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HET LAATSTE BEDBI.TFl\fn. J. D, VEEGRNS,
Ret is een onloochenbare wflllrLeid, dat de pade~
iiThtaire .8cbermuteeling'{en Ran de meerderheid yan
,.,' ns volk. ~lechtl1 een zeer geringe mate van belang
'lboezemen. Hardnekkige bewonderaflrs van de alleen
eerschappij der gegoed" klaeBen plegen dit uit ,lui·
end te wijten rum den traditioneelen bfkeer onze-r
otie VAn bemociin.5' met de publieke zaalr. Hun op4

atting is ec 1lter niet weI van eenzijdigheid vrij te
leiten. Reb is volkomen wanr, dat betgeen men pulic spirit noemt h.ier ta lanle III Ullller in denzdlfden
:ra\d zal worden gavonden fiJS in Engeland, in Noord~merika of zelfs in Belgie. Maar het is evon zeker,
[at de werkzaamheden der kamer!! bij de naiiie oneill·
lig meer belangetelling :!:ouden opwekken, indien
letgeen hoofden en barten des volks veryult w(lerklank
n plash 'fan kwaIijk verborgen tegenr.iu vond binnen
·Iet parlement, Of meent men bij gOfal, dot ae go'
lecht!:l.flid 'van den ordelievenden werkDlBll of kleinen
)urger aan den parlementaireu regeeril1gBvorm \,er·
tterkt wOldt wanneer hij verneemt1 dat de twee.·
Le kamer gedurende een geheel zittin,ejBsr geen
,ijd of geen lust hreft gohad am Jen weUe'oozen
,oestand op te hefftm, waarin cooperl\tieve vereenilingen zieh bevinden? Acht men de debotten o,er
Jet contingent eener militie, die, dank z] de afwe.dgheid TAD de zoone der gegoeden uit haar gelederen,
n vredestijd cen sellOul van zedeloosJ.eid) in tijd yan
lorlog aen wieee prooi voor een numeriek maar vooral
'ntellt'ctueel overmachtigen vijand belooft te zijn, zeer
~tichtelijk voor den kleinen WHon, die zijn hindereD
niet kan doen verv.ngen' Gelocrt men Diet d.t de
~·:;.:mbacbt8mall, die om eigenaar ~an een ! uiflje te wor
lieu t:t.lil ougt-i.ooriijk lI.iI.1iLtH pt:lI'ceI1ll:'lJ, uer .liUOptiUill .all
o'vergsllgs- en LypothcekrecLten heert moeten betalen,
.. met meer ijver dan thans naar het verslag der ka.mer·
'debatten zan grijp~n, wanneer daarin eelli over de
arBchalling eener dergelijke bel.sting op het angeluk
werd gebandeld1
Er bestaat een steed! brdeder wordellde klove tuesehen Yolk en kamer, di~ voor om;e afgevaard-igden
inderda.d dllizelingwekkend ware. jndien zij aBn ha r
gezicht minder gewend waren dan zij l.ijn. Goethe
'verhaalt in zijn Aus meincm Leben, hoe bij z:ch ecn
Jaatige duizeligbeid wist af te wannen door by her·
'haling geheel. aUeen den
den
tJomroren te beklimmen, en da.. r, staande oj) een
plat Va.!) llauwelijks een el in het vierkant en zonder
launing, het wijde Ydrgezicht te geni ten. Welnn,
de vertegeowoordigerl5 VaD bet geheele nederlBndsche
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FEUILLETON.
Chopin ell Geol'Ke SaHd.
door

ADOM' SCHIRMER.
(1101.)
10 't Toorjaor VaD 6839 naar l'~rankrijk ti"ruggekeerd
v&stigde de dichteree ,'oorloopig hllftr verblijf weder
'in NobaLt,
Cbl piu ging mat baar daar heen; zijn gezondheide·
toesPalld Terbeterde blijkbasr en hij .cheen "fan zijn
boratJijJen verlol'lt en ook ulet ZOo dikwijhJ als vroeg(~r
door sell geroel van beangelheid aBngegrepeD La ZijlL
10 de herfet evenwel va.n helzelfde jlL!l,f" toen Heorge Sand nlllU' PIU'ij. trok en in d. rua PigoJJe ging
woneu, terwljl Chopin aldanr -io de rue ~rrollch()t
een woning betrok l begon de kum.tenaar, die dadeJijk in Je .Parijsche BiJons weder de iiefeling van
de uitgf.'lezeDste ktingen \terti, opnieuw te 8ukkeleD t
zondat de beroemde Bchrijfsler bealuiten nl0fo&t een
deel harer \\oning .wr hem in te ru~menJ om r;ich
gebeel &an zijoe wrg911:1dige verplegiog te wijden, en
bem voor de opwindemle ]lrikkeling \'an asn ongeregeld
kUD8t~na&.releven zooveel mogelijk td vrijworen.
·Oogeteet 8 ja.ren ~ duurde . de viend8cbapflelijke verbouding tU88cben den toonkunstenaaf en de dichteJe8t
Toen kwam er lllofoeling een eind .on, coor eene (!II:
J

>

I

hebbe{'~

Boortgelijke

oef~ning

I

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

zoolang

volga

hooden, dat zij -VltU geen duizeliogen meer wetf·n,
Het gaan Ban den rand yan een afgrond. aa.n
de andere zijde waarVBll zich d~ mannen bevin...
den, die onder een minder bekrompen .kie8ste-lsel
hun committenten zouden zijn, is hun door langdurige gawoont~ tot een tweede natuur ge'ilorden.
Zj zien de klo'Ve schier niet meer; en indieu
hun oog er 01 een enkele maBI op mocht 'f811en,
z.ij heeft voor hen al heb duizelingwekkende verlo~
reno Zij zijn volle dig geoldfend. Gelukkig voor
hen, misschien. Tach achijnt de berinnering niet
ongepsst dat het gevaar, dot d'~Qr hen niet gezien
wordt en inderdalld minder groat is dan het zijn
zou, indien de tnaSSq. Dehter de kiczers uit }'rallschen in plaats van nit goede NederlaDders waf!
samengest;eId, niettemin beitaa.t. ,Niomnnd denk.t er
nanJ of zal er, in de toekomlit, lieht Ban dank.en
onzen cOllstitutioneelen rcgeeringe1orm, zooals did in
de grondwet geYestigd is, ter zijde La etellehl>; de
ilchrijver eener onJanga v~rHehenen brochure kan in
die uitspraak ge,lijk hebben. Maar indien deze gednchtel die n:et Iicht zal ontstaan, tach eens te ceniger
tijd in een denkend hoofd apkwam en door een man
nl.Q de daad word uitgeaproken, zou bet aan zoo ze·
ker zijn dat de liefJe des volks voor ZijD grondwet.tige
inetellingen krnchlig genoeg was om baar terBtond te
ondHdrukkeu? Pe vrQag zij hier aIleen gesteld; niet
bea.nlwoord.
Dit is zeker, dat de meerJerheid der natie ir de
shten-gene-rsal zil!hzelf \'olslrekt niet hoort tpl'~ken
of liet handelen. Het is haar veeleer te moede, al.so!'
op die groene banken eell nimmer eindigende tooneelvertooning _wordt opgevoerd, beurtelings drama,
treur· of blijspel, wa.arva~ de karakwrs, de hartstocbten
en de intrigue neemd zijn aan haar en asn baur wenechen
en belaugen. De lotgevBllen van elk minildterie VOf
LUell neL lllluerwerp rau een 1iOoneeJtn,UK. .l.eKare
eentonigheid valt daaraan bezw8srlijk te ontzeggen.
Vrij regelmstig is bet stuk in dri. bedrijven ,·erdeeld .
Het eerste schatst d. opkomst, bet tweede den bloei,
bet derde den olldergang van een kabinot. De "oor·
naamste afwi~seling bestaat caarin, dat het tweede
bedrijf somwijlen acbterwege blijft. De bijzondere
lengte van b~t alotbedrijf moet dan niet zeiden ue
tocBchouwers 8chadeloo8 stallen. Dezen bHiLt!'!T~ 'le
eigeuBchsppen van geroutineerde I!chouwburgbezoeket'5.
De meest onverwachle 'feranderiDgen van tooneel hebben opgehouden hen te ,-erraflsen. Voor brekebeenen
ondur de flchouwepeler8 zijn zij oUHrbiddaliJk; &llecn
een zeer geaehe\Teerd spal vermag Lun to(·juicbingen
uit te lokken. De ontknooping wordt in den fcogel
door hen Yoorzien l en moet weI buitengewoon tragil'lCh
ZU[], om hUll aantioellingen La kunnen opwekkell.

DeSKundigen bcwel'en, d"t oJ:> dit oogenbJik het
slotbelrijf Hlll ecn d~rgelijk 1;oo~eeIBluk is 88uge v8ngen. Met de TerwerplDg "-an nrhkel 1 ran Jwt wel!)on twerp tot
der militiewet doc:r de t\\eede
kahnr 7.0U Jan
seherm 1.til~ genl.llen. F'en onervs.
ren toe3chouwc-r zou allicht tot de meening hebbt>D
overgcbeld, dat die par~emcntaire nederlaug aan het
gebeele 8tuk een einae moeBt maken. Die- meening
wall inderdQad op goeutl gfl)nden te vBl'dedigen. Dat
h~t miuisterie bijna onmogelijk zonde" cataBtro~he
met dat wetsontwerp rOor hot voetlicht kon tredeDJ
was \'au den &anvong af Ie secret de 1s comedie. De
rollen cer "eradrillende Deteurs waren dUB van zelf
Qange'lI'.Litln. De tllini~terieelen hadden te 'lerhinderen.
dftt de voordrllcht aan de orde kWalUj de oppoaiti~
had de frasie rol van steeds op Bfdoening san te
driDgenj de minist.~rs hadden zich yoortdurend bereid
te vetk' aren om h8t wetsontwerp met de kSll1er te
bebandelenl tfrwiji hun stil Bpel bet overige moeet
doen. Langen tijd geloofde niemsnd dnt vooreerst
nm bebandeling sprake zou zijlJ. Geheel OTIvcr.
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sen ~eir:ig bn.wchte zitting een yoorstel, om het
antwerp tot wij~iging der militiewet ssn de or de
te stallen, dat m~t eon aanr.ienlijke mcerderheid
werd aangenomen. De re6"eering veranderde du.arop ha.n ontwerp in dezen gel- St1 dat het jaa,rl~kBch ruilit:e-contiDgent, aanvanirelijk op 13,500 lUan
voorgedrageu, tot 14.000 man werd \'erhoogd. Wei·
n'ge dagen later v(Jlgde een motie van d 11 heer de
CasembroJt om het ont-werp eent in Februari 187'1,
wanllihr een llieuW'e schutterijwet kon z1jo Yoorgedra·
g.,n, te beh!)ndelt.'D: welke motie eyenwel met hijlla
algemeene atemmen werd \e!'worpen, nadat 'fooref de
regcering verklaard had tot de behande!ing thans be·
rdid te zijn en geen plan te heb' en om de militiaen Behu terijWtttell ill e~.i1 ontwerp t~
::';~ll.
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zoek der alllendementen een nanvaDg tc doen maken.
Hierop deed de heer de Cnsembl'oot een rOQrstel , om
dnt onderzoe!r uit te atellen tot na de inilieniDg vau
een ontwerp van E!cJmttt:'rijwet. Ditmanl \'ontl de
Delftache afgel'aardigde meer steun dan de eerste
keer; doch de heeren Kappeyne en de Roo van AIderwcrelt bcstreden :r.ijn denkbeeld, de eerstgenoemde
maak~e de opmerking dat het engeIaehe ge.bruik van
lJ.itsteI der le7.ing van een wetsontwerp tot over 7.eB

maanden ons, eerlijken Hollanders) onbckend "{Aa, en
met eon rueerderheid van twee stemmen werd beBloten het onderzoek niet uit te stellen.
Het ondenoek had ploots,
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het duister mocht Jaten eene zaak mftakle het
volkomen duide:ijk: de meerderheid
der kaID€l'
wensahte geen uitatel tot de indiening eener
J
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maal'

spoodige behandeling van een

wetsontwerp, det zij nagenoeg zeker wiet niet te zullen Banneme-n. De heel' Bredius trok dan oak na afloop
van her. cnderzo('k, op gt'ond van dit btijkbaar rerlangen tier meerderl:teid, ziju sUleniementeu in. Bij

:;o:ti~~Pva~]goeo~t;g b::~~~:~~eg a~er lll~~~~~~ieV:le~c~~
dac hij bleef wenBchen, maar niet geloofdc, dat de
militie,,-et, door hem blijkens zijn mellorie van autwoord ;,'aI8 pU:Jt nm nitgang voor 'Vef(ler~ plannen
yoor henorming en \'erbetering der legerinrichting"
beschouwd nJur het einde van hot zittingjaar zou
worden bebandeld. Dit ongeloof zou echter spoedig
beschaatnd \I; orden. WilDt reeds den volgenden dag
werd be!lIoteu; het wet80ntwerp tot wijziging Jer lUi~
liticwe& asn de ordtl te steUeD; ook thana bleyen d~
part-ijen in haar rul; de QPpoaitie was VOGr de beban·
deling, die de ministeripeien niet wilden. Nu yolgua
hetgeen t1iet kon uitb Dyen; de verwerping van srtikei
1 van het wehontwerp, bevuttende de bepaling ,-an
het contingent, en wel met 43 tegen 31 Btt'.::tlmeu.
J
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l'oorgestelde a'llend'-'!nent~n op te lever.Di ¥ooral de
ke Icden, gcwoon do regeering te struneD; ml!s..r des
ingrijpende amendelllenten van den heer BNdi;:a~,
nieitemin Uloest dit vot:UlU op oningewijden iu de
strekkende OUl de militie en de i'chutterij in onder~
parlemenhire geheimenil!!Ben zeer zeker den indruk
ling verba.nd td brengen door, lllet afI'H.·haillng der
maken van t;e.gen het bestlsn van het kabinet te t;iju
eigenlijke l'laatsvervanging, nommerverwiB8tlling tUB'
gericbt.
achen tnilitie- ell 8cbuHerpliclitigen toe tu laten l
Verluugt wen de bewijzen van dit last!h,? ~ij z\jn
boden e~n welkowe gelegenheid om ZUln de regee·
in over"loed yoorhsnden, ook wanneer men geen reo
ringsv00rdracht eell u z8chte begrnf~ni::;' te bezorgen.
Kelling wil honden met de geBcbet~te padementair.;l'
Ondanks den tegenstand van, de meeete leden der
muno{"uyreS J die nan de atelluniDg van 10 Juni yomoppositie verkreeg eellC IDaLia rfln dell heer \'ill1
&fgingen. Reeds in het verelag omtrenL het onder-z.oek
Baar tot verwnding 'Ian alie ameudelllent"n !laar d.e I der AmcIHiemenlen in de afdeelingen wel'd op de kabfd~elingen de meerderheid.
.Men meende nu dab de
binetequQ,€~tie. gewe7iea. Bepaalt de ka.meI'" th3n81 zoo
wurd dauin betoogd, in Btrijd met; ~uar Vl'Degerec bemilitiewet vQorcent weI niet weder ten toor;eele zan
worden fel'·OMd. VI,1 centrale Beclie evenwel, Diet
elissingcn, da.t de behaudelillg uer militie'h'et op de
gezind om de kamer in \'erZUilll to latt1n steJlen,
sehutterijwet moot wachten en dU8 zeker tot het Y()orbed{oot bij meerderheid van atelUmen, met het underjfHU' "an 1877 rnoet blijven liggell J 110m ten Elotte

standigheid, die tot dusrer Dog niet opgehelderd is,
gela.od met hij\'AIsbetuiging-ell en eerbewij'len ala 't
Seueft lang was het bel'lcht van den hopelr:H)r.en
Jaar Cltopiu zelfd aan ~ijne verhouwdste vriendell de
ware orenteJ pL
tOL'iLa.nd \'an den kUllBtenaBr door de stad yerbreidj
oon::aak vau diL vertlchil niet bekend gemB,kt heeft,
Maar, helsu, toen hij terugkeerde was zijn zenuw~
nit aile kringen tlie hem
bun lmlde brachten,
en oOK George Sswl in hure gedeo.kecbl·iften de oorgcstel geheel i:1 de War en de h)Jlgtering in de laaia.te
Wl'rdell hem liU J11g aan
bewij:z:en van
zaakt hUDDer BcheidllJg verzwegen heefli.
phaiJe hij had zijne kraebten overacbat ell de treu.df t:'lneming ge8choukcu.
't Was e(!ht~r een zware slag voor den kumponil!!t,
rigQ gerolgen 7.onden l.ich wdldra d.oen gevoelen.
Vele vcreersterB en Yrle-nJen kwa,men in zijne woning
met r.ijn prikkelbl.l.re zennwen, wiens 8chijDbll81' l.l'r~
'j1oen hij den voIgenden winter zijne werkzaumhedc;n
om persoollJijk bcriehten O\'er zijn tocstand in tn win~
ateiuu longteril'.g zicg nu weder in heviger maio deed
ala; lnm::-:tetHtli.r wild~ vO'Jrl7.etten, gevoelJe hij, dat <lit
m'n; de aalun "an Ohopin W1B d'l:I daagd z~ld~n leeg
gelden,
hem (uffiogelijk was, daar de lichnruuskrueht hern
gt'? e1;!~tj a.lleen George Sand buu zich ni~t ~·t'rloClnd.
Hij werd hoe langer hoe ziekelijker 1 ruoest de leoa9.ttoe ontbruk. Maar nog erger W88 het VI..llh h~m,
..... I!S ni~l toegesndd om ba.ren sterrcnden \'rIeud per~
vendige .t'4tijache 8$1"n8 Yerwijdt'n, en z;ijn orugang
out hij tut een t:-rge JrotlfgeeetigheiJ \'er,·iel, eelle
811Ulllijk. d~ hanJ Lt; ~rukken. .
..
.
lUet 9.udt!ren tot dien met aeuige wt'iuige vriflnden
np':thit"J die hem yerhinderde- r.ich DIet aeheppenden
De dt~~htet'e!:J geett 7:Ch-3 l~ de 5~8l11UedonHJ fan
beplloleu; ouder de ia.atate':l b~boorde vooul zijn rijht
geesu's·aroeiu hez:g te houde-no
hllar laven de Hligende luil('bti g daaroverj . Ik: IDOE!st
begsafde ieerlirlg Gutmann, die hem met o!l'Aankt'l. Z;oo zag hij t.i(~h ook beroofti van da{g€len, wat henl
he m niet. wedl!rziell~."frr stondt'-n slechto ~en8c~e.n
bare IlU teUV'erio(!chf'ude trouw a/lnhing.
tot. dlls"er t.roost en ontspanning in tijn lijden had
tu~.chell hem Qll UlIJ, en u.!;;l goede hstten 1U. ~IJne
Ge~ureDde de woelingen van het jaar 1848, die ge
vi'r~ch8.ft.
Dat moest ORn het eillde :r.ijn VBn eel1
OlllgG\';ng haddt~n ~r getlll -rent.ud Hi;} ,JID met hem
heel PftTijli in rep ~n rocr .brachten, Bleat de nu gageJ.'iaal kllt:slel,aueleveu , rijk 88.0 t.rot8~tlB en zaligu t
(,!It te goBaD .. Mij ia gelegd J ~D.t
Chopin t{lt .. un't
beel uitgel'Utte' kUb6t.enaar eeo tr~urigen tijti 0fl het
!."::aar en·Dzeer RBn s mhere u{'cu!
ladrlL \'311 z~ln llOn'en near lI·ij \'6rhm gJ he-etrJ maar
ziekbed.
Er kwam een ay.und. t een stille Z\)udag·ayoDll in de f m.11 heeft tlit mi.j Y~~n"~~.w:'n to,f: Uil .f,~n .do(J~. Ook
Toch herstdde hij nog weer eenigfu:.iD6 en wijJJe
zieh op n~ell\v met 1'.ijn vroegere g668tdrift aan ue
kunst.
alwhkleurig en IilBger, maar kalmj zli droeg.-'n hP.ot kenhd sl'lwkkplHle ,-all het wed€,rr.iell Zljll l~\'en een
Daar hat OproeJ1g Parijs andere dingen had te doen
mt'rk van '1.ielfon~je, waarmu hij ZIO dikwijl te \er- lion., j& zeit' maar ~'-'U .~l~:r l"erkort .Z?1.l heb~,e?I"
.
dan tieu om de kanali te bekreuDfD, de lU'iatokratie
ge.-f$ ,[.-6wor6teld had.
\VIe dt!! edde 8chrljtroh'I' t".Jt kl~lDg~t:'st~~nl?den 111
grootendeeJs YQorloopig het land yerlaten bad, en zich
En juderualld, <ie-zelfde man, die Vi)or rlezen d'Jor- •.!ti:l.!lt kan :H:hlen} ul d~!:e \'erklar·1nr; wfllil~ht yoor
in alJen geTsl wantro~wig op een afstand VaD de hoofd~
d(! mio£lte atoring ill hf.'t gewoue dagelijiiBche levi'n ~
ijJele frllso Ii( lld.;,u
Bt"d bield, b ••loot Chopin een kUll8treie Dasr Engeland Le onde,rnemen, waartoa hij reeds lang plan geb.d bad.
j ,g~Bidderd );OOt zag thaus Balm en Qnvenaagd bet n&~
di'llien - granD D.t'fl'hlne PotQcka.
Rij haf aan dit voornem6D gevclg ,n wel'd in Eoderen 'fan Jijne l""tate ure te gem~t.
'
Gl:!'durenrlil' den tiJd, tOBD .:it! dic·iJ.taeiii de VE'-rtrouw-
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de.tiene
amfioon
die
in
aantogt
is
of
slechta
'op
eono
zendt
de
di.eoten.
VAn
's
lunda
pmDtentuin
.ona
tcegebrBcht, 'die voor een gouvernement, dab eSD1g
GoiiJmv nen ,
..
'
.
goede paaaage' il. wachtende. Dooh soboon IipionnfD . . 'iOlgeqdeaonkondiging tor pl""tsing in hot tijdacb ri.
gevoehan eigenwaarde heeft, alechta Mn b.olui~ openE~en ..el brengt zlJ reed. 200.000 p. S. per Jftar
dor P..,ht on der Negrie .in onlk ge.al holine waakWij brengen die, ill ' het Nederludach .ertoBld,
last." Wanne.r dUB reed. uilatel van bebandehng oen
asn lOkomoode rechten op.
..
zaambeid verdlibbe1en. 8lechta ieer zelde~ gobeurt
kenni~ der l.den van . de. )'rfaatschappij ten eiDde
tuinisteriaele crisis zou moeten ten gevolge habben,
De rijkdom van de P.JD1er goudmgosn kau b~oor~
het dat de .!nikers bij het tranapo, t, wordeD betrapt
van verdere Trnchtelooze atir,vragen . terug 10 houi
verwerping V3n het hoofdbegiu.el de. voordracht moest
doeld wordeo uit het feit, dat van af 5 .F.bruart tot
en gearreeteard . Ik vermoed, dnt ...anneer den 20
en ze met het' War. adrea. bek nd le· maken.
de ... de plus forte raisoD provoeeeren. Dit·toonden dan'
on met 30 September ll. ~.242 ton op~eJoJyen werd,
dezer d. ReBident herwaa,to komt tot het bouden
.Etablishm.nt for New 8bd Rare ~Iaf
ook versebillende, lllinisteriee1e ' en 8nti-miniBterie~ler
eeoe wo.a,rde vertegenwoordtgeode van rUlm 38.~29 p. ~~
•• nor conferentie, waarop oak de no.i.tent- re.ident
Kiogi . Road, Ohelaea, Lo.ndon, S. W.
aprekero in het debat van 16 Juni te bea.ffen. Zoo
Hat e"pol·t aft~ ?oud van Co~kt,.~n. d. drle "er •.e
do ho .. Schimmelpenninck vali der Oye. die de vraag,
kwnrtalen vsn dft lan, geoft In cIJfer. eene 8f mms
van Toeban ·en die van -Blors. benevene de regenten
"Nieuwe ko ffieaoort.
Caffe:. I,ibericr.
yan da,ar beaoheiden zijn, o. B. ook over dilze aangeof d. r"georing d. k.binetBqu.eatie .telde bij de ver·
van 902.132 p. S.
we rping' dar wet~ II'zeer overbodigH noemde. Zoo de
Een nienw Goudveld ward on.laDga ontdekt: . ten
legenheid wei weer een hartig wo rdje .al gewi •• eld
Planten van d•• e bijzonder omakelijloe en buitworden.H
WOOD vruehtbare nieuwe k ~, ffl~8 'ort kUDoen in mt .
heer Insiuger, die .ioh aldu. uittiet: "Macht, wat ik
Zuiden van de :slmer'. en Hodgkl.u.on Goudveld ge~
word en gelt'verd door William Hnll en worden ve
niet verwaebt., de Kamer niet willen medegABn met
D"lmd, man dlt heeft veel ~warlgheden, da.ar h&G
nBar bare plants van best-e mming venooden io
BATAVIA. Bij het prij .. cbielen der Batavi.s o·h.
eene contingeotB-verhooging, dan zal het onmogc1ijk
moeielijk toegang ~erleent. nit word~ lang8~lllerl l an~
Scbutterij
op
giateren
zijn
gewonnen:
Pntent
Plant eSSe.
zijn ieb '\"oor de defeDiie te o.oell; want dan kan de
nit den wag go.rulmd en de materJeele mtelog zal
De Ie prij8 door Sergea.t von 'V.ardenburg , do 2.
Daze -koffie iB van bet boogste bdisng voor
niet veel voor dIe van Cooktofrn beb oeven ond· r te
reg eering een barer hoofabeginselen niet tot uitl7oeprijs door schutter Pol man, de 3e prije door schutter
,'ebruik
en voor den handel, wtnt zij is 'rcel vruc '
rin g bran gen. Het etaat niet , &an mij om te beoordeedoen.
8chrader, de 4e prij. door schutter Antho [, ijs, terwijl
baBrder dan de vaD ouds bekrnde CotTell arab icaj"
len wah dnarvan bet gevolg tal zij n, doch het is Iicht
Een fraaie diepe haven is in de Trinity Baai waar
d. prijo door den luit. ko!. kommand8nt van het korpa
is veel b~ter van sma..ak en lovell u'u~ bten vall b
to bev roeden." Erenee[]B de beer De8 Amorio vltn dar
genomen, SO mijlen ten Zuidon van C~oktoWD, ter~ijl
uitgeJoo fd, gewonnen word door den 9(.!hutter "an
.M uuster.
.
de dubbele groote, waarbij nog korut d:1-t 1.0: \'eol e
Hoeven: .J", o';n praotiooh reoultaat zou de verwe rping
het Hodgkinson Goudveld er slecbta GG van vc,wij'
de1.er wet hebben, DSJllelijk den val van dit ministerie".

derd is.

Minder duidolijk de heel' de Roo van Alderwerelt, die

Het land tu •• ohen dete hoven en het Goudveld

zich 8venwe l tegen elke couti ngents.verhoogiog op dat
oogenblik 1erzeUe 1 ' in het volle beser VIlO dtJ ver·

ie ooderzocht go.orden en me n heart daarbij de Cl··
varing opgedaan, dat een we~ atdB8r &eer gemakkelijk

antwoordeliikheid, die ilt door dit advieo op mij neem."
Vrij oDdubbelr.innig daareutegeu de beer Kappeyne,
die tagenover bet stoisel der regeering een nuder
stelael anuweee en dual'op verk18srde: u myue inziens
ia bet \'oc r hen di", werkelijk behooreD, ook in miHtaire znkeu tot de hervormiogBpart,ij. onmo 6elijk ont
1

op Jit oogelllJlik llleJo te gaan m rt de regec ring" .
Up fl(doeud e wij7.o o:ndeLijk de minister Heewskerk ,
wiens belong, dol, \'~I'wui'ping van artikel 1 der voordrncht, geeu ft.lldel'i~ b ~ l t:l ekt:'J11i!'J Zt) U hebben dan deze,
t.iat de kam er geeu \'orbeteriug "uu tl~ le \'ende strijd.
kraclltell wilde, olltiorsteld Illng worden algeJU 6sn bekend ta r.ijn, G'ebeel in (}YereeDBtemming met doze
u,tio geu weril dan ook iu eeuc broc hure, blijkbaar
nit p :.rie lllentail'u !cringen aflr o lllBtig; niet aileen do
nood '?,akclijkheid d t~r u/heo lin g van het ga he elo minilteri e, uadat lH!t 01' e~ 1I hooflpuut \'aD r 'geel'i llg~' ~
he1t'l~1 ge&hlg~ 1) WR B, bIB. een BxiO Dl I\ v U~ir{)pg(>a l.t3hl,
maar L(.\'I~llJ i,m huwclerJ "dnl er. \'811 <Ie IellOu , ule
undtll" liberala \'lag ge kOl,{"fl ziju, . alecb h ;.IJ l. iju' ge·
we est. die zi eh HlHI he t pari,ij-"erullu d hebboo (Hlt
truks eu: dl:} heel'ell GuJ.dl'oi, \'an E{'k~ Sto rm on S tiel·
tje"II, ltlrwijl jul.8t. a e'l~ arg U\' 8IlrJigIJeu (wet tit) hcel'on
~fin NafilllBlJ Bll Efi 5t.er~, di e e.:· htcr door den l'cbrijv'er
rlelier lirr,('lJul'e tot de c(l usen'atitwen word en ge.l'e kend) tle eeniK6 leden der ovpositie ,rareD, die Lun
st em aftn !:l.rt 1 .jer ndlili~wet sc Lonken, zoodllt volga II
de ze v(.o rsh::J\iog het ,'olum oyo r dnt JuLikel aan de
zijde der lJppo9itie cen zlli n:re Plll'l.ijstommillg was,

lie Australl:iche h,oloillell.

aa~:o .~ee~f.:~d i:.. rme(le

in Au,lr.li. at. den nit den

gront! verrijzel\ ia weI door l'oorbeelden \'erklaard door
hetgeen et' gebeurt ilt nB de ontdekking \'an dem hRven eu de geechiktheid van deD wag Daar het GOlulveld. In dit opzicht gel ijkt de Auslrslifwhl1 tlDHgie

vee~i:~('!e e~:{'r~:~::Ch;~ek

waren

GC.IllYeruamenht

dienBren voor inning der bel.-stingen eu opa-ienera nil
deze ploats. Vier slOOrnel'd dedall de 'rrioily Bani
aao, pbssagierfl, pasrtien t'n hoo:onvee medebrengeude.
De buvolking neemt duar dRgelijlr& too, en el' bcvintl on zich ret:ds vier hQnde rd vrOllw eD. Gabouweo
verrij len er ,'oortdu::-end.
Willkcla ell llakhuieeo zijn e r in ovr rvloed i de ga ·
zondll e idBtoestand i6 tltLar zoeI' guualig,
Men zegt dat d~ Trinily Basi 2{) lllljleo g81l~gell
is van do Mitt'heU J een groote rivicr d ie in dl\ U Golf
van Cor·poDLuri" ,'alt ell I iUI 9U kort znl de nicuwe
VtlBli gi og de me est belangl'ijke io NoorJ"lijk Quot\uslantl
ziju.

SaIllalang.
POS'fKANTOOR SAMARANG.
Slutting

tier Engeh.cJbeMail via n.tBvia,
ltiouw en Singavort\.

MutJtok.

In de Illund November den 18.
••
~ Dtlcember dell 2 ell 16.
}'1ransci.la Mail via Batavia eD Sing8pt1re,
In de maand Novem ber den 13 on 27.
••
• D8cdmber den It en 25.
H Ar our van .sluit iDa. is steeds dos TIllilliddngs ta 5 uro.
IntussclioD wordt. DaD belllug hehlJeno c u vry ts ... 1.. L...,... .
ook op andeN dagen I unn e bl'im'(>.,u Ul~U bet po"ktln ·
to r til Joan bez<Jrge n. De dOV"l.eUt!ing lJ edL stecd8
plaattt per eeretvel"trE'Kkende pos b,

Qu l:a:KH.J..l" D, de j on gB le is zeker ook de lllee8~ voor
uit: gUBll Je tHI bJoei e nde der A.ual.rnl iac he kolonieu.
Ter llBu wern ood 17 jn.ren oud en met eene bevolkiog
'V on een weiDig lt1£:er J atl ] 70.000 zi ~len, T~r6prei,l
over eeD e verbnzende uitgestrektbeid, be1.ib:r.ij 1.260.000
p. ::::> . aSll inkomatell, ee ne }}ublieke sC' huld van bijoa
'1,000,000 p. S. en eeu in en uitv o"rhandel die j".r.
l\jks 7,300,000 p. S. nplevert. Bare bevo!k;ng heeft
eene tlleko1H8t 1'1 hcl veriwhiet van onmetelijke rijk
dfJUl en welvaar t en rokeut bier dan frou wenM op en
meL rer-ht. ~ij gelijken in iiit opzicht weI wat op de
Ameriknnen.
Hear hoofJetQ(l Bri.,umlf' is eenjg8int~ ongelukkig
g~i og(., jJ, Lull "l>",i(ilJt,.~ vnil ti e uiLgeb re i(illelll vau l1Qlll'
ge bied, (laar ,.ij in het Zuiclen bel!llote n it!. De he
won e rS vau het N oorden zijn dQ.llrover ootevred e n en
be~l age tl t.ich , <lat 7.ij zoo ve rro van bet Cen t rum VRn
bet GOHverlloment gclt'gen 7.ijn en hnnne bclaogen on·

I x UI:T "F.nl'REK van het Bbo msc h:p .Statl A.nH:I~C'r·
dam" van Bato'\"ia yin Cilerib()o nanr herwBBrle; is ef'll ~
verandering geko meD, en nu ta8tgefltllJd I'P Lelicn
a voud. D u tijlt van aankl1IDbt alhier 18 afhankclijk van

dergeacbikt worden gcmankt aan di e der Zuidelijken.

do bonoodigde tij I ,oor losoen of lade" 10 Cb orib In.

Nil: t me, l' dna naluurlijk j dat er zich eene boweging
opdoet; lI1e~ het plan tot de sticbting van 0606 afroon
derlijke Noorrl/11~'ib~ kolollie by . .AlbertI and of PriDetol land
SOillmi gen eiechen eene scheidi[Jg vall grondgebied l
antl eren uie viln de Jioantien, maar de dun rerspreide
bevolking van het N oorden meent dat de tijd daar·
voar thans nog niet gelegen voorkomt en vinden het

plan 10' belacbelijk.
De hoofllbron van ue wonderbaarlijke weI venrt 'flln
Q<leen,land ia hoofdzakelijk gel.gen in het be.it der
goudmijnen. Dit fooral is van toep&8sing op hat
Noorden. Oooktown, nu bare grootste en meas!. be
de vriendin VBn den gevoeligen Cbopin wae j had Del.
pbine nie~ ge tra cht hem iJpze tteIijk te osdereD, maar
eveu min had zij zi ch ar op toegelegd hem te ontwij·
ken; met echt vrouweHjke terngboudiDg en zelfbebeer.
I!chi~ g had ! ij vao het eerate begin dezer verllOud:ng,
- the haar nlet ~org vervulde j wow-el om den kunet·
naar 0.1 om It aar eigecc op den bodem haare Ltarten
~ I"imerende wensche'o , - tot nadat sen volkomen breuk
ontataan was. gee n enkelen sbp ged a.!'ln, die aBn Obo
pin had kun nen verradeD J wat zti voor bern ge,oelde'.

Eerst toell tij 't bericht ontvangen had, d.t oijn

Proleslantsche EercliiclIst.
z

0 N D A G den 19 Nov. 1876,
' ~ ulOt"gene teu n llr~ .
D •. OVJNK.

Boolllseh I\,alholickc

Eel't~di(> /lsl.

Z 0 N D A G, den 19 Nov. 187G,
De vroegmi s '8 lllorgenB ter. 7 nre.
Dft Hoogdieo@.t Oul half f} ure.
Lor deB 8,'onds ten 6 ure.

UlT BODJO!'l'F.OOno meldt men ona:
.Op deD 1 ~ dezer ORm de wodono \'an Pad{fi!!/(IJI
ten buiz.e van cen chinees iu dflt dietr'ct 29 ta hil gcpreporeerde amfioeo in besI.:tg. Rij onueuQek verklaarde de chinece tlcze ver~ llaperiDg gevonden t e
hebbe n onder een boom nau den oeV Br der Solori\·ier.
OfscbooD dit beworpu vrij ,,'ertlac ht voo rkomt· en in
geeD ge \'al tot ' t::! DIan! vrijllpraak kan leideJl, ZOIl
Bohijnt .het toch weI d.t do o.mokk.18a r. zoo nu on
dan ctntleel '40 hUnnf:D buit in d uD stee k: mosten luteD,
of wet deponeeren 01' eeDe plaats, waar zij die'tJ. later

De malte blik ,..n Chopiu blecf op haar ru.ten.
Wat giGg cr o~ in zijne opwaorta I!Itrevende tiel?
Ge,o ,Ide hij, d.t or een bloem vo or bem geblo.id

bad, zonder d.t bij tjc h daarvao bewuat WfLi geweest r
WerJ thane ziju hart getrokken tot dit schoooe men·
schenkind, nu zijne oo~enbiikken geteld waren en hij
weldra tot ator z u wederk.'Nn P Of 1.Og hij in d'o
6ngelengeetRlte een w ~ z;~n uit betere gew('sl;eD, een
aetb eri sche ver@chijning. die hem wenkte, om baH ui t
de ellende van het o!ldermaalH:lche naar een Eden ro!

een wige gelukzaligbeid te wigen ?

toestand galleel hopeloos wait, was zij t ot het besluit
gekom an, hare gefoeieue foor den umen kun8tenaor
nit:L langer te \'erbe"gen,
Zij had zicb aan 't. iju starfbed begeveo. om in rcr·

Zijne t~ekken. die nug paa door pijnHjke aanuo calugen verwrongen waran, kregen een zachter an Vt~di 

:::i~~:~p~~t d,~u!;a~~J tree:~!~r:ri~:~e~!:ee:aen z~~:;

ploteeliog iel. V90r bem te zingen.
Dell,bine bo.fde, de overigen .agen elkacJ.r ""
baaed san.
Den ;"unstenaar ontging de be".:illdiog zijner Offi5e-

Pa.rija: gekomen waB, dell lijder in zijnc

18at!t~

Bren

lieiderijk bij Ie .ta'D.
De !\vond was gekomen; eenc hmp verlichttu het
61&apfe rtrek en bescheen het gelsat van een kl~ine .
tNuwe groc p, die iu 611lut 'ferzlnkell om zgo bed
z.at. - Chopi n, had li c' ,t ve-dangd, onge~eItJ P('-rd lich', • jo gebee!e levan had hij eeo geheimen angst ge': ',etterd \'oor de eomberc sc haduweo van den .nacht.
D" nog aJt.ijd bekonrlijke Dalphin...t<lnd .OD h t
\'n~t~uei lld VIlU zijn legerfitt!J.t', IOU was een beeld y~ n
(,ouifsprekeJ lj ke 8IllBrt:, tranen droppeldon alII part It'n
lauge I IU~ \liA!lgen. Zij gei~ek in het. ;,itte kl l!rlti ,

d.t O U\ har. Iieftsllige ge.telt. go)f<le, oen [r"ur.nde
e,nge !, ~en bOfOnaardll(..\'ha lichtverscbijoing.

ger uitdrukking.
Met half ,eret-onen etem 'ferzocht hij do ~ r;\'fiH

ving niet.
,Denk n iet. dat ik ijJ,fJ flui8terd~ bij in k (l r~ a(ge
bri)k" n sinnen, .aeb, ik go,oel, dat ge1.ang my IlHlUe·

lao. goed . ou doen - het drugt mijne oiel omuoo : r Weigert eenen ster,eDde - de ver,'uUiog ZijDfT luhte
bede niet !"
Delphine logde b.a. krampachtig IreUende b., d op
baar bart. Thane .tou zij zingen, thanl'1 nu bur di, :;~
""wond gemoea door hopeloo.beid ler neer gedlUkt ....."

- Indien er io d"D iaa.taten tijd e{;o polit.iek geHcb rift
in Nederland is uitge komen hetwelk door d iegenen
in lndi c welke in de ollenbarc ZIIBK be1allgll tell eD.
voletreki; behoort geler.en to worden, dan gewia het
work vall Mr. W. O. D. Olivier. getileld: Y8n de
Sttlten·Generaul. lie peraoon van dell scb:ijn~:l is \' er·
gelijkenderwijs weiuig bekend. Hij "8 Htl <ler 1I1'wudiBsements regtbank in Den Hang cn au te ur van gUDstig
ontvangen Herinneringen Ban !\Ofr. J. R.. ~rh orbe ek('.
Doch zijn boek over de Staten ,Gencraal b wijstl dAl
hij in waarheid tot de zeer oude ken'U i:€f8en van het
J.lubliek in Nederland en in Illdi ~ he~onrt,: niet alll
bIr. Olivier, weI is \'V8ar, maar ala t:Ichrijver eoner ho·
paaide afdeeling boofd .. artikel~n in de A rnhCIll,:,che
Conrant, die Badert eene reeke van jarf"n duarin bet
licht plegen te zien. Een vereerder "an 1 1hotbeckt',
mede.arbeider der ArnhemiJche Courant! het 3d" uooftlsluk dar G ondwet krititlerelld. e n lirili .. ereud (o p de
wijze alsJ di e mede·arbeidel' gewoon is, ~(;h erp·
zinuig, geestig, onde rLoudend, en duidt'llijk, - "ulk:
een geBcbrift moet belangiSlelliug wekk (' n. \Vij wiil t"11
J

~~ 1~:td7~~~:D o~:~e~\i:;O~ d~~u 1::e:!J~~~:;~O:.ru~I~~~P~';t
kunne,n wij zt!ggen, dat al wie. 7.ij hel (10 k 51echts VO UI'
d e aartligbeid, een iJuofJtltuk. dt;:r Gl'oml"ct verlllll gt

to zien havenen , t'D n etjes haveneD, bij .Mr. Oliv i ~r
zijne gading ~'indt;, In zijoe \'o(·rrede1:!te li. de schrij\'er
het Bl~ mogelijk , tint meoige"'il, die todl eene gE lijke
l'igting met hem is toegeda8o, bem besclluldigeu zal,
een e rgerlijk, IlUll::ltootgl'H'enJ . keUer ll l· h'~ ge.\'oelt!oll;'l
vt3rkondigend boek in bet licllt gezomlef. Ie bebben
lll ~ uitJrtlkkingen zijn niet t.t) Eterk ,
Het s1andp upt
van Mr. Ol ivie r in saumel-kin g genum en, W.l3 het inderd .lad bezwdarlijk, b ~t door hom u itgek\1Z!J D hOJfJ8tuk der Grondwet t5cherpor te he kel eo. dan hij ged aan
heldt. Dit Ul81llit evenwd het hoek lli et 11l1nd er 6.111\1·
:-Junt. Alleen verooil ove n wij (IDS de frBn~, of eeLi B 'l:O{/
t innige CJ atire der Gromlwet bet Ulidd~l is, OlQ de
mef' rde rllcid del' State n Gen er.lal gu ns'ig '¥l',o r eer.e
c\'tlntuete grvndwethe rziening t l? ~teIllOl(Hi!' D I.,I<'I' t..~
\'-t'rbittel'ell' toch beweeg t mon maar Zl)liloil tot \'~rbc

~,:~(~~~i,~~::g::'~\'~~:~i~i:::~::~~~,~~~~I~J:i,i:Lo'?~u:1
\'u o r~tellillg

ee n 13Ulet gt': worPi'll w..H·\IL
(A

SCHR~; r S-H~; RIr, II T~; N.
- - - - -- - - - _ .._-- -
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SAMARANG.
A 1L n g e k 0 ill enS c h e pe n .
NedI. 3 M. Prcsltiont r rakron ou. Ifook-st)'.z)., Ynn llhf~ ·
YIa.
.ft~n g. Bark Cdp!n.in Dan. Williallls vnn AmHt.erdlllll.
Vertrokkcn Schep e n.
Nedl. St. G BTl. P e l. Xuidethcud!', naIr Bata\'ia.

LiLcria-KolTie.
Ver7.ond en Llnor den heer ,Mns rilt'l13lk, NetIcrlant1sl~h
('00s111 t6 Greenville in Li beria J kwamen in het
vori ge jaar in den a l'"do miacile n pJllntentnin to Leiden
eenige kiBlj ~8 met lllll'Je, waarin bm'oostQ3 0de kofli J
~el:l!\id wae.
10 \Var 'sche kist.en ovc rg epla af.et, Wet'·
den de ontkieUl de 7,llden naar .~ la.nds pbntentnin ts
Bu·t.ar.z:org geztlnden, W'aar zij allen Ie_end. aankwrunen
en r;ich goed o ntwikkelt1 hebben . Ee oi ge n b!ereu te
Leiden, Wflllr zij de aandacht trekken door fu rElchen
groei, lange en breede bladeren.
De Liberia-koffi~ hee ft r~edH 'fermnnr(lheid be-kregeH doo r hare groc,te boonen en bij'tondereh geur.
Gecll wonder, dat ooze Indische planters :r;ic::' tur. den
uirecteur van den pl$nt-entuin t6 l3ult'm z'-rg melJen
om pltmten of zaden, doch dt)za kOD ~ r niet nan yol.
docu, In het tijdscbrifu YOJr n ijverhcid en landbouw

ker vao !la.rd is, zoodllt ze verbouwJ kaD War,
w[!.ar de gewone koffie niet Hlaagt.
Uit ul waL lUen VflD d it bieuwe product weel
JDet ze k ~ raeiu at' to lei den, dBt het een va.n de I
tigete en merkwBardi gsle olltdekkingon ftnzer e
zal blijken te zijf'i wunt nog buiten zijoe 'ferbaZE ,
vrucbtbaal'heiel ell vordero goede eigenfllc bappeD._J
aHeen het f~it, UtLt het i n smaak: do mocst uitge~'o,
80ntdn \,.u gewoDc koffie zoo zeer over:reft, " '
belangrijk beid vuor de lliarkt zaer ~root en de nil\"
uaar d it artikel algem eea doc", zijn.
(w. g.) WilLa" BuT.L ~'. L.:
De Wflg, ((() Jr dt!lll llirecleur iugeslngen, is,
onze mceuin g'1 lIiot de wa-e In do pJade YUD de
langl.:e!.,bcnd .•n ttl verwij1.c n nun eene redllUleacl
llankondigiIlg, had hij 7.ich mOL'hm wendon tot de
di!che Rp~('erillg en tlc7.e lut t! e ~ minister 'fan i
DiuD, ten e-ind ~ Bu;') sp' cd,); Juugelijk \'ele ndel
pll\nt t:l u to "(" 'k rij!:i0n Oll Ie furte ndeD door lU~$d'
kO llHtt vau ileoll g<!HoewcIen N~uil' ul (.1' vnD delt h~t
~.rull e r S~n . , cO II Sul-,;;tlJltnmli ,an I Jlbt;~rjt\ te Rutter.
wiens hnnd eJdhuit! in di e 8tr",kl!tl yel l) Tt'ldi i:!~ I
en J'I()r wjl!U~ mc J c wm kiug. 'l.uU wU gueJ iDSf::
zijnJ dl) upgt'lUelJe kistj es le Leiddll b~ko rucl.l loij
In (10 koffl ec ultuul' Jig l. \'O iJr een grvot deel J€
h:um st ruu THdil~. Dill. de -vreeuu.1eJiugtm H O t! me
Liberia -lwft'it) ill ziju b~l.ilt.i1Jgen Di et Yo)or zU!

LCller!wl1digc uric\'ell.
Tol.'u ,an Jt'u .'O:n ~l· mun "rj~l}d ui b Frif'siar.J,

::~get\~:~:~iJ~~i \\:~l~k:: ~:o~liL!:L g:~~~~:li~:.~,Z
uoeu Ja n 01lS in de ::wh udthV van een bo(,1U Iltts
kt'u op 't droo~l' gl"lle {'n - O\'t r ai!\ rit'll bu hIJ '
H at g~~prek kWl\m ou k iJp U.llUl ~I· 1UgB A:;pasl 5
t~ri\' ijl 'I; 111U 1.1.1

1·.:·d C'k!l"t:'lemJ e

g~d Qrjg mea

b

dat ik ill rniju n iutI ee n i dgt;m tltUJlut:r bad , w..
trt."'ft dt.~ wBt\rtiee.i llg \"1m geullt; lUd bOA k - en ik
meende ~t llIees t :..' ruehl, uao w~iu zij lc:' he bbt:n - i
dert op 1 i ~ IlW tie lust ill lll ~ (lutwall kt over lit
ling eo zijn s~itri f('c lI Jlog' id ~ in 't w~.jdt'n l~ 1
gen. - Mag I k. lIU, gt::\chLM h ~~,' It:l'd:lidetlr, tlat
mQar e t'lIS wee Ipeleu P
Ik l).lgin dtll1 mel t· \ t'rkl:lI'QTI, J.Ilt luti. behal

~~~~ p~~n~l: \'I~:gbl'~~)':: J~i~in (J\:~i' b~~me~I~!gdC g~~:~
geen ander,) nrheitl b e tr~kk e liJk ile:!t!n BehrUrt
xiju e werken is o;..ut.'r tIe (Hj~ eU ge itoUJeI11 dm
\'fin U a.ml::'i iu /I Los (!ll V.•S(," o! ill " Mann en
Betceke nis" en do kritie k \an de 1a 8nUgB8 \'~.
pl'cdikant vno Hemm E' n. in J3rtln~H·iJ·s lijdt!chrif
D t'ze kl'it: c 't ' · .111 J ~ !a S .. getui~<"!l1de v:m atl
js, dnnxt me, zeer gr:eti gesl..agd . Ik I IlB Imar
iliaD- ;; i:; L;'l

IHOi,

UW ll

u;o..;~

ti;~""t;r ; l.1uuU f.all

iu

in NederlandBch.Indi e, dl. XXI, 3f,. II en III, le .. o
wij bl. 119:

dagen. dll.sr tic \, ool'rllall uer Be'tiften cn ~rli~'
wn8r\'nn man ke nn is dient ttl !lemen, zoo rnaehl i
OYCl wcldige, d groo t, i~. I'~ krUg 't uan ouk S~I
mij'l bibliotJ:o(,k '1.:<0 UI.H) bUW J , a.IB ik ow rerbeeld
de elak 'l; io I :L!l r s c ulp Hl(let hehbc n . wan cer i
rijt>[1 boekcD t' aBi \'oo r me tic staRn: bl.lekcn lIre r w
geertl', boekon over hitltorie, u"er kUDftt en DlltUI
len ~\' enZger b t:'l~!lgl ij ~, sHen '."fggende, neem en
me: en ik kan nitlt, ~ a.nt d ~ d..'lg;:I O llll W8nlh~t
'd D\' o nJ~ nall mijne huisgeunoLe-n ee n :3000 r
uit; Ttrnckeray he b '~~!()1·gelez~!l eD's mo rgcml 7l
gin a's verdor ge"onlerd ben in
lee rboek.
nid nfgedw:l:IJd 1
L!l Sauss'iye d~n gnf een nlO lie stadie t n
_ doch bij krititwert lll.'t It OlH'i~t'?nlolll in tiC' i
Di t is niet 'fcrkecrd, neell uitnE' ~ etld . want i
dnatl i@ met 't Ch r. bet hegi n !.l el yan kritie k gag(
Toch heb -ik eru bed t! uking in te brl3ngen, die (;
Ia S. ut'grijpen ZIJU 81s hij v('rnau', 4lat ik wisi
een jookrrouw j die, zijn op~tel1e n g~le~eD hebu{
be:uigde, Ju t 7iij gee.n lu:!t had om kennis t o ill

be~~:~~:b~~b:e!t:~c~a?rU~~8n(~e:~, e~ltl8~~~ede~cz~B~:

hnifgabroken oogen op de gra vin ,an P llt 0cka on
terd::l nauw 11)orbsar; It.n; ei:.' .8 , - tingen --

den 8Blon kwu.m, oPbude de deur<!Il l'olden de pianino
Chopin tot ou.n den do rp ~l VOll bet slsll pvtrhr k
Dearnn wiaeelde Gutmllnn fluisterend eenigt! \\'0\) ; den met de gravin en r. ette zich aan het klavier, o[D
het gezong van De lpbine te begclciden,
En zij t;)ng dien loftang, W ~' <lr vQn bewe,erd \\, ordt.
dat 3tra.della cets dot)r de Y()llrdr<.l.cht o· lan ziJD. Ie
yen redde .. an den doUr der aluipWQ rdenaar::, die
gehuurd waren om hem te dooden.
De stem van Delphine .hlonB:: in den Blwlaog >:: UlJht,
sidderend: zij werd bij na 'feratikt door de fma rr. J ~ie
dr~igde do 7.angl!lter te overmanneo.
Maar, de lDdn\kwekkcllde 1'1, chtigl'eid ~au het ut);;~nb ! ik e!l de
treffende innlgbeid fan het lie d sleepten de z ll.~!t.<b "
dro f{te zangerell weldra medel zood:lt zij z:ich ~(1~'en
alie aardsche Iwakheid verbief en baar ge z8Dg kltHlk
alB een lofHed uih boogel"e sfuen, ged r"gen op de
akkoorden van de pi.n~1.
V811

Een laebje .pe.Jde om de UUDn. bl .. ke lii'pon
van Chopin.
.Hoe B,lb oOD, -

r:

mijn God hoe 8cbo)u
preveld. hij.
.
Het lied ".. ten einde. Delpblne bod.kle !.aor
gelaat en weeDde bitt.r; Gutmann atond op DB" «de

het . bed van den zieke en eteunde op eon wcnk ,-an
Chopiu. diane hooM.
.
Maar si.j bedwoug siab rehe; bur I!nikken Old. {'
De trekken ,·an den kun st-enaa r diJ.l ~ den :lID, dat
drukken le. nrkt ••rde zij ,iob beraid &an den Wtn!K;h ' lijO l""tet,. oogen blik g.komeo "88.
Yin deL iUII.len-.r ge.oll! te ge,.n.
!
Tooh richlte hij, teo vollell bij tijll b'''llotzijD, d.

mun

e~n"! U

D e!phi.n e liot- . Bar handen zinxen . T~rlijl !
tr:men langs hare wangen bigg.e-ldeo, begun Zlj
Pdalm \'an illtirceilo.
Toan) we;d het ge1. lo g Die!:; begell:id door de
koord en ,an de piauioo} mIHH· door Let r..aL!ht gO\
door de nan\{" bedwollgen an ikke n "an de get I'!)
des kUL sr elllhlr8 tlie. 1188::,t ziju bed op de knie':; 1
z:onki' Q W ineD en bnden \"O~: het h~il d~r zie t \"3,1
sterrend~ .

En to en de laats te t=~Otl nn den psalm rregE
dwa'llde ChoiJi n'iJ omfl'Je r~t e bii lr nog eel,l. tnll:l l
nam eivo'te dankb anr lll·iJ l:,nt dfl g-eschok-t:e- 4UDf

J;ijt~a::~~\\';'~n;~~~u~~t"zija gelaat (1m, t~n e:llo,
haod to kUSd t1 n \'an dell nie t lIl intll r tr u~eU ,·r
A.faar ree Je had ae wil:·kalAf: nth den Engel
doo ne het stolfolljk omhul-e! .. an dtn g eni:ilaJ ll
hoofJ ';!; cm k , p Z.!j Dt\ b()r~t, zijo
de ~euwige bo..ruwn~{i1A der S'clif!l
h gemoet.
De ~phi -e boog ZiC 1l 0\·~r de n ilie!"baren d(l od~,
~n~nd e li P1!~o drl1ktt!o e~{l klu (~P tijn \' oorl.:.oo {
Zij ldaagde nie{'. tij miktu nief,. zU fiu!s tonl o IIi
.thana beh0ort" i.ij miF ~
&a!! g~ra &kt" zijn
WtU l,)p~eit~geDl

./

::!. ~~er!~~· ~!~~~k·.d: :ttoo:~n k~~;::,S~:'·1 :::~'~!t'~::~:::tPTI.g.:~el~~~~\:~;~eer~~e~e:: J;:::~:~:~~eoi~ :~~::s::~w:".~~tv~:vry ~:~~~:'i
.
J

thana bij eanigan, de_egeweeskHamerling's werken
zijll 01 :·.elelijk. .
. ...... ..
,'.
.
Nnz•. i~ ~iet .boweran,.datde dame, .die _iob d.,:,"
tegen lily 'llthet,. preutscb I. of, overdreven . _ede yk
gevoel heeft; hoe won ik dat beoordeelen, hoe bij een

!

ander miju misschien zwn.kker,-~~edelijk b.ew~t~ijn als
~"atstaf a~nleggoDI ~et zedehJk !fevoell. b'J den e~n

fiJM' en dleper ontw,kkeld dan. by den ander, eu..'1t
houd me maar aan het zeggen van een grooten w~ze:
• ieder zij voor zicb _elf ten volle. vorzekerd!" • .Maar

~:;j~a~e~:~e~~i:g' oo,;:~~~f:k ~~,. ::~[. ~~::r

:.:rg:j:
werken 't giin, .icb van den. andoren hnt. tach' weer

zoo: o~gun.stlg en be.denkehJk

d~aro,er

u;tlaot,

ver

klaa. ,k hsver! dat lk er g.?ed III komen bn, dat
een mensch Dle.~ weet hoe blJ hat gevoelen van den
heer Is S. begrLjpen moat.
We gaan nu den wiDter weer te gemoet - de win·
den waaien en de regaliB strut men neer om de aarde
alB met een langen kuo te beds ken vOor baar vruebt
en tot boom en st~uik zegg~Ilae: n't is genoeg, berg
nu nw sierlijk pair maar zoetJee wag, tot later". Do
zon treedt ODS verder eD de avonden oRderen alleDgB,
waarbij we in Holland weH dab oude, hec.rltJke genot gaan sUlaken in den ~choot der fBlUiLie, met zang
en lektuur, bij lamp en vUUr. 'VC'llU, tegen dien tijd
zal de Utrechtscbe aOJbter 01 lang onder hasr vrian~
dOD en kennisa8n naar een bezitter vsn llamerling
hebben rondgezien want vel en zijn ar, die IIAspaalt." Dog niet gelezen ht'-bben - alvorcDs nog baar
lUoeder gevraagd t;e hebben, (,f 't geen verto,ie:n apija
is. ]\janr Hagen Zdl het de zedige freule, en de maw
mo., die de kritiek van Ia Saussoye gelezell heeft wat
tal ze 8uLwoordcti? ] k zou 'L muar latelJ, of yraag 't
aan papa?
Misschien zou dnt BnLWOol'd zoo k-waad niet wezen,
ale 't rncisje nog niot aallgenomen i8, Dog nict \'erschijut in de w~reld. Doch als de dochter nu 2a juo.r
en al ouder gewoden is, dan zon mijn oordeeld zijo:
mev!ouw, geef haar Aspattin. ge-rust.. En ik ZllU zo(}raden, met zulke uitsprllkeu uit de genoemde kritiek
,oor me, als deM:
• Hnmerling wcet zoo verleide1ijk:
en gruwel~jk teveUij te achihletell dat de lU~t-8ten
tijnel' bocken voor vronwen Diet to gcuieten -.djn."
En lIik kan de leif,ing van AhalH'er ann sll'ehts weinigan Banbevelell." Mark inlulJschen weI, J~t hier niet
Aspaeia gen06rnd ls. .ooeil ook !'apBsia omyat.~eud,
zegt In Saussaye dlit II Hamerling hen, die 't zeJelijk:
ideaal vert.egenwoonligen iu zijn w6rken J Joorg!litnde
op den achtergror.d Bchuift_"
Eli tluat do behandeIIDg \'an de vraag van l:3okrates naaT' het goede j,n
uAaposial l (t'elkelHt) verdun.gd \\,orJt on ef eilldel~k
letterlijk mee wordt gesold."
llr bioDS ook na ~mlk oordeel o\er mijn uitgepproken aanb€\'eling niet. lllllllers de hr. ja 8. \'erkluart
elders, dat .dtl belioelingeu des dichtertt op I-em d~u
indruk maken van rein en edel to z·~n." _fn Hdat
Hamerliug. voorlll in zijn twee groote epiache geuich
ten (en cen danr\'au 16 dl::l buv8ngenoerudtl lJ wtinig
aallbevelenllwaurdigtj" Ahlli'lvt'r) geBproken he.eft lot't
hart van de kiudllren dezer seuw." En Rl wr:;t hU nu
zeer b~paa.1d da kil1Jereu uezer eeu\\', hij Je-okt daar ,
bij aan hun hart eo de heH 10. S. is niet 1.00 , dat hij
dit bun hart olltunnn ourdei:'lt V8.li de iJenl~n en W8.llr
acbLige beuoeftcn dar tuel1acbi:'lijke llalUlll', en zijn bedoeling is ook blijkbaar, om f'r luf mee toe to ZWIlBien aan Jen dichtt.'r, die dnt bart Wt;H·t t~ tt'idl'l1.
Gij 7.iet, It'zer Jut 't, lllijtl o,_'gUll;"rk. i" om HamrTling in LJetH.·I,erming tu newen, uiet tegl-'l1 over 't;
C!Ll'ietelijk gevol"lt'n van la S I Illaar tHgen htm die, als
mijn Fl'iesche vtiOlld, te \'ed lOuden willen afi~iJeli uit
den Vllrw, waarin die hf er zlin oorueel het't'(; ingekJeedj
en om HamHlillg voor eell publiek te. behollden, d.t
t1l88chen 't christendom en 't alhel:iUle ill IllUflt, en
z~ne le7.er.:i uit <lien krillg \'otlr de botitt'liug viln
profanen ta behooJen. Ik llleen, Jut er h-3e1 w/Jt U'JOken gelateu worden, die \'rij \\' l1 t meer kwnsd eLichten
dw'} die vun H. En de heer la S. belijdt dan ouk, dat
II H.'tt
boelten lliet wpgalepend zijn en 't publiek, dat
frivolo tijdkorLiug zoekt, er lliet \'an ge,iiend is.' De·
wijl dit Dlz:oo itt, mo~len Wt', L---.ijOt:l inz·ens, in plaala
"an reden te ge\'en t.ot nietke-nniBnolllt\, veeleer ona
best doen om _' l.ulke boeken a18 Asp8aia 6r e6n ie.
gewet:Rcht to maken en ing411g te linen "loden. Want
er is belangrijke stof in.
lndien dan door som.mige uit do kriti~k van de 13
~ , f! ,: ':"? lc (Ynlc !:~~;"
~"'f~f'\'rt:?,,_ ;", ,1;,,1- '.':;j ~n.h~~rll-. 1~,",1zo liggen do Bchriften \'an U" dear is niets \'OJr Uj
dan neem ik de nijheid te geioo,en, uat dio ilIot~
Bom, zoo in heb algenven gellomon, niet de, d\), r
dien kritikl's bedoelde is, Want iI!dien Lij 't weI zoo
~emeent.l had, z(n ik hem 'an een ieiBjo oDnwedoo~endheid en onrecbt\'aardigileid ruogen bescbu'digep,
':,'lsr bij in dat geTllI ODS • ?ijn van gelijke beweging
it hemlJ vergat.
j

j

j

.un do firma vanOvenee en Oo•. teRott;;d;.mi'
gen, dan die er nit H's geaohriftenwaait, - geen'van wolke wereldhet bdl!k.A:apaaia een
trollwe~
v.oor .,5 jaar 771bollW. woeat. g~ondente Mandbecbrietell kan 't, dunkt mij, ernstig hotrenren, .in- ! aCdralt geeft;i3 ...ntwoo.d~ '. dan 'tboek wei Ball de • ling in Grfp.ebt "fgestaan.
?len bet nog ..piet ehriatelijltpnblielt smaak. v;n~t
ei~ebe~, die de.n roman gesteld zijn PHieropzou
'n zoo degol~ke denkbeelden alii door verschli·
ml ••oh.eo weI wataf tedingen zYu. Maar detyd i.
lende gewroehten van H. heengeweven oijn. Het
dnar om te eindig.en.
van Reuter.
ziju SOUlS heele pteekjes, bie~ sn da~. ,Zelle ill
MijG Friesobe ~rieDd besloot zijn rede met: ~ook
6 Novemb.r.
den Aba.ver; En ge?el?! dat ~oor de wild~, w~p8cbe
"~ort m~n ~auwehjk8 meer over. Asp.sa .preken."
D. Porte heeft het Ru••isch. ultimatum .angenot?one~!en,.dlemede,m .ntgedl?ht Banwe •• g zyn, de
D.t DU, md,en 't waar was,wat ik hem niet toegeven
meo;
een
wapenBtilstBnd
van
twee
ma.nden
i. geBloten
'IIInel~kheld van den lezer gepflkkeld wordt de
koo, zou ik to betreursn vinden.
en de vijan,lelijkbeden .ijn gestaakt .
heer la S.i. weer dadelijk bijde hand am te beken·
Men leze A.pasi., iDeo le.e boeken ale dit en de
De AmbaoBadeurs te Konstantinopel hebben de demarhtie~lijn vastge'teld. Knrdinaal Antonelli overleed
toch gobeurt, zsl Diet do IIIdrnk v.~n geheel 't st~k
o?Lm~~t, die 'nllke booken gelezen hebben, die rijzen
den ge de.er. Op voorotel van den president der

d:n~i:::l~;:~~I;~~p~~~ker::,i,~de~n;.ern;~=:etttd:tO~

:~;,\~i'~~~te~iln~f::;::::::n h~~)at;a~:~.:ki:'~:~::

op 'de lazers veel maer nog deze zyn: ~eJk, ee~ tlJd

blJ mLJ .- maar dit zegt Diets, maar ze rij1.en ook in

va? we?ld~, ellende on boder~ was die. romelDoehe

kelzer8~.lJd J Eo wanneer DU mderdaa.d de dagen zoo
gruwehJk waren en de wel1uet en de mlsdaad zoo groot,

hon dan de kun8ten~ar ,die, dingen voorbij,gaan? Kon
dnt een k.uDstenaar, dlekllld 18 dezer eeuw, die den drang
voelt naar uittetting aller krachtenenb ••itname allerge
ni tingen, welke aan deze eeuw weer eigen zijn? Kon de
dicbter, door anders to spreken, 't hart raken VOll de
kinderen zljns tijde, tot wie hij Bpreken wi!? Moet
hij niet tooneD, dat llij hun gevoel~n8 en strevingen
begrijpf:, dllt hij zoe gehesl peilt, ten einde hen nssr
wat betere te doen verlangen en ze te genezen vau
die begeerten? Niet van een braven Hendrik, msur
van een Humerling lleJUl ik 't aan, wet hij Nero in
den mond geeft:
D"ch ~eD8Chli(·he Begier bat keine Grenze.
All!! die mit feeter Hand der Wille steckt~
Muar men blijft; beweren, dBt hij de morasl DOg
Anders dlln door middel van zoo vreejllelijke kontrJ,sten
had kunnen prediken en dat een ecbt kUDstemw,r 't
~nders zou gedazm hebbeD - ik spreek 't niet tegen.
Intus8chen ieder ontvangt zijn individufl.liteit bij ziju
komat in de wereld
En nu W8t ~AspaBia" betreft, want het is hootdz8.~
kelijk voor bailor - niet your haar, maar voor bet bo,' k
dat fittar h[l.8r hret - dat ik pl~it:, ik moet bekennen,
toen ik 't -varleden wint~r in (Ie gezcllige binnenlmmer nan mijn zuster voorlas (ik las 't geheel voor,·erbi(.lckt go lli~t bij deze tijding, preuL~ch vfuLertje,
bedorven nufje!r), dab ik 't onder blijvend intert'l!t en
zonder ergernis heb knoll en voleiudigen. Die eonkele
gechargeerde LoofJ(oItukkeD, waar de bloemen nl to
wdig ~ roeidell on de geuren al te aterk waren, en de
spijzen ambrozijuBch en de nachtegalll 1.00 onnavolghaar eloog en 't Illeer :7.,)0 hemelst'h hlauw was, die
vood ik ~~n beetjtl vervelend en ik Ijtl:llJe ze op reb;
ning V8il den Dnitschcn geest dic mear ocean·s(·h
dan Flober IB -- rna r ZlIlk.O tooDcelell ala die VUll don
Btb~ld aan lit) AtLieensche haven, "'an het marktgewoel van koopers en \·erkoopers VBn de volksvergllde
ring op den Pnyx, van h~t beze>ek in het stelin' vuu
den betlhlhouwer FiJiu8, Oln bij 't; begin Yan 't luok
t.e blij\'efl, 1.6 hebben r.ich hnHst onuilwischbl!ar in
onzen gtlt-.t bfgedl'ukt en we ziju er weer wat llH'er
door Lbui8 gerBQkt up dieu bevoorrechteu klaf!sieken
bode Dl.
Dit nu en nog veel meer stemt ieder gaarne toemoat' is Aspa!$ia BOlUS 0, k ee-u tunol kIl1'tt.kter? ~O(l
wordt gevraag{l en mijll aulwllord is: ABplu~ia Lad iklief Z JOais mijn fantasie ze op de cerato b!ad;o:ij vond
\'oorg("$teld, wel aller oog tot Zl('h trekkend , mnar
tlen eerb;edwilardige matrone. Doch zij Joeb
dUBrna ell tOll e:nua toe VAll 2.ulk een leelijktl
keDn~n, «at ik zeg: ~\ L:18 tnt!t- Aspa.sia!
Geou vr llW
verbeclde zicb dati A8pR-~ia, ge]ijk zij hier geteekeod
is, VOflr oen man het iJeaal van een vrouw voorstl'lt.
Zij tuell, een vrouw, wil van geen deugtl weten, WRarbtl mt-'n aan plicht, van geen litd'Je, waarbij -well attIl
opt.-ft'oring deokt. Verbeeld n de voortreffdlijk8~('J
hecrlijkBtu vrouw, nan lichsBID cn geest, zonder de
WI'l't'! lit-fda en gij
hoLt Aspaeia, maar geen ideJlI j
vrouw. ~oo is werkelijk de ABpasia van dezen r\ln·an
eu gij zouut rneencn, dat dit den compoBiteul' van
het boek. yerbotgen ware geble\'e-n r Bij wed dit:.
:Mllar dUB bet'ft bij met ha81' dan toch weI het; on";0dt>:liJke willen malen? Neen. '\Velke rol bekleedt ze
dan ill zytl rumaor Ailpasia was hem noodig vo.)r tIe
kompmdie van zijn werk. Zij is de band, de e('nheid
van den r Ollion. Hij weet, dat hij met een B!(leht.o
vrouw te doen heeft, hij iichildert hoar ook zeueIool'I.
JIl, het is alBof Hamerliug in de 23 ordengden, dio
hij (d~el 2
174) Euripidel'l van zUn nienwe vronw
J

1
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t~~ heeft willeu 'geyeo-. W"ant-\eh~lv6 d~ j~a~8te zijn
,e 8reu \'olkomen op hn.ar toepasBelijk. De zondenlij~t is de·~e: ongesladlgJ grilligJ onLrouw,lengena('htig,
zich anders voordoende dan men iE!, valsch, boos8ardig,
vol strcken, onrechtvanrd;g, wreed, wraakzuchlig, afgunstig, eigeuzinnigJ dwaa s , geslepeD, praatziek ijverzucn ig, op tooi geatelu bchsagziek, geweteni(10B, r.on·
der hart (zonder geeet of verstand.)
j

,~k:l~!n~o~~ ,~e~~~ri~je~~\a~e 1~:1 ~rl;~:ni~p~i:n~~

en~: ~:e":,et:;d~~~t (~::rw:l~~~kte e~~enin;:::~e~:~

men en ODS verbiedt hij 't genot der pro( fname !-Ik
wit 't; woarechuwend element in zijn stuk niet ignoreeren. waar het feit, dst de hr. Ju. S. zich in Hamer
lings gsschriften, naar zijn t:igen geluigcni8 II verdiept"
heef!', mag even min \'('orbij gezien worden. Hl·t ie't

haar bekomen als zoneven is aangegeven; hij tlllrft
dit, dowijl zij in den roman eenvoudig tot spH Jient
voor de beweging der persoDen en der gebenrbon;ssen
om hoar heer:; dssr hij met haar slechtB wit repreSen~
tCE'ren't schoonheideidee, de genius van hel; Giektt~h6

~::~~:~:~t~n\V~~i:r8: :cee~~flilJ;o:g:.r ~{:i~:jt %O~~

~eijel~e:;tn d~~:o:P:enP;;~tl~Bde!~h ~~ ~~~e~~:h~Qg::f~~

beete middel tegen miBveretand "nn zijn {,ordeel.
De plaats ontbreekt am de vele bel.ogrUke en
ware opmerkingen van den beoordeelnBf omt:rent il. af
te schrijven. III: noem er slech's enkelen: ua.t H.llijna
te gelE'erd is voor kunstenaor; dut hij r.ijn pOt'zie
op de weiDig wezenlijke fHo90fie van It peBsimisme
veroverd heeft; dat hij ni~tJ gelijk Schillerl Zijll aes-

der goedheid i. gewee.t. Athene in bloei heeft .'eebts
't eerl'lte lid van hasr tweevoudig ideasl: de klllukBg~.
ihie {::::: 't sfjhoone- en goede) tot een geucheveerde J
yolkl)m~lle eJ."pl'essie g .,bracht. 1\Iaar 't zedelijk idee
bekleedt toch ook een plaats in 't werk, niet Wtlar r

theti(,he beechouwingen heeft weten vrij t~ milk en van

de wijsbegeertt'j dnt r;ijue werken zlcb kenmerken docr
afwezio ·'eid van pfly~hologiscne analyse; dat zijn ge-

at.lten iot. mas.ief, bebben en bij geen humor b.zit,
dewiji bij geen oog heeft foor 't kIein~j dat hij in
verbaLd daarmee ook dikwij!s den eenen stap d\)et
,qutil ij a du sublime au ritlicule, etc.
Daarn8sI!lt l::an ill: evellwel niet yerzwijgen, wat de
t. 1& SI verder flOg ten gUllete van het z ·delijk ka·

l~:r s::~,~:m:~~~n/e:::nwIT:;~~~r~

dichter, een
~r eerlijk strijder, die 't met ,de levenat.ak niet IiehtziDnig opn3emt.U j in zijn Bchriften treft hij .'t waar1ijk
schoone" aBDt en hij vindt, dot "in de poezie van H.
de l.eginselen zeer sterk op den voorgrond sloan."

boofdzakelijk IDaar t>:en geniuR der Bchoonheiu en

Ja, IDa£r \'an ~~lf een (ndcrgeflchiktet a"Dgezien de
de ho;)fJrol vervult, Of 't dan
1 iet verkeerd gezien is om Jt scnoone de eerate en
It goede de; tweede plaafs te doen innemen ?
idee der eehoonheid

Ne.n, alweder, of Iiever H. kon niet anders bij 't
plan aat hij zich ge\'ormd had, want hij WIJ8 aan de
hiftori.~ gab ndeo, Hamerling kon Sokrates (de hooflvertegenwoordiger "Iln It goede) niet laten triomfee.
ren, niet zoo als ik weI gehoord heb, dai men dlt
verlsngde. En tach meer daD men wit o,alluemell

~~·~~\::!"t:d:;':~:~ij~\.en~iehr::;~ :~~, i:ie!e Ss:~~~~

teo hy ce lijkhaar van Perikle. op A.pa.ia we'l't _
ook de beer la Sau~slly gttuigt 't _ die beduidde,
dat de t ekomat Diet &an ASp8Sis} maar san Sokrates
behoorde. En zijn 't niet de lippen van 't kind Plato,

~ij:~::e::t"·<'~l~.!ij r:::::~f~:~ ~'~6!i~ie::~~~~d::;

voor H, 't cbristendom slechts .een tijdelijke vorm
lJ
van idt pl-jsmo
iB). Maar) dewijl va.n den grooten
hoop dt'r inWODer-l:! vall Nederland. ook de bescbaafden niet uitgezonderd, weI kan -ge6egd worden Wftt ]a
S. van H, getulgt, dat bij slechta I geplllats~ ie tegenover de openbaring des Vaders" hoewel met- hem le~
vende onder een latera bedeeling, die door de theo-

en waarvan de zaden over Alextlndrie naar Paleetina
zouden waaien, waar in Bethlehemoa stal de gro.Jotete aller
m('nlilcnenkindereu gebvreu werd? En om-niet tot feel
k"e1ner bir:o:derhedcn af t3 daleo, W3.8r telkens in 't
\'erborgen " goede o\"i:>rwint, a1 wordt 't niet orkeDd,
berinner ik nc..g al1&en aan dat jeugdig minnend paar,
dat de pee'Btad vt'rlaat om in' de waldero "an het

logen ,de belie.ling de. Zoon." (de ebri,t,lijke) worJt

No.-rden de w.rmer, di.per liefde te stieht.n.

zoo'n 8le~t auteur niet voor aDO, ED 'lVanneer do

\:':e l;:~

.

gemellgde bericbten.
- WQt er te Parije in dde dagen tijds san vleesch
gehruikt wordt is nog al van be!ang. Gemiddeld drieduir.end OBsell, duizeud koeien, tweehonderd atieren J
dui;'.cHHl kalveren, twintig duizend BcbapenJ vierduizend ·
\'14. kJDS. Door elksllf gerekend weegt deze massa 3u
millioen kilo's.
- Op eene spiritil!che B~Bllce in Amerika werden
ondorechciuone min of Dlct'r uitvoerige mededeelingen
ontvangen \'an beroemdd perslJnen uit de clusike
Qudheid, Op verzoek van een der aaDwedgen, werd
ook de gecst van Bucephalua opgeroepen, die zoo vrieD~
dellJk W8~ aDD het gezel!.lchap mede te deelen, dot hij
nog sllijd veel belang stehLe iu leLtlJrkundig onderzoek
inzonderheid op het gebied van op\'oeding en onder·
wUs. I'o tichalk, die dezen Dnum te berde bracht, bad
natunrlijk het medium !itet gezegd J dnt lluce'l'haiu8
een psard was \'an AIl'l':llnJt.'r dt'ln Groote.
rf1~ Lontleu heeft eell prof~afwr in de t:oo!ogi,', de
heer Lank;:¥l~r ten IllCditltll, die de gallf be! it gees,.;.
lenscbrift vo-)r den da~ le bl'rlngsn, bierop betrapt dat
!teL mudium zcl f ue letteriJ en krubue!N schreef. Iii
d~ Times gt!cfr; de7;e geschiedenis at,of
tot e~n uij
om,aogrijkcn pennestrijd.
- Onlangs werd te Nieuwetliep op lit} reede door
het ramtoftlll::whip S...:horpioen een ral1lprvef genomen
01' eon dliur ten ankel' gelegde kunoneerboot. Ret
ralllBcliip liep met een zev8ulllijl8 vaart op do kUllUl\~erboQt. wie.rp llle~ zijo !jeheg die boot geheeloroYer
ell Loorde ur een belangrijk groot gat in, zOlld'lt dat
nlBrluig t ·16tond lOU gczonkcn ziju) wo ht:lt llit't Dlet
huut WaS opgevull1 gewe- ~t, AJl.1u had op de SdlOrpiot'n
Z0er wt:inig vall deu sehok gt:}vcflld.
- In 1875 werJen in Beieren gtHuiJJtlld 13 milJ-ioen h. Hulil or bier gehl'ouweo_ welke den Staat Ran
beletlting 20 miilioeu lllark opbrllchten.
De nitvoer
bed<oeg [)OJ,OOO hed'Jliter t 7.0udllt. het. l'e.rbruik dtlur
l;j lande 12,4001000 hectoliter, of gemiddeld 161 Ii
ter per iuw(}llt:r heeft bedragen.
~- .Ala plaat:!vervAnger \'bn bet Perzltlcbe insedettp leciel' wortH dl;l wi!..lo rQ1.f'maJijll (BeduUl palustre)
rumbew!en. De plaut. <lood!. ZJowt.,} in \',l'dchen aJij
gt'drt}()gdoll tot'!!:tand ullerlei 1astige jllae(~ten_ Eerl
tlnduur, oit. die plul.lt bereid, d(let de }Jij:l en lIet
jouKen door inf'cctenst.eken ,~erllolzllakt, terslond be·
tll~rl.m, De tillduur met glyer\ril1c \,crlllt.ulgd i en op
(h::: IHiid ingewre;\'en, verdrijft. de zoo IH,st.ige muggen,
~ Er 113 in Nieuw C:litH.iuI.JlH
1 ikkelerl8 ontd.;,kt,
en reeus zijn eeniglJ Bcheepe1a.diogen dt1BI'Van naar
_Fraukrijk verzonden.
Het (rls kelllnerkl zich voorJ:Rmelijk Juur de afwezigheid fan zWQ,vel cu araerli('ul1l, en bevat Vall 8 tot
2n pereent nikkelmetaa1, vt'rmongJ met ijzer en mag·
llesiulU. Het melRal Jangs don nallen cf drogen wPg
\'crkrcgeu is veel rl;lkbaarder dan het; Engelsehe (If
Duilsche.
- Duor de Maatscliappij tot retItling van tlrel1kelingen in J<~ugoland werden in het vurig.j jaar 725
IDenschenien'lls en 29 schrpQn ger{J(l. Verder gaf zij
b~ldoningell VO)f bot redden \'an 195 LUel Bchen door
,-it'scherB, SedtH t hlU'd opricbt'lJg .z.ijn .loar haar gered
2:3,786 schipbreukel ingtm, W8Hrvoor 7,ij heeft geschon
ken H59 go IHlen tm 'lih-er'll 1Uetlo.ille~ c1l4:7 1 170 p. st.
san geldelijk~ belouliiugul1_
Uf:letWOn nan Otl ::=;)~ r" "<leO"g"'JO',""
pij om~fr~ekB 11,000 pJrilOUJIl
siechts: e~n man in ISi5 bij het
verloren.

TELECRAMMEN.
Batavia dd. gisterEm.

AANGEKOMEN bet Engelsche schip County ot
LanC:lBter Tan Glasgow en het Amerikaansche schip
SumnEr R. Meud van New York.
Ret st.ooIl'schip Madu.ra ia:

hi:"~ed:ag~!o~:nr;:.~:

gl;:n;:t
(:: ;;::.
in Paleatin8 het legendeel "an dien ,eheen Ie 'go·

!)

dczer het Suez kana.l

ingegaan.

nie~

Ch~:t:~,~g:~~~:r(~:.~tr. :=:r'H:~elb~ok~:e:;~::,;,g~ea~

~~!;:~e~o:·:~;:"e~· ,!~;~r~:g~:::ra;e;~~ ';~i!ann~;

d,e ~eht.ng van den heer la Sanssaye, dat .armoed ik

Blielhg~ Men Jeze zulke booken en 'Terzuime er gerust
eon panr kostbare dineee en tasino's voor.
Ik hob, heel' redl1kteur, de eer te zijn,
Uw Dienaar

Btltaviadd. heden.
jSl'en, BaD den post.kommiee Va.n Zutphen en 8!1.n den
luitensnt Ok.huijzo:l.

EERVOI, ON'rSL!.GEN: uit zijne belr.kking dB
pOBtkommies La. Font!ii!le 4j:l de luii;enant kwanif"r~

mee3tt'1' Rijk.

BENOElIlD: tot ltontroleur der Ie kla,se op Jaya
Obdam.

Tot

3en pOBtkommies Young; tot
dar 1e
ldosse bij den W Bter.etna.t van Sprewj
B:ontroleur
der 2e. kluae up de buiten bezittingen van der 'V(Ilk;

tol aspirant kontroleur Rijk.
1',,1 offieier \'an ge<ondbeid det 20 'lass. bij de
Sam, Schut.terij Van Hengel; tot Ridd.ere der Neder!.
Leeuw de bisschop eiaeaBeD8 en de hoofdingenieur
Schram..

PENSIOEN VERLEEND: &an de kapitain. d.
B_uijn en Yon Eude.
ATJRH 3 DEZER
net kommando is den Gen overgenomen.
Den 7en ia eeDe kompagnie infanterie Yan Kotta
Radi 1 en eana van Edi naar Simpo.ng Olim ge~onden
om
ToekQ0 Moeda AngkD.s8& te ontlllOeteo.
UI! g~r.,:mdheii.l8tQe8tand i~ ongun8Lig~ Br beersehell
kOl.':rtaen en buiklliekten tengevolge vau weeI'Bge5teld~

hp;d,

Staten is

eene conferentie bijeengeroe

ADVERTENTI1!:N.

Vendutie wegens vertek.
Op Dingsda,lJ den 21en dezel',
?;ulten SOESMAN & Co. ten huize en VBor rekeniDevall den HoogHdG.

H~er

~

A. J. H. LUBECK
ARSENAAL.STRAAT.
\'ew.1utie houden van Zfl'oogEdG. :r.eer netten en
onderbolHleu inboedel beataa.nde uit;
Bank~n, Sloelen, Tafels, K-r::anpjes, LedikanteD,
ten, WaHl~h-J Eten· en Ronde tafel8 1 Petroleum
pen in snort en} cell (raai i!olledie

/!oed

Kaslam~

BLOE:\tJPO'I"I'EN enz. cnz.
(2006)

SOESMA.N

'I'on

00.

&

Alberdi1lg Thij1ll.

Pae ontvangen
2042

bij

WERMUTH,

--- E (. " teO n \' e ]' \' a I s c h t e ~--

Japansche Soija,'
ontr1tugen
2043

bij

G. 8.. WERi>lUTH-

~------------------

Kla.ssieke poezie.
JAN V A.N BEERS. Godicbteu.
Met portret en facsimila in Btaal 2 diD.
BEE:1rS. N avolgingeu van Lord Byron.
~llldelie.eu_

Nieuwe g~dichten.
\T erspreiJe gedichten.
7 deeltj€ls in prachlhand_

BOGAERS. Gczauteulijk. dichtwerken.
Uitgegeven door Dr. N. Bm:Ttj:, 1 deel geb.
DA. COSl'A.'::i C'omploetu dichtw-erken ill 4 dIn. ing.
en 2 din. gab.
Al de diciltwe-rkea van

JOOS'l' Y AN DEN VON DEL. Na.e tijdsorde ge·
rangschikt en in de heJcndaags chd spelling nit
ge~l tWell door Dr'. J_ rAN VLOTEN, 2 dQ,elen gab.

O. O. T. YAN DORP en 00.

20'b7

Depot van J avasche Raffinade,
00 G S T 1876.
In trommels f 4'/.1' Voor terugbezorging der trommehl worJt 50 ct. vergoeJ.
SOESMAN en 00.
l'78f!

t~UiiiSt

H"VANA SiGAHtN,

in kiE!tjes VAn 2:"1, 50 ell 100 sluka~
I'> aBO n t y it. n g e n,

SOESlIlAN

liS7

00

ell

VOOI' hllisclijk ~ebl'Llik
hii SO~E8~i(.r~N & Go.
n~rkrijgbRBr oUil belegeu prima Kwaliteit Koffij , in
zakken "an 10 en 25 katje..
1888

Echt Japansche SOliia
~

in krllikp.ll en in mandjes YRn

u

,

kruikeu, bij
SOESMAN & Cu.

1716

BEN 0 E j){ I N G E N, ENl:I.
VERLOF VERT,EllND: voor don tij.! \'on tw ••

daal.'

Vereenigde

pen te KOD8tnntinopel, ter besli.sing der 008ter.
sehe kweBtie. Salisbury v.rtegenwoordigt Enge.
land bijge.taan door Elliot; d. andere mogendhe.
den .enden special. afgevaardigden.
In eon speech door Bulmy to Reich,tad gehouden,
wordt de Duit.che politiek oon-int.rventi. aanbevolen.

BAZAR.
Provisien in blik,
pas ontvangen:
Du erwten J

\Vorteltjes,

Ca.pucijnerE!:,

Scb8reeneeretJ.

A~pcr~C8~

Stoofnsperges, TuinbooDtjet" Snijboonen
Bl(lemkao1 1 .Andijl'ie, BrnrSf!h~pruities, SpeorgiebQonen,

Spina!!ie, Pvsteleiu, Peu!en, Roodekoo1.
8a\'o,-ekool, Ba8p~teleIl, Selleri{>grN~ll, Sellf'riehoofdE-ll.
.Tuli :nue voor foe-p~ ~1B.cedoine, KnollBn l Kruisbesaen
retlrf'U {'n A PFelen in 'Vijn, Appelpent, alit'S in llal\e bhkken.
E'el.iJdpad80ep~ Julienesoep, Ka1fssoep, Osaensoep.
~Bucij6je9 in B~JUiII o n, Hutsl'ot; met yleeech, Hazenrcper~ Kalfs:galantin e.
Of.::!en, Kalfsgebaktl Oo(!ell en Kalf~8l~hijf. Oesen en
Kalfsc$rbotlstle.
O~!hH lappen. :Snip pen, _Patrij'l.:en! Taiinge1l. Viukdn,
Leeuw{'rikk€<tl~ Duiven y Eend'iogels, Lijd"ters.
HoHa.ndeehe en C~lifornische SluomulDl, ge-stovfde en

G l~:~~~:e~af~Ii:!. Elft.

Lcngvi8Ch, Oe8ters, Lobster!

Snrdijntje~ .

Pl\t~ de fOle gr&s en Trutl'e1s, Champignous.
G{I ookte OseeDhM8~ SnlH'-ij~ de Rol ()gne~
Koek 2 etuks in blik, ale Sn~pp&r, 8ucat1eJ SecTetari~

Bii~~~~~!kjt'e,

Plutll~ Cabill~t:l B~Bdmit

Tbcebsnket,
(' U am&nd~l Pudding.
R ,ip~np, RQohpelr r Ketl in!,.11Iaueijs i n de~srhen.
195a
B. KARTH!.1::S "11 ("' .

Leve?'l:

')IJI '~ December

al:l

, 2034
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C, M. PLIJNAhH.

ALLESLAATSTE MODE,

Sl. Nicolaas Feesl;

.,,,!'" il9,

1990

Heeren Modemagazijn.

~IW\V

prijzen,
1909

Heeren .M.odemagazijn.
J. H . SOH1VIID"r.
Voorzien van Lakeoe, Zwart en Blnauw, Cusemi6ren, Tricot&, f,oliDDeu voor PRutaloD", }"ijn8 Hamden,
Boorden, Zijde en ViI d'CIl88e Hlodec,ho6n6u, Regen:
jaeaen, Fantuie Mallchet Knoopeu, Hueuen, Fournt·
tUreD en BorduuTBel foor Ci,jel en Mililaire Amb·
tenareD, eDZ" anz.
Elk. be.tening wordt billijk en acoura.t uitgevoerd.
HII.O

a

BrandBpniten.
El,stique B.llen.
14'rausche
Holl.ndscho
Ililjarten.
Engelsche

I

MYLORD.

BAZAR.

beveelt zich l'oortdurClld aan

0

ckje

S,

BA.ZAR.
'

B. KARTHAUS en Co.

biauen VUOt;
eng. duim

48
21

:18 bij 48

• ,,0.

a6
48

" TH.
II
25.

IS,

Blljl'et.~en

2:.1,

CODaoles
1886

21. 42 If
~ 2G.
ll. KAlt'rB AUS en Cu

De 1nmst om weI te leven.
E t'r1 e boudlcid iug orll nllar Licbaftm
~n
eest gewnd to blijfou,
door
Dr. ,TULlUS 'VOGEL,
Dlet boutgraVUl'ull

a.f

Praehtige e c hie

Dondorf-Spee1kaartell ,
ja eLui, meL ronde ,ergulcJe It oe kenj
oak 1
Guedkoop. eoble nONDORFSPEELK AAR1'EN voor
('0.

UI'lt DE F ABRIEK VAN:

"6nig en Ebhardl Ie HaIUlO\ler.
(203)

ER

G, O. T. VAN DORP eo C .•.

2033

A. G

"1rferourius,,
lIi.\ ·t:o ·" WilL' " Zf.t- e'l IJ r 4J'.:}Vct'lJ IU "ordt!DI"U(etI11mOil fOOl i"ek"

(2:J)

bij

C. A, UI<:I.I I<:lUl

ge\'e:ttlgd te Balan'fl.
D~ oudergetl?ek(-.nd en

tot

N II E It G.

(1)

Ne{l Ind~- St. MaatSch-:-

$

(419)

llET STOOMSCHIP

GOUDEN medaille, en premie van 16,600 fro

Go .. dC ... k~.II .. d doo .. d("

.~(!i'td ..... ·I ..

, ......

f;: ..... e .... J.flu... tle In ..·... ~II.I.i.·ljk.

.'~·T M E ~~y'I . IIRR hBIR KIi'U~O OR TKN i

it' 'wt \,O I"-O IIl, ·II :-. t,.

F! n

'lIa;..:tig$lC Iii'S k.lna b('re!llilt ~CII ; \aa t'pn."h :UII;"::l':l,l lIiPJI

:o-1I!a .. k. Of'!Ozelfs dOtltl'elfptld hdd i~ 1n de ho ~ pital"n mi::l
~!an:3 bewt!zen tegt'rl a.l(,!'enll'ene l,waklu-id, yI'lJl't'k UUll
(t'/Iust., slerhte spyst'ent'riPlg. bl,·t'ii.1.llchl, te lauf}zuml'

lift'stelling. koot'tsen en hare t:e\iolgt:!u; wplk. e aan de
9uh, l.e weerstand gebod.n hebbeIL

YZERHOUDENDE

LA~~tHE

GOllV. Gen., llIijer,
n ,.. ... :;,.'-' '''.:'~ ':' = l:'!.~..1~T.Q!:~1
den 18en dezer, dee m()rgens te 8 ure nr
Soenbllia, 1l11lcllBsar en de Molukken.
De Agentell y
2032:
Me. NEILL en r
,'er~rekt

Stoomv. Maatschappij Nederl

Bloedaandoenint;en, bleek,uch!, huidonlSltkinGtn.
_.&aT. : Ii, .... "'_.1. - Ballltlia, V~ DORP IT C'.
Hoofdd"pOI Mid den - J a va:
21 B
DE GROOT KOLlfF en Co.,
Samaraug

HET STOOUSCBIP

~!1i~

~~:~~ ~~
STA D AMSTERDAU,
..

Order Kr-uiz e u.
B . KARTHAUS en Co.

)I:t~: sd. l'Ippijell

n ti

werkt tegen billijlre prijzen.

D.pot. bt) al do 'OQrna.moto Boekhandelaren en Paplerwinkels van Nederlandsch-Indle en do ge:'ede •• ,.ld . e
:.z

~(aatsclial)pij.

;:ot~r; , oom il(l

Zeer geflchikf ,,·our

St. NICOLAAS·UADEAUX,

So FIL8, Ie P ..

IIrnll.lverzekcl'illg M""t.sclllll'\lU

' flll

jJ[odem'llkele11, DamesnOllveaulees

G e8p enJ-~

Tweede Kilioniale Zee· .en Hrallllilssilr. Uaalsrliappu,

bniten S"wQraug lllet verhoogiu g "un pOitgeI(l"fl,
(192)
ft. O. T. VAN UOUP "" (", •.

Prachtig:
~:~::!:~-r~:~7:;: I PAP I

Alj eu

tl .... " 1 Jon. W71.

G.-

S.:H,lieiaileD en Kalltinul'.
119
G. C. 1'. un DO UP eo

B A Z A R.
~ieh - lVI eda,illes

Ass,

--_._----

Pl~jllaer.
VOORHANDEN:

rl-'oko

HleerMaker.

0, 1. Zee- en Brand

tWI,

a

e de:

1925

met Lint:,2012

b elaet 7. ic h

B. ELSBACH.
18 c itt~ Mal e", horbee Parijs. Correspomlentle in de
M(u~i1 ~ rlaltl.
826
. -- -- - -- - - - -

[)il IlIUEIlUI3BJ<:L1) lil'al'htli ,' l'slt'II"lltl,
l'OCIIClldclI koorts,·cn.ll'ijv"llu ELlh.S: i II

:,-'f)oplde~llcl'("1 en ({indcl'-coslulllcs.

A

f 7u.
, GO.
" ] G.

54

het

Orn;,-l Q, ,, ;',..tf l'ln

I!f In

.".,..

BAZAR.
Marmer, Oarra pa,
Rond o Talol.,
do.
"
do.
Ovalo do.
Wa.cbtafol.

1'001'

COslumes.
~~ 1

v d, I,EEUW, allerlet Drl1nken

108M

2u£J;J

Iltd-, ~'il'~i~~: cG~ckk~d';-~' ~;~ ~ \': ~;llllcl-

Vel'sc;h AppollillHl'iswalel',

IJarqscbe Artikelen.,

$$$~~

van

'"""nlnl o(\ln

B. KaRTHAUS en Co.

P u i k 0 Bot e ,
on Provisien,
1814

i

J,EVEREN E.,,< OPMAKEN

,..,.. ,.~,.ij ,..pn

EUZIERE.

Met het inkoopen van:

~~'

N

Mevronw C. M. PLJJNAER

B. KARTHAUS on Co.

188 1

~~ Bz~r~b~h~
'.h~.~.~a~dRhe~or~·
"~TO.l:tia,;
u,
I~

..
Houten \SerVlesJee.
Tinnen
Preaenteertrommele met blaadje J aDz. ahz .

GAR EN,

0 · 0 P}DKOO P
hjj ki slen vall 10000-t: OO-100.

Copieer-inltt,
~ Dc eeDige die vo!komen du:deIijkc oopi~n
geeft, zeUs eene maand [a het aft!chrift.

~::.bijt·l,

lo:en gehruikte zeer solille ell rnime

c ·r

CO]{'l'AIJOS-PU N' l',JII:S ell 1.0NDR.E5.

«>

Du wwagona meli pn ard,
Bbkken keukeDB.
,
keukengereedscllsp.

Bazar.

VAN MANIUJA
DIRECT ONTVANGEN:
Ie QU.lLITEIT

:u

Ela.~ique

B. KARTHAUS en Co.

1892

i

I

Hanten kasten.
Popponledilranton.
IJzeren
Winkels.
ScbommelB.

Pr.ohtige ftuweelen Tafclkleeden

.
, "EICRE 'JAPONAISE
J. J. VAN RUIJYEN.

1792

Ve!o('ipcd{\8
Gebreide
Gekleede
Poppon .

Alc.~ive,.

'.0

en Surpn'ses,

St. Nicolaas gebak.

Spelen.

BKROAsSE.

Ad.o.
het oI:p~~t;ij A. JAUSSAUD, (ranache
Ilroodbakk.rij eu b j
18~!l
EUZIERE.

en

RiogGoccliel·

Ronde. Vierkante, OV810,
in groote kena en di,'cree grooltoD.

"0:-

Versche Bot e r let t e r s

,V.rp·
Rokel

OARPETTEN,

!,:~~d !'!!'~!" "" :~ ''''':'!,!!~ f\'!

IDozen ,

Lotto·
Lappe·
Klok en namer
Dam-

Bazar.

";(y::

Bmljongschc Bankcthakkel'ij
DagcJijks

CI'OgUet.

GijO\088tie~

{

.1. J. VAN RUI,)YEN,

1978

W lthouLen Beesten ,

Een li'acluw':

.·I£G~~d~eIT~fei;ij~" ,
ruerk St. J\oIARGU~HITI! ' &

fhocolaatl, ,
Korfij,
I
Vel'schc li nevcllcn mel tlevicsen.

I_,e.rnet! .
P odknntofl.\D.

20M

ON'l'VANGEN:

'fe verkrijge n per Vllt ~D per oozijn fleB8chen.
12 n••• eben ............ j 8. - en j 9.-

~;,1~~,~~11'1' (Borstplaten.

rl'Llillger{l(~d8chnp.

Hoepel •.
Harmonica's.
1\ff' hu\l- ell
Juilnrmonil!a'e

~::~Dg

Wegens afloop van kontrakt,

'wordt ter overname aangebodeo :

V1millc.

TlmUlormanB:::tereedB(lI,~p,

PrBchtig Pleetwerk, waaront.l er Pr08ontcC'l'bladcn,
diverse grooite, Koffie - en The p.Be rvieij cn en l 'heaeervieBBn met eD zonder bouilloir, Olij en A7;ijnstellen ,
Zunretellen, JJekanncu, ste-lleo Lel)ele en VorkoD,
prima BerlijDl!ch Zilver, 6[:1..
DONDORF Speolk •• ,ten, Brnndk •• ten in Boorton.
1813
B. KARrRAUS eli Co.

San ton i n e K

V('or Hont-aankappen.

IJ

Mal'lkerill.

sorteBrvieaen, enz.

1890

---------------~~--~------

btJataaude uit:

~toolllbooten.

l-Iarmeren PomluJes met ]oupe8, porceleincn Tafel ·
en I)'hee- en KoHie- en rrheeflcrviesoll, \\' .IlseLsh'lleD,
groot modul I fijn gedecoreenle \Vnfu; hstell('J); Kam er·
potten met :lekaol, Cl'iHtailen 60 ba.lr cri et,d lcn OIi TlIt'
feD voor Wijn, Mall~irR en Biltc r. tl ito met. ste.rretjeB,
Stallen GlazeD in krit!t;al en hnl!' kri sl:aJ, YiJJgcrgln:o;en,
Compotten, Botorvlootjcs, Zoutvaatjes, compleC:'te Do-

Verkrijgb;';~{;;o. on eo d~~i1,

J.'wae Locomohilee 12 tK iade r, van John }'owll!r 011 Co.
E e ll }(aamzaag van }"'u.wcett P,·eaton.
:EOII Cirkoluag
idem.
B CD Cirkelzaag van .R ubin son.
Eel) zangvijlmRcblne von Uansorue t'h Co.
A Bee in goeden t 06etand met daarbij behoorelld
D"ijfwerk, ZILWW, Hi"lIl eo 1 eDZ.
Voor iuformatien "dres:
2 (J;t(i
HUUIG ,
Retubes - SalHsrdog.

Goudol •.
Beestenwngeue.
Spoorwagene.
Pijl en Dong .

BAZAR.
Bl'ollzen en ICl'rakoitn 8Inl.llell(~Il,

. VoorhandoDBro)d on Mool.
.aD de "lequaliloit.

, .:

, Adro.: lellora ' A.. H'i W " boreau do.er ('oorlnl.
' 2018

Eelli in volle werk'illg zij1iJe

~~:~el-I P..,ilon

BAZAR.
Vergulde en Bronzen
Kroonlampen

1889

wAgenl.

STOOMZAGERIJ,

X.nonneD.
Boe renwagena.
Vrncht id.
Omnibusaen.
Koet.en.

ell Hanglllmpen, waarond~l' prachtigc met groote kappen,- TafelJ4wpen wit porcelein cn met RrOl17.en
Beeldeu,- Helit 8tobwBSBcr Lampenkou8.
2011
B. KAR'l'BAUS en Co.

I

KINln;RSmLGIWII, ais:

Chacote.
Epauletten.
Sabe' •.
Geweren.
Patroontal3Bchen.
Rand.els.
'l'romruen met en tondt:!rtrompet
rfrompetten.

VA.N :

A.JAUSSAIHl

paar jongelDi. . . ".
' . ._ .
RU:.me gelegenbeid voor .talling v&opa~~JeD .en

'roko Plijnfler,

Neemt slle best.ellillgen aan tegen zecl' hillijke

...

I

Fra.nsah6 ,BroodbakkeriJ·

in de.> $J8;d.
b~.t.a~ g.16gon~eidtotli:~.ren inwoDing

Zooeven ontpakt:

J. H. SCHMIDT.

... AA-

fl . •'

zalde TOKO . van de ondergeteekende
desavo,!ds . ,qeQpend z~jn• .

Ret fijnete. Zwart CASIMIER.
onder guarantie

een Rok

:By Sene EtlropeesOlla , Eamilie I'

Attentie!

I'Va,.

Agent~u beuoe uHI zijnde

vnn genoClllde Mllataehappij, '7.iju btH'e- id ricico'l) l-t:g eu
BrAutl· e ll Zeege nUlr ft3nteueJUen t l}gell d.e "Jbit·(, gcbruikelijke prelUi eD en conuiLicn.
(2007)
E. MOOlUfANN en Cn.

De Samaraogs~be Zee·eo IIraod-Assuraolie Maaiscil:tllilij.
De Nederl. Indlscbe lee- en Orand-Ass, Yaatsdii\llllij,
De2eNederl.lndlscbe Zee- eo Braod-,4ss. UlliIL~dlill'l'jj,
De N6tlerlaodscbe Lloyd,
De Zee· eo Brand·Ass. Kaalsthallpij Oosterliog.
lie UriIDd ,hs. laalschappij de Ouslhoek,
aluiten 8toodu .v6rzekeringen tot gewooe condit.ien
en premi(;n. Kantoor boyan bet 1Qk.al van de Ht,.'rell
G. O. T. 'VAN DOBP .t Co.
G. STELLING DireHellr
(12S3)

Holloway's Medicijnen
HO'L LOWAY'S Pn.l.}:;~ EN ZA.L"F. Gc\'sarJijke Diarrhee. - Dt::I oonaken tle ter ver?w6kketHle ziekte 100
verecbillend, ell de wijze harer aa:n.vllllcn zoo \"'erand~rlijk ZtiDde, geven een \'oJdoende reden van til'!. beJangrijk aantal harer Blag t(;f)~rl3. Onder HolltH'li<{'i!
b~ha.Ddelin gJ a1 itt ti" oorzaak de1,er ~iekte in t.luieter·
nia gehuld sal de uitelag e\'eu guuBt-ig 7.ijD, It,,lzij
"e mug, de left'r of ~ ) t'iuert~ ingew8Dd6D de r.t:lel
U,n de ':Gli!kte i~, want r. ijne pi!lcn met ol :rJc(:l
jngflDtlWf.:IO, en z;iju zulf M .;~d up de zijuen tier ODderbuik
ingewreven, betcugale u de zwelliog der
bloedvaten en regtden iad era verkeerde. werking,
w8h1'uit die ook ()n~Lwll:. Beide middelcL ?ierken
regtstreeke, tot her8telling van bet. juisle e\'ellwigt
tU811chen gel"oeligbeitl. en prikkelbaarbeid, ,.iekelijkfl CD
gezoDde afseheidiDg, natuu.rltjk~ en buitoDl.~porige I(\zjng.
Dootjee Pillen 'an f 1. r 3, eo f 5. Potje. Zalf
vao f 1. f :J. on f fi.
Cheribon W. CALISTANS &: Co. Taga1 A, J. van
der VOOBT, Pekalongan W. E. RA.NA, Solo .A.RNnLU
en Co. en COBNAE8, Klatten J, D, SLIER, 1IIagolang J. A. ZBIJDBL. Sam.raog GOBTHAltT en Co.
DB GROOT KOLFF en CO. WANNBE. G . C. T.
\' AN DOlU' en Co. H. L, DB LYON.n SOESMAN
.n Co,
'
(7,)

KoruUt:~tldant BOON ,
zol rerm oedelijk in dc EEkS1'B BELl"l' van Decerubt'r \'au Btlt:l.vio \'ido MargeiHe IlQar NederlanJ. Y~r,
hekk en,
Your \TIJI.~hL en passage gelieve men zich te wen·
don tot
de AgenteD,
:>028
J . .DAENDELS en Co,
BahYill, famarnug, So~r.ba~:

TE.K.OOP:
J~en

(;allowaJ- Sloomkeh,:

zcstig paardeukrBcht} goile6",coillple~i;;, If
VllvL, diauh:Lcr U Yoet, ill tv.-eo l\lukken , mot. b,
Jiug pt)np, Il'tuonHuei.er, en,.
(la27)
Te be vrago n bij
.
' , . ,_
lIIe, NEILL & l , ·,'
, '\,
\'811

f;lfit

-~t1W:

Uit de f.bri.k .,.'an LIe H.eert1ll H:--

O.

IWBINSO~

& Co. Londen:

Een nielT\Ve StooLl.ketel,

lang 2·' "'oet bij 6 \'~)et Jiarnet.e r lJIe.t GalloW'BY tube.,
band,'oclliogpol"tlp, en~_ ge.h ~1 t!Htllplcet., thanl liggeud.e ie Saruarang.
(1328)
Te "".rageD bij de Agenten,
Me. NEH.L ,t Co.
V....nt.oordelijk voor de .... t :
,
G. C, T. van DORP

.t 00, .

