~ l::nf~: ~ijrt:~:~j6e~::~d't t~e~~~~~ \':~ d:::

en

~o:t: ~iju:ll~e~ij~:~h i:1eJe m:~lbtne8u::rs~:~:ld hez~~~:~

mij tbana nag veel .. minder verg~ven .~Ilt .~k rijlr ge·
w~rden bCIl, dan 7.1J voo r twnalf JQ.lU miJ m\joe benoe·
mlng vorgoven hebb~n,
Maar uw EOOD , 'hernnm myne. maeder, ile meende
dat (lie zoo Goede vorderiogeu .maakte. Bebtly Iweft
mij \'artuhl, dat z.ij zoo tevredeo was DIot de scoool
rau Bosgoed, - en is 't DU Diet jammsr, Gerrit daar
ae te nemeo?
- Och Me"ouw, wot ' •• 1 ik u . eggon P Detoy i.

mi88cb~en wal w~t Q.~ te toege~end voor .~n~e~ eenig~D
zoon j lk voot WlJ vlnd Garrlt voor ZlJU6 Jaren nlet
zoo 'Ver gefOrderd. 'e Is e~n btl ste on eon vl ugge jon·
~en, maar hij h e~ft nie~ hn.rJ. goprotiteerd , l\-lijn pla~
IS, hem een Z:;wltserachou gouverU13ur to govell; hlJ
heeft illlDo,ud lloodi g, dit) zich den f(8n sche n dng met
h?,tn bet.i.g h~ud~, - en hij ' mo?t v ~ij wat inhalen, &ls
hlJ op Z.lJU tlJd nllRr dfl a.c.n.demlo \Vd gallo,
. ~.Wat, gaa.t ~erri.~ st.ud eorenP "rnagt ~ek~r twin·
bgJBl'lg I3tullent, dw blJ dlt gesprek aanwezig Ie,
J8) Hecto r, - o.ls It eo n beetje wil, dan gRat
Gerrib Btuucorc n. U l.ult mij toegeveD, l\Ieirouw, lint
ik \'ao dun huudel nie t juiet
flBD1<enanru l!lte onder·
,illding hob o p .jtH10SD, Mijn Eoon he~ft tbaus veel
betete vooruittichte n dan ik, .toen ik b'e gon; - maar,
om de wnn r hcid te v.eggen, 'Virld ik een jonge n meh
gezond n:rstllod {\u vool geld Yoor dat treurigc knD ~
toorloven "eel to
Ik zou dlB ,'ee l li ever eeu
advocnat of een gelee rde van Gerrit zien wordt:n da.n
zoo'u beursmBo, - en ile denk bij 11 weI gcw n tegtmsl)raak to zullen viodeu, ,ooral D i~t in tcgenwoordig~
hDid vnn mijn vriend Ltier" - en meteen klopto hij
lllij bartelijk op d en Bchouder, - till mijne Illoeder
lacote tosHterumf:lDd cn keek mij met trots aan. lk
boo ovauwol oVlJrtuigd, dat tij do vergttlijkiug tUf:lscben
Gerrit Kroostwijk en bo.nr zoon bolncllelijk ,,' ond.
Meneer Krool'lLwijk bad 'Van den Ho.agscbe n da.mp·
kring, dien hij v...,rliet, nog meer overgehouden dan
dezen afkeor "an 't knutoorlevolI, Hij begroc i;J even
good ala elk Awsterda.mlUer, dab ee.n lev en zonder
beroepsbezigheden voor ecn jOllgmenscb verderfel:jk
was: maar dnarom was 't nog nie~ zijn vooruemeu om
werkelijk zijn WOIl in 'b gnrt3,el Vatl ca n ad voc aten~ of
van eeu doctorspractijk ta dOfJn loopall. Op de Witte
Socicteib WIl8 hij jl\ron laue; omgego.llD met eeoige kamerled en, wier ges:prekk.eu Lem weer an llleer overtuigd hlldde. n vnn 't vonrtreffelijke van .een loven aan
de pnblieke zaak gewijd. 1\ftlchtig was de iDdr uk op
hom geml\ak~ door hot gezag Vall die mannen, door
het gowicht der mot beu govoerde geaprekkeo, door
de btlsl uiteu, iu dian krio g genomtln en die - tot
h~il des laods - dikwijls op do etemmiugso in de
Ko.mer vaD invloed wareo. Zulk een man kon en
ruoest zij" 1,oon oolt wordon I Dit waa d.., goheime
wanacb van ziju bart,>dien bij sleclJta zecr zelden en
in oogenblikkeD vau groo~e vertrouwelijk bei d openblllirde. lit zelf ben er eerst veel later n(~hter gekomen.
De etudie der rechten, waR-rLoe bij zijo zooooplciuuC;),
Wf\8 dUB siec hts oen eerate yoorberoidiog
eeoo poor~,
waar Gerrit doorhe en maest om zich later t o wijden
sao de publicke zaalt eent vnn de gemeento, duorua
vnn do provincia, einddlijk van don gehoelen staat!

de

goed.

J

J

de reohten on bet publieke lovon bel'ttaat. Op dab
oogenblilt trouwen8 wist ik er zelf weioig vou en brak
ik mijn boofJ goddauk Dog oiet veel met plnnneu
"oar ulijno toekomst - Illllt stURn ,'oar die van Gerrit
Kroos twijk. Ik was zee r in miju schik met mijn ni euwe
keonie, die lUij als een beer behfllldeldtt en er 01-'

~~~!~~n~e!~!:~nbl~~~~~~\tnde~a:~~Crht;b!:~:nk~~~i~U:~C~~

en S:~:~t.O~3· !1p~~Orle~ie~fdl~:~~·i~~~:t~:~~8gebouw t er

ellend'go dUI.endeD gulden In een aDderge.elll~t. be·
trekking of..te slovon. En z?nder beZlgl~e~on In don
Hllag te ?l.IJ!en woneu, ~aRrla heb lk we,.Ul g' lust. De

nnnci en oolt da.a.rmcdt3 to doan hoeft, vond bij 't niet
ongernden cell advise ur, met zulk cene k'!ouis toege.
ru st, nan 't Mi uiaterie t.e vorbinden., De omHtandigheid,
dat K roostwijk'e ega :van verre vermnn.gs cbnpt Wae met
de vrOI1\V vn.ll den MInis ter, doed Ilntnurlijk niets 8£
tot do keu7.\) \' 0.:1 (leo nieuwon B:h ' iscur. 'l'oc b was \lit

pru.ten. Il10en d~ eerstgonoomde een jllar later aftrad,
kon ](roo!$Lwijk zich \'erheugon J dut ziju beschermer

zicb ten koe te dier landerijoo voedon

~en pfmr

Ik b~b dikwijls betwijfeld ( - om de wearhei d te
zagge n, b!jtwijf!jL ill nog), at' :n.l~tleer ICroo.l!twijk: weI
eeu zaer heldera voo rl:ltelii Dg. had van 't geoD onder
heL woord s tudooren wordt verstann, - zoo DOlt, of
hij bevroodde, walk verbaud er tuascben do studie in

vo or
de benoemiu g wisten te viud eD; bad men, Ytoo vroegen
dio bladen, Diet; lld viseu rs lJij de vl oot kUDoen "judea
in den HBfag, mann en "BU ancienniteit, va.n rijI'e bure-au.orvariog, ma.nnen die llimmer gefd.ilIeerd wareD,
Waon e n die vee l Hov er f 8000 dan f 1500 wilden
vertlimo o? 'Vat kon mon VOII een l\Ii;liete r verwflch.
t en) die met blmkroetiera heuldtl? Konden de mantregalen, die hij voorste lde, weI tot ie te anders leidcll
dan tot oDd~ rgallg van onzo fitlanti c-D J t.._lt \' ~rrijkillg
van c~ke lnn ton .koslie VAn 't geitcele laud, enz. eu~. 1
D e nii nister on Kroostwijk lieten de coursuten maar

"

VQor

gevn l b"hoorde Le zijn , te Amsterdam g\1b o.
ren was cn lilng gew00nu had, had in die pro.6llliniet~ritloie lleri ode Kr oostwijli. leerell kennen al ~ ee n mao
van groote kunde in den fQDd8f'ohR.odei en io 't wi sBelvak, en daar 't 6chijnt dat het Mioiaterie van Fi.

d~

~~7ia::r ~:or:!eldit~:c~~rhoogiog der trak temclltfm bij

ver .

AD'VERTENTI:EN.

WI'"

fi uancic,n ootkend"

het gewicbt vao h.t debat ni et, m... vrierp all. b.8ch~ldingen van .ieh .f en •• id. met all • . kolmt~, te
willeD spreken en den heer l'rers OrbaD n ,I ~~ lU z~ue

I, r

au.Ddrong dat ill.: hOIl1 jU 00 jou Zt.lU r.oeruoD J OffWbooo
~ij op ziju wiDst cen joft.r of Reht en-dertig oud roOtlsL
f.iju .
l\Iiuder llilugellnam was de indruk <lien Gerrit 01'
mij lllu.nkte, tO tlU hij mi.j 't oorBt werd ,'o(lfgelSteld, of·
ecboon ik moet be keD Den do.t bet ee n pl'8cbtig mooio
jongon WIIS; ik w e~llde teratond aile uiterlijke kenmerken Van (;le n bedorvon kind in hom td olltde kk en,
eu ill: z.ag dat ~rlt voor don gouverneur een moeilijk ~
tnak zou ziju, ..Hen j ongoo op ~ijQ a ohttio ndo jo.!!r
de Univer8ite~t kJaar to waken.
Dio gl';UV9rlleUl' was er t oe n nog niet; wei de gon·

\'oor

ve rno,ote v&n Mej. Racdorp) een sta tigo matrone van
ruiw yijftig jaar mot oen fi~re n u.delaBr.9blik en <lito

~;::~e::e~d~Yi~i/:o~l:iJJegenmiju~:t::: ~7:11!~:il~~ew:~

confuUB maaktd: ik bad nag 14immer zoo iets deftigtt
geden, beh.lva op het tooneel, - en bet franoob,
dat ik ander. Yrij rad .prak, wilde dien dog volst .. kt
Di.t vlotten. Cilia liandorp .elf was oeD alleraardig.t
ding van elf jaren, dn.~ volstl'ekt Diet bang seheeD,

::~~r v~f:n ~:~fe~ij:::t1~~a:oos~on~~~leg~:;:!::teW~~

beboodijk io
richton
san de koopliedeD
gelege.nbeid t~ gev6n monBterfll Ded~r to It.lggec tn
kanto.o r ~ boudao, zoo zij hc-t DQo~l ig oord0ulen.
De mihiuter va.n just-itie hc~ft in do Karner een
::~t8~~~~:~ ~g::;::ed~r:e~e!~.et getnl . rechters te Brus-

kloloe vJI~a, m gezelechap van een nehternicbtj.), \\ier
ouden b{ndeo gestorven waren, en vao eeu fran8cbe
gOl1VCrnBute. ~L'oen de firma KrooBtwijk en Co .. failleerde watJ de TIeer Bondam n og in Indi ei hij had destijde

kend . J.Jllte r vertelde mij KroosLwijk, dat dczo een der
meest vermon.rde opvoedsters van jonge domee was
dit'! meu voor geld of gOcd& woordell kon verkrijgsn.
Zij ha(l, geloof ik, aI- zea of zeven ex~mplal'en nfgele·

In, eend.r laatote .ittiDge" vaa den Gemeentoraad
albi. r werd de quaeotie derlijkenverbl'anding tar spra,ke
~:~::gb: ::.. d:~~e,;::el~itni~o ~~:I~::,il1t~n g:rn·;:~D 0g~~

geeD teekoD van leve n gogeven, "a lao.. hij i. I SH
terugkwam, vergenoogd. hij ,ieh 0.0 zijne nieht in
d.u' HMg eOD b.... Ue brongen. De Kroostwijk'. '"_
g?" d.n .~uden Hecr hoogst .eldeu ;, •• ne i. 't joar
wng en zq hOIU, I.Velp bozoekeD, .D werden dllB" al-

verd, die op do proef gebleken waren vaD d. allerbe.l" quaJitoit te .ijll: .ijnde de proef natuurlijk de
kortheid, van ' tijd d,s tus.ehen de oilevering en 't buw.lijk der ' joogo 'dalDe verJ.iep,
Eind.lijk, of lienr, in de .er.t. plaats, mankt. ik

~:~:::~~C~~i~ij~D:~~dt:ad::t~:~::::. ~~~ o:~~r~:'J? :r:~

blij.en. Hij .roeg wat het da~elijk.eh b.8tuD;' zou doeD
iodien l"odBnig verzo.k8cbrirt inkwam en or het niet
raaduam zou .iin .en voor d. verbra.diDg , ge.obikt
•
w~rk,tni8 op, bet kerkhof t,e p'l""toeD. D. burge1lieeeter

~o~~ v1'i:ndelij~

ten

I

gul

ontvan~en;

maar in geen

'\'~n

., e~ wamb
ge~echte ,op dat er 'vau dieD ouden
mati 'ita,' te a ea ,v"il. Voor hen otoDd , het' Vll1lt" dat
Cilida t ad~dQ?t deladangenomen , doohter wa. von oom,
en a Ie, Ie ,ge , vanDom wel.ou krijgeD.
Op een mooien dag in Octob.r, - to8D Genit 011-

00:'

DOg keunie met ~evrouw ' Kroodtwijk, dio ilr hijnfl

vergeten had ' te DoemeD, - w•• rsehijnlijk amdot de
iDdruk :vaoMej. Dupupet'. pe".ooolijliheid bij dat
•• rote be.oek de persoo"lijkbeid .anMevreu w Kroo.twijk geheel deed v.rdwijnea . 't Was: eentoer, .... k
perooontj., die ei' nel JODge. uitzag dAn za was, ~eer

1€Jt) schoone en fraaie gebouwde

'6,

~

Sandelwood

PA_ARDEN.
, ODder d •• e lading heeft men
spanneD vaD 2 •

verscl~eideDe

. .

4. en G.

..-,

1>1.t Commission " e:aoton .ieb
(777)
SOE,9 MAN & Co.

VENDUTIE
Op Woensdag den 24en Jun\j 1874,
ten hu i.e van dea Heer

Th.REE,
Kn.1·o.ur:;toerie.
van ZEd •. goed onJerhoud~o en bij a. gebeol nieuwen
inboedol beet •• nde l1it:
E urOpeBCu.e en Dats\'ia8ohe llwubelen wasronder eeD
procht,ig goho.1 uien\\' compleet ameublemeDt, bekl.ed
met bl.llwo .ijde, .piegol_, ,ehildorijen, .tatuetten,
'pe.lt.fd. en grooto dito met marmeren bladen, Hang·
Kroon- e n Taft)lIampoo , ceo uitstekende Pianino van
C. H. L, PLASS extra voor dit klima.t verv.ardigd,
e en daarbij behoorend betje voor bet bewaren van
Mdzi.k, Mahoniehouten 'l'oilet tafol met spiegels,
Ledik.nt.n, 'W.,ehta!els, m.peos en Kle.rka.tea,
GIno, Oristnl Pors.lei n en Ploetwerk,
VOORTS:
Een nog weiDi. gebruikte Mijlord uit ,10 heraemde
l!'ab"iek ,,"0 l~ACINE );'RimIlS en C'J. alhier met
cen Ilnge1seh onde"td vao 1'. W. en J. WALKER
WALOEY HAlIIP'I'ON,
Do kooper \'nu (l en wagen toebehoorendo Ban den
W.IEd. Heor Th, REE, han nog gedurenJ. eeu jaa.
garaot.ie gCDieten van de FtibrioksDteo, verder : Mart~ytm e n, keuken en stal Gerecdschappeu, niOl.lW9 Bot·
tingmatten, en wat verder te voorsohijn zal worden
gebragt.
(099)
BOESMAN & Co,

Op bovenstaande vendutie
zulleu ook wo,den ve rkoeht d. volgeode:

•

Prachtige Paarden,
toebeboorollda aao den Hear

E. J. EROM ANN.
1 Bruin Rijpaard Eondelwood boog <1 rt. 2"10 j.ren Dud.
1 Scb immel sbek nijp •• rd Sandel wood bong 4. vt, 2"
7 jaren oud.
1 span WageDpaorde n boven de 4. voet en Austr.li.
scho Wind- hand,
SOESMAN & Co.
(70 1)

B A Z A R.
Mail·koffo!o re met Hnnen fOlldro,al zwaarleor, 1.ear solida,
do.
zonder fo udronl.
Kamfer·houten Koft;'rs,
Co.rpettc:m .in soar ' eo.
V oet en wo gen mntjeB.

Kl\rne.r-poUell groot en

midnen Ho ort,
Wasob·stelleD in wit Porcelain in R.ardewerk.
Theo·sen'ieseo. l'orc(:)lein efft'n met }tooele) z\rarte J vor·
guIde voren en gcd ecorool'd .
Present Koppen en preseut GlazeD.
Crist.llen Gla.eo in .tolleD .
uo,
K " mpottcB -Kao.- dcks el. C.ruffen ~u.,
do,
KOl1ll' leet desert Servi9 •.
do.

' Vaat'looze middeuljtukken Annna.s \'azeo,
KIln.S·sohott!l ls, Tanrt ~cboteJs,
Loter ·vlootje.·, Wijn- glu zen Trechter8,

! 01 f eriBtal en Cllra.fi:\.m,

Sla·bakken,
ou zo euz,
('796)

B, KARTHAUS & Co.

GROENTEN
"1'

1/,

&; '/.

blikken

.A.L S :
~~{~c ~dfliile "f"all

Grocuten.

Sleepn8'pdl·SGI!!.
Puut tt&perge8.

Dol' ErlVtjeo.
Worteltj.s,
P.ultjes,
SchoraenecreD.

Appelpent,
Pee~en in Wiju.
Geotoofde Appeltjoe,
l.'uin Boontjea.

Sperdo B ooulje •.
C.pucijndero.
Moerbezien.
Kruis bCBS~l1.
Bru88clsche SpruitjCf:I.
Booreukool .
Julionne voor S06p.

Pui". k .. ol itoit, bij groot. beetollillgen o.nmerkelUk
n.bat.
(519)
l!'. H. BOUMA.

MUZIEK.
Naar Atohin,

rnarach ,voor pianoforte,
/1 ,60
Atohin moet VaHeD, "oproel'iDg t<Jt ,don
strijl1 , foor . zs ng . eu piUDO. :.

Atohin-Marsch,
(1882)

~

1.50

'
• 1-60
G. O. T. VAN DORP & 00.

.., ,'l't
... ... , . =.....:t. ..". ..' ."V'IiQUI::'
".'.>4
...i:i:
.. . '~'f:
U'OW
... fl.i8~60 '.'
i

'.=::!..
'1·

in : 'de
Loferll"". · :B"m~.· · Had"werkeb~ .'

voor ·het

~rote8ta. n ts ·che

'Weesll uis ·

tenbeho'eve van het

TE
~AMARANG .

Het Dame. Comit6 baeftde Eer kenDi •. te geven,
dat . de · trekking. ...I ·plaat. bobben op een nader to be·
palen dag ·in . dell loop der m •• hd AUG U8TUS of
SEPTEM.BER, welk . uitete!. noodl4kelijk i. geworden
om de· van .Nederla'od, inkomende . Prijt:en,. wBaronder
die van H . 1II. d. KONJNGIN, af Ie waohten.
In berinnering wodt gebracht dat d. Stoomboot·

Maatechappijen Nederland, Java, d" NederlandBcbe
Indio. he Stoomvaart Maatschappij, d. Nederland.ch

, G~

.

G. O. T. VAN DOEP en 00.
DE GR001' KOLFF ell Co.
H. I ,. DE LYON.
J. A. VAN DER LINDE,
,
"
SOESMAN & 00.
te Solo bij de Heeren JONAS POWl'IER &, Co.
•
,
H. MAO GlI,LA VRI,T,
H. DEELKEN Jr.
OVlmBEEK, Tj ol'Per.
,
" . RAlIBAL])O, lIfa odj ong.

Kamel'S

voordoortrekkende p~rSODen en. f!l~ili(;n . "~Q.m,~e.
Voor vnale

VAN .D<>RP .& Co.

MevrQUw . .A.BRA.:B:A.M,

(1G67)

Prijs va~ hat Lot.l 2 . -.

.

Pall!an!l. " .

De .Heeren

(tR'rYJlBGBH 'BEaBC'r UIT DB
WA:P:el\T~P-'B:aI:UK

....

INGENHOES BUITHNWEG& · Co: "c''''W

Rijtuig.fabriek~nten •• n do Bilt bij Utr.ch~

B.L.deLIO'I, '

nDUARDBEATIMONT

8~~B.dK ~i~~uige~· .\.~~ ·bu Q ~~~~i ~ ~~i\t ..&~11~~ vo~~~adig
~lJn, terwlJL teekemrgen ".tln J~IJtU1gen c~ : at~Len ·VOOI'

be.

~~~~~~~u~p aauvr~ge a~.e8dB ter bozicrhUging worq~i\

TB MAASTl\l£CHT..

B08t~niDgen op le.verin·g worden met d ~·il

.pood uitgeroerd.

Een klein factuurtje

,

·meesteo

..

.

.

~ ~tRnr 81lnle idiog ,"an l;o'Ve':"8taande . a~ive:rten.Li~

•• II H H E (, f, 0 0 P !§

ACHTERLAAD JAGTGEWEREN
zooal§ tot no loe op .Java lIog lliet wel'dell gelmportcerd.
De prijzen zUn f 170.- .l 175.- .I' 180 en f 200.HU iedcr geweer bchoorcil 2~O stnks met h08'el gC~'nlde paerolien ell 500 !!i'IIk.S ,,·aarlooze Imlzell.

gf:eft de ondergeteeh. cn,le kcnnis dat reeds ·· y,eilende
zijn: . .
. ..

cen CALEC.l'lE.
cen Visa. ''ills
ecn MYLO)~D.
1\wwijl

lIQg·

,
.'
A. WJ.INVEI,DT.
t. lIfoc ••••r bij den H ee r H. C. KNAl'PEll'J'.
t. Padang
" APPET-,TUI3 "Oll llOllOKllN.
te RoUerdanh " • NUGU & yan DI'I'~JAH.

maerderc verwncht

(U2)

wO"·lle!l4

H. IJ. DE LYON.

-

Are"t

.0Qi·

ABELS

00.

G. 0, T.V AN DORP &

(445)

bobben

J. eel' .bok.Du Ie make" dot bij .hun Agent
Midden JA. VA d • . H.er

vain

,

1:9 Boijolalie

...•. ~.

'

loge.:

c. 'r.

(240)

a

te Djooj. bij de H.eren LAWICJC.VAN PABS,!,.
n
D
BOERS en Oll.
t. Soerabaij. bij do Hoeron MEIJE 5 WIEGAND &. Co.

.. .

zljntebellloIllen blj

Indische SpoorlVeg Moatschappij c1' hal'. beide lijneD, vrijdrim vaD vracbt hebben . \'erleoDd foor dt'u
o~erf_oer der P,r,ijzen dio . tt) _B,a ta:ia door . ruevrouw,
GELOUDEMANS, zullen unt.aDsen worden, ·en ,an
andere plaatsen direct ann do PresidentJ kannen ge
adreeseerd worden.
Bebal.e bij al do Dames van het Oomi t• • ijn Loten
Ie bekomen:
te Batavia bij meHOUW .d. LEEUW,geb. BOllI·
MEZIJN, GELOUDEilIANS gob. LOVBl'.
t. Samarang bij cle H eeren J. J. H. OLIGNETT.

,

..

Protest;:lutseh"Wees- en;ArlllhuisteSama,r ang.

d?l'wee .Guide,. hel £0'1.

(72)

Mi,{,l". JATT.d.

Sr~

U Graveert op Steen en op 0
MeLtlen.
(672)

1/
n
H . \\' . •f. A. GA.S'e1'1R Kllrn ng.
Samnr"og, 1 5 Ju nij 18U:i.
lIieno,,", ANDR EAS.
DORUEPAAL.
}l'RAP.P.1BR
KLOESiIlllIJKlL

lJ

LAM1\lERS VAN

rtIF" Gevraag{l:
Een giiexamineerd. Berste of'

BBLLOCKOOL

'1'00·

RENBURG.

NEIJ!!.
NOR'l11m.
PRINS.

( 701)

BOEDGEKEURO DOOR DE KEIZERlYKE GENEESKUNOIGE AKAOEMtE VAH FRAHKRIJII,

MOEIJE~IJKE

zHu. ( .· H OH" : P.l·~~ :" <·,"'.:' h .~~
~t"]:'lt
UllC
:-'· OOl" f '_ '
van
drl.1.I'-··n.T el·~,i:: ·vll~~· o n ~ : i)t bc.:,ell·t.:-e-:

(len ·i n
,:vO·O I"1
(40u)

van

J. H. SCHMIDT & Co.
Pas Ontvnllg'ell :
Zeer goedkoope HEMDEN, .
.
,
Da zoo gewild o E !lwood HE1,lIfHOEDEi'i.

l.-

GEBRUlKSUNWIJZING. -

ne

Yervoer van

VAN

Algcmeeli Uopol: L. fUEHE,
Samarnng:

t~,

Bij

B A Z A R.

vnn ver3chillende demenaii.io ,
Ovalo en Ronde 'I'AF'.ELS met p'Rchlig o
morJQeren Bladen,

Stoomvaalt-l\laatschap!lij

(1727)

J A V Ao

S(jlll~l] nK
1\Ijl~N n
I~ns

Solide

goed loopenrle Hang
(460)

1 87'1.

G. C. ,'1'. VAN DOl{ l'

(1008)

K L 0 K KEN.

HOTEL

li'. H. BOUMA.

,~. ('0.

MAT.A.RA~r.

Djoc,jacarta.
DAMES en HEEREN!

Goudon lIeeren- ell Dames HOIWLOGIEN.
Zil vereu
do.
do.

B. KARTHAUS on Co.

Ilijouterien in Bioe(ikol'aal,

Pas Onlvangen:
Prachtige l!' ransche Dames- en Meisjesen kindel' BOTTINES, bij

Prachtige PorseleiuClI
BLOEMPOTTEN,
i'rij. goedkoop.

(184,3)

B. KARTHAUS & Co.

qntvangen:
Heil~kznaker.

St. NICOI•.A.AS Gebak.
Sugor .V anillo. Wafera.
Chocolat-I,oait
en van Korff,
(518)

F. g, BOUMA,

eEL E B E s.

b::Ollllllllllllllnt C. A.. B A K K E It,
Dib Fl'nchl:igc \!U ,,(JOt lleu O\Tpl'I'Ol~r van Pns88gi~r8
bijzolll\or do ollllatig in gerigt St.o ,)lllI~chip· 1.81 \"t'"rJUo~de ..
lijk t ogo u med io ~Ju l ij \'n.n hi cr na ftr .hut Ni ellwe.di ep
\'ortrek ke n.
V()or Pnssngo gelie vo meo zich lo nllrcf!s6uD lao ;
])e A,,;c-t.tail

K

rl~E

HOROTIOGES ell I\ Hdl; ro vertwhiJlendo Goudwol'ken,
tega n do ci.vielate pi·ij"ou .
GEll1l0EDEns lIIAS'1'lWDOME NICO.
. . . D1ijven ';Iecbt. eouige <logo n .lb ier.
(uOa)

Holloway'S Medicijnen I --n"e

KONSEN rl'EN,

~rl~~:D :i:~:!~f~!i3,~tn" i~~1~ i~:i:~:,/,,~1::;:::;r:::'~!I!~~~~':,1~i::

lol vervoer van gedislilleerd.

~~:~~~~~U~~leZ~jD (f: z~~:~i~~' d1:r l\i~~~:d\:Il~r: o:n;e~~~~~k i~l:rgee~~~:
lf

t.o hokomen bij

horde ,rerking, wtlarnlt die llok ·ODt~ttlal. Beitl!} ml!tdelen werlH~)l
rel!;btrc:oJu, tot hcritcllcn "un bet .iuittc c\'cnwigt tnu"hCD gei.ocUg·
b~ld ('D prikkelhaarh ciJ, ziekelijkc cu .ge:r.o.nu·c af>icheidins. nflta!J:~

~~~j:~~:"i'\'I::';:~C .1tgJ~ 3:

~

Dn f5.l'otjea ro.if .. f L f: 1

G. C. '1'.• VANDORP &--00,

,~~

(70)

I

VOOU'l·. 1

Cheriton W. CA U S'1'I\ NS & Cu. '1'ait, l A: J . . "40 tier .
PeknloDgbu \Y .: F1. HA NA Sol? .ARNOLD en Co, en COl':NAES,
g
Kltltteo. J . D. SLLlm.
Mas. eIQQg.
J.. A..,.zmJ.
.. W
E.L.....'NNEE,
&.'ma.". nG.
. GOE.r
.•. ..
lIAR1'.nCo.
DE GU001'.
KOLn
en Co.D
C.. T.
VAN D01!P.n Co: H. L. DE LYON en
(678)
. . ..
SOESMAN en Co.

g i s t e r
van

nOI.T.. o.,..o\Y's 'PILr,t:a. L'i" Z.a.Ll!. Ge\'o.arlijke Dinnhel;l, - De
oorz~kell oczer verilwakkendo. zieklll .zoO verscllillend, ell de wijzr,
h:Hcr It:lm·lIl1en zoo verau(1elijk ~ijl1d c , gr,vfn cen vold ocD!lo rellcD
Vau. l.eL bclaogrijk a:. nbl Imrcr slaglorrer:>. Onder nolio~'ay " lJeTmn o

Djattie
10 aile .

.. ----. - - --

ROOF:

Wegens . vertrek.

Eene ~eer

blooij·ond.c

.

Wagenverhunrderij,
in een der yorsteulaudon, op roonlecligo yoorwatn:dUDj
reflect·eerenden gelie\'c.D . zic!~ frauco to ·n;drf;'cBeeerO~ .. o~u
de uilge v",." \·.n deze courant onder I,t .. X.
(MS)

~&1\':-yEen H UIS:
d

iodoB 1 i n d

.6 P

D

(712)~_ __., __.. _. ,

0

k• t

r ·B.. t.

. , ___ ~~~ZO~~

oor~POedig. beraHan· von 9cn zoo.n :

v.
.'.

IT. E. A. W A ERSEGERSi
e"bt.genooto Tan .· . ......

......

.

'.

.

II . . J. JULLIEN; ..
(790) ·.

Gemoo (K""dal) 15 Junij 1874.

oi ~';?s" n verkrijgbanl'

D8bl~eh81to

(620:

· M(J(li'i:l'(IU'I-."r61i · ~ '·

71a {/lilia , S·(!]JI orall!! eu· SOf.ra"6oija,

(709)

-----~---.-------

Cllmeeeu un Lnva,

B A Z A R.

C;.:IH'p ' llkt;l ;;.;!: I: 0 ,

--------------------------

BRANDKASTEN,

1. H. SCHMID1' & Co.

de S poo.·:

U"eg io g IlllU

"r

t<i"(\:" ·;:"l;~o \·i'(. ~ ·":IJ/ U.l:; .

Ret 'Nederlfludsche S(,oonlsohip

BeguDstigers kunnen gerll,telijk hunne bestellingen
hier op doen, bij Aldien dezelva nid be.mtwoorden
volgans advertolltie kau men dczelvo f ra flco retour~
noorOD .
(711)

(584)

II

H eb u iLroenJU "an Ko~n !lJ i ~8j c ·l C':I ; d · in eu uit..
klaren ran goclleren te::. c.l .6l e(··' ~!. , ;.: i: I~.
Rek o muH~lldeert z:ch u e l o o ~l';:: ··k VO Oi· bc~ l out1en
ran Vtln clu t;i eu.
Saruarnng ]Joorenst.ranl.
(28,l) P. ZW AG·ER.
-

Pulke! Puike!

(797)

~oowel
I ;H~g- t-tU·! O ~:
r.~
bet .l,t;on
! ~le~' l)·C'ol [; t" :ker J 0.12

prodUCLeu

onder"·jcht~ c.

rne JacoL to I)arij!;

O. O.T. VAN DORP &0 Co.

lUallilla Sigal'cn ()avUa's

Geguarandeord.

[>1:1: isen (.~'H1.dL·;~?n

n

d l 'll "DI'IIl

LING te UANILLA. ontvangell:

Pas Olltvallgen:

I(OYliiSS/K K' HOOII,

i30E..\!~~e n . nr..:: r t~ O OiU!lor. llln·

llonr do plll..-huizl'll op. (la acbr·

Dello.".. ol WOl'{1t m or of no

van l ~b lctl.Cllo III d e IIl cc~lc gc\"aUcll onLWiHlI'd meJl oogcnblildi.elijl,

II AN IIJ IJ A SI GAilE N.
.... De8t~~:J~:~I~t~~.~ed:e ]n~~::~ g:~~~~oe~ ~~i:

~:N ·

\'lID 011 0

ala Ilanr EUDpn Hllgel!8 ue/,ell l1

ell reeds 11:1 de eel'st.e d ()s~s g~h rlli M (c II{~ bben, cene 1jl1ll5lige ui:werking. Ellie flacun poedm' en elkc doo!:i luhlcltcn is aUijd \·a n eell
uitroerig en naauwJwul'ig ber.icht \'ool'zicn.

LiefllCbbel's

EXI'EIlITIE

Expeditie

den mu Java, l~nar al .l e

cl!ien Inai1ltijd ill g"e!l{IIlWIl, hellij ah pocdeJ', helzij ill

(608)

GENEVE

Pl'.U·. 'E.~a •.. f {;e lc·vt.>)"·cn.
C. G. 'f, VA:, DO;'? OL C<>.

Jag·~~

SPIJSVERTEERINO

M'AAGKRAMP
VERSTOPPINO
KOllEK
BUIKLOOP
ROODE LOO,
CHOLERINE

~Iode ~Iagazijn.

Uit eene der eerste Fabrieken uit

-----~-

MAAGKWALEN
MAAGZWAKTE
HARTWATER
OPRlSPtNGEN

a.

(198)

Heeren

& VEIlCiKENS .

PER.S
De Belloekool (Charbon de /ielloo) is hare uitncmendc gcnccskrachtige wel'l,dadigheid YDoral verschl1ldigd lInll Iwre bij uitstek
opslorpende eigenschappen. Ilil tlllsclwthnl'e geneesmiddd word!
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