Verscbynt dagelyks, .Zon- eu Feestdagen uitgezonderd.
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Boofdbureau:'
te Samarang bij deuitgevers Gi O. '1'. VAN DORP ell Co.
ring van

Haagsche Brieven.
Den Haag, 22 Januari ·1874.
EigonIijk had' onze EerBte Kalller d. StBatab.grooting _best voar nieuwejBa'r kunn~u &fdoen. ~e heeft
..an de beraaJ.laging alecht. der aagen gewijd. Had
.e niet. den ,66rlaaIBteu dag om drie uur';'e bijl al
neergelegd, er zoudonl...ueten d~u sTondz~tting
belH)e'len belegd to zijn, Nu eohter gaf dab nog anli ..
ge hauding .an 't uit.!eL
Met '!in eigenaortlige oponhartigheid I'erklanrdo de
lIlini.!er van d. Putt. dat uit.tel te betreuren, olllda'
lijn eoilego's en bij, nu .1 dio kwestios, clio bij de be-

deld waren.
Mini.ter Geertaema, die nu werkeIijk een Dutwerp
tot regeling nn het hooger ollderwija heeft iugodiend,
waarin de theologie in godsdiollstwetenschn.p is ~ero.ll"
derd en van het oprichten .an lrwoekooholen tot de
opleiding 'van herformde' domlnecs gCBproken wordt,minister Geertaema toond~ zich mi~13chien dtlnrom i;a
meer geneigd tot een BplitBing van
urok
mentvan Bi~enland,che Z.kell,
bij
.ete dagen ,"an dit js&r door ovcrspanniug onge~tel\l'

~~;el~:t:le:cl~:r b!:a!~:~~ut~
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~Qgh:~;1.~~~1 ~~i:::~

cien, alzoo moest uitge!3teld worden tot ua Oorlog.
De beer ]'ransen van de Plltte trad oak op nig :fin·
nister van lIRrine a.d i~teriol. Zijn OUtt ZeOl!lIlD8hal't
gaat open zoodra b~ van r;ee 6ll Bchepon hoortj bij
laRt: de ambtenaren aan 't depa,l'towo.Jt voor de zee
A

zaken ha~der werken Ja.n zij in ju.ren gedaan hebben,
en in dcr Eerata Kamer ep,ak hij een hartig, woordje
voor onze Marine.
Ale men, zei hij, 'maar eeni,g beg-rip had vall It geeu
onze oorlogecbspe.ll 8i.Hlert vier, IDall"uJen op do weS!ikuet van Sumatra gedsan badden, dan zan Plen !li~t
smalen op den ellendigen toeeta.lld - van lUflteried ell
personeeJ. Slechte Bchepen en .Iechte "eel ui .0UUGll
nitlt vaD Nede,rlalld u:t, lungs eeu yoar hell lliouwen
weg, het Suezkanaal en de, Rooda zee. zonder een enkele 'haren un te doon naRr Sum:;trH. gesteveud, dllH.r

teratondblokkode van een 'kuBt, uit'gobreide" don die
van ,FrankriJk, beg onnen z~n, die blokk.de heoben valgebouden ondanb bet' ongunetige weder, om dan ein·
delijk am den noord onder de boreien
g.Heranl
van Swieten te ageeren.
Bijd9 behandeling van zijn . eigen begroot:ng,
die van. KolonHio, had hij het nag _al druk o,er de
pera op Java,. Hij werd_ t~c,h aaogeva!len Over ziju
V;~IY(:r~m in de ,Twef:lde Kamer, dnt bii -roar zich er voor
iEO~~ zijn ODl_ de courante'u maar te~ luten 5chrijven.
Dit hield hij nu ook in d. EerBte Kawer vol. lIij
wees op bet voorhoeld van Enge1Rnd iu de Siruita.
Men had dBar 'een bevalking van vrij WBt lllioder ala
looi dan de Javaanache. Tach liet de britBcb. negee-

v."

ring de, ,dllgbladpera boar gang gaan, en zolden of ooit
werd' ,fJr 'iets ges'chreveu wat kW8ad kon. Lei Ulon ce
pere 'op Java aan ban!ler, wu.t zou er Jail gebenren?
zouden ,er, WBt vfoeger ,reeds efjn:naal begoDuen
;u de. Straits hollandsche courallten gedrukt en
viarmalen ,'s mllands uit Singa.pore te Batavia. illgea

ZOllo

e:x-redith~.

grooting opgclia.nld werdon, niet meer r;oo jn' 't hoofd
badden ala toeD ze pas in de ~\wDed6 Kamer behan~

!finister 'fan Delden bewoog zich oak tegenover d€<
Eerste Kamer zoo blugzaam; dab hij wlf~. toefl op
Donderdag dell 15den.iju
•• n dd orde .kwam,

aan 't GOllvernement- omvatten

Intu'Bellen wilen de nog ateedo Btijgende koffioprijzon de oorlogokoaten dekltell kunn"n. Dit is waarlijk
groat gelnk •. Men is hier nog altoos ill de goede hoop,
dat de twee<!\! AtsjinoBche e:rpe'd itie gunBtig voor ons afloopen IIII,hoewel men zieb niet ontvejnst dat 1m de
tegeneto.lld e'n dft bozwaten H~ol' grooter zijn dan men
h~(l verwacht, oak na bet lllislukken van de ecrata
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was geweest.
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Gouda -~ ik kotll tut ish nndcrs - Gouda is' on..
gelukldg met zijn COnBef\'Btien~ vertegenwoordigerll die
het wo,eel joren achtereOll naor de Tweede K.mer
zen den mocht. Moeat de hear Hoffman om ouderdom
bedllukell, de he or de Brauw etierf dezer dagen op
het aileronverwachts. terwijl hij in Haarlem een t uinbouw- rereeniging Was gaan pl'eBideeren. OJ) etraRt
werd hij door cen toev.1 doodolijk getroJ!'e".
Van 1851 tot 1853 lid van de Norato Mmer, was
hij a.dert bijua onufgebroken 'lid vlln de Tweede. De
Brauw was eBn man vim zaor goene manieren en
nite,at boleefd. llInar "I. hij in do Kamer .prak, vloog
hom het bloed- weloen8 nnar' 't hoofd. Hij had .ioh
d.n oak eens hoast een duel op 't lijf goha.ld.
Hij 8prak zeer r!\J, WtloS niet sober mat wouruen
horha.ldo zich dikwijlB en woa niet altooB duidelijk,
vooral niets ala hij de kwestie ,'fin 't al of niet goda.
onderwijs wilde ontwarren. N u en dan
ironia: bij yoorbeeld. door de houJing
van den een of anderen l\fiuister oyerdreven gotd te
kcuJ:'eu , mlU\r ct toveos bij te zeggen dab die hourling
Mer zWllk was. Nog in zijn lalt.ate spgecb bij de Btal.ts~
begrootillg in dt} 'I'weede kamer, be?anJdJ.o Lij zoo
he!; nanblijvon YHn het tegenwoordig M.i~LBterie. Hij liot
zieh, goloof ik, dikwijts llHH-Js!6pen door ziju Oigoll woor·
dtlll. Zijl1 jn dtlll IUflt6ten tijd grijzend uaal" - ~at WOna

prij8.der Advertentien: :an.l--l. 0 woorden voor2 PIRatsillgen/,.L-Voor iedere volgellde .6 woorden I 0.50.

leeroteloels en meeningen· die wei degeHjk door do
niterot. linkorzijvaode liheralen verkondigd wordenP
Laat ons toeh waar zijn en niet in anderen afkeuren
wat wij "alven doell. Wanneer wij de .klerikalon al.
een pest van 't hnd bescbouwen, kal\ men niet k.wa.
lijk nernen dot zij van hun atandpunt evanmeer gruwen
van de ongodi.ten.
,\De :5 .orthodote kiez":" gaan oehter te ver:. waD- n.er Ilj, beweren dot de !tboralen de gemeentehJke en
gewe.telijke vrijhedon en de vrijheid van de kerkgenoot.obappen zouden willen belagen, Maar bet klinkt
toch vreemd om dergelijke verwijten "god.la.terlijk"
t. hooren' lloame n.
I\fenzegt dat dr. Kuijper hot mand •• t llliaBchien
niet arnl,vBarden zOU r omdat hij volgeDa art. 91 dar
Grondweh· ZGU rooeten ophouden "bedienaaf van den
godadienstll te wezen en hij zijo predikants - tro.c-

ue

del', met
Itlid$chB atudeuteu trok hij al in dertig uit!
WAS \'roegol' Ztlflr zwu.r~ an gecuigde, e,eil alB zijn dODa
kerc aogen cn het
Jat ziju gelaat kleurde yau zij n
BlJ.llguinies~h
Iu dl'l lallteto jnrBn kon men hem
overigenB
Ulcer \'erwijt{jn dat hij te dik\'f~ls en
tiJ lang bet ~','O()rd v!Jerde: hij b~hal~htte ,tmm iuderw

tomsnt niet zou kllnnen misijeo.

Ik denk echter weI

dat hij bierin geholpen ••1 worden. Ik kan lllij niet
vo"rot.lIOn d.t bij, nndat zijn kandid.atscllllp wo op
haren en snoren gesteld is, zich nu t.erugtrekken
(Wordt venolgol.)
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Het j.ar 1873 wa,voor de Brauw niet gelllltltig
gewceat. Of.choon hij dou bekenuon Haagochon llloord
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vrouw en wa.s lrij door deze nnuw I'erwant Soan de hoe
ron de GijBel""r, die do !irma Overklift zoo'n Jeelijk

dar

N~d,~lod.

Stoomv,

Maa.f~
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einde dedcl1 nemBn

Eergi.toren werd bij do her'temllling te Gouaa dr,
Kuijper gekozen. IIij kreeg 250 stemruell lll.er dan
ziju tegen - kandidaat VeruiertJ VAU dar Iweff, aan,
wien llU door den dood vn.n' den heer de Bruuw ceu
nieuwe kauB geopend worrlt. Da katbolieken hebben
gestenul op don auti - revolutioLair, en alzoo iH
deze er oak niet gekomen zander uulp van Stlne aupartij,

tegm}

wclku

hij

~igelllijk

de,ra

was,

BtR;a.t. Het moet nu lwaton dat alle tegenBtander·s YfUl
om:e schoolwet zicll voor dr., KuUper vtlrklaard lwbbeu,
In de Standaurd, zijn _ orgRBn, had hij reeds do en

U...-en ,-.1;l.u "ortrel( -VQur

d(~u dle"~1"

tutu,\·-nug genorneu den 2hn l\.Iei 187"3.

yjjaudig oyer

uiLkemen, dat da meerdarheid van de kiezers, dlff aan
de eersta stemming d{!f:'l namen, tot (lie tflgeosLaoders
vau de neutrale volkscho':>l beLoorden. Eon t,wl3ede
reden, WtULrOm meu voor di',
~teUidt'; ligt ill

de cbristelijke gezindheid v.n ons
1tron wilde
prot.esteeren tegeu /1 d~ seldflscboGI del' llloderll6n,
wo.a.r de godetli~nst llitc,t gekend woidt en die ioderen
ZWDem van chri~teJijk knrakter mist," Men wilde niet
geregeerdworden "aloof .er geen God hestand en nlBof
(lnB yolk, nooit ccne' chrietolijka !latie geweeat ware,'"
l\Icu zag in dr. Kuijper den man die /I een ,dulU zOU
opw.rpon tegen revolutie en ongeloof, torwijl door den
invlO(;Jd der radicalen godsvrucht,o-n christendom: m~er
en· meer oplwuden dan grondslag van on. volk te

zijn.'" De ,kiezera werden 'be'zwoJ'on to bedenken, do.t
indieq Z\I "de 'freeze, des Heeren nog beschouwden
alo het beginsel VBn aU. wij.beid", zij van bun stem
verantwoordingBchuldigwaren tegenova. ,bun Vader- ,
land, hun kindoren on God.
Dit alles stand in een ..dvertentie door 75 kie.ers
onderteek<!Dd . en opgenomeD in de Standaard. Het
Vaderland
maakt .icb zeer boos OVer deze "godsI".torlijke taal". lit zie er geen re~n to... w;,.n..eer
wij ,~~n onz6", kant ~pre-ken van ultram-oDt~J)'e'D,,'die
naar e~c:ijeHeken van deli '-p8ue'~ 'eri van orthod~xen,
die . na.r niLsp.aken van· den· bijbelregeeren . willen,
w"arom mogoll "aaD de anderenDleb. gewagen van
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1)en 24en
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elke roaand,

OIlD

16eo van elke maRnd.

l:ht nur van elllHinK.ie at-t,::il. dee namidllagt fen IS nre.
InhBHchen worut aan belughehbenden vrijgel"tl;lo. ouk op_andere

dt\ge'-o, hl1I\O.e brieVtlllRQ,o het J,o'tkllutQQf,ttl doeQ bewrgeD,_ De
doon6ndi'l'ljC ,un h;p,r h~trt .tet\il~ l'laah pe,r eeret ~ertrekkende POlt.
B.llf.lRllW. den 80 December 1878.
De Ptldmec8ter.
H. A. KLNRK.S,
Soerl'1karta, 6 1rfaart. Wlj verne men met genoegen
dat do heer 1\11'. R. E. N. d' Abo t9 Batoe DjatOoe.,
voor heh in 1875 to Djolnljokart. te bouden Laudbouw-Congri:!fI, tien anndeelen van f 50, ieder, in ~e

daar\'oor geopeude geldieenjng geJlomen heeft.

Opzettelijk maken wij hiel'nn melding, omd.t het
trtlurig, lot van het; SOiOllOhf.l Congres_ gebouw, bij de in ..
gezeteoen yan Soerakartu. velen huiverig lU8uktt' om ook:
in de DjokjaHche geldteentng nnndeelBn to lJemen, Het
voordCjeld VRO den hear d'Abo ow ,'oor een niet onbe ..
langrijke som inteteekenen J hoopen wij; zul velen doen volg-sn. :al~li verge-te lliet heb,rgroote l1ut dab de' Odngredsen

B~ reuaeite zouder

ongelukken J komt

dat

geld zelfa met win6t teru!{, en !tls men het gek zoude
vinden vnn iemq,nd die zich niet wildo ba,den omdut
er \V~l eeDS menschen verdronken r,ijnj unn kiln men
hen g~rU6t voor kleingeeatig uitnmken die, omdat het
Soerakal'ta.sche Congl'tlsgebouw -rerbl'l!ud iS I geen na.ndeelen in de geldlooning voor het Djokdjukarta.che
Congres willen nemen.
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kon het hem "Itt officitlr

Ba.lldjern.ufOIin en Saw-ean.
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geins~rueBrdl

,mllanil.

-, - Do lllanschllppon van het l\I:\-ngkoo Negal'nsche 16
gioeD J dIe de expBdjti~ 'tegen At~jiu lIltllleml.uicteu, ge..
vaelen i,ich overgelukkig wader bij, hUI1110 unardtltedOD,. terug te zijn, :Mag men hot door hl;"ll verbaalde
geJooYeo, dun _hebbon de Cour'Ulten de ger.olJdheid8*
toesttlnd te Atsjin, flOg te ::ach,t voorgesteid; doze moet
nllerelleDdigst wezeu. Zij \'ertellell rwg \'eel audere
zaken, waQ.; Over wij het
bewaren tot da.t
wij daaromtrent rnoerdere
hebben.

"
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justitie tooh 'niet l1H.llgenllam zijn dut die zn.!~k
Diet opgebehlercl wprd. Bl)vendien rerloof hij zij ne

~lke

Ma,kassar, ~rjlnol'-H:oepfl,ng
en de l\'.Iolnkken, ,

noodig is.

Ned •• Ind. fiiltoonn-.-lUaa.t .. chappi/.

daad do rl"ugd dor ".lruoperkiog. Uit zijo porlomen-

niet zelf bad

=

Den leu van

in Europa gesticht hebhen en men begrijpe toob dat voor
dorgelijke bijeoDkom.ten gllld, j. veol geid "!),,'loop':!!

fSA,l\1 A. I-IA,N C>l_

hire_ loopbiHHI horiuilor ik mij nog, , boo hU toen Fran·
~,eu vau de Putte als lid der Tweede Kamer zijn eertlto ~peth:;h geboudcn i..w,J, uls cOU6{)[' optrad en be
weerJc dab eon nicmw tiel Ilall zijtl audere colltlga's
de koloniale geachiedoniB niDt boho{.fJe te doceeren,
IJ/\ter heeft de Brauw en misschian zolf spijt O\'er ge
"odd, dat hij tOl~n tlie~,meer wanrdoeriog OVtlr had rODt'
do fritl!iche oorspronkelijke lllauitJf, Wltafop die kolouin10 gesciliedl.mis door dab ni911wB lid voorgesteld ward.
A

-

J

Binnenlandseho Berichteu.

-

Dan

v..erd worden. En wilde men ook dien invo"r helatton
dan zou er met, ,die~ couranten nog erger geswokkeld
wor~en d~n met do opium. PreveDti(lve maatregeJen
Ul.;;-:h'~ lll!!al' "nili' h2m n:iet verwaohten. Evenwe,l, DU de
GouverJIenr-Generaal 'gebruik had gemaakt van h"t
r •• hi; van uit.etting t~genover een schrijver, dan
diteen ,kent".ken d.t do drukperoaaDgelegenhedon
niet goed g"regeld waren.
•
Oo~ o.er AtBjin werd weder in d. Eerate Kamor
ge'proken. Er waren leden. die· ernog aItooa meer
vau. we~n wilJen •• lk hob alleB gezogd," antwoordde
de Minister. Vol gens de Gr"ild wet ben ik wal ver.
pllcht om inIiehtingen te geven, maar niet am Bdministratieve Btnkken-over te leggen.", Uit den oodog
!IOnden voorls nletveel , vruchten t. pluk~.n zijn. Het
b10ed engelddaaraan opgeofl'erol 'zouden laDg niet
door. de te behalell voordeelen opgcwogen worden.
• Zoo,"riep be.t> Haag8che lJagblad uit, "dal! is het
nnduicJ,elijk gobleken, aat het Ministerie ean verni.lenden oorlu8 h.eftllitgelokt met middelen, die hetdagHeh.t sohnwen!. AI. wij dan Diets met del!oorlog wi He
nen "ullen, waattoe dien dan . gevoerd? De conBtitutioll.eeleRegoringW3igettbfltte zeggen.". '. . ,. •
OO,k 'valt . het . DaOhlad dlln. Minis.ter .. v",o .de Plllte
aan, overoijoe bekeering .omtrent, de 4aodbaving van
de.lulllie-cllltu)lr,':m· sp"t ' het.. Illet 'sMiniaters fljne
oll,derscheioiii!i dlltsrt. 66 van bet Rage~ringsregle.
menll weld... kollleteelt, m$ar nist de verpligte leve-

I

voor geheel Nederl. -Iodie f 12.50 per halfjaar.

Uit DJOCDJ4,aeh,ijft, men on,

ad. "

dezer:

GiBteren namiddRg1 :Jmstreeks 'Vier unr) nrriveerden
(le va.n Atchin b'"l'ugke.flrellu~ trotlpeu, Y/Hi deo Pu.oge ..
rnn Adhipati Soorio Sn~r8ningru.tJ per {"xtratreiu al~
bier. Groot W~B do hsIang-stelling 'rRn het puuliek; het
gebouw van heil sta.tion dat met vln.ggen en gutrlaudes versierd Wf),Ii, was kroppelld volm81J8chan . .BljhRlve de
Resident, de l'ungefan ArlhipstiJ de ]'lilitsire Kom,mBndant. Assistont·Resident en' eenigl' Prinacr. en
ijk.:.gl'ooten, 1U~llgden zich dil,tl.,r ollieiert'n, burger~;J JaA
,un~n en Chinezeu vnn beide kUllutl pele-mole oudt!r
elkallder. Met eeo dsverend hoerah wenieu ,ut} naJjl;:o~
lnl;lude kt'ijger8 yerwBlkotl\u,' terwij! de mwdek en Qa..
m31Bn zicll tegelijk lieten hoortHl. De Pnngernu Adhipati zag e'rtleer gemuthlicb uit en tra.ll eeu pllllr uffi·
ciereo, zijrt broeders) ml:'t llo,ndoBning tBr verwulkorulog
te gemoet. Het k')rps schutterij, het garuizoen ell het
Ie-gioen vU.n den .Pallgerlill waren onllet' de wapells ~n
sbmdan reeds een UUl' Vnl1 te VOn'TI aan dell grQoten
weg op bunne--krijgHlllukkers te WtlCiltell. Zij llll.l'l'cheerdell niet lang dal1rllft. llWt Ynandels ell roJle lJJUt;iak
wedel' 9i.udf'lw[Htrts. Do pus ruwgc!;;otT!.cn krl.igt'r~ stelden zich Ran ,de spits cler kolonne, die op dell VOlJt ga ..
\'olgd ward QCDr dell Pangerau A hipllti zelf wet zijn
staf te -",allrd ell clo.)r tJene ooafdenbur6 mtmigte
nieuwBgi'eri..:~ll. De stoer, word beij!otou lUt't; etl.1 stet
gnillalan. die zich ol1!lfgebroken deed huorell, ouder ..
wijl de t.roepell iu dtl pflrft'!dste orde om het fvt't
OD
door ceu ged!'olte der titaJ IUt.Lrcheer.Jen. \vaar
ziJ n.llerwegf:1 met gejtlich werden
Op v~la
plnatS!;)D waar 1j~ Illoe~ten pitt3Seren,
t,riornfboa
gell met vla.gg~n opgt'-l'icbt eu "[LLl, "elo ptlrtiku!iere
huizen waaide de Ntlderl:tnd~che rlrieklt'ur, VjOkl,--lja. had
glBtufen een feesbeJijk :mnZlon, Op het p~rron 11m het
station d, ed bij do 8.ankOlt sf; dt'I' trOt'pen, CJllder h~t
gejoel dar wenig:te, .zleli a J1 hugisch tLoneel \'oo'r.
Eune oude jt\I'Ratltlche vt'ouw 6tond, daar hnnkerent1
bareu zoon' of kleiozoQll'llf le wnehf,lo!n. uie 'bl~ Boidaat
van dan Fangal'sn oak duel IHHU a-an do ,€xpeqit,ie. Zij
getuk niet Sttlukt·l) tWa.l" dicrlwal'
illocht echtol'
?~'.Ij(.l l€"rug tl~
wRnt ~ij JDOCMt I:Ipoedig -veI'nt)u;e~,
dlOt hjj vuor bet geweld dr-r Hocselijke ziekt~ di';! ouder deJ expt:.lClitiounairo troepOH ,to Atc,hin heor cilte,
was bozwekeu, Het lot der arme 111O~dt'1' WI;U.J inlIer ..
dSl\d niet tu ,benijden. Zij had natuurlijk gf:en redt'n
om zich over ue7,e tell)ul'stelliug te verlH'ugen. Zij
Bchreide bitt~~ru tranen en was schier trl,.lol:ltelo()~, EeD.
bij~lragfl tot do karakteriBtiek nm de J,I'li,8n over
bet algt!llleen le\'flrt OIlS _de ollverl!~hilligH wijze, Wtl.8r·
op a1l6 otn8tunders bij deze scon" dn o~gelukkigo vrouw
stuuden Ran Le gu.p~n. 'Een iHlladelijke -lBch z-weetda
zelfd om Bommige lippen. Diu dH.ad.' vonden u'ij tocb
zoo afr3chuwelyk, dat ,wij met m~dt.t1ijden, dee:lut.tnting
en swart den bli~ VRn de ftrme'"vrollW Uloesten afwen ...

den.

""'t!

~1 ..1tllla'der Enll'ellilobe •.

via-lialavia; Muntok.lliouw eD'Sill~III)(lrt'.

[n de M:'land

l\Ia.art

;i!i.hlitln~ der Fr~':';"!I(.-'b" 1Un,lI.
via Batavia tin SiOgBpOr'II,
In lie mll.. n41

1.iaart

..

"

8 en 22

~llno.tl'n'l!I .\V()st.kn",t_
I:~,u.i(if~IU bl",'l~.

UeD ,i7eD uD'olke ~ilaDd.

N8a~ Ilien verneemt, 'stierven van de ± 00 lllan 'ran
den PaDgerau A.dbipBtie in het gelleel negen wan op
op :de rdis -aan de cbol~pa 'of aRn koortaen,
(For8l •• 1.)

A..tchin en

Batavia, 5!Janrt. Men boort geruchten !Iie willen
dat b,t 10. B~taillon, alhier iIi· garnizoen, naar Aljeb
zal vertrekken.
Wij kuonen meded.elen d.t al "weett er wei een
dergelijk plan in'd. lucht, bij het 100 B"t.illoll d.arvan echter niet. bekeud i., eu bij d.t B.taillon ook
geen -order is 'OOl,tvaDgen om zich gereed' te hOllden.
~ lJd '~eer B" op 'TanG Njonja. OOt.Villg ,dezer 'da~
genvan "jll hui'Jongen een slag in 't aange.iobt mot

II-r ' ~ flloll .d"l.e?lieel . . baWU&telooa op
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~TegeD den · PoatkoLlmlea ·· .an Telok-:BetonR,de.
Reo, S., .is reobtoingangmetbeveltnb inhechteni..

Deming vedeend, ter lake •.RO vel'tlniBte!'ing' va" gouv.
geldeD.
(J. B.)
...;,.. 'Uit het re"lall .an net Bal••ia'ch Pra.II"''''D••r
c",r 1873 blijkt. <I.t de winst in dat jaar ileeft b..
drag.n

f

121.125.1J6·', waaruit ••n dividend wordt
o!i!n ,~~~:;reupe~m a~~d~~I~ l~;

:~.~Ig~ v:a:t~.g~~~

van dit j,,:r de r88uwe';;~""~t v~or . heb .~voer van .
en oBar . .. • r.o 0 van
• ana. .oor a.n ~'IV" v.n

~~";;to~:':.'~:g·:a:do~r .~:r·~e~~:h:~;e b;~;::~ ~:~

bij het toeneaumd vertier ·van Btoomscbepen op .onze
..... d•• ook in buit<tngewone om.tandigb.den aan ~lle
un"ngenompraau".·ruimte ..lkunoenwordentoorzlen.
_ Oo.e korrespondeot te Ch.ribon Bchrijft v.n daar,
dat d. kommie. B. op h.t residontie·kantoor we"ko
saam, ·en een ambteoaor der reob.rcbe. t.gelijkertijd
ond~r ov.rloggiog van •• " g.n.eBkund'g cert,lioaat
(otal.g uit. bnnn. bet.rekking of ov.rplaatoing naar

~:~da~~:re.~l~~:tch v~:.o::!e~ie.d~~ect~: ~:~e

t;:::
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meudenkt · aau..ae honderddllbenden . hheo!o- . .Wij 1l)1l. .
TaiI~lk'Y
:a:. H. Reljnola Dlla,glsohe baeken, .welke '. "• .. beatson, i8 erieta ovel'- Ifg den ~loR.audeD
. .
... : . ' .
. . . . , ,,,el~igend. In .de overdenhh:g, dat IlS4.EDgeloohe · FraDkrljk.in 1870 en oak
lii~t En I: bark .ColimIW. P. 'Hide II~; 'beologen In bet algeloopeD jaar geloofd hebbori, leta
Wij zijllvoortgeg....n.met opaQ\it .
S. '. .
j
.
.
.
.• .
.
..
.lIi:!Inrra te kunnen Inaedeelen ..1I_ngaand. tbeologieobe
wijoe to bandelen. Ee kan \'edelijke.r .1I'ijs&
Inr~or··t NeiI:
.·.• atno
. mb' Sing.a.po.r eC . . n ..v.o Ode.1Ii
Jtrijdvr.ge.n. ,.•.~
c~a1Ig.er: loujor.' '':'. la mIm8
.. .
.lI••.•"
t.ie . lijn .lin versohil tU.Boh.D d. ebel.ange
. '. 11. ~
. ' .'. ' .nit.·
.. S a:r blli...
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..
tan wa.rsobijnlljlt ..ala motflo gebruikt wordenvoor
rijk ··en . de lielangeD .an· DuitlcbhulcLDiJ;. It op diS'
na 8" M~: Fralls, atoomb: 'F.nelon · L. Booob.r oael'" 99{100 kdez~r geheete bibllothe.k. den oogst vaD sleobta
oogenblik . de feitel~ke ~est.nd. . '.. . . . • !, ~ .
....an S ..._ _ o3"

'

\Or"-"

. ·S Malirt Siam' bark E1Wi9iW
SID' '-are

f1
. OU
" •1 '

Singapore.

.e~.~F. ~. J::~atcnveraobilllg. man mo.t eeo ' sohok
gevoelen waDneer hij donkt, dat op h.t oogenblik, dat
bijdeze woord~n le••t, .. aaraohijnlijk ~2l diohtors;
607. roman.ohrlJ'." on GS~ tbeolog.n In Engal .. nd
overhann. leBe.na.rs ,geb<'gen <ijn, om weder in, dit
jaar bo.kel'l. uit t. gov.n, die Z. hop.n dat tot eer
de~J~:lt:li~b:e:e~t::~b~~~~,e~~::~: ~:~~b~id I
_
h.t Vere.nigd ~oninkrijk i. de d.. odst~ar
nog DI.t afge.chafl an d.enteng.volg. de b.er Oal,
oraft, de .ellarpreohter, .on even bekend. flg~ur als
monBieur 'de Pari,. door bet volk Oharlot bijgenaamd,
.ulke in Fraokrijk i• . H.t he.ft dan ook e'Dige .on·
aatie . er .... kt, dat ougev •• r , e'.n.a w.ek goleden, te
Glouch •• tor, · two. p.raon.n werd.n opgobaog.o, Iliet

_
10e Ba1oa.via.

.

w~.!l"~"oo~.!~. b::\:::~,"<;:;~l·H:~d~ad.:g~gt~~;,~:I~:~
N, d. do. 'Holla.d. Hoefma •• y . 'Somh.y".
N. I . do. Vi,.,.P,..id,.t Pri.,, ·· Vellman • •.

D.t!d~:d.t ·~b·o.CoDrad.
~ ~f.. rt . .

Graadt

van

agt. Moo"",n. & Co,;
do .• OS!. N. I. St. Mil·

RoggeD,

• .- Samaraog. agt. ,f.

!n

vl'.n Ba1oavi....
Ned . bark C.lo. Vcijk.

pore. va. Od.m.
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D,
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Soef1\hara; N.

I .• t ,

Si.ga.

do.

A'a.n. gc~(.omen sc.bepen
10.. Soernbah"

wijOv~·:re~g:::t:o:ij":ik~:·~~ri~.rt.~:,teJ2k:o';JdIlIl::

geDde h••raobtnoht, wel .e het p.usdom ton aallsiell
van de we~eld.ohe za'ken ...n den 'dag ,lagt, D • .s~.t
beeft al g'Jne kraubten noodig om.f$l! te verdedlgsn
teg.n de .voor bem noodlot;tige .pogingsD .van dh,g\>De,
·welke. cnder den sehijn vnn godedieDst b.t goddeloo.

::I::e~i:e:!;:~D~b:~~::~~~: :~::~~o~ed:rO:~.!":ri

koning en vad.rloo·d, en Voor d." Pane, die b.ilob(lIiwd.
wordt als bet hoofd e.ner ·algemeoua tboooriltl.e,troapen to winnen, dio be.temd zijn OlD heb door God !ug.Btelde Kelag en bet n.tionale G . D.ornement . te 1!eetrijde'n. Znlk ••D vijond geeft o.n~al werk g01loeg.
W ij' b.bben er bet buogeta belang bU' dit .te balstteD
en . cn. door b.ondgeoootsobapp.n t ...ereterkeD.

H.!t.~~~:t B~~;i:;·~.~loi:;.·h~rt~~~i~e;;idK~:~~o~a~;.~.J )I~~v t:o:i.O:!~:~~.m~":w~::;n~~~oe:nb~:~~:. h~e ::;~!~~ Fr~!:ij:·;:;:ei~~ ~:tk'~:i~:1:iz:~':'~':::i~:~~'a~:;

~!~~e6~:nd~te~e::~·]~~;:rt;~~~~~:~ ~·i:rm:::l%i!at z:~ ~:~a~!::l~.~~ja~::~~a~~:8~:/t~:~· Ind. bark 5chip Jteio , geng - ;~:P~~;dV.8:~~·db8~a~9~:ari.Db;;::d:il:~~t.be~,t! I~~:
:~~~~:f:dd~r:'eO:Z~~e:~:~a::d.rtu••chon i. <ijoe go·
Vertrokkcn schepen
~:~~:ft t:i:o:::i~:.:~~e~,:I~:~!:o~~t ~::.:0~j:~:::~;1~

::e~ij~::re::te~~~D:Sm:;:I~;;~~B~~~~' ::a 81!:'~:~· zt::
va~E~~~nk;:~aknB~~:e~:::rio~~k~~~ .• iob . verlagan . mogt

H.t pe..oneel op b.t. r.,identio-kantoor i. onvol·
doende, achterstaud is oLY ~rmijd eIU k.
.
De opiumpBchtar v~rkoopt ook Da bet uur \'I\n slmlen

gi8siDg~n ziju geopperd wie d,~ze buiveringwokk eode
onbe'kend tt we~en mag . Sommigen beweren, d8~ bet

VOaf 008, oiet a18.fl"aDSch Gou,ernemoot, ~'aar ala in '
dieDa~ v.an ~o:ne,
vijlJndelijk~· Reg~rJng· zijn,

,iak _ijn bobbeD. be.ehuldigd. dat zij bunne oatuorg.·
DOoten uit dit tr.nendal doen verbui.en. Het mediscbe
blad The Lane,t .er.ekert oobter •. d_b d. amat.u....
Bcherproehter ouder de jODgeren •• " AeBcol ...p ni et
t e vinden i.. Straks zal m.n waaracbijnlijk lUet de
giseing voor d.n d.g komen, dat d... liefuobber a.n
.d.lm~n mo ••t ,ijn. In die gie.ing <ou niets vr.emde
liggeD. 1I1.n hecft .d.lli.den gezien, die ui t liefbe~ .
berii echooratee nvegur werdeDi on n.()deren, die Ult
liefl'.bhorij m.t een draaiorgel geld weht.n ta ver·
uienen. Mogeliik krijgen we eeu droer verb.al van
cell on.chuldig en bemionelijk ·.delman. wieDs hart
door eeDe ' pBBsie vergiftigd word en die ainds e.n on·
weerelaanbare en ...... Iijk. b.g •• rte naar pijnig. n
kre.g .n e.n daiyelsch v.rlang.n ou, te dood.n..dn
ook mogclijk, dn.t het teu ~htt" blijkt, uut de ollbelen de een adspirant-opvol ger .an den heer OBlcraft
io. Zoo dit bet gevBI i •• heeft hij kanB van slagan;
want hij h•• ft . ijll work goed g.daan. D... laatet.
conjectuur is zeker de mio8t .. ro.~aoti8cho, . lOBar mi~.ehi.n ook ,1. meest waaraoh'JnhJ"e oploBSong v.o .hb
raadsel.
Ev.nwel. zoo b.t .... ar mocht <UD, . dat de oDboken·

d. van . de frAnBche biesobopp.n. die ·op. on..oorzigtige
of beaaeht.ame wijze, p.rtij .altende ..voor de oproerig. prie.ter. Tan . 0'" land, er boa bijdragen om ·t_
Bcben on. an Fr.nkrijk •• n. br.nk t. doen ·.oDtstaan,
die wij oi.t vel·langen. Hoe duidelijker wij da 'keoni,
g.ven dot eebe ooophoudelijk •. tUBsohenkornllt van dien
aard eano break ouv.rmijd.lijk ma.kt, zoo.eel te meer
.ullen wij, •• u d. andere ziide, m.d.wark.n om den
vrede tU96chen de twee vola:en t e h~ndh&ven.
,;De vrede, welke tUBBehen FraDkrijk en Duiteehland
boota_t, .al Diet b.t minete . ge.aa. loopen, 100laDg de
ataatkuodige balangen v.u de twee naburige State"
niet varmengd worden met andere belaDgen of hier·
dcur gedrukt. Donk .. 'ij on •• gematigdbeid an on••
opreHte liefde tot den .... ede, kan Frankrijk zioh geluk
welischell, dat tieL in tlwt ie Om zouu6r moeijelijkhed.n all •• t. doeo w.. t bet beboefl. om w.der volkomen
tot .ijn. national. kr.cut t. komen .n stsatkundig te
herle ••n: Het kall .iob goh•• 1 hervorman, zonder dab

~;h:u".{:to;e~itd~i~~~••,~~~ t;:!rX:~"g;;;;-pr~~~n,rn;:tt :ij

;~O\~~~:~l:a~ .~e:il~::' .i:~':l{o!a~~~~

~l:~d:;~re~' :!:d~o:a:~:~~~d.laier

bij Oe
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Het diner. e.rgiate ron t. Solo door M"ng k o~ Ne·
gora oangebodeu tar ecre zijn ~ r t er ngk oere ndo... tro e pen,
werd 0.8. door den kOlllmandanb en YOfschoidene Emb~
aLtorne oftici cren' de r Snwnrang:8cbe Scbut.terij met bun·

hl'aria. gU&gv. Seen Said bia Amin

~i~

Abdad.

n&a~ . flandjarm~eill.

Groot-Brittannie.
Mag een predikant zlch met een revolver wapenend

:~: .~~g!~:~~e~f:~:I~:; ;:·~~8:~~!o~~e~e .:f'~~·bb::I.ke

ne d.me" bijgowoond.
Het bal d,t dnarop volgdc ·wa. zoer g"nni meerd eu

De predikant van llarnold.wiok, bij Skipton, wei.
g erde v~ rleden Zaterdag bet lijk van ean zijoer ge-

Ret groote untal ga.ten ye rk.orde iD de gelt\kk ig.
.te stemming.
N"
h ft P ko. Al.m h.t voorne'l
allr Wlj V"e rll Ollltm
OU
a f t t

weeuteleden te lato" begra,en op een god •• lte van het
kerknol. dat roodB overvol i.. AI. g.zondheidemaatrogel Rcbtte hij dit verbod noodig, d.t hij bijlijdB aan
zijn gellleeut1:.' l>ekend waakte. D o faw ~1ie fao den over-

men opgevat den 146. R. 8. e ven~eD8 een C08 e
geven tor eere zijoer van Atjeh teruggekeer de tr oopen.

Wij vernerneu dat heden in d. olD$treken dezer
pla.t. door d ell H oofddj.ks" eene 7.oer bal.ngrijk.
aanba,1i ug van e-ln.ndeatiue OpiUUl eu verechill enda
an dere arLik elen heefti plaat.s gebad ton h uize "3U inlanders, die door hanne nn gstige gejae.gdho ~.d tot £le n
kWRad vermoenen Ill\nleiding go,ven, 6t:l bij de komst
VflU den dj n.kHn. zic h ij lings uit do "octeD maakten
.zon der "teh LI6 n:;.:::ei!:n t ij gOl'"Bn de waning tc al ui ten
die znlk eene beltwgrijka y; t..::.:-de bevatte.
Nadere bijr.oud erhedau hieromtl'ent bopen wij. mOl'·
1'''0 med. te de.len.

Van morgen ha d net z.v:tgenaamd klein amb~enaQr'8
eXBmen pl •• t •.
Van de . even k.ndidaten ol.agden de heeren
Korrm8nn .n. Leijdelmoijer.

Ingezonden Stukken.
Gea dde Heer RedaotelIr/

Eenige dag.o geled.n; Ine ik in een der nommer.
van U w ,eel gelezen blad, een artil<el. betreirend.
den werkkring vou Inlandecbe acb rij\rer3.
D.arin i. nam.lij k gewag gemaakt, dat zij. bebal v.
met het kopiiierw.rk. ook bela.t zij" met h.t cO Dcepiec.
ren° van Maleische brieve n en bet opDll\ken van eta tisti.ko .t.ten.
..
Het lij mij do.aronl, zonder iets van ·· hot g~bal to
dar inlandacbe 80hrijvers af to diugan, \'ergund, daor·.
op eene beocheiden opm.rking to maken, dat, g.lijk
de ondervinding leert, Je meeste dier peraonen op
d. me.ate bureaux bijn. uit.luiteDd gebezigd worden
",; f\ t, HH~ ~ h Al: O()¥ er i~ erATI "'~ n Mf\J~ifl ohe b!'iove!:! of'
il.t opmaken vau .tati , li.ke .tateD. welk work me.,t·
al opgodragen wordt san Eorop.scb. lolerkon. docL
wef met bet eopieeren d88rvBn.
.
Ik beb d. e.r met d. m.eeta aebting te zijn:
UwEd. dw. Dien •• r.
,PERMADIE."
Pccrwokerlo. 3 Msart 1874.

No .. me. verneemt zlIllen "an Atjeb . g;;evacue.rd
worden d. ov~rste Engel ell d. Majoors LuijlUeu en
Cavalj..
De kapitoin ',oD }:(auntz ov.rleod aan lijn • .bekoillun
wanden.
De Majoor van Li to vcrtrekt no~ MooBBser. .
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Aall'gekomen ..Schepen,
.

d en n eus yan den aauvoerder van bat gemeea. 00 '
midde Uijk b.gon nn e.n ••Imer Bt. mming t e beor·
80ben onder de geloovigeu, en de predikant WRS in
staat, zonJer erDJ:I~ige woad oD, zich in ~ijn pastorij
t.rug t. trek ken.
Intul!Ischen s t"'~ de doodkist nog ill de kerk. Dt)
bedroefd. r.milie wil Ii••• r. da t 'nall den overledene
niet ue l:.w,tsto ear worde bewez,en en dat de gdbcu,ell
dar keck ni ~t b')"trn zijl,l graf zullen gelezon worden,
dan d.t zij gedoogen zou, dat h.t lijk wi. rd bijg1. •• t
io s en graf, dat nog uiet \'01 was.
D. Ori.t~n.n in Barnoldwick kuooen lich 60bt.r
troosten over bun ' "'geu wangedrag wet h.1 verbeff.Dd
denkb •• ld, dnt or Cd.ten.a zijn in Klein·A,ie.· die
zii. Een bri. f nit Smir·
even oncriet.lijk handelen
n& verbaa.lt hoe to Mo.nisal, eao stad niot ,"or vau
Swirna verwijderd, d. Room.che on Griek.che ge.Bto·
lijkheid met cl.ricale woedo de klein. gemaente Pro·
tcstanLen vtlrvolgcD, omdat Protestanten nopena eeni~
ge tbtmlogiache qUB6stien een 8nd~re gitisi ng wagen
da.n de priesterIJ4 Op de meeet (,vertnigentle ruaniol'

te Sp,";;arau.g.

. ,~

Nederl: bark Kim ' wan. Sait fI(,bmat allraf. vall TaMoar.t Ga..gv.
'..
'

politle~ ' v~n.

'Rome be, dianen;

IOU

eane

~::~m:~e in:~j .d:6~~:9~:r:::ta:~:,e:el:~~~·eii~~::r::

het

ieta \'an 0118 te ducbten beeft, totdat het Eieh

.t.rk geno"g zal govoeleo om d. n vr.de te br.ken,
wanoe.r b.t dieD brek. n wil.
"Wij vree1.on het oogenblik niat wa.,op Frankrijk

f::k'::;!

vreedzaam

"I.

~:r~~D::r~~~e:ij:~t r~~~e~i:,;~;:.~.:a(b;~ 1;::;:

::~R:eenn d~:r :r~r.:;::~:,: ~:;.~~~o~;~~:o~e~t ~~~u:~

in welk opzicht !let \'ervl oeke·n en verdoemun V&.11
anderod.nkeudeo, het ,"crbrand.n van k.ttera of bet
Bebenden huon. r gmvGu bewij ••n zijn, dat zij. dis

Vol g.n~ de mail van 30 Janu.ri, albier nangekomen.
nrwekt. h"t b.rigt .der veroverillg van den Kraton
in geheel NaJarl.nd groote ge.stdrift.
D.n Ge.n F ehruari b';eft t. l'arijs ceu. plechtige
~tting plaats· gebad in z.oke het prooea va~ den leo
. Lnitenant van hel Rollandsch. legor de Bourbon eon·
tra den graaf vaD Cbambord; twintig raad.beer.n .an
de ,"rschillelltl. hoven waren d..rbij tog.nwoordig.
Jule. ]·an. iB de verdedig.r van den Iluitenant de
BourboD.
Bavorderd . t ot Kapitein: Schalten.

om de clerical.

zulk. dingoll to.I ••t. B.,cbouwb men de dood.traf ~l. .b.eft, de.. niet .. 1 worden g.bruikt om. de on •• in
e.n lIood •• kelijk l,wBad, won •• rzwn.k. de.. .t.llmg
gevaar Ie bren gen. Maar van het oogenbllb.f, waarop
ni.t door toe to lateu. d.t er met <ull< e.n ont •• ttend
Fraukriik zichveroeD ••lvigt m.t Rome, wordt het
iets gespee1d wO.rde. Ziedao.r eane optnerldog, die wij
ODze gezworen vijaud.
uEen o zuh'e r franeebe politiek kilO is ovareeDatem..
bij doae dro~ve bi8~orie meenen te moe teD mak en.
Ala YUDzelf vloeit ODB eene a.ndere ui.t de pen in den
ming ~ijn mat ODl!:e vrede:3politiek, zoo niet altijd, dan
varm. va.n eene vrang: Hoe komt ietnaud er toe 8c "erp~
tocb gedureude een m eDscllou~e8IRcllt; 8 .1D Frankrijk,
recht~r te worden? Rom>nschrijvero, die tuk .ijn 01'
d.t zich ond.rw.rpt ann tie theocratio .... n .en kerke·
een ZWBrten ncbtergrond voor huuns vertellingon, .w.,.....
Hjkao Staat, is onvertJs Ligbo.o.r met den w~reld~red "
ten o.Herlei lJilttOl'iea to verhalen, de een nog 8omb,·r·
door zieh van de z8ak der ultramontanen te echelden,
dor dan de llndel'l3. V&n ee ri o.9.D~ienlijk jong rnenach,
zal Ilet fra.oache Gonvt'ro6U)eot (len besten "aarborg
die, tot het uitersto van gebrek vervalla.o, ar toe overge"fen voor deu vroua Ta.~ Europ~ eu · son ~Gf; pO~itl~~
gins om ' I ee rlin~ te lV.orden bij dezan aftlChuwwekken·
be3 !o.!ln VIlIl du vol ken, (l Ie aan ~e~8 en . ~D. gen~ IlJ"
den wbrkwau. Vall een ander io diebtarlijk:e sferen
d;d · der Vog01.(l.Jl '90fl(•.> n, ee D
en dar
18v~ud JOD (reiing, wiens noodlot wflebracht, dab hij in
menec bbeid waardig k~akt,8r ,·euekeren."
bet a c hooo~ otlschul1lige ul"i!lj ", waf\rw ede bij huwen,
_ _ _ _ _ .__
__~--_wilde. de docht.. van den b. nl terugv inden moe.t.
Spanje.
VRn een ander. di. w.rkelijk m.t de dooht.r van een
scberpreehte. getrouwd wae, zondar dit te w. t en. Eo
zoo YoorbJ, onz. ~h.ar in werkelijkbeid : La~tt kOlll.t bet
h.:
in ifllullnd ap, een bedrijf, ceo broodwioDlDg te klezetl,
d,·rleger). DB v6erti en dngeu. werkeloo. te oijo gebl ••
waarva" elk menocil gruwl P Dit gevo. 1 woga niet
ven, de opern.tii;n her \' l\t. Allo kenteekenen :war~D yqor·
recht\'aardig zijn in lo.ndso, w~o .. de doodstrBf DO~. b?bBu den dllt hii bet gev ccht, ,waartoe de .Carhet,,!ohe
slaat het ia niettemin het algem •• n g.voelen. EIJ dlt
go nor sal Elio hom tua,eheo Snnturco eD C •• lreJana
vok i,.hoeft men niet te vreez.n, d.t de markt over·
gel.gonb ei.1 bnd g.geven, zorgvuldig b.eft oDtw.ken,
voerd zat worden. Niet iedel'oen is geschikt ,"oor de·
omd.t bij mot zijll. 13.000 m.n ni.t b••band wu \ezen post, Een krachtig Jiohaam, ij1.eren zenuw~~l, baugell een. ,vijandelijke mncbt van 20.000 man, di •. van
digheid en vB.lberodenh.id worde" Doodzok.I'Ji< ver·
d. booglon zljn. geL.o!. route koo. bohoer8t:ben . Hij
eiscbt . Eu · hoe zeldz!l.am wordb eeu vereooiging dezer
BcheaD ,,'o:)1'ueme1l8 hfJt 'plan ten UI~V08r te brsngen,

•

Batavia, dd. heden.

P! 4>

bof Yoor ii. f t.. nemen. Do predi".nt bield .01, .n de
tootnigo familie plaat.te d. doodkiot in d. kerk en
ging u .. r huie. n.n volgend." d.g.:... Zondag - W88
een groote menigte rondom dar kerk l'erzameid, waar
de eeredienst DSo.r gewoonte· pi oats had, docb toen de
pr.dikaut na aH oop er van buiten de kerk kwam, b.·
gOIl bet geme.n hem in <1e maling te nemen. H ij
werd he.n .n wodor geworpen. met modder bedekt
.n op elke wij.e beleedigd. Hij WI\B ecbter niet on·
vuorboreid de gemeon~ komeD stich ten. Plotlleling
h •• lde hij eeu revolver m.t zeo kogel. gelad.n van
ond.r zijn ge •• telijk gewaad. .n bield d.n loop onder

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

. .

~\(}HIiR

ludeoo wilde oehter olLar goon rede lui8teren eo -~eig e rde een gra.f op aen a~der eedeelt~ v~n h@t kerk-

dtJ gra.ven de r ketten, en wbrpen do lijken, nil- ze door
de .trat.n gOBI"ept to bebhen, op COn of andereu vuil·
niohoop. D. Prot.otanten. in plaals V&U onwiddelijk
te erkeDnen. gelijk "erlijkh.iel bun 1'00roohroef, d.t zij
nu c •• rtniga waren dat de Roomsche kerk aileen de
ebriotelijke waorbeid be.at, begingell d. lafhartigb.id
,den .Eugoh!Cheu en Pruittischcn cou8ul om bOBcncrlOiug
t. ome.k.n. De conoul. wend.!.u zieb tot d. Turk,e.b.
&lltorite it, di u oindelijk maatregeleu Daw, o w. den Uoow
Behen t. vorhinderen de Prot •• tanten op liafdevoll. wij.
•• te be.ecreu tob bot alleenz.liglUakend geloof.
2.. er stichtelijk i, het Behonwspel niet van g.wnpoDde
MohalDmedanen, di e den Clu:isteuen der 19de eeuw
met n·cht urlader8 verbtuderen moe~en te Monen, .hoe ze
elkandor liofhebben.
, .
W.llicbt i. bet auderen menscben zeer duid.lijk.
maar zeer begrijpeJijil: is het QUfI DOg maar steeds uiet"
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duurde tot zes uur iu den morgen.

_ ~.

mensch • • n rilling o.er bet lijf to jageD.

-van Soeraoo.in.
5 Maart Ned Jnd doomachip William Mackinooo kapi. D. Burja.

~~~Ch~:,ta:!:r' i;i~;:~~::ng~i~'r~~~:r:!~~rn~:~:J~ )~d~:I~:~:a~ia~~~:

eigeDl!CbapPf;lu gevooden! Borendieu het is niet iets,
wat men leeron , wtulriu lUeu !.iell oefoneu haD. Poeta
nasc it'llr, lIon .tlt. Zoo ook een 8?h~rprecbt~r: Het pu-

4

bli.k leoft dan ook in de .tolhge ov.rtulglUg, dab ale
de o.n. zijn betrokking vaarw.l zegt of Bt.rtt, er ter·
stond een .nder .&n top tot to.n g....ap.nd. "an.ch
eu al {(areed - evenalB Minerva aib h.t boofd van
J~p ite r - te voonch-ija springe" ~al .ow ~a plaata
VMl zijn voorganger in ·te newen . Mu~sclnen 18 bet .
voor later. eeuwen bewaard, dit ambt to verpachten.
Maar z_"a, is bet, dat de to. komBtise scherpreobter
teg.nwoordig hi"r of daar " •• d••• m ron.hvandelt,
vriend.lijk ontv.ngen wordt en w~.rechIJnhJk zelf
niet er van droomt tot wellr wark by geroap.n
d.n ·' •• I.
---------------------~----

verdoemen, verbrdndtHl on schenden, gelijlt hebben,

. Duitschland tegenover Frankrijk,

en dat zij, iiit!l \'erdoomd, vel'brand en gescbonden
wordeD, in het ongelijk zijn.

net artikel ait d. N.rdd. AI9e1". ZeitulI9, d.t aan
]'l'9.nkrijk zooveel oanstoot heaft gegevcn, luidt sle

Bijoa even o nb~grij pelijk 818 dit, ie htlt feit, dat sr
in ~6t ju.lLr 1873 .tweebocdord 3 ~n-on. twi ntig per_~Olle!l
in Eogelsod walCH, die , gtlloofden dichte rs . t~! zijo,
eu gedichteu te kurmefl makeD, welke hat der ''liio~ito
wBsrdig is ·in -buudols uib te ge,"eo. In de tll)llti~/ier8
Oi1'ltular ," cen j&o.nc!'81ag der '( t)r8cl~iIIeDde uitgevere,

wurdt dit f.it med"g.de.ld. Hoevee: diehterB brongt
het · rueeet ont.wikkeJcle land iu de . goudan eeuw tijoer .
letterkuode 'Voort, wier verzen de ·aandacb.t van ver·
standige liedeo \ diu ·niet tot de vritnadon dee ' VQrvaar
M

diger8 beboor~ll, in de minste IllGt ~ verdienen P
Gelijk uit, een mOlioeo h8riJlgeieren tar nu.uwernood
eon .e nkolo har ing Iw mt, die in de die ph dar Zt58 het

lev.n.licht m.g ARllSchonwen, goan. ook hond.rdan dicb·
t.ro te . Di. t. t.sen .61"" die blijft le,en.
Doch d. bitter. t oleorBtelling, w.lk • . 210 .an ·de

!!~r~ii;~t;'~g o~:~;m~o~~~:,,:~r;:;. i~a~n~ichl:~:lg::~

EDg.land"l!iiet mi"dc r dRO'Yijfbond.rd 'zeven &ieliwA
romaDS kwam('l u uit, btlhaLvt'l de tallooze , verhalen! weI·
k• . in EDgeland'e booderden tijdscbriften h8t l•• en .i.n.
Hoe &1 deze 8c hrijver6 .e n echrijfBtcrs uitgavere winden ..
I:al · vele miakende !;enieotl io ·NedtlJ-1allu l.s.e t J.1loest ferwondereD. OnB publi.k 'i. waar.cbijnlijk uiehel'standi,
g~r dau bet Engel,che. maar ·ODZ. uitge"8ra 'ijn bet
weI.
.
- ," ~
Nog cnl,ettender dan ir,at denkb.ald V8.D 607 .nien·
. w. romano, ~· a.arin 50'7 ' hold.nd. liefde .n C:e band
Tan 607 heldinnen pogan t • . ,erworven., ie '1:1. dro.r·
se.atige gedaohte,welkewordt. ol'gewak, ~~or detreu·

vOI:i~

la8tS~cD

Pal~ijs

oorlag:l.:.I!~~.

deu
tijd is er te
iota
ti ~. in d. luoht; e.ne Btoed. klimmeude gisting beaft

zk h VAD de : gemoadoren weoster gemunkt. Men cegt t
dat beur.~peculnnten boar b.bb.n doen ont.taan en
dat alameoteo, die DogtaDs alle relieD ha.ddon om aan
die mnDoeu''':8a geeD .deel te. nem o ~, daartoe .. bebben
bijgedragon . . .
uBet ,lounw.l d~ Pari~ beeft· merk wD.a~dige proeveo
or van aan h.t liobt gebragt. Het i. due ..'00 o~moga·
lijk niet om t. ond.rooak.n 'ao welk. "Jd• . d,e gorucbten

kW8Ult\D,

maar van "aar eou

tla

Qorlog kun·

nan komen, waarap gedoeld wordt P
• Ondank• . allo' uittiorting.n, die wij v.u 'de ~ijd...an
Frankrijk hebbon oDd.r •.onden; ondank. tI.n . beleedl.
genden toon de,' .g.beele . frBnscb. per.; cn~.n.ka de
.lIendige houding der F ran.ch.n t.g.no.er DUltBobland;
ondanks z.lfe de vrijBpraak der '!l0ord.naara .an onze.
:anJgenooten door franseh. geregtebov.n; .0ndankB de
0F . .. lijk bel.de.n Bympatbia van f ..BnBcho regtera ..en
advoka~en YOGr. mi8dadiger&, . ",ien het ala eene verdlen"
.te wor·lt toegek.nd, dot zij bnn .... i.J.rijf op Duitscb.rs
h.bben gepl.egd, blij,en ' wij ruatig en bewaren den

'":~iDand in Eumpa g.loof., dBtwij twi.t "'etFraDk.
rijkzoeken, maar van de . and.r. zijd. ontbre~t bet
oiet a.n p.raonen, die .meenen. dat Frankfllk. 100 b.t
.iob georgaDi •• erd bad ·.• n bondgonoot... had ge.oDdeD,
morgen reeds onS zoU ·&anva,llen. '~ .... .
• De . Iwakb:~id .•an FraDlu-ij.k, di& .door h~t land .elf

wso.rVBlI in he t n~l' i ~ bt'rl cht uit San.Seb.etian Ipr3~e
waR, Du.melijk op Hll-imul::\edR &tln ' te rukkeo, t~n oindeJ,13ortuc l,t te lumeu, en zoo J,t mogelijk was, de colo ('nes . . au P ri mo de Rivera nabij. Miranda bij do zijue "all te e!uiten, am de Qarhlten,
door eett sail valltmde beweging tegen
naar
Navarra ttl !oklu·n . Y olge n8 pen teJegrapbisch .bericht
zon hem di ~ "I\IH'\uiti ng ttl . Miranda . reurls .f:islukb
~ich a lda!l.t' tlC Il

Estella,

oij" .

. Alles lie unlet) gen ome" , r.iJn .do .C arlietsn, .me.t uitzonderi ng dN \'I'~t, ingL~n I:JU tWRulf "erete~kt~ d.or~~D.t
m~el!itar van · gehe,,1 N;n::l.fra, de Ba8ki8~h~ provlnclso,
d. belft van Arru ,.'oll. tw,. derJ .. gede.ltell v.nOalao
looW, eon geded t~ "· 111 1>. Valencia e':l a.l Ie·' gren8~"

tricten der boid. Cu.t.ilion.
Inmidd.l. h.eft do O.rli.tiseh. generaal Sante.s nit
Segorbe oen aDell en UI.r.ch DBar Cabriet gemaakt, ..n
waar hij over Vil lanova den 10d~ eeD aanela.g op _At-.
bacat.. lioeft ondernomeu. Met slecbts 4000 man. 6000
ruiter. eo vijl Btukken is het bem gelukt, .,die ' ~Ia~~
binnen tedringeo eo zicb. na .en bardnekkongenatrijol
-din vijf !~_!'!ln, me estel' te makon va~ all~ . ~~enbaro
g&UOUW6n, waa.rin ne~ garll~weD . en ' .de .~.~~{lIfn:tf8m
zioh ' hBdden •• reobans'. Ver.olgena b••tt bg not de
~nk het a.nwozig b<drag vauruim .. 600.000 realen
medegenomen J aIle paarden, voertuigsn, · wapeu, eeD
aBntal p.ongen.n wegge.oerd :en in aile bU8t een8
.w.re oontributie gebeven, tct bij b.t, Da yerloop vau
.cht ur • • , ra.d .....m acbtt. terag .te · .t~.k&eD, · op bet
beri"ht dat . on. sterke colonn~ reg.ermgstroepollop
hem· w.e afge.ontien. . Met .ijn· buit en gevonge,!"n
is bii io . de. richtiug .van ,Cho"a .~erdw.aneD, om .' Slob
bij Cuenla a.n t~ .Iuiteu. ' n.ze toad .. Inmldd.ls met
3000 man te Nules; S~gorb. en
1 bra!,dlobal>- .
tingen cpl!.legd, naa• . msn zegt ID .afwaebbing . der
troep.o ·. van .Sante•• ' om met de~e .noar Castellana op

v:m....

te ~~!k:~d.r O ....listiach bevelhobb.r, . Vallea,wll8u1t
heti M.e.trazgo mot 2800 . lOan veet-o :120 watt paardevolk en tw.e .takken gesobut te Oaspa sangeltomen.
Na alda.r ood.r yolle mnzi.k lijn intnobt te ·bebben
gebond.n, ~eeft bij de ing•••.teo.n genood~.kt! :t...r
.e';re .an don Oarlo. oon bal. te ,· g~ven. te IUnm.meer.n en .••• • .•an jB.r . oorlogocoDtribntie.oornitte
l>ebalen. Op betbBl wbrdeD ·M . doeblers d.• r republlkain.n gedwongan met ~arli.tiBeha olllei ....~ te dan·
eeD. Ondarwijl werden ZlJno mane~happen bl] d? bu~
gers iDgekwartier~. Don volgeod.n oobtenoi het.b\}
•••Ilig der ri,ikete .ings.otaoen in, ee_~, openb.1'8r ~ebou"
opaluiten, tntwaarborg fOOr de geel.obte betaliu8"

~. .
" -.'
.'. .~.. hill!

.• ~ __

" .QIAt.

~.... VjIig lie Vo~ : , ...

"'" '

1ii1IDIm
. . 9GB' , _. l1r&ll
.

wAs.

vol~

dlen :' dwaog ge'b.'.R

t. .

- Eell Ittltelilln' lie ~llJllftB.n .""" . ~, C!lBll

.' hij

p.

~"
· .tn. '~Ji:
. 1e
.. ~.alle
g,e.bee'openbar,,;"
. .1 9.Pd.. e. n .ka8aeD
"ge.• tt>ld~•.n. tbe·
.lJd: oob'log
vroe. ~ " ,. I.~._IJ~~.De"oolog.
ad . telellfjom
,.erl.ata
...!i ODl.
d..~.n.t
. ta~o,. "
oe ondera,Ala
... .'·littbet.llI,
' ',11
,bij
vron.. b..een
van "lJ
10'

'_ ,,"rna

d. ,erlle'. eo' tW..lntl g ••. n .de
ieadtr gav.ange,11.&11.,.' a.1lI gil.".elaalS .voor . hrt.. ·.re.tont . w.o.g.
y08r4e. . .
. . . .' . .
•
.
Te""'l"ller,1id trok'Mareo -ii.eBeUo met .2700 man
en 8";I~kk":ie•• bnt n •• rBalohito, bezette de ~Iaat.,
1I.t all. ' rligisters en 'paplerenv.. o h. t atedehjk be·
atuur verhranden, het raadbnie "rnieleo eo brok toen
torng 1IWIl' Dam taveno
gij_elaar. me4e tot waBr·
. borg 'de. betali.ng .. eene ' buitengewooe ciontributie von
811 OOOrealen en' e.ne gewone drielllaaDd.lijkacheopl)i-<ing.t, witarniede de plaBte nchte .. tallig was. geble-

h·

ate,

.e.

~e~ijl

.

.100

Oa~1i8ti8~be

.at do lo.git.imiiten .•~.~~n tait'Uk -"rto..genwoordigd • .DB .
.dames, ..el.ke tot dIe. rig.tin.8. · ii'i!lIfifr.'lm.', w~r.en aile.n in.
. hot wit, evenala degemalip rnll .e<Mabon, en volen
droegenlolian. Ret bal was ZOd•. .ge~nlmeerdeD het
soup& a.~hitterend.Er watlm b.langrIJk~. maatrogelen
van voor.org go.nomen, meer nog dan t\ldeo.bet .kel.
.errijk en hot go,olg daa.yan W8S, dat de toegang
'oar de gasten; 'oor . '00'.' zij Diet door deD .bootil·
in8"Dg in het paleis Dlogten . komen, zeer . 1\'erd helIlo.ij.lijkt. De gasten hadden twee & arie oren werk
eer. oij. in de •••1 waren toegelaton .
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Voor rekening'fllndenBoedelvanWijlen .dm
WelEd. Heer

C. A. N D R.K A. S
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van:

Ie Een stukje Land,

: ~p r.e rschB.I~~.

:::18~a~t:rd:l~te;~i~~~:' ~:!~~~~t:~jnd~~8t;~~:;en~~et ;~
hon vertrek .ond men in ' de kamer aen ouden citer
iil ·tien fuudraal . en in de dt, r een paket bonknutan,
ter waarde 'an 41S0 ~h. T.,t dosver i. de .cLat niet
opgevordord en 't i. Di.i onlllogelijk, dat de aigenaar
vao de citer .zelf niet. heert ge weten, dat ar zooveel
waarde in geborgeo '1 a•.
_ Do noorweag80be dicbtor Bjornstjarne BjornBon

..ben i. SantaCruo uit Fraokrijk
Te Vera i. bet ~~ID gel.u;t 700 wan blJeen t. bren:
gen, waarmedQ.. hI] ov.r E:daye . naor Llzarza I. op;:e
rl1kt,. alwaBr h~ de plaats.lyke ka., met U"go,.~or ~l,OOO
douro's, heaft buit gemaakt. Vel'Vol ~ebe Ii! hlJ ..DBflr

be.ft bet plan opge.at om met 700 i"oge landgenooten noar .Amerik.. te trekkeu. Hij Ivaft tot dat eiod.
groote land.rijon aaDgo koch! in Nieuw.Jerey. De jon.
goliaden zijn voo. hot grootGte g6deelte landbOllwere,
ms,q,r onder hen befiDdt ' l ich o ak eeo artr3 en oeo

-

~:~~~:~~t. ~~;~8:~ ~:~8~~:;ene::;!~ b~:IOt~;n ;:n:~~::

- .E an w.ver te SaiDt-Etienne in het Departement
Pu., de DOme, die zicb beioewde · een uitmnnte~d
.··. cbuttar te .lijn, wilde een· pro.f vao .ijn . vaardll!he~d
geschikt tot den liaDmaak van metselsteenen, bebouwd
geven, Dam zijo geweer en glUg met zijn two.DJ~a.rlg
met een ' atecobakkersioode van steen met pannen ge- .
zoonlje Daa. d.n luin. Daar g.komen, beval blJ de. _ dekt, gelej!en aan de Ooee.oijde nn den. Wl g nur
.eD .••.n appol op zijn boafd ta leggen 'en op 'oeo af·
Pontjol in W ijk La. x . Inoeger F.)
st'and ',an .ijfti.D sebreden te g ...u awo. De k08&p
No. 009 L .
gehoona.. ml" d •• ader ge.f~ ,uur en de appel .alt. De bll'
Da oeo !aatote perl-eelen maken uit de zoogena.mreo, a~n wia dr;, weVer di~ bewijs VaD ,ijn Rebutters·
de Kebon Tjlnn.
•
tal'D~ ,erteIJe, schuddeo twijf.lende bet boofd. Om
De gemaobtigdo vao de Erven
ben te overtuigen, m06et bij ·nog 6dDI!I begi uDen, ter~
O. ANDREAS.
wijl de t08Bc houwers dRRrom been geachaBrd eto~den.
SLOET VAN HAGENSDORP.
Dltllla.1 was bet kind geDood •• akt W"go,," de dUlste r(280)
nis eon la. · taara in de band to houdeD; hat doel werd
ac bter 'gelukkig bereikt. Vol bewond.riDg ginge .. d.
buren DaaT bui • . ToeD bet geroebt van de.o za.k .l.b
ecbter ." orspreidd •• i. de moderue W ill.W Tell voor
Op Vrijdag SApril 1874
de poli'ia geroepen. De zo.k zal gerochtelijk worden
del morg.n. to 10 uren,
vervolgd.
len
ov.r.taan
.n io bet 10r ••1 'an h.t vendu·dppar;
_ De ho.r Gaston d'Aubeterre, een ollieier van
tement to S·. m.raDg, door d. eerote Hijpotneek-houJ.
het 870 regiment ,aD Jini~ gedurende d t' D oorlog 'fan
ot.r, hacbleoe bar. onh.rroopolijke ,oimagt, .an de
1870 , was ten gevolge vau eeD tOU[leeteek, din op liF

de~~tus

8egama

t.~ruggekom.n.

ver~rokken, &ond~r ~a~ m~n

W18t wnar IIlJ ge·

bleBiij'ke:':."·o.lDe ' ollicie.le w emoriu bebben de Carlisten
~og toe gebeven ,88 millio"n... renlen ·aan oo~l ogs..
con~tibQtie. voor 62 · millioan wOI.rdo uo leveDslDlddelen e.n f"urrag~, ~"rwijl "een g~o~t aantal p~8at8en gadIVongen .ijn oeoo driemaandelij,kBche bUlteDge wol.le
contrib.tie op be br.ngen. Hl erblJ komt voor een nul·
lioeD ioh8~e ~n Bp:oor- en andere wegun, ~rugg8Jl . ell
openbafe gebouwe,D t b~n6\'enB b6b !Iiet ge rlD g ,'erhes,

tot

betwelk" particuJi~reDt aleoolr do nl1juwcrken en snad-

r. ondernemiDgen, . h.bben geleden . net bodrag der
contribuW~n in geld' en le\'eDBmiddeleu door de regeeri~gstroep~D gehevenJ was nog ni ct volledig gec?ns.~~

teerdj slechta ,oor t'en gedeolte der bez~t~o provlllCleu
beliep. bet echte. re.ds meer dan 80 mlilioou,

Italic.
Uit Sp.oletO wordt bo! ove rlijde n gem~ l d vao mgt .
Abramo·· Casciar.. die . inde rtijd ve~J {an i.~c h dee~ erre.
ken, ·docb wi~ne Da&m zic b t.hans . sleChta, ~ e lD1 gl:tn
meer lullen heriDoare n . H et \VlliJ In het J:lnr 18:l4,
.dat Paus Leo XII, door valache bttri·~btell om den

"an predikal1t ..arvuUe" . Ook oal hij e.n grondwet opstdleu . .Wsoneer de noordd.s romaoticua zijn 6VOOtuorlijken Vi.k iogatogt oal •• nvaardoD, wordt Diet g...
meld.

aaogenomon. dat Mebemod Ali katholie k wilde wor·

den Pausrijkelijk. begiftigd, : ooch M.hemed Ali, ', an
b~ t gebeurde oDiltlrricht, I~et dun joogen aposL",l weten,

::\:j:~~i~~~~ij~ v~~! O!of!,;,r:~~et~O;~~~~b~~lij~tt
bedreiging · werd ~88r Rome gezonden eo eersu. tbans

kwam de Curie op de hoogte va~ d. zaak .n het den
eeret korteling zoo. ge,ierden bisscbop gevnngen 06men. Onder geleide Va'\ geodarme. w.rd bij na.r
Rome teruggebrucbt. in den. kerker ga worpen eD door
de heilige ~nquilHtie to~ .1evenslBnge govn nge nisstruf
..eroordeeld, owd.t bij oioh 'tot bieocll0i' b.d laten
wljden ber. wille van een Mel dot hij wi.t Idet te kunDeli be.r.iken. De republiek van 1849, .... lk. de poor·
ton van aile gev8Dgeni.s .en opel:de, gaf ook be~ de
.rijbeid "eder; doeb door de nieu"e ove rhold mtge ·
. Doodigd oin bet · .Tedt'um" te zinge D, wsige rde hij dit,
nit . rrees r.ich nieuwe ona·angenaambedeu op de.n ba.ls
te Iial.eo; bij olelde zieh ter bc.chikking van de pall'
I8lijke ' overheid en boewel, na den berugkeer de. Pau!t'!!. ~A!e~ ~1" Of' · ft.R:ldi.ronrre-n , fla.t hij wt'lder in den
kerke, oou worden opgealotan, b.biald hij de vrijboid,
onder yoorwaarde · als eenvoudi g burger e o onder Bpe~

eiaa1 opzicbt der politie in Rome te blijven, t .... ijl
bern een toel.gevan Blecbb 24 scudi per maand werd
••r.tr.kt• . Dit duurde tot 1867. en •• reb toen werd
bem vergnnd priesterlijke kleeding te dragon en de
mi. te oelebreeron. Na bet jRar 1870 .was het hlli.·
geziD, bij betwelk: CB8kiur wooDde, weg en! familieu.an·

·geleg<!nbede". genoodza.kt · naar Spoleto t e verhuizeD,
en un Casciur wtird· t(.Jen verAund U ome te ver.1R-tt!n,
en. naar Spol.to te ?":trokkeD, ..,aat' hij ooloogo io
overleden.

.DeHnisvrliliwen-'Vareeni ging .te B• •lijD hi.la den
D aarin ·werd medo..

: <leoling godaan. van een "antal onhaugeD .tukk.n o. a.
uit . Hannove.... en . Besbu, · waarin . gemeld werd WBt
gOjlSBD,

Hoogst

w~s. de voorieziDg ,an een ' brief van .de
e~htgeooot v8:~ . ·dr. Oelsoer, . to Brealau, over. 'do W8ur-

bolaDgrijk

d. 'ao den henken-neval "I. ve"voedar. Breslan aileen
1ev.rt, volgens matige , berek.oing, 1000 ce.Dtners aan
"h.1 op, die tot' ·du.,erreoiat gebruikt · werd. Iu een
briof aan de berlijDseoe V.reenigi ng v.rkla.rt oieh d.
...igo.aar 'an .00000IinenbOhe, bij Sp.n~aui bereid, om
w~neor

siob de gezinDoo i n de v",rt4cbillende ·wijl(en

·,vlrnleiligen, .den keoken' afval to .kocpen en . Ie do.a af. halen. ·Volgen. b.lirekeDing. haD een · bui.gezin het d.r·
- de 'gadaelta der SODl; welke . bet '.voor· aardDppelen DOD!lig heert, . in deif piij. van den keuken-afval viDdon.
De emeritua·rredikaot BiIB. r, Ie .H annover, be,akent,
datin gaD8oh , DoitschlaDd minsto"s 500 millioen
thale. door de Iouiavroowen word eo ui~gegeven en d&t
bil , eene uesparing van slechta 5 · thalera in bot j.ar
(2% cmt daags). de duitscbe bni.vrouw.n 40 millio.o
thal.r b.apar~D .knnnen. Mevronw Margenstern deelde
mede, dllb de volksgaark.okeo maandelijks 9 thaler aan
.k~1ikeD-afval . opleverde; , Eene and.re · dame vond de
. • ~!1l; die.ijvoorzsop , noodig baq, .nit den afvlll .van
'e .ieilk__ Met b.taaI!knoopen va~ .elatien metan-.
dare .t.rekon, .wlI8i!G "'..eehiliingbegQnD.e n metboter
nit. ?0IDm~r9i! ..n .kofftj ·Qit Hambnrgte ·doen'kome".
.". ~e bl!oel1di~~ eijerel(.ilit WtBt-Prui\..n were! to

.,.iIl9ObpsleD;

.

'. ,

.

de autoriteitinle.erd..

<-

u it zicll zelve hrtl.llllt, bOg bater moest branddo, wan~
~ e r men baar met vuu r in aaofaking bragt. Bij ge ..
voelde zich apoedig toOt he t uem on van proeven gedl'e ..
ven, die aao\' lm kelijit nie~ g'.1CI stig slaag den, ·maar doo r
to~ vnUige oWBta udig bodan tot vo lk omenbeid. werde D
gebra~t. Raymll-e k ~r8 iemand v~n rui:n '\'" ijftig j ao.r
en yader van ee n talrijk gezin , WBlU'VOltr hij door hu.n denarbeid den ko&t moat verdi eoe n - is een ol1g61et-

tord man. die zelf. nooit eone school h •• f~ bezocht,
wanr die met aou 8~herpeo geest van opmerking be·
gaaJd j$ eu in
\'t:lr:scbillolJllt' badrijveD~ die hij ach·
ter't'olgeIJ8 uit oef~ ud e (t'<1l w8afonder zelfs het horL)ge~

ue

",akers"ak beiJoord e). blijl<eu van vcol vernuft gaf.
De kreten: halp, help, men vermoordt wij,

wer~

den oIDstreek s dria uren 18 nn.middaga in seD hu:s van
ri P, rUB Scdaioe te Pariji3 yarnornen. Een srijeaard
vertoonde tdeb in de hevigete o.f e repauuing en met
Bcbr~euwde

geschenrde kleeder eo aao cen veoster ,eu

indien men r, em niet to bulp kW8m,
hem zoude n vermoordou. AgendroDgen bet woolivertrek biuneu, en
een !.unner kW8W nog hijtijds om de n grijsBarJ bij
zijn kl eedereD te grijpeu .0. hem to verbinl!.reu uot
h et venstcr te "pringen. Hij bood weerstand, 1U6enende in de bawakers dar rust zijo moordtmaaTa te zieD,

}uidkcjjls,

dat..

v~rscheidep. p ~rBl.'uon

ten fl4ll p()litie

en men zag hoegenaa md geen hans hem to~ bedat'en
to braugen, toen cen jong meisje dat voorbijging,
zie~'.de hetgeen er gaande was,· zich aan de piano EDt·
te en een z8chte eu melancholieke mQlodie voordroeg.
Zoodra de eente notan ~ waren aangeEllagen, :vermin·
derde de overspanuing van den grij(lBard en vial hij

nitgol",t in eon leuDingstoe l. Het JODge !Dei.je openbaarda tOBn, dat doze g rij en.ard baar oom was, de beer
X ... , ecn taolmee.ter en die beh'oorlijk kon le,en.
:Ben oDa!eluk in ZijD famBi!3, da~t6~k eoeDde uit de
jareD 1870 en 1 871, .bad ziju ver.tand bene,eld, maar
zijn toestBod waH Diet gevnarlijlr g~wcest; alloen in
de n I.aototen tijd bad hij •• n ern.tiger 'ankter aongeDomen. De oi ~ h t van den heer X. voegoe er bij d&t
zij zODder oph ouden bepwefd bod baar oom med. be
nerncu h3.!!r Jers~y in den Irrillg hnrer fam ilic, die
hom .liefdf1rijk ?tou hebbsD verzorgd, maar te verg~efB.
Nu zijn echter

maatregeleo

gt!nom6n,

.

om den he er

X. in eeo krankziuDigeugeaticht op Ie nemen.
- Voor eanigan tijd bevatto de Figaro een verh •• I, dat hij z.ide van cilinesche zijao afkom.lig to
zijn, waarin omtrent de aerate 8udieutie van de e u.
ropea cile en 8lDt-l ikaaoecbe gezBDten bij deo keizer
vau rlez6n ge(fp r.o ken we rd, alaof oak .zij verbHnd waren
Hemelaehe Rijk en wat men ooemt eeD dwaae fi guur
had den . gemaakt. De Palt Mall Gazelt_ be'At , nu von
eeD ooggetuige eeb vrij geloofwaardiger 8cht'te vaD die
pl.gtigbeid. De gezanton werdon met de . onderB, bei·
diog ontvllo gen ,. waarJp zij . regt hl1dtle n; · &:lIee n WRII
a r ottine k l.,iD~ vertraging, zoodat zij oeD uur' rnoeBten
W~Cht6D, WBQrOVer VriuB Kung, di e hen in hat paleis
bragt~ herba.aldolij l, verontsch ul dig ingen · Dl8.akts. De
gel.oofIJbrh.lV6D werd en overgegf;''ren, zond9r dab de ge~

Wei wer'

den zij doo~ ~ hi~ e68obe ambtenaren knielen<l de n
kt)i~er overbandi gd, maa.r 66rtlt nodn.G deze verklaard

haa, dat bij za b8d aBngeuomen. Bij daza gelagenbeid
r""ua verkr ••g de frausche ge.ant •. en bij.onde.· gehoor, wa.rop het rogt dUB tbana ook f.itelijk is erkond.
-' Deo l3den •• rtrok uit Londen de beer J oho
Roatrop," wia n do taak was o p~edr"geu O'U de bruiloft·
taart teOmaken ,oor den hertog '.... Edimburg. Hij
.begaf .ioh n .... r Sint P.t.J.sburg, de ·taRrt ·meden.men. ·
de. 'd io 6() pODd .. e·e gt eu 7 w ot hoog i. Zij he. ft den
v~rm .VIlD seQ k.egel e~ ,is prDchtig ·1De.~ . bloemeD~ min·
l1egoo~je. en"_ v.rsi~rd. B .•v.nop prijkt een be.lot von
F lora. net Bnker .tat v.oorkomt in h. t wapen vau den
~ertog, d. wapens van ,Rueland en de ,prenk: ,Geluk
ell. vo·orBp06d" ·zijn de. eoh tj oDste deelen vaD ·dit ' meee.

terotuk der banketbakk.rkuuBt.
-

Men Bchrijfl one uit .. Polen dat d. winter daor
zeer streug is. De eneeuw ligt meer dan: twee ,oeten
boog en or b.erscht e.dorttwee weken een koude ' .. 0
20 eO 220 ReaulDur. · .Op 8 Jauuarij viel '00 .. ,eel

:i~~~7re:atdt.:~~!~~~lij~·tm:~~:e:o:.,t:~0:~g!r:~
de koude kwa",en dewolv.n weder nit bunoe .aobuUhoeken, en i~ .d.. armzallge dorr.en mist de boer ' die.
werf de . ... ~orge~ •.ljn · scb ...p.
Jl,egeeriog' beef;
gel.as!. ·dat JagteJr:>IIR : de wol.en :ouU. n wordeD g""rganueerd, dooh
bet den Polen v.rbodan .ie "SPOD'

n.

cI!Iar

La. X. (vroeger F .) No. 690.

2e drla stukjas

LA.ND~·

gelegon' a:bieraan de N oord"zijde van den IIlgeme ... .
nen . weg van Karang Tenga na.r Bodjong in W~k
La.. :;s:. (Troeger F, No. 509. 1£. F.G.

se twee

stukjes LA.ND,

gelegen albier' .an de Noord ;oijrle von den alg.mee·
nen weg van Karang Ter.ga naar Bodjong . i.n Wijk
La. X_ (..oeger F.) No. 599. K. en M.

Openbare Verkoop:
'folgonde pefc~eleD:

na be.. eus noodloltil( bad gewerkt, e.rst ta O"oronl;o0

Ie een E R F,

eo later to Val dB~Gra.ce gt:!i.nturneerd gt-weeat. Na BIJn

heretel " era hij weder in actie, en dieDst ge pl .atat bij
bet I Se reK. van lioio omstreeka het laotst der m8and
Juli . 'Void" ocbber wild. hij zijn ontsl.g a.nvrbgen,
ell ;qD(ltlr af te wo.chten dat dit ·werd aang eu omen,
verlieb hij den 211 JanUBrl r.i~n regimeIl;~" d~t t~. Pall
in garuizoeu Jag, en baga.f zich D&Qr zLJn taIDll1e te

~;::~~; ~ee: z08Le~vi~1:r::o~er~aa;a8 bB~~~I;jk~lj:ie~~:¥:~tam zond ljr ee olge 8anleiding den diel1et te

verlatao,

en el' werd besloten dat hij <oolang bij wildo bij . zijn
wued.r zon blijven. Nieta kon dan oak voo"e d~ Lood-

lottige o Dt knooping dotln ~OO rZI \!l P, wa artod dlO na ..
tuurl ijke snme uwoniog ZO\l aaoleidiog gaven. Den 14n
Ja l uu.r i das morgena nam d'.t\.ubete rr~ zijc. ravtJlver,
gi og he m in •.hm tUlD omle noeken eo trad omatreeka
~egen urOD weder in bu ia. N & zi~Q moeder goadeD
morge n. gewenBoht to. hobbeD 00 '~D jongeren broeder
de <' bsnd te hebbsn ge druk ~, maa.ta . b~ 'gebrulk v.o

bet ooge nblik dat deze "l..t .ijn rng l1a.r he m toe
stond. oln zijo pistool opbem afto .aehi.ten. De
gelukkige

zwaar

gewond

in

0.·

den . r ecbterachouder

ui tte een bnrtverscheurenden kreet, vl el acbterovel' en
werd door zijn lUoeder opgebourd. D. gene.aheer hoopt,
dllt de won de niet gev.arlijk znl ,.ijn. De moordenaar
beeft .iob onmiddelijk in IIrreBt bageven bij de gen-

bebouwd met eeo .teeDen huis en bijgebouwen met
pannen ged.kt, gelegoD in de etad Barnarang, aBn de
Zuidzijde ,an d. A.chter·karkotraa', Wijk Letter B.
percoel No. ]94, oigendom vao
P.' LAMMERS VAN TOORENBURG.

2e een E R F,
b~bouwd mot eeo etOtmen iJui!

en bij~ebouweD, be ..
re·veDB WagentJuia eo Stalling, met parill e n gedekt,
gelegen in de atad Samora ·.!!, van de Noorrlzij.ie van

de Kouijoeu·. traot, Wijk L etter C. p.rceel No. 3]3
eigeDdom van L. Tn . VAN MAANEN, echlgenoote
van J. F . G. SLORS .•

en

met

panneD godekt, gel.gon buiten .de .tad S&D'aranl(, aan
de Zuidzijde van den B odj ongacheo weg, "Wijk Letter
.1:-1. perceel No. 900, eigendom .an L. B. VAN
POLAN.\<'N PETEL, eehtg.noote van J. Tb. 1.
WHI1'E.
Samaraog, 28 l<'ebruarij 1874.
(328)
Mr. J. R. VOUTE qq.

Ontvangen:

-----------------------------+Aangesla~en Venduti~n .

de tweede druk
van

tok~i~~~dad~ol~e~a~:;'Uij!~;r d:~~e~~gM:~j~r~n

in de
Woensdag 11 Maart. Voor rokening '.~u den boedel .an ",ijlen W. C. KrijgBman to Pe.oBIJangen .door
den hetrokken executeur.
Donderdag 12 M&art. Voor rekening vao en ten
hui"o van Mavrouw de weduw. VaD Moanen op Sieko
do or A. Meijer.
Vrijdog 13 Maart. Voor rekening van d.n boed.l
van w~ ~e o P. Andreas in eeD dar l okalo n van bet
veDdo.~.ntoor athier Van e.nige tot den boedel bohoorende p~.rceelen .
Zu,turdag 14 M1lfLrt.

3° een E R F,

bebouwd met Ben steso9U ~ uil en bij~ebouwen

darm eri e van Riom,

Voor rekenio g van den 18n~e ,

in het . stadsv.rban. en in '. la ud. alg.meene pakhu\8
allder vaD .eGige afgek.urdo artikel.n .

g~worden dO·'f de IDajeeteit van den gebieder van het

.anten dit knieleDde heho,fden te doen.

. genaamdklllnpong Pelilnidan,

~:~e~~Ii:!~::'H~~iO::aIN::~zl~era::n T::~a:::;ijk

4" Eenstukje LAND,

Volgena deze med ede.liDg i. bet d.ukbeeid, om van
Barde .Is brandstof gebr uik te maken. bij Raywaekere
onttltaan, terw ij l l.Jij op tekertl ll 8voud in de mBaud
sept.wber j.l. in d. DO luer. bij H •••• lt•• torr1lts viaschen ell uit eene lluu.ij gelegt.! D. urasalge weide ph09.
pbOri8Ch~ vi amrutJ D of fli kke rin ge n nit den grond zag
opstijgeu - een verschijDsd, dut op heTf~tt\voDden in de
be"Igi8cl1o KempeD niet oogewoon is. Va.D dat oogenbli k
sf venulda bern de ged acbte. dat nnrdiJ, die reede

.. den, zonder. zich vooraf va u ·de w8.nrbe: u to \, urgew ls·
BeD .bij good oD4e~ricbtc peraoDsD, die de zaak ree.ds
dadelijk al. eeDe ·oDmog.lijkbeid b•• chou..-den. Innuddela varJiet Ca.aciur met groot.t!.Il .. . praal ·R-cme , door

dSar io den geest dar Vereeniging was

zwe.p over . zijnpasrd t. leggen en flok. n.... Ancij.

maskers, an laat dit van eeuige . bijzonderbeden Wt zijn
leven en omtront zijne uitvi.ading' vergezeld gaan.

-

~:~k~o~08a~:v~~::~. n~~:r~:o~ee!a:lie~:jj~n i:e~ta~'t:~
I. France t •. rijdon, wasr bij een kla.ht bij de bevoego

Europtftmnc beheltit in haar nommar
VIloIJ den 5d6ll ja.aual'ij . ~ et portret van den uitvinli ar
der nieuwe br.ud.tvf, do" b"lgiscben 1.ndbouwer Ray-

hemed Ali 'foor het Oatitoliciewe me~Dde te kuoneu
winneD, en · persoonlijk op het V Btica.an, met gro~tell
luistor; don Egyptenasr Abram o Cn6. c lu ~, een ft.chttlsn·
jarig kweekeling dor Propaganda, tot blsochop beD<>e!u.do • . Ret voorval. maakte g root opzion to }tome, en
aile kerkeliike en ,,-,-BwiiHijke per80nen vau hoo gen
rGog Eoowel als· de aristocrat ie, beijver,.t on zich . om
d en jongen 8a.rtsbis8cbop van ~I~mi!hi8, die 6tJD land
,oor het QbtholicislUe zou winooll, uitooodigingen te
r:enden. Iotu8Scben was het gelH~ele verhnsl der bekee:ring elec~~ .· b.et verei08el van e?oige BpotvogelB,. en
de Roomeche curie had goedgel':l0v'g de varzt!k~rlug

oene.. bija&nkomat.

plu' a. Een ·bakkereltiering · Cbarles No.1 te Anr.,I•. ],'ranoo k•• rt met .ijn wagen vao Villiere-lee ~aota
to rug. EeDBklap •• ~ringt eon mao uit de strUlk.n,
Deomb het ?aard . bfj de toogel., kliQlt 'op den wageD,
grijpt den j.lOgon bij de keel eo ai.cbt zijn b.urs of
.ijo 10v.D. Gelukkig baeft N~ijJ den bood .an oijn
me•• wr bij .iobdie, zijn metgezel aang.vallea olen·

L'Illtut,.at-io,~

-

tuin goleid. geher! E gijpte met zii" ouderkouiug Me·

Sir~D ·. Jafi1i.Arij .

bij

~e ~eo:v:B~h:~i~i~~: ~:n~:~ :~~~~:::!::D~t~~r g~::~:

~4,;.

.

bloef hnnoe boofdbe~eglng g.co~cen~reerd roo .om BII:
bao_De .oorr.umst. &anvalleu In dIe ..olllot,.ke. wer
den gericbt tegen Portugale!e!. ofocbnoD OIJ ~1I •• n op
dat pont telkeDmale betrokkehJk groot~ . verh ••~n hJden. Bij de ilf.. n~.ing d.r . laalote. 1!e"chten hep or
eon garD.M,dat ZlJ de sterkte wareo meester ge wor·

de,
geoeraals
d~ ' pnnten de be.olklDg.geld on leve'BnhoD a.?erote~,

'.

'. ..Re
0lj.·n'ller.•"1ie en
balClItf
,ln . be.t
. Elyade.
'. 2500 pe....
. .. .
nenPll.bHBk
'waren . genood.gd
Yelien
venobe!:en.
Voo..

e.

"ij..n onDlid.dellijk ~ertroll noo~.I.g. '. mllllkl N~~m.am! W\I'
. t
eobt.er.. IVa".r . de 10
.. lte.nant te Yln~lln . was..• ZiJ k.wl. •m op
de gedaohte om de dep60he ,aan. d~~ poeMI toe te
yertron~e~; Met ~.u . woorden ' .D.t .s .voo:dao baasl
z~ek hem; gaf zlJ den . bond. bot pap.ler.o den. bek,
die 08 een grootuu. met "'In me.ater .terngk.er~?
Hi] h~d aile p~~t•• D ~e.ooht waar .~e.. gew??"I.IJk
he~nglDg. tot blJ hem IQ hot megaz'Jo "an nulltatre
8rt\kelen . g_vonden h.d.
_ In eenbotel in Gorlitz namon voor onge, •• r
8 dogon two. jongeli.don, .. n.Br het uit•• lijk te ' oor'

.! e.· ..·. ·,W, tu..

nou!J,lln-. bell~B1l.~~~l'lIV~' l"""~ '·- t;'· · ·

alb.ijd~~Iligaat.
modeneem'
be.I\pl'. B w
. alln.eer. ~!j.. t_c\!&Ost;. .... faa
....:.. . .JUt., d.()el "~~~~~"'. '.' :'. •.. ~ £a
, ,11M.
,e.·
Dazer ~en, toeD h~. des Dl.e~gon• . '. .... Don 14'8' F~ gat i1& 'pre.lid~~ fran Bob" .
._
... . .

. sakea

Mr. LAS"r,
de Ned. Indiscbe Wetboeken •
benereD8 :

de gron~wet voor het koningrijk der NE·
DERLANDEN,

bet Uegeel'ings .Reglement.
de strafwetboeken voor Europeanen en Inlanders,

de Politie Reglementen,
H.t b.Bluit, boud.nde a&nw ijziDg van Inl. hoofden,
die niet dan no, voorafgaand variof voor den recbter
geroepen ·moge o worden;

De bepBlin/!on nopeus de bo",ij.kraobt , ao oilder.

ADVERTENTIEN.

:..ilmdsche geechri fte u van Inlanders;

Publieke verkoop.
Op fTrijda.y de" ~Oen ,naal" e, 1;.
'.
dos voormiddage ten . ~ien. ure,
Zl( tl{U yoor r6k'enin~· van den boedol- van wijleo den
he.r O. . ANDR,t::~S. ten overotaan en in .eo dor 10calon . van het ,ondukantoor te Sam.rang publiek ver·
kocht worden,

Het larief van Juetitie- koeteo bij de landraden;
en b. t koninklijk besluit betrotrende de reebtspefeoon.
lijkheid vau vereenigingen i:l Nederiandoeh-Indiii.
(940)
G. O. 1'. VAN DORP & Co.

NIEU"W

Goochelaars Handboek
0],'

de Geheimender Toovcrkunst. ontslu!ir,rd.

DE HUURREOHTEN,

franco per post ·" ·/ 3.60
G. C. T . VAN DORP & Co.

(443)

op d. in d. R esideDtie &erakarta gelegen .J~nd .n

K'arang Ale, Dllri;Kamassan en onder·

Zware zijden . paraplnies

of

met 10 en 12 baleinen 1< . f 16 /18 en f 20 .
(729)
G.
T . V AN DORP & 00.

' ?ou'~rnomeot: Bo·
oluit do. 27 Juni 1871. DO. 31, drle . Sol~.obe · DJonken
2195 / •• bO.liws . • ao 500 njnlllDdocb. roeden.
'
Deze verkuup' ge8cbiedt b.boude.s d.e nadere goed-

h 0 9rlghed.e n, groot blijkeu.

keuriug ~an J.o. verbuurdere deI.' grond.e o · eD . vaD

Goli.erDement van Nederl ... d.~b Indio. Te,ens zulleo
wordon ••rkocht .oor r.keninK · van dezelf.!o toedel,
Ie. Ee. ERF bsb"nwd met een Kapitaal ste.non
Huismet .' paoneD g.dekt en daarbij boboor.Dde bi.i1!e~
bouweD, gelegen alhier ."an de zuidoijde vao den weg
Daar Bo ' jong in wij" La. G. pere.el no • . 670, .n
. 2e. E.n ERF b.bouwd met eeu .teonen HnlsDiet
pannen gedekt an daarbij b.hooreodo bijgebou..-en, geJeg~~ a .b ier un .de luidKij.te ,an · deQ wag . vaQ
Bodjoog in wijk La G . .pereesl no. 670b.
.
(291)

O.

bet

D~ 'Gemaehtigde van
. De.' Er,en 0 .' ·A.dr....

SLOBT.VAN ~GBNSDOBl'• .

voor f 20.
Een niellwe compleetojaa.gang van

Le tour duMonde 1872.
_G .

(127)

I

.

O. T. VAN DORP

& Co.

DE HUISVRIEND.
GEMEN(JDfoJ LEOTUUR, '.

.' te z. liTDen.voor.
(1857)

bij

'.

11~..:-. v .erk.r.ug. b.

n.

Dr
.·.•··

. G. ".1\ V~ DORP.o, Co•

L~~~~~A~~·Pro-: f

I . O: TE-N

. in' de
Lo'~'U . vtlnD"';'es- ·1'"nil'Wet!ken" ,
.

Me,rouw de wed. ANDREAS gab, Ke8s1er~
Mavrouw · DORREPAAL . • MaDDel.
' . . FRAP,PIER , . , . ' Bngels.
KLOESMlfiJER • . Janitak..
•
Mm, LAMMERS VAN TOORENBURG geb,
der Doe• .
MOHoll w' lI"EIJS geb. Ve ... t.. egh.
"
NORTIER ,
Bisohoff.
MOHOUW ' .I" ' \<''''1. PRTNS
' . ' Walterfang.

ten hehoeve vanhe.t

Tweede Knloniale Zee· en Drand·j\ssot.. Iaalscbappg,

~tdJeu Y,i[)~l 'n')~5!'~ (h~ t.1'e kkillg' ti\) :,~t;r

fan

:r~Qtc rij

Inerk R ,E GALIA FLOR FIN.A. ·

danrvan ta bouden 'I'ontoonstolling,
~IevrN,lI' LAMMERS, Preaidente
(114)
NOn,TIER, &cretat'1'"

per kisij e a l
(1823)

Melk in blik

(198)

PORTEFEUILLES '

lIE<"~~JEi:

m et ~ijden

G,

c,

P orcelein pre,entkoppen, H ermetisch aluitende
Komer.potton.
Wanrlooze porcelein SI .. oakken Orole all ronde
Sehotols, groene Soh.len met deksel, Bordon,

Perry & 00.

.

volledig stel

Cortados III.

(Engelsch f.brika.t)
15 en f 20,G . C, 1'. V AN DORP & Cu.

T, VAN DORP en Co

Toko Blocmstraa,t

(1-14)

DorL~llnter Lagor Bier, Steins
beele en h~lve n esschen, Ind.

j\:J acussaarsc.be

Oanarie vogel Zaad.

n, KAR.THAUS

(116)

Chs, BOIJER.

1 874:.

H OI.l.(),I'!-H'lt PIl, l. .... N t!ol 7d,r.L~- · r, ~ I't\!l.dijn

G . C. T, VAN DORP & Co,

blll~ugf ijlt llant~1 haTer Bl agtotfer!l,

de l.I'I' tllli llg: dllf \.lo.edvateD en regden ieoeu n rkeeru t'l werking,
waarnit di ook Ol)t!lt4e." Ueill e ,mi ddeiM Wetlen tl!g' atr"kt, t ot

.:.Viemce aCrllv ()~r COlt:
A lbulIla in Sood en,
Bijouterie d ODZ Oll m et ltfuzick,
&.;;. D1UUOS

~:~~e~~~~i:~:li~t.e!, j:!I~t;~~~:i;;~:~':~\fi;;,g:r~~~!!il~~ij~d~
,pl;lfigll ioz.ing.

N e ce ssnir~l:C)

DolUos werkmRudjes. lll ot iurichtiug,
Porta f1 acollB- pr;r-te ~Ioll ai eB,

~:a~~!ill'to~i'~ij~~:~tbank

f

1 1, /

r." ,. H, I ..

Kleine Balkjes, Planken .
en Spanribben
.qnedkoop bij

(1629)

P. BUIJS, HZ' J
J, llUSSELilR.,

11lG.<\UIJ ell (;ie,
lie

~a c h str.

Gezngvoertlt·r DE IIART~
v e r ~re kt (I ~ u 12en, l\1nart. ,des 's morge~ls 8 uur n8o.~
EB t.iLNi a via. P~calo11gnnJ Tvg ul en Cheribon. _
,

K 0 F l~ E It S.

DIl Ageute n

MOSCH &. Co,
.......- ...

(1023)

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

(329)

--. ~ -

Per Noach I.

lIIe, NEILIJ '" Co,

Stoom:vanrt-~laRtscbnp[)ij

Ontvangen:

.r

Ronde & Ovale Tafels,

~ V

lieu

del,i ug vun Acl.wiuisteerend en

.il.L lllt1U LtW

\' tUJ. ~'-'''-',,_, J)"VPl't:ll Al'UtHUCCtl,

~~. .

hescbeiden op

Agenten houtaanbp Repak;"fJ,

oor do genee6kundige beban·

,

I

CII 1I cs l gep:ufume::: rde tiller toi-

bUB}k:i '" 00"

eery '

t~z~ ~_~ ;:'e~ tilld P~H:8o.ne.e.1 en

V!jf e n

deI'ti~'

OndOI'nCIUin~ e n

01'

Spe.

de eilnnden

MADURA.

NEIRA, Groot ·.Emu/a, .d.'l en llo8enga.iJl, !t,lIen gtl'lege n

Stads- Apotbeek.

in de A,.i,tent R.e,id"ntie BANDA, wordt gewcht

Boorten

B roukban den,

ruike Deensche BOTER
in blikk.n ,an:; fond ad. I 7,- Contant.

A.ustralische YIlIDIil.

MA :'HLLEN IlO-:JQUET,
I'I,A X"YLANG EX'l'RA KT.
K.INANGA OOUQUET.
nlc1\wu au overhccl'lijke ~(~lIrCll

\'O Or

den zakd ock, :I ft.rek~(lln uit,\,UlD~·

menG;t~OJ;~nl~;;'C~I:;.~I'~;~ITEN VAN}~XTnAI'l'S -a LA n.~
JOCKEY- OLU B ~:N PATCHOU[IY.

'

.IIi giilld ,

or

Calsberger B I E R enz, enz,
Bodjo,,!!,

. Prof. Dr. BOCK.
over de zorg
voor 'bet licb.melijke eu gee.telijk wel.ljn VAn bet
kind 12.(125)
G: O, T, VAN DORP & Co,

'-«H'dm' van J'upun.
in doozen mel kWi'[ll.'.iljc! (hVllppee)
1;t'f\t',hle l'uD drc dl! ri..

·t'O-Y
crk.icz.en.

E::drakt lIit

en in

1Is~ jOS. hOVEn lie mCnPl

IJclicn-blo~lIIell

(Extrait de flem's deLis)
(Jm' do hui" blank tc. (f\akt~. I. ;j~ ' z/) llJcrsprol!~ ti CD gede kleur te
"et.urijvcn, en in hr.). :.J1;ernc~a , 3.110 lie hLiid de lOa gezo chle blank
"' "
m'itte kleur II,,!, Parij:it:h~ tbhles te goven.

SpccialUe:tcn del· ' Produkh~li
nit Ylang ylang, ·.

I

biJS6uaamd Lo roy dtls Pa.rrums.

M·e rkinkt.
,rergulcle .... ulildend.o osjes, met een

. .,on"~lg

stel oD ~.isel;. "a"iouldon,
Cougu.line~ am ' gobroken .glaswerk
(12~4)

fr,C. T, V

.
te lijmen.
J)ORP eo Qo. ·

Af.

R'I Lr ~ it d'YLANGYLAi\ G,

Guld

'CI'1',\/u

OIl

----~-----

d e r t r

n U W 11 :

F, A, W , VAN AAltEM

MIRANDA,

~:~~foft : t:~ii~g~tX'~g~ ' r,O:\~rM:~Eri~ ~:~t!~g~~!~~:
Hoofd.depot bij d. He"renG.br• . LOONEN te
B.ttl,ia ·in de 'OOrn08IDst. parruinerien en· Apoth ••
ker '8U Ne~rland80b·lndie en bij . G. C, 'T. VAN
DORP& Co. teo SamarsDg"
(481)

on

M, W. VAN DER VEN.
Sa.'uar""g, dent 1\[0 .. 1 1874.
'",\J'J.lo,-'

on

Sa~:;:~;o:~

verledell te Will oru · I
JOHANN JACOBUS VAN
~ jaren.

in dtth oudcrdoul vso

-

Ba~joe Bi~~e, 3 Ma8rt 1874.

Bunda, den 30 . J'an'uari 1874, '

.

(326) . Do onder·ollioiorsn van bet 5e Ba'. Inf,

Daartoe gemog:tigd door de oigenaren n)ed e eigena-

ren '8n beheeruer. der bovongenoel1lde ' vijt · en
dertig I!Ipccer-ii Ondernemtngen.
p , C, LANS,
(318.)
J, P . VAN DEN BROEK ,

~:ad~G~\~:~~:e;e::'n~~i:e;.Dd:u~~a!~O 8!::~!i;;

d:

5 Maart 18_74..:.,,-..:.(3..:.1.:.u)__~___. . . , . - - - - -

O

den Notaris MEERTENS te Batavia, die' gemachtigd
is no. i:r;tgewocuco ad,iee: een Contract met den door

,B uiten en bebalve de ContrActerende . partijen' (de
.ijn 'er .oowel 880 Enro·

0 -11 ' W

RDT

'pll1&t sing van d etA udvertentie, per, fru.ucd,brieven met
opgo.ve' van .de noodige beB~ heidenJ zicb te , weeden tot

8~.· ~cerifOnderneming.n)

(1 e r t r

Ssma.ra.u g,

CALIOHER . te Soorab.lja.
Geg.digdon gelieven binoel> urie M.anden na de

ttt passer-e,n.

SAMA ..

de Agenten,
E. lIIOORMANN &. Co.
h'aim:£a, Sa't!arcJNY en Soer(j~aijQ.

(177)

t.Gld ,
Nadere voorw8:J.rd eo, v,erva~ iu l;lt)U Co ncept Oontract,

hem gekozou Ge nee.sbeer.

"~n

Voor VIl A.C1l'l' .,, PAt-iSAGE gelia"'e men zich Le

Vaor iadore n Arbeider die hoven hot v•• tg.stald
l1lini!lluru get.l \'an 3 000 l.:oppen iu behan·
(~el,iog gcsteld word ~J wordt I 0.25 ~tI m"t: t t~~ :.~,

,.<le

Maart

dia pollibeL

ndrt;S60eren nll~.i

Gen o€sheer, \'(')or ziju o rekening zit) h t~ doen a E! sistereo dooraeen iD allen deale b okwamen 2en Geneeaheer.
3e. D e }:Iedicijo 6u koma n Ul ~U8 voor rokening van
den CO D t!.'acte r~ o den Ge nocsbeer.
"e, A.n den Contract.renden a :enee,heer wordt
oen minimum Contractbe tuling geg'\!'1.1.udeerd van

~~ERT~;~"~:gBa::~ ia~·~~tX B;:~

n, DE !II A N,

b t~d; u'

w c iu;~u ! i IU.t0 f: u<,:' g

/1850,- '. ma""d•.

b.~der ~QUacr de Luid I~ u ~ \'lllkkell
op btt linncilgoed vlakken n~
ie laten . Dit gohcul ,clI 11,1 rJ uSChtlUtllijk proQllkl bevat ~CCIl ,til\'er.
1If1lpcfcr (niirlltc<l'",rgnul.).

Gcsortee ..c.l SuiJi:e,r~·erk.

J, J , VAN RUIJVEN,

Olie~Jil':mdn,

Imhoud en do scbonuhcid de r haren .

",cen tn '3 or 4 rl;lgen a:m hel hltar d l.'sze l ~5 oorspronktlijke klcur

Ontbijtl<oek,

'

ht!~

COlol'igt~ne

(BOTERHAMMEN gelei, j
blikken van :I pond I 1,(}0,

-(825) .

Pomllladc- ell
VUf)l'

rn,mo ,nt U, 0

\·t:H-m00thdijk t,eg P!l

Slech la

10. Het Contract duurt 'iji jar"n,
2e, D. ve rpligting van <len Coutracterenden len

Bistou ries, f: hir1lrgi calc Sc hllrcu, engalschc E l&s ti.::kb
Bougios en Cu.!"-hGt~t'E:i, l\frmr)s Spenula's, Eilu~tiekH

Ontvangen: ,

~wl

R.ANG ."",.,' N f']DE.RLAKD .. 1"." bebben,

tegen de on til!rstannde , hoofd voorwanrd~ u -

L ancet ten,

Oog;puitje., ve"chillellde "oor(en CJijoopompen, Ther·
mometer. voor ~fed i och gebruik, Gom E III.tieka IJ s·
blazon,
enz. ..,uz,
(2 66)
GOETH.A.R'£ & Co.

KOUl

een Geneesheer,

Ontvangen:
V eraahil1ende

A V A.

R et vertrek van het Nederl. Stoomschip

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

['tlil'uncla. ZeCI)'
~!\'p"

Lt. Generaa.IKroesen,

ruet prachtige Marmerbla,l"n yan diverse Dim.n,ion,
(279)
F, H. BOUMA,

8 l'lIe Vi':icllll U tl! PnrijS.

lil!o\t,. ep 11I!.u\\"

/ f-·~

Lnndmail en Leder o\'ertl'okkell
kamrel'llOuCC'1I

:-iO'RSMAN t , (:0

SU1iwr{m!l '

.".,1#,

HET STOOMSCHIP

Satnaratlg.

I llt~ J,y ::~;; ~l\

i(''J :1

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

~

. G. 0, T. VAN DORP & Co.

6.

V6N DORP ..

B. KARTlIAUS en Co.

Ulijn., vertrek is <de Bd~iDi~
,tr.L, e 'ad den H out·Aankap
.
R.lllIJBES op~edrag." aan den
.
H eer A, VA.N AMEIJDEN VAN DUIJM,
(319)
BUDIG,

to hekomen bij

llll f 5, ~· uq ~. ~ " lf\-sn j 1" ,3 tD

Yo

wed. MAURENBRECHER.

Bij

'

lot vervoer van gedislilleel·d.
(76)

de on-dergo teekende

word en beleefd ver.ocht" hun bebet

(323)

KONSENTEN,

~l.;~T t-d~:: S~J:~R~)~~~}:l~~) (~jt ; '1'''~~~ ,Dti :AI~;r,~:llM. GgE:f.:

en vela andere goederen.

:eel'

no u ~jel V i:l ~ n \' a~

t:"P;~~~e6!~

Cb tlriboll W. ( ~ .! Ll S 'l ' .l H ti & (:0 , '1'3,..,81 ,\, J. ' ' I\. Jt';r VGORT,
l'chl on!(illl W. K HAN!. . Solu llHNOLD & (10 . IlD C()Jo~N,\}~S .

mot Ml1ziok,

Inktkoker. in Somt"n
(181.6)

Ov f

&. Co.

van

On der Uoll oway'!I behllJ\d~ling:.

~~~f'~I:~~~:;~~:f!g:;;i~t~;;;::~~~~r~ftilJ:}~~J~"~:~~g~:,~~.

B A Z A R.
Heeren

IHlttthu.-De

::~ :~\I~:7.~:)OVD::~~~!~r~lt7,ij~~;e:e :~~'~u"::~~i!~CI~~~nC:e ~:J:~~;a:'~:~

DO,b iteuren van

.,.....

ten spocdigt6 Ran t~ zui ve rco .

n , egister

SCnEljnK}\LI~NDEns Holloway's Medicijnen
(10U8)

Bier, Valk Bier op
Coope Eng. Bier.

...........

Roode VISCHJES.
(330)

Ret uitv091'en vaH KI)u)missien en het in en uit.
klnren von gooderou tegen .iecbt. 2 '1,%.
R ekolllw6udeert .ieh 'belee fdclijk vaor he.t boudeD
vau V tmduti ~ u.
SamnrBog Hoerenstro.!. (28,],) P. ZWAGER,

also

Heden Ontvangen:

KOMMISSIE ·KANTOOR.

EIV

onde rwichton.

Puik puike. llieren

It /

"'V~ ersche

als :
Hnbunos no. I. Cal'itu.s, Londr('s (O n

TimmermRnS- Gereedschappen,

kmgen

__ EXI'EOITIB

Expeditie van aU. goeder.n naar de bionenlao.
den van .Java, naar all. ·pla.tsen daarbuit.nzoowel
al. na8r Europa vol gens b.ke.nd laag tarief,
Vervoer van productenvAo of het .t~tion
n.ar de pakhuizen op d. schaal pcr picol Suiker f O,12
" • ander. producteDI 0,13,
Bij wel:ing aoo de Spoor, aansprakolijkbeid .odr

Zee! lekkere Manila Cigareu

met eon

BEC£tif'ASSIiNr~
stofjns,
(1506)

P orcelein ~rnfel en The6,aeryieseD, K offij en ~'hee.
aervicsen, W08ehstelJen in porcelain en aardewerk,

8amar allg.

t e Londen

ter lll1 B

BAZAR.

BOnJONG.

G, C. T. VAN DORP & 00,

JEi:=-o:.':I£"'_.L"a..

.

~o ..!...

Pas ontvangen;

. Banket; Bakker

3.25 de .Rie11.1.

Uit de fabrie·ken van

par.t ant pour l'Europe desire y·collduire>d.ox au trois
enfant., s'adr .... er par lettre8. afl'rallchie. initiale • .!. B .
chez
.

G . C, T , VAN DORP & 00.

.J. J .. van RUIJVEN.

Goed velin PAPIER.

......

Une ' Dame

,

Verpakt in kistjes van 50 stuh:""

per blik een Gulden, Oo.tane.
(321)
TANKIE SOEY.

(72)

n.

ECHTEHAVANNA SIGAREN.

te

eloe n pl;~:lt:s hehbeu jll lil'J .. llJup (tl~ r HllHHld M el elf
Juu ij' naustnn.udo en \'erwe kun derho. h t".> um dtl in te
?'~udtm prij'/ItJn r.jor dien tijll bij e60 ll!lOn~r t~ docn
bt:1~ Ol'glm ten einde ~earrangeerd te wor den f oor d t}

af

geve8tigd , te BataVia:
.
.. .
De. ondergoteokenden •. tot Agentan beiloemd 'zijnd~'
van, genoemde Ma&t.chappij, .ijn -bereld ricico's tagOD
llra.nd...en · Zeeg~~lIIlr ."auteoemeD tegen ·de albier ge,
bruikebJke premlCn eo condition,
..
.
(21)07)
MOORMANN& O~, .

Weder()m ontvangen een klein partijtje '

E:~~, ::~~ji ~~~~\~O r~~,;:~;,~~~ l l~r;~~:: I~ f~~~:':I:i T~TJ~~e~:i~T ~'~IiI':~~~~~,~:lr~
Zij

G. C ' T~ VAN DORP & C';.
Prijs 'AO het. Lot / 2.-

(240)

.,.

! li ~: ijndt::n faD

~~~1~~~:!~8:~~t~~~~:'~~:~~~~:~r:~~;!I;~~~ !Il(;~it_~ l~~tnnr

>

zljn te bekomen blj

Mevronw :iTO-LJ.. i'Ct.'b. Tim,merman Thij~eD.
l\fevl'ol!w SOBS)lAN .:'~~""! b.
,f\1l ,G-r'tj~l,
W ~Jl.de D :r,i (~h lio {; li d lf~lm~g ,"JlU gel\ ~ el ,N ~a~rllJ-ill.l:l(:l~

Iuii!6 met. het ·lk-li:'trf,t \' tl rl,oc k door het:

•

: Protestantsch ' yvees-en Armhuiste .Samarang.

VI'"

A.
I

die. .in eta
. . a.t kllDDeD .worden geAcb.t de. door beD ge .j
noten Geneeskundige bebandeling goed te kuoneD
botaleo.-·
•

.:n . Typbu., na oholera · ta . heb~
overle ed te 'J oa08 den zeaden:

. doorg~etean,
,aart

otl ,6

eemg

.
kind,
. ...
]I'REDERIQUE LOUISE WlHELMfNE'
oud bijna 7 jaar,

~::\ LrJ~~6~T

(327)

Verantwoordolijk. :001 tB:'weJ;,

t'SNljII'

d; lnTGBVDRS·

S.oIpondrulrkerij ~.,.!.c.T.nNDORPa, Co. Sam.......

