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De milli8ter beslltwoorurie deze HAgen 8chriftelijk

Den Haag, 16 November t 6:
op de 'folgende matier.
In lllijn \'orig Bchrtiren we('s ik er ()p,~oe de
Bij heriunerde rOJ hij aan d~ rrw8ede Kamer ook
R o/.{ert!(flil.sclJe C()urrmt '.Dried, dat de Mirier van
IIC' rifteJijk \er:-k1 oord had, dtlot fAn hem vooreer .,tgeen
~ol onHin maar "erzekt-r",n mocet" geen en~ d'sful
Jll8atregel.;:n Ull ir g rijp*,nd en Bard Ie wac bten W4reD
to zull~n Terriehten in den g e~Bt van zijne \ruchte ~p. <kt hij nit't op de t .u:k o mtlt wilde VOO' lliLloopcn,
';erklarmg omtront de convenllo van commaal in
terwijl hij in 't bij1iODder te kenLen gat' aan de zaak
individueel grvndber.:t, zoodat ziju p~rsQOnlijkt,o.elen
der cODveraie haar taattturlijken IOJp te "illao latm.
geen praktiecbe gevolgeo hebben zou.
'.
Had hij r.ijne 1U ~e lJiDg, dut iud iy iliueel bez't de YOvfRet Ilf1lJg!c~ e lJagb/.(fri k'l'8m togen ditmodder ' teflll
k en r ferdiellt bO\'e n communul, I,iet ferborgt!D, hij
0p. rEen Min:stcr;' schreef het, .diQ aansch~ngen
ha.d da n aJe(·litl herlilb,h l wat r eeds \'i;!Jltl j .. rJo gt"ledl'll
nair Ineie ricbten zou t€'r voorkoming ,tin 't bn hij
door f"ericllillcnde l\finiBte"rs vlln KolonHin verklt181'u.
z~lf wen~cbelijk: a eht, zou teker geen man vanrra.;[W8t1 geworJen, Zeer zt:ker ",aU het Mtrijdl'll met z ne
hr weZ'11: hij ZOIl zyo eigcn overtuiging .eten
bedoel ing, wann eer hat uitlJprc,k e n \'au 1101.6 rree1 ing
'f..:rlocchenen. nan zou athedio g van den beer ltiog
.aDleiding g"r om 0[1 de n Detuurlijken loop van Zlb: '~-;1
MoeB, der Doads gevolgd door den val van 't~io('t
on ' t optrodell van een radicaal Minieterie, to 'kie
zen zijoi meo lOU dOD tao micate kunneo Z~6n:
,aile" is verloren, oebalve de ear!""
~ In de ufdeelillgen der Eerale ID.... me r werd de~8k
n.tuurlij'k beflproken. In den laatslen, tijd t c\ijnteze
tak der
etgevende ~IQ,ch~, meer (lllo Yroeger goepen to Zijll om netelige kWe8tiea to bebandrm.
Vroeger placbt de E · fdte Knmer dit moar aa.n ;re
zuaterJ d.e Tweed e, over ,to latenj maar thana g,)t
zij ~t'hre de kweetiel aao. Nict kwaad. acht jk tt,
integendeel: de Eente Ka,!ller kan O? die wijs \n
nuttigen"invloed uitoefenen. E r beeracht daar een ~I

'V

oDpart~diger, - kalmer,

fatso cnlijker toon dan in ~
Tweede Kamer, eo alB de uing on er torst op d~
toon gezegd zUn, zonder bijgeuBchten ow de Mini8t~
~-prr&oonlijk te VE'rV3ngen, behoe ft dit in de , Twee~
......: ... lller niot Uleet' op oeo Dlinder g09 dan too n

· te

word~D.

Le~ha..'t\

:--: . ' de ~JJ~li()gen del' Berste Knmer daD , badlle
·"esol b ", l-taeJi" wei gcwt'l1scht, dllt de Minist er zich ni
• zoo sterk uitgelaten had. ' A.n~eren l)tl'Z m IJ et, d.
toen men bem zijne lt1eeniu,! noel!. bi.i roud "dar zij

•

ge\.o. elen uitkw' Hl , \Yeder and. ~1'l!D betwijf~lde n z.ef' ~,.I,
of in 't gefoeleu \'1m <len Minu~ter VGn Ku'oni~o. wui;.
gedeeld werd door de overigo laden van 't Ke.bioet.,
, ~~k 'f10eg m.en, of het hist.Jr~~(!h jlli.at was, ,dst ;
lndlvldlleel bezlt de 4OorJlpronkehJke tO e-stiDd op ~ava l~
~88 ~ewe~st, en communaal 8Nodbezit aan de irr"e ,
rmg va~ ,t, cultuur8te~.B_el moest toe6iHCh~er ? Q ~~r(~n?
Voor(s: oi de COOVei.'ale Van cODlInunaal In WdlVldted
bezit niet"'adeelig werken kon op de G ouverIlemelh
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i
HOB MEN DIAMANTEN KONING W01WT:'
Eenige dagen w&ren le:iert het gebeurJa voorbij~~·
gallll.

.

;

• Voor een vi~t. in '~ and.re gedeeit. der b"lpl •• ~,
zaten teg~n den a f"ond Bmile un SabiDe in ('on net
kamperfoeJie 9m.t,eDgeld p" ij.ltje, dat hen bc.9 bu lte
voor de bhUon der ...ndelaa r.. Em'!o bad dell allD
om Sabine·' . middel gcslegen, eu boog zich O'f(r ha~
fijno h'\l'den, die bezig waren de in bu, Bcboot Jig"
gende blo~mt.a tot een rnilrer voor baar moeler te
!dbikkeo.
_ ... Schalks zagzij hem in 't bleeke, melancnoliache 2'eIsBt
,W.t bell je nog ultijd bleek i" riep zo uit m,t

I,et hoofd sc;'udde.do. .Jo lehijnt maar niet t. kUD o
neD verget6:t, wat toch niet fie verhinderen was ,"
.Dat bet te vtlrhinderen was,

geeft,me jll'at geen

rust I" antwoordde Emile, trrurig voor zich z:ende.
,1k verwij~ mo altijd, dBt ik den ongelukkige lichtvaardig uit bet oog "ferloor, jDist toeD ik onafgewend
hat oog op be m had mosten bCHJ<ien! II
.Zoo denk je, aa marlel je je!-eH' lIu~tclQo,! Vluer
en ik kend.n bem bete I Mi.ochi.n had hij •• n ander
vermocird, al. hij '\ ,ich •• lf niet had ged.an! lkril
b~ •• gedo"hte ! S.:lerl we bi.r kwamen, acbtto ik
hem tot all •• in .taat. lk .. as bang bern te ontmoe"
tel!. AI. ik gewet.!n bad, dat ·j. tot hem in belr.k.
Iting .tollll, b~d ilt i' dat •• k.r toen wei gelegd."

te anti<'ipee,'en.
..
Moeilijk zou bet te ue\\ijten :ij', <lit erk~nde de
MiniBtrf, d'it b ~ t; illJi'fidueei gr ood b:-zitr op J2HIt ore;(ll
de oo rilproololij ke tJ{'staLd g",weest IS, ltir;al" d6 invoeriu g en de in trekkinJ" 'an culturea, waarbij OVer
de ~ granden der beyolkiog b(,l.'I;,hiH ward , li nd in'loed
uitg eocftmd OJl lien YOrlll,:,Van h.e t grondbe:dt:. Zoo WtlS
sedcl't de inll.'t'kkiog
Gou\'ornemonh-su :kercultuur
op M.ciut·A het gelUoen bezit aldaar door de inge r.eteDen
uit eigen boweglog gecoovdrtt>crd ,n indiv idu ~e l b zit,
terwijl in yberib on uij de opheffi [1!{ ddr indigo (. Haunt,
de periodieke v"rdel'ling der gNnden bij eeoo cl~8IU'
VO(l I' eane vftsta verdeelio~ had plants gemaakt.

uar--

Bij tfe Gou\'cl'n c meoltt tm:kt-rc olhmr was beachikkiog
do rijstve1l on dl'l' b6\'o!king no}dig, e n op d'e
CUltllllt' had de Mini~t. r gedoeld , 01' ue GOllrel'nemenL~
kdu8 cult~H.l' kon d 1 convenie nit t l adct'lig werkOD

OVfl'

VOOI'~s bod Ii" gelJciliedellis aa.ogI)LOcH1J, d,t lId oT\.~r
gang yan

he~ .

co mmunaal ill indi"idueel bfi',it, lI\itIJ
nid ont.ijdig ing e vo ..: nl op van IIIHgt.'r hand opged ron-

gell l o\'ern.l gUllstig had geweri(t OI) den oekoDOmiscL18D
t ueit:l.nd ut'r bO\"olki ng.
IT.

j.

F-('!,l'ifi:eliik fll,bv ,'ord van den Mhlillt,~ r

WIUJ

weI '

eelligl-r.ioB in d~n ,gceHt VAn ue R"UtY'tlUllllidll' C{JII~tlH/,
die ~{,l"langdc, gel\jk ziJ nog o.' os deed 1\:1; uitkomoo,
den Mioi~h,r tJ hOOfr:-1l f erklaren, dat: hoegenuaD1d
goen pl'ellu:~i>j mocht wOl'JeJl ui tgeo::tftlnd op de inJa.ndB~he
befolkina lea gUDBte d er converiJ:~.. "\iooll;. mO~l!t de
MiDiaterO zo rgeQ, dat z;j ne peraoonlijke meening over '
't grow.lbe:l.:t iu Jndlt; J h·t opgtJvat werJ ala een zijdcling&ehe wl3nk om ill den geeat von di e meaning te
werk.

ll.

r lIij 'pJ'ak 1.01 'fdel over jelu i, e~ L.ad
planneD, die
me )';00 beell gRti gdeZJ, maar 06 kotnst van val1tH,' gar
me hoop 611 mocd. lk da<:ht dnt vadel' preatige op
bl'lll ZOIl uitor f.meD) mAar vergat hOB onhuigz81\lli, hoe
01lvt!r;r,ejte·~.iK. hij waf" j wat \,,"0 t'huis bedden ontle1"
vll udeD . Du dui vl!l bad ht Il.l weer in i'iijo. klnuwen.
Het was hier, "at hij voor 7.08 jsran, door zijn speel~
WQfue, zlchz:elf cn J~l\ eerlijkeu naam te grontle
ri chtw. Hij trok TBlsch(~ wiB,3t'ls, fliet aIleen 01' "!ader,
mlnr" oQk- up 0, LigCll VAn dj oos yrienden . Vader beta.lda allt's, en btn-.l hem t'Lu:s te komer . ]n plQat.
v.n dat, kreag- bij IIi · uw e oplichterijen OD der do
oo~ elL ('~ \'er<lwl'en mijn b' oeder Mpoorlooli, nmder
z:ch to 'rei w.un d gen OllS 0011. maar mtlt eeD pssr
wOlJrden .k' nnie ,lit) geven Vall ziju verb:ijf, - JIet
noodlob wilde, d~'; hij weer hier kwam, eo tot bet
~ oude kwaad yeni ol, uat lijll on . . ergang wllll. ... Ik denk
tern!; 880 dieu tijd,,' vef\'o~de Emile, - -"ceo tyd
vol oriu iteprekelijJ[ Jijden 'foor OQS gezien. Mijll moa-

der bad mijn ongolukkigen broe, zoo innig liof. Altijd
wee r, jareD laog.,.. bea zij vall e r, hem nogmaais en nog·
muil!J w'l'giffen:s 'tJ Ii(;~enke~ , Hij dee d bet, a1 verkrcfg hy lOl f1 1190:t ,an den ongelukkigo de belofte,
" ie', te ' zullen b ,toro -_ ToeD vadt'r6 geduld door Ro, hefts eerlo,]!.(\ hlll!delingen 6 lr Ildijk was uitgaput, en
Ulij1 broer spoorloo l1 v. rdw-oen, kwijnde moeder latig·
~lIam weg. Aan It )bt rt wu haar vroege dood te Wija
te.n .... Mijn a~me vede~ hau- wet gl'lij1r, tc~n bij bij
ziju Jijk uiid ep: ~ had ,k hem viet wecrgezieo!" Door
m.ija toedoen zag bij hem weerj ik bero:dtle hem die
1J1lllrt. Maar ik deed 7.00a18 ik meende to moetec
doen. Ik dacbt ,Iat mijn bro, aa, in de strange Bcbool
vau zijn jeY~D ' geleo-tl sou hebbenj dat hij ziell had
~eb.terd, of .JtbaDB ryp .088 geworden .oor bet.ring ...•
ll' bedroog me, maar mUD bedoeling was goed.JJ
Emile wu ia(lerd~ ten tpijt un L' geluk, d.t hy

Bij de openbllr" bl'roiadsJll ging op Dins clag ddl 14dcIJ
Nul'. hQ.Dd~lde de -Mi ni ~er geheel (Horeenkon19tig

dit veri IIoligeu ,
Na eprl!t ond~r underen u ' t het rapport van den
heer Levijlt80hn Norman, een pleidlJot ~o hebben vuorgolezen tegeD Ilt·t oommunoal gl· . .Illdbotit, w8uiu hEt
beilrijkc \ycrd aan g etoond \'.an ee n maatregel w8&rdoor
een Dan den inlander opgedrongen IO t:! Jlaori plaats
ZOl1 maken Vllor een norlJJalen to-:etand, en Dog te
J

hetbeD me uugf'tlael d dat v()lgent!l dat rt&pp)! t, nergena

eeu Bpoor aargetroirdn waB van primitit' f communaal
belit, vt>fVolgde de Miniater uJd us: 11 f.lu,l; nu die
hilltorische

grondllag

niet (le

W8l'oJ zljn ,

hoe weI ik,

dien aanncmende J niet eileen 1:ihJ mijn golragelijn ul
da.rom ni et ge wij:r.igd We rJeJ), en claar, waar de be
l oLking hare belang-en Diet vert'cnigLHl.ar Rcllt met h et
individueel buit, ul zij Zekp.f ~jet: door de Uegeering
verplicht wI)rJ.t!Jn er t)6 l. :.:; ~' te gll1n.
. Ik zou
a

blbhen gew e1.e n op hdlemm eri gen, die mO ~.iten word en ops-ehev9n , en daatui t zon \'o!gen ~ d.t naat'mUna
wijze \'an zien aile beeren· ~n c ultullr diPIlSt. :fD :loud en
mOl t~n worden at~e8ch.ft. l ' t!Jgen dergelijkc cOlic:llsie
pl'Jtesteer ik: dit lag niet in mijne wo ordon opgesJoten.
M f' ll kfl:r;x 'ioor'~Rnder 1.ijn van het -individuoel bezit
en zeggen dat hd nn. opb~Jfi·.lg van hillderpaIen o~t·
IlItaan zlll j mall." dasl'uit mag ujet g . c.)ucilluef' rJ W01'·
deD, aat ru eD. bezle!d is door de lUClJt 00\ te drti\'e~
en van Regeering~wege lot OOD\'crsie 8.9.11 td ipo ren
. . . . Ik zou n~et gaarne :.ien dat men in 11ldit~ jn
h. t. ,-lor mij geopenb.. rtl ge voo;:ltm ollltrl'nt ludividuee l
lamlbezlt, allnl eiding vOlid t whet IJte llt'11 van rag els
en w&arborgeo bij de l'oa Ye l'4ie £Iull ood ig le at:!ht Arl .
Dit~ l'-;lguIs on wauborgeD di ellJn geBte ld te worden .
lk bon niet tegen ue GOllvt'rn t'meL h koflicCIJ1Luu di e gehaodhaafl u\Ufen r.IlL Spre k el1 d~ "an
bf'lemmeringen, kut) ell lH l.l \! ht ik gadoe ld hcbb cn op de
O uuverneW6IJ td-!uike r {' ulluul', die
wl,) JhDl\ :3 t gcheeJ
afgeecbaft ;r;j1 7,ijrl, en lJp de pl\lllje_.sdie nstell, wi or
nfschl ffin g (.o\-ot'wogen wordt; , _ 'VaHDStr men plechh
ondrracheill wi} m$ksn illlttl t,!J6 D ljrs/'!tullwillf/I"/( en hall,
(h~li"g " lI , dan I.al hi l WHld) egr ' p, d nt. i n d t'J 'f wtl e tic h.-&
me r ontitaan ifi', opgellcvt'n ~iifl,1I
a

,

.T()lIkh~er Harhlan bad .uu htlt I\Jioistt r ;'~ drie "fagen
omtl'ent hal. vol Jloi.al bt.) ~j J g~"'8LiJ ld. '''1el'Bt bij t oe ..
.temIll611de ueantwoorditJ:S ko o bij hot Kabinct blij ven
ele uDlll .
De hoor Heelllskerk, diu lll~. t al zij ue CollegaJtI
z'tt'ng ~ijWOOlld(', zou dn t fllltwO)rll geroll_ Bij rekendu
hat zh:h tot, eene eerJ 1.1)0 begon hij, te b~hO{) l"en tot

ae

Ran SoLrle's zijde sm.sktp, 'T.~a mCI611 Ch uIiE(~ b g~8L e lUt L
'Vat zijn radef betreft, vole d 'gel:. vcrli t' pen voor l.ijn
g eschokt gomoctl. 7,i(·h thHlig8.doe berl'lt Jld had; wal t
ho~ energi~clJ ook t zijn vQ de rl.lsr-t had z;ur geb\h d,
Herdt had hii in zijo hot::tl het beJ mo elitJB lllluden,
Nll was hij \' OOl" ~ eer6t w~ ",r eeD" nitge~ aRn, on
braebt d.ieD .fond een b ;> 1, .ek altD .11;) r.. lJti li ~ Dd Oucr
in haar nieua's woning. N1I. r.lo [Joadlot ti ge scene hi d
Lij De Boer IIIl echts eeDJ gezi~ll, toen (laze voor zijn
bed was gelredcm t om hem v. iju deelr. e Jlliog te betlli ~
ger_ Nu 1,.,t bij biDnen UleL Dd H'J~r te praten . De
twee heer.:on hadden elkander v~ll Lo zaggeD, b-r,.i;l
de. moeder in d.an tuiu drt'I1l:eld .. , en de geiie'f«.'n
elkaer Dog veel meer wist!'n te yo!rtellen io 't halu

perfoelie-prieel.
Emils'l croeve atemw iog was van w..,inig 111 'Ioed
op Sabine. Ze zig er Beh loner, b~o ~ie a.d t I' en levell,
digfr uit dan ovit. Ze 1.&'1 e, n fripsebe kleur; hnar
groo te bIau"" oogen etrntlden \'an gtlluk, en toao ze,
DU de ruike r klallr wall, bUll' ronden al'lU op· Emile' .e
acbouder 1ei l ell hem ZOJ inoig a&DZIIg · t e~keode elk e
tr.k van h.ar gezicbt de bo -'get . . .ligh.id.
, W!C ha,l dat toch kuonen denken, Emi}p, dat
0[",3e vr·~ndf c ~.p YaD ~() korten duur zou zyd" l'lt'- P
ze hchendutt. Ilk had me op (' e u lar gan kamp
met mijn rader vorrb E'T~jd, on a1 wae ik o\'orluigd,
da,t ik eindelijk. i:riornfeeren ZOll, ' t ba d me nog Tcel
yetdriet kunnen kc stenl Nog oubt-'grijp ·Iijkrr was me

ZiJD afU.rigbeid nn jou, t""D het bij je .-ade.. komst.
u tkwam, d.t be:d 'n oude g.>elie vrundeu ", _u
• Sabine, het a3t1per 8taat op tafd!! triep op eeRs haar
moeder, die in de door ,wilden wijn" omltrangehie denr

.'oud. en glimlacbend do t\Vee .golukkig," gadesloeg.
.. Nu, Iaten -w-e er Jll,a~ Di. t meer o"var pl'.itco, E milt'!" wi S.. bine, or... .prong op. Ze eloeg haar . armeD om iijn flail, eo trok hem tOO moe. ~ Ik fep-

de conaervatil;)ve riohtinflj mafiJ: hij mo est fr toch aan
berionersn, boe in El!gelantl cODacrutieve Rege eringeo progl'eaaie,elnaatregeien had den It et stand gebracbt,
Wat de (t rio "r.agen VI.n tIen heer Hart een betrof, zoo
erkende hij uut bem, dat liat gezag in haie krachtig

gehandh .. fd behoord. te worden. Wat .'Dging bet
bolloud " an bet f.nan c :eel enmwicbt, ' zoe aehtte ouk
de Mini!:!.ter eenheid van financicn tusilchen Ned e rJand
en Indie wenschelijkj maar in dat eteisel zou het ODrecht worden) voortdurend bijdt"agen vau Indie te ei·
Bchen, indien men z;ch nidt tevens bewuBt WII8 dat bet
moederhnd, zoo Doodig . oa k tou moeteD bijdragen \'oor
Indi e. D .. t de Regeering zic h van iUDleoging in de
inlandfche huiehouding outhouden zonde derde Yrd8g~
WAS DU reeds driemalen dour den Minieter van K 10·
. nien verzell:erd, b"eem alen I!chriJ'telijk en eens mondeliog, .)J eD lwn echter ni"?t meer reageeren tegon
de agrar iacbe wet \'&0 1870, ook sJ bad men rr bet.Wlwr tegeo, deli die wet bet grootr8te gedeelte y&on den
grond van .Ta". verhandelbsol.' maRkee,"
.ToukL ecr Hart-een vdrkl. ~ rdtl zich tevreden met dit·
anttroorJ , of8choon or niet :lodors ui t bJeck dan dd,
folgenB dtm heer He Ttukerlr, het ~on8erntisllle zich
ten deel ~tl'lt: oerlijke ui tvoering van de betlta6nde
wettenj maar geen wliziging 'a.n die wetteu, 00& a1
ZOll mali e r g rout bt'twaa r tt!gen bdbben. De beer PinCJffcl, de libe ra1e BoLtcrdarumer, \·erkl.arde dan ook
h.tgeen de Miniflter "fun Binnenlanulcbe 'tAken 8.sn
d~n heer Hartsen, onder de vlag van f..'UII&el'l'rttiere be·
ginseleo geantwool'J bad, roar liheri1.lc b6ginft~len te
hr,udeo . E n ",at den hi ioiBter van h,,J!onieo bctrof,
die gezegu
het voetap 01' to will en. drnkken van
zijn vO'Jrgang e r, bal'.)n vau G-ol1.et!3in, zoo herinllerde
de heer Pine-offe sr nan, hoe de hee!.' :Fr lisen vaD ~e
Putte hd een8 WIlS m e t de handeliogen en uJteprakeD
vall deD haer nn Golhteio, waaruit dUd bleek dat het
c.:,H:8enatieYa KQbil&et voor de tweeds DIut cen Jibe rN ar M iuiste r ,ao Kolonii.in in r.ijn midd en opgenomen
h.t!.
J

uau

Verk laarde de ::eer Harhen zich tevreden, he t
nUf,Ij.~dll' /}u,Ilblrftl vlIlg d o di t \'oor'bot\lcl D1 ::, t, Ve heer
Hart6en bad ook over het Iodisch9 fi DaD Ciew€zeo ge·
sproken en er tegen geproteeteel'd dQt men leeningen
sluiten 1.0U (1 m gr()ote
wel'ken op Java
&~ n
te l~ggen, i\·h u moe Bt pr yoor . wak en) zeide hij
da t lodll; t! geen kOJ uB8Ul! 1ferdJ die Nededand
fi !.lancle el en adruioi8ttlL tief zou knnnen nrpleUe:en,
NederlenJ had rccht op de ophl'engat van Banka, dat
een dOnl tli n WAi, eu op de terug gaaf van tie 'u Ol' -

gr. at me er op, Dlet je \'tHIer Eens heel ramiliaar te
p'ateD! Hij 18 in 't geheeL tOO sLr t' ug Ilitl t, ale hij laatet
IScheen, en tal, hoop lk, het: l Yriendelijk foor me ZtiD!H
S. bina
decken.
Hill Q,er
l u eeD8

deed in hllur wit.te kl-ecdin g aft.u een duif
Stral end van g~luk, hUl!p el de 1.~ aan Emil e'!!
' 1. kiezei , zic h verhellgendt" deu ouden heH
nader te Jee!'dD kennon. Emili! bad bau
u:edeg:edeoJd, dlt GUO vader terstolHll II I engagew t!llt had
goedgekeurd, . 1 li.J. hij haar Blccht-s eoo!:! vhwhtigge2.ien.
,OCll l Emile/' lip1'4k te , ,hoo dir"ijls heb ik vel' ..
langd, 'A'fler iu de eenr:8me kt:·loniu to zijn, alB vad er
IlH' door zijn ongelukkige &temml11g r;oo in ' t ~8beeJ
nieta van ht' t It \".~ n 1 et geolt'te n, mon8c b43uscblllV me
\'an de eone 1'Iaata naar tl.e andere 8Iee (Jte, en n~rgenl
l'ut~lto,
lll)d geheel a[ldel'.i! it! tty nul !.Oil vri nde1ijk
en lIprftRknam. Ook zijo piju ,e mi ntiH, En ik bab
jor"~ Emil e dt.'n ei:' tl lge die me bev iei, 'fan at de
IDallll!!D, die ik in
Kuro t' l ~~g. }}n fiU willen Wd

heel, heel gelukk ig ziio!"
R ed 1'l ill de YOUJ kIller trad haar de I;Ichoooe, ata·
L:gv grijaasl'd te gel.l\uet.

Glimlachend brf'idde b~ de

annen naar hasr uit. Zij liet Emile It! i', hprong na&r
helD to~, en ..,ierp zlch we t kinderl ijke ge weenZAft mhei.l .an zijn bOt l:Jt,
• Nietwaar, u ie Diet ha rd , n iet atreDgpl' ri.ep ze Hit,
haar armen om hem heen sl aande. nZa1 u 't althana
nitt voor mij ~ijtlP'l
Fe~lwarz (' uborn Dam haar hoofJ tu..88ohen de band e D,
r.ag baflr in de Ihne oogl"n, kUf:t-"e hallr up 'c V"oorh4wft.!,
en lachte hur lIltot yaderfijk.., ge:r eg eoh cid toe ,
"Wis ! oa. het kunn eo l lk. I~ker nie t! ~1tt; &1 mijn
sl r.lfheid heb ik mijn armen r;oOu Hi~t ,an 't yrrder f
kunnen reddt:' n, - Did Hemel schenk~ me in u eell
Il r..;' tH, fo ;:ir det;cu, dien. i:~[J18ng8 \-'('"rloor!

(.)'1vt F3!gl.)

·obo~.to~t : dii ~f)Ort . ged~ati" '.Ii , , JIl~1l kon ,' aIleen

dlD~~'IirOOW;:.iir~*ldaaril,,6rtalill, wantteer, do

fln~l&;ile : toNtan(LditgedbQ~~ ' , ',,'

" , , "
De Minister van, Koloni6n deelde ,'dit gOfoelen Diot.
Sed.dand ' kon, seide ,hii, ni.t ,a11 orediteur t.geno,er
luJiii ,t..n. Voor spoo,,,egen8n&lldere pr?·u.liove
groote ",erken mochtmon wei degelijk le.ningen sluiten. Wanneer er geen aanlienijlke ,batigeSiJdo's meer
waren, IOU men zicbop .Java o()li niet meer ve ..etten togen eone boluting, door EuropeanElD ' on "eem·
de Oo.terlingen op te , brengon, '
De Minister, Bcbrijft het Da{!6i<ld, beef~ er dus .rede me_ om bet tijdperk van leeningon, ook 'oor In·
die, in te treden. Hij ,.rgo_lijkt de oprooitie der
Europoe.ch.ludilcbe ma.tacbappij tegeo ,.rbooging
'ilIi I•• ten. Hij sal de kome..,ultuur bandba.en, maar
de b••r Franeen van de Putte .pral!: 'liiet ander., eo
de begineeleD, die de Mioi.ter,omtront bet iudi,id"eel
landbe.it toegedaan ie, lullen de beste .ool·nemeno
, tot ' bandb.rillg ,....r oGoiivernementa-Kolliecultuur ,e'"
ijdolen. Omtrent de!:!roote kweatie dar coo, ••• i. bad
de Mini.tor niets and ... ge.egd dan vrooger: op nieuw
gaf bij een apologie op het et.I ••1 fln 't indi,idue.l
be.it on moedigde d•• rdoo. het otre •• n aao om den
g.n,cben bodem .ao Jua io band.n .an Europeanen
to .p.len - eon otrev.n, dat .ter•• r blijk.o oou dan
he t voorloopige .erbod aon den inlander 'om .ijo grond
aan niet - ililander. te rerkoopen.
Ook de Minister Yin Binnenlanden Zakeo had oiet
geantwoord op de n.og van den heer Hart.en: of de
Regeeriog bet standpuot h8ndbaafde, door den heer
van Goistein ingcllomon bij lijn tel... gram van tJ No-

.ember, toen bij krocbtig het ni.t t u.ocheo beid.n
t red.n in de conv ... 'e ,oihield. Het waotrouwen en
de .ree. van het 1JagMar! blev.n dUI oo_erzwakt be·
Itiwl.

In de zitting van giet.ron werdeo 118 do rier wet,·
ontw•• pen b.tr.ffe"de d. OOltindilche b.grooting door
de" Eerlte .Kamer met algemeenc Item men 88ngeno~
De l.Vieuwe Rot/erdaJJlsche COI//'unt

is ooi: lang niet

ingsnomcn met jonkheer '8!1 der H~im's vooratel tot
regeling Ylln 't muntwe7,en . De Minister, 1.ogt het

blad, we.t;niet wat hij wi! on durft niet. Bot.r ware bet

darnie".... regeli~g'. in Jsn' in de Pftlanger .r.;e~t.
lobaPpen ".n lat~r" oak , .1d.rI1nge'oeM, "'w.., ,om de
l8tering~ aer kome 'OOVoJrdeelig te .' maken, dot. de
be_olking er: voordeel in zag ' dm koffie aaD, te planteu ~n ,dit dua f'ywillig ,doeD " ou, Volgeno den Mini.
ter waren wij nog . 'ol.trekt , ni.t in den t,oe.tand,
bedoeld bij de la.,l1It, alineavan b, t veelboorr~ken
M,te artikel "an't Rogeeriilge r.glement. in ,welken
toe.tand de tIl88cbenkom8~ ' van 't B.stuur zou kunnen cntbe.rdw, rden.

SAMARANG.

Gonpel:. . pater Lerull Hllver de Mesqllito, do

187':'.
SLUITING TEBATAVIA.
Sluitiog dcr }tuff,'.che A["il via Balavia, MUDtuk,
Riouw en tJingsj.:>re.
In de maand Januari d•• 4 .u 18.
}'ebruari dOD 1 en lu.
M.art den J, 15 en 20.
April deo 13 eu 28.
Mei den 7 eo 21.
J oni don 4 .n 18.

Juli den 2, 16 en 80.
Augu,lu. den 13 eo 27.
September deD 10
24.
Octob.r deo 12 en 26,
November d.o 9
23.
Deceruber den G eo 20.
Bluiling der Frlltl&clte ttlnil fill Batavia eu Sillgapor.....
In de mo.nd Janu.ri d.u 13 eo 27.
}'.b,u.ri den 10 .11 24.
Maort den 10
24.
Api! dell 7 en 21Mei d.n 2, 10 eo ao.
Juni deD 13 eo 27.
Juli den 11 ell 25.
August,. doo 8 .n 22.
Septomber dln 5 .n 19.
October d.n 3 en 20.
N ovember d.n 3 en 17.
December den 1, 15 en 29.
Het uur van sluiting i. st •• dB d •• namiddaga te 5 ur• .
IntuBscbeo wordt aan belanghebbenuon vrij gelaten,
ook op anu.re d.gen bllnoe brieven san bet poetkan,
loor te do.o b.zorg.n. D. doon.oding beeft .teeds
pla.te per eeratrertrckkende peat.

.n

.0

.0

Protestantschc Eeredienst.

verm.ngd heeft mat de NaderlaDdscho.
Van •• n anderen kant vraagt men, of d. Rege_ring
meenan zau dat eene uitnaodigi ng vall andera stateD tJt
v~ne eonfere-ntie O'fer de munt kwestie eenige kao! van

Uoolllsch KatllOlieke Eeretlienst.

tot lanneming voor goed van den dubbelen 8tandaard

kunoeo geoood... kt worden.
In de Fransebe I:amer beefli men over eene andere

81 December.
lIONDAG. De n oegdienst am 7 uren,
T. balf 0 do Hoogdien,t.
'8 A,oedlt te 7 llran L of,
met Prediks tie eo ~au bet ei n da hiervan de lol'zang
TEDEUM .
.
N lEU W J A A R D A G.
1 J.nuui fdeet \'an de B rs>fUdeni3 OHZl'8 lleerm. Daze
feee tdag ia vt'rplichtnul. Dc H. d :eollten WOrdf' ll
gehouden gelijk op Zunuflg, 's arond g e~ L Clf.

conforentie, die betrefr.nde d. Snik.rkwo.tiu, ge.pro·
keD. Men klugd. er o,er dat de ....t, door de Na·
tionale "ergadaring a.ngenomen, nog altooe onuit-geyoerd bleef, waard<Jor de suikerinduetrie iD .l!'rankrijk
SOERABAIA 27 Decomuer. Heden nacbt i. inge.
op het interllte leggen zou. Ook vraag meo: of het
broken in ht!t bllr06U TaD htlt Subl!'i.tentenk.der 8l~
waar wal dat het tot etand Komen der iot.rnationale
bic'. U. dief hteft .en g.ldki,t geforceerd, doeh
conventi. afb&llkelijk gemaakt zou worden yon de
daoruit niet me, r kunn n At'ijgon dao f 33.- De
toetrediDg van andere dan de ,ier bekend. mogend.
echildwacbt had ziju post rerlaten met gewcar .n aL
Nag vernemeo wij, d.t zeien soldoten evon~ens be·
beden.
d.n nacbt fan bun wacbt zijn gede.erlee,d. Zal 't nu
De R.ge.ring antwoordde, d.t de afge,.ardigden
eindelijk genoeg y,:jo en men maatrE-gelen w~ten Ie
van Nederland, Belgie en Engeland .orlangd hadden
nl.'meo, am den l oldftat hiltr morea te leeren?
om Iialie, OOltenrijk en Duit.chland ook deel te zioa .
- De boekbonder bij da lIl- eo uit'ioerregten fan
nemon san d. onderhand.lingen, .n dat Ja.rop die
van Dam lAll Samaraog is DatU Fa.oeroean o'~· rge·
.tateo wareD uiLgonoodigd om de aenata.nde bijeenplaatot.
kom.t bij te wonen. Sedert 1864 wu de rol, die de
- Heden morgen i U8pekteerde ooze resiuent de
duitecbe en oOltenrijksche Iniker op de mark ten speel·
kantor.m 'lAn den post eo 'elegraafJieDlt en van de
de, veel grooter geVl'orden, ooo&.at bet nu noodzakelijk
ink. en urtg r('glen.
werd, d.t ook d. g.noemde landen m,dewerkten tot
- Maand. g nlOr6eD, cHn8tre ake 10 uur, had l oo r
eeDe conventie.
ilA toko rler fi rm a K.rth.utll , JJ6nrinl?' en C\}. eeD6
D. confer.ntie, t. Kon.tantinop.1 te boud.n over
boteing pla.t~ lUBllcheu ecn aIdaar stU l'taauds huur
wagen
eo post,wugen No. 27, be_pannen met 4 ptar·
d. b.rvormiDgen en .,aarborgen, door de Porte toe
den. Ann bet onbeanit:rd rijden "UD den p(lstkoetl!lier
to .taan aln -Bosnie J de Hertogewine eo Bulgarija, is
Sorto ie dit ongoluk toe t. ,.hrij.en. '
nog ni.t geopend, Bugelanda e.ret. Minioler en RUI- Walvisob. Eonig. dogen Geloden, geraakle bij
land, c..ar h.bb.D inhu.chen met bet owaard gerin'
kald en over oorlog geoprokeo. Eng.land zou op de
eonferentie vertegeDwoOl'digd worden door lDrd SD1ia~

burij, den Miois!.r foor de IudiBcho ooog.logenhedon,•• 11 bewij. d.t m.n in Bngeland het oog geveatigd
houdt op het ,.rband tuslch.n het 101 .. n Turkij.
en de stemming der Mabommedanen in Britsch,Indio,
en 'tereDS op den w.g die door de Le.ant nur
Britsoh-IndiO .voert.

Het wed.r blijft ono in dit j... 1876 "onderlings
atmoaIeer wa. wij geruatigd , toen
nanving '8 oachts te niezeD, en

partoD opelen. De
het langzBmerband
die forBt werd zoo
't ,ordronken land

strellg, dat Olen hier 00 daar

op

IIchasteen reed _
oen ollgewoon
rellcbijDeel in 't begin _an Novemb.r. Verl.deo Z.·
terd, ,, en Zondag, 11 on 12 dezor, v.rhief d••"herp.
OOltewind ?iell tot etorm, en Ln deed zieb bier Zon,
dag dit, "eewd ge.al ,fOJr, dat b.t bard " g.nde en
de regen, overal waar die nederviel J tot ze1fs op on•• parapluiee, onmiddelijk be,roor. D. gevolgen, cen
ergo Gladbeid o~ strat.n .n pleineD en bot be1.wijkeu
van telegraafdraden onder den I•• t vau de ijom ... a.
welke er zich omheen zette, met palen en ai, bloven

niet uit. Meosch.u en paard.n gleden uit en brak.n
armen eo betmen, de apoortreinen kODden Diet doorrijden, de telegrammen niet overgeaeind "orden. N ..

lao uitgespookt en al het loof afgernkt te bebbev.
ferli.t de vorst onl ell werd Dinadag, 14 de •• r, door
een voor den tijd fa!). 't jaar zaer warm weder vervaogen, dat nog ,oori.dunrt. De tbormometer Fa~ren·
bait, die ei;rs:' ~t 22o~ daalde, rees DU weer

wt

5 '7 0.

Het Ilan,q.cT.e Dngbk,d van bede n juiobt er nu ill,
det de .M ini.ter ,'.n koioniiin gilteren ,erklaarde, ds'
Gou,ernement. koff.ecullnur te willen haildba.en met
'.rpli.bten .anplant .n •• rplicbt. I.,eriog, terwijl de
heor Duijma~· fall Twilt or op Weel, dat het doel

zwaren wind, bij de dei'S :}. Kolboeng, circa. ,6 p~len
van Samp:mg (Madltra) gelog on, eeD walviech op aLr"rod .

lloogatwaarscbijnlijk kon dit dier, door 't plottelillg
terugtreden der zeal niut mee r in zijo element te<1" 0 \'olgerden dllg was 't dood.
Bij meting b!eck dat '\"Y.' wal.i,,·b 16,40 ./If.tH
Lang W&8/ bij acne kOl'hollgle van 2, eene st'llartleDgte
van 4 en eon omvaog va.D· fi,30 meter.
rugket'r~D;·

-

Van 80ruD g 8c brijft men 001, dat alda.r betgd-

ruebt loopt, dat do Resident .. an Bantam, do H eer
,an den BOBBCht",

I:

et penatoen zou gas·n.

_ U.t Atj' !l d. 'It mea 0',. mod., dat de 1. Luit.
adjudant v. d. Swan, ,,"0. bot Hde B.t. I f. ald."
ie overledell, ten ge~'o' ge

faD

koortBen in

df." ren, G. van der Moer.

Met liet Ned. Ind. brik Wilhdmina, kaVt. J. A,
Sick, vaD ' Sumaoap: De beer Pattiweil, mtt fam. eo
2 bediende".
Met het N.d, Ind. etooma. Banda, k. t van Loenen,
r an Singapore, .. e". Campbell, d. hee. Alexander
eo 1 HadJi.

Dc lorelei.

Z 0 N D A G don 31 Dec. 187tl,
o u de j a & r 8 'e afond,
om Gill uul'.
D•. 0 V INK.

alagell b.bben "OU, ala wij op d.n Toorgrond ot.non, dat
wij bet zilver niet wense-hell te bohouden, mau ar all"n
betere prij,en yoor zouden "ill , n bedingou? - Bn, i. het
lutote ODe doelniet, dan zondoD wij door eeDO Conferentie

h8e~

Klean, jon~ebe"r KI.an, mevr. Plagge, machiniet lite
kl. Kerkhoff, de berron Baumgarter, .cblg. ell :.I kio·

Postkalliool' Slllimrang.

,len togenwoordigen toeetlnd nog wat te be!loudeD,
dau den dubbelen etandaa.rd te vestigeo, 7.onder 88D
munting ran "il ver. De 'l'weede Kamer he_ft ook ecbuld
san de 'ferwarri[lg zij de Indil!! ~be munt -. kW68tie

'. ' 'Am ••. b.rk . 1J~ldColombi. gel.T~8 jI"';toD, YIn
Bangkok. , , ' :
'
: " '
" .'
"
D"iteobe bark Gu.ster ,Merle'ges. 'Doo••" ..~ Bangkok.
V.ir 'i r ok,k e nBc be p8 n.
, DeeQ~ch. hark Catharina geo, }'i.aohcr, nUl' So ••
rabaij ••
SOERABAIA.
Aa ngekomen 'P ae •• g i ....
Met ,het Ned. Ind .•toomB. Gou.;. Gen. Mger, kapt.
T. B. Fransen, van Maka••ar: Du hoereD 'W. van
dor Leo, Haranc.rapel. echtg, en: kind. de Beaufort,
fan der. Eegh e.o, kapiteio Per e, de beere'o WilheJmus,

'e;

hoofd.

- Men echrijffl 008 van Amboin., dd. 9 dezer,
NieuwB vBlt YaD hier uiet t., ·moldeD; ik. vo~r my weet
van de Ternat.lAu.ecbo kwcstie Diets IDl3de ttl deelen,
omdat ill: t'r :"0; D.iets \SD bcitool'd ht..'b; dat aIleen
weet Ik, dat er op 1I.lwaheira eene kleine kvlonne
is uitgerukt van at' de monding der rivier 8autJ Il1ngB
eo door die ri'Vi er laudwaarts . in, tot wen atuitte aan
de Maba rivicr j die tvcht lUoet zeer ,ermoeieod .zijo
ge"eeel ;: de OTetste .M iddtlaer, die YOur zaken te l '... r ·
Date was, bfJeft <ten mer8cta medegemaskt.
Bier is men st!rlert eeuigel;i. tijd bt'lig met bet da!lr..
6tellen van ec~e .go~d ·) etr."tverlicbtiIlg uit lIijdragt·n
nn de burgerij en (l Jliciere llj overigens ia hier a:lt'iI

bij het oude.
-1tIiIitaria. Luidens telegram van deo ,n •• elhtbb ..
t~ Aljeh van 21 ll~ ~(>r tiju gd~V'acueerd: naar ParlaDt:
De officier van ge.. II. ]'. Prijn en ,:1. Luit. d<r
Inf. }'. Goiin,- ooar Dat .. ,ia: de offiOit:'f vall ges. M.
J, Perk,-de kapilein' l'.djo Wi~omo en Brotto Koc.oemo m de luitena,,18 K'omo Widj jo en Aam.
,
(S. Ct.)

SCllEEPSBERICHTEN.
SAMA1UNG.
A a n gel!: 0 men S" b e p e D.
Bog.•t. TerLt" w.r go •. B.reeo, .. u Saigon.

,Bij zegge 't maar, die 'I. bater weet."
't Wa, eeo ect.oo ne 7,OiutuJ.ag en aan den Ofl\·9r \'&n
een beekje in d. naLijheid van h, t woud, bad ik m.
D8f1r gevleid in he' eroone graB onder de Bc'laduw van

. -lob "e~e~
,~
'~11 e• . bed~Q~iI, u.); ok
" Ik l!lilterdo , ~,;mdaebb ; b&a~ ~'dit-'tijte lied en
obij bet eind ,w.. pile of 'de .toneo zweefden d90r
, de lucb~ 'enzieh Iillgden 01140 .kabbo!ios boven die

,w./'

Elf"nwo~ingen. ·

z.fir \Dot deu rijk.n bladerdo. der boomen.
Ik gevoelue daar afgezonderd te zijo van bet werkelijke leve n en in zilete droollle.rlj~ll V<'rmeide licb de

geeot.
't;

Wae mij, aleof hob levon der e! f"D

en

niDlfen

w.er wa. opgedoelld uit het grijte verl.den eo io
d~ sllge vcr!evendigd in
tlo vorbeelding.
sterker kleuren dllo olit werd

Zulke oogen blikken verhefr~n nus bov oo het ivutc r
zinnelijkc en onteluiten de Bobatkamer van OIlS hart,
wanr eeo Jeven aluiwert1 dat een weke ' em Doodig heeft
om tc ontf/olton.

Dringt die ot.m door en ,tnat dat levon op nit de
eluimeril3g - wet idealen too\"ert hell onl ,oar; hoe
voert hat 001 op nuar de gewfslen, WRftr de nixeb ell
oimfen toevell, of oaor die, W8ar Orfeu9 het gescb. ·

pODe houdt geketend san .ijn I ier.
,-Vat een le,en er uan wordt geleefd;- wat er een
kfl cb t dan daalt in het barte;- wat er een gloed
dan leeft in het woordj-

Wilt

er cen ie"enlluet

ont~

ki emt t. midde, det Wellacbmen
0, wat men I'.eggen lUogen "all 8pr,)k(lD~ van mrlhen,
van eagen, wie ze lief heert, in hem klopt ccn dich·
t orlijk hart, d.t nooit Z!LI verkeeren in het w-erkelijke
l eveD, OlDnllt de poezie het le vf;"n st:benkt an kra cht,
IIGovoel un \"erb rcl Jing" is bet ",oJrd der bloodlok*
kige factu il!.
P->eti5 noemen we da~ woo rd in hat dageJijkech leven.
Waat bet geeproken wordt zegl; bet D , dat de meD8ch
nog uiet in het tri via!c le,eL lS opgegaan j dat bij . en
bart beeft vc;or bet idealej dat bij st.r c~f!; n86r ,olma·

king.
Eo sprokeo> mytuen, sagen? - ppreken Z8 II ni et
"an de 'Ei'rbeeldiog!'krs.cht d~r , oJ rges i. oht 3o , doen ze
u geen blik a1lun in hun z:elelevcn ?
J'R, gd lItaat verb&a,ed over de 9toutheid hanner teekeniogen, over de hOJge \'~ucht, over den . ijk1lom der
ta.a!, over de verscbeidenheid (it'!' kl eut't!u , 0 'cr de
harmonie en schoon!.teid.
L,'en wij dan niet te groat ana gefoelen tegoDover
die verhalon en te d'3 w'llrde~r in: niet onthoudeD,
wurop ze aUllspraak hebbetl!
En toen ik dan lag aAn den oever no he t bcekjc
en d"c!! t aBO zoovel£t kinderen der yerbeel ding, nil'

derd . mij dc b!ondlokkigo fant.eie !
'Vat d C'l bcid er I'traalde uit hare b' nuwe aogeo;
een melliookol iek wa4S lag er OVer l,ftar gelallt g£-

WAt

Zij, oudtjjda d~ fi~r (>n IDl1jestueuZ9, met dell blij ~
deD l.(:h om dt:'ll mond, met dab VAn hoolere af~omBt

.

:.

•

"

•

Elfenwoningen.

Wi. nu d. Lorelei i.?
Is ~g Diet de _,~ch(}38te Ju gfrsn," zitteod op .ibree
Felaen h__)C~8ter Spitze, in weisaem Kleide, mit liiegen.
dem Schleler, mit wellE·ndom U8ar, mit winkenden
Arment"
Lokt zij dell scbipper, die baar D.delt, niet ten
gra.ve metdat lied van II wU'Hlef.llume,ge waltigeMelodeiP"
Is zij niet d. ,cboone ,ie.cberodoohter der legende?

Heeft zij haar pal.i. niet nabli Kaub, tua,eben
ste:le rotflwanuen, en 'kunt g~ Iwar niet 8anEwbouwen
in het NjxeDg~wllad, de Afrodite van den Rijn?

bet geboomte, Een heerlijk pl.kj. was het. om zicb
OV er te geven aan stilJe mijm .... rij.
Uuetig kabbeld c met een geheimzioDig Tu isohen bet
water •• 0 mijnen f03t en hooJ boven me, etoeide de

<

Br wueon leVID .. i)ntwaailt iD de ,i.l, 'dat .feb nlet
lut bescbrg.en; 'ol 'ge,oel, vol hoop, vol liefdti ........
0, keer menigtliial nog t.'~g, r.felijke blond., eD
gorJ mijaan door uw., lied voor dea strijd um'. Daeein.
H et werd avonden de wind legde oicb ter' rqjjt,
·op b.t b.1 vaDbladeron.
, 't 18. ·mijn tijd',: 81 ralt z ,,~ ED ze verdween.
,
lk ook,..li.t h.t g.lu'tkige pl,kje.n nog altijd
.weeflen de toneu der Loreley door de lucbt, of wieg.
d.n .icb op de "kobb.ling vau h.~ wat.r, b,fI>n de,.

Wiegt 1. •• icb don niet op den golf.lag.n IIraagt
de lie bare tooYdtkilu.Jken niet YOort-,

den RijnoevE'r

lang. ?
ZotJ m.-ge ' t geweest ~ ijn in de middeleeuwen!
Ze mage, Ills de 1egcmlo v6rbanlt, er hebben geleefd,
D;e~ aileen Ill! de Sireo6 maar ook ala de .klaag..
I:ltrr en wr,ehster van verbrokcue harten., _ bij de
k0ll18t der""I'densl'ilap is ze dtJor dt!n vloed iugedr.~
geD ten dOilde. En wie nu nadott de pla.t~, waar
ze in vroegere lijdl;ln haar Jj"d hedt gezongen of gew6t"klaagd en bare offord gfli:Hscht, hij vindt hare plaata
Diet maer.
Niets dm kale, f tt!iia rolewandt3n 'f'ertoonen zich

aaD den llik

00

te midden daalVO" de kl;p de Lurlei

en niets Jun de eeho kliDkt hem in de ooren.
Luistcr:
.... Wir sind beLlcl Lurlei. Geben Sic dllrum Acbt
}"riitlloiD, damit Sie nic Qt erscbreckcD, denn im Au.
genblick wind ge,ebu ..en werdan. lch habo d. vorn

d.n Eolier laden s.beD .
.. Na! oun bin iell docb e raohNcken. Dae ,,'sr aber
Bu cb eill. fiirchterli cher Bt,u[a g . .l\leiDetwegen konnten
SiC: daB Schit'B3en hier einll td lfll. Dns Echo nat doch
nit:hts m bedeuten.
,8:e hllb91.1 Hocht. E:i \' ordi ent nicht., (tass man 80
viel .Aufhebens claron macht. Uebr igc ne geech!eht du
ScbieSl'en jeLzt au~h llur lloch auf vcrehl'.:'Il·.ies VNlangeI! nnd gegell ein 1'riJJkgf;'1 { flir den CUDstsbter."
Ell "'Dt er n rg rest ',PaD d o n8ob.3nate J!lD~frau"
:tijnde legeude, die er f oortie,en
goalacht tot

ge,la,ht.
H~e is de L orelei on t8ta"n ?
Eou ohjektief anlwoord bebool·t tot de onmogelijk:' l.edl' D, uaar er verrchill end e legt-udt-ll dieD RRDgoR[]de
in ,·mloop zijn hij Let yolk.

h mag

Z6

als bekellu bij one (lnd erst611er:..

Jf~11 nnl-woard ZIJ U nOE'rk()~ t3n op het volgeide.
W'te we~t (ilt Imhrlo y - 10 ('on zee r o~ld Dl1itachna~raten, L8.galm en, Labouwcn beteE'kent eo. d.t bet
WI'JrJ echo deze:t'Je betel'kcnia heeft, dien zaP het niet
ve.-wonde!'en, dat de rot sell, di e er opllaemen uit den
Hjn even voorby OberweBel, den ll&am Luhr13\~ Lore.
1, [ of Lore dl"g n,
•
H oe ean de echo t.i '3 legendo ,,!;1r jonkvr,juw dan
1arbonden is gerllllkt ?
....
Uit de legendo bij ntlbidu "aD der Aa 'aat ~ich
ric r t"lag r.iet beantwoord,60, cVl! oruin nit die bij tun
Kate of Brchl,toi n.
Ik ru .:en hii.ar te Ulogen "erld aNo door ~at de'"
my nlJlogie OOB meedce:t aa.nglliodt! de llimf Echo en
'not ons fe-thaald word t door den tllo no van Wolfgang
l\~

iiUtl'.

j

oprekend gelaat, mot dion Sylphid.ntrou, godr.gou op
de vhuJe Jen defl winds, ell toevende nu in de bo·
meleD, dan in de diepte dar watersl"I, was verouderd
geworden en een trlum blonk in ba.re oogen. E~n
trlulD van dl'oJefheid en stille sllilllrL - 't ScbreieD

.tond hanr nader dan Let loch en.
En wftarol1l?
Haro echoonstll juan W'aren voorbijgcgun on waar
'v roeger de rijkdom baar deel wall, leod ze Lll bijoa
gebrek.
Wall t eedert eene andere junkHouw bare gebeimen

den meneeh L&<I geop,nb • .,d. door bern het Iu.chtru:m CD. de di,' pten der zee tB verk.larell, het gebeimzinuig rU:8chen van bladeren en bet murwelen der
wa te r"D, de echo, het vUur en wat al uiet meer j
- eed a! t Ie dell men,llc~ had gewez ~n op d~ eeuwige
wet dar 'llooJzakelijkheid, wnara-an alli:!11 is ollderwor·
pen, had tij zicb muoten terugtrekkon Dau de lVf:rdd

de, Te,beeldiD!;,
En alB l. e van tijd tot tijd IOJ eens aankl opte om
gahoor bij den eOD of den pnder en d;, ..:: g~6t ."ich
,·Ieugrlen aalll!lcbo!>t, om rond te vliegen in de fferen .
waar tij toef,l~ - dan ttad de mede Jiogster batt in
den weI! en Jegde de looden hand op de deugelen,
zoodat dele ~ich niet konden uih l68u.

Eo dat il .1;00 geble,en tot dezen dai'
Of we or bij "erloreu hebben, of gewonnen ?
lk .,.lde met haar alleen to zijn op de plek, die
tot tUjtplaate

dOQf

ons was gekozoD.

Ro.lig k.bbelue bet beekje voort .on On'.n "o,,~,
en bO"g bo ••n OD. It ,eid.o de zeOr. met den rijk."
blade,doo der boomen.
Zitl g mij een lied - l r Jeg ik hur !
at t gelut bel Jerde op; er kwam wee. Iii0N in
hare oi>gen en 66u gli1ll1"cb pio{li.i9 ' den lDond.
Zij Te,. op ,en met Mete Tfe!luid,n'·i . ,te lll ldoDk
d.1 fcbon.te &Iler deut.chen Volktli<ider, t. midd.n
UD bet gebeiJu.inn;g g'ruiaeb.

Volgens de my halog-ie dliD, is de Echo de dochter
der lucht en der aardo of, dUll d' cb t er nagefiegd;
,1 De d ~hter van de lucht en door de stem geteeld,
Yan etemgelllid vcJJlzien, dO l:h r.o~deI' zielabeseffen. H
en werd ze geliauktrriee(ru do or hlnr ijdel geanap:
D ~c~ taeu ze Juno, di e J upi ter in zijne miunarijen
wEde belui~teren . dllarin ,erhinderde, werd ze door
d~z9 vaiJordeo1d om \~oo rtaan niet t o pI.Jr eke~, ahoreNI
gevraa gd te tijn t' D dan neg aJ l;'cht e me t weinige woorden.
D:e straf ~8S rOOr haar CtlO harde en [Ian liDO eE'!lt.
u't wHk ing, (ht l.ij gebeel e n al ve ranage rd{".
N ar cis!lus op wi en ":8 l'er1;etJ gersBkte, wihlrl hue
\ ;~fJe niet bt'lIn t wJordeu f'll ze verlwrg ~i c 'l durop
iil holen en 8peloL ken en vC'rg< Dg t: r n m t-ll1&l'b en
croefht'id.
,'t gebcent vcrtD.!rcl~ ill 'tooludo cn Viln 't'forloren leren.
Ie: 't de errkelo skm alleoD, die o"er 1& geblevenH

Aon deze f.b.1 ,Iuit ,,'ch Miille" legend. . .n.
D.arin ia de Lorelei h t .kind van den yisa*cherl
wiens I un gebou ..... d i8 tegt.ln de bergeo. ZU zit dalr
lokken aan belYellBter &11 kwc el r t'I' bau lied .
:-0 \\lie die klang
Da. Thai e"t1ang !"
Voer er bUI:edeD f't!!l schipper Yoo rbij, h.m glipto

Blctgc<uJ;}ll

de opun uit de haed en bij lu:.terd. na.r h.t 8oh'lP"\...

,r

lied, dat den omtrt"k JIlet be\VODderin g ,ervulde. 't J(!.
ZQO overmeeilterd £ ObOODJ dat de fog ele
uuone .1sll.ngen
tilsakt.o:o en de wolken "an d~n hamel blefen etaan,
am te lu:tltereo.
Nu gebcurJd het eellS, dat een. onbek6D.d ridt.ler
door banr gezan ~~ werJ. \'erluk t. Bij g ro ette haar Toor
het ,. Ilstet' eo vro~g toegan g, die lie hem. ,'~rlee~}.'je,
~n Wl\Ar'-an W'edenijdechc liefde oen gevolg werd.
Ze dweeyh·!l en dwaaldeil op de bergell; Ie rUltten
in draef en ~h:andgrot, en wa~ bij haar 'fC{lE"g, gaf Ie,
h.t 'Dieta meer te geven o,arig .,...,.
\,
Bn al8 Zi) DU op eeD .morgen ont':.ak t ~ en hem
,.rbeidd. dieD bi rd· z;el Ii.r- h_d - bleef •• vergoefa°

"""hieD.

~. .,ermoedde toeD b.droi8ntJj ·~i-~eld te.ij 11 en ,
1I.eD kreet ODanapte ' de~ angtltll~ : ri.l,- ,die dee"bo
hoar ",erlicbeidene maleo berhlllll¢e. ..
Ben onljidbare pijn . koaagde;;oan baar bart; bet
_I.belln of haar 1reiD · in ,Iamaili atond; d. wereld
g~l.ak baa. aene barre worstanij en sangegrepen werd
.e door den wase.in.
'
En vo~gt d6 diobter. or aan to~:
N II zi~ za op den rot.~op, bij dag an bij uobt
.
Stlroogand in bopaloo. woa:
Zij gaeftaan dan wind baar oD.tuimige klacbt
In trillenda Hadaren mee.
De Bcbucbt&ra jonktrou w, zoo teeder, 1000.. zacbt,
I:Ho. werd •• eon v.rlokkando fea!
AI.~ i. de Loreley eon . ymbool van milk.ode of
ge.choodan liefde.
..
Zoo i. zij oak opge.. t door Geibel., .1. bij Lenore,
die de bruid dea Rijna ge"ord~n ia, :f.at zingen :
"Wer binfort mir n.bt, nod die T~euo ,errieth,
Ihn rei8st mit (lewait in die Strudel meio Lied,
Da. er Tad und Verd.rben erjage,
Denll bei 'I'ag, donn b.i Nacbt, wobl iibor dem Rbein
Will iob ruren im Fol., will icb klageo im Stein,
Von ,eriorener Liebe die ~1.ge."
En vragen we of er in ODze dalon nog Lorelei'a
tijn ?
W.t "u.lIen we antwoorJeo ?
Will gun to met opg8be,en hoofd LllnDen weg, do
rillders der 19. eeu N, die -hot arme 'i8~c her"kind ide~'!:a;.len tooverden -

di e de kouJQ wer~&Hjkh ei t hot all

. logen tIJed eri'8reo .
Wol glan I.e met opgebn~n boofJ .~uoneD weg,
de j onkefd onzer d.gen die cen hemal openden
yoor hot onhankelijk. go moed del' jouk-vrouwen ma.r welke bemel een bel bleek t •• ij n~
En noeh riddl:l'I J nach jOllker8 bti llommE" re'n .. ich
oyer bet lut der bedroganen. - 'H unue
g6sloten voor d'm kreet der wanbo op :

OQrcD

!ijn

. W.he!
Bstrogen ! U nerhorL bet rogen !
Von den Gipfcln des Lebono
binab ge.ohlelldert
in den Abcrund ;

dar Verworfenen Bins!
U nd daM dO' !'re i. der Lieb·o,
der il l re116 Lohn !
0, wer tlchbfrt Ricbe,
wer .cham Vergelt.llog
meiner (-lulil ?>I~
en de la.ter verwag bun do lou . ndkroou niet t.. "rllk.
ke n op het hoofl.
Eo of do wrake komt over di e tl'ou .... loozen ?Wio kan lez.·n ill bet baIt eeDS onba kOCluen rDoel! ann bun loveu - dit geloo, en wij - koD.sgt
de Lorelei J die hen vcrvolgt alA de de Nem{·sis; en
'!I!aftr Zoe den vo ot willon Zl:!I llcu in het rijk der liefde,
vot'rt te hun toe:
Lasciate ogni oporantl!

"',.. _. W is dan zich lavdn wit "n de watelen du iev~r:8
':,'n g6n\elon wit van UO 811lbruBia dl:!lr f,o Jefl, hij fltG.
Tast in eerlijkheh1 on trouw !
En wan de Lorel ei hem n1 opllJcrk en aan de 'l.ijde
van haar, die hij lief heeft, Ql !.o ZiCl verheugen en
hear heet OlJl wr11k" 1.&1 zich oploslen, in oeo lied
'an wdhdere melotlie, waarran gmr.egd mag worden:
mir iet's al~ soi'e der }'eycn EiDe!

B.

YAN nEil VERN.

Onmllcttn. in Belleville.
Den 27e October Will Gam bctto. fOor ZijDC k; ol erl
in BelJevill o vcrilcl1eDo ·,. D e bijoonkr.hut - 't WIlS Gon e
.• g6~lota D e - toldc ol1utr eeks 4000 POtBODOD, e u waa
bclegd floor het kicacomilo, dat ztine ~l'Ddida.tllllr bad
••nbevo~o:l , Gnmbetta was t cgengevol .e o. Hij bad niet
' ;' diet> gOli00ri do rgC$tlet, niet g oooog oJJH"ergehluld:
r. M en had ~emooQd in ht'JU een m su t e zuBcn· vi ndc!l
,an stcile begrippeo, iCIll8.nd, wie o nieh to machtig
wal. En wat was gebleken? dat hij met tijd eD omsta.ndigbedeu W&8 te rad e gegflan . Vooral blHl hij zicb.
lauw betuvmi. tt'-r Z8K I;l litH· Ulul.!u;:,~id. ~iij ;!I"~ U.U~~t.li
in de brc8 Bprillgan VO\Jr de tom'le.ti."', voor ceD vol-

ledigo. Vandur dat hij ter vdrantwoor<ling werd gcroepeu.

·Dr. Metivier nam h(·t \' oouitterachap in de yorgaring waar. Rij opende die ll\ ·j t ee:..igo woord en, waar~ bij hij liDll bet (,Olltract tll~Bch en Gum1:>cLta ell -zijlle
kiezors hClillnerd~. Ven-o)g cll s )ae l. ij uo conciusicn
foor van de rede~ di e Gambetta ill ' 87 6 in Belleville
Lad gehoaden en dic in hoof<\,aok d.t contract boveBtigdon.
Garub etta. wu nu apr clren . B en litl de r \'ergadaring
vrpog ec htc r, of m Oll hcm ol,k moc bt iu terpelleercn .
Bierop ontBtond er eenig rUlHocr.
Bcgiull Cll wij n iet met t umul t, zeill4: G eulbetta j
Duelera lo uden wij mOl. wan or cle eindigcn . Vcrgetcn
wij uiet, dat w8Ilorclc in eeno rcpublikciuscbe verg~·
ue~illg do republikeinecb e itle(1 ben.dcel t. (GoedkeuriIl1·)
Zijn cr hier personenJ d:e vrag en tot mij willen ~ricb.
ten, zij zuUen nan 't WLiMo. kowen. lZeer juist!)
lk ben bier gekrnnellllleti bet besef, aldu8 vorvolgd e
b;j, dat ik eerlijk hot JllDud,at vervllhl heb, het~e]k
811 mij hcbt toe,'ortrollwu. G ij beorijpt, mijne vricnacn
_ \ srgunt mij u. dian na.a m l e ~e\' e ll - dat)k w e b
( at r., ij onder di'll inrlruk van zekere nart.tocbten zijt,
dat gij bd wantrcuw en in U\\' boezcm bebt lat cH biu-

ncnolnipen. AI. eerlijk .t•• tkundig pcrooon heb ik lot
plicbt goacht ,oor u t o vorachijnen do kent VIH
h6t ooge1lbHk mocst ik mij ,oorbcbouden, - lllet n to
8prcken. i)fer beLgooo oua kon . teNleolen en, ue o:Jendi§e electorale twilten ter tijde atenondc, gezamc~'ijk

_.~tn~~~~:!:U~~:~;~ landa

4

ho1ang, het hooge

ed.~ "1

Toe.Ii. mijuo c8mlid,tuur in Belloville waa ullgeno·
me-n cn ik miju programma had uiteengezet, wis~ ik

welke moeilijkbedelllUij ,,"obtten, do t ik onophollMijk
kwalijk begrepen ZOllo worden. lk wist wat er in u
. cDlging, in hot boofd ",owel .Ia in 't hart. Maar ik
.. iot oak w,t de onverbiddelijke cilcben ,lor .t..,tkunde
waren, \'ooral in den t"gellwoordigfn tijd. Docb blrudt
u overtulgd~ dat ik nOQit zwak ,II worden b.: : volldeu,
ZOOM' bel de ... k ,ler l<'rouBcbe ,lemocratie geldt.
Ik heb u g....gd, dat ik tot d. demoeratie .Itijd oal
beboo";n. Maar aangezien al wat ik \'lie de natuuf
aan . geoatk:-,cbt, folbarding, iuzicbt, work.ulmbeid
o~ty~ugen beb, g~lVijd. ia gewe~~t &an de democratie,
aoo mef'n it ot'eu'eer al.8 ientand to wet.f'l1 . wat bur
~el."g

ii, ".t ,Ie u,iddelon .ijn, door . welke bare .oga.

praalop d",elictie en de onwotebdbeid k.n b~,o.b~D
worden ; fBy.aL)
:..
. .:' :., ' .:'
Niet-tat:i~. bie.l.gena!,raakwiI"fsD!iden:Integ.~:
dea.I,. ik .oek die .op. Ma." wal. iku n.~g · in '\ hlabg
der orde on der ropublikeinlobo ... k, I..t · deze ver~adering, . waatop. • ','e oHr"onnelingen' der reaotie hot
oog geveBtigd hebben, .Oll. voorb.old . nemen ·.8n het
arbeiderseongres on olzoo bot bowij. leveron, a.t.ij
over de g~wichtig8te' vraagAtukken kan haodelen, zond,·' de kalmteen waoruigheid te .erliezen, wasrdoor
de gedachto" wi. ' olill ,oll d.r elelDocralie .ioh allijd
bt:hooren to kenmerkeD.
Bn nil zul ik u r.kenachap "f1eggen. Het woord
"rekenachaplJ beyalt tnij; want IUII8cben OD8 is een contract ge.loten, ,n e.il conlr.ct bindt altijd. Vergoet
echter Diet, dat de uitvoeriog Y8D het contract afhan·
kelijk.. is 'an eokere voorwaard . m eu - om. een woord
te gebruiken, d .t dikwijl. afgekoll,,1 wo,dl, 1.OI,d ·r <I.t
men bet begrijpt - 'an on,erroijdelijke onderhandeli :.geuj want in de IIt~tkunde modi llleD of ontlerh tm·
delen or alrijden. De .t".lkunde kan ik ni.t ander.
opvaUeD.
Welnu, ik ben 'oor hat onderhanddleDj ik b n tegan
den veld.las; ik ben togen gewelddadigheden, Woordon
van gewe1d le :den tot d.dtlD van geweld, en deze noodkttige politick moet lIiet aileen uit DnaID der ervaring
verooruceJd wurdeo,

lUBur

ook. uit

D8UIll

der waardig.

heid 'fan hat algemoen stemrecitt.; want hat algem('en
I!Itemrecht ill ni eta, of het if! de ze..:epraal der rcde,
krachtene d·j vI'ije Ui liog TaD de keizer.l. Daarolu h~b
ik binneD tie Dlate wijller krachten ann d, -politiek van

goed wilt, d.t , d~ opltand van 18 :ttf.'~fniet.IIDd.1'iI
...(d4n e.n .oor~ . ~llII ,.tllil'trekk;og.' nn .de ellend';,
Tan· ee,! bongeu,:,ood en .de : wanhoop.. .De I>trt.ij,. d.i e.
b..rvoor~e.1 WIlde doen)!lerde 'nllcbe ~oor.telllDg,
:b. lroerdo dlt men in 18 IIhart de ware uitd~ukkiDg
· ~van de lep"ijlikoinlcbe. partij bad te zieD, dat bet hal'
,work was. Op die wy.e werden de .ertogenwoordigera derrepllblikoinocbe idee op gelijke lijD. ge,teld
met·.d e .gemeebste miodadige... van .d ien op.tand. For
w:~.e ·.00

Batavia;dth · Gisteren.

ANJER . GBPASSBERD: bet. sto~'1'•• bip H?lk.d
k'pl. Jaski ..,n Naderland nl.rBilt•• ia.

Batavia, dd. Beden.

m.ser ~~n middel om den ,erfueilijken la.-ter

dier l'artil te Behande Ie. moken; mnar ~.Q middel am
do vorepreiding van dien I•• er, die oohrik onder do b.·
vt.llking in do proyjDcien veJspreidde en allernadeelig.~
kOD zijn Toor . bet opbouwt'nd werk der r .· pnblikeiD8D,
togon to goan. D.t middet was d. gedeoltolijko amne8ti~J de arnoestiu zoo ru:m moge1uki de amDPBtie,
wlLllrbij oDdBlscbeid wBr~ g emaakt tU8scben de feroordttelden.
Van dnt mid ,fel Iwb ik mij willen bedieneD , toon ik het voo ..tel b.tr.ff.ode de gcdooltolijke
Rmne.tie geteek.nd hob. I k b.b lIiet geloofd, eo
ge;oof nog t1iet, dut het qlo;::elijk wal verder te goan

en wij meeuden het fezenlijk

belang der nepuhliek

te dtenen, dour aan onze rijaraien 6tH. wapeD uit de hlodt'n to slaau, waarvan l.ij eon noodJottig gebruik ge -.

, lHaakt hadden.
Me nt men nu, omdat men de talk verkcerd h c~ft
aangcv"t, dat het genoeg ia met dooddt>enera ",,01'
den dag t 6 komen, dat er geen sprat (') knn zijo vaD
ond(\r~cb e i d tue8chen de verdoolden, de onecbuldigen
en de ~ch uldigeDr Wie dat meeut, mo g~ bie r van

mij hooroD, dat ik nu nog mc("r dun floit V&'l me;ming
ben, j uiat (lUld at men met de gonadebewijz.en zno aDr
zt"lend en ZO,} beitrompt'll irJ te work gegaan. dat de
q ua e9tie 8.lenog ten €l inda moet gobracbt worden, da t
sr gaeu mjll (l ~ l moet w(·,.Jeo outtie o o m t .11i ceDe
regelicg iu' don boveu dOul' mij a~ngodu i dfll tin Ie
lD.ken m.t het d.nkbeeld d"t ik oiet altijd dc vvl'a geraken.
gnost he bben zal,- lUaor neell, ik z81 di& b13 houdtm,
Hierna l'c rdedigde (}arn l)(· t le \'e rdtjr met oadruk
want ill: z·d u aao.lUUll.JQ Jilt ik ge ijk heh. {I.'oo';uiwat lIl eD dl) ,0p po rtuDitei hlHll t ie k" g.mct md hee ffJ.
ching.)
D ie politiek !.: c~taat dAarin , dat fl ea ni et baJatarrig
Welke ,t.. lkunu. nu bobben wij gcyo!gd? Men heert
V&lIth OllUL nan ee roe zaalr, Ids men ni et wcet d»t men
haBr versehill tHHle D R-IUa n gage ve u, melL heefli h.Ut'de
de DI~arderaeid de l' natie op lijne t.ijtlu hee rt. MHH
dRat', waar w€"ifei ing eruu "erzwakltil1g 1.0U ~ iju van
politiek VIlll transactio ge oQ(· uul. JIIJ 't was de politiek.
van traDl!IIlctif", want lUaons n k. .. n men alleen door transde "epllblikeivsche idee, wliar ~.'Lverll\o e ide strijd tegeD
actie WiI.1l6~. Men h.e ert haar 8pottDnu de (JoliLiok van
den vijand een dure p~ieht is der dt'mo cr. t io, daar
resultaten genoemd. Ja,op de reau1taten dier polit.iek
zal hij (GBtubettu) "Leeds jn de voorBf"e rij lItoao ow
kan ;k u WijZ.OD. Voor een jnar haddan wij nog den I!ltsoi
den VijiU d J.en pDB 11f te snijdell. 't J'. Ll ll indO rdc.ad 0.1
van be log. Gij W(:lf... t \tallrQ. TIll die u ttl blLlotstelde, nan
tl:!l ge mnkk elijk zijn, zich in zijn lllon lel 10 wikkclen
wien bet beBtuur van ge mee-ll te en gewe~t WtlS to ver60 fllrJ O At4J "lin Ut;c" te bler ·eo. H"( .. .~l.'i lJig is ae
trotlwd . Doo r welk e and ere politiek dan de on:r;e werd
llolJleioschc U epnb lie k bij den :l.elfm t)(,rJ van Cato
de lUQDllrch.l., mee rderh eid to Versailles tot capitu.
ge i..)4llt gewonlell! Strijden tot liet elude toe, .. h, C~leerell cedwonge-n? 'V ie bet ft Itt·t lauu -o nthevon un
8U leert, etl'ijd tHl ('Ill! ~ ijo tll'u Aket l' to belelten .
de bos ien, wnarin bet geklOl,ke o wall? Wie het'fli nit
Ca88I' e n de Bouop 'lrt:sten vor '" Ion verV'olg ~ na bet
oDder\\,' erp VaU G.IlmboUn's red" . Ifoe n bij gtenu igd
neaD\. dt'f Ho, ubliek gezegd: wij vt· rLt· k f· r~D het land
den vreclro, de vrde, d ie lid; D04)dig heart OlU uit "ti·\
had, wil J o O~n ·t;eh rtl Bufrt:uU-l' Ut.'lU op8 ~ a ' d dl'f C.,mvena) t~ g('l' ... It~IIi) Wie aO I.lt' r. daD dio flO itil!k ?
muue vord cdi ge ll en GambeLtlL Il'lLva lhm wdguD a b"tgeen hij \' lin uanr gezt>gd had .
En DU di e etaaLkufldigu gez"govierJ heert, Lll }'t'8uk
~et ge, 8ntwoordde GSlllbellD , wie d ie man i8
rijk daaraaD r.ijoe goedk eu ring ho ef~ gefchQuk«"ll uu wij
di o 18 ~Ial\rt vcrdedigt? Tuen ik no. den Dori og in
t"lken dig de anga tvalli ;...eo \'ao den yorigen dag to t
BelJevilld t ot afgevaardigde l-ekOteD W88, Do h 'iug ik
ons tien komen om ons huoue wedewerking to v~rZt'k8'
van bem een bezoek, eu dieze' [lle mun, die thana "an
rell, z ... udt gij mf' Ollen. da.t ik-, om don ama.ad van den
meening i. dat de Commune de uiting waH fnn eene
eeo, «.ltn de prelJeie 'an Ut'll I nder - elln beLthoofd of
etustkundig geduch1t" was t m tijde der Commune ee n
wien ook -.die shatk.unde zOu v88rwd zogg(}~p NOl'it?
wcrk t uig der (:ieri(lllen, dio zicb van hom bedienden.
Zoo wij de R e publiek !Jobbe D llld eene Kamer, wier
H ij kWtlm bij mij met ht't'ierr;,)eR, om hem uit handen
meerderheid l. ich loidon hat door verdiand en beleid,
der clerl e.11t:ll tu r~ddeD en vrDe~ mij, of ik bem a]:3
en op welke het glmBche lond kan rek~nen, dan I ebIDt>dewe rker "an een t oe l' pas do l' lllli o;,geri cht d agb<3n v. ij hd aan die 8tBal.kund c te danken. Men moeL
bll~d wilde aann Hlllt'll.
Z ledllor d"'n eJrlijk e ll w ao, die
niet zaggen, dllt de gt:V Al'tHl "o')rbij z. ~n, ua.t wij gtHm
zoo eve n gellproken heeft_
go weld meer te ~ u"ht. n h, bbun, Men kan j., welluid
Dd voo r r-' t te r, h ierna de \'~rgailoring s!uitende, [.t~ l ·
'8rkoudigeo, dst men oferwinn.ar i8, men kan ge«.I
t!
\'Ool'
driu
Bah-o'd
van
bijvalebeluigin gell \'o()r GamIO::JVon dat me n <1" wMt'I d. ver80deren 11811, dttt hier
bdta te d09D hooren.
VODr IIlecb~8 een wei . ig etouLbeid en cen
nl papit'r
Len, Gawuetiu! IJcve de ll epublild waren de kre( en.
en wat inkt noodig illj mSRr de maat&chappij tut zich die gehoord ,,·erde n.
Diet .111 bij b oveulag ,era;u dcren. Er iB tegena t "nu.
G ILwbetta'8 redl;", zegtdQ rl \'mps, i~ een welsprekend
En gij, dio de dBgl,laden lee,t, gij weet, d.t het ye, ·
pl~i d oo i tlJ ll gun Bte d..,r politiek van /!Clll Ati ~hcid. De
zet elerk ge noeg itl, d ... t de hartatochten nog woelen,
IiII r.! ker wis t daj, een z('ker oantnl pel'S Jn t'n in do verdat er geweld go prc di ~t worJt. Tegenover dio losgeg ud eri ng g4 komen waren met hct doel, o m zijne ataatlaten ha.rt.t ocbten DU pu t den repubJikeiut'u ge mn.·
kunde Dr ta kenrou en dl;:.'r vergaJt'ring eeoe 'icrk1atigdbeid, en %00 zal nit:t all tHHl J,.'rliloll'krUk, mlar gehet)l
riug in dit n zin tu ontlekken. GamboUa ".oefe Diet
Eutop:. zioh vtOrklaren VOl~r de pnrtij, die wep;;enlijk de
ge tracht zijne \ij,mden dll( r ['l:1t te Yllngon j bij heeft
parlij der ,.ijh~ id bect~D kan . (Tof'juicllitlg.)
den stier bij de hoorn8 gegrepell, en de stl'u ll \\'a8 kort.
De 8taatkunJe, die bij de verkiezingt 11 van 20 li'eDe peraonen, die lo -ch(·nen dat Garubctta t eno ondu b·
bruari de oVdrwinning llt~e ft iJehuelJ, W8t wilde zij?
beI1.i n Qi g~ @
lastkuude heefr, 7,ullen d it lh'fl8 Ul ogolijk.
Wie zou diu 'ft" roo rd~el e!l , ailS het land hsor beMgeld
kuunen " ol b{ H·l en. ZO<) V('el ell z-ulka oD wede ratAatibare
been? Wij zUn, hlijne lIdHim, als ik mij zoo uitdruk*
middt'l en 'lin oVH1reding 1.vU zelfs llu bohe ndigste
ken mag, DOg warm VitO dt' D verk;t·zi[lgetrijk. W d rhet or uie t Ie zyn-r bcschikkiJJg hebb(U1, iudifli zij
ke woorden we r J en er ill b.,t glon3che land g"hoord?
u :ct het uitdoeige l Wllr"n -.au eanl! rijpe en g&ve8tig]k bHoe p mij op bet getuigeniB Tao mijne mede- afg~ 
de ove ttu:gi Dg.
Taardi ~tleD, bier aa n\\' c~ i g. Men zt1 idu: V66.t" alles,
Do U oi l"ers Wl)ct , waBrom hct GalJibette t·.) doell is.
redt ,I. R '.-p"bliek; bo,e.tigt. oDtwil,kelt, verbotert
Hij wi l do g uatt wiblH"n rnu de CODSel'\'t ti6' on . Ook
baRr, mur "ooral boudt oen waakzllUl oag over hoaf.
Thit rd gobru ikte dergelijke m iddelcll j WA!.[ de tij d d a t
Begaat geell enkele tout; lsat u uiet Vt'rblinden d OQ r
die kUDa l..j~ tI irgAllg konden "iode;], is \'oorb ij. Dc
de zegepraal. nit t vel voer~o door den 11'''gen ontwik·
uil:trf'keo h... ctie 8olumie"H uB,!! blo.dt·n uit· G d. Ulbetla 's
i:,:,l i"'g·g-." f-:'
rld-. .r]w Tnl rli g ,om vf\lhnrd"nn: Uo""'PJlt
rede gt:l'l' t.lD, dDill i~: en dat zijnt:l anm~&llcn tegan bet
gewftoligd eo b udeukt uat ge lUatigbeid; geestkrtwht t·n
ciericaii sme in niets onderd( en VO'J r hetgcen de go
trouw aan bt'glDseleo niet uit:8'luit. Dat hecft het
me e Dst e dagb lBdt;ln dage1tks terler.ing ge' en, Oolt de
gezegd, (·n 't beoft ook gezegd: Wijdt uwe zorgen
1.0ogt:tlf\Amd~ gematigde r~·publtkeir.en t.ull on dutl '-01
aan crn~tig{', a$Q duurl',J\nH~ taken; vestigt de demo·
slrekt geen \ erlrouwen e.tellt'll in dl:'l bewc r~i ll wijabeirl
cratie op etovige grondsiligenj w~dt uwe aandaebt nan
,·tm den {'~ dictator. ~Ie-t fer, bateutoel'e n kan mfon
de vulksop't"' oeding, aan do Terlwffing onZier I5brijdmacbt;
opgnng Ul8ken op k6rmieB£'nj maAr hoe di ep 1·'r8ohijk
ruimt de bt'llJ Ulmeringc n wag, die der rrijheid Vfi n
ook door tocdocn der reyo~utiO I!Bil'en i8 gtVflllcD . 't i s
schr~v t n n o~ in d n weg etADn , even Ills (ipr vrij he id
nit' t te geluovrn (bt de D ai, di e uitsle"tmd u1lD16p,
van denkslJ j Btrijdt tjge., do alJnmatigi. gaD van bc~
he£i t (.111 all.n '~booB teo t-tll.an \"&n een paardev spl:'ll,
cleric 4.lismej ontziet gee D moeit e OUi bet recht ~ .o.n
ooit wee r b~t bpetuur deB Lin ~ 8 in h;1 Dden lirUgt .
lereoniging en vergadcrl Dg, 1.00 onoutbaerlijk Yoor de
democr .. t ie, to ontwikkclelJ; I.lOudt u bL'zig met de
bervormit g.m op .. l48tLuidboudkuodig g c bitHl, maor
HcmeJlgtlc lIel'icht.NI.
da t die her vur miuge a gel" id"lijk zijn, Itl dt in lt chtu8*
_ Vllor de arr. recbtbank tc Aw s!erJam is ga~
ruing VAn .U er b lo.o geJ1; laat u niet door hal'l sbcb t
dagl'fh.l·J de I06clllenthtudt'r 1-1, \'roeg~l' lI.fsci.Jeiden
mcd e8 1 ee ~ enj gij zulli altoml genoeg verwctven , a lB gij
pNdikant. t~ l' uke dat bij III de m , ·IDd Okt. JI., op
den 6cbijn Di et voor ht t We-ze:J, houdt. lTd Wt'Z'1U lI ll
ee n kamo r ill 'l.~[1 log-em 'nL b Alluterdam, betl'Qkken
115: hervorming in onze wdtgovi ng en in uet ambtedoor. de ge t:uat6rs }'onny H fl~f~-Jr ( It U!~a I::! erft~l',
naau-per~one(' l.
leden va n hot dAmes arlw8t, ("n H ~ r illltQ 'fell.J~r,
hoo rnblucr bij dat orkest-, uchtel'''':l.Hl\·0! g~n8 gQ " l' 1Jad~ g
Ik weet he t, er ill ce oc quaesLio did U opwindt,
en i!t bt"t\ le ze,'t' m e ~ ue 8laaLkLWdJ vertNuwU, OlD.
Rnog utJ r e.l't n· ~ n DlOedwi-lig llit d"t \'t3 . t:'ek gegan d
heE.oft,·~'toa ge ~olg" \fllarVall 1'"m y lIei f't .! r e ll DIg"
het woord ~l"run ebti e" Di et niet ult nwe uogen Ie 1a·
Ze-D.
C"eDBbf e) N og noo it btu ik dast'Uvor miJne
H erfter op d~n grond ziju gevalll It.
B e dunr ·ar oen produktl hoe IDce: bd, tl an
meanilJg get:f:'gd en ik ".1 u de redcn 7j " ggt u waurOru.
Het (.ogdnbl,k il!! lh aJl:t gek owon.
vervall:l chin g bl qot titaat, wfta" cenigi87,it.lf do lU u ..o~tik.
bei d. da.ar too gcope-nd is. 'J l'l1n'o! ~ r.ijn 6~'u Vll:I. - <jiu
Ik \\1115 m'J t \' ele lUijol'r vr ico de!1 vall gsvoelen, dD t
al tike!cn vao ~; col dB, wd_ke "eol 11t~~te'-! geu rUlR- tt;
de qtllte . . tie l.Iij eene wilda 8hntkunde geen tlUaeSLiuzou
wordon, olldanka clen ho gon rl'ija, e u d il l\!ulJ) o() k 1"11
geword~n zij '!j dot eece \' erlicbte politiek het opo - baar
gewdftn zou bevredigri. · bebbtm d oor het uitvaardigen
{'oD.t!ramn eelie op groot~ euhasl. Bdd bet GouVerQ("ln ~nt
t . r ... ~aot c Qutt.uliiLgen di 6n " ~Dgaftnde, in ht t j ')l':glte
nOllUDC1' van da t. lijdlwb rift. 1'e Purija 2.iju e.r- tallolJrie
tAbl';eken ,' at:: trudels. Mel! bezigt durtoe c'.l'd ap pelen.
et'n Leeft de weDP c'ltllijkbeid f aD .di e D waatrege l niet inge
d :o meo 10&01; bevr -ezen tot u!nuw .. ot Je nlJ toe, eu dan
Z-it'll, e!l de an~cr bet fli cie beleek.enia er van over ·
in ~ .m zw!u·te pllp r ,It. V(ll'l{'I' wOI',let! at! l'Jak(, l'~ en
drc ' eo. Ill. yo(".r lIl~j was niet en ben nog niet voor
aodt- rtt op den BIl" ltlppei ge1ijkonde kn olleu ! ltJoa1s
eelle aJll'leBtie, Tooale di ~ ,'oorgcbteld en toegelic\lt i. _
tt'p inam boul'a, \-00l' d&.tze-lfde tlo~l oangew" Dd Ge~n
Me 1 ill te abaclullt to work gegaaD, en 3r geeo 00 \~ () nll c l' dtd; relcD o3der heDJ die de tc utl"o\s :.JtI eeD
derech.8~d g( lIuakt t U8!'c:~en de verourdeelden. Ik be-wedde 'besobouw{'I1) ;;n. ze daarom tilechLo hoogst zeldell
gr~ttp_ dat Uleo bierJ o()t de \"ooreteJler6 niet h, b kuu·
pl'oeVl"n, ni~t I',(}lt.len tot ~e u-it.s["r..llk komen: tIlt a:~n
Leu v!reenigc n.
AI eo !';eeft amtlcstie yoor allen, zOn·
~iet bell.rU pee, \\~t\t de riJke lui Ban l rtlJl't!is bebben j
dl·r olderecheid., gevraagd. Het gev()lg was !lnt men
ik at. se een enkcle maal, · rna.el' ik vond tot· uieta .&.o !"
bocJelsBmd nieta veriregen hceft (Teekenen 'an
P..:rU_ ·al1een \. rbru.ikt jQ.r~ ijklJ Illo\r. trlltr~l ., dan
gr,)edk~ring bij ecn gedeeltc der aanwer.igen.)
gchet I li'ran\·rij k Liplevu:; ook buiten P Lrijl w«I·Jeo
Van de gebeur!enieeen der Commuoe beeft men
1.0 in F rankrijk uij f<el ge~utti gd .11 het buitenland
..gli'4:lijk partij ge trokken. .Men heeft die yoorgeiii Er Diet mindtr op Tt' rlekkel'J : J! 8J'l'4Dpe& cela, Bi
atuh! .. een Illort 'aD. uitbaratiDg OD ujting nn eeDe
fo Ul PuUT"! r;egt Julea N{,riac.
_"",dip I.bool en eene 88ote, terwijl men .eor

het vef"etan d de voork ti ur gegevo!l boven de govoelspolitiek, boven till fttr.atpolitiek, b(IY~n de poli ti"k van
reclame. St:.-J'1t door bot be~er, d"t III Une betl·/eliogen
1,lliver ~ij(l t dat ik nooit yornad zal ph-goo ftftn de door
U 'foorgcatnne taak. kan ik m~i r uslig en k .. lm vettrouwd
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De Engelocbemail met Earopalobe heriobteo tct
24 November, bracht het ,olgende ni.~ ...:
Bij de T'ned. Kamer i.· ·in·· boband8lio3: de kia.·
..et met verlaging .an de oenlus, het "oto,oorotel betrorfende de · ·droogm.'ing van bot Zuidelilk godeelto
der Zuidnr;ee, de munt~8t) de zegelwet on de .et

op bet notariaat.
Er boeft een be.ige orkoan .te CnuI'ao g...oed, die
veul schade heeft veroorzaakt. .
D. Uotterdamscbe Indiscbe Cultu.ur.Msa!oob.ppij
heert eeoe leeni~ g geslateD groot ,ier. too, waarv~or
een groot ged.elte tor exploit.tie van kotliegrondeb
op Sumatra bc~tewd is.
H<t derde verallg van het rongrel der Orienlali.·
ten te Peterllburg is uitgebracbt.
Gepensioneerd: de onder· intendant Geloudeman. en
de konlroJour ~uringa..
H~ t .ramt.orelltJchip rKoning der Nederiandell. l I ill beItt;mli 'foor dl'lll dienBt in Indie.
De oorlogs.;itoomor _Samauog" is oaar Iodie ve.r-

tr, kk\u .
De Mini s ter van Afarine Ilet ft ean ijwlen drij,end
droogdok fOOt Indio uitbeeteed,
Pr ins Alt· x"1nder i8 b('uoe md tot v; ce prelident van
«.16 AmaterdalUscbc;-'N ij erheids t6ntcollstelling.
o

ne Nederland,che hoogleeraar Mole.oholt i. benoemd tot 1 talioans . .'h Se Dalor.

A]o'LOOP DER KOFFIE.VULING TE PADANG.
j 8000 picols 10 ooorb It. f 61. 13
2 •• oort
:'1 f 27
ANJER GEPASSEERD: hot Amor . • obip
~a.n

aelltoo

New-York naar Batavia.

RenteI'.

Villi

De to pslaod is m8 t·r nedelie,el!d .
~{en ,erwacht nie t dat de Port" de ,oo ... tellen ab·
eo!uu i. vaD de balld zal wij~OD , IDaar wel ds.t zij tegcn \'oor'lfs 'i rden !al opwerpBn.
De Eng.tsebe vloot bo, Ct do Be.ika,b •• i ,erlaten,
o mdst het ankeren da ·· r ou fei lig was.
De Groolher~og Niel'la&!i iii ernetig ongelteld.

- ilp.;t;;ore pacifice porto not expected ab.olutely
rejed propo8oht bub pl'~8ent counter proposals britiBh
feet leaviDg besika becB.ulle an cbarage unaafe grand~
d uk. nichols •• eriously ill.

Zalcrdaf!i 30 I)ecembel' 1876,
Veudlttie in 'mUI! Vendulocaal,van:

n6 s

I'eartien b.len MU I,E·TWIST No. 40,
primitief aangebra c:l t pa r ,PriDsee Amalia" en nadt-r
hier zecbescbadigd gelost e:I atoomboot II \V D). MackinnoD.2300
G. A. WBRMUTH.

Zaterclag !:'10Dece lUber,
zullen nog word en ve, koc ht :
HM&C
A BEen ki,t CA MBRIOS .

6.

EO:;
Dtio kiafen
dito .
primibief aftng~br8 cht per. Prineea Amalia - eo u.d er
bi E' r y.cenetll'halligd geJ ~et t'X etoomboot - W 1&. M.ackillnon. lI
2301
G. A. WER~IUTH,

.~. ~~'~'~"~~$~-~~~'~~~~~~~~

I 'W'~MTIiiEI{Do'oiEN~ ~. ~.~
~
~

buya.ttendc 4 a." 200 nlrs. Man dl'
0 me,

~

Klokjcs,

~

n'
1
..l rom me , ~

CIl8t~r~~et:~~~r~~tng~t!lCste8,

cnz.

~

~ lij~~~~W~@~Ii~~~~~i ~
~

be\'sttende 2 Ii. 16

1~;r9: N~cCS8I\ire8,

Cigaren.

~

~~ dO(lzcn, Zwit;scrBche Huisjes, P(,tog raphie-Al- ~
;~~ bums, Schrijf])Ortet"uuilies, ·HondacIHleudoozen, ~
~: Werktafols, Oignr.en-etuis, 'j'I'.ou.ksdoozen, Flee- ~

~

8chen,

~

Artikel en 'fan d ion aard ZiJ L steedlJ te beko-

~
~
~.'.~

Biergl~l~:~ ~:r~~~~~~.8ie8,

Stoele IL

~
~

J. H. HELLER,
~
Bt;UNE (Zwit.erland,)~
Ge'illustreerde prij!wt)uronton "Worden op~.'.'
@: nunvrage fraHCO t:oege?onden. Om de -echte ~
~~ te bekomell, moct men 7.ich n~chlBtreeks aBn ~
~ HELLER Rllrl"i!see ruu . .
151 ~
men bij

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nieu,ve Bcschrijving
lI er meest- gel:ruikelijke

KA 11RTSPE LEN
Ztl9

nls difJ bier te Lande

WORDEN
-

...... -

GESPEELD.

DEV A TTE N DE:
fld ,·;jr·hooderJell of ~ u, o oej 'l3~n .

Ze.·fQ·lIUl.ie;*

KrT;li§jasseD._

L.-ai(!rllJi.{J(~t.botJ't!D .

~:~~:~~Jj:~~Cl1' ut g~~ritu.
Ja~iill:

I

~7~;t~:~*~'I.

Tn Dt.ei,ull ~

lorri.

1\1I111otrto .. ::>-f jaufill i, I.
llotrt l:l-jan4!o.
hw'Q, md dtlD dril.'ho .k_
('~:U llleJ'ce. of k!.urru .
C{) l)letl'.

PuJOLU.

Qi L.uf'eltn.
.. IDX mcot d. kurt

KUOPIDUDIIQ.

r ..,e

B et k! ojll>pll1.

a.,
winal.pel.
lid :!ikdlPC!..
oj 2.-

(381)

G, C. T. VAN DORP eo Co.

-')': OP:-~ijne

vendutie-

J~ ..1 .. F.Rljk~nRapp, ·.

vaJt:rnorgen -Za;:terdp,g.
'

;ull~nllog -word~D '~rkocbt:

200 picolaKOFFIEin . • oorten
.
. en . .
,
EENE PARTfJ CHAMPAGNE.
Z.ebe.obadigd.
2305
G. A. WERMUTH.

'Belioeiild Organist, bij de . Prot. :£(erk alliier.
t;,eveelt zich aantot het
gevenvan

....

Piano·lessen.

2217

bij

;"Ji~~h~ug~;N'I,

ESQUISE
HAVANA SIGAREN,
in kistj es van 25. 50 en 100 oluk •.
Pas

VOOI'

Zatcnlag 30 dezcr,

n t v

8

n g en.
SOESMAN en Co ,

huiscl(ik gcbJ'uik

b~j SOB8MA.N &.00 .. .

zulton nog wortle n rerkacht:

2199, 2201. Twee

t)

1787

a.

verkrijgbtuu Dud beJegeu pruilB Kwah ttH t KofBJ In
.. Uen vnn 10 en 25 katj oo.
1388

r'~~S~~e~oOd

ki~e~O~.~~r~:.s

J

Voor Hout-uankappell.

no . 24

prillitief B8ngebracl,l~ per .. Prinsea A 'u alia ll e n ~a(l('r
hier Zeebee!'!hadigd geloet ex stCOlll bol t Q WtHem
lfnckinnon."
220,1
a. A. WER1>.~UTR ,

Wegens aftoop van kontrakt,

wordt tei' overname aaDgeboden:
Eene -in volle wed ing zijnde

MOl'gen Z,,,tcl'<lag,

STOOMZAG ERIJ,

7ial !log WOl'd ~ D H l'kocl lt :
Een kist Oj 4 gebleekte SHIRTJNG~,
S
(50 peeo mootelldc inhoudeD,)
primitief aSDgebl'llch t pel' II Pl'inscEI A malia !l on nnder
bier zeebesc.hadi gd gelost ex st oomb oo t ~ Wm. Mac-

bestaallde uit:
1\\'91:) Locolllobiletl 12 PK iedc r, 'fan John }'owler 60 Co.
Een Rnnm zaa g ¥fill Fawcett Preston.
E rlD Cirkeh:9ug 1/
id em,
Een Cirkelzao.g van ltvbinsoll .
Een zsagvijlmachine un RADsome en Co.
Alles in goeden toe.t,and met daarbij behoorend
Drijfwerk, Zagen 1 Ri emen, ODZ.
VOOI' informatien adres:
2045
HUDla.
R embe. -Sam.rang.

YH 0

kin no n.'
2:302

.
G .•1. IYEmlU'l'H.

na~ler

OJ) een
in d o

te lJellalen dag.

IIln .. ll({ Jnllt1Wri 1~?"7,
1

zullen ondergeteekenden "oor r eke-rdng van be anguobbend tm l'eriwopcu , on de.,:, mHlere goe<lkeu rin g van
hct Gotlvernemt:)nt vim N o ~. I ndie 1 de Huu rrecbt,
f'llbriekoD ) gt:bouwen en v£:ll'dere n inveutaris van de

Suikel' Jlnu;;::nk

Hout-Aankap

G 0 END I H.

en Il\digoolldel'nelllin!!,',

B (! s t e l l i n g e n

allc sOOl'lell van Gezuagcie en

ell ~ie~i~~:~;llell- onderho '~'

Afdeeling Boiolalie.

worJeu flfi. lIgenolllen en ton spoedig8to geleverd door
de Age n teD,
D. A. Pl,h ElRA t. Se:narang.
A. U. BOONEM MER te Solo.
B. VAN STENUS te Djokj •• en
door den Admini utrateur,
M. A, l'IE RLEE.
1820
St.tion G 0 end i h.

De voot'wasrden 1,Un~n nad er word en bckend gelUl\&kt, terwijl intuSBt'hen onderbandeld kan worden
ovor onderhandschen \'t)l'koop.
Inlichtingen te be"'Ulen bij
Sam a r .In g,
DORREPAAL & Co.
~3 September 1876.
1672

LOTEN

Od. HUSKEN IIUE'I'.
Nationale vertoogcn,
2 din. ,. f l O,

a,

2225

Bataviasche ScbOUWbUl'g,
te .erkrijgen ".r 10.-.

Vool'hnnden bij
C. T. v. DORP en Co.

A fDem .r. van 100 loten genielon 2% rabat.
2079
SOES~'AN en Co.

Een bijno. onmlsbaar Boek 'fOOr ieder L a ndhee1',
vI' con ietler d ie Diel'ell 01' V ee nah oudt, is he t ge"ill nslre~rde Vce-o..rt-

Dr. J. OSbOUi'll Edwards

s cnUknncl.ig IIanclboek ,
"an

Ohir. Dentist,

HEKMEIJER.

VI.

Licen }Iltisdie; -no~h -f-;;~~:l· ~j~n Ruwl-V Gf,l oi' P,Ull'J
de1.en hekw<\lJlc.n Yee~ al' ls vel'geten.
Mel werk i:-:l ni et aIleen l?!Hll~ hflud Jeiding; om
Uier f:ll i.e fnkk enJ m:)3.l' geelt te VCll8 de wij:.e nan
om iedete zi~ kte die zieh "ooral hij Pnarden en
Rnlld·"ee YOOl'c\oet DP de een,oudigste wijze ts go-

Chil'urgicn-Dclltistc,
den Heel'

•J . S. BURLINGHAM,

.r

Co.

K"tllkeng~)' e edsclwppe1l,
Porceleinen TheeI6fl'if';ilen m~b gekleu rd e n uden,
benevene Pr esentkopjes
Porceleinen Eetservie~9D vall 12 tjm 100 porgonen.
~eer nette Petroleum Kameratoipeo.

Pel' Torrington vcrw8cht:
met rood ge!childerde BordjeB .
SOESJl.UN en Co.

Depot van Javasche Raffinade,

SOESMAN en Co.

FIJNE GLAZEN
1n stallen van 6 en 7 dozijn met -CD zonder kllnfi'~ n
en VingerglazcD! porceleinen Eetserviezen.
( 1360)
SOESJlIAN en Co.

.

LA.:M:PEN".9
in aile som·ten.

2019

SOEeMAN en Co,

Toko PLIJNAER.

J. H. Schmidt.
EM ROK . van het fijns}e .
Zwart CASIMIEB, onder guarantie f 50. ~
LllTSTE

1qo.

500 -

A.

EUZlllRE ,

.EG~;dll~e~T~fei;ijti,g
UleI'k St. MA1WUC;IH'l'.15 en Rl<: tHjA ~~R
COTES DE BLAl.JE, BOIWEAUX.

(1)

Stoomv. Maatschappij Nederland.':-

C

Te "E"rk.rij~en per vat eb per do zijn f1e sschen.
12 fl.o .ehen
. , . J S - en f g,_.

Geregehl& MaandellJksche Maildienst.
, RET STOOJlf8CBIP

Adr •• aan het depot bij A. JA lTS 3AUD,}'ranecho
Broodblkkerij en

1820

£UZI};RE.

Een groot factuur HeEren en Dan~esL

S C BOG N E N,
tegcn vermilldol'Jc l)rijzen.
~ ., -- -- --- - "

.'.

Hoeden, Hemden, BoordeD, Schuierwerk~ WaaierB,
Porte monnie8, K ammeo, ehZ., ..=n z.

PARFUMERIBN ED.l'INAUD, als:
Fijne Zeepen,

Cold.cre.~~_ Poudre

de Lyo, Pompadour.

lie Nouveau Porfum,
OdeUft;" breonie

Opopponax. {<ora
Nienw Hooi, e n vele andere Boorl
ten van bet gerenommeerde hUlB
PIE SSE en L UBI N. Lon don.
ALLES VAN DE EERSTE QUALI1'lUT.
2267
H. H. EUZIERE.

PRINSES ANIALIA.
Ko mmandant E. W. ],'ABRITIU8,

via Pa.(if,ng en Nepels lllUf,f Nieuwe Diep vertrekken.
LadlDg wordt 8sngenomen ro or bijD8 aUe havena
in de Middellandsobe Zee wa.rvoor iUrecte ConDos:-".' .
Bomenten worlen .fgegevcn.
.
. Vo ~· r vra.cht en passage gelieve mon zich te wen.den tot

dit o
in blik .an 1 en 2 pond.
Tuike Ham Ult}D,
Z'Jer yerlcn. .Appollirlar;swater,
A ll .. band. Proy'.;en en DrAnken.
22S-i
B. KARTHAUS en CII.

de Age nten,
J, DAENDELS en Co.
Batavia., 8amarang, Soerabaja.

2208

Ansjo\'is.

---Versche Gemurioneenle

j

zal den 13en J~nuari 18-7 "'7' van Bat.via

Rotte rdamsche Lloyd.

Weder Ontvangcn per Pl'ir seiJ Amalia,
(2293)
a. A . WER.MUTH.
-- _.,-_._._---

llE'r S'l'OO.l1SC1I1P

- ~- -- -, - -.-- - .-- - -

-----per Prinses Amalia:----

Echte Decil sche 1\ sperges,
di to
dit o
dito
dito

Aeperge I unt oD J
Fl.geolet ."
Petits POiB tr~:3 fiea 1
Celeri- KnoUen,

(2200)

G. A. WERMUTH.

HOllderddllizelld

(~lIldeli

til verkrijgen yoor f Hi.

Loterij JOllgens Weezen Inricbting.
LOtCll
,erkrlj~b8ar

KotMland."t BLA.CKLI N.
,al vermocdelij k EENSTI': HELFT ,TANUARI 1877
van Batavia TJaar RoLterd"m vertrekken .
LadiDg wurdt Bij,ll genowcn voor bijD8 aHe haven.
in Europa, wsanoor direde cognOft8ellJ0nten )Vorden
afgegevou.
Voor vracbt en pa!lsa.gc gf'lieYB men zich ta wenden tot
2008
de Agenten,
Me. NBILL en Co., Samarang.
MACLAINE WATSON en Co. , Batavia.
FHASER EATON ell Co .. Soorab,il.

tcgen ,. ~15

TEK.O(:)P:
Em Gallow(\}- Stoomkelel,

bij

2288

OEIJ llOEN aOff.
KaBsier W e r IU u t h.

RJ\,li',"{Nfh~
n~n~~'h!\~kp'J'ii
.,,,'(IJ"··O'
' VAa",

Steeds

..,

... - ....... ..., ..

j,;..,-- ~ •• -

~:

TORRINGTON.

Tr" ~lTcs lIe J!'c,-igtl,-d,
Pates de foie gras de StrasslJoul'gin terrines,
alles bllilengewoon deZicaat.

-

-

-

'tJ ~

vau zrsbg paardenkracbt, gohee l c om pl e~ t, lang 32
vod;, diameter 6 f {)(~tJ in twas etukken, met hand roe- .
ding pilnp, 8toommet-er BDl.
J

~ :~ ~:;

1.:;

':!'~ !:- ~ ':=-~';;':'::'

Me. NEILL & Co.

YOOdtalltleJl:

Allorhantl.,
Dolel'janbagc.l ,
Butersprits, em:) €nz .
Per p"ewicbt en per bHk,
B.~8t~lliDgell val~ NCOgAh, TH~rtell. t;t,b llkken, fijr e
~c botel s en1.., worden 7.00 spocd ig- mQgelijk en mot
de meeete uceuutef!f!e tdgel e vt:!ru door
2287
.1. .T, VAN R UIJVEN .

T e bCffBgtln bij de Agen ton ,
Me, NEILL & Co.

rre HUlir
HE '1'

Jue'tle.'anufl1'i;

A A N G E N A

E

i\[

H U I 8

in de MOORDENAARSL.\.AN.
la,!.t bewoond door de" HEdG_ Beer DOWNIE.
~29~
SOES iIL'lN en Co.

Al.med ~:

l'.l4ZA .R .

B ERG,

en

naar de lal\tste amallk..

OHrheerlijb Boter in vuatjes 12 ponds,

G R fi [\I

HlUrffl"ker.
wep;l tegen billijke prijlen.

Ontvangen :

t~~l~
;l~opg'el;~~kt~nSt~~~i~edell,
BAI, AB~

MODE.

1990

I-Ie d e n ontvange;n:

Blik vrrlakt o HDDdwaacbf')1J teintjea, Glazen FOLteiotjcs en aaadbakjel vo Or VogelkoJieo 1 Groote FonteintjE'l
voor dUlven ell~., Zoutv",it;jes, Botervlootjes, Suikerpotten, Cristallen Compottel!l, Yingergltl!en, groo.
te keU8 Ccu.ffcn \'O{ r Wiju, I.. ;qncur ~n Bith,r,
Crj8tall~n De8!ert@:crviescn, stall en CriatBlIen en ha lf
Criatal!cn Glazen, p(t rc ~lt1itlen TafelsonieeeD, K offie
en Theeeerric8cD, Vl a~ch8tellen in groote keuz6, w .ro nd e-r zeOr groot ml1de. JJ~ kannen ill pleet en Ter!akt,
Keuker. geret'dech uppen, l, e ~ r gen.fll!orteerd_ eeDO leer
mooie coHedia I(·ktkokers.
2285
B. KARTHAUS en Co.

M. KAAS in blaas.

Pet,roleulll Hang-, Kroon- en Tafel-

CO NS U LTIlREN Heeren Logo2210

Vogelkooicn ill gl'oote keuzc,

o 0 a S T 1876,
Iu Irom mela 1 '1. 1/21 Yoor terugbezorging dar trom.
1I1e16 wordt 50 ct. ve rgocd.
178~
BOERMAN en Co.
(1367)

1'E

en Gekleurdo en %wart Zijdeu KOORDBN
WAAIERS.
221)5

Ha,vana Bigaren,
in kiBtjes "an 25 en 50 etuks .

z.

DA G ELI.JK~

me, t No. 4.

bri.,

O. P. HO~mItrS.
Samlrang, Kalisat. •

LeVB1't

Zilvereo en vergulclen JEANE D'ARCS

•J apnJIsche BaJDbelbakken,
2195

aursle da!JrJl! vall J anlt ari

opvolgcJ' van

Na lJesprcki llg vnn i cr.\cl'e zickle wortH eeD recep\
° l)gegcycn.
J)e prijs vo n lli t, Ur:Jll"stl'ccl'lle werk is
I~. 
l1niten f)amal'3n g HwL vcrl 100giDg del' pos!.geldcn.
e ll

Ire

Dr. J. Osbourn Edwards,

nezen.

G. C. '1'. VAN DORI'

,.(rill iii
2289

TT'l''R~nJ:J'1'

h~ aOOl'

(!lIZ'])

GOEDHOOP
bij kiste n I'nn 10000 1881

Ambaraw :l.

Leeraar san de Vee·artsenijschool
+-0

o p
OJlge~aagde

D.JATm nOU'J'WE RKBN, bllnevens
or Il.RANDlIOU'l'.

golegen in de R eejdentie Soernksrta,

~c!d~:.;:,:":~:o~:{d:~t f~~~~~.~~!~eu~~!chreven

Ie qualiteit CIGAREN,

J. 1I. SCHMIDT,

2218

primitief aangebracbt per nPrinaes Ama'il\' en uader
Li,r .,ebeechadigd gelo. t ex .toomboot " WIll. Mackinnon' .
A, WERMUTH,
2303

JC~6Rno,

direct ontvangen:

'Vesllllonson.

REG ENJ ASSEN tegell' .hilt(ike prijzen,

21. Een kist moet iDboud~iJ
200 pees CAMBRI{1S ".'. 60/60.

den loop van de lIIaand Januari in dien.t te olire.
de,n cop de Onderl!eming .NGA.R IANAK.
,.-8al ••i.0/ .7 5.- met .ant.oen fijat . en 1 erCkoelie.

2307

VAN MANILLA

J . H. SCHMIDT.

VonI' de

I!!~ l~~';~~d!~' 2~~ ~:j:: ~~~ilR~~~t~~in2h:.u-

])riei~t;::

T. V4N pORr en Co.

KLOMPEN

~

zullen nog W9rden verkocht:

TsMno. 132, 133 135.

a: C.

met" Leder beelag, doelmatig voor de regel1WOUlison.
228(1
B . KARTHAUS Oil CO

Heeren Hoedjes,
(Engelach)
bij

Zaterdag 30 tlczer.

12;' p.~:nB~i(~b

bij.

BAZLiII.

N ette Zwarte

worden verkocbt:

EENE PARTIJ MANII,LA SIGAREN. b ••chadigd.
2306
G. A. WER1>WTB.

iGEI

bekend . met de J.....nlcbetlal. de GewDDe BereidiDg

:I n

.die nietpZfllclcen, .
(2001)

'!EEN OPZIENEH ':UEVRAAG1l
.~.n de Ko/l!e .en ·sen. ·goo.d e hand.ch'ij,ende, . om ,

te Samarang.

Ontvangen:

va.n :morgen Za.terdag.
no~

' REGENJABSEN

2211

Op mijne vendutic
.,,1

Zecrfijllc Enp;e,ls6he\Vilte~n'Zwarle

,~"'tI1"[!.~

Holloway's Medicljnen
Ge vaarlijke Diar.
rbee. - Do oonaken de; or verzwaklrende ziokte zoo
venchillend, en do wijte harer as.nvall~n zoo ver&nderlijk .~nde, goven eon voldoende - 'l on van bet belangrijk .allt.1 barer alagtoftcro .. Onrier Holloway'.
bebandeling, al is de oorz&nk dezer 7iiekte in dui8terniB gehuld .. I de uitslag oven gun.tig 'ijn. bottij
de maag, de It"vf-r of Ueinere ingewanden de tetel
van de r.iekte ie, want zijne pillen met oordeel
ingenClmun, en zijn zIlIC g!"led op de %ijden der onderbuik. ingcwreven, beieugelen de swelling dar
bloodvaten en regelen ied ere verkeer.do welkiDS,
wat11'1lit die ook ontstaat. Beide middelen worken
regtetreeke, tot berate lling van hot; juiste evenwigt
to .. cben geToeligbeid en I'rikkelbaarbeid ••iekolijk. en
gezoDde af.ebeiding. natuurlijke en buitenoporigelozing.
Doo.joa. Pillen van f J. f 3, en f 5. Potje. Zalf
van f 1. f 3. en f 6,
•
Cboribon W. CALISTANS & Co. Tagal!. J. vall
dcr VOORT. Pekalongan W . E . HANA. Solo ARNOLD
en Co. en COBNAES, Klatten J. D. SLIBl!,MAge.
lang 1 . .A.. ZElJDEL. Samar""g GOETB'A$' en 00.
DE GROOT KOLF]" en CO. WANNBEJG. C. T,
VAN DOlQ> en 00. H. L, DB LYON en IJlBBMAN
H OLLOWAY'S Pn.LlCN EN Z,A.LF. -

en Co.

(7')

Met Ie FE BRUAIH,

HErr TIUIS gelegen te

i'ENDnllN, '
)sat,! b.,..oond door d<n W eIRd. Reo< PIEPER.
2~99
SOESMAN "n Co.

GETROlJWn ,

W. RBAIWN VAN BEIWK RR&\, VAN, .
. l<

BRAND ~ENBURa

llJ~ m orw n~

W "D. V AN REENBN

2297

v

OtB.

JTii n ~.. n.

oorepoedig btu-allea Y-·{((,~:~ll;O~. GEUIJ,
P0nflwang.~,

29 Dece.,ber 1876.
E ~ 11 i g e

geb. A:BllJ..U..l"\[,
230S
Ir

t'

n n i

¥ erantwoordelijk . voor de wet:
G. C. 'l'.
~pe~erV,-G.

O. T.

'1111

8

gay e.

Y&Il

DOBP 4 Co.

OOUA Co. 8emartilIC

