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Verscbijn1; dagelijks. Zon- en Feestdagen

Hoofdbui'eau:
te Sa1llarang bij lle lIitgev ers G. C. 'I', VAN DO.RP en Co.

I'

Abonuemen t sprUs
f 12.50 per halfjllar.

Men vraagt of kunBt en zedeJijkh eid onaf,eheidelijk
,erbonden ziju, of cen kUDetw~rk Diet schoon kSD wezen al Itrijdt de foorBt~llin~r UH~ t )t g~eu wij gewoo ~
zijn moreel te naeoleu. I~de {' heaft immera haur eigen
gebied? De ec!loonLeid hderscht over de zinnelijko

~rilos

I

J

008

ODS

IH ce ste 00.0.

Wij ook houd e n bali

81'

bebartigingswBardige woordon: of er

iem&utl

is, die ziebwerkelijk .angetrakkeu gevDolt door d.
Iddondaden va" een seburk, dio .icll bevredigd vindt
al~ het kwade _triumfee,rt tengevolgc "all et'Dige me~8·
tcrlijk geteok.nde, mi,sel,ien fi)u gepen.ooldo fie!t.n·
etukken? Ik vrBag of de voarstelling VBn d.tgene wat
met driestheid de op.obare ze.deo kwet.t, hoo Iraai
oak in zic~zelf, waBraehtig boeit, of het gemeene Diet
blijl't ·af.tooteo .al laat do. technisehe behandeling Diels
ta weDsobEln' "over. -De eohoone inhotid en de' Bchoone
vorm moeten vereenigd het id.aal van den kunsten.a. bel pen . verwezenlijken. AI. ni.t beiden .• ijn aangeademd door don gee.t der r"iuheid, dan v.rspilt
hij .qn .t&lent. Een pri •• ter van deo tempel der
Knnst bale de sohouders oiet op al! , hij .oorbij bet
beiligdom . VaD den god.liiena' en de zedeJijkheid gaat,
_
tre.d e eerbiodigbiDnen eD neme ,jarikbaar deD
.egen moe, :dle aan "lien zODder, ondersebeid ~'ordt
ui~g~de"l,d : W e.enl:;k, 't.lil . bew ' geen kwaad doen.
Maar er iB. toch een el&g van p~ediker8 in. bet belllDg
der zedelijkheid,: dill den billijkeD wrev.l .van aile v.r i.n.
\100 der Kun.t ,gunde maken, die aIloen randgaao

:Maart 1874:.
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101sing vj;'! linwooo.
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te makeu. Men ga in deze richting voort zander vree&
voor tegen werking van wi()n dan 'ook."
- Men w'eldt ODS dot oen drietal opzienera der

Neil..1nd. Stoomv. Manh·
~I{JLSTI.:TN,

Somika1'ia., 24 iIf&Brt, Heden nlteht h.bbeD de diev.n
to DjoLbre. weder geworkt, Op bet erf vou den heer
L. v. D. hebben .e eell gr,ot anDtal jonge klapper.
boomen uitgegrnv eu en weggebru.cht. M ell zou uaast
••ggen d,.t het te Djebbres onveilig werd,

- Te Keb.len i. w eder cen p •• rd se"tolen \'an
den heer W. Daze heeft a~D pramie Vllll f 50. - uit·
geloofd anD Lew dio den dador kan aoo'" ij<en,
lien rcrhu.1l1t ons dot e r te kftrang Aujer en ook
bij Djooroolr slacbberijen besta&n, WOllf menig pa")'d
het eiude van .iju loopba&n vindt. Het is .eker dnt
als de politie het met ba.. belong kon overeouhren~ell, die alachtrrijen goel! te coutroleerell, de paarden·
dieveu de gestolon die rO ll

niot

zoo gemakkelijk

Vll.U

de hand zoud.n kunneu zelten, OD dua de ,lieMallen
van die 800rt aaume.rkelijk zQuden vermioderen.

-

1,u Djoerook hebben do ,dioyen eeD

piard dat

ge weid ward, gestolen maa.r zijn Diet lang in bet be·
z i~ duan'an gebleven J ,lllar het zicb 1000Igerukt hee rt en
uit eigen bewegiog w:ecior llflar ziju star Hup.

- 10 de vorige week huaft e en pos b f)v~H :m tu Oeder haar kiml met de g r oo ta~e lceelbloed igheid-gedood
eu dsarno opgegoten. Di tmaal woel de politie de daeleres tc 'linden. Ret itt (:en der tijgcriouen yan Z. H .
<len Soeeoehoonan, die die vrees.lijke misdaad pleeg.
de. Mao zegt dat do instruktie ill deze zask aDn dOll
Ad,i.tent Resident to K:.tten .al opgedragen worden,
( Vo,.le"l. )

Bata"ia, 21 Maort.

Heden V"oormiddag te 10 uur
arrivccrJ on aan den Booln por spoor van Noordwijk
200 meest Europesehe wansehapp.~, welke iog.seheopt
worden op de TjitiwOft[l, die hen

Daar

board

YltD

de

! I' ilct eo ll'llbri en de I e luitsnRut.I. p, Os~en va.n
de IldminiBtratie, en de officier van gezondheid 2e
kl •••• WolIl'.
(lJ, Hbl, )

- Hot gel\rag en de halldelin gen vnn den heer
von Bulz ingelOwol}, vertage nwoordiger \'au hot Roode
Kruis te A~jeh , hebben zoozeer de syrnp8.thie onder
de expeditionn.ire troepeu o pge we kt, dat bij \'crecrd is

met don titel van !oten flankenr hOllOl'air bij het Ned.
Ind. legel' en toegevoegd aan hot Hli. bat"ilJon.
Do persooDlijke moe<l 60 m6nsc hlievenlie huip, die
genoenule heer ged urende tlazt;t

expeditio

betoonde,

wekken terecht de bBwoodering en dnnkb •• rJoeid van
offioiereu en minderen op.
(IlIdiir. )
- Hede n ochtend zljn de heeren L eg t·olU en Ovo!'veah JUeb heb noodigo ptlcsolleal nrmr Atejin vertrok·
ke n . Zoo ala ru en weet, 7iullen dio heorst! 81da~r als
vertegenW'oordigers van de firma:'! Cilvadino ell 00. en

Postkantoor Samarang.
S/llitillg vau de I f'ranacue idail,
~ingol)Ore.

Bo..t(t.Yiu.
~jaal't

I>

dell
"

All ~ rtstull

,,7
.. 4

& 19 en 30

"Hi
) 1.2

,,10

en 2D

en 2G
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en 21
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September,
October
November

DbCember.

,,13
E'~gelfdlt e

en 27

JI./a.il,

viii:- IJat.'!ll\'Iuntok, Rh)u"W" en Sll..l~:o.pol.·".
Maart
"
den 27
Suwa.'trn.'18 W"cstl£ust.
DeD 'en eo, lhu fau elh m ~ftn <'.

Borneo'. Westli: IlS't , en Hunton ,
lOIIand. '

Ban(lernlH.8in 'cn ~a"W'e"1I.
Uen 20en van elke rnaand,

en

d .. ,

Molukken .
J)en17eDvao elkernaand.

.u

w

kOll VOor deD aouleg vau tijdelijke barnkkeu w•• rin
oon 250 101 zioke en gewondo .trijdor. van Ate]'iD
zulleD verpleegd worden.
- Men deelt on. mode dal tegon .ind. d •• dr d.
barisaus van M.dura met buonen kommandant worden
larugverwaeht,

- Moord.
volgende op

Gisteran namiddag ten" :) ure bad bet
plaat•.

T~,,,bakall

van zijn werk terugkeerende, v:ond
zijne vrou~ niet, in de g9meens6happ~hjke wODing
ging dn.arop Daar zijn buurma.n en _vroeg inlicbtingen

Paleod.u"ug.

Malu,.lW8{\~to Ti::nor-KoepRtlK

(Alg. lJa!l0i.)

Soerahaij(t, 24 Murt. Naar wij verl\emen 7,&1 de
AfJeelio gs-KqwUlandrmt Kalonal DIE1\IONT met den
Onderdirccteur vun <1'3 Genie morgen naar ld,ahmg
verh-ekktm, teo einde BldaBf oeo emplacemout to zOC

Hen Javaan,

Den 1780 vaD elke hlund,

Ilila lu van ,,'ke

opl~edell.

Juo,en on 00.

SC1l22

l\"nl
Mlli
Junij
,Julij

Ret uur van .la.iting i8 .tted. ,du 'umiddaa:' tan [) us.
InluHoheD wordt
bolaDgbebbudeD !rijgelatoD, ook op. andere

'eI'

• To }o'ort-de KoeK badden 7.e indertijd
koelieIDnodoor, to Rau aeM. Die afscLlBffing is dus eeD zaer
groote etap op d~n weg~ om aRD veel' geknoei een ,eind

•

W. Con'!> {lo Vries van Bab-via Dtl3.r Socrl\bL'l)''' vin Kustpl.
IlU Samar:t.og.

' "1U~~~:~!D:e~~r~"l~S~~~c!eu fan Soerabaya D8ar Baftn'ja "ia

OS

woorden f 0.60.

voordeelig.

Minister v. Sba't RocilulSCll nm Sucraunva nanI' Bantljer

ken uitvoe rdc. Ook vela burge rt! bevouden zich ann
den Boom . 'Onder het spelon vau b.t volk,hed ,ette
de boot zicb in bewegiug, oen driemllal herhaald boe·
ra klouk vall boo rd en werd lan dHU wal \)el,ntwaoru,
en It\ug~n"lu verwijtlerde zicu het vaartuig.
De afficieren J t.nMt d aM gel ege nheid uaar A.t.~hin
vertt'okkeu, ziju overste Wiegand, kllPitein 1\.foltzer en
Ie luiteuant Keulewans van de infanteri~, de kapite lr.ls

iu t.ich bCklluit."
Ziedaar woord en die niet nlJecll het hnrt Vt:l'kffikw
k~n maar (j us ook een di epeu blik doeu, sluan ,in hd
WC1.en iter Kunst , Uit de gesch ied enis loon!; de schrijver met ean paRr flinke troltken nau, ho e do kUlJl:It n:l.
l ~ e !; ~h:! t-!OG:C!c 'S:'.:l:lC C;,: zij tU0 t g(Jd odi ellB ~ Grt t,0d.\ lijkbeici. vcrbondeu wn~; hoe zij l{ wij nde '=:!ll in \'erl'ld
gera.akte, zoo dikwijls, in plllf'.ts "aD de reinhe id des
gees tea, de bekoring ocr zinuen door hnar werd nagejaagd. II DaarotnH , zegt bij, IIwanneer llt-,ar den gces b
dee tijd8; d~ kuust zich ali ee n op reflli8tis cbe n grond·
slag ontwikkeleu wi!, zoo 1.:;l dlt blijkeo cen r eUZt!ll8trijd t8 zijn, die niet '''01 te noudeD is. De ware kunst
is DU eenmaal ni s t denkbnJar zonder ideale schoon·
heid; wa.sr due ontbreckt; ilaar g nat zij oumitldelJij k
over in den dienst dei' zi:r: llelijk heid. Eu d irJ \'\Jor
het ovcrige. de t.Jcitnl8ch e behnJldeling oa k nog zoo
volkomen" dlt 'all ee. beduid t uit hot oogpunt de [' wn.n.r·
Bchtigo 8choQDheid Diets, omdu.t dan bij 2ulk c~ue
~~~Bi!t~~ ideale t,illctuilr, de wijding des geeetes, wordt

f;l:~ande

Ne(l ... Ind~ St.oo ..nv...l\'~n.Rtsr.hn, ppiJ.

lliclIslrcyclill!1 dcr Slilomschcpcu over lIe Ilaand

Btoowboot
J ohtl lJramaU naor Atc~in to vertrekkeD . V.reeheiden
~oofd- en OLd ere oflieieren ded en do \'ertrekkendeo
uitgelai dc j terwijl een korpa bool'omuziek eenigc st!lk-

voor~ dat, behalve de op en baring Vltll het f$ChOOhO, de
kUllst ook )lOg ,,..-e1 degelijk eell hooger zt:de lijk dod

Ik leg nog eeDS · den nndruk op bet fuit., dot het
aangebaalde een pleidooi io 't belling van de K lltlst
G:l. !!iet )'an de zudeJijltheid it!, vf met and e re woorlien 1
dat 't hitlr niet doe vraa.g 'geldt: of het lCltOO1itl tevens
foaar en fjOtJ. beboo rt, te weze,n mnar of hd, zon der
gedaopt . te zijn met dec daop der zedel ijkheid, weI
. 'w aarlijk 'aellOon mag heeten..
Men kla~gt dik'wijls, d.t . iD nagenoeg alle bocken
raro smaak de beld als een man met knrnkteraael wordt
voorgesteld. Maar ik vraag met 't oog op do bOI·c n·

De Po.tmeest.r
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Pada"g, 11 1\1aart. Onder dagteekening .an 6 dozer .cbrijft men ons van Rau:
.Aardbevingen .ijD bier sedort .ier dagen 8&n de
orde. Orscboon zij lot nog toe geene .obade hebben
.angericbt doeD zij ·on.e bonten met Dirappen gedeln.
Imi.eu onbeilspaUend kraken.
"De tegenwoordige Kontroleur heert een eind gema.kt Mn het bestaan vaD 8 koeliemaudoors, onder
den noam v.n wakils, die ten koste .all de bevolking
ond.rhouden werden. Do koston van onderboDd van
.ulk een praepal'8at waren zoo wat f 85 's maandB.
, Volge •• botgene ik s r van weet, W.8 de •• knoeie·
rij re.rls lang verbodan, l\Iaar dat was blijkb•• r Diet

Snmarang, 16 Manrt 1874.

JYa tt0!J ZOll breJlgen om op sleept:.uw van de

belrefr.: deze lllatstlJ u~·f:lQh QHWing trt'kt

yerre weg bet

Voor iedere vo)gende

be7.0rgI'. D. - De
dOQr1,entling' V3n hier Lr,eft lItllcdll pla6bJper eerst vcrt rtkk.cude post.

na.r Pa<ijs gebllllld bobben; .ij MudeD fan

Ste rn e's wl:lrken nlIcen de preekcll in den handel be.bbeu gebrncht. In 0118 laud zwaniden daz e liedell zes
lei'lnf£e en kteiu ge tl8tige wet8:~rbike l en op het gebieci
ceu\yen lang den scepter. AlIc e.1n hat Jeerdicht, de
van bet bt!tameHjkt:! eu_ onbetamelijlt6 con kOl'kt'r was,
stichtelijke romans, de co rn.nlmuz!e k on de ·' prentendan zau zij eon plirndijB wozen. G'den orert!enkOml$t~ll
bijbols 1 f ou den in hell pBrtijdige besc herlD ers. Al wat
volgeDs ,velke gij en ik it"der op zijn beur t om der J ufweek vn.o de ge \\'· oonto, 0.1 wnt fier en zelfstn.udig
wille "1m ODf;en naa!'5te allcrlei la slilHl mooteu drage u;
eell weg dnrfd o insiarm, die door lum Diet vooraf was
mnar J e nije onbedwou gen llil.tu,ur in batH' ,olle Ina·
opge!!l elic o en met paaJtjes nfgeb&keud ging in den
j estelt ell fie rLeid 1.0U dun het idufi:11 vau scboon hcid
baD. '1; WRS wereldseh onrein. on onheiiig, hovenal goY.ijD., Wa.nt de zedflleor is uid:!:! nr.dCTS dan eell sn.Yllnrlijk ,rOM' de o pellb"r~ r ust. Een boekhouder, die
meDt~tel 'faD begrippen, die bij nHe yo! keo e n in nlIt}
noci!. cen fo u t. ml&akte en cell stRa.nde band sc href\f J
kringen ,~er8cbillen. Nietos absoiuut bes1.enuig8, groot~c h,
giug, oak nls knnstenaar, vdon 8chilclers met kt'ulhm·
verhevena bestaat op dat gebicd. Onze zedel,eer is
de huren Oll Joost:) zedeu to boren . ,Deze puriteiDen
een kaarteohuiaj El door ki ndc rhand en gebouwd. Blaosb
zijn 't" diu oozeD 5chol1\vburg Lobben gOlUankt tot wat
er tegen, en 't YBit o~.
hij is. Als Bf geo n l'c:~cLie gtlweest was, zonden tij
W8a.rom daD s8Blllgekopeld WI\L niets met ellmnr
AlJe k~lll eu ieB, erellRls de voormn.lige ]'rnusche tu
gemeen btleft? ]\leet geen product Villl ebu slHaak
.Aru.stel'dBO), in kerkc n veJ;'ll.uderd he bbt;lu. Hun :'jAde·
met de maat wn:\rm ce gij de wO:t,l'de of OllWil-Rl'de \'nll
l\jkBheid,b,·g:n •• len .ijo Diet aud ers dan b,·ok.tu kken
een fjoede daad, eeu z,edeJij ke hn.nd e.i itlg beoordoelt. Ln(\t 't
nit oude pr0eken.
aan d,\!). bekrolllpen hoop ovor van eo n lnlTlstgalerij ee n
Ik wil over di~ pun, Iliet twisten, AI i. de nete
r:a~ecltisatic-kamcl' te ma ketl, of een romnu t:e beld jkcn
yan bescouldiging to ru w gcsleld om maar "{'oetetoots
door de nr. Alfden uri! Wl\OfIJlCe 'fole n gewoou ziju' (::tl O
"au te nemen , dfi.t zij in aHa de oJen juist Z·JU l.ij !' , jSJ
preek to lezen. Goed]s goecl eu Bchoon i~ Bchoon .
nl wc('t ik illt:egelldedI zeer sh!;llligl dab de mcdaillo uen
Wij hebbe~ ali ef] lll c;elijken ecrbicd 1'001' nUes wab
kee rzij bl!e ft., clie Over den j,er~t)lijken iIn-\oed op de
goed ie . •• jURllr iedcr llloet:t op zijn terl'ein blij·
K unet tell onzBilt "eM) ' gn.1l8ch l\u \ler Iicht w..,rpt - ik
'feo.. . . .
wil erhennen, tint er ceo Mdlileer bestn:tt, die torochb
doo l' nll e nieuden ,'an het schootl o verfneid wordt, wnn.r
er ;:: a:~Il~!~ eu l'£deneert men. Imat ons zicn \'f'n.t
ik protest,cor trg'f' 1l de YooretelHng nleof iedereell, die
op eorbieu iging '\'Rn god8dienst on zodolljkheid na.uIk heb hier juist een nicnw uoekje over do BC!IO:mdrillg~, ee n gecst'l'el'wrmL \':\u betlel!nnnnik cn. en pllri~
h ei dsleer foar :.uij ll!!f!:e::l. De direeteur van onze
teinEU ZOQ wezeo.
ltijkaacademie ,toa r be~rdenrl(l kUlistCll 6chreef er eon
Nog ~c ns om de Knnst zelvc, opdnt zij baar hle nal
ftBobefel end woord by . 't ,Ka.n dUii moeiiijk verdn cbt
verwEzenlijk~, om de Kumi :elve vornerell wij mubiod
worden v~n pn!'tijJigh t'Jd tp.n beboe'f0 y-an do m oreele
bij den kUDstennar YGor godl3clienst (In t edelijkheid.
zijde'van het Htmgstuk. 'Veeleer zou me n 1Uogeu ver·
Of xUn de result&ten oer realistische school zoo
wachten dat 't de a eetbctiek tegeu de bekl'ompenbeid
bomoedigollu, da t mell reeds veilig met de Gilden .Iran
vat:. de lllofnlit!tan in bel$c herming Z(,U nt)IlW D. En
breken?
(N. v. d. P.)
wdt lezen we! H~J i3 dt' vool'st~lli1:g vl\n het id enJe
Bchoon de 'hoofdl!trekking del' lwusu, ?:oo blijft nog do
vran.g m'or, of dit nu bnlll' eellig streve n is, of w~l,
Binnelllf~lldsche
Berichten.
dat ' zich hieraan oak een hooger doel laat ve rbind eu .
De K1E UTf.En :El a estheLi ek is Hij rdgeme en Ylm bot
~~iA.rHA . n.AN(,I_
eeratc gevoelen ~ Zij stelt, dnt de kU!l Bh haar (loe! IS.
ZWITZEL,:C RBEft:r: de voorstetliug rmlll e lijk ,all het
ideo.le Dehoon, eIl ciut 'Ulen tsar dUB geeJJ 6 nev- cubeLIJN S~ hlA UANO _V 01U:i'l',EN L.ANlJ,iJN.
d oeJiagen moet toescluij ren. . Do kUfJst . bestarat OIU
~ J ' -C il ' · fl.n ""}rt"~l" '~OOL· tleu di~l1 .. t ,,.
zi.bhzelve, t..,gt men j die ntengev olge moet he~ kunst·
H,U-UV'.,ug ,.:;eut,U u."U.t').('H . ~Il;in 1\.1.01·187'3.
w~!'k ook nij Zijll, en zelfstandig optreden \~OOl' zklao1f
a lteen. l\Jrwijt de DUDEN Ull.llrtegenover Btee(ill Bali
d ~ kUD8t eeD llOOHlln ZEDELIJK doel \'er\)ondCD, da
forming t:o ytlredeJillg 1I1lrnelijk ,ran he b mensch elijk

bart.
,,'Vat

Prij~ (ler Advertcntiiin: v,an 1··10 woorden voor 2 plaatsin;n/l. ••

dagel1 h tUIDe brief(HI aao bet poatka'ntoor te doen

bescba\'illg gaen frede houden. Zij zouden nooit, aI8
zij 't 'oor het zE"ggen gellad lJadtl eu~ , ;de Venus ,,"au

~i:!:t~'n !~~;~::::. i~f:o:e~l~\~t~r:l~l ~~~Lrii~o;e:ll~~: .

I

voor geheel Nederl. -Indie

doo r on •• knn.t,alen eD bibliotheken am hun Iodex
t~ vullcn, die cell, kettergerieht bond en over iader, dio
d. natllur in baar maagd .lijkoD too; durft bespied.D
eU 'mar r eine vorlllen verkiest boven een wn.Dsmn.ke·
lijko draperie. nlet dew puriteinen kiln een man ,'an

Kunst en Zedelijkheid.

uitge~onderd.

omtre"t betverblijf zijner wederbolft. De buurman
WAS niet in staat /(etrangan to seven en ootving voor
zijlle. verklaring een steek in deD onderbuik .11.· weI
zoodanig dot de ingewand.n .ichtbaar worden.
D. misdadiger. werd nog dien.elfden dag onder
loezioht Van den Bebout KOK boar de gevangeoi.
geb~acb~.

MeD be/106ft niet to vrage .. welkeopwelJing den
JOI'aaD zoo te ... to .. d . unar de traditiou •• le. kris doed
grijpen.
(808r •. Ct,) ,

kultur•• i. verplaatst, .1.: de br. VaD Don van Soe·
paiang Dllar ~fatoe;\, Von Kockritz van It'fatoea naal:'
Alahon-Panrljang en V.n. den Broecke van Alaban-,
Pandjang Daar Soap.iaog.
- Naar wij verneman hoe ft de l-Ichout Van ZoLingEtn wegen B zlekte een tweejarig nBaf Europa sangavr•• gd, MOll /loemt "Is .ijnvervanger den op.ieDer
dor kultures G. VaD Don, die reeds vrooger die be·
trekkin g bbert wIlIIrgenomelJ.
- Eergisteren is bier op do Paeroes een nieuw
.tasltj e van brut.liteit seleverd ten buize van deD
MaIldheliDger Sis Soengo. t. Op kln.rlie~ten dsg .ijo
do dieven diens waning binneDgedrongon en hebbeD .
met de meest. zorgvuldigheid aile kistcn en heten,
hoeken en gaten onder7.ocht. Vol gens verklaring faD
den beetolene is ~eDl ootvraemd f 500 BaD zilver en
bankpopior, 1 pr, gouden oorknoppeD, 1 stel zilveren'
knoppen, 2 gouden h •• rapelden, 2 gaud en borstspel.
den, 1 zilveren buikbaud, earongs, slendangs enz.
- Voor de oerate gl)uvernements koffisvei1ing waren hed." iD 's·laud. pakhuiz en te Po dang ontvangen:
Pikals Katti.a
Bavenlonds.ba kame .
. 10037 05
~ie('-Bangies
611 69
Painao
918 ..
Angkoln.
920 23
M8Ddheling
2390 94

.

14877 192
703 49

(S"m, Ct.)

15580 241

2' Soort.

Omtrent de te Atjah buitgema.kte kanonnen, die
anlangs naar bet fort Prins Frederik t. BataTia .ijn
overge bragt, schrijft !teen oud wilitnir" in den Indior
het yolgeDde,
De medegevoerdo en hier aangebl'nchte vuurmon ..
den be.t.un, bobsl\'e eenige lill.'., uit eene metalen
scbeeps.carronade en eon utal koperen vald.tnkken.
Vervol~eDa uit 2 morH eren 'tan buitengewonen

de klelnere met, de groote-ra zander kruidkamer,

vormj
met

eeD knliber·wijdte ,on 0,2a en 0,61 ellen terwijl de
leugte bedraagt 1,,1;0 aD 3,10 elleD. BeideD zij. han·
gende Illol'tieren zoouls slechta zeld~aam voorkomen.
Napoleon
had dri e dergelijk • •tukken doen aanmaken, die bij het beleg \'an Cadix in 1808 gebruikt wer.
den., :De monator-mortieren \TDOr AntwcrpenJ eveneen.
ba.ugende, waren fan dezelfde konstruktie. He,t merk..
waurdig,te is het vr ij goe,l afgewerkte morti.r door
honing Jakobus van Engolsud in 1617 BaD deD enltan

r

ten geschenke gegeven,

Toenmaala

waren dergclijko

stukken ge.c~ut nog uiterat zeld ..am, die eeret 8en
_oarname rol begonnen to .pelon bij het beleg van
AlicDnte en bij bet bomhrdemont der }o'ransehe vlool;
VDor A.lgiers, Op het ,0ogeDaamde lange veld i. de
llaQm van JRkohus en beb wRpen van Groot·Brittan ..
nie en Ierland duidelijk te onders.heiden. Toen Eng.l aud dit stuk ••Ii den sultan ten gescbenke gae, bad
bet vorwoedelijk do inuige overtuiglng dat men or te

AIj.h niet veel kwaad mede IOU kuuneo uitriobten.
Niot wiuder vardienen de asndacbt 6 lange bronzen
vllurmoaden, waarva.n ee n drietft.1 met arabettken keu..
rig bowerkt is, \"oorta 2 lAnge broDl5en fltukkeD van
betzelfde haliuer, benevenB Il van buiten gladdekaDon}jen zOlH.ler druiven. Wat uet kaliber betreft, vari,deren
zii weinig en wei tusechen 17 en 18 duim. De laog.
." .'ilkbr. nebben eone lengte van 0.'10 tot 6,80 elleu. De gJadda eD korter •• tukken gaan d.areotogen
eene lengte mn 4,30 011 en niot te boven, terwijl .ij
gee"e druiven a." de kulas b.zitt."; de drnif wordt
dlt"r vervangen door een do 15 duim uitst.k.Dd Btuk
vierkallt ijzer, Bomtijul:!J lUet broDs overdekt,.
Niettegenslaande .Ie.e InDge kanonDen in den kratau gevondo" zijn zonder nJfuiten ' ofrolpB.rd.n, bebben toch de AIj.hneezen lllet velendezer stukkon nu
en dan niet zonder eucces op onze hoopeo gesohoten.
De stukk.n lagoD . op het plOllg6 , der borstwering en
,unrden door gaten iD do bamboe-doeri gekapt, die
op deD berm geplant was en bet buiten-talud der
borstwering onzi.btb.. r maak! •.
Bij bet in oogeDsOhouw ne¢en dier vuurmonden
werd ooze heriD~eriDg onwillekeurig teruggevoerd naa.r
de slag.elden vaD OreBay, bel b.leg .ao Ko"aLaDtinopel, den oDBfbBnkelijkbeids-oorlog der Naderlanden
en den 30 j.rigen oorlog; de.e buiteDge\Voon laDge
dnkken werdeD toeomllulB Kart1t.allwen genoemd, .t,erwijl het o,erige laDge doeh ligte ge.cbut deD Daam.
van veld.langen droeg.
'l'wee van de.e buitsemsakte kanonoen .ijn van
ringen , voonien" waardoor zij ,evengoed op booge kuetkaBt ••leD ala 01' airuit.n kUDnen gebruikt worden . .
Deze ooort van stukken baogen iD kattingen; door het
ophaleD of laten .akken van den voonlen .ketting is
men ia ,staataan hot· kaDon aile mog.lijke . .Iovatie
t. ~e'~p. Te Malta, Gibraltar, Alieant.; EbreDbrei~

~.n.

eizlirin!les~.hO. UW.

~
" .~
."< .' . ~.'.'.

stein,
•. ·. Oin, cit. men
ergSlij.ke ltuk,
.•., ...• ,..
,.·.•.doabter
teeds. eig
. 'IS.:
..D. e ...k. oog~n, doobde
de. .. bar
.9 ..... 8.8.n. 9... ./ .d
ree.-. D..enti'!rormen
.1.".t. '.1"'.48.•der
9..108.0.•~root'Qrdii!f
• QP
.· .....ll
. 8lill.·. .Il'.:mi
.•. :
'in
do Konig.t.in,
Dl\bijbeid derenar8enalenj
ala.,. d.,ouriositeit.
nag.k8n
be·
''let
Herdevoll."
nltdrukking
' l!lIlIJ
waard; Ruone k008truktie tooot· "ft dat zij vermoe·
...,--...,..;..--c--,-- - ' - - o - - " - , . - - . , . - - - - ' - - ' ...0 hBa" g?I •• c w.a DIet -rlJ van 8mart; het . ver,rek · 80boooe goudeu beLm met at....l, ell illl'&f
~.
delijk ' l V• .of 2 .eeuwen g.lodeD zijDvervllllrdigd . . '.
.
van hll".r kind. ln~e: haar zeerhebben aangegrepen. Na
bedekt bare b1onde , lokken . ala 'zy al''' ItoI:et~1kf
,4.1 de•• bronzen kanonoen zijn ·o.er eon kero gogo· .
de. laats.t e oeremo.Dlen ,haddon : pla.to .g ebad, oade~don .. · ia, ' en . de . kleuran VAn . deniliform lijn ekoliBD~de
too, die uit eeo "houtoo eyiioder .. to • .Iengts ~ap het
lSamarnng
belden be.t altaar, de Jouggehuwden ·. to.rdsn beIden ': beroelOd" . blAokheid van baar .781 .het · ~bl8ab t;am;en
gebeele · .1nk beetaat,omringd door ij.orenela,on tor
,- 25 Maar!, : Ned~rh,od8eb ' b;,rk ' Boro~o I : luwBit
na~r ben toe, oo-de etaar .knate. heteeroteoijne dODb' ·. uitkolile£·. ·· . . ..
.'
.
_ " .' .. " '._
.. dikt • . van 1 . en ter br.edte vaD 2'/. duim. O.er deze
vau Bandjerma.eing. Guldensar. '
tar .up de waog,)Velk.. voorbeeld, door .de k.i.erio ge·
. Dooh met de e.r.t.e taCel be6beowij DOg lii~t~fge.
ij.;'ren .tayeo wordeo dunoe ij.eren platen bij' .. ij.e
.ulgd .. erd. Doorn. kreeg d •. D,eu,,8 ooon .• ao .• iin
,d"," , Ter"ijl d. tooverfee .'d io As.ohepo8B~erkleedde
v"nkokere :.angebracht; d. loat8ten wordenllu bedekt
Sch,~pen.
acboonpapa eenh~rtelijken bllurldruk en .an .ijo ' hare .udj•• martel de met'bard onbu; '&am I - . t";
door platte ij,eren bRnden, o\'er de eeheela leogtevao
vnlllSanu~r.... g.
.choonma~a &en. oOon. Vervolgeoa G~u'ijoe gemaliuwill.vlln do" •• bitterenden glano, m!uten d! hrinder~
.het .tuk oaa,t elkauder gepl •• tat; <loor de.e kern te
~en ar~ bted.nd~, tfOl< de oz".r , ~.n ~eL hoofd YBU
de muilen, daos.hoenen en pantolfels der jonge brnid
gloeieD en to wellen worden de ijeeren AtaVt:ln met
25 "j\faart" :P ransch bark Trait d' Uuion, Demian!:
(~e~ 8cbltteren~en stoat langs .de c;lgte flJeD viln hove·
uit, ~oor 8c~oo~beid en gemak beide. Ze 11!16r.len .Tao
6lkaoder vcr-bond en. I?en. lltoot·bodem verkreeg uwu
Daar Nttderlanu .
hD~en en ho~da.m.e B de za,al llIt,.
.
.
goud, paarlen " 8n diamaoten, .en p8f!80n eeoer prinees
dQor de uibeinden VAll d tl i,itereu staveu om te buigon
2;', ~f.:l' tnt. Ntnl. bnrk Nab Goau, Oug Wnt Sleo
'an de ,boudlog van deo brUidogolll en dleoH brae..
uit "cle Ar8bi8cl~o u.chtva.tell.iDgsD of een ba~leLdaDse~
over eeD ijzereu kom ell ~I oor r.o lUet kliukbo.u teu to
nft:u' Sing nporo.
der Albert 8pr~ken.d~, do.e t . d" correspondent ~et an·
res \V~Hicht betel', daD aen eeo ll oudige Eogelsohe priov8rbinden . De kern kwaw dan in df!n vorUlllloutel,
25 l'tfo.ort l!' rRus. B~oomb. Fenelon La Boucher, nnor
geJecben, ~'lch ver8l! hoonbo.re~, trots (lpmerke~, dat
s~s, die in do (lookers kleio6 eo weiDig frallie zalen
waarop deze Jsatste lllet brons wfll'd volgego ten . Nn
SOl:rabaia.
, d? 60,rste ZlCh gedro.~g .. met dLe ongedwongeno wanrvan St. JRlIles, met al die pracb~ geen wag fiat" we·teu.
afk.oeli~ w~rd lwt ktUlOn uit dell form gonolDllll eo
dlghetd, ~envoud en fLJn6 vorman, wollte . htlt engel·
Een tweeds taf"l was overdekt .mat .lionengoed. Het
heetr'db. in'llen.te gedee.lte, de houton of klei kern, 'erwij,cho hof kenmerken, cn, ovonal .. het vrijdom der lou ·
taCailinnen wordt beacbre •• n ola h.t aoboooete en kuo.
d
den-sche City, hun door ,goboorteregt toebel..ooren. ,HAt
stigste d~t ooit gC lUtl1\kt is. Ne.n Holland6obe huiBVronw

8 IlB Bl P8 - BJ! RI OBT Ji N:
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k '
.h
t\ange . omen seepen
te

\lcrtrokken

. De dikte

':\11

het. broul! bij doze

rlDg .. Dd breuk toont. :mn

Btukk0.~

is

p;~cr:' ge~

dat ue vet'houdlDg f"AU hot

I

Stt"aat Suuda doofgezeHd.

or}c:s~I~'~;~: !:~~.;hB~~;,~~fl~:OJ~i~~I~~:h,v~ ..J~~i~~:eirDu. \"~'l~~~~h~o~

19 N. I . ~ t. W.

C(l rc~ th~

"ric" JUIISCI\, V. DatRvill

D.

'l'jila1jal); Ned.

gebrUlkto J(()peL' tot andere tn~tol6a (hier i n staue VRn
Get.r'lcder~ t". d. Beuk •. v:m cl el' WIIUtl(, ,'. Hal:lyia n. ltin~ ti ~ . t iD
. W$lu'9chijnlijk dllk) (;e groot ift au be t broDs bros 1 2~ N.·n. Cart. HiUer, JJ:l.II;j:en. v: '5~igon n, Pnl.t.nollthj ~~ng, H:mvidl.
maakta. In. v;3rschillellde IU'sanl,Jou t:e Weenen ell
))1r.~S\)U, \'" . Slllgripo rc v. n"bvlII.

illuAnle.'iJe·~nkl~~W'I'J~8eu(I"(~;"r'1~aIA\i:t~J?"h('ot'el~,:(:~' (~~nord~'e'e' ll
u"

Etlr'.

....

peeElcuo~ in8bl'uk~.e~l' . bijg~ataBu worJl;lu~

.,

kau het ,~o lgeud e dl dU~ U, B1J het ontlnden VAn tweo dezer stukken kwnm achtcreenY"olgens als Jading voor uen dag :
3 lii lo'e kl'u id , eeu prop ta r h.\ngtt' Vau 30 dnim, 4
kogola a. S let e8n tweede prop, eon lJOopje ketting-oll
m eer dUll ~cu ol I:m.g c!.! eiudelijk ± 80 atuka gewe~H' ~
""

H

V

.

Aangeliornen Schepell.
l\

Wb

j

a.~/lji~tl~T~~I~1 ~~I[~I~~.:a~~ Ft~~~ B~.l~.nao~ur~~i. ~~:~~\,;~ l~~~~;~~~~
~nijlh.1l"hollIH, v. IJ:"I\lanlt, O!.l;t. P. I.!Lutlborg & ~()()n.

V

-kk

eJ~I]'o

"- CII

I

SC lC(lel.l

nA1'A\'U, 2.1 ~hart, }""lng. b:lrk Brilliall, NewwaD, n. Siu:;:lI'0rc.

kugel~,

d /ee. upgl.lid()tvu (IDol' oon deri.l~ prop, D e go·
hecale Inding h8·(1 eane leugte fRO ± 1 N t::d. oj; go en
tw~ifel ~f het SGllk zou bij uet n,£\"uren gOSpt'ougUtl l.UU,

.r\.a Ilgekoolen Selle pel]
"to Soeru.bltit...

Pat' stou mer Sillgapore, di e heueu n\'olld vnn Batavir.. bi er k :m tl.L'riveercn, worden wader gewouue en
? ielw kr-ijgers orel'geurugt, r.~iude ~ offi c ier~n en :31
min det'e wilit airAIl .
R et deuarkement zal morgol.\ ocitte ncl ten [; UUr

ne

ten,

D e gekwetste 1ft nnnt' het ~tl~ds\ferbn.u(l
de poli.;ie tmch t. (ie daders te ouhlakl{en.

gt')brfl.g ~

BUITE NLAND.

De feesten te St. Petersburg.
De: 1 ~·jllt!8 wijdt u~n heb te Pe.tersiJurg \'oltrokken 1mwelijk · tns::I cl.ieLl den ·bertog vanl~diubllrg en da groot·
vors.bin nfar i:, A!esandrownn. VItTI RusIn-an t>n een hoardat~ikt;ll en cen lli.t,"(wrige eorr m!pOnde lltie. Ill· het eerate wijst het blad op het I,ooge be ilttlg, dn.t er VOor
Engelnnd in ge Jl3geli is! ill Azi e den Rus tot vriend
te ht!bbl311, tel'l'rijl lIo In.a.tste h3.udij ue bijzonderh etltlD
betreffen!ltj de yoorzekct· lliQ~ n.1I ~dang acbe ge beurteDis
bevnt. De feostelijke tog!; natU' de knpc1; de cost.umes,
het ba.nk e~, Let; hal, bet verhelt vnu het jeugdigo paar~
nIles is. gOBcb etst op eoue wijz t;l, i",OOl\!s meo dat YUU
8en aan de :Pime,~ vc rbonden corroRpondcmt verwachten
kan. Niets, wij lIiondon ba::i.st Z Gggt;H~ te weinig, is o.an
zijn Argus. oog ontsllu,pt, want in zijn ijver om t O~1/1

en

tnaar nietoS t e r e rgeten, gewn.ag t h ij mode van zaken,
tlie zeUs eon r er3lagge r er b e ili ~ Inocstcn ziju.

In 011S nUUllUel' van eargistere n kOlllt
een B drukfout ,",oo r ill hot tG I \~g rn.m der Haml oitH'o l"
eelligin g.
melll' vertrollW(}tJ, ;')2 belaald,
In sted ~ van:
llll.Wr 'Vertrollwen , 59 oefaald.
leze men :

in he t wiut(~ rpal eis, wnar dlles, wat R usln.ud groots e o
Ol:l.gtig!:l beeft, de ruime zaleu vuide, en de door de
\' em!tor spolt.mde l'ioD.lIestrulell op de hOllueraen va. n
kruis13n OIl. sterrOll vonkeiend~ bors/;cn \'erbleekton,
se.hetst h ij IH~ t I..,ogeublik dab de kciz{~rlijko 8toet~ tW'ee
aan twe ~, de wll pem:aal binDoll t r:i.J. ' : oorop gingen
minstens GO knUlorhceren ill gegai on ne erdeu rok, uc h~
t e r ben Imogert! \i ignltnrisseu en f orvo lg!'! DB ut) lieizer
en de k t: " ilierin - de oerate in geller!If~lsUlliforlll, de
In:l.tsta gu klcc d in goel flnt ijn ; - d e hartog van Edit.bUl'g, in ~ijn Unifol'm Vnn zeeufCi ciel' en met hot" roude koord "lin ~.t . l u::.drios YOfsierd, geleidJe zijue bruid,
wior onlza.ggoliJlro Hleep yan pUl.'perftllweel door G kn. ·
merhceren go rlra. ue n wenl, Do o\'el'igo leden der keizBrlijke ftLmii ie, do buiteulalldsche prifJsclI en het hof
slote n tlen ?toet. ~et twcode bedrijf va~ het dra lllu,

Nt\,
R .EOT1 Flo .!.'.rn :: .

11

TELEGRAM MEN.
van Soerabaija dd. heden.

}lukel. Choler. gev~llen h.bben ziolt
onder hot garnizoeu en de bovolking. nog voorgcdl\nu.
Madjo· heaft zic h, mot het oog op de aans t·uQudt)
expcdit.ie 7 wapen8 en fl.lUllluniti e te Si ngapore Bauge·
MAKASSAR.

~chaft.

.Du M.D.kuBSnrsche Apatheek i8 heropond, do
riteiteu .ijn i n het ongelijk go.telt!.
~fARK1\B ERICHT.

MlIkfl.3581'.

Koill.

j' 7,•. - · OpiUlll

Guttll

pel't!ba

I

.r

Souvereillg~

J' 1800, -

200.-

Rijst

lluto ~

/ 12.50.

I 10.-

GtHub iol'.f 241.-

R ottin g

9. f.:~ 5 &fg~d1L IlD.

BaNda. Primo. noteu. .f 11(,.- Fuolie

Mailboot

B~t,vi"

f 38 noten , l 12,50

(Reeds gistenil. in de )Jlaatsalij/,;c bladeu

J

2~W,

F"elie~
~e)'Spreid. )

del' Handelsvereeniging.
R. ot~eL'da:nl.,

2;~

mnle

twi~t

f I n;

25 l'l:[tlRr t. Best orll.
8 1!~

11.:s, grey silil'1iings 0 1/~;
f 4.35.

calieots
Koffij 54, nOlllinaal;
Suilre r ouvepm del'd;

- TinveiJiug midd~nprjj s Ba.llkn. j' urih Hillituu /53 J/ "
Foelie f 260.
Bij eeoe illfJel·peJl ntit! . ovel.' Atsjin "ferklallrdfJ de
minister dnt iru,cttl.ten tUtJ.UIi ()nm Qg'~ lijk. ziju on do.t
.Ie oorlog Illoet Oll kILn VOOl'Gg81.et wordell, tot voldoening vertlchaffond einde.
AA.JjGEICO.\IEN

SOln::r.l'JN:

MRrin. Adolfinll,

J\f oggie

DixOTl , Ufjd e rwri ~e r, Wilu elmina Clara, .z~pbir.

Han(lels-B3ricllton.
PRIJS-COURANT.
l)pgtHllA-ak.t door lie Handels.Voreonigiug te Samara"f/,
26 ~11,"rt 1874.
KO~:t:Il!J,

.

id

8UIUk,

gowollo.
I nomi!lnal, zondt.n:' ufdo6n in W. I. bereiding \ gen.
No . .i4. / H - a. J H.,GO op levering voor

specillole llUnl.!UCrs gebodan.-

lom",o. I 8.26.- iI I

4.40. Superioura kwaliteiteo

oukala centon boog81o.-

!~::mDLID,ENie 1~!~~.r~ro~~i . ~: k;:!~
er ech.are
Rus.. Ja.a 8oorteD, leOoOl't f 8 - li••oortl 7 voor

l ..

conaumtie.
KL&.PPlDll OL.lD

f. 2G

Ka..TIANO

•

•
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RO~IIl: 1~k":\../l::=" :.lG·;-~·~E.ik:~: l.cbaarBeh
Wiss"I'Ioer. op Rolland 6 md, data ilIOO'!. a .101.
Fa '. torij 100 'I.,

prlDS

bteld, wa, een geocbo.uk

VA"

liDnt.ng'" ... ~c,torl~ en

werd ~aar 81ecl1t~ welTl1~(, oogenbhkken \'oor ZlJ de
zan! blunentrad .Q.vcrhalldl~d,
..
.
F.JP.ll der no.rillgeto gfl~'agten . ~n~.., Alexander·zl\a.1
vond de ~orre8.i?~ndent het groepJe ).ODg~ t~rootVt~rst~n
~.vlln WlB eamgen uog koupon 1.IJO -Icder l~ de

~?lfor~ ~'an. het eon .of unde~ reg~ w elll:. E Oll k~lzer~

ltJk prlUflJ e1 III eOD w.ltte~ untfunnrok , ~ t~nd ged.uren.
de drd. gaJ?~.c(Je .~I?gtlgheI{J, ge~r.~d · met .. eene lange
en vrlOndel1~k U1t1.IODl~O ~tutle, bl~Jkbl_~~r" ztJno moeder.
Do krOODpl~tnaea van PrulBsBn, Vwtorl!t ~ ouclste doch·
tor, do prim~e8 ,au WI"les, p~itl~ Alberts ech.tgenoote,
kortulll, allt!u ':I\g el~ ar goon ultj.ull oe n da brUld BiJ~ et! n
0(> het Inatst ZlCb 10 ~allr brutlo f~ tk \eefl, tint bUltengowoon zwaur ~\' ns, tn~f; op h ~lfH' gClD~k te gev.~ete u
eD. verlangda Zilgtlmar nnar hoI; ,oogelllJhk, d~t ZlJ ':Jet

af oou kUllllOU leg~eu.
"
.
.Ret brmket hnd elrCl' iJ nre l~il1ll.ts 10 de g~oote

plaat' hobben.
}Jen ml\udoo r tiel' lretbinggangors bl'ugt gistereu Ct) ll
be1iook i"\nl1 7.ekere geh uwd e iulanclsche vrouw in ka·lll ·
pong T JlIJlbnenrie, me~ hot oogtuork OUl, bij al\rezig.
heid htU'er ec htgo IlOO{;1 vol g~ L\s ge \v()on~e c e n ig~ golukkige oogeubliklwli iu hafLl' bij'l,ijn c!1IiH' to brv.Jl ge n.
DitlD:,~al W.'lChttll hem ill lli c kllUlpoUg eyenwa! eene
minder !\fl,nge name v~rm33ing, bestau.nde in BetJG JrI\g~
::!lagen eu houwellr welka hem op g ulle
w0r{l toego ·
diend door een igc krnnpou g bewooersJ
waar~c bi.i n.
lijk de parl.ij V:tD den m it;:t \eillclell ec htgenooli opn:l.lllen.
OfdC hoOll bij zic h wanh opig vo rlled igde werd
IDSDdoOl' bout nil bl:\nw ges la ge u eu out\'iug borellui ou
sene bouw ovel' scflouiiol' en
die llem deed neLl.t'·
itorj;en , wn:uop do iI w!',~k:.~ !'H"
nit do voeten m:u~k·

we,lg&,lane gclnnt v:\u
Albt'r.~ tcokollde"op~erUirudbeld .1~U vr(!llgde over bet huwellJk VAt) ZIJD JODg~re.u
bro9u ... r .
.
. .
Hot.. pracutl ~. bO~'lu.et, flat tlo bruHI ge(~tll'end e de
k~rkflllJko plegtlgu~l(l III de Ale!"lJ,li(~or'~llal, :~l de .band

een ~

had plaat.

,'oorafgan.nda be!3chrij\'ing yan de urukte

In

do gflek,eilo kapel. H et brUlJ.paur .tond

daar op Ce ll knrmoz ij urooden kl ee<l r oor eon kleio on
Itlsscnllar, w8nl'op het evangelic in eell wot ede lg c8tt;ell~
ten ver.Elierden baud WIHI ne~rg(:l! egd,
D~ Irei1,er en zi..jue gemaliu be\'ouden zich ter reg.
tel'zijlle, ue priml HLn 'Vale'i, iu scl1uriu.icou gt\neraala·
uniform, WhS
Inu.tfiGe ter liulterr.ijtle ~n bact nallst
zich den krooopriuB mn.Pruisscu, iu dOllk~rbian· uw f;ln
nni fOl'Jurok.
N ndn t eClligcn t ijd ge1.ong-eo en gebede n WRS - over
hell zingen ge waag t de cOfrespoudent 1not den IHlog~
Btell loi' """""""7"' werd en de goudell huweHjlHlkroollen gebmgt.

ut!

;:;C~~~:~dzC~~' \;!:,!::~~~tlc17a~~;:~~II~:dd:.~!~:~;~::~:~:
1/~1:1/

ell

!lAlll

e~ ~evo.ttc:,

IIPoto.·ge . ~....o g ibi,er:l. PIn-

dWlllle, potage :Juholloe ~L In Roynl e, titerlet a In Russe
piecu de boeuf /" 18 .FIn.mande, c6teletto8 ~ e Perdrlmx
;1- l~ n~1l~6C~I~l o . ~!~OUd8 d'.A.~tich~ut9 ii, .1'Etipagllol~,
Rotl, Salade, Grn.cli n de Pah B&erle , gal'lll de G·alee
l\:[?scovite a l'AD!L~n8.H.
.
..
?e znal boo rl ll1~t hare elge-l~.~Rrdl g6 .ve1'ltehtlllg mot
dl."uzeuden waakno.rs flll ceil Bcbtl{~(!rtll.!h.f.lg BchouwdpeL
~au. do hooftlt:,ful -.cr Wllret~ Ul e t nll u(ior du.,n 800
(I~ uvertt:l zBten drlo na.rt~b1ssch oppell, -::- .dlO vnu
l\~o8kou was wegolls ouder.dolll ell. \'o rUlo ~:Je 0l8 nfw·eZIg' ~ on I~og ~~" pil at'. ¥t'lt:ksche gel,.·s tij hJkeli t e!;enOv",r de kmzorhJko fAmilia. Een Illoge uegur, lll~t Oe n

zou dOle ~afel gekoztln habben, en bet a&otal oo.d;Hol';
lamlsch: IlOU ~:.. ko6t611, onoDbeerlijk . tot . bet . b~rgen ·van
at d"t hDU~D, kOrl up twint.ig . gescbat worden.
De ~ot kllollt omzootnde ouderltleodiDga~ukken, wel~
ke men zelden llf)emt, waren welwill~od eveneeo8

uitge.tald, en de korre'poodcnten, die ze .a~.D, .erkl...
rao, dat do kantoo o\'enzaer oude Valencienner kant
de7.~ tnllchinaal gemaalita kant ov.e r..
_traft. SOn\ullge dozer kleedioglJtukk.en w9rde~ .door
oeo bijzoD:l er opgewonden korrespondeo·t bescbravan
als d o uit spricrr\g .gewavt:!n ·kleederan .van Titauia en
Q1l66n Mob .op zijde strevond, Ondo;.•.ae. zllkdo~ken ~
is e r oeD. welK '" in I tal io voor 12,OQd'llfr,. gskocbt is
UOl)r du Ctadno., Zdveo jaren warun de kuuBtige yingel"en "'An een Ito.lb,n.nsuhe lumtwerkster oDophoudelijlt
b~ ~ig Ban hat mukon Yllll dit fijue weafsel . da.t hS8r
~uu Hlotte de oogen k08tte. cloupen van fio~fdkuBSt:JD81
oP. w·elke in ec hte kant bet keizerlijke wapen .vsn het
hUll! Romanoff gowc rkt z~jD, worden evanesns. door
den korro:tpuodout ge roemd alII om vau te dr.oomeD.
Ais Olll 01' te ({roome n, W&rtt bater lof gttWee8t.
Eeu t.fel "uehtte oodar de ,tukk.n zijdo, .• a~ijn,
mousselille, klmt, en". enz" vau welke de Grootvorstin
oyertroffen, _ala

~~~:l~\~~~~tkv::~ ~::r j:~en~a:~~~en.

Al de

p3tronen

zijn

Op eoo andere to.fellagen InJi~(lhe shawls en Borties,
banta fluwcelen 00 zijtleu mantels en kBnten montH.
ler e u tlullwls.
Japonueu roor staat, I~uis en bal lagen op oen paat'
tafels terwijl bO Bdoll van alka vorm en 800rt .kUDBt.

bioo~en

en Imud9Ce hotl llen oen afzonderlijku

t~fel inon.

weu, De trouwj"ponn en ell de 5(1 siettpjaponnen voor

grooto hoii'<Jf:'st:en; dtl hCl'lUolijnen mantals, wylke de
ktlizerlljke prinscs vij onkulu geiegeilhedao draagt .en
clfj n\ll ede1gestcouteu fuokelende hooge RU88ieche
Vl'OllW"BUUlutscu, gelijk nsn die , welke Oathorioa II droeg,
trokkcn vf)oral d d Ilnndo.cht Yalf het p:'luliek. Aile .. be.
dtmkbare ornRmoutoJ} t'onr t!UO bO/tdolr wart!n eveoeeUB

~~~~.~~~ln~~\,!~e~bi~o~~(l d:~lri~e~)~~te~:(f"~~n~:~lrd~Uee:~~j~

~~ls:feUr~~f~~~,n:~~ii~~d~~'~l~~~~g~~~:~ld;(!~~e d~cj~:ee~~~

den van helll stolldon grenadterJ Illet Ih~ btlJonnet op
he~ ge\\'eer.
,
. .
. 'l~en 5 m'e trtl(h~1I de ,~eu,:;"!r en do k ep:Ol'IIl, voor·
u~tgeg:HI.tl v :~n ceua talrlJkc seh.uo kluucrheertn,. d~ zrml
~1~1I\ell, ell nn,wc? oud el' oen warm (loch eu r.bledl:;. ~e.
,l'~ I C ~ d~l' no.owezlgcn pinata, de ~o r8tc tt) r hllltcU,lJde
dol' o~llId, d~ tweede ~~r ~·egterzlJd ~ "an d t;)fl. brUlde gom. 7ioodra (to do oriucbtIge pet'8ollng~8 q~ lietell waren
spoelda hl'"t orkeElt. COliO ~vcrtllro van. \Veoer, eu l,ong
lIt) beroelndo PaLtt een alr van VerdI.
Ten ~ 1/-:. llur stonden n.llcn op ell dronken. op d8
gezolldbei{~ dl3r.. twu ve reineu ntu E,~g tl lQ.r~ i,. 1. DlO dronk

ve ruu ell goU(teu thee·e ll ootserviezen, vazon en schil~
den waren telltuollgeettlJd,. zoudeu een pu.o.r goudsmidswiukels voor l:mg-eu tijd kuuncn YOf)rzien.
Htlt zl,1 Mlfa Ellgelnnd'a rnilliol:H100 rijke edelan

\Vlml ollmlddelLJk ge \·ol gd. door

eeUlge Irnnon schotc~,

ougevae r onm ogclijk zijn, om huntlo HOUWOU 00 · doclttcrs de kostUTn e8 ta uoeu uaii.pen, wnadu ltuslaod'a
groot.'.·orstiu op ~e fee Bten ver3chijnBu zal, welke Lor.deu In bet VOOr:jtHlf t o unrer eere geven zal. Zij ·zijn
zoo ovel'il\'~{)u lUet goulleu borduurlldls, met paal'len
tlll juwcoleu; r.q zijll ZPl1 rijk opgemaakt met de vel.
len \'I\n Siberi scho zih·I..HTo3~on eu hermeiijoen, en Ut;'l
Jin.~lf1:J.~ell, \Vuliw d ~ pl{)uien ophou\lon der wit entijnen
bj~ IJll ponllenJ zijn ·. IPI zoo Bchittur~nde pracht, Jat
zelfs cen Grosfllllol' of Bu~a tli o A ziatiac he wdeide

(loc h hoog boveu bet gedomler van hot I,!oschut \lit
wocrklonk de ~l~O Ul ee u et' nl.'.{\ere z"ugerea vn·n n:~a U1,
A iL:\Dl - dezelftl e di e onb.~g3 t c I\lo:5 kcHl (lnd~l' de
I)fl.tlr toege\vJrp e u hansen blJua lov un d weru bl'gt'a<

Wanncer tIe Pl' in~e5 in f.louden kOlllt, ~al zeIre de
Shah vft,n Per~i D vergeteu wordeu.

\'cn· - in eou u.il' VltU l~igolotto, D t:l tw eQda chonk ·WIUI
voor brnid en brniriego Tll, die luet eene bniging boo
dank ten on met don kei!l.eI' ell lwizeriu kioukeu·.
lJ.'olk.ens, oo[e. up e~llige volg t! ud ~ to !l. ~t(m , mellgde
hot knnon zijlHj maglige litem mot (Le jubeltoollul.1

De afschaffing der inkomstenbelasting in Engeland.

der muziek.
Evan OVf: r G uro \vas hob fo .: - ebulmI gecindigd , on
t ell 8 1/'1. ure beg vll hob bal, geopend met eOIl po Inni se. Yordero detn.iis uieuo.llugaaude achteu wij overbo·
dig, to I.Heel' d:u.r wij op vde pun ben in herllalillg
zoudon moeGcu y",lIen. AUeon willon wij nog an.nstippell dat de corr edpolldeut bij dt) ber.;ch.ijving vun het
bal uo n bijzonder pillirnpje over hepft "oar de vor8.teJij!cc houdiug VIUl den prllii:l:'lisc boiJ kro.onpt'ius 1l1lse.ren Fritz , ~ouden de Prui~8 on 1.i'!gge u. KWIU·t Yoor
tiellc n was d e laatsto dans geschie d l eu gi ng hut go-

huwtle pafLr

h(;HW,

Oll) ZiC !l

in

r e isg B wa:~d

t~

IitelHm,

uiet

ZOll KUtlIl C[J

e\'o h:~re ll

In het Alg. Ulco " H'lUdol.bl,.d •• n 8 Febru.ri jl.
komt over dit otl lh' l'w t! rp het volgendo voor:
nI\}t (l ogan Imlf ycrblillu dO l r dlJn I:Itrnl~!ndan glaDS
der millioenell, wl~lk" t! ~ eCl'tlte miuister voor hunn6
oogelJ flouktlreu d o!;!t, mo e t~~n do Enga!sc he kiez.e rs in
clcu loop \"i\ll clc;~ e cu dll volg::1ode wliIl1lt bedlissen of
do iibel" ..den d~\!l wul (Jf dt;; const!rvatieven hot laUd
regeere u 1.ull ~n.
S\: I~oo n wij hdr t.o!ijk uo pe u, dat de libero.len de over.
winl.liug" behul t' cJ \'sullen, moe- ten wij erl,culioU dnl; de
leu!:! , wo lke bij ·de~e l'crkio:r.illg- .:;ch4:t.igd wordt, on8 z8~r
yer oordee!cnsw<llll'dig \'oo t'kul!lt. De het:r Gladstone is
d~ 1l.l.ut~tl1 Hta.n.ttllll!\n, rii '~ fI wij in 8t·a"t, zQuue.j. geacbt
hebbell tot bet nnn1.Dci om dl~ inkoHl.o:;teubolastir;g at' .te
schuH'!.!!], ten 0iud e d Ll~ du kiezt't"tI ten g UfJste van ziju
r tlgeer it:lgH!Jl,;'hdrl te cl()(~fl
Pnrtijl'eg t'{!rin g ill dt~ 11 cnlls~ '! I"l ioll"c l'." /'Itnat brengt .
lUerll!, tint elke pnrt..ij \'0'"11' Zla.! ~ t~!l C i.1 hct.gocn hanr bet
rere~a ndi g::Jt l'n: iJ.:~ te \' )(JI' k olll~ ," , ) ,Ir bt.'t. 1!aullj eu dat

Do derue ZOOtl V{l <1 kOllingin Vi ctoril\, prius Arthur,
on oon jOllgOl'11 brooder uet' braid traden lltl voofuit"
nnmen de !{roo:,o u uit de handen der prieato}l'B - behabe dell Hnrtsbi:5scbop van Petersuurg, deu heer nIlShn..nofr', woolldoo oolt d~ gricksche Rflr ts bisschoppen rnn
Noygo rod , )\i oskoH en Kiew do plt~g tig heid bij - ell
It ie ld e n zc o p ee uo nruHllelJgte "fdtnnllH boyon du uoot'-

l'en 10 III uut stond een axpre s-tr ein tu Zarskojo.
Selo gereed: Oll 0011 half uur later W.Le! bet vurstelijk
patH' ·dn.al· ,gearriv ce rd, Bij het ve rtl'ok \' Im iHlt wiu·
t erpaleia hadd e n hoegennamd geolla c Ol'oruonioll pin.ats.
01.> hUll wag ur,,\r het statiou zo.geu do j(Hlgg:l!huwdcu
dOfJr de ranmpj e.s "an het rijtuig de iu uge 1ijnen "nu
llchtan on 1l\Ulpio us, d io tel' huuuer "c rJ het; uncllte·

~le n yun b r uid ~go lH e ll bruitl, wc llw ltoul..ling . zaoals
zic1t lall~ begrijp eD, het· dikwij !a llood1.nkelijk mnakte,
dat ue priuHou \'Im hBUU Y~mu(l erdoJl . lIen laatste werd
prius Arthur z~~ l f.s z06 moede, dn.t hij door Jen groot~
vorst Alexis moes ~ worden VBr\"e"g ~n . De YOlgellde co·
remonie b e~toD d h:crill, dnt bruid ogom en bruin, i ede l'
een bra.odeDde Imars in do band houtlenJ , driemaal
om het altl\ur en dell hier boven b06pl.'oken le~l!ollaar
Iiepeu; de hcrtog llield dartr bij den zoo m vnIl het rijk
met goud ge bnrduut'(le gewalld £loti pl'i est01'8 \'<",st. 1>0
kerkolijks plegLigh Hid/ met oen t ri um fg e?inng in du Ira-

lijk P <tcrsb nrg .nl. het "onli~ht bestmllldcn. In de
\·t}rta mnnkto de i1luUlinn.tio hot offecti alsot' do g!J~
heel" ,t.d in brand ,tond.
dUll wel secttl-QII ,krwij~ md; It! )Iluds peJlUiug' oD ~teuuen
Omlor ,,1 hetgeen de korrespoud enton cler ].lngel~che
wilj of eon beseilan.fd vd k gudwung.~n f\rb ~ iJ . of81e.ver
dag bladen ao.ngal\udo d~ze plegtighetle n .. n;t6(iedeeien,
nij in zij'.l kololl ieu mag gGrioogeTlj I..lf uitbroiding der
is Li~td zoo lUorkwn.l~rdlg ala do bcsCUt'lFlIlg, welke
kiesbe\'oegdh~id w1.! u8t;b d ijk is of uid, ~uz , auz. ·Doch
ee n buuner geen "/loU clt\ teutoouEiteliillg van dell uitow de nnng t c bCj1i.::!S CII of UOI) bij~(l.D,IQre belQstang
zet, wclken de bOl·t0ti iu vao Edinburg h lUodekrijg:t nanr
:l.tI.1 \\-"ord on nf~ lJ~iChllft . 1.ijfl de kic1;·.! r8 w ~ iuiJ.: bevoegd.
Eugell4ud.
net plLrlc)Uunt i::o ia dl!'zG de bt's.te reo !Jter. ·Belnt1tingen
In de witt~ ztl~1 van bot wintQrp nloi 3 (Qe~ iabl i ziju ultijd Ol\POpu !i"i r, lI~ t \'ol k .yoelt' lIen Jost, uocb
g ruober dall de grooto zn.al Vlltl VI\.U .U!l. wp ~ u's SLu[1.1.i~l..i" . ~'\tlt d9 lloodztli1. !c tot bet d rngen Y!l.1I dh~u last. Honciol'tiel.l liedlln zu!l l. 1 n, ouubt zij de inktJlt)stoube1sstin.g
t a .AUlsti.~rdnm) etonden zevon .tafl,:)lB, ~e l ko eveowIJdtg
11(;: gt)heelo lengLo del' zmLl beslo(lgotl . Volgclls-eell bos·
hnton, YOOl' do liberal !.! 1l iStolUmtlro, ouverschilhg· of. zij
hut met do groot~ Uegot1rir:;gsbogillseI6u dar dusgekozen
lail., weloer d~)or keizer Nicolal\~ g~UOttH:l11, di~ hot
ca.udidaten cellS Zijll.
ouvoilig nchttl", de lsge re stBnde~ tc d r-e ll zien in we~l.
Do hecr Glaustono is een gront finar.c.i er en vark e prncht de CzaBr leeftlo, mo.g D1 e~nn nd tob hot palC1s
dieut yerlrouweD, doc h u:et epn batig saldo ya~ vier
wordco toegelAtau, dan in vol t.)ilet ell \'oo.,1.ie u VAU eon
millioon pond, beloof, bij do a/,eh411ing van bol'!8tin.
toegnngsb{:wijs door don 0ppl3r·hoftnBl\rsc!lIllk nUl het bof.
g"n, wior 0l'breng.t baron vun R,.th.cbild - het lib..
Gekleed in ZWa.l'tOD r ok, witte daa Oll go l:lkto BchoaneD}
vtlrdrong een ul\,llzielllijke echsf\r he~r~n , die loegaDgs- . rale Kamerlitl.vRO de Oity yan 1"Jondeu · - ·op negen
millioen pondsc!,,,t. Do outbl'ekende 'vijt' 'millioen
biljeGtell haudo!) gekl'egen, zich dug fULU dag tut~schen
zulleu dUB door ander~ ·balustiogen gevooden mooten
daze lange tat'cls! waarop de uib-:et der Grooty'or8ti~1
wordell, e3 van d6Z~ ~preek~ d~ het'r Gladstone· geen
ton t:oon was g.stold. De tafel, wolk. het dicht,t bij
woo rd. ·'Vij hobbeD. lllet .!lon ,T.crkie&ingshandgreep · te
de deur stond 1 W8a bede llt met Bcuoonen, laarzeu,
doen ' Cll een die al "eer wd nig edd i8. Want hij
pautuffcla, muilcil ell \fOIiOD Jijfgoed. Z oo de keizer·
doet een bcroep . op de vooroortladen· ~n zalf'~cbt de~
lijka bruid hon<ierd jareu leeft, ••1 .ij onmogolijk de
kiszel'8. Wat de he.r. Rothschiltl en d. EeQIID ....' holft der op de, .. taf..1 uitge.taldo good oren kuoo.n
twes groote 8l1to·ritaitan op B.naocieel ge:bi.s d ..:.... aan..
gebruiken. Niet bij dozijllon, waM' bij het gros lagan,
ga.n,le . de.e '00 roek.loos .oorg ••telde afeohaffing der
ill keurige rangorde, Loui6 QurriQr;;e·, LOllia Quinze-. eo
iDkom6~enbelt\Btiug zegg-on, is zeer opa:.erkelijk.
.Aiarie. .dn(Qim:Ue-lasroD, hooggehaK:te eu langgehnkte
Do he.r RotloBcbiJd '.gt: ieder hondal,wao west, dab
sohoeiecls en pantoft'els van elko 1Uol5~lijlce Boort, Aau
d o illkomstenbelsstiug Qen hinder1ijke ouruu. geDa.~e bQ~
.lIe. was gedacht .. Moch~ do Hertogin begaerte hebI.ating ··i•. Zij wao iDquieitoriaal, eo iedereen ...1 .b lijde
ben eeu voet.~ e ic t~ . malien io' .het Scbotsche hooggezij!l, ar· van verlost te ~'!orden. Doeh ,gij r;uo.~gt n~et
borgl;e, of over de· gletauhera van ·Zwitedriand, dBn tOU
vergeten, Ua.t ze grooto !10m men opbra'bht; eo da~ ~ndore
zij bezitteo w.t zij ooodig h.d. Er waren laarzeo voor
belaeting.n .ullen tDOoten opgelegd f(orden ala. •ij .wordt
jlt.cbten . in de Tb·urings·c he woudenj 8ueeuwBchoe:.:~n
"fgesobaft. De patentbelaaliDg oal mo.o toninge.oerd -w:orv~~r UUBsische wi~ters; bonte laar£en voor tocbten
den in bare pl •• ts. Banki.ra, handel"ara, .makolaars
in eon ija,le,,; hoogo loarooo voor Hare Keizerlijke
ell ied.r peraoon, die iets met handelte maken beeft,
Roogheid de kolonal, wanneer zij baar re8imeD~ de

ptll geeindi grl, wl:m l. in do .A.loxD.lldor.zRIl.I, a~. ·jO'llr
verlicht door u; o~ 11111l11er du.n 10,000 \otu,f3ka.o.raon, dou.r
den atlgl1knlLn~eh ulL dekell StllD!OY voortgezot. .
DQ l~ ei~ er gt:ic iddo zijoe Jochtor . to t·d·o bromen ~f.
slniting yo or uet, nltnar Oll gaf haar met een deftigo
buigiog oHl r 41\0 dt} 1} bruidagom. die ter zijde V4U de.
prins.s op rle m.b knr lno.ijorGod f1uwoal · bedckt. tre.
den "Van !l ab nltllll!' nenerkuielde. Z.ood.ro. eeu ge~o.ng,
door rus8 u3ch kllor IlllllgeheveD 1 geelUdlgu was, las: de
dekoll do gebruilwlijke gebeden, De bruid droeO' eellt'l
kleine dia~auteJ.l . kroon met (len kruisje jn ·t;p, en
had een w,t Iterkb oek, alamode eon bouquat van wit·
te en violett.~ bl oon~eu io do hl\ud. Zij gedroeg zicu,
zegt de corrtls polldent. zooais een bruid en afstamm elingo der Romun o {l:"~ botaamli. Hare stem was helder,
en in zuiver ~lJlI gC: tlch uprhaa.Jue .zij !) ~t formulier: !I lk,
~rnriu., nee m:u , Alf,od }Jrne5t, tot mljo wettigen m~tj."
Bjj de woorth'! n: u ,\Vie geeR deze.. vrouw tf)t echtge.
nooh, san dozen llHW?" rigtte de daken zijoe blikken
nnar do linkeuijlle der zaal, Wa&r zich de keizor en

tlo keizerin bey,lUdeo. Onder eal.! be . ... ijk gezQng, uit.
go.oa"l door hot koor der keizorlijke k'pel, werd de
plegtigheifl vervlJlgtl; do I'fuidegom nam UOIl rinO' uit
prins Arthu~& Ih\nd dn stak die nan den ringer ~jner

braid. Nogmaal. oen gebed en ~ezaog, en tot alot bet
uit8pr.ken ~an den .ege" over het sabuwde pbar.
Gedurende den geho.len loop der pl.gtigheid b.bi.ld
de keizer de doftige en· waardig. boudiug, welke hem
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gij door
aan g.komen,.aderP"·
.sen.* go.e. ,d.. en
me"II" k....t6l:l.aIl: ,08elll neell,wij willso·geeo.
,Kinders, ge .olt alleswatan; maar vooraf,.orgt,·Eeoe kleine ,paw<e.
pate. ~..iJig ". _.'den.. aen,ga.b ••.•n. to.00 .d. e b.er Rot!.- I· dR.t, wo.·. een fij.n .ma.altje krijgen. soap., gebrad~n vl •• soh " • Me. !;VerIOf,. m.ijnheer,". begin.t.de!ftoijgsma.n. OP.tile. u. w,.
Be d tot .~ekie.et.-anetJ haodelMrs-aprak. Zij
en wat lekkers aoht.roa - vie.oohotels, dat de tafel ' .kUBt gij mg oak zeggen, hoe de maker beeH"
~811 de iokomstenbelaetiog als r"eds afgeschaft en
er van kr ••~t. Hlmdard mark bancol Nu,.kleine hek.~,
.Die heet"- en reed. wil Dreyer ,den naam Schi"':
bela. noamen,. toen hem eenalllapo de g~d ..cbtedoor
weigerden ,eon eq.qvalentgoed te keuren .. Af.chaffing. wat moet glJ. bebbol1P Een hoad met Btrn,IBvede,s, "J'811 belasting· is altijd p"pnlair,doeh' het, i•. ,,"z.delijk den japon eu .haudsob?enentot Ban den elleboogP Ge 't hoofd Bchiet: Het, unr van wraak is gekomen l Hij
's"lk een afeohaffiog als paftiJ1eue. te b.zigen, wannaer
Eult.e bebben, Bchnt. En ·VOO" II, oudje, wordt. gebrengt zijn mond san bet oor. van den, officie. ,!n ••gt
ten
", .

~

t'D:8:tt:~n;;t;e~rt~~z~\~:~~1

:J:: ,;:d:::~ste.
t

t ..

"..' J
• .•
· .

::~h~a!~hl:::r.,:n~emj,~!:~;o::a:.~~e ~~::~::n~,~d;~z:~

en 30 een koperen ."Ieube"ken voor deuwinter, w a n t . Wat ge .egt !"roept de D.en verbaa.d .uit. ,Een
h"t oude i....1 gatell.- Ell don g••n we el'" rei.
p"stor bezit den moed, met .ulke vrij.innige gedachteo
doell. Van .Kopenhogen
Beriijn worden wonderen
voor het publiek op te treden! Ik ver.eker u, dat was
v"fteld; hebt ge l.oW"
.
in Kopenhagen niet mogelijk."
lIier werd he":, de .• eer juiste, opm.rkiug g.mo.kt,
De oecretaria bad moeiteom .ich ernstig te .houden.
du.t. hij domme dlDgen prllatte; met hOllderd mark kon
IIGij. moet ~'~deDken," vervolgde bij, "do.t zijn eerwaar-

men inJireeta belsstingen vQ,qk w~i&igt. Ear:. OTlVern.nderlijke i~direct~ belastiu~T al is zij boog, w(;rd~ ge~

Ulell tWe{~ ultl:\oduu

belasting, welke 8011:8 verhoogtlof \'erla"gd .wordtT Bo~
v6!ldien tnoet mHD niet alJcon werkelijke, man-I" ook

oogenocbijulijke geiijkbeiJ bebboll iu d.': bel.,ting. D.

rijke' standen - die ·door'de onzaglijb.:e u~tbreiding der
kieabevoegdheid de '}Pl'ermllocht in Jon tlbn",t "all de
lagere sta~denu gegenm hebben - bf'?ol)ren in stunt
~ ziju, dludehJ~ &an te ,t,oonell, dnb r.1J, hun vol .~leel
dragen in de lalJten van, 'het land. \Vnnneer el' tJ1den
komen, 'dat- de bandel en llijverheid kwijnen en erllstige
ontevrcdenheid ontsi:aat onder de lngere statHhm. Jirij-

;::J ~a::~k:~e~~:~;:D~a~e A~I~:n~~l 6~~1~~~~, ~:;, Ii: I~~:

men nieb 'wIerdrukt, worden, do~u d"t do l'ijkon het
,'oornallm~~e dee! tIer lasten van het land {hagen. De
lukolllstenbelMtillg ""Sf! eeu orertlligend bewijs, doeh
wan Deer kllpihliliten lJj~t lunger dBze -direete hsisBting
bebben op, tt.! brougen, IS het de Haag hoe men een
andere belssting z~t, vinden j die lt~ll rechtstroeks t.reft.
Vrijdag hebben de errste verkier.ingon piaats geLnd.
~estieD' Ie-dell zijn gekozen zander dn.t Vaal' hOll ~c·
stemd is. Wanneer in Beu kiesclil:ltt'icu niet meor candidaten worden ...-oorgeBteld op den nominntiedag, dan
er open plulltaon zijn, worden de calldidu.ten alB verA
ko~en beschollwd zonder stemming, DU8 wel'den ill
Birmingham, da.t· drit'l vcrtegenwoordigers [lj'v~ardjgt,
de dria liberal en John Bri.ght, G. Dlxoll ell 1l-. II.
~luntz verkozen, omdn.b gec-::l enkele consorratii:;lve c~udidan.t was vOl.)fgt:st:eld. AcM liberalen en ncht conser·
vatieven werden gekozeu en in dell ~tnnd Jer partijon
kW8-lU geen l'efaudering, omdnt de twee enkele nieu·
we afgevaardigden lieden nm dewlfde staatkundige
richting vervaugell.
Zate,dng werden op tlez.elfde wijze deJ'~ien con:servatieven en tes liberaleD geko:r,ell.
1'even haddon iu andere kiesdisbricten sj;cmmillwm
plauts, da:u ll1eerder~ cnndiJuten in het' kllrnpperk WItreD gfltrede.u, Bij {l~za YOl'kiezingen wonuen do
,"'9rtieven zeven pluatsen, ~tcrwijl zij slechts ~S0n
verloren.'

Eengrap

bU, hare

gevolgen.

ITulstoi nsch 8t:lCl'BJ ohan M!\lhh~s D(eyt::r,
vorigo eel1w in de
tn.ris, woonde t;egeu ',t midden
groote Ecestn.d Hamburg.
1t Was e~n rare stluiter \'Bn
den gro::td toch zoo kwaad nioi:.
IIlHfU', dat
hij aa.n t3ell ding gebrek hnd~ nar.
geld' lH101U0lijk. Dat /I h~cr aecreta1'i.l1s" WilE! }wlnus m~nr (Ion LiteJ;
dao.f zijoe hoogheid, (ie vorst VIlU HolBtein VAn Dreyer
geen werk vm'Jangde, wa,s he~ natullrlijk ge\'oig, dat
ZijUB hoogheid voor bet S8ere~llria!Lt oak gl:H'm dUl~

betaalde.
De Hr.mburgers konden maar nie~ begrijpen,
Dreyer vool' zijn leVeUSolluel'houu Oll Jilt \'llll

wnal'

en duchter de I!liddcdcn ,vanduall hn.{~ld8. Di;3
wereld wist, dRt hij geeu geld had
weI hier en dual' V{loll door holU
pelde, ging toch nouit vau hem
zoo he",i i!.iep in do .Bchuldtm
Dreyer vllsk zelf niet h{wft
ne familie van leefde. Hij
iemand, dio Gocl~ wa·
ter over GiJds akker liet ~oop(\n, allce!J aIm het huden
dacht en de torg voor deI1 komenden dag aitn &nuer(,fI
overliet,

Hij .at altijd vol groppen, die
waren en doo~ welke hij ~ieh zet;'r
!!!t;te-

~1e!,,:!e!!

e!t

bijne. elk

zij velBcbenen in ·de dagbladou en waren
de YOOrlHj,81IiSt~ pOldouen in lIu.1:!lbmg gericbt,
lijk, dat uoell. r.ijne kwini(slagen fJoeh zijui1
voor .een groot deel ill Drussers lwfliehU18
hem ef'n enkelen penning opbracbtell. 1/ De lichtzinnig*
be~d moet 1,eker zijn voedster 'zijn g8wcest," ~eide de
dicbter HagedOln van bom, !r'Vfl.llL zijn ta10nt is zoo
groot, dd hij uitstekonde werkcn voorbrengcu 7.0U,
ala hij er maar wat rut-er IDooite nall besteedde."
Daartoe hnd aDze Dreyer echter volstrekt been geduld

en stilzitten

kOll

hij niet. Hij

was

.ltljd

op

uct pad,

~n

die bern sprekeu well, vond hem 't'zekel'st in Dr8"l·
serB koffiehuia, waul' di\;) if diugetjt;sll op 't paj?i¢1." wer~
den geworpenj ell zoo81s ze dll-I.I.~T Btoudeu, wnren ze

goed.
Eena gebeurde 'het, dat bet kleine Bchrnle Dlunnelw
ala een be~eteno na.ar z;ijne drift trnppen hoog in cell
n.chtel'gebouw golegeno wOnIng kw~m stormell. Hij ruk~e
de"deur met zoo veel geweld open en wierp meli ~1I1k
een 'g3jui~b eun pakje op tafel, dat de VJ'Ouw en U0Bchefl,
het dochterij.:~, vet'8chrikt fan hare atodoo opspl'ongen.
1/ Dreyer," riep de eersto,
IIWa.t is jl3 overkomerd.JlI
'IVader,"'riep Roachen ell brak iu uraneu uit, 110m
Gods ,wi), wan.r lwmt gij vlludaal1?')
uKinders, ik koru uit bet parMlijs, uit Dreils9Ts kof~
fiehuie!" lacbte en zong hij, a18 d(:l door do Immer

,hnsende.·
.
110 zoo," zei bet docbtertje, ,onder meer.
II_Direct uit de· bel,H momi)clde'de vrouw.
Maar papa Dreyer deed, (If. hij d.t niet hoord",
BDbeurde het pnkje open ~m riep:·, Gij kleingeloovigen,
kijkt daD ~ens bier! Wat is d.t? .Eeu schat, een Oil'
meteJijke eubat, Dog nooit, ZOo, binnen deze muron ge*

.;e". ~Honderd mark b.nco. ik uit bet parsdij. komr"

Ret lange relaa, kw.m hierop neer:' De boekver-

sproken,," b~gon nu heer Van Hage. weer. IIGij bezit
in uw veortreffeIijken. vriend een man, om wien ik u
.benijd.".
"
'
.;' En ,met zo~der rede~, m1.Jo waarde heer. 0, v:oor
mIJn vrlend Hotze kon lk door vuur en water loopen.
Als gij hem kcndet! Hij bezit .cen vernnft, ale de
Griekacho dichter .t\ristophanes, en eene zachtmoedig ..

tet;\:~~d~llW~:i °z:~~~e;li~ki;:er~~~t~b e~~t v::1 \V:~rh~:~

~l:!~~el~e~ro :=:i::r~~~i~~dgr::Bt~enOe~:f3:t v;ijr hl~~

z(lrgd gczicht en Hoeg: lI1\-lufU' wat zal de heer pastor
Gotze ({"arrall Zf-~ggen?"
Ju, dOLU.in~ ~TQhanu n!elchior ~ijtze, wat z~l die er
vuu zeggcu? Daarop waB gel~ee1 Hamburg in de hoag..
H~e mate geapn.nnen, want de boekhandelBaf had 31
oyernl la,ten uit,bRzui'nen, dab ha~ vonijnig hoek eerst·
daD.gs .,TerBchijnen zou.
En JIl we1 j weillig dagell l~ter was het proper gedl'ukt en alom vel'krijgba.ar. DB tite~ WDS zeer gewoon
en klo~k ZOtll' onscbuldig,; II St.:1diue 8piehoerke beim
Puusclt: B;.H~!tof mul K1'auball~buli.
d~ mhoud 1
Do CtH'w:uniige pastor stnptH in zijne studeerkamer
brullend dier ill z:ijn hal op en Dller.
hlJer past-or aan lio Cu.Lhllrinu.'akerk werd do()r
7.ijnc vereerde~B, en, wel in de eerste plnnts door de
Gude ",rouweu t de "ellgellllct htlt vlamJllend zwaard,"
en door zijne rijandon II HU',uburgs paus" genoemd. IIij
be\yoo:tde een fralli llUis, had zoer ruimo iJlkoIDsten
en cen wijnke1del", waat'Vt1oU de kroniek wondere clingan
\'crtelt; hij was over 't; geb.~,ei eou mnn, met wien zij,
dis in denzel fden boron met bem hliezen, best twer·
kondeu, Wit! echber in kcrkelijke dingell JOinder
dnn hij dacht, wio zich \'eratou~tt:l, 8ndere boado doar hem olLubevolenc {;e leze-lI, B'Jt'lH' voorden schouwburg, {btl "pubilek schaudaar', bedie haci in dozen ijvoraar, die zi!Jh tot souior
miuisberie had oj}gewerkt, een onver'lOo~ulijkell

kell(tet! De adele man! ziju bekrompen, strenggeloo ..
vige collega's vervo1gen hem, ,ulsof bij eun mel an-tache
WAS. Hij echter gaat rUBtig ziju doornaohtigeD wegeen euhte ridder des geestes!"
uDa.t iB een man!" riep de officier bewonderenu.
IIWaar kaT) ik hem viuden1' lit zou hem gaarne VOOf
het genot dunken, dn.t hij mij vefschaft."
Dreyer wreet' z'ich onder <Ie bank de handeD; zoo
fer bad hij den Deen willen hebben. IIMiju niend
Gatza," antwoordde hij, Ilkorut weinig buiten huis, en
ik hab het ongelukkig morgen en ook overlUorgen ta
druk, om u bij hem te kuunen brengen. 't Eenvoudigate is ochter, dflt gij bij hem gQat b, y. morgan tegen twaa.1f uur, alB hij met ~tuderren godaan
he-eft. Het groote, bruine huiB met de Bteenen iltoep
Behter de Catbnrinakerk. Gij kunt Jliet miBloopeD. 't
Zal hem zeer, zeer verblijden, met een goestvorwo.nt
en gloeierlll vereeder zijner Afuze keuuid ttl waken.
Yergeet niet-, hem mijn ha.ltolijkell groe~ over te
brengenj ik ben de de ma.rktmeester Michnolis."
De heer Van TInge was den marktmeflster -voor zijne
vriendelijke terechtwijzir:g zuer dankbnar.
11'oel1 Breyer no, de yoorBteJliug' in hat koffiehuiB
trad, was: hij uitgelllten van vroolijliheitl, en toen hij
'8 8youds tegun middern8-cht llaar ZijllO \Voning ging,
had hij zoo redelijk: de hoogte,
Elf aloeg de klok don volgendon mo.rgen, en Dreyer
kwam om vall ongeduld; hij dacht; hAt uur nadert,
dat tnijn rrvriend G-otz'" zich rood en blauw, groen en
zlI.l ergeren.

n

Begrijpt go nu, dat

uit tie keuken door het ganscile huia.

De nouw betnstte bet geld; zij vroe~de misBchion,

•

;}v~rbGil~:~S'~~j:I~ct~ u~L~;Peee~~I~:~sov~:~elr;,~;,~~;:
dOBning. uHet ..'erh~ugt mij, uit uw

bezoek

te berner-

~~~~~ u:et WZBB~:~e~;enl>~~~e;~:~~:~re~,!jUe beUlv~ijllgQil
Illk yt'n:ekt;'r u, heer pastor, dat ik met uw nieuwsle
wfjrk in de hoogate Illatf:" b{)ll ingeuotll€lu."

Ea nu llaar buiten nnar hot bet schandblok. H~t
venijnige ,boek vun Ji:Jll ondeugellden Dr~yer wordt
Yerbtaud. Zoo boos was de h~er pnstor Gatza in lang,

,Ik ontken niot, heer paBtor, <lilt ik in 't cersten
oogenbHk zeer, zeer verba.sd WB., toen ik van den

mntl.l in !;ligen pereoon Yoor beul geapeeld, want; dank
'ratH tl.uo:- de ~llergiftigste verzen in dnt duivelache

m.:~~e;~te~e~i~r~~~sni;:::~ij::tit:~!·k;~den vrielld

bot3k ",aren aan don lIl-'tUlS van Hamburg" gewijd, ell
Gatza uOMdo Oil zag scherp genoeg, om oogenblikelijk

gemaukb"
IIGisteren avond, Wilt:! ik zoo gelukkig."
uNH.\t Wllo,r, dnt is cen man? AlB een diacipel voIgt
hij mjjna eporen en doet nUt's, om mij nag,r bet!\te \-'01'mogen te. ondel'steunen, Zoo uw phm. lS, :no-~- 11~nF~:'
in Itambul'g ,to blijven, kuot gij uw.. tijd niet belel' dl\D

te weten, dxt die vl~it.'lld", titel hem gold.
De boekverkooper Jachte, want de exemplaren W/.r
re~ Rls warme broodjes gekocht geworden, en de iolige Dreyer lachte illHgolijk~-. Uitgevel." on dichter w~on
den
ex.ecutie Hl.d voel vel-rnaaK bij. 'l1oen ging

uo

"\ gezelschop van mijn lioven Michaelis doorbreDgen.
I

NOGit komt een zondig woord over zijue lippen, nooit
een zondig boek in Zijll buift; hij zal nooit zijn voet
iu eon \{ijn of kof(iehuis zetten en de komedie, die
p,eetbllil in" onze Rtad, is hem een gruwel eD ergernis.

Ja, miju .oou, bij hem .ult gij IIltijd troost ea toeBpraak vind,,"; hij I3tao.t daar alB een kolom onder het
puin, ala e6D bloempje onder dorena, alB een OBBE) in
de woeatijo."

(Wordt .ervolgd.)

een aVQod va or de opvoertng vao een treuupel geapro ..

Aangeslagen Vendutien.
de in bet v'>odn·lo'·.al VBn en door G. A. Wermutb
en vou,· rekening ,andeo boedel VRn wijlen O. An~
dre •• van eeoige tot dien boede! bah60rende perceelen.

Hij had voor eenige dagftll te Kopenhagen verIof a.ngev:·...gd, om. Hamburg te leeren kennen .
~u keert d~ offioi.r .~i.h .tot .ijn buurman en.egt:
,Die proloog IS wezenhJk ultsteken'd."

Zaturdag 28 l\Iaart. Voor rekeniDg van den L.nde
in s'Jands ,Algemeene pa\\'huis, sIllier van eenige voor
den Landraadalbier als stukkanva" o.';rtuiging· gadiand ".ebbende en niet· weder' in. ootvangst genomell
goederen,

ha}f:n~wAmwoer.'Jien in Rosoben. De band~n bovec

j~ng man, dIe zlJne ouders a1 zeer vroeg had 'verloren.

·Pindrian.
BestRlmde uit:

Een geheel nionw Batavia.cb Ameublement.
Een demie Ameublement. Twee prachtige EuropeBcbe Elagere Kasten met Spiegels en Oonsole. voor
Beeldj.s. Batavia.ehe Bang en Kleerkaoten, T.felo,
Hang·lampen, SchilderijeD, Spl.gels, houten en ij.eren
Ledikanten, W",.atafei cOlllpleet. Europe.scbe on
Japanoche Schut •• lo.
VERDER:
'Een zeer ligte en Bolide Hand-wagen voor

oen an

twee Pa.rden.
Een dos it das zoo goe'lal' nieuw. Een
BENDIJ-PAA.RD en Stalgereedschap>
psn en een good Bprekeode BEO.
(395)
SOESMAN & 00.

~

Op onze Vendutie van DINSDAG
31 dezer
zullen wij ver!.oopen:

TieD Java· Bankacties,
inclusief devident over 1873SOESMA.N & 00.

(397)

0 pen bare Verk oop
Op Maandag 27 April 1874,

I

•

. des morgens to 10 uren,
ten overstaan en in het locaal van het vendu-

Deport.ment van SAMARANG,
door d. ee~~te bypotbeelr·holldster, kracbteno hare onherroepehJke volmagt nm de yolgende p~rceelen :

1evan een stuk GROND,
bebou\VIl met Aen PIBnken Huis met Pannen gedekt,

I ~:~eb::n ~:!~!!n~;; i?~!~n:~~~~f!~Wij~~Lei~:~t~b:
No. 73, eigendom van de
LAKIMIN.

Ja"aDen~

LAKIBIN' en

e

2 eell stuk GROND,

Sohiebeler had eveowel deu moed niet gehad, zieh
als vervu.a~dlger te noeman.
Onze Dreyer .at in hetp.rter,e. Na.ot, hom .at
~en .DeenBc~. ,o~?ier, de he(!r Van Hage, een zeer rijk

nu

ten huize· van den Hear

gelegeo buiten de stad Samarang aau den weg van
d. Maleieche K.mp Daa, Dar.t Wijk Letter R. No.

klein. lealijke secret.ris aa~ .oo'n werkelijk aUerlief.t
docbtertje. gekomen was. Ze begrepen dat t. minder,
omdat, o!>k. ,de m~eder een,·persDoD waa,.die ,zeker,Dooit
van haar le.•enwatmooi8 of beva!ligshsd gebad. Dat
mo~nt
echter' wezen, hoo 't wou, maar Roscben
was b~p8ald aene schoonheid. Oogen' alB starreD,: zwarbe

Op MAANDAG 30 Maart,

J. A. VAN DEB LINDE.

vri:~~.b~~huj:,e~i:e:tchv:~1~~crh~n~llt:r1~nog: s::r~\:~

~ij.n proloog was 'Nezoulij~, goe,d en ward zeer toege:
J~lCht; de d~ttlper.s, ,en dUlBterh.ngen krogen eJ;' gevoehge steken III eu L onthrak nlet san kern.chtige uit-

19kken, di.in.on~ pracbt ovel' den blllDkell nok. rol·
den,fijne, koraalroode lippen, wangen - om er in te

Vendlltie wegeDs VerhuiziDg.

gee,t voolt, bowandelt moedig zijn wag en .toort .ieh
•• u geen ,iosondo slangen of aan het kwoken der kikvorscben ill. het mooras. Hoo uoornBchtiger ons pad it:'l,
~~~, t:::tst~~,,: :enrB~l ij~:~n~:·!"ij i:ij o::t ~~~~~t.op:~;
zeggen: Heere, ik heb uwen wil en uwe worken ge·
dlum."

lang niet gilwee,t. liad hij gedurfd, dnu had bij ,lit·

Bprnken.

Petits Pois.
EeD partij Australiseh Zoutvleesch.
(375)
_ G. A. WERMUTH.

Op het hoofd

"Niet w.or, gij .ijt een . buiteDlander?" beg on hij,
zich Weer neerzettende.

h"etto HoUhol,1 Ephrttilll Les'ing.

ken werd. Schiebele" had zicb eon. zelf overtrfljfen'

Sardijntjos.

von den "gee.telijken hcer m,tte een fluweelen kapj~,
:~n o:I;;~i~o::i~1~10:!{~nmS:ne:!~e vhae: Z~jt:r~~!~~el~~~I~r~
gaans eigeu.
Hij wee. op .en stoel en de offici or nam plaats.

van

2 kioten ieder inhoud.nde 100 blikjea

Han

zou verdwijl:',len., .Roschen atoD,d roer- en Bprakelooa
De' ffit'DBcben konden MalAr Diet. beg(·ijpen, h~e d.e

d.t h.t eene .erschijoiog was, die bij de. a.nrakiog

Een partij Marrneren Steenen
7G. 62. 47. en 42 Ned. Duim vierkant
2 kioten ieder inhoudende 100 blikjea

een pau •• annum, woei een liefelijko geur 'an gebraad

kOll , dat de wOl'eldlijke overbeid niet Ben
de gecstelijko n-i' hare reoht~ plaa.ts bette.
cen eellvoudig wau, eell geloerde, moest vlln
THUll' Hamburg komBn Ull het onverstund van
bonzen. Dew een\roudige lllun had geen
zwfltard, Ulaar eeue vlijws¥herpe pen; bij had oak
douder rioch bliksem, maar in zijne l'echterhand vlamde
do fu.kkel der redo, au hlij zwaBide pen en toorts, ell
to~J.i dook ~l~) bekrompenheid weg in aile hookeJl, en
hnt wertl lIcht, Dew Ulan des geel:ltes en der dal\d

D. gelegenheirl bood .icb opoedig lIan.
_
De heer Schiebeler,een toenma.l. in Hamburg leveod
vrij mi~delmatig dichter had eon, ellenlangen 'proloog:
/I D~ trlOlUf der tooneebpe,elkunst," geachreveo" die op

in blikken van 3 en 4 pond.

500 kisten wasch Zeep.
200 picols Dedak.
.

eon" werk, wllnrin Bnu alIa vrijdenkere het verschl'ik~
kelij.im helsche vuur werd vl)orgesteld l det hen met
huhl en baur--verslinden ZOll. Ziju hoogeerwaarde lmil[te ,zeor. genadig, toen de moid d~u boer Yall Rage
alUldienue.
~erst nadat de ber.oeker waB binnengelredon, stond
do pastor op. Zijue lllaSSltlVC, in eon zwartzjjden alaap.
jaB gewikkelde gestalte toonde duidelijk, dat hij nietl
nUl water en brood alleell leefde; en nll jui8t, danr
hij de buigingon van don offici~r met de grandezze vnu

d.t dit klucl,tspel jilren

en vtll'zekerde, zicn eerlaug zoo o.1\n Gotze to
wl'oken, dat dOZll blauw eL rood, en geel eu
groen van kwoadnltl'digheid word. Natuurlijk zau die
wraakueming eebter in cene guiterij bCBtaau.
Z.Uue geZiR-monlijke vriendell wnren uiLerst nieuwsgierig', wnar die grap 01' uitloopen zou.

Etudeertaf~i

RESERVE worden verkocht:

2 kisten Australische DOTER,

En bet werd half twnalf. Daar werd de zware ko-

kletterde.
Ziju hoogeerwRurde zat ann zijne

zond~r

60 vaten Koolteer.

perea klopper nan de deuf vall hot groot~ bruine buis
driemaal in beweging gebracht, De meid ontving tot
hare verbar.i ng eell officier, oJ! wiens drieko.nten hoed
cen .pluimboa wapperde en Ban wiells zijdo een BulJol

ue

~~~~er n~~~ '!e:~f!~h~~~:~~rW:::z~2 ~i;l~::b::~::;b!~iw\

zullen

goei

hij Iwttorijoll ell aanel,~gen tegen he~
In ontelbnre geschrifLun hceft bij, als
een cchton pallS .en t:lioI18wachtor, de ba,nblikseoos op
de 'fl'ijueXJkctlden geslingert1, en op den preekstoel
donderde hij met- zoovecl gewei(l togen nlle bot.\ken, die
geen godtl:d.iellstigo stre1ddng haduen, ell yooral tog en
kome(lit~, dut de t08hoorders. den Duivel in vIe eSc he ..
lijke gedaaute waaudtm te z:ien.
Ret -tooneel kon hij niet door \'UUf ..·erdelgeu, zoo
vel' roiktu zijac HllLllht geiukkig niet~ maar zoodra eon
in zijIl oog goddeloos boek was verschenen', word een
exempl[w.r dan.nan op ziju bevol in het t)penua~l' 'VDr·
brand. \Y d it'! wa!\t' lll()eS~ hij innig beklagen, d"L liet
hd rijk dar oUlllogelij.khf!den be!loor~e, de gezamen~
exemplnren van bet schandboek ~en vure te Joe·
m:u~r door het ve-l'bratl~l.on Vau dat cella exemicun bij Idtlmna toch zijne verontwaardiging en
UHlcht arm den dug leggeu.
zDodallige exoeutio, di-~ op llCt zoogcolI.Rmde
e~rlooze blok plantf1 YOUl{, moet zeef interessaut zijn
geweeBt, Onder het geiui cler SCbn-lldklok begon de
pJechtige hU.lld~li[]g. Duar waa de bralldstapel, daM' was
de benl JDet 7.ijne knecbten en natuurlijk waren too~
kijkers in JIlcuigte toegeBLroolll~. De geloovige zielen
pl'ezen den /I eugel lUet ht't. gouclen zwaard," do nnder~
donkendcn la.chten over den /I Hamburger paus" en giu~
llna.r bUls, ow. 01' bUb 'gemu.k hetz;clfde boek te
dat daar zoo in
exemplaar vorbrand was,

G. A. WERMUTH;

Op Vrijdag 27 lVIaart 1874.

.Deze verheven gedacbten .ijn mij uit het bart ge·

kO(lper Johann l'riederioh Cramer bad on zen secretaris
in het koffiehuis opgezocht en hem 't voorsbel gedaau,
zijne vinnigGte verr.en te vcrZRlllCltlll en netj.es gl.!drukt
tor ll1~dt:t .~e bl'~JJgen. Dreyer had ulu.. r met.s tegen
en nat.uurltJk, tOtl[l heer Crftpmer eeil honorarIum \'an
hQnderd HlIUk op tafel tel de, dei'ien zijn besten, zijn
nllerbestcll vrielid genoDwd.

onbegr~pelijk,

bij
(374)

de zlCh niet a.IB n~teur genoemd beeu. llet' is oen
gehei~; waa~vnn nlleen. zijx:e beste vriende~ wetan,
tot Wle ook lit beboor; Ik bid u, spreek er met tegen
an~eren over."
Weder eene kleine pauze.

eo ... nll1.dig eu fataoi;mlijk rood kO;!l61l
Ill~al' ann geen moois kleeron ~.n nag Minder nan dure
rmzeil <lenkou. ~u bn papa metbeter doe~, dan bedSRrd to gaan zltten en tB vertellen" hoe hlJ san dl\t
geld gokomen wo,s.

een

'VtlrC ,..,..~:;: ccr:.

Vrijdag27 Maart 1874.

en

is wanrlijk

Dog veel meer \'ijunden yt:l'wied,
venijnig scilerpe tong bud. Hij

Commissie Vendutie

:::'~:~n~:' :'~:ef.J~d~~:~o;' ~:h~~:ht~e~:~iO,!eG~t~;~;

De argunieoten tot benoUil der inkomstenbelasting komen bet bladveal ge ..iobtiger ~oor d.u die voor haar
afscballing ..Een landals Eugelandbehoort eon bel .. oting te bebben, welke gem ... kelijk v.rhoogd eo verlnagJ
kan worden OMrmate er meer of miuder geld noodig
is. Docb 'het is allernoodlottiget voor den harHlcl zoo
makkelijker gedr.geo door den hnndel dan cen l1Cbte

ADVERTENTIBN. -

:vrijdag

27 M.art: Vonr rokening van belanghebbe;-

en

105,

3' een stuk G RO ND,
gelegen a'. voren Wijk Letter R. No. 141, beideu
bebouwd met eenige PcdlLkken, eigeodom vaD wijlen
de Bengalees SEOH AT.,IE BIN SERANG ADJEUE.
Samnrang 26 Maart 1874.
Mr. J. R. VOUTE.

(403)

qq.

Pnblieke Verkoop.
Or VRIJDAG den tienden April
komende,

eerst-

des voormiddags ten hnlf tien ure,

ten overstaao eu in een der lokalen van bet
Vendu-kantoor te SAMARANG,
voor rekeuing van den boedel van wijlenden He ••

C. ANDB EAS,
VAN

1 een EBF,
0

bebouwd met een Steenen Huis en bijgebouwen allen
met Pannen gedekt, gelegenbinoen deze stad, aan
do Noordoijde van de Heerenotraat, Wijk La. C.
No. 209, thans bewooCld door de" Heer

P. ZWAGER.

2e een ERF,
bebouwd met een Blok eteeneu Hui.en en biJgebou.
wen, allen me. P.nnen gedekt, gelegen binnen de••
otad aan de Noordzijde van de Hogendorpstroomstraat
en alln de Oostzijde ~an de Kerkstraat Wijk La. E.
No. 554. 556 en 557. tbans" bewoond
door den Heer
A ~J:SEL.
De gemaobtigde vsn de ERVEN
C. ANDREAS.
SLOET VAN HAGENSDOBP.
(4,05)

Late,testantsch
Iii, tenb,eho,'"
ev,',e,, ,v,an, h",~t,Pro-,'1
Wees-enArm-

LOTEN

huiste Samarang.
MAvro"wM~:r::;' g~~~i~ge~. ~:ri!:~:

in de

~o'er'llV"n .Dqmes- ·• •"'dwe'rkeRj,

j'RAPPIER
, ,Engels.
•
KLOESMEIJER. Janitak.
Me,r. LAlIIMERS VAN TOORENBURGgeb.

•

ten .behoeve ,vanhet

Institnut. .Mo}envliet,

'

Protestantsch VVees-enArlnhui.:; teSam.arang.

van" dcr DoeB.geb: V~rsteegh;

lIfevrouw, NEIJS
,
NOll-TIER.
Bischoff.
lIfevrouw de wed, PRINS
•
W$lterfang.
Mevrouw' STOLL gob. 1~imwerlUan Thijoeti,
van Groll,
Mevrollw SO,ES.IIfAN geb.
wenden zil:h tut; de James ,',Q,n geheel Neuerlandscb
Indie lllet het bele~fJ verzoek dOQr het inzenden van

SA.T A... 'VIA.

zijn te bekomen bjj

c. 'r.

G.

VAN DOR,P &

Golegenbeid tot pillataing van

Co.

DAG· en KOSTLEERLINGEN.

Prijs van. het Lot f ~._

(246)

iii 4 Gevraagd:

prijiit;.ln onl'erBcldllig groot of klein te willen medewer~

lt9Il tot .het daarstellan vim cellO Loterij, wa::.rvan de
ophl+eLgst £Q,l wOhlen uitgtlkeerd IIUIl hat Befltuur

bet Protestantsch \\Tees_ en Armhuis

GDUDRON

van

n.lhier~

Zij stellell r.ich \'oLir, de trekking dezel' ]~ot;erij te
doen pl •• t. hebbell ill den ioop der maand Me; of
,Tuuij 3sDstaande eu verzoekon derha1ve Otu de in to
zenden prUZGIl ".sot' Jien tijcl b~i Cl~Ll huuner t;e docu
oezOJ:'gen ten. eimle gearrangeerd to worden VOul' de

KOK & VAN DIGGELEN.

(1886)

tegen

GUYOT

DI!

1 luau

een OPZIENER.
N ederlunder, .lietst ongebuwd, . bakend met
Riet-aanptant on de J'avaanscbe Ta..l.
Ondec oveclegging
getuigBohriften adr•••eere

OECONCENTAEERDE TEERLIKEUA

lUP.O

daarnm to houden Il\mloonstelliug •
.IIIe"oll" LAM:&LIlRS, Presideul;o
(114)
NOTIWIER. S(Jcretaris.

zich

(381,_)~_ _~_ _....,L_et_te_r_P_
.._.'I"_e....:g:.,..R'---l.

~F. H~

j

BOUM!,

recolJlmnn(leet!, 7.ich voor heL lIouden van

,J. J .. van ltUUVEN.

Hl1isvend 11tiell.
(904)

Banket Buk1:£er
B
(IDS)

ALS DRANK. -

S(lma-rmr(!.

Em theelcl'e! OJ! cen !Jlas watel', of twee e.licp.i. per flesch:

GIDS

ALS WASSCiIING. -

yoar lijdcrs en liji1el'essen,
a!ln ziel;:tml del' Geslnchts

f S,-

onderwichton.
Het uitvoeren van Kommissien en bet in

l!e {cerii/,elll' 01lvel'lIIcIIgil, of met eenweillig water:

en uit-:
klaren van goederen tegen slechts 2'/2%'
RekomIDnndeel't zieh beleefdelijk VOOI' het houden
van Vendutien.
Sam.rang neerensteant. (284) P. ZWAGER.

HUIOUITSLAG
JEUKINGEN
ZIEKTEN OER HoorDHUID

werktnigeD.

8.80,--,
DORP & 00,

post
T.

(-t01)

Expeditie van aile goederen os.. debinnen)an.
lien van .Tava, "aar aile plashen dnRrbuiten "oowel
a)"naar Europa vol gen. bekend laag tarief.
Vervoer van producten van af het station
Dc,ar d. pakhuizenop de Bchaal per picot Suikel' I O.l~
" "andere prodnctenl 0.18.
Bij welling aan de Spoor,_ aansprakelijkheid voor

LUCHTPIJ pON-l'STEKING
BLAASONTSTEKING
VERKOUDHEOEN
HAROrJEKKIGE HOEST
BEZETTING OP DE BORST
KINKHOEST

Dl'. Goeurij- Duvivier.
a

~ EXPEOITIE HN KOMMISSIE KANTOOR.

0 ]) ~f 0 N G-.

ALS INSPUITING. --

Een decl lcerlike"r en vier l/eelcll water
(W~MnHijk.

Eenige pracht Exe1l?plaren

PAS ONTSTANE

or

VAN

allerheUzaam5t.)

VEflOUDEnOE VLGEO
BLAASKATARREN

HET STOOMSCHIP

a

~BLENNORRHEA.I

van LEN.NEPS-- ALBUM.
PhtJtogrnphien

van de vQornaamste

Lt. Generaal Kroesen,

RO?>fANS van
;1

f

12.~

(40:')

fr,'meo per
G.

T.

/13.DORP

&;

Co.

Gezagvoerder )) E H A R 't',
vertrekt den 27en dczer, deB morgene 8 uur

1I.Igemeen noordltepot '" P"rlj..,: (" FrC'lre. t9, roc .Jacob.

Bata.via.

Haantjes Bier
I). &

Het stoomschip

NIEUlV

BLOEJUPOT'rEN,
-~~~~---.---------

VOOR KINDEREN.

franco per post iI l :3.50
G. C, T. VAN DORP & 00.

cloor
(128)

.JCll

prijs goeilkoop.
E, KARTHAUS & Co,

(1848)

.A.tcltill en de Atcltillezen,
Kolonel GERLAOH t\ r 2.G. O. T. VAN DORP en Co.

de tweede druk

Jeux Gymnastiques,
.18 DRIJF-, BROl\I- en ander~ 'l'OLLEN, SOU-SOll,
Bilbuuquef;, TOU'W lllet HAl'VDVA1'SEI,S om to "prin'
gen, CAS1'AGJ\'ETT1lN, ml0~,f.ll:mR, enr", enr"

ULIlS IN 1I0Un;N OU()S
to b.komen bij
(373)

~O()R SLECIITS

,.10--

G. C. T. VAN DOltP & Co,
..--..,- - - --

~~------

De Dijseuterie in de 'l'ropische ge~~~

f~G. C, T. VAN DORP & Co.

(126)

We(ler voorhandell:
KAH1IL,Hf30H. Hnndboek (ler Mt!cLanische
2 diu. /35,-

lIandlriding ~Ii rC!ll'lcn voor de sllelcl's vall:

Uit de fabrieken van
:Ja3:.:oa;:.rE:'_~"'III!...

1\lClll101ogi~

. teveD.

(1506)

Perry.l;

stofjlls, lUet zijden hagen
G. C.

~.'.

(298)

G. C. T. VAN DORP en Co.

S(~HI~UnKl'LENlll~ns
1 8 7 4:~

(1668)

'G. C. T. VAN DORP& 00.

He~

Het Stoomschip

beslnit, houdende aam'fjjzing van IIlL hoofden,

die niet dnn na yoorafgnand verlol'

\'001'

den l'ecbter

geroepen lllogen worden;
De bepalingen nopolls de bewijFlkracht
hundsaLe geschriftoll rn·ll Il~ltl,uclors;

van

onder-

Ret tarief yan .Tustitie-kosteu bij de la.ndl'udeoj
en het JW1linklijk besluit betreft'ende de rec-htsperSOoll
lijkheia van vereenigillgell iu Nederlu.udsch-IndW.
(040)
G. C. T. VAN DORP & Co.

a

"Prins van Oranje"
zal in de

ltegister

Suez RamUli
trekken.

Kummaud."t it. U K E S,
hoi ft """ April \'all Batavia door h.t
Nn,pel.:; nnat het Nieuwediep ver-

PU8su.giel's klilll1en te Sa_mul'll.!:g emblU'keeren.
YerJere iniichlingell zijn to bckoruen bij

van

KONSE:NTEN,

De Agenten
.T. DA.EN DELS & Co.
Ba-tavia, Samaran!h S',era6aijei.

(148)

Te BUUR:

G. O. 'to. VAN DORP & Co.
B(lmarang.

(7G)

lIilme,.

ell

Buile,. J;'iltm'tloek.
vel'k'l'i;jgbaal' hi;j
Me. NEILL & Co.

(1357)

Het H U I S ill de B Ii n de·
,"""
S P e k , t r a a t, than, bawoond door
den Hoer H. DOEYE.
(371)
HOEZOO.

De resterende exemplaren van

1'. VAN DORP en Co.

a/15.~

NEDERLAND.

to ".komen bij

2 doelen / 10.franco, pel' post 10% vcrhoogiug.

am Pagger's tesnoeijen.

8toomvaart Maatschappij

bet Uegeerings Ueglemeut,
de strafwetboeken voor Europeanen en Inlanders,
de Politie ReglelTIenten.,

VAN DORP en Co

geRchied.kundig ~rafereel

SNOEI·SCHAREN,

D. Agent~n
.iUe, NEILL & Co.

(BllS)

DEl1,LANDJ<jN,

lIE"-""-~:JEi:

Fransche Omwenteling,

GItOOfl'E

bene\'ens:

de grondwet voor het koningrijk der NE·

00.

f:arlijle'so
c.

Gezagvoerder ODEM,
Soerabaij~.

lot vervoer van gedislilleer'd,

" J 2,,-H. O. T. VAN DORP en Co,

G,

vertrekt deu 280n dtlzcr, des nlOrgena om 8 Uill" uaar

te Louden

'VVhist, J.=toston, O=bre, OUlbre
-l"llet ,,\7iP.ol'" l,)-~~~;'~Oll ...~n~ -qut-tdrHle, (,n:1"
bre l'l1<'t trekjes en von hot trilict<'ukspel,

(1806)

SINGAPORE,

tle Ned- Indisclte Wetboelwn.

G. C. T. VAN D9RP & Co,

(1663)

Thalls compleet voorhanden:

met platen
(1805)

Mr. LVRAST,

Prachtige Porseleillell

OJ<'

~,!;,i,~

Ontvangen:

B A Z A R.

Hoochelaars Handboek
Nog ljen-ige exempla,ren van

:tVIe. NEILL & Co.
--~----------------

s. BENDORP.

lie HeheilllBn dec Tooverkulisl olllsluijcrd.

D. Agenten

(1728)
(399)

V.lker BIBR 01.' '/, en '/2 fies,ehen,
(2;31.,.
]e. n. BOUMA,

(<H3)

G. C. T. VA.N DORP & Co.

Sarnnrnug;

Holloway'S Medicijnen
Hor,T.OW""1 PILU:N EN Z;\L,,_Ge\'anrlij~B ])iarrl.e('. . ....:.De oor

::::II~:1.~::'e\~:~~I~:~~jl~l~l,ij~edke~e ~:::n~::::i!~'l~:~:~ ~:!I~~7.:B~B':~

belo.ngrijk a~litlll Ili,rer Mlal(ioffera, Ofuler Hollo~a,·. bobandeliDg;
al is de oorzllIlok de.7.t'r ~it!kte indllieternie gthuld lsi de llitsl,/!; even

:;t~rt~~:i~:. ~l~ktl:,\~l.e.~:::g;ij:: !~tl:~ Q~l~e~;;::1 ~:~:::~~~~ !:

zlJne uU'goed 01' .It! :l.!JdI;lD. Jer onderbruli lUgewreven. beteugllien
• de ~weHi~!'. Qcr J,l(}ed\';;,~uli an regelflllo iedere verkeer,le. w.-, rkin 8,
wo.aruit dl ook ()Dteh.~t. Heide· miJdelllQ "&citeD regt.tree_ks, toj

t:~:~~1~~i:~:IJk! j:!'~e:~:~:i~;'::;il,~!I:~,g~~aOt~~~~~I~t: e:nJ!~~~;ee~:
eporigeloziD8.'
Doo _jell Pilhll vall f I, I S ~-I\' r o. Putje& Zalfvao,l 1,/8 eD
(6.
"

()hllrib(jb W, ()AI.IST1NS &00, Ta,l(al A. J.V&.b

d'er VOOK1"

Pekalongan W, }It HANA. Solo -4-RNOI,n ,!; flo, eD COENAES.
IUatteD . J. Dr Sr,UlJR, Maglliaos .J. A. tEIJIJIIlL. 8amaiang 610ET.
BAlIT & (:o,~ DE GROIl'r KOI.FF ... no" WANN£ro, fl. C. T.

V'AN .DORP.a.
i~73)

nn., B, L, Dill LYON

.0

~Olli8I4AN' Co.

TeHUUR:

BRATA-YOEDA'S
FE:t·TEN.

zijll . fl, coutant· t,egen 13.- frunco per
post f 4 , - verkr~gb.~r bij G. C, 'f. VAN_ DORP
III a ran g,',
(10.5)
COU~JER Dl't' DUBIKAR'r.

(855)

& Co,. te S a

Het HUIS op'I"a;wRng,
la,tst bewoond door den Majoor
CAVALJE.
KLOESMEIJER.

Getrouwd:
J. W. V ANOORDT
met
J. A, A.RATOON.
(404)

Pel' mail o:..tvallgell:

Banda en zijne· Bewoners
Mr: VAN DER LINDEN f 3,-

De Indische Marine,
Opgedragen Ban de leden der volkll'vel'tegen'
woordiging f 1,-4
(124)
G.O.T. VAN) DOlU' & Co.

Ssmarang,

23 MSlUt 1874,

B
.,

eV811en van een Zoon
.

M. C. DENNINGHOFF STELLING.
geboJren , SLOOT.
(400)
Samarang 2G M8&r~ 1874.

VerantwoordelijkV<lor de wet, deUITGEV1IRS.
S.olp....drskk.rI,i -

G. C.T. V.A.N DORPIII CO._.......

