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V AN SOfiRABli T A:. 
De . A8ol\ll~TB-}'iI.Ii8 is'" fran~~'o~er golloelJav..- • .,... . . . 

f20.,.....:v.oor Nederlandfrauco peroverlandmail /:.15. Z' atu'r' d' "0" . °3 Ja" n' u"a--" r.'l·~·. \ Voor doorloopende AdvertlmW;n · kunnen . lchikki~gen . 
Vooruitbetaling, of eene aauwiJzing wanr de ahonne- Be (iij I getroffen worden.· . 

menfts.. ofadvertentie-:gelden beschikbaar zijn is eene \ De · NIEUWSHODE verochijnt des Woensdligs eB 

+ 
.... ~~ .... nBa. rdevan abonnement of plaatsing van adver. Zaturdagavan iedere week, terwijl. 'felegraphi.che . Be-
w~ Behalve aan het Bureau dezer Courant kan' meu zich Abonneren hij de HeereD W. BavlNn'a rigten, be1angrijke Nienwstijdingen ook op Maandac 

. - UII prijs der 4J>VERTENTlhN met derzelver herhaling te Batavia, G. C~ T. VAN !JURI' te Samarang, WEIJERMANS & C', te Passoeroean, J. H. ZIMMERMAN te len. Donderdag in sen af?onderlijk Numlner geregeld 
1 . I, :~Joot de 10 Woorden.b~~aJve ~~t Zegelregt. ; Probolingo, K. SUTIIKRLAND te ' Mnkas~ar en voor Nederland te.Rotterdam bij den HeerP. C. HOOG. worden medegedeeld. 

De ' Nederlandsch Enropesche clericalen gevoe,d. omolat het r.ODstituoDDecl begin.e1 oUeon den magtigen nabuur, tot gevaorlijke pro.fnemiugon lIit I. I. buurt. W.t i. dat voor een hod.man, die daar zoo gru • 
. PoleIniek.eene leerschool voorJava. Diet in at •• t i, hel uil den weg te ruimeD, is hot ant.- lokken . lVelijk. noor dion b.rschen Rns werd tooget.keld? 'ISchijnt 

Belgie goniBme, dal "ieh in llelgie steed. sterker openb.art tusscben H.t vcrwandert miJ niet, wanneer lk den klooken, Yan dat die Fran.chen en E.gelSchM de rumoormnker. zoeken te 
Dillin nije oonstituliannele La~don een gelijkmatige al- de \\aalsch. en de VI.amsche DatlOn.hlelten. De grootsle iezondheid st .. l"nden jangelinl\', bedaardzljn wegzle ver· scheiden. Zijn er geen Turken oak bijP En wat i. ernu weer 

mOlJr~~ ' en een kalmen hemet verw8~bt I k.oeeLert. .niet allten ~antl, dIe e~n an,lItHl lUl1Lvld~ell tot ~en gel~eel, to.t ~6ueD volgeo, oak al ontwaart b~ eeblgo schreden verder 6ene tie- alln de· ha.nd j at de Co's vliegen a,la:fftzooden .op. ~en soellen 
eenc; bareen8cbim. " maar toont tevens bet. wezeo zelf VBn den Staal vereelllgt, IS .de tanl, dIe " sprekeode ulturukkmg van reudc grocPJ die ' ter welligt op toeleggen ~al den vrcedzamco door ~t kant~~r nailr 't magazijn I waar NImERLA.NDSCHE 

IQOnstltritionn.len regeringsrorm niel juist Ie vatteD. Wo.r het karakler en de behoefte .. eens Volks. Wuar in een Land wandel •• r h.t pad Ie veroperreD. Bij weet wel, dot ',ijne MUGD jnisl bedaard heenstapte. Walk een oorverdaavend 
ieder . in"uvidu regl ';-an. op~eken heen, heerscht n~tuurlijk t»:ee 1.len . worden .gebrlllkt, best.a? twee stroomen. dIe te: kalanc ho~dlUg ~un r,"us ontzag mboetemen zal. en be· g"jammer; ze grijpen hem bijde slippen 'un zi)n rok , 
drukteeJl,· rumoer, on aUeea daar, waar zwijgeo bet g(;bod Ig~nonrges'dde ngtlllgl'u ,"olgeo. ZHDlenawelten .zulltD ZlJ ~roe~eD.ZlJ .het 1.Ich, hem ov~rla8t te veroorzaktm, welnu' trek ken .bem mel angstigen spoed terug en barst~n uit ill 

Ne., heonch.t de stille, diu eigen is , nan de graven. Niemnnd I met ligt; de cenc moet d~ ~nderc onderdrukkcn en zoo IS hlJ Dlet Jong cn sterk, en 15 het regt niet op. zijne hano? hartverscheurende' kreten: 1,,,Tat woudt ge beginnen? U 
wenache due" nBaf bet la8tst~, want 81 vc.rmoelJ8 hem oak mogelijk verni..:.tig.un; kan d.lt Diet, ,ilm z~~leu, met dtt twee Hc~ verbnllst my daD auk gc:eDsliuB, wu.uuecr ik ODe me~gen in' dien twist. Ze zullen ons Ood beter 't de 'gIll" 
DU en daD de hiiJrnchligbeid der schnre. :hij bed.nke, dut talen o.ok tlVee "olken ' Dua.t elk.ndtr bltJ,en beslaa", ;not goede ·N.derlo~d - wnnl wuurum langer . in raad,dln gt· Zen DOg inslaan."En 'I baat 'Diet or de noamvoorder der 
ziJ d". nildr. ukkiug i. van cen vol en krochlig leVOD. Het i. hUIlDe .elgene wenschen en hUIIDe elg.ue lDZlgteD. ''-elk spwkeD - rusllg voart Zle gaon,. ap bel .~Dar, dat hel nu firma I'legtig betuigt, d.i hij slecht. oen vred.lievenden r;.ad 
zoo •. de k .. ad. harl.toglen det purt~en hebbeD in d"n "an. eeue ."Jka .broD van "".deel~held en verzwukklog .! \\dk ee,~maal meonde to moolen volgen. zaDder lemaDd ter.werelt) op .'t hart had. De deDreD gu.n digt, de IDikon vaor dl 
.tun. ti.onnelon Staal oen ruim ' spel eo .Zij knonen ztl.r. met I klav. ·Iuoschen bU. rgerB. vun cen z~lJd.n SlallL ~ Men zoeke bUlle~. nood .... k te .beleodl/leU, mo.r oak zon~er.voart6der.~o ramen ; da buitenwr.reld en de binnenwereld worden met 
heilloozo gevolgeo helalgemeon belang bedrdgen. Doch is vry ua" ~d geucesmlddel, het IS t" verged., WUDI wal voorblJgallgerdlepertebulgendaneenman,dlezlCh wa.rl~k alle b.denkboro .oorzorgen van elk"nder grscheiden, en 
in de LandeD, w~ar de cODstitutionneic Stalilsvorm of geheel ~ou met vlucht kuunen wegutlwen., hetgeell l1l~t het gevolg man gtl'foelt. betaamt. ' ai, is 't oak bij kUII!tlicbt, het "eigeo l.aak boveonl" wordt 
olltbr.okt of alieeD mismaakl en verval.cbl bestaat, dit niel IS van eene ~.er .• puu~ou v~rbeeldllIg. muar Va" hel werk Immtrs w.t SchlUer zij~e~ WiUom Tell, iu den mand .aorgezongen op de oude wij •. 
in nog veel erger male het gev.l? en vinden in wezenli'k- van . eeuwen, tiemHllguheld 18, IU. den .totstolld, wuann legt, wet betrekklng tot do ZWltse~8oh. bergen: . "dat Haus U Co I 0 volk 'an Nederland! "at jeuken sams ecn zeker 
CODltitutionneie Landon. die kwade neiO'iugen Did fen ma~. lli~lgle ~lcll , geplutlt!l Vlullt, het ceul.g WId del Otn den lIa~~J der.ll'r~lhclt hat una Gotl gegruud(!t,1I kan dl' niet met iemand, die ik niet noemen zal. de vingeren. "Dus Haus 
tig tegeDw' t iD ' het g"'tond vcrstand enD het ei "belall" d;" dltu. \' lamlUgen ell Waleu tot belder gemeellsch.ppeltJk ancmdlg m.er regl "ar~en . toegepast, op de vIaklen On der Freiheil hat ibneh Gatt gegriindet" eD biligt ge niet 
veleu. dia ~. handha,ing vaD regt en orde b~ven all: 'e ... ~lzun, tot nu lae he"rt ,'.rbonden, te daen ,oorl.be'tosn. U1oer.,seD Van Nederland? Waur. ter wereld 'indl men een aanboudend aI. een koipme., .Is of de iebeele w.ereld uw 
waarborgd willen zien ~ De canstilulianDele regeriDgva~m ~y. ve~deeldlleid kan oP. d.n laD~tn dum .Iechts Belgic'. Land, reed. door d. nalu~r, ... If. legen den sterksten vijand, huieheer was P 
is Die£ hel toov.r.elixir. :!at all. m •• t.scba elrke en sta.t. ZUldelykc .nubuur b' •. 1 VlllUen. hn beter vooneker Iwee zoo .Is bet onze be •• ihgu? ~ aar te~ wereld bebben do M •• r ik di.n wat water in mijnen wijn 10 daen, "'ant naar 
kundige ' kwa1eu ' geneest, maar dit i. zek~;. ~.t vaD aile nutla."hl",ten ouder cen zeltde canOlllutlOnneelc~ vry bestuur, landz.leD,,, boe .be~rekk.tyk senng aok In get~I, graoler regt, men zegl kon meu .poedig in 't gevol komen van 'tl mooten 
vormen VIW bestuur . er geen is, dat too. geschikt 16, om tel.. al IS dan ook hare ver~olldlUg nlf~t v.au de hurttllJkste, om - gdlJk WIJ lmmers, steed. gewoon ZlJD - een over.. zoekeo D88r een nieuwen !\Iinieter van Buitcolandache 
. kens j wanoeer in het Staatsligchaam bet eYeDwigt wordt I tIan e~ue gemee~scb8ppehJke ouderwcrplllg 8llD tell gCZIlg, moedigtm ~abuu~ onbescbroorud ?n~er de oogen te ZiCD, Zaken, en bij de sehaarschtc 'UD dit artikel kan 'J]lcmand 
gealoon!, bet wederl. herslellen alo hij. . ! ~ot n! r~ met b,Uer berouw aall Troeger dilgeD ' zoudaen dun hier ap den Vaderlandscltcn grand ? .. eten, ;"at ' hem boveD 'Ihoafd hangt. 

Belgic levef/, sedert ruim dertig jareD vaD die w.arheid I erug. en eD. . Helaas! dat ik er niel aan behaefde te tw~feleu, of ik Vol' .. . 
d fti ' d b' : Er' 01 dik f h I WO) bebben nimmer, tot d. ollvoarwaardelijkc bewanderaa .. wei w.arheid spreek. Waarom rijot voar mijDC verbeeldiDg erneem an. I .. or, dat lk valstrekt DIet tW18tZlek beD 
~ \r~ en e . ev~tl~lng.op. 15 .aa~ wer e~ geetre· i van Jei8ie beboord, zeergoed wetende, dataUeswutbJiokt 'onwillekeuri ceo auder .,afereel ? 'fnn .aard, en ... mij weI drie mao.l zou bcdeoken eerikeen 

den. doob hel conslilutloonele begln,,,l heeft er met onder I h' d . d d If ' g . . punl)e .an myn voet iette np den \Tog der uildagend. 
geledeD. En dit bewijot zeer veel, want Belgi;; verkoert niet en se ltlerl d.oram nog geen gau ",."n ut e a. aaD I Ziet ge. die groote magazijneD, die. welfen, dat tratlcbe, oliliek. Ik Zau zelf. iD 'I ' oheel Diet "~aru. ,ieD dat w" 
. dioS Jfd iii I 0 al di b d . . b V on,e nuburen taegezwaRld, .aak een laf 15 .an canvenltnue. baudelshuls! N ... de gelukklgo bezllters behoefl ge DIet I p g . ° • y. 

:rl~~d~eZ~O: t::in!. ~e a:oli~ic~e8npa::;:~n h~bvbe:IlBda:; I D:t standpuul: ... arap 'vij ons· otellen. dDeL ono cchter niet I,e .. agen. NEDElUoAND~CUE MUGD&' Co., 'I olaa~ ap twin- ~~d:r!~n:::~ve~:!es:~:f~r:~:~e~: ~::~eldro:::: a~.::n~: 
to sclbk,eell religieus karakl.r; "aar liberolen OD cleric •• o'er het haold "len. ",elke "td btteckentnde pluals Bd~le t1g plaatoen Ie 1eze". Welk eene v .. rbaz~ndemeUlgte b~lco 8111:". a~ hel Va.telaDd en eld." wei eeDs m~~r vr"heiddoet 
leo legenover elkander St .. II. reikl d. atrijd veel vorder ~lld~r de Stote~ vau lOurupa lDll~cmt'l Ais eeu J.r .;\e~olge en. ~~llIC' l~"alll)d da~end. bc .. cglngl Ee? zwerm van 'Jau. nemen, ~.'neen welopgcvad m,n taekarnt. Ik wee~ niet eeno 
dan de vraagstukken vaD regering eo breidt zich tot d Lan eu, wall( d COntltltutlODuee slc 8e eea Hue IL aren W(,r ledtD, lJ8cbeod , 'Jurrendt slepen , ul en ilKO. DOZlJDCU I f 'k ~ . 1 k Hr · h N 
teederste belangEm der maatschappij uit. IIet. cleIicattl de: r groud .gevonden ~;efL, .~trdieut bet o.~1.e ayrupllthie. ~18 I klcrken ~n .kQutoorl~opers, ouophoudeUjk in ~n uitstormanu, :na1r ~~:aik8, :e~8~e:;, :':uu il~l~tle;i~ e~nn~/n mi~! :i °e:~DI 
llIllot il ui~ zijn aurd, aao hel causHtulianDeel begin •• 1 Tij. ! vuurm~ur legeD Ji~unkr>Jk kunnen W'J slecbt' !laar zlJDe met gewlguge houdlug d. leuereD parlefulU. onder ,de.o I g •• D, en zolf. d,m schi'n vermi'den ~.of me~, ta~ zul~e staer: 
all<Ui, , ·~ind.t het vrijheid van disoussie smoart, eD in de I krachtlge ontwlkkcltll/l wenscbeu. De vuurspo. d vau BelgiC arm koellend, ramo:>elend met de kelhng waaraa. ZIJ lS I pen werd a.llgesvoord~ "iet eDtl door 't gtyoel van ' Jigl ;n 

plaa .. ' .. ti: :fan Qn~erz~ekt on.voorw8BrdeIijke ouderwerping eilcht I kitu ODzen . yoorsp.o. ~u SlCCh .t~ In ,du, huu~ werkcn, .eo om. ' va.stgeklonkt:n) en t.he hun ceo ecreketeu is, gebu,kt ond .• r II.it'fde tot den .. naasle, ronar 0. ok en 'fooral door de vr;es 'f~or 
aall dB ""erschappij dee prie.ters. Meo keDt de onverzelle' j gckeerd, eo daaram Is voor be~de ~.nden IIlet. weer mlsplaotst den la,t van welge,ulde geldzakken. Op het rUlm. kan· ecn magtigen buurmon . \Vat ik <chtcr wei zau docn? Och 

lijke . . vasth .. a.n.de .. ndhe. id van bet uiLramoutaoisIIIe aan ZtiD6 1 dao oDdt:.~huge oU.JJv~r. Heelt N~dt:rllill~ 81Z.00 cr, et:n g.roo, toor, ~clk e~D lumlt::ger v. a~ bOo ekhonde~s en . klcrkco vaD I ik ben lin eenma.8i zoo onnoozei van tc gelooveo, dat eeo volk 
begin.e1e~; Iiever zal het breken dan buigen. En desnitt- belang b~. dut BdglO taeDetml III u~azten, zoo IS bet ns· allerlel rung. wtlk ceb ge.Ols .an over 'popter .Dell.~d·1 met zulk eeD verleden, _ zulkeen hedeG .1. het onz<. _ ook 
tepjfn heel'i hilt. 101 nu toe in Belgie den caustilutionDelen tuulI~k, dal hel . mets hever woet ",,·nd.n. dllt de .oken pelilloD! welk eelle eerbtedwekkende re.k, faltanlen, grtm- .an zicb zelf verpligt i, eene toekamst te hebben, en in die 
reg~.vorm , niet zoeken. te dooden j bet heeft iutegendeel 'an tweed mgt, dIe duar U1~t outbrek7n, wt!ggenuwen Wor- mclende van letters en cUft!rs. }~o met welk eeoo kalmte overtuil1iog zou er, 't voIgt tiunkt mij Yan zelf steeda worden 
getl:Bflht daarvan ten eigen unite eeu "apen te mRken, en dell, om plutl.lS te muken v,~or eClltlgtz.lUdhtld, :l.Ouder welke geeft NEDERLANDSCHE ~tAAGU zijoe . beve~eo (., links eo gthand:ld. ' 
. d' toel.. . h I I ad Z d d .t d G d- \' op deD duur een volk .kW1Jllen en tot verval gerakeD moet· , regts; hoe karl en zaakrijk ,.ijn zijne anlwoardon ; met w.lk . .' . 
IU len ~g la" e ges aa~. on er a n~n e ron (fl. C,) I een gemak .taot hij iederen vrager t. woard, zonder ooit .Iammer maar! dat er naalt zoo ~chondeld wordeD knn. 
wet geraakl ' lS, zyn tJ,e clerloalen eene magllge, goed ge- ,. ... voar de averluiging Diel door enkel.D, mil.r door aUOD wardt 
orgaDi.e.rd~ parlementai're partij ge\Vordeu, die, zoo dik- .. ..... .._._- .. _ . ... .. ~- . . ,---- -: .. . ~-- i ~e.n d .. ad eoner vraeger • .-edenerlOg of 7.'Jn geduld Ie ver· gedeeld, en dank .ij de uiMekende handigb.id wo.rmede oeD 

-:;jl •• ij hpt ge • .a~ in banden had. geloond beeft, aun de! Eene Oude . G.eSChledenlS. . I'C~~; .. wi " ".,.It. e' in dAt, hhi •• tie ID •• r 1 .• lele. de aantal ?nzer landgenaateD de.oogen ,,:,eet te sluiten, .oar 
elloJnm , ... ,,~ eon . COD8tJ.t:ntlODDe~1 .~o~~er~~men.t to voldoen, I . t. '~ 1st .t!m~ Iidle (H·.'t~hu:lllel (Iotll bIt/lit ! Co., wa~~ de Co. is eeoc iurtllileit; ' daaf zeteleo de mao- . ': 6';"' ~ ' ... ~ •.• ) ~~~.' ;: .j ::. ::.:: : ~ <.: : : ::: ~ ~ .., :: ::::~:~: ~ . .' ~ :;~ : ::~ ·' O :,· ~ t i :t .... ! 
en voor welke; D~.r aile w~a.rsoh~Jn~.Jkbe.d, ~et thans aan "ot ,"omer "eo. _ I nonevou het old, w.ormeJedo zaak cdreveD wardl en al ! hoi nag wei ,e.'gen Iyd aauhauden eer Wlj .'00 .er ,yn. En 
het roer z~nde hbera.1 MmlStene m eeuo DIet verre toe- Voor den bewoners van een klein Land ran maglige I d .. g . . g 'I hoe lang zal bet nag anDhaudeD dot lamzallg getob en geteut 
kO?,"t .. ,j'; .flag zalmoeten .strijken. Die. vau de. uitlleb,eid- I naburen amriDg~: moet hel~. dunkt mij, een i,ij1..a~d.r .O? :~o~.enh:~J'ddee:a~~~el:;:~~:f d:a:i:'E~:L~~~:C:'E ::AG;; I oYer onze" nieligbeid, in. varhonding tOI Bnder. v;olken; dat 
held ell demagt der oloncale psrltJ lD Belgle eeD ver· genRam gevad ZIJn, md,ell h~ de gcgronue avertUlglDg bezlt, bY" .. N I ".' I k gdl\'·, gekerm b~ de mloste pOglDg, om eens .erdar t. Zleu uan lot 

.'~ <-. I ' k d .. I . ' curs zlJn ZlJ . aO'e enlJuen( en pennenverma eu , zitten I ,. ' 
WIJt mogten wli em ma en, aan en constttullan"e an rega- . d.t de natuurli)ke ge.leldheld v.n deu v.derlandscben bodem I" d k h °h h I aaD he' elnd onzergepraJecteerde epoarwegeh?Hae laD. g zal de 
rin~yorm •. zouden ziob zeer bedriegeD. De boido groote i slechto geringe hulp dcr kunstb.hoeft, aln hel cen haDd,al :~ ~:D; ::ara:l:e~la~ennned.:r~g:te:.:~:a·~;ike:enw:,!:n d:: i meening, dal ons valk,b •• tnan eigenlijk .Ieohtsgegrond.est is 
P;Ilrtije". dl" h.t Land verde"len, zoude.n ollder elken reg ... ' dapperen mogelijk te maken hun gebaortcgroml - zoo ala rOCl'igen compagnan, zijn dOen en laten met eenige bekoin- / gedeellelijk op do gaedwilligheid, gedeellelijk op den naijver 
npgayqrm geworsteld hebbeD, om den lUvlaed op den gang I zeker stadhaudbr, de eerote vaneeno berDCm(le Vorstenreekl . b . d d' W t I' d . t"d der ans omringende Staten, nogale een[.;vaagelie wordon vcr
V~II' zak~D . . Bij gebreke . van een veld, ~.uim geDoes, a~ van eeo klein Land~ niet Verre van het ollze gctuigde - ~e:~:~ld::P:~ e:ie:· slec:t: 'ij;lr

sr
:;,:: 'zJ~e e:~o~~4!;;: O~k , kondigcl? Hoe lang z.1 zij ans nog t.rughouden van, zoo 01. 

~loh , ~el elkaod .• ~ te mOleD. zou ~e slry~ o~verm~dehJk "tegen de geheele \Vertld te verdedigcn." I de llllane is. maar .onige belangst.elling in onken YAn an. ' eone vrije z.lfllandige Nalie paet. oDverholen 008 medogl.oel 
111 8\ilte, en slelhg met verdubhel ' . verblttermg zyn ge- Welk een zelrverlrouwen moet dit bewustzijn geven 1 Hoe d d' h .. . 't hi" \ te betuigen. voor volken die I~den m wat oak Nederland 
~o""l . g.word.n . .. De grieven, die ~ioh thans lucht geven . fier 7.nlde bewanor van cen 1.00 gezegend plekje elke belee' l e;::~el'~ ':~kl~:.r:u'~oer~:I:~ :~e~e:a~~~:o~edige rui. eenm".l I.ed, onzen afkeer van eene, staatkuDd •• die de 
1.0. het. parlel!l. a. pta" debat., zau. den Zlch apeen gebaopt heb- I d. iaing zolfs van 'ieumad .terkeren uaD hi), terug wijzen' I t E kl I kh 01 I" 01 I '1 OD1. ..• liiet i •• eD willeo wij on. verledeD get,au .. blijven 
ben. r ialdat ten slotte e~rie geweldige uitbarsting valgda, \ M~t w~lk eeDe o~bcsehra~mdheid ,.1 hij bi) .Ike gcp.sle ge- ~~~~_:.: p u . aren e zee Ul. 10 eze an, ers zoo' .t, - .\ dit '" "V it wordo~ kan?' Hoe lang ....... : • 

die. miasohien 101 burgeroorlag of vreemde inlenentic ge'!legenheid zijn bi)val nan deD dog leggen waar hi) een ander (.) N J I d b d" I J' . . k ~11I.r ik dwaal geheel vaD mijn onderwerp af; ik b.
leid . ~Oll habben. Aliee.Ii BeJgio'a libcrale Grondwet heeft Volk worstelen ' zid, OlD zich to obt81o~D van onverdienden \ muttr ik c.,:: n~D a:e=e m;:~cb;O~:i ,)C;; :~em;rr-:ni;,a~~:;~:~l k~:n c~:f ' I IOOrJe .u · e8no o'udc geacbiedenis, die 8ltijd D~euw blijft, en 

het -on!"cdcr' wet~n _te '9~l.Weren . " ' t~, " en onlijdelijken 'druk, al komt het " hem, gocdhartig cn me8 : Joijucl' litmn nict I:\' I;'U ~ot'd heetcn knn !H,IlF.llI,A.,:\"/)1\Cln: MAAGU, de oude gescbiedenis "annan ik tot heden eprak, zal-
Eengenar. oroatigor dan. de strijd tusseben Iiberalen en ga.Dd. van .ard, niet in den zin, door onbetamelijken Irots i "I. IIAL', or >lEMA'''''''Il»Ulttt. I ik hoop dit .an hart. - spaedig ontzcttood auG zijn, Met 

£ '£ 'N ' W.l.NT.l .ISIE.nEI·S,JE, llauci.. , .Bakl ' Bok! Die heeft van ziju I •• on niltl nien"e te ' bij mij k"am aanlaopen, had ik werkelijkmedelijdonmet 
"Och, niets! Zoo'o diDg, dnt ze 01 bondertl mnnl ge-! vertellen 1- Vaar mijn part kunt· go hem vragen ~f niet, hel!l. Hij zeog uilgeput ap ecn .10.1, wa.goheel bDiten adem 

nEN OUDEN S·EER ·.MIT., opoeld bebben I Dat ik van A tot Z ken." . i net kan mij niat .tholen," . en .0beeD balf veroufl to zijn. 
~ . "En io ' de kocaetJie?" . : Daarop ,oigt er "'enG diecu88ie: oyer, het 880 .te :rigten "Wnt· acbeelt or ~~D, oude vrieaJrl r" vroeg ik deeiuemeod. 

I~Ook nicts nieuws. - Wat zou er Dok zijn r'" leouper, ,waarvoor hot Bteeds zoo moeijtdijk 1'l\it, i e t 8 nicuwI "Goan de ~al.:en elecht 1" 
.. ( .. ~.""Ol. g.) . ' "Dat is juist wat ik vraag r" herneemt Baucio zBoblzin- 10 bedenken .. MeD .. kon tncbl Diet . preei.os heteelfd.geven al. .Acb. d.t zoo zee.r niet. Maar op den dunr kan ik hot 

'tb . ~a.n.dtig ·morgen. De . dl1gbladcD, die's zoodngs nig. men, bij d. ,Jar,s.e •• heeft gehad.-.n de Smitsen bebben ocb niet volhauJeD!" 
niet uitkomen;. onlbreken •. De: ooderen • . welke versehijneD, "Nu, ik hob het gezegel. - niel. nieu ... ?" It den 1.018ten ke.r iat8 anders ap tllfel goZiOD. dat men· heden " Wal niel P" noeg ik. 

~~~et&~~::'~.e:ri:~;:~;: b~:,·~:~ei~g:~~ ::o:~tttu~~:~~':.1 we~~d li~ i~tt~~~?I~",~~k ,~::;t ~:t~.~i~~~::di:on;d:;e;: ~ijdn:n ~~er:r~~::'e~~::D~-t:~:~~·h~~ !~~kj!e~~~:d::~~ aDb.~:~;ls~a!o~~u:eig~i!~~~~r:n .1~t~~~~eo~la~::n n!~ti~~a~~ 
~;ti:g~~i-;o~~~~~ii!d~jtif~~:i:in~~~ed!ib~k~~fel~!:, i:~!~eb~~b~~~f.b~~~e~~~~:~k~~ ~~~~iitt~~! ~:~n, :.It::d~~ \ ::f,~te:n t~:r~;'t<te~e~:~~:~m~~n P~fl~;::r~~I!ij:e ~~:~:! ~= :: n::r m:::o~:e~uo/:e~'t ~~:~ii:r:, I~k bbn\:n ~6~ !~ 
~:l~!.~:!Igb~~:~~~t::'';e~~o~:~.~,IiIChO tijdiDgeD. "reod. i .v~;&ijinz~~~n ~a:.~ed~i~u..vand te buis blijven?" "aagt I Ba~~suk~~~t, d~~ z~l:i~~~~ijt ~~~uh:n t~.~:ge~~~~;'ekt .wor. t~i.~t!; h.t~l~e~ia~e~~~e:lf~t~iez~tie~V ~~~k .~:e:ijJlw::; 

FhaelDDD .tleeail .al . liot, bled .op.met de avortuiging, dnt ! nauoi._ • . I den. door· d .. ontdekking dalde. Beni-Zaug-Zauge,-dio wei· ' Wilt ge ook eto bittcrtjr, . of een kommetje koffij ~ En laat 
zijn~ zoohtnaQr bot onbekende teleurgesteld· zal . worden; i .In.- en ons uit gebrek ~an i. I. nieuws venelenl" daonere .der maahcbuppij; - eersldaag8eene voorstoUiog dan hooren wat go .voor Dieuw. mrebrengl P" 
-en word!. Datuurlijk meer. of .minder gtmelijk ale Buuei"l . "Zou .'t niet gaed ,ijD, de gelogenhtid Waor te nemen, om l zuUen go. en I -:- D.t i. weder iels gebeel . nienw8! Da.r-" .Uanr heb It '0 . heele l'arlij moaijo leSkaarllD: Sobal
IiefelUk .li&f· dendi!' vrBa~t. :- met een ft.auwen .we.m van I dadel~k . h • .! faD,ilia.r d • . Janssn.· en de Smits.n en neef beon zal. i8dereen ga.n I Welk oene beerI~ke qitreddln~ I topol - Salferina-" 
hoop: • -Wa : is er ' vpor ·. nieDwahedon ?" ,..... eo hij geeil ant·!'iel ."n '·nieht Jone voor hedeh ovolid Ie ".~en ? Hat moet \ . Ell inderdaa.d . al • . men er .enl PP I.t. eohijot het' .• Isof .. /I IINi~t moor Ie plaats on' '''-reept "'. Vii wink'lier. ;,Alle. 
waard 'owt:'et t~ gnen d~" '-W.I, Iiiell.! ,,,at zau e,t. dan zVnP" toch ~eDs geb.uren !"vaegl zij er b~, met ·.een zuaht... .\. de goh.el. wereld ,in die rIieend. znoht naar het anbeken- manl teoud I" 

l)aa~ 1a0D. \. ' 1I .. atu. ur). ~k nie,s n. i~U. w •.•. up b.t k.nnloar.' oeder.1 \ . . ,,·t 1e ,,,.er het oude . lied I" zDebl !'bilem. OD. "Preci •• de .. niauwe ~e. deg. asle.pt w .. • rd, .on. a18 of.' de behoofle o.m .• 8. an.. . .. /I .".Maar ik bu't niethelperi,.ls Garib.ald.i Rom.e nog 
si.IIUf,D · a:tOJid. l .1\'alot. -- des "wndas.s sebr. ij!'t de mD.ke.18·ar Diot .dr. zelfdo . . m . . c"ecbeD .11 verled .. n .keer? 1k.' k.nme . . al v.erbeo.l- I dot VerlangeB. n." .. ar bel,N. ienw. £0 YlIldoen . • het hoofdstr. eveD niet genomanhe.cft!n geer ik .in bed •. nking•. ..' . 
en. '.' mand,. t!. _. '.11. ord~ er. dion ten. "ge, ,ol.ge ge.en 'b.ri'fr.nn .. . '1 d.en '.~D beg.!.n tot e~.d. e .. watwij h~~.re .. ·nZUI.16n In .... ; '\ d. e.r g.oho.le .me .. D. 'O.hheidU. umaalite ... ; . '. :: . .. ., -' .. ' 'Ii' . II fDat <lttel .cr ~iet toe ' .' Sobalto.pol' en. So. Iferi.no ·trekken 
helll an~Yl!Daell. · ..... . .- . "Wtlle".,w~ dan mijnheer nok er b~ Hagen P" geel'LllauolI. Onzer alls.,oudavriend •. 81, Klaaa., II 'ook 'ferleden jnar groote of. kleino kmderen Illet meer;..- worden aileen go. 

"Waf 'ge .. n ze h.den allOod in de ."pe~aP" nangt weder ill bedenking. . , hi.r gew.eet, zoo al. ub~kend it, en toen d. ond. Leer plaatat togon yorminde.d. prijeen." - En ikmoet I!II hom 



.:!!:~_. ,~~~.n_~el. ~ ;.I\lijk., ~ nre~.p.·~ .. :, m. y.:~. h.ad.dell'dat .bel:aIIttr. Oilrd ~i.t 1I~'. OPdO.~ ... O . Ullbl.IIe:, , 
UIU hall ~4id :'zUlIct nw 'Dh . il!;;a rp 
he~.n~W_ltJ~ 1I1.~"crl~W:'i~ 'Ilij "1I5i..o\1'flt~ltRl-"kCqp Jill ~.1\P ~II ~ft v; Lijndell 
QlIJllidd-elVk lleteten, l!lI om· alJ.e ..,ttrderea~aR ·la TfIf~ M .ye~pllgll~g rllitte, 0111 bet .bell'ija'oor$jllbeweren .~o 
tbijdeD beglnnen bij het begin, " ' .. leverl!ll. In beer TIIn t\,1lil.8I1brAII'. e"A'I'Ic11l"llo bewQ· F 1'a IU eli ~;. ~~ i.' v e tl\ 

voe:liell' jflal' gel.don ~-'\iII; lui",o" .4et,.i~ .. . :!:t/~~::Qt~i.t~"~~~160!1:~I~AOAe~~g~~othij . :P.\n.tm,.tll N'o" !der.·. 
'hana g~aetaal-majoor, W. ' ~' .~' i~' 1dI! GII!MH~'" IDld~ hp'1ti~laobo 'alltwooul Diet te habten, de no!~ .van Wlj zijo den "In~r 8l1Pltdord; don winter itl".ioel.gewoad 
b81ohQuIViui!en . over onze v6rd~alpngJmlddelell. at IlI\lIlO llo\lllftn4.ie\lt of qfjioleel w~,ang8b~den. De m!DI1~t gebuld. die d •• ohoon~ rebigll.ra , n~ar de SI"J lerul1jaagt, 
lez,eraooil d,ie uitmuntendeopatdllepl.erden kenll~, weet hl,tldvo{ ' wathiiatralRs.zega had.; ' Hij bleef .bijzijn 81 •. sene booze gouv.rDlInte , hare kweekellngeD, waDneerl""'-,o"ulJer. 

ik ,niel, maar. zoo dit ~iethtl't soval it. wlen • zit -.tel doen aonDt.wdoa~t~o~. :rr.:~do:;: or&1:.! i:~~~ ~~!D:! .. rw~e:. d. klok . aanwijlt. dal bet ultepallnlDgluur voorbij it. 
bij d. aerate gelegenhei<l de b ... 1e. hat -:-erkJeoelll tel' gens ' "ilde Pechter •• n poanler aptwoord. dooh de 'rololol8r vo~ie~eld~~~:;::n ;e:=~~n~ .. ~a·d:ezo!~~e:o bt~~:rd. :t.~ 
hend I. Demen, waann . die sedert met andere alukken die en vroeg.r . en haden de verepreid. geruohlen eon en Vaarw.1 dua oiorlijke ~aralol. keurig ge.tlkte la.raJes. fraai 
~n den ·.olfdon •• hrI,jver. worden vD,,,,,mald. Bij mij .. ndermaal on"aar had .e,klaard. g~f. nu geen anlwo?rd zomarhoediel De, . omer. duldl d. rij . wDep· en de vrijb.id ; 
allbans ' bebben d.le g .. cnrirlen '1' eent de overLuigiag m •• r. waarop de algomeene beraa~8lagtogon goololen z~n. de winler vordort don wa.ijer en d. officiele eleganco. 
gewekt wa~rYan ik boven aprak. en a1 . deelt men ook zoodat margen de onderdeelan aaD de orJe kO~~D. Het wootd 1I0ftlOiClld,~J dat da&r ~oo ongezooht ,uitmijne ---------------

die overlniging niet. ik mag tach wei zoo vrij zijn Buitenlandsoh overztgi.--·- d~;e~.~kne;l:e~:~n~i:lk1~td:i~e:.~ed;liI~:.i:l:o ~~o~~:~~:~ Nederlandsch-Indi6, 
v"n te ond.rstellen. dat men haar . wei ZOIl wiUen deelen. diging .... Ike Napoleon Ill. tot d. voraten Tan Europa LoBt.lleden Douderdag DDlleve.r, op hotzelfdo oOllonblik 
Ging '1 u echtcr alB · mij. daD '1 •• 01 gij die artikelen .. OD H~t aohij. ~ doh Ie baTe.tigen. dal Eniolend geen deel gerigt he.fl. om teo einde tot do curl. Jroido" der vor· dal het Haag GeTegtallo! zijne onlaog •• bonoomde amble. 
liet het daar niel bij, maar poogdet 't geen oao.ankelijk aan het congrea zal oemoO. Men kan donkeo. dol dit e.n drageo von 1815 mede te werken. te Parijs eeo b.zoek naren oonotiluearde, gr.op alhier op aleehtl geringel1 aliLlnd 
bij n yoat .tond. door voorLzetting uwer I.otuur o'er elil alloroRgunatig.ten iodrnk te Parijs zal makeu. te br.ngan. van het lI'ebouw, van. dat kollegie e.De daad : oan p:eweld. 

ond.rwerp. op nog .tcfiger gronden te vestigeo. En .00 ori?k::h~:d. RM~:n::Ok~n~:o;!:ij;b'e~ht:r n:r~ n~::~m~::,I!~: IDe ~~~dr Tbn .~u.la~d kan v~n '\jze I bem tSg~bodoo~ d.~ge aaorandidg pla.llid die ~e oi":'Yd bonj"lDditgt'blijke 
gebeutde bet dan dat · ik. die vol.trekt geon krijglZuohti. oak deze mogendb.id hel vooral.1 TAO d. hand ... 1 wijzeD. ~: ~':igti~.n~e ~;:;ijlru:e e~.i~e~ v:: O:.~~:ijk de: ~~~~~. ~:nc~::r~~I~: o~f;ne~~ e ge egen . e1U . • Ie en uhlie 
gen sanleg be.it. en .• r nog nimmer aebtor komon kon zoo zij dil niet reod._ gedaDn heeft. . .. 'Srd M.genta. de brug 'Dn Solf .. iDo an de stra.t Turbigo . D. heer v. lJ. eon der ge.cblate . iogezoteneD Tan de.e 

:,~k~w:~:::nlu~~en~::~nava:entij~OI~::\ijo:d:ij~:~fld~:tr:;t: co~;.!o~t'o:.an~ Zweden .. I, d.arontegen perooonl'Jt het :~inoJ!e~~:r:~:d:al~ •• ~::n b.~m;~~o~:e:tu~::~i~~.:k:~ d:! L~~a~~.!ei:i~:.:.toz~j:~nte:~in'd":rpl~;~.~:nt~o:;m:~e:::r i: 
met eon . onzer militaire tijdachriften in de band, am er Oak do Bel~i.cbe regering heeft gisteren hare adha .. ie. Itomeiu.eben Ce •• r. dien rueu, waarochijnlijk ter hunner volg.nd. repre.entatie. . 
vOed.el Ie zoeken vnor dit mijn geliefkoo.d atokpaardje. asn het congre .. na~ ?ariji, ~e~ondbn. b I ' t afbunkelijk eere,. d.zer <lagen i It" ~~ndbom,e-zu~1 g.p~a~ft hf~t. te Ve~zooh;. ~h z3nen nnam oPdd. aanplakbi~.ttkn i.esobri,. 

Nogonlang •• iel dilvoor, met den Mililoiren Sp.ctator. g.!lt:~er!e ebeol:i~~n d~ ::Dds~:g::~'van de .beide ~;:Z v~::g:~:c:i~~oo~i;~n2.1~. e:~':ere ::: . •• c xr:: w:~~<e:l~el :::~:\::::di.e ~:n~::::nto~ k~m~~~i.e~~ , 
die mij verleidd. door een .np.tel, met het opscbrift schade· ~roole Duitsche mogen<lheden. de der<le drukke b .. igbedeD. de vierde . een iogerlgt. . ' .. 
!ijke v e. tigen. een opatel door uitgo,er en auteti.r •.• o De Mo .. ,ing Po.1 ..... k.rt. d.t het geruoht b.lr.lfellde eeD sterfgeval •• ven als me •• dRt in kleinero kringen do.t. .' Zijn oaam geeehr.veo hebbende. wUdo hij %ich weder ver. 
wonneer u ditw.teDswaardig voorkomt zeg ik goarne ook de ophanden . zijnde oftroding Yan graaf Rus.en. van allen tot voorwend.el nllmen. am aan de gevolgen der niet ge· wijderen. toen hii plotoeling werd aangeaproken door eeDon ., 
door my. bei"n;;.~k genoe~ geaohl. om afzonderlijk te grond on' "loot il. Uit de b.woordingen. waatyan hel blad wen.ehle uitnoodiging t. ontkomen? zieh daar beviadenden siDlo. dlo hem. ond.r het uilan Tan 
worden ,e"pr.iI!. (t) zieb bedioat. zou men moeten opmaken. : dat dc I!ra~f ... Nu .. <lot weel ik voor den oogeublik nog niet. De naai· dreigomeoten. een alag mel eon stok, ·op heL hoofd Iraohlte 

Wat mij in dit op,tel 't me •• te trof? Ni.t dot ik zolfa Diet aan gtdaeht becfl. Dit lau,sle mag .chter blil~k ster mij"er vrouw ech .... wier ,aa.sluande echtgenoot (.an loe t. brenge.n. ' 

.oor de t¢'inligate of dertigste ' m"al weUigt in mijn. ~:~w~::I!e;u~b~·:i :~d~!~e~e~~;:l~D;::d::Dto~~~o~·n::~b;,; ~~O~ah~L·t~? ;:'a.I":;n h:~[~ ~~biii!:~~: d:~ ~~o~~~o;;~::; rer~:; ~~:tev 'd! ;i:jto:~~~; ~~~.'I~~ii ~:!.!iniD~~~e:oh~~ 
meermalen be.proken meeniog; omtrenl de ' Datuurlijke dat d. Po.t met zijn dtmenti Yoor .don d.g komt. iuisl nn te be".r"n. heefl my in vortrouwen modegede.ld, dat m.n een tweede toe I. brengen, b~ het lijf. on wierp hOlD n' 
.terkte 'an on. Vaderland werdg.atijfd. maar dit. dat - den oftoop van een ministurned. Het zou kunnen. zijn d.1 op d. Tuileri.n en in · hot p.laio Royul. in het Ely •• e eeDe korte worstelling. t.g.n d.n.grond~ waar hiJ hem e;alg. 
om VaD vroeger Ie zwijgen _ in . de laotate ~eertien jaar eon de minister eersl. in die· vergadering. op zijn belluil, am nf Napoleon en in de beide Triunons. in V orsailles. St. Clou<l. oogenblikken ond.r hi.ld .n zijnen atok ",i,t Ie oot"riogen . 

• antal onzer vMtingeD, door de wet.nlchap .anhoudend wcr· ~'attrh~:o;e~:ette~~~ a~~.ok~=n;e:::e:: ~I:~~:ing:n~:~:e.~f::: r.~n::;~e~!~~~~r~f~~~~: ~:o~::'~:n~iI~"! ::~<I: d~~~~uc~:f~~ H.D~~: ~~n~:A~r d~ed!~k!o£e~~~t .~~::;d~ii~:1 .~ijh~i~r d:: 
dec beBtormd .... roverd en gelloopt. am des al nietlemin in werken op Corfn hen niet ""I baten. aangezien Engelund genoodigd.n do hartelijkote . gostvrijheid. (~ij det dat.<I. man delijk . milbroiktc. om hem op nieuw lUln te randen • . me! 
de praklijk. nog IDaar . allijd zoet.lijk Ie "ordeo bobouden . va.t be.lolen h.,ft d.arlo~ . over ~. g •• n. den kei·terlijken briof gele.en he, ft! t. kunnen bew~z?n, dat ~~vol.g. dal de heer .v. H. zioh !!'.nood""akt zag hem 
.Taar iD. jaar uit dezelfd. yeatingen ab noodelooa. oODnt. en . Graaf Reohberg beeft l.pstoten m de I .. eed. kamer. van Ware het wed .. nu maur guu.IIK. dan .ouden w\l de met ZlJn elgen Itok d. deur •• n de koll"~kamer ult te drijven. 

dorh_I •• schadelijk, moordoehlop bel popi.r. en in de wer· t~~p~oolt:n:~~,:~~~~.~~k~~U·:e v~~~~~~;tl~~:t ~~t~,,!;:;'~:d~: ~:~d~r~;;~_Lo~~~~~:'f~I~:;~i~f:~~t:n dh~u~~:~ e~e!e~o:~:ja~ pe:l~n~:n t~~~~~~~~;~! ..... r.n de kaltelein en meer andere 
kelijkbeid, jaarlijka etlelijke dui •• nden nan · hun ondorhoud denkwijz.derlegrringo.erdeSloe8wijkHaloteilllcho kwesqe. in oogen.obouw Demen.l\1n .. het weder ia zoodinig. dol Do ' beer ' ., ll. ,erklaarde. dezen al. getuigen te Demeo 
on Terdere 'olmaking ten koate gelegd. Altijd dezelfd. pole. Indi.n dit aDtwoord uitvalt zoo ala men reden heef! te men om, eooo .I~om<ene .pruekw~ze te gebrUlken. g.en kat 'oor de aanra.ding, door hem oDderg_an. 
miek. deoelfd. argumenten, de.elfJo a I leG. I 0 h i.e h t e. yerondersteUen. nawelijkdal d. Ou'te"rijkacha regeriDg b.t of bOlld op atranl 1.0U jugen; bol "ed« IS zoodanig. dat Terw\l1 b~ nag in dltn zin eprekebde was. kwam eenl. 
tonar ook altijd weder d«tlfde duizendan .. ... d" ID it. I e Loadenscb. protocol von 186~ gebandhaofd wenaehl te zien, h,t aUen IchlJD h.eft. a1sof d. lIatuur in vollen ernsl maat· klap. de sin 0 do kofr~karuer w.der biDnen. thanl eehlBr 
i m mer ' n e Ii b lei be' don wi d. k.izer zeer .t.Uig ,eel 'aD de popularitea vor· ragelen neemt. om. d. voo .. pelhngen vnn d.D Heer IlIa· met een pi.tool gewapend. die hij van . onder de panden 

E I b h" t d . k . d' u 'k d' cen liezen ... eike hij onlange vooral in b,tzuid.n Yau DuiIS.hl •• d thien da la Dromc. tol waurbeid Ie mahn . En inderdalld'l"ijner l.a te voorBcbijn baalde en .. bont portant, welligt 
~. 00 oe yn e 1.aa zoo ecnTOU ~g. at '. ' I: g • heen gekregen. Inzoude~heid zal Bei)eren dit . bedult waor. hel dnde v~n btl jaar • . zooall de Hoer M,atbieu. Ons dat op .. K 6 ponen .f.tan~. op don beer v. H. aaillegde. 

gordlln van een b •• I",,, we.t,to onderschelden, en .t.lh~ let .chijnlyk 'LOer euval dOlden. Waar men nog n,et ,ergeleo voarspell •• lel er Olel ulUokkend ult. HIJ kondlgt regen, D.ze, ten ' oogenbhk. lD bel denkbe.ld ,erkeorende dat 
terkuudig den holsbreek, all ik het W.Dg. mel.mijne . lon.rs hOtfl.. dal e.n Deenoebe prins t. Alb.en.' den Iro?n vau' winJ en .torm. uit aUe wiud.lr.ken aan;. ondergan2' . • an tene dWRze komedie ,,:~rd vertoo~d. biel~zicb eerot r~ltlg. 
een glaci. Ie beklimmen het op mij durf nemen er U eeD denk· koning Otto hoeft beklommen. De PrulSllSche r.gerlOg zau eilanden, het Ineonstorlon van hOlzen (hlerme bedod . Ik doch Iracblte. loen hU aan de mldrukklng Von het gelaal 
beeld .on · Ie ge,eo .. ' zoo doende een gunslige gelegenheid krijgon. om bet ver·. ",oder g.ene woordopeling) en k •• leelen. omg.wD.ida bo.· de. eiDjos en aan zijn manuaal met· d.ti trekhr begon to 

Intusechen ik heb mijn tijd of liOTer mijoe ruimte reed •. Y<\'. 10rHoet tD~~~:C~~ g~::~~:\aV~r:i:i~:~~i:kel~e~:~nn::it"nge. :ijhe~;v!~te~~t e~~~hg~:n:.II::r~~".':e~e er:~~~~nei: mI;n h~~~;~ ~:;~:ni~ ~~jtn:·~a::!n e~ij~d:D::o~.O~~~ ~?~~Olm:!nd~igti~~ 
praat. on moet duo lot een 'ol""nd Dommer van u seheIden; wane bedrijvigheid i., deze zask. Zoo heeft de.o •• reenigi.g Malhi .. , de 14 ]Jrome. ])oubl. .Yathie. de la ]Jrome en Ie <1oen TeraDd.reD. 
maar ,pita dan ook uwe ooron, goedhnrtige I.ndgenoot. want .en. deputatie. aun deD preteudent Rczonden. die zich te Triple Mathieu d. la Drome! Voor dnt bem dil echter mogt gelllkk.n vi.1 hel schot. 
al stelt ge weiDig belang in de taak op zich z.lv •• al kan.e Golha en dUI ~ iet te Hamburg be,in?t. ,Op oeOe aanapraak "Hond op . loch. g~ Malbieu. altijd. d~ la·Drume; w"arlijk. . Of zen,:,:waohtigheid don we.1 ~el ~ebaar !!Ie!. d.n."tok " .n 
u zoo oijzondtr ••• 1 niel schelen de zelfkenni •• die, tot zelf· Tan de deputal". antwoordde .d. prInl o. a: M'Jn frgt glJ waart Dltt zoo vreeselQk to.n glJ 10 ISol8 op den lop Invloed '\In g~l",esl. op d. rIgling II moe\l.I\Jk WI Ie ma. 

oe~iron .. en .en daardoor. tot krncbtig bandelen I.idt •• enigo :~o:;~:. 1~:.Jltli~g~r~ij:~ u~~~u~1~::' st::':ijk;;!.':!~t;·ve~~ de~~:~gd!'::'\ijn wij ... van Parija on zijne mod .. af~ I ~:~r~lf'.":~e~ellod:~~:~e~~~:r d~·~a~~el~i~r. vdi~~i:~·~chue~~ 
dUlzeDden gulden •• welke op uw budget vaD oorlog kunn.n LDning. ~.'angeni •• door ondordrukking 'an aile potriot. gedwaald. Mode? Wot. i. mDd.? B •• t.ao .r nog modea? oeh,er hem be. and en wien de kog.l. wBBrmodo het pil" 
worden bazuinigd of althaoe bder beale.d. da4r zijt ge altooa ten., jn zelf." dool' miahandeling van ~e,rk en aebo.~1 ODder. Zijn de reg,len . • n. wetl •. n. w.a" roaor het toilet .zich h.eeft tuol bl.ek. g.l~don ta zijn. den arm. kwam ~oo. r. boren. 
gevoelig voor ge'lveest. g .. n b.bben. zalane wetdenken~.D •• nermenl~hel~k ge.o~1 ta. gedragen, nlet U\ aUe opZlglen gesch,onden, ,bedr.elgd. Do dader glo,! na h.t ~Iegen v~o het felt onmiddelijk 
______ niet door baatzueht verstompt IS. -er.oDlgeo. In de o.erIUl- mllkelld. a.,n .Is d. vtrdragon van J 8151 HeerocM Olet de op den loop. WlefP bet plstool bUllen weg doch gaf zieh, 

(§) lk b •• het iD dit opzigt~ch.cl •••• m.td •• "hrij", va., ging. dat d. ketene der hertogdommen j(eslaakt moeten groutst. regerio¥loo.heid in kl.ur 1.00welals io .nede?Zou door de bedienden van , den kastelein aohlefTolCd; spoedi, 

f£ :~~;:;:;::.~~:~::i £::~~~:::~o;::::~~.~E::~i:: ~~~~!~~~~:~t~~!~:;de \~~U :;t=E~eb~:I!f~~::ii~:~~~~% ::~ d:~~:~~~~~t~~:~t~E:t.~::~::~~~~~~~ ~~~~F~~o~~:~ ~:~::ii~t::o:!!i~E ~~l;;~d~a~ ::~ti;:e g:~ra::r~::e:: 
NeclcrJaud. het hupne doeD, "our de ze-gepraal der cODstittJtionnele in Daam v~n bet vor!tel~k regt laDg hetft mogeu onder- schuone lezereascDt op htchtere grondslageu te ve.tigclJ? board, beYond bij zich feed. om 10 ,ureD in de ge'a~ge: 

btgiolclcD ~" Zou er Dimmer gepastc aanleidiog zijo Olll hcn, weI ~;:::i~n, h~:;: !8tb:~jrij~:~·. nu ~ in DRam 'an datzelfde regt en ~eol:t~~ i:~g~~i~~'c v!~,ge~etDi~t:g~~~i~~ d;l~cb~:e ~:P6~~ ~~8'm8~~d zg:p::~t:~ree~~e~e~~e~I~~~dh tebh~~~~~ r:;::wn:h: 
te Ve1'9taan eDkcl door zedclijke midddcD. CI!DS een bandjl' te helpeD? Voorts heeft bet Vorein 'ticb, tot bet Duitlche volk ge .. punt loopt hr:t Illegitiem IItreven II der mode te zamen, om den Hetr v. H. te lijf te .gauD, en "ijd8r.~ d., hij het 

(t) D. &haddijke Vesting_n. UTCrge<lr.kl "il do. MilitBiren ~:~~:t d~~tm~dd~i;~: ~·:o~~·!'o~o~~i ~:tr!~~zk~g~~~S:~k~~~ ~1~~~~~~di.~o~ee.~~~~li~!:i" ':~:t.:~~o::,hiook~~::~~~ ,::~~:. ~:~~o~a~·tu:~g:ch~~k;n.mel h.t bepaald. dool om dien 
Spectator, Brc=dD. Brocse en Co. 1863. 1 k k't b d d k .. I h ' . , G' V 'd . d d Ra d 

de;~~:~~~:r~ad~:i~ga~i~re~:' ~~~;~n e~~ce;e:'o~l:ns e~n ~~: ~e~~ekn .d~:a:g~er!:~·::lf:n&b~t.~~~ ~~o:::n~,euw. Olt . te inga~s~e~~:~n ~~.:g·v~:le.~~: .:~ be:.l~~~ ~~~~~;e!~~~: 
Nederland. . ~~:~:;mc~;i:~r.~n~'i:I·d:o~~~t:;~o:~.:a~e.~~~~:~:ied::I~ oi.;\,~I~r::~ede~oSr.~I~:~g d~e:n";.~r;~1 v~::I. ~~u d~t:;~:f~~~ di~~ar wij Ternemen i. · d. beklaag<lenoeger klork geweest 

It 0 T T E R 0 ... M. 25 November. alechts dat in I,Ruenburg. deol. eind.lijk alle.n de De.n.chc bloemeo iosgolijks het be.luit namen een' congres t. houden, bij .ena albier geve.tigd. m •• tochappij waarvan' de Heor 
Dc zitting dor Iweede kamer van heden was. in d.n aon· conslilntie van 18 dezer. Men denkl dat voorloopig de om lo~en deze inbreuk, op huu onkreDkbaor kleurenregt v. H. roede dir""teur . i.. . 

vanr; althans. vrij kalm . Aile kwestien van builenlandloh •• :i.ecutie ""I pla.ta h.bb.n. waartoe reeda Dnder de regeriDg te proleateron. Van dez.n bad bij kort geledeo opalag van traklemenl 
pDlitiek en vao ooze VPfh9UdiDg. tot hel builenland werd.n van . deD overlodeo koning bealoten Wa.. Een Schotacbe vogel. eeDe Schohche bloem. Quel horreur! gekrcg.n en ecn vooracbot van ± / !OO loen hij .enaklapa, 
daarbij ter aprake gebragt •• fgedane en onofgedane. vroe· De Tim .. geefl de neeS te kennen. dal .de Slee.wijk. Voor bet overig. kleedt ieder.I· n zich, "00 al. ikboven kWem meld.o. dRl bij .voornemeris wal. to •• rlrekken. 
gere en lotere . . O.<eroehillig of er omtrent TOle roeda nit- Hoisteinscbe beweging len . • Iotto nog. op e.n oorlog zal r.eels h.b !/:czegd, g.lijk hij wil. Men draagt aUes; men ziti: I Op de opmerking ,a .. den beer v. H. dBt dit Dieljting. 
Ipraak. Waa gedaan. zij werden op nieuw opger.keld. Wij uilloopeD •• 11 er ni.ts tegen godaan word I. Ais En~eland IINouve.~ttf." in otoffeo en .' klouren, maar de mode zel.. vODr , d.t h~ .eral .ijo voorsohot had in~edi.nd. aot",oord
:·~'.ic !..':~! .~:.. .:!I~ v·'-~.i .. ~~~ ." " ' ." ~"I:-", ~d(U Jt) . \: U!';'V IJ I.i.U~ ."U.I tU 'c" .Ul.IM..':ije. ... '~o . ou.~l.GU up u~u w.t,e,",c. J.t:~1. i.ha iJla.u. (lUll \ 08ugL ge. bed VBn Utm fllUU.U.1I: . ell 1Ic.'lU Hum ai, .r"u lDCllt!n' l tie blJ, op VOO~J1umeu. tooo .•. dat 1Uj .. dit ZOUd. e . ai'rokenen 
den mlD"ter van bUltenl. .. ken. die achte"olgens aU. pun· mo.ten ZlJ een .p.ak In bet WId stcken. Daorom zal gr..,f hel maor qbCIeoVeren<l. aUerhefsL. ou"avolgb ... ," t •• vraagt door een bOll In de k.a Ie legion . . 

. ton heef! opsenomen en lVaarin zij dUB iu volgorde voor· Ru ... neeratdaago de Duitache regeringop. metzijne ziecsw~ze niemapd meer naar legitimiltll of afkoma\. Daar de heer v. H. bierm"d. geen genoegaD konde Ue. 
k!lmen . De heeren DuU.rt en .an der Lindeo hebben ov,· daaromlren bekcnd mnkeo. Eogeland zal de tract.len van I Zijn b. v. de lange kleedon, a la Perelt. opgenomeo. men en de klerk zoide dO'Dldt.min te willen '.rtrrkkell, 
t1gena d. lakti.k dor oppo.itit •• peeiaal van antirevolution· 1852 . handhaven . IDlulschen. zoo gaat het argaan Tan de van vlekkelooze afkomst? Waarecbijnlijk niet. maar zij .ijn hod •• rBtg.no_mde bern tOOjl.voegd, dal hij dan wei een. 
n.aire zijde , in het verdiende daglicht gesleld. AaD het cily voOtt. zijn wij niet voornemens ten gunote vnn Dene· gemakkelijk in het gcbruik en. wut Yan nolt .. el groaler mel de politie io aanraking kODd. komen. 
clnde der zilting deed zich cen incidcnt voor, dat Lot marken te inte .. ,ni.reD. Hel protocol Yan 1852 b.h.lot gewigt i •• ,.ij .tnao zoo coqu.t. zoo bevullig! Deze mode I ·Dit dr.igemeDt aob~nt doo oinjo yerbitt.rd te hebben . 
• eer levendige diBcu •• ien .anleiding heeft gege.eD. De heer geen waBrborgen 'oor Denemarken; b.1 i. de zaak ,an i belooft .elf. sedur.nde een lang.o tijd Itand Ie zun.n . ' Ten minote tlVe< degen dnarna schroef hij unen ·brief 
yan Lijnden had berion.rd aan bet .otwoord de. ministere. koning C!uiatiUBD. om de b .• wrging onder d. beTolking te i houdoo. indien ten min,ste, teu ge,ol~~ 'an de ,oortdurend 'Iaao den Heer v. H. hoadeudo. dal hy den Torigeo ' dag til 
111. ~ri aan don he. er Schimmelpenniock gegeven. dal hij. onderdrukken; ma.r ,.II.a ,ere.Digl zich. om Pruislen een. l atijgende weelde der onderrokkeD .• de heeron ec~tgeD~o~D ,ergeef~ op de policie had ge,,~ebt en dat hij Dn d. ·Maat
mln!!ter. het ant.woord vaD Rusland. op onz. nota nog niet ' IUlsehenkomat teo behoeve dtr berto~do!DmeD ta ontraden; (aan welke men d.z. mode als ,.no z.e. voordehge. zUIDlge \ achappy wei zoude woten t. flnden. 
ont.aog.n had . .De heer van Lijnden br.gt ·daarl'gen een ! want zoo d. gebeurteninen Vau 18'8 zlch herb.alden. zou I en finan.ie.le oper.tie heefl voorgealold). Di.t op .. korea . Dit bri<fjo werd door den Heer •• H. aan den Aull. 
destijde ,e'"preid geruchl ter .prake. 81a zou de mini.ter, I het bij geon plaol .. lijken oorlog blij'en. mor~to g"waor "orJeo, d.t deze zoogena.mde onderrok I tent R.sidenl loegesonden. . 
op dat oogenbhk wei in het bezit vaD bet antwoord go. ' llel Prnissi.che mini.t .. ie . heeft ftan de tweede komer in Irun burlget juist d. pl .. ats "0 drie .kleeden inn~ml'l Von z<lfden .ound kwam de oinjo aan het huil Tall , den 
weest zijn. D. mini.ter noemde tlit. mel bel oog opzijo. .chriftelijk keDnis ~.g.ven fan de i"lr .. kkiDg der ordonnantie Evenzoo beboort men de rondo ho,den. dio godorende Heer Y. H. ' die eorat daoht. dat h~ escuuI kw.m vrageD, 
"oeger. verklaring •• eDe onwaarh. _d. D. beer van Lijn. op de drukpera eD' bij die gele@eobeid g'prohltoerd tegen bet l.at,le o.i.oen .00 opor<lig de bov."hand .erkrogoo doch 01 .poedig het talf8udeel bemerkte. · De . man .prak vall 
d~n Irok zieh dit als persooDlijk feit aan en reoerveerda het verwijt dn kamer. dat die ordonnaDlic incouslitulion bobbe. oiel dun onder ."orbehoud toe te 1.I,n; or diOllt beleedigingen en ' ¥roeg oatiofactie op een t09n, ' die den Heer 
zlch rle be,oegdheid. am .r later op terug te komen. De neel w.s gewe.sl. D.ze zienowijze der regering i. in do zit· nalllelijk oeue bepalin~ Ie worden I'.atge.teld houdondo. dat . v. H. aanleiding gaf. om hem zoo epoedig mogelijk de dBur 
h.eren v. '. Gravee.nde eo Schimmelpenninck verklaarden ting van giater.o helig b,.tredon eo de kamer besloot, om eeD. geldbo.le alln elk horer tal worden opg.legd, die zonder I te wijzon. . : .' 
dnt zij in dar tijd, van buileD af Tan. g.loofwaardige per· d.n brief Tan het minillerie aan h.t osd.rzoek van <I. restage. jor'l! of .ehoon te .ijo. zich v.r.lout een Turi<tr of .een Da.rop vol~e den aoderen dog eone lohrirtelij.ke uilda-. 
aODen en oak op dine .. of aao eeDO table-d'bote v"rnomen leerde commia.i. to onderwerpen. ' . Montpenn..- te dragen. SiDg, die dovt. ,~en H •• r v. H. aan breuger .werd getotour_ 

ar,. tao an tegen. een '. en. ehrikk.l~k rabat." zuchtte. de beiligel komi. biDnen .. en. snU, IMt 8u.ea door cn vraag.1 Daar. ie.lo.h. eo. 1\ onze .iag. t , daar.Damr. niets ander.e · da. n .. be.t .ODbekondO b.O • . 1 zaOOI8I." m. et .d.".n , •. r ••• ae,I .... ~ .... ka. t.n 8. I. leT,,'. ' .O.heldn. amen ..... " .. ee .. D .. FfllII~ man. nieuwa - en viudl niet. - - wal P DBt weet zij 'zelve ni,t; Qogen. sohmon I" .. rvolgdo; 
.M •• r met andere diDgen. dan znlk spe.lgood. zal h.t l eo g.at weer hen en. - en me_ronw B. kan er om d.ztlfde Even wei, jnilt omdat de geheele maataobappij op dese Eon arlikel. uit een w.ekblad vaDdl.n tijd I. toegowijd 

wei beter gaan," troo.llo ik hem. ; redeo niet lorogt. en zoo ga.t hot. het goheele nlphabetdoDr. jngt uit i •• heeft · die iell,conv.olioneels· gekrtgen. dal eraan d. beapotting van zek.ren joagenheer, die zloh .obol-
oNiet be.t." luidde h.t anl!,oord. "Eon b.el.n tijd lang 1- We.t ge wnl," eindigd. de goode HeiligD bedroefd: '/lda eeoo hij . ondere lint en . klenr· aan geen. . dig had g.mankl •. aln het gobruik fan .en·par_plnia, en meD 

:h~It!~k~~~;!.~n e~'~~;~~fu~e~:~~i:!7i~i~g~ Bl::~~~~ :::; I ~~~~t v:':'~n~::enN:o":,e ar8aa~Oz;0 o;.e~e:a~::: :ijz:f!~~:~~ '[ ba~;:n ~:bi:;:e~~ ~ nl:t
t ~l~,::ev~~acb~':: •• ~~et~ao~ ::~:~~ :~:a~~a~~v~::~~~e;f.~ .. ~:nm:~g~~te!lI~~:kk~:~ Diet 

~Ii!e!' t!:::" d~O~I~~\·a;;;.~n;r~~!nti::dt:~~ez~:;c~ ~:i~!~~ ~~~~ft~~:f~a~~~d~:~~~1 h::~w.n heilige uilvond '" ED hij '.~~ ~Di.aa;ei z:t ~::d.~a~~~~~s:~:br:~~~·~.:n ~:tb!:~~ji af;!'::r:b:~en d~:~i,~~id::~r!~b::nd"i eb.iS:~!~~!~eDbij::n~~~ 
ballon., voor. de k.-iUdC,"U,., g.un n. og re<\elijk; - m. a.r bet \ • l ,k, . • Iontor .d,aaro

p. bijm.ijn bOekyerko. o.Pat binneD •. eD .raa.
g 

te atRao., eer,. wij hel . in. ODze .W, .". I.VO. egelilk.. w. ereld dhld.n' l w . • 1, d.ie08n alamede-hO" "fd.k.8nmerk. en o.m. '. d,' ,n .. bet,.ohaafd .. e.D. 
i;:::jk:t~8 er ook al . af - en met de ,urpri.., zit ikallor. ~;:g~ebeeb) ~ ;,'W~i.ut: eiij:o::i:~:~p~.est:PUi::~:;~ ~i~ I Sohil;~::g~tmei,itm i .1 a.,. Mtn,eil je1naeAI. '. ~a~t· ~~n h~".icJe;Je~~~~n a:j~~:~:;::=:e~e~~;i.1I !rt~ 

"Hoe zoop" Vloeg ik. · onzo ' heeraobend. ziekte ' oDsiD don ' mond · ~eon en wolken I Unadi.G<1IJo!t:nhllitntnnl ... 8fittBAmme. vindingen .gegaao.. . -'. ", .. 

. 

/J U. i.tgeholde .. tu .... en.; kO. mkOIl1. m. er.1 V8n bord .. paPi.r . gaan 'w.ij honde. rdm. Dal bBZi.8 .. en.'. m. et ongevee. r. d. ezel~. d.e UGb.Ii.Dg, '1.00 . . t : en ateeda na.. r b.ot .. 0. nbeko~.d • . Itre .• eDde; zijn w • .• erder I . Mo. 20. U. '. bUY. oorbeeld, •.. • n . .' .epo. ' .. knnn •. ell.' . 10 . . hr. \l.t'en over, . :i:; :~~~ ~!:~n .:~. t:~~:~'i::::~~~'r :o~~f~~~:~.~~~l:'~ ~~. bd~::~:~:~ ' ~i:~r:::d:ij a~~Z.v~~~8::: :i.nrii~:: mee,al ~i~;·~~ndh~O:;e:~:.o':i:~~~al.,~~ d:i~:bi~rl!:~:d:;::: ~:ilt~kre:"Ia:~:nl;;~~~;I;j::.t:~e~eobi:d~~::i:!i~: .!o"!; 
ata.D. en •• cbb~~j ... in' den vorto nD . bladerCIl. kali mOD Maar 'mijn . boekverkooper legt mij •• n he.len . stap.l bDe· . derloi voorboalden. in do m ••• t gewigtige z.ken •. t.rwijl wij het ."man Diet alechtedt huurkoelilera ou h.1 nileleneod 

0 ... p. d.". ~.meatb, oO, p '!erpc. n,',"":'""".' 1'0P .. p. on .• . , .. on. dor crl" .o.linee. zij~ .,k.n, ,v, 66r. en .. v.e~ze, k,.r\ mo dat . ik., .. d88, r, ond;r e~. n, heele bo.e.11 b •. ~. t t'.lk~,ns .ien gebeUron;:, Ind,i .... n aOh,ij~b88r. of werk •.. ,·1 SC.lachl .... r ... dUlg, enc.~on. d.~D. e~. e .. n. d,l •. 1,11 't .b.'~.b. ' he~ hi" Ida'. t;,e:,;i:Dw~~~~~·gt.nl:e~;k 1lD~~IU!:I'~i~{ :::;~:i;iu~~t~ ~ io~U bel~:F/~!D~:;n v;:he:i~!koe,~~ ~:zr:I~1:; ~~rh~i; , 1\I~UI~~;d.:a~d. het . \legin der vorlg. ~euw de.poraplnioa :o~~e~~~;~~~e~. dbet°!:k:~l·~~mbij':: aU::t:!uC: ' 
aso.' d. ge~.inge 's. lijtog

• v8.n. V.o.uWbeene.n ,zo.u ik denken,. del t.,e .. be.zo. rge. ~.!. - ". aa.n. ~.n be~ 1XI ..• Beto , .. pas Uilge.~omen. g.beel. \ in .Eng.elo.nd Ing •• o. erd. ~n. d.IO'. n.~lIigenleu":.igh~d . •. n wek. ' iE d.lIr.f .gor.na, . . v.n. eker ..•.. n,. d. at .. , .. "ij . lh .. a. n.e. aI . •. ab .. I .•.. '11 ......• ro.de . • r geen. nleDwe booken meor gdezen ' worden;" oorapronk.luk, of origtneei II. , . .. .' leD · .. n .torm 'aa b.lpoltlng op. die 8anYinkel\lk DIet trobeen on8 tOPJe Ihee i1urpen, ' 01 . den· .geuriien. "11\1 ' .illldeiDeD, 
. "Kom kom. gij ·'overd,ijfW· dep .: Ik. . . En ala ik, beangaande. un · !I mijmeren sera.1t over hel· Ie iunen bedeun. Eon Piontrob. die ' zich mil aauparaplulo I nadat onl voprs.ellaohl' heldb.fIIg : do voorvprdaDIell , tose 

.O.erdrij.ren 1 waarlijk . niet I· noaHt. lit acbler :do tOaD. geall "ij. in ' "algameell • . oDder · origineal veretaaD. kan ik op · elraal nrtoODd., WIS zekar Yell omgoven to worden, door belde .erltWik~ke · draD'kto our1rOllDen heel. 
balik, 1I,~j8til,. iaoen ~tilonleriewink~l, . ell . Jl:I!Vro\lW J.~ lIiet .veol verderkolll8n . dan . tot bel retuitaat, dat"ij III .Inl luidruebtige, !aohlultiao menlste, · die hem, op I\In . ... . • . • .(1r~lI _~".) , 



VERTRO&KENPA8SAGIER~ 

Nlnt Batavia, ,til So.mnrang met bet Ned. Ind. StoOlD8Chip Oeuarang. 
tapt. H. KNlmer; de Luiwuant Deijkel'hoff. Orne. van gezondheid. 
Hoethoorn. de beefen Wiederholdt, Muller, Fonderegge, iJarmsen, 
en fam.; ~n der \'fijck; ~nn Delden, Koodcnburg, MeD!, vaD dor 
Eb. en (IUD., Rouft'atr, Deer, Z. M. troepcD tD banelingen. 

Nasl' Nederland met de Nederlsnb Bark RIgiD:! Maria, kn(.lt. 
S. OutJJ"lI~ntl; de heer W. Bruio.ing en 8 kind. de Vries, CD familie 

Alngekomen & Vel'trokken ('erSlIllen. 
'Va.4ell ."'eft tft' ell.etden .3.tell~all.1864· 

(Yolg.n. opga .. tier politi •. ) 

A8.l1gekomen. 
De Heer V, . M. Pri_ter, de wed. PrieJter, van Samaraug. - Dc 

Heer B. Speoht Grijp. va. Toeb ••. - De Beer A. P. den Dekker. 
'fAU Ngawi .......... Menouw S8ra Ambroaina Oofven geb. Marin, van 
SamaraQg ....... De Heer W. Bruiuing, van 13atllvia. - De Heer C. 
T •• WBgnus van Probolingo. - Dl! Heer J. vlln der Hnit VBn Toeban. 

V e r t r O.lt .It e n. 
De Beer A. P. dab .. Dekker, Doar Ngawie. 

Gouvernements Uitbestedingen en 
:Bekendmakingen. 

Xo1ffjveiling te Padang. 

zal Ilftg worden .. erkocht : 

Eenige stukken Chinee~che ZIJDE, SARONG'S', 
Damsst vaar HANKEN, nieuwe Jo:16gante Vames
en Heeren HOEDEN. GRASLINNJo:N, (lrulinnen 
ZAKDOEKEN, SAWALS diverse soartell SI'l'Z, JA.. 
PANSCHE SCHU'l'ZJo:LS, vier VOL'l'AIRES, VLOER· 
KLEEDEN, ALCATn:VrjN, porcel.inclI I~J<;TSER

VlEZEN, W A8VlI-S'l'ELLEN CIlZ. 

(911 B. V AN DER ZW AAN 

OP VENDUTIE 

B. 'V AN DEll ZW AAN 



"'M;;1.rA~:~~~j~~." 1-;-~itIti~itt .. 
z· ..... ' p', ", ... , _ .......•. - " ..... '-- ,~_,-.l.' . ........ _·'.".'.I.J'I"lJ.:J:J".;'~ .. !t,.", •• l •... _ •...... nltmunteJ}~gesc\nTitvoorsmeAenJen. 

'~~. fIOll~.~ie:J';"'T-l'.i~";".' 1 u' ~, _ _.f 1;,: <~ (,~'" 
., IHR .• W~n4~.;".... •• ':i 

lljOUtl'~_t.,:& __ .tU,TJ".vio, .•.• 
1 ..w.-1M~1IIII.,'CI<II\'".t''' .... 'r 

en· -actllurtle' DIV.~.e"""'seae rI'OVISleD. Te'b~Tl.1Igeii'j bij f 

PltlilSENtEIm-BLADEN. (94/) .r.F., VAN LEE'O'WEN & CO. 

1 .lIfgal~L"'1.:, JiiMtl<hI 
1 •• 0JlWC"""",,1i'. ~ &M~ 
1 Ttommd.iij.tI',I·~n'l.~t· 
loo\!,.Zijde.lI.M.rf"" •.. "'--VIOLETZW ARTE INKT. 

Fl'Ilaije rondeSPIEGELS. 
Zl'l'·BADEN van zw AAE. IJZER·BLIK. 
LANGE-BADEN in diverse DIMENSIEN. 
BLIKKEN ZEEFTEN. 
M]<:LKPANNETJES. 
BLIKKEN NACHT-SPIEGELS met BASCULE. 
BANDWASCH BLIKKEN. 
VOET-BADEN met verwarming taBatel. 
KOPEREN BOL-LANTAARNS. I 
D. ivers vertindIJZEREN KEUKENGEltEEDSOHAP-

PEN. 
IJZEREN KOEKEN-PANNEN.. ' 
HAMMEN-KETELS en WATER KETELS. 
BROEDER-PANNEN. 
Wit PORSELEINEN EETSERVIFZEN. 
Div.erse THEE-SERVIEZEN en TETES-a-TETES. 
Prachtige TAPIJTENVOET BANKJES. 

ORGANDIES in meer dan 70 nieuwe 
DESSEINS. 

CORcm;T~~g~NDIES ROBES (Hau.t. nouv~(",ftf.) 

,ZIJDEN COROHET·VETERS. 
Ronde DAMES.I. IOEDEN (Qjlgem.aakt naQr l .. t laat./ 

Bte Genre.) 
VEEREN pn VEEREN OOIFJ;'URES. 
RIJK-VERGULDE KAMMETJES. ! 
Witte SATIJNEN SOHOENEN. ! 

CREPE SHAWLS a GUIPURE. 
lIfahonij-Houten SPEEL·TAr'ELS. 

KNAPl!:N: 
WERK'l'AFELTJES. 

1/ TOILWl'TEN. 
:BLOEMV AZEN. 
JAGTlIOORNS en HAm:LTASSCHEN. 
VELD·}'LESSCHEN. 
Bijzonder beste EAU DE COLOGNE, ill qualiteit 

de H. en S. overtreffentle. 

TEKOOP OF TE HUUR 

StQ!len DITO. met Trommels. en brood. mand. BO£,:i{B~b." Et .. ' C· E' .D' ·.R·-" 'Glulm -.'~ 'R·.G .fl, ·C'_-O.' 
'.1ijQl '!QIJ.,lilN. iL~EL. lfU)l'J \l! 
l'~-'D]f-CHE'\rR:lt " PER MAIL ONTVANGEN : 
BAREGES., i 

~~~~g!!'~A¥I;E GBBLOEMDE. en NOPJES! ' 
TULLE. 

Nautical Almanac 1864. 

Zeema~.Alri:tariac 18a4. 
dglt'1~~~ND:AlfES:en KINDER:SCHOE- Sternberg. HlInleial~g, tot de Photographia, en~. 
STO~'~~' MEiSjES·LAABSJi'S. (81), '. , ' 
VERLhT])SCROENT~ES. HOLLOWAY'S PILLEN EN 7 t\LF. 

3 .GIliet Ilk"'.n, J. o.lItJr4 &: .Cq. 
19 • M.nDA.tnro., ~';' Sfnm, •• 
51 .. "blrolt! &:!IiJH ... 
6.. • BaM_II 0 •• 
2: n /I ,"I. P. tlat&: U~106fj :& (0: 

1 eollie SigarC-D, Mac Unna# &; Co. 
2 oolli .. Koo~m .... b.ppeu, M.m'H_:r.;~. Buil' ,,"Co'. 
2" • T .... Mi,i,i If ;;";'-tkI '1111." , 
20 .. Opium, 2 coUies, l(t,,'hiumtIJ.jQt. Koptrlmll &: Co. 
840 .. • 1 oolli. Sigareo, 1 coUi.IIookeD,lIcolll<f~, 

2 colhe. ManufactureD. Order. 

WITI.iNNEND'RILL.'·" Huidziekteo.-.Vurighei<4 Gezwelleo',"7 De bewoners vao 
AARDENWERK,EE'l'SEB.VJ.ESEN voor12personc'1.alle Warme klimaten zijn zeer ooderbevig .an deze aliijd N.ar Nederland via ProboliDgo_'I"'.btlNedor1. •• hip Molu, 
Diverse GORDIJN.ORNAMENTEN. .cb.del~ke en somtijds geuarlijke krankheden. In ,fa'8, goz.gv • . Dd PHu;" ..•.• ... --
GORDIJN-ARMEN, Chins'. d. ga~.chelnd.~.che Arcbipcl zijn gezw.llenz~ 170 picola Rotting,1451,07 pi.ol. Suiker, B. K.per..dJ II Ct>. 
BLA.KERTJES . I algem~.n, .ommlge ,verkrIJgen zulk eene grootl. en vaslbeld 800,74' picol. SIlik""J. c.,.rIi " Co. 
TAFEL-BELLEN. dat d •• 'erkte <les lIjders er bijna onder bezwijkt, zij~d. 669,41 pi.ol. "ofr~, F~<u.,. Rae.. (il.Cq. 

WITTE- . GRIJZE Z'''d CRENOLINES. derz~lyer ~~vang zoo bovenmate groot. ' De eobtat. 8.~tmg. NaarBatavia via Samar.ang'en_Tagolper .hotNed. .. hipAlmn. 
en , eer WIJ e .chrlften zlJn van deze Oostersche gew •• ten HollowslJ iDe· dergeug. 4 D.",,", , 

CRENOLINE· V~REN. . gezonde~ goworden. bescbrijvende de oijzonde.heden dor26 .olli .. Koopmansohappen, i4 ~aten Bi~:~3i.1.n M:~~~de. 
SUIK~RWERK (bl.Jzander fraal)" wo,!~e.~.re g.ne~ing.~n bewerkstelligd' ~oor . bet ~.d~ri~el ' ken., Ouml'rick &: 81"u". " c' • ". 

Echt r,ngel~che. RANG-LAMI'EN., , ,. . . en lJ""~lg. gebrmk tllner Zolf, Met dePlllen tegebJker iIJd S collie. IJzerworen 20 collies Likearea 38 colli .. Diy ..... 

ELECTR9 .PLATED OLIE- en AZIJN- STELLl!:N •• ongew,e .. nd, belet deze.l.ve deo .. gr. aei dOZ .. er . .. ar8Cbuwe1ijke 8t,!, E. 11. m, 0".'."". * & ... ~.o. ' , ', '. ' 
Dlfo: ZUUR. STELLEN. lergezwellen, .~rijftd. vu~igb.id uitdohuid, gene •• t ineenon 9 .tub Balk~., ".,...,., Eaton 81 CtJ, 
DITO. LIK,EU,a. ~'.l'~. , zeer korten tlJd alle lasllge oogesteldbeden. 655 pieol' Peper. Edgarl .t CD. ' , 

DITO. LEPELS. en VORKEN, DE FRJ:J'!iEN ZIJN ALB 'VOLGT. I 21 collie. M •• hi ... i •• , B. J. va. E,k81 i'o. 

Echt Enge!schePERCUSSIONS (Waterproof). I Doosj.s PILI.EN a • . . . f 1.-, f S.-, f 5.- 462" .. TI'. 'or" ri. J1''';' •• 
Divers~ soorten SPIEGELS. i Potjes ZALF a . . . , 1/ L-, 1/ 3.-,' IJ 5.- 79., Oud-Kopergeld, Lim Pik 8w •• 

Praohtl&;e .B:LpEMEN COIFFURES. , Elkdoosje en potje is y.rgezeld vao eeneaanwij- N.ar PaMn~ 1"'r bet Ned. Ibd. "hlp N.im Balhair,g ... gv.&cf, 
~~1tlNG.G:A;AS., . ' .. I zing hoe men de Zalf en Pillen gebruiken moet, Ismail 4111111 ... r. 
EFEEN ZWARTE FRANSOHE ZIJDE ID diverse i Z~ zijn op franeo aanv~age d contant u belcOfllMl: 2 collie. M,,~b.l.n, a""'9"De:tU,r. 

breedten. . ' ! To 8o/J1'abaija, bij D. MAURITZ MARTENS. VAN DElf 
ROBES PEREAL SENORITA. MUY1.ENBERG, GEBRS GIMBERG &; 00. en S. M. POLAK.! Nan. Batavi. vi. S.marani per het Ned. Ind.lI\oonuchip, Oe.arRlli, 
K~UKEN.BOEKEN. i (863) 2 colli.s Manufscturon ,se;0S;' .!:~~~';.. .. m '" CtJ. 
PUlke Delftsche BOTER, enz. enz. enz.: • . i 3 .' Vbampague, 25 .olliea Sigoren, 5 collies Kunufaetnnn. 

(103) D. MAURITZ MARTENS .. 11rutnrdt vraclrl aangl!boden, naar jinga:iJ~re.1 Fr;S~z!:~L~di~~~n, Thomas & CU. 

SO Dill .. WI'1 IE lR I !...-. \ Per Hanoversche brik . I! ~~~:::'~k~~'~8::1~ ~;d •. Oumprick""si .... ,." 
I ' L U 0 IE· I, 8ki,tj .. PI.uten, 9 collies Divm •• , II Vakken , Papier.l b"l-

cene zeer goede en gunstig gelegen, ttf/en f 4 per dOl:ijn: I . . .' '.. ' • dJ.ng Tabak, , kistjc. inhd.. ZUver Munl, 7 kiolj.. J .... eh. 

Tabaks Ondl'l'nomin'g l'n de l)esl'dl'ntie Toeban : KAPITEIN SCHWANEWEDE. Sign,.n, 22.5D picol. Kope.w"k, 9 collie. Manofa.tur.n, Dive""n 
- \ ' \, . ' i Ve,rkrijgbaar aan de Soerabaijasche : E d h' Arabi", • .. Chill"'". 

met 9 I 3 ( d 
Ll"d I' h)' ' erst aags a1 ler te verwachten. I 

sc \U:.en, ' ~er.en waaron er eelle r IJ rau ISC '1 t. "'\ ~ ~" '\.\'0 - 'It. '-,. '. '\. '. "-,, 'I -~- - -~ - --en verdere mfentam. (87) A R N 0 L D & Z 0 N EN'

I 
--- --------

DezeonderneruingheeftdelUiddelen,omeenengrooten! Voor de terugbezorging van ledige flesschen ont-! _ ~ _____________ -:-____ --. - M:.a.:H.:K.T;P:H.Xir~EJ:X~ 
oogst goeden Tabak sf te werpen, zonder een groot! fangt men f ll/~ per dozijn restitutie. i atl"'tttt"'ITI\ U"''''. r ~ I\d.l\rl"'ud. ' ... _ .TB_ ... SOE,RAB.'.A_YA, . . deII .... -2 ... S .•. tft-•. -_J .. '" •. ".ari

j
186.4.'. 

Kapitaal te vereischen. en wordt, op zm mati96 voor· \ J. FIN LAY SON I ~"iliI":1J-\- "" &"-\- -\-" I 
1eaartUn a8ngeboden. /' (1252) .J.dminiBtrateur. ' \ PRIJZEN . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen, bij den Notari. Wordt aangeboden, met hetalom BEHAMING DER 80EDERER.. -- UNMERlUISi. 
MR. T. A KLINJ<HAMER (101) I PAS oNTV ANGEN gunstig ... bekend Ned. Fregatschip 1 ' VAN TOT .1 ___ _ 

"T-E-KO-5--p ----. ~::o!~eiier. (puike kwaliteit.) Ii B~ .~*~ I, ~~i~~i~~:::::::::':'::: ~1;!:"li s~ 
Rhijnwijn, .- Kapt. A, VAN TEUTEM. iKonij. Ja~;.~:~::::::::::::: ~~:= is.-I 

tegen vel'minderde pr\jzen: Genever, : Voorzlen van een geexamineerd geneesheer en cene I • WesllnoLbcreiding •• 40'':- = i 
Suikermolens, am cloor stoom, waier of kar- Moseovisch Ge~ak .in blik. ; melkgevende koe, . . I~:~:";'~P~~:::.:'.::.:::::: : : I 1-;'- ii-I 

houwen gedreven te worden, Suikerpannen. Waai-- Gek. en ongek. LlJnolie. ; Het vertrek van hier zal plaat. hebben in de maand : R?'ting....................... 7.- IIsg:=1 
looze Assen, een Bouer Pan, alles nit de fa. Groene, Zwarte en Witte Verf. . i Februarij. i RI~:t. c!:::::::,:·.:::::: : k:i

j
, ::t= 186.-

briek D. Cook Sons, GlaSgow. tovens Geribde, Luiwagens, Spijborstels, Stoffers en Poets- i Nadere Information bij i~'~:""""""""" • pic. 1:'-'. 
Gegalvaniseerd IJzeren Dakpannen. steenen. ! D. Ag61lUIl, !T:b~bla~er!::::::::::::: : : 

(g9) OOOK ROMANS & CO. (85) bij K U LL ER. I (1747) ANElII.lET 6: ':0. 1~,:n!;"N~d;;i~~~:"" 103 10' 
____ ~ __ _ __ ,~~._____ _ ________ ~ ___________ ~~ ____ ~_. ___ i Id.m " London p. Ie Sig. 111/,. 

yoorSttik.r; , 
vaor Tabak. F ABRIEK DE NIJVERHEID. ~ 'tnnunntart in dtn~udin.chtu ~rthipt1. ~ '1 Vrochte ................... p.I .. I. :::=, 

maand JANUARIJ. I ~nndfls;., ~tri:8ttt'f. VXRKRIJGBAAR: 

Engelach gegoten zUver staal, van 1 tot 3 
Engelsc. be duimen dimensell voor 80 Cents per POnd'j 

Stuk- IJzer, van 1 tot 21/2 duim. 
(99) F. WILLEMS. 

. - IN COMMISsiE~--- -! 
1iiiiit,:. Een mahonijhouten Ameublement bekleed I 

~ met rood gebloemd damast, bes/aande uit: . 
2 Banken, 12 Stoelen. 

(96) LE ROY & CO. 

PAS UITGEPAKT 
.... E. cn nienwe en prachtige 

iiIiiI;d; P 1: A.. N" 1: N" C> , 
helder en milodieux· van toon, met daarbij behorend 
TABOURET, uit de beroem" fabriek van L. J. LE
FEBRE te Parl/B. 

In ':omml •• lc bll 

(95) A. H. DEELEMAN. 

Llmonade -Gazellse. 
Verkrijgbaaraan de' IJs-Fabriek a f 4.-per , 

dozijn, voor een dozijn terugbezorgde ledige f1esschen 
wordt f 1'1, restitutie verleend. 

(1430) J. FINLAYSON. 
..J.dminiBflrat.ur. 

ONTV.ANGEN 
BIJ 

(5th r 5. van ~tldtu. 
Zwaar·.· Zwart lmitatie Leder, 
(lOO) 

UKKERE MANILLA · CIGARENJ 

(lO~) 

zeventig gulden per Duizend. 
bij 

POLAK. • 

Het vertrek dar Stoomschepell gedurenda de 
is geregeld sIs voIgt: 

uaaf SAMARANG, en BATAVIA den 29sten. 
naaf BANDJERMASSING, via BAWEAN deu 27sten. 

r:ua~i" ;u!~~l.t:uiS"it tt:. L\:!ivwl:i~ ~l;:U 1. .. utv,~ , ... U 

(13) 

DATUM. 

Jan. 21 
22 

DATUM. 

W. CORES DE VRIES. 

, .c It t t p n lr t ri g t e U. 
AANCE:KOMEN SCHEPEN TE·SOERABAYA. 

, 

VLAG. I :!IAMEN DER SCHEPEN. I G E ZA G V OJ<:RDE Its. 

J. Gnecnip;DO ............................. . 
Sojd Seck bin Aloewie Asegnf ........ . 

V A N. 

:\h·lballrue. 
Samarang. 

V E R T R 0 K KEN S C H E PEN V A N SO ERA BAY A. 

i 
NAMEN DER SCHEPln(. I G EZ AG V OE R DE R 8, NAAR. VLAG. 

Jan. 22 Ned. Ind. StoomliCbip: Oeuarang...................... II. Kramer................................. Batavia v. Samlll'Dog. 
Nederlundlche Aeolus •.• ~: ...... ,............................ N. J. (Ie Vries........................... Npderl. \', ProboliDgO. 

" Reginn ,Maris............................... S. Ouwrhnnd ............... ,.............. Nrderlnnd. 

_,-__ 2~~ ~f!~ ~~~~~:~:::::::::::::::::::::.:.::::::,~ ~~~rce1s.fI~~ .. ~!~ .. ~.~~.t: .. ~~~~:~.i.~,::::: ~;:=,n v. Bo.nder. 

TER REEDE EN. IN LAblNC LlCCENDE SCHEPEI\1--TESOERABAV~-' 

V LAG, GEZAGVOERDERS.·--r BESTE~IMI~G~I .~ .. ~. A G ~~~:-N. 

Nedcrlanwch •. 
NeLlnd. 
Nederlanw,h •. 

Ned. Ind. 

IN- EN UITVOE~- :'TE I'SO"ER:\B~YA. 
Van do •. 210100 101 en mel <\ul. 28.I.n J •• uor~ 1864. 

'. , ... ;\, •. 
Van B.I .. i" .1.' S.mwg poi.btl l'hd.11l4. ot®~"'\ip , Oena. 

rang. ~v. H. KNmer. 

. 8, collies ' Wone ... tora~rcn~ 2,' c~llics ioopma~lChappeDJ'" collie. 
BObzoin, C{)()k Ol)m4h' -'& £'11. 

14 kistCD SigDl'~D, :8. van ,L'~W81J & Co. 
62 picoloSojp.ter, 2 co\li .. ;Opium, T'",_ '" CD. 
66 Fornul,BStar~", 6 collies MaDufar:torco,-:ddlm, &, Co. " 
19 ,e~lliea' lwbl1ufacturen, 6 ~o1li~s Diverlen,' 1 colli. LpaI, 

Fr_r 8010011 C •• 

I 
OOGsTVAN 1863. 

A8D Sniker -is in's Lands Pakhuizen ontvangen 235,&2il-G. -P. 
" Kollij ,. .. 1'7,V81~18 " 

I -- - . - .- .--''' .-,-~ .. -~~.~-~ ~.-.. -"'-"'- '.~ .. - - ~.,-- .---.---------

I RESTANT l'RODUC'lEN. IN S'LANDS, PAIUroI~EN TE PAlIOUOEA!l. 

lOp. den 2091", J,.""...v 1864. 
, 66,998-99 pic. Snik.r. 00g&1 1868. 

45,162-18 Koflij. 1868. 

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

Don IGden 3'6I1.1S64 waron indo GouverneD1el1t1 
Pakhuizen te Panaroekan, afgeleverd uit dim oopt 
van lS63. Gou~. Lmeri"f/. 

N.UIEN DER. F ABBIESIN. PICOLS SVJKD., 

:a~~~~i~ Anom J : :~:~:: f Irgel. 

Olean, I 6,850- i 
Te zamen pie. Suiker 

• Kofflj 
82,074. 
02,493. 

RESTANT PRODUOTEN DI'S~8 PAXHlJIZBN!/'1I PANUOEIU.N 

Op tkn 16d6n Jan""';; 186'1. 
15,386. pic. Suiker. oogaI 18G8. 
16,832. Kofl\i. 1863. 

Zooda.: •• .I_u,,"J 188 ... 
's morgens ten balf' negen ure. 

in deStad. 
D •• SCBIPi' • 

Bediening van het .. lI,Avondmaal. 

Aan hat Ma....,,'iitJ'e::tta-bna.Mnel1t. 
II .. EAI(. 

VERTREK DAGENDBR LAND·MAIL. 
E :I:i.Ei.i •. 9, ~,~~ 

o.p .... ' woenS!b!i .. ,' .. ~ .• ,t' .. 7d.Wl:J,'II .. . 'Atqij .. •. 186'" .. des . n.oudatgt., ten .4. ~re.. •. 
V..wu.ootdtl\ik oeIm.iver ,CIt .... ",.1 'f!IIIMtf0Wit4.1d9llllitkolllld 
Oltikel, "DO blool.nankundlglDg or IlieD"IIij!liul .be .. ~* 

I. I. liOSS~:J ' 

GBDB.lJKT 1ft; u1TGIGEVEJr •• ..... IJrtDIn· 
Dklltbi; i. 5010. D 88IJWllYL~ : 
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