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A bonne~en t sprus

Boofdbureaux:
te ·8_1'Q"f/ bij da uitgavara G. C. T. VAN DORP & Co.
. iu · Neder/ImJ bij don .Haer W. C. DE GltAA.FF, to Haarlem.

Bij daze Courant behoort ee~ bijvoeg~

Haagscbe .Brieven.
De~ Haag, " Februarij 1875.
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Plotlleling aijn :de pra8tj.s over de 35,000 mao
Prui •• n, die in 1866 of 1870 dreigend. op oUle gren·
~en ";ud~J; geotaaD bebbeD, een and.re phase inga.
treden; Opeena · toch tran graaf van ZuijleD van
Nyevelt, die in IS66, onder het aerste Minidlerie·Uecmd·
kerk aan het hoofJ .toud onEer Buitenlaodocbe Z.ken,
iu· b~t atrijdperk. Hij erk.nt dat er in 1866 werkelijk
oen duitsch corps op ona. gren.en atond. W cI .er·
mala. .bij teveo&, dat volgeoa verklaringen van de prui.
eilobe .Begering, die troep.. mooatou dieD en om te:
gen den in90er vaD verdacht vee t~ wnkel't; maar htJ
woerepreekt tocb niet dat men beducht w.a. voor een
vijaDdelijken· inval; integaDd.el; I' ij laat dlt doorsche·
mer&D.
Wilt · nu even wei iozonderheiJ de nandach~ trekt, io,
dat graef taU Zuijlen bet oij .dan om de auodooht van
1866 en 'al) ~ijn beleid af te I~iden, het .ij oon bet
tog.nwoordig~ Midekrie-Heamokerk d.n hand.cho~n
toe te werpen, - ronduit verklaart bevr~esd te zlJn
dat de oyinpb..tbiiio van onae katbolijke laoJgenooten
·oDa. in . geva8r ~<?udeD kunli60 br6DJ~f' n, ' en ur op aandringt datou ..... taatkuode de waarbvrgeu E.I •• ubie·
deo van onafhaokelijk te .ijn \'au u ltramonlnan8cheu
invlood. .
• Wer,v .egt d. Siandaarr!, .men bn oi . t olHlerijtol·
Ian dat een enareo Jiplotua.t ZO'.1 iu 't ol'e~b.ar de
braudklok 1111 gaao luiden,. tenzij ilij wer;:oIijk rook· en
vOnken ,iet. ·B ij moot du. meon en dot on •• Iiuiten·
laud.v be .taatkonde neigt tot .partijki •• en voor but
ultramontani8me, V ~r de "ationa le eer van do con·
a.nabi.va partij, die beweert dat On'" room8cb.katho.
lijkau niet met h&a •.verbondeu .ijD, ma&r : tot haar
bebooren, is de besobnldiging ver. van vleij.nd en .an·
8en~m.'f

A.nderen &eggen: . • de brief v&n van Zuijlen drRagt
blijken vau telenrgeoteld. politieke eerzuobt; het iB eoo
wraakilamiog omdat bij Diet, in b.t tegenw,orJig i\lid.·
torii>· ~genom.D werd; het ·i. eeo aanwijziging b"e dat
Min1storie moet aang •• aUen worden." Dtl katbolijko
Tijtl uoemt dan briof • het 8chrijven van een opgewoo.
den Sectaria."
V.u ·een met het .Miilieteri. bovrienden kant, wordt
gafrugd: wat het doel vau gr".f vao Zuijlen .i.? D.
grondwettiga vrijbadon der katholijken kunnen locb
nl.~ vorkort worden; Nede,laod .taat toch in bet bui.
t.n1IDd bekand 'a18. een proteotantaoh •• taat, die geoo
pllrtij &On trek~e<i VOOt de katbolijk. rigting. Bel.tten
kIIu men ·niet det katholijken .ymp&thie hubben voor
. deu
Meeode de · beer van :l:uij leo · dut de Idg.n·
woordige Regeriug e.De waarBch';wing noodig had, don
zon bijhaar wei 0;> ean &odere wij. hebbe n 'uoneu
YoorlichteD.
Ook het Haag'c!", Dag61atl verklaart de aanl.idiog
eD h.t . doel vaO het otuk dea h.eren van Zu;jl"n niet
te hegrijpeD. ·· Ret horionert boa Nederland . zelfo een
der .,eersto statou was die hno gezantBchap bij bet Va·
tic.aD ophleven.

Pade:

FEUILLETON.
.•... -"._-_._ ..•... ---

voor geheel Nederl.-Indiiif 12.50 per halfjaar.

De .J.YieluDe llottert/am:che Cor.rant k\JmL tha'n., nu de
heer Gericke weder to Brusscl zit, de hundelwijs 'RU
den lIIinisb r van G.u ltstoin tagonov.r deu Gouv-Gon.
Loudon sflteuran. D. Mini.ter, .agt bat bl&d, · volgde
een balf.IRchtige, onmannelijlre politiek, on.oker. an
dobberand, dio born in ·. t )genB~rijdighodao verward beeft.
Hot maakt geeo goede" iodrok, alo bij bet nu wil doen
vOQrkomon, aloot hij beef!; mooteu .wi"hteo voor bet
dringend v.rlaogen vao den G. G. om ont.lag, en
cvenmin 4ls bij ueweer~ dat • eeD rert4chal Yaa. mee ..
oing" het conflict deed outota&o. Wat is de .... k· ?
Nado.t de G. G., iU ' BntW(wrd op de .. ~rll8g van cluo
l\Iinist,er, reeds in Octob~r gednao, gese,iod had: • vAn
aandrong ran hot be. tuur i. geen.prake; de .endin~
'\"an deo aigemCl90en S8Cftltaria beaft nieh met ~e
convfJrtli~ te tDBken H - Dm dit antwoord ' teLegrQfl~ ert
<Ie Minister: . ota&k de reis", hetgeen .eggen wil<le:

lI'ik grll~of uwe veneltering niet,

At

w.ordt,

naar ik

hoor, IDt. l aaDdraog geb~zigd.n

Hiertegen kan oangevoo,,1 worden, d.t de Mini.·
ter o.er wei bedoeld kau hebbon:, de rei. Van den
..Igem.enen secretari. <loot den schijn van undrang
ontstaan." In de bestaande ometandigheden, .~ deu
oorlogstoeetand; w.e de t;jd Diot goed gekozen om de
couve .. i. op touw te. "etton, Ligt toch kon do..r·
Juur de wensch der bevolking in boloing komen met
het belling der boofden: d"arom moe.t .ike ochiju
van iUlllenging ~un wage bet Gouverne ment ,ermedeD
wordell . De }lie uu:e Rotferdamsche verlangt, dat de
Mini,tlll in dc Tweedo Kamer, di,' den tienden .do.
7.6f weJ~ r bij~eukomt, oJ> nieuw
tar .veraDtwoordiog
...1 goroepon worden. ZOIl dit zoo goed .iju? Hot
kiln toch tot . goeD resuitaat mecr leidan. 1\1.0 ver·
gete ook niot dat de hee r L ouden reeds in Ife bruarij
18740 ziju outalag ..oeg.
Ee. prij.jo yerdieut de Minieter roD Goltet"iu voor
eeu bes:uit, volg~n. betwolk flinke' ond.orwijzere.oen
in Iodio een goede bevoldiging Eulleo kuooen krijgon,
evenalodit voor ooderwijzers open staat volgen. bet
bealuit onder l "ranaen 'Van do rutte gOD omen. Kun.
nen de la..toteo het tot f 6(100 ' 0 ·jaars br. ogen, be·
halvo \'rije wouiug 00 emulumont6~j de onderwijze.
reBeen zollen nu volgene het be.luit van 29 Januari
jl, kUDnen opklimmen tot I 4200, bohalve de toelage

voor wor.dtig.
Do 1I1ini.ter Haemskark wordt, o. a. ook door de
Nit/noe. Rotttrdan"clte, nog oltooo kinderschLig . bard
gevallon over ioto wa&r .. aO bij nieta· doen k&u. Bij
been iIJlicbti"geo aaU da Tweede Kamer gegeveu
ever het v<rbi.den Vao het opvoeren der operette FariUT Leben door den
waarnemocdtn burgemeester in
,len Bo.el1. D~ Mini.tor toont daarbij .an, d&t di.
waoruemende burgemaeBter in .ijn regt wa.. ,Ja
maar, ~ zegt men nu, fi de Minister mOflst verklaard
beobeD, da~ bij bbt· eeu ,.rkeerd gebrnik vau de wat
Bcht, en dst hij hot atlikel dor Geme.utewet, w.ar·
nif'; rl e
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NDe c6Dluur," legt Olen, .moet door bet publiok
.elft worden uitgeoefend."
•
Ja weI! het publiek is DOg al eeu Btrenge .edemeeBler, vooral wanD.er bet een stuk geldt dat in · Parijs
en io Brueo.1 zooveel malen opgovoerd i •. ,Men moet
hot toch . ook ge.i.n h.bben," geldt dan het bo.geL
En de .elfde Iiberaleo die hier h8t publiek • • If.taD·
dig will eo doe~ optredeD, v.r1a~gen eldarB dat de .t&nt
lorgen z&l voor de verstaod.iijke, ,edeHjke .0 aeothe·
tiBche opvoeding v&n bet volk!
.
.
Ook, ik bekan · het, been meeBtor Beomekark mijn
hart geotolen door de . f'linke wij8, wnarop hij zijn · wets·
oDtwBrp teg.n d. losloopeode bondeD bandbnaft. Bij
.telt nu voor .e allen te muilbaudell, behalve 01' de
jagt of bij herderB, en .e, nla.e ongemuilb&nd op
.traat of op den weg loopen, af t. maken.
Of dit noodig is? Er zijn buurten zelf. in da vorstt!ltike r6sidootie; woar wen, als meo wat tlriftig
,oort.tapt·, ·.on scb ep blaffende bonden nanr d. b • • nen
krjjgt, Soms kamen er· k.J'f.rB op n a8nvliegen, die
't ni.t bij bl. f~n lal.n, maar bijteo oak: er i. meer
dan o.n· voo,bo.ld van , Eu buiteo de &tad .ou i k boe·
ven kUDJlen n.auwijzen, \Vaar men vo18tr~kt ni~t altoo6
op dl;n publiekeo weg "Doder gev&or voorbij k.. n saan.
Mij dunkt, bet wordt tijfl dat de.. barba.rBcbe toeoland eindigt.
. Aan den· plegligeu maaltij<i ·. in de :.ladegehoorgaal
to Leijden zulleo d. pruioen );·red.rik, Alounder en.
von 'Vied de(1lnemen: de prius. vao Oranj. naor 't
ochijot niet.
.
Tot h.t aBnbooren van de f.e.trede In de Plet.r.·
kerk iijn eon &ant ..1 corpor.ti on g.vrn&gd. Niet al de
collegeo .cbter .ijn uitgonoodigd om zich te <loau
vertegeowoordigen. Zoo bobben de individuel .. leer·
areo aan oe polytecbniB.he Bchool to Delft wei
kaarten ootvangen, ma.r is de .cbool .olva Diet ge..aagel; 0'0 b.bben ook de leden der ot&ten·Goneraal
kao.rten gekregeo, waarop "Hl staat ~ in cos~uum"J
. maar ni.t waar ze, na &floop van de plcgtigheid in
de kerk, iD hun oootuum zullen· mo.ten blijven.
D. bur~.m.eBte r van Leijden beeft van een oud·
.tud.nt, th"os mee.ter in de regten ';u landeigenaar
op
\Vaar hij .iode ISn wooot, I (;300 OOjtVBO~
gen am op den S st.D een bu;tenge wooe uildeoliog
van epija en drank aBO de arm.o der gemeente tc
doen. Dat i. nog eens f1iuk. 't H"rinuert aan e.n

nnt_

lee.de, b;j de eerste gel~g~eDheid .al b;lpen ;ijzigen."
Wat een opwinding vo~r Diet.! Ofeigenlijk g••
.egd . tegen ieto dat op Eioh .elf.eor goed i.: want
de 0 pvoering Van aile mogelijk offohbacbiaanoche
prullen moe.t door all. bu.gemee.tero verboden wor·
den. Die dingen zijn on~edelijk · en bebooren op 'ijn
best tbuis iu eeo of ander . tor .Iecbter faam ata8nd
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Voor iedere volgende II woorden

cbRDtan'; moar . b•.t i. .cfoande dat fat.oenlijke
lUI : mo, hun ..ouwen · en . doabters in een .tads·, of
soma · wei iu een Koninklijk~ komedi. er moar kom on
luitereo, Toen ik in d. baagBcbe optra op· Den Z.·
t.rdagovond iu .eo . slampvolle zaal la belle Hi/line 01'·
,oeren "g, oo:;... .ode ik mij voor het pnbliek en kon
:k. mij niet bagrijp.n, dat het die flauwe obBconitei.
tell zoo g.duldig· of nag . wei lacheDd . aanboorde eo
aankeok.
.

dHettont goven : de •• WRe .en blondeknaap, naabwe·
lijk. don kind.roehoen.n onlw •••• n 00 oit zijn angBtig
kijken ' oaar het .adden, zijn verzuimen van de wetton der kunot en meerder. mork.bv-e . toek euBD, be·
.peurde ik alra. dat bij bang voor mij W88; uit plaag.ucbt
DOO1l HE?olZBLVBIi VBBU.<ALD.
brie.chle onbi.uikte ik et frisch oplo. on trappelda ge·
weidig, wanrop bij met een angolig·gela.t vrooll - .of ik
(r8I'fJO/d. ZU het . nU1IIm". can!1i.teren.)
ook wild wae!· Nadat aileD r.edo wareo opge.t.geo, na.
derde hij mij .choorvoeteDd eo hc.te.g mij op zulk een.
Nil dele ·mialulr.te expeditie bad . bij .ulk een · afk •• r
onhndige w:;.e, dat de pi~.ur,die 'mlJ va.t bi.ld, moei,
Tlln 111\1, dat bij mij .poedig vao. ·d.baod . deed ·eo
te bad.ijn lachlu.t ta b,dwing.oo. Door een mij
mij Ilagblll'tlg_verkw"D.elde~ .olw.a t mooot. Olijn · paat·
andero vreemd 'l'ed.lijden be'angeu, Iiep. ik . fal&oeu . ..
deb"rt Jijden onder. al dat . bieden· .eo . loven;. alo .·eon.
Iijk 'aD 8tal: af, of•.cboou bet mij .e.rw.inig mo.ite
moubelatuk! ..Ia a.n bnie, werd er ·.over mijoe· bo.da·
geko.t .on. hebbHU, hem nogin d. etal . aftewarpen;
Digheden geha.peld eD mijoe ond.ugden tegeD mijne
onderweg maakt. bij mij .chter geweldig . boo., door
deugden opgewogen, . welk laotota mijo kie.ah ge'oel
't meesb kwetet•• Ik viel nu. de.u direoteur ee"~r M..·. mij . met .. de teugel. iu dan bek te .oagen, terw.ljLbiJ .mij
nego teu deel, ·voor welkeu ik .-Dltijd teel. Bchting ga- ·uitvteeo voor , 01> bol gaan; altijd . iobiord, · .. wailDe~r
ik.er friocbop 108. dra~fUe, waarvao het dc.odeenvol»
~oe.terd beb, dlarik io . hem deu mau vond, die met.
diggevolg w"., dat ik,t.lken. val.abo .sprongeu ma·
pllllrden wi.t omtegaan; tot mijp ongeluk eohter keur·
kend;.... IDljn ber.Uder ·' t· la,.n te, padfd · bard deed val,:
de bij lIIij nlet · walltdig bem tot rijpaard. to diene!\,
1.0. , .T ot dUB.e.r .ging 't· ecbtor.' "og, maar .nll -:- wat
~Ir moeaqk iu de Manege dienlt doen,alwaarmij·
volgde? Zij ha.Jen afge.proken naareene drok bezoah~
De aTonturen ~eer meuigvuldig waren.
,DIIIP·!k ftMI vlln· gestalt. en voorar , toea in de" t. wandeiplaate ta guao,en ••oal.ik verdor, uit buu ·
ne geaprekketi boorJe, aledan · vlak voor de ru.tplaate
kraeb' VIIU miju lomertijd was, waren al . de . b••oe·
km del' Muuige ..". 0(> · mij . gelteld, uiat allen wa. · aldaar met een fraaij.o zweuk stU t. hooden; '00 giloegd · zoo gedaanlo wijnaderdon (ik bad iud. verte
reO ellhter .'"n. gelukldg iu bet berijden vao Olijn
IIIre6 gezion dat 'b er zeer vol· WAS) wij naderen meer
penoon, -:- iDiJnB groote aobtlDg · voor .go.de. ruiters
ell metir! ·wij .wenken-'-.eo-pangl-riok-kink-kiukl
·daar ligt ·mgo b.rijder boven op eeo tafeltje, bel .. deu
met ·fleaaaben eu gla.en, o·n introduoeert .ziabop da·
mil.· OOlp . onhand!ge .W~'8 bereed, in 't... laDd deed .tn.!'
IIltilmi. cOp ·lIe~en morgeD kWllm. ar eene· bende Jon· oe . wij~ein e.uvrolijkg.z.lso~ap vlln dames en hee· .
reo, onder . welko• .eereten, looala Ik later hoorde, oak
selut 14 den .tIIl ell vroegen ieder om eoo pllard;lij
"_11 rier iD getal . 6D "WijUe pikeur nmlr drie b~ken • ijne aangol1edene wa81 Of . dep declaralioD d' amour
·6baar·hevalloD ie, weet ill . meb, aUeen merkte ik . op
tlI\UI
. ,IlIA.4....(Iao.au. h.ij dt.l.e eerw'Bardige. veter&uell. Doem·
~'111,_
IIIU, ·met. leedwelen, .IIIID dan norden datsiJ ~(lO vrij .ullr geligt zette, d..ar bur a&/Ibidder
balr eau glaasje rarfait d' ..mODr, gevolg:!. door. Wit
.~ '
'
' gebrokeu glu op eeo nlellw sijdou kleedjehad ge,~lt
,~ W, . ~do» ~.aloruiail onl worpeD.Ol1dereell uhbutldig 8e1.ohVIIDbe~ pUbllee .
..-:~---,--~ -.,, --~-., .,
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kamen, .obier geh.el gevnld m.t .eo lang gedlobt:
de nal.fen,chap. c.n de .. landj01lA:er, wa..rbij vooral :ook .
de nooleu, nie •• t ·belrekking hebb.nd tot de l'Tde
oeuw, de aandacht trekkeD, vol ala· z. zijn van aardige
d6tail8 . en vernuftigeopmerkiogeo. D. uitguf . vau de
ge,ohriften van BakhoiEen vanden Brink e\l de · b~.obrij.
.ilig van .ijo leveu blijft nti ook o08fgedaali.~Wa8
dan ook eige!l!ijk eeD . werk d ..t nooit klaarkou komen, W&Lt Potgieter etorlte . er in kwiotigen· oV.Mloed
al de berinneringen io uit ~an zijn I.veo ·en gaf er
he.1 (Ie letterkundige ge.cldedeni~ iu ,an de la.tete
halve eeuw.
Hij werd in 1808. Ie Zwol geboren, was eerat tot '
in 18BO, op een b&udelBkantoor te ADtwerpen, ging
daarna naa. Zweden en . veetigde .iob toen ala ..Olak~~
laor te Am.t.rd .. m.'
In AI·m.lo heer.cht op het ,oogenblik e·e n werketakiDg
die eenige oogeruetbeid begiot te bar.n. D. fabrijk.
arbeidero beklagen er Eicb over dat . 'ij in duitaob geld
belaald wordeo . • n d.t premion, bun v:roeger· toegekand, . ing.trokkeo zijo. D" patrooos beweren, dat de
betaling in duitsch geld reed •• 001aDg bestaau heeft,
eo dat hot werkvolk niet vooroit beelt te kenuen ge·
gaven verall<lering hierin t. weoscben. Vau beide ~ij.
den Bchijnt men niet te willen toegeveD eo meu vre\st
eenigezins voor ru.tverstoring.
De gepeoBoneerde geoeraal Boome, die ev.o Minister
van Oorlog wa. ~nder bet laatet. minioterie-Thotbeoke,
heeft io het f.bruarij nommer vao u·deo Gid8een tientol
bladoijdeu o.er ~tcbin g•• chrev.n. Hij beriuuert .a&D
.bot gozagde van .Michids: .Atjeh is e.njw.spenDeBt",
eD stolt dat togeno.er de beacbouwiog, voorkomende
io bet · verhaal eener lending oaar dllt rijk in 1857 •.
Iu dat verhaal, 'blijkb&&r .fkom.tig uit d. omge,iog
van genecaai van Swieton, toen, civiel en 'militaire
gouverneur val> Sumatr&'• . Wes~kuBt eo al. buiteng".
wo.on go.snt naar Atchin geweest, - werd dat fijk alII
tervallen eo ontzenuwd voorge.teld.

Van Swieten 'ou dat Atchin, d.. t hij vau nabij ken: de, wei ~poedig tot red. brengen, d.cbt men, en wer·
kolijk scbijnt hij z.if 00:' ged .. cbt to b.bben .dat de
onderwerping niet Eoo;moeijelijk zou .ijO. Met bet be·
zetten cn .bav.e.tigen van deu Kr.ton b•• cbouwde hij
oijne laak alo· geoindigd . • Sedert io · cen vol jaar .,er-.
loopen, eo bet wao een jaar V&1i aanboudeDden strijd,
waarin ,te b•• ctliog van deD Kraton rustelooo .werd
bc~tookt- .... een jaar, dat andormaal aan duhendeu ·
h.t I. ,en of de gezondheid koette, terwijl de onder. '
werping van Atjeb nog OIItoedo op.icb waobten laat."
,Geuera.1 V.. n Swieten beeft · .ich omtrent Atjeh
. en de Atjeber. vergi.t .... ware hij gesl&.gd, bij lau ·
uitbundig .iju gepr.zen. l:ogenover de . bouding van
den vij.od na den val v.. n d.o KraloD bad de ver·
giB.ing ocbter mo.ten opbouden. Dat dit . uiet bet ge~
vol · iog""ee.t, daar.. ao · i. b.t toe te sohrijvaD dat de
~~~e~e.r. ~ij.~'.1~,8a~r.. I!~_~.. de,. m.~a~~ ,die o~~~ .1?~, eeuw oorlog •• dert m.t .onvold.onde mtddelen w.rd gevoerd
"""v .' ..., ..... 0 •.h \..-.I. " ' " ...... " ....... v O~ uU .~I.h}H..
u ....
11
00 ger ck~ en waa .. cbijulij~ . ve.1 grooterverlia.eu beaft
toen tOO keroaobtig . wi.t in 't licht tu st~lIeu- daar
veroor,aakt, verli •• en . die on •• . iodia.he l.germ.obb
.ou Potgieter ook mee iogeoomen ZijD gewe •• t.. .•
in bet bart b.bben aangegrepen .... Atj.h ~moet thaD8
. Hol.aB, bij oal oos Diet m.er verraab doen etaan
,allen, oal onze heerechappij over Indio .taon blijveo.
door ,ijo diep •• tudie, EijO uilnemende kenois, ,ijo
.... Maar er i. me. r noodig daD buld. eo geld om den
dicbtorlijken gloed! E. J. Putgieter iB ep ze. en zeB·
oorlog t ot eeo goed eind. en bet india.be leger 'op
tigjarigen leeftijd, den 3deu dezer te AmBterdam gekr.chteo te brongen. Er .ijn .mcnn.kenl" noodig,
storven. Pas waS het tweede de.1 zijoer Ponie uitge . . .ou Daond.ls gezegtl hebbeo, en vooral een andere
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en bet gegH der om.ittende dame8 Itrabb.lde hij, mooi
geb.vend en ge.cheurd overeind au ooltrok .iob b.. ns.
tig aon de oogeo de. m."il!t •. 'Mij scbeen bij de oor·
.... k , " 0 zijn' fal tt..teochrijven (N B, do jong e u kon
ni~t oe". goed .p mijo rug .itten en
daar .ijn
tnege,en aan . den .ersten ,iodruk) ten minete, zonder
hem keerd. ik naar stnl t.rug, terwijl ik mij deu vol· '
gonden ocht.nd mat d. ·o verige paarden vrij wilt .• er·
ma&kto over mijo kluehLig avonluu r.
Eooige . jareo ,Ioden b." nen en nog altij ,1 bleef ik
in d• .nlanege; moar reede · doalde ik in rang, d.. r
het nil gewoonte gewordan IVao, lDij Ran deo eenten
deo b•• ten.aftegeven, al mijn v.uur wa& e.hte. ·oog

"'0

meeete rsl - d. .f.chuwelijk. menBcbheid kent de
middelen on. tot geboorzame volgolingen of li.ver
voorlooI,,·r. t"make n. Hoe ik ook door allerl.i .proD.
gun ,trachtt. den 1.,tiXen nnoleep omver te warpen
- een krachtige .w"upoIDg bragtlllij telkenrel •• tot
ooderwerping, zoodo.t Ik, 8chuddend6 van .t aoro, van
mijne heloehe. plaonen moe.t .afzionJ. Het ·togtje eebeeu
.oht~r mijo meo.t.r ook oi.t b.vallen. t • .• ijo, altbAns,
t'buts komende, waren ilijoe ' aerate woorden tot den
pikeur, zijoe haodoD toon.nde (vol etriemen .' van de
loid •• I. - .. at ik· .g.Lrokkel.l bad !) : _Daar ia .w·e t helD
,oor 'to,r,ijtu.ig . niets , .t.? begi"Do8D t ,wij . ~o~teu, ..maar
zieo, hem aBn den ' man

~

t,, · braogeD."

Eo . • ooge.ogdl. zoo ,gedDau! Het wa• .. w.der een
ik , bij mefl"~een ,de
reoomm6 vari eeD kwoad paard .. In de nabiJ hoid der
beerlijke berf.tdag! de .Iuoht was zoo bl.auw eo het
. • ta.J wareD twee dorpeo, w:elk. veeltijda totru.tpuot
v" l<I was nog zoo groell en· de boOnl.n k"k.o nog '00·
fideell toen ik D~.r e.ne .D&burige paBrdenmarkt werd
werden geko.en. Op deo weg. ~ .. ar ba.t ealle, had ik
gebragl; welk onderscheid wo. ereobter tU88cbeo de:
keuuia ~angeknoopt mot eon paard~ dat gewoonlljl< op
een aan deD6trautweg grepoend .laDd gra".de, eo met
zen oag .. eu dien, . ,waarop ik .voor .: hot : 8eret- nog on·
verlaogeu. Z&g ik . &Itijd Latoogenblik . te gemo.t, wanbewuot . vonmijn :lot-Dl\ar .mijnem.D,80heodieo.t werd
gebragtlvoorhaan wau ik . vroIijk en : bnppelde laogB
neer . ik , baar . ZOI1.. kuoneo .begroetan. G.b,.urde ·. hot ·nu
d.. t. ik eeoni.t-rijd8r .op mijn rug · had, welke joiot
de~ .... g-.n. thana! i~deroog.oblikvoeld~ ik de . nijdige karwat8mij de leudenen_ streeloo; daar ik
don tegenovergeotelden. ,weg . opwilde; alsdau Jeorde
lu.teloo~en met .b aogonden· kop · ·voorwaarta •• breed .
ik .heQl, dst het pBGrdrijllen niet all.. · was, al.ook, dat
mijne : oi.la .W&8 ·, ionig b .... og.n ·· :"D mijn
hij dien weg Diet . op .k01l ganti, daer ik van die gele.
barte waa vol! Hilaaol wat haatte h.t mij, te midden
g.obeid gabruik maakto,om mi!ne ,rieDdio op deu
vaneeo ·menoebenraa, .dat het .geloofaan paardezieander.n weg goedeD d&g te gllan . zeggen eo. ik . hem,
Ion n~geertl .mijo oogelukkig niterlijk trok de aaU·
die de . mid del en niet hande mij Ie· dwingen, Doleo8
volens . met mij· voerde loodot hij bij . lij;,e te· . daoht van eenige . jongelieJen, welk .. wij op ~eg out·
mbetteD en e.n· huooer maakt. dB kritisohe opOlerhuiak.mst blilf . luimig, balf knorrig moeilb ·zeggau
king:, ;kijk, dat .paardpbilo8Dpheertl" J,Iadden .ij,di..
• vaO . plaute . lijn vetaoderdJ" . Tot nog.. toe wne. ik
vera.booud gebleveu v8D .de tuk .olllvoor eonrijtDig ,om .ijDe .gekke · ""om.rkiog .uitbuodig lachten, ·kuonen
te loopen, ID.. &iniok blerin zou ik bet lot vBnmijne ' . weten,: dab bij der wa.rbliid IuD pabij, wae, voorwaar · .
voorgangerH moetell.deel.o, daar de direct.e nr op ze·
lij louden niet. metspotgel&ob, maa• . met, .medelijden
keren dag leide•• epau . mij deD bruiu." (mijo kleurOil mij bebbeu . ne4ergezien.
"
na&III) : _eeoe · ,oor .d e .mlbnrrie;"dele o.ngewone ma·
n1a~ .· .aD . loopeD bevisimij volatrekt uiet, maar bel...1
(8101
:oolgl.)
-lIIll hler, begeef01D~ de penl..;.. Ollie wreedaardlse
niet vefd,wenen ' eo nog, 'maakte
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Gt. 24en
B."•. n.gMilI/or6
..hehh."n..e.de k.op
w.'·«!r.··.de
. . betbuNe1
n . er
...'..
QI.II.de
OhiD.an.'e.,
d.ie. Jande aladh.ektoa
..•.D. ."rilt!Uk@~
{l""'
..•..
.'. fIg.'. .Ih;BIIiwlUld
'W
. '." .,jijI. w.ordeJit
Iim.B,'··' .
herrnDerd dOlt. d"n
,nil lleur ~ op bet ~(}I1W'llglt.etege)l.dle.
g~.et w(}rdt door
&l\lh 161,,,
ont.' VAn' deD dlreoteur van Binnltniandsoh beltunr een l1li'11' ,;~~nd::dd6 a'\IItoOrjtl6,
ligoballm ~afl~ "lj om
Het, ia oene be~fmg .an bov.alde 80ed~ >en uate':!'
•.-.. ..........IlfI.ermanll~. ~ als ltrto.open ' Buoml.depen . "bestedingzolgebonden w.orden .vtin bet . "ansport
"A
alln n em&K";d uuen aonue, . en. ".
. e~ wo~dt 1D8.,n.;et 100.,~
... '\~D. b~eY~OJJw~rpen. sal,.!~
e-"
k l~'k"
du t
. ';'ul gtlde" en gQedere/f
An
e ,,,,oenool1g, I 001 loopt behge.ucbt,
g .erg , " a I we ,.an e _ ",,10 .1IltbIa- el!' ·o'l'er. i<WIf'
er o,ve,·opvattep. Het is dan Oak. wer e lJ . .eou gao
!10WJemIItISfIl~-pro. 0811: " ,
.
..•.
. . , dllt iD die streak een 'jon"en, een kllrbouwboederzouwordt,wannoer wij' ~en. wsgentlo tijrng, ofRAllrdeu
pende WObd I
in en .door '~8 resldentles Bageleo en .~anJoemas •. ~e~~eep,ietsb ziju,om"na llell:lvermoord tehebben, b.mvan ••nti.I,La! 8111~.D~ waarde,·. reapektiov..lijk ,m.~t
durende 10 JlIl'en, bam. ven 1 January 1876 af.
In· .;tt.~de toeatand. te doen blij,~en,opdatftijn ouJers
1 100 ,of met 16, s Jaars .I~u belaafien, ~et!!ebflllll!
en met December 188!).
of fam"l. coudeD ~en dat by.waakteo"er de bem
doob olet.bllt vtlorwerp ai'ongellagen. Ooklo :Q:oUl\!ld
aaovertroowde karbouweo,torwijl detodoof zij3 moor.
werd io de ~~rig.. en 'zelfs .1l9g ill, bet begin YII:tI de.
,_.~._ _._'~~-. ~-".""'-'---;-~'--.--.- .-.GBNEESI!UNDIGE BB1I4NDBLINO; op verzoek. van den
denaars werdell weggevoerd.
Dit berigt , vereiscbt
eeuw.eene b~.ondere belaetlDg vao ellt. paar4 (of (lOll"
(hackle Reddc.t...r!
'
ReBide"t ,,"crdt b~kend gemaBkt, dat alvorenade. onl>i
ecbt.r nadere beveBtigillg.·
. . .. ,
geld). eo 'Boelk. stuk vee (al.·. bourugeld)betaald, '

. delt!.,ll11h.Un
hO.Ofdolll
',·iBbl'&
. • ..n
bedUrten
Ii -(IG de;'..tb&komit
te lIer.er.
'fOrlIeke~im."
.:o.6n
Men hllui.i. ~Il ' dat AtohlD hier de'aandaoht

e;'d

! :.

\'an"

w.

liJ;.
"

Ingezon'd"'. en st·ukk.en. ,

Lpc(Jfll()ti~f

lode
vao Hdezer No. 57 komi voor
edoe OOl'l'espoudeotievaa deu hear Bouth, dr..genn~
tot titel ,oon. reiBj. van Pekaloogan obar Sltmaraog.
Sebrijoer wonscbt bet pnbliek foor .ijna wa~rbeldB
liefde Ie stemmeo door den. aaoher:
• Let wei op datum e,n uur" doch reede op den
tweeden regel:
'
• '.Middags balf twaaif vertrok ik per, • P,ostwageo
J. 11 lIlet les poardon" wordt ,Ii. woorholJsltefd. Olet
• oetell getrapt. . N~to belle, d. beer Booth vertrok
's avonds -om balf twaalf eo oi.t met .e. maor ...net
vierp"arJeo. Bo,eodien b.staat io de gaileele res, den·
tie' Pekah)Dgan .goo. poet etatioo met nome Soerubang.
Sobrijvers stukje ware .dus ~.. ter ,gepl~.t.t ,?oder het
boofd .Ioimige mededeehngcn ,:EantalBlen· of lete
dergelijks
.
Dot ds' heer Booth ,oor ,ieren twin~ig jareogel".
den per rei.wagenio. 24 ureo ,an Cheri Lon n.~r Sa·
maraog .eiade,is geen humbug ~"n de gerlOgete
eoort, zelfa. bij ·bet pracbtigate weer III de .. ?oetmoull.
BOD, daar dit traject eeneo af.tRnd 'an .iertlg . p~.teo
om,at waanan drie posten over cen Beer geacc,den.
t d t .. ein
eeWe :n1l00' den humbng eon9 ontleden,
Neem aon .oor het .erspanneo up ieder,m pOBt het
minimum twaalf miDuten; di' belcopt NadB .e. ,ureo
over de dertig poston, vnordo dria post eo geBe"lde?
teerd terrein ~6n uur over ierlAren ,POtlt, ,te zf\lll~n drls
ureo; bet cverzetteo per. a3 •• k ov;,r. drlo .oit"s ,.IB
minimum 45 minuteD "I'ontbond b~ ledore ovenettmg
makeo reeds tWAO oreD .16 mi"uten; dorholv. ~eo to..
toaloan 11 ureo 1,; minu!"n, ")Odllt de ~verlge I af·
stand 'an levea en twintig posten zoudo ,.,IJn nf:;o;egd
io 12 ureo en 45 ';inuten !!!
nsak..
Bij bet of.cbild,,,.n V$' toost""Jen m~et de
k
te waorb~id' 0/' den ."orgrund .t."n, w, moo wer,~"
lijk bet pnbli..'k eODe diens' bewljton ell door publ"'l.
teit pogen bet goede t.

be~:~k";~st_amhLen8Dr,

15 lIIaart 1875,
________________

Samarang.
STOOM80nEPEN. De Co.rad vertrok 13 dezer, via
Southampton, Napels eo Padang nit Nieuwediep oaar
Bata.ia
De Eoni'!I d" "'ederlanden rer,rekt •• rmoodelijk 22
Maart ,an Sam&raog eO 27 l'I1..r[ villl B.tavio,
BOLtANDBOO-m Mut',. l\)t Zcmdag, dL'D 2len dezer,
best.at op bet poetk.otoor alhi .. gelegenheid tot h.t be,
zol"gon vao bri,ttV6D, tlrukwerkcu tlIl' mOllijtt~rB, uitslui ..
teod ,Dar Nederla",I, t" rerseouon per stoomsebip
Eomng dor NedeTland.n.

.

~~-

KOORGEZEL~OHA.l"
In verband met ooS berigt VIlO
Maanda" II. konnenwij. thaos m"iHoeleo, d.t de .ta·
tuten v:n bet koorgezetBcbar (J"ceUa vastge.teld zijn
eo reed. bedeo over aeht da.~en .de eerste repetitie
flal geboodeo worJen,
.
Mogen wij nagen of in de statui en de maooon u;,t.
geBloten zijn? Voor een compleet koorgezeleebap OIJO
maonenBlemmen oomiBbaar,

P"oHGiERB STOOMSOIfIP HOLLL'W.

,Met bet stoom.

schip Holland ..'rtrekken Van Samaraof/ooar Nederland :
kootr. 1<'. W. v, Hengel eo fam" luit. Meijer,overste
AuffulOrth en famil ia, overste van Thiel, 2 . oDderoffi,
cieren on' 11 mindero Militaireo.
. ____
HEDE" ootviocr, eo wiJ' de ov.erige m.i1.pakketten
h

met berigten tot 5.Febrna rij. Het voornaamete nieuws
dee,lden wij reed. mede.
De Australis.he. bladen bragten geeo bijzonder
nieuws oan,

Uri' Ambo.awa Bchrijft meo ooe,
lie. wo"rdt bier woarachtig hoe langer hoe mooiJ'.r.

I~er;;i.toreo ovund (.aturllag) omstreeke elf uur,
wnrull or tweo heoron van Magelang met de postwagaOl vila dell' Hear "an Vuul'cien hier aangekomen.
Op do hoogb van (Ie po.t 'Djamboe wordeD d. twae
voorata p~a"leo vao de vier, .ermoedelijk met laosen
geetokeo, .eker met het doel de Heeren te lull en uitplunderen of ferlllO<lrdeo, voar hat geval de pllQrd~n
niet .meer verder kuoden. Hoe bet zij, men moet te-

g~nwoordig

0ppO.BOU om 'Bavonde of 'enacbte loog.
den groaten weg 'an Ambarawll op reis Ie gaan.
D. policie oobijnt nog ni.t bij lOagte te oijo om
ae dieven to kuonen votteo; maor

zeker i. het, dat

BATAVIA, 11 Maart.
ben de komlliandlloten

Gi.tereo eoeergis~ereo heb·
de tweu hier t:r reede

\'8U

liggende vreemrle oorlogecbepen bunn!) opwachtiog bij
Z. Exe, ,l"ll G.-G, te Buitenzor;!, gelD38kt.

sCI1U.pptHl l(' nui.s ULiUUIJJ.' II,

jj,ilu

UUtl j;g(:~HUtlU

liiill

lIU

bi.deo. .
(indiiir.)
_ (}isl.er"~ namiddBg beuft ceo m.troos ophet
Siamesche .chip China , .een zijner kamer.den, gena.md.
1\-Inl', met eeO mes doodge.token.
De moordeoaar i. 00 middelijk door den water8cbout
naar de Slad.boeijeo gebrogt, terwijl de dokter vao
bet wachtscbipdadelijlt geneeeknndige hulp heeft verleeod.
(Bat. lidod?'l.)

ltallen.
Jllist toeo beideo eeo toko op Ptkodjal' iogingen
om te Vl'agen, of de bedoeld.. chioezeo zicb daar
bevGoden,. kwam vao deo overkaut een chineee aangeloopeo, ea gaf dell eohout onl..
d!n uitroep"
108 policf-s 108 mall apa? ooverwacht. een he'igen .slog
ill 't lIalig.zigt. Daze' moe.t.sieb natuurlijk verd.di·
gen, enwerd g.bolp~n door den heer v. S. waardoo~
eene hevige ,worst~liog' ootstood met eeo aantal obI'
nezeo, watlrbij'deo eebout .P. Bijn gouden ketting ontrukt werJ, "'elke DOg niet teruggevonden is. Einde·
lijk geluktebet, den eersteo. anovaller magtig tewor·
den eo te binden.Toen' bijeubter goeden wei in
't rijtoig w.o, kwamen va~ all. k.oten zijoe landgc.
nooten aao,enopeobaarden op deluidrucbtig.te wij.e
bnnne vijaDdige gelind.beid jegensde policie.
• Sleobta met zeer v.eel mo.ite koo men den. gevange.
ne naar bet· stadsverband' traosporteren.
In '~belAog van bet prestigeder policie, en van
de algemeene. or,le.· en; .eiligbeid .ie het •• er~~n~cbe.
lijk, dat deze'Bak streng ondenocbt en de s,ebuldigoo
voorbeeldelijk g~Btraft worden.

. _ M"n deelt eona mede.dat de Lui!. Generaai Eroo·
van ;\ljeh iB vertrokken DIet "ell 200 " aOO·tal Ini·
litoireo, wsarond'" vele .ieken, die zBlu.dag a, B.• lhier
worden verwacot.
--:- Van ecn zaer gelnofwaordige.zijrle 'Vernemen wij
dat <\, E. de Legerkommondant Witthon Iudio vooreerst oiet .al verlaten, doar <\. E. dringeod moet .ijo
ve..oeht am ziin kooiIDaodoment Liet ne&r te loggen.
ne ki.t· met het staodbeeld vao JIIO Pietere ••
_
Koeo ataot nn roed. bijna .eo vol joar 88. den kleinen boom .. De tijd, de regen En do. baldadighoid. h.b·
ben iotuss,h.en ruimschoots gelegeoheid gell8<l, om hot
door Dieta b"schutte of vordedigd boutwerku.n t. Ion·
den,R"edsverecbeiden planken zijn totoal vergaan,
en gunoenden .inland.cheo .balieklui •••• bet voorregt,
kenDis te oemeovan deo inbcud en zicb·in bo.piege·
lingen daar~v.r te.~erdiepen •. Het is teO meer usk,
maatregelen tegen mogolijka be.cbadigiog Ie verorae·
oen, omdat al~ bet bseldoon deuk ofe.nknaauw .b~
.omt, derijke Chinezen, dio indertijd de gelden voor
. deoprigting bijee~brugten, er; waarochijolijk 'oor bedanken ';. _nlloo, nu. oak. nag. de ko.,tan van reporatie
voor hunoerekening te. nemen.
- Tegeo qen beer B.,beacboldigd van , ..Iscbbeid
inopeobare· geacbriften, ie' I) Jaren lucbthuiastrafgeiliecht.
(.4lq; Dagbl.)

.-',-.-

'BAlfDJJR;J;[eden naobt was · erwedereen ,aware
bandjir,die bet Obinesobe hamp elide IlIlIg geleged'
kAlllpolllgll QverstrO'omde.

ben, vold.deo vrij wei DaD de verwaebtiog.

wa~r:J~~~lijvko~ki~e:lu~~to ~~~e:~n

. vOlgenden dag,

~~~~~d:and;r~e.het be.taao van deo Spoorweg ,.ij on-

De sehout P.bad oameotlijk giateNn een. klagt
ontVllngen .110 den heer v. S., wieoe kootaier, volgenB
~ijn .eggeo. geelogeo wae door .eenige chinezen, die
dienzelfden dllg een huurrijtuig vall deo heer v. S.
hadden gebruikt. Hierop begaf _ioh de schout p, in
gezelllobap vao d.eo beer v. S. oaai het. Cbioescbe
KamF ten einde eeo ooderzoek naar d. zaak in te

1'lIl!l' V~IIVOLGII vao ons berigt van gioteren omtrent
de beleellde kettiog bij deo lombllrdbuuder op· Karaog
Bidara, deelenwij mede, dat gsooemde "kelliog behoorde to~ een allntal gestolon voorwerpon,·. welke de
polioie opspoorde.Delolllbnrdnouder beefb dua ,!Ille
regt d ••rop verlorell.

~f::edo:e~igi~naOo~~:~gngb:::~:' ~:! dg:J:gat8~t!:~

ben .t.lt men deo assistent'.eBi,leot .sosprakelijk.
Dit ie onbillijk. E.n aBsi.tent·reoident hao oiet alles
te gel~k doeo. Hij heeft te .eel bijb.lrekkil~geo. Uij
is A'Bieteot·Residant voor no policie, A •• isteot·Reaident
voor de cui lure" Presideut vun deo Landraad, Presi.
dellt vao de Beg.aafplnat., Preeident vao de 80cieteit,
Buitengewoon ambtenaar v/d Burgerlijketaod, Van·
dumee.ter eo N otaris.
Moet deze to •• taod flOg langer .ao blij,en?
Of zai het gouvernl.!'meut overgaQ,n OlD hier - een
Notari. tevens vandnmeester bela," met lie zegel., t.,
benoemen?

Ol'lI.taali.ue Wl.j(,\.;'

£io"'~O~~"L.'~·

l~d.zer

De haogbrog ie zee. fran; gem.akt, doch ze ie
daa. thaos .eer zeke. misplaol.t, omdst de p8s.oge

OPJlNB.\A1I VlllQZET TEOIIN DE POLICIE. Gi.t.reo
namiddag badden in het Cbineocbe Kamp albiereru·
stige ~ngere~eldhede~plaat~,~a .. bij de policie op de
r.,.;l .....

DJOKDI0~'TA'

Doodardag
etroomne hot
volk· reerlB In den v~oegeb ,,:,,org,~n naor R,sonell'a,ra",
am d.aar tegenwoor,hg ~e .'Jo b9 de aa"gekondlgrle
opening v,~or het p~bl~ek verkoer van de , bn,:gbrug
over de 'lJode. n.~IJ dIe plaats. Men was. In de ver·
?oder~~elhog dat dIe brug me,t "eo flinke lame rame
IDgewlJd BOU warde I', en eeo leder! zoo wei Europeaon
~IB Inlander ~n ChlOees, baastte ~lCb da.r.'~m or l1aor
t~. te ga~n, doch me.n bedroo~ slCh, de,erhJk, .Nr l!a9
DIet. te Zlen, dan, dUlz~?d~ nleuw.~le"g"l\ die zlch
tu~.c"eu een m~Dlgte r9tulgen lang. den grooteD wag
h9 ue oll~uwe brug .erdrongeo; l\-~e:n .og er wei vl.g.
leo. en wi,mpelo, •• n at, het, overb',~f.~1 van do waga..
naalndo WItte paal tot lU de nabIJh~"1 Vaa de!Jrng
waaije~!"t.~wijl bewe.teo eo b.eo".ten die brug lood.
sen, flJke~'Jk met groen vereierd, opg.~lgt. wareo,
waat de Enropeech,e bezoekers en de prlableB piRate
koodeo Oemeo. Hlereo daar deden d. toooeo VIIO
gamalans zieh hooron, begelaid door de •• ng VRO taD'
dokmei<leD. doch het was daar snperlatief ve .. eleDd,
waarllm ieder bezoeker dao ~Oll. spoedig de plaate v.r·
liet.
Dea - namiddag. te .io. \lor. zo"don de acrobateo
vao R.den T.mengoong Gonda Koasoemo daar ter
plaat.e in 't opoohn"r eeuige koorddaoeer kun.ten
vo~toonen; dat ging 'nn moud tot mOlld, en weder
haasto .ich een iogelijk op datllur daar preseot te
wezen.
• Hot publiek gof met de t.lrijke opkomBt dan 0011.
blijk ,ao beboorlijke appreci"tie V8n betgeen meo bet
thanB to .ien gaf. D. gymoaetiaohe tooron van bet
trool'je iolandoobo aerob.ten, die oog al Bpierkracht
en bahendigbeitl ootwiklteblen, w"arvQ,n de teutoonsproiding altij,d bewooderiogmoet wekken e" verdieot,

hi.r or 't oogellblik een dievenbende nest.lt.
Voor do menigvuldige did.talleD die hier plaats heb.

- GiBter avond h.d eene algem.,,". vergadaring
plant. van ledoll II,,. N, I. Ma.t.ch,ppij v,ln . Nij.er.
baid en Lnndbouw, die door meer laden dau gewoon ..
lijk bezocllt werd.
D. he.r J, A. B. WiseliuB hiald eeno voordrogt
oYer eene nieUWf' bt}!06Btingswijze van koffijboomen.
In deze rede, die in het tijll.cnrift oal wOldeo opge·
nOlDeo, slood de .pr.ker vooroamelijk stil bij de ambuigiag d.l· stsmmen, de daarmede genomen proeven
eo de verkreg.n r .. ultaten.
Daarop vol~de eene b••prekiog vao het onderwarp,
waaraau, hoofd.akelijk d?or deo adjunct·inopecteur Pie.
werd deelgenomen.
De vergadering bp.!oot mede tot eene ecbifting van
de voorwerpen, die zich in bet museum bevinden, en
om 'a\ dat~dne Wilt meer eigensardig in de- verza'me·
lillgen van het G'ooootscilllp voor Kuosteo eo W oten..

b'GlIl!l'IEUno.Wij merkeo op dot de plaate van den
heer F. J. T/,. N. Beukman van'det If'ijct, di~ eeoigen
tijd 'geledeu tot iogenienr lote klas.e ie benoemd, nog
niet .er.uld ie geworden.

•

worFen regeli,ng'll.r plaBle"lijke geneaskondige dienst
dOOr"d Reg.ring ,.1 Bijuvaslgesteld,de atadBgenoesho.r.uvao nuoao voor 'hen dioaaoepraak'bebbenop
.
.. .
t
·'V' yene..kundif/' bellaudaUnp, sullen v"c.reo en
bunllell hui~o de. morgAn. v66r 7 ure eo in bet .tad.veroaQ,iten 11 ure.

&en

SOLO 16 Maart., Op de gi.teren in. de' Sooieteit de
H"rmooie gebcodeo buitengewoDe algemeene fergade, riog, is gobleken,. dat bet resnltaat. der . inteekening
voor een geldleening tot IIl1nkoop. van het gebollw
allsrtreurigst is. Werd er. voor dab doel 1 27,000 vet·
eisobl, sleebt. voor 1 8,800' WAI' .eringeteekend, .100dat de grij.eSool&te.it haar 'overlijdeu te gemoe! galit,
ale de ledonnieh kraohtdadig de .. baoden InelkAud~r

Nallr one inzien bad men beter /ledaan zulk eAn
mooije brugbij M.udo.rall te bonwen,waardoor de
we!\, naar het Spoorwegstatiou aannlerkol~k verkort
IOU worden.
(VoT8Ient.)

Kunst- en,Letternieuws.
De beer M. D. de ITTif8, bekood med"ilIeur teAm·
sterdam, beaft oen gedenkp""niog gegrs.""rd bij ge ..
legenbei.! .an het 300j~rig bost.ao d.r HoogeBchool
te Leiden. De voorzijdu stolt voor: de boratb.eldeo
van Prins 'Villem'l en vao Koning Willem III, met
bet omecbrift: Academia condita Gttielmo I Principe.
Saecvlar.. lett, facti Gvtielm'l ill Teqe d. ViII Febr.
MDLXXV, d. Vill Febr. MJ) COLliV. (d, i. De Aca·
demia gosticbt on"""Prius Willem 1. 8l!'ebr. 1575.
Het dorde eeuwfoeBt gevierd ooder kouiog Willom
III 8 Febr· 1876). Op de .oerzijde .iet meu: de faeul·
teit~r.i zinnebeeldig tot eeDe groep vereenigrl j , met bet
omscbrift: Pamam t1rfJi larJdem patTlae [vcem addidU, , orbi:
(Zij - de Hoogeechool - .ecbooK roew aan de etad,
10£ aan het vaderlond, licht aan de wereld). 10 de af·
Bneile staso ,do wapenB van LeideD en . van Hollaod.
De groutte io in doorsned .. 86 millimeter. D. ujtg.,e
geschiedt bij den h•• r G.Thead Bam, in zilver! 30
en iobroua ! G.
.
De Middelburgaehe CouroDt segt· de brochure v.n
mr. Winel,el o.er de ooogenaam,le .Luxemburgsehe
sebuld met bijzontler gelloegen .. antekoodige!!, en be.
sluit uaar artik.1 mel deze woorden:
"Zondel' op bet oogecblik aall do zeer ingewikkel ~e
,quo •• tie d.r Luxemburg.cbe senulll eene meer op.
••ettelijke beBchouwing te w~deD, vestigen wij de aon·
"rlR!~ht 'Vhn allen (t1e het ood~r""t}rp bestuderen willen
,op IleU degelijken. o"beiLl de. heer"" Wiuckel. De
,Behrijver, die reeds vroeger op een ander zeer epeciaal
'gebied, dllt der r~gtsplegiug bij de nederl.ndsche
•• eelOngt .ieb hoog.t ,erdieustelijk maakte, beoft door
,.ijn laQtBten .rboid up Ilieu ... getooud ovor welk oeD
,1uitgeistrek'j veld zijoe studieD zich bew6 6 en. ~Voor een
IIregtageleudd va.n :tijnc to.lentull 1GB), vertrouwen wij,
,de teleur.telliog welke het vak der jouruali.tiek hem
,heeft opgeleverd, eene . aan.poring we.en. om zicb
,voortaoo t~ be palen tot bet ruime gebied, waarop bij

,mot zDoveal vrucht· wcrkzaam klill zijn."
D. te Berlijn zeor ~g"liefde tocn.elepaler T4eodar
Dijrillg heeft den 25,len d.zer oijo (jOjuig jubile ge·
vierd. De voorstelling, welke d~u avond tevoreo in
het Koninklijke SchouBpi .. lbauegegevell wed ell waor·
in lJoring ecoe v.ijLe be.te, rolleo vervulde, gaf bel
publiek . zoow.l al. lJiJri'~!I' colle,:&'. gelegenbeid ,am
den pubilaris de levandlgsteb!IJken ,an deelnemlOg
in oijo goudeo, fee.t ~o,' govon. D. ge.eburift bad. op
bet oiDqe der voor~\clllI\g zulk.eeoe boogte berelkt,
dat eeo honderdtal to •• chouwore ziob nur den uitgaog
beg~ven am nOTi"f/op te .waohten, ?~ paardeo,~an
zijn ,rijtuig te ·spanrum en :hp~ In tJ'I~mf DSA,r zlJ~.e
wODing'to brtJugen. ,D~n v(.ig"udt;tu ·oCltttmu wer,d -Dufdt!Bt~lijka VdreierLie theater m8~ . ee~ toe.
paBeelijkkoorgeza"g outl'ao~en, wourua ,d~ mtendant
der, kooinklijke theat~r.de h• .,r von On/wl,hem 0!R'
gelukwenechte en namena deo Kel.er. het rId·
derkruis 4de kl.s8e . vou deo Roodeo A,dela8r t.r hand
elelde, met de verzekeriDg,dBthij .ijn volle .tn~te.
mellt lev.nalaog, bebouuenZOIl. VaoauderevoretehJke
per.onen eu b.lllngetelleoden ontvingDbring eo bier
ontelbare .be wijzan vao' deel~eming.

ring in het

•n..1

llot Bat. llandei8biad, bespreekt bet Lesluit vall19
Ap~t1. 1860, ,wBarbij .• de opricbting .illl een korpa
mlllt"~rell u.P:t:i~~JbH'1I lnj de genie bavolen" ward.
.Dlt k:uolnkl~k bealuit heaft no eeu'ierd. eeller
aeuw b?etaan eo i? al dion tijd mocbten de leden 'au
~~d:~~lDe korps DIet de minete fotner.betering ODder.
.. Tal van .. ?r~et.riagen hebben eedert bij bet burger.
I~ke eo mlll~al~. plaate geronden, ooowel wat flbaihe, al •• 00rOlt.lcbtoo eu beteretr~kt"mellt.o. betreth.
Men heef~ z.er terecbt begrepen, boewel laat,. dat
bet Inkomeo vao vele ambteoaren en oHioieten onvol.
d.oende wae om io de noodzakelijka~beboeften. be voorZlen, rool'al ook dOG~ d. etijging der . prij6en,.n IevODelollldolen eo hUl8vesting.
Daario' .'a du~ eooige verbeteriog gebrllcbt, mAar bet
korpe .geote-opzlebter. is tota.1 vergelougeworden.
lle~ opree~t ~ocb wei vno zelf, als meo de nODd.
oakohjkbolu 1I1010t OlD verbeteriug i.. bet iukomen vall
veleo, te b,engen, omdat al'es zooveel dllnrder gewor.
den 10, dat eeo genie,op.ichter met traktementen hem
al io 18?0 toegeaerod, veel te .Ieoht ,beteald , wordt.
. Alles 10. voorult, geg."o, zij werdeo vergeteo; bun
IOkomon va~-"et Jaar .1850 i. tot 1871> betzelfde ge.
blev.n, t~:w'JI bunn. IOtellectueele one'wikkeling win.
ste~a gehJkgeoteld mag wordeo met die bunner 001leg,,'e bij de Burgerlijke Openba.e Werkeo.
,D.ar toeb virtdt men arcbitscten Ie. klilsae,' tip
( 450 met. eane periodieke • v.rbooging om de twee
Jaar Van f 50. tot 1 GOO; ar.biteoten 2e. klBsse eoen
'00 vall! 300 . tot! 450., o'pzienere le. kl8ese op
f 250, 20.. kJosee op f 200 en 8a. klas8e <;Ip I 150.
Aileen buone po.itia, 8abgaaode, i8 eenige "rbsri~g gebracbt; in 1871 werd bno,rllog bepaald als bet
mlddeo bondood •., tu.eehea dien van 2dell lnitenant
en oudBten ooderofficisr va~ bet l,ygcr,mur milO ..1
wei WIllen erkeooen dat dergelij"e verbetering,an
zeer luttele b.teekenis. is gewee.I, want de hoofdkwee.
tie iB materieele verbetering.
Vsndaor dao ook deln.tetooebeid '00' de dieDat
bij ZOQv.lon .'·an hunoen raog; ,ooral ook bij de opname, waar loder die maar eone gun.tige gelegenbeid
"iet, in het civi.le eeo goed beeokomen loekt en de
mllitaire dien8t verlaat.
•
H.t zalwel niemaod verwonderen en bet moet
zelfe bij beo geprezeo wordeo, dat .ij nn en dan een
bilk 10 d. toekom.t werpell om die met groote bezorgdheid gade te sl~ao.
Zij . zijn dikwijl. .chtgencot ~o vader, bnn leven
hllogt .,m.' aan eeo zijdeo draad, vaolelf welt de
vraag dao ~el 8ene op: ,W.t. oal or' na mij,! overlijden voo mlJne arme vrouw eu hindereD wordeD, want
wat. io f 200 io bet jaa,? .
•
Zij bobbeD getracbt die to.k.Pmot belJerder te m""
keu en daarom het verzoek gedaan am deel te mogen
oeroen aan hat Officier. Weduweo- 'eo Weezsl\fonu,
welk verzoak oebter v/lo de baod gewezen ie, aeker
om ooarwegende redeoen, doch wolke ~oede redenen
(taar OO~ voo. bastuao mogen hebb.n, zij zijn geen
duim oader aao bun doel gekomeo.
Blj de L1ven"orzekoring·maat8cbappij konden Jij
ook goen troost voor de. dui.tore toekomst vinden, om.
dat, '00 alB meo on. h.eft medegedeeld,geen militair
beneden den rang van oflloier dllllraa.n Irau deelnemen
ale aileen in do afdeeliog lijfrenteo.
Ie hun toe.taod nu niet werkelijk trenrigP Sleohte
betaling gedureode hun leven, armoedeen eUsode
voor . b'oolle vrouweo eo kinderon oa buo .fstervenP
Zou,!en wij .de billijltheid omdaar e.nige .erbetetlllg
in te breugen weI beboeveo te betoogonP
Wij bopen dat hii, die,ulks aangaat, .111 willen
begrijven hue Doo1ig, boe pliohtmatig het lelfe ie, OlD
in dorgelijke toeataodon veraoderiog te brengen,. ell
riat nog wal. zoo spoedig mogelijk.
Mind.r bevo.gd om met jui.tbeld aall te. geven op
welke wijze zulke zoude· moeten . geeohiedeo, 100 nr1f.
geo we toch oO'e meeningwelopenbaar makenovar
de. wijle waarop' dielond. koooen ,oorgeatetd worden.
Ale men bijv. aan detegeowoordige milibire opziohters bij. de genie den titel .toekende,; wetke vroe·
ger aao' de burgeri ijke opoieoora bij de senie' gegeven
we.d, namelijk dien 'van arobiteoteovao de late,Zde
en 3,le klne.e, het .inhumen steld. op 1 250,1 200
en 1 150 '8 m.a~d. met. hnishuu ....indemniteit en de
pensioene.n r~8pecti~elijk.1 1200, f 1100 en 11000
'ejaare,dan geloo,enwe dat er eeD ~rooten otllP nade
ttlt debilllijkbeid loude' gedllllnsijn •
De tegenwoordlge toe-Atand der mHit.lre op.lobtel'
, bil. de genie il onhoudbaar," .
'

e~~:t:t:r~~k~l~itel; RommBnill Indi6. zegt.
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,H.tdobbereo tllssoheo . hUl'Vorming eo afdlata!ld,
he_flo niet aileen ,eene· staa~kil<ldi8$ maar oole. IIOU '
Da~laden.
IInllncieele . sobaduwzijJe. Elks. fOllt ,op tlllltk.oodig
Het is zeer wDarschijnlijk, (oegt< het A1oemeeiaDao<
bied moet d$ burgerij met geld boeten eD dat 'IIubljo' ,
blad .•an Ned, Indii) datover. kort.r of laoger t~d
meu ill. Nederland teg_no'er adie ni't te klUl)len fit.
dour de regeling eenoi~nw beginsel zal Walden aal1'
grijpen..
" ' ,
genomen 000' het beffon der belll.ting op pallrden en'
De minis;;"r vank~lonien been, om eon vO\lrhellld
rtjtuigeo. E& bet BAnnemen . van ",odere Iirood~llIg~n
te qoemen, bet pillD .an eijn Yoorgauger teruggeQo
ianood,"kelijk. want sedert heb reglementvoor dele
men ~m tot de volledig8 af8obllfl!aB van onall-o.'
belu8ting in 1869 ward tastgesteld, .heelt de praktijk • dienaten 'oar de booflen: over te guD. . De laW
v~leleemton. aailgowezeo, .die oodaoka de geriogevan '
stijgen intnesohen op Ja,a voortdarend eo

Uit de Indische'

i.~,

II.B.
an. .0,•.m. ,d.B.' onbeil
te . voo.
rkom
•.de
. e. Sooieteibwil
Men., V.6. r.m.o.e.dhdoen
d.a. t.. ".)". tijd
.. tij.d. gemaa.. k. te .. "'. . .'.
•.. ig.ill.g.eo. ; ni.m;
... .m. e,.r. ' YO.ld.OB.
erosneomplot
'bestaat,
dat
lijU tot
aangavuld..
.' .' nd., e
IIquideeroo, om dllo eell .woulfe Sooietolt op btrig.
. Nadia kOltelijk te bobbeD vorwald g'tI~ b,t ba,.
tea 011 durin aHeaD de vrleDdjel t08. tt l,ten. Wij . blarl foOTi,
D . '..

~~~::oo:e~::;:~~:, ~:1:::een ;:~;::.rp;r;:er~!le~~:::

te menaan, dot bet gobruik .••n rijtuig$n door In.
landl'rs, .eo het onderboud .an vele paa~deB door En.
ropeaoeo, weelde' moest geno.md en alB zoodanig be.
last wordeo; en 000 meo .onder weelde elk geoot nr•
.taot" datverder goat dan devoldoeoing der .oI8I.rek.
to b~bobflen des loven8 in denkring wsarin sioh. de
verbruikergeplaatBt oiet, dan bobben de voorslaodera
v~.o die leer gelijk.' !l'Iaar in oozelndisohem,ablobap •
PIJ kao va., we.~'I. In he. gebrllik va~ Toertoigell,op
eukele ullzondo:lOgao na, geenespraak lijO" Veeleer
EOU men hat, ekonomiscb geel/roken,de ,artering.an
eenig vo"rtbrengs.l konoen ooemen, mbt. bet doe!. (1m
eene redelijke beboefte tevervullen. En' indien dna
door het IlOuden van wageo el paard b.t noodzakelij.,·
ke l.venBond_rhoud, volgenB degewoontevan bet volk
of de gesteldheid V&O bell land, .niet aversoh/eden
wordt, mag ook m~t hot belaeten daarvao nietooberaden te welK worden gegaan;
_ _ _ _ __

8.

w~
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It,. ,

zlob
BAn.len
in ditmeo
opliobt
nog luIg
bet elnde
-YD.datHOll4lfloger
derltalve
de nja
fiDg van de «lan1j"os dienetllll DltaMlt. dell to
vergoedlDIL tal Plell. dUl'foor dtelltJi It B'YfA

-

nrdetw~~ :~ 'hlli_lnier ont.e 'M.] ,_~cier . lijll · ha1l4· nlet ·III11.W!L \';te~kelltO.Oliae · '·llDDetell 1rorde~j!$hQorcl, nt,,~ yoork,OtD81l. 4Y;'J;CQtetJ'' ·'1 nlng YADdeubeil1' ,X. f •.~ a.SIllIi•• DiI""'~ :~
dOlleD lie m.1r8ll.Voltertwde eenpl1'igever~llIringv.Il."a.rae vlIlIeelllllpi voor lemllld, d'e-reklll1top B Ii , . Dib la. ,0lgoDB bOlchllldigde, d~ olBoil!lell~am.voor
iteld al. mede',te workeD . tat dit · vet.oelt. ~l' ~ lD
' ae. hooiiien t8llgelfflltelijkbeetuur eieoh' de be,o.de- . /IO.OOOitIDlt's maalld.P
...• • .
·;" <.
de beWllBfie beUl'BBp~onhUieD,Retoorep,ollk.lijk plan .werkoJijkheidbeef~ Mj het IIlet willen ·doell. De Ter·
' . .all , 1/."
. ~tl
' . DId.
D , . da.t men.tnt d•••11
.Eo toell bab Ik Itel eon.• boo.o. ren. • e. ~. t.eIl80,. d ......dl".
Y~!I be •• hC.ldlg:Je ....DSOb~lI~. I. e.r "., I ' ~
. ~iee.brie.. ven .,.lrlaringen .• ij.D. in dese.n perti.·_t.VAIl do.rSluljl.. i.
riDg '.vaD he.'lI'lla .D
maatrell6l oVMgllllt ilD geell .1I0ht aal kDDn8D . be- . WIDI' nog met
of '/a :011 k,uln8l1 verme.rdetd wor11lJ bet CO!npeoir d' Eccomp/# to deponeerell, te e.ode , ,olkom.1I 'onbekend gow-eolt me' den Illbond. · .. .....
18~1at: men' d;eo due eenmaat 'ooem*, .De opolfe- . doo. Indieo bi! lIiet zoo· erg DOIlObalaotwas .en' bet4'
. blerop voo.rlobot til · krijgou,· !onder . wetkelijk bet. a_D· .
Dlarop stelde de advc!oaat-geoeralll de vraag,.r.
r.lllg8D, .dillde
. ~a.t liOh .. lsI moatell .g:etrO?lben. CIII·
toczio.h t bieldiln. ~.i.eb bouden:.o
.. ~er d...e .doorbe~. fl'r . ... gevraagd,e .kredleb nit t • .pntte.n. Dat. de k~ediet ~an. . bier - in 'litl'rooea. . bedrie.llelYk . oog~erk, .met
IOD ·lIObter door tptetet toeDemeo; Het .e dlep b.etro~. . etrokt wordeude n\'re~ valb 10 b , al~meen DJeb tdoraag
600.000 ·fr. door . Scheur ..eer D••.t bUltell : and.re ... 00r,180: ••numwn . d8 nuor• . • Eo Merop kOD
relllW&lU'dd.t kotlle"atie,e. kablnottan telkens In. d.t
kla".o .
. . .. ..
.
., •. - . .
:'. .
.
commllelrt...11
om . mogt
Wor06I1 : algegeveo, . g •• n loder dan een .b.veetlgeDd lIotwoorJ worden g.eVao ., ueoollllten onll " YBalideLvan bebIOe beb.
wi.t . bea.bnldigde ni.ti, ... allt. bet gol,1 bi.r geen ' gevon. Onder•• heiden ,inouoden Ilit de tpartlouliero
'opllebb terngtred te we.g brengeD. _nt bet ..18te.ds
de patace grief togen bet vorig kabin.t Heem8kerk
ben we nog Ilooit iets geboord 't Iaook bijoa oomo.·
k.ea.iec, alln derden, de . Baok . • 0rBochtkr.diet
correBpondenlie" bewij.oo, dat bet bior gold' Daj.gillg
blijveD,dat men toen uiet de laok tot een goed ein·
gelijk.
,oor de · .Bllnk-Ielve, ,vert.genwoordigd door een. · vap aigon .oord.el. M~n leMtdaar. o. a. 't Tolgeode:
d ... heefb geb~obt, maar men ai.cb .met •• 0 . blllfjo teo
. . . ... . . .. . . . . '. .. • . • .
bardr . direoteureo. De ' brief dit'.llde slechts om be-. ' .Ik beb ·de kanseo '· wei o,erwolleo, eD geloof'dab on_
Yreden been geateld. . . .
.. . .
. • . . . . . . . . . ' . . .. . .
80buldigde "Isd.i recteur te legitimeren . eu .bad even
fortuin~~~ de .. . taak Ie mBken i.... en . ,de· fortuin
Ook ten , opciobte vlln den Hnleg vall8poorwegen
goeJ in Boderen ·orm knDnen geeteld sijn. In ' zijn
sohijnt ons too te lagoben. laten wijer .aD ptofitereD."
brengb bet finlnbieel b.18ng V8"1 d.n staat mede niet
AI8 g.weolchte ,eranduring bij de postdi~lIst atelt
ooderhQnd te Parij. met den getuige Vall Nierop
Let DU ' d8arbij 0(' het f.it, . dat men de zaak ·Toor de
.takagewijlo te werk te gaall. Wanneer me.n · op een
<Ie &Jo,. Ot. 'oor:
beeft be8chtildigrle .·niet ge.egd. · dat bil ale pri<Bat ~ llwol.ohe .eo .oor de Amltordamecbo oommie8lrisson
. paar pDnten &all den arheid war. gelogen. WI\ het
.la de ee.. te pillate. trekke lIIeo. den sleobt werp.rsoon bad goh,udold. D. op.rolie woe voor d.
geheim houdt. dan . ia b.t daldelijk. dat llliee opeigeD
aaot81 arbaida.a.' voo. de epoorwegen ,.r.ieoltt. Oibt
ken<lon maatregel. der ,erellnigiog, zoo spuedig moge.
Overijsolaobe Bank, vol moed door do directeurllo 011·
,oordeel was aongelegd.
1100 grootwelen,dllt daardoo. op .iob ••If eeo aao·
lijk iu, _
derllomeo. doch toen VBnNietop te Parija kwam.
Dit blijkt t.n o.erlloede Ilit de wijle, .waarop de
merkelijke ,.rbooging der looll.n bad moetdn teoweog
vermeerdere bel pereoneei op de grool. postkllutordn.
.tond d. ,an", alecbt. eo gevoeld. be.cbuldigdo weiDig
credietbrief'is ingerigt. Hij ' kon tooh in Parijl voor
g'ebradht . worden. Inmnoben i. het ni. t t& looch~r. oD
en g~Ye aao de beambteo der po.terijeu e.ne beterc
opgew.kth.id oin tegebot'e. dezen gelllig.. die de
oi.maod andars diBpon ••eu dan Yoor .iob •• lf. &n legt
dat ·ook in. de Preanget·regentscbBppon a.d.rt .eni Qe
toekoDlst.
.8ak op Wolff on Selt~urleor pereooDlijk Wilde sohlli·
dao ook. dat hij aldallr met de me.st mogelijke bejareu de atr.kking tot lnon... rboogiog. Ol.rkbaar wordt.
Beeft dit all eo "lo.18,dao twijfeleo wij or Di.t aan
voo, t. betoogen dat hij ,oor d. O~ •• ij.el.oho Bonk
leefrlheid io on.tvaDg.D.
Werkt mell de Dil~ifte 'IID wo.ate grondo .... Diel to·
of de ambteoaren iL qu.e.ti~ zullen zic~ met den
;,and elde. Be.cbuldigde beef. deD beer Warth.im
M •• r ilr i. meet. 10 een •• ie.tal brieven 'wordt mel"
geu, .• me,.r wordt de 'wet nnar ga. st ell slrekkin x tot
me'oleD . ij.er aan hun vak wijden .0 ........ 000 don
om g~ld gevro~gd, eu b.m b.balv~ <I" route. ee ... a~·
ding gomaakt ,;,n de medowerkiog
oen broeder
'1a8rbeid. dan sal. de p.rtikulier. induetria .over eo..,i.
wedor hot gobruik der expeditie-boekj •• werde voor.
deel io d. winst .ongoboden: Dil aandeel BOU .obter
vau d.n bescbuldigd.. • Lo" geoaawd. Mellkan nn
ge jaren veel meer baoden dap t.genwoordlg noodlg
g ••• urovoo, dan zouden uiet alle.n do poot-b ... mbteo
e,eoredig' zijn geweeet aan het duo. den beer Wer·
moeij.lijk verwacbteD. dat die broed.r zijn fiolnciel.
be.bbeD. Komt dan de Haag ~aar ".beidera .oo.r de
du door ODe ,oo~ge a t.lde •• rbeteringon dankbaQr oao.
theim ' eveDtue.1 te o fourneron kapitalli. !oodat de
bulp oou .erle.nen aan· ,Ie Orerijaelaob • . Baok.
apoorwegell in konkurr.Qti~. dallial ,lit zOllder t .. ijfel
,aa.dcn. maar het pubJiek met dat "lie. aok •• cr g..
B.nk hier g~en achad. bij ' 0.0 h~bben gebad. Dat be·
In d. d•• de pillats. de lat.re oor.e.ponde~tie ; Dur·
loooBverhooging ,an b.teekeDeod." &ard •• roorzakeo .
b..at worden. terwijl bet ,ertro.u",. n op deD postdie"ot.
schuldigde &an Wertheim telegrapbe.rde: . de WiDst
in TiDdt men .0. a. het volgonde: • AI. 1M fortuiD
Hoe meer de werkloooco zullen st;jgen, dea te duur·
_ en dit ,.rdi.e nt wei eeue zeer emotigo o•• rweging.
ia ,oar. <It! Bank, bet,erli •• voor direcleuren" wa.
011. bij w.l· ataOD. tullen wij in . korten tijd ,10 rijk.t<>
. der .al de 81101eg .... n cIa .o tmiobare baneD deD staat
- dal 011 guod. weg,erloren goat. vaD lioverled. we.
gsen ' odelmo..digheid. doc h ge.chiedde Om de" ge·
p..r~iculieren in Zwolle .~D" •• n .er b••t ... t oietnel
te ataa.. komeo.
'. '
.
der tal 'terugk"oren.
adrc .~eerd. to doeo inzioo dat hot oogonblikkelijk
h90p . dat ik spoedig weg kan. maar at. mijoe • .'we-.
Het eoHen met do gewiohti~&t. b"la"gell van N.,.
Door he~ openeo , .. n goede vooruihicb~en alleeD.
gcldgo bruk Villi Wolff Diet moost worden ,.rward met
zigbeid u Gon kapit8.l tj~ eo een lintje kan opl.fereD • .
derlandec·J·lodie heet< d.rbal\'. direkt nadeelige finau ·
is bet wogelijk, d"gelijke. bruikbaro poelbeaOlbteo te
dan st,,"d der operatie z. lv.. Be8cbuldigde vurzond,
.al n dit He.er .ijn daD mijn. a.,r.w •• igheiden nihil."
tie.le ge,clgen. Hoe lang .al d8~ moeten dure,'? Kan
erlaDgoo.
door 'den hood gedrougen .. dit telegram io 't ,.rtrou.,
.Do .aak i. praobtig. maa. eiaobt .obrikkelijk veol
1
•
D•• ereeniging - wij berbal.... hot - i. eeo .".
wij ".atbeid ' ,,,n .icbtiog. Dd "deo Yoor scbokkon
~:lij~~;:/~. maatrogel 00 ill Iodie ~en b.panlde onm o· d" nooi l ' a8n Scbeurl•• r seacbrevoD, dat bij or mot do
maar 10 jaar ••roll.derd."
.
brengt telkens fjCfiok~en Ie weog. Eu wat buat dit al·
Ouvcrklaarbaar is b.t onB, d.t w.n d it nog Diet
oom Ol i.anri.oen over moe.t spekeo; ware cle .aak ga OlI
Nog brengt de advooaat-geaeraal ill beMnnering bet

v.
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De goede ('ode tij<l van dW8ng an
,

willo~eur

0:: ~~~ft g::~ckbeu~~::

~:~!~al.;,~~ ~::~g~\;:~e:l\:n m::~tep:t i~id":~r!;~:~:

t:~:·on;edt~ ::~ ~~o~~;om~~~c;:Bn .:~I ~::i:,)::.bb~~t

~~:gri':ij::.n w::~ui~~;n ";;~~ba~:j~.t:o b~ij:t, ded~th::~

;~~D d:~ :!j~~ ~:d·S·I~~:~e~u~.:~t

kom', tocb

beeU iugezien of -

m~n

wil

dit BOUle ni. t inzieu ? .

'o!~ .~~r~~: :~/~ot:::ft al~:~~ ;~::t. '~ij~u::.~ie~f.;

nanvankelijk

meeod~ nooi~

ta zulleo beroikon. D.

geen oporatie ,oor de Baok was, waar Wolff made

• •• in. zijne correapondeDtie u.et Scheurleer, waaruit
biijkt dat hun bedocling wa., como1i ••• ri.a.li . goboel

Laat on •• chter hJpen. uat de nieuweLaDd.o')gd

~:~~.ndi~; ~:~:.~ :i~~d;:'z~oea~~b~lt~:~:~:lo::,~a;e~,~

t
hb:l
tieulie •. U,t aile. ' blijkt zonn.klaar, dat mell aUeali
.e igon .oord.el op 't oog beeft g.bad ten kOlte van

ow per t.l.graafdraad den Miui.ter al. lijn. zi.n.wijze

OCh OD.. Dat bij dmio .to.da opreokt vaD Wij, alo hij
bod".lt d. Ovorij.olsche BaDk, is zeer verklaarbaar in

Aangen,men. dot · m.n bij winst de Daok bad latoll
dee len io' de voordeelen. daD · koo dit da oogenblikke.

Dlon

~;:tk:!~:~r:~::n:~~;::::~~!::~~~mi:~ :~~~~~Ii:; ::Gir::~~:':J!:~::e:::~~S~o!~i~t~~Id~i:~rij:::t: ~;~;~::~:e~~:~~!I~~r:::i~tci~~~f:g~:~I~:: ~::~;;:B~~~:~ ::~~~~a~:~ .;:mp::~~ :a~c:~~le ;:rr ~~: ;:::
voorllitgang ,e.. t"oJig en ,oaltdur.n,l weet t. I.id eu:

•
-De leerlingen .an de 4e en Ge klan. der boogera

~:~~::b~:le:~u a~~l~~:eo. ~:lpe:,;~::co~.:·ri~er~~:

stelling dezor . • ereeniging dor beids di.noten
oa"r Nederland oijn H•• onden.

;:~:a:n~ij:~eJ~p~:~e e~:t:ij::rd::;at:~:gd~:~:~~:i:.!;::

~~~nd:~ ~:~~~~o:::;~~.!II.d::D ~:n:~'!g.~:~b:i~re~i~:; m.d~
tezwl.~rdbel'ell. °bno~rodket·li.vo
u

•

u

H,' oro' ~ymll.J'co aao bun poli.
•

A

I Aan
Zijne Maje.teit WiUem. III koniDg d.r N.derlan· ·
den groobtbertogv"o Luxemburg, /In I. enz.
• GeYen'met teracbuldigden •• rbi.d te kenneo de
obdergete.kondeD. allen I.erlingell der ·1 •• n G. klosse
Vllll de boog.re burgerocbool te Dordrecbt:
• dlt zij m.t lo.dw ••on bet bosluit .an deo miDi"erv8D bindeolBndacbe .ak.n . J. R.emokerk Az..
g.,i.D . Lebben, waarbti bezwasr ·Aema .. kt wordt tegen
bet plaa\aeo Tao •• D· · standbeeld op de Plaat. to
'e GraTeDhBge voo. mr. J. U. 'l ' borbeck.;
• dat .ij met eeo g.. ,,,.1 van erk9ntolijkbcid vervu ld
~ljll voor bem, wien lij lulk eeo goed onderwij. · te
danken bebb.o;
• dat sij ovortuigd lij .. , d.t de .opgeworpeo bezwa·
ren niet oDoverkomelij k lijD;
• cia' zij ' niet willeo nag\l8n. welke de oor..ak der
w.ige.ing ie. docb .
• dllt.zij vooroam.lijk biermede bedoeldeo •• 0 be·
wije van afkeuring te willen geveu dor banddwij..
vaD dell mioist.r J . Heemokel'i< Alo .• zoomedo eeu
blijk ' YllD vereering RanTh deb Daged~cbte~il vao I deD
grooteD mall
or ooke wlon oiJ !oov.e ver·
10bllldigd eijn.

En Ter Slolte:
• Dat bet middelbaar onderw ije in Neder land dieoet-

ge~1Akt 1w~rdt. . o~

rl\dik~i8me - i~ dOd band

'e werkoo, la nU~lIIan
Ilone!! ont eoueo. 0 waa.·
beid der D.rdacbe jongelingeo beeft e.o eukol . ,vorbeeld daaffan &an ·t. licbt gebraobt. DJ jboog..e bur·
ger"lcholon lijll Toor·' meereodeel ala het ware de
drill!oholeu foor de . holpbendell der ioog.e oaamde Ii·
berateb, pl •• taen waQr eeDzijtii.cbaid en onverJraa~ ·
m,unbeid, eigeuwaall ' 811 00'0'. tand, unrijpe beoor·
deeliligen oan onrijpe .,.ratao<leo. jaar in j ••• nit
g.k'll'eeU \'Varden.
.un deleD t080tand dient hoe 6tr hoe beter eeD eiode
te komen. Wa.. d. b""pr.killg 'an god.dieuetkw •• tien
Olll goedo .r edenen is varbodtm, tlieot

ook tid bt:8pre.
~ng 'fan ,politieke- onderwerpeo te -wordttu lli ,~gaalotaD.
~et onderwija in .de 'Staats·iu8tellingoll zouden wij

Illet willen ,erbod.D zien. m, a' w'j . bebben bet r.gt
lie eisch.pll dat genoemd, ouderwijo. niet di~n.tblmr
WOr-dE' g8lOaa1it: pO de , werviolJg van hulpbenden ,oor
de Boogellaamda.liboralen ODder de N.derlanu8cbe
jallgd. Deo direktellr van .eeD H. B. S. .telle men
nrllltwoordelijk voo' .de . oopartijdigbeid bij het on·
demil in de Bt~ta.illstelliDl!eD. Men b.pale dat kiJ
bii do lea.en iD .dat vak. tegeDwoordig zij en. all • . po·
lltiekepraatjes eD opwekking tot . polttioke oll'.r·
draaguamll.e ld tegenga. W.rd.n . niattamin .klaobteD

.:~~:e!r:!io:d:~~~~~hi~:e~e~~t~~n~~j:e~· d~B~I=:~:
teD gBgroud t. " ••eo, dan ontsla. mell an. direkteur
ft leeraar I, !I. Staat..instel!ingeo. · .' . '.'
Doorzulke ma.tr.gelen zal ' aAO. bet ol'laid.u ya.ll
hnlpbende1l 'l'oor de hberalen wei geen ~indekomen.
....r IItdleD dllarllao tocbzekere moellijkbedeo .worde/liD denw~g gelegd."
.&aileen · Oorreepondentie uit Atj.b Bao't.. Soer.
, )ibid. ontlAleDell wij. hetvolgende"
.
M:i.. ohl~o :wilt .g8 'o·pnernen. dAt het 0~9 verwoodert.
dOlt op.!& konlego verjaardag de, aan detroep.o v.r.
lIt.rekte wijD, afkom.tig wae van ae 10(1 kietoll die
ouoli. eeu intbekende Iqll geBoboDken.
• ZOOfa11elbmen tell minete. Wij boo.en (io den
k"filIll), dat te Oleb·leh zeer geklal\gd ...ordt OYe. dell
1.vIll'liUOi~; DlIilJIljk8 sterven eapi's, dia in plaatl van
da'aelljlt . beg~""sl..·te .' worden' op behoorlijhn "fetend
,All 't ka.rnpOlllIW, ,100 I."qg blij,en ligg.n. tot zij een
onthlleettJkeD etin.tt ,eralreiden. Dr wordt nDtlll1rlijk

~a~I&;:'1:ele:!~I::nhe.e!e;r.u·m.;O::.~dtd::~~loc;:'e~:
_t' .'ti helptoiota. lktwljfel : Diet. of er tal w.lIet.

UD .~"OldeD .m ll»' clI\Di~ .'blloker, dab d" ~
,erdQlIii :~t Moh bht;rwelnlgaan stoort. DeB afond.
eD"'D~r O.olt Bien die dl~,eD 111. meDigte In 't
Q~~'l;- ~~f!8vaarlij" klnlijo,. •eD in elk ge," 1 _
~.tUlll ilD dan /leD ,",PI wordt ge~to.
l'lf._l. · ~,·, 1;I1lIf!ti1l' . fl!fl Toekoe NQdb . (~"ohlen

r.•.

r i .. ff1 4~o; 4e~lleD), cluryoa,: dr"l1~ do !o.

angc

k

; .:, 1

Onlen ...,(' lCpCIl.

te Data,,·1a.
0, "'"" VLAO N . .D. SC!LE PEN

0>:0.

VAN

' O>:NT""

Mrl. 10 Eog. ~1.tI.h .. .'r"q ubar .. Ne...C"tle 1I0me<> Comp. Limile,l.

Vcrtrokkcn Schepcn.

van B ... t:av1a,
vr.•o x. D. 'CIIHE N
.,.z.
.oU R
Maart .11 Ned. Europ........ ................... L.p.k ................... NederIaDd .
" _ • Looi, Augu,' Co .. t,.Ii. Vi".r................,
.. _ J,;n~. lI.wkbope ........................ .... ],'I.tt.................... Somb.ij..
OAT" "

Vertrokken Psssagiers
VR...

Ea tnvllt"

N,or Tjil.lj.p. 1''' N.d. bnrk M"i. AdolfiD., hpl. Bakker. Mm.
B.Uer.

v.~:~: :'.J~':~~:~'J~~~ N~:.t:~~:P l~o·::r~~:~~:I:I~:.DJ:~.I~;I~tp~':r~

oDrd ••ld.D,l gep.... milll. I oud .. ,ffi"'r. 1 b.ho,(lig ·p.roooa.

Aangckolucn Schcpcn,
to SoprabuiJa.
n MaorI lied. I.d. ,!o"me. KODin. Willem 111. gtz. t,. ' Dover
Ba kker_
Si"sepore; N. I. bark NQQrb ••. gez. C. Do.ko •• ve.

0::' . .

baar

d •• I.u, dat deze ingrijp.nde, .oor ,eloo

to

:~::":'::·:f.;~,:;e~~rd~~·:.~~~~~·.~~~ behoort Of hebe r:

•

tieke geooeleos In.cbt ga,oD.

kbet

rcod.

fa.

.

Hat vi,,: Eng . !t()() lDi : GUG~a, guo ll:lt oD, 'an Sa i",o :.l .
l4. Maaq N. ,'ooml. Hulland. gez . R. Serke'haeb v. d. Spreokel.

~~:g:~a:r·:r~~Ji: !:!~8.sl~~s~ ~~~t~~c~~z~tl~~~~D~\i~:~r:~~
tav ia.

V;;

Vertrokken Schcpcn,
van Soernbn.iJa.
IS M.arl Eo~. ,toom., Harringlon, gez. W. W•• I. noar SI'
..... ". "b: 'T , '::.:": ':": :=-~~'_;':.: : ~~::: . ',',r. :", !.._: .. ~,~;,- .. ;.:.;' :'y ~ ~ " . . . ", _"u

k

V

Aange. en erlr.
.

P

,

assaglcrs

te en vall Soe.·abaU....

m?r~~g 8~~O~~~lt~~::~e~;e~t;D~~~re~n~~.t~r~tikk:nanB::~~~ie.vi~r~~:
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Nieuws uit Nederla.nd.
Hs:!! PROCKa WoLFF.
In d. zittiog van bet ..Provinciaal Oeregtsbof op

~r~rkOeo:r::~o:~~n~~o:~:~c~;~ekte:e:OI~~r::~u~ij; al~e~fij
't kaotoor bedeeleD. Ware de opaculalie g.lukt. dan
haddon direot.uran wei plan .01DlDige aan~ e .leo op te
koopen. en wol die .an de Amsterdamsebe com mi ••• ·
ritnmn, orudllt zij zich wilden vrijm~k8n vau bet over·
wi~l. der AmBter.iamBob. Bank. .
In hoi telegram a80 den pre8ident-commissaris Vao
Ro~on •• gt besc ilUldigd. wei dat Irij BIB prlv".t per·
eoon beeft ge!raodeld. docb bij deed dit aileen om iD'
trekkiDg der achorsing te ,erkrligoo. Het denkb.eld,
dat d. ongeluhkige. apecnlBtie niet do Overijaelacbe
Bank. m.ar aileen Wolff eo Scbellrleer persooolijk
MogiDg. i. uitgegaao van en op den .foor!;roltd ge·
8Coo,on ,Ioor de Am.terolamoch. camml ••• ri8.en. Dot
dczen . in 't belaDg der nank. de vorantwoordelijkheid
golt oel op de .choudero d~r direcleuron wilden ecbui.
ven acbt beacbuldigd. ".or verklaarbaa..
\Val, de qua.etie betreft der in blanco geteekeode
briev"n en wissel., _ de7,o waren alt~d voorhardeo.
teu cind. klanten te ·kunnen bel pen die bij afwezig.
beid .an •• u der directourell kwameo. Dat door Scheurleer 'an dez. haodteekening i8 g.bruik gomaakt · om
de Parijscbo rei8 van bCBchuldigde vnor de Am.ter·
damsclte Banlt v.. borgeo te boud.n. heoft beschnldig.
de eer.t lawr ,ao .ijll r.rdediger 'ernomen.
Omtront ?,ijne houding in de. . . o.k io 't algemeeo.
eo tolverschooDing van r.ijn baodeliugeo (welke bij
overi geno erk. ut dul h.ter .. oogedaa.n waren.. gobleven.

brongt beschuhli gde Do g blJ, dat hlj te ' PtUIJ~ 1~lfjJ~lDatieD hafl iuge 9l'oouen omtr~nt de Banque t Ufrt t ortRl e,
welke zear gu usti g uih ieluu. Bij zag eeb

b"I "~9J

waar-

op euo Bctief un 7 millioen en 000 pao.iet' van 1
mi!lio.on , vervo r"ukt doo.·t faili ••• rnont vun O.erklift.
Bij ,iarn kennis 'au de Fransob. wet op de noamloozo
..unootschappeD. welke m•• r wanrhorgen opl e.ert dao
de ou,e.Hij hield in 't oog d" offici"olo . beur.notee·
ring . . . '! IK tj JU .l~ r~u",l' ij ~\. UVV l" gU U ~' l.i l"llt: w dJl"Ull.lUI. I..'lIU.
r.n 'mout worden goedilekeurd. fiij 1.og dat iu 't laat.t
vaD 1H7a .un COUpOD was b~aBld . Ouk wo. er een
contracl, volg.~e hetwelk. de inrichting 5 lUiliioen z~u
ootvangtm (~p t oogeobltk, dtlt dlt zou wordt'n geef·
fectuo.m l •• proDg do bom lua). Een eu aoder gar h.m.
Dllnt hij. meonde, hot f t\g t OlD Ulet geru8th81d dtt
operlltie te oouernemsn, L!toter bl oek dQ.~ d,e door h,em:
gezidnt) balsos valsch

WBS,

de

c~uponbetallU.8 ~cthdf

en de ambteoaar, ,lie de beur.noteering bad .a.t~e.
steid. omgekocbt. Be.obuldigde .rk ent w.1 gedwaold to
hebbdn, doch moeori6 zich met ' enkele w() ()r~eo to
1I&0eton vord.uigen tegen. be.t donkbeold. dat IIIJ lDet
krAllk1.innige roekolooBbeld geld gestor.I "O U bebben
in eon .oak. w.lk. bij •• If alo •• n eI,rme" b"schouwd • .
De a,lvoe"at*generB.1 .erkre.g hlerop bet woord lot
h.t boudoD YOn zijn requioitoir. N a uit.eogezet te hob·
ben" wat d. wet .ouder valaohb.id 'erotaot. en zoo weI
b•.t .bogrip mat-rie.l. al. inteUectue.le val8chhoid b.·

~!~~:\~~;~~ h.;~tco~·t {;~~~~~r~~:;:~ ~:h~~:~: ~:~ ~;.r~r: ;~o~~;u;:. ';;;cl~~:r~ijk~ij .:::er :::d k~:~,::i

t:.~~k i:nm~~~ ~::. i:~n~:: I:' b::iij:e:.e.toDiI.

De

~~:.:~d~:~~g'tO;ro~~~e;~e:: g:::~o~~:~:i~io:ie~ltde;!

te ondarstellen. Jlr.n .tooa op geopannen voet met de
Amslarda0l30b. oommi.eari.sen. eo men ... ilde daa....
aan eeo eiode makeo. Meo wilde d~n dood do~ IIlIok .
De eventueele winst zou b9stead ,worden, n'9~ un
bet uilbreiden d.r werkzaambeden van de BaDk. m..r
tot het opkoopen der .BndeeleD. De volgende woordell
tooo." dit a&o. De directi ••• raodert niet. De I•• tige
oommieaBri8aeo wordell &an den dijk g••et. eo dan ..1
ik bi.r (Parij.) en gij daBr voor g.zBmeolijke rekeDing
wurken."
. Meo had oo~ werkelijk weioig bel&og bij bet blo .. i.
Jen d.r Baok: WeI haddon WOlff . en · 8cbeu~le.r.. l00
Band. elen mooteo oemoo. maar ZlJ b.dden die blJ de
AUlal.ordaw,cbe Bank b.leend.·t Duidelijket eobter
~omt d. bedoeling om zic~l.zelf te bevoordeele'!llllit
In bet me . nomen . der 30 br.efjoe .8n J 1000. Ult de
vork lariog vao · onder80beid •.n geluigdn il geblekeo da"
men bij 't verle. oen .aD 't kre.diet niets ' 8an 't Compo
lal' 'd EJCo.'pte ochuldig was, j. DOg iets io '\ .oor!
d ••1 waa. Het moeneweD d.r briefjes koo dna n.i et
geBohi ed. n utet de bedoeling om te remitteereD . .
1),\ i. dUB gewis.ntffllion denui,..
.
(W.rdt werwolg.)
H ET bo.tuur dcr N.d.rlandacb. Jori.teD-V ...eni.
ging b.eft 'oor de iu AUgU81llS van dit jaar te Rot.,

~:rd:r~eteg:S~~~~nde .e:~fgei:~gr:~:er;:;~adle:infe ~oe~
wen"obelijk. de b.palingen oaser burgerlijke wetge.
viog o mlrdn~ -de veroordoeling in de proo8ekoltec te
wij:igeo. zoo ja, in .w.lken zin? - 20 Eiocbt de in·
stalling der makolaardij eene nieuwe . wettelijk rege.
ling? zoo. jo. welke . begiDs.len behooreu dUM.n ten .
grondslag t. li g~e o? of beboort de gebeele ioetelliDg
teworden opgeh.veo? - .80 De verl ..giog der st,af::::': :::::'':'::1 ~'::''.: :'. ~::~: !:~~ ~-:::;;;

',Y : ::'

~.~ !2:': ~':' ':' 7 ~ :- :;~:,~~;:::'~;

omst .. udigheden.
.
.
_ U IT d.D Baag achrijll mell aan de

4rn11em1c~e

COUrttn t, .

Dl'o' l.ten fdbruarij . ' i.rt de j •••• nkn •• bt in da
Witte .'3 0cieteit iu den Haag oljn .ijf en twilltigjari.
ge diellsltijd. bij welko g. l.genb did •• nig. 10deD. d!r
sociateit hem ••n a.nd.nkeo WIllen g.,on. G.rrlt II
in zijo ,ak • • 0 der m o rkwaa~digete porsonan.. bij
leeft in do w~relu dor paraplulen. etokk.1I eD JassoD
dQ door cen except.ionole g06stellga,e of door ' eeD~
. soort van mu e wot~obui. woet bij ni.t aileen van de
led.n. rn ... r ook van de ...emd.lingen, die voor eeD
eokole maal de aocieteit bezoaken. het voorkomeo, de
kleur den , 6rm ent. to oRIhond.n .all botgean zij'
hom 'in bewaring geveD . Hij id.otiftoo.rt de porsooell
met hllnne ja.ooo ell paroplu' on; .oor bem . dragan .ij
g •• n namen; lij .ijn .Iechta .igenaara ~an dit of ·dab ·
kleed i og.tu~ of regunscherm . Zolf. wann.er op druk~,e '
dagen.de oponing d.r . Stat.D·GeD.rAal, d~ . ee~ote b~·
.eokomst der Pro,incial. I:!t.teo aro 8nder.. na, lomand
zijn .ig.n pal'apluie ~f o,erjas ni •.t ter~g ~rijgt • .vind~

llden~ Maort 1801. gewez.n Directour der O.erijael.
aeD' •• Ban eenbri.f vao de Overij8. Bank. eo de
hij er t~~b een. dlO JD yor~, EOO al .~let 10 · w~rd~"
seil.. Bauk. O.m.traek. · medio Fehruarij '1874. is b~.
iohoud .eret.rkt. Dog dit · veroooed.\) . . Vooreer.t.. w~rd
er m.de o•• reenotemt - ten.ij hij .r. in beb geb~el
.sohuldigdenaarParijagegaan op uituoodiging . ,an
het g.heele m."t8ob8pr.lijke bpitaal . ter ,~".~hlkklng
ge.n meer . vinden mogt.Aao G.rrit komI a,enwel
Jauret,en meth.t .ogop de .uitgifteeeDer 2e serie
gool"ld van ,ootre mOD8i.urJacob WOIIY. Dlt moeet
rle 80huld 'an d•• e •• rgi!lingeil oi.t toe. Bet bewijl
vao Bande.len. Den uitnoodigillgBbd.han. Jauert beeft
het deDkbo~ld opwakken dat de commi •• ari.seo. al·
V4n tovr.d'lI~ei d dar I·. clan kin hij . gAr.net aaDnemeD, ,
dc. beer Korte\)bo.u t . Van der. tll'lij.;Oomini ... rio <I.r
tbana d~raaJl!e,ende oommi.e •• i••• ~. er med. b~.
0l •• ij8eI8oh~ . Bonk, ge.ieu, aAD wi ell ..bo8chuIdigda
k~odwaren, Daarbijk",amdat de brtef door twae dlook. niet offici.el, ' b~.ft, med_ged.e1d .; dat hijDaar
rect.uren. Boh.urloer .eD K. •. V. d. Sluija. wa. gotee~
'Parija .ouvertrekken.. Be.cbuldigde kan o.lob Biether.
keod. o,ereellk~matig . destatuteD . .
'.
. .. .. . ~
inneren • .den ;be.r Van d.r :8Iu,)a bij die •. gelegeoh.id
Die · .StatuteD . dragon
a.lloeo het.· dageltJkecb
- ".- ' .. ..-._,. .
..'
te .hebbe.n vemioht ' voor hem .te . teekeoo,,; . dit ·.. aa
boboe r atin 'd6 directeuren op. Bij . a~el!lming ba.d.
'II"e
':
.eede aeo coo8t"ntegewoobte~oIo den regel word de
deo .ij ge~nb.oli.seDde etem, Het tor beselllk. .'. . .• . . . • . .. . . , .. . ". . ... .. •
he.r Van der Sluija . doo. dell ~obtergeblevcndireo. "
ken .telleo . van't . guhA.lekapitaal kan niet .tot
.
d
d
18
M
k
• teur biertoe .erzoo~t, wet stilewygellde :go.dk.uriog
d. dagelijksobe Baken gerekund "orden. . . • .
. Op Donde.r ng" en
en ' ~Ilrt e. ;
van d.n 8fwezigen direotenr• . De besobuldigde had
De Raad '''n OommiaBariss.n bi.ld to.zigt op' ·t. be·
. de. 'oo~middo!le . ten balf tien ·ure,
geon b.p.ald maodaat'"n oommie'llrie.eo betrefrande
beo.dervenllootscbap. Vandien . Raadmo.st .alle.
t6n overst.ao . en in .een ~or
do. plaat.iog der tweede aerie, .n. been ook. voo.raf
nitg~ao. Bebalv'8I1At waB Ball de Di~.ct~lIren .eD raAd·.
Looaleu van h.t .endua8n .Boheurleer geeoerlei epeoolalie ' vo.rga.teld. Ddn ' ge.eode (Jommis.ie tO~geataall om In ..n •• t .alledaagBobe
'.·deptirtem.lit te .
l!WenF.buarij beaft bij aao Bobeurle.r geBcbre~ea; dnt · g.,ail.n teralldplegell. Dit aU •• lJIoet deo iod~lIkm... .
..
;" BA MA 'R AN' G;
bem wae lIangabodeo eeooperatie. te doon in IIl1l1dee.
koo. 'datde brief,erloodeD. was onder toe'gt .van
Van do Nederlaod •• b:-Iodieebe Bark
Ie .. derDanque territoriale; D.ze stand .0llgl108tig
Ournmi8allrisaell6D ,an ,deD . Read vaD toe •• gt van do
.
. aangelobreveo in. HoIIBl1d; mell · vertelde o. a. dllt bet
Ban.k; . . '.
:
..
f.UUaeemeDt O.erlr.lift .lIlIn die Bank waato wijt&n.
WerkellJk la dit bet geval · ni.bgew.eot;· Dewa....
ook ' ... el. /letlobr.,on
·
TO Parije eobterolltdekte b••obn.ldigd •• dlb juiot tie
heidwlIB,dll' .Sobellrl.ur eelf orediet 0l"'.".talda ten
Blibk lohade geleden hac! door het faillisaement-O,er·
voo.deele van aijo aoUega Wolff. . Am dIe d waarh:,d
ligse",le yooranker ter .reade vaD Bama!lIIIg. metend.
o r
kHft. ' . ' ...'
. .
'.
werdbe kortJ gedaan, doo.rdab men. be.t dee
• o· ... , \00 .last ,Ilim. met baa. I)Ompleete UlveDtarie.
o
Toen bUlobnldigde liJnm.de.di.reoteur OTer dli."n . men Ileof de brlehan do .B ank IIfk.matlg ...a·ild; fOeur
. De verkocip-voorwaarden liggeD ter vilie . van PSt'peollltltie lobreef, beeft bij bem . niet opgedrageo or
da trouw.Jon geililebt hebbende formllle: ' .. . 0U
di"den . tell .kaotore vall
met oomml4ltiris.euover te .preken, omd"b In dil
leer, verBoek oen oredleb teopaD~D voor 101111 .00 eg..
..
E'r VAN HAGENSDOBP
llia\UWIl ollder doWell, ""AroverooUlUli~tlrI~,eIlWo,4'." Dit lIoldt Ulede !Qot'toos op d~ . ollder"~ke(80.3 ) .
Mr,BLO ..
. '.
'.
.
'

AD VERTENTI:EN.
p'ub' k"e"" "V'e"rk'·'oo"p'

.F . A' . T . A L : HA I .R. ,

i}'ATHOLHAIR, .

D

•

,.j

.(1
'.. ...'. . .

..·.~erell ~aDteD!·I ·.
.

.

.

Gedecoreefd.

· deaferkielelide met lJULTZAK

(886)

.' f· ,·f ;.~: , ; .."

. , ........ ' . '.. .

n ..

.

OO. ~8T. ll~: VA~

ALF •.~ \B.putAOUE

. '. .

eo 1p.AMBOE.
F.
BOUMA.

' .

Banke't; Bakker

Dc Qulnlum;,Labnrraque
--~-- . -------.------ - ~-.---

Bngelsche Regenjassen,
vao versobillend. grootte.
Zoer licbt. en dunne.
SO.E SMaNen 00.

ran G tot 15 jarcm ,
ooom edd zeer .terlre

Jagt- en Expeditie- Bottines.
Zeer goe!lkoop.

(397)

EUZIERE.

Witte Indramaijoe

T a f' e I- R ij s t,
in ...Hen Than9 " f .1 0.bij
(1649)

""l&,emeco

per picol verkrijgbur

Oonrdd~po'

DO N D O R . F Speelkaarten

Roode Viscbjes.
E. CON::;TANT.

("06)

in BOO r teD,
allen met kopereu ronde hoeken.
.
G. O. T . V AN DORP en 00.

DEGENHARDT.
B 0 s chen Vel d.
OveraI.
• Lucht en "W"ater.
. Land en Z ee.

SfUDarftng.

met fij.e pillten i. I 20.per deel aftonderlij' Ii / 6,. 'tt. c. T. VAN ])ORP en ,Co.

BA Z A R.
B .A. Z A R ;
Fransche Pru1ITledanten.
B. KARl'HA.US en Co.

Wijn iri vaten
en

Cognac Otard Dupuy.
Verkrijgbaftr bij
DORREPAAL k 0 •.

-.,---------------- - Groote

Bandjer Matten, '
EN

Zweedsche Teer.
Ve~krijgbaar

bij
DORREPAAL & Co.

(845)

'Toka

P. , VERSCHTJUR

~. Co~

Anajovisoll in ·polten.
Hariog in vaftljesvan 6. .tuks~
(214)
P. VERSCIIUUR eo Co.

PasOntvangen: .
Echte Engelsehe ' Sherry.
.

ALS:

Double . Orow.D. Amontillado and Trible :.Orown"':Sherry

(150)

SOESMAN en Go;

Per "Harrington'; ontvangen:'

'furkeche en Russische Bad-banddoeken.
B. KARTHAUS eD 00.

(Uu)

Op de Z ee.
Gedeokwaardig. beBcbrij.i ng van d. avonluurlijke
r.izon van W [LL!"" IJ snuANDTz BONTEKO£, gedaan
Doer <.i.o vosli-im.iiJHI, oe Vl;H~elllie vt.~le wumiuriiJKtJ
gevaurlijke voo r vallen, . door
J . H . van LENNEP~
Giiilu.trecrd met 18 platen a I 0.[38"]
G. C. T. VaN DORP eD Co.

------------------Nut van het IJzer.

Het ijur ·mttakt deel uit 'tiD het IHoed.
Vertlwijt!t; helzc\ve dan ool.etaat venwoklrinp;; bel uRge7.ichl wordt
tlloek,dc eetllhtvcfsa:lt enl.ctlJl uel l verlicshijncruoJkllJuriKek ltur.
Dc pilltln, potlltr:ol, tJlopjc~ (dr"Bcu) die ijO!cr tot lio'J fd(,j~It,,,andetl
hebbcn hczittclI lu lka in cell' nn oPhrl Ot ten s l~ut en gr..von ij1.cr to war..
, teTen Ban Celie rccl'a zwakkc ma~t{.
lI~T ·VLOf];U ,IAR IJZERHlIUDF.NO PO,'rHAAT
I.cra"

gevloobten en · geslage:n

Touwen . LeidselsJ '
voor I; .2 ' en 4 paarden.

.Ka.zen~

ell

.

.'

I!OES~fAN eDOo.

(30,1)

A1ge~een Expedilie~

eu Commissie-

I{aritoor.

.

Voor. geheel Nod.-I ·ndie en · Ellr 'opl.
B.last .,ob tovens · met bet honden fail Vendll~eu '
. (6)
·.P.. ZWAGBR. '

____ I'. H, BOU1tf~,
recomnlau.d.,ert · zioh .,o<:,r hat- boudsn 'an

-

H: nisvendn.ti~n.
(96'>

----w;est~GrondeD.
Ben

(1782 '

00•

BRIEFSTELLER,

gebe.l 0P . d. hoogt. zijnde der KofHe-ollltonr; ' in de
gcle/{enbelJ Woeste gronden in erfpacht Ie k'\jgen
di d oll e.in" . nnn h.t (10.1 gullen beautwoorden. loek;
e~n geltlBch •• ter teg.n ' /. Band.el in de .aa~.
R.flec tallt'. ~ onder franco brieven Letters 'L. ·D. lit·
Bureau van ~'~~___
(400)

L. F. GEERLING.

NED. IND. STOOMVAART-MAA~80HAPPU. · .

De Neclerlandsche
.

IN H 0 U D EN D

ALSMEDE:
Voo'rschrif~en bij Geboorle, nowelijk en O'e,lij<1eo;
l ete O'er Testamenten, Contracten van onderBcbeideD
aor d;
lIfind ..jarig heid eo Voogtlij,
Borgtocht, Volm.chleD, Galdleeningon co Hypotheken,
.
Wiesel.; Quintan!i;;D; '
.
leis belrekkelijk de Notionale lIfilitie eo. Formulieren
tot bet intiobten van Schrijfboek.n en ltekeoingeo;
Modellen voor Telegrammeo, Ad'arteotiiin, AaDplak.
en Btrooibiljetten. .
.
Benefens eeDe Lijilt der mecst ,o"rkomende .er.
kortin!(eu,. ilameo dor Maton en Gewiobt.n met .er.
40 f W

':;C ilfij~" ij~u (Ill

t.'l;9lltJ

H&;if; .

11):

ten, b~o~ven8 a.Uerlei
Koopm8Dsjrieven;

l;tlOe lin.rI8t!ilO

William .Mackinnon,
G ....s.oerd.r SOE1'ERS,
vertrekt .. den .18en de.er dee ' morgenl 8 onr nUl
Soerabaua, Maeaasllr en de Molukken.
' . .
.
De Ag&nten,
(403)
Mo. NEILL en .co• .

StoOlllvaart, Maatschappij Java.
Het Stoomschip

..... kl' ..

~.bC.

liI.U"']WU 'j

l:t.t! r ;t)idiog

van de Nederlandsche' mUllt ill onJ.racbeidene vreemdo munten.
j "'-:BuiteD Bamarang met verhooging ' ,an po~t.
[385)
G. C. T. VAN DORP en Co.

I.

Tooneel-kijkers.
Verkrijgbaor bij

_~~ _ _ ___ (}~~_~: ~~~ DORP eo. Co.

Bout- . Aankap

"In

Ilho.(rJ or hev;!t, .het Yl!nlcrkende he!olandllcel rJe.r beeDderen.
De uitwcrkiogcD dier vlocistor zij a wonucrvol lI jj 1.wakkf!. Meek·
zuchtige pefl()ijcn;d ic ' bloedormoedig zijn; 'gencel t de'ulcckc ~leur en
m <t"z p~n · ,der dOfD:e. en j(mge mei8jes eo regell de werking der meostru a.
.
' .
tie (lOa8Dds loutle n).
Bij kintlf!ren zijn IlelZl!:1(!! Ilil",erkiog.-,n Ilitormattl voortrerrchjk,
ecoige; Jepela zijn voldoelHle om ~lInM geT.onrlheitl, kracht , eu sterkte· te henh:!ieu';
_. .
.

DOOR

Brie.en en · end ere op~tellen o.er de meesl. ~nd ...
we~pen, .die in het D1aalschappelijk reven gem e~nhJk voorkomen, met vooropgaande bepa hogen o.er d. ge.chiktste wijz. · van
samenB telJing en iurichtins det Brie.
VBn; betitoliogen en .opscbrif-

.du kler , in de ~vcl eullch ~ppcll, htcC~ ..lit ~eb r tk l,deLj hd i~ celiO hclue..
re, k[llrc vlncI81uf.zolhif:r uOII.:lk !loch rauk hCLYI'eik Uthalvc ij1.l'r 1108

! -

J.D AJ.I lJ B A,
KOOlmandant B. ORDBMAN.
vertrekt tegen medici A'Fril n·a ar. · NEDBlijJAND.
Voor palluge
Adres '
'De' Agi>Dli8il
(801)
E. MOOR MANN & 00 • .

Stoomv.-MaatschapPU."Nede~land; .

Het Stoomschip

(G E D A: N G A N. )
B•• telliugen op alh;soorten van DJATTIE-HOUTWERKEN word.n Bangenomen door, den Admini.
strateur
'.
G. M. GRIBLING.
Adreep.erepuor IIali. a.danton.
. (9'10)

Berichtaan Zenuwl\id.efS.·

Do GUARA~A , van OniMAUIIT en Cie apotbekers ,te P8rij~'i ,' cen
onreiltJ3ar I(l!neMniiddel voor,· sl!helehur.tr,lpijn , zeuU"!rJart.D ell huu ldpijn; !l,i n en ~icl l),akj o In p'enig , w,einlK 8~iker~Rter OIJ1!I:1!Jo..t :i8 Jikwerf \'~ Id oe ndo ·om · de , n(liep~erodo p~nen .le .doen ,·.ertJwijoOD,"; de koliek, eeDt' ,zoo h~ere,lfbende ,zlek.te :io ·,warme ,Iand,eo, deo bui,k. eil reo..
deloop ' t~ . i~o. e~tlD.~ . ' .
,.
..' ,
' .. '.' ..: ' .'
., '
'.' :

Konin.g derNederlandeJi,

Sl~chte ;Spijsvertering~

D. BPIJSVERTKRENOE (p"'ill'~) vo. BUlIlN DUBUISSON
.h! Perij' en lanroat (sekroofl.de)' der AkademH~ '8n Pa~ijs
v,c.reellillClD· ill den vorm va~ eeD ilaogeBo.am bockje tie · VClOrLlUmste
b8ltanddc~len. die do Ipij"verterlng in tie ma:!g bewerkon.
" Door vergclijkell~e ' proe,eo door vencbeideoe go",,,.beereo 'in · de
apoU~~k~r

'~~:tr:no..azij~tat.::i.~~~o~a:D;:~~~ l~~~~ijef~::till!~ij~e~O!nd~r:eh~:;:
fer VlO b~lmulr, • . verka1~t. ms.goesia .0 pl aDtaardige ltellJlkool, um
slIe mlapJ.ekten en slec~t.e .pijaverteri'il~e,o teo8eD.e~.
.

Genezing
der borstkwalen~
D. ONDER- 'PBOSPHOORZURE ·!tALK STROOP von da He..
to:

geDe~ID; :ml8r

vorm,ardh.iJ • . M.n . boboalt. dJt
dian aard .to

m.t. •• elere. '

n.

m~ddol

fleD heilmiddel , der: ondst,

aailweudlu, .Jochll .
'."oJijk••i. dom....botlfs •••••
wol'erdi,ndlio

~~~k:ij~B~ i~~i::d.:~:'·d!: t~:i~~:t:tb~~li; :~:h':".Mo'::~;

ton . hODdt op .. d. 'IUder ..rkrbsl .poedlg oijoB sozo.dbotd eD gOo .
.athe.i.d.
. ...
..; ",: .:
.
'.
.

.E N

aOESMAN

. ALLES tot minstens . even 1age
prljzen ' ale ergens e'.dere te be·
komen.
(1916)

fl!r"ou~b.id, '~ll1kIDgln

Z. M.K a z. e . n
. ' (9'7)

~

d~~~ ~~!!!c~~;p~ijk;i:~,!rDO;b~8::d te~e~:=~!i~J:rII~m '~:'~o:~'

OverheerItlke .

Edam mer

"I.

Best.llingen .op Wagentuigen
nnder.ins worden '
met spoed en accuratiesse gcolfcctueerd.

BAZAR.

in floo~ten
Dames Reis-Koffere.
nandtas.en Engelech fabricaat.
B. KARTHAUS & 00.

(846)

Ruim voorzien van aIle ARTIKELEN,
bun vak betreffende.
. .......

Landlllail Kofters

(142)

Zadelmakerij
Mosch & ·Co.
VAN

4 deelen

(144)

Po.

MoseR &

Per "Prins ' Heildrik" ontvaDgen:

N ederland'er;

Ontvangen
Versohe Makaesaarsehe

(404)

e~ 00.

KOFFERS.

Per "Prills Alexander"

(405)

'~r8ohll.

SOESMAN

(102:3)

'C Po.rljll' L I·BIEBE. 10, rae ".eoll.

G. C. T. van DORP & 00.

Samarang.

SOESMAN en Co.

.

Landman en ~Ledel' overtroklle••
kamfel'holitell .. .. ,:

t

Pas .' ontvangen
eene groote ·factuuf S C HOE N E N
voor Heeren- en voor Kinderen

;

' ..

RODd,vierkant 1:~d~IDi;;;ea~f;:~,vsn .

(299)

hcgin~elcn

",I

Uit P A RIJS

.

voor Karren- Wiel-bllllden, '
.voorts:

koortsvenll'ij\".m.dC. wi.!II. Io~slcmd
S?lell. 7.oo,,:d de gen f!c. S.he.'I:ren als de
OUI up celie voo,·dccl.gc \\'IJZc de
. zlel"'1I ,II IoJd vast kllllllcn rckcllcn.
"",lcl'C kinaiJercidill{;CII III vervanDc Qllinillm - Lal,....rnque
gUll . Dc gcwoon lijk ill tic gences- ' . wO"dllTl4'l hel gllnsligslc gcV(,lg gckllndc gcbC7.igdc kin:l\vijllclI wordcn . bl'llil,t duo.' ?,waH,) I"";SU IICII , wier .
vcrvaardi",1 nwl kinahaslcn wier
uil.pullillg duor vCrSchillcurle oorrijktlolTl aall \\'crkstllllc heSillselen
zaken on lslaan is; of wei lIa ' door-'
IIi/ erst wissclvallig is; t1aa,'cllhol'cri
!(estanc 7.\vai·e iieklen ; d'ior was·
zijll dt. \'el'~chill('nd<J hc rl'i,lin~SCncn. arge .... ,,1 en ·,,:r;'wa.1 il()or
\\'jjzcn zoo onvolkomeu _11ul d elclftlt~
ten al tt! sln ..I\r.n groei; (Ioor jUlige
kin:lbasl.cn die t.ot de hl'J'cidiIlg fl er
m n i ~.ins wier \·ol'lHillg ell oll lwjk~(~ ·.
kinawijn gr.d icllIl licblJcn nnrlcrlillg slndlts IIlnl IIJIJ"il.e t.nt sland
han,1 101 cl l, fahriblie van ric ',wakomI; dnor vrouwen 11:1 hcl·haam.
vdzurc-qllinillc ku'uncII gchrllikt
het! ; ei"Jelijk, dool' ,,"cgells huunc'
wOl'lkn. Dc aldus l,cl'cide wijncn
hnogc jarcn of zickteH vel'Zwakte
he\'aUcJI dan ook , Icehl s · spool'cn
grij, aarls .
van gellecslil-achl ige hcginsclen en
lIeze "'ijn ondc.·,t.ennl or eene
dal IlOg wei in allijd wranlledijke
zeCi' kt-ad.li gc wijze de ijzermidJcCII onzi)kcl'e \·crhoudingell.
len in gova ll en vnn blcck7.Ucht en
Oil Quinium.I.abarraque
hloedgelH'ek . . Tcgcl ijkert.ijd nangedoor .de K c izcrlilk(~ GCIll'esklllldigc
wend; Lij voorhecld, met de ValletAlwdemic goedg,~kcllnl, st.elt uaa:- 3. pillen, yerl~rijgt men dC ' meest vcr~
entegcn 'CCII alllJd even kl'achhg Y rasscnde Ullkomstcn

witte ·en &·warte

, i;

DOBl' 4.00;

Zweedsch- 'en Bns.IJzer,

werkslI-

rijk

·,

G. · 0 •. T. ·VAN

(/l8S)

is 'r megeneesmitldel dilar,
n~n
en or wiens uitwerk-

cen huitcngcwoon \'crstcrkcncle en

(128)

A f· /j.O~i.....;

..

~

...

OUI~IUI·L~BARR'ODI

J.J. van RUIJVEN.

-"

.

. _'Dun
KLASS'
'.W
.. EREt
..D..-. 'I'.E.N..T....DIll( ' URII.T£
L.'..I:j..G
.
185:;

'

. aooldodopol bU de B'9I'1!Jl Gotil'. LOONEN \08' 10,11, IA de
.. ornwnole Apoibebn .1JI! .. Ne.edauduh·bdiiD .I. I. SI1llIllllI bQ
G. O. T. VAIUOiP
· ,t8l)

'Co;'. .

.

Hox.l.own'fJ PILLltN.EN z.u..: ~ . G6'~&rlijka Diarrhee. ,- De
OOrUk&D dezer 90rzw.kkeDde sieU., zoo '9Idrllcbillend, 80 ile "ijse
. blrer &IlD9alle.o zoo verautifltiji zijnde. ge'f'li ,eon ,vo ldG8nl!e redeD

.;:~D~~t a~O::Dfeij:o~~~t:t ~:~:~ .1:~~:!eti~ °dDut~~r~i!~o::~~ ', ~:~~

oitalas eVOD gunstig ZQD, ~etzij de lD:aag, de len, of fleiDale IDg~
de "Lei \1811 de zle~te ie, "Int zija8 pillen met Gordnl · 10.geDomeD, ~il sijo, zalt goed 'op de. zijdeo ' der · ond.rbuik iose"r&-

waDden

~::~d·~e~:~::::, ::ar:~e~I::~"t·rOD~~~:~:.a~Bet":e :t~~~~~~,dG:rk~

''Ih.treeki. tot bentelleD: 9a~ het jiliete ' e~eD"j[ll:t tUllbhaD . gl'loolig"

rij~~

:: t~~!:!~~~::I~~.i~~~·Jijke •• g.'o~.

aft.h.idlnS .nato...
.' DootJ .. Pill••••• ./ I. / .8 .•• /5. PolJ .. Z.1t ••• /1. / 8

WI

oi.J~o. w. CAL18TANS ItCo. T.gal "A. J ••aIi

P.kIJ ••g•• . W. :tII.SANA . S.I. 'ARNpLD ••

.der VOOR1I..

.c•.••

QOEN.!.EIl.

~T ~·8~. SJ'iB:R~o~Jit~l''I\IIZ~t.D~it1~:»:''''. ~~III~:
VAJl DOIU'

(818;

III

0 .. . Ii. L. DB LYON

011

aO&SJUN ta <10.

.. Kommaildllnt . BRUI~f!.
.~l ,JIIDoedelijk te~en het laatot ,an .Main door b•.Suel-Kao... l ,via Napele . oaar bet .. Ni&uwe-Di~p ver.
.. trekken. '. ..: .'
..
•
.. Pae8agi~rs kuonen ie .Samafaug elllbarkereu.
• Verdere inliobtingen te bekomiD bij
De Age~ten
."
•
J. 1:>AENDELS & 00.

(288)'

4\S$*%\htl

EeriHUI S: ..

{712;odeB.II n deS pe k s

B,e~~G. van ' een 1vIeisje

~rHO~Oo.:.... .

1l1.' M.

~<

~jocjaolrta, "18. .Maart 1B75.

[399]

.'

.41g""'';''i;lI.i~ .. . ;

Ver';ntwoorde.lijk RedaotolU'Mr.R.

8Jielpirtdukklrij _ ,G. O.'r.VAN

vO~~
:
·1..... · ,

~~. Oo!~;;\;·'

