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Bche lege, IVa. gebleveu. De datum, wO:Il'0P 2e
rangscbikking inga"t,; 1lI0eto ..," ouze meonIng
voor aIle officieren die zlio. wsurop zij wcrkelijk
worden ingodeeld, met llien verBtande echtel', dat de
prornatie, die ' gIlciurende 'hun avertoDht in Noaer.
land heeft phate gegrepen, daaruij ia aanmerking
worde 6enomen. lIoolang .ij in Indio geen IV erkehjken dieust doen mooten z\i al. Nederlaod.eile
ollicieren wordell beaehauwd. i>ijn zij ev on wel roeds
".roeger gedetaohse,d'. dan gllo huone rang,chikking
in op deo datum van het Konin\(lijk Besluit hun.
ner overplaatsing.
De . p.emie eindelijk, bij vroegere dei.cbeering
genoteo, , lOoet onvoorw,a arddijk beho\\den, blijveu,
omdat ' zij 'bestemd ,WR. vodr ' uitrustillg en aanmoe.
diging tot den Iadi.cueu' di80.i, 'en 'cteie Iwee reo
denen Van bestaan. evenzeer, 10. nog mesr. bhjven
geld en blj dellnttiere Dverplaateing,
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bolaaomg ~u ,[~eillgon handdrllI<. Arme kerell ' Ik
donk er t1lkwl)ls ovel' of bij goed Ie hnis kwam en
of uij <I.arna. met zijn hUi.gezin ontanapte aande
woade der oader~ntle Turken, Hij liet het. do~p
lwks IIggeu en keel'de Illet een on .. eg le rng ,door
.
valden, en dot W,s oak bet faadzaamiiie,
\'lau t do groOle weg za u spaerlig · betaaid zija met
de mcordBudc Eosbi's, en d at ·Wi . flog niet, allile,
mnar de bewoners van Let dOfp vonden bij;buontn
temgkeer bave en goed Yeruield ; meo ,G:aD .ich;d\1.
gernakkelijk voorslellen, cta! hunDe varbittoring
oest
ZlJn. Ik .. ~~.~~.,?i8t wie begonnen zijn met:bet
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wij Ke .. nlik bezel hialden, .';aa;het kan ook:geb..lU'd
?iJn door de lerugtrekkende Turkel!,
.
Wij hinltlen halt onder een pa&r boornen'",en
kooHeo wa t soep; hier !oefdon wij ,toldat de 'grootste hitta van den dug vaot bi} wa •. daar we nti .w el
in veiligheid meenden te zijll. Om circa Iw"' Ilur
trokken we weder verder en daabten aanonze
. uoegelijke kllmer~ in het Bulgaarac h ged.eHe ,Tan
n
Kezaolik, IVij atelden on. voor, hoe 8&Qge otim het
wezen zoo, om ans lo .. aachen on van, klee<ieran
.te veranderen, daarQa eeo .mskelijken ' maaltijdde
gebruiken ell eindelijk te rnst.n in de :zaohle ,k),IBi
sens van onze bedden. Vergeet niet, le~~. ,, !Il\ct... j
vij l dagen in dezelfde kleeren en
dat we ,al dien Hjd IVeinig.ell
, ten, hadden. eu · verotltsohl)Jdig, dan· onz • .•
gulzige droomen.. Wij verwchten .
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disobe autoriteiten wordt madeged.eld. zolf de piaata
&ao. die den ·per.oOD in ,qua.stie moet ward en
toegeken d. Sam. laat hij het a8" den Indisohen
leger-kommandaot ovor. SOIUS ook wardt at' eerst
wat over hee" en weer g •• ~hreven: Wij habben
met Onz. eigone Dagen Blukken geziell, w.. ruit
blijkt , dat de Minister Dan overgep ' .atate (,qeede
luilenaulil 80o'ltijdo een pl",,(o aallwees onmidJelijk
bov•• Indisch. officierou, die",reeds lange tot oml."
lui.l.BDant waren .bev!"derd; en op de, wei wat oaive.
"lacht van de b.trokuen pereonen, dat aim bet minis!e . '
rieel. voorechrift geen gevolg werd
klacbt e.rot weder uaa, den H""g
worden
ov&rgebraoht _ '. kwaID . n& ·. ee,nige .
het
de ,m..."" ' legel'S", 8 ..en 'heeft.
lakoDieile anl,woora. dat des !dini.fo",:' wQor<!en" 0 "
em
;d.
io
.van. een menigte c' v<)rlge
al. niet, gescbrev ... rno .. te·n worden
'le_.n' un'. landh dienat w;)den.
b,e,seboQwQ I ' ,. ".
.
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Van een ooggetuige,
(Vertaukl

miia~

en nncie'Dlleit, Wat die waordon beteekenen hangt
am de carda ~ltaC3tionj8 "AI in ' t oog te doen
af van veuchilleDde tos,ollige omstandigbeJen, In
springen, 1I1aa.. er is hiel',' dunkt 01lS, een aan"eweden regel willen zij zeggen, d.t h. v. een tweed.
ZOD middonweg, Breug den overgeplnatsten
luiteu&ut komI te Blaau baven .Il. lu,tisohe tweede
gehael in denzs:ide:l toesfand, al. ",aarin llij bij ha t
[nilenanta. die later offlCier zijn ge lVordeu dan hij.
Ncderlandsebe leger ,verkeerdo, dat wi! zegge n, in·
Op de bardheid va or de Indiscbs officioren, die op
dien hij nag 50 P.laats.en.. . ,.,un . prom.otie verw[jder'd
deze \Vijze, Dn verscheidene dien.tj,ren in d. Ooat,
waH, Btel hem dan oak iu Indie 50 plaatse n nnder
e,en lillWq:ler aebteruit gaau voar iemand uil een
die pl'omolie, Men rek ene du. vall baven at, uiet
vreernd leger, die nog nirnmsr rijJt teef't gegeten,
vaa anderen, In dnt geval heert de Illdiscbo offioiel'
alleeo omda\ de,e een d&g of wat ee~d.r lot o!lieier
zich niet te beklagen omdat de Nederlandeche niet
i. bsnoemd dan hij. daarop wordt Diet gelet, Op welproflteert van de suollere Indisehe bevordering,
ken datum de rengacbikking ingaat wordt iu.achen
en aleer hij werkelijkin.Indie tiient. De ovcr~eplaRtdOD l'iilll JB ltH' eulien Leger-Aommaudant zoo wat be . ' tHu UIJ l..lJu l)lJ l.l. r~ '''•.I!:U ~ l1'r' c ll W lii ve!:oi.!g·t.H~ld, Wl'.ut
kullt&lld , Yoor dezeo officier dateert zijne rangorde
hij belloudt ale! alleenzijn rangnu mmar, maa r
van zijn re'luest, va or genen van het Kon, BeBluit.
begin! ook van steude uf aan to prollleel'en
voor een derde'van zijn aallkornst in Indie. Somtij da,
von de snaHe,e Indiac he ' promatie, Hij zol dus
in een ilverigo bui, wi)lt de Minister in de depeehe, , iu ieder p;eva . vroeg-ef eer, te Inileuunt of kawaarb~ het BeBluit ' van overplaatsing aan de 1n- pilein "ijn, dau wanneer hlj bij het Nederlund-

" .H ier .ijn '"ij op hel ,punl ge\(omen, IVsa, wij wezen
wil4eo. ' ilD dat.. dilor het opechrifl boven deze leekeuwordt aangeduid, Iaderdaad ,
l!.aQ,- meD "zioh ' onder all. kalanial. &'angelegenhed~n,
die ' .leabt .geregeld zijn- en, zooa:s ,wij 0[18 hebben
lata , ,~r.~l\en., zijn er minsten. een otllk of .twee
n
' ~i~,~er' m,,~Uijk eeudenken , .waarin grooter ver....rrilii! .,bestaat dan in daze. '
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II) . wordeu
.. tat. eu ziet
, .liIIIb:,lIllittiuNijk'door aUe betrokken autoriteiummet
aangenen bet' Iodioehe
en'" go eden ' asnvoer . nit. :,
"

P. B,.

~ang8ohikking

4lm;~ire,~terlnBtigiDg

;,~' .~li "CJ!Iicie;', ~,e~.';ilt
;.r,'h#Jn:di~

e~e ,

orfi~ier

st~~D;

en de )'p mm,andant y&n het
~"80lDtijda ,mel hUD drisen, niet in
'~ier"die . vanb.t. 'eene nur het
overgaat,. beboo'rJijk 'ijri plaal. in de
te .;lI'ijze..

spiegele zieb "n die afscbrikkende voorb8~lden
eon ~r kuns t':"Dtige "ereenigin.g van zoa<\auige ,orgllD18men, dle zelfBtandigbeid V&n hloedsQmloop on
vanveruere lovensfunctiiin naodig' hepben.
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of~cboo"oe"

" De t1lill" ieger,l Ziet, . d•• r hebben wij bet al;
wnderhel te' willen Blruikelt men OVe r zij ne argu.
menten , 'De welt .der redeneering is er als 't ware
.me~ bezaaid. -'rWBe afzonderlijke legora, eon Illdiscb
en een Nederlalldach; welk eer.le i n zul k een 00dllt Illen
oploabaar ' verband staat met het
lie,( "coodik," ueeft g .... onden. nog wel in de lunda.
,,;enie.k.'· .... t van bet Rijk, aan iederen Gelder.chen
,b08renjongende veizekering te gevea. d&t hij tegell
'mjD ' .. il"Diel' D&&el deo ' Java&n in het gelid zal
beuoeven la '
weik Jaatsto op zijn beurt weer
, zoo" geheel.. •• n is met bet eersle, det buone Ex.
ue

Al het bonnstaande . berust' op werkelij k vO,or- ,
ge!!'llen tail m: Wij vrogeo of dat . een' toestand I.,
die de ambitia, en de tevl'edenheid . van het Indi.oha '
otlicier6n-kader bn bevordaren. Het 1.on OIlB vel"
wonderen lila ien:ulnd op ' het lndi,ehe otlicieren.

s~ilill~n Y~n

H~ode,'d" argumenten

,1er vall i...• .l rlu

Be.l~iL, of "an de aan komst iu hdW? Yervolgens
komt in uanmerking of bij de be.lis.illg van een
en ander oak anderoeheld moet ge maakt worlen
tuaschen de gevallcD, dat •• n offioler
van
het eane nBar het andere leger wordl oYergeplaatBt,

b~,ondere

ge~tort;

Uti ...u:.i..1 L

andel' gelukkiger wapenbroeder krijgt dna'entegen,
zonder eenig~dellk"~r~ r~den yoq: .)let v'erschiJ , bij
averplaal
1
h' 1 d ItU
'
bedoelde
ee
e omstapdighedgn,

geh~el8

",~o!,ltlgen

"'!jj,l. t' U~l~ll

die IOlLer officior zijn gaworden dan hij. Yoorts
doet zieb de vraag op : van welk oogenbJik
moet de anciennileit. bereksning nitgaan, vao
het request ou. overpl'Dtsing, van bet 'KoDinklijk

'
Bt:lll.CeIlOtnep.

of d.t hij d tat het Indische overgaat, liS er van te
boe~je met ~ijne rU,n gschikking valkomen tevl'eden
(17"'01; e. Slot.)
voren rea B bij gedetaoheerd te zijn, E indelijkkomt
w~s, of altlul.ns b'hadit' tnUn, Immel'S door b, v. aen
in dit laal,s te geval oak nag te pae de overweging,
niBuwaankomenden ecr-ten luitana nt ,oak maar eBn
Het waren allen 'rllrken, een oognblik weifelof van d. premie, bij de delncbeering ant .. nge!!,
plaat., te haag te zetten, wordt de.
aehter
den we of we het dorp zouden in'fijdeo.
Z9
bij overplutsing een gede.He IDaet worden tsrug·
he m iwmende .s erie van eer.te en tweede luitenants
besp.eddeu Oil S, ell hun iets , van .00 te zenuwacbtiggegereo, eo zoo ja welk gedeelte.
verongelijkt, lIoeveel m" r d&n waD neel' de s tel.
heid te laten merken zou dvmasbeid zijn; wii' door·
lVoor .,ulke inderdoad gewioutige beiangen in
eelloosheid van het. Gou vel'o ement samtijds vel'waadden dus de rivisr, veilig en l'Vel, bebillve
het spel. en zoovele verdcilillende geyallen tevoor·
30, 40. 50. en meer, piaatsen ter geaileen de g oede docter, wiens paard ' t ID ' iijn
zien zijn, zou mennu denken, dat het Gouverne·
volge haelt!
'-van officieren, die zieh Over
hoofd kreeg om een ball te nemen· midden in :'den
ment IDet
zorg vaste regols had gesteld,
h,inne raneschihing IUBeneu 'te
beklagen _
stroom. Zijn berljder had het eohter te good:;iD
waara.n iede, koo weten dat hij zieh bij ' ,ijne in
en mat raehe ziji! dan ook aan de ora. v'an
ZljOe teach! en wist bem op de beeo Ie boudeb
dienst tr.ding haJ te houden? Welnll. ar is niels
den dag.
totuat uij eene zalldbank iu 't midden beraikte'
van. Wij willeu niet belVeron, alle be.luiten of
, Een "'tsl stelsel, r.iedaar wat in deze zaak drio.
lVaar. nield hem laoger oY-ereind hield, ,Hat
ordonnanti~n te kennen die op het punt mogen gendnoodztikalijk is. Nanl' onze meening zau dat heest was gebeel u itgepul, en had daarenboven ' toen
be.taau ..
dUll oak V80 uevoegdezijdowerd '"iei moetenbestaan in
n&ar botgaen
wij den varigen dag den berg afdaslden, twee .:hoefve rzokerd. dOl er u!loen eeue oIdonaontie ' bestaat,
men aneiennit<iit nOBmt, Met llU(lere woorden : een
ij""," verlareu, 't Wa; een 'Wonder dat 'wij alleli on·t.
voo rschl'ijytlDde, dat vaor hen, die llireet van het N e.
eer,teluitenant, die "ioll l."t overpl'.at,' ell, en b,
kwamell, mall r mij n paard was vlug en had '8l!n
derlandsche DO.. .bot lndische leger ovorg&an, de . v, op 1 Jao. 18'10 officier iB 'geworllell, moet
gang, betge.n natuurlijk. de drukking:op
r&ng,ch;kking "lou regelt nao, llet oogen'~lik van
",ie/warden g epl".tst boven een eerBten lnitenaut
z·)tl hoeven mindel' sterk maakte. De ande'en wareD
aankomst in Indie. volgeo" oet inderuaau billijk begin·
bij het Iudiscue Legar, die re~ds cenige jaren daatbij
besbgen met Turksche ij.ers, Cle eonvondig t1it.plaatselom iemand, die zich met oij n U!trusting occupeert
dien5t heeft gedaan, maar \oevaJ.lig eerst ap 8 Januari
je, bestncn met een gat von ongeveer tweevingers
of op ziju gernak op het del!: del' stoomboat zijne
1870 offioier' ,i~ geworde u. Da.rdoor lachprofiteert
breedte in 't midden; voor bergtoeren i. clere lIOorl
laatste hollandscbe sigarsn zit te rooken, niet to
de ,overgeplaatele feitelijk nn de enenore ' lodi,che
de bes te. Onder dit avonluurtje beipiedden de 'lUrdoen deelon in de promolie van hen, dIe in
promo tie, oak gedurende die jaren, die bij in Nekel~ ons met onteneden gezichlen, 'en toen wii' na·
werkeHjkeu dienet zijn. Doell wij willen ons niet
derlDnd diens t deed, Ann den snueren kanteohle r
derden venameldan "ij zich iii groepjee. Wij waren
a olte ..l "etten op het jniste aantal dor vorarde - zou bet alte dlvaas zgn, . u zeker denlus\ tot ovor. betrekkelijk nog al veilig, .ijode allen gewaplud.
uingeo, die aver de quaestie mag en besta~n, 1I1eo
plsat'ing ook niet nan'lVak ka'ren, indien men b, v,
maal' ik neeBde voor onZ!lli gid.. die een' Blilzou dao al licht denkao, ons met een of ander
eeli tweeden luitenant bij het Nederland.<lhe legGr,
gasr was en de tel'ugrelB DOg voor den boeg
verg.eten be.luitje te kuun.n "doDd sluan". Wij
die nag slecb!. ankele plaat.e n van zijue promotia
had To en Wlj het dorp blOneI> reden. toonden IUj
redeoeoron bij deze gelegenheid van het a!anOp'lUt
tot eer8teo luiLenaat ,waa. verlVijdel'J, i>ij overplnntdoor mets, dat ZIJ ons herkenden. &JIBen keken zij
der ol'varing, dot mee,l.l bet slechtste niet is .
Bing geheel onder aan bet lijstje giog brengen, dUB K or,8 gnmm.g san, en wi) .. aren Diet rouwig • .toen
De ervaring eu leerl On. het volgende. Do offiook oDder p.'·'Jnan. die jnreD later officier zijn
'!'Ie het dorp goed en wei .cbter ons badden, ,-,Wij
cieren worden overgeplaatst met behoad vao rang
gOIVordon dan hij, Wij.hebben de uiler,ten genomeu
gayen, oozen . gid~ Zij'l alsc'oeid· met eene ·go.iide

.lndi~c lll..ltt e:n deel uit vall Nederlaad I"
'Meo ".et IDBt 'we
voorliefde deze m&obt.
'prellkwordt ingeroepen 400' i1en. die de Indische
Iiefst in .de Nederl&Ddsche Bchatkist willen doe" vloei.ll. Batav;' is de hoofdat&d van eene
Nederl.n,coehe provincie, die Java heet. De Janan
of-Maleier .ta&t geheel g eliji< mct den Geld.rschen
of Friesoben boer. Hij heeft oenvoudig Zijll' belus.
tin3'-peDQin.gen op te breugen, die in de algomeene
pot ".. ord,,"
hoe, en ten behoeye nn wien
er " eel' "itkomen, daarc7er heen bij zijoe pr.. tje.
vatir ' zieh 'te hOllden .
voar Mn zijn tegen deze
dw&ze be ;'sring,jn te brongen. I" lI
enl"l op ,ieht
eeIL
nn wetg, 1ing of maatscbappelijke verhoudingen
heor.cht besehen den Javaan en den H ollander,
tUBlcben lndie en Nederland •.gelijkbeid, Te bewe.
ren dat .ij eeD zouden .,j n is niet f oel absurder
dan vol te houdel'., da~ J.i.N in KLAAS vel'andert,
wodr& hij loevalli~; met KJ.oI.Ail onder dezal fde
parapluje.loopt, ~.'.' 8de dikwijla hebben \Vij de 'prekende tegeu'arg i'.ll.l6"ten opg.sarnd. En lVij zullen
li.t' ul1 deo treUl'e blijven doen, omdat bier meer
dan ooithei "frapper toujOUtS" noodig is, Nederland i3 .00 leukjes doof' :ian heL oor, wB&rin mefi
argn menteiI . blaast, die strekk no am zijn geld lui del
.1' '16 t&ppen I
Zoo wilien wij voor heden eens zien, wal or vall
die ' aa~doeiilijke, onverQrekeliJiie eenheid ov.,blijft,
wanoeer mon op de twee le[,,> r8 der beide llluden
hel oog lut vallon.

~e

Elke herhBlina: d e heltt.

Ook; worden Rb onnenl(:.lntoD. op-, ..A.d~e~tent.1ge

di~eet

het Indische Leger.

~uer~~ke.
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dergclijkev~r"arringeu

de. stadi~'t,g~"i"bt, r"~ging

:V'8l'gen.gt~g ,n~g ~j~e"

nOJg8
'volboudanl
. .. ' .
, .De'. 8.~tp.a<:hebroedel'8,.' z~n , doo4.
,pe 7~ndaIA·
sobe, met hot boofd ~aD eThallr gegroelde luudeteu,
tiJIl

nil

eOD kortttondig IljdeD besw.eken.

MeD

e. . ~i!.
ui,t;.;;i

:."4..

vo~~ee8tel)al v90r : eeQigJ"'Q~belij):

aven goed
.• l ' &bot . :"II-T~.
,,~Z6\1,
li,~P . 1,8 .voat., ac,h tetnde,
E. io~elij~kle.t,t,e..rden. . :. de. . lwe.ye.n., . .·... 0..oz
. e.r. ,......:... ~d • .". ' ,m.
..
I

!de6~~I!!~~eD: , ell.~' i~j , aiiI vo~,~~~;

.•tad leeg en _verlale!! w.as _ . neon. niet lasg; toeo ..den &add Ie Ipringen. De teuge\s1tadden\'\'a'sio~U,!'R BA'!!A.VT..A.. lit Ap~1. J'!ii "'e.~,,,,,, 9, "P Noor~middage 11a het vo.deren lalaD vaetbiDdeo B8D bet
W1Jk .,"~e~fda.g t.oe Inlander8.ge,rr ••' ••rd. dl.
i~ verwonderdrondkeek;zag .ik eenTurk liggen,
ZSdlll van den bediende; er was geen tijd am z.~U\!:::IlIDd:O'1':o~"!d~:t I:~:n :!,:~~ij:-::te :~olen.
niel de· Dogen ona!g-ewend Ilaar den bemel geriobt
aan te gespeti, want de, dragondera w~rt!n ODS' nl
om eeEi go~t1~ ~Ctl"ge~b~jd af to wachten, die g eo~I~~
en }lIet een horribel bloedende, dware door midden
eeu heel eind vooruit in de dicnte dUI8~e.'uie. lk
w.1 ... t I~ g .U1tbl~.f. want ... d. two•. dagendoarde
goon eden keel. II< Illll! than" genoeg dDode mengreep duo het hoo. ldelel _van zijn paard on gaf het
~~~_"" "pWllll!,"kge~a"II<;:"b~~P. Do dlck,eo .••beD.eo
Bob en gezien, am er onverB<lhillig hij t. kUDo.n ·
. .
Ulllll"0p D at gere Ell tie e veil en 00
,"001' -geeo.
mi)"e
ue
.poreu,
waardoor
Ik
.h
....
t
.
wt
d~n
z~del
"'?Dd.oor.~a8d
.. te bobben gesorgd ••Itbon. gie~er·
blijven, maar dil bloedende lijk, dut da"r zoo goviel;de ond~ do moor namehJK, dlen hi) berudt,
?tlddeg OIJO '\llDbtlnlObntlboek.doorhon!lerg~k••ld.
heimr.innig en s,)hUnbaar vorgeten lag in wat. weI
ver'oos oiet in eell hehoorlijken draf te gillin,
In a~~ fe'a1I~~.::"o~w 8 .• dl.
die: tyd ge~
"ene doodc stad geleek, gaf mij eana Konde rilling;
:;o:a~r le:~:a::edru;:len~~07·;":me~~reo;.n d:~I~i~
Eindelijk bracht een goed gebruik v.an zweep en
ik hield stil a'l wschtle tot rnijne kamerudBn mij
,e .... bu n ...!. d~or het Il'.ot ,egende, e.n ......k mo..'
sporen hem op gang en kwamoll we III een goeden
baMan ingehnald. 'l'arwijl wa voorziohtig door de
draf- maa' d. dragonders reden •• er hard en hel
b_bbon, flep ZlJ bore bedienden en gela.te den colder te
!traten .Iopen, zaoder in OllZen sngst voor on bekend
b
d
.
,nderaoeksn. De ~we8 Iispent!en \1, ,)rden toen 1Jpoedig
werd eelle lange Jacht. Onze
rand en ." begeert.
?Lltdek, eo onder .groot ~.jo~Ob de,; inlandsche .tr.. tgevsar
aan onzen rnaaltijd te denken, kWR_
om hell lU te halen, danr de wag met goed t.
r ug.l raar do pol:!!. g<Grle.,t. .
to .inan yoor soldaton, die tot·
onderscheiden was en de zwarigheid om miju paard
- By d~ h n dl.eulJ~e Ut'r Uat!l.fl8!che H8ienwerken
onzan
op ons sanlegden; wij redan .til door
te rnennen en. dell Iammen kreupelen do mOOr naaat
to Merek III explOltatle t.lJ[j~e IIteengroevt'ln had een
en onZ8 wiize van doen atelde hen goro.t. Het
pau dugan geleden ~en treiJ13lld ongell!k pla.ttl, Ben
H~ij, steldo ..OUB op eene barde proet, maar ho~ wdktrein r~ied nam~l~k 'A:U dlJ '_;J\:HJgr.~eujnn~ar den
waren Bul~.arsobe
die geheul over·
mtgepnt Wl] oak. gewee,t waren, deopgelYekttOB- 00 jo.•~'t.lg.r; .door oeo O."fC<"g•• flyknrzulm .an
!pannen waren door
held
het oogenblik gaf ons nienwen moed,
de~ mAohlDlst, .dle de, lo~,-,mohe! be&ttlurde, kWAm e:n
gebrnik van den .vodki".
'd
d
..
geo.eelt~ vao dlen tralll IU bohuug met eel\ Btoom~
.
dlenden ODS
tot gI sen
~~~ ZIJ kraa.n die op den .~eiger etond. Z~6 he.'ig W&II de
b;t, huia, d.t w~ bewoond
hun
kamerRden
volgden.
Emde80~o.k,.
d~t dle m~Ctlme .~oor den »te~ger III zee etortvrij~ rIeur was geslot~m; wij ltioptel1 eu
wij hen, want zij waren, gelukkig
te f dne xnlander8, d~&rblJ ,bet lev~~ Terloren en twee
"P, rammelden er mee, maar alles bleef stil; onze voor om den weg
kwijt ger"akt. Wij dwaalden
~w ..r gal<wo",11 ~ "rd.n .. N~.~ wu ••rder vernew.n

0.-

0::'

j

•

I

j

c

pRarden, die zieh menig goed mtlsltje en

menig

lui dagjo in den hof herinMrcien. w~rell even bogMrig Olll binnen gelaten te worden als wiJ. lir
l'I'a. Diets alln te doen; wij roden nsal de khan of
herberg, Wl\~ \' de dokter gelogeard had eu waar
! ijn bagaadje was aoMargebleveil, zooals oak wat
geld. 'Nij ghg(~n zouder de noodige omzichtigheid
het erf op en werden oUll1iddellijk amringd door
drollkeu schelmen, die ons begonnen te belBedigen
~n yolhielden dat wij "pionnen waren, daar we vau
den kant del' 'l.'ul'ken kwamen; zii beleedigden zelfB
hei distinitief op onze arInen, of;cboon de RUEsische
arend er op atond en ",tden oua
de
dood
~obieten, bewerenue dot wii hetonderachei,lingstee,ken
p"s h"ddon orogebonden. En zeker wuden
doce!
go.choten zijro, a1. de dokter niet zoo flink gesproken en ben "dreigd hud, dbt zij, bij hunne aan·
komat in het llOofdkwarLier, anmiddelliik met den
dood zouden ges t raft worde.n , alB zij een haar van

ons haofd k1'8nktl;l1l. Zijnc E:;mnls V'an 't R,ussisob
xedde ons, Wi
wij wa.ren hulpeloos; en a,1a wij
aUsen geweest waren! zouden slechts anze revolvers

van zulk een weinig glorierijken dood hob ben
kunnen redden. Oak nu nag lag ons loi in de
weegsehaal, y, m~ de sergeunt wus "'''nhapig dronkeu en wilde eich maar niet l,ten overluigen. Zij
waren razeud van angst en vrees J want zij wat'en
de eeuige Bulgllren, eu de Turken waehtten eleoMs
op eene
gelegenheid am met hen af te 1'e·
kenen.
rrurk, dieeieh vertoonde, werd gedood,
vernamen wij; en be t ·'erd on, op die plaats waar·
lijk te henauwd.
lokler eehter behaalde de
overhand en
hadden , am ons als
te erkennon; maar de
~ergeant hleef volhonden. te1'wijl zijnB woede angst
en dranLen.chap ol spoedig onzen lac hi us! opwek.
,..\me'· komen. en
ten. De dokter kon niet in
langeI' nitstel was
OilS

wij

vroegen dU8 waar de

ITaren.

liTe

Sohipka" antwoal'dden zij. \vij haMan du, nag Ben
rlti van twee nul' rool' OllS, alB
t lung genoeg
iicht biBef, en allders nog 1I'cel' ean Mch t bni ten
de linie. Wij gingen naar het klooster, waar zich
volgeus hen Kozakken zouden aphouden en die we
iDderd~ad reede van nit de verte in 't oog kregen.
Toen we de etra~t doorredeu, ik nog altiiu met
het I.IDIIle paard bi] den tengel, kwamen or eol·
daten uit eene denr to voorsehijn, die bedaard op
ons aaoJegden, maar gelukkig reed op hetzelfde 00·
genblik i en Russisc~ dragondar den hoek am, op
het zi.n ".aryan de ,chelmen onmiddelJiik aan den
haal gingen. De nieuwaangakomene begreep eer,t
niet wie wij waren, to en men--het :'_:-Yl_zeide, en
,

,~ • ..,..." n '

f.,~;

verrast, daar hij en og vijf kan, eraden op verkenIling waren nitgezonden, met bevel te waarachn wen,
rIloodra de Tnrken uaaerden. Hi] zeide dat zi) al
hadden mOe ten terugkeeren, maar dst zii te vel'·
g.efs gewacht hadd~n op een van hun troepje, die
de straat opger.den wa. en miascltien doodgescho.
uo, want sr wa. geen "poor van hem te ontdekken
Wi) vanden de anderen apoedig terug en met
hen reden wij yerder. Ret waa nangenaam, weer
onder vrienden t. zun en daal'enboven wi~ten we,
dat we on op dan reGltten weg waren uaar de
hoofdmacbt, d. L

naar

de

diviBie

van Gerreraal

den dapperen verdediger van den Shipkapas. De dutsterni. hBgon in te vollen eu de." ao1datentedeo bard. Het kostte den reed. uitgeputten
dokter moeile ona nu bij te hondeD; ta vergeel.
boden we hem onZ. paard9n Ban of stelden we voor
Illet h.m te· voel t. gaan. Nean; zijne onbedwing:)iilre ,Britscb. gee.tkracht deed hem zijn paard
~pllren. WijwBr.n nu betrekkelijk dicht bij het
elnde 'oD.er·reis en te Sbipk& konden we . vereche
·purdon krijgan; maar eindelijk moeet hij opetiigeti,
''Wllnt betw.rd zoo donlier, dat ik ·aleeh!s met
'Illoeitedenruiter .ien kon, die vOQt mij te.d. Wij
·bereiltten:den. vereten buitenpoet, heataand. liit
Iliioavijftigdragondere eobi."bieldeowij refl!!.
onvingen .0118. vrieodelii.k. ·.maar . zij
hidden bette druk oni veelvl'llgeu ledaeD; T~
1...18 .endeD zil plotselibg W8g, on klette!den de
libevllll 'hlWlor paalden in dedulsternla. lit bleef
liUiIl"hlet""tlohter;dAtlromdroog. ik erop o~n dot
'dedo\~rzoil op;itten,.IIlallr h~lIad.s10cbts . eveo
~'tiJ4i'01lIdQbuikriell) 11111 18 ~r8kkeD en.iIl
:RADBTaKY,

Deoffiei81'sn . .

lang ron,], en standen .omtijdseen half nul' stil ,
iedor oogenblik verwachtende dat we weer voort
zonden IDoeten rijden. Wii bevonden ons nu in 'I mid-

~e:o~~:IDi:~~r I~· ~~::~tl·o::r g=:::~:~ij!"~n"~~.~Z:~
.ar.o~ht ••ng.ande he, de or den ma.blnlet gepleegde

.erzmID.
(B. 11. 13.)
den van de dragonders, maar zagen meta dan flU
~ ~ Ben groole yel'ltu~zing_ heeft ~eler dagan te Ba
.
, h a v i a plallt. gt!g c_pen. Z'JO III; de Jav8Bche Bank Yeren dan Ben Wltten kap of een schaduwachtlgen d~nF
plaatet een tltrBp"i) verder Noordw&artl. Eijnaalle inkBren omtrek. Den teugel aan te- gespen was lllet
WOli~iB vall het K'luingeplein zijn verhni!JJ, dia faD de

mogeliJk daar we TEfillN~IO niet vinden konden en

noord.ijde uu de Ooet.Yda, die 'ell de W.elzijde n•• r

I
••
de Znidz.~de. Geall der bewonetl 'fan dtln Hertogsweg
t met t o~~ op een m~gellJken. Bnel~en aftoaht nog
woont daar mf!er. _Dit aUell lOll een. fl;Jit zijn IHJO men
"I gevaBrhJk Waa, bern III de dUlaterUl8 op te weken.
atkon g ... n ap d. lSaamborojea •• u· d. hoeken d.r
Voorwaart. ging het, nu in draf dan ill galop,
alraten. Men heeft dio onlonge opgeeahilderd, .n z.
.
, t o e n zoo mGar door elkaar weer opgehangen. Hat bord~
,

kl.etterende ov:r den Bteenaohtigen weg, totdat ,,:e
bl]tla eeu leell)ken val deden ov.r deu Sehot, d,e
met paard en a1 vlak yoor ons ne~rgekomen wali.

KOllingBplein zyn geheel in vel warring.

Eu op den

den lig.

~~:~::t:E~~~~~t:&16!:~atdew-:~Il~ei8B&::!/II;e:t:B:e::~

genden ~~1tJ om hat tmglooze bee~t en den hulpe..
loozen fI]a". op tehelpen. Gelukklg had deze val
geen suder gevolg dan sen paar 8c:Q.raInlileU, eo, van

I!Itraatje tlll!lSchen' de :Billnen-lneu\Vpoo~tBtr.at en, de
Kilte. Waara.bijnlijk " •• t..at dergelyl<e •• rwarring ook
op p18atseil, die. one niet onder de Gagen ~ijn ~ekQme?

Ik liet den taugel los

~n

je van den Herlog.wag bij hoth.k un de Willeln.kerk langs KoniDgeplem Oo.t.ijdo, Da b,rdjo long. 'I

reed romdom

toen af re~den wij op den goede~ weg voort. Spoedi~
werd bet lwh! van een kamp zlehtba.al' en waren WI)
weder binnen de bevriende linie. Wij wierpen ana
neder op den u~akten grand en BHepen den al.ap
nn door en door uitgeputte lieden. Hct gevoel van
veiligheid was alleraangenaamat, want wij Iagen hier
evon gernst .IB in onze eigene badden in illageland,
De hierboven verha.lde voorvallen, hoe gewoon
en onbelangrijk zij op zioh zelven ook zijn mogen.
zullen tach hoop ik eanig denkbeeld geven van bet
loven, dat soldaten en eorreapondenten leiden, ab
zij in reehtatreeksche: '(Ull'a-king met

den vija.nd

komen. Ik beb aileen willen vertellen wat er met
den trita Engelaeuen gabeurde, die trachtte eenige
aangename oogeublikken te ver.ohaffen aan het
Britsche publiek, da~ maohtiga an nooit voldane
mouster, dat nieuwatijdingen eu acheben veralindt,
en zelden daarbij denkt aau de gevaren en ontbe·
ringeD, die llitgestaau zijn. om san dezen

guh:igell

honger te valdoen. Zeer dikwijlB hoort men van
zulke avonturen aHeen door een kart telegram of
door eene vluchlige Beheta, even epoedig gezien ala
V81'geten. Ik hoop dat de lezera

V-L1U

de lie weinige

bladzijden aorntijde met welwillendheid denken zullen
ann hetgeen de apeciale corr•• pondent of te"kenaar
uitstaan moet; om hen belang te do ell .tellen in de
klein ere bijwnderheden van dezen versehrikkelijken
oorIog.
E. M. IT.

Samarang.
WIn; UIl;QOnl' au !l'Oll? D. hoofdopp••ser
don Hoofd.ohoub fOod h. leo morgen e.n inla.. da"he
.. koopnouw io kleed!'treD in 't beBit va,u eon swart-I&;kensche.o jas, met lilveren knoopeD, waarop de letter

W.
k" .... \d-

ne koopvronw .erkl ••rde den jaB t. bebb.n ga.
.,,-,, ~,

"' !'oAm

f'1"

.... r(l n .... ~JI',.t""

l';1,i

eobter niet kon opgegefen. De reahthebbende k&D
zioh wenden tot den Hoolechout.
DUi'.i!lTALLEN. Beu opziener "aD den WateratR6t,
wDnandl9 in 40 .k:Ampong TQwlng Vodegelan kreeg
gisterea n&ohb bezoek ,aD. een dief. Beret den Dotl.deren
morgen bleak zulkf!l door de teekenen ,an inbnok en
het verdwijnen van een pa8r kleediDgetukkea en een

horlog•.
NUllIU. HId. ~l>BOllW-OO"'GJlB' b.·
geven deh uit Batnia ~oO\leel personen, d.t heden
door de Ageuten alhier bet bel'icbt unhang-en werd
dot d-3 IfIxtra-boot, dIe d~n 8m ",0 Bat.,it. vCft:ekt,
gehe81 '01 il. Op die boot is plaatl voor' 40 pllrfBt.giers
10 kl ...e.
Den, in-troner. "an Midden.J.,., die hat Congres
wenlchen te- g.an beIOEJk,en, meelia3 wi: te moeten

a.nb ..eleD. om .iob

100

.po.dig mog.lijk tot bet be-

!tomen vaD pBsBlIge 8aD te lIIelden. Ie bet •• utal bon
Her bedlliden,d ,'tenoeg 0lll daar,o()~,nog een fxtra·boot
te doe_Q VBl'e~, dan twijfel~D wij Diet, of. .-de: 8I;oomv~lU'~

M"ats.bappij .aI b.reid .uo d•• rtoe te be.1Diteo,
-aE'ZEll'TBRIJ.

G.ieteravolid

v~

10 uu.r H"voegde siob
Kim ~~if)'

b~j de eohtgGDooL HUt, den ~bi~eei Tan

tokd.oudar io de GaDgWorong, teo .iDgke.. die
.ert.lde dal bij door baar mAn go.ooden w•• om hA••
f 2 t •• "ogeo; ;Tan Ki", Bwiuon door oeo politie-opp•• .er aaogellJn4eD .ijo.o'mdal bij;OoIlde'rlicht " .. r
~traaLliep,eD .. de t~e •. gllldeD.mo •• bdienel\· tot·
b.t.lirg der. bo.to '.00'· dte ""ertrelling.bem. do~r
de" opp~••ropg"l.gd.De."k., •••66: natllll.liji
voorg••leld.d .... NJonj.~.n Kim.81'i•. g~no.g6n
bHk .~.sold. beb .fI&,~~'&Je ..g~ld. ~... ,~ ..trekken ....
Toe'; Tan lll SwiG e~o.s~nhjiklater I~ni' klf.n"

Jti

bl'1/ek liet~ .dI!~ het phop1oerhltll

etll 1'llgell ·"U,

"0 deD

SIDSUk
..

in cl;iI~
elokah8t
In. Nn be",eetrA.. de koat*'cblt.bij,..IIabald.·1rA, d
o,!der, d;' bij h:t8.~d niot' hod onh_.s '0; d~ n.:

II

~:o~e::m;:e i=~e~:i~:c~f::r~!· een

h6t.l op Koning.pleio ecboon t. houden, broederlijk
kinderlijl<, iede< met bet 'OIlW •• n een hoog in de
lucht at •• nden vIi.ger ;0 de hand. - Fr.,l pendan, uu
~~?,r der Goyoogonen in Fide!i"
"£.~he

1:;t

"f;

--~-

UIT

~al

Sm.UlIA'".

liet penon.") •• n Jen

wat.r.tut

LlJPoedig teze pla,&tn ve,l'latr;}n; de Btobiteot- is reed.

n•• r P .. m.k ••••n, een dor twe. op,icht... i. den 240n
d•• er 0 •• , I•• ,., genoemd. plaat. gog ••n en de An-

d·~an~:~,~.~:~oi~g· good, oro d. lont Hoold-depot.
p.khnio", •• etere te be:.oten me' " gewoon ooderbou1
en 't boo..wen van niellwe pllkhuizeDj na elke Iware
r.g.nboi toob, Oloetell de op.ienere met de m.ndoo ..
:t.ien of Dr ook lekkagas in de f akb.uizen zijn tin hierfAn den pakhuiliJm"tS~er rapport; doen; zool&ng de W"M
t~rBt.Qb

III den ,mond t~r ruB~e gelf'g4 Zij alie' in ee .

'iel uit. de 'abaltol'ijp up b.tb~d.'roo,:.. ~el~~g.:::
woning in h•• to.l.aie,
'1'. ~"dn.y in Anolralie .be.ft een dame rnim 7000

fl ...

~:n::~k:;d~;:k:c~:ld:o:~~:::::n~o.deo opgeriobte
Victor Hugo .. 1 de openinga'ede honden .ao het
i"t.r"obiuDaal lett.rku.de.coogre. dat op inili !;j t

t

de ~()oiete deB geol de Jett-res" e'd.n
ddt
e
otell"" I. Parijl .. l wordeDge"h~ude:::n • 0 .... 0000.
Dd .!lieuwe .op.r•••n OlFenbach "Mailr.'P~ooillo"
iQ ~et _groot~n b_ijul in bet n_rr_b,e~~!'tU~f:)I!I_ ,Bo_ft'ea,-Pari.
lJien~"_ opgevo8_td. DI,) lIchtij,ver VAn het tekebookje i.

oLbek0nd· de muciek w_ordt zeer geroemd

. ~.e. :Sp~.n,e"he IJtudonten habben, b\f ~o~ fert.rek nit
Porus op all. m'lfen der .tad doe.n ••tiplaHen: .Adie"

a.

Pat'i,,".
P .. ul de OasIBgn4o acbijnb--bet Diet te' brae'! t 'h b
beJl; hij werd deler dagl'n 'oor het gereobt ge:";d:
omdat hij 8ell .1'8kening van ziju 8oli,.ijl!W'el'k~. ten be-drege van fr.- 132,1~ niet wilde betaleul. op-,g'(tnd~d.t
d. s.lmld. ,.rj.ard w'e. D. C.,.agnaebeloofde, de

~~k:n~~, I':., t:~~.!O~'1~:::

d.n 15.n A.pril en den
. Zekere O•• die bij .... t.k 10\ opsluiting in eon '0.tlDg .....o,oord""ld. omdat .bij·,.i.b,g.d".....d~ de

CommuL6 aan _"e~lIcbillen~~ ,miadrij',e,D h~_~ .~"huldig
gema~kt. en dIe J1a.r- Pa rtJ8 WI! teruggekaeM omeen
erfenu!_ van 100000 frs. te iD_n~n"il in ~eQbtenilll genomen:

Ult oflici~.t. <.pp,,!'eo blijkt;. dat .sr in bel gobe.1

89304- RUBBl80be ofH.cleren en loldsten gedncende den
oorlog gedood . en gekwetst liijnj bieronder lijo Jl

goo,•• a.l., 1 prille van den bloefe eo, 34led.n .an deo
hoogeo .del. Yan d.g.wondeD .ijll'368240 reed.! ge-

neroen Gedurende den, geheel~n_, oOfl~g :,-"e~dtm __leohb

2 Boldat.D "egene de.er'ie of di.efa'al t •• dovd,nr""rdeeld; .r. werdeo 2?000 beluo~iog.n oitg.reikt,.beI!Itatinde, m deeora.~leD, promotle_D of·, grai;1,floatiin. De

:Cehe:;~=-;:IIU;:~ek:i~~ge. bet

FlUJSOOU~T.
opg.m""kt door de

KO~"\lnEJ

zout

rer81110it

voor

de

lelrkag~'8

ue

N u geven de p.khuiIlIUeeat{Cfs} op ftllnVrnge,
noodige a~l!ppenl b"mhv6 en ro ttmg .. an de mandooril,
waardoor ILImB de lekkages DOg de!:lslfden dag hu6teld wor.ien
bier·.oor wordt UHHlig koyang lou t
VQor het G-ouvernem~nt behuudan,
't H:;'{fmlich:: bSlltBBt [lit eere pelitt!, '!'aardoor do
IloepEm der stoo-mp,cbeppen bij donJ:: o;r-e maa.n dik-wijis
op lisBcher.as()huiten 8.ltonroeien, - dut dit loor da pa.!:8as-ian, die er ill zitten, n :et aangenaam ii, f..l een
iedar lUoetElil toei-t'-'liltul'llj a~s dAarbij nu DOg kumen
aWare regena - en lrOtl.WO;-D en kindereo onder de
paBsagier" be\;)ooren - dan ill dlllt trajttot tlteUig Diet
,an de fl.ftogI3U1H\mate.
Kan daarlD ge.en, re!,lndering gebracht wordBD J of
(Soer. 01.)
,ijo de io,ten onoverkomeiijk?
-

J

U IT . 80BRA.BAU.~ 30 AptH. Bergiltaren r;ijn in de
KaliwBa. 4 praauwen metkoelies gezordlelJ. Du koelies
bad den op l.eelb.Don bet k"ld"teren VIln een Bchip ge-

werkt en keerden buiBwsartlll.
Zij hebben zich allen met Iwemmen weten te redden
1~.1_----.

._".. _---,

~ _,l.,

..

~ ",,1(,., \ 1

rl~'[l

,--l,, '"

""''' .. ,~ t,_";,l,,,,~~\

i.~n;;;~-d~' boofdd~~k.~ d•• rbij hijt , ..klan
(80er. B. D.)
_ De ~ toomoarka'J met geheel nieuwe,mf\chineJ, heden

•.lh'.r Y.rkocbt, heef< I 3495 opgeb,acbt. Kooper:
(Soer. 01.)
Banm. &; Co. van S.ma,ang.

KOl't en llondig.
To Be~()eld6 wortH het gemia, door het vertrek van
den vorigen Resident Wegoer, meer t:n meer gevoeld.
Zijn 0pfoJ_ger neemt de r.aken ai zaer kalm op en heaft
hem lang niet ,in Rl.e. ,enangE!n.
Het, bekende, magazijn uPetit Saint·Tu.,tnu}J, to
Palijs ifJ vCltkocht. B~De ,kolol.ale liquidatie" wordt
'loo-rbl reid.
,

Do .l •• btor K.rel Wober Ie Schl",,-Oh6wnih b.or,
'icb doodgeecboten omd&t lijn vee j p de' tentooD8tel..
ling niet waD beIToond.
In 1876 werd .. • oor hel gob.el Nede!l.nd •• be booger onderwijB (hoogeaebolen, B~baD.e.J L!otijnsobe acho.., 00 gymna.ia) .ltgagoven, door bet rijk/715,899;
do" de pro •. Noo.d-Holl •• d / 10.000; door d. gem•• ntor I 84(1.117; totoal I 1,072,017, .ijnd.
/82,163 minder d•• in 1875.
Ult. D.oc. 1876 ware.. op de drie boog ... bole.. of
1.lda.. in Nederl.nd 804 .todeerenden in d. godgeI.ardb.id, 766 in de rechtegeleerdbeid.· 415 i. <Ie
genc6skuDde, 167, in" ~e wia- en ~.tuu~kDD~e eo .' 180
in d. Jetteron, gel8medijk 1782, .DIId. 98 me.r dan
iD 1876. Die ... meerdo.iog b.etood io 100 te Leiden en 19 te GrolJingen, ,tegen

e~n$ ,vermindering

.an 21 te Utreo~t.
Het gotalgy .. na.i~o en Latijn.ebeech.len bed<oeg
1 J.ooari1877,71, m.b e.nonderwy ••od peraoDeel
un 238 le~u~.r"l1;'
' ,'_- ',- _ ,;
Volg.ns de Jiigaro m~e.'d.familie ~otbs.bild"te
Parijll.2078110 fracken .on iDko.m.tenbel'.Ii!lgb8ta)~b.
Beli boe. ID. bet Dap. BaDte-Garonne bad ~lIn .eb
ond!or eeD kce. g.koobb '00' 1160 f.... D. k.mper· )deiil

t~~:~~::n:e~r:nOll,,!:ed;~~;~e~~~;OltoD'~-

H~n~I;Vfs';':i8ing toSam....,s

,IODd.e._r" :n.otor.I.·.ng,en.
ld.
W. 1. be..
oog geeno .fdoeSUIKER,
ningeo op l"'eriDg.
INDIGO, f 3.15 i\ f 8.86; ."psrie".e . eo.rten eenige
Gewone ber.

centeD !loager.

KOEBUIDEN, 1. aoort f 0.40.-- per pond.
BUFFEL, • Ie .aorl f 0.18 iI fO.20 p.rpond;
op I."t.'e Doteriog g.hooden.
..
&lJST, J.r. 1 ••001'1, f 9. 60 2e soort j S...00.
eOlllttllutie.

ROTTING, 1. kw. f 12.- p. pio.
.
•
2e
" 0.-' iI f 8'/, p. pic;
WIB ••lkoo .. op Holland 6 md. ,deto, partie. 10(11\
1(0'1,%, Bank 99'1.% Faotorij 100%.

S<J1I.EEPSllEUl(]HT.EN
SAMARANG.

TAn

:~~~p::::~ :':r:~:

korps, d.ii, ffo()-,laDg, ·den

Handelsbeticht.

in die dlen8ten moeflt ;;,oor£ien, m40L ten d",

pakhuiameesten per brief de d'--::'!!Icten un 't Ho"fd
GeweatelijI beBtuur be3:ei.~ -, dele zond Ie &.:.n
den architect en deze weder Du.:je de opZiiohten, waar

DegeDti 'vi e

..oow ~"rbrllDd.Be~b ••j •. d.ate.ngro.te'oorli.fd~k.!..
terde '00'. b,and.wijn '0 ',bak,bad .iob ",et baar pijpj.

ge~ro!:~~e~~:r~n:t~~d~:"~r~e,o~~~~1.~:~~:::~;~~

Oll

ion

.?& kil'Hm, he, bllnkblljit

Vertrokken PaBsagiers.

NeI(tl~d~ St:~~chi~ gG. NG:U-M~~:a;~~a;;~er~~;tk~::~n ~:~

1Qe~6~n o~~ ece~~;~~:~t~;e'denh;:~~wRa~~~~d~a~:~eDJk ~:~~~
ten, Arabie:ren, Inlandc:rB en troopen.

Aa.llgokoll1en Pa.s8,.a.giers.
Van S ngn.pore, per Fransch ;.toomscbip Ewirne, gez. Pichat

~iat~eeB~~ar~~~g~;,{ib6r~11::~;'is~~~G~~~ij:f,t'L~r~~~!J· H.

Uit de Nederlandsche Pers'
DE SPOORWEG-PLANNEN MEBil
EN VA.N BOBSE,
AI •• o,re'.nder .au het begin •• l vooapoo,w"lllllll!leg
in Iodie duOI' d~n St~~t, b~g~o~t het ,Algem,~ . Ifa:J~".
Mad wet iu,geoomellheid ,do w~te,oo~~a"~~J,; ~81..

k. de tijdeliJk

te~agg.Loman

.poorweg.plaDDeD' ..n

.d_en afgetreden. MinifJter "an Ko!. wedel'., &8 -~_OVNabijD
l'oept. IIat betreurt 1,t,e~eIl~6! ,om _,rerl~hIllella.o ra~.
nen, di\t het lijntje BataTis - Bl1itenso~g ~iet, .ko~t
iu handen ,an den St •• t.

Het bl.d me,kt wijder. op'. dat d••lg.ireden MiDJater
.en rodioobe epoorwegl.roing b.oogde. tforwijl;de 'IuJD'
lmweBrende,

w~t

de middelen betreft, aan de toeb.RU hc t eer8ttJ CUll. boi;
rOQ'r-

"!i'

kOlllst Ilile s OYerJMa~.

keur /:even.

Ook omd.t h.t ·galoofl. dat'!'oO't'DiliObt

gelukken India van spoorwegen te voorlien : ,soilider
leening0D, er sich tocb andere _:qIoeilijkhe~e,:,:. I~,~D
foordoen.
Dat met de bekende vier overeenkomatso . met -:, de

N. I. Spocrwegma.ts<bapp~ ooll de. plannen tot'lpoo",
wag-••nleg in Midden-Ja,,, op de" •• bt.rgro"d....

::fl.'~:tt~t~:~::;:.,;~:;U!:nh~jtltt1.p ~i2:~'~~k~!

,oor~oed z.l ,erdwynen. Aan de door de,N.,I .. S~oor
wegwaGhchappij ,erkozen perslijn '-COil ,.he. de ''fOcQrkeur geven.,
: , . ' : '_ , :, :., '

.Het ..a.gl of de Mia'.'.r ,.,al. b.eft ged.aD; .m.t

ook voor dezoit sp·ootweg de medewerking der~ ~ -pel'ti
culi~re

nij.e,boid gehe.l do po. aft. aoijden. :1let·"",t

dit niet; om de ui~,oer~ng. m.,~· ,·,otp-' d.,~ ~i.di':l." bali

~=!:~:;oe!~,~am:::rf~::a~~~t:e~::~e!~~~e~~~fi:

be,.le, kao ge.• en.· . .un ,le.bt. eokelen.,kmd..:'BBgee.ing me, ger".tbe,\d ,d•• erll1,ltwoc~delij~~~i,d o,p~..

n

~~~, '~~G~:.r:I::· :~;o·J~tg d:: ::;.~~::J:~ijr~;.i

.triki gen"meo beboortto "orden gedragon door· neoll..
.en p.,aooo. doo. cbef .an.d~n:o/ieD.t.de" ~pl\Ol.
wegeo. WH m.nd."ib,oer~'1g vm. 4.'1'~oo""~,tn
Middeo-J.,a oi.t noodelooo ·,ertr"ll&~·' . ~.' .011 he.
blad hiorden bij.teDd ,anpartienliere·lir.oht.. deGoildl
met eouige opofiering' ' 0 · de ' e.batki., D.~ .Pppllijl

::e~:~;~::::a~~tt ~~.'.~.= t.~.·l't:-.·.·;t~~.·:oo~'.p..

den togen w.ordigeo teeabDd ,dar ' IDdilallw ·,te!dliili',
de\~n. bodenkelgk,.ob!>,·o", deD.II"IIItIll~"~1tI!.iq

~:~rJ~:!l'~:::: ;:~C)~~: ·ti~W:!:::'O!::~_

m.at.oh.ppijt. terbinden ....... "

•. •: .

. • . ,'. . , ',

MU!!l'BEOB~BN.KOPPlBVllBlIIi!lClP' '"Ill
OP,JAV'~ · ·
",,'.",-,

,

bur 011101••• 1. oakenlu.de oUfoldooDde wij ..,
o.er al d. bij '''''rm.ld 1.lik.1 'b.doeld. ,ak~.n. ,De
1'-; ~.rop ~e iODI'~ ~UD~reff6ling ' ell b~hl\8,e ? .'.~ N.
llli~_n.nu., di~f _,on.der de 1~8un. de,r . ~ ~ijg~boo:l . Ie
I. ,h.en plaalf gObaii. ,D. onkolo berahng o.. trent d.
bebbe,n g ....lgd; tiel hiorbedo,eld eumo'; ' wen.obe" If
gaQgbaarh eid van de gouden mant, II)ndel' -dat daarbij
. tit If'ggetl r worden daartoe ecbtf'r "ni~t t.( leR.late~, -d',n
werd aaDgt'.u8o,-' in bQeft~'r de"-BfgeEll'iflg lelf., ,o l)r
nad.~ .ij ,ea jareD in deo r,_ o, ·f an officior hebbeD
den lnvoar' en omloQP dlaf'BD IOU zorg df.agen, h~on " . wdieod ; .
"':
don B.tl"illob~n b"ud~I HltaDd lot. de IllIt13Uibg 11l 0 ~-'
.. D.~ o.~lcieraD. die ~a~ .~J~t. ~ '~~91! . der 2~ • ~~i~linj~
teo.._fOtHUD, dat die !·uk 88n hem ruOtliJb-w"ordl!tD t DO '
hl'lbbBn ' fold'Afin ollh .. ngen d~arf8D, ... au · we ..;&·. dtH'J.
,ertronwd. Dienvolgentl . 't.'oeg hij de uHbrl:iiding V~ll
IQinil'l'er ~all O~rl og tuH)· be.wijl: (brnet).
,
d. kofflemlrkt op JIIV".
Ire ruker,en veil dun in oot;· lSB1 kamen, o·n .. erDe ·d.. rtegl!u in Nederland 0P8Ilw~H" bewegi llg'
UllldtlrJ dH .. "rd." .. tt, etelleu ei8Clbeo •. Yllor H: flO pl.,."
tot bet boudl'D vall lD ~ e r edore koffu.',eilir gen beeH
I!iog bij den ,l{t,"efol~D stofJ bij d" iubl'lndaD Ce of !!Ip ··do'.o '
d.arbY ook de "Gag mntront hut belang Uln do S~a.llle
h. trekkingeD~ ".anoor meer dMlI gewO~G kumj" word!
loh.tki.t eo '.D den Nt!rlcrlandp.chf.nJ h811de! tu epn·
go. vurtlerd, io (to eerltll p!aeh die kllPiteins f'n !u it u ~
te doeD. kQmen.
Jl !l 1)hl iq, .~.o.merki Qg, die in .hot. ba&it lijn ¥III.I
bet
De 'Stalttlchatkitlt yr aagt alB midde.l 'an garegelJe
bovcDbodo elde brertlb.
i"koml~ hot b.houd .an ",.te komoprij.eu.
Eene lij.~ .an do hierbedoelde apeoi.le betr.Hingen
De Nederl.ndilche bandehwuder ne ming ftaagt bt;3~
1';11 door dOll miniflter vau Oorlog va.l!ltgeeteld worden.
bond' v.n deo koffiekoop.
M.et hob toezie ht over de krijg8Hc.hool tin de overige
War., un Nederlandeclt, Illd:a bot lUUblreQb~ "furJ oBnd,
inrio1hti(;gon Y~n .luilitair ondor.ije i, ~.,l'"'t oen hoofddau WAr ;;.; ook daarmede de handel in odele rnet Rle n
of oppotom~il'r, die ~B!D ti~ol heeft vaD inapeDteur
met A.u.~rtllie en Am erik" geop6.tld, GeC!lJ van beid6i.;
r"n hst mHit.ir ondervrijB, en die r,ij nB ftandpJaals
op noemool"aard'ige 8\3bsBt kaffie telende 1 _ ia roo r do
to 'Ii Grafenhage bepft.
Btutuchatki.t nn dien
hot beholld van fa.8 to
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Van R6uter.

De- ondarban~e\IDgeD . durenvoort, .
Een Brits~h , vrijwilHgerscorpewordi voot den
Roliven dien,!' iu gereedhaidgebraoht. Acbfduizend
vrijWilJig"~e zij r eed. ingeJijfd.

J

w•• rdoor de Nederlzmdecba ui~voer TAnlslt' reed. onmidd~Uijk . gebut w(trdt, (00 .,e~meenen wij, dat de
in. telling un 66D munt· en van een kofllalll &rkt op
Ja .. 1 to~ het e![!onbelang van den Nodorlandllohe han-

to nrgewissen, of de
loopende goruuh·
ton Wfi&r of leugeu Achtig wlU'sn, be.el o~t hat achtbare Hoofd dicr gomeeuto. vetgeZ"6lrl van tun wetboQd6r. secretari. · eD poli~il'!-commil8ari8 de woning van
Ronodikromo 1~ iuapeoteeren, en' koos dftnrvoor een

r:o~::;ig~ot o~~:~~~:R~l~g ;~~rt;::~~:k:;:~8C~:~pij:::

delstlnd beb oort

W . O. J. VAN DEn. MOORl!i.

Europeesche Nieuws.
De timmelmnan LOlll!lteau
die cane bnit6lJgewon~ leogte
had (by WII twas meter zos centimeter), wall behulpzaa~ gew6ellt bij het llaDsteken d~r larnpione: YOo~ eene
illuminati e•. Rij onhing daarvoor honderd eentimes in
eeo roUe~j~. t'Huillkomeode bemei.~kte hij d"t hat rolletje goudetu.kktlD beuUe eo hem honderd franc! W8I
gogenn. l;>ill fortelde hij aan eenige makkere.
Den .fulgoDdtlll .dag werd hij ill sene hinderlll.g ge ..
10 kt en velmoor" {'
De moorde nt;:~2! widen niet, d~t Loul!lteau eerlijk
genoeg .. ill gewQ{ut het bandgeld terng te br~ng8n en
de leden Toor hunne miadud lenie!.
Vijf ..an de medeplichtiogen '-"lin reedit iu beohtenis
genomen, wAlro!ldr;ll' ook de herbergier en dieD. TrOUW,
in wler woning .'., dud ill gepleegd.
EXOIL8IOal D i:i ;.1weedloh- Noor\l·o agsBhe geweeroom~
mi81ie heeft ballr onderzoek tba.n8 gaeindigd en folgen.
hot N oorw8eglohe Mor1en~la det heeft tij den roonlag
ged.an om Toor de legers dar beide I.. odon eeQ niellw
geweer in te TOC 'on, wa!1run de l'eru nitige OD oenTOI1digs wijte nil .~ding door d"n ingevieur Jorman
laDltmgesteld ie. H~t geweer moo' op een .. fetand
,an 1600 meter .nog met r.;ekerbeid tre£fe n en 27 IIch()·
tell in de minuut kunnen doen, dat nog door geen
geweer in andere landen ferricht is kunnell worden.
NEDBRI.AND.
MISLUlClJ'lI1 llOllYl1N!TJl.Bl.l!ii:.

te Libourde,

BeD min

DB :!CBU!I!OaOOL. De Jt. Ct. beTat th aliR het koni nklijke besluit tot regelil!g 'lb.~ de inric htiDg der krijgl. obool. Zij i. beJtemd b..'t ';<J ort~eLtiI)g der etudien Tan
offioieren, TaD de Kon h.!.iilij.k:e Mili t.ira Academ.ia, ds
regemenh-curl!lu~f:len en AJldere opleidingswholen afkom.tig. Zti il g.spli., ill t .... afdeelingen.
De Mn :.:;e afdealmg is be.temd Toor de luitenantB,
bedoeld bij bet tweede lid nm arti kel 11 dar academic-wet en Toor "Zoodanige and ore oC -:ieren, AlA tot
de lelll60 i n die afd6t!-liog door dtlD mi.. lISter ra n 001:'log r.rlilen wordon toegalatbD. Dtl oferiga de It'88 ~ n
der krijl?o!I.I!ohooJ bijwonende officierea ,o:-,rneo de t"tee_
J

de afdeelin g.

Ad verte n tie II,

------------ --------------(Veor d. Politie.) '

I

De eerat0 efdeeling, is gef6aLigd t( · plilatee, wanr
licb do KOD . Milit&ire Academic be,iJJdt, de tweede
te 1 Sage.
De cunull in de eer!te afdeoling. W,IU\rvoor de vakkon" in de
Ct. worden opgenoero:i. mSBIr bti milli8~
terieel belluit kU ll nen wot'dim uitgebreid, atuit, ,oor
100'81' behefG de "kken, welke ook aan rie KOD.
Mil." A.k.d emie worden onderwozen, bij het daar ge~
gefeu onderwijl I.n. De 'i'Akken der tweede afdoeling
worden . w~ed, opgenoemd, maar K.unoon ereutoeer bij
miQi~terie.el bl'llluit Ilit·gebre:d worden.
In ~e tweed.e afl eeting worden drie ounullen gehou'den: «. een voor alge meell8 krijglkundige studieD;
b. fleD ,001' arWlerie- eo g:mie-officierenj c. 6HD VOOl'
intedauce. De Ol1rSUS b kIn in twee of moer curfln,oen worden g.plit.t,
Dtt corau.,en durell een jan "foor de Ie en tweQ
j •• r voor de 28 afdeeliflli Zuo nood i~ k~lI de CllrlHUI
J

.t.

., :,.. .

_ ~ ~' ;" ~~ ~~"' I;

'-

.i. U1L"iJ <.U\: "

1-m'

I.h:l

g OiHtI

duor de~ miDi.ter met lJen hllf jl8r worden 'erlongd. In de 2•• fd •• ling ion in elk j .ar, bet tijduk un 1 Juni tot 1 O,Lob.r g.h.el of ged , eUelijk
be.t~cid worden ,oor prlctiBcbe o"faningen.
_ ,' A.D don.,e,orloe d.r .."te afdoeling wordt d.elgonom~p door al de by, de .. nsehaalde bopoliDg d. r
aoadetniwet bed :elde luitenaDt., die hun tweede· diol!stjaar ! in den rang un offioier tijd iDge ~red9I1 . 'l\lt de
twoede afdeeliog der krijS88chool kunnen worden toegelaten: 1. kapiteins der ,e.8ohilleode wlpen., onderinten.dlnten der 2e ilu!le en kapiteine kw.rtiermeellter
en . ~. luitenap.ts der ,encbiHuI.!de wapenl en luitenaDta·kwartiermeeater, Toor :lOOTer IU minateD' yjar
ja.r~.Q -.in.- don taog fAD ~ffioior gediend en blijken gegeren .bebOOn 'an ·... oldo811de praolii80be bedr&flDliheiJ.
Ben toelotingN..mon moet .oor d. 20 afdeoling
worden Irgelogd,
Het get.1 'ollloleren, janrlijk lot,do tweede afdee:ing
der, kr,ijgBlH!hool toe to l.to". gut dat VIID 20 niel
te bll'8n, te ••teo: 10 un bet _apeD der iDfanterif';
.. ,YIID 'bot "lIPonde, .rlillorie; 2 yon bot".pender
oa,.leria;· 2 'fln het wapen der genie; 2 onder ·inteD.~; ' der :2. kIH.o,kapilein.-, of luilen •• t-kwtirtlerm.eltei;"To,t ,do, I"Qg..o~oot kODnoD ook "or-

t:n~~:!.l::e~:t~t~~:. e:n~:~te:::::ni;:nb:;.I\~S;::

.100 bjjn.der ,kODloklijk ' ,b••lilil &oUe" worde. y..t--

lI..t.ld. AIln ofllOl...",IID,de 'eo:oi.obleD .oor d. 2.
• fdealing ,oldo.ad., diolleo~t• . bel 'ODdorwij. iD .ommig. "",'D, dff,l/e ,ald.e/ing " ....hen to .olse", kIn
1111•• door deD mlnlpto,,,nQo.Jog. , ond.r door hem
teiteUtnb."liiDg.u.""o,do•• erguDd. D~.o olllei.,e"
GliD lIiet wgNpilli oDder d. opsenoamda" sablloD ,
·,- B.'WIoop ,ifllr rinumo ~ord.D."'menear,elegdl
de 4IUI11~ ~•••,.te .fdoellDg '"n d.8 krijgl•• bool mag.
~~~r~.;~eD~ t",~d. endord.moal . ".y~18d

ng';o~lif: b=r:~~b::!:8~~,

~·o::!lJ01~~~ti:oin 1;;~

fo't
WAring zijn ganow.en en sioh by den onderllohont
SEVENSTERN Ie P • n gap 0 ,1 b.vinden EEN
_PAARD en EBN VBULEN, "'.'.. an de eigenaren
onbekend zijn. .
.
Degeneu,.d!e vermeenenrecht.:~e hebbon op bedoeld
p"td en ""uleD, k[l ·.H18D. !:O, "bl nnen den tild nn
vee r tie n dl..gen, gere k~Qd 'an a.f bedeD, ondar
verboon fan het bewija: van ",igend1Jm, tegen l'elJti~u.tie
der kosten, terng erlangen.
,
Sam..aog, 2 Mei 1878,
Do Aeaistent-BeBident ,oo r de' PolUie,
926
MIDDBLBURG.

892

Op Vrijdag 3 Mei
-

btl

"'0

100~::; 6aD A.pril ,III 'deiYillt", : ~Q~". ' von atap"
J

Uit be,t r.~port ,der ROddioll• ..a.ot.obeppij ' bliJk~,
dal;" ,U77 , gerod

-il"

fl Staal~oudend"

.. Water,

"het rijkste ill staal ell vrij koolzuur."
TEGEN

VERSTOPPING, CHLOllOSIS, BLEEKZUCHT,
KOORTSEN

ZIt:KTEN DEll

WAUIU~l

LANDEN. .

ADMI,NISTRA.TIE: 131, Boulev_ Seba,topol,
Par~. .

'

De 4e drat

G. A.. WERMUTH.

891

tban. bevallendo meer da" 600 be.

proefd& rec6pton:

V rijdag aanstaande,
•• lIen worden,

Oost-Ind. Kookboek,
VOOR DB

Holl. en Indische Keuken.

YO, kooht:

10 Roebee sten,
2 VV' agenpaarden,
zander ge breken, wa.arvaa oen Valk, een Sobiwmel,
loopende alB .pan.
918
WERMUTH.

:lNJJ:OUD ,
Receptt)n voor de Holl, H.eliken.
Geba..lJ:ken.
Inland.ell· Eten.

Satnbo..lllif. Kerrtf, enz.
InlaudMilche GebakkeD.

-

Conftturen,

Zuren.
Dro.nkeu eu llkeu.reD

KOFFIE.
.allen

I

91U

:l--l:et "","",'or"tJDRken.

wor~~l;~~o~~: aanstaande,

'B.tlf.lVB:N8 :UJ(

AANHA.NGS:E}L,

met verschillende voorschriften.

40 pieols liOFFIE.

ALS:
I~Iet;

WERMUTH,

V 1--i j dag aanstaande,
zUI~~~~d;;dC;e;:::' 0ht:

I .
i

JY1:orgen, V rij dag,

Hed'enen _ t.arel. DoeJmatig ingedobt. r.giste.. vorg.makkelijkon hoi
opslaan dar recepten.
Dit degelijk Koo!i;,ook, dat reed, '00 'poedlg' 4l'1LIt
ken Dlocbt lJeloTeu, lcrdi ent l eker een plnb 1& elk
hu.bgeziu W9ar nlen lllij 8 stelt oP . e6Be Bmat eI Uk.
bereiding' del spUzen.
T. bekomen bU all. noekbondclaren In IndlG
A f 2,50 t fran co per pust 19,U itgeve •• G. O. T. VAN DOlll'" o 00.
.
Sam_Z:Ang;

-

REVOLVERS,

vrerkoo p zander reserve:

i

137 kistjes Wasct zeep,
WERMU1'Er.

925

)De t zes loopen,

GENTRAAL VUURONTSTEKING
lllet patron en.

Morgen

1793

verkoop kuude !Joogbezelle en melkgevenue
W ERMUTH.

L i q n ida tie,
3000 l)aren divel'se sOOl'ten
BottinE:1J en BohoeDOD voo r Heeren, Dames en K inporen, pa. ollhangen, ruiirk FANlEN, FORTIER,
H A'f10'r FR.i~R'R.~ 1", ~)'''l i !- .... ;!- ~n t1 .,... ,.: I ", ,:;':' ~ ; .~ L ~:~ ~_~

__GRAAEY.

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

BAZAR.

Prachtige G T H P Hammen,
Gebra'tene Sausichen,
Braunschweiger Wurst,
Cervelat W UIst.
Westfalische Metwurst,
Saucije de Bolog:ne.
B. K;A.RTHA.U,S en 00.

216

TokqTa W~.ng.
~~~~ b~tZ[:~.tE;:e~!~'1 M~ e.Dm..1 100 .terk
~~. !;:ij~ {A~~O - "I, 01. dubbelo azijo .
N. B. G6~me flellC1hiiu worden ,"001' tcbt erk.end,
die, welke met 008 8rma· etempe1 g-:t.eg'6.I J ·sijn.
758.
JANSEN on ,Co,

d~D

T8&t'ten cn v,16.

VIlJl

hloemAl{

DE ROOS, ,

bare geschiedenisJ verbrOlding, kultul1r, ftmneniSfhldi.
ging tin fCrYfoeging,
d 0 0 r
WITl'E.
II 13,265
G. O. T. V AN DORP on ,00'

DARWIN.

H. H. EUZIERE.

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

t'!!!l

AfbeeldingAn,
fl.. O. T',,,~.~.~ORP en Oo,-Samarlag.

Voor llefbebbers

H. H. :C;UZIERE,

Panama
Panama
H oeden;Hoeden;
Panama
I-Ioeden.
Laatste mode'

il De volmaakte
liBANKETBAKKER.

Met gtlkleuJ:de .mode llen

1671:;

prijs verkooht worden •
619

G. O. 1'. VAN DORP en 00.

5E

KOElEN EN KAL VEREN.
924

deldcen van de taCel
S"hll<l<eu _
_ taee),

D e afsta==ing van d en mensch
on

d e seksl..1.0 ele teeltkens,
2 deelen in prnch tband ! 28.INltouD:

,

Zekerheid van '15 men.chen .-fatauuning ....Ii·. d.D
eeU6n of "udel"en lagolen .. orm.
Vergejijking ~n850heD de geeetvermogeol van de..
menlloh en die d.er lagers dieren .
Over de wijle, waarop de meucb lioh uit den eeoeD
of Aud~reD ~eS'eren TOrln ontwikk:eld . ~~eft.,
.
O.er do ,.,,,"nlacbappell en don .t.mb""," fln deD

mensch.
O,er de menreholl.ru8CD.
Grondbeginleleu d:e~ "elreB~el~ teeltke.oJ.
Secondaire lIeJrenool o ~.~Dme~~e.n bij d. 1ageN kI... .
len vau tiet dierenrijk;"
",:
'
Socundaire "•• ko.o.le konmerkeD bij de, in..kten.
id.
id,
id.
_ in.
,i.obOD.
ainphibien, yoge.ill, 'loo~Ji~ro~ '._ den ·menaob.
., fl. ; O. 'T. VAN; nORP .e~ 00.
(18fi6)

150,ohipb'aukelivg."

De 'halid"l.morkt I. ,v a.I.Goaelen .il'ermot be.
IaDgrijh , ••nrio.eliD.o", ;
_
Bei.ol, oatol~lIl' cIe ollNm 'nn , ~... P.lm• .

DA~';':.~~:*", ' b(~j.\Indill\l1!. , "IeI!' ~'.,sw.
Berv:9,1 _,a'~~dl~

Acadcmie de Medicine de Paris. '
Jlincl'aal- ORE~ZZ j Zonrslor· eo"

van het zoo gunstig bekende:

618

BATA VIA, dd. boden.
Da Bngo18Bhemail ,.n 29 MAart kWAm haden ... tI.
PriDe Hendrik heofl, D. den Koning van 'Belgio
&en belot! k gl)braobt t.e bebben en door dozen tob
Groolkr"i. de. Leopoldaorde ' be"o.md to .iiD, naar
Parij. bOBey~".
"
In , de, Kainer , wo~den bob.DdeI4, d~ ..el~nh.erpen
op bet Dager ,,onderwij., d. 1••Ding, bel loooe.. i eroobt en , d.~ , tet regaliDg do. opleiding en bevordering van atafoffioieren.
N.d.rIODd b~fl g ....,i/J~d. d"' 8Dik~.eon.eDlie
te nem8n~ ~
.

MARCKS .

EEN FACTUUR PI',ACHTIG

J APA NSCH LA KWE RK.

e'en derwaart. breugoIl 1 en nltarugkomutbetslen. 011-'" ~

TELEGRAMMEi\'-

~'

flteedl voorhandsli:
G ere p a B B ~ e r d met . g 8 r" n tie ..
00'11(/'''00 Zilrmm HOROLOGES, REGULATHURS,
:'J!NDULI!B en KLOKKEN,
(724)

zal 0Jl ,"(joe Vendulie

I U6

,.,. ...

:

VRIJDAG 3 lU:ei

t,.cbtto gi.t_ron
rood. l<eldera a 15 0 fl""Bchen GROENE
ERWCl'EN.
h."h .. lde malen"motgoBd ,ucCOBvolhraoht.1 379 . ,diIO.
.. 15
dit o
GORT,
Zlj vervoegde tach gtflttHell blJ de !l JdV,\QU S~k ah in de ~ III 9~:~elmgen u~n. 5 kelders.
G. A , WBRMUTH~
kampong Patolongan, en kooht d.. rl ...... teIBo_bang.

PITt

Bij AND RIElJX

wnder reserve worden vel'kocht:

s~?ii"t,roed'

d.nk, .ij b.ar bediende matt .. ee gomlde gald .. kke u
a.hterli.t, .tolde S.kob niet ,e.l fertroowon iu de koop.
star, en ging hallt' d&arOLU Icuterna, beoeir.do baBr gangen
te controleeren. 1.'oan til bij een goud8mid was binnengegeau ... ervoagdu S6kah zicb bij '{ualr en eiacllt!'
(nad.t d. kouring WA • • fgeloopen) d.delijk bohling,
'.M bOR Rlminab verz elte zicb .'1iertegen, en beloofde
oyer eenige uogdnblik'ken l lIabij de BDwab, hem
het geld ter hlmd te lulleo atell on. Ht3t wantrnuwen
VDO SekDb. was nu 100 groot gewordeD, d&t hij onmiddellij~ betoling of •• rnio~iging un den koop .order de, - waarop 'Mb()x Ram,nab Intwoordde met zoo
bard 01 ••ij kon d. atrnt op I_ loopeD. N. oen kortston dige wschoen ,',-ern !!Iii f1A1\rr ...." f: r.\~' rrl
n~ rl .,:r.~
W.dOD. gobnobt; hur , bediendo met <1e ge ...... nd.
gOld.akken ".lo"o.r b.tz.lfde lot, en d. I.atot.
bleken nu weldra nieta aDder. daD giasfJ ohenen en
ateentjo8 to bentteu .
De Wedan. Het DB twee andere vrou"en rOf'pen,
die in d. maand Docember il . do dup •• van norgo .
Iijke oplicbterij gewordeD waren, en door beida ward
'Mbok Romina" t.rstond .1. do dader•• von de bed.Blde roilon borkend.

'

Depot te S.maraug bij DE GROOT KOLFF
& 00.
296

G. A. WERMUTH,

~Hmc diad van oplio hterlj te plegeD~ zooals ~ti , nalU' Jto ~

g!~~;:~~~~o.do:n~:te::k':ao::::~3:~:

q,,,"II'.,,II.

539

EN

Commissie Vendutie

;::o~:~, ~::g e:::e:~h!::k t:er~::;~i~!:d:.echtelli.
OllLtoH~EIUJ. 'Mb~k '-R~~i~b, woollaohtig iu de ~

f:::

"'.'ima

M ZtLt;;:\'?llg, 4- lIIei. EtL'\1utie tea lmize on t eu last" VBn 1~lldcll
ll\:~~~t~etik~~.n~okPatie door den d01U' wll&l'der bjj den

DJI l'1ll1U H . yan D.ldou Ie P •• oeroean heoft
met 1 Mei geliq uido erd, ell op denl5elfdeD dbtu~
eeD Hsnde1a- en Oommisaiebuia opgerioht onder de
firm. V.n D.lden & 00., ".arin d. fi rm.· Erdm.nn
en Sielcken tc n.t.rio . la Comruanditatre Vennoote
optr.edt,

.~:~~;:; ~:;r

P1tosP.t;C'I'U! Wo nDT " oit lJU.."fCO llNTJ.&'OI
"FltA.lfCO :E:N GRATII! 'IOEUElOND:tN,

.

J

Dooug-moendoo (SroLdol)

lIE'I'

cc~~i~d~~;C~ol~;ijnlnhe!~e~O~~~lntv:~l1d~u Wc~~~ ~:rB~~~16i~a:nn~~.

dug nit, WlIlfOP de buiJheet' Ilfwe~ig wafl. Zti.oo echtg6Doote protelteoJ'd.6 tagon bet onderr;oek, meenende
dnt tiulks niet geoorl. oofd W8S bij RbBentie van bet
hoofd deB huiles, ml'1." dit bsr.tt. niet.; bet onderzoek.
bad ploat., doch men yond ge.n opilllU.- Niet lang
n l bet .-ertrei:: "aD '~ Gemsflntebestuor kwaw de
vrouw ,an Ronodikrlllll·o gillende Daar buiten en
vertelde CB(!r opge"Wonden san de bUlen, dati selle
Ram un / 120 in t:ilvergeld, die onder een lIlat in
81Ba.p~la.t• .bowa,rd werd, verdwenec "Ie. D iH slal p.
pla'~8 waH door de huiuoakers gonoel te onderstboTen
gebuld. · De frOUW heefli zicb. teratond d~arDa met cen
k:lacht tot den L oe rl u gewend, di e er: oYoreenkowltig
'Yn plicbt, bet diotriot.hoofd van In wo teulohap been
ge.teld.

do. A

20, Ruo Gra.mmont, Paris, "

alluor.

diaIliungaaude

M:&YBOmr .lVI, geboren S, verdncht van )dndermoord,
tagoo wi en d. R •• d ., Ju.titi •• Ih'.r .onigo w.kon
geledoll reohlsingon g h.d g.woi~erd oit gebrek ..n
yoldoendo .oorloopige ,ermo.deDo van schuld, i., na
hooger beroep van don Officior von Ju.titi. op ber.l

__.,:",

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

Vervolg der NieulVsberichten.
DE GEVDLGEl·T YAN EEN nrrrSZO];JHNQ. Ronodikrowo~
e~n in wo;'ler dar detlll PMwau·lor (SrondoJ) ward .erdnoht ,fAn h"ud",l in be.wok.!::eldu opiuru. Om z.ieh

b,er~id )net .ile MaehinesYQlgelli h8t'll~

RAOULPIOTET& C·I ~r;:d:~,1

Aangesillgen l' cndutiiin.

k&~b

koJlieprij ••" to .er"""hlen. En dewijl fOor de daadwerkoalijke hQndeIL!lClnderneming van de Nederlaud ec. hr3
l obeepu.tt.J:t d~ koop un drJ koffie op Java. eten aena
toegank.elij.k blijft, terwiJI haar lll~t dien haudel in
edelo .TJlet·.l~D tefenl:l een niouw ,,\artgebeid wordt

,4 per til,n,','',van,:,
I.,:J'S,i\, Gld,1000Kil(),
:

"

luito-

:t.plreu;f";delulleD&IIt8
B_ .eD ;&oD.~D d~ . ~aD";Hhlllll"
.

Planlen- .en Dierenillio,
De

"O,UDEJIEFPEROEST . NlEr'
If,'cn Ne(/erlalldlJclt-ll1duc!l ,verhaaV -

trekkillg d~r Loterij

i~- "'-~~;-rGE~"I'EI....D I

op I . JUNI 1878.
.

J>BDmBOTm,

DOOR

, M . •o.:J;f'..~k;
Y4irkrijgbaar ' bij , .

(660)

"

Go O. T. VAN DOBP .., 00.

WIlTIlBlDIIBBOUTBN .UN . ~Bf · r. · · STOOitAABT~'UTSCUAPPU. ,
,.j

-- . . . . .

_':1

.

-t- .:"

. .

..

.•

_ .. ',

...-

... . •

: ' .:

..!~~·t:!!.
~t"Tl~~~:'~~~~=
no . . 10.., .1Oo ...'IOtI :'....·.CJlleriboD, ·TepI ·II\ · Pekl~~T.:':::;"JlAi. · 'ri~ ' P~i"~e~, Pr~b·ol~"o:-· ~nes~ki;::BG.

i ..v:i.~~O~~:'= ~~~~DJ:

i~~: ":':il.

raa&nd ·on tertlg .. Om de ..8nd~re mu.D.tI wor~t ~e rei8 nrl.D~d

to~::t~-::n.

ria TeJok-Betoif' JUoI

~n Bltnkoele~

Da.,

p~~~.p~~~"'i~n. ~'i~t:I~·" :~·:;~B'~~~:; · N ~bl~ \~ibOP'
;~Jgea.DJ

·,:8aro.;'-Suighl;:: 'UOBDOIO·g ' iit04llil 'f roemoD, Talll pG.t.
ADal.boe en ten,. dOD bou n n elke. tpa.~n d .

!.: ;Y~y ~.t.n'. ' :r:aa- . ~ontok.. Ki~IIW.:"··~~ ~g.P.~~_l : ~~.n:I1' ~.~. E~.{

Holloway's Mediaijnen. i
Pn."t.llN

H OLt.6W.4. r'a

EN ZA1f.-

LOTERIJ

GevaBrlijkc - Diarrhee .

....;.. De OQ~uken dezer 'lerzwa'kkend e l.ickte 7,00 vcrschillend, till d e w-ijze harer lumn lleJl zoo verau~erlijk: :djilde t

pven een voldoende reden

VIID

van VOORWERPEN it f 10 het lot.

het belll.ngr lJl.: allnLal h.-

M _IJar;ntoffen. D.uder Holl{Jway's bth Bllueliog. 81 is d.e
n~~ .. gu.D ~til:$ zij n, hetzij de m~(lg, ~e 16nr o~ klei~ere
ingewan den de tete} van de zleke Ie, want ZlJDC plllen
mpt.. ~~rdeel ingenOmt'lll, on z~u zfl.Jf goed op de zijden
der ' oudljr buit ingcwrcveo, belcugelcn do 'Lwelliog der
b!oedraten en regelen ieden verkeerdc werking) wl\ftru.it
d ie ook oQ.t~taat. Beid.e middelen -ver ken recittetrccks.. tQl
b~r~tellin g ~au he~ j uistc eVlml\;'cbt h18schen gevoeligh 6id
l';ll prikkelb"arheid~ ziekclij k-e ell gezonde -afsch ciding, Jllltuurlijh ·en buitene porig(,:. lozing .
.Qoo1je!l . ;Fillen van f I } f 8 ell f 6. Potj e& Zalf van
r I, f 3 en { 5.

D e Prijz8n zij n

111...... I ngln{ . tegeLo"er
.

d~

, ':'"mr.ra ugtlcbe
n ifl gan~ t~.
'
553

~

........
Apoth eekl en rook
gt>Il ()Vf\ r· de ,Ct' n lrf.I~ n ·eni-u genillll" .

_..

.-------

----'"""

V oor·w aart.:·' weder ontvallgen:

Per

~oetemelksche ell

Delicicuse

Komijlle

Pui~e- An~jovis,

ni~u~.e -ferpakkm g In

bh k.

QA.

~8

. Bra l,. l !l l.c hw"i ger Wur~t.
We :: tp bi'ilolw- Mo:t wu rsl

l>I. rk

O.r;·,I. l Wuu t

U .... I:lN en C" ..
L ii b (~ c k.

Leber wu et
Soudj" d. BouJ ogn e

J ANSEN . .. Co .

· 71 5

TOKO T A VI A NG.
Nieuwe Habllll tl . aa av oer Habanll
in

M.,.:
~

5 ",nor ten.

c- ,....,
,,~

E spana
HI

0
0

~
Q

Ii!
0

j

La !:ria
La G lor ia.

~

A.~ ie r t:o

MUZIEK VAN HET

'''=-, ''

"" ...,

n •

•

I....

0

""";£~

~

0

=

gaa f der

SPEK

789

I

por l op."

I

" pond.

1 AN BEN e. Co.

.BAZAR.

HI~.It-A ~P:BALI...EN
in .stellen- yan 3 en 4 stuks.

Chinesche kampferhO-ulen K!JFFE88.
:D. KARTHAUS .e" 00.

'

•

It.uwa

J

H .

:.

Montmartr~ en <~'

tl

Zyd eu,

VOQr

Wolll ll ell K utool e n

--

PARl...

I

smederij. koperslagerij'; draa ier!j, aile soortenvah i'illlcf}iU.erien gernaakt e~l p;crepaf~rd.
Alsmedc verkrijg:ba~r · ..aile
machinerie henoodigdheden.

ijtofr~D,

kl 6 nIDl;l o, mantel tl ,
'fortS .

LlJJ.c efiolidergo~ d,

dtL!

t.de l

W lj fU De o (l ao

all e

1'1
JIIi

WAG~N-

......

rJ~ ;

~ .n-

I

8 11

, 1~
I~
~

.M)

_
__

_..:.

Aaug.,ien bij.l on •• •• ken de groote!. I"pliteit op deD ,"orgroLd.' t , Te rz O(, k '-'ll . ·ij ••n
ied"r b eleef..i. bij ·fh' 8 Ltu e.cle bes\.-e llingen z .'loveel mogel ijk he~ \olgeud6 in a cj l[. l o ntHIHL :
~
10. OilS de b llstelling dnidelijk op te goven en ten nanstell hij de ptijs.
~
10. Onll 7.o0vce~ mogeiijk: een putroon of &ta.a..l ..van bet bestelde Bl'tikcl t c zenusl1.
~~.
:.lo. Om "four te ve~vaaraigon ,nrtikelcn z.eer j uiste maten op ,te gc yen, il-U
"
~~
. 40, A.a u de bestellmg ~ou w~scl op :ncht toe te vongon 10 U u 1 de n g op eOll de l'. plall.tsen ~n J-{al1and; tn~
. '.
M a.rcs OJ! oen del' plaat6en III .Dl!1tsc/dand 00 i n 1'ra.nc s op con der pIaa.tseo in Ji'rallkrijk of Be/gii , w,l..ubij men _ ;
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