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De eXl.rn-bcot van Singapore In'ncht Oti S uit~
Bluitond de mail.editi. dol' N. R. (J. , behehonde
oe"ichten I,ot 2~ Feurn.ri. II' ij hebben daarni t bet
Yool'naarnste nietl"" eenvondig medegedeeld,oIDGat
wij gowoon zijn , oIlze "Kroniek" ui t meerdere bla ·
den tAl oewerken. Heden °te 11 uur ontviogeu wij
hot gewone volumineu ze paket del' ovel'ige oourauteo, wnar'ia n de roee.t. inegelijles tot 22 'Februnri,
onkele .echter tot den 25,ten die.r rosand loo peD,
'Van nieulV$' geveu wij dedmlve in daze Kroniek
ecn overzioht,
De vrede, WaaNyer zooois mOD Wellt tu.achen
Ro.land eu 'l'ul'kije direct onderhaodeld werd, "'M
than. op bet pune van te worden gesloten . GrootVOl'at NICOLA.lS ?OU den S ultan te Kou"laulil;or,el
een bezoek bre ogen .
'l'ot diL be;luil del Porle Bcbijnt le ~ijn bijge
dragen, dool'dien de Russisebe reg'oeriog Diet onduidelijk te kellne n gal, dat~aar .giJduld uitgep ut
r aak!e, "lthan. men meldlle nil KoustautinopeJ, dat
de RuooiEehe onderhandelaar UNOE van da Porte
verl.ugue de
nog 1'661' 2 Maart I'Dst
te Bteilen, eo
dit zelfs gepaard giuB' mel eene
iJedreiging, De ondol'liRndelingeH zonden worden
afgBbroken eu Konstautinopel uoor de Eu,.en hezet.
Ben punt, waal'd001' de ollderhallu elingen luog
werden opgehoudeG, Wll8, Jut Rnshod vf!~'goediDg;
voor de oorlogskosten verlangde doo r atet.nd VlIn

eell gedeelte del' 'fnrksche vlool. Deze eisel.! , Qt·
Behoon io de g egel'en o!llBlandighede n mindel' hard
dan <e wHlicbt a~ldjn l, IllOet VOOI' ,J OIl S ul to n au ·
verdragel'Jk zijn geweest. De gepautserde vloot
-toch ~'n8 ·een tWf.ielkiud vau Ut} t3ulln.lIs, die VDOl'
dil koatbare apeelgoed millioene o Bcliats moat heIJbell
verk'iVistJ :wouat men gelust zou kurllhm u~\\'.el'ell,

dat Jeze liefbebberij

eelle

der groote oOl'zaken van

1)urkije's Olldergang is gewee,;t.

De lauit i8,

een(~

naar

men meldt, geeimligd met
sChildtillg, di e
Ru~lantl denkeliJk even lief 1:3 en mh~BcLiun sen
Hlreee door ue re koning vall ,_nUel'e ll
j),~ t)ttlll\ n
na meliJk heart plechlig Leloo[u; oat hij de Bc bepcn

elgena,mllgheld. dat 7.~iloor BI~OI.A.RC' zun
Olet bel:.tllgruk genoeg ~OOr om eon over~

!

I

van d; prop"ganda. "'P Eccr i8 een voorbeeldige ·bis.chop· , zelde de bedoolde prel'at.
aritwoord-

I de

wegoHden invloed op cle sn~l1e opbeffiug der be·
etaaude bezwaren nit te oefenen. Vooral om dnt. el'j
cnk"k .eer yoorn.monetneele qnaeo tIes ee nvou dig
blnuw bl.u iv ill worden gela ten,
Z'JO \Vor dt er. geen woo l'd gel:~pt von de tijdeluke
RUll'3lsebe bezettmg van Bulg"r~e, ~ een van de
hO,oftlbez~aren van Oos leDl'ijk. VerdeI' i. BIBMA.RCK
bh nd, vt bondt zwh .!thans zoo, tAn opl,icMe van
do bote:keniB del' Zuid-Slavisobe quangtIe,tegenuver
Oosteuruk,Yoor de graozeo \'on Bulgarije is bij
dat bij zell; ·Yoor de ",,"dere ,
pI'ovillcies" van Tllrkije geen bezwaar
ziet in
bekende he r votming el1, Immers, wat is
bot gBvolg van zulk een regaling! D'lt ongener i
gebeel Ellropeesch.Turk\Je feitelijk aan .het gezag
van de u Sultan wordt onttrokken ell ' OORte nrijk
lang. de Adriatisebe Zee tot Ran de Zeo van l.'iarroor~ en de Zwn rte ;r.ee begrensd wordt door ZlIid, i
Sl nVlse~e s taat]e.,
!
~P ,len belangrijk e lGUlenl VIl" den toe;t"nd
beert IllJ eei.lel' mel ulldruk g.IV"zeu, n. I. op de
Uloe,I'.Ikbeid ow Rusla nds eischen aC ~e slann, om·
dat niowand, ook Oostellrijk niet, de lIal~tenscLap
vun 'fm'kije wil "anvuarden, In, ll , w. dnt het ou. ,
lDog;elijk i, in 'l'ur\lije den oudeu toes tRuct tehel'
stel]en.
~
Gel~jktijdj~ met ~e red~voerillg van BrSM1>.nCK {
werd lD de U08lelll'lJks~lIe Kamer de intel'pellatie
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Pius, neen UiLrnllnt.ende bi~5Chop.JI .
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b~al1twool'd

op ontlading, omdi\b er. geen foldoende ruimt& bea~at

ne gooderen behDorlijk onder d.1I: t.
iwporteurB kiln men het tooh Di et

pI

brengeo. '~n

mi.dnideD, d.t lij

TA-Bigeren ·om goederen fan e6[l ~ lIoort en l'enending
bij gedoelten ·te ontV&Dgen, anngeZ"ien dit ,
~·eer
omslaohtige wij~e van opmaking der pl8~en eri" de be~
tailllg vnn vaoatieloon met :r.icb brengt. Pranwen, die
reeds eon Lweede reia Daar de ·reed e badden kunnen
doen, worden met .ch.d. genood ••• kt te ;IU.en .tilIiggen .
Wane ear za l Ran d ien toel!t&I1d, wa~ro p reed a '90

een

di.i:~ijl.Q ..gewe"en ill, door de R~gotlring e l')1)8 een ein-

de wordfm gomnakt? Zou de Resideo.t van Samar.a.ng
niet de goedhoid willED LeoLen, d. Rega.ring cp de
uooduka lijkbeid daRrYan to wijr;en eD. bur de noodi...
go voorstellen tot verbet.ring aan 1e hiedeo?

I

DE PROCU"E{Jn-GEN~R"'L bU bel aoogeS.reub tabof
,an Neuellandach-Indie heeft, D8'. r dll OOJtpolt fel~
Deflwt, Let 'Vooratel illgedtend, om de 'atraf van eon
muml te n arbeid,L,ltiog .an Ja pa blieke "erk.n '00'

over betze lfd,e olidel'werp, en wel door
hUDner, steilen var tr ouwe n in hem. hijn
~:t~ ~;~L \..::D~l:: ~lt:~~e~D::nh:;r:;~!ChOtm::bDrrer~~~~~
den Minister·president AliRIISPE"" . Yerder Jan de
vaat karakler is Ylekkeloc;, Hij heel't groote
den, t • • erL,."re" ,
loezegging del' evell tu eele nadrukkelij ke uSllohav ing
~etl erkundige \'erd ien.len, ,~"k .Is dich lel' is hij
D.t Art. lucut DIs .ol~t,
van d8 OostenrijkfichA beJ. ugen k\\,llm bel hi er ech· , Dekend. Vroeger is ' hij ·nooit. in aanrakin, gewees l
tM in braD,j
tel' uieL. H et n.weMt beJaugl'ijlco WaS llog, Jat de
mf!t de aUluteno J:"eu vnn uet tegenwDol'J ig; HaliIlhJU van een
Minister verzekerJc, dat t1~ 01lderha ndelillge n ave)'
uall scu (:tOll vf'l'nem eut, map.r hij wUl'llt duol' hen ~ n rzuim van
het cOIJgre5 b n a zjjn afgel()~)pen en een sI10eJig ~ atJeu geat'ht, en ~ ij, mel wie ilij al.3 kard inna.l ,. s:teenen, in (it!
bijecnkowen
tt!
kunueu · worde.n tl~gi~rnoet ~ kruuerliug' t.ich LlUL0 8 ill vel'l.Jiudillg heef[ rnont tJD .
VaJ.l gl:bOnWCll
gezien.
- Btell en , roe men heUl "eel',
! 'OOll,

l

1

I
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be~

I

Le!.rekkiDg~1U tu~sehen

~[o~~~"

Zooale men uit Oll1.P. laat sle telegrapJdsclJe
"
In J e
ver3chilienuo·Sta.ten
of uoot' VUUl' of licht
ricbteu heeft kunn en zien t i~ thans juist TIl1genoeg
en den H. S loel 7.a1 wilal'~chij'llijk €ene lli et on·
gCbmcllt
of door
~f.)1J
ViUl
aIle kana op toetl'eding flln Ruslll n(i tot f'en COll
ge,yon~chte vel'[LnJo~ing k..omen. Het Vdicuan zou II :O~S.~Cid OOOll,
'1 ~[l~~:eken van
gres vervlo~en, en l~e Eurapessche oorlog dreige:u~
namchJk \'O()l'taan nlet meer h,et Bf!nig vet'lJlijt' zijn
;~~~~~!n ~::t ::~d;~~:~I~-~:~L;~l ~~~g3~: een ruMud.

."1

van clen Paus danr. de gauees lJea r eu dit voar zijne
Geooemden rechterink hoofdi mbteo'80r zon te.ens
gezondheld schade!'J k o o,JeeleD.
hebhen bep.o!d, d.t geene o"derg• • ohikle politie.
'10 Nedertmul IV03 hlJ het ver[r ek der mail olles
beambten, 'OnderBChriflelijk en l•• t ,.11 d',;n ... i.tenl.
io r ep en ro e,' d oor tiP, verkiezinga.trijd, Volgens de
r • • kent of von den re lid.nt, pononen in ,oorloopig
nieuwe kiestabel V,\N K,UPRY"E moestell n , I. zes
"rre.t mogen houd en of doen ho nd oa
nienwe Kame rl eden wor de ll go lwzen , te(;oes, ZtVCIl • Uil den l •• t tot .'uhondi ng ,on poreonen moot
IN}"I'!le1t , llottl!fda?lI-, AlIlo'(,erdrr.'iN IIilueI'811.m. P.11 lVinsr.h(ltf'l!.,
lJ1\jkeu , oat r;ij door deD l!fIH.-re!:litlenc of t·e lidtlnL "un
J!jeu bUWUJCI'O bedr:j viglleiJ taanele iedere pUl'tij . gonoord, on dat esn <iozer voJdoonno torwon h •• ft
voor het stellen van candidaten. 1'001' Winschalen
~~:~::, .inden om hnu voorloopig ••• nbonding t.
kWlIm bij de ge wone ngit.tie nog een bijzonder e
prikkel doo r de op pogitio, van nlledei zijden go ·
SOJ.OBOl!tJ l'OI ITH1, De politis hand elt.
Solo met
voerd log'ell de call1.lidatuul' van den ond-marinc_
aa ngekl'.gden, politi on eel en cOl'rectinneei ,veroQrdeeluoa
nil:)t
l
ooa18
zulks
behoort,
en
,an
daar
w
•• rllobijnminister BlIOO>: , lIet Allistenl,ullsclt flmuld"blacl
Iljk d,~t d e dieHln, wegloopeu ens . .coo bitter weiDig
bOBcbrecf dezen co.lltiiclnat. nls iemalld, die g'ednl'onde
er
OUI
oeftm
of
£0
ge
nt
.eo
geltratt
worneD,
· dlar
zijll m ini alel'schap on7.e oorlogocvloot, en voornl
die tltrnf toc h e igeolij k nict s . to beduiden heoft.
het materiee] ilob 1l odolijk vel'waariousd heert, .oodst
A la eon 8t!Hl-ltje kan di HIleD , dat '(oor eeoigcn ~ijd een
b ij ceu "ete l in 't pndelllGol niel waal'dig uweBt
po.ar jongeua ian den floer B. vaD Pu~rwotJarje waren
worden gekeur,1. Vao da t ooge nhlik "I' \Verd er in
woggeloopen. Ze werd on ecbter gent en toen de heer
de POl" voor ell tegen den heel' Buocx, een BellOrp.
fl. oen week of w.t If t ~r bij den liegent YAD Polis[rijd ge voerJ .
lio kwam, oDl eena Dlar die !:na& to iDfGrme.ren, en
f

J

~~t~:;~' :l:jtv:: ::'Rr~e:~a~e Z;::::n:e:'ie~ebl::: ~:~~i::l~:~e t:l;"i: :i;l.'~:~,~~r ':~~r::~::~~ ~~ ~:t me~:~

uit.lag de l' verkiezingen de elen

,,,,lIig, Hij alu.jeerd. op een c·ollege te Rome en werd

hnill," "eli de ' Dardaoellen willel<eurig te .loile~;
huiakapel.ao van On'GORIUS x.YI. In 1837 werd bij
~\er.voor beataat echter geen vw;s, walll rnen.beeft
delegaat (gcuvernenr) naar Benevenlo (nan
taPe.le.rsb~rg re.d~ de officieele ye~e~eri"g dieD.~n·
de ,Napelsche gren.eni ullL locn door bauuielen ward
IfIIIInde ·gegnen eo bniteodien weent IlrsKARoK, zoo,
afg'elaopec, . g •• onden . .PKccr ging met zeldzame
lang' ,bel ' liuetge~ied fan den Booparue en de narda·
veerlr.racht . Ie · werk, leverde de rOOfero in bandell
~!le,\I i uiet is in haD den
e,lD vau Rusland ge:
der juetitie en heratelde de rust e,iveiligpeid in
,heeL alb~el~ke Mogendheid . - eo daarvan . loan
het distr\ct. Later kwam en ~poleti en .Portlci onder
op :'t·'~O~8Dblikgee.. eprake ·.• ijo- beeta&t'er geell .,zijn beatunr, In 1 8.3 King bij al. Paa8lllijk nun.
: "",8"lIe ',reden V80. : bedocb~beid·.ln de IweMe.!>laateUue' lI.a.r Bru ..el; . maar zijoo de,cht e gez.ond~eid
terdieo& oPll\ir~. dbt BIS1>l4liCK. ,erklaarde, . dol
Doopte bem nal&f ItaW; terll. llte ),eer~n . lIij kwam
TeOreaa veraMeJ:iog ·.vanbel traetaat vall '.b6 d~ 'in .ijn yaderlbcdtemg mel brieven,an aanbeve; ~ed1!;~~ooodlg ievan 'deMo~8ndb~den, die ling vB.nLBQPOI,Q I "on .den . !>rino, die . belll.BIs
~ ;, O!lcier\8ekilndeD; '- Prniseo wet~ in 'fit! .e~rI! IllIrtabi...,b~p ;naarP.r\lgia zood en bemkardiria.1
m-~-tII!8iE1egeiaientot' be~O~ea;~ bet in.p.tto maakle. Manr GaBGO I\I~s.W!rf.ib 18:\6
: ~:":R~n~om zicbllan . degoed!teuriog enPtU8IX,tegen PlICOI : iligell~liIendoort6edoeo
,~: '~~~Dielta 8tQreaeuzio~ ' ~Jr90a. vao A~~~NI!I¥.~if"naijvertgqp ~~Ih
l)eve8Hgd.

.1.

van

~~~:. . . " aijgdeheftl_"""III&(ot~CIl

ANDKRMAAL word~ de •• nd •• hl 1,,0 het plaalo.lij1
Be.tnnr ge ve.tigd op het bier tel' Fla.t.. b.. taanda
geb rek VAn gelegsll Leid tot het IOIlICD ell ·b ergen ,.n
gaederen. per prauw van. de reede aangebraobt, De
pi.owen Jiggen dikwjjlB dag.n ocbroe,en '1 . wacht.e n

I

niet nan Eogelnud ""I overdoen .
uer dan OOlt,
.4.ls een hoogst Gelangrijk incident in de Oos
De Iceoze van een nieuIVen Pails hn,] eindeJijk
zijll Le.lag .gokrege n. Zooale me n zioh zal herinne·
tersche quoestie.- die m en tbans me er dun coiL
de E uropeescbe mag Doemen _ wo rdt be'clJOulVd
ren i. mel die hooge lVafi l',ligheid beldee,l uekarbel leit, dat 1llSMARCK eindelijk heeft gesprok en.
dinul\!-kalUerling PJlcer, onder uen ll'laro vao LEO
Ui t eeoe lange redevoering, door den Duitsclien
X III. Z'ehier ee ui ge bijzonder Ledeo o'mt.re nt het
r iikskauselil1r r~p.hOll(l~r.. hlbi(t Onl)".ev€:er hat vol~(I.n d!': , nieuwe lIoofiJ der kilthoJieJie Icerlr..
).)tl j) uiL~ciJe liegeering gaat Yoort, Laar iJij1.olHlere
foue LEO XLII i. g ebo reu to Oarpineto, nabij
belangen niet betrokken te .aehten bij de reg-oling
Anstrni, den 2 Maar! 18 10 eli atamt af van eene
dar Oosterecbe qnaestie, dat zij ue "poedige bijee noud-patricische . familia llit die et roei<, wallrvan een
kom. t van het eongee. wenBcbt en daar
vnorltuk to Sienna gevestigd is en die op vele lel101l,
gun te bcmiddelen, zonder eci'.!.er partij te tl'ekkon
"ioh onder;cheidende door vr oomheirl en kennie, kan
of de n 80heidsre eh ter te .pelen. BISJLA.RCl( "eide
bo~en. Een vau PECCI'. VOO r vRero ren Wag in de
0011:, uat hij niet :lan een algemeenen oOl'lug goveerliende cen w sliGhter eo ner golisdienstige orde
loOfde, eu IJij had er bij kunn en voeg eo, J ot de
iu Spanja en werd d.ardoar heilig verkl:iard, Z 11
houding ,un Duitsehland .veel daarlo. bijdroog .
is rijzig, beel maK Ar, meteen schoon hoofd , cell hong
·Opmerkeli)ker i. eehler helgeen de RijkBkanselier
voorboold, een lang aangJziohl en seheq>" [reld eAll,
. terkI"udc in na&m del' Regeering over de Du itsche
ee n breeden mon d, vooruit.lekende kin .en een open,
opvaiti.Dg,van de Dooau- eode DardanelJeo.qnae,tle;
inne~endgelltat , Hij beeft eene zacbte, welillidend e
Dnit..lhland .atauL dllarin gehee] op de .ijde van
stem, veel uef~igbeid in zijn voorkolllen, in 't open-

reeh! beef! Ie apreken • Vlln d"n slelll.1 van ,i1O

D UFBTA..LLB:i" Maandag ·nacht werd t n •• r meli on.
tneldb, i~ge brok(.m·bij eon ·Et.1t'opelian op K.obong, en
in d. ge bon",." voo, ho~ ·b.nd el.huia G. &; 00. alhi••.
O~i"r6ri t ' den ,..rd eo de w.8~a.e \ .0 b"e·t ,ge'~~Iene
Y. ist ..onz6 ' berich~ge"er gaen bij,ondorbcden · medtt te
deelen.

d,en

Dn
dO.Od van. ANTONEI,J,[ iO"1.876 .l'ie P. de Fa Wl hem nnar
RODle en benoemde hem In N ovember van het
vorige jaar lot kam erling . In deze boedanigbeiq
voerde bij geducende ad interim bel boogote ge·
zag op het VaticaaD, leidde de Iverkzaamheden .an
het .conclave en ontlVikkelde een groaten ijver a ls
hoofd del' gemntigde partij, die, zoudei' formo~l
af.tand te doell vau de reehten vall den Heilig-en
Stoel, het v.el'3tnndig Beht in den wi! del' V'Jorzie.
nigheid to berueten en de feiten, die onwrikbaar
va.t schijlleu te 6taao, san te nemen. Een kamerling
brengt · het Ilid lieht tot l'i.llIe, maar he t algemeen
gevoelen ie, uat het Heilig Oollege, als het .geleerd.
heid,. tact, wilskracht, waardigheid, hetni nn elijkbeid.,
.edehjk bewustzijn en ee hle godsvl'lIebt \Vaardaert,
niemand vin,ieu k. II , die m eer dan PEccr verdient
Paue te zijn.'l'e Perugia yolgds P ECCI 'dezelfde
s!a. tkunde a ls RrAH!A SFORZA te Na bels, IIij mannde
d~ Kalholieken aan, hnuue plichten bij de va rkie·
zlOgao voor gemeente 'en gewest als goede .t•• t,·
bnrger. te vervnlleo, toen de clericale dug'bladen ,
die zich ale u ~ lolken van bet Vatkaall opwierpeu,
het slelsel van ontho uding predikten. PECCI hedl
met Idem ga,prokeo tegen uet. vool's!e!, om het
Oonclave buiten HOlUe te ilOuden en tegeu and e ·
l'e voorsteHen vtlll de l'eactio nall'e pa.l'lij . De Ii .
benlen in het Heilig College, althaus de moasten

:,~e

Samarang.

, sc heu !;anGelier door alle Engelsche en Oastenrijk- " beval bem, oa den den doad van DARNADO '. 1874
vred.eson,j.rh,.n.d.linr,<lo.ll],ID"',)'
Blch~ b;~dcn be~pr.okell' ,Zij korr:en , DOS - : uitgew.u. lIan Vaal' de opengevallon plaats bij de ~r:~o~uur

".IiS,

deveW!o~_~in, l8§!ltojl~~ P&Oci~Peru.

wl~, ~.t oc

te

oeD gla8 W'ati!r Hoeg l word bij do or 6en ,.n die jon-

n. bed iend. K.n bot do bodo.ling fOn dell otr.f..
.o(,lltcr geweeat J<iju, dat gOJlitraft&D huiewerk 'by dOD

g'

!itlgent verrichtell on loodoBnde eeD goad ·lBvs"ntja

Z.LKKBN. De rue.Bch ',oml .oud", .akkonhr werold.,
',e bben?
~VQl'.I<nl,)
leat Heinrich H.i •• 'ijn Att .. Troll (, pmerkcn .1.
.rgameut, dat hij ook goen ,achl he.lt om iet. te
U'.T SOHuBAu,l Ap;il. Eon mi,lukte diof.lal ·h.eft
gi,
teren
uebt
bij
den
.IIeer
M.
10
Kia!Db~DK.D
. pl"'l.
bo.itten, Maar
de . men.cheo feno gobor.n .word en
,," b.d , D oor be. bl.fror. .. n .Yn bood b.en d. dief
met· ukloeo, dan IOU he t on. toeb' ,.,,,,oud.ron l OO
het bl180pad gelt·o len.
By Will over b~t helr:JFerk
zij gepl.Gtat waren · ·dear, waar d~ FtAnflcbe tno~e~ •• kgetpron gen (\D had eOllig keuken gereediloh,p.. ,e n' &eD
.teri ·.e &baue bij de dameao,"erk.le'ederen 8anb~eDgen: \' jln&r h.le('~iDg8~D."ken nur bl;li~on 8eba.14, maa.r .lon
7.0 n.i.,t modenemeo.
buit&n bet ge.iehl en a"hier baiten hel bor.it ,aD
De hoc-f' de8 buitt's, w•• ker wordsnde ~e:ert, d~ OHDg
baar, ,die .r &ieh 'an moeton bediot en. Hot go,oig i.
B"rdoe bij s;eh Qntbodeu, nit h ~ t.. ",obtb~i.•j ~; ·d .t
da. 001< ·d.t Dlenigma.i d. inhood wordt g.lf~gd londer
ll ~b uinlJ tegeno,or .~ijllo WOI)~ .t;\~~ gehtg'e\D 111; h.~ li~t bem.
7'Oorilenni. ,ab de eigen.r~lt. Him pDlr ukkenrollerl
nl ~e dO('lf de~ :ditf D~.~ buiLo." . ge~r.o~te. ,goede.r en
to Amlterdam, die d. ~ .leg.nheid tot d·.f had sem •• kl,
r, icD, maar men ~n.twoor~de kortw.~ i", ~at men. nug
WAI te komen, vjeseer.de ' ,001 den · "dief "g.lio~.d8D"" en
lija. deter degeo . b,e trapt ..eder op bet bo,;telen va. do
geiobot?n .to worden .. D. diet' b.~ . Dog' debiudam.Bukkea, ·De . ,nag i. of hieTd,>or. YU8ot1oring
t.liteit, om b\i ~e.o aileen .laptln4_ Qnd., kreapele
in·'bet .mcidel ·...1 worden geb..obt' 8n' of d. dame.
vrou~ a,1i de dent ·te kloppeD...
mear ..n ·d,, ·mod. daD ...n ha •. " be.ittingen .ilU.o
~ D,ll 211.teo:-an do .o.ill" .m:•.• ~d boinerk$<i' een
.~ ·eeh"i't,n.~ : · De - :"r,,~rh·g ~'·e~t · ni~t·:-'·ot..r· het ·~.er~te,
it 'QQ:t1t .,an lampong Pen~Ii~, del morR~'" om. 15 our,
dalbij dllll1.• ~b! •• ~n loHir . ~Da.ogeD·~ .be~~. faa
.Ill de ••tnu ., ,01 . lak~.a llep'rJi had. ,"r~.,.adeiiji
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41• .'.,. had S.h.dj die waren biDoeDgedronge.. door
~1'.1i .. Dit ee.. :rum te · breit •••
Hnn Tariglt "all niot kwa3d, -w.n~ h"li all'8 6eD paa~
wlkrwypc.o met otiH.nu.a tOl." wurdtt fAn /60oo, "am.eD

a.

.aij

Gforigt.lD1 nog lltQr oa" J:tJoo &An 0 oeder&n Dltldtt.

Dio be"onar ,an kampol.lg P"JDeHb i. "'UI een'fu[ldige inlaD(ier, lOnalt4 er boudcrden Iyo in de k.o\pon~t§
Tan. del.o I f;ftd, di" meor lAO waarde "h@bbell in l:mone
pr,mitief'e huil!ljcs hebbfm, dan menig EUI:'0p~ •• lIJ die
f .200 Nrwcont 01;> Simp.ug, bilmsn "ijne taberuakelen
bnit.
(Socr. 1(. 13.)
- III dOD nach. ,-an Z.terdag op Zo.ndog .il. b•• l t
men gctrAcht de brAnd kist to openen in het lok.at
det tlrm_ S.tbiel' Edgar en Co.•lhier.
Een .ch urk, hOQs.t ....rMbtinlijk good b.ke .. d met
dB localitdt, heeit z;icu n.at lUeu verm0 t1dt, deB Z,,~rdags, bij hot eiuiten van Jt lokl\lll J doen opWlluitOD
en bad $OOdOt!lIl d~ . 1 d\)u tijd om Jiijo 11Jio[: te sl .. fLu.
By g.luk heeft. de •••• ige brandk.. t .1 .ijn
poging.n vorijdeld, - de Bchelm beoft hot Blot wol
onbruikbaal.' gawaakt, dooh dft.arbij m.OB!'lt by Zi c!l ook
b'palo" _
.Ben xastje, wA.dn preCiO(llB WAr~n, en d at met
weiDig moeite kvn g61)pond "orden, is gelukkig d oord eD
IIOhark OD:ilnge rocrd gelateD hU; b.d vooto alllolijk
h(lt oog op de br1lurJk(u~t. on 't j" niet onwuraohijnlijk
dat het; hem bek~nd wn8, hierin tieD ,,-oi'igen d"g ee-;:t
bedrag tan f 10000 "' •• opg.borgon, 't welk oebler
reed. in dcpoaito Wfif3 "fgege veu. End hij tio kast
kllnnen opmwn, dS!l Z'JIl ziJne moait~) toch nag Uleb

f

500 beloond t'iju ge word.un.
Ziende dftt "ijn pagan vruchl~l()os was, hocft hij d Q
Aohtudtlur isn bet lokftHI geopend en i~ dno!" d t' ri°dflr ontkoru8n, medenemonde ean pf\k nemd st\.
.
( Soer . Ct.)

U-~ LO:tll.',. :o.T)"~G meldt -~en aa.n d e OO:tpOBt:
Zondag ~fODd. beeft de Semara e dch e6D B wader
I,tan @(Ildon on ODS gocd door olk&nder ges:ohud , Dei l.mpen aHngerden of lieten do glazen tagan de
baIloD.I klotterev$ .. _. de inlanders Btemden in met
hun ~ccomp'gnemeDt VRD ttLindob! !indoell1 . Iuof hat
Dog lloodig wu de bnrgerB tB informeeren van een
feil dat <lob 500 goed deed govoeien, ....... hot vee
Pp .~.l kook me, .en bijzo"rl., dw... g.ziobt "0"
-bc.iten en bllgreep Diet vnn WBar het -kwaII1
en, ....
de g~li~e !Samaroe had .llen nn nIles voor Den oogonblik wakker ~ eftchnd uii.; de uputhle, wesrin het ocm tonig la.,en clor binnenlanden ons doet '{cnallen.
En om zlin werk good te doen werd de ,obudding
iQfolgd door ean prachtige vuurkolom die zioh uit
den kr.. ter verbief en in gloeiende 8tt'oomen langSi de
.uidelijko hollingon van den berg flfYlo~id •.
J

••• •

Kort en Bondig.
N.af ID6n Vi!rneewt :ca.l ni et meer worden toege.talm un dncieren del' a rtillerie om te worden ge ...
detache.rd bij h.b leger in Ooat.ludie.
N ..r .'llleiding u n b.ldadigheden door militoire
.tnd.nt.n op be t colleg'e van profes.or Gunning te
Amatordam gepleegd, i. door de .Indenten aan den
mini.ter van Ooriog het venoek gerioht om de bepf\'~
lingan in te trekkeu, waubij mUitaire etadenten ge ...·
dW"ongen worden do eoliegie~ gerag~ld bij te won en.
De gemcentera ad Vfin Parjjs heaft eena door den
hV£ll' de OaRtagnal'j' yoorge.telde motie aftDgenome n,
•••tin de wenscnelijkh£lid word uitgBllprokBn, dltt de
iitouw,allen 'In het. p~lei ll ' der Tl1ilerieu veer do opening der groote t.~too • • t.lling "cudell "orden w.gge-

rnimd.

- R et gst'ucht loopt dat de Nederl-lmd-l:clfB Minister
rail finanoi en zijne ieB[dog ·... sn 40 millioau u l t!luitcn
• 4. pot.• egen den koer. van 98 pot. met
ing Ii pari. Het lJap6lad ,iudt dien koerB to laag, in ,.rgelijking
met den stan d dtlf et.ntlJell't'..ctan ~n de premie-l~eningen
'All Rotterd.m en AmBterd:c ro.
Ond.nb de Earo·
peelche vetwikkelingen en terwijl Jedert lang bekend
WM dat e;;dang t:t;i.l~ Ilieuwe tBOl-ung IOU .worden nit·
~ehr'fenJ l.ebbeJl 0;:,11:9 " pctL- iGich oogefeer op den
pari-koen ge,o,,'en,erd. Ook ",enBehb hot blad, dat
..n d. t .. ning ni.t h.t hrakter word. toogeken d
1m do eerlt e SeDer reek!! lseningen, maar d&t fan
ee.... n,olling Tan .on lekorl op de meer d.n 100
miltioen oorlogskolbn foor Atjsb. goma.kb, en wAaritJ,
tot! hie,toa uit de ge'tlrone inkomaton werd youuieo.
ED but.. t bioromtrent DOg bezorgdheid, d.n lll.ko
men er sen ,olk.leenin~ van door de bedragliD vall

"no••

on

t

100 of f 50 te boo!!lu1'1 ,

- l:1.et 116l. l"erklaart met groo~ leedw6z8n to bebb~li
leliell. dab de oud minieter van marine, L. G . Bloex,
"andidoat yoor do Tweede Kome c' i. geBteld in hot
kiudiltrict Winlohoten. Illdien men de officiar.n fan
Zr. MI. ,loot, die in Indie en Nt'Jderla.nd het ,aderland di6Don, liet eCenntlBn o,er det;en caudidaab, daD
aou by mi .. abien gee.1 vijf .temmen krijgen- Hij b•• ft
ODie doot en bet
(;Jontbeerlijk ~ t6 matarias1 op de
tr.urig.ta wijze vafw&arloosd gelaton, gedurende den
lijd. dot hij minister w.o. Hij i. or schuld aan go.
we8lt, dlt toeD. de oorIog met .A tjeh began, OD!6 vloot
6
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Lut b.n niteab.eioD, die tw.e. Geen li.fdolij~ God
......U ~un kl •• bteD. Hij .... ot. straka lulle. zij to~
aem . wed.ro •• ren met .tille gebeden, rn.~ heilige go.
lof~D, en.ij ZUU(l1l hnn krnis OpEf.lWen en bet dragen,
d. een met de ladore, b&id6D bE-~rteling8 fOOt elk •• "
&00lang bet Hem beliert, en ee.nml_l, wellicbt wan ..
Dear IV jareD reed, yerloeild .... ijn met hUD nooit ver~
leten ,.rliee, d.n ndlun. dj ook heengaBn en komen
" ... hon lieveliDg is.
~ ..r .till Bot ia we.er 8i~terkl .... a'ond, CfJn jaar
n'. _.dien wurop wij getl1~g_6n wa.ren ,an de Haute,
"'hl~r . o~duldblre. ,smart def ouder• • . Wij £ijn weer
met bOll In d ••elido .kamer, eo geeD twijfol roor wi.
Dan"lotteDd " .. t op te lUerken of daar wordt r. I> ~
gereD"d i. ~.t biD ... neOO der beroofdeo, OD Yaod .. S'
aUorm.,..t, gg kllnt ~r op un. b.eft de boret opoieuw
bet oDdo b.kl.md. go,.;.I · b.'pf,ard, maar bet toeht
.i~h ..Diet IAD,er in bopeJooz6 ~ragen n~.r ~e~ ••aro~
of i~ bitter .labreieD. eo · .Dikk~n . . Hie; wordt g....t
mot ~Ifd.o tioofd~ eD . met gew•• ..,h.D UDg.licht.

w;a~:~ . :~O:r:~~~:O~e~::,i~. d;!.t:~ti~i.!e.~~er.

: ..
bet, en yoor. die. tieD, .twiDtigkle\n&lldAar weI OD'_
mongd fee.t.
.
.
. . . . . .. .... .
Wa' eigebanrit P B.e n roereDd.. gedaobte, ro.ren4 .
• ..hOOIl, ~!'.ot. ten be~re"8rald.ldle8ll ~eon. ~8"
H11I16. en d'D. beb \l.f,'al. betODt ' b'er ".noden ..
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di. d.

N.derlaud.ehe ,leo. bijuo

galtn , aid Ipeoielifeit"
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t<> n iel b""f. do.o
ma.ine·r;akon ntl~r . de .Ka~ - .

mcn .eudoD.
~ De,.~r dagon is in
b e~ht.~Di8 geoomen. oudsl'

H •• g ecxle dame . h
ferdiHlking 'an pogiDg tot
vergitdging._ Omtrent dele uak v6f8 uLiIlt:'l(j ~e l~ .. ingen. Onte" correspoudent lnaldd~, .tat de dime h!J.ar
man had. willen uit den weg roimcl\; eon ander bf.1
ri(JhLge rer bew"t:rul', dat heL vergift bUltemd was gOM
wel! ~t voor sen minDeat d~ r damo, en woer een andeJ',
d"t he~ Htduu.n t WBS geweest op eetl kiDd. De H.ag~
• • be kroniokoQb'Yv.r 'an do Groll. Ct. geeft than. ho~
yulo-Bo de oll8tandig Yorhaal:
MeftOUW Po, geboroll freule V ., in de Jacoh van
dar DueBlltr.,t woonaohtig, is eeno 1I0g bolrckkelijk
jeugdige en Df'lite nouw, eene dame fin OOD go.ehte
~eco.lrliloh o fsmilie. H.n ltuweJij.i. DJ ot ddn httUr P.
was nict geJukk lg', en 'foar gerllimen tijd .,erHet h.lu·
Bchtgenoot h"Ar 7,fJlftl onverwachta, om J(icb~ in ge r.elschRp
f_n e0De freule G., nMU' .Pnrij8 tebego.eu. Hr volgdc we l·
ut'fit, op 7e:rlaugen der bedrogen acutg.enoo te, eena Hohai
ding v ~n tarel en bed, en in 't vQOrQH&I Q/.iteenef dffiaitie~
\'0 o::.tbinding 'fan het f~itelU~r reed! ftl'rbrokoll huwolijk,
Annraardde IIl!";)'i'f. P. de liefde VIlll seu ritmetl.ter der
Q""" t:l er.io, die hs&r zijn naa.m beloofd~, .:Iooh voor wien
er1 b<5h"lre ~t huW'olijk ran mevr . .P., ;Jog oem reden
ilB1!tOIld. om Diet ~poedig tlj trouwen: . hij bad eel:.O
mait l'e ~ae Oil sen kind. VaD die vrouW' zioh "Voorgoed
to Bcheidell, wae foor goed atistand doen T• .o zijn .§-iud.
en dautoe miete hij den moed.
MCilrmalon had hij er rrich dan (10k. over uitgeh..ten
d~t. intlie!l hij I!1ot ~ijn mllitr8~D kon IIblekeD" "onder
af.t.Dd Fa doen fnn het kind. bij gelakkig zan 'Un ,
mcvrollw P die t(l~ elk-en prijs wilde trollwen, bAd. ~r
op ges.ntwoord rlat riij het kind all dat 7. 0 den m.n
dlen fie lief bad, IOU Bsnn6men a l8 het daar op aaUkwam. Er was 11.1"'00 ol€ohts COll pe re oon, die de plnil"
nen der bart'tochtelijk. VIOUW in den weg otond: de
m.itreestJ Tan hal:"-l' minuAIr, . en read! lang pei nl!da zij
op een middel om die_ Yrou~v aft den wag te raimen.
Ha.r pinn was in de vorige week gerijpb; fiU £O~ haM'
ri",.le verglf'dgen. Doch hoe?
H.ltr minnaal' land rueermalso door £len -oppaner
de een of andere versnaperitlg voor zUn kiLd on oak
\'001' do moederj Dp die WijlB kou liij baar vergif tOB~
l anden. Een vrij groote hoevoelbeid incifefft werden
van de f ergiftige koppen ontd""u ec dele met water
opgekookt totdat 6r van de phoapb.orna Jliet. m-.l"r .an
de .tokj •• • ichtbur WAa; durn. word hel .elgiftigd
water met wau brandewyu en Ol'&nje8obiden o;Jgekookt,
w•• rdoor hbt een gale kleur a.nnaw, renolgen! met
BJ.1iker fermangd on in aen net likeurfl t:Bcbja met ati
quat •• o.ergegolen en lh.k gekookt.
Mevr. P. pA.te bel fteo ·bj o .orgvuldig iu en , oogde a r een ZI,k koekjes foor beb kmd bij, oeu en Ander
Tergezeld nm eeu briefje, WUlOP .!leen to lozen tltond :
,-cen zak lekk~rs voor Ct kind) eo · COil fle80ilje likeur
,oor u." Dit word bij de bewusta frOUW afgegeven;
de~e rook teratond t dat el' phoaphoruQ in 't tleicLje
WAS, dat haar op tOO :r;onderlinge IR.ui e l' wel'd gezoIlden, en droIJk er niet fall, m.ar gar kennis v",n de
ZMIE luln de poHtie die niet veol tlloeito had om de
Icbnldige te ontdekken. AalJ'-fankel~ik v~ ei veJ:doukil.lg
op don ,ader VAn het kind, <loch de •• ber'ende dodolijk de band de, ,.hrijrlter vlIn ·h.b brietjo - on
Maandag werd tegeD mevr. P. een b.vel to~ Inh echteniauouding uitgevaardigd."
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gt'Jdurotdo circa . 11 eeD.W up 'i\lmgel~ldtm iDtel'fat
,al _wUrdttb uitgtr.let ttO d.t fao bet .lndan r~rkrft~eli.
keplt.a' t.teQ Oreolet!he paardenltu'1terij t:al mooteD
.'
.. _
wordeD opgerioht.
Mr. P . A : Ian ' .... ,-" 11 d •• Plo.g t.~. Gr ..en&age
h~ft hut ni.,\ ·ouaudig gt3vun~~" Om QU r~Bdi ~ we:
leD o,er ....11t bedreg ..dot (1eDooticbap in het -ia..
2028 .oor bet .""gew.... ndoel .a1. to be.ehikllen
hebbeD. N.. r a pot. ..lIto .. l de ' OlD fBn / . 2600,
na .erloop ,All 150 jaren, H.gogroeid "ijn to~j 210,630;
D'" 4. pet, roDte .aI bet bodree Da ailoop van dien
termijn, gewo,den a\in /897,f ,0; kaDbel Genoot••hap
gedurende 150 j ... &D 5 pot. )""m te d ••nan geniett!ln,
dan ••1 h.t etiD Di.t on ...,denlijk kapil.1Il nu
3/1G8" 91 3 verkrdf)t.:ll h-9 bboE.
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j

Duitsclllaud e!! de Oo.;t-;.,j,'-

bllD81011 .worden, "IIYaD die · . lio~'Ii'r.leII

!oelei~ ~m,"!j1~d'" .ij~.U"'~.""

hemob".

'.'' 11'

;)ij Ie bre"r"• .dta b'~'""ID." . 111.t"ai~~ to
of._
b&t He'Il).~D80b bel.DB Diet . eilob" .1i.·a iard ·.. op , ~ieu
W'eg te .tOileD . .Wanneer Hu.1and in · Bulgar~ie lijae
t8t:a.owuordige po&itieu, beLay uutHJli, hetty iudinot
~nd.r ..... U8ll . behoud •• diD li81 Ooelenrijk ·,00? aI.
toCb: be~i8~i. din ~e aile .. erlel faD den be.itter ran

~~:I:\~;I!::-~ll~~:~:.bh:!~~D":nT~:~, :~:i::,,~&::

ieilt".r o(lgenbJlk "air 1Ij"(J-ed,v~lJd\tD· Kon.., lwntinopel biDDen .

~t'lJke~ . ~1I !lnt)t'r m~n sUes ~ag.al, dan ilOoltenrijk
a oor R~l!IhDd door, en door gedupeerd. En JlD is de
"a'g' of D.itochlaDd daaraan
oobuld beeft. Dit
fOOQ ~eret kUDI1Un blijken wanneat de Dlliuohe Bek'oe rw g bare ,diiclF.lele documenteD openbaar maa'kte.

go""

Ott de woord$Q van dan Rijh:Bkan.elier toob W811 men
rliet 'teel wij~ er ge'!'ordeD. Ret ia-:--- £00 eindigao. 'precer
- to hopen, dat h.t bern mage golukke, don aleomeonen vrtde t. b.boudeo; m•• r dat hij teve •• er

d:::;

sche3...~ e_~c.

~:~r lJ~~~ ~ij~~~~.d:: ~7:ft~:r~:Bg~8::erb~::lg ar

De .hear Windtborsi: beeft i n den Rijkedog, na Bis~.!'ok-. anhrootd op de h tr-.. 'ellatio, ()Oni 8 a.nmcf0
klogun gewa.kt. Ult dlli t..(..~ .. olte ft'll bet debat Iaten
wjj bier bet fOOlllaamlte voJg~n.
D 0 lIp rek. er veuJaarJe d ,t. .:: ijlJe partij (ht)t celltrum)
had gemeBlld t.iail ran eene jlltelp~lJatje o,er hat
Ooatt'lfl t" Oloeten ootboudeD. Zij had heL r"lldurncr
geacbt, de me 6ft mogelijke r eaerre in acht te nerntll,
ee:oadeels met hot ,oog op de ft'dten on bet fJInstige
van Uf:llI tO~8tftnd, tlod erdeel. om zieh aan geen kW8nd... iIlige uitleggillg .. n talk een ·.tap bloot to .Lelle".
Nu evenwel amdere .parlijelJ, buiten het centrum om,
dien stap h.ddeu g€ldaan, meende hij te moeteD
spl'ekcmt daat aarters het X'wijgen z:ijner pilTtij lorkeerd
ton wordon opge.,-at.
Wab nu do inter~ellati •• el •• betrof, bij bield hot
sr 'IOor dAb t.ij "niet zonder fooratgegane goedkeuring,J
Was iageaiend . .oit wal oen 'fooruit.g ung. ALle p.nliijon
in den .Rijksdug ~n de Regeering :cijn btt nu to\!b eenB,
dAt er In het Duttsche Parh,mollt ook: buitEnhmdeche
uk•• hunan wordeD beh.ndald. En van dit ,than.
erkellde recht" zoe. bij foortaau ter ge!egener d ook
fuimachoot. gebrnik mllkr.m, del nood~ zQuder 'triof
"an de Regeeriug of .,an de ~Ilderd parlijon, die uet
hem yermoudelijk auk niet liouden verleentJD, Bo\' en_
dien waB uit di:'ln deD loop fan r.ak.eIl met de illterpellaLie gehlekksn, hoe dt!l verJ~ ohilletldc partijen r;ich kan .
nen vereenigen toL ~ulk sene greote: ltljkBpBrlij atH
waarD!t.&r reeds lang is geL ... . lit • .0.. , dil:GS het (lGntTam.
er buiton hebbeD gahoud.D , di·t. behoeft het .i"h niet
"an tee lrekkeo. Dnart;)6 ill h.et te z:eer awn zelfstan-

..... ; maar met ook bij d. Europ.e,cbe MogIlDdb-,d.D
deo lohijn to wi lien gefen · _Iaof bet ·werkelijk 'ioo was
t08geg.ao, hier1ll9de -;;ou aan Dait.obllnd. al S8n ,alter
sleohte» rJianet worden beweEeD , - en d ..,om."'bee·rt
~e heer Windthorst zaer ,erkeerd gOOaaa: met ' d.t
d.nkbeeld hi.r te opperan, Voorta goert · d. Lee.
.Windtbali,t zijn ongeDQegen er o,er te kenn~n ~.' .er
bij d en RtjklJdag~geen offiuieele stuk.lren o;or do 08,d erbandelingen ter lake ,.n bet--Ooaten lijn ing&die·o d.
We~na., de · voornA8mete onderbnndeliDgen moet;8B DOg
begllluen, · en wa/.lrijc:bijnlijk zal indion de·Ryk.d.g bet
,et~aQgt, d.ar()~trent modede~ling worden g~~"D~
DUlt~obl~nd m~lkt ,a~ zijne politie~ ,ols~r~kt 8.~D
gehelm. Mocllt mtua.ob~m de h['F.'r WIDdtborl!lt ' oa ·b'e t
tballl ge'prokeno Dsd.re· toelicbting ••rla08oo ; dan
ataat qe UijkakaDBelier hem g.arDt1-~·pBrtioQli~r. teu

digheid gewooa .
En nu d~ za.ak 'olvt). Oak he, cHutrr.uu .erln.ogt
I)iet~ liover dllu ·080 4utlrztuneo EUft>pee.oben nede.
Voor r.oovar dt:! Duitacbe politiek: z.ich dit iD.lIgelti kl! len
doel .t.lt, 'nn'ij din ook OP"tt ondor-"" univg Van
dJ~ p.utij reI60 eo. H~t komt Bt Blecbts op arm, of
do Duiteehe politiek: tOl b..rei.k:ing- 'fan d .. t dool de
jula~. riuhtlng voigt. 'V .. nt men moab wet ondurtllJueid mak6U tU86cbeu Ilene politi~k. di., 1I1eobts '(lor
" oogenblik vrede tr.obt Ie boudoIl, en een politi.k
cii.; de grontlilagtill dell openbar.eu lefelle in Europl\
t;ood~nig tra ohb te leggen d.t at een blgvende vrecte
word~ g~wa.rborgd.
bet oog bierop waH het
niet :r.;eko:r, of lJuitalObland zich -in de U08ter8cho..
tluael!ltit) op geen vt:lr.ke~rdeu wag ul;'findt. Daarufer
2'.iou. rneD aU~en d.:i·Jl met lD eer 'liek.erbeid kunnen oor..
dee~en, wann6t'~ bet h I ?on Dllihchen Rij~5da.g ging
geliJ\: in h.t - Britoche Parl.mont. Dot wll .eggen:
WnUDGer men in den Rijhdag ZYr:l6 konnis fan U ). 11
niet moet!t op~oen Qit blllden en uit pariemontail'll
deba.t.t.en in dan vruewde, m e!!!' uit offimeole IItukkeu

.~a .. t· Terwonderd d.t ar niet rel\da io te na.den o'er
h6t Oostetl waH modegedoeld; maar WlUl n 8t'l", h.d dit
kuuuen pl.at. b.bboD? Vermoed.lijk heef!. hij daarVBD
ttleobtB tor loops gB'prCtkt'll ten· einde tijd te
,iodan om den verJoren dnad zijnf-:' rade ' 'w eder
to kUDll.on opvatteo.
Veruer heeft bij :g."aatd.
of Duit.acb.l.nd door riijn .. gez&g" -::- ,b.ij ~ . ~doeld hebben: rnlcbt don oorlog had li~nD.D
verhtuderen. Voorzeker, Duitsehlsnd hid dit-: kaDneD
doeDj malr dit JOU , om nu maa,u eene de ' ··~.obtate
benaming te bSEigen! een "eel' groote dwa~lbeld
geweesb . .Do ~nd tlrvin diug - gelijk .preker .i n 'e.~obillen<.lu historilche feiten aantoonde - heart 'geleerd,
welke gO Yaren en govolgen aan r.ulk eenB optre"diog
,erbonden zijn. bIen dense bijf. Ban Olmuh.
he.rt k.i •• r NicoI.as dd l'ol ga.peeld, die de heer
Windth ordt ganrn6 Dui t:ichl.nd in de Oo.terlo~~
qaa.eatie had zi~n e:pelan. De Quar 'ferklaar,d a l,,~rt.af:
l OP den eeratoll die Bchiet brand ik. ]OS!" en daardoor

tu

.MElt

""n de Duihcbe llegeeri ng .dad de -Rage adng zulke
- Ten kaotofe der Aeeooiatie--O.S8& te AmBtard.w
is in bOfJhtuniB genome-n, , ,,,tere D ., go6n wd ell vad er van
am het. uit~rekell Van dell uorlog te "'6.rbj nd~reD, of
vier kinderen. Hij "AI b£\lAstmet de ontvangst \'An
om Xlll de iDDu[u'ing \'£I'[) Pl e":7n a deI,l HUI:lsen eon balt
de bedngen de-r quitantien ell wiBleli, die dOQ!,' Bohip.
toe te
perl of pertloneu, welke zich m~t de incnul,ering VBb
W el ia waar, EOJ going spraker mort, Duit8ohl..nd
gelden op de klaine pl.ataeo ill d. Dabijueid VAn
muat Eijn geug - dati wil nu juist niet _zeggl;lil: fiijn
Amoterdam balaeten j .oor de AS8ooiiLtio·C ..,. werden
kracht van wapcroeu - alleGll 'fOor ei.;enlijk.e DuitgC"ind. en hij ontneemde Lietbtj ongtj'lit"r I 10.,000.
sohe belaugen doan geld en. Ma.r juist dau.'olll kumt
Hij .ol,o.rd. h.t bodrog door .teed. d. golden JaIl
bi;lt t)r op (ian, zek€rheid la h",}jven of die belallgeu wer~
ontTangen wissels of quitantien, die bij ferduisterd
ktd~k blj de Oo.tcraobe tl Ua6IJti o ·!lecbtl in Ziulk Belle
hod, te deHea door do bedrigen von ander. dorge.
geringe IDiote zijn uetroktmo al8 ds H.egeering meant.
lijke atuk..ken, wal.rTD.n bij dan de betaling veuw6tjg.
No .. sprek." opvatt;,)!; komt in do OQ8to •• "ho
be.goon de. te g.makk.lijkar kon gOB.hieden, omdnt
qu •• otio olleo biorop nod." Qf hot Germ •• oBcb.
dergelijke WU"9 van iuol\l8ssring dikwerf g8ruimcu
uan dan wol het 81.d8ob .~ elemollt foorbftAU de wereld
tiJd duurt en men dU8 Diet ah·ij4 'An dell tlag d~r
oal bebeono·, en . En n ur l'9 weant. i. bet BIni.ebe
bo,.ling .eker iB. Zoo ging by JOort en deH. roort- .
element door den tegen wool'tiigen oorlog re6d6 zoore r
durend het; een wet de onhabgst van het ander. De
vooruitgekomen dat het GerwllIDlwbe Yrij ".t mOf'it,e
.a.k: w~rd .onldukt, doordi an eon fi rma eell 80m ,an
.au hobb.n uw het in te baleD. Bi ornar. > .rkont bot
oDgov ••r / 1000 moeat ont.aogo.. , zijndo bet bedrog
groot gowiebt dbr Da.rd .. neUeo, ~'.:>~r8l ill Lijd Tnn oorvan door b~r ~~u de ~e8ociatie-~.a~a t~r i~o...eering
I,," , TIl ~~l" hii flint Vf: fI rr~ lml1h<:>" !-'~rnt hpt t.n,...l, fl lp,.ht"

~~c~:i~::~fan~g~!~:~dlni!:~7r::~ ;:~B~It~f1:1 g:a;e~:~

Nieuws nit Nederland.

i.~'!~!r~ii'l'j!l('t

in de.. ongeluHiSeOOn toeetAnd . "rk~rJ.. Hij . b.... ft
dan 00\ by On •• .m.ario.beriDDorio~.... ,' ~.I"~, .I~ ·
Dotl nO{lit een m1 n1lter t. 90'''''' J ('8 JDdum . 1D het
. di~tlict WjllOhut~n de kieHrd IDlioblio'gon willt)D in
wiDnen by hen , din we~D, wat dfl heer 'f"lman Kip
be.ft Wo.,tfm ~oen, ~m bot ffll'IDlm '&a:I ~y'Q ,oo.r~
gan g er tt\ ber8~llel1; , du 10Uell tU niet ~~D .... .,?,"

r<Jeptlll.

bandhar ing .,an Oostellryi18 balangen.

l)rina Bismlrek ,erklaarde, den beer Windthant ttl
~oUeu aotwoo rds-O, oDidat dieml ,ertoog gegrond was
op menig mi"f"erlitand,- hetgeeb bij deD heer Windt.
horst niettl vreetnds is. W~rden sijne onjuiaiheden Diet
wodarlegd"dat &ouden die_ -w~detiD · Hkere bl.den al.
onbetwi8te .... aQrneo.en worden uitgebaluind. Wit
Tooreent belreft"de 'bewering:' dat de interpeUaUe .tdet
1iol\der yoorafgegane goedkenring') waf iogedieDd, is
onwaar. ·H ad lUen hem, Bilutlorci:, loor.f ar Ofer g""
raldploegd, don zan bij hobben g •• d.i •••• d, d. . . .k
mil teo atollen, .daar er nB ferloop Ta.n eeoige wekeD
vorDloedelijk moer Licht Ofer de .ak~n. .an het Oo.ten
veTIJpreid zll ." sijn. Het- v"l~ Diet -moeiiijk., het publiek
"be8~elden

wijs t e makon dat bet e_ene

inter~~J&tje

J

~::::e ,:~r'a~Q~~:r ~~k::D zli:~enJ:~::~rofWlaltneodt· b,ooor.•r:
";J

'"

I,n

Daar

~;~·:l~:;::Cdb~e~:t!li:tr:o~~n~~':;~::f:~~~.,~rnN~:t.:I~

pir~~en

bit een _dar
eellige n d"l1k er · voor ingeoogtit?
.B1l. P~ll.1I5en delhg nie~ . ..En eY~nmin bij ' O~te'orijk.
Drl e .1 sren later volgde de oor!ilg in de Kriw·.- OD ...
:n~~r !J~fJ'o:! ~:g"g:::' 'foegde B ismarok or ~VI uer,Dir.~

Ver~o)gons wederlegde hij de zienuiijr.o , ~ ~~ ... ·~D
heer W indth oret omtrent Duitechlan:h b~l.!ngeD ·. by
de DardaueJIenquaestie, mRAr veoral orntl'er..t Duil.ob.
laudi g udr ag Bliju jog~n. 008ten:rij;-~~ WAt de bser·W .ip4thorst daacfsu had ger:uegd, noemcie Bi8niarc~ roaduit
e'ene iDsintHltie1 want. fil br',d do hear WindtbiJut 'niet
r ond uit vorklaord dat DuilsohI.nd er toe bad meciesewerH Olll OO.lenrtjk te dUpeoren, bij had toch du.idelijk
genoeg Ju~en doorsoherneran dab hij DuHallblindlll!lobuld'
op d.t punt b ow••• n 50btLe, TBgeuu,er - .tilk O;,De
inlinuRne meendo BiaGHi.tck: dan ook· DnitsobJand.1
h.ndtdwijzl!I j 9gens Ooatenrijk DadeJ: in 't liaM teo8l~teo .tollen. D .. r"ij h.eft bij inzond.rbeid-"adruk gol"tld
op het f8sto wedorz ~ds~be vertrouwen t·n.aohon bew e.G.
gra a f Andrl1~8Y.
01' op iHl.ll, Wl O den :d6ntBl del' D.lird.llollen in hi6l1- "
Votg en B (Jm:~ toll1gl'Um nit )Ve&uen heeft Diemlrca'.
den heeft, wa.nt het belit van Konet.ntinopt'l en do
redev oor ing i ll l'egeel'ing&ktingen een oneindig ." ·8D.a.Dardm ellen ~8 de eerate voorwa .. rde ter,_ bebo6raohing
~biger indruk. g-em 8&k~ dan op 't groote pnbiiek;
dar wereid. Spr. baro ept zlch. daBromtrenfi op eane
v{)oral de verk.ls.ring, zegt de bericbtgefer. dlt Duif60h ..
autoriteit, die ouk weI iets 'an dio dh'gen wiilt, tn
lind op velo pUll ten OJste:(J.rijka: aliaIidpunt volkoWbD
meliJk Napoleon I, ofBohuon hat o ug v••1 k, •• btiger
goedkourt, eo de Qndubbol.iaDigo belofle, dat bot
Dail ••.he Rijk in goul vain oodog de .Ireng.te :O:eublijkt nit hot inBtlnct, b.twelk .It"o. de volkon beeft
J
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looale het bad mosten mijD. VAud.ar seu ondertook,
d.t de arreat.tiG 'an D. ten huiEe 'an een vriend up
den Haarlemwerdijk t.n gevolge had. Gol~k gemeld,

wordt de lohade door de dief.taUen a.n da AlII8ociati. -O••,a berokkend, op f 10,000 b.rekend. Eon
.ow un f 2000 werd bij D. ge,oDden.
J

_ Vro.ger i. geweld da~ mr. I. W. I. bArOD D.
VOl ,.n St.enwijk t. Zwolle ' .. ge bode.. beeft (welk
Ian bod dankbaar is aangenomen) am aatl. het Geuoot~
80bap tot beyordering fDn landboaw in Dlf'nte aene

f4aog~.poord Olll r.ich v.n die p{)J!itie meeator to ma.ken. Bij geon VQlk iB dot ie.tlnct zoo krachtig ontw,kkeld aLB bij Ru •• en. In£(nd"hoi,l i. <lit than. hot
gtovall eM w&nJJt:or men r;jet, 1I08 It.uIIlaDti het or ap

die in den. naoht gebQren den donkeraten nacht yer~
helderen r ie gedaald in de siel yan het kinderlQor;e
.obtp .. r. W •• d. jooge moede. d . . .rato bij wie hot
pia.. rijpte, of ging hot d~Dkbe.ld oa"pronkelijk nit
ran baar echtg.noot? Ik w•• t bet niet en zij .elf
badd ... het n waoracbijnlijk "i.HuDnen ••gge •. M •• r
toen bet weer teg~D Binterkl,e,fI, ~iep en &ij IfC'~ Toor.
s'.e lden boe dubhel eenriluun bet dan weer E1.JD leu
op hat tooneai hunner vroegtlre neagde. toen baddeu
z'.j fir met elkall~er over gesproken en bet waH hun
,aorgekomen d"t dit geen bewge IOU mogen heeten
ho ••~ hUD earolo li.fde hAdden ,erlaten, dot bet
inttgendeel een waardige hulde "ijn 0600 aan huti verbeerlijkten kI.ioe ( ••• l .is.nosrdiger daD b"~ koud.
etuk .teen op lijn grsf of d.n eeD' atana dalu ne-ergelegd om in een lIacht Ie botriezen en te f8rtl~o"8n),
"I ••ij de kam ....... r hij eoDI gelukkig ..... , op den
~iDterklaaea,ond .ten ruinate, . \ulden met anderu. gelokkise kiudereD. Eo loon .ij b~t doaio'tir eon. waren
haddon lij .poedig ee.. lij.tj. opsem •• kt van wi. er
dUma.1 dtWtlen . zoud~n _i~ bet ,:,()~r' hen di~p . weemoe.
dig; maat to(·h ook weemoedig lo~t(; f~~ger;o~.
Vllar ..... iD de ... r,te pl.al • .hu.n Iie.eliDS" &ooSbroertie, . de aardig. jODgen d.i. fsn. o.eD de.l do. ,oor
~em -. ~~Btemd8 maed.erm~lk ~ad. moot~n . afet!t4'n ~a.1l
bUll kind . Pa.t . w•• ioftorlgd.esn b•• I• .• itkom.t g ..... e.t
voo. de oR,er.A.ht "eduw. s.... ord.DB to ... de doh••
bur bad .g....Nagd of eij al. miodioD.t ." ild.. do.n
iii; ,de» rilk"l ..i.kl.io......o beat goecl,, ·:die.I"" ·.".reo
IIDg geeO.,iDI lIithet. gab.lIgen , """l.oht . • aD. _die
r1jk.llli; dat bad .lj. 1I1 /lDoer d." ~:'.. OIld,!r.-o.. den,
en Oil IOU .d.. jODsot0 ..'/lII hsr .dn • . ~. we.r .bet . be,.an .ootnDII"'" ..tIn' '"at ·. e'; '·Ii.eilalr,wat ee..
ciabdgtilpelijlr• . "., een oDseloo4uk be"9al Op deD

Binhel'kloaaafond gevruagd bij meneer on ruol'fonw!
En neeD niet Illeua. genaaSd r want de andere twoe,

';,v.

was

er

teD

sloLte bed.cht,

moe.ten ook maa!' &1e8-

komen. Die moobt tJD. deIl .1 "at oud er lijn, zij Juet-

ten tach 66k nog w~l IpeoulallB en ,)etterbllnke~. en
ala bet op gr.bb.loa a."kwam, uu kijk dat kon K.e. d.
groot.to IOQ good ale go en auder. Bli zou bet Ie wel eC:J8
gauw iaten &ialJ ! Eo nu kl)Q moeder ook vau de parLij
ZijD. Dan had mevrou.w metoen iemand om eea bandje
te helpen. Want b~t IOU me c }~, drukte galen! .Mevrouw wist nog Diet half wat Ot fin begvnnen wile!
Dear
go de kl JiukiDderen van de baker die
kwamen oak, V"ijf in getal, maar bet gerncht liep hun
al yooruit dat het lecbte ",ildebrBBlJ0n WireD, hotlw~l
ik zt>ggen moet dat bet ~og ·aI mee,jeJ .. Ze gedr~egen
.iob .llen beol ordonteli, k. Wont d.t Ohi.1 legen t.·
gen tiinterklaa" D~ maAr door . TaD j. ..meeater" -ell
lJ
~eeD "JiU,8eter ~peeld", dllt kQ!l .bij ni~t haJpe1J J dat.
kwam ,an de oDg.,..,oaDte.
ODd.r de o,erige ge.. oodigdeD ,erdi.nd.n nog bijJQndere IODdDobt de beide k 'nderen "in de m.Dsel ..
vrOQ.W in b,,~ .s teegje D • • st my uheer en menotlw•. Z~
badd.v , dat .p~eek~, o,cDol. d. anderon hun but·
lilUfije &ID maar .men kon ~ien ~.,t moe4~r '81' dl~-:
.. gIe un bad .iUeD. , dr.tfoUen (JUl·. er Loeh nog: wet fin
te ~akell, Dit , ~arllfl d• . ~wee.r~8ten_,ah het troepje.
D ••ta.kkerd • .b.dd.:J dall ook ..oeo ~rg O"f'~.0billigoQ
"eder, 'd.i,e 1011 ,an.rood .. el "lV19tlr Jut tbnil!.ko~eDj
.0 ho.fNu .m.ed.r bad teD lDialt. !,:osorgd <d.~d"
ki.d.r.obo.el " ••iDdalijk 'PO' de.. d.gk ...amen. Hllo
kleo,tj.'WOObleo d uo ~ijo •.. viel . waren .•" •. ."o• .,.'ijk
Diet . ..ED".t .oor 008'11 , of.ij ~pl.~ten Wlllij pp
h.un -'g ••topie -kOll.jet .• bion.... werdangel..teue,, · de
,qotjo. ill die IrOUt.1I k""IDOD ,oor b•• eem len bllll

badt

J'

traliteib tegonover elke oorlogvot'll'ende partij,

zoowal

Ru.hmd al. Oootenrijlr, bandb ... n •• 1. Or eeD bODd.
genoohohap met DuitBcbiond tvgm Rllll.nd ·bo.ft
men trouwens Ilooit gehooFl."
lo.on in lSaDukiug Ul uGe611 lllollig Deventer tapijtl . , . •
M.or ik l Oll kleioa Jane hAAet ,orgetea, h~t nichtj.
van de keukoomold. die wsa fir ook, d. 8tllmper.dr Zii
bad itt. overgehoDd on uit de Btllipen en de • mee,.~~r"
had ge~egd d.t bet nooit weer tar-eaht zon komeu, ·e n
d.t b.~ de .181'ende jul'frou.. ook g"zegd .en all .iii.
bet zei dan r;(lu het wvl liOO welau; _want die·. wiii ,ltet
w~l. Kleine Jan, kon daarom oak niet meedt~
toen Sinlerklase de kinderen in seD kringetje .cbi.ide
on toen hij lelf, zoo "liar, mee in den kring ·:gmg
staan. Wallt ik mag het nie~ tegool!lprekon, .do · : oode
he., ,er~.t eeD oogooblik alle bie•• boppelijke deft.ig- '
h.id en lerwul hij dear 100. rondhllppoide bail . .),ij
zelf. bitte r ' weiDig van een ond beer, maar' bij ·. deed
n' veel Dleer denkeD, .Is 'gij h..ar teo, ~inate ,' keudel,
AlO Bet,. de tweed. m.id. Di. d.D.t heelgo.d. Vraag
het lIIallr aan den pa!(ronier lao de;\ <ba~oD • .pie b~~ft
I.,tet nog m et han ge ....ll~ op bur ~Il.ltten: ~~I~ft
(ik 1\16eo niet don b_ron mo.r den ·palf... lii ••). ND ....
kl.in. Jau. bel.r.C" .I .koo •• nODw.lijk • .. '!lO~ .Gp
baa' artn.e kromget rukkeo voetjee en ,&1 :D1~" aV.do
voor &en deel .E'~ genoe-gen - miMen "aD · · de .• adeN
Ii'otje., p.et bad •• loch en biot .. n be.tje ...klWat
klapt. Ii) io d. bandj.. .eo bo. ' kr..ids·.1$ .... .pleloi~
to.it de tooferlaD~arQ ' .. tooa<l ··word •.·. ~.o · ....m4Iij ;.op
la~
hot l•• t.1 dOQr ~ .. r . m·o eder g.h",ld ",.o rd, ""-:
da.. zoo "ar"l,je. i'ge.tQpI> ill . be$"iDd~~
genlie oil vQQr be. . .1 hetlekker. dat 'V · seJrNieD
¥

ov

. ~~d~~~~a"..;~~e:"..;.."r:":~~~;;==:·

Il.. .t hy ...... de .p.arball;'be.(t moede• ...~~IIf.
been Ja". · nil .1 .o't'er dentijk8daa1c\erIrl,' ''. ....
;·d.... .. .bodot madt baalt vier~ea;: ... , ~"

sroo' wordt, dullool/' .llj . '00,.1 hII' >OP$Npwd'

1m

Bi.marak. '... WHlu.,... bli.jkt loaukl ....r, Hilt

dd Pi"I/~f. d",t hij iD de·, ,oor~"te1de ft.,denoo'('wwdeo

Diet••• i.t,'w ••rtegou by .iob ter willo na Dllitlobllnd.
bolang ,~... ttcn moot ..... hij ,or ...t~ pt hot oiftllkb.eld
om .... OBnig .odor hol.ng Duiteoh bl06d.D Duil.ob
g.ld In oifor t. , brong.n. Opme.kelijk i. '1. d.t by
siah "an 8e06 herh,.liof! aijner n~Hg€lr .. rg~l~g~e \'6rlekt:7riflg onthield J dat; D~it"oh,I.Jld niet o',I.'fP.lr.~bi~lig
.con kUDnsn toelian ais OtJd6[1r~1lrs b~lan~.n bedrelgd
1r~rd&D. Zijn8 p4,litiek w8rd, n."r tbane 6pllieu\\' blijlat,
ze~r nauwkt:'urig door lord B"lloontlfiesht in 't begin
der tf')gl;lllwo(lrdigf! liitLi11g be!!clJrevon: Ie i,,, IODci?"
t\fijfel eene Taderland"lio1'6Ilde. maar ook, bet~IJ dan In
go~den of kwadcll £in, t')ene .ll!Ilttb.ohf,jgo poJiti fJ lr: Maar
100 -t·en.rellettetl op Dc.'t~ch~ b.:-lnngen print! BiaIDBroJ::

wf'lothoudt om de verYulliDg der ianggekoeeterdf) wen~
echftll 'en RUBia- d tf!gen te werkoD. niet minder mag
Terwaoht worden d.t dele IslCda reden hom belotten
,at ~!n ' Ccst ':!!~rtik to bnlemrnerou in bat handb,nen
'an :tJ.etgeen diL RjjJr .. ijna behmgen m(1an~ t~ lIlooten
a chteE . Ret; epringt in 't; nog dat d~ rerklarmg', door
prins Ac.erspeTg lo Weeflon afgel'6gd, eeu gehevi amrle r
kuakter dl'.ag~t en v.n 't boogBte gewicht lH 'tf oat
OQlttmrtjk. Itch tea Bteliig~te tfgen eenige dar .prel.i~
minaire V('IOfwaarc?6u foor den vrede v6rte~. Ult BIB'
marck! opsolllming der vl'odeJilfoorwl\udell ZDU men
opmaken, dJ\c dauin ook een of an der llieuw ,oorl!t~l
betreff~mde de D"rdfl.oelkm voorkomt J maar "(ootal In

~~~~!tr!~htll~~'dta:re dr:~:~ij~!~~i~ :~~. d'~ij I~I~~~o:~~

den letterlijlr:en £iu 'fan 't wootd de honding •• ll Vln
een sterkgewft pen d InflJl, wi en8 eig.~o.domm en aa:u ge en

onmiddolijk go.a.. blo "tot ..n.

Hg" gerocd ElC htol-

Ven to beReheuneil, voorai zoolang al" hU r;orgynldig
·ve rmijdt ZUUtt Itl\buran ltu~t;ig to va-Han, Hij l,iet !.lair ..
om me t bijo. cyo lecho onfer!chiUigueid op de onruij!:;
,an an deren II eel", en :m/!t hun reens bij voorbRat
a"t Dui t.~hlftn d J:ieb ann getlll enkel gevalr zill bloat--.
atoll.n ter wille van bet b.hond en de veiligheid un
eenige:a .nderen St •• t. .In do pr.oLijk •• l lijne bo.~
ding daze r:ijn, dar, Dmtl!cbl&nd op hot congres ~lJn
rnoteelen steu.n geven !Al .an de door R aa' Qnd ~oor..
geii~eldc ¥rade8f"OOrWfta~.ieD, ~.Ir aan den an del en
kant niet vOOrnern6 Q. l~ aI taoh tegen t e verretten,
indien s ene An dere mog eudbeid ~B vetloverpt. II~t kan
IUoeilijk ge,egd wotdon. d.t dote honding iet. t?t
het bellond des rrede! 11,1 bijdntgeD) mftAr eveom m
kan men bsweren, dat zij g root t egenwicbt io de
l werpt. Duitsobland kao ".ilig buiten rok'Ding
gelateo worden on d. b•• liuing blijf, dna .fb.n kB~ij k
,an Ro.land, OOllen:,ijk eo Engeland , He~ a SDIgo

,o...

berredigendi} lDo:ment is dit, dat r.o.,.el BiBIDQICk alB
A..UfJrllp Cl rg .,.n meaning :iijll, dRt geen be~:*.ren maer
un bet bijeeukow6D van een congrea In den 'Reg

S .. m...... ; M.ljer. Control..r · te .~jjaD~ &:ad ...; ,
A. M. 'en d.r Mo." Rrfp •• bte,.Berbelr. K84irio;
J, G. I'lat.,' Koop·mlio, Slw.r.nJi O. A. . . Boerueier.
A.pir.nt.Controlelir t. Djoti •• Tnwng,I>ODg., KodO>e;
.~. 0 ,. SOberpM. Ooutr.l.u. 2. kl.... S'p"oreo. B.·
g.~ .o; B. Scbolten GIb., OObtro'6nr BaDdooll, 1'i. R ...
geDte.b.ppon ; ·Dc.IIJSobuU.. L.n~hllord.r. , Solo;
Jhr . .L . • an Splioter. ,Admiai.lr.tenr ,Toe •• ogggAo.
·J jiljol.ngka, lIa.dou@; G. Btoll. Bota,ia; Y. Bt'ik..... ,.
II., Ani.tent relidtmli van KoabinsaD, Oneriboo 'ftD P.

b6@.tuur benoemd: D. ]'. yail Alphen, RelJideut van
Beloeki; J . 8" J Andefr'6g, A.l pirant-Co n lro16ur , Pitd".
glang, B"ntam ; F . D. S. A. Am ent, :. J miniatratBur
ran l'andjong .. Oost, Meekter o.orn ,gi >
Batt,,!.; c.
G. van Ba8rl~, OG!!:troleor 1e k! s; lI!Io, Griuet",
Soer.bai.; R., Barre, Koopman, Samar&.llg'j Bijunck,
A.dministr.teur v.n GacfJit&tl, Mal.ng; O. M . de
Rocnem 'Jnt, AlUlistf!lnt-resident- Tan Leuok, WODOlob!>i ' aagelsDj J. H. B Oomsn, AJlpil'ant.Oontroleur t" PODorogo,. Madioenj 1, W. R. Borgerboff ,an

~~,~,.Ber~~~ , _~~~~:~~Ol~~~ __l,~\ _~lft8~,_ .J ~_beri ~oIl;:-.

F.

Dommelen, Brfpaehter~ Nobo, Oenarang; W. F,
Bngelbert Tan Bevenoorde. Alplra.nt-Oontroleur, 8a~
tiglj ,T. Cb. ·~.n HI, A..pirant-Oontroleur, Blors, Rembangj W. Greve, Aa.istent-Tesid cnt Matluudjaj_, Pre.nger; W. L. H. A. Horloff. }_••i.t.nt-r"ldoot Berbtk,
Kediri; H. Tb~ Hendrikn, A.d pirant Control flur B"rbl;Jk,

Kedi.i.; 1<'. 0. A, I. J'o.hl, Ao,i.~.nt-r".idoot, Djokdjo; K. W. H .• Ligt,ott. Ae.i,t.ot~ro.id.ot Keodal.
Be~d

_een nuilll&ohioe. want dienen dab sal IatlB locb
,reI Do~i' _:.kIiDIU:DJ tij moet m .. r naaiet.er WOrdtlD;
nu d,t ie haar tl.ote Antje ook!) maar yoor 't oogen~
blik sit J'ane warm !oeg... topt in bel ... g.olje 00
raadt Db eone wat aij UD b~ar hart houdt gedruH ?
Een pop. menoobl Eon ..ogekleode pop! Eo op de

t:r:'j;~~!e.!:Pbe;~: ::.:I~":tk·8.~:~O:~nW.~ol~:::;~
en . .t mooi. 00 ook: iet, degelijkl ell duurcaamll.
De kindereo van de mangehrouw komen 'thuie met
GeD molMltje dat druit en tne~ aen muis die Ipringt
(ho.".l .dlll bad Di.t geboefd. die bebLon wij genoag
bij onl," ·merkt.e de maDgeltroQ" 'Uoolij _~t op) en daD
Iwoegden r.ij nog ODder ·e80 pak. maar ~.o.D d. mau-

d.,

gelnouw
op~mdeed toen Jr. •• men ba.r de tranen
in de oogeal ·,Wat ••~ beerlijk:e perea wollen Koaeeo,
eD, eeD 'idel. en broek ,oar, hrt, jongefje 8D sea jork
en rok ,,_oor bet mei.je•. eo 'cor beiden , een ferme

dOl, ,e3 or• ••• ook DOg ....1 klei .. kiDdergoed bij. 0.10
id.l" '.t k.on .1
r te pl' komen! ' M.ar d.
mao~I'r<o., "iet d.t . boe . er ook traneo b.dden
p.""';d', bij het iopakkeD ·'''0 ', d.t kleiD~indergoed.
gaolOb Bodere .traneD d.D die zij ·no.bij bet nitpakkeD
yo.goot; · l'lij.:,wiot nlot dal m;>ederlippell barllto,ebtelijke
.'eaheldahueaD hlddeo !lod.u_t op 'aie .o~j •• OD die
huibj;e, gaol .DU ,.D'.·tllogeliggen, aoom ..l bagel..it "'.·....,I.om 10 .'c le'!,.o ger.ld , llele,go!. your den
ldai- 41e ~ .... i!8"" moet\otl"llllle... ·1I006igbad"
~toob .e.wljl .d e man,tl"onwG"d ..... Ue '00'

gao.......

:t C!:!',
~::':f:'::tm~-:.~;rJ~~~ioi~
''''.-teli
tilar

elll.pdrollmde cia' -im..' . haar pop Ilit

=~::,:,~d:Q T.th.~~~oO;r~::
1Iat-''''
, ...~
, . ' YO
, .,m,Qgde
. ,eDiI,- , '~.mcl
, . . •• 'pro'S"
!~ap •• " . cluett IIItt cit pop, ia bur 4t00lD,

worden 8cbolen geopeDd 'fOOl Ilonen' fan intaudsob e
huofden en andere aanz;ienlijke inlandcre,

Z M. de Koning heart benoe md bot ridder ••n
BeDlblcb .
TWEEJARIG VERLOF ,.rleeod •• n; H.ib ..,
commie!)j GfOlJJ:l,emeijer, ingcnieDr.
GEPENSIONNBERD, Hauke,.el, g....... n coutroleur; LenniBa8o, optiieoer; Opperman, ,endnmeestero,
D.kker. kl.r~.
ONTSLA.GEN, nit '. lond, dien.t 1<'i.oer. opliobter
btl
W.terat.,t.
BJi~OKMD: tot veodulnee,ler teSoerab.i. Brodb •• g;
tot •••
bij bet v.oduhntoor t. SOBr.b,ia

p

delinge •. Wij onifingon dit otnk. dot in de Batavi. ·
Iwhe bladeu va.n eergi.te!'en werd opgenomen, te I. at
om bet 8andBaHig te leton, Wij bopalen ons ·dDlrom

tban. to t de medadeeling. d.t men al'. bebal'" vele dc r
reedli vroeger geopperde ber;war:en begin nien we be ...
laatingeD 1 eens aaoBporing dar Tweede Xamer in dlldt,
om zieh te doen vo orlegge n eene M.emoria faa de
Ba.tar iasobe Kamer van Koophandel, waarin oyertnigend werd asngetoond d.t de laetoll 1 tbanl! reeds aan
Europeanen in Iodie opgelegd J veel zwa,ruer z.iju dan

ot,...

Bnrgameeltrej
tot 8cbout te Deli }'6IellSke~n j
tot eereten commies bij bintJeD!. . b e~tuur Oferdijkj
tot tweedon id. M.ij" en Pacquer; tot d.rd.n id. van
deD Devendorf-;
tot eereteo' oOUlmie. ' ttl Biodong Mnller; tot tweeden id. nm Loor tot derden id l Bontt',

tot tweeden commi •• bti den Po.t- en T.leg...fdienet
Oornelio en Copper; tot tijd.lij~ id. Matray; tot d.rden id. van dot Stra.ton on MOTeb.lin" t ot tijdelijk
idem Hag.n.
OVIIRGBPLAA1'ST: n •• r Bezoekie de boofdondorwijr;er Tekolsti.
TWERJARIG VERLOF: a.n Deikeru., luitenantkolonel,
Uit de Batt.kl •• d.n beriobtte do O,ent. E ngel Jon
20en t. zijn opgerukt teg.n do vij" ndalijko hoofde n
Tan Looboe Baringarj Da cen hardne:..!..igen wederatand
en ongeloof~lijko kracbtJJinapauning werden fier r; '~ar
verlterkte k:llmponga genomen en h :lt'woeut. Geen <100-

~::k.:~~n gewondo n; b_i ged rag der troepen w.s ail·
Po n t ian A k, 26 Manrt. Ben pAbrouille Tall 50
man en 1 offioier is geEondem t.,r b Sloberming vaD do
K.ntoe,. door natang-Loopars &lnge.aUeD; de vijand
werd met ferlies terugge8lagen; yan on~on kant itl een
olli.i.r gewond. Een ,e.. terking ,an 55 man met 1
oilloier, boneveu! 100 ket~ingg'Dger. ZUll ,an Ponti~

meer compl e~t z.ijode, hen deD toegang tot MobamodB

p.radij. ouh.gd il.

d.~r~B~o:~~~~~;t;n !,tiV.~~~I~:n~itm •• l ni.t mind"r
D. eente hI van de llonw nn M.. Ponljolemito,
demang fan Sockooh, eeD nouw fan ongofeer ali
j.ren. die . ieh door opbanging raa het l.ven beroofde
in eeo dcr bijgebou ...en ran de waning 'an b.At' man.

anak naar de wearen geJ:ond ell;

nout en .
"Een d.g v66r deb .ij baa, w.uLopige ,olvoorde. had
tlJ bet plaD opge..t om Slcb n .. r Solo te beg.,eo.

:~~r~:~~n~:d~~n~i8at:r v~;r.o~~:~e:::n,d:·u·~~:neij~:~~~

te 1m •• oto a.ngeaomo., van wa•.r ~it 'ij .~ll boodoehap
zon~ •• n .hl.r oobtgenoot. d,e zlCh d.d.IUk. no .. 1';'0'

~:;~gb~!·~.:~e,~.··rJ.:lr·'t~:'~·:;o~:c~:h:el~~e S:~~~[~t
w•• uogekomBn. jui.t terwijl

_I d. "O""'n van d.

net 00001. Sinterkl ••• met de kiDd.ren gadanat b.d);
tm terwijl de kleiokinderen ,an b.k~r grootmoeder de
aoo,e ooren DOg doover dreigden te r .. t~len en te
tromm~len,
letterHik eo. olerdra btelijk. want Llln
mOJ/djee I!tonden niet . ~ il 'Dn - al de beel'Jijkbeden die
lij galien haddf;D, en terwijl dd min ouk n ••~ hu.il
toog io b.t midden 'an hOI' d.ie, bela.t eu bel.den
met boterbamm.en en met een nienwe .oIlen dl!ken
en Sinterklll8' wig wetee wat al niet maer, ()nd~r"ijl
zateo lij die dtt oorsaak waren 'ab &1 d ..t geluk weer
met hun beid.en al1een in de k&mer. e.-eo te voren
vol floolijk gedruie. IlU weer atil, en toch Waid bet
er hun Diel I.dig. niat oDgetalJig. Zij <oeld.!l .ioli
bij al hUD gemis van alien die van.,ond g61uk'Jig,
w.reo mi ... bien Dng de golokkigoteo.
, Hoe goed
hon pl.n g .. I••gd! Hoe asrdig
"6B 6Ue8 - .f~eloap8DI Wilt haddon de kind~ren r;i cn
lerdeg ••e... oak! en .... 1 hodd.n de klei.<n gr.Pl'i t
ged ll &n. Z to ging bet e&n tijdlang vln wpefnijdan,
tol hij op.tood en h••r .. at eeo barlelijk.n kn. daoHo
"oor ,I de lorg eo moeite die .ij eioh g'atroosb llad
om hem IDlk · eOD eebt 'liaven ·Sintf' rklaaearond to
bereiueJl. Maar zij wilJo di·n dank ni . . t ' eo.vile.IDPD ,
"Ik dluk to dat gij n~ij to) hUD .. gehol,:en b .. bt; 01
neeD~ •.. Hier bield cij
nGij m.ee~l dat del oer yan
deD a.oDd aRn den goadeD bill.bop toek.lOt P"_
.N•• ~." .P'IIk .ij MoM, • mo.r ik gol",,( dat bet 0 ..1'
j 101180 w.. die uit den .allgeo hemel n .O,D mij
l!e~rt .iDgel1lli~eld' . Wilt ~ij Di.• t· meervoor m ij do.n
k~u~. dtBt: d.t 00.. «i", arme broerl/ •• en .nljoa .di. ik
b.ned._" beli..:bhl'll.lato.,", ,,
' '
ED hUkuote. h••• dnhbel. t ... der.en iij apNlken .f
01.0, h." .01.....ar . Sin'..rltl .....oad ·100 1'1ordln or "V
tioliJl811 dOD_om dw.,me. ~I.fDe.;, ,die '00' hllo.e
lIoM.·olie ~lU'kD wlIJell . ala O4ID Dol.telliobep " ao bUll
no.spetorrea ,Idlld!
'

"II

1t

or.

,11.,.

4

e Beaidenb bevindt

.ielt ald •• r.
In do Larupong8 ia d e gtil,o o.dLili d.to6ltaud •• umer·

ve~:.:d~~::~~:f.r~:~,d~:r~::.:.~et d~::Oj:I~:.~~~on~~
~:~::d~:~:;e~:n:~tS~~~r!"~:i'l:e:ij!p' ,.:taAtJ ::o~~n t~:~:e!:

0,

znller. worden ,etkoobt,
order uit Europa·;
DRIE NIEUWB ·KOFFIJI.

Sorteer~

k.lijk verbat.rd.

I

Van Reuter.

.

PeleJ'801l1'(j, 1 April. Generaal Ignc,cieff is van

, Weenon

teruggakeerd.

~alf-o~~ciee: WOt~t gem~~dJ

en -W- a-Qrnoleris~ "
G. AWBBMUTH.

682

-Vr:jjdag :5 dezer,
zullen worden verkocht;

10 Melkgevende Koebeesten.
G: A. WERMUTH,

693

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

Op sen nog nadsr te bspalen dag
ill den loop va.n deze Dl.BBU.d,
.ull.n

wy

op vendutie verkoopen '

HETHUIS.
gelegen uao de Blinde Spek,troat, to.beboorende aan
d.n Hcer H. E. EUZIEBB, ing.ri~bt TOOt oeme
Broodbnkkerij eo 01. .ood.Dig geoceDpeerd ge..._1
door deo Heer J'AUSSAUD.
llimiddel. nit do baod t. koop.
Inf~rm_tien

te Terkrijgeo bij

SOESMAN .n 00.

699

Op Vrijdag 5 Maart,
Eal voor rekenio g van. bellDguebbenden wordell yerkocht het door .ee.... tel· baoeh.digd~ ged ••lte Tan'

J B:8&

°

41/46. 5 KISTEN

Hammen,
Pr'ovisien,

::'&EO
1/64.54
do.
ex Sloomacbip "P,in.e, Amalia'. kapt. FABRITIU8.
706
G. A. WBRMUTH.

Op Vrijdag 5 Maiut,
1:.1 foor rekening van belanghebbendfJJl wordell.

varkoobt,
HE'l' BESOHAJ)IGDE GEDBBL.TE VAN

dll

INDI80!!'» SPORD.

demang Ponljo,emito bad n. 1. •• 0 tw •• de frOUW i:6~
nom.n •• onderhidd die in heh.lfde hui. met do e.rato,

OP MIJNE ·. VENDUTIE

Van aanslaande Vrijdag5 April,

don N.d.-Leeuw d. Majoor Pragm en de A.s.· Re •.

i, een .dres .an de Tweede Ka.m-er
in cir cniBtie, baYAttande een protelt tegen de voo.rge
nom en bela_ting van Elll"opea.nen Oll Ooltoll1cbe vree m-

~e~~~;n w~~~!n,at6::::d()::e:60~~e::ll h~:P :~~~:~~ :~~

Voor ~ Koffiepl,tI1te:r-s t

BATAVIA dd. gi,t.r ••.
Te Bantio3Dg, Mage!ang, ProboHngo en TQndano

BA.TAY U

Kleine mededeeli n gen .
Tot g.... on. leden fln geno.md Genoot.chap zijn

op hun daarloe Bitgodrnkt ,erllng.n door het Boofd·

rfEI~EGRAMMEN.

II .~t .

Hn TUD801IRU'T
bet India.h Landbouw- Genooto.bap No 1 en 2, beeft den .olgondon ioboud,
Beric~t DopeDH de Go uver na lllonts kina,onderll~ming
op J ... g.dar_nde het vi.rdo kwart .. 1 1877 door J.
0, Bernelot Moen •.
Seboikund. op den I.nd bo n... toegep •• t.
Kunatm'ltig dragon van k offie, door W. Vou b!;·.
R,m i-onltuar. Premia yoor een werktui g tot berei
ding der Rami"'iezeis.
Modede_ling •• n K. }<'. Holl e: 'l'unsporlmiddele1l.
Ye radaliDg vaD nuch tbcomen,
Boe...ukondiging. Handl.idiug '001' de koffie-cul·
tuu-r op J aVl, door B. !'". G.
Eeuige n ..gpunten ter be.preking op hoi 3de
Indi.ab LAndbouw·OoDgr •• , door B. v. G.
LlberiA·loffi • .
w

is onbekund, maar meo verm oedt, r! at Kurtowidjojo
zicb heart WIllen ontrakken Ian eon rechtsvervolgillg.
(Vor.le,,/.)

T~n eindo aUe moeielijkheden te foorkomen, etaaD
do ilft.wah'e, -ws.lke de Wedan. lieh t{)egeeigent., op
n AiI\Ol vnn v ers ohille~d>;} deaswingezetenen.

Te Djokdjok.rt,•• it-ton nair men
beweert 21 ter doad veroordealde ketjoae in de gan,ngeniI on wooht men oleehto op d. bekracbtigiog hun·
ner fonnissen en de welgeri og van gratia Vill ZijUB
EI:ceUentie .don G,)lUerllenr Geneuill om ze op te
knoopen; Van felen onder hen is de d8Rd wliardoor
r;ij de dood.bruf' Terdienden reed. mear dan een jtt"r
geleden. Dit i. to l.ng. We ..cbelijk waro het dat
de Btrut' Bpoediger o·p het feit l oJgde, maar nog wenec:heHjker lUag bet heeten, dat, zooal s reeds rme dikwijls
ia •• ngeme.rkt, er cen wijr:e ,an doodrttraf war de
ingevoerd, die mear indrnk ruaakt en W&afYOOr de
J'....o bang i,. R oed. herhoold. malen i, or op dit
a'Dbeold door ,orsohillonde bladon g.h.merd; bot •• bynt
echt.er UQt de ziekelijke pbUantrop1e der Nederlanden
het bator rindt, d.t in de Voratenl-andsD de grout-..
ate on,eiligheid heetBchb, dat er geetolen, geroofd an
gemoord wordt. d.n dab •• burk.u, die tooh eell •• ban-

,.n

Lin g. D. famili. ' ... ok.rt d.t Set,o djoje ~"n 'lagon
'tun i.r.n_h in uigb eid lead.
De fiorde, die tot de.:e !"".nhop;ge dud o.,erging,
waS KercQwidjojc.1 uit de de~'i ~·,:;,k" .r.> , onder Boit)lQ~
lie, die zich Ian een der oelJoelr. ~._ ~n he t bui. · met
een buikb.nd ophing. De ..... r. reden ,.a " " . d ••d

Ul~' Z !;).:J.:U DIa'l'JUO~ in deZie r08identie werd on. medog0i1.eold , ilct de wedllna fa:) dD t gebied 50dert j8r~n
] 5 boo.w uw"h iu e igen caltuur boefr;. Dd latidrente
'"'' dien grand wordt bet.ald door het de.ahoofd, die
!e nato arlij.k OYer de oferige .a'68bgereohtigden oru-

die •• n menig Ned ••lender in bet Moederland.

Ve~!!!.? de~~.!~~wsberichtcn.

werd YIn ,brandlJticbting. Zij .... nifl tteg~nf!~.80do tV,
foor een 1 •••• n•c he vrouw, een rfli~d . 'vrij geforder..
d@D leeftijd bereikt bad, nog IMr 8C !' :lUU,
De tw.ede .elfmoord h.d pl .. ta i ;, de dOl. KebODrnojo ondl3l' Bojolalie, wI:5.r een li:.d:ure Kertose:..iko
,'eh met Nm kritt olld(lr bet h1! rt etau , De redlm biunu ia onhek.end.
D e derd. gabourde in d. d •••a 'Dj !, IgglODg bf C:a·
1ioI6". WBa(' 8etrodjojo zich •• n een Niongkabouill ver ·

Dn:r~T"'LL••. Ben in!jek fan Ponti.uak, tijdelij.k:
gt\veatigd iD de .ampong · B.ndj~1'1 en ,all beroop
kooptntm jn edolgeMteeuten, T8uuimde - 's .,Qod.
ClltS& 18.lt to huis kOlP.!mde -- lijn trommel met dia~
mllnten Ban den buisbeer in bewBring te gafen. Hij
plfHltBt,(,) le echter Tl.i: n ... t Iga. hil!l ofd kuuen, mene.ude d.t nietn"nd liijn IOha~ zon ko.nnsll: a"nroco.rQ{l,
.",der dat bij ont ..... kt.. Durin b.droog hy deh
eli:hler, w.nt '1m orgena WtllJ de trommel, die Toar
meer din f 1000 diamanten be,atte, .poo.loo. verd''IInmen.

T!l

q bokelahlj'b..r jODg... medenouw nor.

09 Iloh .de. ,origon nond '" Imoroto ,biJ nadbon
Ng.b~hl Pr.... iro •• ntiko had uitgelolen. d.t "V wei
.pa.dlg gedmd .oude .. orden. d... r .ij Uo80buldi,l•

I I'. W tgener. rNiden.t ~~~~_Ohcr-i b un,

I t AllD.

---------------------_ ___

pelioggi'.

••.meld ... a'~n. b... tt. w....... bijDllj.. ",b.lmte, 0'0' het
.ob~,d..J. dot hear •• rijdelde pogia, on "twll te
.~rw~d.ren ' ......10:1 I. ad; b.... onmiddellijk' ui1'08flll~ d...~ . ge,en AU 0111 'OQrll8meD', dat lij ...• eado
.~";~.n t'Jd met ,iob ..,heeo . Om te drageo, · door

'1' &0 134;,.4 kisten BEELDEN.
ex Z'ilichip ,,·1'bir ...., kapit.in C. DAHL.
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G. A. WERMUTH.

Op Vrijdag aanstaande,
zal nag worden

Een

ferkoc~t;:

goed als nieuwe OOGCAB met S.iNDBL·
WOOD PAMW eo TUIG.
.
ZOO

703

WERMUTH.
(Voor h.t I,".d.)

Aanbesteding
UD d. E.>:ploitotie un bet Dj .tibo.chp.roo •.1 LOWotl.
NOH, gelagoo in do di,tricten So. 1 a D
N g ••
'If e n J .fdoelingen Rem ban g en ~ lor., rHidenli. RBMBANG ' groGt O!lg.v ••rtl~ (Dri. hon-.
' 9ld vijf on t .. iot'g) bouw•• te bOlld.,. dOG. den :&e".d.nt '00 R. m b • ng op MAANDAG deD Sen
J ULI 1878, de. "Qormida.g' ten 10 uur.
(Zie do in de llJnva.sche Counnt" van 26 M:aart
1878. No. 21 .n vOlgollde nummo .. d""roml•• nt ,oor'
komende aUMnce.)
De Directenr ..n Binllenland,eh-Boaluur,
Bij indispolili.:
De Secr:e t: ar i .,
702
J . MEINSMA.

If'."

u' ::r "'De

O?derg6t8ekeQ~e reconuD&lldliert
rlCb b.re.fdel~k cot het AAN.
NEMEN en UITVOEREN
BOUWWERKEN, zoomed,' von REPARATIES UIl
WOON- en PAKaUIZEN, e,,'. en •. , b.lorend. bij
ceDe Il 0 cur .. te en l! 0 tie d e bedieninr, tegell
z •• r bill ij k a ko.ton.
Te .preken of to ontbieden in klmpong TAW ANG
DJOE!lOEKORNTJI. tegeno ... bet Log 0 m. n t,
d •• morgons ,on 0 - 8); en dB. middagl van I-8!

Tan

ARTODHIMEDJ'Q.

711

dat granl Andrus,y heelt v ar~l"ard dat UO Btel1l'lJk, ElOngarije geen vredesLl'aclGat kan goedkeuren. \Vat
slrijdig is met de Enropeescbe of' Ooslenrijk.Hon.

I

gaarsche belallgen.
X(JIutailtinopel. 1 ApriL D. , T'll'kscb ~
beaft BniJukdel'e opnion\V beZOI.

"dillerie

. Loudell. 1 ApriL De b09d. chap del' Jiollingin is
kort ell bepaald. De oproeplDg' van de reserves wOl'dt
noodzakelijk genoemd lea einde '('Plleu te kunnen
doen tot behond van don VIede en de be8chermi ng
der Britsche belungen.
De Markiee van Salisbu ry i8 benoernd tot :Hinister vall BuitanlQndsche Zaken en r.e hear F. A.
Stanley tot, Minister· van Oorlog.
net bevestigd zioh, dat het Go nveraement de
kolor,ien geIVaarochouwd en de aand.cht der kolo.
niala gau,vernemen!en gevestigd heefl: op de nood·
zakeUjkheid van het nemen van rna.tregelen tot
ver~.ediging van zwakka punteD.
Kon.tanti"op.l, 1 April. De Ruesen versterken de
Tjutjaldo.linie.
d.

M~lJeDEgg'ot~~Nl· ,~·:' K~~i;~~iMlrl~Ilijt'~

~~~~ll Ete~[tD~••~or3ft~~!~R~~:n;h~~~:t~ij;,tl \;;~et'~

evenmlu op eenige t.oilettafel 28.1 ontbrckcn, "Is zulb ill Nederland het genl il'.
Getlurende den DOg alcchts zoo korten duur va.n zijn belltalJ.Dt
been dit fa,brikaat een reputatio gekri;lgefl, wanrlla. tal van.
andere llarfume ri o-llrtikel~lJ tot DOg tou ateeds te - verg~fs

~c!b:~lfe:tditf~i'~~CJW~o~rl\~~~~i~r'd:rieto~~j'!~~~~d~~ri~

paroe die Jllaats gc'!en, waa.rop het-alleltziD8 Tecbt heefr, en

:~k:e~e~ninBr~iil~e~~r dr~~l'~~k~i~!.n.~~~d~!1!~:!dl~b:!
~~~~~ P!:;h~:C~~:r it61r}:oM:~~~~i~ ~a:e ~!Q~~:'. d~n

Adverte n tH! n.

COlllmissie · Vendut.i e
opVrijdag 5. .bril,

680

blJ G.A.:WBBM'O'TH,

TROUSSET &:

Co.

On tv £n g e 11:

Prachtiga FraDlobe Iwarta en geitlclll'do &ijda Toor robe.,
"
stoffen en peroales 60rD & jour fOOl

ove.kla.dje •.
•
•
zwart lijden dame. rokken.
Witte ole.prokken,
PercQl e p"jgOOifB,
9.eer lieHi dameli d88jea,
llUan
g.bo.du~'d o linno" d.m •• hagon en man.b.lten,
WoU(lU ."ooddoeken en tlllawi.,

.0

Gebordullrde atrooken e.n entred£ux J
id.
kinderjuf'ken,
Kaoten tn linnon. kiDdenoborlje·,

Mei8jea en jOD,genl hoedjes, Z.itsere model,
l~c hte kroektr kinderk,., ullen,
P ' scblig fljn wit organdie.
Zwart en golrleurd kope-rvoe riDg kat-oeDI
Chi) linnen darul\8t TOO: div.eA.

Wit dom., f'on cl .
Z'N"rte en gf> khmrde na.!$itijde 1
Pnchtig z,ijd ~\n cehaqlt'lS 'fOOt gl'kleoo'e avolldd~keD,

B ~t'ren cole: en dllf!t1f.n,
/I
S ,kif uTd z.ijdC'D Bol.·tren,
G6kl::~'~:~)ongektceda Jfranachc Poppen
P(fB~ljt .

kop

QQ .

(oi"Q~te

tloh ote' s,

BouUlon Koppen met. dek.el.,
Eehtol Grulat paunef.- eQ rj r8e~J
Fsutalie paro,s. en broeeJetr-l
'
Odeurl , ,ao Rimmel.GeaneUon Pin..,
Bobt.o , HS Jlao de 00108 •• ,
BegO~II80 bandwdrioD,
Llnnbf'l\oill,K~.eo, ~l~n en L~pekleedj....

VRRTaEI:I!iJl BOOTEN VAN DE ;N. I. STOQlVAARNIAATSliHAPJIIJ,
~J~t:n-':Tt;!~--.~~am,5!~~,~oe~::j~::b~~"'~Ob!~:

en Jlgen

'fU' denj()ell., '~O.I,lD

eD' P$dir_ naJU A,tjeh; deD lieD en,'J:'~'n_fluLclb 'lDUDd.
y~aJl B.A.,n.TU, _'tia Muntok u"ar l.>,al~m~a.ng (;I,n terug, ilea,
'~D

dOtlD CheriboD, rllegal_ iHl Pekn-

Va.n,B1.TUIA ria',AJljer n",Il,t 1'];ila,lJ8.p don t50tl yan tllke
m'aa.1lt1 en torug Om dc a.ndere ma mil wor1lt d,~ "ttlis 'f'+:riOIl( d

WP~~L
Van n.l.'1'nu.

VJa

l'i\daug on turug.

Vi\t1

PAUJ,)/O

lhnkoolen n1tnr

t)ll

Blltavi~l.'

I

HI

/1

'flll.

Htlrotoj, S,11gkel Uouuullng
Alhtllibou tlll tOfng, den 50n Tall
Van UAfAfIA 'fl,-. MIl1rtok, lhvuw

Tan eIke, mann(!.

Vall RI~OW ria. B~n~:"' i.IliiL Siak,-l':\ol}h AII&han-ua.!l.I'. Deli tl-D
tl!rng. ~n men, na. [1.:~llkf>\!lB!, dor f;W(l(hlo, Eng. lIlailLoot 'Vrl)l
,

Jo",= S6:~A.lIAa l'ia.-,PasoOl;OUll.n. Probolinggo, B,ilzoeki, .Balljot'W'Migi, B"H-Boeleling ,on trrng d.~ll ~O~li "an ,elite mund

Van BAT.4.Y.i4 ria BillitolJ .,11, l'ontianak lInar

t~rugt den ,7~Jl 'V3rn el~ell lllsand.
V~n SOllll-AlLUA. via. Rrwflnn 'UI\R!'

Si~gltawlUIg

Ba,ndJertnaain en

,ion '2Sen van elke ills::md.
V/l.U SOlllABUA Till. frlakn~.sar na-al' ,de Mgluk]mD en te-rug,
len 22en van elke maamL

Vall MA.x1..s.u.:N. na!\r ~ooie; '.'n terug,- den hnTan olke maaHd.
VAn MAj(A98il\ naar Bontkin, BOBll;lk01nba, Saleier f.l.H SinIjai nl\ar Bocton un t.crll~, d,,, 14F.1l1 vfJ.n 'Jlka Jna~nd

J.Commissiollnair
F. 'ltIUJ~:LEB,

]'AHHIEh KALINIAAsi
SO" HAIlA1A.

TE-RI1WG
LONGZIEKTER
[
VEB&OUDREID
BOBST
•

fJ-Z E~l I,D/-I''E rI'E] BIJ .!·. 1 ;:~:~~e~i~ett~~~~l O~~n~:sl:~O:~

TEEB VAN GUYOT

melaalgieler~}l

.

Expidities.

ketelmak(>rU,1
smedcrij, koperslagcrij, draaie· i
rij, aile sooJ'ten van qmchine.!
del,l. gemaakt en g..creparccrd. i
,
f~lsmede verkrygbaar aile j
machincl'ic bcnoodigdheden. I

TEER CAPSULES
UN GUYOT

GeconcentretJrae L£lteur

.}J

\.i i

I

I

R C

H,

. A. '"A INE,

GEOPEND VAN 7 'foT 9 1/ UUR.
6SS
~_ _ _ _ _ _ _ _2_ _ _--'-

Heeren

.ondergeteekeude Jepre&eDtanb

log{'nieurH on
n d y·C e y 1 0 V, Kurten bUd in J a va,' Terblijf
b~ndend" ?',ag 1,lell gU8rne in' 'fI;;rbindtDg gebr8cht met
Beefen ~oflie-P18ntere en .anderer dio ,.-crJa,ogend
lllochten zyn tte door !iju llrmli- vorvaardigde ~OFFIE
MAOBINERIEN albier in to voeren.

t!.

.

Ie K

(I)

den uitvinder den heer
GUYOT, apotheker te Parys wil gcbnllken, gelieve er yooral op
te lenen, dat de handteekcning GUYOT IN DillE KLEUREN
op her etiquette moet zijn gedrukt.
Y3n

K

OfJd(~rgete5i9nde 55 tevenM in staB,t, geeteld desfe-r. \
.ki€1ionde ook teekoniugt)n te lEnerjjn, TIDar wellr,e K~f~
fie-pelbuiten v&n de meest gewilde morl~lIen auunen

wordell orgeri(l'ht.

651

Te
DORP et

r.n(lly'c! pM!

lMJhillen door
De heer

bl·\\t'lPll.

de h )l"

o'Il

kan

:<,WGllts

00

MAC LAINE W ATSOJ"l & 00. , :B.tt"i•.
Me. NEILL &; Ou., i'
S8m ••ang.
FRASI,R EATON &; 00.,
S';e"'b"i".'

n!'niliJk"d~ VEill de ~cht.e 'fer-

ddt

Uk llJ l;ovawm.
Lvrl{cil de. yan zijne handt.eek6P.in l

I't:' 111',<1

\YV,d!

WALTER LAMONT.

Nadere inliobtir'gdI): ~~n kantore van

b0.DE GROOT, lIOLFF et Cie.; H. C. T. VAN
en in de meeste Apothekell en 'rokos.
708

(~) D6

r

l~

VOOUiOllO

ell f 5.

Potje5

~filf

,all.

'Ie Huur!

I

fl,f
enf5
EEl'; llUlS 1Jl de Blilldc Spekstraat.~
t;heniJol1 W CALlS'lANS en Co, Iragal A, J 'Van der "
llOEZOO.
V(JORT, Pekalougan W E HAN A, Solo ARNOLl) en
712
Me '1 •
eu COENAES, ldatte" J D ~LIER, ~lagelang J A.
ZI£lJD1<JL, Samamng GOBTHART, en Co, DE GIlDOI' • ')
1"
h
'.
KOL......
1< F eu Co. WANN1CF.,. G (' '1. \ AN DORP eu Co;
H. L. In; LION en R(H;:3~~.~~._~_~_{7:!
B r u i n e B a s t e r d Pre aD g e r 8.

co.,

~ -- D~ Ondergeteekenden hebben de eel' te
..... berichten , dat zij alhier hebben geopend een

"

l4.87

OplGrn BJlltl·c Chilluil:l

'11 I e li.·T i e J
K ;j ·o-S I J;t l
Pitt B t) n u e

om iloor hand or sloom to drr.lvcll .
377

SOESMAN en 00.

SOESMAN &

00.

Dc-'
lit::Hlt11e tlll lletBt~l worgbl'l.:ggtn, die 6r
Het gt-luel op zich 1I.:r3IVeU UOll hLulr
'C"o"n

\-"11

2

De zoo lang verwachte
ell Villcli Iloedoo.

do

geWOlltl Wt

Tramruaterialen, I!l.el·IP~J.r6.rl!'.

Beet;~!~::,n ~::;~:~~e~:.orten

19~6

..._-,,-..

au V?rlll~~ van

~"

818

.. '.

SOESM'AN<'en

t'o:

SISSON

H"

l

r 6 e j 3.-BEJeGEH. DEPLAOE.

Soerabaia

•.

IJiqllid¥tie.
~9QQ. .·l),~r:ei'~ '~I,i"el'~~s~>'9Jtell

'~,;~\\~:.~.~I);,:~~'~:~:;; .!:rrl<\I~:;~'l~~:"}io"il'f~it.
1'~\·I;M,k,Robt,'r~r,~~'/,

•.ull(mt.;~~~ i';\~?OR.-

_. __ ' B.~. ~~zrnR1S

V.e('''krij·tfh (1;1 r:
"'t'l'lDOR&BPUL

II·

0

U

P e.
,582

ARNOL[).-O)!n~.ionnair .

'[teed:"' ";~::~~t;~;rd

te koop aangeboden:
Eml massieve Stoomrietpers-mo]eu,
oyer brel1g~Ild,.- boweging en daa .•:bij beb(lo~ .
ruat .colldensatie warkellde Stoom.

mot

rende

r!·fI

(J- a 11

0

way

.\,.~~.Jb_' _~~~.J..

8' too

r-~

lll.·k~e

tel.

. ill.WEI.ncilg Yooni",n YtlU 24 tubes, afm"'tinge~ al'vol.lt:

.u""t OyljDd~r 26" X 5<\".
IStoornketel 21 X 6' 6".
Ver ..ardigd dOJr d.

He.
A. en W. SMIT, te Glasgow,

Infof1UatioB

t-~

bekomen bij

11.. W. DEACON en Co.

ui t de beroemde en hier zeer gunstig bekende fabriek vall
Gebl'. KNAKE,

~ ijn weder d;'or on!;! ontvungen. lid
l~rllCh~ ex_'mp1Breon mt-t overheerlijken to on
ft Jl

J

0

rn~n 8sn de uitmllDt ~dBtil p~ar.inl/IJ ~tel1eD kat'l,'
De door ODS ontVlng~ne Iljn grand-oblique of &0_-

mod.el

pi.Dit~oS . en epoedig Ct'D ,'y~eug~l, nUel Dla~8iet!ilaho
nieh"uto.n klenr. of ... art geh.,ht.

B.KARTHAVS on

O~.

Soerab.. i...

48l

Voor Heeren Suikerlilb.'ikanten!
Ie koop aangeboden:
(Per Stoomgolegcllheid te ontvangen VQQI'
het oogstjaar 1879).
'1'weo

en

i n o'tI Villi Gaur. KNAKE iilteBdt; 'fer~
lHLerd, fledert D j ·fen d~l~" (lOS it govl.'ocd ziju exprea·
. telijk voor dit kr-HH.utverTlHl"' tligdj het is bewozen dat
der;elve liB 1;1811 gl·bl'uik von 9 jarBu nog gocdu foI!ukhen lijn. Dl'1.oIve kuu- en bij "utVA.tlg.et uit HUN)Pr.
I'.ooaer tfl 8ttl,IJJIlH:ll dadelijk bl;.fl.pe,;JJd 'tfQrr"'l. (El;lfl(l
pianino door on!J,75 pulen yr;f liaur cene bergatreek
v~rll,l[lden, WAS by I,umk, mst, nog luiver gtstcllld.] D<:I
piiHlino)8 zijn fijn nfgewerkt en JOt) stork gebollwd d,d
J.er.elvt1 iiondur verwnar:oozing J daol' Y'JchtigJ pin.teing
i.lIlZ. $ich goed maeton houden.
'
Zij zijn vrij van llnOOrtitanlide gebreken "" .. nraSD
zeer yule p:,_nQIB va~ v...}e d.llJere i.brickoll oflderhevig
'(,ijll~ als: v.l~bliilt,n 'fBtl t.}eti!en (n balliore bij voch-tig weder, trekken '&D h.>t muoar'quf) ranUl, z;,k,kun 1'an
h~,t atembloi(, Bpf'ingen OD barstE'D 1'8U dtlu '1~n!!bodem,
slecht toonbOI1d.HI, klemmen clOf podas.l'JllbcaniqIlD.
De 0 .I3rgaYIg "&'1 DaM tot diKI1DlIt is onmerkbnar,
kurtnm d(ze pillliluas he.bben nIle, 'llrei~hteD wl'\ike

tlS9

-

G. A WERMUI'U.

Binnen' woinigo, d,AgfHl ,ar~i:reere~,g8'WQOl!

01\9•.

II
,

gSIIRsmde .f.taaudo ,ieuge~~ m,et gek.ruiediJ, iln~r\ n.

~J:J""'Tin vatel1.··

1~~~·")~'

705

De P i

_~_~~~_ _ ~~~._. _._._j]_~¥.E'yp:E~

.V1-.:r\lT' rR~~~~·l:f'lil,.lii~~it,

~ardappeleu,

0

bill~Jk

~
TE KOOP:
~ Twee Centrifuges van 32 duim,

'I'

k,'1li.Jk llUUVtlment.

Pananla
Flqeden;

Ho,e,d.:;n.
JJ1lalsl.e mode,!

per Steamer OELEBEs,van.!

IJzer

~ --'-.-"'"

Mixed pickles, Oauliflower, .Ohaw Ohaw
en Piccalillizuur.
Strawberrij, Raapberrij, Black Ourrant,
Marmalade. en Lemon Jams.
Bologoe en Brunswick Sausages.
Herrings a In Sardine en Ham in blik.
W orcestershire Sauce,
880
SOESMAN en 00.

; _ _ _ ..___..__...

8lii .PASSE :1, PEK"t:-.l.

w:lf!Hnm OJ:J.d\ rgdt'lo'kofideu de eenigtlte

EruiglJte AgenttHl YOu-r Java:
R. W. DEACO~ en 00.
S ~ • • ab ~ j

Te be2:lC~tlgDn [) J

tl

P IA N I N 0'8,

Douulc\ BL 'llrip:!-'
Stoomketeitl,
tipoor- en

Pall aUla

OVerhe0r'ijke.Z....K~a~"\

J

BAZAR,

VI'.

t.e London out;vuugeu:

lVIBUW.B A41VVOB,

lJBPLAOE
lJO'l"11B
lUlU...

steeds ved,rijgbaal' b&'

SUIRER-MACHINERIEN,
Specinliteit \lau VaeulU
Hm;l!SI' Oelltrifngetl vlin
IJzeren Dn-kbedekkir,gan,

PanaIna
Hoeden;

Direci van

U i'

lll·

& CO,

C";-lll,s go

l;e

-""

CROSSE AND BLACKWELL

j>.ER!:UER.
BEJ{GEH.

tiJfl;)lL

7,ljH

e.tt 1. (; n:

Snrrll

goed uls nieu:we

0

Pr:gs

~

Mr. &'1 -EL.

de:!

,

egbruggen,

A. & \V.

zooe t s

~eu
J:(.

I

MAWNS l<'ltA.NyaIS.

H. W. DEAOON "'J 00, 8uerabuia

Ellwood, Helm

SOESMAN & Co.

e

. gf'B'ot n in ceo grOL')h'u gegoteu iiz.Bl't:H1 oak, ~<JuJa'
hout, on gebouw Il onnoudig !'s. 'leVCJlB goedko"pbJ

251

COIDtJ]iseionnlir;,

Wegens vertrek te koop:

i
~

tnt' ~(\ tOIL

Ag

EindeJijk ontva.ngen:

j

A. W. SMITH &: Co's

{",','" "hl"11

d~tl

325

466

U
F

en Djocdja.
SSIlln.rJlIlg,
--'--------

zijn thEl.llS wederom :cuim vootzien Vall:

(HJGALVANISliEIW I,JZER 6, 7, 8 en n voet.
ZINK in bJade" No . .g en 10.
PLAA'rIJZER van 1/8 en 1/16
ENGELSOH en ZWEElJSCHI IZJi)[{in nlle dimension.
ZOE'l" en BA.S'l'ARD VULEN van alie afmetingcn.
POR'l'LAND CK\llgN'l' vun KNIG'r BRYAN en STUItGE
VUURVAS'l'g S'I'EENEN ect. eet.

Ut;l

(,'J,utiLlie:",

& 00

455

ARNOLD,

j

MUI~jque Q,;

3 notes,

l lU-.:uJutl.·-'_

vm'krijgen bij

---~----.

Een ·uitmuntend Boenkilmolen.

ell

0" r b i J I "
~! 8 l' i n

~le

673

ell_ L-:cocq.

DE EERSTE OP JAVA.

Ontvang(c',n;

de la rrroupe.

,Fleur de (i- he.

in verschilltmde Ji ttteUalen
bij
Me. NEILL en Co.

Butten- en binnen

~

I

1

SUIKER PANNEN,
te bekomen bij
Me. NEILL en OQ.

"

pour les Adir,

---------.-.---------... --.....

F / L T E R DOE 1(,

i

Go 0 gedre8seerd tm !.O.llier g.ebreken .
InL'rm4tiea bij

I

mmNIER}I} REI:'l{]~~EN'rATIJ~

TROUSSET & Co.
Aehtprkel'iiSlraat nliasl hrl Icuuulokaal vall dell heel' A. JIEIJdL

. (1974)

:p'A "A'DR"I5E!N.

E K()OP

Mercredi 3 A.vrH 1878, I

vvaaraan een atelier is verbonden VOOl" het vervaal'digen vall alle rnogelijke Dall~es ell ICindertoilettelL

VERKRIJGBAAR:

;

teD.

I

' Ii A
OP E
.
'.

Ilagazijn van tlodes, Galanlerirn en Confecties,
701

Atelier

Koffie~Planters! ..
~[~D"
.~n
.---------- , Ir-'d9fi,ma JOHN WALKBR &00.,
WetktuiglFa!1igen
l02f)

Talrijke Narnaaksels

1269

Photo!2'rafisc.h
=

It

R. W.DEAOON& CO.

Ei!:NE GEmmIKSMN,VIJZIT'iG IS mJ lEDERE FLACON GEVOEGD

leder, die het echte product

.I

Expediteur~

I

goheol

30H X 60 H }toestelJallj:

m.ssiev.
Dll:lt

SUfKE&lIIOLENS ' olk
en condenaatie

toeboboQren

.

..,

Twea S'WOMKh'l'ELS. elk 2G .,t, lug X.7 ft.
diamatel', Ult;t 14 Gallo"'&1~Pijp6n hi-)edere r()qk~
gang;
Twee diLu, 24 v~, Iftcg, X 6'6" diameter,.,.et ·.12
Hul1oway·Pijpeu in, i,edere rl)okH~mg;
ditv, 22 v,t. lang X 6 vt. dl.~ter,
10 Gailoway-Pijpon ini.l1ere rookg.ag.

'rW6d

lfif,}fUI~Ljeu

700

met,

t-·e b\lkQO!en bij

MAC' NEU,L.& 00.

l~ev:l~:~g::~~~e~:; Z~ou G. A. }\ BAPP,'getiefde
700
G. H. F. BODENSTAFF.
Grobogan, (~.m.r •• g) 1 A.p_,_il_l_87_8_.-,--",.-i-..---:-

Bev~~n ~~~U;.nZJ)Oa JEANNETTA L'08Ji'BVBE,
!'!amorang, 2 April i878:
.
'JI04
A l g e m,e 8'n e K.8.D n·i,B_g •.v',e.. -

I

,Woensdag3April.

Versclrij nt dagelUks,

ZOIl-

ell Feestdagell ultgezollderd.

ReC1ktenrs Mr. P. llrooshooft en F. A.. Enklaar vall Guerieke.

HOOFDBTl:R :m...,\....u~

te SHlnaru.-l"l,i": bij do "uH"evera

A..B 0 NNE ].;[E NT SF

G. O. T.

U. ~~;rs

v

A:N' l)O . l~::E" &; 00.

"hij .,(>o,,,,,tl,,,,,,UctHr),

"Voar N .. -Indii3 f :tt1'~J ·\-~oo:t· N eder]Hud f 25.~ lle-r

I

Europeesche Kronick.
TOT 25 FEBRUAHr.

..

of hei vee! lust zan hebben of voordeel ' gia amdat
ziju iuvloed op het Vaticaan
zau
ill zulk een _loe-stand,
:i vreeclue. Een
uit· ,Engeland dacht cellS een
Nalullrlijk worden de
den Duilwoaril VOOl' PEccr bij FiUS IX to doen, en

• scheu lmnselier door aHe

Yfedosow,!el'h,mdeijngou, Bi>l"o,'ck

zouden .ij d8ar 'ijn, "8or 'indo blij.pelond. minne.
briefjes' geborgen worden.
~--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

!

en Oostenrijkkomen OtiS -t1Hgezo~.

i

j aan

Samarang,

hem, m3, den den dood van-BAuNADO in 1874
VOOI' de opeogevall~n plaat. bij de prefeotl1ur
J

zlJ ,door BrS)LAUCIt Z1-.Jll ~ van do propag~tlda; i,PECCI is een vool'bee.idige -bis..
<loor om een O\'er~
zeide de bedoeld,e prelaat.
ai'itwooru~

,Maandag 'uacht wer~iJ nsar men ODI
meldtJ ingebro!t£m bij eon 'Europeaan op 'Kobong, en
DIEl1'STA.LLE:f.

I
l

ol'acht on~ uitDe e3.tra~ beat van
R. C., bebehbtHie
lnitend de mail-Milia der
101'iGuten tot 22 Febrna:t'i. -'W ij hebben dnaruit· het
omaa.t

oornaaT.!Jste nieuws

gen-t belangrijk
wegeur.hm invloed op
del' be·
de
~leen uitU1un~ende
na 'den
in d.e gebonwen Ylln-· h-et"hilT.ld-eI6.~ui~ ..G. &. '?~', _~Ihie~_
slonnde bezwarcn nit Ie oelenell,
omdnt er
dood van AN~O"ELLI in 187,0 Tiep
Paus hem floar • OlIlt,e"t den nard en de wanrde'van hetge.tol.ne
cnkele zeel' YOOl'lhl.!l1e Hccn.eele Quaesties' eenVOU,d, ig . HOllie en belloemde hem, In November van het
~. i~t otl~e beC'ich!gever geen biiZO,nderbeden mede te
blauw bian IV in worden gelaten:
jaar to[, billerling. In deze hoedanigbeid
d.el.n.
_ _ __

i

bij
ad interim het hoog;.te gozag
het
laidde de IVel'kzaatnheden van
het Oonclave en on(I1ikkelde een groaten ijver als
iet
volnminenze paket del' overig's conran- ,
blind, of bondt zich althans zoo, tp.n opzlchte van
boofd der.gematigde
die J zonde'.I.' formed
en, wna.rvan de mee~te insgelUlw tot 22 'Februfi-ri t
de beteekeuisder Zuid-Slavische quaestto'legenaver
af.tand le do en van
rBehten "au deu Heiligen
nkele _8chtel' tot den 25sten dier IUlltlud loopeu.
van Bulgarije iehij
Stoel, het verstandig achl in den wil del' V'Jorzie.
Oostenrijk, 'Vaal' de
I'n,n niuuws' geven yl{ij derlw.lve ill dew Kroniek
I 'il'
d'
It
d d t b'
i
r. 't
d'
'kb
zoo .onv~r8cl1 19, ·a.t
ze :3 -voor e ]tau t:l'e
.,e erUS"(;8n en (e el eo, I.e onWrl aar
'en overzicht.
l.?bfl.sceh]ke)
van
.Turkije
gc-en
bGzwaar
i
schIJr~8:n. ta s.tauu, a:.".- te [lemen. ~en kamerling
De 'H ede, _wan.rover ztJoals men weet tU8schen
zlet III do
Immel'S, wat is , brengt- h~L n~ct hcht t~t. Pans, maar bet H.lgemeen
(ueland en Tmkije direct onderhamleld werd, wa"
Dat nngeveer ! goyoele" IS, dat het HeIlIg College, al8 hetgeleerdbans
he.t punt van te worden gealoten, Gl'ootaanhet
held, taot, W11skracht, waardigheid, beminnelijkheid,
01'Bt
zan den Sultan te KOllBtalltiEopel
i zedelijk
en ee:Q.tE~ godsvrucht ws:ardBert,
die meel' dan PECor verdient
PertIgia volgde PECCI de"elfde
bla

Zoo wordt Br
woord goropt vall de tUdellJke
Hussisehe
¥an Bl1Igarije, ~- een van de
hoafJbezwaren van Oostenrijk, Verder i. BISMARCK

ANDERMAA.L wordt daMuda.hl v..n het pl.atse')<
Sealnar geve.tigd op hel hier ter plaaloe b•• taande
gebrek v<ln gel.genheid lot het lo •• en en bergen van
goederen, p,~r PUllW van de reede ,aange_br8cb~.. De
pi-aawen liggen dikwijl. dagen .ehfe.r.n Ie wachten
op ontl.ding, omdnt or goen voldoeude ruimt. b •• lut
no goederen beboorlijk ond.r d.k te brefig.n., Den
importenrs ira.n men het tach Di~t 'mi.dlliden 'dat Ii'
'iH~igeren om goederen van e8ne 200rt en ve~lendin ~
bij gedeeHen te onhBngenl aange'zien dit·. e~n Jee~
,)msl.ohtige wij •• van opm.king del' paaaen
de bet.ling van vicotislann tnet deh br<ugt. Prauwen, die
reeds aeD tWEeds reie na.r de li~ede h.dden kunnen
doen, worden lIIet lohada gecoodzaakl te blgvsn .tilliggen.
W.nueer 'tal ABU dien toeshnd, w£:llrop reedit zoo
dikwijl8 gewezen 18, door de R~ge$ring earl.S een eUlde worden gem.oktP Zon de ROBldent vlln Samarllllg

or

I

en'

I

lAULA SFORLiA

Ie Nabals. Hg

mad,nde

aan, hnnne pllChten bl de VBI beJ
neenle en geweet al. goede staat,-

BIJVOEGSEL

nHen, toen de cisllcaie daghladell,
tolkeu van het "ltwaan
Dnthouding predlklen,
okell tegen het voorstel, OIll h"l
Home t8 houden i:!n
nuda
lun de l'B9.otiooaire
De.. Ii.
l~ilig' Oollege} allbans de Il1S8"':Len
vertl'ouwen in hem. Zijn
ri
is vlekk"'llos. Hij been gr~ote

Samarangsche Courant
DINSDAG, 2 april 1878,

rdien~te.-,
hl hiJ

ook als didltel' is ldj
in aanrak.ilg g'eweest

11' '..dt

I
II

:~e:d:aeke~~~~~~~d d:;~::n ~~:b~eU~16:e e:~g~:ri:: ;:o1~

go vaoratel1en

volg-t:

van· roerend(:! of (1'Iiro"l'~lldtl
yel'ool'zaakt -door tic oudhdd of

vCl'zuim vall

uij ala kuniinaal
~t.eenell,
tlH~[JS iu YcrlJirHiillg hec{[ IllOnLell '
lem zeer.
met

verhetermg aan te bioden?

er;~tteA;;.l'l.~:~~t'tll. nla
Het in
men van een

I'

llUli-1

I'en van uet tegenwool'dig
~l1lenLJ Inaar hij WOl'Jt door hen
I zij)

to~

DE P-"oounEun-GENER ......" bU bet Hoog~g.reDht.hof
fan NederlBndsch·lndlEl heeft/ naal' df' 008tpolt verneemt, het fOOf!3tei lDgedieDd, o-m de IItra£ ~.n een
mllftnd ten arbeidst~lliDg MH! lie pD.~liekf'l werlten fOO.:
dell ko~L zaDdsf_ tJJ(lll, voor hat fOl~ omlilQbleren -blJ
~It, ~82 nnl,,,\ w"tboek von .!,,(,echt voor iIllau~

\Vie

het
scbool'-

in de
gebOIl\\-f)U,

tu~scLtm vor~chillenJc

Staten J of van of door ytlUr
zn.l WfUll':Sl'hijldijk e\~tle niet. 011· i
or tIoor
g
l.l:I/eOt
lint
f gCriirDft
ten
J ]
YOOl' lien kost zondor IOOll vall
cell mo.aud.
lr" de
voal' zijne
Geuoeruden rechter!ijk
Eon tevens
,hJk
hohben bepBold, dBt goon" ord.rgeachikt. politia.
"\8 bij bel verlrek del' mail .lles
ueambten, .onderBebriftolijken lo.t yon den a•• i.teDt.
lor df:i vel'kiezingsstl'ijd. Volgens de
reilic.:ent of vln den l'oeidetlt, personen in foorlo()pig
VA-X KAPPEY,\E 'rnoesLen n. 1. zes
urr8st mogen houden of dOC'1 bond on
m -worden
te Goes, Zeve1l~
Uit den lSl!It tot BM,nnouuiHg van pSrlonen moot
dmsterdam,
IVillschoiell.
blijken r dab r.ij door den AI3I.~rcBident of resident lijn
~tidyj!!heid t-Oonde ieciere nal'tii
gehoora) en dat een Jezer voldoende termen 'heeft

~~e7~1~~t

VI'~~~:~~\ ~~~

!:~n

I

I

Ra~aI~o

:-w:r~::

I

die puntoD, 1~'-eike 88~e verbatering van het lob -' dnlr
Ohrieten-be\rolking ven't Oosten beoogeu, maa!' op
die bepaTingc'·'1., welke verplB!\t~ing "'an het :l!iwaltrtepunt der mheht in 't O(,J1ten, ten nadeele- van de Mo~it.rchiel tengevolge zoud~n kunnen hebbr:;n· DB Regl3ering- koeetlir~ het vo-lBt6 vertrouwen, dsh dB beras.d ...
f:llsgingen der Europessche- Mogemlheden tot cen 'vl3rgelijlt Z9116D Ieiden, dallr alIe Mogendheden w0118chl'lll
moeten., dat uit de crisis g;;lSU tijdelijka lUaar eeu
duurumo vtede gabor-en worde. De Hegearing hooptJ
d.t can.e .oplollfl~Dg, gevollden z&l warden! welke alle
paorlijenb.v,edigt, doeh in elk gev.l ••1 de regoedog
ook'~in el'n!lltig~ owetaodighedrn bet 11.111 hftar pliohll
~zi. t~~~ .blUfen be~cho,uwen de politiere en stoffel.ijke
.61 ..ng~n en het aao~iell del' Mon.renie in elk: 0pzicht
en stead«' te handb'l,en en te doe!! e&rbiedigen.
In de K~Dlor van .fgey ••rdigden t. P •• b•• nl,
woordd. Koloman '1'i ••• d.~ ••lfden dag d. intcrpellaties. over de Ooatereebe quaeetie .met Belle v8rklaring,
w~lke. ~elkoriie~ . ~v~ree.~fte~t meb' die' welke d'oor prins
Auer8p~rg in de Kamer E9 W eenen we~d voorgele2ien.
V~lg~n~ 6e~. puticUlier telegram lIohijnt Koloman '.rIM&'
toch"Dog ,het eeD 00, ander te hobbeD ge •• gd, dat ni.t
t. Weenen werd modeged •• ld.
yo~g~~.8 d.~t.Lel~gr.sm tach werd-an ~o'oral defi6zicaneden
'-~D . 't_~~Q?g,te"gt!l~l~ht geacht: De Yl'edyp:reliminairen lIijn. 'roor eef\ deel in 'atrij~,' Dl~t de bel.ngen· der
OOBteno"jl<onb~HQng •• ~.obo , monat.hie wagon. de ,e.pl~.t8i~,, '••,nh.t •••artepont do, ~.cht in'\ O".ton,
Il'eB~~g:;.. ...he . ,R'geo~ing .telt ~llo poging.n io .\
wC:'.rk;~" . ~~,;ee.r:a~ liunstmatigt; ,'e~l'8glDg fan de oongr6~.
en vre'd •• quaeot.t., (2) to ,vernind.ren:' Z.er duidelilk
i~dit l.,.~t. (lont .••k~r Diot_. Oak verdient 't de a.. nd~~~.ailt;,l)i.III"rek'ID zljdered.vooring foorldotood

t.

l~k:~~!:i~;;:P~:, w:::~ ~~"!j: i~o~:t .~:~:o::
eell '~"'flIr~. .oprate .i ••

t.

D.e, uidrilk; ,dIeD ",het anlwoord. der, OIlllt."1'ijkoube
~ilJte'e~il:g,.,iDdo ,K'D1~r
W...nonm~akbe, ' ...... ' volde K6lnMtih8 ~iumfl, le8. gil ...
~~.,I>~~wslbetin.titll9,werd .a&ogehoord ..00 go"".

gen., een teleg;,,~a...

~~~:D~a:r&ft,::'t;~f;;i!,::::'::~~;t~~

i~L.u.~~te 'fo.ral~I!Q: ...et b';fredigenden indruk,. D.t
d~. ' Cip~rPillliltJIQ. ~~n' &.g.t'oeg.rb ••DtwoordiW",dob'
dan "IQ.a.. k6rqk. 't plaD '......, .jiIohiariltridiag,tot ..lle...
lei oommentu.n. Me.. gelooft eohter vrij algome.o.

an oandiuaLell.
one agitatie
lij
Een· ~eBehi1
groob deel van hBt
publiek h t}indelijk op
weg gera.Rkt· om uitgew8lisn tc; worden.
Het gUllleentebeatuur fan Manc1lester verh:,~gt COllw
cea:"ie om- in de beho6ft13 dM at&d be yoorzien door
hetT Jegf{en /;lUnar drinkWllterleid'ng uit het in Oumberland gelegell Tnirlmera.
Dit plan hoeft :n gansoh helland heftige teg.nkan·
Ling 1~0Wdkt: Thirlmere immefs is cen dar Bieraden
vau Engelanrl's i!~hoonste landHtref)k: het oord 'AU
bergen en moren, walu' Words ~f)J:'th leefde en zOl.lg:
net zoogensllmde Lake diebriot} bekend om zijne -0"Luurlijae bOloorlijkhoid, en om de diohtorschool die
haren uaalJl 6l' aan heeft vaetgehecht. En van dit
'rhirlmere' wil Manohelter een reservoir, eon bak, "ell
ommetl!leldon watertrilg maken!
Allen'j wien natuui'l!Ichoon An pothi.e, tel' h~rta ga&'ll
(.n huu uantal i. in Engolond zol<haom groot), hohben 2l1ch Ilaneengssloten tot eene Thirlmere Defen".,
A,sl!Iociation, die hemel en a.rde beroert om bet dank·
beold dar st.d Mauch •• ter te beetrijden,
JIet is eene verbitterde worsteling.
Van welke zijde de r-9delijk,.te IlrgumAnten worden
••ngevoe,d, i. moemil< to beili.sen, Het neodeloos vernieleo vau't luttel DlltuarHoJhoon, da.t de toen6menlia
behoeft.en dar BB;rnonleving in sen dicbt bevolkt land
HOg o"t'ergelateu hebh;m, is zeker ten sterkBte Df te
kf'ul'en~ W',rme toe:uich;-vg ..-erdient 16.010er betgeen
in de Ve·t.eenigde Staten' geaohicdtJ waar enkele ~eel'
IchUdera.cbtig6 distritJten, al8 de Yaliowetone·bronneD
en de 'Yo8emite-valle), door de Regeering ale' "natio"
Ii,ia parken" w&rden 'in' beecbermiug' genQrueil en uDM
.~\hendba~r ve-rkla.rd. Indien MBDobe.ilt~r fijjn drinkwater vatl eldera krijgen kan dan, ",are he~' b!der..o
Villn 1'b.irlm8~t': ge:wis sene onveraotwoordeHjk.e dud.
Aan ~en ""deren caot word I ,door "lI8kkaodige per.,;n...betoogd. 'dat . d6o"tnorlijke •• boooheid ' van
ThiHmere VDIstrokt ..iet onder b.t ' .... Ieggen de,
w.te~Bftappin'g . .l Jiideo,
Om·thet kluweu·'van; 'm.Going-ell. t\t- 'ontW'ar'i.·"P,· beef~
betParlement eelle blj.ond.... Oom mi •• i., beDoeC1d,
"'... "inde ,nair b"a., ad .ie. 'Iijn 'beoltlit . ten o'op"iobtro.
dar . geVf~agde.olloel.ie te rlobt~...
J

Voot' WinschoLell
een

bijzondere

ppositie, van
zijden gB·
~ndidat,l1ur van dell ond- marine..
Het A'Ilt,Vll1ro'am.1(]h J/tmrlet8blml
Il,lidat\t. nls iemand, die gednronde

onze oorl(lg$~vloot,

en vool'ul

.nueJijk verwatlrloosQ heen, zoodat
padornent niet
moest
V!lU J~t oogenblik Ht'
er in
egan den beer BltOOx, nen Bchel'pe

I;'

ulH

bovelen.

1.H..U .l.

~UlHiUUPJi:}u

___ ,__ ,_

De poliLie hlndelt te Solo m.t
,nutlgoklaagden, politionee! en correctioneel ,vBloorduttldon. niet Ziooals 7iuika: behoort, en 'An dasl' waar.ohijnlijk Utl.t de uieHm, wegloo-pers enl". 100 bitter weiDig
01' om ge'i'en of ~e gevat an gealra.ft woriJ.en, daar
lIio fltruf tach eigen!ti k nieie: _to beduidau heef&;.
Ala cen stllnUje k~n dinnon, dat ,-oor eenig~n tijd 8au
pu.ar jOilgsUl! VBn den fleer B. YAn Poerwo"arie WareD
w~ggeioopell. Za Wel'dan echter gBvat en toen de heel'
B. Oell week of wat lAter by den Regent van PoliSOLOSOlU l'OLIT1E.

kWRill7 Oill cens nDar die ~nftk tie inforllleereD; en
mm glas "at~r TI'00gl werd hij door een 'fan, die jonp', nli bediEmd. KlAn hat
de bOflQeling van den Itrlf:~(l('hter geweeal; zijnJ dab gentrafluu buil!werk· bij den
li,lgent ve.rrichten en rioodOlwde ean goad 'leventjs
'w~beD?
(Vor.lenl,)

tie

verkiezingen deeloll

later

Wlj

P.

n.

,.Jh komt zO!lder ..kken ler werold.
".iin Atta Troll ',plIle,kon .10
geen recht bE(;ft om iete te

lO~

de· meuflchen

t;9'o.fI gebOl'an

werden

IU Let ODS toch verwouJeren
zoo
!daar, WBe,r. de FrtulSche modem.sk..
I. dame80y.,h.l•• doren 88nbrangon:
en e{lhier blliten het bereit VAn
An moet~.Hl bedier::eD. Het gero)g is
noal de inhoud wordl g.lf~gd tonder
eigenf)reH. Esn, pilar zakkenroll~rB
,de g~l"gellheid to~ d:.f hAd gemaakl,
!trapt wede, op bet bestelen VAO de
yr8.Bg is of Qierd-},or , vnanrlering
'orden geb..ohten of d. dam ••
~dab':
·boJe bemittingen loBen
ig pleit oiet'oor h.t ,'.or&te,
i •••ki:9D {l;)i".enbad,·,ermo~rlij.

aan

UIT SOBBABH... ,-i--'A'~;il-:--&n-;;;:i.Iukt. d,i.fotol heen
..i,teren nocht bij den Ifee, M. t. Krl)llbangal1plaat.
~0hnd Door het bl.ffer. Y,n zyn hor,d heelt ,de dief
l:ot' b'luenpad gekolen.
Bij WAa over bet hek .. ~rk
g~lpro!lgen en had een,ig ke.~keogereedsch8p :80' ... ~n
paar i.lecding6tullium naar buIten gebaald J maar kQn
ze ni.>t medenemen.
De heer deB buill'S, wRobker .-urdende !te_~ft, ~~ . ~·",Dg
gardoe by zich on~boden, ~it hot .. , w8~hth~Is~ef. d.t
1tlJbuin!l tQg6DovOf zlJue Wo[l1Q.~ geleg~,Q l~j bu hat hem
nl:e door den ,dicf nRar bnitan. gebrao,bt~. ,8'~.oderell
r;ien, mi"f men a,Dtwt)nrddo. kortwe?r dat. ,.men ~De:
was tc kOlllAn J . vree.zetde y.oar den dief. geboa.den.-. en
dood gee.bolen .te word .... D. dief hadnog de b~n~
t!~llt6jt'j om bij eece alleen. elRpende oud~, -kre. D:pele
nouw Ban df!' deQr te ·kloppen.
'-' ]):n 29.ton 'au.de vo,;ge ma.nd" b.mer~te'e.n
i~ o~{'r . '~1) lampvD~. POII~lil . de.s ~org.en. om..,6. aUf,
d.... hii ~ .. naobla .en .eerona.DgeD~1D belnell "'II

Verschijlit

ReduktclLcsMr. P. Bro()s)!ooft en F. A. Enklaar van Guerickc.
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ZO~ me~, ,,' ~ Zlll~.. een . toe~taDd . '

,.

:::::::::--_......

L-~

"'~ _

Stand del' VTcdes(}lldcl'llimdelingeu. BiSlll~l'ck
Zltl het
kom~D?

schen ",anse!'er door alla' Engol.cbe en OosleDrijk-

~()I:,~ b~~den

Ver-

(Lll

Z~ ko~~e nons

uesprakou.

v

_

,.

dat

.:I IJ

door

-

nitgezo~.

nit-

g6u ·t......... .
be1angflJ k genoeg VOOI' O.l ll een overwe<\eildcn mvloeel op ,Ie snelle ophofflOg del' be-

staande Lemaren ni t te ocfeneu, Voor.l omdat er

' rich ten to t 2 2 Februari. II' ij he~ben daal'uit bet
}Ornanlllste nieulV' eeovoudig roedegedee ld,oOluat
ij g ewooll ziju. ooze "Kroniek" uit meerdere blu ·
m te b,ewcrken. lIeden °te 11 nul' olltviogen wij
It gewoi)e volnminellze paket del' ovel'iga COlll'a UOJ woanan, de meeBtc insgelUks tot .22 "Februad ,
lkele .eohter tot den 25oter. diM tnaand loopen.
m nieuw8 geveu ,yij derhalve in daze Kroui ek
'0 ovel'zichL
De .xede, .WUItNVer zoo.ls men weet tu"chen
asland on Tnrkije direct onderhandeld werd, was
ans op het punt \'an te wOl'den geelolen, GroOt'r8t NICOLAAS zou den S ullan te Konstantitoop, l

e n1:de zaer voorname nctueele quneBt.ies aenvouJ.ig
bl~uw blauw in worden gelaten.

0118

•_

_

•

~cllop", zeide de bedoelde prl31aat. uJuist,', I:Lntwoordde PIUS, "een uitmuDtende bisschop." Doch n. den
IJ1 do gabouweu nn hilt·-l>anJeI.huis G. & 00. alhi.r.
dood ~an AliTOlillT,T.[ ilL.187B riep de
bem naar . Ollllrentden nl,d en de waard. 'raD het .g'e~i.,I.De
Rome en 'bonoem de nem In November vau het.
. . iat onZ8 beri cht.ge,er g-een bijlon4erhoden
te
vorige jaar tot kametling. In deze boedlluigbeid
de.len.

Paus

mede

ANDXR1>(UL word~-;;;;nd.ch·t ~Bn het plaaltelijk
Selluer 'ge, •• tigd op bet hier t.r pl ••
b•• t ... nde
ge hrek "on gelegenheid tot het l.... n en ·bergeD. 'on
.goederen. pe, prBUW von de reede Mng.b"iobt. De
prau".n liggen dikwijl. degen •• hreeren · te w.cbt.n
op onll.ding, orudat or go en ,oldoende ruimt. b •• teat
de goederen behoorlijk onder d.li: te brengon. 'Den
lm~orteur' 'aD men he, loch ni<t mi.dniden, ·dot oij
\\,~lgeren 'om ~oederen ?an eaoe 800rt en v8uendi.Dg
blJ god.etten te outVRDgen, .ong•• ien dit , ..en .eer
omeiBDbtige wijt.e van opm&king der passen e~ ' de betaling van vaoltieloon met I-ich brenBt. Prauwen, die
reedB eao lweede re is 'n ear de reede ba.dden ku.onen
doeD, wordon met leb.da genood ... kt te blij,e" .tilliggeD.
W.nDeer z.1 •• n die. tooot&nd, .... orop reod • . • 00
dikwijl. ,gewer..n i., door d. R.go.ring ee~. "OD' . ·i ndo worden gemaakt? . 30u do ReBid. nt ,an Slw.raog
"iet d. goedheid will," hebben, d. · Regeering cp . da
noodzak.lij kheid dU".D t. Wij'BD en. h... de Doodige voorot. Hen tot yerbetBring .an te bi.deD?

t..

I
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.. _
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\ en ecb.te gOdSV1'llcht wa-a rdeer t,
, I.' all , die Oleer dan 'PECc[ ' verdieut

Perugia vo lgde PECCI dezelfde
Sl'ORZA Ie Nabels. Hij mannde
an , bnnne plichtan bij de .erkia.
'eu le en geweat ul" goede .t.al,.
len, toan LIe ciericole dagblaJen,
Ike o vau bet Vatica"" opwierpen,
thouding !'redil;ten. PECCI heert

. •UrA

Er ie (no.af de Lenlfj Mt'J'Curij rueldt) eeu gerncht
in omloop gewe.nt, dat. de hear G1B:dstone ~Bn de
overheid \lerzoaht Imd zijne wooing door politis t e
d06'n bewuken, wijt het g't'lpeupel hem d reigd~ Ulet hot
plegeu van g.eweld. Ir oell de haer Gladstone hieromtreut
door e~U bUl'~Dr vnn Le€ld~ ElCQrif~elijk wal'd onclervraagd, heeft hij g OfU1~WOOl'U drat bedo !:l ld garncht len
eenon illale is uit do lucht gegrttIJ tm. ))St et U 'ila regel U, ach reef' hij 61' bU, "ue:l gean en kel 119rhGe.i dot mij
\)atreft g douf to s:!~ HI) lenzij ge U \'oortl.f Vfitl tit:!
waarbt::id Le bt OYt:< .. tuig j.')
De BE!uji8:J!U: l",fl.ln der e~pt! d ;ti ~ ill Afrika, i£!l..
p itein Ori6p ~1 eo Ut'. Ma:s :.; ijll tie ZU11,ibur g~8torven

tenH::\'~l/;":i,5:~: ::~B~~;~~~~!::ktet

zake

n\D ,DlisdA~

digo politi ~ k 8 propagfi nds." is sfgo:oop~ll . Mischkin,
bt;lt hoofll dar bowogiou, is ve rourdeeld tot tieD j ar£tll
dW fmg&rbeid in l:3 iberitl. E eniga IllJlledr besobllldigde n
ZijD tot eeu \'oudige depo!tctie veroord eelu, mAar uevens
ter verlt.leuiug va ll gratie bij deli Keizer tHl.ob evoleu .
V (lort!; zij u fll' 50 veroordeeld tot gauloUg'oni@8traf voor
usn tijd Vim t.m lllD.llndeD r terwijl er 90 zijn vrijge -

• pr"ken.

M.i •• ukin hoeft in

lJou!ltateord, dat er van de

zijno

ve rdediging ge-

(~ezalllonlijke

govangeneo

tijden. h.t reohtedijk onde,"oek, he tweli< twee j.ren
heef~ ged ullrd, teoge'lolgo va~~ Bt ochte bt:lhandeling 43
bun l.Istuurlijlren dood l!iiju ge:.._urvoll ell 12 eell zi;\ Jf'~
moord hebb en begu&oJ, terwijl er 28 k ri\o.hinni g ziju
geworden en e1' 3 pogingen tot l.Blfmoard ziju ver~

deld.
De Griekacne imllUrganten in frlJ clulie zijo gellagen
De Turken he bben Plntsooa wader he ~6t, en ruktan
• an op Voio.

D~ g~ueale

provin uia iij opgeataaa .

Er

bI d o.n bardnekkig govooht pl •• ta ~u.,chen 1500 ,.r·
. cbloste in.urguo!on on GOOD 1'urken bij Volo. n e
Turk.n verloren 600 doodon.
Uit bs rlcuten v.an ,de~ ambatlB~deur. Wade" ?~ -

scb~p van Oantorbury Imeged.old, blijkt dat in d.
noordelijlte provincieu ,sn Ohma cen hODg~rBnood
woedt, die wellioht ongeil,eno •• d i. in de go.ohiedeni.
E6ne be,alk.ing van ruim r.6voutig mUlioen heeft niet
te e~en. Br is goan voeds61; an ~l ware er voedael
gauoeg in de fieeh~.V'en8 a",n t j l'oer811 - men weet
hoe moeiolijk 't ia het te brengen nau de hOllgerlJz! ~
den in de verra binnonlondBn. Dit blijkt ,elf. in Hin·
do.tan, met hlllp VAn .poorwegen, kan.len en at de
werkktl a:hten det .Brihche o,erheid, Bchier ondo6ul ijk.
H08veel te orger moot bet in OillO. zijD, "aar wegen
en middelen ,an , ervo6r in den meolt primitiefen toe·
.tand vorkeerenl - Liefd.digheid doe .l w.t in haar
fermogen is .- zij Zit niet kuun8u beletten dAt lllillioeuBll durginds van gebrek om komen.
Do oornBk deZier ontzettende belioek ing i8 geleg~n
in he rb.Aid miBlukkflu vtt.n den .oogst, ten gevolge eener
buitongewoon langdurige droogte. En de.e droogto wordt
met redan toegeschrefen aan hot roekelooa eurel, dat
a1 in r;ooveel andere landen 100 wrang e frllcilten
droeg: het .erDiele" van bo~cb.n. Men bogint '. in
J!.ropa lang.amerhand te begrijpen - Bp.nje, Italie,
I.ideliik Frankrijk _n Algie.. hebben 't tot hnnn.
s.hode geleord - d.t wi.
boom.n omb.h, daD
bij aanplant' geh ••1 do hlli.hollding der n.tnur doet
in het bande rd !OOP ;jll. Debekeo. ,erdwijn&n, 001 pl.lh
to mai::oD vl)or uitiJodroogd8 l.HIddingen, langll welke
fin lij,d. tot tijd .tortvloedon ,erwo •• tond .ioh ... n
wag bin.' . De .rogolm.tigo, '''''hi be.p.o.ionde regen;'
blijfOD' .. il; d...oterd.mp in d. ulmoof&er w.rdb niet
longer u.getrokken en , •• tgehollden door de ru.iglo
f&D woudeui dtocgte gaat heerlcben, ttofge fiBlald o.u
eo dA • .door "De woodoDde wolkb.eIlK, die d. t •• I.ardo,
door W'orteldradeD Diet m let omkDuld, wegapoelt . an
de .t•• llribbon der borgen. Kortom,.' i. geen .eierd•• wiJoe om oen laud togolijk ' meb Iyn IOhooo ook
.ijne .... I.... b ' 04 IUn klimut t. octroo,e., dan bet
b.b.""bllg .rQoieo der bOIlOholl , waarmede de Datllll' de
urde tooide ..II. met. aen b"ohottend klo&4.
.
, Doe .dib. eobtor. eon .. Obi_".· b ••afra~ J . '~ )rost al
moeito"enoeghet denwe.terlibg aon bet ..r.tond t.
broogen. Want . bierin toont de, men •• b. •ioh ., e.n
......obtig · roofdi.r,' Om een ·.tijd.liik g,... b gewin ' Ie
b.h.l.n ... . oll . hij (indien .• treng. ..tton', ~t h,. m niat
'Rbiade.den) m.ebe6i1 .Iag deli;o .
,bare'i'loben"

mae,

,.0

Let land van !ijn geboomte beroo,·.n. Rij <all, onnldenk.nd en inbaUg "Is do boer dio d. hen 1Il'~ de
gouden Biers Blachtte) de ••rde onbewoonbaar m.keD.
VOO}'

£yu

kinderen.

Illmiddels ,1 •• 0 wij mlchteloos tegenov," de •• mutlUDze l'.mp in hat nemal,ohe Rijll:. Men ...e.t da.
ee<ae geweldige emigratie uit Ohina naar Amerika ar

uit .. I vDorbvloeien.

W.t danP -

D. v.rhonding

tllo60hen OaliforniBrs en ChiIJee~en is slroed! 100 ge~
a.puHDen. W&t, inJian dB gebateen gefreeade MongolaD uiet by hond e rd en, U)[l.&t' bij honderddui:lenden de
Siln l~ti~ocil!oo Bin wal Btappen? - Dr) toekomlt van
011111&'8 kri Bl~nd& ruidiOlmen houdt ll'aag8tuki:en in,
die voor d~ wereld v"u be al wat grootor beteekeuis
d reig~o te worden, d~n ooit do Oostenohe quaea tie
was. n ~ nadere uda boteing tUH8chen bet werIz.aOl
003ten en het werk.;&tHn 'Vesten kin in wa8rheid op
een werdldl:!trijd Ilitloopen,

Z60 .iet men , boo de w, tten de, natuur en de
loop der Illenaebelijke gO iohiedeni8 IIBmenhat;lgeu met
en
elkaoder. De bijl
brengb droJgte oyer hall land, en ia otll.'Es.ak dat eeDO
!tillua eeuweo aan den bodem .ls ,at!tgenagelde bs'{ol ..
erolddde wi.ken uihla.t, Om bij den .trijd om 't be.ta.n
wking gAan IDeten met een raB, " ••nan oceanen en
.ieh tee olen b.., verwijderd bi.lden 1

inwol'!ren op

eenB houthakkerl

Nieuws nit Nederland,
_ De .mail uib N.d. Ooat-Indi. 'an den U.n Jan.,
kWOOl den 160n Febrn.,i in Nederland .an,
_ Het scllijnt

niot 1i8ker, dab de TW'6ude Kamer de!) 4den Maart zal bijeonilomen, zoo.ill Det "oor~
DOg

..... D i. g.w.e.t. ne B ..d ,an Blate wijdt .. n h.t
ondenoek van d. ont.orp-Iohoolw.t moer tijd don
" .. arop gerekend ",1\1, waardoor de indi.. ning der wet
,erbroogd wordt . .In ... band biorm~ '~.Il eene late,e
O~rlbuh.OiJH>tj

litH' .c...lo w -.J,I:

\'.4 .;:H ~I,,><.I ;j U" .j"~

minlle~

Samamng.

.oerde hij gedurende ad inlerim het hoogBte go ·
zag op he t Vatic.no, .Jeidde de werbaamheden' vau
hooiubezwal'en van Oo' le nrijk. Ve l'del' is BISMAftCK
het Conclave en onhvikkeldc een grooton ijver als
bhnd, of houdt zlOh alth}'n. zoo, tAn opzichte van
hoofd del' . gCOl~tigde partij, die, ZOnael' forme91
de bete~.kellis del' Zuid·S laviache quaestie .tegenovel·
afutaod te do en van de rechten van den Heili 'en
Oosteuruk. Yoo r de grenzoo van -BulgRrije is Lij
Stoel, het verstllodig a·ch!. in den wil del' V.JOr~ie.
7.0D ouver3chiilig, dnt !.Iij zelta vOOr de
! nigbeid te beraaten en de feiten, die onwrikbaar
IGhrtdtelijire) provincie"" van .1'urkije gaen
! va.t .cbijn~n te stann, 'aan te nemen. Eon kamer]ing
zlet in de bekend~ hervorming en. Imrneri3 1 wat is
breugl - het Di~t licht tot PUlla} ---.Uaa.t' !Jet alrteIUeen
bet gevolg van zuik eeo regeling'! Dot ongeveer 'I gevoe!en is, Jot het Hsilig College, als het ;eleerd.
~~~leel, __.E,;. l.l~o.,_~e, 8sch-Tur.k.,ij e feitelijk Ran .' h.et go. za~. 'I' held, .-.tact, wilskiacut.~ waBrd\gheii.i, betnilluehJ'kh eid,
~.

_ _•_ _ _ _ _ _

DII!.F~T"'LL~N., ~raind!lg 'D8Chli werd, n~ar men on.
~eldt;, wgebrok:en bij een ·Europear.n op Ko ban·g., 'en

Z~.o wordt er. gsen lVoord ge~ept tan de tijdelijke
RllS~lsche bezctt.tog' va n BnlgarlJe, - een vall de

• ••••

f .1._

to~d~n ~ij dan Ziijn, .. aat ,in -de blg'palen ·. ~e
brl~fJ ea' geborgen wordell.

"an voo' . do ope"g~vallou plMt. bij de ~refectllur
:van de Pl'OplJ.g'kuda. J, PBCCI is een voorbeeldige bis-

BIS)fARC Il ZlJll

behel ~~ude

_

he~'a~ica"n

vrecHde. ]Jen prelaat uit Eng.land dacht eens een
good woord voor PECCI b\J PlUS IX te doen, eo
be val hem, Da deo den doud van BARNADO in 187'1

3at~u" lylr. w",den de vcrk lanngen Yan den DUlt·

De extra- b(.\ot van Singapore bracht

' .

oet"ijfe1de, 01 het veel lust "OU hebben of vOOl'de.el • gia omdat AN'£ONilLJ.r Zijll iuvloed op

TOT 25 F.EI3RUARI.

nitend de lunH·editie del' N. R . C.,

;.'

VOOr t;woo :l"llaB tRin&6n

Elko herhaJi.n", r:le hcltt,
Ook ·.\ Varden a. bonneDlenten. 0)) Advorte;uti~.s "8nlZonom~~.

... .;,I·~·

~ Nasr man verneemt, i. a~Il het beetuurdor Ned,
Indie.h •• poorwegma.~.ebappij !renDi. gege,.n, dA' de

tegenwoordige Rage&ring sioh me~ de overeenkomlten

(welb.kend), door d• • origo ~iDi.~~r. ge.!?ten, ni.t
kan ,.reenigan. Of de M•• te.bapplJ tot w'J"gen ge·
Dagen itiJ .as nog niet berend.
. .
_ Blijhns het ontwoord van den M,nlltor ..n J u.·
titi. op het afd.elin g.-,enl.g orer het onLwerp tot
wg.iging der wet .op het notari .. mbt, n~e~t d. Bog" "
ring hot aanh811glg oot ... r". dooh gewlJIlgd, over. AI·
goh ••l. h."ieuing d.r •• Ige,in, op bet Do~i .. mbt
i<omt d.a Minieter ,00,.I.nog Ol.t nood ..kohJk ,oor.
_ Men , ... okert, dab in h.t bij d.n B ..d ,an Bla .
te ••nhoogige .u...... i.·ontw.rp w.rd' ,oo.gaotoldj
,an aUo ~apitalen bij .......i. in de re.bla lUn e6n
pe,.enl t. hotren - bebonden. b.t iewon. aantal
opoe.ton. Do upbr.ng~t dot b.l .. ling lOll g ......md
zUn op ruim twee millio8n .
'
.
_ De Nijtilee!l'cJ.. Nie ...ootU ..gt, dat net bOflcbt om·
trent d. haw.p.ning d.r forten Bo,en en Boned.n
Lent .ijn oor.prong te de~k.D be.ft ...~ het
br.ngan Van e.nig oud k'Ugemot~rl.el ulthet arB"
n ••l t. Nijmogen Ollllr die {orwn, wegen.plaat.gobrelt.
_ Blijk.nB .ene opg" • . het I~.tlt '?~ObeneD Dommer
,an Eigen hM,eI, bedr.g.n de , 1••ohrlJ'llIgen, ,oor den
weteD •• blppeiijke ••nderaoeking.toobt in Midden-Bllm.tr. thalli j 48,h~.89 .
_ D. Illitenant ter ... 2d.. kl .... O. :s:: ...t d.
Vi.ran, I..tet b.lio.rd h.bbs.d. tot he.t . ~ader ~
OOlt-I.di. en yon da ... dell8.ton ~.br. In Nederlalla
t.rog~ek.erd. i. met . dion dato .. goplaatot c,i o . de . rol
,.u Z,. M ...... bto.hip. ta , W ille::u!,ord.. -

0'"'-

.

d~.~:;:~~?t·::~:~ ~e n~~ri:::::'"!:~k '~~~:::'ffi~

.ie.on .n mind••• ", b.li.l.id doD. 3 .lIloier.n, t.n '!"irid.
no~. OOlt·lndie te wordell i.g•••b&.pb, '

d.~~':.d~~:~ !::~;':r::i~~:~d~!ed!:~~rH::~~~

in
B.'gOllt, ond'lid Vln. de .,J!ier.to :S::.m.. en een de....D'
.ienlijksto illdlUltri.8J~Q.. !AlI. on. , land,.
.- T. Niellw~iep i. ,an ~.woa.ll. Mngekom8~tiet
• ienwe Btoomlleaplobip 8im4....' Dit . ltoollliobip lieef\;
o a, ellneal,age'pomP, die 7110;00Q litor ".tor in bet
llW' uilpompt, eD i. e. ,06ra lIebeel op inl,erio~t 0111.
UII in nolMi ,erkHl'eDde IObepel\ ,blllp to ' ...._en..

"en tagen bet voo1'Biel, om het
~ollle Ie honda" en
anda·
l]
de I'eaetionaire
De Ii .
Jig Ooll oge, allhane de rneB8ten
rertrouwen ill hem. ~ijn pri
.Iekkel oos.

Hij

heeft groote

D~ PIlOOUUEUR-thHEHAAL bij hot Hoog~ger"ohtlbof
un Ned •• lanl!,ch·lndiEi hoeft. DUr "" Vo,tj,.,t ver-

I

om

van

neerut, hat voor8~el ingediend,
de ·.traf
een
m aa nd ten al'behJ6tt'lli'Pl! fum de pnblieke ~feti:en 'oor
dell kua~ 7.0ntl6 r jHtlD, voor hat feit om. ohl 8ten 'bij

d~~~,3:: ,::~wJ,:::"~"!boek

die oBten, ook c' l , dichtel' is hij
hij nooit ill aan raldng ge "'aedt
o van bel ~->ge uwoordig' l !:.lli·
'ent, maar bij wordt door hen
zij, ·mf!L wie uij :-d3 kardinaa.l
~u s jll vel'Lin<iing Ileeft mOI~ teu

Dot Art. lu:u t nl.
net in brnuJ

'au atr.frcoLt voor inl.n-

volgl:

zecl'.

11

,,;:111

: I~O tU5Bt: l!ell vt~r;;chil!eTItlc-8taip-ll

"'. ~i11 wl1urechij lllijk Belle n iet on"l'ring komen, Bet VdicunIl zou
\it~ t meel' lwt c(~nig' vet'ldijf zijn
rl c ge"<es lleeren dit voor zijlle
jk oordeelen.
bij he t vertrek oer mail aUe.
. 6f> Y6rkiezing5etrijd. Volg-ens de
.~ ILI.PPHY Nll moesl,," II. 1. zes
l wordell g~kozen, to -6'oes, ZeVBIl 1:Jterdmli>, 1lilversltJit en Irillschotell.
O
J '

JO '~~··4

~'j.'; "

.. onze omlogz- vloot, en vOOl;al
el ij k verwaarlo"sd heeft, zood al
!lrlemellt aie t waardig moest
,dnt ooge nLli i< af lVerd er ill
.;{ n den heer 13noax, een scherpe

.
J

deelen

w~

later
P. B.

b k01ll1 .oud.r ,akkoD ter wereld,
r.~jD

A."ta 'l'rolt (Jpmorken nia
l"6cbt heeft O_'D. iets to
. ~ . menpcben tens geboren werden
. bet one to ch V01'''Olilituen 100
,~r, waar de FrArHt~be modema.k~
;

ge~n

.~a1DeIO!6rkl,"edDr9n

8anbreng&n:
buiten hot bereiir: 'An
mosteo bedieeeo. Bet ge,olg i.

oj : achier

II d. i.houd ...rdt g.lfegd londer
Jener88 . Een pair za.kkellrollere
"el.g.nbeid tot. d;.fh.d goml.kl,
,pi weder op' het hOli!el en von de
.~g ie of hiard'>,or nranr.ering
ieD gebracht en of de dam ••
._~· ....Il ha,•. b•• itting." IDllen
~it,

!l"n~

• U it de. l •• t tot .. nhonding

bJ~jken~

dllt

~~

l

door

fO li

penon en moet

d~n "~i.-~~~~~~~.!t", of;'~~~li~:Dt~ ::~

'.J..~

e I1gitfltie DOg een bijzondel'8
"ositie, van nllel'lei zUden ge·
·.idaLunr van den )tId-marine ...
Het A'IItSterdalllscn lla1uletsbind
idan.t. aIa iemlLtld, die gednrende

~erkieziJlgeJl

l.'OOl'ZOT'g

""nIl acb.tcannsteken van TIlul'wel'kon, WOldt
tl8.tl J.e
pubueke .werireu
v~n tell lwugste een maaud.
Genoemden recht<erJijk hoofu luub tenllo. r IiOIl hYenl
bobben bep•• ld, d.t ge.nB ondergaacbikt. p.li'ie.
bentIlbten, IOndel'.6chriftelijkeu lalft fan deD il8ident•
rOii con t of lan deD rgaidsnt, p8raon ~n in' f Qo rloQpig
arre8t lllogeD llOud6n of ~<Jen bandon
~T ~vol ge

nift&- " ()Q~ bet :eerate.
~k"" gal.~eD bad"erlUoedelijk

kunncn v-indell om h[ln yoorloopig., aanbolld'ilig ttl
bu,olon.

SOL.SOTIJO POLITlTI. Do politio h.ndelt te Solo m.t
aungeltlaagden, politiQD.eel en correctiolleal ,yoroordeeldl:l'\ nit!Jt r.ooale zlllks behoort, en 'aD daar waallobijnhjk d.t de dieven, weglooperl!l enJ:. 100 bitter "einig
or ow . no~en of te gont ell gelltr4ft warneD, daal

liie . traf toch oig.olijk ni.t. t. b.duid.n

b.ef~ .

Alii een stoo·ltj e kan diunml, dat roar eenigen tijd .eell
paM j ongenll van don nOel" B. v.~ ~.D-erwOiu~rie "aren
..egg.loopen. Z . .. <rden .chter g.rat en toeD de he.r
3 . • • u .... k of wat I. ter hy den Reg.nt VBn Polilie kwam, om ecnl!l naar die 'nak te infof.QlSerOD, III
~,l'I n glae wtlt~r 'HO~g, w"rd bij door een , .. 0 die jOll~
g ' Ilfl bediend. Kiln b8~ da bedGeliog 'In den atra f...
I er hcer gewaei5t :;liu,
dDt geatio.null hui.wark by 'den
lit'go nt vertiohten _en loudoenda el:lD goad loveDtje

1", Lb.n?

U'or.'enZ.)

UI.T sOB.UAIA, -l Ap;i1. E~- -;;'i'lnkt. di.rotal he.ft
gi'tcren nlcht bij d.n He.r M. t. Kio!"b~bKaD ph,at.
,,"bnd. D oor he t bl.ffe" V.D .yn bond been ,do d,ief
bol bat.np.d geko.on. BU w.. over h.t hok,i r.rk
ge.p rf? ogBD en had eeDig keuksngerssdscbap .en' . e.n
i,n ar kleedingflhlkk.eD nur boiteD gab •• ld, maar ·lton
ni r t medene men .
De hS!lr dfll! huill;'SJ wtt.Lker wordende hoeft,~" .9l1lDg
sordoe bij zien ol1tbode., ait het . wooDtbai.aje. dot

, tt:l

:~~I~Ui~:~!eg:::~:~~,cijn:l;o~~~':8~el~~6~~:~t\~ ~~:~:er:
tiO~, maar rueD ~,Dtwo6rad9 'korlw,e :, da~... , ~e'n ~Dg
Wf.8 to ~omenL vre",~sr.dt) ,v(lor den di~f gelio~.~~D. : eD
.Io nd K••obatc.D .te ... orden. D. di.f ha4 D,. g· de b,r u-

lali,eil, om bij •• ~e ' aileen ..• Iapende oDd.,krel1pole
vroult aai de dear te kloppen.
- D:,l\ 29.t.n ~"n d~ vo'igeln~.~d .b.'OIetk.I.e.n
it ,'cmu .'f~n a,Bmpo~g , ~alleli~ dt?B, ~~~~e~. q,m ', ~ uur,
datbij ~e. ,Dlobla oeo leer oD~'Dgea..ti> be... . ~ YOn

