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lllist het protest teg'en ,,(ie b:ijUl'Ilge;'
een op l'echt ell billijkheid
steunelHlen gl'ondslllg?

De ueer VAN Dli:N BEllG tegint z~n 81gonlijJr be·
toog wet le i~8ggen, du.t hij niet ve-el nieUW8 zal
kunneu aanVoel'BIl na den brilll, dian hij in Jan.
1875 alm den schrijvet' van ~e Koloniale .Krolliek
in de EconomiBt, van Nay. 1874 l'ichtte. Maar ook
eene zODdanige her baling kan llfiar nut hebben,
want hij gelooft dat die. brief indertijd niet in veel
handeu is gekowen, en voorr,oover men er in Ne·
derland kellnis Vil,ll heeft gelievBu te nemell, 8chijnt
de bedoeling van zljn geschrift geheel Vel'keerd te
zijn opgavat.
Op allerlei nevenzaken is de Nederlandsche pel's,
zoowel ten opzichte ?sn dian brief, Ills van de bekande belasting·adresoen, gevallen, Maar met beirekking tot de quaestie waal' het eigenlijk op ar.n·
kWllW, zegt Mr. VaN DEN BJlRQc, het.verzoek numelijk
DIll "aan de ingezeteneu van Nedel'landsoh·lndie,
"on verechillig tot welken landaard zij behooren,
"geene uieuwe lasten
te leg-gau, zoo!aug niet
"z&l "~D uitgamaakt
geldelijke verplichtin·
lIgen op lndii!', be'·.ding5<!huldigen behooren te rUB"
"ten, zoo tar
in de behoeften vlIn de
nIlIdische a:·aatshuir.:
als tel' kwijting van
u1udie's geldelijke verplicutingen jegeus Nederland,"
_ tllet "etrekking tot deze qnaestie
Wlj door
de pel's in Nederland "yslematisch
totd"t nn onlangs de oud'Illinister DlI
in
ziJn VDortrefJelUk geschrift Dym· Onze Indische Fi·
nauciiio, een woord V<tn billijke w""rdeering in het
midden heeit gebracht over ona streven OIll mede
te werkell aan de oplo681ug van een
waarVilU het grootendt3elB zal afhangen hoe
-VOOi,'Llla!l zal worden bestuul'd, door eene kracbtigB
regeeri.ng ill India zelf, of duol' ~ell uppel'lllachtige
vergaderiug van 86 Nederland.che volksvertegen·
wourdigers.
Doeh schrijvel' wi.! nn Iliet
alii sl>lan hij
het vedadene, maar lie·.'!'
of de
Y2.ll den heer MENS, "da! bet protest
"tegen
bijdra!/e teu op rocht en billijkheid sten·
"lleudeu grondslag rnldt/ B.l~ juist ka.n wOrdtlll
J

ungenomen,
Op deze vr.geu, door den heel' VaN UEN BERG
".stald, kllnnen wij nisL beter do en, dan Ben g~deelte
van het door hem gegeven antwoord Ilagenoeg
\,,,

~

Elks

~~",--,-,-..:~,

Om de vraag, hoever Nederland. l'echten envel'"
plillhtingen to" opzichte van lndie reiken, met vol·
ledige kellnis van zalfen eu met onpart9digheid te
kannan beautwoO I~Jen, behood men hat voorar met
"ich zeLyen een. ie zijo teu opzichte van eeu auder
punt, de vra.g namelijk in hoever Illdie belang
heeft
de bestendiging van Nederland. heerachap.

Ooaten.
Dat het behoud van ludio yoor Nederl,,·ud eene
qUaestie. van zijn d niet zijn uitmaakt, hierovtr

pij ill

Zljn allell het aeUd. Maar i. het eene even nitg •.
maakte z..ak, Jat Indio met Nerderland staat ell
valt, da~ Indlii "belang heeft bij deu uloei en de
onafhankelijkheid von Nederland", zooal. gezegd.
werd in de zittiug der 'I'weede Kamer S. G. van
26 October 1876; en ,dat
slOutste verbeelding
hare n dienaL weigert om zich voor te stellen wat
bet lot no India zijnzon, !Jijaldien het Ie eeniger
hjd door eene andere EllropeeBehe natie mochL
worden verovera of' ingelijfd" zooals de I."er van
DRLDBIi in .ijn" Blik op bet lndlsch SLaatsbesiunr",

bt 247 verzei:ert!
M,et roaehtapreuken. aUeen wordt, geell enkel
'fl'llagatuk opgelo.t., Sleeb Is .Illet het koela ventaud
mag !"ordente radeg~gallll, ell waUlleer 8chrijver
zich.dan de vraag 8telt, of lndiezooveel sleebter
af IOn geweest zijn, , indian hetb. v. Eogelalldin
plBllte v!in NederIlIlld als beer en meester bat! 00\>9'
ten ,.erkenneo, danmaakt redeneerillgbem bet geven
.~ .. eeu9ntkenneod .anlwoo.rd onmogelijk, hoe gaaue
Zijri. geinoed.bem ook .' toteeo8 aoder." nitspraak zou

dIlen overbe)len, Hijwtm.elllv()orDiem~lid

ouder!e

dlieni"gebechtlleidaan . zijll.Vaderland; de ."er
ftIlNedellBndUgthemna,aan bet bll~t;~rinist,
1l\~;.8er ,.nul~dt,· Dsaf z!iae OPVe.ttiDg,80badedjlOr

A.DVER'1.'1l1N'1.\J::IDN~

VOOI'

t-w-eo

herhuli.Il2'

l.)laatElill~Oll- (

1.~

de helft

Ook "vordell a.lJonnolnentell. 01) .A.-dvel.'ten"ties aanQ:enOluan.

balfji.1.At'.

geur in den omtrek.

"overbUjft, behoort nan Indie, niet aan onB. Immel'S,
"wat ill onze
schatldst, ba het slnilen der
"rakening van
en inkom8teo, oveJ'Bchiet,

het feit, dat Nederland er jarep aobtereen op is
nit geweest om de inkolllsten van Indie !Jij VOOl'·
keui' tc bozigen ter verlichting, vnn eig611 lasten,
van ze tel' tt'apagewU~~ ontwikkeling VKn
zelf te doen dian en.

S~OOM"liRT. De Agenien v&n den Rotterdam.eh.
Lloyd verzoekell ons, lot NotiftCRtie JIm on! berioht

r

"komt ten bate

van den souvereill, maa.r van het

var:. gi8teren omtrent den lllten overvoer dar 'mot de
Wijberto1l a.ugebraohle go"doren voor Sam.rang. t8

"volk. Het dient tot amortisatie van schuld, Lot ver·

j

i .miuderiug ouzer lasten in de toekomst. ]]venzoo, wat

melden, dlt bet comtract, door d. Lloyd met de Nederland.oh·In .Ii.cbe Stoolllv •• rt.Ma.teohappij g.Blot.n,
geheet gelijlrluidend i. nan dat, 'I wei. met bur door
de M•• taoh.ppij ,Nederlaud" i. aa"gegn.n. Indien
dUSt zooals W8!'kelijk geecbied is) de met een later aange1[oillon atoomer uit N edarlilllu uftDgebr.r..chte goederen
door de N. I. Sto)m,"nrt.·M.at.ch.ppij eerder naBr
SamBrang en Soerabaia veryoe.rd worden, en l;ij de
tJroe,qeY gearrivee-l'de lading van Ben andere boot in
pak:hnizen te Batavia· loat staRli dan moat men dit
.lIeen nl. eene on bUlijke bevoorrechting vsn d. .en..
Holl.ndache maildien,t bOfell de .ndere aanmerken .
De Agenten der Rotterd.macb. Lloyd zuBen .ich
over dete Vi ltekenr in Europa- beklagen, en dau.rdoor

Dit is het wat hem als Nederlnnder gl'ieft, ell hem
"Iudie .oyerhoudt, moet :lall Indj(~ biijvell~ Niet meer
tegenover vreBmden of· inboorlingell, die zieh re
wenscheu te geven van de aUllwending ~ 1Jatl.Ilspraak dan Onze souverein (p het batig slot
})ouzel'
rekel·in6' Inert, han Nedcl'land ll1aken op
der
middelen, dikwerf beschaamd mu"kL
AlB vriJ zeker toch, kan wOI'uan aanzenomen, dut ) "het balig slot der rekoning van rndie,
,,])oor anders te handeleo, door voor zlch zelf in
indien l~ngeland in de laatstB vijl en twintig jal'en
"be,lag te nemen hetgeen lndie boveu zijn regeemeeitel' vall Java geweest ware, de inkomslen van
"ringskosten
op!Jrengt, toont hBt Nederlandsche volk
.lava niet zonden gebezigd zijn am het Bpllorweg·
"dat het zich niet ala sou vereiu, maar als heer en
net, in Engebnt1, Bchotland of Ierlaod te vollooieu
"mee.ter van ludle besohouwt, dat het Iudie niet
of elaatsschuld te umortiseeren, ma" we] oul in de
"als onderJaan, maar ais slaaf behandelen wil. Dc
eersts plaats Jliva zelf to helpon .an verbeterde
"sbaf heefL geen eigend '!!l; wat hij meet' dan zijn
middelen van vetvoer en a.n zooveel audere vel'·
"Ieveusoudel'houd wint;
eigeudom van zUu meesbetayingen, waaraall door Nederland zelfs niet ge"tlr. Een .vrij man daarentegeu werkt en spaart
d"cht is, omdat ~ijne staalknude tegeuover Indie
,,'loar zicll zehren} niet yoor zijn rrlgenLen:'
v661' aIle. op eigen gelclelijk voordeel gericht was.
Het doel dac Prof Frltin met
3ehl'ijven
Het is niet bet bier ge~olgde BtelBel van bestuul'
beoogJe, het mtlokken vall
over eene
dat Nederland tot oneer etrekt. In zieh zelf is het
kultllurstelsel niet ollzedelijk, en evellmill als Raf·
vraag, die zelf "nog nooit ill de Kamel' is opge·
fie, aan de gedwongen koffiekltltuUl' van "iju voor'
is helaas volkomen mislnkt. lk rieht, zoo
ganger Daendela sen eind maakte, zouden waa.rbij ann zijn gcscb.rlft toe, J:tot DIlze staatB~
sohljnlijk de Eugelscbe staat,lieden van den huidi" I
en pllblicisLu de vroag: Waarap grondt.
gen dag, biJuldien zij over Java·, b81angen te behet reeht Vau Nedel'land op de overwins\ van
veien hadden, onpractiseh genoeg
am piotseling
lk VOOl' Jl1~ kan zulk een reellt niet aan·
te breken met hetgesn van
vaH VAl! DEN
"newen: ik heb de red en en, die mij dit baletlon
BOBCl!
overgehlevon. De balen van dat stelsel
"olltvouwd. Beatrijdt ze, zoo g-ij ze n·el goedJreuI't.
eeht~r
onder hnn bestunr, getrouw als zij lot
,,13espreekt in alle. geval de Haag, Bespreekt ze
dus?er gebleven zijn "an de plechtige
"ale de allergewichLigate, die aile andere lndische

I

II.

V'rt;)~

Vall 1 - 10 'W'OOl'l..lOll

&; Co,

;.. Es O ..1-T N:EJ M. EN T S":P R I J S (bij vool'l1Hhetfol. liu e)

Vllll Guerlck~.

t
I
I.

I
i

de

I

J

trachten, de one.8'1gename gevolgen ar van 'foor handel

Nl !Jart.iculierell in het

I

1778 [18 Geo. III, c. 12], "dat in de
i "vraagotukken in zleh bevat. WaIl', "all het aul.
,,'Ian deo Staat voortaan geene bela"lingen dan ten
"wDonl, dat het Nederlandsebe volk, na rijp be·
,,!;ehoeve van die bBzittingen zelven zouden worden
"mad, op daze vraag ge,en zai, hangt de toekomst
H van IllJie uf."
!Jgeheven," zeker niet ten bate van Engeland, maar
Het is Utt dertien jaren geleden dal deze WOOl"
nitslnitend len bate van J<lVa ulf ziju aaogewelld;
den tot Nederlands "staatslieden en
en van een wiver Indioch standpnnl, van dat del'
gericht
werden; maa.l' ffi'1t welk
gl' is
illboorlingen des lauds nlimelijk, kall het dan ook
Minister van Kolunien gewBBjt Llie eeue
bezwaarlyk wordell tegenge"praken, dat Indie gesn
gewaagJ. ueei't om Je tegenwoorJlgt.l
bellillg kan . hebben by de bestenJiging van Nederre~Be Van IOLlie tot earrige meerdeJ'e zelfhepel'kiug
lands heer8cbappij, zootang het hrmoedell bestaan
in hare beschikking over Iudie's miJdelen ,e nopen;
bliJft, nat het onder het beSl""1 van een anderen
EUl'opeesehen beheer8cber rnisschien bill~ker zal
roUaL' .hat Joor h~lll VOOl'g'8stane begiI1~~l heefL
mogen.
en nag ;;;te8ds (,ijn WIJ e.1' ge.tnigell
h"handeld worden dan dit van den kant van Ne·
derlaud in de laatste hal,e eeuw het geval is gevan, dat
slaatslieden van aile parLijen, de libera·
w.eestj en too!an!! de Nederlaudscha Minister van
"len zoowtll alB de Cl.\llB81'V'",UeV8-11, uU ue di:3ct1ssien
Koioniiin hiet tr.8t de hand op het ho,rt de verkla"
.. over het bebee<' Vall Indiii alt(jd uitgnnn van de
riug kan afleggen, waarm~d.6 de hel'tog VAN AllGYLL,
,,'HlderateLing) Jut heL batig saldo van Indie 1l.OOd-

I

I

vloeieH moet in de schatkiBt vall

:::,~~;jB;O~:::~"E~a:ret ;i:::.~~~:~r::e:erde::·i:ij e;:

:leu. Goebeng derailloerde en do w.genomeloeg, am.
dat de wi •• el. (?) niet in otde waren, tengevolg~ Ull
de ,t;iakte fan een waohter.
De heer G, en .ijne kinderen werden een eind weg~
. geworpen, doca In3t.tgeuQemden begen geen l.t•• I.
~'Dd vader: echter- beschadigde in het, hijtonder 'zijn
aangezichb eIi gevoelb oyerigeuB_ zooveel. piju·1 dllt bij
L'.og niet- in aLau.t is wedel.' ZijD dagelijksch wiuk _.te.
, doen.
_____
(Boer. H~ ,B,)
DI" SEl<A.NG (Ba"t.m) achrijft men .an de So,". Ct.

I

.Gconomlst, 16 Augusto" 18}0, p. Ul

~ de afdal;JlllJg Poelou
I'·

eigeulijk reiken.
Bl~eci.al o,er ds Bat;g-slat.quacstie haalt . de
8ehr~ver onzer btocbure met volkomen JUBtemmmg
de woorden aan, die Prof ~'ruin inJert.ijd sohreef in
dell (Hd. van April J 86 5.

"Het Nederl"nd~che VOlk. 8.teekt sedert jaren bet
"batig 8aldo van Indi. in den zak, at. of het van
"zelf .prak, dat al wat lndhl overhoudt aan Olla
,,1oehehport. Over den recht8grond, wuarop ile~e
.aanmatigillg rust, wor,]! zelfs nict ge.proken. ZiJ
.8chijnt ol'iVankeluaar Ie wezen. En beb zij berust
.,01' niets dan mievel'ljtslld. AI. be. waar is, waar·
"van. ik h~n uitgegaan,. dRI wij . ODze rechleu Sri
• pli0hten· rnoeten bepalen overeenkom.tigon~6 eigene
"heg.ippeu van recht en. zedelijkheid, en niet
.overeenkomsUgoQ8terscbe W&llb~grippeD, dau i.
"hetontegenuggelijk,.daL~ij op geeo . lIleerdere op·
"brengstvan }odieaanspraak bebben,dan wij be·
"beeven .o~ onz." · plicbt.!n ·vao BoU ver.in .0& te ko·
"DleD,Ai Will, nil de k\Yijl.i~ V~Q, daze lICbuld,

huieje

Vim

relldentle. ~ De
hebben een h.~den tijd todoor·
do;r de DD.tuur illlBdeeld6 at;rekeu,

Me. 11k, III dB?:O

WI.J~: ~;eng~e:::s ~:~ige:'eIlkbeeld

te ge.veD hoe ko-.
j

ill aeu ",;foeger Bohrijver IDodedeeld8 l
D.lOetall 'i" ~n j .... oeioe ill!:l.l'atr do lloodige sttl8n8n kamen
fOOr genooll1de werken. Do berekening is: dD.t de 6;s;: ....
ploitatie van stoenen te ltlerak 0 ja,ren daren ~aJ. tlD
allen dagen minBtans ,doo'r don chef-mijnwarker 1800

I - - - _._ - - - -- - -

ni~6v~:!:rd u~~~:::!~n i~O~~t

~ieke~ en.
.
J.efe~, - vloor~ll~

l'n'C,'e'.ha'elt de havenw"rkeu te B~ta"i~ >!t!leu worden, di~.

Znlk eell voor elken Nederland8l' vel'uede.rend .
]iUZlFK .. lJIT"VO];RINH up DQl]d@rJag dJ;'ll 28an Iff)~.
vermoeden moot due, ter wille vall Nederland, eel',
bruari 'fillamiddaga ..,an fjl/'I. tot 6 1/:1 UU!'.
ten spoedig,'" uit den weg geruimd. Nag eeuwen
misBchien zai Indie behoefta hebben B:in. een Euro·
BnA-ND. l::Ieden nacht ow :~ uur weerklouk heL
p~eBchen belieerscher, maar zal Nederland de eenbrandaignaal door de eta,d en vooteb;:'den VHn Sama
rna"l op zieh genomen taak van voogd over de
t80ng, naur uanleiding van het uitbr~ken van een brand
nog onll1oudige yolk.eren ?an de"en arehlpel waaf
in uc kawpong .B&roc (Tikoong), die zich op een ~fu
dig blijven, dan moet het Yoor iedereen, ook voor
I!Itlmd nij bdduidend di!led 8llllZien, doch r,icll tot de
ve.rnieling van sleohta, drie huizen bepaalde. De A.8~
iuboorlinge"e~ ~roetndelingeu, onwrikbaar yast .taan,
siet61lt-Resident voor de p\Jlitie, de inhlDdache awbtena·
dat Nederland zander eonig vaorbehoud (\ali IudUi
ren en venchaid:Jne brBnd8pui~en wart3[!y O~ d::.nks bet
geven wiI ell gevell z,al wat ludie's is, na meL
nachtelijk n.u~J zeer apoedigterplau.tae Atluwetig, enftHU
oubaatzllcuUge uauwgezetheid de .trak. beuoelde
die .o~ivitoit beert mon hel tv d"nkov, d.t het Yuur ,i.1t
vraag te hebben overwogen, hoe yer NederlanJs
rechten en verplichtingeu ten opr.ichte van Indie

wel~fH.rl

Ret is....w.:mrlijk e. ". I1
VOO!'. de "rule inlanders 1
die wer1~6n kunnell ell Willen, dat 9t' 20;) veel werk iii

am de Ed.viusche HMenworke" te T8n.dj.n~ Priok en

Nedel'~

UranIt ('aooZgel.)

zijner depechee aan het Indisch BBstuur besloo!:
"y..! e are spending' the imperial revenues ot lu.iia
('U9i8(..'ientioll8(lf for the goo.i of the people." Llndian ._,

opbouden.

.an

I
Diet.l

alB. Se-cretaris vall Staat VOOl' ludie, in der Lijd een

V;ll voIg ta doen

DIT SOKIlAllAU. De Hoofd·i".pecleut, Obef ,an dell
dien.t dor .t•• ts'poor.vegeIi, d. Hear D. M ••reobalk,
word~ 1 M •• rt a. s. hier ,erwloht.
- Men is 'edorl eeuige d.geo b"gonn"n, met het
in gereedbeid bl'engen VAll den sta·je-iJpoorwaggon,
voor Z. E. den Gouyerneur~generaal, den tuin
\66, bet station wordt ook druk gewerkb.
VoJgens on'e en velot meeuing, wordt het apoor·
station alhier, eo w.t d.arbij b.hootb, heb beat golegen
en bet f,aaisto van de dri. hoofdpl •• LseD; d. I . l l Ie
leggiJil tilin ..1 hiertoe ook ,,,.1 ~ijd ..g.n. (SO". Gt.)
- Den 17den ging de beer G., oommie. bij de

tOIl l!teentill moeteD. gel(Herd worden, Delelfde
hoevaelhflid moet dAgelijks Daur BAtt.via worden vel""
f oard. Steiger! op ijz;eren schroefpalen Wl1rden ill tee
uitg~bouwd, r;Q() dab diepglaune fjchepeu kunnen fl,an~
le-ggBn. Spoorwngen6 breugeIl de tlteenBll a,,,n tot attn
bet einde dar steiger61 ulWAftr "" ver\'olgens ill hljt ruim
der aehapen gesto!·t woru911. Bijzonder lngofiobte 8toom~
boot-an worden d8QrVOOr gt:lbruiktJ de machine in die
h:Joton ill I\cbter. nit) logics voornit en bet middeusi!hip

i. ,oor lading bestemd. De CouBtruotie is ,66, dat
men de lauing j . door groote kleppe-a onder in 't Bchip
op-an te ma.ken, kIl1l lRteu 7iiUKeU waal' dit verlangd

een £eer nr-

wordt. N .tnurlijk d.t voor- en achLer.ohip do", we>

moedig inwonot vall genoemde kampong, die .ioh, in
.... orwil zyner .rmoede, <l~ .olIe p.,<uitt.erde een pe.
troleum-naobtlamp te branden, welke ge.ptongen •• bijnt
t •• ijn en d.ordoo, den brand teweeg te bebben gAbr.c~t.
Aau d. b..ido belendende .toenen, lnet pannell g<dekte,
huizen d•• Jd.e . bet vuu~ .ieh , ... algono mede.
De sebade 18 nog ntet geoonstateord,

ter- dic:hta v~kkell zijn
De:r:e atoomboote.a
van Engelaob.e uitfinding,
na"r ik meen, lWl!.
pubargN ~ Ben groob aauhl V.QU die v&lUtuigslJ ·komt
in {Ie vaart, behalre klainere etoolllBlfI 'foor het verlreer.
Zonder de kolo,tiBale meiea'i4 iradliet ,te Pl1e Merak:

I

en diamiet om

di~

le l.ten springen, l:ouJe. het

beZw(!rdn opleyeren om de

fCtj.l

havf!l.lwerken tot et.aod teo

b.ellg en . ...:., Van de hacht der dinawiet kIn ill , •• ~
DI >'UN"TIEl< van ambte~~u den Bngerlijk.n
aohUlende. gav.Uen, op hoaderdvoudige wijze pa.Hj
Stand en not.ri. t. Alj.h en Onderhaorigb.deu, totwordon getrvk.kt:lll en zal van de vreeaelijka kriHlht die
biertue " ••• genomen door den A •• i,tent-R•• identvan
h.e~ uitoefenb, in don V6rfolge in lndie een ve~1vuidig
Groot-Aljob; .ijn bij b•• lnit van 21 F.bruati opgegebmik word,·n g.w •• ct·, bij hot .anlegg." van wog.n,
dragen aan don Becret.rie VBn ge.egd Gou.ern.ment,
bet makeD vaD waterleidin.gen, enllj het nut Y'oor' "L}Qreie
D.. llBVOlloOE .\UTOllTTlIIT .wordt hierm.d• • ttent
andere oaken, dol ,.0 die lr•• ht gotrokken ~.l worden,
gemaa,kt op be, in.to.ten van ee" godeelte dor .t.!.t.
k.n nie' hoog genoeg worden g• ..,b.t.
go~t
d. gren ••• n bet MiJitair KI.ediDgmoga.Yn
Het h.ofdbe.t:anddeel van de dinamiet i. de nitro.·
eD de Min •••• lw.terf.brid. van den He.r Bt ... obergh.
glioerine, ,':.eeelijk in uit,,! •• kiag 6n hoog.tger ••rlijk
'rbano.ijn ~. kOBt.en VIIin ber.tell;ng IlOg gering, d,o.b . by il.en minot"n •• bok. D. dinami.t nu i. een. 'ermet elk. regen bui ge.·n het water uilbraiding .•on.
rnecging .an geooemde nit,o"gli.erille met ••agael,
de TClrnielillg, -c: en ••gent het. niot, d~D ,.r'pr.idt de I de lithro f.ot~'lr beta.lfd. d OU in .~ede ... n.~a01!8.,j
aldan sioh opbcopendo ...odde. eou willd,r ••ngen.meD . ferlOtnsd 1001 bOIlte&ool. De Iith,o·C,.tell' is· IIDUlIllo

.0,

I

k.lijke kr... hti~er, n.... r o{ok va"l 'k"'6IIrl\jltar Jan de
diuamiev.
PooIos Merak. Ii :t",,,r pil!jton~8k gClic:.gf:"!U en foot"l
r.uet hfO)t tegenW'Jordig t.06 verdr-Igend geachut, fen
hoogBli gewiohtig punt :!U 8(1.'.sut SUL.da te vt:'rdadigt'u;
-- nn iii de dana da"t::\}e grouter dan' in dcm tijd "lill
Daendels toen het geBahut, bij thauB ,'ergelakeu) f- e·
prtlkkig "'". In ieder gonl loude het ook .en g' cd
punt djn roar da Arbillerio, um Schietoefeniugen te
houd~n, b, v. \lP drijVfmd0 I:whyv6n te mikkeul- ten
.mde de jtli.te krRoht vnn 't gesobut t. ondeltDeken.

Rod ell Bondig.
Ret eerst. post-·congr.. ..i den in Mel 1878 to
Parij. worden geopend.
Te Alf:l:sndrie hberBcht grootd agitatie onder de
bcvolking; hvnderd6D worden
om te dienen
Bolda tan bij de
d~>n .laTsuhsndel "I'
NYI.
Te Amsterdam liijn drie hoogsb verf(Jl'lilijke bOOIt)ll
iearresteard. Hun.
ba.t!tond in bet ieuHar d
betichten van een
dHad~ onder bedrtJigicg
die bekend to zuUen
;;00 niet -sen gosd<3 BOrn
gelds gegevon w,,,,:!
Uil P~tel'abut'g worJt eBn Hoeger bE'll'icht Legen
ges'plok~.n dRt de CZllllr t.ieb weI zou r.ijo; de V,)t"sL ie,
alleeD. ";Vat verkoudt'n.
Mejuff,t'v~,,*'
die tij denH de Poo ! se~e

K,upp~kaDonnen

gell'apend, wlI8l".an. ellOrme'eX.m-

plaren over de bO"'ltw-ering' heen~iell." Darh.lYe 1011
';'fln' ~;wp de main, met bet, - doel do&:e forten om te
trukken eu Adriltllopttl be .u~m~D uit net r.u.id"'-6t1l~n
ovor dH ni:-go8trekte vlaktt", ,,"oar ik geeu fOft kon
ontdekkoll ~ hetgeen ,tH6nwel Die~ bewYtjti d.t e.'
geell it! ~,~ den l1ftDVRller een voh,la.gtlll nedt;;r1aag bQ '
rokkeneD.'~ Het vuur lieL' werken krui"t Il9me.iijk over
de atad heen. Verder ~f'gt de correspondent dab men,
wet den rug naar Konstantinopel If~:'!fmde, Adr;Qli.opel bijDII g{'llieel door water omgeven :za6t. De IDtllniting van dit groote geretr~ooh6~fdt'l kamp !l:OU voot.1
moeielijk zijc 1 omdat de Mauitsll. ar binnen 1 recht6
de Arda en lings de T06Ddr.. opneelllf:, in welke Ia.flt~
ete nog de klein ere Basane uit!oopt, loodat de in~
I!Iluitingsgordel in vier deelen zou gl BllJden worden}
die niet andt)rB dan door bruggal1 verbondeD kU'lnetJ.
worden, betgeeu eElD .e:t,erker ttocpenmaoht 1. oodr.nkeJijk mnakt.
J

NEDERDAND.

a18' vr-Otutenmoordt'naar aaLirlagan
De stuki.e'D)" die 'werden '--' opgetl.ald, waren ten
getale- Vall 180, cr·) door Ce w6tddcktors }1reml\_ t'n
V.I~ KthokhOUht ~ri<I;HHI ~ijll YOur g~deelten u~n tH!li
~t,,').ohenlijk; &l die dooien hl;lhuor.,~ tOii d,; rOmpi VHn
de beeutm. a.rmt:!.) CI) bet hoofd it'l nog-' nietll' ge~"
fU~llleu, duo. ht!t. ie,ll.eken v~n Li:!t 1inkerQor,' cell sldlj J
hutd met b8arkha, Ult den nek, de, boverlkvoest ' von
den linker artn, Man, heE>ft nochtaDa gistei'ou den ~ ,,'n
IIc?en dlig in den kelder gAgraVeo -f-ll gez:ocbt, E\'en~

mIn wi;et men met 'Welk, worktuig do wandlut.d war J
vol.o •• d.
Waar en hoe h~,eft .M- e1:ltdagh Zijll acheIlll6h.dI
kun1l6n '.foltrekken? I n de benedeuka0l6r of
den
keldtlr, die ,Alinbei I116~ allerband-., ofgedieud
versloton koopw!.\a1" Wi" n op~ en volget6st?

da~~&~=t

t:oe: !:,[~:~L

JOVO'll

WOOr.

J

hui~'{"1j;1l,

t

die fermoedelijk ~....d8 ,"oeg",' in ..ndi~dllb .dienn
verI. ton hadden, en Ili.t door t" .... h8llkom.~ dor militl'!itfl. (H'er.~leid wt'rd~ll inJtJi'c:':--t\i1t, Uun rBme:~ Z1J:o'
nog filtjt.bU h,,~ D<"parLew:)LL vaD KoL.Ild3c of de
r.euo"j b.k.nd.
UllIE VAllUTBEOliT. In hot : Yad#'la.d I.vert een
J; it.utlll~llrJ' t~~ billlOi isch "Pllte~tj 6, teD
t;~tvog",', dat
,,~ Ume van ULrecht, 01' 25 J.DWlri 1579g.t.ekend,
f!let ter.etond W88 de volkon~i)ll, "eeoheid van Neder.
land." Dat zalieder w,el weLm, :,wasr het "al moei'Oliijk
kunnen wurden olltkond, d.t de teekenil1g der Unie
door J&n van Nas8Bu.I d~n bro.~der u~n Wi1lelp ,.n
Oranje, de afge, •• rdigdeu vDn'Elolland, Eri~da~d ell
Otre,·ht, .'''. don grond.l.g he.f, gelogd tot die eou1- eld en ,dafl-rom k1ilJ Noderland, wiI hst de Unie fe8st(r.lijk htirdellkell~ .Ile.en bateren 'dag kiezen dan den
2fi.ten J~nuari, 1879.
(A. q.)
KIOSKRiN. Weldr-tl zul!en de inwonerri lao .1witerdam
op ?"erl!lobiliende pia.tHen diet etad kioeken "ien vel'rijz~n, tot _welker opr~ebti.og de hljer Bl~e fergo.nning
heell, verkJegen. II] dte kl?sk:en, welke gelijken zullt'n
up die t6 Brussel, wast' zy OCtk gemaskt wordHD, zull~u

e(ln vierde. vijfde r.esd
het minste ongewooll
Z'iOrl hij de -Vl'OUW
in oens hebben

Van dij; 'featingW!3rh.eL vall Adrianopel is IIlechta
bskendl wat enkele ~'?g b Jud(lOrreBponpenteIl ken den
:melden, De algemeene op inie ii, dl,l.{/ door de werken,
die reeds in hat Y(}OrjaQ.l' zijn begonnen en yooral toen
generaa! Gourko in J nli oyer d~n Balkan was gegaal.l
kl'.eht~g zijn voortgezet, 6f;J1.le verster.k:te poahie. i. ontataan, die in uitgebreidheid t beW'&peniDg en regelm~4
tigheid ver Plav£B oteItrefu. eo .ltohtd L,l;.t nadtu~l
heeit, dat r.ij eeU sterk lager fOO,- hair verdediging
behoeft. Het .ant.l afwn<:erlijke werken, di" do .tuil
~ls_ een go;:,d,~l v~~ 35 ,kilom~t~,r! om~i?penJ mDet 29

EEli Ali'€!OIIUW.ElLI.Tj{ DRAMA IJIE AN'rW1Htl'EN Metl z,1
zicu het prOCf~B herillneren 1 eenige:u lijd ge eden tt1t-'e-1
tekeren BtIloir ttl Parijs ge,oerd, W6-!E'OE! het
mocrden .n in .tukken h.kken vau het lijk
frtrUW. Eon dergalijk vreesslijk tooneel heeft te
werp6u pl".t, g.hod. Uit eon te d:er .tede
nenri, in It Vlaaml!ch geschrevcu bI.d, dat Ot)/:l
een ii'lgl"l:l\etslJe nlhier welwillel c1 ward v-orBtrekt, outleenen wij omtl't'lnt de,:e roisi.ltad de volgellde bijzon
rierheden. Zij, wie -de kermisneming er van ollHRngemu.. m auudOi~t, leggen Ke eel1voudig ter zijdt"l. AlIdtl~en
t:a.l, evenals ons. deze en gene bijdrage tel, de beest..
uchtigheid, W.fur-toe de memwh door ZijU8 lags driften
kan worden gevoerd. eeoe IUlnlefding 1;0[1 ernstig
n.donKen r;ijn.
- GUEteaf Jaak MeBtdagh, Bt•• nkapper
van uaruep, geboren te DQnderrnorde,ond 33 ja&f l
trouwde VOOl' veertieu llHunden met J'c-hanu& Vm
gerhoets l Wed . .Asselberghs J koopvl'oUW, oed 54 jAar 1
geboren te Antwerpen en wonondo in do Schuitstr8Ht,
in den g.ug no. 54.
Dat huwelijk WIlS verre un rUl3tig. - De man, twintig jnar jouger dan zijf'A Vl'OUWt e.loeg nogAl gemakkelijk tm dikwijls tot I!Lishand6lingen over; het steen~
kappen deed hij niet meer a.dart <lin bu~jjjk; bet
voddenbuis eu het st:mdje z;ijner vronw op de ruv.rkt
VS,ll Yrijdng braehten genoeg op om bern de g£1L.Sl'iH'J
week te IClotE;!ll teren 'i'ionder werlren; M{l8tdagh walJ
een dr[)nkanrd; r;~ne vrOIlW lloohtans ni€·t mindor Wfi.t 0'. e igens g13ene H",emde kwaal is outler de vod~
denwijven. Hun huishollden was alIes behr.lve ordelijk iug~:dcht ~ alwLdet' grootencleels teu gelolge
tiier snort V&D broodwir.ning.
D 0 JYlo 0 r d ward nllfl,r all8' V'{;lrruoeden en bijna
z ,kerbeid gep1eegd in den naoht ran 13 en 14 Au--Diell u\ond W6S tTO,1 Z00 beette men de V~OD.W,
welgedaall om 11 ure te hUTf! gekomen en
geg"sl'l; hllar man ev~n dronken was eerat te
Ulif to hui. gobroobt, door d. goode "argon van den
de delII'.
de vrLluw l:uaer getieu en vorBan
er hem naar VI'ueg l dat ze
'. morgen, v66r d.t bij wukker werd
was opgel!ta&n en weggpgaan alleen of met wit'll dat
wi.t hij )latuurlijk nieb.
Vrouw MeBtdagh jJf vI'OUW A6Helbergbs J aldu;;! ge·~
noemd !lfun ~.~l'en eet'si;,ltl mall. bu.d dt·ie uoobtefs en
een J;OOll, die niet mAar te hu i 6 woondRu, doch die
met rnuac.er in tIe beste betn·kkiug et-)LJen.
1)0 klacbten diet kinderen en de l"lrijke pUfitjes
del' geburen gll\lf)ll de pohtie aenleiding tot ondH:;oekingen, wflinige dl\gen Tilde verlwijning der Y·);'ouw.
De politis hield voor~dnr~lld de r.ank in 't tog en
t{)t drie proe I"l-"lsrbalen word:1ll door do,4dQ wtik bij
It parket ingediendj doeh telker,! war('D eli blij\'en do
getLligeniBB 11 ta zwuk III to filgeustrijdig Olli
lJe~aalJ. VLLut ¥hll v.;mlenki g l<jgen
Mt\o6td~gh
kunnen \ utle!.l.
.Eindtdijk ·u de lustste dugrn gingAu de prHrltjeB
dar gebrrrtin weer hunuen gang. omda.t Mestdagh ging
verhui:li-:u!
Sadert vier Wekljll waH zijnl;} zusLor bij hem komen
WOllen; dnt meisje had tot dien tijd toe in de Kuiper.Bluat gediend.
De huurvrouwen beweBrdeu, da.t -de Lnster 60kken
en klompen droeg, welke vroeger ann de VfOUW !:md~
d,n toeb.hco.d; men kwam te "oten, dot M •• tdagh
de kleerf;'n van 1iUI!e verwiste HOUW lerleden week
verkocht had aan zek ..on VaD H.renth,l,; d.t hij
gedurig oVH haRr sprak, ruatelooa: Wl\8 tm eomB des
naoht. moedwillig o.itbleef; d.t bij gBen snkel.
nSQht meer kon doorelapell; m!\Gr aan Jiijue l'iu"ter bad
vHrteld, dlit bij telk-e'] hflChb nm de mari bereden
werd, t'UZ, eU1;. a.ltemaal praatjl's of lichtr,untj '8 1 die
het T6I'moeden kWii.Illen sterken, dab ~'IegtdRgh niet :r;oo

correipondeIlt, d"t 7 nog - ni~t geheel 'foitooid waren.
Op .en toren in d.e .tad fion hU er 13 of 14 met hot
blQote oog ondeucheiden de .lJdl;)r~ WateD wtl:araclJijn
lijk door oneffenb.eden van hat terrein verborgen, Dace IIchfln~en liggen me2Bt op de k:leine hoogteDJ die
de in het .n,.r ~ritZ"RdRl :zoIch uitBtrekkende Btad altn
aile kanten m.iuilel. Het Ma>itzadal wordt boven en beneden de. sta!j door eell een fort geeloten: "Deze {orten U , tisgt de COri'e8p)ild~nlt... zijn met

dat oindelijk het parkelop Donderdag
formeel bevel gAf om den man aan ta houde-no
He t ve rho 0 r ia den avund ?"an Do_.derdag op het
bur~el van dell wijkcommissaris bracht ge£lD9 opbAlderiugj
M •• tdagh volh.,dde ar in 'ijn vrrtelsel over de .Iu.hl
zijn·;r vrouw j en 1.00 zwok waren de getuigeni&sen
tegan hem. oat hij m:sf'ohieu reI dfl gi6tcren wnre 108
gekomen, indien de ruimers deB nl'lchts in df'D ~eerput
niel de v1ee.chbtoklreu h, dden gevonden die !iem Ill!

G. vlln Grinsven. geb. te '13 Bosch; G .. Kuyper, gab.
te KrommeulB; en M. S. Q-lllJtltein, geb. ttl Grodens
(Polen); do .old.at der cav. H. O. W lludeliicbt, geb.
te 's Htige; de kit.n. P. BrIjker~ bab. te Fraueker; de
zieker.opp, Th. E, Wibtwer, geb. te Verriilres (ZWlt~
l:J8riacd: en J. Leegwater, g._:b. to Bcrkhout (No:Jrdholland)
B!ijkelli:! lllGdl.:ldeeling VilD de r .ederij, waren hO M
v£<ndien aan boord 15 onuerofficieren e ,\ ill ;nderen

Op Z·jn hOtld vonden de rnolenaars een brie.fje v,n den
na·Jolgend..-.lD iLhoud: IE;: ht)<lt Ohri$tia.&n Stauber, en
bea 6tH1 vroolijke klaut, dooh seD treudg eehtgenoot
geWBQ~t, l\fiju vrouw ell· tWtllJ kiDd~ren zuu dood, tnyn
geld 18 op, fill ik heb g~eu lugh meer fOQr huh~hnIU'
en belastl1Jg ttl gSfill w<.:ra:ell mot een drng-3 keel en
Feu ledige lliflllg. LUi!ltig h~b ik eeleefd, en lustig wi!
ik sterven. A<iieu, Bchoone wereld J Wl\lUfan ik: nietl
roBEl''' te hopen beb!

FEU ILL E T 0 .N.

twea Blln twee Y'oorbijt.rokken ~i88chi8n oak dat dele

wn-len verwdsrdigd me~ mil au mija vrieldjes eon Pl'!l.h.t.
jB Le mukell, DaarvDor ll:ocht hLj :doh dUllllU ook ver~
haugen in mijn grenze..:.lllo8 vatruuwen op zijn be
kWaa!1l1eden, Eel' mOl'der nog wist wa.-.r ilt geble'!en
Wn8, bevond ik
mij al op' de trap V_H- clan d{)kter
en eell oogcnblik la.ter Zllt ik op cen Btoel in Zijll
studeorknmer, lUij zeIt' ufvrigfllde of lK nit t wnt al1"e
yoorpvarend gtweest watt. Nu was !tot cia::. ook weI
om tot be~inniIlg to komen. Mijo kicspiju ging er op
Btaanden voet van O'er-. Links en re~hb~ dQodsbootden en tltukken van IDel)schen op sterk Wu.tBr_ ..A.llo.~
lei gdh@imzinDlge maoLvJea, teker om arm,en en bee
r.en ar to Eettrln. A.Bn d'-_ il waLd groote preltton vall
gllvilde Haden, leveJl8groot en een en 141 bloed. DaRr
by een 1ueht van s,liritul:!, zeker van palie!Jtl'n die
vaD Ii.ch t.elf g _,logen hadd611 en die men maar met
veel iDt pa.nnirlg weer bijg.ekrc)gen had; Eo dtt.n d~
jonge dokter; met ea...! brll (.'p, ,die -met tHgeIlde om ..
1I1a.cbtighe d een 181l1pGtkom_ en -e~n gIBe water en
ee:n haoddoek 6n zoo .. I lDe~r bij elksar z:Jcht, ell ik
geloof dat bij er t.ijn chambcrclollk ouk a1 bij nittrok
en to en kwam hij op mij ar met i. t,
fikkerend
.ta.l du;d.,ijir. z,,,htb",, in .ijn hond.
lieve deugd I
al mijo Slldero tllllden khpperden am het lot dBt hon
armeD kBmeru,d wf:chtte_ En ik IUtle.t in mijn billne1iete- erkellllon: !lean dan deed DlnidsoD l do geh6b~1
de mi.k.ode, de i,o den do~d nog door mij •• rgu:.de
David,Ojl tuch beeJem ••1 on<!er8!

llh t i:1",ns te zegg-en j dnt aprllk vantel£. Hij had nog
iema.nd t.8el' gr:dUfiD_. Maftr G8'en keer Eoa hij
niets doen. Hij KWant maa!' eens idJkeu hoa of de
liert") k i udl;;'l tj.·S het. lliUitKli;:l:o. Van morgen hud hy DOg
tegen zijn vrQUW geH~gd: It Mevrouw Davidl!ol'l," -bad
hij gezegd, u ik ver1ang ZGO om die litH"e kindertjes eens
weer te .:ien, die li8~e kindel'ljes met die lUlJoie tandjel
IDooier ta .. djEl~ ziju 0"t iu de heele atad niet! Da"f
lllankeert lin uiets 8o!Hl, lettorlijk niets, mevrouw David
eon.'J En we7i~I1IijkJ ah ge wel niet ~ens et'D kleine onds.rvinding haut opgeduan die II aan het t.wijftllen braoht of
fi1 die liefigl aid weI echte munt wa8 1 gij !ou,dt londer
rln.t ow hart er ee:n, ()ogecolik sneller DUi _klopte, .an
bet .ncht. be,el (ba.st e.u ,l.iende bed") geboo:
gaven ell , het roo :;tlja U\~IU' e'enH event.j'!-s opendoen."
Nu, ja denkt "ij or don toeb nn om e.D beetje t.o
bev",n terwijl de or ~chuldig", wije i,inger n,aa_, ~inDe4
sluipt, •• n.tQn<'$ ",et On"",!""bijnlyk lle ••1gd door
den nog oIJDootele!' duim. Hoah aIR gij beven wilt,
d.n ,no,t gij u baa.teu wout - aijk! do tond of ,de
kiml ill er &1 uit! Gij wilt Bchreien maar' gij- lach.'
oDwiliekeurig. 't. I.ook .00 gek! D. gruweiijke, bloediga
langgevre!!de op~r&!ie. is reed, voorbij en hat een'ige
wat u, nlet noamenswBsrdig, hindert, is ! t n t'teemde
Ieeg~e in d.,n mond, Waar uw tOllS, heel 'nienwsgierig,
m81l,r, niet ophoudsll wit baer neu~ ~i ,te .at,eke~., &
dan do glorle van het uitgetrokken .oorw.rp t. kunon l.t en den aan de h.el~ f.mili.,e" op d.e ocbool
niet onmogelijk, on da.rdan bij te, 8Q08'8Il dat man,
lIa'uu.l~k , 8...,n kikgelatell h..,hllll.i.""bienoi>kwel
d.t gij ••,D ,tade ,,,,,bl die,. u oeD ;dubbeltjegeeft
in d.n. Op18tpOt .00: i.,jereo tand eo .••0 hutja
voo•• lke I<ie., die'sij 10.t IMt \rekken;.Ikbebe~
100 eenegohaden b.... Il ...rn i8 totbetbuidlge OOian~
blik bij mij ill f!e.all~de sedaobtanQ,
.slof~~

.J.

.l~Hngen LQ.ngiewicz fnllgee~de, i;3 t",
gearreateerd en tot gevangenisst.r .. f veruordeefd
gena._.. landloopm:ij.
Slade) de bektmde apirit.iBt1 is door de politi0 La
We-en€n in de uitoefonillg' vall r;iju bedrijf gesuborsti.
Rij had tleilige partiou.liet'6 seances gogaVftil in het
.. .Botel Imperial" tUt.D d<;;l [Joli~ie hem ollthoQo; danr
over !iijn beroep Diet de door de wet g6vorderde
kon
werd de A ruerikan.n zaer bede sta.d b:nn;)n dde dBgan ta ver-

De bekeode Atr,ka"'6lt'p;"r
illidJelb;lre lengte,
geileel !;ri.ja hfl.~r en
Da bekende

beeft een

€Hm

te Rome, Aug1.1sbJ Cast:alhmi,
gouden kroon geill~.l.a.ktl die op

Emrnfil.1uel %;11.1 worden
in de l~kkist. De ktoon IS Hill massiefgouden
blaren.
V.n de 80 leden vlin de c. Parusohen gemeentorasd
hehoorc II thliIlB slechte 4 tot de cI.lDeervatiev6 ps.tij.
Mevrouw Tiliers b.eeft de WfU,\ len gthad t donn is
uu weer aall J.le bet;3xbslldj thin!! hee.ft mej. Dosne
dB maljslen.
:Ben !l. i~uwt: ~o!llerlie vau Sardo!!, die io "Tbeatre
dli V.t.udeville' ; tli'
}!;ul worden opg6ro61'd, if!:
getiteld: iLea
de PODtarzy" ell iB geheel
TrfeDld aan de

sell ~.EPSR.EIllCHT.E.N.

EUl'opeesche .l'Iieuws.

J

j

De Tandmeester,
F. HAVER SOHMIDT.
Ik heb hem gehaat, met een doodeltkon ha.t. Dit
i~ Jdt .. lijk waar, .1 i. het ,ehu"deJijk. Toen hij be.
graTen word had ,k plelz!er: lk klapte in do handen.
Er waren fBracheiden Gchildorachtige kappe" bij,
meende neaf KOQj, dIe ;'<)E: TDllr hat raam naAr den
stoet !tond te kijken. N ~ dat mag weI zoo gews •• t
.ijll~ Vaoreent had ned ,;;,r VJ18tllnd van. Yin hem is
dat landlchq?~ ~a.~ l:ij ?nil in de tniokafJler hing En
"auvan vader Altyd leI dat men LElef maar verdriet
~n doen. mot het WJg t. nomen. Het stoMe, goloof
iIr, bet u,tbrelIcn voor van oen VMpest, Blijkhaar h&d,.
don de ko.ien die or op gr.aaden d••iekte .1 onder
de laden; en dat d. .ermoed.Jijke oorz.dk van de
k....1 in al~hte YoediDg D(!bool en bedorven drlnkwater, dat bad de ochilder duid.lijk gemaekt door
Ian het grLJ de kleur te [["ven 'an groene cc('r,
en door .en doot op den foorgroud t. vullen met
• Iappa thee .n f.el melk. M.a. ook afgozi.n van
bet'f. gelllg ala beoefenaar der kUDst neem ik san
aMi or in de Krumme neu.~en. de donkere oogen en
de piluwart. of vunrrood. b.... rd.n poder, d ....... r.
19ke .teke~ de. dragero ~;~er te~keniog .at dan in d.
breede maar olbe.i.pelijk gl.dge•• hor.~ kaken (h(,e
ICheert z~o'n pokdalig, mecaO 1 sicb tocb ~oo oDberi8~
r1ijkP),dieniet zODder mn.it. boveo de . geweldige
WI"" das van den. afge •• beiden, kleerm~kor eo groefbiddl)rover ?D. "itkomen. Bn . DU!llIemiowerkteo do

c1r."n llil>lhutend 01' tujjo

laob.pi~r.n.

ter",vl_v dllllilo

\.'1 i;)QWU

V'.1LJ l"'J.U

'/t.li'Uh'~JlllHg

V""

meuwlIbl",den worden verkoebt en omoibo"k:allftj~II,_

::t d:n~r:~~!oa~::8 z:! ::U!t:s~::deo~::;::we::t :i:

en terecht"litingen te1ens.
.A.rmoe wa.s er w5Ikelijk.
het huis der Lwht·
genooten tlle8tdhgh~ De vrouw zat tot een FaaI'
gao voor bare dood op de mHrktj DOg heden
kamor en kelder Tol met nieuw en (Iud gQAd; iCn lum
men niet z6gg~n, d.t ~e gerulneerd Wllten.
't Is niet IS nBchts, IDBftr in den morgen VIlIl _den
14ell d"t volgsli8 de gLtuigenie der buurvrouwen.
MeBtdl\!!h tlene groote -menigte f.lmmBrs waGst heeft
gepompt om 81' zijll.3 benodenkamo;;, z()owel ~lB zijne
kelder merle te scb!..1r",o.
De ,"erdscbt~ ward giat"ren morgend te71 11 ore
oij dell ouden:oekarechter' in verhoor gen.JmeIl; dezeri
lliorgend ondergaat hti eon tW13ede, ill tage LwoD?dighdd der opge'IBl'dde vh,esohbNkken. Dez0 liijn- op hot
Kiel in bewur-ing gelegd.
.
In dAn beel'pnt yond men de schondu'bInden, een
llipje ran de keel en bov8nkr:;oest van don 1inkerarm
gewonden in een blauw papi~r; mec aen ru~,' ei[lde·
kO'ord toegebaud.eI
Dezen n!l.cht ho-:-: Ft; men den be.orput, die illCUt3 door
de nall.Btbij :oij!lde
izen gBbl'uik t wordt) g0rttimd, In
de hoop van de vermiHte 8rrq,en, beanen en h ofd te
Yind\;lL; .......... msft,r niels ollLdt;!_h, Kamer en ke~der zl1l~et!
no. c.-pgebroken worden, of!!Choon men dOlllit l Iht die
lichaamsdeelell niet begraven maar in de I:ltoof verbrand werden.
j

Niet aileen

ill

de

b"Otlf V!ln

den yerdachte!1

I\-1~8tdag

over een drietal jareu verool'dee1d tot levenF-langen
dWl\ngarbeid voor llloJrd-t>oging op Deue vrouw uit de
Zakstrnat; IDflur oak df;'l jO!.'gl'3te ZIH!ter, omstreeks 17
jail' Dud, t:it OF dit iJJgenblik to HoogBtraten, v"roor ..

deeld voo'r landlo"perij.
Toan du pJlitis Mestdug'l verleden Dondor1ag om
3 uren van den uRmiddi-g kw&m sutlhou:!eo, lag hij
naar dllgeiijkscht) g6woonm dronken te bed en 'erstond
Illet ruoeita WAt. men van hom wilde. Litter en tot he~
dt'ln D.og beweert hij op den bevig.ten to on, dat bij
VA-l1 nil tB weet en geheel oIHwhuldig is.
DE n}i--'RH;SLANll,j.

is bericr;t
~toom!:lllbjp

Bij het Millisteria Vlin .Kololliell
dllt lIIu-llboOl;l vall het vermlste
de \'o!gend~

miht.iren :
de adj .. onderoffiC'.mEchrijver C. I
BJ'umm'3n, de serg 1 tier jr.f. J, M
Mll!]~tricbt. de
der g(;nio
gab. I e Utrecht,
det" illY. J,
te .AmBterdllm, d~ Berg. dt;\r itd·. P.
"Tormervt'er, de
dl;r inC F.
ASB>m, de B~rb'
tum
l:lr.b.nt)
to Ligen (Zwit,erlar,d), de ziekeDYade, A.
t6 :Niedarroellingen (~witBerlH.lld)T do Elarg. der
Schdtoma, gab, te Leek (Gfonlugeb); de korp.
ird. W. A. H. van A.lpben, geb. te Lt3euwarden,
corp.
O. J.!'. J. Kern, g~b. te Br/;ldr.; de
BoldlltcD
J. RtHJ. ~erl geb. te Hollericht (Lux.
emburg); H. Doclertq, ,abo te 'I'hourout (Belgie); J.
G. Schleuk, goo, te Oorno •• e (Seigie); ]U, Meulent!t~en, geb. tl1 rf1ilbUl'g; ::~. tun Hoek t geb. ttl Ooster
bou; M. Bu""'d, gob. t" Julioh (Ptui •• n); J. 0. Jacquirt, gilb. te Verr_eres (Brunkrlik); D. Ollvle:-, geb.
te L"iden: }<]" Brocke, gab. te Oo.terloo (Belgie); K.
Stinill~ent geh. te Hoor: F . va.n 'W ~8131nhoYB, g~b. te
AelLre (Belgie); A.. Gull.IZe, geb. tl;' T.mrootog (Frlluk~

eN ..

G

rij~); O. ~B. de BI.~uw".geb. te ,A",.ter,daID; ~. p"t~,t,
~'-

i<~li<;l_t"

nltdmllkiug weI wah .t.tig il. AlthaD. toeD d" heeie
troep, bij Ul't a.f'dalen van de B~eenen brag VOOl" (IllS
hui., het om d. lijkkooto bij t. bondon op oen
drafje zette (wl~arbij de oude KuUemo!iel!: DOg ~ onder
;.l e ,oeten gerBs,ilte, en Salamon Mug over hem heen,
want bet w.s mil on glibberig op de otra.t,) toon
vooral bad da; optocLt nit t5 plechtig~, en ik gierde
het uit, h(lewel ik !ill \lind dat het: n:et te pas kWH,rn.
Nren het kwam nieb to pus. eD ,!?een we~k later
ook of ik had mijn ,erdieLd. loon: ik 'ergiog van
d. pijn
Ret ge.al wilde, d.t mij" gebit in een .ta,t
overgaDg varkf:!erde en dat de beurt om plash! te rnaken voor 8en dnurlo.mer ol volgllter juist WQS aan een
buiten~ewooh ciekelijke, mallf met d~t .1 radeioo8
hatdnekkige kieB. De nRt.uur dtH d zekc-r baar best om
de wserjIJp8nnEllin~ nit den we..'; te rnimf'n, maar dat
lang,ame, drein.rigs hU'go'l begen mij to vervel"".
Ik nam due e.n giff.i, behnorlijk g •• l.pen, en .t.k
die ZOJ diep ilr ken in den gaponden muil van het
kleine, oDwillige mODDt-,-.!'. ,K08p/' .('Ii de ptlnt t,lAn
mijn wopen en iii: lag t, k,;cpoll als een afg•• t.oople
paling 'n het ton .
"Daar heb js 't Uti &1,"" merkte mOedt1f OPt "J e
waatt sno blij dat de arme Davidson d 104 is, en nu
gaf jll .. at .1. by je nog, •• 00 helpen kon."Ik won
d.t '00 d.delijk niet loe.temmen. Dokt.r Kramer
ZOb de ki.,. ~r oolr. wel uitirrijgeD I
D.kter Kr.mer
ni.t'lang.' I!el.don "an de !lOa·
demi. ~ekomen. "oond.) ~p kam~ •• bov.• " deD b.n,
Iretbakkor n.a.t. o-B(een ; .ierluk. n.ampl ••t op .d"
denr; van den OpartOD ~ppog ,,,eel' a.n" dot, hlj in ~I
d. 'dri. ,.kken gepromo,serd .... ), hod,oorlooplg Diet.
to do, n en lioh, lIIi_hiell o~k dieillellsevo1S8, oeD paar

"A'

lijk d. ij""lijke
rui!!daad l'erci" iWL; t,e
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-.. '
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Dat v.nch.en plotoeHng, '&oDder door .sDig bewijo
r;ijr) naJeri(lg ,reeds -faD 'te voren Dood61ooze so-g.,.

v~n

ot.n aan t. j'gen, Dat. t.,mp~rde den .ehtik o.e •• ijn
on •• rwacl>t o~dag.n meteen glimlaohje ."n •• " ....,ieugentje n~ ja, maar eSll l-ouj(8otje baminn,'el~k.r dan
de· n...19, kuudo '''Barboid. ' Nield"t ballale: ,ik .. l
je 8~en leer dOIlIlI" 0, 11 •• 11, dot. beh •• fd. Davidlon

hongerigen Jl~[l\'alien op ieder, (jiB sleOtlh'l een voertuig der OWfJibDilkMaatnchapI'ij .JlHddl"t. Verder, .tuUen
apvtbekerB, slt1gera en ftndera iev6rancier:. die kio~keti
kunnen gebrUl.kell als bsste;pla.ataen, door er bUBsen
ueer te 1jfjtt'en, enr;., enz. KOl''tom, ·de gebouwtjee be..
lo:en yoor velen nnttig engem~~kelij' te .ullen
'U n ,
(Stand,)

Gemellgdeberichteu.
T!flUTlm .ilN MILITAlIiR!i,1- .Een:RuBSiB;Jh offioier he,~ fb
in een ortilU,lgtl verB~henen wel'k een uitvoer-i-ge Bahe!
gegeven van hljt d8gelijk!le~ ley-en ,e~ de , Terp1ichtil4~
gea' .an don Duitscben kriJgsman. DA.rin komt de opluerklI,g voor J hoe het 111111 ,een zee"r goeden in,loedJa
op het leger, dat d~r Ulauschap (.JIiClftrel;l ,en soldRten)
ruimere gelegenheid wordt verBcbaft- om de Bchouwbur~voontelliDgen bij L~ WOllen. Niet aHeen tOOh>ligU de
DUlLsche theatere verplicht officieren en Boldaten tot
minderen prijH toe te ll,lteu, waar, de _directie ;word~
b?~ent.iiell,dooI' e~ne clammlo in de vergunnh.1g verpliobb
by alk,Ol yoor~telhng_ zeku aantal yrijbiljetten ta l'eeer ..
varen en ter bcftchlkking te stflilen van de~ miIitsire
.utorlteiten, Het aont.l pia.t.en hangt sf fan de groott.o
cler zaal, masr dooreen gEiH.!nlen rea:erveert elke schouwburg 4 a -5 vrijplaa.t~tm V"Gor offic!eren en 20- a 25 voor
de manschappen bij elke "Voorstelling. '1'~- Berlijn bijr.
waar ,10 '""ater. zijn, worden dagel~k. 40 a 50 officiel'r5biijetteo en 200 a 260 Voor :Q1ir.deren onder de
regamonten Valli. het g .. rnizoeu verdeeld. Zij word'en De-z~rgd Ba.n bet bureau van de.n komr!landereilden omelet,
dIe so verdeelt oVt'r de corpsen, dIe onder zijn -berel
ataan. ADD de mill dare manscb.IJf9 ·wvrdeu zij uitgereik~
dool' de comp8gniea-C(lIIlmIlDdar~teD, aan degenen) die
nASf bun oordeel dOe -gumt verdidnen~ De ofHciersbiljet:..
ten wor~en in den ragel aan de jon-gere offi1ieren feratr,ekt; de hovgere lang~m sijn beter ill staat om zicb het
geno.gen der uit8panniug op eig.n koaten te vor.ob.~f.

fen.
Dll MILT In eeu del' bI.den vinde" wij devolgende
rmekdote uit bet leven van den ber06nld0D ontleed..
kundige Hyrtt. Op Zekf;!l'en dag een caudidaat-genel.'s",
heel' k'xf1.lUt{;eJ'.'fJnde. Haag hij dazell: .welke zijn de
verriQhtiDg~n der milt PI' De ca.ndidBat die zlch nooit
erntltig met die qUHi;?stie had be~iggeboud~n en meenQat bij hanr over lwt hoofd had geljien, antwoord...
J Do milt •... dE;! wi t, .... de
Y81'richtingen, VOll
ja.,. ziet u, profstosor, i~ hQb net wel geweten,
maa!' bet 18 me (nts.ohoten.. H Hyrtl reeE! van sijn zetel
op en den tnekomstlgen gent ea-heer :;ijDe'beide handen
op de achuuuf:ra lr'gg",L4,e 1 riep hij nil: .Ongelukkige r
wat hebt gij g~d',18li! Gij zijt de eeoige m.;;nach ter
wereId , dIu let oo;t geweten heeft, aD glj habt' bet
j

de

vet"gete
~

I"

1!lt Pt}h;iLg word,t gerneld1 Jat ,een dame: DJ6.

~:~~·:o~:.b~~·t~l t~u Tho6~la:;;:bA::a~U:~~t!:t~'~!d~:~~~:~:
beeft opgt.·hangen tell. aRnschouw6 van een t'alrijke ttwDl'gte. In lItatige;:; optocht bag_J ... ij ~ich - met
vriend.en en bekelldtln naur bet lerrein, waar siB gstg
VOGI' dl t doel. ~~Jas 0 _)gt'rl{!ht, klolll op Ben tafel, nam laoh.
end afaabmd .,-an de omstanders, bracht een laatsteu
groat ~!ln 'lea baeren io h Jf.ir;o!ltoum, st.k toen ha.r
hoofd door den strop. t!tootte d~ talel van. lich en
, !teeg op den rug des Ooie.fau.rlll ten hemE-I. H
Tw-oe mol~DR .. ritkllo"b.ts die V'~n Piomolltor
naar Ofen gil gon, r..a.gen half weg eren we1ge-kleed
-m!l-u, die e"H.l langeu stink in de sneellW gee token en
'ljn heed claar b'lVenol' had go,et. aij iiop Ofer b.t
l.rllnt~fI> sta.phlc dt\!\rDfl up fen groote ijasohol) Bet tiloh

•

..JUl1l.tlU V .;J "l". n. 'i';;~l;:Ill

lloQit

l

eo.

l;lP I'QIlf{ Hi (W:U aLi.'OUill.

~, .:Vervol~~_er .NieuW8b~~~t_~~~
DJ! Uiuu'. Til. 'R ol( Y ..,!, d. .obtg.ooot dor
!hin~ej3"he dAme, did detl)r dager' twas gQudt;u knoo . .

&0 ,au 't baadje tau laar man h;3Hktf'l, yp.!'lSoakt OD S
e kend t e etellen, tlut lie aa ul lic.1ing d~r rUlie huscben heUl en fiijn w ·.jerhelH irl tl1)8 vr oeg~r berioh t
ohe.l vork.ord ward .. oelgege .0 11 . Do qll ••• ti. b•• ft
ion, vc1!ga!HI hem, aldut:l toeg edrw.gen:
Diu8~ag~.vood , 22 d :3&or, W8' liij n vroaw .onder tijn

ergunnlng nitgegalt.nj Loun zij

thuiB kW qm vr.oeg
ie wan hRar waar zij g'OW601l t w,u, do ch :' ij weigerd e
'Rnv.nkelijk op dio
to on twoorden. E Ldelijk b.
:enda .ij ec.hter, d.~ lij bij den L uit.n.nt- Obille ......
, a8 gerOBp tm, eu' der:e b•• r bad allDgeeprool'd, Y~U haul'
Wtl6r

"" g

'chtgeDoot te .,;heiJen en dliarna liijn bijr.it te word en

rj i. H Qk Yau werd, die Lijding fernemeod9 , WOOdSDd,
lD '{oer :r.;oo h~fig iiogcn zijn vrOIlWen Lllar verl':liuer
li.t, d.t _de eeJ"ste voor ongelukkon neesuo. '11oen banr
I(~eeken om vo rgiff,mi l niet bDktte, t rscute sij - 611
net good gevolg - . ijD drifb ta bakuelen doer hem

le kuoop eo v"n 't b.. dja to r ukkon en die in den
noml ta ateke.!l. 't Ge,~olg u4arvan 11 VII zen le~are
'~ed6 bekeud . H et. ius,l ikk on ~'~n twea del' irnuopcG
lrBoh t- 'den Chhlees tell lmn1:ien zijner gn.ds weder
jot ticaiml e, mQI'll' wnt der luiten a nt llvtreft, die hero
Jngelu kk! g wilde UlskE'n, - do~o ZIlI vnn zlin oncd~~
te du d Ulil!!lIhien nog wei ora6ngenll.. m had en onder~
,indell.
DJJl ~U,Ol{T nER R~~~}~;(~\!;~-b06f~ eeu behu~gt'ijke
Ilitbraiding vp-dHrgann , Z. Exo. di Gouverlleu.t'- G onera.l boef'c bopasld, dot de .,u.LelliDg V~n b.d;snd.'n

bij de ge.tiobtoll tot verplagi •. g von zieke pro.tit ueos
Y0 0t' taall W'o-rdt orergel&lion allYn de boafden van gewestelij k besliHlli"1 op

de

doo :" hen

noo{lig gBflohte

bractementon, achier niet te boven g•• nde flO
rna.uda f oor- een vrouwelijke en f 15 'foor een
llllnr-e!ijkeo badi~_nd_
• ._ _ _ _
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DE MAN, DIE BA..RllI!lRTJ'.1 'VE'RLfOORD

HIEi''I',

IN LE·

·":lI1ND1!lN L l JY EL n:hn berinnert £ich de aoMe van Mal·

tatnli dtlt Bsrber Lje \'et'UJoord £ou ~ijn, en d ilt do

der aar , eroordeeld werd,
den lijve 'le rkl8.&rde dat.

of~cb oo n

by

mOOf-

Batbertje in le'6n-

niet vermoord w~s.

DeLe · por.ifi" ag e op de Iodi.obe reohtDpieging e4
8pl cillal op ODie leer van.) iec wettelij k bewijs is goen
fLOtio, '5'een YtH'b.,Jael ~~St) nlAaf staat op 't pun~ , zicb
ala droevige werkei ijitheid te. , ertoon eo. UIt vertrouwbllle brot! t och yernemen wij bet volgende: 'l' ~'€:H~
il drie jaren geleden (wij weten "ie' jui.' hoe
lang) werd door den · R.ad van Justitia albie r ver oor-

deeld een Europeaan me t name Banh er ui~ Pekalongan, omdllt die Bsntzer had. ver-moord eell inlander;
wij zallen hem m AM' n aewen A .
Zuo la.ng de R9gent van PekRlollgan nog in ear en
•• n.ian w•• te Pe •• l, ' gan dllrfda d e kleine man nie~
sp re!um nit vrees gem , , ,. d te zuilen wordell; nu de
Regent ver w ijJerd iii, ',VOl'den de bongen lOIJ~ en tijn
er bij de Ilnto ritlji ter;. (wij la ttlll in 't midden bij dt u·
R.lld ofbij deD officiar vaH J USLiti6) vars JaringcD iu ga.kQ!uen vall d e d(,itij.'~ gehoo rds getuigen, dat ~C t(.eo.
lllaBIe op nilnoodigit g van of onlgtko('.bt UOOr den Reg~llt
van Pekalo· gnu -val sche getuigonis hebben nfg&let,d ,

Z.!urdlg II. heeft nu Reohtar·cowmi ••• ri. Mr.

JOOf-

ten getnigen i n dfl.tie gehoord,
en let w(>l!!! oak
den verru oorde A. . en diens vrouwI
Die vrOflW is deJ:ltijd.8 door dell Rasa van Justiti e
.. Is getui ~a geboord e o aobijDt due t ll'en verzeker d
t e hebbell, dat de ma~J die th.me ill jc~· e nd~ll l~ ve
URaet haar stand, vetmoord F:e rd!
Iudlen hat olldsr:£uok !:IU yvlk.c men do OD8Jli ufd 'IiU
J

B. b.we,en heefD, daD ,nl bet wonsobehjk

I~n

dat d.

G G. 'btl telegram gratid varkel: 6 .liD 13. WA L.t is
de Ollicbutd v.u B. lace dari u!J bewBr.en dAn mag
B . geen dug, geen uur langor dan vo laLrekt lloodi g i,
in de gen,vgenifJ blyv~D,
Ie- de,s , ... ,k - £00 meant or'.Y;~ beri uiltgever verdar ---" gehe ~l ( liar, dau i, or DOll- red an ganoeg
om de schor.jog '&0 deo Regent te rera nde ren in
defioltief ontslag uit 'I:J land! dienst, (UAar dRarmefl
-. ... "' ...

- ~....- b "' ~--- - -6~ :- ·'-

'.;. u. ........

~.-:'"

""'Ji'.('

~

DB .. A.mT8BT~R.s.lDai.T;.u Brag.n; d~nB:.er vall
l>elden, werd onl.nga in de ror,tmltl1!r/.en .al 'I(" wr~,e~ J
Jat bij mot bet boudon der polili.-rol "at "ill. k.urig
owaproug, en dat d.e vpgekOlllel1 geluigell moermalen 00,erriuhtc:"saiLe moesten t6rl1~.aereQ · met de boodecbap
• 1(:1 dj.mg toew"n trad. di l',_h:· wab". Van di o eant ij·
gi g waaktdll wij de.tijde melding, tHi daaroDl lJle~Hl6D
wij Lila' 8 ollk t a moeLcD weJedealeo, d&t bij gerwemd
blud rerecbil ltmdo berichtan zijn i.l ge komen, om dilL
v r.:eg ~r{J Icb rij"eD te oohe lWW dll . Oat ir:; den I•• bt;cu tij u
ee a. paar: m.J~n geen rol wtnd gahoudcD, is w.ar, tnaar
li t-) oott._~k d •• nan m013t wordi;m toegasClbrev6u I'flU
di} \'bl~ offioieele ft.'66t l:l lJ, WI Ii 6 t!oder t hal f Decuub( r
te Solo gavierd ,..ardell. en di~ de An. -ReB. ex o{tert'li~ht WlIoij hij te wonen. On~rigelliJ wurdt die
amn tonlsr- gcpre~"n alB iewand, die, zander zie', Ie
BlOt t)lI a DD dog of liaohli, of wol .aul. d~n elacbte n
stt4.t det W.lgElO 1.iich over. l hc r~ en d e ry.:RUrls bew.'egt Olll de be llt~anden t OfJattmd en door eigen nan·
8c bouwi ng te leeron kennan en 10016el mogelijk Ie
vcrbe torcn. flij korut daardoor aa ht~r ~'e~l, "'At vr08·
ger ,·."borgen blest. ED wie get"ige was va n de wij·
~e, \\'RirOp hij de pditierol houdt, zQI mosten e. ken .
LeD. dr\t in 8ragefl tlH'U' .. He !iakaa Uil) wkeurig
wOl'den onders:ooht en d.t daar met; 8tipte recbhaard;gheid v." ord t reoht.. ~e.~oken.

/,:uio

HOlTGEl.l!8NDOD

die &geut Drimmeel mO oten venolgd worden.
Nvg al tijd wordoD san.ienlijko JA y.non .ndo .. ge8Lrof'
dan de kleine man. Is da tijd voor die bevoorr eohtiDg niet
lang voorb ij? W&~r OUl. den ID6t?Jr ontwikk elde, den meer
a.ozi nlijke Allder8 ~J eb &nde!d dan de ma8111 ? DH Ro!.
gent kaD geen a td :; I!'i.1 atta r k.' ij gr' n dsu verba[1ning
b. v. naar Pad.ng, Binda, 'rel'nate en ti.
Is die .traf rOOl zoo'n milildriji zwaar geloBc ? Hoe
booger gepl.aist, boe .tr.fburde,
haDdeling. Ouk
Ioler geldt .eker nbbl. ... obli[Je.

de

Volgene !l1ededeelingen 'fan en aui;oriteitBu a,lhie r
beil ~ne opruirr. ing z j n .Ie "Bautt:er uit de boe;
W81 oo~.l.ge n, Wil 1'Jt me u heeft attlJ li !oeaah met den
mau, bij wil niet ,,!erken eLt.
Het ia UIlD o()k uiet alles i[1 hot bewuntiill VAU
onechu lJ gt'docmd te tijn me~ aUerlei l!oborrie:Uorr id
Bchoeoen te lUlike o, ~u wij kuuuen ODe leer goad bcgrij[!eJl dat d" man "a.t r ecali'ji trant i • .

I~Q

op BDel recbt

&aU.

OHIlil>.

N.ar ,,'ij 'alne.
men .ijn door bet l o;lilolo Landbouw.Genoot •• bop IEr
,,_hikki.g . • an b.t Co"sre •• beotuar g •• tald, twee
,onden, .ijl .er.guld . iIYer.n on tien .iheron med.illel
De ~ide eerate Iyn epaoiul aaogewe&on om te wordl'lD
"'.gelend .1IA!l. de in •• nd.r•• an de 00.", .... "ktuig.n
tot be.elkiDg der r.;ai on tot bet 0p,oeren van ••ter

op kl.ine ..,b•• I.
H.p. ,enelert o~, dot at ond.e rbaodelingcD gavoerd
wordeD. tot he' enS,,"".dn Villi . de &apel de. SomaI Bngllobe aohoi terij•. 0", .i.b to. geiegen beid ,an h.e '
Oongreo .te. 8!>eraba.ia . te doen . boo.eD.
.
~ .

OPTt~.ijn doorgebrelt

MDYoetloieI, . ten g.o"l-

g. 4e~!a1!gd~~~e j}roo~e.GOOO purd.n ell 2600

van

WERMUTH.

Vrijdag 1 Iihisrt,

Per Koning' der N ec1e·'la.nden:

7;.1 ",orllclI verkoc-ht:

r,

Provisien

CJ.:

ulter,l ijk b•• ohaJigd, ftan gob,·.oht
Kon ing der N.derl an.le ll .
434
G . ,. WElUdU1'H.

len hui 1<c vau

Duuderctng 28 Pebl'uari. Iu llet l ocfml vaIl ~n ·door Boullla
en C. voor rokeoiog van van daIl Broek ell Ver:cl{ellS 011 Sieko

vall 150 krandj lLcgs sui k ~l' door Soe:sma.n en <":0 ell van 00liitgcloste pandg'oe-deren te Sabmldam.1l door den pl.'.:ldholUlcr
Tau lng Tjan
Vrijdag I M!l.art. In hut locnal van door G. A. Wermuth en
van onu itgeloste IHUldgooucl'en te AmbeDgan door deu pandltoud<2r Tan Hiug IJoe.

Advcl't.entien

Op Donderdag den 28 dezer,
ZUIIOII

wi] iu ctjrl der Pukbui zen

Vall

tie lieo rell

van den 81'oek ell Veeckens,
op

Ven d/die 'verX:oop811:

1 50 kranc1jangs S OIRER

in kavdingen vail -to krandjaugs.
897

SOEI:lI.1.l.N

.0

Co.

~' ruffe8

.J. H. E A-:TSCR,

Op mijne Vendutie
zal

oo~

Per Koning der N ederlanden .-

G. A. WERMUTH.

____ -=-.,.-.;JE'i'.:.Ei:.
Op =ijne V enduti e
van 'V r\jdag 1 Maart,
191 worn en Vel kocbt:

EEN PARTIJ K OJ<" 11 I E IN SOOR'1'EN.
G. A. WERMO'l'a.

4S2

PETROLEUM.

van den iu staat van kenuelijk

vall Vrijdag 1 Maart,

Eene part\i Petroleum,
G. A. WERMUTH.

~ Op tn~jI1~ V e11d~tie
van ·V ·rUdag 1 Maa.r",

".pt.

BOOlS

486

G. A WERMUTH.

Op Dt.yne Vendutie

van Vrijdag 1 Maart,

1&1 worden ,erkocbt:

. Een Span liitmuntende;bijzonder
hardloopende en gedresseerde

Qr~ .h!t1l',~keD • .. Toch : b...t...l ·or geeD .. n ....

. bruin~ .Sandelwood paarden,

'1ID . . . . · .1111 p....
_d81I..-..
.• _-"-

687

boOg .. foet, londer ,..br.ken,
· G. A. WBBMU rHo

. Verscbe aanvoer
Likeuta llltUi. dt.~lell,

Stlld in de O linB5crw iru m p.l(mg a.lhi tl t' in de r:o oge ·
na.m de stru t GADg Gamh i n, wijk La M. No. 594.

Een erf, b8bon~~ ;t:'O~f:e::~:'~:mh;~lbi~~:
Ban de we Btzij ie vall
L. M. No. 643

litre.at G-eng Gu mbiran, wijk

Een erf, ~::~::dg:d:tt~:I~:::n b:~:!'llm:~
Een erf, ~:~~~:e~,m~:t·~~n~t::n~~d;~~:· g:~

legsll ann de OOBt ~ ijde van de Kaz E' rne B~raat, wij k
L. D. No. 338 .
Sama rang, deD 26 Februar; J 878 .
NSUlons d e K amer ,'d :
De Secrehris.
430
R. DE LANNOY.

I Handels-Vennoots:: ,hap.
Du h,·a rdll JOSllPH A N DRIEUX eu PHILIP
ROBB EItT MAROKtl, klloplieden te SamaulIIg, hebben
esl1 \'ellt;.ootscb np H.fmgi-giHm to t bet dr-ij Vf11 van de,
von de, I"or AREN D "CBILPEROOWI' overgellohorlogems.kel·o-liffail·d en den
wante artikdJen, onder de u l'ma

422

VERSCHE AANVO.ER
Devantel'·, Secreta.ris-, Snooad g•• S nipper •• Kandij .... J
KneppeI- on Outb\iLkook.
418
O . A. WERMUTH .

Per Koning der Nederlanden:
'Verec he aanvoer
rrheeba.nk6 t~ Bittel koekj ':'S; Turon8,
Wellirigtoll'l
J.nhogeI, Tboerar dj.l, St. }licol .....geb.k, Oroquetto •.
419
G. A. "ERMUTH .

Per Koning der Nederlandell:

6 T erscllc

Andl'ienx en Marcks,
ee'

Diet.· Ov?etrging te3 mfl ll.l1den bOfor oDs.
(.kto 2J Fobruari 1 878, No. 76).
RO OTflUYSEN,
427
Notari. Sam ... o".

~1.a(tam£ ~.ende1m5tlrtlt
PRIMA DONNA

WERMUTH.

420

--Per

K~~il"lg dOer Ned erlanden:
VE RS C H E A A N V 0 E R.

D ,}pt' rw teu , junge \V urtl!lltlu, S Loof/l,Bp ereie~, B loem.
kool, .Pc ult,o, ~ltijbooneil, Speniebi1ondn, witt e en brui ..
DB Capaoijn e r.s , Aodijvie, Krop8bl&de, B lueB. Sprllitjel ,
SchoJ'lIeueten, Peeren in wiju, Appelen ill WijD, Ap ...
pelpent, S.ld.rijhoofd.D.

Spina.i.,

alles in halve blikken.
G. A. WERMUTH.

"~ _4..1

degolNll die iets te vorderen
hebben van- of verschuldigd .iju
boedel vun wijl en dell Heer L. ZAAL.
BERGgelieven daa" van opgave of betilling te
do en binnen 14 dagen bij de
Wedu we A. ZAALBERG.

~

Mil dell

.
E

t140

1

44.1

tAtr.w Ul'ltLUUlui.

hinnen kort -, Samarang

- -----

Ontvangen
. U o o r t i-. V • ..li..

BARITON
lillllen

Eicec: felt;

eo gerollt ineo,d KoffiepI ~Dter m.t gDoatige antoo.I de-~tl::- u kfsD da ddlijk ger!Ulltst word un "IS AduiiIl ietrnlea.r op /;len groot ~ Kuffi.e-Ouderuaming.
H.hirop lnclineerende _llci reessere m~n sich onder
wotto !rOFFlE mat f,. oco brie.en burean Lo"mo/i,/.

SOPRA~' O
gN

61g110f

"a'l"voe,·

Groote Hollanclsche Hammen.

426

door beic H v t: nn ~t):f)n to LeeB~ub n , docb nidi voor hbt
opnuJtlt'll vau g oldl:n •.' ocb \'vui:' peuuonlijku \'{:rbin l e·
rlistll?ll (.If bO I'~:ltlCllt, dit lnnhlte ouit privRtim \'edJ ' I J~ n.
Di~ V"Do(}otschap , BiHl'i?;&V nngon 22 Jll.. u'!ri 187S, eilldigL 31 DeooUlber 1882. ruet
jarige verlenginge n

oij

i

H. A.. W nBM UTH.

•

Per Koning der Nederlanden :

handel in a a.nVer·

nU1D,

BruiuiUikelJi,

tea. Domiuieaklontiea.

Stsd in de Ohi ne8dlo k:ompl1ong o.lbier, aan de Oost- .
.ijde van do .traat Gang Onmbiran. wijk L. M . No. 59L

Een erf, ~:~~~:Jg ~~:~t~e~.~!::~eb~i~:~ d~:!

8uika'l8W811dt1ieu,

PiBtal!h t: B, K ut:;flkkell, U levell t'lu, DemAl1d"d at Repon.
ses, J oogena ell MoiejBBmoi sjes. Obooolade Sig.rall,
H ollordach en Engelecue Pepermunt Obocola.dj ..,
Peerendrop8, 1!'td mbor:bukobkjes, Ohocol.le Cl'oqlle~

Een .erf, ~:~~~:dg~~kt:·~e~!;~~o~~~!~ d~:!

b'3zoeKen

om

a/cl aar

Y ~U.l

L»v.iL"P """V'V ,

I-IANDLEIDING

TWEE CONCF.RTEN

voor het Klein l\'o( a rh!-J!)xa,nen,

te geven.

S I M 0 N,
EN

Meerdere geg evelis zull en

door

bij n&dera ad vert.ent ien

in ail biRd bekond gem. o" ~ wordell.
l!. MENDELSSOHN,
4~8
D ii' e (l t e u r.

Jaarboekje

Non plus ultra

CO(;·l1AC
(geen d' :\rma!Inac) van Ga tie r f'r eres
II

0 . 0 . 0.

f 10 perfiescb,
l\og r.o oit bier gaimport€9rd .

O. A. WEHMUl'H.

Per Kon/n,r; del' N ederlanden:
VerJlche t,,, ,,,'oer
Buere~:kQJ~ Di et AIlr dal peli)u fill . W01'4t, Andij ,ie
met VI8~lwh, }(otld tlk nnl 1U~, t dito, \V lt1e kool nun dito t
SavoiekOoI Wet . dill). 1] i«~lt met c.lito, 8pereiabOeD's n
met ·qito, ~Upi". "'tHD~ Snijboo, 6 0 . e~ . H ".m, ~oij bo .' DAti
el'! "-Iet,uh. C.pu c ijn ~t,~ Ul. : ~ dilO, Elruuetll,he 8prai~

Ij •• eo S.uolj.~o . .B .erenko,l in.t O•• t8"je. 00 San·
cij••n,
.11 8J . i n h 8 I ,. II Ii k ~ e n.
42~

lUEIl\'Slfl&.

~.

A. WERMUTH,

489

LE [-t;RBO EI(

111 venehiilende dilIl etl lliea
bij
Mo. NEILL en 00.

Extra Bxtra fUne iJu1)erieure eehte

404

Ambtenaren

18'7'8.

VE RKRIJG BAAR;

(1974)

VOOi'

bij het Uinnenlandllcn U"duur

SUIKER PANNEN,

luileuvoor - r(tk ~ )lilJg vuu belAoghebbendsn
word oll verko oh L:

II D : 1/ 3 , 1\ kistefl Cu.sserollen,
saebelchadlgd. aangebradbt per N e(t e::-:hip , E nthoren' I

Cbineezen

WERMUTH.

Per Koning der Nederlanden :

ver~

OllV61'LUtigen

·a.A.

,.21

albie" TA~ TJONG
H WAIJ bohoorenue percee le D, als:

klaarden Majoor del'

01. mljne Vendutie
zal worden verkocht:

M Uf!cad el R IJ"[;ljuen, Taf~la.r.n"ndelf5n, .SultaUA R~,t·
DeD, K runt.D. GedToogde Appeletl, d.to Peeten, dito
r.Watrle Ker8e:-1J ,

des vool'lI\iddags ten 10 ure,

worden ysrkoobt :

431

VEIISCHE AANVOER

Openbare Verkoop!

Vrijda/l 1 'Maart,

EEN BEZE'fTE BENGAALSCHE KOE.

G . A. WERM.UTH.

4~8

G . A. WERMUTH.

vall aallstaallde

nll~e f an TCYSBonneaD,

:.H5

~tHl uitllluntend Joopemi l.Iieuw Billard euZ, "nr;.

Vriid a g 1 Maart

401

pure.,
Mac.doin. d6 fruit.
jna,
dito
a l'elu de vie,
fl U N(;y,",u l
dito
P«t4. d. fuie gra. truffii,

te MAIJONG .o
j L OEDO:3S,
·un eat! ~eer completen en goed onderh -:ude n Iuboe
de], Pr.a rd en, R;jtu igen, Ru odvee1 8an Y fHn aahin e (10

Commissie Vendutie
0'0

Marr one au JUB,
Obicor •• dao

all hQ l.if

(J

hedui"." de Ohi"eache ka mp ~lhie r, BOn d. w"etzijde
r an den weg van Bodja gahm nuar de '- hinesch e karop,
W"ijk La K N ". 238 au

Aangeslagell Vendutien.

PeI Koning del' Nederlanden.

op DINGSDAG den 5ell M ~ art 11578,

lYden . Maar bier geldt he~ eo" dlli.ondt.I ate Jen aeD gebool E urope •• oh kminkrijl I Vele duizenden
di gbeid vau vre<mdBling.n eu hu u Ollin.eBehe vr'enden
a ao de baveu!. W ij bebben nu 8e.·n der g routste
hongerllnoodso, die dezd dyol8he te dourw ('utuleu bud.
AUa gaveD zullen mob de Ineeste Donwgezethcid .an
de we!ienlijke lijdera worden ter ha ud gelteld .... "

G . A. WBBMUTH.

424

VENDUTIE WEGJ1JN~ VEH~T'-;~K~

zulleo doo r Je ,Vees- en Boeclelkamer " hier, kr&chtena onliel'l'oepelijke v,, \mneul, iD haar veDd u·locaal
vel·kochL woruen de lla Le noelllen Lot den boedel

lei ens werden bet fori g jS-lt' gered door de edehlloa ..

r i rI C h e a a IJ. v a e
Bl f\e wko~l op wlter, .A.ugurken e u Bidt in het .zQur,
Bloewkoui It) het ~tlur, K(.mifomroers in dito. G1t~
mengd z-uur, Olijven.

1 PA.R1'IJ PAil AANG-BBI:tAO H'l 'i!

Op Vr:ijda.g· den 29 lV.faarti8'78,

ZOO ooH) d L'll is hlur periculum in

LA.;~;B.i.

(1. ~..

435

"Iu vergelijldng mat dsn hongeri!DO Jd in B[' ttB oh
Ind Hi geloof ik ditto hot ltidon hier veel vreI3BsJiJkel'ls.
A.\.lht A negen milliosll t:. ielen hebben ontierst8.lId bOO·
dig, u. 1.: ~ in Hunall 2, in ~ henl! i en OUlbh onge"fe~r .1; 6ll iu Sh A~ tli 6 ~ 6 milHoen. Die be oil:dng
\'erkoopt h80r l "rtJ, hilillt h3.llr wOlliugoil OWH l·. fer·
kuopt fr QU weU ~ll dochtertl, eel. worLeleu ell kl'cngen.
Sll 'loel £s klei. En indibll dit nog n i at genoeg wa.re om
iemnnda lued~lijdtln lp te we1k-du, d &ll ~, U zeKu het
gezioht van mannell , vrouw~n en k loine ki~l.de r6n, d ie
hul peloo8 lsnge den wag liggen, of, ind ien zij doed ziin,
l e recueurd \7orden d Jor bOlld~n on ru"'c r, hot ' doell . In
de l••tl te dagen hobbeD wij van mee r dan een zijde
vern omen, d. t k.in d ~ren worden gekookt en.opgegeten,
A la bet lllo nBcbalijk h.,t medelijd.n kent, en or bul p
mogalij i&: ill, dan is het un de tij d dav ts toollen . JJ~
fret;~elijk.e verh.Jeu vall bdJeger ingen t. l::!ken in l1e~ nidt
u6.uruij, want bet zijn eleohta 6I..kele steden, die zoo

43a
3D:I U.OlBOJUI

Au-a eea sch rijveo

V ere 0 b ~ .a a ·u roe r.
O... nt',icad.I ,'· O"~~I.pj", ." O~"'Db •• (. ·... . k, ·' .K.lft.
IO!lijf, KBlfotollade, KalfBoarbonaae, Kalforibi Kaitilti;
oldel, K.lf.nierotak, R:eubcb. fri.adol, V.rken.o ....bo.
uBd". V Qtk6n~t QUCrttj.,1I, B(J uiJJ i.
423
G. A . WBBMUTH.

..

,. en 7.6udeliug 1'. Ricbrde in de ]vur th CMlla Be-raId
onll.ent de Loc. het .olgeode:

J

I" ieder go ..l drin gen •.y in <lit go.al ten . terkate

II,

Pel' I{oning 'der Nedert>i>D(J.wn:
.

1 · Hist V ijlen in. Soorteu,
'1
I.....epels.

J

...... ~

~ou

VRlJDAiJ. l ·Maclrt,
~~l ; _tJ. r d.e-n . \' :) rk .ou b._t:...

DEn

Werktuiglwnde, Stoomketels .
en Stool1Jl11achines,
met pral ctiech olld~l'richt o\'"er het fer"f&ardigeD

.I.mede de

en

der gewon6 stoomtuigen,
foll.dig. rarklaring
afboolding d.,
uiellwere Stoomnmchiu6s [ StelRels InglilR eu S{KlDcer,
Oorlis!:!, Bede ou li'sroot, Nolet, ~ nlB'er]j
door

e"

PIPIJN
VAN DEN STBEN,
met A tl ~ ......................... .... ..................." ........... f 20.'12oj,
G. O. '1'. VAN DOR]:> eo 00.

Dames-N
ecessaires.
.. !
.n
(751)

30.
l H>,~,
G. O. T. VAN DORP en 0 •.

TOKO

VAN' BEMMEL,
Paradapleil1, '
II1!:EFT

deD.ieuW6 fa()tuur Qntvangen;
617

ti

dn~~D~ - 2Otn' ~n !toen, ~~~~ ~mb.on.

11.14. 611. b. l
.'
..
.
.
.' . " '
Van SOLO H8.ar SJ.1U,Run t 0.50 611 1.]0; :nUl G06Ddjh 8.41
". D. t.40, "~. K". d..ong-djatti. 10.13 en 3.49 ,. ' A,mk
. omBt t~ SAp'.' -.
n!lg 11.35 en 5,5.
Van' SOLO tl ;la.r DlO.l..DJO 7 l4.. 12.86 en 3.25; V&D K)a.ttull
!S.30, l :+!..etr~,":! ; AaotolD8 t t6 DjokdJo 9:aC.;·I:S~ 611 5 .• 1-' - I

I

h.'Z~~l rt8?~.:7:·~a!k~~~t7':/j~fs~\~·6J. U3,~ l~',l~ :~D5~~~ttfU
V&n ' .WILL})}[

I

Ufiar

t·l:°~~~~~';;~~~t uaor

7.11, ' AanlOn(b' t

KJ:DO NGU,1J.TT-l

to bokoilleD bij

TOC;lU,

B

duor

D. I NDO-Nfi DBHLAND80HB WI>'l'G- EY l~G
zal w.acjcb ijnlijk III 4 d ... elt'll complel't %tijn, w.tu rVuTI
z; .... ov I:l111 lUog olijk e s u dool
per ja.·u· " Al wotd. ~JJ. wtge
geren, r.oodnt m~u tl;:lgl;:,~ b;;,tllllig van f 26 :~ pe t'
j 11." r in bet btlZl t r.o.l ,:r.yn van ((m e gelJeol blJg t; w .. d, .
Ie 'feufJUl.f'llirJg der Xederlo fUi:'clt·l ndische Slaatsbtadp.1J..
In geoD gd\'nl u l meet' d bn J 100. - voor hot
~ ol1e\lige werk wordeo ll! HlkeillUg gebra_ch~.
l!~RA.AI GEsT.lLM.ll".ELDE ll.tNDEN wurdt:l1

gra ta gelt3'Ve rd.
1\11;10" ttjekellt III bij' a.1e UoekhllU dl;': hueli in N ede r ..
iand.u ,-Ind·e.
li aL ~e rl"lttj d e ~1 is c Olllplot t, het t wee Je znl apocdi g gereed .go.
.Heu r. auwi.{)ur ig regisLd :Gal aa u het ¥r et. 'Wor~
den tooge vQegd.
J)o 1: eeren BOUDl>. W IJN 8 E or, VAN SOE8T
b ebb'e n·· llo,,..hunno ait.tekend e uitgov. dor INDO·
NED. WBTGEVI NG eon I.cgvertuimden pliCbt de,
compu atie geT

~e;~:~(e w::~:,~: ~~;;:~:D d~8~ffiI:t;il:ch~it6~l~:tt~bort:~~~
't' olkom'en overtul h g te WAKe!!.
De OJ.ldNgeteekelJde hesft bij hat echr ti veo fl Jller
bandleid ing bet" gemi ~ UH}.er z;)udinige Uitg& \f6 te t au'
ondervondtm ~ n t~_· diep betreur~, 1.111:1 )) j tjt met w~rJn 
te eene ond erIleromg tot:tejfJ.lcb ~lJ, die foor de;) r.alfstandige bco!::)fenir:' von bet Indt80h bt&tlt!Ht:cbt; \'UIJ
E;H,iJje ~Jg ~Jll et-)n~
rn iBblire wallrd l3 ia

groot @,

bt;jl & u~ l tell in g

V"O<Jf

Vel'sche)

~E-< N~

f un

,.7

I ~ wffi ;.
~ E-i ~ ~

I
I

...

w

~o ~

i

I ~Z ~

De Vaandrl9 van

~'rederik

I

.

•

fo1~

i ~:~t
~8~ i
I

I
il

H~ ~

<::

=

-

f~

i

~

~=~nep

19•

.t...

Vieriug v!ln den

0.'. J. ·,-avond

en

Oil DOllderdilY

28 Mruari 1 n p:. s:.

dell avonds ta ' 8.~ uur
De 2de S~cretari' de)' Loge ,
ENKLAA& VAN GU ERIOKl!,
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HOlllaan kap
~ loomzal5erij
GOENDIH.
.
<N

Bestellingen

OP AI,LE SOORTEN VAN

Djalli HouLwerken en Brand hout
den A d

Ul

i

t\

Uh1t

m,chine von 40 pnrdellkracbt, en

~qID"[ "~
~

VDURVAST~ STE~EN,

VBBCONS,

ill.

k e tel,
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