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Ali , bronnen van inkom.ten zutlen .terke drank en

~-opinm .stelli/! door geen. . minister ' fa,?:. financien in
eenig"I""d' u.et fierheid genoe~d ,worden, doch 'dit I.
ge~ r.t'6ument am dB&r~m v~n.~oze beidamiddelen,
'!lD.' '•. Ift-4.s}nkoDpl.\en. k ~.rgroot.n, ar te ' zien,
~at.'e1i'_i'in ~ngeJ,and, een~ lm~&~IChappij .tot onder'drllkking vauden .~pinmbandel" be.ta.t, ••rekt tot eel'
d~r Enge18c~~n, want entb,~u8ia.Bte~ zij~_ h]et zout van

een volk, en het is n'\ttig en heerliji<, dat or mannenzijn, <1\0 enkelehooge zedelijke
allea .tellen .en het geweten van 'het volk wakker
houden do?r ~at yolk ,,~teed8 ,een h~og idoft,o.l van Zed~lijkheid 'en. zelfbedwang voor te houdcn. H 00 rueor
burger!! Itreyeu u&&r 'liet : mil~elllli,um of in elk geva.l
ll:~r. een maar volm&&kten toeat~nd de~ ma&tst!hlloppij
d,:,n de ,~egenwrqordigfe, .;t~8 'te be~er is het voor lwt
land, dO,ch daaru:it voIgt n'og
d&b de
de. M~cbt d~ rMd~evingen dier edele, ,loch vaak wol
wa,t ~npr&_ctische. 6Jlthou~ia8t~n volgen m.oet. Zij, die
ei8c~en dat de, I!5t~t geen l!ituiver trekke "B,n o~ium-

~egin,elen bov~n

nie~,

1

Wetgev~n-
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ba'B~: 'worden' wlnneer' men een vaderlijk gouvernement
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.. Wat: do' eerat. aangaRt, .rkend. hij opo~hartig, <lat,
'hI) n~Olt ten gunsto gestelnd zou h~bben,van het .mo·.1
nopahe der Brltsehe regeermg, om III ,Bengal.n oplUm
to kweeken. ])it neemt niet wag, dat,-het tegellwoordlge .telsel vele en groote vODrdeelen .. h.d. Het land
kreeg
.••n ve.l kleiner,.hoeveelheld opmm, daIl hetverkl'lJgen zou van 0plUm,
d?ot,
uitgoYoerd.! .Bovend,en' was' Bong•• lsche opium ,zlllverder en gezoI\der.
dan opium elders verYaa..rdigd, en, de .l<egoering zorg.. ,
de er "Ithan, voor, dat
verbrulkero geen .?euorven,
vervalscht.goed,kregen. i:>letteu',lIl erk.nde ,hI), dat het
gemakkeh)ker was het monopohe •• n to mUen dan te
verdedigen..
Geheel ander, was dlt echt.or mot de tweede vraag.
'Y&.nneer de. tegenetanders van OPl,ullH'erb;-Ulk verder
glll~ell en, ntet Alleea het lllonopohe aBunelen, mao.r
Tan ,den ,~ta.at eischten v-oori.brenging van en handel
in opium .door pmrticulieren in Illdil; te beletten en
het gebrulk van opium t.gen· te gllan, dan opperden
~ij een vr&&.g, die mllar niet- zoo gemakkelijk met een
~~ar zinSlleden was op te lo.s~en: (Jeen vraag is mo~i-

b~l.ngrijke inkom.t.nva~
~articulie~en verva'fLr~igd, ~ll.

d~
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PriJsd~r Adv~1;t~ntjl!n vah 1-10 woorden voor

pe.. ,halfjnaJl'.
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.,HovendiQn i•. het zeer"w&arachijnlijk, d.thet rege.,.rmgHIDQnopolio in, Bengalen d
h d l' . '
b'
,nell z.kerD perkell houdt.
reden am <.Ie hoeveelheid opiu! ,t g
g d
g
lleer oOus de lloodige sam.
br"cht; tarwijl d. voortbren in
d
ti /g
zou wordt!fi
"rllkel.
g
,
e
I ~ndlCll het dus.o.t1zedelijk iB zeIt' opium voor ex or~
tatl. to. teelen, EOU het nog oll.edelijker zi'n
anderell ,toe t •• t"au opium voor exportati. lvoort te
brengen.
,
~~oowe~ wat opium ala sterke drank aangaat, is. het
teLr d.t de verkoop den iStaat bevoordeelt, ,dan
dat
jj
ZlJ 'alle~ll partlCuliere indu::Itrieeltm r.ijk ruaakt.
Do 1 aU .lliaU redeneert niet lOI,isch door of is bev.re~ad gevolgtrekkilllJell te .umkel~ wan uit' zi'n u. voIgt, dat
Engelsche ' regeering
nopoh.t In sterken drankzou <.Iienen te worden en
zeJf zou moeten brouwen eu disbilleeren. ten ~inde
n:et llleer voort te brengen da.n 6trikt ~ood1.&kelijk

D:nRe"~e;i:n ~~;~t!ll ::~
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~_le~hts bepe~kt
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meIlt~ti6
;~~e:~
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de.

om vervalsching van bier en jenever te voor-

heeft dat een weinig de voorzienigheid apeelt iu ziju
J
land en dRt dUB' verantwoordelijk ge£tteld wordt niet
aHeen voor de gevolgen van' zijn eigen doen; maar
ook'voor de 'g~vulgen der'daden, welke het niet ver
hinderi, Daar onfeilbare'regeeringen echter niet beBuan, is het laugzamerband onpractisch en meer 5uhauelijk dan nuttig bevonden' door zulke vaderlijkB gou~
vernementen bestuW'd te··word'en. TrouweDs, ntah kan
beter aa.ntoonen in welke ·moeielijkheden een vBderlijk
gouvernement, d&t ,,"oor a.ilee versntwoordelijk is, ge..
b~8Cbt wordt dan juist de veel beeproken strijdvraag
belrefiende alcohol en opium. Beid. ".ken hebben
nut, van beide zaken kan onbettend misbruik gemDlakt
worden. ~o ~ng€md en onwederstaanbaar is de begeerte naar een der ~eide' in' echier aile landen dat
~t nu toe overtuigend bewezen ia, da.t, 0.18 men r;e
met geweld aan eenig yolk onthoudt-, dit Tolk t;ich
altijd nog 0P de eene of andere wijze eenig half upwekkend, half verdoovand middel weet te verschaffen.
Hierbij kom~ ~e moe'iel~jke vrBag of ge,br~ik van aterken drank en opium zoo maar V'olstrekt kan afgekeurd
worden. Onzo lezerB h'ebben in den belangwekkeu<len
Btrijd, verleden jaD.l' in onze kolommen gevoerd tus Behan ],1 ullapatior en dr. Sanders, kunnen zien, d&.t

,'de gezon~?~id is. B.e~ ge~rllik va.n aterken drank Vfflf'l
voIgt'US z,lJne OyertUlglI~~ In geen enkel oorel der .we~
reid . onm,lsba~r, doch hlJ was teyeus geh~el overtulgd"
dat In 80JJlllllge gedeelten der wereld OplUDl volstrekt
llo~dig was. Wanneer de commissie h£'ID dna yerzocht,
den handel in opium· tegen ttl 'werken en den ll.itvoer
'naar' <:hio& te beletten' va.n' een W8!IJr welke het yolk
verlsugde en in elk geval ZOll weten te -verkrijgen, da.n
weigerde hij ronduit ieta Tau dien aard te uoen. lJe
wetgevende maoht zou zeer zeker in lndie niets van
dien &ard goedkeuren, v66r in i!:ngeland' zelf een wet
was, aan'genomen, welke. de vervaardiging en .verkoop
va". bier en andere sterke dunken .erbood en str"fbaar maakte.
l)e Pall Mall Gazette merat aangaa.ndo het n.ntwoord
vall deu: Milliliter op, dat de meeate ver8tandige ruen..
schen het met henl eens zullell ii:jn. Het bltHl reDU~
mee.rt de quae.stie op de volgende bondige, &1 'is het
woUicht wat cyni,che wijze.
oZoolang ale opium en sterke drank gabruikt WOl,'"
deI;l, is het go ed, dat de verbruikerB indirect den fltaat
bevoordeelen, terwijl 'lie zichzel ven benadeelen.
Opium doet na.deel aan de Uhineezeu, zeggen, de
geeatdrijvers.
.De opium, welke uit Iudie naar China wordt uit

~:::pi:g:D,phh~~ologgee~~ui~ie ya~et:~:~~:nsc~~ d::~r~~!

glnevdo"_ee.rd, Ie-vert groote iIlkolllsten san de regeering van

~KOKKLmSCH-nOlSCIlK

;:Io!::~~~~g 6b~~~~~~:~'a~oT!~:~e~e~'~: Z~e;~ijl~'fn~

do~:gno.:el~i~:ill~:ztJn

L[JNu!::~'!!:G;;,~~::!E:~!:lJ::,;:-:,~~"~~

h...

'fan al"ohol ft,aIl het.:ve~keerde ein:de begint, ~i~.t di..
reet, ,m~: ~leehtfl 1U.dl~~t kan men het bestrlJden,
door ,wun~Dgen,' kleed~g c~ '{Qed:el te "f~rbete;en.
Waar ill eeD voc~tlg khmaa.t deze dne mlddelen

;:nh:t"'~:~:~ii:gv::v:I~:obe~r:C:;jndr':::~\eee~V~~::~:
d'
lk

vw"crggporeat:nIlg." we e me~ door geen argumentell ksn
,
Vdor opium' geldthetzelfde of: beter gezegd, Bchijnt
dit
nog meer' te
l'erwijl de mannen der
weten,Elchap bet toch DOg oneens zijn over het oDlniB~
b~e ',van ~lqohol ·onder zekere 'omatandigheden, bliJkt

-~e~f8

g~lden.

~~~~~~~:~del,?,et =~~~iSb~7 :~~ o,~~~:o ge~; ~7:j~~

lVoorden van den markies van Saliebury, den minister
yoor ~die, die eergisteren een deputatie van de So·
cieo/J f?~ t~e Jftjpre6'sion 0/ th.e opium f.rujJic ten gehoore

on~~ii:Iister antwoordde het volgende op
zoe~ der commissie; om elka uitbreiding van

het ver-

In hoofdzaak ziju we ht!t echter eella' ,met bet blad;

~ant we kUlluell ,het niet de plicht eener regeering
u.?~t?n - _om, ,gebrulk. van uViUlU of. sterken drauk te
verbleden of te beletten.
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.tuk geldt: 1'kb~gin duo ' met Ii ronduit to .eggen, dat
ik mij DOg ,na.r 'ruoeilijk kan vooratellen, hoe gij zoover .ik u ken, nw godadienot z60 ••nkleeft, d.t 'gij .1
• ijn d~gm,,'a ..10 onom.toote1ijke waarhedeu zoudt ••nnem!n, 'W~I • . en zeer gemakkelijk, kan ik dit begrijpen
van.- den ~~lnvo~d;g geloovige, die zonder- verder llS to
deiiken, ale oen gehooname ooon, del' kerk aide plichten
die ae priester tor
tijner .aligheid bom voorochrijf"
getrouw op,olgt. MBIJI' een man .all gij,' iemand za~
belezen, zoo helder van doorzicht'en, r.Jagik hetwoord
gebruiken, ZCt9 slim, ,kBn mijn8 etad\ tenl in bet ge'hee~e ~ogma :uHleilijk iete a~der8 zien dan Ben ',wijI'Jeu
politiemaat-regel, to"ena een· middel. tot ilNltandhoudiDg
ran bet kerkelijk getag om te voorkomen, d.t de
leekell op eigen wi.keo I.:ren drijven. ,Uit dit aog.n,
,f?f?dig..
'.[.),•..·,.8,,0.dan
d..•.. ean
', .•• t .. p,01itie~ma.Btregelt ...welk'en'
. w., "",. eell
veel
anllers
pont beochouwd, h.eft" ltoe nadeelig "ok, v..w de ont- I,.,
nom.uenvolk:noodlg ,h~d: Mo.'ea ~ett. het voorv06erWill:keling' ..'" den meMcbelijken geeat , hat dogma DOg
tijI\betrel>;.kelijk nut, boewel het voor d. wemd-:jn!h~ '.,.Jijke ,,:erk." ''''.!",'
.
D.'e. ,;e.• chief
leeQ gO,diJie:.ut, overvloeieu4o. vall' v~Fin~,n,,'uiei VO~
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kerk, den leekell een' edeler begrip V1\n heL zuiver
goddeJijke boveIl .0'18 h.d gegeven, in plants vnndit
door aHerhu.nde iUustralies en dO~mo.'b te UlHlrormell
ell ta vervalschen."
Wall,er' he,<i aandachtig. zitteii.lui~ter'm, tcrwijl hij
ond~r het fron~~n zij~er we:'lkbrauw~n nu en dan dikke
l'o~kwolken"ui~ulieB., No. zwh eOll, oogenbl,ik utl4acht
' tohebben, autwoordde hij:
.6ij Bp~eekt _no~al bl;lsliss.end, Brni~e,! Maar ik Zcou
ye.el teg~n uw opmerkiug kun;uen aa:nvoertlu, iudien
ik ~leq~~ij d~~rvp yuo~1>ereid ware gewem3t. ~JaBr net
" ~ l'imprpviste is ~ij zoo ,i~~8 uiet6a~ iede~ gegeven,I:1
~n hij~. ~~u~l~~e.. ,er lllD~ eeu_ "ek~J', lQ,chj,~ ~lj!, ",Hij en
ll;~ geloof~~tmo,?tell: zijt in ac~, regel l)ljbel,gtde~r(~ -4. wij "uie,t, l~aD.t, het ~eet" dat w1J ~let '~}et nlogan ?~~eI'"
Ii ~oe~en, _maar .1:!1s?htB ~.e~~~n a~n te, n~n~~~ en te, ge~o~vell._ Welnu, lk d?t.t tilt - lk l~eelll, san en geb>of
en wilde ,w:e1 g&a.~.J;le, ieIDn.D,d ontm.octe,u, ,di1;l )lli~ vaD
~et onredelijktt, b,l,t!r~'~n zqp. kun~~.n ?v:el't,u~g~~, 11
,.~ ~l, ik z~u dit ~e~~ ('l~~~~I_~~ge~.lUet'.~e g~tle,H~edelii~
•. der,olk.ren
,miJ,
ik.
d... rlo. ni.!
citato,,-

,r.Ai~t

Za~urdag 1 A,pril jl. sc~oot te 'Ba~jC!ewa.~~i~ sen.
200ntJe van deu heer L, een panr i.ulaudsche soldateu
in het gezjgt. Gelukkig slechta wet hagel ell met een
carabin de sBlon. Vat echter een kind door,' onhandigheid en bij
7100 ieta doet] laat zich !log
begl'ijpell, mtl.~r
bet uit pure nioedwil gesch1edd~"
kan .met l'egt stof tot llsdenking gevell, Oat g~be:~rt
niet aile dagell.
'
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wien,e be-

~~1.l~~~r:~:i:O~~~7:1~:s werd medegede~ld ,leze~

wij'in

Dell ~den ~h. art ve,.rtl'uk genoemde stoomer, met
den Hesident vall AJ elllvio aan bourd, van .Makasss:,
Met bel5t~lllming naar GorDuta.1o en brak:- ~en rolgenden Jag,. des lllorgens t~ll 9 Ullr de hoofd'aEi, der 'ma
chine.
Voor ~tl'aat EVe/ON gekomeu. zijuJe, be.sluot· d,e
za.~voerder wLl\'eljl lllogel.ijk llllddell vaa.rwatera te
bhjvell, sehtende hij 7.ulks het veiligst, met het oog
o~ ~ogelijke ge\'5ren, ~a3.l'. el' met de zeii.en, :weinig
of ruets kUll worden Ultgel'lcht, eli hi:~t t:iChip d&arme
de bijulJ.. Diet tt; bestllren was.
Up den middag van dien Jag WIiS de machine we~
der In ZIJO vel're hel'stelcl, dat f!l' z~er langza.A_tn gestDomd kon wDldrm, - toeh was men verplieht' -een
enkelen keel' te stoppl:!ll,
Des llliddernaL!ut:; brak, Joor d~
ook het
del'
niet
terug t~ kecren,
dal1rOill
gelukte.
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diena~, welkell. URam die ook drage, in hef, bij~onder
vrij be~e'r ware geweeBt, WtLllneer Tan het begin der
~ijdrek~llinlg af d~ pri.~,8terach"p, en ,\'ool'~l, die awer
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De opium zou op een .nderen grand wurden voortgcbra.gt zaer tllecht van huedamgheld .tlJrt, mQQr het
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woo~d uitdriikken,daar, bet nogal eeIi gewichtig ... ag-
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en ernong UIldenken. Rij het behandelen
I
dezer . M&k moe.t men ecbter twee onderdeelen 'der
~
- ~
'1
zorg"utdig 'geocheiden houden, M.en
aangaat, om opium buiton de grenzen tehouden, 'kan,
"
w1estle
,ten
,de vraag: moet de Regeering zelf,de ,I ,men,
. e.n wij,
aanneme.n de,t daze, ij\Ter
STATIONS.
, opium kweeken' e~ ,verkoopen,_en ten 'tweede de vraag:
dar Clillleesche regeerJng, ZOD hij, wel'kctijk beBt~tl.~,
moet 'de
tusscben beide treden om anderen \ Z.Ui,ver ftllan,C.leele redencu heeft. :6lj g. ev.oelt Iletzeltue
- /'
t. beletten opium t. teelen en naar China of
wat eell Engel.ehe minister v.n tin&nci;;n gCYOelOll
d
OP. gehee.l ' verschillende gronden m08stell
zjag t
distilleerdedkriJen verliePleu,
deze beide vragan be"proken worden.
oar, le )Ul ~ an era
ereu en goe ooperen fL co'
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veel geld
Zij, die dus l'cdoneer'en , yerliezeu uiiJ het DOg, hoe
het volsLrekt ZektH" ia, du.t, iudi8n men aan [ndit\ Vt'lr·
',hlUderen kon oen enkel Olll'j opium voort te brengen,
de Chiuet:z~m toch evenvtlol opium zoudeu gebl'uikeu

den
del in opium tegen te gRan: ,Hat ministerie va.n Jndie
wI)l de bclastlng wdke Inthsche
. kent ,C!~' ,gevoeleD8 -'betr~ffen~e dit oD(lerwerp yan e e n '
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hem onmisbs.al' wi\ren, om onder etm heilige lens zijn
burgerlijke wetteu·nopena hygiene etaa.tbllishoudkunde,
poHtiek enz. te donn nliloveu. A,lles was door hem llfl.u.r
"d.en aard va.n bot klililtLat, fr.n de' geer;telijke en phyfueko gesteldheid yan Zijll _volk geregeld, en verordend,
Niem&lHl z&l het aunnen outlteuuen. dat in eell en
ander een voor zijll tijd hooge wijsheid lag opgeeloten.
:De 'mensch W8.B nag kind iu entwikkeling en had een
8tevigt'Il leiba.nd noodig om beheencht te kunuen wordell . .Nu 'ligt bet in deD. bard der ,aak, dnt d. kern
VIlU den god8dieust door de vole yormeu en oIDk1~e~
s£:Jlen, die men dafLraft-ll had gegeven, VSll geelacht tot
geilhlCht al liteel' en Iileer yorblu~tt:lcrd wcrd; de. letter
bleef do gee6t 'glng Va.ll, lieverlede geheel yerloren .
lJa.ar verecheen JeiHl8 van 1Sa.~areth ale de t:lOI'Bte, die
we~eDlijk. begreep, dat de meUl~(:helijke ,olltwikkeliug
re,::ul!I Ltt ver was ~vordt;: . . d, om' meer oprechtelijk te
kunnen ~elooven ao.n een God cler ,wra.ke, of dat de
wenlJch voor dell 8& ,bart ,w8S"of ,da.t de ,hygWue-wetten
, VBn .Mose8, zoo&lB die van Abrahu.rua v6l'bond, van de
\'erbodeu epij.zell en van D?g_ zaovele IDtler) wellicl~t
nn.tLig in het)te lucbtetreken, ,nQC,btau8 bOlld~teekenen
.Eondeu kunll~n zijn tUB!Schen 'del', meuBch, eu t.ijn
t:(:bepp~~1j.· kort<"lln in ~ijn gebeele leer, hoe men di"e
ook opvatte~ ligt' opgi3Blot.;~~, dat' er· geen vor.th~m noodig Zijll, 'om dien ::;cheppe~ te Jeeren k~nneD~ mR¥
dat Bijin het; g •••telijkei leren en d&Brin.lleell. i.
te '·zoekeni'
:En nt
'or larig.~merha!I'~ v~n die; l~ilf geworJ

J

I

is

mededeeling
Joorgezonden,
_
6r8e~kolen·
Dell :!.5..,teu w~rJ
ruok , be~pe~d
m~ar Hoetull,
vaartuig gezoudeu ell
Z. M. ~t, B:lli WHS,
op te ~oekeu,
In, Lien rniddug VRll dl;Hl 27!!ten
ner ,atQOill met ut: u Belltlllck" vp
Qz::.de~
weg werd. de , Prius Ale~;:mder
va.artuig de l{e.sid~llt md, de llOg
po~t-PB~
kettfill weI'd~u oyel'gescheeptJ den 3ls'ten 1)I1.&&r'.:
aat llle~r Ran

Heeds

tUH\l'

C'oT'spronk-eliiK(l:

roor de komst der
jan ja,.a.r tot.jaar
e!l me£r wodanig !net
uieuwe~ half .1Qodsdl~,
tleidens(:·he Tormell fJIL.kleed 1 da.t he~ hlel'in hei J odendoill ,aU Jezul' tijc
.Prie5terEchap~ altaardien~tj heiligmaVllll
eeuen lllenscb door den a.nderen. ell neg
meer heeft ht't gejouf, d, i. bet ;sstuouden
in drl killd~heid ingozogon b~gr~ppen en,
wei ~teed;:;. beyorderd, maRr het ware gt;dg~
met oiju :miV81' tll.lmaujteit:::principe
III lllf'ar, en ille~J' ondel'drnkt, V{3.t pre4i.kte .Je:tua?
::-;lechtll neue
lwfde. En wfla,riu heeft
r.tn
voortreffelijk,
yool'beeld opgelostr Eerl~
ge~
loors:~enolgiJ)gen
eiken prij~ met runr ,en zW&s.rci,
en l,fl.tcr~ tuen de be~chl\\'iug hiertegen eell afdo~nd
protest au.utt;Jekelldc, ill ~teedii aangl'oeieudeu h:&~t en
onrerdrlloag:r.n.a.wheid tegeuover tmdBrtld~nk:.enden" en'dit
uiet aUeeu op .religietHl gt(bil~d, lllUlll;", ;::00615 hels&s!
onzc ,dtllgtm. tIlt'!'er lLau Qoit kUllneu getuigeo, tot, ,aiep
i"!l het burgerlijke le\'en tDe. Ik wil, I1iet onbiliijk tijn
door te .bewereu. dat YEU).
aIleen het .RooltlachCl:l.tholj~i8"!lle, dati ik vim
lluunmkelijkeJ z,ui~ere
CatlIolidsme afscht)ill, de admld d~tl,j,gt ~ o~)k, hot
Protestalltiallle brengt ltt;:t ZlJll':' da.artoe biJ;, (''.0 ~el
uj~ pr.-rtij" onder, OIlS! wier streYBll het is)" den godl~
diau~ p,an ,1H:t gtlzag te onderwerpen.
De ,Protait"lltscbe p~rtij ill v,eker opzicht Sillii ?:,i¢h ge-

:.""n

te,~~ aiul, :~~~e';Bentinok;'

n". ,·

wordeD. t.;e~ld.n- . ]h..-A. .
,b¢tl, ~nfll'oepen, deongtlllltige. omiit.ndigtwo, ru4h'rsllf .ijn · Jclltd\ .l'hedeb"b>~J,.king genomen. oon ·tegeilBtaud ge"'~IWII!.OJI. .e~liell. lldenhie.ter .~ede~r!~e;~~·:~:1t:~~\· ~::rv.r;f}kt/~e~;'H~~Q~{~+~::'or~l1r'iilb~j:t··~:~~:3:·!~~!;::·~··m·:~e~r~dei-tT~~rm~f:'i8f~M~';~ii!r.m~

kb

. tell1ln

ddll'a4h: april;' doojo :de.AIIlMIlla·I·Op . aleeptouw'

BOBRA.BAlA 8 .April. Een ····p&ar atgen geledeu "
beeft; de lehout 'J .. W. Kok eemga Chine,en au iu .
I....ders e."apt met eene bol.ngrijke hoo,eelheid rood
811geel
er ~m opi·kel'8 ko ·.ren bnizsD '.pijkeri en '
ko ervU.er. ;Sle d~./ edero~ waren ge,;t~16u bij eeni- '
i' d J I ' .. I D digo
f h .I
b bb b k' d
!e ::el: r:;:~z:n~i" :"~e:v:~o~md:e v~::r":r : : b:b;:n
bP't
~t J
g
p
.
UI gemaa :
.
- Ben der bruggen to Po.h"mpan. 0p den weg nRSr
Kusri, bestaat ~iet moar. De pa'B~ge i8 daanlool' rei·
lelijlt geotremd..
.
..
Zon de ••ei.teDt roo,dent "an Bangll met w'llen
.org~n, d.t Jaarin spoedig verbetoring kOOlt. Zijne
afdeeliug itJ lllec lastig; 6fjllU r"don ta meel', Gill po~
Iitie 8n wogon niet in d n .wek to laten. Voor hoden
kom~ "' ij lli~t ill bij7.ondo,theden en hopen daarbuitell
ook In den- vervoJge te Innnen.
- HIll' ROOD£ Kll,rrs. Door het Comitc van het
roode Iq;ui. albier word. per .toom.cbip van den uden
April jl., !lltn den ged~legeerde naarA.tjeb verzouden:
'''1 doz:ijll blikken malk.
6 • 1/1 it J..Jimonaue stroop.
~ , '" ft. Be.oen,ap ,
20 ruan~ell Apollin&rie water.
10000 .Java Migaren.
61 Duihcbe Pijpen.
en 1 ki.t Ickt.nur, _ D e Ie Luit . der Inf. J. B. Wl tl ({/m l8';;, thana
hiet in garJJizoen, dil! ",oeger reed" geruimell tijd te
Atjeh heeft doorg~brAcht ~n \"oor zijn :l.tdsar ge houden
godrag de Milit. Willems·orrlc i6 w8.luodig gekeurd,
y.uocht onJangs wed~r n&.&r hnt teJ'foin Vt\.ll den krijg
te mag,en vertrekken.
Op dit vertoek is nn oell gnnet1ge b eschikki ng
ontvangen en Ea1 deze ofHcier op}6 dezer 1.ijne ni euwe

namo.tl;tB-Boholel1 ,

ging,
..
..
ATJ~n. Eemge offic~eren ~n 200 soldlt~? z.lJn weder .a lb,er a.ogekom~nult de Ae en 3de MIM.,r.
deelmg. am naar Llf:7Ch t~ vortrekken , - Opmcr~ehJIr
e~b~e:, IS ~et da.t ~eD Iller veel Bpreekt VH.Q offiClel'~ll
418 nog nlet, zoogeilsa md,. aRn (,l~ iJe~rt kOll\cn. ---

de

hunnl} be~chl$ving en ontwikkeling bitter weinig, zij
laat de mi~lioen'~It CJlinee1;e~. die .tech ,6 6k belBfltiug
betalen. op intelleetueel gebi.d. geheel o.eraon hlln
lot; !USSl nicttomin ~ opmerkelijke'tegBustrijd,jgheid
,ordert dietel(de -Hegeering ,an ·ben · --'- nu~t
onverbiddelijke . ,gostrcngheid, " dat zij ,eerbiedigeu
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heel. bij het u.itrAIDouta.nisme aan, inr.onderheid waa-r het de
vr~je ou~wikkelillg van dUll guest moetgelden. Wij l.ieu (lit
jn otizeD tijd ~OWS op oiticicaJe wijze in OllZ6 .Kamers,
zoodra d .. ar het ooderwij8 mt.a[' ter spru.ke komt. Bn
hiermede, 'Wall errs! cinuig jle mijn wederleggwgen en
hoop eeuigaz:in8 u.uor I~ lregrepeD te zijn. Uij .kant lIjj
genoeg om niot o.. rtuigd to zijn, dat ik u daarmede
niet i~ 't miDst Lot eon proaoliet welll!ch te IIl&kan,
iDaar dat het ruij sr slechta Oul to doe n was, met'bet
~~g o~, onze toekOJutltig~ verbouding tot elk&ar, vrije~
IIJk IDIJn gevool.nl te uitOll. Hoe uw rel'Jick ook zij
- wij w~t,eu Dll zoo ougeveer WR-t we aiD elkaar
habben, eu kunn oll daardoor t o geruster de een voor
de:n an1er blijven wat wij wt hjertoo ·waron; goede
'flenlien,. die." tlU tlit zeide hij met sell iachje, ,61kaar hooglftellfl urr en dan ee1l8 118.&r ' het it. l'ordre du
jour Icbter d~ll rug z!.dleu, bijt~n : l
Wallera lachte op z;jn manicr made ell. wAcbtte er
geen oogtlublik melle om uJ! dt'l lango ontboezeining
', vaD !,;ijn eoH~g.. tel'ug ttl kOUl~rli . IfIk hel> .traka lDiju
p~gra.m hl& reed. zoo w&.t vo or U opang:61egd, " aprall
b.~J, ~eil loeg e,~ UtI ten oyervloede I'~vg bij, dat ik,
1t'aar b,et unnawen en gelooyen }U~t bart voldoende

belTedl~ t, h .,t oudtlrz(}lJk, altl gdJeel 'onDoodig, 'ja 1.elfe
go\'aarh,1 k VOor de gemoedsrmlt ' b~.chouw-. 'Waut wot
.lUll e~ ~lJicht h~t g e\'olg van t ij n --.:..:. twijfel, oDgeloof,
materJ&lliuJJ.e in den ' h:6oget~D graad. ' Van walk: It6Qdpunt Dl6U den ceredieuat _nu ,ook 'met al: zijtl :v:orllU;Xl,
III'~ r.i .ijn titll"i be.cboull'e _ lIl.n z41 moeteo tQe-
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PASOEROEAN.

Ver'trokken ~cbepel1 .
7 Ap111 NCld. C. W. Edullrd gez, Meh llaar Proboh_go.

aiti

.A'l'Qren~ toch de GouvtlrlltHnenttl~scholen te bezoeken
dlenen dl e klnderen hunna elgeno moedertaal aantel.,eren, uua eeret de lesflen blJtewonen op de Javaanache
acnool 10 d,en tuoschentiJd berelke .. ZIJ alhcht hun
tloDd. Jur. Willen ZI) DU de l:lollandecbo Ichool bew 6ken. dan zegt de onderWlJzsr ee •• voudlg ,I.st dwn
knaap eerot leeren ml) te veratrum;' 6n zoo otuurt
hij de oudere met eeu .kluitje in het riot, zich be..
roep.nde - eN tint nie/ t.~ ""reekt. - op die fameu..
circulaire aan wier handhaving de IU8pecteur vaD
onderwij. de hand houdt. met eone ge.trengheid, een
beter doel ",aardig. l!:oo werden do,er dageu de beida
jongste .onen yao dell Regent alhi.,. respectivelijlr:
J.:& en 14 jq.ren oud, die zich reeds vrU goad uitdruk.ken iD de NoderlandBche taal] afgewezen, onder bet
yoorwendael dat zij niet voldoende oDtwikkeld wareu,
volg.il. huunen l •• ftij d. l!:onon van £Oogenaamde
~~ropee.che ouders. Tan golijken leeftijd. dio ni.t . • 1.
Zl). kunnoo I.zen, ocbrijven en rekenen ••ouden niel:-

J

Siuppore'l

Bet lo~ch~::e~{l ,:~ }:::~: ~::~r:e~e:~ kiudere n

moet het lot zi'n vaO .Uen en niot oen moehlaarva;
vellchoond bli'vJen. _ Vooral in dit 0 zi t moet r e ..,t;.
voor yrond

- eu dio veratand en ge •• tkr,cht hooft; : d"l~ bebt gij
aHes gedun wat Doothg i8 oni te overwlI:111en. En
- ot'. uw lager dan uit pl~llt8VervAoger., uit vrljwlJIigere,
,uit boerenjoug~DII of Ult heerom:oons beataat, ,of de
' 8?ldaten .... t Ill.ee. of ~nder outwikk.ld en' beBcbaafd
ZIJO, d.t alles .1 - bmueu zekere grenzen natuurhJk
- bijzsak.
.
Inderdaad, men moet zlch. al sen geheel ~erkeerd.e
voorstjclling makeu van d~ e1genscbappen, dio de ge~
wone soldaat di&ut ta bezltten, om t& galooven, dat
jongetieden uit de gegoed~ IItanden da!1rv.~or meer ge-8cuikt zijn dan boerenr:oonl &n hn.ndwerkdhedo~. Dat
in dell regel iemaud, di e eene weten.lcbRoppelij.ke. opvoediDg heen genoten l zich IIpoed iger dan de m1l1d~r
beaobaafde de prof~tH~ioueele bedreveuheid zal ~etell •

bepalingen.

I

kU!8~lJ:.:;a~;~~e~~ieh::og:::a'~ddl:p~:~:~:~~~~:~

.aardi hajd oJ deu

bOllurn T;ouden hobben gezet. Zorg) d14t hat l'ado,rwork
VQn U'19 krijg.wez6D anel en gemak~elijk fu'U'ctionnelJ~'
. ren kIn; zorg vOOr goade voeding en ferpltiging der
JtroBpen, voo,r p.raktit:1ch gBvorm,d e ,4,lmcier(,1u , ~n onder
' offieieren, die zich weten , te dOBn g~boorzam6D, en
! bovensl, plaats een mall aau bet hooed, _die actiof
is

n~ge8h.c ht dltt die berlJeD\d~ lJlantlen VAn het zw~ard
niet. De vraag js uiet, "ie apoediger ~p do hoog~e
dl6 met kouoDgebulder en w.pengekletter den At)eh- • zal .ijn vaD de rekrnten-.cbool en h.t t ..ailleer.reglenecs morel leereD, ten koftte van tonnen goud en dirlr ,
ment, maar de vra.ag is, WlEt meer gClchik~beid beiit
bar.e n,enl:l(;h ~lLleveu~ , wat te betrenren iEl maar ,bel.all
VOOt den ooriog.
Bn ,vat is d" oOl'log? De oorlw~
0 , I. oDvermlJdbaar was geworden.
18 iettJ audera dau de meest&l iliet zear varmoeiende
(Soer. 001lTt,)
vredee~ef6JliDgenJ de para(les op feestdagen _of de
morgenwandeling.n, di. lOet. don grooteeh' klinkenden
il U.Ii II ~-8 Ii II
(j 'I" I.l
naalD. van militaire mlt-filChen wordt:n betiteld. De
U U II I.,
.. 11
_
II
ooriog is "ok niet de veldalag, het g",ecbt. D~ ve\d·
slag is de poczie. Hij iEi ft,ltbanl de u.fwisseling; .~6
Salnarall~.
sterke emotiej de kau9 Om gedeeol'eerd te word ell . l\{tt.ar
A ,o.n:,:eltom.eb ~ch.,peu.
de veldal80g is uitzolldering. Hat ie, bij de meeste
Ned. Schollo!!r taJiboe ro,ort gez. N.b. Tan Cria.ce.
oorlogen, reeds ,"eel J als ecn zelfdo korpl yijf of ~ee
Ned. Sob:0flldet nil!! Bhnjoe "t1. 'l'jin Kiar Koag. no Cheribo..
malan met den \'ijand in onwiddellijke A8urakiug ko~t,
ChiDl!!u~lie Wanghng CIDg Bolio sez. 100 8lDC Nlng. "D BIHe I Maar de oorlog) dat ziju de l&nge uitputteude mar·
llltODg.,
~
t Ichen, met ZW&N bepakking, ODder een branden.do
Si;~;:,:he Wank.a, n: Kt'iulJ Wah Wah gao Oh WllIIJ mlJ "an
zon of &8ohoudende regenB he ~' alapen onder den
g,
Vertroklten Sobepen.
blootell hem.l. terwlJI de rogon blJ .troomen noderv"lt,
Ned. Dark Inll 9u. ~In Cu. LUll Tloow Goon Rrsar B.ndlerma8tlo.
do grond m eell ruodderpoel hcrschapen 18 en ~en
Sarawak s.. ho~nl!!r Stlll K.l ..tanlan gel. Mit Said zlI.1a r
k oude Dachtwlnd over do vlakte Ja.agt, het urcu. lars:

door hnnno chole mot aaugewel,en word.en .- '
.
, ~elrer moat; leder . Offi l'Ier ger~ed zlJn teo \'elde t6
trekken J do~h tl"8-l' l eder .o~, zlJn beurt moet g~tm,
mo
dtt,':l. d~t;"l beul't. ook bdl1Jk .wordell t~cgepaet.k.i ' ok. ~IJ dI e bllRutJe s hcbbell of zel~stRUlhg~ betrek~
nge~ . b~~.88d(yen en :wlt-arvan ~?rumlgen Ulmmer op
expedlhe ZlJl1 oBweest, lUaar altiJd op hot bureau heb..
beu ~ezeten, ,:noeten dan worcitm afgelolt 811 ook bet
tefl'ein .~~ .ilt)':: betred.en."
.

doorg:"u. w,,!rde Redact:ur, dan zwlen wij. ;:'et goput_ vrjjbeid. namen gaan noemen in Uw blad.KEDIRIE. ll~.t Eehoolgebouw albier, hetwelk tevonB
den hoofJouuor.·IJzer tot wanlDg dlent•• al weldr. het
Iteed(l t oeD-emend aantnL leerii.n g en niet meer kunnon
bevfltteu) 1,aodn,t eerstdaags het curieus geval zich za-l
voordoell dr.t kin der!;: ;;., ",egen a plaatsgebrekt ~ull en
m~etell worden n.fgewezen, niettegeoataande de gewaten
Ihrect~ur fun O. ~. en N. de JYaal, in zijne berucbte
circult$ire van 1872, zulks zooveel 0.16 mogelijk is hoe rt
trachten te voorkomell duor te hepalen .,dat geone
kinderen van inlandtiche hoofden , boven de 8 jaren oud,
dt' Gou\'ornemonts-ech olen mog-en be1.OEfkcn, t enzij
hllllDtJ outw~kkeliDgr \~ooral ill de Hollandsche taal gea~
vtlnredigd z~ aall hunnen ouderdow, " h~eft bij niet.aUeen
de gun5tige en ttl cb traardigo beschikkingvan lijnenvoorganger geneutralis6erd J waarbij de zonen 'an inlandsche
ambtenoren ill de gel.gcnheid werden gelteld zich
verder te ontWlkkeleJl en t e bekwnmen; masr heeft
hlJ ook bet ten eenemale ovc rgelaten uu de Wll1eke ur
del' onderwlJ~o!'15 of t.lJ 801 dan nH-.! t zouen van in!.

wetl;en, . booluitonen

onvoorwaardelijlc. &aD ·dezel .. e geboorzameUj - en in~it'lll
of begrijpen, dat de mensch niet leeft als de yi.Hchen
in het water, waariu de g!"ooten de klehlen verslinden,
V~nd&ar h.t .errIChijD •• I. rl~t d. gev"ng.nis8cn ./l'.",ld
1r,1JD met lula.nderfl en Ohmeezen. - Do DIl.IJsk eo
Battakkar snett de hoof~en van zijnen vijl.nd, e~t , h8Jll
~~, m~t eeu wra8kzuc~tJg genoegen, welke afBchuwehJke gewoonte ver8oh~Hlene sta~m.en a-6e~rden, ~oodra
8e~ vonk vun be~cb a"mg bet dUlster.e bram verhcbt~e.
Zoo zouden ~nll11dadeo en overtrod!ngen - ODder m~an~era en OhlDee:"en foor7.(lker mllldet voorkomen,
IDdlen vall · Rugeer-luge, weg.e tneerdere 1.org werd _besteed aan hunne onh.. ~k:kelr~g.
..
. .~o~e de tegenwoo rdlge UJrecteur ,:8~ ouderWlJs hat

~~~~·!~~~z~l~r:~~~:::~~. d:a~:~'~ba~~ z~~:te:e~~t~Z;

I

.?e Le~cr-komml\ndallt IS regt~~arftlg - , en, hupen
dat z~~e Exc. de aond.ch t blerop 1..1 ',estl~.en. -:-Het scblJnt d~t e.r ofliCloreu lD de arlll~e ZlJU die

g

al.g.o ' n.e. ...dle. ~.~11. 0.h..t .· wa. in
'in
&rd/\V:idn. 'de dienal:vii .ren
. r de· wapenen
bondt; geechi
I)()
k(llijkt betdoel 0111
twee..."irie.
··~een • ebben en zoo. doend. de 1m
• or .' kuimeYl,. , fenen; ocik olll
uit de ·militie ·
roflioieiijenko~h6rlllll. te kunnen
trekk8.P. Msa~. }k : een 'J "ltslinwe'jkiB de j71O(81li.
oneel/kenni •• die. van ee~.gewoou .~ol~aat gevorderd
,":o!J\t, niot. 0.£ Iedereen ltab. moh die in. een jil..r ,tijd.
o~~_D: ~~I,eDI ook, a,l. heeCt hij nooi~ }"zen of- 8chrij ven
gole.rd; .Nimn.el' '18 .danoW'gt\!I1l.lfel'i· onjuiatlmfd. 'r er'
kondigd daD lag opgo.loten in bet 'bekende g •• ogdo:
• d. prui.ioche oeh""lmaester heeit. dou' slag .. ao Sadowa gewonneu~tJ Op dat ongelukkige - gezegde beeft
,meo, eon gebeel. 8t~II~1 gebou"d••..en :velen.- zijn :." d.e ri
iD, Ifemoer~e u~~~~jg~ ; ~a~ ~~~..g,?~d .~ulaaat ~igt!rilijh
'een, hD.~ye BchoOlmeeatt!r ,m oet ziJa.' ,'¥aa-r .d~ . _Waa~lJeid
is, Jilt de pruj"isch& BCboolmoest~'r :'geen Pa.rl -ot deeJ
boeli ·gollad ...o de overwirllling .vau Sadowa• . en . hel
warej gelooven wij, , voo~r.d~~ .,pruisisch6U schoolmees.
to r g elukkiger, wanneer meti hem .'de gaD.llcb ongemo,
th' e~rd~ lofl;l~iting fJpaarde, . m,8~r wat b~~r .be~aalde,
Niet die ~ekrut~n zijn het apoedigat tot . goede solda
ten _,te vormeD, .di~ le~en ' en ;8.C~~~j-':tm ~u~eD; ~aaJ
die den meCl'ben lust ' en a&~leg bebben voor het rili
litai.r e .vaki. voora.l. op'l g~e!ie,Q: ~iJe~~.a~~urlijlr ~o~~eek"mt bet o.n. Wle •• mg"',II.. bekeud I. met het. ge
halte der rekruten Ult 8~mDllge deelen 'van Duit6ch
laud, zal wei willen toegeven, dat ouze lJOllslldscht
jODgt:n:s, al . ku~~en ' 'ze d~n niet · an en laze n en 8c ~ij.
r ea) spoedlg..er' tot .!!())daat te formen ziju dAn de
bo. ,.onw,
... ,n •. W&

III hWine Jeugd, .00lt m de gelJgenheld Wllleu die aant....
mannen .an, het hoofd, haddon geot.an. Keer de UH,
!eereD; ~ Alea .lij tooh yooral billijk . ...:.. Wi! man .het
wat 4- nan'oering betreft, 0".'; geehan d~ Duitoobera
Inlandoe&. olement woren~an de Europe.sob e soho!.n.
Napoleon Ill. Leboeuf. Bnzalne,Fallly, I11III de F""nzietmen ongaame dat. onte welopgevoe:de, belehaafda
oohen, Moltke. Bliimenthal, prine Frederik; Karel.
en o12twikkelde kindoren'.. zieh etlCa.aill8ren met vel'Voigto·lihet. en Alvenal~ben. -:- welke zou dan d. uil:wa.arloo~del .rUWtl o,n o~ontb9, I.t~.rde"zo~eu.".va~ in,iaud·
kom~t zijn ge~ee8~ ,P . 1?e ..Franscben zou~en mi88~.~.~e~
Icho ~oofden. welnn men I'i.ute dan "r,oDderlijke eehoniot in Ber:ijn .ijn gekomen, omdat de . gebrekkige in·
len VOor hen OPt waar.· .ij ten minote bet. Nederduitooh
riebting v~n bet leger doort..tende hand_ling_n zelf.
kunnan ""nle.ren. H~t zoogen.... md. inlands. II onder- ' VOQr deu bekwa..mswn b•• _lhebber moeilijk maakto.
WjjD is nieta meeT dan eon wa8Ben neul. l'ot't d6 vamaar zij zouden za~r Eek~r l10cb bij Metz, no@ bij
derlijke. Ne~r1and •• b·Jndi.che lteg.eri~g. welke meer .. Sodan .ijn ing.sloton. net iB zelf. t .. ijfel.chtigof
dan ~w!'t1tig w iHioen inlande~)he onderdauen telt, voor
du Uuittll! hers daD wol ooit den VPtlt op }'ransche.n

WI)

uiet zoo mo~j·elj·k. _
k?:
J l_

..10 met}el!'r&lV

8ll

w~rden to8ge.onden.~ch~even In ' de Ned~r-D~ loop .~an den oor!og.lou ~nglltwlJfeld eon gebetl
~Dltsch.~, zotl~or. d&t. d'~ In!. . fT oofdsmh,Mnarenj anderll .olJn geWBest. mdlen blJ d.• FraD.ohe~ .nd.... ·

"f.

kin en zi·n W"aa;a~hti
nief iade; b"
. d

geo~ieerdword&;l" . Jliet . met . . w~.e , ... "g.~~.r!! warl\~~eworden ,

N~dlrWullcA "; .~r " ~t " \!nl.bJICA gomh ·. dabRe . . .?~eu, ,00r.1 b!l Mo~ e4'J:ledali,~t gev~ll] gewee"
Boiert'!t eerat
geerlllgl-beslwt811, 111. den regel •.. n . . .• Regenten , sl~b 100 IRngen .oogo,~ 00ud
v~rdedig4 hebbe~, ~ plioh~n. t..

:0

beltemm.ing vol ge n.
Dit £linke voorbeeld verdient vermelding en navol..

.Dat metan met

J

patroUllleer.en of op BC~ l ldwacht staau j het genlls ~'nu
eton en drinken ell. nachtru.ot, ongodierto. goen ' er8choonmg, d8ge~ achteree~ geeu goed bed, ge:ll goed
voedsel, ~~en ~~hoon llllDCll en ~omB geen droge dra&d

:,:no~~~~;{~:d ZI~~:II~: ~r~::r':~e~:~~~~tatc,:~ev~~

boeken. di?J ~.er den oorlog handelon, houden .ich
daarmede ID den rcgel DIet onledlg . . WII men deze
proza Ie oren ,kenuen. d.u ge~~u dsartoe. --: voor WI_

Over Algemeenen Oefenplicht,

•

met ,ecboolplic ht beguDstigde rekruten ' uit P08"~ el
pruisHfcL Poltm En dtt fralhlcbe !ott!hngeu, over be
n.lgemeen vh'lgger vaD bevattlng da.n de dUltscht', ZlJll
hat worlit ook van dUiteche zlJda volmondig erkend
ofer;hoon elecht ooue rwe7.,en, spoeJ'ger te vormen dSI
alle andere r ekruten. Wel een bewlJs, dat men, me

~:!~O!a:~.,~;e~,~~~~n~.~t ~~I:e~:t.j::::t::::'gb::o:~

. telhgent.le, ~le hcbt J-':1 ~u~e~e opzic~ten winder ztnl

I

den voldoen. 'Want menzou' weI ' eeno aan goaden wi
,_ kunnen verliezen wat wen san inte'Wgt':lItie wint.
Dit brengt ons tot ee~e ' anclere 8cb&d'lI.wzi·d8~' VBI
de opnama ill . OD8 leger,. weI te ~l'9taan o!der tI,

t ge wone. eold&t~ l1; van e~n ' t o

I ,lei.

root aanta.l 'oDO'eliedel

g8go~de kl ••• en, Wi' ~r.e!ndaarvan ~oo:l. thaD
i de tOttlltaDden ill ODe 10 Jer zion, on un8~ "e eyoJ el
. .oor de di~cipliDe, Ofsef.oou In onz: midfele~uw.~h'
krjjgBwetteu de woor1len c8cbot en bo~itm atro 0J
kog'et 8cbering en inaJA - ~iju, k~~ tach in o(~ze d: eD
en ht)t ie goed .dat het g zoo ie, d~ krijtretucbt nier iJ
de cerate plaats door zu~e geweldi(1~ mirldeIe~ e
handbalJ,fd. worden. Brarfon . blijven .Jti:d lloodi m~8
de eerate 'Voorw,aard& eener goede , krf"8tuchtgbalJt~8
hierin, d!l.t de meerderen moreei over;icht bebben (\
hunns

minderen, .Mor~el

over wicht ale

l'c \"ol

l"~

peroooulijke hoedanighedeu die achting ~fdw~geI
~neer leeftijd eo ondervinding en OQ~ \'an lllee
kenniB. Gt-!8teld nu, dat cell belangrijlt deel van onz
militie uit, jongeliedeu .hestond. v&p. dB maer gagoed
klas.en, dlo een yolledig. wetenscbal'polijke uplei
dt ng &&u hoogero burgcrBchool en gymnasi un hadue
ontvA~gcn, 7,ou men da.,-) kunnell zeggen, dat de k:
den 10 all; 'ii'ziehten bmn ue man.ch~ppen verh,
vall

~f:a:a;:n~erp:: o~a h!:e~~~::.s '~~?"re~d::h~de;~

n.
d oen - aUeun de M "Jt OtTl" gelege.nhe l ~~1 d1 e de ge-Maar t~l nu (lio arBchaffing der piaatsvervanging, die
nera,,,l;; ';":l.U het cerate fra~8.~he ~eIZerrlJIt hebben nadoor 80mrnigen tOO hartstochtclijk wordt bAgeerd, ing61 at:~n , en de .. lUollograpll1eUll, the ~a dd oor~~gcn V~ll
derdaad een zoo gun6tigen iD,vioet! hebbeu op den to ~~
d?~ Jongsten tiJd, v?orn.l VQ,n d ~ dm tacbe. 1i1J~e, ZIJU
.. tand onEer lcvcnde strijdkrachteu alB ltoms bewecrd
mtql·gC'fen. J?an zlet men wnt lU een eemgszlDs laugwordt? Die vraag vertlient nog weI ecna kahn en
dUflgen, ernetigen oorlog 'au den aoldaat gt'Jv~rderd
wnder ,oor- of tegeningenomenlIeid ouuerzocht te
wordt en k,au ill.en z ch beter rokenschsp gl)ven . l·~n
worden. NasI' ons gevoelen heeracht er in ane land.~n nadcehgen m vloed, welke~l een gl'oote oorlo&" ;J?~en t.-eD aanzieu van deu invloed 'an do afscbaRing
zlJn~ gevolgen, op cell yolk . U1toafe~t. Maar . W.lt; IS
der pla&tsvervaoging op het goh&lte van de legers een I nn III den. regel nluer ges~~lk~ .1 dw ..~e~mOetenU'8~ D
IchromeJijlce overdrijving. Vele n , niet-militairell in~
en OQtb8r~ngen - natuurhJk 1.8 daarblJ nlet te deokell
zonderheid J vorkeeren in den vasten WAaD, d.t de I aan ~eu hendaagac?en veldtocht, maar san oorlogen
P,nieen in IH66 en . 870 vooral daarom overwinDaor. i als dIe .'an 1864. 66 of 70 - te doorst•• n: de b.oczijn geweost, ODldat JD de Pruls18Cbe legers aile IItan~ I rcuarbellier e n de bandwerkBman, a~·n w~er en wlml
den der maateehappIJ vertegenwoordigd waron en dlt
e~ ZWDAf
.
werk gewoon, () ~ do ~oor mtelltgellte, maar
niet bet geval waa In de legerl der tegenpartlJ. Een
Ult d~~ 41Jrd der zaak. al ~lJd ml~d~r 8.aharde ZOOD ,"au
vnlknnHm clw~l1np' 00 mtkomat dar oorlofNu wordt
de?I rtJken burger ? Bn met ."'16 IS di e reldheer meer
d oor geheel andere oDl.t&udlgbeden beheerscbt. De
g~~ ..~ ,,; .:-u-v~ ':: ~,::: ~~ ;;'",';':'';'~:) ~~ :::- ~ .2~C!: ':.' ':.' ~ ":,~.... ,,+- ~~: PrUlsen hobben de OVerWUlD.lDg behaald, omdat ZIJ
.tand Z~?! o.f ~et 60,000 heere~, waa.rvan de heltt
zich in tiJd van vrede zoodarug Toor den oodog
achtcrbhJft. IDUIOU ~l het ~oodIge wordt gCforderd.,
ha"deo voorbereld. dat de geh ••l. oOrlogsmachme
of wa.rvan - als 1U den t,eud ..g.cbenveldt~cht beboorhJI< kon fnnctlOnneeren. omdat bl) ben de opslecht. d.e helftkongevorderd worden. opdat nlemau(l
pente leldmg goed. of althan. beter dan blJ de teg.nachterbhJVo?
parh) w•• , omdilt de ..nvo.rdero .. isten wat zij wHTegend6mindere ge hardheid ell pbY8iek. gelcllikthei,l
den eD zonder aarzelen afgingen op het Blnge"ezen
wegon evouwel t zoo word t soml b~....-e erd, de U1eorderl3
doel. 'B ovendien _ en dit i. oen ractor. die bij de
kenni. en intelligentie op. Maar welk. geleorde ver·
beoordeeling van oOrlogshandelingen dikwerf te ,eel
woningen meent men dan tocb, dat .,en gewoon f!lolwordt voorbijge.ien _ heGft hO.t geluk hon, .00r.1 in
daat heeft w ,.rriehten? Marcb.eren. exerceoren "11
1870, ov ....1 gediend. Den -"'ranochen da.rentogen
.chi.ten. titaillacren. patrouilleeren en op po.t .I-o.n.
liep .Ueo tegen; er Willi bij bet }·ran.ohe leger' aan
-- wi.j .pr.~en nu aileen van bet hoofdwapen. do ino.lleti gebrek; niets was op zijns pla.ts, en de boogere
fanwrie - dat ziju allen nog al eeuvoudige zak.eD ,
Aanvoering waa iJcQed~u kriti"k, ..k!UIU· de 80ldaten van
die &&n ge woue poer~ujougenlJ en bandw-erkslieden in
het, FranMhkeizerlijke leger van 1870 _ oak die van
een jllar tijdB - ale het jaar maar goed bOilteec.l en
B.nedek in 1866 _ bebben .e.r .ekar niet minder
de herhalillg in de volo.nde . dien.ljar. n niet achtergoed gevueht... dan de Bold.ton van Moltke. jjij
wege gelaten wordt - op zeer . voldLende wij1._ l,ijo
Wortb. in de veld.lageo. bij , Met. e.. bij Sedan hel>te leeren. Debeieroeh. infanterie, die in 1 870 zoo

fieieren .. an on. leger of met goringschatting te g'
wagen vau de vele goede elementen, w.lke ,laari
worden aange1roffeu , Maar wanneer wij be de!
kep. hoe weiuig er in de iaatate jare D. is gOdUD OJ
do· emulatie lo vcudig te houole n ,eu de kadere op tl
hoogte v:an ddn tijd Cd doen blijveui hoe gew3kkelij
ruen i~ gewt)eet tu~t de eischt!Q ~·an &3-onll1iD:g, 110
toegeyc.ad met de bevorderingen zel f. tot de hooglli
rangen, dan. r ijdt .bij ons erustige twijfel of do a
6c batIing dQr pla.tsvervanging, geateld <lat d.a artege
geen ander~ b~zwaren beatonden, _op,dit oogenblik: ml
het oog op d~ krijgstuc-bt we i w~t:lllcbeHjk zouJe ZijI
Wij willen niet diaper in doz;e quaeatie dring-en, di
eenigsziu s van teedere u aard is, maar wij dilen ~l
tnerken, dat het bezwaar, Wau.Top bier geweten weJr{
ziju wij wei ing.licht. in bet franoche leger reed. ;
oudervonden, on wij "reezen, dat het zich oak hit
t on do en. gevoelen. . In Dnitschland boeft men daarv.a,
het is waar, tot hiortoe nog nietil' bespeurd, maar rl
redonen liggeD voor de hand, Dallor is v-ooreeret d
5 . . ... "~ .1. ... :- !!;;·.-.;:, t!:~:'t; ~:.2.~ ::-.:: ::.:. =~:. ;::: :..:::. : !: :~ ·t ,
handbaving der discipline middelen ttm dienste, d
zicb. hier yan zelven z()uden verbiedcn. Maar) wat all!
"Cduet. daar wordt het olfici ....korp. zelf uit.luiten
uit de gegoed. kl.~en eo de e.rote ot&Dden . dl
maatochappij "angevuld; terwijl met .org gewaakt word
dat de hoogero bevelhobber6 in b.Bchaving en on
wikkeling Diet benaden hunne minderen sbiaUj ood,
de geoer...l. van het prui.iBohe leger van 1870 ware
er .1eehl.8 wt)iuigeu, ·die niet ,roegdr, . 1. ~cier. ~
oursu' aan de applioatie.8ohool (mi lit.ire &kademi.
te aerhjn haddcn uuorloopen. 10 mee. delDoerati.el
en minder miLitoire staton, waar· men niom.od k.
u it.;luiten en v ~olalj WQgOllS tie_groote behot)fte" nemf
moat Wilt men verkrijge u kau, z!l.1 bet altijd l·eel moen
kerllijn llet kO_li>8 Qf6ciereneu ondarofficierenQP zoodanif
wijze aan · te ,' ulleu .1. verei .cht wordt bij een lege
waarin .110 kla.sen . der maatsehapp.ij vertegellwoordi,
ziju. W.t 00. leger betreft,lfll.atregele!l zijn d.nkb",

geven, dati een en ander ' meer d&~ n~~dig .il yoor:d&
groote maB8a; tentij men ZQU" durven beweren, dat
deze er best buiten k.n om godBdienstig te leven. ]~D

zelfde wetteD zou WilleD bo~ordeeleu, '!()Dd~ ~.jjQ eQr
aau hun verscbillenden ' toestand I'l& . aan , de . re<.l.e
toeteen . Geen der oude rechtegoleerden, wier l ept
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DB ROO VAN ALDBRWERRLT,

du geleg~nhelu

llllllt

pen,oon1ljkc onde~\·llld~g op te

I

I

d&t dit niet denkboar i.. weot gij .oogoed al. ik.
Evenzeer, a1 babt gij bij _bet ,opsommen del' Bchaduw..
.ijden ook de lichtpuoten . verg.toil- ge .ult moaten
toeltemme,n, dat die niet weiDig iD getsl ,zijn, In weI:.
ke kerk vllldt mell maar poezie d!m in ,ue onzer
W &ar wordt hot . ehoonheid.gevool weer. opgewelr:t eo
te gelijker tijd mo.r gewerkt .en gozorgd om in en bij
alles bet god.dien.tig gomQed te ., bovredigour"
. Hierin ge8f ik It volkomeu gelijk/ ' a.utwoorude
RavelteiuJ ruen heeft bij UW' eerodienst voor alies un
UH6? met bt~w onderUU6Waal'd.ig _dourzicht g~"orgli; JIWU
heettalles fig!lurlijk en werkeljjk z60danig be..-ieruokt,
uat er altoo8 een iHUJJlO 'lverbljjft, ,ell «it niet all~~u
VOor u~ le~~6D, maar 6v~nzeer _voor de gt!~bt,t:lijkh6id,
voor wle, btJ bet gedwongon celibaat, lI!'lfe de veret) rio" 'an bet bueld aan bot ,luuiij . ,tier cener en, rlie
van het Mndonna-beeld ter audore . ~ijde een Imoge
illu.i • . il. Ook moet ik n gelijkgevon. d.t de grO<Jte
mS5tm Diet ontwikkeltl- genOtJg i8, OJll"zOllder vorD;lcn
en ""kere l,,018io .l:aand • . te .blij.en . .Maar a qui la
fauk ? Aan ben, -(lle,' .tooales ik, 8tl'aks fgetlti , ~il.ide"het
m.nsclodl·m van den b.ginll6 af ni.t ,betor ..geo•.telijk
bubbuu opgevood, ttl), nitit mincler ..••.n ;;ilou, ,die j Q on•• oeu .. meer dan ooit iu do gelegenheid' .om "et
ovenw"'at t~. b.ntc~~n" n~,bt~. 'iebee! ,all)) d.doQd.
letter biijveD br.DS'ell.'1 ' ". . ' . . , ,
j(

,
11 Wet gij doode It;!ttel' noomt,
Rave&tcin! noeru. ik
een blijvende, no04 wendige, verheven wet! Rn, w-aarom
on8 uu daarvan, 108 . to 8cheuren, terwijl wij, bui ~er~
het . godedie:;J.Btig~. aile andere vroegere wetten blij"'en
eerbiedigeu, en ~ie, zij het llaar om8ta~<Iigbeden soms
ook gewijzigd, blijvell naleven?U
, Juiat nu pak ikum(ltuw eigen W'oo~4en,_ ami ce! Wij
l~ve u meet' dan eeu wet, maar ookalleen:naa-r olUat.andig-

heden gewijr.igd. 11•• Blijven wij tot vooi-boold slechlo
bij ODS eigen f"k: een rechlogeleerde heeft bij .1 tijn
wetten, bevalillgen, gebruiken en , overien':tingan- op
~ichself nie t de minste z~kerl1o id. Wie kan hom oyertuigen, dat Justinia;"i, 10uter biIlijke . wette'n be'al.
indioll hij niet de o'vere6'.l8.tetn~~~g ~aarva~ mat de
onverandttrlij~~ regelen dor gd~onde t~e eu de ~~wj
ge natuur""'t hAU iuger::en? ,Onloochenbaar zijn So~on
en Ilyt,mrg:u8, Minos en nha.~am&ntul. , .Numa Po~pi..
liUB en ~rioo~iaD\1I ver8~nclige, wyze en rechhaa.rdigt) 'm annen geweeflt~ en 'de ' eetbied, dien ' wij hlll
8cb~ldig I'.ij~, l?~bie~lt ~ven8 te gelooven, dat zij wit·
lenB ,en wet~n~ ,geon, oDbi11jj~~ of ~mrecht-VaBrdige .artil<.len in hun w.tt.nh.bben ingelaacbt.P:n toch,
.. aron ook zij ni.t stQffelijke menseheoP Konden ook
~ij .ni.t dw'alen? Kon liritgeeh e~nma.1 ·t e · Athen<i, Ie
8pilrt.. to Rome ente 1{Quotantin?p.1 g?eJ en'Duttig
wu • .Iater .to Londen. Parij •• W.enec en Borlijn niet
un .o.r k.erd. toepa .. ing wordenP ' Het .· InOeBt wei eon
leer ~nkundig recbtegeleerde. gewee8~zijll. · di.Griok.
Icbo, Rolllow.olie 8n Germ_II.DOh, ,~lklr.n 111111" '11..

liugen en uit8prake~ in dui.tere- ",~htag88c.htUell "
nog bewouderen, zal ooit blinds n:;.volgo;,s vall z~
go bodell ge wen,cht bebben. Gij kent het opreekwoor
d.b het hoog,te recbt dikw ..·r bot grootste onreobt " or;
Welnn•• ij, d,e te .t.rk.,nd"leUerd •• wetten verklee
r.ijn, handoleu dikwt:lI'r l'olsl&go n tag-an de(tog ~erkdn d
wt'tgeverB iD. GeeD wet;of zij m~et in &eer ,aJgeme~ne, b
woordinguu lfQrd~ uiLgedruk.t. Ditgebr8k i. ol\ve~Plijd
liji:. lilm WfI)n b , v. d~ rn16d&t.len er moo~ ~eg~~g3Q.D, do
erech~ sommlgt! di~fl:l t&llen " f d~ll een of amter~
mOON te v{~rbie~hm? ~eker_ nlE.'t. ~raar tlaltroUl. bli

de

het bij de vaste ' g"l!ev~ D' &aU .
.wijBheid ""n ,.\;
recht6, overgt'tl.tell _om tar juidter tijd een uihonderil
01' den rog.1 wmaken. Ho. dikwijls .ienwij Ilil
,I.t zelr. dti ·duidelijkBte wet .i.eb .op .het . • • n of .sud
geval .nie t la&t tcJ~p&SHtl D? M~r )Q~~o . . w t! , V(l~"Jr h cd~
hiarbij bJijv_90,: W'~ · - zOlUlttl~ nog, _zeer lang, j,n~r 0
onderwerl' kunnen .~.rtpraten, londer ht;)t ooit fit'!
,te , wordfln. En ,het .is ,met d~t : al reed. cen uur gew(
deo. ~u mijn vrouw ...1 w.t.: ,de k.,fIle w.. bten. (h
gg . ,Qover lD~c;~" ,
,':'
,
• M.t gonoegen," " .. ~oordde · W ~1I~r., ,., wij' aprell:
81 kander nade" o •• r Ae ....k.'· .
. ..
.
,
.En Itort wr... baddeo d.e . beida b.... n b.t , poti
ferlatell ;

__

#L6c1ig,i~ 61Hn dJ1~t v.b~flerfUg t .ie'Uidde4a~.<~ z'JJl,. .'Ja8r.~ij~t"p Di't!JI~
kim Wlrnleil &ang~. .It~. Mwdi~~atragalen kUDnen
pi:>.g v"a dr. DohrA ~ N'WQ\I'".nnol ",.t "II ...·" 111)'al
slecl •• op tijd :IldIl!\!f1; "eii d....ro'hi 'llDD de afsoltafiing
ia de ,~.l~Qrde "eretd, go'k d'e- v'er8~tftlJe'l~e ttogoa.mgen
der plaatllvll1'vanginlt
de absolute r.fachafflDg,
gaV8D \fbi 'fi\8I;bm'1! btlWlj1eD' hail.l- ilig\ll1olllllilli/,!d met
in elk g...l thanl II
is"a.
h.t grootsohe denkbeeld, ""'111'11'11. een "".. beIang.lbote
Niamand
h
~ a80behJk aehten'l ondernominit haar ontatscn te danken had.', en <Jader·
da~ aDa I "l'..
_
. .tald uit bet , ' ifl6uad~ door beb bnre1l Vlon "or~fel. do: poglllgen
mwst 0
olklDl(. Het I ~lIn" d~t.n Nivermoslden na*"uronde""'8k~r. ~edert
iB good. . .
.
. 'lIIlker aanlal : ".rden .an " rlie ·iarlcktlng dGo~.' ooolog.ell: . 'lit. aUe
jongelieden
.
.. . ' . .. bi>.ch.... rd • • tan. : !a\ltl.eD .~aD .EuropaweiimocbappehJlie ·' oaderr.oe.k'.?gell

'I

j

• d.• n a.VOD. ili,;r.li.i".~n. :~~I~~, Cd,·.~.•.. par
. tijd. er b.' ~w••.•' I ' ~ l"»1.\'
.a.D.jJ..lolll~.~f. ~~!IJ~. ..".Vv,er.koo.. p.;der .p.l'<le~.
h
a ging.;A ~fX:.i~II:tii~B:l'! lul~~ zoo , . . . . .. ;IU'l~j t4~, '.'If . bwlJI.u. 1!.•

if!tt~II~g.1 ~Jdl'iV,.RM..\1'~II\!!t~,~:~ . ~'I!~8~F~;~~iB:~! ;~::,:

~

,
)

~:: :·:~~~~=t~;;·~i~~}~~,~~ ~!b~::~:~

ta,ch opntebw B~rIJdvsardlg. ma.ken, 6:l a1a · DlIl:ftenrijk
~:.~~ta':{f'"=~.;~l!vHt~! }ILr~ij~; ~e~~"o;:~andt

Het ia mo.ilijlt • ...• l"'w~cl!l;..n, !Iat Ooatenrijk zulk
eeil ta.k ..I vervullen, De
•.
In . bet
...
. er... "'. g. e.,werd
to'.l.d. . ..eD
.. '. m"..rocdB
n. .,.g SC.h
.. 0,.O.D .. reB"I...\ .. ..• oor . mo~~plen Iste\Ul, en niet zonder ironie 'WBS - , het','.,antde
... ton.cha\,
daar
verkro!:.n;·
omdat de 8&Dwe,z.i~ .id dler , j~ng/'lied<;n .gun~ti~ ke.n:
. De rijkdom' va,. de ,~iddeilandlloheZ.ee abll I"g~re
woord '."uden S:lltan op .Aadrassy'anots, dat.... d.
werkea bp dell. i!".eat · ,!,ln .bet' gebeo!; ·. · E1Ddell)k, .Qm. 1 'Ilerooolle,....,.. g.d.~I~ehJk ~eJ] gavolgvan . hBur lIS·
.Pq.~e . nit :o~~r~keF:e op pon, .zede!ijken., .ste GD : dl!l'
--cia. langedien,!eg.· iil · MmWti'; ' nl'tiei-; Bl:Of8&ri\\'~ig i .ging. 7 o.ertreft evenwoJ ui. der, . ,Noordelijke ze.;;n MogeDtlheUen ter , ~"dordfUkkl!,~ ' . ~.nn . den . 'upBtand.
"zal z;m
. t.>t:vOl'lin
. ·ng.'. viI
. n kader. ··Ten "aanziotf .vltn .·Jh r .ni~t.. ill toO hooge mat." o.f een... dll.r g.• lijk.... .atation . a"u
. Jaa\"Iie"purit .riibbteb wij oebter tageu ta groo'-ll . vcr- I d. · ktiB~D vaD doa ~tlAnt,i~ch •.& <?,c~n pf.. d. ;r,(opr~.
.',
;"',
~~cli.t~ug.en · ·~larse~~~~n. . Om . t~ee .redeDen~ :. ~hol'~ i ,'lee zou evenzeer veel b~!~n~~ij k8 kunn~~ opl~veren. _ hooren.
Te. 'K!oDiltantill.opel ··ia . tijd.n. de 'lickt. 'leo Sul~alla
~e r6t, .' omdat IDflfi weJ .: bij de .,wet· k~u beJ;l.alen,. a.at ; :H .~t Eractiscn bewijB dSAr'voor leveille . profeB.?~.. De
a:l.lr ;t."; nti~z;~~ ;:~~de.J; .. 6enig'~ ·pi~zolld~ ri~g,~die.neJ.l ~ Lacazt; .Dut~ie.l'l:I t& p.,rij8, . die. met. zij.D, ~8Histonten en tot J.ergernis van vele goloovigen een moskeebel,oek
verzuitud. Dit fl'it>liracht 0011 hovjge agitn.ti.e .~owc eg .
, ~~uUQ, wdfir dtJ \-.-ut ';aan ,get:u.~ tu'il"it.idU d6 .. , . "6rplid~-' aCll gedeelte zijner J e~"'liD.g~~ ,de. ~()J1l~r~ac~uti~ te
:;)0 Turktm zijn, g~lijk: (men w:eet, Sunniten; on de
ting ksn o~legge.n.:~w ~e ~1~~1~~~ (~18! 1$:~~poJ;an.l, onderof~~ll oElco~f .in de Bretagnc ' doorb~6Dgt' e.n dBrlr ';.uit . d~n
Pcrzen Scbiiten. Do laatstcD beWCl"ell o. Il. >clut dA
cier of offlt~icr. OUl'omtrcnt l~ men gehoel va.l! den vr\1A tlimtl~mhen OCa&a11 overvloodlg stlldl~mo.terl8.al blJtw!t8U'd e Imllon Medhi -iu !!leU spolo11k een ,' vorborgen
en wi! lier bt!trokkt.m perSI)~ell afllll.ok elijk
En uu IS
a~n r\.::t.;;:}!r; ldt ~O'J.~ " ~icb en zijn "taf, )~c~· lln.al': tel'
woonpl::iaf;!J. la eef~. wa.aruit hij eemmmr te yoorflt~pijD
bat, ooll op grond vau de tQt biertoe opgcdn.ue onder- , . ph~n t'H' I.toor hom . opgoric,bt labor.a torium. wnar de vervinuingl r;t!er te betwijfeleu of die militicflS gellcgen . scbill(!'ntle ph'ysi :-H~ I.le. ,:,u' t; 1~tHn.ittche. b~noo.ligdhodon, de
zal trode" om tio hee rHchappij ovor de gobeete l'laiwllen zijn zich. edr:.~ .bt,,·tJrd~J:ing t /j l"teo welgevnlltm. ' t)ptilwbe lust"umtmt611 eu?. yoorh.~wlen l.ijol bi.e dt g8- , homedaa,,:,sche werel(l op r.ic h . t~ .oelneu. Iu ,· ~t.erko
Boveudien heeft men ill aile lege l'H,
waar cIe ' dureud~ '(ell' 1U~8.llllen \'&U !let jaa.r de goleg'tm h~id
tegenetelling met de~o .· I,cor' 8cbrijfli . h:e~ 8tauf,~rec Lt
der Munniten voor, dat de ] IUn,l.I, ust ,wil ~eggeu lIet
pla:atll"erV"8nging . ie afgt:schaft, VOOI' ilia jougelietot rustige eD ollnfgebroken etutlia, (~n ut!' r~~tlB .!crJ~n die zich al1.d~r. (i~{L(>tn vernmgtlll, Jen uieultt;..
Hobenell jo.argaugcn van tiiju di..!rkUJ.ltiig tijdachrift be·
h<!oftl vah den TsJnJJ1, l.ich.j;h.~a.r . :m !,et,. ~ijul ell. Jew
IIzichtha&rheid" wordt bel'Olkt, doordal, de SuIt;an elkeu
tij~ .:. of. 1i.~,'er ~· den . ..tijd .~a~.. ,werkelij~ l, v~l'b~i~f~ on~er
vatte D hl)0brs~ belu,ugrijka upstellell die yoar · een grot>t
de: wapenen, ruoaten vt!rirlJrten 'E n 'd it deukueeld heeft:
deel san . ~~ ill dat ]aboratoriu.m verricht6 ouderzoeVrijdaglOi~dag in gebru"ilu1lij ke procBssie zich nur lit)
ook bier te hmdl'," ,bij ,I1.11e , plaunon., t o'; . fl.ftlchaffing
kingan 'hun olltSttl61l te d.anken hebbsll . . Ook. de
altijd op Jen v~orgroult gt1sb,o,u. ·j\.fn.ar uti za l het
Dilituclle .Rcgacriug , beeft. h ~t b.elaug. v~n ,.ilergeHjko
t
. wa.nrschijulijk, wil won uit dit:' 'Dlilitie vp ~enig8zins
wt!teulldulp?u lijke . wOl'h&ambedeu iD g~z it:u. en de
diau . pli~'~ I~ t. ~i ot. ()ntbeff~n i 1.00 iM 't dall oak I"t)edu
groote 8c h~Bl ~egel jjk kll-dcr vurmen, aithautl ,,!lor
YOur deuigeo ~ij~ bUllo.eUldt: . C()mmi6Hi~n :r.ur Unte rdikwijl f.! "lJorg.,ko lil~n, uat ~~1,~ g(HIJ:lait;!TlI~ti ge verrid~~
uomwige' ~'illlgen) uI"'odig ~iju den wel'kalijken tiju 'fan
8ue huug del' Duutsch/ju Meero brn.cht reedtl een Jijvig
ting tJen :r.ie ken Sultan ilCeft uoen ' :!terveu, .Daar. Ull
dH ~ult;a.u \'olgtl llH de oUiclt;ule beri(~hl;p-n f~~n bloedvdrblijf onder de "ape-oe u te f)r;rle!/ ~ '} '''' En ' dA'1l zal
foli o-rKpport ill tWefJ deel e-n nit, ~aa~VH IJ eeu dee.l,
zwe€lr ba,d, die bem verhin {terd~ zijil gewou~~ nuLl'drlll
but get;&l ·tlergeneo, die fOOr eeue be\rorde:ring in . doc)r ~~n ree.ka va.n. gclecrue apeciahteltcD bewerkt de
allu 1;0 f;t'eJrk~n, meent men in hoogere l(1ul'k ~('be ·krin~aQmerkiug ~~ns~~o~ t~ . komen, nag,. gel'~Dger, w:orden.
I r.Qologisc be
B.rgebUlS8e . dier . expeditiu opso~t, Een
gen, dllt i,llI I{, (:ell geYHl llict als ' ,force IJHt.j(~Ul'e,tI nl s
Zoo werkt: het ;, ee~ ' het suder tegen:' Wij tWijfelen
va&rt.~.jg de~ . .puitscb,tl , ~.t1riue . WS8 tar b~8C, hi~l~iug va,n
da.o ook Zef:l f vf de afachllffing der Vl:u\tB\lervBDging , dez~ COInI i.sie' gealeld 'd id d&tl.rru.t'ldl'l .fwilllbleh;lU\l i:n
wettige vorontachuldiging lllocht . b{!~dlQuwd wor:d t- u,
'I; liJ te V'·H ~l'.dn, dat hjetui t, vOor, dtl .M.llhUlHrld8.au~dIC
OW:I de kadere ~al ge\'~ u, die .n~ ootbreken. In Duitscb:U08t- en Noo~d,.~e, bugs d~ . i\~OI:d7;~e-t:)i IA.lJd ~u, ~~r
land wordt dan .ook· ofet het g~brek ::.U\U onder- . kUl!ltc van EogelBndj· op ue Dogger~bAnk. bij W ie rl~Clts lli8t.iek ,,~6n net~lige .kw~di~ Z8.1" r ij1.el1; r.li u~ Hog
laltg . be'8t&$n ~ zal l :8.18 de." 8ultall . ~iju lead tergeton 11":1.
offciere n e~len 8t{jr~ &18 .hiel· geklatlgd, Do ecnige
gtm ell1i. krui!:lte. Door geuoemtle uitkoUldten werd ODr
Wit'! weet, w~Jk: eell rf;,H'olutit;! Voor 't; g~loof uit zutk
middeleo ow offi.cieren, .. ook uit de militie, te v~r~
1.t:\ kOHUis Vlln de di,el'-en plautrorme.u dier verf.:lC!uillen
krijg~ n1 .ziju goede. betaliug in het tegonwool'digl3
de kuttLeu aa.l1tienliJ~ uitgebreid en de N ederltmdaclie
een booze zweer flOg vool'tvloe it!
en goede uitzichten, wat tie toekoIDst b~trt!ft. 110t
Dierk.urldige Vereemghtg, wier hoofddoel ~tet:de g~~
hi.ertoa is in Qlt opy.icht· u.Ueen: ged8.cbt a"u de
weest is het yerkrijgeu van arm voJledige ke.1,lJlis "tin
b.I'ngen . van ' hot ·: bJijvende i . perm&jl"ute k.der.
"at de bUll. "an ~1" vaJerl.ncl, hoofd".II:.lijk 01' b.t
~---~ --~- --~---Maar' OOK f:';Or .het '·. tijdelijk:e of militie·kIMlvr· WllfC
gabicd tier, lagere vorman oplavert, .illich~~ de~~ p~VOI.OENS .bericht van den Ubet' va.n het 'fclegraafDOg ved t£f ooen. In bet · algemecll zoude n wij d~
ging en, ",1 wertLcn &ij door vr~mdeling6u op on8 ejintre<lillg. iu .htt ] ~~er "lUi jOll~~lierl~n uit dtj .geW1ede
ge n tcrrein omleruome: u, Vall luute toe. Maar sall den
kanroot ::,Ulier vertrekt morgen ochtonu 7 uur de . ul.,.iI
klat!8en IDeer . · w~nt1C h~~l ~e, bevt~rder~n door :r.ljdeh ug
andereu kant vo~lt. zi.j de ,erantwoordeJijkhciJ. verdubbchl
van Penaug DnaI' Hu,nguulJ,
sehe whltJden da,l~ ,door dw~ng. Ook ll~ gOWUllC. \Teom UII ook van hanr zijcle uiot. onueprot;;Ctl te ls~n
u08dic!JI:~t ja ol\gtll;wijt'~lu voor uergelijk e jtHlg~llt.llleu
WAt tut bereikiug van dai:ze:fde Joel kSll lOedcwerkoll,
i'AA.U llllN ONB, 'MEO'KDEEI;r, "w-orat de 'overste LUlle
m e~~ . b.ez\\:.areJld dsu voor .,hen, .ui~. lllinue.r aau gemak
]I! tIc e.e rste pi:l,at8 8CIJijUt hattr
l\t~t vork.rijking morgen of oY~rm9rge:r;:a ! uJhler vel'~acht. N8tll'
t!1l . w~eld~ zijn geweotl. Waa-rum d.i e bez.waren niet,
gen ' van eell laboratorium .uoodzl\.k~lijkJ waar .fUl do
.N ellorl BndBche beo.ronOal'd der dierkund. gel.gonheid
men zegt 1..1
OV61'ste te ~oara..bai~ worda~
iu ' .len . go.ot als re.d. geachied i. door de instelJing
der a.sptranten~korpor8al t!!D .1l.8piranten,ouueroflicier"
tot zeifstaDllig on<lerzosk zal' kU DUl!ll I:OgtlV611 worden
t(H)ve~~ . ~Ioeolijk weggcnC:»D.I.l;}u? Het leger is Uleer geen uat zoo Illoge lijk:: naar de verscbillenue, .tot ~ltt
HARD ' RUDEN 'Gistereu werden op AtnbAllgtm ten
dieud \U~t ecu' be~cbaafd jougmeosch., do.t uit eigen ,
doel weest gtt~cuikte puutcn va.n onze .kWJt vcrplMtB'
gevo1go vzi.n dol~:nnig ha.rd rijden twee kin<.le·r.e n· over
beweging e~ uit lust voor . h~t militaice \'ak in dieust
blLar zij. Voor den zoruer ian 1876 vicl de kCU8 op
redoll. lIot cone he eft eono l'tollde &an het been J
trcedt) <laA lllet drie andereu, die ,niets dan wcerzin
hat Nieuwedicp, Hier 1.a\ mOIl da.n behQ,l"o doc,lllllLtihet andere eene aan het hoord bokomen. Bet i. te
gevoelen voor het "oJdn.teu vB.k en alleen di~llen omdnt,
go kleinere aquaria, at het benoodigde bijctm\'inuell
hopen···dat ·d.~ koetsier. 'dic in h ec hteD.is.. gellomeo iS 1
Lie we.t hen dwong. Hoveudien leert bel; voorbeeld Vn"H
V(lor ceo methodische bewerking yan hel; mn.toriaal,
lJuitIJch1alld ons, dat do ge'fo)gen ,'au dian dwang,
dat tnlit ll6tt-ell en draggen dsgolijks zoo"eel mugeEjk
eena exemplair gestraft . zllL \fOruen.
ni t ..cen. m.a.8t8.Ch
. appciijk of oconomlBch oogpuntJ Ult:)t:
verach goV'angan dn .voor het laboratoriulll aangcloerd
gering te ecbatteu zijn,
:
'Wordt, Alleon gedul"onde de ' drie zom ernll\:l.Udell z31
D l &FS'.('A.L. Sedert de I.n.atste. dagen van Mn&rt wt.'ruen
l!et blijkt toch uitofficiecle g~g.venB, dat in 1874.
dit goheel in · hol,lt op te troholl gcbollwtje diellOt
bij oen der .pothakers hier ter stede herh •• rdelijk
kl eillO Bowmen uit eell dor l!ldell van eone tllfel gemist.
joug.Ue.lon zicha8n.. den dionot onttrokken hebben;
t~liji< •. uitvooring gerak~n, ..daar vele loJe~. '.irh dMl.~:
Gi.tereu werdon wcderom ! 4. gemist. Gelu kkig i.
1Jlt ie althans het clJfer van de uafwezigen tonde.l',
ltJk bercld verklasrden tT.~1 door eon v!1Jwllhge bI)'
de . dief ontdekt, die een der to. 0 JODgen. bleek Le
geJdige r~den~ll". t.~ .kolom .'mermi~teU[Jeblielumll geef~
drage, 't zij door,.h~t nomen vl\n .:entcloo~e &amleeleu,
zijn. 'De mall i. onmiddeJijlt g.arre.teerd en baken·
to l; de verwownltjlring daarvsn blJ te dr&guu.
'foor dat,. J.&ar : oeD cIJfer o.a~ van rmm 51,000, en do
de toycnil wast hij den vaischen . lelltel bewaarde ,
Milar Qok in rUimt;l'ell kring hoopt de Voreenigiug
kolom . • wzogeft 'u. ~,. ~ w. ~itck l1tlflert.'ftt ·Bezirken." vall.
: ?~gel·eer ·. 21:l ,OOP jongel, ie.d~u . In ~o6verro. roieh ~nuer.
BJm.patbie to vjmien. Iwmoral het geldt bier eeo onwolko dan ook op de :1angeduide pluta werd go' dat . cijfer \""&D 2G2,,~O,o ~16~ t~ee Ina~tc kolGmmen nog'
dernelHiug, voor den uuaw. del' Neuerlautl81!he wt)ten,.onden.
ecbap ..in hct bui~enl an d met zander bela.ng, eu een
jongeliedeu .:berondeQ;. Jiti . zi~h. ook aan Jen dicI18~
zClcht~n:te o~ttrek.k:~,ll , l~.~l1S ~lCt geblc~.ell ' ,M.u.ar zcker;
wl\ftrblJ de, kenmB d er \'aJedauJeche faU1H\ zonuer
iiJ het:.t~~h dat delo eijfers stof tot'deukeu seven! en miB~
tw ijfel in verschillonde rid,tingen zul uitgebreid wors~bieJl.·.2iu.llen. zij deu.ij\·er oe.nigBzin~ matigen van hen'. di~
d~ll. Op goode gronden hoopt dus do Voreeniging
m ethetgeroep'8.~.ftfl:lch8flingderpI8u.t8i1ervau gillg" me-;
Bteun te vindeu, niet I\ tlean bij de Regeering ' ~Il .de
de €loon zf)nderzichwellicht.rekeiulc aptehebbengegeven
l"or6chill ende geleerde Genoot3chappcll, IDI,U U' , voornavan Reuter.
.. van. an. g.wlgen. Afue!>all~o i. -OPe het papier ul~
melijk bij alien, die iu deu bloei vau de lIOtuurwe·
tlu.ue-:' g.makkelijk. 'Nieto i. eeDvoudiger dan om --i
ten.o~.ppeD in Ned erland belang otelleD.
De scnaat \"orwierp de benoeJUing van Gcnera:t.l
op finantieeJ l , judicleel, koloniaal t militair gebic(l - de
Dana nallr Loudon. Dc Fransch • • t •• t van beleg i.
8f~chaffing toe vorueren e;n tp decretee~en vall: hetgeen
opg~heven, De IDutie vall :ih:l-ftcsbury tegen het. '3an~
De
v@rk~el'd: WOl'f]t, e'eR~ht, ·t\Jaar Sf8eh&ifen "is 'geen her..
Qeu .n.,..;r.IlH.:I.&. ....J VQt.L.i. UG.i...&. UlA. ....... i':4!,J,.
nomon der tlliel YAll .k.U1ZC1'W van .lnUw is vel'WOrp~Il.
V\)!'U).tJU. De. gro~te., kLlllst ishet bea.t~aude to wijzigen
De Po.te .. he.It toog.goven aan den . wen.ch ·der
e n in overeeuetemming '00 orcngen met de nieuwe,
M ogendheden, zoowel omdat zij uu rokent staat, to
ei~cb.e~. zo~del' v~r~a~~i~g te BLicht~n e~ zo~ uer voo~
Ba.tavia dd. heden.
kUl1nell makon op den t edel ijken .!;cun der te. 8tatell
eeu' kwaB,(l~ .~..~ ~eti ', w~gDeemt) e~n grooter kW8lld,
Middenprije Tinvoiling! 5.0.12 . .
bij haar pogingen om d~ opgeetAu6 provim:iefJ te b{\in de pl ...ts tie at. lleil . . !Joe daartoe; wat de plaut.
vredigen, alB om nog cen. een bewijB teo'geV"en, dati
vervanging betr~ft, : ns~r .onze bC8cheiden meening
Auugeslugen V e nrlutien .
de niendelij~e r""d dar · M ogendheden ve.1 bij . h.Br
W;J\r~ te .. ger~en, .we.Il8cb.t:n, 'rij th~n8 ~et .~en ~~kel
.'. woord ·ft.l\ll '.te ,·geven: Wij 'durven ·ons ,Diet ,vleien met
geldt. Reed. eenige d.geu geleden heeft . zijzooge.
fjproh:en. Zij nam de' \'oo retellen aa.n onder ~eker voor..
D.iusda.g 11 April. Voor rekeuing' ~n ton buize ~nll
de hoop de fUrig. ijver...... voor .. de .f,challing 8an
H. "}}. JjutHlCheI'"; wegens vertrekJ. togollOYCr het stade:bebo ud, . belr.trende de be.teding der gelden, <lie de
on"e .ijde te tullen 'krijgea. Evenwel zullcn wij
verhand do or A ...Maijtlr, en. yoor rokolli~g Tim .L)lsc
n.rzegvwiua en. 1l0B"W al • . b.l •• ting . opbrongon.
ons" daarmad. troo.• ton,dat·h.tgeen...~wij v<><trot."n
1-1 eill ~n 00. in het lokaal ,rm eu door 1'30eSlnB.U en ·Co.
W&&rlC}lijDlijk l berei~a..r i.,te<wijl ,de aba.olut • •fschar
En ho c staa.t het nu m~t .d e ~.pstand.elill:gen? V lin ceni.
'ge toenadering bij dci.en D Og geen .spoor; ' w~l het t04
Wo.nodag 12 ' &l'ril. In hot Johal VB" en door
ling darp!a.\v.... rv~.ng .,..iet tot ..de ~ogelijkheden
A. Moijor, on van onnitgl:1108te pandgotlderen te .K..run~
behoort. Bij on. groud .. ettig .telo.1 v&U beperkta mi:
gebdeel. .Reeda .an.tond. hcbben hun lIoordon gezegd,
da.t ZtJ i'.lc.b DIet p.ouden neerleggen bij belofteD, ditl :. gan, door deD p""~houue r Ko~ lng l)oon.
. HtI~-e~n1;i,!ge'!ton ; .· l1io.t .' de · 'erv~giag ' '';j . bet. dan
ook In·'·zeer gewij£igden 'vorm, behouden bhjven. De
niet:. . gew",,:rborgti werdeD, eu dat hu~ a~8cheiding 'fRO
Douder,Iag Ia h-pril.;. V oci~rek.ning en tou huir.o
nm deu heer H. P. J, Van den Uerg} wegenl'J vertrek1
'.1 .gtibeol~ .fochllffing der . pl ...t.vervangiug ;,,: alk.n ta
Tur~ij e he.t ee~ige WAS dati . ~iun den vrede bergeven
verkrijgen bij invoering van den algemcoDen dienBtkon. V·an de p.os.io; door Je M ogendh.doa op heu
op Bodjoag, door tloeOll1an en Co., in ill hat lokaal
Yall , 00. . door .:.E\ H . ..Houma.
plicht, ~a deze vorde~ voorafgaando ber.iening vali
nitgeoefend,. Yerneemt Dlen 001: nog nict· veel. Dat
c onsuls dreigen hun niet Illnger medische hul l' of eeuiVrijdag H April. Vau houtworken op Peng,poll,
de grondlYet.
gen, 1D&te.ri~elell · staun te doen ver.strekken, hun ~all~
voor roke,ning V.&ll en door P . .Buys, eu Yoor rtikoning
rodeo de wu.pen~ · Deer te leggen el.li~ ka.n moeiJijk
en teD huil,e Van wijl~n J . L. .K lloyar in de 1.1&ri·
nesti:aat, door Chs. ·.doyer.
1
eenigou iuvh)~d up lum uit(letenen~ our zij Binds lang
Een
sao de Ne: de du.ubelzi nllige houtling ran liu8lalld kenllou ell tell
.l:Kkrdag 16 April, ,K1.ec[..!;io ten ht1i~w va.n .~oe
11jiug let Dp Pekodja.n, van rot'reude good.ertlu door
ovzichte "all Ooetenrijk. nooit veal verwAchting hcbben
. derlandsoh Kust.
' gekocl'Jter<1.
Ve firma.u, die hUll gel uk. be vat, ""ordt in
..
=der=W=aall=.
de l>proorige IIbreken voorgeler;(Ju. doeh n&a.r luiu YSU
Onder de verochilleod. tahen van de natuurweten;
buitonland.che biaden Jui.tor.n .ij or •• If. Diet nu.r.
, Bchap i. er wellii:ht geen~, diein .. den 1••Men tij4
Te Serajeyo in J;osnie waren al~een de lIolda:ten bij
meer bewijzen ~eef~ : ~gel'en '&DellI! krachtig innerlijlt
deze pleebtigboid tagebll'oordig. Ook de MaholU"d.noa
lavea daD de ZoOlogie. Zij z;sg t i"eh"· in velerh,i rich~
blaven weg, all zoo gesc,biodde het ook in ander~ Bro-~-(Pi-""-r-".:..
.. I-L-.-.d-;-)----~~---~':lg6,~ nieuw.e. bai1en gttOp~od ~n mear dan dat yr~eger
don on d~rp.u,
W
d
d
en tw' ti 8t
A 'I 18~O
o.fli~ he~ ge~l ..w&e .. gew~elJt, . werd d~· a~~dacht yan d~
Na.tllurlijk, uo Cbri.t,· ncn gelooven erni.t ""n, do
11dea
lI'~~~f;~hIB;:
ur~,. ~:I (Iof,~!ldafl P;~Birl;l,t
; hui.~l1werel~ ... dq(Jr . ,erecbillende ·om8tandigbeden OR
Muzo. lO:u~nllen zion in dlO afkonuigiut; . vau gelijkheid
, ~a•• . gel'~Btlgd. Stout~ BpeCIliatie. en belangrijkll waar,
von ueu Garniooeo.·raa(\ , .an Duruini.trolie Ie GO!fl6o"!1,
der gl1~"~ie1l8ten, at wordt zij llooit. tell uit;v ocr gelcC'dj
ue:mi.nge.n,. d09r leid~rB in die. we.ten8cbap bewaag(i en
een beleediging Nie~&nd ie tevreden.
0
t"n 1,i,nen bureele, in het op"'nbB'Of' wo:rJ~n .aaObeY~PAd
gt;'d&aIl, .waren .de ~~ur4.0el!8Int. ,die ~n. ,.~I,~ ricbti~g6~
de levering van Ri,Jst . ten ~eb~.ve
bot V...
~nder~u8ech.n "amelt do 811eeuw" en do op".t;ann
gieting en lev en ttt v(}Orl hiju riep, en sedert ill er
krijgt weld... ni.llweD toovo.r vau hulpl1el\dl;o. .IS ag . p~r("w ent 'ran Oorlog aJ,Ia.ar VQ.u en met deD 1 'bltt~
een heirlt!lJer . jo~e~ r..ool~gi8che krachtrm betig lUet
bij lange nil niet is hij ge£nuikt. .DB geeftt van vertet . tIm ohim!) D"o.",b<.. 1876.
!>et·:.verz":,,,ele.p .;,an fe.itan, die tot. Dader. 0p.h eldoring
O•• cor ...arden d .... . ';"b.. lodinor li~gen, moot· nitill ni.:t· vtlrr.wakt- .an in J.tHl omtrt;!k ,in UOlluie ell. do
'. ,all . d_~.. !>al1gell~e . na.gpunten kUDnen dien ilO. ' V oor
znn(tf'>'ritl~ Tao lori-eli ·feeetdagen dagelijkB, "&0 t~or_
U.n.gowin. werd gedureDd. den l""tllton tij.! d. rOlt
t!en groot duel wordell die waarnemillgeu , gelJ(.i.cbt: up
ni.t ver terkt.
gene B ·tot 'llinamiddap 2 Qre, ,WJr ~Iallp'b('lbbenden
de bewoner8 v.~. ~de Be6~: Inee;r bljzonder op die 1,agere
ter iDs.go tuo bur.eele v.. n f"oot'ttoemiien ' Pte"iden~i tlD
'S3f:vio. r;o{l~t gehl t" . krijgeu ell' reorgal~i 8eert r;ijri
diervor.wen, waarbij ~eD mag vermoeflen, met· het
legertjo, . Op:rourige tontm klinken duvi' 't ltmd, de
,q,n 'den oncIHrllateakond",: ahraal' ti!venl!l. Rile ter ."k-e
JDiCrOlll,QOP g€:'W&'p~~i~, dtt r.at!sel~l' van maai:"el ~Jl woriOmtJ..diua . tracht den .. Vortt~ in. <len 8briju . tegen d,
•• rlang.l. inliob1;iull(·n te li.koOB ... lijn.
, di~g .i.n e~m mindtr lbgewikkel~, 8t.Jlium a~n ,~.8 treffeti
De. ih1tOhrijvin~"bill0ttl1n moster. y"(.or Ii ui~erlijk op
'furken me" to "lcepen en nog altijd 8j.lOOkt iii velar
...ltw :.~t, .. at .bij d•. tOo.",,1 moer· gecol!lp.I il:~•.rj.l •.ho"7
bitt: our : dt"r '''Dtioetedi'n g h~n bllreeie rAn ,oornOem~
boofd8U d. gedil.c~te rond. do~ h~L VOrijtendOlU 106;
gere daereu reedll 1I~8ehed9D il." En : ~lg~l~.l1 :" W'ei~
den· J>.coidoul t ... 00""''''''11 tijn : inll"di"nri.
fi~'m ~,nt .ller ~laven. be h(\ort · t.e: "~jil .. ~fw81 men "He~.t,
d • .gNla<>bte. ;'.0 diea. Dllitod'.r t"'eg.jui~bt, ,lie zijn
D. ODd•• · I.I.ndAot der
dat op .okorell dag MoDt.u~gro ~.t · .w ord.n ...I. 1IG'
f".... i.. i,,: d_ :riebting ":,,0' ti....teaoehap di....tbaar
2e Mililaire A(d\l<lJing op J. v'.• ,
vendion Pet~r Kar.g.orgi~.ich duet wo.ite Mil.n ,
"'.... M e\; ' een ,oplogiltb' .tatiolla.D ·d.·· ••••,.. Vall
]i'RASES,
botar mldd.1 voor
fila tI.n trQOn t. .toot.·ll ea
. (Oil»

1.
•.•..(\.
..V
.. ~
' . .tl#d~
til".i' · fn.
.da.. t.1.6.u.''. od~'.
...~. r...
cl ~o~·, t:l:.!
'. h.~.t .100k,
~.'. r i.'
J¥.B'"!"It....viadclI
..e~..
"et
. J.

a~

fI'.

J

:

>V
·-·"

MN&C

" 240,2,\1. 242. 243, 2.Ui)2li7,

Verlwop

Villi jll'lldllig J;lll:msr.h

L:lkw;'fk,

DlNSDA.G 11 JO'A r,

.

en Co ,

E ...n Prac.ht Oabivot,
Vi.'rko.rte 'raf,·lIllJ
Pre8enteerbJaden·. in 8t~lI£ln,
SchrijfI1l81'8T1iUU'A,
Bijonterien-, Hi ~ Rr(.n-,

f'n·I.I' b!lt' K ;J.tfje8; Alle:- ll"i Sfl"::rttJo
ledige dozun en" on". f.~ Y.\HI OlD up La nnem & fI~
D"g.,lijlrl3 V,\or i~fler~t'lu Irl bU'licb li ge D.
.
(0.171
80 RSMAN
Co.

.u

Oil IlfJNIlEIIIIM. Ill:n
wij , ten

Wilen

huiza

·1:1811

deze!',

WuiEJd,en

VA.n dell

J-J. P. J. VA.N DEN BERG,
T E

u,

B 0]) J ON

wt-\geml vertrek

YAnJn!ia hou .leD nn ZEd, inboe·jel:
WAARONDER;
Bl~te,~.iil80he. Bst\ken~ StnelelJ, i\ln.honiehout:;D CJ D
IwleB ID f'! to mllrmerf'.n Btfl,c l , R 'mde T'lfeJa, W8Bcht",fI31i~
Blnd"!]l tJoutPII

met mBrm4'ren

rJ7i " -reo L~d i k8uteD

OJ..

Kailton ill t)uJ)rtun, at'tI Buff~t, 8t!fJ W rllluideui!e Pi8~
n:no faD Sohul it,:, LIlHlp t-'n, 1'0"111 pradct'ge Po.udn'so
'VOOR1'S;
Ran T,mt"R!!l'!n . e,'n AlIleri~aiDE'I meL t.Wd6 Bauir.arz,
nen Buropeso!a o l\Iij ' 'lrJ; CUll SP'Ul Z·.vlI<rbe w/I,g r..OIp aar ..
dan, eev SPB'I hruinn Sanr\ rdwo.)d wngoopsard . . u 1 ti un
BOt1dijpn.Qrd , Tui'.u"n, Shll, tln Di~p ons gt;l['d,·.tt>ldiIlPP"D~
en WAf; varrler to nu)rRcilijn Zit] w(,rJon fti.hrlicht.

snE'I M! ~

(621)

00.

"0

Op de veu(lutie
t l:l ll huizc ,,!ttl Jell .Hoer

VAN DEN :HI:i:HU,
zuHeu wij a/sllog

~ol'koop cn:

Eell Seraphien van Schiedmaijer.
8UE~~JAN

(G48)

en Co.

Pnblieke verkoop:
Op Woensdag 19 April e. 1.:.
zullon wij op V61lduLio verko('p[Jn;

J.e .. Een el·t.
bebouwd llh,t Ofm St!·e:.;~n hui:-- ml,t P.t\un,.,n ge,laJrt
gclogf:tn in d ,l Maleii!elw k"tl}p , )lt ~1 in wi.jlr: Lt. [ i\
porcael No. 220 bij de ve(,,,o ' jdin~ 1~ljt"L:~r.l f lG.qOO.
~e.

Eeu e,·f.

bebouwd mf'Jt ('a n Sh·'enell huis

TELEGRAMMEN. I
II

lIleL P"nn'n ftcdekt,

~:~:~:fl' ~":::"~G2 h~:j tJ;·~:~~~:n~!~t g::;a;. :~:d L;'ll;~~'
!-:l:e J.~en h:vvn,rt ' ·o n,r et~deeld
:,redeelt in eell ~rl,
beb·,ul.C".i m (l ~ ,..·e:t R~'"'l'mlm "Ulit me' r:lnn~n t1~dekt
~A!flgen in lie ~{"leift ch e Im,"pn:)[lp," in wijk L~. 1:<-'.

:;i::~e~/n~:ilO~::~~,~ij .~~: V:;;I_~OD~~~~. t ~,t~~'~~~Jj!;',:~~~O~

, Arohier

$&,1])

ATDlWOS l)IN HORSIN ,lIj"AW.d.

N1lrJe!"n it.lf')ftIlQtit;ln te h ,~k()men
\'~~~.)

bii

~ ;~::=: ~~:,: ":~=~ ou ~'"

Pnblieke Verkoop.

Op -W-oensdag 19 April,
r.u Jier! wij op V ~n dut ie ,.erkoo pt'O h{t~

.a

'"ITl cJ"n b:leddl
,co "iil.n rl." Ar.hie. SA.ID al .llJR<lOtl
BIN ll.OESIN MA~A WA t".hehoorauoi
BARKSOHIP

1

\.

D'J . '~
/,

.

F ATIIOOL I-lAIR,
metenrl l'l 522 tonneD mot t1o.3:elfs Invflrti.:it.riPj thani
; li!oigende t er reerlfj nlhier eu ,'our e{~ n io'ler Ie bar.ichI ti~en, beD~Verlll:
8 KL'IONNEN,
:;>, CHRONOMEl'EHS.

Ii

Nad e~'e iJ.dot'mllt.i~o Lu bek ome n bij
(jt)t~
SOESMAN

1

i

· 'D
"'VE'RTEN
''TrnN
l
.
. '. '
·l.fJ. : I
A

·s.en.

'.. ,

WIEBENGA.
SOESMAN en 00:

alii :

~~I~~ :e~ie~~~r~D~o~~:nh~o~:~~o:~'~~~rs t:~ eb~u~t~:Jeg~~~ !

r.n

Mlldapo llllm\l~. ·

kapi~ein

b!.j SUES.M A N

I

J .

:~

I

Em m a,

01'

geplaatBt.

t;o:a\)

I

• ~&~ . 260.

4

O

(6.406) ,

colhm wij fcrkf)f)p&D .:
.
\'
2W' . 2;44. 2:~7. ~:nl.
I 2'{ Ki ~lt:Q ti..!iO PI)8t .6/.4

.eebeBobadigd·ex
(640)

Jaartoo

~==

·>.·.:

Op onze vendulie vall . Dinsdag . H . de1~r.
FiVSW No. 2:11.

VeryoIg' der Nieuwsberichten.

d=en=da~Ul'=.A<=<l"r~V8="

;,·e. .,n·.d.U·tI··e··. .··. ".

.- opDIN:SDAGU deter.

:~.~e. C):o.::3~~ep :~;':~d~:~~;'!~J':j~i:I~:: ~:!: ' U~~~I~~'~~

Zoolop;fScb.1Jtation

R. DELANNOY.

bij SOESMAN en Co.,

!;~n~~: ::~e:~n d:a~":::~f:e~~~l~h~ni~::,j~~!e~~

P_o.r~e,-~~L ~~~ ~~~a ~a~ ~.~~asy;

:;,.i·'.

;
;. , .:. •- .. . ........
_: _

-~ .

1

V'ui::~l::~~:~~e:u:{:;~~;~~e::~::~:: ;G~~~~

de~ .~~.n

D~ Secrtlari,, '

!2i '-

(649)

Koiz~r b.loqfd6l! :.I~"bt.

de

vim op

samertlng;-aeii-Y~fl~~"~'-;;:-eB kbme r~"

en Oi',

Puhlieke verkoop:
Op een nRc!M t~ h~p81(.'1l dug ten
het vuadukantoor t. ib-:;;:·;~.;·u

;

i

B~boUWtl

OV6rt~taan

I;uis' en st.'~n~n hijg@uOQ
wen, gelsgs n binmm de "t~d Samar,.,l!!. io lie ouJe
\ tadhuia etraat wij k La, B : ~() 171J tllllnB r,eo,",cn,
peerd door deD Heer, A. MEl.rER.
i-:'en er.·(,
RebOil"''' met e.n .teenen hui. en .t."l1en bij~e ,
b(m-wen, ~al"~e:D aan den R(laijongscdJt'u WBV, wijk:
H N,). 1102. laat"t · ba,."on<i do,,. ..ijlon don H.e.
A. H . OLHlNR'1'T.
.l:!J,en e.~f .
:Bebouti'd met ~en 8t~tHl e n bQiM ~n 1!t;~r!UBU bijgebonwen . ~eljIJ'tflh in de geflinlll.ft.O, wijk LI1, Ii". [yror6/le.r
La. F] ~l~ , .~9Sa, th.nff bewoond dOl)f don H.eer 1/,
ANDlI.RAS, en
Ben .. ~~t van opal.al up t'on AI-uk ~!r 'lnd, genaftmd
&b"'~liin~ h~ bOllW ri mAL non S.t.NHlllTl hui. ~n gojOg6D
.... Oo.nar,wg, Wii" r) •. H N ... 20.

I

mAt t!leD 15tetlOf.ln

.w..

1): O;';-'.gl;gd""

:

(:n.ao)

!OI' de One" .1 . U. OLI(}NB'rl'.

ilio . N.tnL i,

,11;

CQ ,

IP~v'·r~~;#-~~0~' "I·~~~,·,.,.,~;~~,i~;I~~:~~~t~

;" .. ;Ontvangen::

SPEELllOOZE:N,
'..

6en6 'iai-.,

filii

t ; ,Fglled1leepen,en
;;o.ni~.Sal!li.•Odelmll
.!I;"el)"., .. Otll~O,p~lllnl"'.';'.'.,. '. '"" ,:," ';', ,;
,"' "'' .'. L ',,,".
.•. ,

.,

I~~~~W~,
SO~SMAN

(79)

". , Sp.nlen· en ,Zeemle.dimlappea• . .. ; .... i':'
:I
•• Klnde.I.....jao, Ohevnand wet ,.:verl."m,t ,

. ~n, ""',, ..... "

"' "

Zijden.ete.. 'an,K.....lj •• ,"ODD {,Il, 6,60"on,.f II;

"

HI ",de1...
'W,,:g.,e •. 8~
sn. ' II

en 00.

,

tegenbi\lljie prijaen',"
(4.80)' "

Per ONTVANGENi
fl oDr'W"orts
'

Rognl&lenrl. en Marilla' Klok.en. ,
,tegan Ilille..t bllJij~e ,prijoen.bij
' 0
;, . (628)
"
·.,J"W.· TR,1:.UNIS$~, .

lrindereD~'

fan

"

,

Eenkw'l'ig a!gw£'l'kt ziiveren theeservies,

.Q9dj09g~ch~~ .~a,gke,tbilkkerij.

ba.lunda nih
EEN ,BOUILLOIRJI.
BEN THEEIOT.
BEN 8UlKERPOT,
EEN MELKKAN.

B.t gebak .in. ,BLiK, ii, .behalva, bij "de ree,d. baken·
'de DEPOTHOUDERS oak terarijgb••r, bij de Gndet,
,
10
0 0m
, B(Jttiizes ..'"
Paar
Schoener/,
,olgende Beeten,
'l'e Djo~ja ' bij D.OVERKLTFT VAUPELKLEIJN
oDde Logement,
,Ng.wie , J, H. FRENTZSCH,
. ,. .
van l'ARI,JS:
• Tjilatjap • F. K. MAliTIN,
'.o"r d...=dagsn t•••raoop." bot de Tolg9nde prY.OD'
, A.mbarawa Lo~emellt eo
,Tag.' bij GORTMANS & 00"
1~·
Q.amoi' V orli&He' Bottin..·
/12.(043)
J, J, VAN RUIJYEN.
KIIple'dereti,
, 12.Dive..o L.deran,
• 10.• 8.Jogt Botlin••
, Soboonen Verlakl
I
8.• 9.Idem Kapledar

EEN THEEBLA]J.
(0,05)

A'

.'FA;~I~~F;~~I.T~.~;a~KPR~, . '. ".:

BOEBMAN en 00.

I

ZEER ZUIVER WEGENllE

Bascules,
van verscbilloud. kracbt.n, pD. ontvaDgen en tegcn
.ear billijken prij. verkrijgbaar bij
(339)
SOESMAN on 00.

Pas ontvangen:
prachtige Japan8cba Kolflj- aD Thea Kopjas, mat
S~hoteltje. en D.k.el •.
Goud met Roode, Witte en Blaaowa MedaillonB
Ba.obilderd.
SOESMAN en Co.

Chevrl}aa

Versche aanvoer.

Sa!ij.'D

~ u~

»oll.mekracl'tell~
SOESMAN en Co,

kiDderen~

Ka.l>oeke~.

l;!j J ~'

loti _WI:;;,:il

l'afellabo. Labg 83;. El. Breed 10/. Troegerf21i tbfl.DI!)8 per .tel
~ 81/4

r

circa Jll(.

•

•

22 ,

,

18

•

•

B. KAR'IHA US ." Co.

(321)

Plaids
Par.pluie.) van Gam Elaatique
Tafelkl•• den
(71)
B. KARTHAUS en 00.

BAZAR.
Cavita Manilla Cigaren.
B. KARTHAUII .n Co.

BAZAR.
I'taoht;ga Solid. RegulateD'. met Qn londer BI.gwerk
(24.9)
B, KAR'I'HA US en 00,

Wederom ontvangen:
de nan mijne afnemerl bekende.
R-tNO T-tB.JJC.
F, H. BOUMA.

India Rubber.
Dommekraohlon.
ledikanten

F.

09

n.

BOUMA,

L1QUEUREN VAN FOCKING.
104

h'l1flelach. bier, porleren ate.
F. H. BOUMA.

.BeMe B. 8. Eau de Cologne,

VAN'
(107)

ENG~LHARD

Klok~

16 airs.

NeCeSlt8irdl, OigJ.rt'ndooleD,

__ Gevraa~d: ....

.(ll.h,:;lWUU

I ow

, ..... " ' . )

I

II

war.k. litdat

afko~stig

vau een der militalre bu-

reaux.-

Bekendheid met de J AV. toal, en bezit van goede
gctu.igachrii'ten zijn vereillchteu.-

Brie.en franco onder Letter Ai. Po.te Re.toDte
Samarang,
(650)
~
Al"" Agent VOO.i:° .I:i~a,
brieken en Onderne..uaingen
lecOlll1ll8ndeert ~ich tege~ billijke. condities
126
.1<'. H. BOUMA,

~

·lnalherin",mondwater

ters tond in dieil.t to treden een j 0 ng··
mensch bakom] met administrati.s

__ Achterstallige Debiteuren
aan de firma

118n ]Jr. J. G. FORR, KK. Bo/landarl., Ff'~.'U"" i'l

worden, r.er voorkomivg

bOllte middel tegBIl- rbeawatlBche ,r8ud!,ijo, t~IUI

1'. II. .OUIlA
VAn

garecbtehjke

v6r .. olging,

...",a.ht hun d.b.t ten spoed'g.to IUUltaluivereo.
(286)
F. H. BOUMA,

belotl

tanruUlI
I::d:::~/~:i d:o-:;..:~;~"-:~~e~a;.~~'l~:~~I4~~1
, ~Z!::o!':..~;~~~I!:~::~~~/;:;: !':.~d':~rm;;~1
Idig ~;~::.ru~6;:&lIt
I
IIJat. tl' nieu:we gevormd, wDrdt; .. maakt 10l11e

B. KARTHAUS en 00.

en Co.

F. H. :SOtTlu.•

II

•

n'i'1

BER.N.!! (Zw.t.erland.)

I~·~e~n::,::k~:!, ~:~:~~~I!e;::::::'on op.en

BAZAR.

IJt~,en

De Standaard

J. H. HELLER,

HOLLE TANDEN,
l~l~.J;~ v::r~::~~.e:.~~~:~a~~dt'~, J~~,~dj~,1
I~:er ·;:~~kk~~I·:t:~rij:l..d:;k~ij~edi': ~:! ~~i~::1
I:::!t b~:g~~nk::~~i::i~~t~::n~~~:.:;:t . ~;:b~~:i:~

I

Fairbank's Weegschalen.

HUZIEKVOORWERPEN,
a.

iVOORHE~ UITVA.~~~~ VAN~

~8t

Pr'lcntigll Ronde Carpettcn.
Alcativea voor Eophae.

(494)

"V

JlKKKBR, •

BotafJ;a, Sflmarano, 80tTtJ6aija.

(1)

bt\~8tfentle 2

!l1,jen tand v.,or ,ordor6 ,erl'0 •• ting be.cbermt .hlbl
'111 •.0' pijn .tilt.
" ,
,
I

BuitcDgewoon pr(lchtige:

(4U9)

uti:

J:

komm. B. bROEMAN,
'
beida io M.i ,ert,eUoo"e.
De Agenten,
N .der. inform.ti~n bij,
(609)
E. MOORMANN eo 00.

Hleel'makel'.

werkt tegen billijke prijzen.

GeiUustreerde prijltcouranten worden op asnvr8ge
f'anao toegB.ooden. Ow de ochte 8rtik.len to bekom.n
moat men lich regtstreeka aan HELLER adreeseren.
151

~

BAZAR

(389)

v~

A. GR.u N BE RG.

Zwihersche huiejBB, Fbotogr8pbiH~.A. buw1!I, Schrijfport",f~nil1eHJ Haudscbo6Ddoosen, Wtllkt.afele, Cigtll'en.
etuis, Tabaksdoozen, Luciiara loozen, Fl68li!chen, Bier
gla'ten. PortemoDnaits, Btoelen - aUes op mUBiak.
ArlikeleD van d•••n aard .ijn .teed. t. bekomen bij

--_.-

V'orkaot. eo L .oge
Ple.twerk.

komm.

bevatteDde 4 it. 200 .in, Mandolins, Trom!el,.
jeB, Csstagoett6f!, Voix Cele8tea, ens. Met Ut' 1rukking.

Ee&ig. procbligo T.felkleeden .

~~~_m~;t :;Sc:I!~:e.~~~a~f:~g~OIf~ l:~~tig.

:aO,RNE,O~

MU'IIE'I{DOOZEN

RI"IDd i.em.
·.K.iBljOI!,.

NEDERLAND,

per- Sto(}m",hep .. n

VAN DE WERELD.

Groenllik

Witte Wasc,hzeep in

PAi:j~A.GENAAR

en

it

Kroon, Houg- en StaBDdeiB,!,pen
N.abt en KHukeolampeD.
Eugelo.b. ~obo.nen.
LejeroJ;\ Koplaa... n.
P.tton en Hoed.n.
Kinde. Hoedje•.
FUa Blaauw L .• ken.

van

•

aan~ebode£l

F. H. BouDi a.

'.,

Kookmaohine;-met 1; 2, 3. & 4 Hehten
met Ketels en ,P,anvep.

MOCii DaIDlIBt Taftlgoed met Rand voot Tafellakea per E1.
• lI eire. Ii'.. Breed of 2~O Ned. duim .-roeger / jV4 th&nt/l.60
l'uim IWi
If
"176,,
..1·76 • • 1.80
cire. 10/1
,,164.
'"
"
.. 160 • • 1.20
,
Senetten rondom met Band
. " 10__ • • 7.-

VR.\OHT EN

JAVA.

CELEBE8

Div.r•• Provi.i~n in Bilk ao in Stopll; ••chen.
Hull Zuur.
Spa.noche Oij •• n.

Bazar.

•

Il

KLAMBOES

SALATIGA,
PaJ ontvang~n:

Zilverwepken, als:

S1ioo~'Va~rt,·Mt).atschappij

, I

(479)

Agenten,

M:c. NEILL &. 00.

BULTZAKKEN

I

, lODe, RingeD, BorstspeL!eD, KrnizeD, Bloedcorale
621
I Kettingen met BloteD. eDZ.

Verecbe, Bvter
Hammen enK.

Kspilein LINDEMAN,

ne

lJZERI!.N LEDIKANTEN.

•

I E.eD praclJtig F ..ktunr GOUDWERK, ala:, Medail-

loomede Beke .. eh R.mmelaa .., lljne Ori.tallen Glazen
op Zilveren voet, St:lrvetrBuden, Lucif~rdooijes, paob t·
volle lnktkokers, Va.en, etc.
Alle. bijoonder go.obikt voo. Badeaux,
(lJS)
BOESMAN Co.

Zwaar ~h~::::i,~~:D

•

Verkrijgbaar:

dlV6ne

a contant

It

IOOr&I:.

(4.75)

Uit de fabriek van BONEBAKKER
ontvingen wij

Uitverkoop

al~.

Ph. F. VOORNEMAN,

Van verl3chillende Numm· ra.

Theelcepc18 in etuiB, Lepels en Vurken voor

".

i.

Min; Frq,nsen v. d.Putte,

(654)

SALATIGA.

NieDwe aanvoer,

bij

MAGAZIJN

~,~

. BET STOOMS01n:P.

;~:~:;:lja~en 13en ,dezer d.e"~oTg.nB , 8, uurnaar

is!

BoUi ... AmUODG.

Utfgepakt.

Portlandeement, Knight Bevan en Sturge.

(502)

/I

. "

EU.ZIERE,

•

Schoenstrikken in aIle kleuren.

SOESMAN eD 00.

SOESMAN

It

II

Kind,ersu.

(U7)

Bij Ph. F. Voorneman,

Pas Ontvangen,

~6~

}

bij den oDdergeteeke.de Pod,a ,oor P .. raen,oeder.
H:ADJIE FALIL,
[61.2]
KampD6n9 ]Jamaran,

Puike nieuwe Haring.
(77)

,u.IIliteit

Dame,1 611-

Damn
Bottini. AmacoD8.
• S.holDln Lonia XVI Qlet pOlleQ,

GOlldl.daua

Gekl;urde,

Dugl... eD SylveB'

SOESMAN en Co.

('18)

Ie,

Vorder ,.rl •• n ik 25% rabat up d. Botti... Toor

I

~'_
"'''

SiQ«8/i

,

WEDEROM ONTVANGEN
Van

•

ZWat~

Keurig bcwerkte gouden Broches,
MedailJoDe, ArmbBuden. Dumi Garuitnrfs, HBls· eo

, De zoo lekker. Yermouth
, tre,
bij

Bo~tiDei

he.reD

~:!i:~!6ren
Praobtige

foulk.ttmgon, .to,; aIle. van Fran.oh gaud met cah!e
Steanlje••
(80)
SOESMAN an 00.

.....:,

0, .... 00 PlI/l' '""'. :
~:t~~rl!aumet Varlakt.

Bijzonder gesehikt voor Cadeaux.
(370)

~E!~!~A:AT.

F.

Ned. Ind., '.Stooin. v~lIij.

____'"

PLANTAARDIGE POEDER.

I

!rAND'lUII

181

,HOLLoWU" P~•••• , LlU. - , 9c7UIlijb~I Dianbee•.~
oonaku deur 'nnwallkead., .Iiekh. IO~ '1I1Iebilllnd. lin d.:
britt &. .",n•• '100 nnllulQt I\1D40. ge.,. -.D .0140,u4, ,..,te.
.... bet babagtij!r. .ubi h'lInr .1agtoHer.. 0 • .1.1 H.oHowat., behu~

Vall

adem en dieut daarenbo,eo :aug om

de

Tan~

bo,1

~DI~~k~g~:~r !:.d~~~~~~ l~ BO~~~i"~ b~;'!!~;1

I~: ~~k:L;:~~ ~;~. ~~~~ ~.~~~I

....

bij GOETBA&:r &00., 'N. 4. WANNBE,iIII
H. L. DE .LYON en bij SO.E:;MAN & 00.,1
IiOOFD.DIU.'6'r voo. N .-1.

I,og

._

[168sql

DEPoTS

F AlRJ1ANKS . & CO.
84 King William St. LODdon England.

U
" TQU "'NI[~
..L~"&"..L'&i...,.J,.:.a..~,""""......,

R-,- 1'1'1
uv.

....,

311 Broadway, New York,

FAIRBANl).S, BROWN &. CO"
2 Milk Street, B,oston Ma••.

FABRIEKANTilli

E· & T. FAIRBANKS'& CO.
ST.JOHNSBURY, VI.
(1630)

Tel{O OP:
FairbanksWeegbruggen
waarmede men tot 4 a I) ton ksn wegeo prij. /1050 '
en / 1100.
Te bevrogen bij
BARRIS.
(653)

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

fe, loop:

Mijlord met 2 hanken,
MARIO TAT.
T. w a,n g.

TeK{)op.

la'tige
,e.wijderd, maar ook de gl ....uD/1U1
Holloway's Medicijuen
I der
tenden iwwer •• boon wordt.
nfi
wij";
I ANATHERIN-TANDPASTA 1m
I Dr. J. G. POPP. KK. Hoftllndarte. I
::~~ :!.~ ~D:~;·:;Il,:::;ij:,~~i'~~Dd,~d~:!~. f~;~~'f~ d~
I Dit !'repa.aat be,ordert d. f,iecbb.id.
'an d."~
~
,,~ a, .i.k~1I ''''.~~
pI~l~~
r;
"0
Iden een .erblindo.d wi. a ....i.n te ge,.n, het
I~;:::I:~ ::n,e~te~:!~n 0" teYoOI. ow. b".1 tand'l

en zorgvuldig verpakt voor verunding.
Voor elka schaal wordt ingastaan

,oor I 600 oen .t.rko liohte
te beYr.gen bij
(422)

1~:\ij~:bdegeTI>:u~ Do:: ~r;=:teded.~~~:~,,~: :~:~
I

WEEGSCHALEN

aangenamen va or den standaard
van alie natien,

.... do d......I

'Iq.1

it.

met _oord,""-

'r.:~S:~::I.~ij,a al:.HI~~.':: ;:r~t1:~~::: .:.!"!:~k ~:!o::
k..rd, ..arid ...

wur~I.I' dllt!

tlok QBtfltut.

lIeidc- mfdd61u

"'I'k..

;_ ~~"::~~tt~!l;:~;~f~~.1~:I;;o~ j.~W;;::::i~~:;~a:1~18~u~:,
I,V.'Doolj•• ..~aiPin..~pori"",loli~ij.
/1. I I. fl. f

.

/

..

...

"la'

:

'''P.'je. I.U t'u 11. f.

Obarib.. W. CA.Li8f.lNH • c •. Topl .6. 1, ... do> loon
, P.bl ••p" W. II, fUJii\, Sql. 1.llN9L!) •• Q...... UOINU8

~~~' .!., gi:~~J:~:o~t;;~~;,A;.ZEJ:.r':.;-~:::''J ~~J~

!

.n.

'.L'f

1)()11"-~.

f/l'J. 1 11 .,1,. 1)10 JI , VIi

111111

f

~O!'l~IU.li

.•• ().

Uit de hand, 'orgens Y~rtre' het 'erf met bet d••rop
lto~"d ~,oot H:",en!.ui. met Steenen- biig~b~nwen,
w•.genk.~e. en ,t.onlDl{ gel.g~~ o.n d~oBodjoDg.oben
..~g"ijk L. H. flO. 901 tb&?8bewoond door de •.Ad'l~~e,Dt .rt!iude".t"a~ Bt~a8te~."0 een bui.,gelegen ~geQ.

oi·er bel .......1, I•• t.t, b."oond door den mer de
Obaovignij d. BI~1. . .. . . '
.
.Teb....g~nbij
(633)
M:r,. BLciET VAN lU.G~SDORP,

GE~ROUWD: ~t.'C" ~~ELIN(}
}1: •. {.RUIJGn.

S.~.rang, '10 Ap~il~876.

V"•.utwOotdelijk ToOr

de

662

wet:
G; O.T, oanDO&P eo 00,

