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Haag§cbe Brieven.
Den Haag, 26 Februarij 1875.
Er ia braod.tof opgeatapeld.
De oitbreidiog van ODS nederland.cb .poorwegnet
d·...igt; . eveo al8 .de eer.te aanleg· er fan, ooweder aan
onzeo pa.lementairen beme! te "allen verwekkeD.
D. vorige Millieter van BiDnenlandacbe Zaken, mr.
Geertaema, w.. in ooderbandeling getreden met eene
vereeniging van bOlnkiere (een zoogenaamd C",..ortium)
ov"r he.t aanleggen van versehillende spoorweglijnen
met snbeidie van den Staat.
Toen nn .meeater Reemsk.rk aan bet bewind g.ko.meD wae, gal het Consortium bem te kennen, dat bet
de Regering volkomen vrij . wil.de lateD en baar vol.'rekL niet gabondeo ""btte door den re~d. oergevorderden stand dar oDd.rhandelingen.
10 plaat. van .dit a.n . to grijpen en aan het ConBortiom Le antwoorden, dat bij in .ions",ij. met .ijn
.oorgaDger ....childe en dUB niet •• rder wensobte te
onderbandelen. noodigde meeBllU' Reemekerk de bankien tot een confarentie nit, vroeg later om de in·
sending van nog ontbrekende stukkeD; maar stelde ton
slotte ooorwaarden. die bet Consortium niet aannemen
kon. Hij . ver1angde o. s. dat de b.nkier. de deelne·
ming voor het door ben · .elfon geraamue k.pitaol in
aaudeelen, voor bU~De rekening zou.den nemeo. of, met
andere woorden, de inBohrijvipg .onden · waarborgen.
Het Oo~ortium aotwoordde, dal de eiscb van voor.f·
gaande voldoendeinocbrijvibg voor een dergelijke ko·
10llllale onderneming, die nog niet eeno bestond en
waarover de beide Kamer. nag beslissen moesten, over·
dreven. ja belagcbelijk was.
llaartlelalen de .raag of etjlataaanlog niel te verki""en . vatt boven eon. zoo . nitgebreide concessie, en of
de bankiers, wanneer .ij de zaak ernslig meeD den en
or geen speculati, van wilden maken. niet in Btaat '
sonden geweest _ijn am bet kapitaal te waarborgenaoo ie bet tocb _eker dat meester Heemekerk door te
wllifelon. door niet dadolijk de onderbandolingen af te
breken, toen men hem dit aaobood •• ich de ze.entien
invloedrijke bankie~sform>8, die bij de .aak betrokkeu
WBren, en die den beer StieltjeB tut bU~ tecbniscben
raademBn badden geko •• n. tegen zicb in bet barnao
gejaagd beeft. Het. Haag.che Dagb/ad .elfe erkende,
nlldethet Consortium al · de gewiBselde Btukken baJ
pnbli.k gemaakt, dat d~ Minister bet aanbod om de
RegeriDg· .an aile verbindtenio te oOlolaan; bad mo.·

ten aaneomen.
De .. onbaodigbeid .al meester Heem.kerk geen
good doen. en te minder omdat bij nog onlange in de
'l'weede Kamer ziob bield. alBof bet nog in zijn be40eliDg lag om particulieren, die ooncessie froegen,
ta ateooen. Het vooretel van wet door vier leden d.r
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kening van den Staal aan .te leggeD, kan meeBter
Heemakerk in deze omstandigbeden niet Bangenaam
zijo. Wel ..,ide Lij op 13 d •••r in de Tweede Kamer.
det Diets gemakkelij~er wae dan am de kaart vao bet
land ·voor ziob te nemen, dilarop het spoorwegnet in
aile rigtingen a ..D te vnllen en dBn voor (j, etellon
die nienwe lijnen 900r Staatrekening aBD to leggeD;
maar sou bij toen re.ds geweten bobben, dat een
dergelijk vooratel vier dageD later zon ingediend worden P
De Minilter beweerde toeD, det de Regering ten
opaigte van do reeds bealaande lijnen..... contraclen
gebondeD was en . d"t enkol~n da...... n - bij doe.lde
bier .ooral · op . bet oootroct. omtrent de exploitatiemoeaten b.rzien worden. alvoreno aan eene uitbrei-
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ding van heHlpoorwegnet .an etaatlwege met vrucbt
kon gedacbt worden.
Usar."tegen ''ligen de vier leden in de toelichting
.on bun vooretel. :Jat bet aileen de ..aag geldt, op welke
geec Spoorwegpl ..nuen maar Spoorwegen
wij. kunna" - ferkr.gen worden; dat sleohta sta .. t Baanleg
redelijko zekerheid verscbafte am het doel binnen een
niet te langdurigen termijo te bereikeo ; dat er geld
geuoeg re"teloos in de scbatki.t ligt (1), en dat de
nood.okelijk g •• cbte SpaorwegeQ 100 .poedig mog ..
lijk moeten voltooid worden.
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der Regering, die er een antecedent in zag, op grQnd
waarvan aile eeD9 geregelde pensioenen bij elke nieu.
we regeliDg voor de toekomst, weder veranderd .oude~ rnoet-en worden.

aangeDomen ie, eo bij tal dan nag oon .handje kUDo
nen bel pen.
.
Prine Hendrik .beeft .icb wederom aan bet hoofd
eener onderneming gestald. Er is namelijk eene reederij opgerigt met het doel om een, geregelde etoomv&art tol Btand te brenge n tnesche~ Vli.sjDgen en een
d2f b"'f"eos aan de T'h ~e m8. Van het kapitaat · 980 8
ton h~eft prins lIeo dr ik er S 1/, gege'en, de hnink.
J!jke nederlaod.cb e . too mbG otmB8tocbapp~ e,enveel,
terwijl het reatero:'J.du door eenige Zaeuw6D IiAI
word ·· n bijeeDgebral(t. Prins Hendrik .taat oan bet
hoofd Vall dri. Commiesarios.n en het beheer .al gevOerd worden door de direoli. der otoombootm &at·
seh.ppij. De Vli•• ingers .ijo zeer .\·erheugd dat .due
eindelijk e~ D bUDD e r ideate, oal bereikt worden. D ..
Amoterdnmw.ers h. lon de ecboude.. op en zeggeD :
,Dnar is iu VIi.,ingeu ni ets: hoe lollen de p~agiera
da.r onder d.k. kOm "D, .60r do boot verlrekt r 't II

~

Op V rijdag, den 19 den dezer, bi.ld de Tweede
Kamer een Kqffijdt,bat. Aan .de orde was tocb d. CODc;Ulfiti 7all het. YtI'u!tLg d~r commissie, io wier banden
g.oteld werden de' tallooz. etukken betreffeDde de en. quote oo.r de Koflij·cultuor op Java.

H'u8 zal meester HeemBkerk zic.h DU uit het dHemDO r" Hen?- ZijD po.iti. wordt te moeij.lijker, omdat,

Doar meD .egt. oijn colleg ... , e" inzood.rbeid de
~:lioi8ter8 van der Heim eo ,"an Golteteio, Diet ong88rne zijne aftreding .~ouden tieu.
Het schijnt oak I.e betwijfeleD, of lijn foorotel lot
herzieDiog vaD de kiestabel wei met symp.tbie door
de meerd~rbeid der 'I'weede Kamer outvoDgen .01
worden. Hlj wil de twee Dieuwe leden, die t.n go·
.olge vaD de verm.erdering der bovol_ing in de of·
gelocpeD vijf laatote jaren, bj de SO afge.aardi·g den
Komen moeten, Jateu kiezen te .A.msLerdam en in etln
nieuw kiesJi.lcict
Bergenopzoom.
Of.choon bij
flU in zijn toelicbting zegt, dat hij zicb beijverd beeft
OlD bij de zamtlDelelling der nieuwe clistricten zoo
weinig ' mogelijk verandering in de bestaBode te brengeo, ZL)O louden er daD tocll om in Amsterdam E{: ven
ledt'll t.e doen kiezeo, nj ~ t minder daD l eat!en buitengemeenten, rueeet uit bet Gooi. thane tot vier ver-

scbillende kieadistrioten beboorende bij de boofdstad
Uloeten gevoegd wordeD. En om nu de bevolkiDg
.an bet kie.diotrict Aw,terdam .1.00 met ruim 33000
zielen te vergrooteD, moeten niet minder dan 13
kieed1etricten ,an elkaoder geveo e·o· nemeo. Zoo
beel e<:n.oudig en voor de hand liggend ocbijot de
tank dUB Diet. Het '"ou rGtioneler zijn om Rotterd am
d.t slecbb 3 af!le'aar<iig,len kiest, er een meer te
geven.

Eindelijk komt de Mini.ter fan Oorlog ODS nog
aankoodigen, d"t tban. bij do Regering bet voorne·
men tot rijpb.id gekomen ie om eeD gedeelte de.
Zuid«zee droog te leggeD. Maar oDgolukkigerwij.e
voigt op deze nankondiging, in de toolicbting van hot
eindolijk ingediende Dieuwe. aD twerp tot regeling van
de uitgaveo tot vOltooijng van ODti . vestin!,stelsel gedurand. 187ii: ,d"t or een nieuw onderzoek .al
moeten plaah hobben na8r c.en in.loed 'lin de droogmDking dor ZuiderEe. op d. defeD.i. dea lande."
Dus alwedar eeo nieuw onderloek!
Met .i uat ",derooeken •• rbeuzelen wij den. tijd
en kan hot oogenblik aaubreken, waarop wij, geroepen
om onze' oD.ijdigb~i d gew lpendorband t. doen eerbiedigen, daartoe buiten etaat blijken, ooodat een der
oorlogvoerende parlijen, of mi8llcbien wei beide, ona
land bez.tten, en dan wei eonige ongebruikte millioeDen io ooze sch14t.kiat, maar geen voldo-,ode vestingwerken en geen str~dbaar I.ger vinden.
Intusocben bebben wij DU. toob ieto vOor ODIe M .. riDe gedaan. Dd Tweeds Kamer nam eergieteren eeo
wetsontwerp aan •• 0lgen8 belwelk nu o. II. aile officieren ter .ee f 76. meer zullon krijgon ale pensioen
.oor elk jaar daL .ij in de tropiscbe g.weston ge·
dieDd bebben, krwijl dit .oor de ondorofficieren f 15
en voor de 80bepelingen en marinie .. f 7,50 tal be·
drageD. Een poging am doze gunstig" bep.ling te
doeD terngwerken 100r allen die oedert 1859 gepen·
sioneerd werden. leed .chipbrenk op den tegenstand

Vier ledl:"n del' oowruis8ie,. de· heereD Mirar:dol1e,
Ler.ting, BJOUl eD )Iee8, had den een eenigezins zon-

.rertinge coneluoi. ,oorgestold. Zij begonnen met te
forklar"n dot de be ....aren, verboDden aan de op boog
gezag inge rc-erde cultour, DIet

"8thaar waren

om te

worden opgebeve., I.u nder dal .. fst .. nd ged .... n .werd
'.0 de geldelijke .oordeelen der .orpli gte le.ering.
Daarop verzekerdeo aij . dat geen vermeerdering' fan
producti. te wacbten was zoolaog het Rijk oi.;; Ulet
d. cultuur en don bandel in koffij bemoeide. M ...
tOD el otte zeiden .ij dat d. b.staande bezwareD ,,,0,e.1 doeolijk moe.teu worden opgeheven (en· 'ij ware n
n iet fstbaar om opgelJeveo te worde~!), en dat t~\' eJ ) a
mftatregelen beraamci dienden te wordon om in Vf!r~and met's lands fiuaneien de bemoeijng von het
Rijk .. Ileogs onooodig te maken.

eeo oll beklJokt p19n ."
D. toe"omet •• 1 bet mo.ten leeren . IntuBtlcben beeft

prill. HcuJrik den dDn~ der Vli8lliogers ~erdiend. En
niet aileen ' .nn heo . Aile N ed,,,lao,lers mogen het · op
l'rije ~tellt"n dat deze prins zool"eei over beeft ,oor
Duttige ondernemiugen en zoo.eel aandacht wijdt &an
•• ken van pnb'iek belong. Oak in Lnxembnrg, waar
hij in October ,a. di t jDar vijf-en twintig 'jaren lang
Dit 18at6t~ wil ill gerstaaubtloar Hollaodsf}h te·ugell:
J ~ bd r 02 k '. ing "sn stlldhooder zal hrlbbeo verf.uld, ill
eeo ech.del ooeetelliDg voor de ecb.tkiBI t •• iD,i~~ bij
bij teer b~ mind, m"U .pre.kt daar ook aileen vall
d~ af.ebaffieg faU d~ gouoernementa kollij.c ultuur.
, notre prince," R e"ds is t!r eeo voor~te) aao de KaHad dUH de Kamer r; ;ch met elete conclo:::- ie fer·
mer ged aau om 25,000 francs beecbikbao.r te IJte!leu
et! uigd, dS!1 zou zij he bben uitgeBproi:en, . dat d~ g'-'Uv ·' Ot ,h kooten .. n ee n natiOnaa.l gf'8che~ k, den 243ten
vernements-koffij- cultuur moest worden 8.fgi.'~ Lho.ftt.
Octouer deD prius aan I.e biedeD.
.
Gelukkig .oor d. togen.f.anders en de bui,eri~en wao
De presdent .. n ODze Randelm8atscbappij, de beer
er nog een minderbeid in de commiseie, ge vurUld
Trakrsn c n, b~·eft LIDS achrik aangejll& ~ d. (l oor plot8s.
door b.t lid '. J.cob in zijn eeuI.amheiJ. Hij etei.!e
Jillg in cen idyertenlie te Y"srmelden, dat er een grooeen aod~re conclusie roor, waarbij de Kamer aao ,Iu
te watersnood op J.'a ge bee .. cht had, cli. o. a. ook
R egering dank betuigde voor de ontunge n stukken 1
Sarnurang I) tt'iste:J e-, l" U dat meo b~m per telegram
Ofer de kdlij-cllltuur en die voor keoDisgeving BaDv_.. ocbt had, bier te lande eene Commiseie te vornam. Ell toeD ou de gBv8sl'lijke conclusie yan de
I men (lin giften te verumelen. Wij willen bopen dat
me ~rderh~id der cODlmissie verworpen .was met 42 teI do ramp uiet 81 te erg i. gewee.t !
g~n 26 stl'mmen, vereenigda de Kamer zien z)oder
M.t belangoteUing volgen wij hi .. d. A.tchin.scbe
hoofJt' lijlte e1emming met de hooget vODrligtige cono8ngelegen beid . .Mea echijot . ecbter nog mEter of min
eluoi. ra. den beer 's Jacob.
gcbrek Ie l~d.D .
AcM liber"len st·eonden met de regtenij tegen de
Pijulijk doel bet aaD , Ifanueer men bij\' . Jen Mi·
af'chailiog van de gouvernements-koffijcultuur: bad[ji~t er ,·an lIllric.e · in dE' Kamer b1l0rt seggtHI "Eene.
den zij de lijde geku.en v"n bnn geeetvorwanten, dan
bl okksdto itt epee · mo c rdeude, nfU!atteDde dienst, ell
Ifore bet <raagatuk bij staking ran slemmeu in d. lucbt
reed •• cle officiere" tijD van Atcbin teroggekeerd, wier
blij.eD bangeD.
ge-zondhtid v('or. go~l1 Vt1fWoest is,"
Iu ,lit koffij-debat, dat, eoecal. de quaestie VBD de
Ie Atehio al de.o .,it·. ro waard r
Spoorwegen op Ja,a, iD een dag aniep, mengde de
ID de laat.te dR go n bebbe" wij one hier dikwijl.
Mioi8ter van · Kolonien ticb Diet. De b~er FrallSeD
bet oude rijUlpjc herinurd:
V80 d. Putte .at in Italie. R ij
beeft rlnar toch werMet .iule M.Ubijs
k.lijk in bet najaar zijn fawi," gebr.;t en kwam b:j
W 61 pr DOg geen ijB,
ber .... rt. t.rug am de open bar. beraadslaging 'Her
R l op de .. eeroteo Maart
, de sta.tsbegrooting bij te wonen. Gij we. t dat hij inReed men mot ~oel1l en p.."d
derlijd in Room al. lid der Tweede K .. mer gekooen
O\"f~ r de Duihc :.e Vaal t .
werd. Het .tond t". u tu.scbeD bem en den beer Bloe m, I
' I Begon er zeer naa. te geliJkeu: 't Hoor elraf mfit
eo de keizer. baddan toen aUeen oogen voor de noordbelJere lucht; maar jui.! gi.teren, ben bet eint
bollafidscbe 3poorweg-qu.estie. }'r"Doen van de Putte
Matth. ij@was,draai do a" wit~ alt bet ooeten D8sr 't
,erwierf de meerderboid omdBt hij, D88r men terzeker·
&uiden en bt'gon het td Bne~:.twen en te dooijen.
de, foor den noordbolland.cb.n Spoorweg ee" plan
h L,n ",;,dD g"e]'f"ID op,... t Diet no S.m'-.D~.
,oorstond, dat bet meeate kans .an olagen h. i. On·
derlue.cben wordt, terw~1 de beer ...n de Putte in
Italie zit, door andere leduD, zonder zijQ~ me:dew(·r·
king, voorgesteld om, vol gene dat plan, een Spoorweg
van Enkhujzen laoge Boorn naar ZBandam VOOf rek~-.----~--- --- .. -.-- - - -- ning van den etaat aan te leggen. D. H'Jo rn.ob~ kia·
We/Edel. 11",;
zere lullen nn miS8cbien zeggeD, tiat zij bun afgevaar.
H'?t bf"rigt in uwe courant von eerg iatereo omtreot
digde .. el badden imnnen misBen. Evenw.l, die afge.
het .le.scb v.n d e weou"e Tiokboff beeft .elen pijn-
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[ngezouden stukken.
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(1) (iif teo regeriDgnoontti om 10 milliocn te amortisertn
blijkt., dcA er io JaOlluij jt. bij de 66 millioto in ku was, waa:oaa.er 31 ~~ millioen uit de OO=llt.

.a..rdigde ... I.ermoeJelijk toch in bet vaderlaDd t.rug I
.~n, ee" bet .oorst.! van de ~eeren Kappeij,e c. e'l ingdicLt g~ .. e.ot.

van deD grooten krijgoman, geoera.l, oonoul en kei'zer bowaard wordeD. Roe kwam eobter deze inrigtiDg
in b.t b••lt da"r'Bn? Napoleon was voornomens al het
&ijDe Better te ltlteD aliD den kooiog va':! Rome; maar
deze onhiDg die oalat.eoschnp niet, welke; in tegeodeel

abt Cano:ini -lin de Notre Dame te Parijs, "TTroch!, E,en
• Niet oUeen etodeD en tafel., do>" Napoleon gebrniH.
k.)stbaar is de wiog van den Koning van Rlme, iodien I maar een mll8M kleiner" voorwerpen~ all' ,wapsJJ.s,. sen
ik mij weI berinlier, io den vorm van een adeJaar en w 'lke I borologie, eenige ri_geo, een t&.felmea, e~D ·IJ1lI'r slob·
dcor den kei.er met f 600Q Hollands.he gnldeDe be·
koueen, een ...kdoek, oen .nuifdOO8, ~ ja, eon ki ..
taald· werd. Gij .ergt .geene opsomming fan de an•• ot.ekker, wa.,me,l. aan Zijne· Maj. ateit d. kei.er·
dere voorwerpenP Voo ....1 belaogrijk lijn: eone .pcth".
lijko ki.zen werdeo uitgetr{)kkeD. eo """ .d ie . kiazen
08e Va" Napoleon, door Tborwllld.en. waa ....n d. bos·
&elf! Gij lacbt welligl? 000 wal~de lulk eene · klein·
te ,op . een wer..ldkloot ro.l, die do~r eon adelaar gegeeeligboid, en wij z<,cb16D troost op don Atlu, waar·
toriCht wordt; een levensgroot portrel van Marie Lou·
op bij mel eigen baud de ,,'orgeDomeO _oldk>g16n bad
ioe, op bevel d"" hiller. vervaardigd en een me~.tH· II aangeetipt.
aM fao deo beroemden Gerard; , .oorta, bebalf.e een
Het onder.taando word,. "nder een aanlal aD,ier"

oye~iog in de baodeo '8D den broederd<,s keizerlS,LucisD.
_ pri ~8 van Ca!1ino, die ti)deliB den dood "fSD. N tipolevll

(Sial.)
..
Daar "ij ook de relieken .ailNapol on willen be:, Eigtigen, wordeDwij ceer prosai8ch I'erinoerd dat d~a"""r
eeD ~I'MJ~ ~:rt,... ~e.tort mo.t wo~deD. Nlldat wij
, &aD dlen blU\lken ellicb hadden yoldaan, kregen wij
toegang tot de GukUnt Kaser, gewijd 88D de naged..ob,
. tenia \'aD den grooten keizer, · . . . .
In ·_marking · nemande ., boeyeie seldZaalUheden. "P
dit kleine pUlkje . .gn verzameld., kan de Bam van OD;"
, gel'fiU 18.000 p. St.. door. de . eigon&ara • daaraaD b~
• ~ed, ni{jlDand lit> boog .voarkomen; ·. Wei. mogen zij
nnll,keren, dat doze '81'1lameling ·belangwekkend ia
yoorde Eogelache . natie; want zij '.voertterng Dar
~e1i tijdpeB ..0 Napol!">D's varblijf op St. Hdena.' en '
. heriunet1; &an .1..de kleioe, maar laagbartige . plagerij.
. eo, ·.door .deo goqvioroeur .f &D /lat eitand deD gr<>oteD
blUing op J;.ongwood aaugedaim~
.
.
, . lben 1r1llll' ii bet, d~' doze . ooUeoue niet blij_en
'1110IIII' in. debfmdea .... . Brjfilicbo . ingeleteneD, maar
yer.iUb- oVlll'gebragt te wOl'den naar bet H6tsl Ik.
l_"alitll!. h Parij8, ailraat' dellklllelijke o.erblijfBel<lll

~a#~

I

in 1821, te Londen .erblijf bield. Zij bleet' in lijn
be.'il tot 1839, ' a1. wan Deer bijEugelaud ver!iet en
kort daarop ovedeed. Bij de rangeobikkiug .!'n zijoen
boedel wordeD d~.e · mori<waardigbeden dour zijne .oak"
waarnomere ,erk~bt aan Madame .To ....nd en ~Ilen.
Het .eerat fait ·in bet oog bet vel410dekant. ged~.
relide .....en jarlin· door: N apoleoD op St. .Helena gobruikt, met ' de matl'll8 en peln ...; waarop bij8liorf, eu
op .welke · bij is .voorg""teId in zijne jager•• uniform.
of.rdektmet den .mantel; dienhij te Marengo droeg.
W ellig'word ik .an. incoDseqnen~iebaeobuldigd, u:aar
bier. op die beilige reliqnie, binderde mij dat waSSOD
beeld; ,voor het .eera1i . op dien a.ond ~erd . betmij dui·
delijk,dat _8880. baolden .bier de boofdrol speelden.
Alleeo vnor dil bad wiwd 450 . pond Sterl, del is .
f MOO,:""""; oo....d • .Doafbeeldiug ie govolgd naa&' bet
originelenuwker, door d"D genoeeheer Automarcbi un
!lijn f!6IaiIt geoomeo. WeI waren de Coon van Karel
deo Groote,. de arend en do aeepter, aan .ijDe .oeteo
rutende, biar bewiilo~ .•ao de. vergaokelijkbaid der
ding8l.l.lIf.aar klinkt dUnie, vreemdP. De
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bebb~!tJ en vAn_ h t't tj'ta,, ~ ge m i.:t BaD
vondaD.
bijgedragtln
oig
en
pond.
per
0.21
j
Soort.
der
Ie
•
~eoar~n
el
BITPPBL
S{6f1 zU,l1e o wij ia staat ziju t~ wL·ld() ..l WtuHIt'Cr
duu
Woon~
t..l,k
i
iogeuieur
ooge'.
nde
dit
up
bruggen, wordt
.lIet buid wast de eerato8Dwew
lII et welk · pro~ramlD. zij zu tlell optreden.
io aanbouw zij urle Buike rfabr ijk te Ngoro E"en groot
RI~:~e!::o~oorteD, Ie 800rt f 8, 2e aoort 16 Your
oe is onbewoonbaa r geworden.
oarleel b.rokkeod. Machioeri;;D, houtw.rken 01 ... uder·

leliUt.
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Een aasisttJot... reeident ·.H'erboop met dt:!:o rdid~n t!
De be. r l ... beeft uiet miDd.r d~1I eeo boekje von

deD R •• ident opoDgeda8n op aeD. wijz. Jie bom den
ocbijo tegeo geef!. Het kan .~u, en Ik wil bet dan
ook geloov6D, dat d~ he~ r . Fap!11 zt'lf nidt in courau·
ten geecbrereo beeft, doch hstge t' l! over en vaD den
hear WijnmaleF) ' is g6~ gd verraa·jt ~ enigzius de broD
walloruit tJ., gegevcae lijn geput. Wat ouisfJge OVt!f
deze iu e~ D der iu;iiecl.., b!atlen g ~dc h rd' en i8, eo .

UBam (god) .cbollde aaud.ell, o.. r
'HrI.IlOOrlitt~, 'ha6.r in t!;,ukk~l! lu,lit.e
DBS\" ' wedt'r de Zwitd~r G V!J I'\'s)idit1lr,

Lij Ja ue Loes
tHJ

\' erbra :,ddt).

. Al~ ee r"~an",,e ze ;l tl , i,n g~ Di ~ ur . il!l bi ~r . geplaaht de
DruIJn.. A li:!
, " g~JH':'lll: U !.::l ':"i ',"u uti AJ41!rid U t' 11 001" ~ t;

op~:gter

\V~ verliett'n door eeDen andcran uitgan g dt' zaal,
bezochten de Wtlli1Jg!o1U~lramer, a lwaar de ijleren
hertog, io was afgedrukt, op een p~aalbed ligl, bet-

t~,.co "rt,

bl~ndeD" ~an gbaa~d omgev6

11 ,

geeo

mj~daad; ell bocu,

hne ~.elon . IODkeD ooder de ...eeelijke ·uitwerk8eleu
"a,," het 'etryc hnioa, d.t hij hun ' ,oordie~~(', vergif.
.
tigd Deder!
Ais . o~ van ceo . mifi.l~.l:· sf .tt" 8chrl~k~iI, '''' a~e iu:·t
bier.
·
,.t~t
,
•.
!q;"
e
I
DIet ,oor, : ~al. ~er ~u ~ ij :. I.e · btu~dert1

.. d~ . ' gU:illot~.ne,· . w~raa~\ bet .Dltt~ ha.ugtl . 4mti~r , h ~~ W5Ik
de ,boordeD' ,v an Louie Gapt"t ,E'fi i\Ja!jt\ Au~6; lleLte in
b·o·t · oDd ro~d.u~, - b~t . neC:8elijk~ \\·It~~II, dat ' madsa
",e EIi.abetb "0 d. u dobbelhartig. u : ilertog ·' ;'u· Or.
leanl, men-ouw St. · AlDa,,,othe .en ·..Ro~•.• pierr."rijp en

Cor"eii~'m ,

~; cb plot.eling omw.odde..

baok ~er b t;tflChu.l di~ ll t!' u, 6 r ~~n acr e, Bllrk e, Haop
rt!, Paul ,. ~ated . ~ll: ~ ~r&haD, d :e bdurtelings E')gP)'lDd
nad~den eit.lderell. o,'er IlUuue g ru~e l dlid~r. . Dat _dt:!

tion"lito.i t M6r.· l!e.o in.lo.<I h.~, he.peurJeo· w~ 88'
deo··,Cordioaan }' ieechi, ; ' i~ "oflrg~8tt'llr:l iii naast zijne
infernale maohinu, ' a:smede Ban Marat 60 Ravaillac.
Geen ' auoheid g'8nome.n t:chtiJr,. 8U WiHiaw Pai'mc-r
,erge.teD. · Gij laeet op · dat bol·bl ... k. golaat, do ur den

de beef

DE STH"" "A"" "888 61" Met b.t o'g op d·, herbaalde berigteo aaogaande het arrest ,an lo.rah. eo aode·
ra ;ol andscb. ambta" ar.n moeteo wij batwijfeleo of
deze huisbou,jelijk e maatrogol op den duur wei d".lmatig bevonden worJt. Het i. bekeod, dat dit arre.: be-

e~

da

k la~8e

rot oader.

(h~ lo rd William
.Ko.asell vermvfJrJJ~, ell i n 1840 w~rd ootha ~ 8 ,j.

10 ueue. d"okerbruin ho uteu kerkbaok slood.D, ai_

lete

we lk eone. getrollwe Dab"ot8ing is voo dat op Bamp-

en wasr zich, b.ehalve een san tal bDJangrijke

· oorwerpeo bem betrdf.nde, e.De goade sohilderij
G. Hayter, ·W.llington vooroteUende, de
be,indt . •
a8ch .an N apoloon be.oekende.
aall madalOa TU8s&ud, di .. zulk .ene
gebragt
lIulde
belaogrijke eo uitge.trekte iDrigtiDg . tot elabd bragt;
.ij m~akt. de rllels 'ao' Sbakesp.ar., aaDgebul': op
bet titelbiao. van hare" ber.dimee,de n cat.logus, dia
m•• r dao 400 · DllmlOo .... :. be,at eo OnS llitmuDteude
dieoet beweel, . tot. eelie waarb.id :

"a

.E.'IilJ'loJt.l ip,

T~ trid: (if. ~is fr~i'.'i4. ~ f.u flJnlkwl, 1141• .11u" rlaliey.
f ife ~rt1fy iI;iAplu Qf 1# ... (;/rin 4JJd dtet!': _his lMilt·, "_
7'~.o: ' r.~i·" ;;f()".' tl ",HI j ya,w.e. l! I 1tJ.~ ~fnd) nu.il, {ttig.er _
T.1,c "a:ry Jijd , ieeil~ ' ?eQf,.l

TIN

j;.r~ .'~

"'-po;,

Mf"/ip,

<).1 "" . e,e ' /'&S . ''!{)t~,.

i .• ' ' I .

.Men 181- reedl. begrepea bobbon dot door oos..' oog
ti\e.o btseen ,k lein gedeoltd ,vali . d • . 'oitgebreide galerij
groeo,. wegmaaid".! Wij 8pakleo "Da.r lucbl! lJ.· dit
besproken: i.; w..n' hat .. "are ""ne al :.te olllva~od.
.
IDlao .. d ea,-' blood
.
~I!U
~f~·J4::!p~eer·
.
6e1.1t!
Qrukttl
\'e~treli
.io
laak~ · de roim . t ..""booderdafb 6eldil!geo allen hi.r
op de borst, en' de "Pll"w",k le .~rbe.ldillfl .gaf Baol did
008 badrol!:bier , 'oog8DIobou" . te Deme.D, terwijl bet ge,a.r
do~r demisdaad verkokk~o g.la.l.trekkeo ' .a .. de
de den 1_ te 'vermn8ijeo; de 8ebiJderij i8' reeds bent
od
..
Treff
le.on!
.
.ao
trek
.eo
• ergaderde booswiebten
genoeg ,,,,, .•_eo I Ten 110",", indieo wij Yao OferWU d. tegenetelliIi8• . 'oeo wij naar d.praChtig 'erdrii.ing beaobllldigd ""rden, - 100 munwaant dot
liobte z.Jen ~keerd..o, ,...... r flJkdom eo Y01"8teD9ij _ dO<'r ki&tergoad lieheli;-erbliod6o; -". dat wij
ge· gIltlI . oWltegeoblo oken: Nog .W18 de . i"dro~.oiet
. lI"eel ' ge",ken; alIeeo de ~ ~ ...n too.ertKaf IObeeo
amalgama
ler80d
.
een
io
igea.
de
Doodig, am a!
'I'aaiI&IlII1 Wi,j ' _. dOll . _ohotllV Dietl
te hel1lOheppeu. In eBn ow\erweteob gekl8ed maoneke.r,
..
A.meteNam. J)eoemba. 1867. '
dat ~ ItOad _ . belijken, .naode .i k"" "880
booI4 " _ n ill tohrikte S."uldig, toea &9

aan,.....

"II

~:.:: :-;:den-~=m: :!~ '~:::k".:nP:'i:
W.~W"""

"I·

1\,". ~"O",.o.

O .... TI1'

thane in de eente t wee maand en beboeft llli'ln da.! u
nie\ aBn td denkl3D, daai'door wordt d"D onder Demerd
bot minder ilangeoealll vooruitzigt g.op~"d van bun
ri@t Diet te ltuD!leO 'fermalao eQ hut.zolve te ulOateo

KUUNO

•

I:''IJ .
::::.~ !'" :,::: "i "'~ ~ .. !"I ; ~ ~ }.,.'.' ~l' ~."'t ""In ~~flT't.n pl'tI w /'r~.

zien

verrl>t~on.

Op dit mOlDe" t is meo bet ig aao 't in qrde brengan der wege n , maar ik zeg oie~ to VU61 w~noeer ,ill.
be weer, dati eeo kind. h ~ t bo t t't' z~uJt' d\le n. D~ 88« 16"
tent-wedono van iYgl)ro, hoewel geen specialit~ it iii
wegenfabrica tie, . dOt' t zijn best en is chgelijR:t e n rOll·

"

QJ,

"
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I1:,=-a.r ,1~;:!d!ik;!: l..baa",.

Ro~rlllO~~ I<W~I ••

W~~~{I~~j99~~ Rolland 6 md. dato 99a/• • pari.

ruEciiii MEN.

te om te .i. o of "J"e ,'rd . .. de.b. tr. ffaaud opgevolgd
wurden, Komt men echter l)!l·' er . bet gt"hied van 1I1)~
djor.lto .n .ooral b;j d.t ge.lo"lto WOAr p....ar word!;.
g.houdoD, dan ""boef, mel! oie~ langer uaar d. red.n
te .ooken WI\8'rom d. w. geo bij ae miDlte re~e ubui
in modderpoelen vf:'randereo.
Stel a ,oor eeo 50 ,. 60 lOao di., 0'11 da ... weg voor
lee~. karroo-voor geladene t cn eoneomale oDmoge:
lijk--eenigzio s b.rijrlb",,· t e m~keo, hoopen mot psd.

Aao GourerDeme nts-wie.e!. werd badea ·ingeaebre.
.on .oor 860 bedrag , sn f 12.357.119.
3
Gdguod : f 369.51 B a 98'/ • ., 639.100 ii 98 /.:
De ,olgeode ioecbrij.iog ial 21 d~ l'laato viOO!IID.

op den weg nit8p,.iden on ' oat alles mot een laag
modder b.dekkeo . Dat die rc tte" .'I~ •• If.tandighede o
de wegen eer .s:I..:-chtl::' t dall l)~til'r mnke" , ,i.~raan 8chijot

G.neraal Whitton vertrekt 25 ' April Qaet.p6oai~"~;
Gd"eraal d. Nefe .&1 al. legeroomDlu dAot pro,isi_
.
,.
..
neel optre,leo.

stroOt pi8flogboom~n en . andere vuiti gheid

aaodragen t

hi~ ~ geeo meri8 r.!)1 t.e deukt"n.

Is sulk eeue . WijZd 'an W'<.:fki"D ~e ,;" n r ~ aa3 'Qor dan
d8888' bewoq. r?
Besrij'pt m.n d.. , niot, dat h. t radoooeler.is dea

~~~:e:e:;.a~~ o~o~ ~::e:e'::'...2:;'~' :a,;;:;;e~ij .':.::~

Batavia, dd.gist.e ren:;

Batavia, dd. haden.

AlDorliieatiewet

~og8oome':L

.Rotterdatn~

7

April. Beato iIrd. 2a . _
Ie t.wirJt;/12;
8 ·~ greyahirtiug
caliootBf 4.35.

acbijolijk .oor OeD jaar of lao~er voo J.rg.lijkeo 8r·
·beid .ferachoood blijft--dao bem ....D . d ·twee m881
K~llij, sa '/, ya.t,
per m&and te laten liitkome", om monoikenwerk to
,..
~ Slliker, ' No~ 9 f . 26;N~ 14 .. 801/••
~errigteLP :
H.ti. oen .woDdor dat . bij de ongek.od. regonuui.
... ~
Biliitoll 50 ~o~inaaJ. i ' .
Jeo, waanaowij hier dagelijk~ geoietea-a l.bet. een
AaDgekome" . oohep611! . A.o~ · van
genot mag·b..,too-'-'-bet snike ... iet nog zoo goed staat.
.
a
Ja'
door
Utrecht.
Watde. regeo ecbl"r niet doet miolokken wordt
. Spootweg&n 8eo~ig ""oge..()~o..
de. yorkena dlleMig ,er:W0eot, Nog oImmer .b""l\ m• .D ·
'hi"r IOOvool , iaat g.had ·" Y8B . di • . ·vie.rvoete...., .in solk
eeo enorm wlal I<om.o die boa.teo : de luin..o .beso...
U~1i
keo dat ,deo. oraog-djaga's ' de. ..ar.o ·ten barge . ·rij&el! •
Ook .de tijgeril',iateo 008 nidt met rut ·..a ' liwe"en

a

::~ltij~o!:::·:..:=;e:~:ot;!t ::~": .=e:'

leverdeD ~a vrouw · en.. haar kind ' l!8D amakeIijk..
'!l'UIitijtl op _ 1100 deser gevreeede ,.....lbewoDeI'L

~A, S · April.

dt .
i9Dltrell\
DoIDOOllills
. ,' . .
:.,
'

Lanep•

PS-DB II Grll ..~ ·
SIi
Vcrtrok kenSCb epen .
v_~.

8 A.pril Nad. Ind•. ~oab. .S -. ~
.
. Buja_ ,~ . . . . .
SApril Nad. In•. .~ ..W. Oatw de

ZuijdedliM ld'" . 8oInbaija. .

..

D.
.•

v..... Q.

. _;. '. . :

AangekomcD ·Schepeo
' te soar-abatia.
5 April. Eoga: .tooms.hip Ron; geZIIg•. J.r:.M••roij, ..~ Sin-

, gapo~

Amenk.. 8 . maslsch!p ~pph1lH. guagv. .&.. C_ Banll. vall
Cardi(; N. I . atoomsChip Min, }'ran80D. v/d. Pntte~ goza.gv. M. JaD-

I

leo, vaa het Oostga&; N. 1.: atoomsohip :twIiu~ vag Staat Roohuslten,
g~, F, B FrandeD, vao BaDdjermasin.

Vertrokken scbepen
I; .Aprii.

van Soerabtig....

-~ed ~· lod sch~~er S~id ;RacbD:l3D, gezss,. Hadjie Moha-

:nat,. DIW' lhodjurmuiDj Ft1Ul8Cb bark 1JV()JDU8, gezagv. · "M, Combet..
uaar · Chepboo: Ned. Ind. 8choDser KatjoDg; ge3agv. Maiwiu. ~ar
PutHIroeaDj Ned.: lnd. brak F.thool, ' .M.oebarak. gozagr. Sltid Sahm
.bin Aloai Alhop. a.a.ar BObDderj Ned, brik ·[do Gee.rtru!da. gezag v .
P, 'IeeJlSJna, naal Plo~oIiDggo; Ned. lod.· $&ooms. Amb(.HDa, ge68g'(.

.E. .. ~ Eck. our Batavl:&..

politie op hoof'dpl ..... tlilen van Jav ....

N'n mag men. volgens ODS ge.oelen, uit de mededeeling · ,an een hooggeplaatst ambt.uaar, hoe een ••.
eident op ee~e kllart .ijoo oigcuu auust ... ,do reoldou·
tie Diet bad koonen vindeD, nog niet de gevolgtrekking wakeD dat de . beDoemde oog••cbikt voor .Ii? be·
trekking :Ioude zijn, of d13 v~r.!iBnBI~ : l coude mlsee~
oni daarvoor in 88Dmerking te komen, waot bet tegen·

deel is 0.. 8 gebleken.
Da bedoelJe titulari. bad eene zeer lange reek. van
jareD gediend, bad erkeode verdi.not. " en ,ele hoedanigheden welke bem geechikt. ma.kten .'oor de be·
ttekkinOf, .. sartoe hij benoemd I., en heL I. III het ge·
beelni~t ommogelijk dat hij, toen die hooge ambte:DS&r de aardigbeid bad om bem de aaDstaande r. el·
deb tie op de kaart. te I..ten EO.eken, ~.t "eue • and~re
a ..rdigbeid ripos:eerda e.o ,.,de: ~Ik ken dIe DIet
ritiden".

Maar bet bewiiat voor i.t. ande.s en wol voor "ei·
nig overeen8tem";ing in oordoel, bij de hooggeplaateten, olDtreut do geeobiklheid ,an dezen of genen ,oor
de ·eeo or andere belrekking.
Dot groote ver.. ~i1 van , inzicbten maakt e~n~, k.u~
voor den Gouverneur-Generaal hoogat moe.eIlJk, blJ
oioet zelf niet met den per.ooo bekeod .ijod., foor·
licbtlng zoelten '. bij .ijne r~d.lied.o en..81. ou bunne
advi •• eo telkenm.le zoodamg vordeeld ''In, da! wat.de
een'; aaubeveell, door den andere .tr~ng wordt v.rworpen, dan. b.bbeu wij den .Ieutel van het raad ••I,
van bet flladBel, boe .0mB zoo .. ond.rlg'" een gre.p
gedaan, wa8rdoor bekende ong•• chikte perBonen tot
hooge wsardigbeden zijo verbeven geworden.
. ,',
Daardoor i. bet ons san nu . oak gebeet dDldehjk,
hoe dikwijls iem.. nd tot boofd der polit.i . op aeu, d~r
hoo(Jplaatst1n ,an Java i. benoemd, die, m~gel~k '~

I.

BDdeftiD werkkrlug uitstekeod, in d !e betrekkmg, betz1]

nit weinig Iq.t, betzij oit luiheid of uit geb .. k a8n de
wetenscbap h~e eo wat een goed politieman moet z~n,
aile. bebaive .old....n h.eft.
Het g.beele publiek kao- toch getuige lijU van bet
opeobaal""le.en van een booed der politi. op eene der
hoofdplaateen vou Jav..
..
Men ,iet bern op b.p.alde uren eten, op bgna vaate
uren .Iapen en op.ta.D, geen publieke verm.kelijkheid
of hij woont die v.. n het begin tot bet ewd. tolJ , be·
l50eken ..worden geleg.el.tl gebrac~t eo oDh~,ngeot eemge

bepaalde uren worddo ,a.n d~ d,.not g_wlld, hun aau·
tel i. oiet veel, om daurn8 Z1ch weder .1. utI dlen.t t.
bes.bouwen en de ·o.erige u.en hui.elijk eo gecoege·
lijk door te bleu;;en.
10 een woord, de man die door den "ord oijoer
betrekki~g in · de· Uleeete zorgen m06st zitten, vo ortJufend io .panDing moe.t .erke.reu, alt.ij.t in bewegiug
moeet zijn, ziet men ., met de .grpotete kalmt.e v~;>o rtle
yen, "faD aile genoeg..ens ruimscboote geb,tUlk maken,
het geze\iigete, mef'st nQ.D~eDame I~"en lelden, kortom,

de meelt kalme rn.t genl.ten.
Dab zoodanig voorbeeld door een hoord f .. n politie

~~:::tnka:ie!erv:eO:,d:~:gwe~n ni~~ C~~"::;:~·~e~.::v~:
te worden; I.at hij toch de oaken loopen, b'l'salt hij
er &ioh toe Ze gllBnde t.e bouden, rioet hij niet. a."
en ,oor preventieve politie, welke redeneo louden dan
_ijne ondergeBchikte" bebben OlD zlCb af te beule,;
18 weten onbewBakt te oijo, londer contlole op bun·
ne bllondelingen, deelt d ••Iapheid vau het ho,.fd .iob.
nntullrhjk . san bet geheel mede.
Meestal redt de politie zicb uit moeielijke o",stan·
digbedell, door onvo!doend [,erBoneel eu onvoldoende
middeleD ale redenen op to geven voor een Zeer gebrekkig;' handba'iog VaU o.de, .veiligb.id eo rust.
,
Wi; sullen Ifolstrt!'kt ,de'. b~1(· ~r~1') rf~ t. ~Pt. ~>:> ... ,... ~ ~~ ~.r.
. en de ,lUi4delen gebeel voldooo~e ziju, m"ar het tegendeel mag niet worden bewo.rd en aaoge"omen,
000 lang die onvoldoendheid niet ten .,klaarel!, bewe·
••n is.. En die i. niet anders te bew~.en dan daor
de nitkomst, dat, nfO de grootste inepanning van het
psrBoneel om alleo ~e weten, te hooreo en t ~ voorko·
men, bet .n iet gelukken kon om .ord~, velh~beld .en
I"lIIIt te bandba,eu; m....r .oolang dIe II.spaDDlng DIet
plaate beeft, . zoo lang .ncht tot genoegoD en g~mak
.eoe betrekking van I 750 '. msand. bijDa tot "ene
ainecore liIaakt,
lang i. het be .. ij. Liet gelete.d
,au onvoldoend pereoneel en ouvoldoende middelen . .
Er moet nietgeslapoti worden "sar woken nooJlg
'is; elk genot . waardoor t;jd verloreu gaat, ko.t bet
pobHek een di~f.tal; er moot gewr.akt en , gewerkt, er
moet gew~rkt 6n gew.B!lkt worden,
...
AlB wij de billpmiddelen nagaan der pO'ltle; en leo
palen wiJ Otlil tot die .van Batavia eo om.tr"keo, dan
vinden wijdat .over uet volgende beech .kt kao worden als;
l ' Aujstent-reaideot .v oorde ' politie I 9000. ~ Sohont to Weltevreden en .2 onderBchonteD(Di.atpoo~t ,. 60 Tanab.Abang) .780(1. 1 w.terllcbon~ ad I 200 ~. olaaods, ,U.
uolitie oppassera, wBarvan:. 2 •mBndooro.
ttl paard en 38 te .oet, • . ; •• 56GJ.. 4 Dian-ieta . kommlUldant.n • '.' ~ .• 6900. 18 AdjUdaDten
... .... . . ." • . • • 23""0. --.
nit zijn de bulpmiddelen wat pe!.oneel aangaat,
dooh dit personeel kan. yergroo£".wordeo .doOi" . bet In
die~t nemeo un 8pionnen;. sao : de nitgll~"o. daart~e
te allen is geen g.enagesteld, mile ze door net hoofd

'0"

4.

~ti;e::' ~e :ke~:: · ~et..'!~t.eed aaa,

::
Baitamdio. ill or •. e8D korpa atadsaoldaten dat ook
_ ~ih veta opaiobten van nlll; eo dieDBt is. '
Indieuwij d~ politie te Bslia,ia willeD beool-deelen
in . barell •ijver en. wuksaambeid, in : bare grondige
IQg voQrdo yeiligbeid vao goedereu, dan, bebben wij
_
~oorb6.eld 90(11! de· hand, door welks . w...tedeeling
~M::;d~== _ ~et pnbliek al zeergemhk.

Vonrtlf ~ de mededeeling. dat de poIitie, tosn
et &an de groote ",ier berliaalde dier..taUenin tako'.
~ , ~ p.ta hadden,aiob ..eroDkchuldigd~
en vet.t1\iiltdO II~ behoorIijk ~en ttl kunnen wakel\,

i~ . er getIJIO. goads . ,eiliebting . "'erJ aange-

b,. . "······
, . fIIltdoi wilD;
,

UICI . .

.

diicJ.fiu

W44ra&U

r.en Btevig slot, voor, openbraak· beveilige~.

To .... de boer .B. de. Zaturda~s morg"oB V8n den
27.teo Ahart jongBtleden in de .tad kwam, .,ond hij
de zoo goed vOOUieLJd deur
2 ki.ten ~petr.. l.um.
.

Uit de · Indiscbe Dagbladen.
J?~

I

I

die geopperde benlreD til gemoet komeQ . ell &Orgde
Vergno OIlB bij >rijze VIID intermezzo hier eeD pilar
uit <ligeo fondaen· ,ooreene beboorljjke gaaverlicbting . "8geo in te laascben: . . .
. bij de kantorfltl en . pakbuisen..
.. ..
..
'a. Hookomt bet toob, dat met 'oontinlleel door·
Nil bad de I'oliti" geene .erontiicholdlgiog ueer, '
werkende 'aL<eogeotelde rllwketef. bet bil nacht TSi'· I
nu , sou z~ ook wei waaksum lijO, acnde meo den~~Q. , . kregen gedilltilleerd meer .. Ioobol bevat daQ . bet over·
Op kah·Bo.aar oogeveer 200paB van bet pohtle' , dag .erk.agen product'
. .
' . .. .
.
bureau .hgt de :to.ko van <\pn .beer B. .
.
. .
b: Hoe komt bet, dab b.Blagbakke" . van gelif'e af··
AAn. de" 'overkantva~den weg .Jakaau. de rlVler
mehng .mot em .mengsel, op eeo . en dec;elfJeh , Qag,
met stroop, van eeoen dezelfde 8uik.r~{ab.iek sf·
. iltaat een klein gelDetseld pakbuiaje, dat on en dan
gebruikt .. erd, om ... oige petroleum · iu op te bergen. ' bmstig, Il8ngemeogd,op v.rschillende tijdeo nitgiaten
- Op die. bewallrplaats .ellone.o de die.en het , bijzon:
eu het wei eene gebe"rt, d"t een dier balIkell volder gemuot te bebben; zij haaJ,I~o er d.nlellige kis·
.tr~kt oiet io gi.liog rsakl'
.
t.o, dan weder ou.1 bont ... r'" Ult. Dit verdroot .len
c. H,e komt hot, dat b;j gelijke .tol<ing.n toe·
,b("lt r B . en bi) lie,t de d~ur met . aaue flanke k~ttiogt
fo er der ruwK:etele, bet te n~rkrjjgun g~distillt'erd DU

~gaarne taD

c' pe!lgt-'brok~n en

mistte

N u Bohreef bij bet hoord der politie· een ollicieelen
brief, inhoudendo kennisga.e .an het gebeurde en
verooek of de politie ook voor de veiligbeid ran oat
po.bui.jo wilde waken.
Met de We "st. bereidwilligbeid werd die, zorg door
de l'.1litie op fIIich geljOI~~Uj de heer B. liat ide ketting en he t slot veruieuwen, de deur Z"turdag g:oed
I:lluiten er:. vertrolr dee 4vooda vrij geru8t 'nRat zijne

WODing.
~ o nd8g en Maaudog, de twae PS88chdagen, gingen
I'oorbij, Diog.dag ocbtend kwsm de heer Ii. weder in
de stU.d en zag tot zijn n~ e t geringe ferbazing boe
waakzaam dd politie was geweest.
Het pakhuis \Vas opougebroken, maar 6r waren D14

ecllS traag, uan wedel' soel,

uit dE'

afvloeibuis,

td

die zij z..,k ar, voor LuuDe betrekking b~rekenJ z;jf)d ~J
kuulle~ Wd"D, dat onjuiet zijn ingst'uld en de arak-

etoke" noodzaakt opgdven te teekenen, .100' of nD·
lU dLi S bhD logevuld, OpgSf6D, die zij overtuigd zijDJ
d.t onw.arh.den vermeldon.
Want-, zoo Ilj die volgeu8 de 1.uifcre waarne:,l

euD plj.ar <iropkeu matroZeJl binnen di~ Diet weg witleo, hue kala lUell dan tum Lulp der politie komen?

Zi.j zoudi!u dUll ouk accijns moe ten be ~· aieJl \'0.).;.'
overrne.at, die n ooit /rOll beet-un .
Gelukkig;s da.rom de strikte toep •••ing '8" dit

arhkel nog nimmer door de ambteu8r.n gevorderd.

h·llp. weI verloreo?
l\laar zulks gaat ook Diet aan en beboort eveomiu,
del politie lh rJ~t 'Jer~eDB ~o tnch ov~ral tijn, dat is de

Z;~ kef waren andera aUe arakstokerijen ge810ten en
nSBr aod ~ re middelen ,au bestBan o mge cieo ,
Nu zal men ODS mi6t1cu ie n willen teg~Lwt'rpen , dat

t:iscb w.al ke man stelle11 mag .

art·. 16 bi t rin te geml;et komt.
Masr dit i. iIluBoir.

U;i;krln.
:\len kiezo gO\Hle ijverige peft!OU8n, m';ll wiBeele ' bet

p .... oneel oiet elk j.ar of om een paar jaren af; i. Uland
die eens bij de poli tie te Batavia is lDoet dallr. blijVdD,
want pl8.at8elijk~ keuni s is een ee rste v~reiBchte en
beeft wen die na eeDige jSl'eo vt)t'kregen, dan WQrdt
zulk e·fju aOlbteo~al" o"'ergepiaatal:, en de nieuw be-

uoe",de .ta.t n.t uurlijlt gedureode deo · eer.leo
geheel ill. het duiett!lr ec Qhl.eilert:.
Heeft men eenm8al een goJljd politiehoofd
tla.t U1~n be tn daD boud tl .

H et i. eeu

mOdeiijke en lo.tige . betrek;<ing, maar

verbindt t:r dan gr~ote \'lJordeeleu a80, alij jaarlijkscbe
verhoogllJgen in iukollleo, lJQ 4: j~8r dicest te bebbell

geda.n al. politi.hoofJ een jaar ... rlof ua.r Enropo
I1h-' t bebouJ van Io.dl8c~ tractewent, .of hoe ook; maar
de voordeelen S81) die betrt'kk.ing ve rbondeo moeten
zoo groot zijn, dat die opW"eg~o tegen de moeieJijkbe'den en betwaran er ruim~choo tB aan verbolJdtm.

;\len

bede" k~

bier ,-oorul be, .pr •• kwoord:

men

flU.. gt geen vli ~ gen met ~z ij nJ wel met biJllig .
Yoorts zouda or e~ n tweeue p~iilid-hoofd lllo,eten zijn
met bij '·. J en rang VtlU coutroleur Ie kissee om, in..
dien DB vier jBflf de B8sistent·Resident vao politie roor
el~ u ja8f m et, ferlof ~i!J.?', dsdeJijk in te kuulJen vall en
..I. gchoei bekoud met aIle l"ealitdt.u on goboilDen,
woik~ t:'enli goede politie Jll)odz2tkelijk in .. grooteu ge·
lala heeft~ .Maar zoo la::J.g ue r egering \'OOr weinig
geL! eeU8 gO(!dd politie u rijft \'I:rlangen , vr~e!.en wij
DOg vaD m euigeo diefstal te r;nlleo booren.-

(fiat. Bold.)

O.er de accijD... et .chrijfl bet So.,·. 1I.mJel.bl. ver·
der:

Om die lDijner lezare, ".Ike Vdn de arakr~brikatie
niet•• fwelen "an de oumogelijkbeid t. oVerluigan,
~:=.-:. :.:.. .: ,,~ ,, ;.. . . 1--' ~ .~ ~ >; . o,;.J., -"'l::i~c ..•.. ~rK~lttUllJh:!J.tm al:tOo
ztilleu worden v~rcigt, tli~u~ bet: voJgeudt::
III dt! aaugift",u tot 8tuk~n ,uosteu worden vermeld:

en wei da/"m89"',ijze,

de Dummer. der

.be.la~b..kkeD.

die gt!'bezigd :;u/!6n worden.

De oug •• ijmdbeid bi.han i. duidelijk.
Vult meu b. v. op deo tw~eden d.. g der maand
veertieo bealagbakkeu, 10;) zullen urisschieu zea dier
basKen op deD zP'8d~n dag, vit1r' op den ievendr:m dag,
twao op den n"geodeD dog, een op den t .. aalfden dag

en

Dat artikel volgende, zouden de fabriekaoter..

eea in hpt gehed ni~t ':litgieten.

Na. eenigs dagen itS a:,oo de geheeh.·, 'roorBf vaetge.telde, benoUlmeriog in .te. war en de f.brikatit ge·
1100d.8akt; W~· IIij wil duorwerkeo, and.re be.lagbalt.
ken ttt betig~n, doD ,hij io zijne 8uugifte t,,~ stoken
reed. vorweld heeft, .oo':at hij due 'gedurende 2/3 .ter
ma.od d.gelijkB nvertredingen begaat en bekeurba .. r
is. !\{asr dat is het eelJige niet.
DA~r do groud.tof, yoor het· .token van arak gebe.

17 eeu

d ood~

letter moe ten

Kru. r man .lie .iebbij dllo d"g belagcbelijker
maakt, .c .. rijft bet vOlgeode sa" bel Utr. D1Jfl61:

"Alweer een Antwoordje,
2de Verba, i_!!!
• Om een eillde te waken un de uit.eenJoopsnde
\'algche barigten omtltmt mijlle eontrescton tIlet de
R IJtterdamscbe tooneeldirecties, wi! ik wife· de voor-

waatde" bekeod mak., ", onder welke ik opgetreden
e~ ook r:u wf!der optreden zai.
•
,lk heh ootvAoge o ~ u zal ouk: uU weel" oDtvangeo
f. 125 per voofBlelJi.cg, ZO.r,d~T 71l-I!er en z{JneieT Ie detleu
in tie 1ci,..ften V'tn wt'rl!Oo:1de _p ij=en. Itt tao !teL botlsng-

ben

stel!cn de publiek: ~' erld1!re[1.1 aat ~e op"foeringen bij de
HH, A. 60 V. O. o,ij vrij .. at meer b~bl,.. n geko.t
dan ,!pgebragt. VClor

twijfulen

Hever

· Rah

(Ge~.) MUlA KaCSl!¥.U<

Een cell VQudigc '"'" !Jze van

ve~tilereD.

In hat werk V"ttD H in tun: • Physiology for practical
wordt et:H; teer eeuvouJige wij&~, OlD alaap-en
wOUlJvertrekkell te yel1til ~~ ren, medegedeeld. MOD nem e p ~n sluk hout, boog drie duim, en juist zoo Jaog
ale ot) brpcJ.t~ van he t veoster, l\Ien scbuif6 ou bet

Uij~J

I'ell.t.rraam op, men plaats. bet. otuk bout op de
ve!Jst ~ rbar-k tm tlchuive het raam dan goed eiuit.eod op
het .tuk hout. W unneer dit .tuk hout ~oed gemaakt
ig ·.,lJ gO t: J aau6luit, don kan ~r· door dit op&ebtliven_
v.n h.:t ,.am R&n zijn on:lerBte gedeelte geen togt
nn j Bt8Bn ~

top van

maar rie

het

otld~rste

raam· sal

o'~r

het ood.rste gedeelte van ' bet boveoraam IObRi·
lUSBt'ht:ll die twee gedet!lteo van· ~eL rum
1ullen loodlijnige luciltstroornen, die) g~eD . togt un-

. V~D , en

br~n g*",nJ ·Olltstt;Bn ~n de karner ger~g9ld bionenlromell
en ve.laten, en ooodo.ude aanbouJelld d. lucbt · io d~
vertr ~k kell VetH:rBc heu.

vrijJ .. g 9 April 1875, voor rek.niug vau den boe·
del van wijlea ],', D, Jobannes "p Boeloe door Soe...
ma.n eu

Co.

c~ele o

op het vfJlldukautoor tlour Mr. Vot1te.
Z.te.dag 10 April 1875: Y~or rek.nrug , van d~n

Londe van ee'· ig· afgekeord meubelair op bet bureau
van oen ollt'·aD ge r cl er 10- ell L'ltvoe:-regb~n albier eu
in 'e lands Aigemeen pl\kLui~ "IhiE!f

VENDUTIE
Op Vrijdag den ge .April

:~~~or d~~!~a!i:eo~~~i: e:~;:):!e~~~e~j:l ij:~.dr1~1!~~fell\·~:

Bllit~D-

te zijn ge weest te
g8et~ io de) provincie Groningen, w~rd hij 2 0 April
lS2~r uaQr A.msterJam buro~pen , om aldaar d~ pl,ut.:t
tid vervudeu fau de.p.. emeritu9 verklaarde n boogl~er8ar
iu but Ou6teucn, Wilmet. Z,}O Y ~ r8ch~dn dan, yt}or"l
teu gebruike bij .Ie "kl!od.mi.ch" le •• eu, in 183 1 hot
eera t~ ded van Roorda's Hebreeuwsche GraUJwatica,

betwe!k in 1833 door het tweede werd gevolgd, Vooral
dit tv.-eede deel, de 8:-Ut8Xis bl3b elzehde:, heaft bijzon.
ue:ro waarde, zij bet dan ook ~oor qe ollgaWl..'ne h'r-

~~:o::~i~C~uD~:ptve:v:r:~:t ~::ot:p~e:~;: :~~tbl:~~:~ ~oet~
bereik I'an m.erderen br.gt. Inmiddels wa. Roorda
no:,! aLtij,l buitengewoon hoogleeraaf; ala gewoJo booglee ..
ra~r werd.. bij eeret in de. orde opgeDOOltm in

eenige doOl:

AD VERT.ENTIEN.

d.r watell.cbap weeB. auk op die"B aanraden gi ng hij
in 182:3 D:' ar i.e-i dee, ten einJ~ Kich, ,00r&1 oiHler df:l!
leidillg van Batnaktjr, aan het. Arabhcb t.e wijde ',.
Zoo . erd bij dan 11 October l S24 t. Gronlngen t ot

djg~;;~;t:c~~et~t:e;~~~::~t

Y".U

d. p ol itie alhier ocllterhaalde en door betrokken eige.
nanu niet teruggena.agde goederen.

werd 12 J IIli; 1801 io een dorp bij Lecu..-arden gebo.

.Jt·cewia", on '7 Feoruarij 18_.} iie L.:' y- L· U han 1·.' causa
tot doctor in de Jetterell, nil. verdedi giog r an et'-Jl
Arabiacb specimen. ]l6E ds in eleze beida eerB~t:"lic.gen
blijkt bet dllldeli.i k . " At. lI' ".-. .. ~ .. f':-:- ?O; ~ ~; "'1;; ri,, :- ~:-~~.:
IOI~gie '1\"38 toegciJaao t welk.d men · d e L e-~\'Llllch~ ph::egt
te noemeD. De;, ttpreker verboud. hiermede bdangrijke
eD . beba.rtigeu8waardige opmE"rkinglju oVer tt"g\j:uwoor-

an

vINr rekeoing vao be l 8ugbe"benden van eenige 1"'r-

rell . Xli uiteiuitelld bet onderrigt td· aebben .c;e unt.en
l"an ziju '...,rdie"8ter~ik.en 'rr8J~r, di e pre dikllnt wa~, y,-erd
hij ill 1823 altt studollt in d 0 th eologie te Grdl.liugen
illg I:'6chrev ~n, Wilar 'ooral }lontiughli · hem oen weg

1834,

die

hell,

Illijne wa.rbeid.liefJe, da" Ilf>u die mijoer .ijaadj..s,
~t el ik mijn co.:tract ter illzage/'

Aangeslagen Vendutif3n.

aan ht:t 84uboor~m \'80 bet eersto e:edeelte der le"~luj·
beechrijvillg VBll prof. Iaco Roorda d uor d~u bee r 'Tt"t~.
In 8cbcrp cvutra~t met de DQauwdijks venlogeu jubel~ unea Jar vorig~ we~k wenEtcutt'l ~preker me~ W~tHnO~
J.lgen ~ rnet bt t le\'~n ti:l herdenken fall e e D n·:rJ.ien·
e.telijk gele~ r,lI;"J wien ~ dage-a oogenB~hijnlijk zoo ka lul.
vQo:· biidot~n eo die tor-b ~oOYuE1l leed gel ijk \>'ertrou~(i e "-rit!ndeo kuno eo n- weten met bewood"retswlut.rJige gelateu heid heefr; gedragen. Taco Rl)orda

Julij

...

iD(orlDat~\,;. u

(.,roolg,)
De onlQugs ta A..matN'dam -geb.ouJ~u vergadering tier
Letterkundige AfJeeling ,'on de Koninklijke A'arle·
mis van \V ctenechappeo 18 bijna ge li eel gewijd g~u"~Hlt

,e m ~ ritaat aan

beid Of"~.ins·

blij,. n.
kUQoen

Allerlei.
~[ej.

Ned e r ] a It d.

de kwaliteit, die ",,0 ver.chiUen tao, den groot.ten
invlood op bet te ve.krijgen :e.ultaa!.
Hoe kau dat nu ~oo_ uit worden opgegeven??
De .. r.katak.r koopt ,dien g.ond.tof '.n verBohil·
laude 81likerfabriekeo eu ..!&ar de . e",ne rabriek be te re
!loort ·levert. dan de Snd6re,. v~tkrijgt meu. difn teo
.g.,olge uit de ,eene meer gedi~tilleerd of wei gedi.til.
leerdva:t booger aterkte per bectoliter beBlag dao. uit
de Bndere.
Dit sou DO " wei .en:gzioe te Y.rbelpen .ijn doo, de
io. de b••lagbakkeo. t.. Ire.igen · eo het tiangulegde
beal~g op eene .gelijke ~".ar.te. te breligen.
.
,.
' .. DaM eebter, Yoor BOO,.r On8 be.keod i.e, by , g..ene
.,nke.le arilk.etokerij sen teo"niscb deakuodige san bet
boof.! .atallt, .inaar zij Bt..ed8 a1 •. eeae . bijeaak . mO ',etal
van auike:fabriekoobeachonwd; wor.lt, of . door Eurol eanen en ..Ohincsen .ondernomen, en .door onootwik:"
telde' personen vim verseLi/lenilen landsa.d : wordt be. beard, kan men .•• 1 nagaan, dat dose bereiding niet
weten... happelijk. DlIW' onke\ met praktiaobeervaring
gedrs.en wordt. .
.
'
.
.
De aanleoging der te bezigeil grondstof geschiedt
eteeda .Opde gitleo de afstoking. daarran. wordsna
' pitgisliing, "foorbeli _ d e e l ,_
oon . inland8cben
1I1andoor . 3VergeltiteD.
Men .nl dan oak 0) de m_te atokeri;en . de 000'digeen . behOOrlijke in8wumeoten oiet ,,,;,,,trdfeD;)n,
cae.·1Iij er oijB, .ord8Raij. niet sebruikt· doorobwetllod·

do~u

Die OUH (jiet will eo geloov8.J,
bij de stokerlil zojlv~n.

i n~jllneu

!.igd. B~tba&:tt iu tn id4e n.-... eo OI,)i!t.JIl,·a stroop is, heeft

no~~ige inBtr~uDtt-DI . bij de· 8aD.i doging del'.· grt!.!ldetof

bijnK

da~elijka, eenc uie uwe 8augi fte
mo~ten iDdienen,
e n meu ne me in aabDJ.c.:kiog t dat de afshu d
"an de fabri~kell Daar bet tolkantoor m €~E!t al
E6t-r · 8sDz·ienlij!i is en ook andere oorzaken Rrtikt11

t ~d

.
g~fo·odeD,

Later

spreker VHor de volgan:le verga'.ler;.ng toegt-zegd.

andH giijt.

middel, terwijl een ander zulks Dalsa!?
V.I"- v.agen louden wij bier nog kunoen bijvoegeo,
dio tien tegen een door dJ ambteDaren onlrean [IIfoord
zouden blijreD, ",onr waartoe zoo het dienen?
All e80 .. iIlen .. ij bij dit arLikel nag wij.en op de
oD ,,·, delijkbeid eener wet, die de an.btenaren al. hot
ware dWiogt ongeda.teel'de 8angifteo aaH tt.' n60)t!D,

bbtrek kolijk aan.ieDl ijk. boe,eelb.id gedistilleerd meer
moeten verUl elden, dan zij inderdudd zoud~n k~oen
vel'krijgen.

de regering op eene doortBttteJnde verb~teriDg · ~an d e
poll tie naO te dringen, meo ·be-eft recbt op beacberming eo bulp, ougevraagd zelf~, zoo dit noodig mocht

.&8 •.

do~ r tOJvoegiog van rsgi of wel V60 eeo

llatavi~ .eer te kort 8cuiet in hare plichten.
AI. men bijv. op Noordwijir " oont eo men heert
de hulp der politio driogenJ nood;g, bijv. er komen

Wij viDdeo dou ook ruim.choot6 fOanl.iding om bij

.WlOtar afb.&ukelijk

zette h~ .ijne atudi~ op breed.r grond.lag. foorl .
Bet ,o.. olg dezer levec8bes<hr;j.ing.is ,ioor den

te

van

de DOg zoozeer van

foorBohijn treedt?
d. Waarom beBpoedigt de eene fabrikont ·de gi.ting,

vulden , zu ud tm zij, 6e nlP,t zamcngeetelde fIlW- k6 t 01!1
werk-e n en dat ·zijn (le m~f'a te n, olJk al de btc"\sl"g:baku kisteo p etroleum oD~vreomd.
k en· woctea-opgI!Vdn, welke ge be£igd zijn en hierdour,
AI. men dorg.lijk f.it hool't, dan behoeft men niet
de a.ngifl. foJ ~end e,ook deo follen inboud de.' be·
mt::6l' in t!en betoog te v~rVQHeD, bo" de poli.tie tel:llagbakken a!s ol\oil:t \'tm b~rekeDing vo or Let t !j fefBu.tada. moot b~oo rde61d worden, men bewijet niet d&t
Itrijg611 g~di8tHleard mueten I1SDlJe We n. ZoodoeDd ~ zuu tl'Vee maal twee vier iB; derJelijke stelling beeft geen
den zij , bet boveostl:.anrle mftakte dit reeds du:lld\.i l< ,
bewij~ Iloodig, evenDli1, ale de etdHug dat de politie
wnnneer zij de waarheid wilden getrouw hlijve;:J, cen l}

Mo.t men die bnlp lateft .ragen?
Hoe,eel tijd gaat met bet ..agen en komon

Palmadood. de rorg «erd "pgedral1811 YooJ'het ,ervaardigeovan nieQw~ Ja,asnaohe 'ypeo, ,Jie in ·1889
,gereed kwamen. Daarop yo!gde in 18<101 000 JavlUIDSob
Leeebookeo 4 April 1341 zijne redevoerirg in de
vereeoigde .,tlang .'van bet Ioatitllllt . o.er . bet Oll~ der
ke.nis ' .8n . bet Jav.... nBcb . VOOr R8D8~ande .. IodiBohe
ambteb&reo ',D~,e verbandeliog .v9rmt ala bet ware .d.
\nl~idiog lot ,ijne . werkzaambe;<i aao · de Koninklijke
Akademi. t~ Delft van IB42~lB64, ~n bij naar
Leyden yerisal.t werd. Vall 1842 tot 1848 bewoog
ROlfJa zie l. bijoa bij citsloiting '''0 al bet sodere op
b ~t gebied van het Javs8r••ch. getuillen zijoe Gram·
Ulatica, zijn , WoordeLboek, zijuLee.boek 'oar.le .1••
vaaneclie tn. .. !. Jammer ~at..Ie, 9cbl'ijrer lo· ucle peri')'

de we(l. Johannes
(op Boeloe,)
.... ....

n~\.{dU

.u.. ..... .i ,

bi!'ftaand~ u it :

;3

m ~ !ltt1n «8ar~-an

"n goe(l onderhouuen· inboedel,
maeief maleooie bouteD A.meuble2 met ctfell ~u bet andtue met ge-

bl oem,i r'lOd fluw".! b.kloeJ C,u.ole., ronde Tafela
en KQ8flpj~B ,uet - ~it warmeruD bladen, mabonie-bouten Kl,'.r· en Hang-ka,t.n, Buffet eDI.
Bata"iascbe
M .. ub·,len, L . dikanten, Scb ul""I., WBBCb.tef.I •. Ben
Pi3 t:~l \'~!t Her,le n" Rta~ er~B met fijoe E!.8ger~
toorwe.r pen, 2· St-It't'Jd,'ol.eo, groote _~tt'!utrt.u.£c}ls, G->edaug
rekk!:;n ea DjltUie-houtou KI~:!ktn, groott) Spiegel. -6n

prAl!htigC:" ::)childt!-rij ..·u, petrole um Lampe-n in soorteu,
' 00 r t s: 2 e"m pleet." Wai.jan.; ;·:jpdlen. eeh uitmuu·
tend .pao W A.GES.PA.ARUEN, eenMijlord ..... o Koet.,
eeUd groote p.~rLij Blu~IU'.!O,
Amerika8u8ch~ Pbegeo, eo

Tuin-gerct'tllSCbappd·n., 2
te 90oreobijn

waf v~rder

.zal . Wo·ord cn g dbragt.,
S

Donderd;:g den Sen April , ' an.
tot 1~ uren tc bczigtigen.
SOEll&fAJ.'IT en Co.

(425)

toen bam .bij het verlee.neu un het
Voute ook:

de

lesseD

1D

de betapl6-

gelonde wijebegeer.te werden opgedragen. Hoevele be·
zwareo dele combinatie -reo gehot'l beterogtfli6 '11k ..
ke .. later ook moge geb"d bebben, voor Roorda bedooden die b....aren niet. Hij. w a. pbiloBoof, een
volgelirig van deD j-ungeren Fichte, en voor hem. wiel

logica met grammatica . goedd~eIB teo zamen., In 1835
vpr8Che~n de Arabi.ebe
Grammatico. wei. werll 10
1858 b.rd.nkt werd; de ech'~':er v;,eglle toen8au "Y"
boels oen opetel OTer . de metriell toe, terwijl ook de
nitfOeri.g e .reeeneie V8..D .W.eii~r .i n .d~D e~reten j8argang' .an Ik .Gid. dankbsar en veelvllldig .was ,,~r~ad.

pleegd, In 1839 vere~n;gde Roorda .,eb met 'V"J6'"
en JoynboU . lot ~e oitgave .bnnner Orientalia, "&ana a
in I S~. bet ..eMIts eniD 184.6. bet .tweede .• ·uk ........een •. DI> vroegtijdige dood va.n Weije ... maskt-;, dal
bet derde stnk ni"t ·i. oers.ueneD; ong&twijreld aou
daarin bet. opete,1 oyer den prof.et Micha ,zijoopge' nomen. helwelk nil; eeiat '.in lS6~ verscheeo, Da t .. i.n·
tig i - lang in portereoille geruet te bebbeD. '.
Op de" 18denMei1838 .werd Koo.~ opgenr:meil
aIs ltd dar defde kl_ .an het .oo~iDa"ge Inwtaul
en 31 O"",ber 1834 als eo'''''p''od eer9nd lid van bet
HMgaOh Genootecha.p · totverdedigiog van de "hri ...
teJijke godadienet. Het ...e deD epreke~ nug DIe'
gebl8keo, jD .elk jaar Roorda lid ........ geworden • ...,
bet Heofdbae&unr VIUl bet .1lijbelgenootsohap, dooh ....
keF is be&, :daI; bij in. deze betrekking &iob yormde vnor,
aijoe Weedelef8llsperiode. Beede lang bad.BoordfO

eqaig . . . . ~. be\~.YaAJ!80h .

r1DMkt, ttenhelll ott

Vendutie.wegens vertrek.
Op Maandag 12 dezer.
VOor

rt.'keoiog en ten btiise

van

den kapiteill;

J.BAR'fHELEMIJ .
in he.t kamp"m_ent op Pontjol, .an ZEdG . wogoed
al. meuwen INBOEDEL.
0 0 r t .: . een brnin Mao88llar Bendito·
.
. faard, ho'og ruioi fier . voct.:. ,teveDs gedreueerd (. DI in spau t-e loopen~
~4S3)
tiOBSMAN e~ Co.

IJ:L

,.

Publiekev'"erkoopl
Op Dingsdag den

13e . Aprile.k~

des .oorm iddage ten . half lien Dre,
ten' o....teav eo ic «n der 100,.I80 van bet · Ve~d\l'
dep...~ment albier.

van hetErf.

me'

bebouwd
I-e.. el.... ~en .;"e~ .paaa .... ' gedekt hai.
met daarbij beh"'r&nole . b~g"bou ..en .g<ilegen rao. d ..
Zuid-.ijd.. >aD den weg nur Bodjoug iawijk La. Q ;
Re~1 No' 6.70.. l....tatelijk bew....oddoor .VAN:BRl'.
Degemachug'e faa de 1hTeu :

. O. ANDBBA8.

. .

SLOBT VAl'i .IU.QBNIiJOO8P.

"

,

Vtm , , de , persgeko~en.

, '

Vendutie 'wegens' ,ve$'ek,
Op _Wo8usdag deu UAjlril
t,en ,hulze-ya odeo Hee ..

R~
Roald

1001 Nacbt

JaB ' det Palm,
c..Ingenieur:

ArabiBabeve rtelliugea
in b.t_

• au ,ZEds nett<lO ' eo iioed ooderhondeD inb nedel 'be·
st-aodeni!:
Eeo ,zwart RoLtiDg , amenblemeDt, M.dailloll :S piegel.,
prachtige t:;taalgra, urea ' iu Iwar,te O ~'8Ie, lijph:LI; Heel~
den met S" ppo;h, een gro"t roo,1 Karl'e', A 'catie·
'en ,(>n Tafelkl~';deo, Kroon eo Stoond. Lampen.IJ,e.
er en
r~fl en ' Houtt'n L edikootefl, Dj"ttiellou~r; K. ft
DispenBk ... teu, Bulf.t, Eettafd ent. l<'ijo G- l.... e:k.
8.t· en Thees.rde •• n, Cri.t.l· en Pleetwetk. Uctting.
Dlntten, Kere's.
AI.m.d • .
..
l~en weiDig ,!~bruikte HaHdoasiwac bine fau Whec
Jor en Wilson.
8lagwerk.
met
Klok
E';o .eer neLt. Prau8cbe
Een oienwe Speeldoo. met aobt Airs _
Va {) r t B .

op rijm g.bragt ' door eeo de8kondigll~ ',. ~ .i 4., G. C. T. VAN DORP & Co .
(493)

Et!D zeer ruime, lig:e en zoo fn td

TOKO P. VEHSCHUUR & CO.
Per Voorwa arts OntvaIig en:

BA ZA R.
Dir<lct ontvang en van
Gebrude r Walther in Mainz
Von Dem,

Marcobrunner,
Liebfraumilch,
Steinberger Cabinet,
Rudesheimer Riesling
Pisporter,

.»'l

R0

PA:'!D~!k ~':~~E~;ot gn~EiNDIEP

(Vas)
AA
ruini 4 vo.,t.;
_ Eeo Kioderrijp8ard met l ad el "" bool'd.!el. Wa·
gontuigell, W88I'VAtt ea Di g~ nog bijo& ni ~uw, Illne men
en Vareo8 in poltfHl, en \Vat verder te voor~ l'hij u zn.1
wordtm ge bragt.
SOES1[AN ell Co.
[478)

MesseD" L epds ti D VotlU!D J .E~n"
ken- tJu Disp~negereed8(~h up p~ rJ,
\" I,}

0

./I. Z iiI. B.

r t s:

Een Eo gel.eb. lI1YLORD, Eon zoo goed ~_~

De Vrijmetselarij
in

Wezen en strekkin g,

B AZ A R.

•
Pron •• en Pechee.
Sirop d'Orgeat, j.'ramboio. s, Gomm; Capillaire, Ya·_
nille.

Uozijnc ll cn Arualid clcll,
_t'r. Pruimc ll in stovfl.

Phtntjes en Bloemen
in

dif~ree

800rten VAn Potttm, e o

/-VedeI'01n ,

,,*t ver,lt'r te fo(' r·

I

oehijo ..I word. n gebragt,

Alles daags te voren te bezigtigen .

Solide ijzeren· Ledikanlell,

.\

Gedecoreerd,
des.erkie •• nde met BULTZAK en KLAMBOE
}' . H . BOU MA.
(836)'

.J. J. van RUIJYEN.

Pas ontvangen
een groot factuur S C HOE N E N
voor lleeren- ' en voor Kinderen
vlln 5 ' tot 15 jareD J
toomede roeer starke

J agt- ,en
(~97)

Exp~ditie·

Bot-

tines.

Zeer goedltoo p.

EUZIERE.

Co.

Ontpakten een prachtige verzameling

I

EN.
PREN'I'EN-BOEK
n JeelhjJ. (11)

,oor Jongen.eo Moiej •• vau .eroebillende

Verkrijgbaar bij
G. C. T. VAN DORP eo Co.

- -"._--- ---- - - - - -- -- -

Nut van bet IJzer.

I-h:t ijZl!r maek.l dee} uit va n hel Blued.
\'erJ\\'ijnt. hetr.el,e daD onl!taat ,enwakking; ~et aa ll gericht word.t
Llee k. de eel lust 't'r£~ ;lt ell ht't 111oed "erliE'sl zijne I uo§ kl~llrigt klellr.
DtI piUeo, p oeders. Ul o ~jee (dfilge~ ) dit! ijur tot hoordbestaandeel
hehlK:II bez:ilten '1ullUl ill eell' o,:!llPKrlollt(m shat eo geven ijl€rte 'fer.
teren Itall eene r ee '!!

ztrll~ke

- De voor waarden .an Qitbll9teding en I",ering liggen
ter le.ing op de ,bareaox 'au de plaataelijke I~o1lIluan.
dantou te Samaran9 lin Balaria en vau den lIliIit&ireo
kOlOmandant to Wilkm l.
De Militaire Kommandau t,
van Willem L
VEENHUU ZEN.
(502)

I

Prijs I 2. franco per POISt; I

2

'/~ ·

G. C. T. Y AN DORP en Co.

(61)

levrouw van Jleerlen.

verzendt op

de ZEEP.FABR IBK te Pe ,c'Ilo.!liI ••
BBNNOW B. BARRUOH.
(1161)

~~~~~~

I ATELIER- CABERIK.
11
~

Visite·kaartjes

f

.O~-

per dozljn.

~~

Elnaille Beelden.

~

Daf/elijl" f/eopud.'

(46'i)

~~~~iL~~~~"'

reeolOruanJt:' ert ti ub

tOI)r

BOUMA,

hal, hflwieo ;an

Hui sven d utie n.
AIgemeen Expedilie- en CommissieKantoot.

Voor gebeel Ned.-,Iod ie IIU Europa.
B<>llIIit .iob te.ens lOet bet bond.n van Vend"tiin,
P. ZWAGJm;
(5)

Extra Boot

Kinder-Bijbel,

NED. IND. STOOIVillT- IA1TSOBAI'PD.

Bijbelsc he verhalen

Het Stoomsc hip.

of

-

Jonge Kinde ren.
i1 f 7 ;-

G . O. T. VAN DORP en Co.

Porter nonna ie's,
(1384)

GUNSTIG BlIKBlfDB

ZEEP, ...
-- PECALONGAN
bestelling ,

v () or

(754)

zoo

(9111.)

Bekuopt St....t.burg.rlijk haodbo.kje foor ieder Ne"~B
~;", ... il' J, "Rn Voiin f) 1i (~ hte n en reeht,eo
..:I", ...l .. n"'np
~-en8Ch - ~'n 8t.aatf:fburg~r \' ~ rgew i&8>! O wil.

lIIaa,.

..,
BET VLOEi8H.R UZERRliUDENO POSTHH-r "an Ler
11.}kler iu tJ e \\'d eOs('hap IHm he:cf\' dit ~e hrek niet;, hel is tefit helJe.
1108
re, kl;are ,loe- i~tof l onder srua:l k Iloch reuk het .... elk behal\'e ijztr
bet. \"enlerkeude hestauddeel der beeodc:reu.
"bodoor he
De uitwerkingeo dier "joei5tiJt zijn wondervol bij "wd.ke. bleek.
eo
luchtit!'e ~rJjollell ; die laluedarmoodii zijo; geaetst de Lleeke kleur
maagl'ijn der damet en jouge' m ci~j es en regell de werking der meostruali€, (maandslondeo ).
voorirtrreltjk.
uitormatl'l
Ili\werkingen
f5
e5~el
tl
Bij k indH ~ n z.ijn
~t en sterk..
c~oige. lepe.ls zija ,·ol.'.oeode om huonp. ~elondheid. krac
.
te te h er~le : j e n.

V"'.

JOR: VAN VLOTEN .

F. H . BOUMA.

o
'f1nnno ol _- 1rHlro~
A-tJAV.a. u.
.£. vvuvv.a .

I

Dranken enz.
gedurend e het jaar 1800 zes· eli zeventig.

~F. B~

Kinderw erkjes

groote en kleine soorten,
(495)

(94)

Uit P A RIJ S

&,

EN

-

(19, ~)

G. C. T. van BORP

i Jlarine eo Tooueelkijkers

Hunket J-_Iakker
R O D J 0" 9 ,

foio graB Trulf~. Sar·
Truff.l.. Champignon .,
Bouillon gra•.
KARTHAUS en O~ .

Boekhalldelaren

D;,er •• soort.n SPIEGELS.
Terra C·.o tta BEELDEN.
G ELDTROMM ELS.
K~~~~LA~PEN, en •. en • . '

,!

Ontva1igen :

KLODE lV,

a' ., HEGULATE CRS, SALON· en etaand. KLOKKEN.

SOESMAN en Co.

(476)

\' 0 0 r t, 8 :

Sauei •••• Trnffe" . , pate de
dine., Marron. -(ca.ta 6nes),
petit. poie, Juli enne en graB.
B.
(143)

ontvangen: .

Een nieuw factuur

zal door de Officieren Commi88Briaaen de. Juiliiare
Kantin. te Willem I eo BlUJjoe Birtle ten bnroo1e ' vau
d.n oodergeteeke nde ... orden nitbe~teed de /eyeriDg
d.r voorg.noemd . Kaolios benoodigde

Foires, Frait)~ 8 , Cerisee, AbricotsJ Frambois es, lIu..
reB, Pechea en Prunes.
Yrucbteo op Braodij 01.: Pvire., C.ri •• e, Abricot.,

SOESMAJ.~ & 00.

8.

des ochtend s ten tien uur

D E SEDERT JAJlEN

Vruchte n op Water van Teijsson neau als:

W A,.
Ontvang en:
GENPAARD EN, 1<:eo goed gedr ••• ""r~ SIDNIJ RlJ·
PAARD oak voor lia.deb.i. loopeode.
RIJ·
OD
tl..L,\,UELWO
eo
Een MACASSAARSCH
PAARD. 'l'UIGEN.
Eeoe buitenge wooo groote C"ll .. ctie zeer zeldzame I _ i496) _______. _ _ _ _ _ -.-!~~~BOUMA._

I
.
I

Op primo lei,&.

op ni.nw Vtij bewerkt naar
G. OLIVER, it f 8 .
G. C. T. V A..."- DORP & Co.

(180 t)

Op nien" Ontvallgen.

I

Land··'en Zoo.

4 d.el.n met fijoe platen a' f 20.per de.l af' onderlijk a f 6.G . C. T. VAN ))()RP eo Co.
(404)

(G ED A:N G A N. )
Be.tellingen op a".e soorten van DJATTlB-H OUT·
WERKEN worden aall gen6ruen door den Admin;·
G _ 111_ GRlJ~LING.
etrateur
(970)
Adrea per .puor Balle a,danga".

!,JQ... 2 Elegante en net afge~ ~ werkte Dos-s,-dos,

~

';leT:i::::a~ol:~~~::!"~~~~~:o~ '

.
Overal .
r.
"W"ate
en
Lucht

kw~lite it _

Od l:' ur@, prima

Bout- Aankap

ANDREAS & DE LA CROIX .

(504)

f ~ De

Eau d. La.aod. A",bree, Eau de Cologoe H. S. • an
ENGELHAR D.
B. KARTHAUS en C".
(35)

Hallast- Schoppe.. ell Ilest
Ilolld ijzel' Villi ar 3ft6 tot %dill.
liul'licn en Uapsule s.
(503)

B 0 S chen Vel d;

I 12.klein 800rt met 1 gat en 1 vlam.
• 2 gateu • 2 viammen. I 20.groot.
• ~(') .• 2
, 1 ' g~t
klein "
• 30." 4
• 2 .
groot'
en Co.
KARTHAUS
B.
(499)

li. KARTHAUS en Co.

(1l90)

D E G E N H .A. R DT -~

len eftlaero} eo • Koekepau .

g,)edkoope Toilet-roeep,

G:. O. T. VAN DORP '" ,00.

(539)

lieder JDet • 'Yafer"'ete l, • (;ft8!1tero', • dubl,.e-

Appolin aris Water.

I

aI40.~

Petroleum "ookmachines,

in vaatjee en Blik .

vartij Keu-

H- BOUMA.

Nagel·bor.te l., Scheer·kwasl en, Scbeerzeep, fijne doch

g.

Puike zeer lekker e Boter,
.

Ma •• :ef Mahoni. boQten meubels" groote rOll<le l '.r.l.
blau~ D, ~l' D groot llutlet,
60 KlIUP CD , met marm prt'n
IJzt.. rdl L ed ik8ut~r, 1Illlh ~nti tdlOul.eD Kl eerkasten, Beu
I·, Hang. ~o lluurla 'np~:tI) ,
...
Tftf
Krol)n·,
Jour,
Bonbt' ut' de
groote Spiegele en Sc biltierij ~ n, Be o glOot Eugul.eb
Eet~ervi~tI foor 24 pere OUtHI, GI,u~we rk, E c ht Eogel8cbe

,·F.

(498)

Caout chouc Tand borste ls,

- '-

MOSCH & Co.

B

SOESMAN en Co, tell hui •• vn n ,leb lIeor

gr oot ~

\~,

KOF FER S.

op Bodjon g
Irlldulic houdeD Ian ZE,ls ~fUrigclI eo ((lID/"I eel en iuhue,ld,
waaro nder,

van den

Grootmeester ,Iatiollaal.

BAZ AR.

(1023)

HADAWAY.

in breede swarte lijat

Billijke prijzen.

I.undllla il ell Leder o,'erlrok ken
kalllreri toulen

Op Doriderdag den 15 Aprj 1

zllll~n

Groote Portret ten

PUlKS PU[I(E

Manill a S~garen, Cavita s.
Tabak van Dratjer en Ploos van Amstel.

Ii

Steinwijo (Boxbeutel lIIareobrunne r Cabinet V cr.eh
Al'olinari. water .
B. KARTHAUS & 00.
(GOO)

VENDUTIE WEGENS VERTREK.

& Co;

P. VERSCHUU

(488)

a id

B, . KARTHAUS

(31)

Pas gelost:

;Groene Etwten en Bruine Boonen.
R en Co.

' nieu .. e TENTW AGEN met eell , l.J w!ar·
loeoe Wi.l.n.
,Eeo ligte MYLORD met lo•• en bok .oor eeo on
tweePAARtD EN.
Een .ps'n d. ugdzome witto PREA NG E R . -

BAZ AR.

Militeire W"illemsorden.
Dienst~enXX en ' XV
.
Lint.

. Ja'v a,."8c ll

vanden ', Watei'<~taat

opHara ng Toerie.

!lilt.

'

I.

Vice Presid ent Prins,

in 8oortao.
G. O. T. ~AN DORP & Co.

GezagvoerdlirVJm,LOOP,

Bavertr..kt den 10.n d .....r de. morgena 8 , aar , _
,
'
ti..i... Padang ~n Atjeh..
. , , De AgeBtoeo ,
Me; NEILL 4; 00;
(501)

~ eenzo~~:e meuwe

HoHowaY's '· Medioijnell .UEIS-

.RiE! .' \v1GIN

, ,bij,' "', _
ul_et TeD ,t.. ' Tabolngen
pmnnm.
.

(4591 ' •

' ,.

::ho~~we::'''=
»\'*,K
:GijS'*'
' ',' BON8BT.
,'.
,

Bngelsche .• Regenjassen,
'an

yerecbilleode grOotte.
Z ee r Ii 0" tall '0 d i:t ur. •.
BOBS!fAN en 00.
.'
(128) ,

(468)HOBZOO.
OVel'ledal,l te Lee~wMl88ep

cIen .::aDenY",,"*,

W~..:::H!:~ t-A.."'i:ut.moi;. 80 ;- tie
, ' 1JroedeIo_
W. lItIL8oon.
,
Ce\)
8azuarUa1!. ,7 Aprill!l71i.

.

Verut~eordelij~~ Mr. & YO~
·'.~-:e:c.t."fAJI" • • " ' "

