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Die kamponil', de . eer.t,; die dien · morgen werd be.'
vergi'Oeriio te I,;'heuken roar geledeD onregt, ' wanneer
atormd, beette kampong Ketapml.g noawa ketjil. Het
her.tel wordt verleend; m•• r het io niet .00 gemakke.
be.;t d ••rvan k08t. ·on. 1 oBleie.: ,leo bteB Bono.m
Jijk om planneD tot nitbreiding. ofver.terkiDg 'an. b~t
de Rijck·holt. wiens· r~ebter bove .. been door bet eerote
Rijk op te geven, of afstand te·· doen van bet verk"J'
lilla.chotwer.! verbrijzeld. en die dienzelfden dog ~og
geo van waarborgen voor .ijne vei!igheid. Aile .ebeid.·
aaD · de ge.nigen der amputat.ie overleod. B.vend,en
regters te.· wereld badden den prni •• i.oh oo.tenrijk.~ben
werden Dog eoil vier· ~f vijftal Bold.ten H.cbt gewond.
en den dnitaeh.fraD.oheD oilrlog nietknnnen beletten
De zwaarBt.talk, het nemeo vall KetapaDg doewa
en geen scbeidoregter mogt Nederlnnd boletten d.
betoel, wschtte ons nog.
handhaviug van zijn ge.ag . in de to.komot to ver.eke·
"eo, zonder · lelf de .taak op .icb te neme3 daa"oor - ·-Nadat .... n de .troepen eaDige .·oogeliblikken matge·
gund· werd, b·egoDnen teo 10 nre oogeveer de opera·
te waken.
De oorlog met Alojin moge een exceptioDe91 geval
tieD togen kam pong. Ketapaug Doewl> b.toe). ..
Bij bet debouehecreD nit de kampo.g KetJ,1 deed
wezeo, wa.rop het .Bchoid"egte rschap niet vao toepao·
• ing ie, m....r bet i. zeer t. duchlen, riat aIle. mogend.
eBn vrij hevig fUn, nit de tegeno.or gel.gen kampDog, dat
op 'rij verren af.tand reeds door den 'ijand werd
hoden , dio e.e n oorlog voeran, zieb zullen beroepen op
het exceptionele van bet ge,al, eD. bet begin.el, zoo
geope"d, aDO een geduchten tegeostand verwachton.
Hoe meer de troep . avaneeerde en .ieh op he\ open
eenfoudig in tbeorie, telkoo. in de pr.ktijk blijken
.owab·veld uitbreidde, hoe meer het vuur toonam, totz&1 niet van toepaeeing to k~DDeD zijn. D" . twes oor·
logon "Ithans, op dit oogonblik gevoerd, moeteD bot
dat wij op eeD9 van de link. en re cbt. gel.gen kam·
pong. ook be.tookt wprd,;n, en ,~oodoende op bet open
vertrouwen VAn de vriendea das vredea iD de kracbt
• an hot mindel, dat zij meenden ontdekt · to hebben,
.awab·.eld aan een ha,ig kruiovuur waren blootgeoteld .
w.1 eODig.ino .ehokken.
(d. 0.)
Herhaalde molen bewierl1 de Artillerie de. vij.~~
mot granateD, doeh 's vijandB vuur werd D,et tot OW l)'

Een vraagstukvoor de vrienden
van den vrede.
De vrlenden ,an den frodo hebben · laog gezonnen
op een middel am den ee"wigen "ede tot. etaod te,
·brangen. Dat lij dit middel niet 100 opoed'g b.~bOD
gevoodsn, ".al ,Dlswaud hUD 'teo kwode dUldenj .lutegeD~eel . md~ genoeg~n ~ou IDeo pun Dog aen ~ler.d8
of eene b~he eeuw meer tijd .geven, wanneer IlJ elO'"
del'jk ·d. magt.preuk blldde .. ontde.kt, · am dien barg
8e8a~e" waarin fil de Bchatt?D van deD on.,.er~toor~~ ..

ren wereld,rede gel?orgen. Zljn, te openeD . . EllldehJk
meeDd. w.o· de too,erformule te bebbeD gevonden eo
wat in eBDe instelling, waarvan wij heli begineel reeJe

op de ecboolbanken leerden!, toen Hiero~ y mu. van
Alphen dit lOa a&nschouwehJk voorstelde 10 de twee
knapen, wasr'an de een den twiot slechten wilde
door ,eene dapper zaamte vechten", terwijl de andor
,oon~o9g om naar vader te gaan, an zicb &aU de uit ..

apraak van de.on te onderwerpen.
.
't I. waarlijk bovre.mdend, d.t men DIet eerder
op dit denkb.eld gekomen is. 'I. Is zoO een,oudig mo·
gelijk; in plaato van de wapeno, laat men bet ge.ond
.e.. tand b.Bh ..eD, dat, of.cboon bet tegenwoord'g
miDder populair en althan. minder giieerd en gevierd
is dan de Kroppkanonoen, toch in den regel beter
besli •• ingeL neemt dan bet rUWe geweld .. Het oopar·
t.ijdig g,.oDd ver.~.n~ ""I D•• r regt en billijkbeid ,:~t.
.praak doeD . Dit beglD.el .aDlU"al .augenomen, bilJ n
sleohta de vraag, boe I.et I.e beligcbftmen. Wie ••1 de

Zooa)& ik u do \'orige keer reedll echreef ~ouden op

den IGden Februarij zes Bat.illons Infan!erie met de
noodig. Artillerio .u ~. nltrukken, tea einde Ketapang
d(IfJW8, W8a.r volgeDs beric hten V&D epioDlicn de vijsud
zich bad versterkt, te nomeD.
Die toeht had even wei voornamelijk ten doel, om

bet geperaonifieerde gezond Vt:lr·
stand op zich nemen? Ook dllDfOP Jag hot a.otwo.~rd
voor de haod : degeoen, die dd oor!ogvoereode partyeu
yeriogaowoordigeD, zijll de 'fOraleD; dus bun kornt ook
de taak .an handhnvers vao den nede too. Een ge.

ZoolaDg e r geen oorlog wordt gevoerd, ie de ~heorie
'an bet arbiterscbap in d~ boogstc mate ratiODeel.
Er is ecbter een klein prnktisch bezwao.r aan ftH·bon ..
dOll. Wanoeer nu sena de arbiter of Bl'biteorlj besJi l!.t

hebbeD, dat de eena partij gelijk en de aDdere rnr tij
ongelijk beeft; daD zeker zal het .. einig moeite koot <l ll

vera ement haddeu onderworpen, weil!erden de mannen der o'erige Moekim. die der XXV den toegang
tot meergenoemdf'D parau ; en v.e rsterktcn zij die en &aogezie11 de XXV M ovk ims onmaohtig wsren hun"
ne rachhHI tegeoover de a ndereu te doe n gelden, word
:ter~~::e:Di:e:e:.Ulp gero~pen en moest daze de ver"

om de pBrtij, die in het gel ~k is geijt~ld, te, over·
tuigen" dat zij g61ijk heeftj maar ul dlt.. eve ~ I ~O

ps<I1), . . die

In

het ongelijk ia gesteJdP En wanneer dcze ~lCh eena
"jet "an de uitsprBak vall dell 8choidf;lregte r. onder..
werpt eD niet wii j,oen wat deztJ baar voorachrijft P
Za1 daD de 8cheideregtor zijue uitepraak moeteu lumd·
ha,en en de partij overD~men van hem, die in bet

men wordt ... t du regter beert bepaald. M •• r .. I de
Koning '80 Denemarken bereid w.er;e n om in een ge ..
80bil tUBeeben Eogel,ud en Ru.lal:d te .orgen, dot
zijue uihpraak wordt nageleefd, wanoec:f de. Czaar of
de Koniogin zich eene Lliet af. m~d.e Vetee~lg~~? D.~
, wa,ncbijnlijkbeid ill er niet' voor, ma.ar dlt zlju, W1J
erkennen bet zelvcD, Vra!leD, die in de lucht b8[1"
gen. De totSstand beetallt uiet eu b~t is ~U8. zeer moeijo.
lijk te 'zagge D, wat ~r gebeureu zou ot met gebeuren
zou. waDneer die toestand weI hestond.
.Op di. oogenblik .cbter word~n er twee Dorlogeo
geyoerd. BDgeland met d. Aobanlijnen, N .derland met
A~.jln.,.En nu zouden wij v,.n de vrienden r&n deD
'!'rede, de ontwerpers "a.n het 8cheidHf(~gkr8ch8p voor
iDtarnatioDo.le ge~"bHlen, wel ecos wi~ leu yeru~wt)n,
hoed8nige wijze hier hun begimel in toepassing
zou worden gebrogt. Geen europeuBch voret "al l igt
de tsak de ta.k aanvaarden om met Jroning Oollie,wij maenen t.a n minste dat de 'heel8cb er der Asbantijoen
'd eean naao;t v('),e rt - in overleg La treden ten einde he m
&an bet veratand te breDgeo,.dat hij eigenlijk gee D r edeD
had om met Bngel.~d oorlog t. vo.reo; of ",.1 Rngeland
te overtuigeo, dat ~ijll krij g tllei; d~ negere ' oDleg,Lwa.
tig is en .dat bij hoe eel' boe beter zijn troepe u bl oet
torugroepeo; M~"r nog moeijelijker zon de taak zijo
, van .de wogendbeid, die den. vrcde tuoocben N ederl.ud
en Atajin wilde beretellcn zonaer ge weld vaD wap.D eD.
~anDeer Amerika r Turkije, Eogeland of It-alie, hehij
wlf.tendig, .:hetzij gezamoDlijk, al. ecbeidregtera cptr.·
{l~n;-. het g~8chil, (mderzochten ~n bSblistsD wo.t N edsr
land .e n ' Wilt Alajin ·te doen badd.n en Doar wolken
regel zij zicb iD het vervolg te gedragen blldden, zou·
,le~ · die Staten .icb da.ra.n willen, of Iiever kUDneD
onderwerpcn f Voor. Nederland i. de nitslag van • den
"orlog · bijD8 eeDe l.,enoqu ••• tie; oloot het den nede
zooder Atajin ooderworpen Ie hebbeD, dun was oijo
ge.,og it: Indie ondermijDd ; .en van Atsjin ware. Let
ni t'!t. te vergen, dat het, Jo'u ter · op . ~tlzag . van ea n
ocbeid.regter, datgene deed, waartegen het ,ieb tbau8
met inepaDDing van aile kracbten tracbt· te ve..etlen,
eD .ieh onderwierp .a an het . neder~anu.cb gez8g. ED
.oWoNederland weigerde; den oorlog op te ·ge..en v46r
bot doel· io bereikt, en Atiljin ·.wei gert "eh te · onder·

op

vig vuur.

(Wordt oervolgd.)

oogenblik in twijrol \v"ru getrokkeo, d80 .ouden .zij
het voorb.eld der XXV Mo.kim. wei willen vol gen.
In di en gee.t moet zich deetijdB ook bet booM vao
k.mp. M .. ; ..... (XXV Moekims).ich hobbenuitgel.ten
en den G enerllal van Swiete u vertocht bebben m~t
eenige .ehepen der Marino zijD.e kampong Ie bom·
b.rdeerttD .
Zoodoands zoudf'l bij den Bchiju kunnen oanDemen,
d.t hij vo or de o\'ermacht mOeBti Mvichten en tev,",oB

aile Hr<lenking van lafbeid tegeno,er .ijne landgaooo.

:;r~:;e~::~, ;~I~t~~~u~~;jb:p~~:f~~:,,~~d::a~~:'~:'

,.r~t.;!ir id::r':'fte::"~':~e~~e~:D:Dd~~li:!J b~t

(Fori . carr.
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kawpong LamtomiD,

Ann Artillerie gingen mad. de 8e komp. veld. on·
van Wijhe, baneve na een8, B8ctie 8 C0l8.
(4e komp. Luit. Z ....gar) en 2 mortieren van 20 em.

onder deo len Luit. Cuijper.
Van de a. komp. Art. ward etlDa .ekUe inged •• ld
bij de voorboede. - onmiddelijk voorafgeg.on door ean
pelotDn .appeurB, ODder den laten Luit. Seibert.
Twintig mati kavallerie onder den I11:0n Luit. Mar·
teDs werdeo .aan de kolonno toege voegd, eu waren
yoornfl.melijlt bestemd ,oor de ordoDnanced ienat.

Hot geheol .toDd .onder komm •• do van den pao be·
noemden kolonal Pel. komw. der 2e Briga<\e. Hem
nle etAfoffiei.e, en toegevoegd: kftpt. 'an Ddalen ,
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Staat Roobuaeen vao Soenbaya naar :eandjer
masing ' vi .. Bawean.
.~
W. Corn de Vries vaD Batavia our Soenbaya via Kostpl.
en 'Somaraog,
,
.
Luitenant GeoenulI Kroeull van Soenbaya Daar BataVia Via
Samarang eD,'k u.tpl.
Dc M8rio&Superhltend. der.. Ned,·lnd. Sloomv. "MUlft·
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Oen 'au
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IVeu

'lIll ~Ike

mfIRo~.

Pulell.bu. •• f.!.
" neD .}'100 -,iA·,J.ka.....,sllod.

Horneo's :VVe",tl<l1",t en

HIlliC" .....

Oeo Jen "'.n tlke 111~ !UILI

Ba.ndjernlusil. en

l-Iu,'\\' eU,ll •

Deo 24en un tllke Hllllln,l

l\:Inkassal:. 'l.'lmo,·-lCoepn.llf.!
en de 1\:[ol"kl,ell.
Den

J61'10

vap elks

IDIlI'Uld.

Hal QIU van .Inltinl.( i. steed. du nllllli(!,18~a h" 6 urD
lol".,oneD "ordt n Q bel .. ~h8bbeodf'. o vrijg.!I"l"D, uok OIl' ~bd"."
dageu bOIlDIll brieVIllDOftD lIet pliltkonlour I" JODD bllwr~l!In,_ He
doo...,ndi.g un hil'lr hflfl't 8teeda plllDhper el!rtltvertrekk"_I!.l", pl).t.
R.. V...... N8. deb 80 Ih!cl,mber lila,
De Po.~mee.h~r.
H. A.. KJ,)(llKS

Batavia, 6 Maart. D. k.valleri. per Hollarld "it
A tjeh DIlRf hier overgevoerd is, hedoll Illorgttu gedebarheerJ eu naar bOBr Kuerue te.ru~gal(t~erd .
Aan den Kleioen Bl)om WllS d o hior in g nrnir.08D Iii(·
geDde kavalleris allllwezig met du wllzil}l( flUI het lOa
8ateilloD. Een ~djudant vao Z. E), d"" G. G. O"tVID~
en ,erwelkomde mot ~lon plRRt,selij ken kOlt.Ul&II..,1aut
d~

troopOD.
Tdgenovar de BQzaar wachbte do artillerie de a/ln·

komenden op.

In de kazeroo werden de kRvnlleritlten oothanld .
Hoe gllaroe zou Wt'U- du dllppt:n·c gtrij,: ~rs tne~ meer
enlhouaiueroe ontf8Dgen, Wbt luid e \'rell~dekreten ill"
halen. Maar elecbts wt)ioigen btJ :t.itt~m daarloe de
uoodige opgewekthei d. Ia dit te v~ r""ofldcn~n? H!) eve·
len onder 008 bebbeo verliczen h betreul·l.!u of zulJ ~ u
ecbtgenoot, broedu'r of vrieod gewoud of lUet gt!kuak ..
teOJl:szoD.dheid t~rug zien keeren.
En dan ' nog zijo er 1.oovele aodere reduneu die
weiuig tot opgewektueid etemmen.
Tocb duokli oue mo~et de uurgerij tr acht~n W&.t
meerder deelneDllug . te t:>ooon b~ dell leru~k '-H~.r der
officiaren en 801do.ten die zoo dap pe r he bbtm gCitre.
de o J zooTsel ontberiogeo zich hebbe o mueten getroosbU~

lOoedig gedrag bet becble, bolw erk

van d~,o "ijanu - den Kraton - h~bbi;'\n doen l'allon.
Aan ofBciereo eu 8uldato a i~ he t niet to wijten dBt
de Atj~hecbe zoken ook ou nog elecht slalu\. Zfj
hebben zic h 1118 dioke mfj,OD~1l \'au bun taak op
Elchoone wijze gekweteoo Zon het ni et do~lmntig

zijD dat de burgerij opeolijk blijk gor dut .ij
keut en wllardosl't, dat zij

Sam . e"o de MfJlukken.
Slug:afore 'fan Soerabaija naar Batavia '.it S.ma~an~.
Mini.ur Franaen vo d. Puttc vao Datana nan Slogapore
,ia Mllotok en Riouw .
.. Luitenant Geoeraal Kroaaen va,O. Biltav ia Doar Soerabaija via
Kudpl. ·en S;lIDarsng.
.
• W. COles de Vriea vaD ~ oerabaij n naar Bata,ia via Sam;).
rang en Kuetpl.
• BarOD 810et ""D de Beele van. Soe rabayo nnr Mak auar
en!ie Molukken.
It
KODiDgiD. der NederlllDdeD VlO Baluia. n&a.r PotembaDI'j
'fia Ml1ntok.
"
,. Sillgfl pore VAD Batavia ooar Soerabaya via Sa~arang.
" Koning WilIeUl 1I[ von Suerabaya our Batat'ia UI!. ~l!.lDauDg.
,. William MlckiuDon van Balafia nur Padon g na Telok·
Belong en Beo koeleD en terug ,ill. Beokoele:n en Telok

28
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I8ha.lti .. " ,der .1J' ........ ~ .. ! h . " JUn'1.
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d..,r ktlpt.

Ind. st.oo... V'.-~J.ant .. ch ... ppU.

lIienslregelingde'r Sloomscbepenover de MaauII

o

vi. aat",la. ,Mnotok, Riouw-.u Sinli:llpo'r~.

ton, eu door

SAMA. H , A .NG.

Dee morge n. van den . 15Jen Febrnorij rnkten ten
Ure de .olgenda troopen uit tegon ketapang Doawa:
Hut Reehter Halve 3. Bat. alo voorbo,·de. D ••rna
het I,ink" Hnlve 14. But., het Linker II.lve 6u, bet
Hal,e B.t. Bari.,an., lerwijl bet Lioker balv. 2. eo
R. H. 12e Bat. al. r".arve moe.ton acbterblijven bij

5'/,

WfLre~

bevigbeid

Binnenlandsche Berichten.

t en van zicb af kunoen werpeu.

chef van de .tar 2de Brigade, kapt. V.tter, cb.f-van
M .taf Ie llrig.de, Ie Luit. de W~., van dan Alge.
mcenen staf, 1l.· Luit. ,MUDDiiuJ tla JOl.gh . .Adjunct
.tat' 2e Brig.. do, Ie Luit. BeijeD, . Adjudant van den
kOlO m. der 2e Brigade.
.
. De afm.rHeh bego n als boven ge.egd tell 5..'1. ure
dcs morgeD8. Van TeunBu .. Goenoengan ward e,eDaI8
den 12d.n ,t •. voren in Zuidwe.telijk. richtiog DaOr
kamp. L .. mtamin gamarscbaerd, .Iwa&r de resatve (R.
M. 120, L . H. 2_. S_ctie Art) .telling nam, terwijl
bet overige, DU recbt Zuidwaarte n .... r Katapang Doe·
wa marscbeerde.
Al epoedig werd de vij_Dd .on8 gawaar en begoo bij .
on. reed. op verren "f.tAnd t. bemren. Dit W •• . aD·
ge,eer · ten 8 .ore.
.
' De troep, die iDtuoechen op eene open .awahvlakte
was gedeb~Dcbeerd . . mar.oheerde · in bataille op, in
tra of naar Nederland .enden, ilm tot·g.hoorz.... mhe,d
front . gedekt ·. door eone . tirailleur-linie ..
aan de .cbeid.rtlgterlijke uitBpraak te dwingen P
Toen bet vuur des vijsnde uit den tegenover gelegen
Heti • .on•. Nederl~nd D.o~h Atsjin beeft dat scbeid ••
kampoDgr~od t08n8ID, kwam de Artillerie in obtterij,
die door eenige·. welgeriebta scboten eD worpen apo.dig
'::' '. <lit vuu. lot owijgen bracbt.
,
.
,
glnoel wei nooit .in to&paa8ing worden gebragt.Eon
De InfaDterie a,anceerde lang08am. de tirailleurlinie
oC)rlog voert .men niet 001 de. oor.aken, .maar am dB
werd aanmaritelijk .ereterkt door d.·d.arll<lbter ataaDde.
~volgen; "Niet. in. betgeen. gebe~rd i., maar in hetgeen
eoutiene, 'de rese"" aloten op, en up · een 'ijf~igpaB
-."en meeD.t. dat gebeuren oal, ~etelt· meeot.lde eig.n~
van deD. knmpongraod gekomen werd bet oignaal .o.t ur.
I~ike , rode.n van .eonkrijg.De moeijelijkbeid ligt · ge.·
~en" gege'3~. Me~ . ae'n. daverelld . hoera~ gin~ .b(\t 'nu
woo~lijk: . zeI~8 .i ~. htJ~. v.iDde-!l . ~aD · sene' .~ede~ om . OO~.
in den Btormp!l8 ·'oornit en .weldra waade vij&od, die
log t8. v"".~"~· H•.t . is leer gomakkelijk, .voor .0De 100DOg eeDoogenbU'k b.d getrjl,obt .tand te hOlldeD, ~errndb.i~ DOg g&01akk'llijk~r .dllll VOOf.. een panOull, om
dnvell ell verjll&sd. .
"
a

in

• ..,.._ _ _ _ _~~-~_:'~~--

Boyendien waren verscheiden kampong. der VI en

bij ~icl! met de uitvoeriog VB.D bet vonni~; dcurwu.nr·
dera en politieoagenten zorgetJ d~tl noodo dat nagek o.

I

toegenomeD, en de koloDDe·komm8Ddant, die OD •• troe·
pen in bot opeD •• wabveld niet lange, daarB.n wilde
blootatellen, beBloot tot een .tonteD a8nval in het
front.
De kommaudanlen cier verecbillende korpeen werden
nu bijeengeroepen en met bet doel door de.~ kolonD e·
kommandaDt becogd, bekend gemsakt, tet"'JI ook oen
h.1 f bataiaon der rosarve, I,et R . H. 12de Bat. on·
der den luit.D ..nt kolonol VaD Tbiel, wien kapiteio
Vetter van deo .taf wae toegovoegd, werd opgeroepe.,
om de n sto rm mede te mak'3n.
De Artilleri. leidde den aanval i 0 door een be-

III !tloekiws wei genegeu tich aan ODS t e ondet'wer..
POll, doch tooraf mO~Bten zij, om bunne eer te aauvee·
r en, zich met oue hebbeD ge weten. Wanneer zij
bet onjlerepit doIY~ n, betgeen door hen z~lven geen

gelijk g.sleld is? ,
WaDDeer de burgerlijke regte r vonDi. heef' gevel.!
in sen geacbil tU8icben eeu paar buren, dan belaet

,

Vij~~::6::~nm~e::Db:t~::~a~e:O:~::d8

bet hoofd dor XXV Mkekim., Tekoe Nik, te onder·
eteunen.
Ket;'pADg' doewa namelijk ligt op het gebied der IV
lIloekim •. In d. nabijbeid v.n die kampoDg nn ligt
eon groote I)•••• ', Paran Mo.kim IV of Porao L.nd·
d. g_beeleo, waar man nen de, In, IV, VI DO XXV
lIlDokim. bij eli<enaer plnehteu Ie ka men, tan einde
da.r met elk.ll d.r bandel to drijven.
Soder! bet oogenblik e,enwel, dat het don Al ebi·
n e,e o bakend was gewordeo, dat de gebeel e XXV Moe·
ki me zich aan het gezag vao het N ederlandscLe gou-

acbi! tn••che. twe. ,olken moet .Izoo Diet op het
slag,eld worden uitgemaakt, maar ill het kabiuet von
oen of met;r keii6i'o oi ~i1lJiDgeD.

"

Uit een en aDder bleek nu, dat meli .,ob ,oor het
front der ,er.lerkingen be.ond,
.
Eeno v.rkenning •. die uitge.onden werd, kwam I.e.
rug mot het bericht, dat Ketapa,?g Doe,,:. LI~t, kon
worden omgetrokkeo wegens dell lll:0era881~e? ~udem,
en d.t v66r Ketopane: Doewe zieh eon rmertJ" be·
vODd, de KoeroeDg Daroe waa... cbijolijk, dat in ge,al
v.o een attnque in front onder het work.ame Vllur deB

PENAJOENO, 22 Fabruarij 1874.

lRo~ijeHjke rol 'van

gemakkelijk . gsaD ten opzigte der

gan gebracbt.

Brieven van Atjeh.

l!filllt;lug: ,de ... , EUKeIHc."l

Kpoorwes .. Mlu.l.lcbappU,

"UN SAMARANO-VOUS'I'ENLANUEN.
Urali' .....l.n vertrel,- ,-oor deu dlelll!lt,
~,u,v",ul= &:,fl •• nnleu den ~ll!lll l\Iel 187'8.

-

dit er·

sympntb16
(J. B)

Ml:'o acht b~b Zear Doodzakelijk de oillcieren van

gezoodl,.id · te Atjeh geheol of gedeellelijk Ie rervan·
gen. Zij wijdeo zicb met us me esto zorg en J)B.uwg~·
zet beid 0.80 bun moeilijlleo werkkriog, hobben dug 1l0ch
uae bt rust en mo~ten met schier bovtlJillleoecbl'lljke
iospanniug huu zwaren dienBt vO.l 'richteu, wiUlrLe gcn

ook bUDno kraeoten op den duur uiet .ullen be.tand
rijo.
(bld.er.)
- E eD officier dar infllnterie, vlln tla AlclHlrmie nflj B. 8 jllren officie[' ~!e luitenBot) en niet
tot het '/, der oudsten behoore.llde, k, ij~t j 185 trac·
tement.
'

kOWBtig,

Een ofBcier cler adminitltratie 213 luiteoaut, songe·
staId, zooal:. la&tst is gebtwrd, zonder eenig eXalDen

+

of t. leggeD, krijgt f 162.50
30 r"urag", dUB
f 102,50; ofocboon hij geen p•• rd behoeft t. "ebben.
Een luiteu&nt Bdjudant, Bteed8 bljredeu, krijgt maar
yo~r
paard foura go J t erwijl da odmmiBtrutie
cier, diu nooit of te~l' t'e lden het beest; be kiiwt of op
s tat heeft. fourage voor t'llJee pp-arnea gt'Dlt"t.
De ofliciereu-oDd~rwij~~rs (lP da MilitRire school

eaa

om·

te ltee.tor·Cernelio krijge" f 210 '. ina.nds; terwijl d.
officier oDderwijzer der atlmil1istrta tief 2!1rO 'ij mannris ~e·
nid. Toch moeteu eerBtgt!noe md~ll tlDgeJijke et'uige uren
in wiskuude, geIJcbiedeni6, tsktiek eoz. eu ftudero mililtll·
ro vakken lea geveo; daBreutegeu doeeert de "dllliui6tratie
officior slechta eenige uran per/week, allee u in o.dm i~i ~
atratle vakken. Yoor,dt4 ood l" rwijzel's (ir.funterje) in " 'ISkllnde i&l; · is het eena "erpligt.ing dng elijks ee l!igen tijd
te etuderen, willoD 2ij steeds QP de hOOgt6 1.iju; de admi ..
niatrlltie' blijft memoriewerk, gepnar(L ID ee routin e. Bij
oDetentenie van adminietrat ~ ure uloete n j. fllo~~ rie offi ci·
ren iu buone pJaat.8 fungeren, milar, wo.t zaer 1L3tuurlijk is, ·nimmer z&l eBO kwnrtierm~ ee ter V(lor h.lfanterie-

odlcier dien.t kUDneD doen (wij b.do"lcu

hler .• 1I.eD

officiereD der admini8tratif; die uiet ·

8H U

Va"

~lIder

;:f:~k l?:fa~~::f:~ffi~?erw~~t 8~~~f~li:r;a~~;o~~:et~~{;lt~~I~t
gE'vraagd: ~aarom dat ' v~r8cbi1 e~ w:8.arLm· ·~lie onbil·
0

lijkboid?
.
- ,Wat de bulptroepen van Pedir eo ·lH.rJoe .uit

;:i:~:D~B

t:t :~~~:.4~~i~:~e_~;~~·::·~!e~~ d~:~;:~la:l~~::

oohtend gelegd: .• Alibet wa" geen pe .r ie".

(,{I.V . ])aNbI.)
- . Volgen8 'seD op 5 deter olltvallgeo t""ltt.l:!ram ,an
den ' A8siatt'r.t-reBideQt TaLI Bel kueien, itt, Lr In'sieb,
eeo der getroilwete 8Bnhangf're ,"aD Burni o.t, no.ll de

ge.olgen eener t. Tandjong.Terd8na b.komeD wand
o,.rlodeD. Zijn lijk wao op den 4Jen d"ur .eDe b.·
volk!ngopatronill. to Boukoelen BB'ig,'br8gt.
~ Telegra.mmen, via ~o·eraboija, uit de .residenl,ian
Ternate .6D Au boina nnt~a~J(oeD ~n r~Bpt!kt,ie '~lijk ge.dagteek.nd 9 eD 18 Februarij j I. meld.n dat ald ••r
eeno OD8"8toorderuet beaft .geh •• rsobt,

~" l'

uit.i~ iiII~ ' daarlll '~
" ~:,pp :t1u'~ JQ~prij~Bteit.~ e8n:~Mb.ilr
~
'bit
J . . .... .
1Joellhe.~. ge.

Op de :;.-W.kuat v811111o*ir· was '"rand '.
de ... -ta':dtkIUl!II!latlk
mid•
. B •.ge.llIC
. b .lOb. ipAli/uiaia., .geladen. mO.t 1.2Df
.' .tootoo88t.et.e
.. 8810.. .. .oorkome..de
te m
. oeten .-'
."dIj\;.'.
po ." '..
bWl
. mlng '/10 r8g. Au• ... 00k
p.." .e.·".,
koltlll
de Nt>de.landsoh·IDdi80be 8too~t;.
~breveD.0.l?lIilJn paraoon moeb doolen, doob verlthulr ''' de mund in geDoemd.abreak WeN HDsi!weDt!, lIWgIi
80bilppij Sobip' eO lading oijQ .erloreD doob ' de ~. I · ,k ,",.e.s· biJ de..... d.t. de aeak aooale ee ".sr. i. "'or- ·
'''d
.b
ht'
. I
Wa
manui" • i. gored. ' · '
"
.
"
ged.ageD, ee!JopoonatApeling is. vail lengeD. eDhot . m.n ~r~an e geweDeo 0 ge.o g . e~v.ron.aDt
g
."
.:. '
,
'. ' .
' . ' '. ·
. ••rdra.ieD ·van felten,kh...blijkelijk mot botdool Om .. D~nweIiJkl ' .., het geJingeerde paar . vo.komen. opga.. '
drQogd, of de . regeo . ,iel .. Ie een ato'rtvloed' neder,
- VOlgeD . .... ~ BObr.,).e ••aD, d&D r.~.'deDt. del' Pr~ . iem.od .in ... n ....lsch .daglioht. te atelleD.
aDa6...Reb· geot~ehad~pe. D. I.sdde .eArdle~~lq~.p~~~..nbe
Volg&arDe boreid die .reiten near waa.heid .• aan b.t . i.e..}erUe. PoeJllJll411ak. ••etltJJl panrJ"'1 djoe04 .rIJ.g~elJil
. re.gen&c ap.TJouJoer,raan r.a , Ifa ' ., ..la, san
oord.al ·vaD het .publiek overte geren, be.n. ik eobter '
o. ··IJ . • i I _"
wlen oo!angsdo ,gouden medal II. voor burge~llJke Jer·
ni8~ ow,)o,, ' to en .onb.kendell te sohrijven.eD tart ik
P '1/ . P '::' /I alUl. •.
..
diensteo w.ae toegekond.op den 22sto,; dor vo.. ~o ~;and
bij do~en den so~rijver van buv.D~eDcemda regelen om
Z66 bl~ft het blJgeloof 10 .. de wer.!d,
overleden.
(..)
.ijn nBam-bekend to maken, in welk geval ik onmidd.elijk
&ler.baij•• 9 lIfaart. Doryr da iniij'ing v.." de Dja.
bereid ben de ware uiteenBelting .8D bet gabeurde te la·
yang.Secara .bij het re.~imeot 0, I. ka,.Uerie ••• 1. de
rerenon .d en leugenaarbesehaamd te m.. ken.
. • adjudant,konun."J.ut WrrTB. .dio gedureode elf Joar
Mocht de acbrij.,er e,enw.1 in de .oor den Ia.ter BOQi.

'00.

.m~.eD

*' .

SOHBHP8-BRRIOHT]B.

a18 I()odanig te Kedirie heeft ge fungeerd J ", weder ..~oar
bet regiment tel uakeeren en doo~ een luiteo4Dt fBn.
de
.

ka'~lIe:-ie ver~·a~geD ,,"~rcleD. :'

"·

-'- De <!eakundigeD bobben bet uitgemaakt . d.a t
quaraDtaiD~ma.trcg6I e D t er .ver.;preidillg \' ~n epide.
. be ...e keo o.•• r I10 d'Ig .~n.
..
V
m,oe
.; an d aar dat klackt·eli

~ij.~I1~=:,lte~e~~:r ~:t ~:!~~Or::a~roOD~l~:~da:~a;:::~~

vuilurdig ge8chrijf te

te ',"SSIDSrt.i.:u".

moe~D nemen.

Ned .. ,stoomb, Luitenant G"r,eraal Kraefhui,. J . J. de

Met <Ie piaatei.n g dozer regelen. ~~ ;".V:;;'licbte~.
D •. J. B ; HOF.MA.NN.
Offici" .an GtzondMid 1. kl.
ATJBH; 23 }'ebruarl 1874.

komot. de. arond •• tot duo volgoode .. !Dorgon 11 uren
workeloo. !Do.at blij.en liggen,
- Mon echijft on. uit Bandjermneir.
'8 ·K ouings v~rj8llrdag werd °P . Daudj crmasin luis..

i\an.gekomen schepen

ge~8kkeIij~e duieterni8 Eijo DRBm ~e?EI.cben te ,er.b~rgaD~ dan fermeeu ik. ,erder ~e6n' notltls faD dergelijk

.

Hart van Boer.abaija Me. Neill en Co.

V
ertro'kk el·..

•

~:r~!..!ne:~":~;a:;ll:':,~rg::: ~~ie~~t~:u'~·i~i(:n~:e:~~~::

volkape!en ph~8tB, beet.aa.nde iu lUaetkli~l~ca :.eu ande re
gymnastischt! toer~n ·alsmede' Hn eJ ro~ie n . OP}d.8 Mart~,
poera. rivittr; WA~raan . de Rotteri.ltL1Hsohe B 061-'fereeOlging' zich .hRd kunn en spiegelen.
)5 aron ds t lie dB-Dsll-o t. zce r g6!illimeerd .VOOf
'0 0 ver bet danson . en pretmlliten betrof. De go- .
brui kelijko speecb o.p ono ,·oroteuhni. werd ecbter
Di et golto u,jeu en bet boold' vnn gOll"estolijk beatuur,

.

van SRIDarana-_

l\ra~!b~":~:r Ii~'::'~bit~;~k Soo.tdin, Said mohamad

Met botrekking tot bovenstaand schrij.en, OVer.
genoman uit .den Ja,a-bode van 6 M.art jl. d •• lan wij
den he.r Hofmann mede d.t de inzender . vao tet
stuk: 1Fat f'oor o.fficieren van gezl)ndheii mr!." 0"8 .endt"
niet op Java woonaohtig i., en' duo eeuigetijd z..1
.erloopen v06r de ont.angst .. n het antwoord. dat
waar.cbijnlijk d..arop .al volgeo.

naren .an het hooM va. gewe.telijk bu.tuur wa.rbij
kerDacht.ige "anspraken. getu\gende vau ge.oel .oor
ona \'orsteuhuia, . werden goboudeu. Dall.rno, haddan

.

SClll' ~pel).
.

Aangekolllen Passagiel's
Per Ned. Ind. St.)oms. LuiteollDt Generanl "Kroes'eo

go ••g.oerder J . •T. de Hart de hh. BrAodon. Schone,
Var.teeg, Stop en Schreider, Inl. Z. 11-1. troepen
bann. van Soerabaija.

Aangekomen Schepcll.

De Postlneeator all,ier maakt bekenu dat. volgen.
bekomen mededeeling vanden inap.kteur der Poet..
rijen in N. I. de eerstvertrekkende Enget.che mait
to Bata,ia zal worden gealoteD op den 18. iDetede
"an 19 dezer.·
~

l'ii .MDBrt . .;sc:d,

~I•• ndag a. e. des morgen. ·ten ze. ure zullen aan

6 f\~art. N. I.

te Bata.vIa.
at, Holl8od. BOOD, .. , Ah:hiu, agt. J. Ilaendeb & Co.

Vertrokken schepcll.
st.

van Batavia.
Corea de Vries, JBDfJeD,

W.

n. Sibgllpore.

:oa:r ::!~~ ~,:::ed~~~:,el~~~l\~,n~b::!~!: ~~ijnz;-e~I~::~
niet bek',nt!. - :Ofen gist dnl; hot wa., omd.t ZHEG-.
op deu 20 n, - daB dungs d, n. v. - op rei. moe.t
naBr. Auwenthaij.
20 J<'eb. bur. to bOVDr; deze pla.t. ecn hevig onweer

board van de stoomer Jobn Braman albier worden
inge.cb.opt 100 m~n Iufunterie (Europe"neD) onder
be.el van den kapitein van d.t wopen Bardok.
Om tieD nur in den.elfden morgen embarkeer.n
op dien bodel!l nag ·212 man infantede (Europe"nen)
en eon officier, . terwiJl per etoomer, welke' dien mor·

d en b liksem getrofflJD j do Ill[l,U WB.~ doud, de vrouw
b"ew ustelooB en is - ofschoo ll itJ hoog zwt\ugeren

Een vcrler Daar Enropa, voor den tijd van ze! .m<UlDdcD, Ban dr. L,
\V , G. de Roo,

gen van Soerabaija hi"er wordt verwacbt, 2ulleo arriveereD ~l e luite~ant8 J oba. eo Nijeobuis met ).00 mao

Op

toaotand on .afl,·n llkolijk krnukzinni g _. weder bijge·
kom en en t h.nB horstol d.

inf.nterie (Eur:). welk. onmiddelijk op de J ohn
Bramall zullen worden o.ergeaobeept. waarn. dit

~~~ .:~:~ ~~::~~~um:; ~~~O:D g:~~~~~ll~!ro::!e~o~~ '

!r~~t~::;ieo~o~:t ~~~n k~ia:t.geen bijzon~~:~~. -ol.;·n
VerJ~c)J... te oR.lnn,l'!j del.·

.In.''" 14l§c he Hl"uk.

Op den 4J"u Muar' 1874. do. u.ond. opgemaakt,
krachteuB art. 18 van ' het Ootrooi en I~eglement
(Staatsblad 1870. No. 3,1). on ingoyolge be.luit van den
GouverneUt·-Gcllera.!t-l 1 del. 14 Augustus 1873, No. 23.
Dii~ont()-ro!(e~!ng
D c l ecn i og'~rekeni;lo

6.000.000.77.783.17

"

H~~::j::~~lde~...

l.UO.07G.55 llallklJilIol:tclI

H

E\~~~E;~~fi~~: 35·~Hm:H n:~~~~;¥'fl:: .:,~:::::~:
<n~~~~n~:: ::~tk

,. .

H~~:~i:afd~~~:"

46 2.400,01
Dlrer!t reliceui:lgen ,. 1.31J5,S58.1 \l D,"eno

f

r..k , ,.

n,

1 . 1 24. 6 80A3~.

f . 53.3~3.'8L29

03.363.-181 .29
Pr~~ idell(. ~ n

2, a49.957 .44i

DirectelU"en der 'Juuehe fiank.:

VAN DEN BERG. Pr.,id<nl.
N. VERSTEEGH, Direcieur·&cr6fari,.

Nederlll1ul!cltIndic .

be~i!::in:~~jkie!ee:ij~ e~~lrl~:~e~o~~e:nto~:~~:~mE:'r~l~!
op oferrloediguu zegen mug bogen e~ _ dat het, vergtJleken ffitJt Ruderel' Sb,ten .lo t, zich onder de meest
begun~tigda gcrangscbikt zlet. De erkenuing daarran
welt op uit eell da.nkbnar gemoed, hetwelk het vo l'i o. dene .w bast moet De m o n, 00l den ,?ortJprong \' 0.0 hot
tegenwoordig go!uk to "fcrkiaron.
Dat uedoll li e Indisc h.Nedorllmdschc burgertl, toen
zij de Koen a·ftJ6s ten verordentl on e n tot do oprichticg
,aD diana stlf..ndb ~ 6id bosloton; d"t d~dou do burgers
van Alkwaar, to en zij, gedrnge n op do Yleuge·
len der verb ~el ding, zich in den bittercn ~ood ver;! ~~ t!:! t~ ;:: ~·~r.ri r~ !1"!ln~~ s ~ nd ycior dric e8u we!.\ zich
bev(tnd; tOBD zij de bo\rc.nJU6Ilsc helijke yolharding hUllner foarv-adere
hd wonder der door God gesohonkene vdriossing herd!lchten !
De Koning, vcrg,'zeld. door geli ofJ o Voraten van
zijn Imia, is nnar AlkOOllar opgokum ~ n" ora op deu
jaardag \'an het ontztlt - op de plek WRar de heetBte
etrULl gedurendo hot beleg il! gnstl'edo tl, uu gclegeu
Ban den ralJd Vim oeo wand el p!lrk, a u.u htlt Kft.n~uJ I
wAarin z(Joacbepen nnnr de hoo fdst'f,d d05 Itijks' op en
nedergnau - dG~ ho<!.k.st.eeu da r f;;.nderi og te I ~gg eu \' Q~
eeD g"denkt~e k en aan Jen oo b ezwe keu moed dar voor
vadcrs cn aan de . uitkomst waarmede God die heeft
bekroond.
Die uitkomsb is het u i ~g(lD gapuDt \f an eene ree ks
'Va.n gtlbeurteni8sen, w&aruit ODS ' ,ol keg~luk , ook dat
hetwelk ODa bui teo Europn. te n deel viel, geboren is.
Gij die duar ginJ . no eBuwen tijd.vorloop de vruch·
ten plukt der vooroudariij ke rlcug deD, zult gaurne, g~.
.hoor gevendo nRU uwen vnd Hrlandschen zio, willen
bijdragen tot bet !!,odeakteeken ,van Alkma.r de Vi.o·
torie."
Om u danrtoe in staat tv alieHeD; diene ·,aangehech-

eu

p

inteekenlii~t.

Allcm;a.r
' D. O.

November '1873.
De Feoetoommissie,
Dum FONl'lHN V E RSOf!Uun! Prel!lident.

DE
~P.AANJA.ARDT, Vi('u·Pre8id~nt .

P.

rD"

J.
GEr-DER. Secreta,is.
J, P . KBA .... lI!AN. Adj .. Sccret.ria.
M. A, ·.KLurp£L. ·P enDiog me.ster .
H . S. B'LOK, C. W BnUINv;8. M. J . DrnK." ... W.
HELl-ING,.

G ; A. , DE
IDINK

W.

YA.1(

r'ANGE.
MEf.ENDnU\x,

DER ·,K..,uY, .

J.

D,

LEEOWEN. H ·P .

J~

y,."

. j,'.
NUllOUT

KitA..DDENI.iA.M,

T"A~. DER

M. COREN SI·VA:"" '. JOII, ROE.\!. H
J. C. VONK.

VBlCN

DE ViER en

Mij.heer d. RedaMe.r!

N.ar •• nleiding van - en iD aDtw;lOrd op - eeD
8obrij.eD in u\v geoerd blad dd. 4 Febru.ri 18'14, no.
29 w8llriu, Qnd~'l' bet motto: "Wa.t 11001' o.fIlciereh. "an
b.,t!'~n·d"eid mim ou zendt" et\D verhaal vo.o rkomt, ov.erg~.
n01&2 All

C i vie I D e p a

uit diJ ·· ·S.aml,:ra"g'~/.e. Cf!u~atJ~t . ~Q,nrbij ~eker~ .. Dr.

JI. wordt afgeechild"J •.Is iemaod .die. Boodit .verhaa!
de "'a.rheid be'AUf,. tp,recht oowaardig zon zijn om in
lie! llollandsehe I"ser.. die.eo, : beb, ik de eer . blj

n'll ODd.CTWiji

ZI.1:N BENOElID:

C
CC .-D . . _ _ , ••

was, ~aarop
die. '"ll1en van
gellblik mooht latoll
blll8m .te zllivereD. Doptdjb
Lasker _. de Mini.ter :.ioh
vaderland.
Tbamf .roegMallinokrodt nognut"le het woorlL Hi]
had slechta, .eide bij, Lamarmora geoif;e ••d • .Die,,"
boek had, rnaanden geleden, bet lioht gezien en. wail
nog sltijd niet w.~rlegd . Hij .ooi' zioh had aali L'..
beweringen geloof geslag_o, .· maar na .voo Bismarok',
verkla.ing liet· hij .ijn .. oegere meening 'aren. De
bescbnldigiDg .an lellgenacbtigheid, meende bij, .moeat
g.adr ....erd worden aan : Lamarmora.
.
• D~t ·a dre. i~ .'~ke.rd · gekozen," -'-riep BilmaroL
, Op t oogenbllk IS· La.marmora noca . Ministe,-PreG'
dent, noch Gener.al." .Maar in Italie worden 'op 't .
oogen'>lik . strafbepaliDgen in 't leven geroepen voor
.~ne d ..ad ~I• . gepleegd waa .do.o r LalDarmora, VIIn
wlen Vo~ B~8marek nag weI andere 'ding.n zon kon.
nen Il.~ t hcht brengen; • Wann.er ik" _' dos ver,
volgde de . gewe.en ,ij.o,·on Gra..
,aU..... wilde
tegenspreken . watmij~e vijand.n tegen mij sohrijven.
.ou Ik een men.chenlev.n no~dig bebben. Ill · durf .
bew.ren eo ik zeg bet !!let trota. datik ben de mee.t
en beat geb .. te m.o , .a o Rile laoden,an Europa. Ik
was ecuter zeker ~roeger hier v8l'8cbeoon, wanneet it
geweten bad dat . valacb • .b.schuldigi~gen . tegeo ,mij .

r·,-:-

aan de orde ware n. ·

.

.

...

To.on bierop Mallinckrodt yerklnarde . dat · b'ij w~1
wat meer liobt .h.d gewenae.ht, bofreffende betgeen in
LaJUarmora's boek w"ar was en n:et waar, ,- c#am
Bismarck voor do I."tst. mnal bet woord~ · ·.Ik n..ag
eenvoudig" - •• ide hij ..,.. . of d. Heer Mallinck..odt
niet hier bij 't H uis en bij bet laod.'t geloof beeft
willen wokkeo. dat werkalijk Lamarmora·•. ontbullin.
gen waarheid bebelsden. Overtuigen wil ik hem niet.
Had ik niet een kolo •• aal succes kunoeD ,erwe.ven,
wanneer ik Dllit.che. grond afstond aan Frankrijk i'
En heb ik bet gedl\an? Men heeft oiet het recbt van
hot b,)ofd der :Regeering to eischen. dat bij zioh .Bal
verdedigentegen I•• ter!ijko aantijgingen, op de open.
b.r. tribune teg. u hem ingebraoht. en ik we.t goon
parlementair woord to 'vinden om .zulk.en gedragte
qualifieeeren. De per•• ind! dat woord mooglijk weI."
Hiermede was hot ioeident gesloten . .H.ltiger zijn
Biemarck'd . NerfJeu" ~ ok6r nooit ao.n den gang ·ge ..
weest, - . eo 't is zeker ook de eerate maal in sijn
lev.n .dat bij de li. deD die hnn bor•• t' hebben g.mi.t
- zoo uoemt bij de jour",li.t.n -:- te bulp roept om
Ban zijo vijaDd un den nlllLlD te geven die bun toekomt, Nu. de D'Jitoehe I"" •••1 wa.r.chijolijk wei .
aan 't verzoek g.volg gevon.

Tot deruen hnlponderwijzer, H. I'. T. Witkamp,
Door den Resident van Pro"boliugo,

Het Clericalisme in Fl'ankrijk.

19 Bl:NOElfl);

Tot eenten klerk tc Krakslifln G, lL Boot.

Depurtelueut; van OOI·lol!.
YERLE.iND;

Eea hveej uj g rerlof" n8&.f Nederllluu, wege n! 'l.itlkte. aOln den kapi.
.
teiD. de r genie !r1. J, Mulder, en aa u Jeu. ...-ef!teo. luitcnant-kwar·
tiermee!tet ·A. E , Winckel,

EIl RET WAPEN DER ARTILLERn:.
Tot ll'lajoo:, 'r, Rom swinckel.
Tot kavitein. W. Broeie vaD GroeD ou,
Tot eenten IlliteDBDt. J, O. BoumaQ.
Tot magazijnmeeater der eente klnslt'I (majoor) E. Mathijlcn .
Tot tweedeD Initcn!ltnt·kwartiermeeiter C. KllakebeeD ,
.BELAs·r:
M~t

de lV;\arneming der hetrekkiog van w8pcu. kontroleur bij u.o go·
weerwakeraschool to Meeder-Cornelia, H. DaflY,

BUITE NLAND.

De regen. die gepa.aeerdon nacht bier en iu den
omt.rek bij stroo~ e n is neergevalleo, ueeft; zeker bp
oudor.cbeidene plaat•• n de boop op het welsl ..geu ·der
padi weder verl •• endigd; te me.. daar hot zieb last.
an.Dzien. dat w~ io de togoowoordige kenteriog nog
weI eeus me.r door .ulk eoue weld.dige bui zulleo
wordoD verfri.eht. Op deze wij.. 80bijnt de W.at.
moo.ou .ijn .. euter.t.. ud nog \Vat te zuUen ' bijwerk.n.
Opmorkelijk· genoeg "aren iu de jougatverloopen We.
ken de berig~!J1I die uit verBchilleude strdken van Java
aaug.unde het uitblijv.n van ""gon elkander krui.ten.
En wij gelooven niet d .. t 'ao do zijde der inland or.
eon enkel widdel oDhaproeM gel.ten i. om de raw·
pen at' te wereu die van zulif tlOU abDormaal verscbijn•• 1 hot govolg dr.igde n te worden. Onder voorgaag

Von Bismarck's .. Nerven."
In de zitting ,'an 10 Jauuari werd b.handeld eelle
iuterpellatie van den Heer Bicllcobac h, beLrelfdode e~n
gObOltn ooderzoek door Regeeriugs,autoriteiten iogoateld n&&r dt) stemmen, door 60rnmige oode rwijzer8 bij
de v~rkiezilJgen voor den Pruisidcbef1 Landdag uitge ..
bracht. De·IIeo,· Bi.seobaeh noemde dit eeu daBd.
".Ike io atrijd "aa met d. conotitutie. W ogen. pla.ta.
gebrck kuunt1rl wo hier ~lechttl hot fuit OouB~n.teor,tHl
dat de lIIini.ter YOU Eeredien.t het gebeurde met
heeft ontkend.· Hij tracb.tte 't zelf. te vordedigen dool'
to wijzen op de lIoodzakelijltheid van dergelijke moot·
r43g elttll in de tegenwoordige omatBn,digheue o. D~ze
verklaring, welke. door de meordorheHl met It)Vendlg{~
toejuichiDgen 'werd begroet, voldeed even\\'ul den Heer
Mallinekrodt geen.zine
o.ok nit Zijll6 redevoering kunnen we hier voorloo. pig sleoht. mededeeleu. wat lot reebt be grip ,.an het
incident. dat nu v~lgdo, noodzakal i)k i.. N. de ge·
waagd •• telliot t. bebben uitg.apro~.n dut tu ••e!,en
UltramoD"tanisme co Katholicieme goo n onderecllcid
boat.at en voort. te h.bben gezeg<l ,lat. d. Kat""li.·
ken eVen good ..derlander. waren a la b. v. d. Rijk •.
kanse lier; vrt>eg Lij .Bpottend; ,, 1/:1 ~OIIlS oo n f&n uhedtm lu~enwoordig geweest bij het lU1)ud,1;CBprok tUB Bchen Von Bi8marck en dan G aue ra.nl GtJ,VOD6, toeD
ondorbandeld i. over den aMand
Dui,suh i(rond·
gebied P Nu, ik ook niet. Maar ik ,>ond" rii~ be·weerd.
b ij eau geloofw.ardig 6ebrijver.
. Natuurlijk; maakte doze tocspelit;lg: . op eou der lIont~

der geestulijkea. is althans menige proces8ie geb ouden,

lieM iu bet a.onduur bij f8kkelliebt, ooder biddend
gezang, waara"o ' 80ms hoodorde.D eo duizeoden deelDamen. Do noo:lige .In·".t.na (offermaaltijden) zijn
- gegefeo onder ao.nroopiog 'fan Allah niet aile eo,
maar .,ook: van pri.lri!tull un ueiligoo, zelfs 'an reeds
Jang vorgelen vooroudors, en wie of .wa.t .oL verder bij

.ulke gel.genbedoll door den voorganger in het g.bed
wordt verw eld . ~f.en kent hat hoili;:. "",ond,,1 (Kjnki
leenguoe! Woplo,,,!!) to Djocj ... .dat O • • • tot het z.lfde
doel uit den Krlltou pl.egt goh.ald. en met vo""t~lijko

v."

worden. Overjg.e~ns oDtbroekt.
bet niet san vO-riatie.' io de voorwt»'p~o, am welke ce ..
ne bijgeloo9ige .mt!uigte zich in dergolijke cmstaodig.
heden 8cbaart, . en wao.raan ziJ een . m.e er of winder
geheimzinnig ver1llog~n. t.o ekent ter bevrediging van

Btu.ataie rondgeloid . to

~~!~~~::" wVnse t~e~:l~f:~~~t ~::~:!7;'" :~~:~!i~i,aLlV~ij
n

wa.rschijnlijk toen reeds g ...ntwoord. Nu liet men d.
....k .envoudig loopen. Het de&.t ov." do ioterp.Ua·
tie werd gesleten verklaard en !Den herv ..tte de. be·
raadslagingen o,er 't ontwerp betrofi"un de hot burger.

hare wen,cben en beg.orten. Van een zolfa op inlandaob
karakter' is e.~oe. ~ertooDi.DgJ' D:Qg

D~rok hmr

Tot euden hulpondtlrwijzer te Socr&baija P . Schippers .
Tot tweeden hulponderwijler te .Batavia, )1, p, L. (j , a.nten·.
Tot hulpoDderwij!cr te Rembang. P . H. A , SteeDbeek,
ADn de openbl1re .tweede hg::re fJch ool te :n ata~ia .
Tot tweeden hulpoDdenvijzer, H, E, BOck.
1'ot darden hulpooder"'ij'llcr, J. 005lenbroe i.
.A.an de open bare tweede lagere school 18 Soenknrta.
Tot tweedell.hulponderwijzer. C. den Hamer.

D e iollJD(idr Troemun in kampong Kr.rang Teugah,
die aIl een te hu ia WBS J kreeg giateren een bezoe k van
zeker oud vriend, die vertelde uit de omatreken ' van
Djocdj~ te komen. en br..gt met dezen .. I pr.tend.
over den goeden ollden tijd. een zeer genoegolijken
Jag door.
'Iloen tegon den nvond aile kenteekeneD zich voorde.
den vall een te verwacbtaD donderbui, bood Troemo
ziju braven vrielld aan ten zijocut den nacht door te
brongoo, van welke uitnoodigiog deze met graagte
gebruik ma.. kte .
Hui.beer e n gut werden daarop .poedig door het
e.entoonig plaeecll vau den regen in diepen slaap ge,
dt'mpe ht, waaruit, nur bet 6chijot, de gsst vroeger
dan du gasth.,er ontwaakt~, want toen . deze laat8~
in den vroegen . morgen , zijne oogeD opende. viel ~t
helll aldadelijk op ctat Diet aileen de gaat
niet meer
wasJ maar evenwio. twee k08tbare kains en verecbil.
lende andere kluudiugstukkeo, die op eene goed gesloten ki.t in het sl •• pvertrok bndden g·alegen.
. lammer is het voor deD gaathee~ dat hij het adrea
Dlet jlli8t weet van don .riond, die mis8chien tot aan·
denken 81 deza .voorwerpen heaft meegenomen.

onlangs ergen. in' W .~t· Java (Banta!,,) opsevoerd: hi.r.
in besta.nde ,dat ,nen . een bond en een kat .Is · bruid ·
en bruidegom' u ·tJ u.eht, en in vroolijken optogt onder
b.g~leiding vao lUuziek langadeD grooteD 'weg on
door . do Kawpoer.g' voort. Dit·bruiGap ..ar, in all .. dor.
tighei<l in ..en Jl"I.ukijn gezeteo, wordt. lIan debe.
woners . VIIIl ~oUlmigen . wijken,' die men doortrekt, ' Voor ..
gest.ld, en door dezen met w.. ter beaprengd. Men
voIgt hierbij den w.g n.J ar aene rivier. end ... aso.
gekomen, 1!ogeer. ziclt de , gan8cbe menig,t e te water,
en ont.ange .. de peuganteoe bovendien., nog eenaf.
w ·n de.lijk bad. Op d ." . wijze buldigt men ..en .aloud
gebruik,. d.tin tijden ,,,n droogto of groo~. . hitte .is
fOJrg.,&Ch~e.en ; 'een gebruik wasr.a!! berigtgoTei (in
de. ]Jintang ]JarGI) den · oOrBproDg "i.t kent, mlWlr dat

tern en to

ONTSL.AoEN;

.tocm.cbip de reie Mar Aljeh zal aan,aarden.

gebied .w at ·vroewJ

l'

verzoek, e8"01. uit '81and:t dienst, . met boboud no regt op
pensioeo. S, W, Clori&.

Duur ilen

.1'

iie

A<lll
Uat&viaB"Ch. bladen i. bet volgend .tuk tel'
plantoing gezonden:
'
.
'
A:7.71 Nederlandaohe burger!, "l1lue~ate"eJt

te

Hcsluiten ell Reflocllllngci•.

waarnam om
morao bpek

morlUug dat:

.

lij~I!~~t~~a~·.

men . b.zig: to· .• 'eulmeo .o ,er "rtike!-· 6.
toaD ' Von Bi.warch bin" antmd . Nadat bem in.age
,.a • . gage,en ..aa de Dotu len • . vroeg hif · ter.tond, bet

wooi".d ·vcor · be g persoo~~.ijk feit~ De beUl~ in .zijn · g&Bpr~k mO.t ~a~~~e, toeg e8~ brovene woorden b~treff~Dd~
den .fstand .vall "on gedoelt. 'un Duit.ohland lange
deD linker .RijnoeY-l1r, rioemde hij onbeBcbaande,. leugenacbtige ver~insele. II 't Is wo.a.r"t dUI! . vervolgde de
VOtst, IIde wcorden.zijn niet verzoonen door den Hear

Mallinckrodt• .mRar de.e bad tooh .ooroiohtigar moeten
weoen, toen hij
aanb ... lde en v.r.p,.,dde. 't Is aI,
lea leugon en I.eter. Nooit heb ik" zelfo Diet met e.en
eak.1 woord • . gerept van aM...d · •• n Duitsou grond.
sebi ed. niet van · eon .nkelklein d.orp. Diet van . e~n
eoka'!9- weide. Ik ",.rklaar de bew... ng voor .en hetlg
nitged.ehte leuge_, . allean uitge vonden ·om mij in 9.n
ODgUpst'g d.glicbt te stalle ... Van m1jn~ tagenatande,:,
,erw~cbt i~ voor mijo .peresaon geeue · ~~w.Ddero co~~~..
.deratie; ma,r. weI, m"llik .van .ben :· .i.oben .· dat IlJ,

'0

De vri.nden va" hot pude regime zijn op.liegend
eD hortstoohteiijk eo of,ohoJn menbij herbaling ondenonden bee ft. dat bun dreigementen on8chadelijk en
zond~r gevolg zijo, zoo blijvun' ar o.ltijd DOg vo.l en o,er,
die buu vonet oprecbt gemeend en bedenkelijk aohten. De plutselioge vanoeniug der boide reoht.rgroep~n, die 840 bet; Mini$teria llprji e u\V de medrderbeid
schook, heert tot ge ruc ll tl!u 8.aol~itliog gege'len 1 die
de Parijsche bevolkiug (; lIta ~ e ldl:u cu QntBte~den. Do
Broglie; ' zoo red eue~rclen 8ommigao,' II.toeat heel wat
toegegeveu hebbell OlD de leg itj·miat.en .te Dopen·· ·zoO
kro.cbtig . voor hem in d e bros tH ep:-inge , Dat hij .be.
loofd bad het ze,elljrl~ig gezag lies Doods &an zich
zelf over te laten, kon niemo.lld verwonderen oftegen..
vallen . .Elk waet welk ,Ie.aoh hij hi.rin de kuip heeft.
Douh er werd' g'dluisterd. dllt· L,·t v«bond tu.acben
Orleans en Bourbon m et de to (izeggiug bezegeld waa
van Italio geo oorlog aan te <loan f.' D wei daartoe a!s
voorwendsel eeoige vertOogf'o n ~a&1l be grijpeo die ~e
Regeeriog van het QuiriDaai ten opzicbte vaD de aanwezigheid ' der Orrflloql4e te Oivito. Vecchia. ·aan het Ka . .
biuet vaD Ve .."illec z"u gerlcht bebbeD. D. toebereid.
8f'len die te ']\>uton wtl rdt!o gemJlnkt t.ot bet V"tu'ster..
ken van bel; li'ra.naol, c 6kadc.1' ill de Chiueesche watereD, om eeo wrendigeo volk n tslIl. "f OOt hat vermoor..
de n faD twep oUideron t~ tu cbtig8:1 ~oh6nen uo die
goruchteo . eenige wtlQrsci.i~l/. l ijkheid bij te &~tten; en
cen uitt.lrukkelijko onlkellnlflg van ll. egee rings~{"ge was
Doodig 001 de ,·ero ut.1Utttu gt!l.noe.tleren tot bedal'en te
broDgen. Ns de vetl lvuldigo !erzl'kt.'ringen dar Uitfoe..
rende lfllcht, dll.t }' I'~llk. J'ij k md ulid urogeuuhedoD op
den beatell voet J ~E' ft, Z\)"llIr clit als b~wij8 kunDe.D dieneD, in Iwever wen in d~ tiu8ncic~ld wereld aao ·de
verklaringen ,'an het . ]''lir:d~b::l'ie geloof "slaat en bae
in zeker{} kriog en et'n f! (,I'W_'lij~t~ dolz.iunigl1~iJ t"t do
gebeurlijkht..'rlllJl .~ere kt:1utl \\' VI'l]t;,
De blind t\)ch, die ll(l dit (10 l;Cn blik tit' reactioDBiren
omspant, is te hccbt tt~n dnt Ot'O t. ijdelijke verwiJding
"aD de go.pil.lgt'll, ' lIi " de vt'l·s...:hille tt l l ~ .fMotien scb~i.
den, hem ZI) U" kUIIIHm dll t'J lI bar ste ,~. ~::tltalve het ~al
le8 omverwerpen I ! rnll icrft liRIlIt' , dut hf'n alJen naDgrimt,
kom~ ean ditJP" rli ggendo o orz,Hak lIe steeds wederke&o
reode con8gc~ in \Ir.I~ i (1 der m o nlLrc 'u~len' ophelderen.
Ret st:hip, llut bUll .. 1I t' r fIJriu iu tlraflgt, is du K~rk
en hit'r Ol1tlJ) o~ te Tl wij 110g IUn.n.ls de v.r aag: Welk. i8 '
de etorkta van h ~t c li!dcal ia ,u'l' i n ,b'rank.·ijk ?
Om hert ferhoo~ d zHlfrert.rou'lVl'J\ en d en vernieuw..
Jen invl~ed der kerl.. lijke p&rtij to v.rklaren mo.ten
wij op de felten de B.~ndac. ht v~8tigen, diu haar outwik.
k~E.iJg bevorderde n. Rt:lt eerate is u.lgemeen, namelijk
de stoeds toeneDl611dtl inmengiog vall clan godedien:,t
in zaken van politiek, die in 11.116 landen de ~riften
prikkelt, de gedacbt.n b. zig bondt; klei". oneenighe.
deo', . weleer bronn~o vau ~vrijviDg' 00 botsiog,' dO,o t
voorbij tieD, ' Europa in twoe. '8 lagordeu BplitB~ en op
OD8 tijdvak: een , bleekcD . weeracbijn werpt van de.. vlaOlmeo, die de geb •• le ... tiende e.uw verliobtteD. Voeg
d .... rbij de . milldalen. die Duit•• hland en . Zwitaerland
tot beteugelinf! ~ of zoo.I~ . de. Fran80be ·.Ierioalen
zeggen .~ tot .. fuuikiDg en ve~".dering ·.an . bet KatholiCiame in. h.t werk .tellen ~o' het kan niemand 'erbuen, dat ·.ieh e.r. · relicti • . ge.oelen doet bij den
~ oud8teo zooo .der KI:H'k,". \vieo. bat alleeD aan. grooter
vermogen r.alt · om meer baudelend op tu treden. ·De
"ndere bij&oDd.re 8anl.iding dient in den oorlog .en
zijn 'ge.olgen gozoebt t. worden.
.
ToeD in 1870 de noderl.ag bij S.dan voor de
Kei.erlijke dyaa.tio noodJottig waa g.worden. zag de
geo8telijkbeid in, dat.betGo~'''''Qement der Nationale
Dafenaie •.' welks .t.e.• an wae · tegolijkertij<l b~t grood.
gebied te be'rijden on de 1!.opubliek te veatigen, .oor
de kerkelijke lank g.vaarlijker &on worden . dan de
io,al en de . overwinDing .. del' Duitscbor.. Hoeverbit!:ord zij oak. togen, den v·reemdeling . moeht ,oij.n,- die
het land met zijn legi.• onen . ,ov"r.troomde; . eon feller.
baat be.i.lde b..... t.g.n den·. bi,!o.nland8chen· vij"iul,
die meer yan ,Dabij beken!! en te ducbten was, ..· De
Jesni~ten ,.wendden dan :~ok ·.tle p,ogingen &an . om 'III .
J

f
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''l1dlilItl-tktl,'Ilmdken, :Be< 11:l~,.eea"_hl.lat l1iI;al1I.IteD~uiii • •bj,rut:• • 1~QiJ ilp.··a4i:~ ·aN'daM lIIuda hlP1&p.«!t 1111 1!'JIlf i,jtIIna 111_ ~-. •
Au
~ng 'el' Prtd!lel!, IIlMl. 816 mge\ioe~ wei'll. In NOOl'd·DuHioflJ.... d I1riTa.fr .altken ellitr'gtIl'81l fn den IIIl1urt stenden til tiiW~lllU 4id&li
wel lIleti dat geme
Iellt Ill, .
,1/1'<11 de "ppi'aiIi de. IWpubllek
Q. a. Jlulk eene ill 18'11 te A.ltolla ge8t1~hto f~briek
eJl til -sta.n.
1>8118," atamelde de jUDg&
.ts E%mouth
:. iliell lIIr~rtI'e BOohten o\j overal. waar ..au J Erdmann en Oo~ nil vele beproe>lDgen 18 itet
Onoe wagon was nagonueg de .laatats 'vaD del) Jan·
werdBll de deuren YBn deD wlIgen a8Biotsll en nu
~'_.".' 00g.. 119Ui&. geWl.·O. bt in de .86.'b. Bal..legd8., ....U. de.n Ulm~r fabrieka..!'t .g... eln~t, . eeD.. fllbrlek.1I"..t ..te be••i· g •.lItr.ei!l.e~ maar e. ~~ p"!,,ag.ie
.. r sttlpte bij o~Bin •. 'tWas. ·llOh.m.'fllmen ~~ gr.1JIl.del•.·. weer•. • t....
. - '. ."

..01"

I'd.

de geeStdrifb eil!> 1rerkelYke riahting te geven. opdat
de uitweTkeahm .••n· bet· {nontiame uiet aileen. bOD
IIaak be.'gtIIlW
... 'gen maarook diedss. te.g.?oS!and.ers ~f.
. bl'euk 1i01iIl.... doen. Zoo wera in den beginD•• gelljk
lJromIiGo.okveelalin Duiteoblaod, 'de .krijg·al. ee?,
heillig& oorleg voorge.teld.· .. Ie eeo kruiotocbt, wRarblJ
men teg8B ongeloovigeneo kette.. I.uweren. b.b ..len
, en Bioh verdieo.,elijk maken· kon. 1'0011 trokkell Chao
• retta' Keller' Larochefoocauld enauderen, in wien de
moeden de'ijver deroude Veodeeera. glooid~,. door
denpriesteroegeu saDgevourd tegeo den voortdrongen.
den vijand op en de gewijde banier van den geweoen
88n.oerder .dorpauselijke zouaven prijkte mel het
mystieob symbool, dat later I;log een~, te~ behoeve fSD
Heori,V zou wordeD opgeheven· en . bIer r.ed. de
god.rnobtige vrijo•. baren de.dzLD~en:
Sauvez,oan,eola,l'rao.a
• .
Au nom du Sacre·Coour. .
Zoodra. eebter' a.lle· p gingen nut~eloo. bleken. SI1
elk su.ee. bet ga.ag derrepubllkams<be regeermg
alechts ver8terl~ell kon, ,verfianwde -eeml~lap8 ddr Jezuieten vo,derlaudsliefde en <le oorlogsrawpeU' ~erdeli
den geloovigen alB een strllf v.oorgehouden, ,dIe het
land. voor zijnoogerMbtigheden trof, wanronder hot
. ..
verlaten van Rome oie, de geringst. was.
Toen volgde een heimelijke, biononlouJache. atrlJd,
een 'tegenkautiDg in .bet donker" IBngzan~, 8chuchter
eo gloipeDd, moar hotig, wer~zaam eo .eker en wat
nietonmiddellij~ kon verelfeod worden. werd later
dub bel afgorekend. Metde legi~imisten. ,lie inl'ebruad
lS71.in d. Nation~le VergadarlOg tradeD, stonden voor
de cleri-eale partij zooveel gemachtigdeD alB macht~
bebbendeo op. D. Orleolli.tan. die ~wintig jaren laog
gez\foegd hadden om hUD geled.en verhezen te her~tellen,
die voortruijmerend in den zoeten droom, dat het
gRoa.be land hun denkbo"ld"n deelde. zlcb .10 beeld·
d,agers van hat liberalisme hadden vertooll<l, zagen
oauwelijks . den. vloed rijzell, die bun met oooveel
moeite opgetrokken toren dreigde wag te Bpoolen of
lij Bachten ter eluik en alII berouwvolle wndaren
beul eu oteun bij de vereerder. vaD. den 'luden
Koningostam. ED om in hetzelfl!e gehd mat hun
bODdgenooten, .ien ook met dezelfde .wape nen t.
weren, bekeerden zij zich tot hat cleriahsme, waarran
zij nooit :Etter afkeerig waren gewcest. Leerlingeo \'&n
LIICordaire, Mont.lambert en Lnmennaia. die gelijk zij
in d. opp08itie vrij.inDige ideeeo gellUldigd hndden,
Ichrikten zij ploheling ,'oor hun, stoutmoedig yerleden
terug, e,n trachtten met de VtlrdlOnsten van den pro·
seliet e'en 'on\"flu.1ht~fl8r en 'doel.~oo~ tl:"genslreveu to
bedekkel'. IIlIdden Zlj -l-'loegor VTlJutnd var::. geweten ell
van drukpers gevrllagd; nu zQuden zij op h:;t gcschreven
woord Van anderadenkelld<m beslflg h'ggen e~ d~ bograft;;;

~::~~re:~~:~g:ng~j~~~~~kebee~~t~~~tz~tX:z~:tre: v:~~~~l:t

de~. da~ I~ hoedaQlgbold D1••~ ban.den. bet ~ngel",:be
een sl.ck Jong meldJe,. lneen. groote~ grij~n' owalag.
e~ Bel(psche staat,. en dllt b~ de verlaagde IIlvoerregdoek gepakt ""meteQllDetvllteo r618bo..,IJ8 met. flu·
ten. die.. de Duitso.~e .rijks.lllg..,oor h.at. ' im.pOlteren v~n
waslen . . bl.De~e. 0 oP. bet buofd: ',Z.e Bcheen ~em.·gB. lin~..
ruweproduoteo (riJotJ bewerkt .beefb, ook bBtrek~BllJk
badeesd te '\In, als ,lemaDd, dlBlelden gerelld beeft,·
d~n p~ij. ·.~I kDnne? '.oon~~..ereo •.. De rijst.~tljfsel
en oam. }Il b.~I"ileloo. 'in Aen ooupeoooilge.iente·
wordt. In prlm~ .. quahtelt. blJ. voork."" .. V001. 19f9o~d.
hebb.en, d,Jht bV de door ~,'nat~..
'.
,...
'.
gebrulk,t, en V1n~t ook.,a mlDdere. soort veehnldlg... ,Me,tverlof,Jo.oge da~ezellk; •.• ou t ~~et betel'
tueplll\o.ng ID pap,erfabr,ekell.
Ign. dat ge wat d,.bter bg de kaebelkwaamt P
_ Eon .•eld"aam voorko!"ende en bljeond~ere /(ezind.
. . De le.er 8al .eker wei weten, dat. de spoorwagens in.
heid VOOl den militairen dieost wordt. aatigetrofl'dD lIij
de' Vereeuig~e. Stateu door d~"ren eu' kleine bruggen .
de gebooder.Jalink, ·.ooou. van V. Ja(ink. in, 1••• 0
met el~8&~ 10.. verband etaBD • •oodat de conduotmr
veearlo' te Olst. die oolf ala vecarts. IS jareD tot 18S8
den trel.O to !!Joe, gansabe lengJ;.a. betraden kao. ladi>r
bij d. 7. afd,ediogdiend. eu het MatalOn Kruis
,wagen IS bo!endlentotverwarml~g von eena bebel
droeg. Zijo zav6n, Z('ODS._ zijno.llen in den' krijglH1ieD~t
en voo.r dorstlgen vaD water voorzleD~'
getreden. of.cboOD diegeneD. die "an de loting moeo,
. .De pDge da~e stoud weer op. scbeen .. een .oogeo·
teo deelnemao. bebben vrijgeloot. D. oud.t~ en de
bllk.laog bo.ln"a!ooo,. maar Tolgde ~?eD mljD..raad toch.
tweeJ ••oon Damell in 1861 dieost voor de Oost-Io.
. .Gaa~ deze t'~jQ tat :Says~at..P vroegzlJ meteane
diBche bezittingeo, ... erdeo d.a••• erspoedig ood....
Bt~m. wl.r wellUidendbe.d mlJboogot aaogenaam aao·
officier en maakteo in 1864. '65 veroobilleod. e",pedi.
deed. .
.
.. .
'"
•
.."
tien lIledo. De earate werd vier maleo meer of min.
,Ja. KaD IK n mlScbleo opeemge wyoenn dlenstzlJoP
der erJlstig gewondj hij kreeg oen Bcbot' door beide
Ilk dank u, neen - altbaDs niet, voordat wij DRst
bl'Jcnen, cen laoEl~tl1ek in den linker-schonder e_D een 'Bayawater komen." .
_.."
randjoe door den liflkervoet bij bet veroveren van vij.
u Dat tal, over drle uran ZIJU.
andelijke versterkingen. Wegens zijn moed in .er.
,Houdt d~ trein underwegDog eens otil?"
schilleode gevechfen werd hij godecoreord met de Mi.
,AII.een b.j Exmouth.".
. .
lilair. Willemaorde; hij' draa~t de medaille voor
De Jooge. da~e zuebtl. nlo u~t ?e"e ~errUlmde borst
tWBlllijllrig:en tronwen dienst: ,Ook d0' tweede heeft
en drulde ztch In baRr hoek. B~J t SchlJDsel ~or tsge'?,..
deze medame. De derde. vierde' en vijMe zooo gingen
over h~8r I"'ngen~e lamp kon Ik nu bet geo~cbt !I"J'
n •• r Iodie, na eerst bU het leger hier te lallde ge.
oer relsgeooote "en. Het was dot vao een hef klod.
' diend te hobben; da derde beeft in 1868, toen bij
want .ij oobeen mij op zijo .buoget ••otien jaa~ toe.
sergea"t wsa te Soerabaja, oas van .even drankeliogen
had groote, b.lauw~ oogen. hellt blood. glad not bet
gered, die, badende, door den 'stBrken 'stroom waren
gezicht weffgestreken hasf en een mondje a)a een half
medegosleopt; hij verkreeg hi"r,oor de reddingsmadnil.
oDtlok~o ro.okoop.,
.. .
Ie eu een lo'fft;llijk getuigsc"rift. No. reeds aao vroeRGIJ .. hobt. zeker Yr~en~eD, dIe U 10 Bayswa.ter wach·
gers expeditien decl genomen te hebben, maakte llij
ten,. mlJn klOd?1l vroeg lk na e~ne poos.
ook den .e..teu tacht tegan Atjin mede. Generaal
,Neeu, sir. i.k ga naar eene koatschool daBr.'·
Kohler snauvelde in zijn onmiddellijke nobijhaid. Bij
,Dao zult gil' op een wat oogelegen uur komen;
het nelIlen von don Missigit kraag Jolink aen kogel
tagen •• n nur. iu 't hartje von den nacbt."
door zijn pet en be"ft volgens geluigeni, van ,erachi!.
,,0. dat doet er oiet toe; ik ga. regelrecht oaar bet
lends oflil!iere.a zioh zooda.nig on.ieracbeiden, nat hij
schoolgebouw:"
..
_
.
is voorgadrago,l voor da l1ilitairo Willemeard.. Op
De oO?ltrelU otoof ond.rw.~1 m. et den atadlgon, OD·
26.jarigen leeftijd draagt hij ree.us de . med.ille voor
opboudehJken polaslllg van zyn IJoeren hart voort. tot
12.jarigeu dien.t eu is thana serge.nt-majoor. O"k
zicb op eeno de oigDaalftuiten lieteit hooren en bij
bevindt bij zicLt meb ziju lderden en vijfden broeder
langzamtlr begon to gaun.
bij do tweede expeditie t)gen AtjlU, -de tw~e laatstuBij Exmouth kuuD6n wij bier nog niet zijn," dackt
genoemden ala fourier e.n sergeaot. De zeod. io op
ik, ,of ik moet ,gedut hebben en niet op den tijd gelet."
ruim 17.jarigen leeftUdkorpara.1 te Nijmegen; de ze.
Ik keek op mljn borloge. 't Was eerstbalf twaalf
vende au jJ)ugste v.d'trolt: dozer dageu naaf Kawpen,
!3": ik wiat, . da~ wij nittt voor sen. miouut of wat ~.a
wu,ar hij bij het IostrucLiebataljon is g~plBatst. Allan
IDlddernacbt In Exmouth konden 21JO. Ik w~at.'f bet IJ8
passen bl'aaf op eu ziju zaer gf)zten bij hun ,8uperieu..
van ~~t .vslleter ~n ~?ek: uit.. .
.
"eu. lIet is ~o hQpen, dat de moeder, tIie s-Jdert vijf
WIJ Ineiden shl blJ eene klelD6, eenZ8ma hut mid·
jaran weduwe is, hilar drie &au den oorlog deeluem.en..
den in e~n dicM- dtmneuboBch.
•
de kinderen gez.outl moge terugr.ien.
Ills dlt Exmouth p" vroeg de zBchta, wellUidende

bis~chop

k8r~

wBanden, ecbeidi?g v~n Kerk en Staat geeia~~lt,
thana zou e.~n zl?~pe1JllH, ?aarop, ee~ g:~wel ZJju.
Vord~rden ZlJ -eel't'ljl!S ~;>:'~j!:i"l.d rflll vereenl!flllg1 'm:::lll
moe.~ heden het gevoelen lOgan::: doen 'lUden, ltat
de orde dB8rdoor hedrei~d en de wa.atscna,pplJ gesllJopt
ward. :W8ue:cht~m tij' oud~r Karel X -~et kiearc.cht ~,it
te bralden en wei voor. blJnn. sl1e burger6 toegankel1JIt
te maken, tweeUlBal vlel hun de scepter to. beurt en
~weemaal ~.oo~, den duur van hun be~ind bevree"d,
k~a.mpten Zlj zlCb ann he~ ouue va.~t ot poogdl;l~ het

_ De nieuwbenoemde
van Kamerijk,
dimH~t R~gniur, hield onlaDge in die stad zijn pIech·
tigeo intocht met ai die praal en glans als bet door
Nl\poloon ITIgesloten concordant \,uofscurijft, maar nat
roede •• dert ooheuglijke tijden in onbruik was geraakt.
De st(lc1 was in feestdoBo.!h gehuldj overal waren v!aggen
uitgebtokeu en ops~hrifteD uang.)bracht, die den kur..
diLaal ala den Ddoor God -geeerden man" en den
aroem ,van Kamerijlt" verbievt1n, en, aan de hoofJetrateo had meD eerebogen opgerieht. Asn de receptie
Darnen nIle officieele persouen d"al.
De uragondere

8c~ikten tij over het cent,raal ..bt'1stuur of de l\eiz~,i:lijke
method. kw&.o hun gerlefoilJk en buogat brUlKb...
vour. ~n. wat bleef ~-r van bet zoogellaauld? h,bera~e
~.lltbollcIB.we over? _Zouclert .man LaIDenr:sls Ult, dIe

weg, waRrhmgs de stoet zich iOU begeven, iIi' orde
-g.scha.nl. T. 12 uren 's voormiddags reed. de kar·
uinasl de poorten Van Kamerijlt binnen. Dragonders
opend\~u den Btoet, daarop vOlgde de wagen TaD den

:::~::ra~~68~~:z~~e~keieiz!=:::: tt~8:;~t,e ui;l~~ t:~ ;::d~:: !:r~~~o:~r~:r::g~~:n~a::!o~~i:e;:~o:;; d~~
~i~::;e;:':P~~~·vu~~:/'::e::,~~Odo;:a :ee:r::~il~~:;'

heid, alB eeQ nieuw wacMwoord,bet ontr.ag en de goede
Lucht del' ooderd,uen op de proef 8lieide, wan.gden
het weinigen voor die roepl3tem d.Jof te blij\'en; zij,
die geheel waren afgeweken, glimlacutell en hielden
zich verre, doch :zij, wier _L"lf ontloken vrijzinuigbeid
nog altijd eeu kerkelijk karnkter uroeg. bogen bet
hoofd en zwegen,
(Vat!.)

Gemengde Berichten.

per-

-~---.

Den 20 In.uuari melddu zich te Hurderwijk. een
BOOI1 Ball, die voor ongeveer drie jJ;\ll.r met het atoom8cbip .1nll,m III naar Indie vedrok, lJij het verbran·
den vao de boot 113 hij, 118 aankHwet in Euge!and,
gtH.it!8~rteerd. i,lio uaur dl'ie jlll'cll dOlJf'gebragt te beubeD i6 hij weer te Hnrderwijk aangekomen. dewijl hij
zoo het Bchijot, 10 Engeland gtjl;1u tniddel van beBt.aan
had. ThaDs beeft bij zicb vrijwillig aangemeld en is'
Daat Arnbem getranaporteerd.

- Te Urbino, de boof'Jstad \'au he~ voormalige liar·
togl!om' VllU '-di~1J uua.w, is het buisje, ~aD.riri Ra~
pbael Sanzio in 148a. het lieht tag, en hetwelk tot nn
toe particulier aigendulll was, aang"kocht door de J..a
cademio. -Hafa.ello dll Urbino, VCDr don priitJB \"an
I 10;000. Het huifJ zftl gehljel w0t'cil'Jl gerest8ureerd
eD 'een 'museum zOol er in worden opgerigt, tlst - d~n
maan van den beroemden schiltJer drangt.
- Da beReode Ned. Wright de bake.rde did.II'el
ke reeds meeTmn.l~n bijeonkomBten he(lft belegd van
dieven" Dude en jonge, ,die hij, door op Ztju eigeo toe·
utarid . te wijien, aanschouwelijk de voordeelen van een
~9x:lijk b~en ,aantoQude, heaft i~ het begin dezer maallu
in eene ~meetir.g van di~fegge1) het woord gevoertl, Ie·
(fere vrollw -moest, om tot de vergadcring te worden
toegeJateD,- minstens eenmnal wagens_ diefstal zijn ~.e~
o11dee:d .. Zij werden op thee .en geb.k en laterop
\'loesch onthanJd. ~ed Wll-B, ditlUaa! bui~angewooD arm ..
g~,188n en de vrouwen niet minder. Hij heeft,l)ejoofJ
hetgeld voor eeoe kerk bijo.n te brengen; devrou.
weD beloofden getrouw te oull.en kerkg8ao.
"'-De.er dagen ou!-stond er te New-York brand iu
0.". poppenspel. Op bet eerste alarm onelden twe'- af.
deling.n'der brandweer n.a.. de plaa!s van het onheil.
waar zij jni.t geiijhtijdig aankwamen. Groote verbaziog
van beid•.. zijdeu. De 6e afdeeling Terklaarde Diet t.
bogrijpen. wilt de 44e met don brand to maken bad.
en de 44e bield vol. dot b.. t ,g.bpuw. in baar wijk lag
en datno. 6 b,.iten haarbevoeg&~'\l ging. IDtussohen
branddebet theater Ian bOTen tot beneden. Eiodelijk
begonDeo deopui~,en pompg.. teu do~okijd. "iet te·
g.en den brand, maar tegonelkaDde,. ooodat de polio
tIe ganondzanktwa. ben 1I1Ien in te rulrkeD, juist toen
bet brandend perceel inatortte, Er is IIU e.a proccs
unh!lngig tUB.cbeo 0:0, 6 en 44· om te doen nitma.
ken,me, ,eebt had de.o brand t~ blnoschen in een go.
boow, dat zij beideD bobbeD iaten afbraLden.

.....

SliJl.8~ uit~iM ·.V~lgens berigt"aD de Wurtem:

bergsou., 4!!1e',an koopbandel haeiteeoe {abriek te
Ulm,. tot heilen .de .oeDig.,.in . Zoid.Dllitsobland, vo~r
het '~er8t de. ve"",,6l'dilfi.Dg. v.~<8tij£,el nit rijBt begon.

;:~d~;~lda~~~ri~e~:~:lv:a:U~"!m:~:una:i. ::n~:~;~I;~~

8te~N:et~e~o~e~e~Dop~:~t:~e:i:,te;::t ~kiEl~7e~~o,~e'Schijnt

een klein tussObe!)Hta~~oD."
"
"
uHoudt de tra~n btJ al zu-Ike 8tatl~u8 stll p.
_
IIDl)orgaaos met; ,~.r moet e~n ~lJzoDder selD ,ZIJ~
gegeven. - Doch g. ZIJt koud. kind P Uwe otem tnlt.
uJa, 't is viuuig koud," ~fli-de de dame op pas hoorbaren toon en wikkelde ~ich. va~,ter in haar sjBSl. /Ilk
wou, c~~t het weer voorul,t- glng. • ))
.
It WIJ komen 81 weer
In bttwegtng antwoo~dde lk.
"Zag eeDs," vroeg ik .dtln cOllducteur,. die juist weer
d~or n oozen wagen glUg, II W"aarom bltllden we daar

8t1~be

mactinG bad geen water m e 6r," zei de man en
'"

gi~g_ verder.

lk begreep dadehJk. dat d.t .eo ~oorweDd.el wa..
~D8 oponthoud .~ad pa!!! eene halve, mllluut g6duurd ~n
tn zoo kortan ttJd Ron mUD den stoomketel onmogehJk

VU~~j~'

miouten later trad de conducteur woe, io on.
Lucciani, en de abt Bernard, vi~8risgenerllo.l, ·plaats
zen wagen. lit. maakte voor hem nas8t mij plnata eo ~el:
geo~lwen taddeo, In vijf audere wBg~n8 bevond~n zich
/I Kom en blijf bier wat :titten; gij hebt nu toch niets
bet kapiLtel en het gevolg Van den nieuweo bisBCbop.
meer te doen."
De stort werd eveneens door dragonders gesioten, Bij
De mall deed, zoo.
de poor ten ner sta.d Htonden de brand weer met het
a Wnarom wondt, gij mij de waarbeid niet zeggenP"
st"delijk mu.iekkorp •• de ge.otelijkheid met hare bn·
fluisterde ik bem io bet oor:
niel'en, de geeBte!ijke corporatien, de. hoogleeraren 'fan
uDe w~18rheidplt vroeg hij evon ZBcht.
tlet groote en kleine lieminariuOl eo een etiredepntutie
DEi, \\tat do reden was, waarom wij daar stopten."
vao dames uit de .lad. De onderprefect en de bur·
De co"ducteur glimla.hte en nntwoordde' toeo:
gelIloeeter der stBd stonden op een estrada. De aerate
.Nu wi! ik 't wei verkio.ppeD; 't 'NIlB om Dog aen
hiold een toespraa. tot don kardina.1 en .telde bem
passagie' op te nemen _ e~" mao. die ons VaD Baysden burgemtlester voor, die Z. Eminentie aveneens de
water tot die hutte te gemoet was geltlmeo."
verachuldigde bulde bracht.
,Om 't pl"izie, te bobben de.elfdo roi, weer teo
Nadat de kardina.1 in het ko,t had ~eantwoord.
rug te'doeu?"
toog flij onder het gebulder .an het ge.ohut de. stad
,Jo "tellig. en om 't pleioier te hebben vao met
bioDen. DiJ triJep~n pl'SSellteel'Uen net geweer, de
,zaker ieIDllnd l1 ta reizen. Glj voor uw persoou be.
trommen werden geroerd en aile klokken der eto.d
boefL geen zorg te hebben: 't is een- van de gebeime
gel oWl. Op d. Place d'Armeo gekomen, gaf de kardi·
polici •. "
.
na,d 88n de monigte, die zicb op de koieen bad 'ge..
0 WatP :Cen . . • n.
worpen. den zegeD eD begaf zieh naar de boofdkerk,
Ik atoDd op hot punt van dio laotste woorden op
waar eVt~neens drugonders waren opgesteld.
den -toon van verbazing- hardop te herhal~D, doch de
Te 1'/, uren had in het aartsbioschoppelijk paleis de
cooductour guf mij eeu weni<. dat Ii< zwijg.n muest.
officie.le outvaugot plaato van aile collegeo, die t o t , Wi en is hif dan op het spoorP". kon ik no eene
3 ureo duurde. SederL jareD beert in Fraokrijlt
poos niet nalaten, fluisterend te vrageo.
dergelijk feeat Diet plnat. gevoDden.
,Dat weet ilt zelf nag niet. De o;eot wil liefat geen
opsobu.,d;ng m.keo. voord.t bij t,t de arr••tatie over·
goat. Wij zullen dUB eerst wijzer worden, aJa wij te
FEUILLETON.
Bdoyswater komen."
u Wattr is bij dLlur"
,De gebaime agentP Rij .it danr ginder bij de deur
De schijn bedriegt.
BEN AMERIXAA.NBCH NA.OllTSTUK.

't Was. in een bitter konden JaDuariD(lcht, eon
nacht, om den geen dB" vindenden voetganger in gevnar
ttl brengen van verstijfd neer tB zinkso, om .Iooit we.

der op te .taail.
Vi.s stoom heeft toch ~en groat voordeel,n browde
een dlkl(e oude beer, ilie if} den coupf zat. /I Wind en
weer dereu hem niet . Geell paard van_ vleescb en Moed
zou eeue kou, als van dazen n8cht uithotidon' maar
't ijzeren ,roB rent, maar al door, uf de tberm~m6ter
op nul of op het kookpunt staat.'"
Op dit. o~g.nbli,~ trnd deooodn.teur in den "asen,
.10' D.~ brLefJes, IDljoe ,h.eereD.,' -als. ik verzoeken mag,,"
oel hiJ.
II'Dat .is el"n kod van belang, couducteur," zei ik,' terwijl ik met mijDe atijfgewo,deD vingers in deubors!;,
zak van mijn joa Usar het biljet focht.
,Ja, ',vorig jaar. io daD naebtop deatweedeD Fe.
broari baddeo wij ook 000'0 kon .. · Tom Blake.lee. den
conducteur, ~~vr~'r'9n bei.rTe 'voeten, on; een V1'OUW, die
met haar klQd vaQ, OblCBgO kwom en aBO 't station
BIiDn uit8tapt~. bad Dog maar .eo lijkje io de armeD."
,Ret sohaap was bavroren P
'1!0h ste.n. De arme moeder han. dElar. oobter geen
begrlp van en geloofdo. dat bet oliap. Mijo kin" io
doorkoud, ,tei Z8j .' maar zijn we tbuis, dan zal ik bet
~el warm. krUgeLl.- 't Was toen Dat .000'0 naoht. al.
(I

UU' weer.~'

Rolrdwick.waarwij j~ist bnlt hadden gehouJen . was"
eeOe .rij. aalllienlijke etad met eeo. fraaistatio~.ge.
bouw,helder liohtende gaBlantarenB on de. gewonega-

;:tr::~~tn.ZijHij o~::ij:~d~g:u~B~l~a:io~i::er o~:e~~~:~

T

l/ie had. g!~\l~:
'.
... ' WaarlchlJolQi: W1!.8 meobaog dab' debooadollner
!fed.".rsnde het: s..ti\h.o"d
.. en.. 0.'.nte.D. appen. kOD.'''.BDtW
.. 001'.dll.1I
Ikop gasmoorden tOOD.
,Mag.;ik u verloeken. mij een glal wBterts hlllenP"
.roeg mlJoe scboon,;. onbekende,
lit Blond op eu glDg naal bet fontelotje di'ohtbij de
deur. scboon .met onzekeren :tled.·want de train was
nn weer in ..olle vaart. Toen ik den tHIDen beke. in
debaod nam"merkt~ ik. ongelnkkig.dat die aBO een
dllDoen ketting san 't plankje, waarop hij atood va.tzat.
,Voa geen moeite." 0.1 mij de dame. die dit ou ook
lag. met een vriendelijk I.chja. ,Ik oal lelv. wei ko·
meo."
Ik vnlda den baker ~,n bood baar dien aao, daub in
p..laats vaD bern. aan to. nemen, schoot "ij mij . . .P lol.a·
ling voorb:J, stlet mat gaweld be~ portierQ{leo en
sprong op de slLaHe brug. door middel waar'van de
versebillende wage"s met elkaar verbondeo zijn
.' Houdt baar! Roudt haar.1" oC.hreeowde de politia.
agent eo Bpr;oong op. gOooducteur, haud haar.!1)
". Alias, in' den wagen kwam in bewegiug en op8c~ud.
ding. Ik was allereer~t bu:ten op, de loopplshk, maar
lag daar niemaod
daD een balfverkleumden pakker,
die vnn schrik en kou.tood 'te trilleD.
,Waar iede jonge .n.ame gebleven?" riep ik hem
toe... _
~.
.
_.
.
. ,ZIj sprong h,er not•• oordat Ik een band na.r hkar
ult.tekeu kG"." etamelde deg.vr""gde.
,Dan moet zij oogooblikkelijk geradbraakt zljO." oeide
de conrlucteur. de ochondero ophaleode. ,Zulk .eu
sprong bij volle Y8ar~ is eeO' wisse dood."
"EII <lie aproog koot mij vijfhond.rd dollars, wan~ dio
prijs wasop 't vrouwspertiOungezet," Zt'l dd agent met
een verdrietig gezicbt. (11k wou bier onderweg geen epeetakel wakeD. maar wachten. tot wa te B,y.wBter waren
en dnt was dow van mij. lk bad baar ter.tond moete"
pakken,
,Mijo bemel." riep ik. ,gij wilt toeb nie' oeggen. dat
dit kind •.• /'
Dat kind •• ooals gij die per.oon uoem'," antwoordde
da agent. "beet Alice Bustou is eeo getronwde "'>Ow
vaD twee en twiDtig jusr. b;.ft in koelen bloede twee
men~cben .vermoord en 20cbt nu naar Canada to out.
komen. Zoo staat bet met de zaak."
De treiu bield inlu.s.hen Opi bet gegeven oignaal
stil en de conducteur en de agent, bij wien ik mij met
nog e~Dige pasllagiers s8.osloot, gingeu op d~ baao tea
rU~J om bet jonge, B~booDe wazon te zoak.eD, wolke
beminnelljkbeld en tlchijobara onachuld mij zoo, stl'Tk
hadden ~augetrokkeD.
Ten gevolge van de r01.ende Bnelheid, woarmede de
trein geloopen bad, mOBsten w:j vrij ver gRaD, yoordat

op

~~jk::b:::r::ru~~~~t~onden. Zij lag dicbt naaBt_het spoor,
J7Aan de oordsche gerecbtigheid ia zij onti:&napt, niet
nan de bewelscbt';" zeide de agent, zich OYer bet lijlt
neerbuigend.
,Gelooft gij, dat zij deD sprong waagdo in de hoop
van ro ich to readenP" vroe" ik.
IIDdt boopte zij zdker; ~rouwen zijo niet wijzer. Evenwei had}k:- buar niet voor zoo ODverstBndig gehouden,
want dan zou ik anders te werk gegaan zijn."
Datu hat lijk op en droeg het naar eene raburigt- farm, wua.rD8 wij nao.r den treiL terugkeerde.n,

M,,"

~;el::: Q~eUv;~aem~a~ dele ontmoeting ruim e~n balf.uur

ToeD ik den volgenden dag de bijzonde,rheden van ~
den moord an bet tragioahe elode del' moordeoareo
lus, dllc~t ik aao die blauwe oogen, dien vriendelijkell
b1ilr, dien lieven, frisclleD mond en voelde miju hart

door de togeDotrijdigsta aandoeningenbowogeo.

Aangeslagen Vendutien.
Donderdag 12 Maart. Vo"r rekeoing van en ten
buize von Mevrouw de woduwe V 8n Maaneo op Sieko
door A. Meijer.
Vr\idag I,! MIIlI,t. Voor rekeniDg vaudeu boedel
van wij~eu P. Andrao8 in een der loku.le:l van, het
,eudll·:,antoor alhier van eenig. tot den boedel beboo·
rende porceelao.
Zaturdag 14 Maart. Vuor rekening van den Jande
in het, stad.verbond en io '8 land. algameene pakbnia
alhier van eenigs afgekeurd. nrtikelen.

ADVERTENTIEN..
Publieke verkoop.
Op fI,'ijdag de.. ~Oe:l" Maar' e. k.
des voormiddags teo tien ure,
zulleo voor rekeDiD~ vaD den boedel van wijlen cen
beer C. ANDREAS. ten overstaan en io oen .der Iacalau V80 het vendukantoor te Samarang publiek ver·
kocbt wordan:

DE HUURREOHTEN.

op ,de in de Residentie Soera/ra_rta gafageD, landen
te malten meesterlijl< te vorotaan."
Karang Ale. Dari. Kamassan en onder·
,Maar wat voor misda.d ia er dan goploogd?"-b()origheden, groot blijkeos Gouv"rnemeuta Be·
.lu't 00, :n Juni 1871 no. 31. drie Soloocbe Djonkan
vroeg',ik.
,.~len allergruwelijkate moord. Eon vervloekt. hand
of 2195'/.. bouwa van. 500 rijnlandsch.roeden.
beeib eODe jongevrouw en haa, ounoozel kind den keel
Deze verkoop ge.cbledt baboudeos·d. nadere. goed.
afgesoede'u en verv-01g''IlS 't huh~ io brand gestoken."
keuriug VaD de verhullrders der gronden en van bet
IIGoederLidren hemel,' zoo'n moneter 1"
GouverDement va.n NaderlaodtJcb Indiu.
zullen
Dit allee was tU8Bch"n den eondu~teur en mij natuur..
wordtl.ll verkoch~ 'oor .rckening van, dezeJfJc): toedel.
Igk.• a•. bt geftuioterd. De eer.ta .toLd on up eo verliet
Ie, E.o ERF b.b •• uwd met eeo Kapitaal ·steenen
mij. zoodat ik tijd bad. de phyalonomieD van miju'
Hni. me.t panneD gedekt euda.rbij behooreoda bijge•
. reigezelscLap met een, gemengd gevool vao 8ebroom
bouwan. gelegen ,alhier ~.n d. zuidzijde van den. weg
eo niauwsgiergheidte !Donateren.
oaar Bo 'jool': iD wij\ La. G. perceel' no. 670. en
ODwillekeurig bloven mijoe Dogen .aoeon .man !'~D
2 •. Eoo ERF bebouwd met eeD .teonell Huio. met
",en. dietegenover mij zat. ZijDe .trekken droegendeo . . paoneogede~t en daarbij babooreod. bijgebon'Ien,gastem pal . vao ruwb.id en gem.eobeid. '. Zijn I ~ige. ve...
legen . a hier aan d. ouid.ijde van .' den· weg van
Bo<ljong iu wijk ,La G.pereeel no. 670b.
ver;vildarde beard Ding bem tot J8ag op de borst eo
hij bad den kr.ag· van zijn havel,o.eo jus tot Over de
De. j}emaehtigde van
(291)
DeE"eD C.Andre...
ooren opgeolagen. lit voelde mij. meer en. maer over
tuigd. daL die man met zijn terugstootend uiterlijk de
SLOET. VAN HAG ENSDORP;
moordenao.r WBS, en' toen ilt buivereo4, VOD he,m, weg
.~wa.rto keek. ontmoette ilt de groote blanwe oogen
der schoone jengedame,
De insprllak v."n mijnbart volgendo. stand ikopan

TevenB

oa~R~~~a'~eh:;:h!l~~:s~aarov.r W9 spraken, mijo kind?"
vroeg .ilt.
,.Ia. over eeu moord - o. hOA gruwelijk I Maar .ag
mijerlidver nieto m"ap. V8n."
Ik began o'e'" iets andera en kort daalDa wareo
wij bij Exmpu~b, 't. Opoothoud daa.r was .Ieobt•. kort,
maar .ik.ag, datgednrende dien tijd de waaklame

B'rl·ev
.
'. en'e
w. gers,
6.~

~O.-

van f S.- I
f S.'- .en I
Die' van f ~O.- eijn in, den· vorm van een
Weeg.ohaal en bebben Koperen Gewigtje••
Met het oog oJ? de noodlakalijke fr.oceeriug van
brieven van aC.1 JanllBri 1874bijua onmisbaar in
ieder hoi.bonden.
(180S)
G.O.T. VAN DOBP ... 00.

Lot~
.rU
. . . .·. ten. b8h0e
.. Weei.• ....
va van
het
. ' ..teatantsoh
,n .~
~. . Pro·
' . .•.1
' huis teSamar&ng.

. in

Memuw de wed. ANDREAS geb, K811P1er.
MevroowDORREPAAI, '. 1I(aDI1.1.

ten behoove ' van . het

Me.':"l1w ~i~~Elr;b. · .'i;;:~~:t:

zfjD

te beltPmen blj

Movronw d~ w~d .. PRINB
•
Walterfaog.
Me.rouw STOLL geb. Timmerman Tbijaen.
lliI:.vrouw BOHSMAN g. b,
ran GroU,
wonden .• iob tot de damea .ao geh •• lNederla1;ldsob
Indie met het beloeft! venook door. het inlenden van
~

willen mede we r-

J. J .. . 'fan RUIJVEN. -

ken tot het .dailratd len van oene Loterij, w••rvan de
opbreLg. t· .ar worden uitg.ke. rd •• n het Bootunr vao
het ·Prot.stantoob We.s- on Armhui •• ihier.
Zij st. llon .icb . 66r, de trekking de. or Lot. rij te
doen pinata bebben in den loop dcr wa"nd M~i of

B" D

Calsberger B 1 E R enz, enz
J . J. VAN RUIJVEN,

]Jodjo'fI'

Ean de Cologne H_ S.
v a n ENGELHARD & Co.

KLEINE

LINDERMAN & CO.

Zak- Machines,

"Rn 1 Ned. r ond en QuderdeoLen, allen te zameu in
-!:;.:n,lton 11008 ii. f .20.(1S05)
G. C. T. VAN DOnp ,&. Co ,

Direct uit de Fabrieken

.HI GA itD & CO.

&

BAZAR.
Reiskoffers gl'oot soort.
do. voor Dames met losse
bakken.
.)

" 1.50

1." 2 .u 2. -

, 2., 2.--,
, 1.50
II

"

/I

ronde,

•

/I

1/

KnD I\Dgtl,~

lJ

per doos ya.n 3 etuke

Savon - du hare m,
II
Kanan ga.
{J

/1

9

1/

,
II

fieure du Bengalen ,
au sue de Lait,ue,
violettcs de Parm6,
laetitia}
au lait 'd'amandea,
fam ille, gro. modele,
petit,
gnimaure,.

II

me~i ?i DaJ,
patl81eD ,

II 4., 5 .II
4./I
4 .1/ 4.Ii 8.50
4.50
~ 2., 2.-:"
, .2.• 1.50
/I

2 ....;...,
2., -2.II
2., 2 ./I 2." 2./I
2., ·2 .• . 2.-

bi]

(332)

i\ /

11 Z . ll .ft.

B

(299)

'l'.felmessen Superienre KwaJit.it in stell en en en·
keldo dozijnen .
:Fijne .oort Zakm0SS0o met en to nder SchaartJe,

,

Scheertnessen gegnarandeerd,
Schnren,

•
,

,

" Nieuwe ZiI,eren Lopels en Vorken .
1 E tui Compleat l '.fel garuituut',

Zwaar verzilVel'd Pracht ig! Pracht ig!
B. KARTHAUS & Co.

(1 845)

W ederolltvangen: .

2000 Riem VelinscbrijiPapier.
' 300 Riem Postpapier in aHe soorten
200000 En veloppes
1600PSchoolschrifien
. ;;~OOGros Stalen Pennen
200 Gl'o 3 .. Speelkaarten

.Prijzexf zaer billijk.
G. O. '1\ VAN DORl'& 00.

,~an

BAZAR.
B. KARTHAUS & 0 0.

Prof. Dr. BOCK.

kl.ren van goed. ren tegell alecht. 2 '/2%'
R . kowmandeert zich bolee fdelijk ' oor bet honden

en Co.

van Vendutien.

Samarang B • • reoetraaL

De J1 ZERIlOUOENDE·KI NA STROOP VAN GRlll AULT .p' Ci•.
Allolhtkcrr. te Parija vereeoiGt· dt! h ' 4!i) bel le tOBi8c he ~)idde h: 1I Jt:r
~t[If:" s~ uude, namelijk: lit! . kina , Iml koorts\'erdriJvende mlddd bij_ lI ilnenJeudheld in de bultengew.one kracbl be r,~e ll e r, ven ~l gcns het Ij zcr~
die net bl oed he rniell wt. Zlj IS het d!iGcliJkit vool'gesch reven gcoees·
Itlilidcl Iler i'arijsche geneotlieercn v~ () r dames ell leD ~ere jOlL l(e. meh·
je~ lli c Mill mile ~ pijn; b t e d; l.~.cht , ~l.l tf:O v!oetl or ou~~rege l dh e l d der
mCl.lstr ualie (ru:laLubto Utltlu) IIJd en. Your kmdef<>n. [:.flJijall !"~h l'n I \~r
~Olleu die bl()e(h rmo ed j~ ' ZULl is bel de ll i t m ulI ~n t.l tl kn.clll hersttlUcrt

8:t1

\l Cdl

is,

dDt

tlJ

Clanruh:u

k uunl~n .

.

[nver.mdedijl!..

Holloway's Medicijnen
.. '

~· G erA8 ;lij. e lHe.rrh&e, _ ·D,

.

0 01

uk en dut r· verzwak kt'.lId tl zie ktl Iuo. "rlcb iltlnd • .e'D. de "ijt e Illrer
all.nnll e ~ .so o gerft",hl ij.k 7.ijoJI, ~~vec. ee~e , ,,,ldoende reden ¥aD bet
bel!.l.DgriJ It .aut.1 IUHH . IIIl u!C(ofT. n. O?der liolloway'e bebaudeUog,

:~I~:lj~e £~j:~~:t~ijle;~ 1i:,ka~e~.i~:~~:~:rrD~rgekhl:~~~zr~. t:g~~::le:v~:
ae zie k t~

i ll . WIlDt ~ij oe

pillll Q ~e l oord86J iageDomeD.

·eD.

~i~Q.:::lllfl::t:jj;~~b~od~:~!:: ' o~rr r:;jj~::b'i~:e::g::::;::de ~~:~ft~:

w8aruit di. 1I ~\ oDt.bDt. 'Beia" miJdlll lll B werkeD .tetr:' etreeh, &0'
herdelliag Y8D bet jui ~ tt IIIv OQ"igt tnnolLell g"oeligbeid n : prlkhl.
bfl,srhcid , s ie"kelijke en
.r."heidin g. ndllnrllj'" en boltoD.
'porige lod Dr; .
Uoo.jee Pil18D un I I , I . K lilt
&. Puljee" Z.1f Ull I I ~ J 8 D1I

l'.olcHule

/6.

'

.

r

.

P~h~~~:. oW .W
E.(!~~~~tX~O~/l ~l~N6t~nl : :~~.'~~ d~O\~~~:
~~~? ;:tf.:: ~~·~~~B~~f.i·I·K~i.FtltZ~~~r;A :N'£~:·a. gg~~:

• VAN DOIlP .. Co .• H. L. UlI1 LYON,.
(57!)
...

J

801l8I4NfI 00.

via.

P~(~a"'m gl\ n ,

Da8r

'r t;'!gal eu ' Cf.le t i boiJ .
D .. Agen.ton
Me. NEILL & 00.

(329)

Het Stoomschip

.~
Vice President Prins.
a ••'g,o."i.,

rl~) t.

De g~?- t:t:~h ee ren ve~~ekeren 1I!:1I18 Ililt l.ulk s het Lls!e

bon l,erzachletd ll11 ddel

Nntu'lI'lijlie spijsvcl'tcl'ing.

¥"a D.

,Gez.u.gvocn!t1r DE HART,
\' 6rtrekt den ] 2eu l\Inn r L d t 8 's morgens 8 uur
B iltav ia

re~~;7~lig!lbO:~t:~'~{d:e~el~Ovfi~a~il :Pbuh:~l ~~u~~~:I;·t:l~O~I~!~e~Ae~

.:et· bcst&ildlJeel betwel k i ll do maag ,Ie I l,ij:t\'e:tering b~wcr k t is
de P}o: I'SI NE: dlt bcstand ded uit cle IU<l Qg VAll hut lam trtlk kt! o,.D.ct
bewllreD, ~ et de6zel£s I'I llij , Y " r~aellde kncb t dotlube·
bDuJ ~ n en de Pepai[l e . in de moag . \'IUI oeD Plcm~clt wllur oetelve n.iat .
al;tll wezig is, te doeD o ~ e r'lI l n, ~l.edaar hc t vrl:lll ~ lJ, tuk door de Peplllne
YIn CR IMAULT en C,eote .· P arYI opselost r
Near . dat t ulke , de lIeke. verLlIlgl ....'orell dezchc 'iD J;oe Jcr uf in
uen "orm van· Eliu l locgezolL.den, mc,:,- weudt dele Ire alt.ijd met 'foor·
deel l'I aQ tegeD: 'slechte e p ijne rle ri n ¥~ s lij rn,. ltIc be lclH'U rdp !,; D, m a 8 ~ pij ...

E1l tel

a -

van

\' e re <' lI i~ e n .

P. ZW AGER.

Lt. Generanl Kroesen,

he

HI!t zelfde lI"llnee5m id ~ e l met Mal8~a WijLl tot lUI. S.8 wo rdt ouder
den Daem vaft IJ~elbou de lide-KlI18 wij n (VID de qUlnquiu llt [tlrrug'.
oeux) . bereit.i.

(0"1) vau ' ''pijnboum (S IROP ET I', 'rE DB SlVE DE

(284)

BET STOOMSCHIP

veI'zwalite per!!Onen.

t rrU'endheid dier

voor het· licham clij ko en gee.telijk welzijn , all bet
kiud 12.(125)
G. O. T. VAN DORP & 0 0.

-

Vervoer van producten vim af ' hat station

nekki ge l ktkiogeu geplAlI.gll. zij.u, scbrij ,c D .~e gelleesbeeren bet v~r.
blij £ ill bel zuid.en van Fra~ kri.Jk ,oor, ' DabIJ de or.vers door de Ult...
w a~m i n B en
den ze (:~jJ n botJ ~ begel.tnl. U~ rus ten d e or ,d_1'! doel.
ha lsc m ~th tig e ulh"a..;(I'Ul ugeu, kwalU de UJ!;E R LA.

over de zorg

PILLa::N ' I':N ' Zu. • .

Expeditie van aile go.J oren naar de binn.nlan.
den .V8D Java, Dnar all e ' plan.hen daarbu itE'O zoowel
ale naf\r E uropa volgeu8 bc.'kttlUI IBag tari uf.

Eene goede geneesk IIndige
I'andgeving.
Aau ben the r.wak van bnnt ziju. of mot kugellen, boea teD, hllrtl·

g roo.t o DemeotJlen, goedJtoop.

hOLLOft . ,."

. . . EXPEDITIEEN KOMlIISSIE UNTOOS.

en / 6.G. C. T. VAN DORP en Co.

eO j

vour h e ~ boudell von

(954.)

(5

~Iite~ritkijkl~~t u~~:u~ij~~stk :a:~~r~~rtk~e:r~pij$'~fterlhi

Carpelten en al eative. gewoon 800rt in klein. en
(117)

Schilderij Koord.
G. c. T . VAN DORP
Christoffel zilveren

Itl6 1't ~ich

Hlli's vend lltiell.

naar de pakhu izen op de Bch ..al per picol SuIker 10:12
/I
~ 8uu~re productenf 0.13.
Bij weging nail de Spoor, QQIIBprakelijkheid voor
ooderwichten .
R et uit.roentu van Kom w is8ien en bet iD en 'uft-

Groen en rood
(302)

r eco wmo.n

KINDER· B EKERS.

GUSTAA]' WINTER & Co.

ff

/I
s,uc. de guimn.ure,
"1/
. Poudra .rose,
- p~ r doos
C.r eme · .d';ntifric e,
pcr p~tje
HoofddepOt
G. C. T: VAN DORl,' & Co.
(1674)

(1l4.l)

Zink in bladen van No. 8 tot 16.

~

de Is. , mode,
au m iel,
sue de laitue,

conCortable,

II

~._

Pas ontvangen:
Klinknagels van ver~chillende dimensies

2.-

Savon mirand a violet,
ijlang ijl.ng,
,

II

, 1.1.50
1.II 1.50
1/
1.50,
• L {;O
w 2.. 2., 1.50
,, 1.II
2.50
.~ 6., 2 .50
~ 2.I!

II
/1
II
des Autilles,
L.it apMtique,
II
Ceinture J aponaiso,
Extrait ijla ng ijl rmg, bouteill e sl)l'ciale,

Pomtnade II

1.GO

BALKEN van aile afmetingen, KROMHOU1'EN voor
water wi clenen Chlneescho KOF FIEMOLENS; PLAN.
KEN, SPANRIBBEN, PANLATTEN, H OUTWERKEN "oor ka.rren enr.,
Ook worden bout,,;erken op maat gezaagd.
N.dere inlichtingen te bekonlen bij do agenten,
P. BUlJS Hz. te Samor"ny.
(934)
J. BUSSE LAAl~ to Solo.
BOERS & Co. te lJjocdjo/m rt<l.
en bij dell onddrgeteekende toe Rem6e8.
liUDIG .

B. KAltTHAUS & Co,

(1847)

Parfumeurs te P ARIJS.
J 2 .-

G. C. T. VAN DORP en Co.

(301)

nn

,... F. ·H. BOUMA,

Verkrijgbaar;

/ 8.-

(3U)

ij mij? .o,trek i. de .amiD!
. ·• ..
.tr~t , e van .den Bout-Aaukap
RI~MBES opgedragell aan den
.
H eer A. VAN AMEIJDES VAN DUIJM.
(819)
BUDIG.

F. H. BOUMA.

IIOUT AANHAP
DB]llBEP!J~

om Veerec Pennen te vormaken.

KOPEREN Gewigtea

' i!I!!...
II. •
ii

KLOKKEN.

F . H. BOUMA.

(253)

- F . H . BOUMA.

Goed loopende BaRg·· en Staande
(250)

teS AM A .RANG.
AgentsobappeD.
.
Ie Bataoia de Hn .. TIEDEMAN & . v.u.K1mOHEM.
Ie SoeralJaiia •
• FRASER' EATON & CO.
I. Maka.,«r .
• J. F.v: LEEUWEN & 00.
e. Parlanfl ., . .• ,DUl}IMLEB. & . Co.
r. Samarangeche Ze.. en .Brand·AaBurantie Mast>
achappij 8luit v~rzekeringen..tegenBrand · en ' Zeeg..
v"ar tegen prem.len 6u .condltie1;l yoor Ned. ·India vastge.teld door de feresniging van lI8auradeui-en te Batavia en is door o.ereeukomioten met de onderstaande
Maatacbappijelt i n staat gesteld ieder bedrag. te te..
ken~n zoo wei op ' sloom en zOilsohepen ale. op Hni.en,
f"brl eken, . producten, . goeder.,; enz• ..
Het kAutoar i. geveatigd in bat lokaal vrveger ~...
oecupeerd door de Ned. Ind. SpoorweglDliatacbappij in
do Oude Stad huis 8trllat boven de Hn; G. C. T. VAN
DORP & 0 0.
G. STELLING. .ID · k
•.
P. H. BOETERS.
Ife te'!I'en.
. en
Agenten _an

De2eNederl. ..
.;
.. ~"; .. ,
DeN'ederlandsche Lloyd
Ie Amsterdam,
DeOrand Ass. Uaalschappij .. de Oos!boek" Ie 8oerallaija,

Geelagt in Stopfl •.
(232)

N. A. W ANNEE.

Maat-

De Neder!. Indische Zee- eu 8rand-Ass. Mij,- te Batavia.

Overheerlijke

M. en Edamrner Kazen.

Z.

Hammen G T H P.

GAUVINPILLEN.

van

(1055)

COURIER Dl'J' DUBIKAR1'.·

Hollewaij PillE~n en Zalf
(,104)

Uit de Fabrieken

triple Bupe rieure,

a .-

ziju h contant tegen 1
franco per
P08t 1 4.- verkrijgbaar bij G. C. 1'. V AN DORP

EN

vier. bij flu dero werken t e vergelijken, per COl'i R AD
ou h-au gen.
(335)
SOllS :IUN en Co .

Eon de toillette violette ·de Parme, '
Huil e ijlaug ijlang, gr~nd modele, t:
Eau de fl eu" d. Lija,
Huile- au K &OH.ng&,
E •. traita &800,tis, bouteiUo Egyption
grand modele, I'
(/ petit .
Eau de quill iu•.
Huilo . uperfi n. parfUln ee,
Eau de cologne de. prince.,
Eau de }iLl' an de anglaise,
/I
" Col·ogn. del tuilerieBl/ 8 lit.re, "
bO:J..tcilin di&D.1nnt, "
de la mode 1/8 li t re, ,,

Samflran9 ·

Sl 'EEDS VERKRI.TGBAAR:

"Tbeijsonneaii "

Efjscnce violettefJ de -Parme,

G. O. T. V.!.N DORP & Co.

& 00., t. Sam" r. n g.

Rotterdamsche·Apotl1eek.

P ate de foi e gras van

p.r a,con

bij

BRATA-YOEDA'S
FE:tTEN".

Ontbt/tkoek.

(325)

b.k~meu

te

De resterende exemplaren van

G c.ort:eerd SuikerW"erk.

valence .

lot vervoer van gedisU,leerd.
(76)

( BOTERHA.MMEN gelei,)
blikksn .an 2 pond J 1.60.

Slechts nog weinige van de overheerlijke

o

C~nt6& t.

A.ustralische fimS.

V A.N

ill blaBs voorha.n'd en.
SOESMAN en Co.

De SaDiaranaache

Zee- . en . Brand';"Asstir8n~e
schappij.

van

Ontvangen:

echte Vermonth,

Tol ut,i n e,

Me. NEILL & Co.

(1857)

Samarang .

ill blikkon .an 5 Fond ad. / 7.:.....

Eau d. Cologna des elegant• • ,

Binnel. en Bullen . fi'iUerdoek.
verkrijgbaar bij

R e gi s t e r

Puike, Deensche .BOTER

Per CONRAD:

:BAU de Ka.nangA

,,,Ii

KONSENTEN,

H.b ben S 0 E SMA N en Co. wed., ontv!,ugeD vau
d. zoo gewild.

Z. M. KAZEN,

O. T. VAN DORP & 00.
Prija .
bet Lot f 2 ;-

J ' O If O.

(198)

da8rno t6 . houden T<·ntoo netelling.
Menou w LAMlIIEHS, Pre.ident.
(114)
NOJtnER, Secrel.,i•.

(33<J,)

•

G~

Banket Bakker

JUlI..ij 6aostaand6 on fer£o~ken derhl\lre om de JO te
&en d~n prij zen v66r d ien tij d b ~j t5en huuner t o d oen
bezorgeo. t~u einde . ~08rr8ngcerd te WOr d p.D VOCf de

Doug las en lSiJlveste.-

.

Protest8:b.tsch vVees-en ArmhufS :te Satnarang.

'''D

prij'ten oDverschillig groat of klein

de

JioterYVfJ". .Datlle8-DfUldwerke",". '

:" ~AJ'~~JBR; J!:~k:

' Mo.r.LAMMERS· VAN TOORBNBURG gab.
der ' Doea:

.

N' ·

·1J' ·> o · · T,~~E.·

. ...

YE L 1' 1\l.A N,

vertrekt den 13e n l\fufll't des morgens 8

Soerabaija.
Do Ag.nten
Me. NEILL & CO.

(333)
~w

,
-

',

(837)

l'. geo 15 MaarteenBUIS'
) . , , / golqgenop ~?t . Zeeet~and.
.te bevrageo. blJ
RUEB & SOHLE~B.

~!~' o~i;~i~~~h~~dr ~~~.~,:~ngde:an~O~ae~v~~::~~~~e ~~~;~i:~:~:i:.amh:t
geeuwen no den manltl,la. en dl" diarrhea der JO.ngc kmdlU"en. Jedtlre
HlCOrj moot de halldteeklPg GRIM.AULr .tl U Cle. tinGeD want erzijn
.'.
namaaksel,.
. .

~Iatico f"'riPel'lI~ tegen de
vloeingell.
Om de vloeiui:im ·le . gellezeo gebruikt . Plen dikwijls iOSJ,luilio'gen
uit Pletllol· boudend ZQut beeluD.de, die zamenlrekken eU· 5Bv81l.r1ijk
zijo; (10 ' iJ ij lIe vtJlg ~l.I tl le k\ n,eD en' 1.Gm e nt~e k k in ge:~ ,er?O ~~a k eD. Sc·
der t ' "aul( . jnen GOf.e a ,- do leuee,heeren van P. rlJ ~ en blJDa n o de
~fl.ti.ce l e w.reld de YcJorkeur (l,8n de PLA ~'rA A ROI GE INSP tJ. ITING
VA.N MATICO . VAN GRIMAU.L'f en ~Ie die zeer 811el werk en .te·
VeDS on.chadelijk,18 •. ·. MeL "eie inspuiting nit de bladen van )latieo
van Puu bereldt, .een aedert eeUW8n algeilleen bekeDde boom om
'lueID~en te jfeDeUlll; ziet de lijder binneo weiDig' alsen ~e~e lu~ge
kwaal verdwijnoo. Dil is bet eenige genlt8ltmiddcl '.."n· dIan &lrd
wioD8 ."OilvoerlDlt· iD ~ u.l a Dd geoorloord ill. Mt n. e~he: do ~8Qdtee·
b llial van eRIMA1.'LT eu Ci ~ .om den 'hal, van ieucre n ae o~.

. Hoard.depot bij de Heeren Gebrs. LOONEN te Ba.
tavia ill 'de voomaBmste. Apotbekeu ...n NAerlandech.
Iuditien 1>ij 1:1-. O.T; VAN DORP & 00. t. tamsflllg. .

•

. .

(UD)

H. H. EUZIERE
. ~ eo
"
..
MARIE }' REDERIQUE DUBQIS .
(886)
Ssmarang, . 11 Maart 1874.

'1'.an overleed
TypbuB, ;us : cholera : te he.bben ' doorgea.taan,
t. J08Daden ...aden Maart oee eebig
. kind;
'..
WILHELMINE,
Olid bijna '1 jaar.
K. W,H.LIG~VOET

FREDERIQUELOUI~E

J . B . ~VQET.

(827)

Verantwoordalijkvoo, .de wet, de 1JITGEVBR~..
&e\pe.·04rukbr~ -

9. 0. T•. VAN DORP &00 .. 8im~.g;

