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der~dvert.e ntien: van 1--..10 woorden voor 2 plaatsingenfl .•Voor iedere volgende 5 woordell

dot ,ioh I"ter tot d.'e thana atuderend.n ••1 moeten
het booger onderwij. heeten, da~ alles BaD .de h oogwenden.
leeraren blijft overgalaten.
~W at dd studenten betreft, de om,tandigheid dat
Tooh is dit de kom van bet oDtwerp Ge9rtsen:a.
de meeoten na.. r de booges.hool worden ge.onden
D. hoog!eeraren be.U ••• n oelv9n, welke gede.ltenvan
IH)Olt
om geheel sodere redenen dan hunna zucbt naar webnn vak oij wenachen. t. behandel.n. Zi.daar reeda
t.nacbap, he.ft hun pei!a8nmerkelijk doen dal.n. Maar
eene vrijheid, voor den .eudpnl zeer sohadelijk. Er ziJn
Mr. C. P. K. Willckel.
terwij\ de exa:llens' steeds gemakkelijker werden, de
prof•••oreR, bij welke ge a propos van Geoebiedenie,
regtmatige eischon .te.d. lagergeateld, zijn de hoogdes ..derlands nooit iets and.rs ."It hooren dan be}~8nige jaren geleden werdell de bew(loers ya,u de
leeraron laatiger gaan wordell in het afgeven der dustreffende het ~ijdperk van 1<'rederik Hendrik. Ik heb
V tlenlaan in het vorstelijke }d Gravenhage ill hun eer~
genasUlde te8timonift. Dtlze getuigEichriften, dat men do
er een gekend, die aan het beJeg van 'a Hertog.n.ten slaap gewekt door een I3cbrikbarend rUllloer. Een
leosen in een unt.1 bijvakken (velen verdienden
boach zea maanden vsn d. aeht had beote.d.
foerluig ran kolossale B:fm~tingeD, wllariu eeD twa.alf~
hoofdmkken t. 'ijn) heert bijgewoond, of ouk wei,
Zij blijven meester van de wij,e waarop .ij hun
t~l jubol.nd. "Nederlllnders uit de volk.kln •• e" (Stijl
dat dib I: met vl'ilcht" was e), wOl'den voor de toela·
vak zullen benandelen. Nu .tellen er zieb aommigenop
'.suskeD Huet), ward door eell zet:lspau de anders zoo
ti[]g tot een exam en gevorderd, Borns ten ge~1I.1e van
een biotorisch en wijsgeerig stand punt; anderen den'.till. buurt doorgej~agd. Ret JUagl VOOr het min.t ontien of e;f. D:,ar eveowel nergens een regel voor het
ken me.r aan de behoeften der praetij" Smolt mon
gewoon heeten.
ve-rleeoen van daze getuigschrinen is geateld, die oor·
no de hoogescholen zamBn, zoodat men als aao de
In den Raag weet men aile •. En al 'po.dig hoordo
apronkelijk bloote quit.ntieo waren voor bet collegegroote duitsche universiteiten, voor ieder vak. twee
men iwat bet 'was geweest."
geld, entegen het nederloggen van d~ie gouden Wi!.
zeJfs drie profesBoren had - het kWDau ware zoo groot
De opperotalmeeoter hoeft onder zijn deportelUent
lempjes werJen afg~geven; zoo beerscht ten daze o~~
niet; de een zou van zelf -ceDe Bnd~re rigting nemen
oak een lijkwagen. ToeD het bo\'enomschreven naehte~
beperkt~ wiUek~ur. De ijver el~ de 8chting die een
dan de ander. Maar men wi!, 0 dwaasheid, de drie
lijlt: rurnoer plaats greep, was ons vorstenhuiB juitlt een
hoogleernar vocr zijo yak koestert, besliBsen grootenkleine nni versiteiten.
zijoer leden ontvallen. Daar 8,Bdert de instate ramr
deel~, ulaQr Diet aIleen.
De profo.aoren blijven almagtig, zeide ik. Immera,
,aI! de zen aard jaren verloopen wlI.ren had Z. Exc. be·
D~ eene professor geeft ~e in den blinde; een anhoven hen stann enkel de curatoren; en wat deze te
grepen, dat de lijkwagen wei eena mog' geprobeerd
der neemt u, onder vOQrtlJB1ld&el VQIl t~ntamenJ twee
zeggen hebben, weet niemand. De inepeeteuro die de
wordell, alvorsDB heUl Ulet de driedubbele kitlt t~ be·
uur lang in zijno studeerkamer onder handen, terwijl
heer Geertoema voor.telt, wogen zien met de rijka• waren. Re' twaalf'al "Nederlandero \lit de volk,kla.·
het wettelijke BIllmen ill drie, vier hoofdvakken slechta
uuivereiteiteu niet bemoaijeDj het ontwerp zegt het
se" diende als e~euwigt voor het looden hulael dab de
etD uurtje- duurt. Wederom een del'de geeft !l een oDuitJrukkelijk. Ret geeft aan de profe.aoren zelfs geen
doorluehtige ZOIl om,luiten, en dllt men ni.t bij de
derwerp uit het yak te bewerken.
w6nk, wJlt men van hen verwach t.
hand bad.
Om te dOBU zien, hoe dW8Bs de werking dezer pro(/Yordt ."voilld)
De bijgeloovigen o!,-ddr de HaganaJ.fs waren get'usc.
fessora.le willekeul' is, verzoek ik te mogen mededeegesteld. )Iaa.!" het contrast _tU8Bcuen het BOlllbere en
le11, op welke wijzen een groot man, de eersta om:er
Binnenlandsche Berichten.
droevige der }l:aak met ne phj,tto !Llledaagschheid der
wijsgaeren, "iarin ta werk gaat. lk spreek Vtm niebijzonderheden maakte den Dnt~'8llgen indruk nog pijnmand minder USll vall ouzen OFZOOMER. ",V'aoneer
lijker, nog droefgesstiger, bij hen die hat contrast kOIlreeds bij dWRSB en inconsequellt optreedt, dan is dit,
den goroelen.
, .
~()or mij RlthRDrJ, bewijB genoeg dat de installing zelve
Bij mij ia dio iodruk blijvend gewce,t. Menigmaal
niet de ugh; ell wat wordt ze dan onder Je anderen P
dsarna zag ik de tWBalf, die te !/lameD eyen ZWal\l' moe·
Reh eene jaar 11eemt ooze gevierde geleel'de op het
ten. zijn alB eene looden doodkist, jubelend r~Jlldrijden
eiude VIlU dtlll curella de col1egelijBt ter band ell vult ·
.10 voorapel eener doorluchtige lijkpleehtigheid,
evenveel gedrukte briefjes iu, a.la ar op die lijst geteekeud, h~bbt}U < Rij last dan de testimonio. zeer b-,,Zoo is het mij ook gegaan bij de le1ting vau hat
leefd door <leu pedel rond brengen.
wetsontwerp op heL hooger onderwijs.
Een auder j •• r komt hij reeds hij den aanvang der
lk. heh meer dan eens in di~ blad mijoe 'tneeniug
lessen met de lijst, en last; gelijk d~t heat, re8ponderen,
gezegd, dat t wee aangelegenbeden in Nederland nimd. i., hij ondervraagt over het onderwezen6 en waar ..
wer zourIen worden in orda gebragl: de regterlijke
inueeling en heh haoger ,onderwijs. En dit., ollldat het
lUerkt dell nRRm dee ondervraagden. Zulke jaren zijn
pubHek ear zal berusten in het bestllBllde, bOB gebrakeOn echrik voor de godvruchtige JODgeD. uit dan Aehlerlw.k (Gelderlanaj, .an wie donr ouders' ohoogden
kig het ook z,ij, dan dat de watgeving deze onuerwer·
pen OBI beh.ndelen geJijk hot behoorde. Bij •• ne fiinhat bezoeken der lessen van mr." Opzoomer verboden
ke, waurlijk vrijzinnige illrigtiog zou immera de thans
is; taat ik er ill eenen adem bijvoegeo, voor alleD die
het .chaatsenrijden op het elegaDte uur van 2-3
regerende klaElse, de bourgeoisie hanr doodvJnnis habmeer bekoort dan het hooren uiteenzetten der fijnheben geteekend; de dt'ur ·hebbtm opengellat yoor het
eigenlijke folk. Dergelijke .elfopoflering ia van .one
den van de ca.usaal-inductie.
regereDdo klassfi hiet te wachteo.
Somlllige jaren vergeet hij het teatimonium geheel
Ht:!t tegenwoQrdige yoorstel beeft mij in die meeen moot men pereoonlijk en bijtijda ar om ga.n vrsgen.
niog 7iJfsterkt, eo ik hoop daaruit een en aDder beMaar algemeen if'· de flcbrik-, wanneer het onder de
wijs te putten voor de juisthoid van mijo inzigt.
jongeron aan do hoogeachool heet: Opzoomer'vordert
dit jaar tentametl. Daze IIheimelijke onderzoekinge",
ilium 1.
zooal. de academisehe wetten der XVIe eeuw het
Re, ia bekend, dot ona hooger onderwijs in 1815
.,...
I
• m.
noemen, door den grootaten geeat uit Nederland, i.
voorloopig, bij beoluit, werd geregeld, en dat de wei
niemo.nd welkom, en van den dag af diel' mare zijn
daarovlir, die de Gronctwet van'1848 voorschreef, tot
de collegehnken etampvol. JlIen tracht, altbana Been onheden niet gereeu kWlJ.m. A.I is mell het or Bedert
bekenae gelaat.trekkan op hel tentamen te vertoonen,
lang over eens, dat ooze boogescholen geeDsv,ins meer
overtnigd d.t men onbekend. dombeden genoeg zal
op de hoogt.e van den tijll zijn, en onder ao'deren niet
zeggeo, die meiJdoogenloos en voor u zelve zullen
met de Juitscb;e kunnen wedljveren, zoo is toch in
worden ont"lead.
Sluititlfl va-n' de Fra'Mche Mail,
hoofdzaak .Ues bij het oud. gebleven. Rei, exam.ll in ,
Dit voor de bijvakken, waarin "il!t geexamineerd
via Bat;avia.
Singapore.
de wiakunde, tin h6t onderwija ill het handelsregt,
worM.
den 8 en 22
Mnart
5 HI en 30
ziedanr aUes _Wilt er is bijgekomell.
AiJ ril
Met de hoofdvnkken ie bet ongeveer het,zelfde, al:»15
en 29
l\olei
Die boogescholen worden beatuurd door eeu collethana wat de prof'eaaorale willekeur aangoat. Ieder~ hoog.
,. 12
en 26
Junij
,,10
en. 2J.
Julij
gia CUratoren, groote heeren, dit;l dit gemeen hobbon
leeraar beHlist, niet slJaeo wat hij onderwijet, maar
., 7
en 21
AUgU9tU&
met de regeerders - van N eaarland in het algemeen dat
ook over welk. deelon van het vak hij op bet ."a .... en
Septemb t l".
,,"
en 18
,,1
en]8
October
ze veel geld bebben en mecsler io de regten zijn:
oodervtaagt. Eig~,K kennie geeft dat gewoonlijk sao;
NOHlmber
" 115en29
Re~ds ·'.oor .1ar:m is gezegd, dnt bun, eenig9 bezigbe~d
ook: gUDstbetooD. Is mell den caudidaat genegenJ men
is
en 27
December.
deze is, dat ze er jaarlijh in bet openbaaf 'Yoor bevmagt uit het deal dat men behaodelde geduremie het
Engeltche Mail,
d80kt worden, in de, zoogenoamde rectorale oratie.
j.ar dat men ham O)} de le,a.n zag, Ret ergste is, dat
vilt. Bu;ta:v'ln, Hun-toll:, Riou"W en
Ik voor mij verklanr plegtig,' er nooit een gezien te
8oirl_mige hoogleeraren -~.elfs nieti'l te bewegen zijo, me~
Singapore.
.'~ _, habben, voor zOD'Yer'ilI: weet.
detedeelen, welke nu eigenlijk bnnne ei.chen zijo .
April. . .
. . . . den -9 en 20
De~'e mannen doen _' voordragten voar de hoogleen.
Mei.,..
"
5 .. 19.
raarsplaatseo, in welk, yak ook. Men ~oet zlch ver.
Juu-ij . . • . • . . , . . • . . . . • . . • • . . '. II
2: -..
16.
Men
heeft
het
reed.
bemerkt.
De
hoogleeraren
zijn
BrieveD
veor
Atjeh
kunnen
zoo
wei
per
Engelscbe
als per Fran8cbe
bazen over ,Ie om.tandigheid, dat er. nog zooveel be.
worde.il
verzonden.mail
aan on.e universiteitenalwagtig (') Eo hoewel de meeaguafde Iieden totboogleeraar worden aongeateld. In
Su.-.ns'tra!s West,l~ul!!J-t.
ten huuJ?er YaD die almagt weinig miabruik' maken,
uenlaatoten tijd ie men trouwena weinig scrupulous
Heu'4.en en IOen van elktl masnd.
zoo neemt dit nieL wag, da~ eveoailB de regaring e~
goweeat.Tetwijl men voorheen aWjd meende, dat
Pnlembang.
OIU het volk ia, en het volk niet om der regering wil,
1)00 17en 9an ,(lIke hi "I\nd.
men .om profe88or, ,_,te heeten zicn een naam in de
een toeatand alB d. leganwoordige vicieus msg be.BornE"'o'~ Westkust en BillltoJl.
wetenecbap moes~' hebben vel'woneD, zijll er in de
ten. Ret heert den •• hijn, ale waren de .tudenten er
Den-Jeo vnnelh IDaBDd.
laalete jareD .elon hoogleeraar geworden bij bet ver·
om den boogleeraar. Van daar d. paraoiten der hooDanderDlB.sin ,en BB~e-llll.
laten der eoHegebanken; en zoo ia het gekomen, dat
Den SOliD vaD Illke mao.nd.
geoohool, de repetitor.o, bij wie men dan eigenlijk
de koninklijke Akademie van weteneehappen oolang.
iets'1eert.
Makassar, TilD.or~H.oepang eu de
een opstel, door eeD. Leijda.h hougleeraar in .Ie· wi.·
Molukken.
Die toeatand ei.eht verandering,
luod. iogezoDdeD, voor onwaardig verklaarde om in
OtlO 17",n 'van ClIlUI maao',!.
Niemand die de wetenaehap in een keuralijfoQ1l
bare jaarboeken .. tewordenopgeDomol1, ala a.hooljon.
Het UUf van iluiting i8 ~teed8 d~ namicidB68 ten ,5 ure.
willen brengen. Maar 'men mag l,~t geen 1'egeli'f~!l van
..
gonewerk_
IntuII8cheD wod.t CllD l)elanghebbeQden ,vrijg61aieD. ook, op andere
dllge'l h~Dne brioven-_aan her·postk8ntoor ts doen' bezorgeo. - De
De haogleeraton .<loen··wat bungo~ddunkt. Zij ge(I) Het: dU8gen lUl md ,orgauiek besluit bozigt Diet veor iedere tILdoorzendiog 'van bier, heef'!: steeds plao.t,a !per ~r_$t vertl'~kk.eQde post.
• eD hoogstens twe. derd.n d.rl •••• n waartoe de ,wet
cuHeit de zelfde bewo,?rdiuSeD.
Samarllng, 16. Maart 1874.
hen verpligt.Zij .ij~verd.eidin vijf fac~lteiten, die
(2) , Nu eo dan verstollt zi~b iemand (ala, kart' geJoden, JHB.~ Mn
De Poot1\l ••ster
SAND,BBRG), tot klagbU" eD daD dWi,ngt de 20. KaUltlf de b,oogleare:reo
i.derap ha~r .elv. over b.t.lot d~r studerenden be,
R A. KLERKS .
• r ,toe om de weUelijke bupuHngeQ, Qatekomen; maar, bet gebourt seI,li...n, en ,middellijk.ook over dlItVlloh.tpubli~k,
d•• ,

Het ontwerp van wet op het
hooger onderwijs. .
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Soerakarla, 27 Maart. Een jODg mensch dat ale
GOllvernements
dienst aene betrekking bekleeden, waarvoor hij door
ea" genee.kundige moe.t gekeurd worden. Toen bij
zioh bij don J.aatat. 8anmeldde, zeide deze, hem te
moeten afkeuren wegens zwakte van zijn geziohtv.rmogen.
- M.ar dokter hoe ia dat mogelijk, ik kan zeer
goed, en zelfs op verreD nfstand zien.
- Onmogelijk. AI'gij iomand op atra.t leg.n komt
kuot gij hem niet zien, snders zondt ge de burger·
lijke beleefdheid weI in acht nemen ell hem grooten,
Men ,ogt dat deze leo vruchten heeft gedragen.

••• r onbeleefd bekend was, wilde in

- Gi.teren ten balf zeven ure vertrokken van hier
naar het laud TeDgklik, een man en e.n bokel gozonden (loor den gemagtigde van den landbuurder.
en medebr.ngende I 700. - (.eveu honderd gulden)
aan zUvorgeld. Ter hoogte van Karang (onderneming
Kredjo) gekomen, een plaats gelegeD op drie kwart
po.l .r.tand. VIlli Tengklik en jui,t in het midden
cler koffij~ujneD, werden de beide zendelingen op eeDB
aangcvallen door vijf a ZBS gewapenda sehurktlu .. De
drager van het geld kreeg vijf kl.wang houw." terwijl de kamaraad zijn heil in de vlncht "oeht. Ret
gelll is hem toen afgenomen, terwijl hij door bloodverliea uitgeput, op de pl.at, blear liggen.De kamaraad ,lie op de vlucht waa gogaan, ia naar Tengklik
geloopen en heeft da .. de .aak verteld. De landhnurder verleende toen dadelijk hulp en Het dell 'waar
gewande Daal' Solo trauaporteeren. Ma.ar d!lotlr ten go ..
volge van d~ diep doordachte pIau.tsing van adsiatent·
Resiuenten, en met het heden plaata hebbend fe".t
bij den Pangeran Mangkoo N egoro, geen enkel politie hoofd te Karang Pandll.ll prosent W.fI,A; ko.ll men
verzekurd zijn, dot de man ~et tijdelijke met het
eeuwige verwia.eld .al hebbeD olvoreno te Solo .antekomen.
- Een specie van ~/lantri6 tjengkal, in di.net bij
aen gezworen landmoter ill dele re~identie, ging, op
Javaaneche gewootte, op stok eu naID de bij hem in
gebruik: zijnde instrumenten van zijn haer made, wasr ..
onder een bouaole vQ,n wBarde. Echter mis9chien tot
de overtuigiug gekomen dat dergelijke in.trumenten
rooeijelijk te verkoopen ziju, en gevaarlijk a!a p;e bij
hem gevDuden werden, kwam bij op een idea. Hij bracht
de VOOrWBl'pen bij dell ReBideDt om die dnaf to de~
P?neeren, zeggende: dat dll land meter bern nog geld
Bcbuldig was tln hij die voorwerpeu daarolD medege.
nomen bad. Wij welen niet of do Reaident die . daad
van den tjengkalman goedkeurde, maar wei dat die
goedereu 2.icb op bet residentie kautoor bevinden.
De land meter dit verne men de _vervoegde zich bij den
Residen1;, om die goederen te vorderen, op grond dat
die hem toeb~hoo,.den en hem door eeD zijD~r' dieDst..
baren ontstolen waren. De Resident was- va.n opinie
dat hier g.en diefstal had plaato geliad, en vor"eea
den reciawsnt uaaf den Regent van politie om de
,aak in rechten te doen behandelen, De Regent vertelde uat de instrumen ten aan den kommiee Waren
0'Vergegov.en.
De afloop van deze oogeDschijnlijk minieme zaak
kan belaogrijk wordeD oUldat ala er uitgemnakt wordt
dat er door den tjenghllDRn diefstal in dienatbaarheid
gepleegd werd, er in dit geval ook een heler van
gSt'toltlll goed voor den dag komt, een per-soon die ook
.trafhaar ia. En het epr.ekwoord zagt immera: de beler ie zoo goed als de atele•.
J

- 01' Vrijd.g den 19. dezer hebben do dieven te
Djebbree ingebroken bij den tuinman van den Cbi.neeaehen kaa.ier ·der oude opinmpaeht. Ze hebben bij den
man geatolen 1 kaBt, 1 doewoo"g, 2 baadjea, 1 .Iendan, 1 knin, 2 broeken, 1 mSDBbuieje en 1 toedoong.
D;o diev.ll van Djebbre. kunnen aile. gobruiken.
- Hetdorailleeren van "On waggon behoor.nde tot
uen morgentrein van Samarang nRRr Solo~ tUBBchen
S",lam en K~ ~'~\JSBOt was oorzaak dat die trein eerat
ten lI&lf dri~ ure te Solo aankwam.' Dit was natuurlijk ook de red en der lata onlvangat van de Couranten en brieven welke door die trein medegebraeht wafeD.

De morgentroin van Solo naar Sa~o.r8ng ho.d ook
op d. hoogte van he, tleraillement g.~llkkeld. Men
mag dUB de han op die hoogte wei eene aab·een naallw,
keuriga' inspe"tie onderwerpen.
- Uit DJOOJA. De cholera is niet geheel en a1
\-"i\ll dMu .t:!aats geweken, en onder de talrijke bevol ..
king van's lanit. gevangenie maakt zij nog al .lachtoffers. Op d. aloon·aloon is eone looda in gereedheid
gebraellt om de lijders nit de gevangeni, tijdelijk:
dao.riu te doua opnemen en te verplegen. In het militair
hospitaal b..week dezer. dagen een aergeant aan de
gov.olgen dozer, vreeselijke ziekte. Ofl3choou bet gevoe·
len hier Hij alg.meen gedeeld wordt, dat het gebruik
maken van roedjak en onrijpe vruehten in dezen bedrukten tijd dikwerf oorzaak kan zijn van het voorplanteu
der epidemie; siet men die nrtikelen op' de paeal", en
langs de wegen in menigte verkoopeil,zonder dat
van de zijde der bevoegde antoriteiten middelen worden aang.wend om zulka tegen te gaan. De legio aterfgevailen op de mee,t bezoehte plaat.en . eo in. vele
kamponga op tie hoofdplaats zijn niet t. noemen.
De kali. Tjode.begoD ean paar dagengeleden andermaal geweldig te spoken. Veraebeidene j.vaan$ebe
woningen in dekampong Imdok Sarie atonden den geh••len nacht ond.r water,
Er ·is bier eprake, dat weld.. in de Kraton een
wajangorang vertooning door Z. H. den Sultan
.gegev.nworden:
(VorBtenl)

,.1

Bata.ia, 25· Maart. Ret talrijk opgekomen publiek
binDell en buiten de Harmonie becft' gil-lteren Bvond
de :niauwe -waIs, van den ~eer, MD;rcus HAU8 J'a,'ft,'a
Blanen Bergen" met d. m.e.te inganolU~nbeid aanI .• g~boord en op eene· VOOt den. komponi.t hoo'"tvleijon'

.

aewU"to.ftIulo~Wii'l'Omd.eM1.'.• IIletdailapo l· aI'Dl8.·· lIa8tofrefweum. '·b&lIln.~
. . R.·.!C";~
.· .t~~~n··:l
selP"l.CI·le, -.....nGaaade lilt· _'181. 'bnten . ~e- 'n IDdfa met die 1I0g 100 j01l1l' IIIltllaa'ithiqe-?l!IUn .
p.trerd
. •. ."'tGnwij .. nIe
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..

Ootob~r

r
kllD- .t.. e&dagen reed. voor L'I1imf
IilliQ
<
28
lIaar dl> '
dig en degelijk dilettant, iaden be." ilarkus .en <eel' ken40p de durtoe
welke ·oo k -,
Golf
II "'r( ' I to
•• '
fra!li gonden ' horologievs..e..rri "I. blijlt va.n .,mpa' albieren t& S<Wrabaijalll1lien olroulee~!lB' . .
' . ""I
. e
.... .~ ' 8 , I . n. e
lIa"""1 YAl'.•
thie V'Oor d. moeiteen :goef\e 10rgen, .. elkede :' b6'er
: Mag bierineell .blijk gesiell "ordeD'- ~IID de bulp . :. Dom.~n.
:. ;~!:' -., . ..
'.
.
. .
Markua steeds overbeer. in betbelang der mu.tjl< en
..wgh :d.
B Ia.i,,'s iOS.Betanen ... wI,! v....trouweD
];)e. beDoem!iltiI&!J. teohterhJk.amb.teDaro.n ..'0
to~ verm ••rd~rio/! .an het geDoegen .ao diletlanten. : ~ oke"erV~je 1~·.t.D weldra8ullen' prijkenmet de QerllODdseb Indii1~~ergemakkelljkt.
N tet hong. g...ede. werd don hee.. Markus nog eone
de 0
h,
.. ~d
I
dl
d ':
nlg
In de Tweede Kamer waa d • . mllntwel aan de orde.
andere !errassing- bereid, toen bij van den , vroegeren
Damen . ~~ O.~B8_ uta genoa en,
. 9 . ree 8 . 100 me ".
. Het reglement op de aeebrisl'en eO" ·.ir DattB in
Pre.~d.itl der Harmoni~ . .d~n beer K., oeue ko.mpleo. maAI befeid .werden.. sevonden eeD edel doel op oobe
Nede"landecb' Indie is v";'t ,Iel.\l., ' J P
te u:tgavo 'ail den hlmcAu'. teo geBch.nk. O"t,}ug.
krompeJl·. ~,. to Oll.del'>!teuneD.
Mel veelop"ektbeid is ~&.lDP'"verjaardagge- D. v.lgende· stoo~.obep.n . worden uit . Atejin
•.ieN!.

rondgezond~n I~Htell,.

Perl~ch

~~

Ne-

~.to~:;:;W:~b~~ ":c••~:t~~aa~ernard, ded,..
_ Gilteran avond bobben .iob

8 ....1, de

uagonoeg 260 jon·

.&Cbt •.n
~ . bedeD . h.t .• erkoer met de teedil ge.liarlijk maakte,
deed inoo.e ataddigle etofwolken op.tijgeD, die he.t

geliedeo aan,f{em~ld voor. het ' bijw~uen ~er gratis·lel!lsen

eluiten -v an deuren eo venl5~er8 raadzaam ' maBkte~ .op·

datalleeo" de koiijlleu daar;aa met"6"ige ' et..epen
sto! .bedokt werdon .
Hoe"el ·de uitdrukking, dio
b.d.neen vreemd~ling boordenbozigeo, ,a;.L Samarang Of een ~tofn~.t Of
u
ee~ modderp.oel ,if. \Vo\, W!l't" g,~~aagd _ is, . zoo is die
toch niet gob.et b.zijdende waarb.id.
lien tl iok" regenbui toch hor.obept d. .traten in
modderpoelon, terwijl de .ono •• tlalon don ,olgoaden
dag dien modder droogoa, en de miu.te wiDd di.n
ia den yorm val! atof tot boog in de luebt opvoert.
Te Batafia worden op oul.e drooge d.ge. van bestuuritwega t1e etrQtsD en wegeQ een p~ir maGI daage
bo.proeid.
Iu bet algomeen beiang i. bot .ee, .... nachelijk dat
ook hier door het bostuur maatregel.n worden genoni.", om dergelijko .tof,·egon. t.gen te gasn.

non' tot eene· ge.ameniijkewaarde vall.f 9760.
(A. ])61. )
.8a/avr·Q, 25 Maart. Uit Atjeh oDt~iogen wij een
parlikulier telegram (via Sibogha) w... , .io gerneld wo<dt

~at mel?-- verw8~.btte dat de troepen die naar JaY,a
terugkeeren, den 15tJtl April toudcm wor(l~u iDg~8c,h ue pt~
~ l'a Buitenzorg, op bet 8cbijfschie,t terrei!), zullen
loodeen word,en opge richt foor,officieroll en militaireD
die van. Atjeh tel'ugkeeren, en V"oor wier gezondheid

.

i~d~nafgeloop'D

. in de .. Logo.Eeo 'bonderdtal lijn wegon. io jellSdigen
·
. Jest\ijd efg.wesoo:
- Het' bOUW60 VRn' eeD· llieuw woonhuie "oor deri
Gouvero8ur·Gener&al rim N. I . is aft.ngeno men do or J. B.

Droaeaera ,oor I 289.25Q. Den 8auoemer wor(l~n koe·
telcOb uit 'e hlnde voor~aad', verstreH' de voor h,e t
werk benoodigde ~amal.Buwbo.l,lt, -Iood, 8oldee,rasl en ,Btee.

.

De sterke wind, die

het klimaa, yan BuiteD.org noo<iig i •.
Ook te OenarRng en t. Malaug ,al door het op.laan

'::i~it~~~:~end i~el~~:(~d?k~~:la:ij 0 kl~'~an~et lD~~:c~nmt;or~::
geevacueerd.
'
Hoe rloelmatig waren tocl! Jd pln:iDcn \'1111 wijieu
generaal Kroasen met betrekking tot de zLrg voor de

ge.ondbeid von den Bold.at!
-____ Het ' atoomilcbip Jm;a zal me.1: epoeJ 1I""t" Atjeh ver·
trekke u . A.ao boord van dat vaartnig zal worde n over-

gevoerd de heel' J'. G. Dong"n, bouwkundige .oord.
bebakening en kUBtverlicbtin ll', die de pl.ate .. I moeuitkieien waat"; op ' Poelot' Bras, een \' uurtoreu van' de

w.

Men .cbrijft nn. uit CheriboD:

,

Bier v~rte6rt de komwi8si" voor hut oode~ak naBr

do heffing de, landrente in Bombay haa, buite,,lallu.ch traktementnog ateod. lekkortj •• tbuis en gobrnikt daarvoor twee · . .' . . . magaog •. Wij betwijf.le n of bet in bet oogmerk dor regeeriog ligt am van
bierllit dat . nnderzoek 'op de.. wij .. te doen plaat.
b~bben. Een kontroieul" toeh, die zev~n jaar in een
reilideotie Eijnde nog Diet .weet hoe er_ de laodrelite

Berate grootts zal , kunnen worden opgericbt. Aan dis
tuurt.oren Ed dan met aU e kracht moeten word en ge·
workt.
(J. B:)

sebeven wordt, I.ert bet stellig. nooit en i. ook abso·
luul- ongescbik! ow zulke elders na te g.aD, al BtOpt
won bem nog zoo .eel Javaosndubbeltjo. toe. Wij

- Volgene te)egratisch b-ericht "flU A.njn,- dt1. huden,
is de ChineBche wa-n g kao g Kim Taellfe.II!J/ groot G7 Jo's t,
van l\!uutok uft.nr:- Batavia, den 24steo deiicr op Dwa--rs
in den weg gi!strand en verl>rijzeld. 33 opvsreudeu Zijll
gere~.
De advi esborit. iff .dorwIi4rt8 gCl:ondeu om bulp
tEl Y-f'lr1e~nen.

' die kommis.ie ,poodig' mobiel oal makeD; al ware bet
si echh alit'eu ow. - hat mintier eticbtolld effect ,weg te
nomou dat soo'n met .org gerekt verblijf.op het .pu·
bliek maakt. · Cheri bon wordt ' b'oe laoger .00 ,neer

"upen dat de Direct8ur van -- Binn~DiaD~8cn oostuor

_ Het etoolllschip 110llulId kaOlin . BouD. \'an de
koniuklijko stuom.aart-maat"ebappij, groot 2200 Iou,

eeo ,,"uil neet; men' steelt er in bet groot '6n in '~klein.

is dour bet gouvernement ingebuurd oro. een Ia.ding
ateenk oten van Ourust uaar Atchin over te brenge n.

B lijken. heden ontvaogen berigt i. de telegr ..liacbe
gelu oens.hap tuoschon Madera ell St. Vineent g;;opeod
en worden de berigten per paketboot van L: .... bon

j

Het a.hip is te Onrust re eds bezig .ijn lading in t.
(8. Hbl.)
SQ(rfl6aija, 27 .:rvfaart Ml:t leedwe1.OD \'crnumen ~.ij
d&t de kommsDdtwt te Sumo.nap, de Ie LuiteuBnt de
Free8, aun -de ,gev~lgen \'an c~lOler8 overledell is.

weet, ·word" het wrak "an het ' In
deD ' tijd.· ,erbraDde' Ned. schip .-Ieroliet ijve,ig door
Juiks1'8 ,'oudenocbt, um vao de daariu Mnwezigo goa.
dere-Ii ,en speticYovrraad to vaoreclJijn te haleu wat
mogelijk. is. Gi.ter.n morgen erenw.1 boeft een del'
duikera de outdekkingsznr.hL met hct levea mooten
bokoopendaar hij bij oijo. poging lot berging dor
goed""."'; .jammerlijk verdronk.
DlsriE81fden dag is een Madurf!eache arb_e ider aBO
bet · nieuw to bouwen w.ebt.chi p op de helliog •• n
het Marine'etabli •• elDenl doodge ••llen.
_ Men Idaagt over echasrschte nan regen in de
buurt ,van Pr~gWn en. T08a~ie. Oak ' wordeu in die
o.met~eken de wegen 1D orde gebrac bt eu toeberaiil8o,
len da.rop gemaakt m6t bet oog op de .ophanden
kOlDot· van den Re.ident der afdeeling Pa.oerooan.
..:..- Zooals

na~r Madera overgebracht.

Da prijz.en Yoor bet ovsracioen der telegrammen
zij n gesteld op! 15 .• oor elke 20 woorden eD f 7.50
voor elke volgende 10 woordon.

men

- Mau schrijit van Prouoliugo:
Het ' ia een lust om te zien .hota farm de wogen

hier . ..orden opgeknapt, 200wol de binnen ... egun aIs
'a heeren otraten worden in een goeden sta'a t gebracbt.
~'Veozoo

is de w~ttlr9taQt bezig om in en om d,e stad
de b.r uggen en bogen to 'erni euwen of te repareeren.
Aileen was hlilt weuschalijk dat er ·aen . cireu!aire aan
de ingeRetenen werd rondgezonden waaruit men ver~
nemen kOD welke straten voor de passa;e gC!Jloteu
&ijn en dat dit in den avond door middel VKn ver-

lichting ·werd aangeduid.
De ~ieta.nplant eD paduia oog.t staau io 't alge,
meen zeer gUDAtig, kortom da stad Probolingo kan in
,ele . opzicbten met haar lodische zu.tero wedijve.
reo. Ook wat bet yerkeer aan.80.t durf ik geruBt te
leggen, op . oen paar _uittonderingen .Dft, dat dit het
omgekeerde is VBII wat er van Bczoekie in 'uw blad no.
47 voorkomt. De oude Societeit i. opgedo.k.t en
ett<>fijke.. leden tiju o.ergegaan . tot. de Sooiet~it 4e H aNMNit, welke than. ·ca. 80 ' leden tolt en
dat ' voor· ProboHDg'O, is zeer v,e el.

D • •·Re.ident i. een zeer ' geacht en flink hoofd van
gewe'atelijk ' b~8t.uur, even zoo hebbc;m wij bier twae
flink~ : . Politiemanoen "en weI .d~n WedoD.o .kotto en
den lfiekaal. lIet o.erig per.oDe.l kan erbij' door.
.
'
(So ..·.Ot.)
- B. kelldi. hot' Jat. de Maduree. vlugi.in het
ne6rloggen van Eijn evePID.t'ln~h; . ze)fa om. de .groot·
ate, Dietigheid. ,Moorden.. ,en zware verwondiDge~ zijn
'dan ook ~aa de orde van den dag, zoo al. de be ide
l"eg~~anken , van , om~~':Ig, ... ~eDe ge~one en etl.Do buitengew.o~e, .• ouden kunoen. getnigen. D .• ge.ringale twiat
ja BomB be~klein.teverilchil in ,,,eeni.ng doe.partij
nallr kris, lans of ~apmee grij"en om ,zijo t egenBtan-

Door den Re.ident van Samarang 'ijn beDoemd :
1'01;, Assistant Wadon..) 2 0 kiRI:!S8 van TJandiroebaclt,
diski.t Singenlor, Regentochap Samaraag, R,dheu 1'an·
djie Wirio Ko.soemo, laat.telijk Mantrie bij den Regent. van Kendal.
l'ot Ao.i.tent Wedono 2e klB88e to Brangs.ng, di.trikt Kaliwoeogoe, afdeeling Kendal, Mas Setjo Adm,,·
djo, laatstelijk kliwon t. Kendal.
'l'ot As.iste"tWodono 2e idas •• te Baodaran, dietrikt Wedoong, "fdeeliDg Demas, Mae Maogoon KoeBoemo, I.... t.telijk A.si.lent Wedouo te Sarna rang.
Tot A •• i.tent Wedono 2e .k la •• e te ,Pada., di.trikt
]\!angga., afdeoling Demal" Mu. Sastro di poero, scbrij-.
ver bij het diBtfikt.hoofd van Maoggllr.
Tot .obrij ....r . bij bet di.trikt.boofd vaLl Manggar
U"dboD Wirio Dir.djo, ieerling schrijvorbij denRegent va" DelDak. .
,
.
Tot Aa~i.tent W odono Ie kla•• e te Karang-aoem
di.trikt Wiro.ari. (Gro,cgan) Rodben Y080diredjo,
thon. mantrie ' te . lIfajahan.
Tot Aosiot,mt Wadono 2. klaBse to Majah.ll di •.
. trikt WiroBarie (Grobogan) Radben Mertodirdjo, tbana
uia;-. trls te l{araDg-a.s~m.

eeniging ' tel" bevol'd t: ring van }'abriek:.·· EID HandwerknijverlwH in NI·d~rlll,ud" eeou nationale t'~ntoon8tel~
ling- gehouden wurd e o VBD.
A. llorden 11leubelen~ u1tshl ~tADd iu h6t · K~D~Dkrijk
<

~:~r~:~~r~~~~:~[t~o~~"~ur:~~;:e;~~;ll~~;':~~:* ;:;:
der beRleediug, bODlutting, . • chil.der-,inleg, o(.verguldof wat

di~ij

BUITENLAN D;
De Hertog van NOfmandie.

weer ' zij:

B. Houl,~oort~n, 'onverB;cbil1jg ''':a~r die 'g~groeid zijn,
"",sa~riit ~oodBnige ' metibelen worden. of kUDnen wor~en
vervABrdigd. , z06'."el i.n ruwen als bewer~ten staat, ge·

.ch .... fd, gepolitoml, ala lijstbout bewel'kt Gf hoe ook.
H .. .1ntiek. "oulcn me"helm. die, .ooveal mogelijk b.t
keniOerk . dragen vQnNederland.chen oorsprong, en
kunueR .t.rekken. om, door v.rgelijking . •.an bet .oude
met bct. niouw .., ~en kunstsmaak I18n te kweekee.
De.' voorwerpen. :,ullen .-door 4e ' kommis8ie ,our de

~:~~~: ,~:, ~::~~o~~~ ;,ij:e~~r~:l~!e.r~:~ ·:!bl~::·:,::~

was; dst op du l'uilerieo bewijal!lt.ukkeo vQorh8nde n

tlao;a.ng gell:lRakt , rod du ' behsodl:tliug der -' bornchte

papieren van

zaak

Vlill

den joogen burggraaf Alphonse De

har-e, beeciluldi gd _ van dl c ftltal

VBI)

it£r(·k-

eff~<!ten 'e~ , aodere

ting . v.n .den Dauphin uit. den Tempel hebben gedra.

wuardtt, geplegd in gODl"eD8chap met
UlttYrOUW. DB By eo huar beide '_zoneD- A.lpb.on8e en
Paul, tan -oadeele vaU ziin 0001 D~ Pe u~randa.. Z&lden

gen, enz. De. b~er Favre heeft zijn pleidooi ZatLi rdag
voort.gezet eo zal riit aaoBt~ode Vrijdag he rv4tJ ~ en.

zoo opgewekt allJ db~e. · Dit is - d~tde

Eij hoeft in den loop. zijner pleit. rue deo gra.f de
la Barre genoemn een.toonbeeld
onb •• tzucbligheid,
eeo - man vlln diepe overtuiging en iemtlnd, die zijn
leoen gewijd ' beeft ann de .egeprs.1 eener •.aak, die
,olgeri • . • ijn innig bewustzijn op d. beoblole ' gronden
Hteunt. · Hijheefb voerto den heor van Buren buld.
toegebragt voor de door dezen b.toon.!. dienstvaar- .
di.gheid. ,.Ik betuig - seide . bij - mijnen d.nk nan
de Nederland.ehe balia in don persoon v~o een harer
vortege.. woordigers. ne Nederlalldoehe en de Franscbe
balie zijn aan elkander verboodon door banden, "3arbij
allo onderoeboid van laodraad . wegvalt." Ook Vrijdag
G Februarij i. de toe,loed vau beIRngstol1 •• deazoo
groot geweest,. dll' de politio buitengawono IDa.tregele ..

'.0

beeft moeten
g~regtBzaal

nemen

om, tie ord,e in en buiten de

te handbnven,

Groot-Brittannie .
D. · prot.staot.eu. gee.tdrijvsrs, die de mialukte ve,'
gaderingeo

bijeenriepen, o~ bewijzen

VllO

Aympatbie

te geven .an den Duitschon Staat in . oijll atrijd teo
gen ' de K.tboli.ko .Kerk, hebben ....n "ieb zelven ·te
zijn gehouden . door de Engelsche K.tholieken, die d.
m~er dan~baro taak vervuldeo van 8ympnt~ie te tOOU8U
un de vervolgdeu.

~a~:li:~:t:g~J:~v~~r~~I~el~ri~, b~~!~il::rd·!en ~~~;

de
dagavond gehouden ,.rgadoring 'der K.tholi"~en in
St. Jame. H·all. Hij . w•• omg ••• " dool: de markiezinoe>D van. : Lotbion e,ll vau Lou~l)ndel'rY:I ' dOGI" da
gravi.nn,eo fen Kenmare

ell

'van DeQbi~b; dovr, lady -

Mary ell. ladyPbilil'P" Howard en door de. vonrnanm,
.te katbolieke edelen.. DeputatioD uit de m.e.te stede.n
vaD " lIogeland; Scbotl.od on 'Ier1and wl>olideri de Ya....
gadoring bij entelagralX\men. wordan voorg.lvzen· vall
~thoHeken in .:Mail::.tz.Trier. " Keul~n, A.ken en ve!e
8~eden ,
~e Rijnpr~vinoitiD, :waarin ~ ·u ·nne. grieveD

in: _

werden opg.somd . on d,,"k werd .betuigd . voor . de Ensel.ohem.ypatbio. Vijf ' telegram men werden out.nngen
uit ''''"'t'eneo en vars"he,~eoe- uit Rome, FJorence en
enkele ,ltaliaaD8cbe .tedeD.
, De . bertog vau Norf"lk', die met' ge •• tdrift· ••ordtoe-

in o' ~ Jt\"&ng8t worden - genomeli vr.o ' 15

gej,uioht, zetta,' d~ 'r edenen uiteeo, :waarOlll de: ~tbolio

keli VdJl Engelund waron bijoengekomen. Hot was hun
dool, bun . diepa veroutwanrdigiog uit.te hpreken over
bet gedrag van den keizer .nn Duitochland jogen. zyo

\' crtrqkkcn. scbepen

vao We~t.Ya8odereri, . zittiog l;ouoentJtt te Brussol, ('en

wareD, dst de Dauphin (Naundorff) aedert ISH zijoe
erkenning Vo.D de koninldijlte fsn;tilie heeft gevraagd
en 'dat eerst lijn in 1845 ttl Delft gevofgde dood ec'n
einde un die pogiog:~n . beeft geritaakt.; dat aile Bu·
rop~s c be Sauvereiuen indertijJ ktjDnis V3D d~ ontylug-

Junij tjmJ",Julij. ,
. .•
. '
der neer Ie veil en , ten ·g evolgewjlarvan ••n d: 200
Zij,die oRdere.' inliohtingen . omtrent doze tentoon·
tal. .moord en'.. ,erwoodings •• ken .. per : js..r o.n ge·
8tell~ng verlan!!ulI" ; kuD:~en d~e, .: ~~r zoo~er ~ij te ,er·
WOOD.. cijfer. i. ' YOOr .1\iadu.r a. Maar . minder · bekelld . • al
.trek~·.n zijn, '0, k ,iJgen bij den Sekrotaris. d.r N.d.
het .ijn, :dat dit. botvi ....n Ban oogebreideltlo h.rt.t·
Ind .. Maa~happijvan . nijvo.heid en I.Mbouil', d.n
toglen Biob reed. bij . kinderen' opellb••rt. Dezer. dagen
.heer M~., ~. Th. lhijlige.. te Bata.ia.
h~.eft zwh .oP. dit f~iland .. e.• r een" dubb.l gevaloan
dit betr..lu·e';..... rd.ig yerschija.el ooorgedaao. lIet eene .
saBRRP8~BIRIOH1R1
,ie1000r in de ·d ..... T.monggaog, waareen 12j ••ige
kDaap oijn .makker in d. rivier 8~bop~e, lOet dst onge·
lukklg gevolg dat b.t J,ind er lev.oJoo. uit w:erd . opgeba.ald: ..In de . d...a Galag.. .had eene e,ell treurige ..
: .. -. .. :v.~ ~o!Bra.b~~;
r.oo .n ie' : ..eeselijke · gebellrtonia !i'laatl. · Daar ·tooh 27 Maart.Pr.
,v. Ot!lou.;e;,A,nlr:u"
'" ,
Nod. ,ill 'Pal,
bi.uw. een knaap V&n 18 jaren eOD .. kind . vall .10 jarOD
•
Alm••hwl., S&ld·.4hd.,\\,4"gai.
Sunbawa.
/Det · oen kapmos tor neir, en .wel ·loo . hevi8" diW . het
S."dolb ••t.
O~.ID,#, .. ,' ,~ : , .L , ~~~~,

te.utooLlBtell~Dg

. Voorwaar de ..ereld. gaat .voor"it, "aDDeer do .doo....
Inchtigsteailer vrijbadeo, degewelensvrijbeid, voor
..elke Nederland.: met . de groote Room.che roogendheid
oan · weloer tachtig jaren goatreaeD lJoeft, gebandha.fd
en gewraakt ,,'ordt . d.oor' de hoofden del' Ira.
holieko. partij '80 Eogel'!Jl4•.
JS u ~en tooh .iDLonden ,ergaderiogen llijeonroept,
·iB . het .welliobt V!Ul . bel ..ng .om .ook :eepl een·. vergadering bijeen teroepen omt. proteste ..en tegen een ti.
ranuie, welke -:- deitertogvan Norfulk.· ,argeve ' het
on• .-" ondodig bloedig.r . i. dan .die, welke de Dnit.cbe . prie.ters ,e.. olgt. Wij bedoeleo de tirAiinie : der
Engolsohe .poorwegdireoteuren, dio.· weigeren de noo·
digo m.otrogelon 'an vOOfziohligheid to nemen, .en bot
weerlooa publiek bJijven opolfar.n aan bun winotbejag.

(LOD1DWIJK XVII.)
liet · regtegeding ' der' af.t.mmeliogcn. fali Oharles
GuiUaume N.uudorff, .ich· gonoemd .bebbendeHortog
.an Normaudie (Lodewijk XVII;, to.t niotigv.rklaring
d.r aete, den 24 Prairial, IlId, jRar (12 Juuij 1795)
van b~t .ferlijden van dell _oon van Lodewijk XVI
Voor~aa~ .~~ g~oote beir~egen va~ ~en land moeteD
eo V~D ~a~i~ An~iD~Lte i~ . den '. Tempel opgemoBk.t 00 totteru~gave der DahtenBchap, die in bet bezit
van den Graae vau Ohatnbord i. gekom.n, hooIt Don.eiscben.
'-., . -,
,derdag 5 Fe.broarij voor het Parijsobe Hof flU Appel
W ederom to~h is een afaryaeliik. 'spuor"eg;ongehik
een aauvang. genomen. Dit geding beert eell grooteo
gobonrd. . ':.
'.' ,:..,: "
....
. toe.loed van ' nieuwsgiorigen uitgelokt. · De golijk';niB
Do I~einvan Exeter n8~" London .toomd~ .::Vrijdag;
van den heerAdalbert van Bourbollen van zijne .us·
morgon in volle .aart tegeneen goederontrein •. De
te. Amelio, die de terogtzitting bijwoondoll, op Lodelocomoti.fen werdon ' geheol . verbrijzeld, . de ' opeengewijk ;XVI en op Marie Aotuinette heeft. de verWOD'
at.a pelde . wagena ' wercjen links en realib .geworpen, en
d~ring 'aD ",lie aaDwetigen in 'eene hooge mate gsande
enkelen van dea ' hoogen s!'()orwegdijk in de dlepte gegewaakt. De BdvocBat Jul•• Favr., die de zaak der
slingerd. Ter,wiil 'de wageD~ in ontzettende -.vorw.rring
"N ederlandscb. Bonrbono" reed.· in 1&61 .oor de
over d • .rails hesnvlogeD, snorde de •.neltreio vall Lon~
Parij.che · reglbank' bepl.itte, beeft ook bare 'erdediden .met wooale .vaartmidden . in de 'erbrij.elde overging io booger beroep ' op oich gellomen; ~ij wordt
blijfools der t,weo. treinen, .De·locomoHof werd ..rDieid,
bijgestaan door den Rott.rdam.cbonadvocaat van Ba·
docb de ' wagens ' bleven door eon . wOllderd.dig toeval
ren, en gramf Gruau de 1ft, Barre, de trohWO eo, ijveschier onbe.chadigd.
·
'
riga voorfl~andar V8~ Nauodorffs regten, .:was ioegelijka
Het w.s bitter ·koud en de ongewoodq rolligers
tesenwoordig. De beer Fa..e ver~laarde ib ' zijno voor·
maa\ten ' groolo vuren van de .ersplinlerde . wagen •.
.f.praak, bot ota.tkundig gebied Diet te zuliHn betre·
Zoo verocbrikkelijk was de botBing boweest, d.t het
den en oiob uitaluitend to. de regt.kwestie te zullen
oDmogelijk ~.s · aan de overblijf.elen der 'wageDo te
bepalen; hij vweg .voolto verlot om _ijnen client gezion of het oorole klaa.e-w.geno dan.. "el goederen~akebaJve d8~ Dtlam. 'an" "priut4" te _molten ga,en,
wagoos gewesst wareo.
,
zooJer . dat dil tot eenig ge.olg leidde. lIij opreekt
lIet a8ntal dooden en gewoilden io J:og niet be·
niet enkel uit uaam van den heer Adalbert van Bourkend; .alleen wordt medeged.old, dot mevronw . de mar.
bon en _dieo.8 hi~rboven vermelde OUd8_t~ zuster, maar
kie_in van Angle.ey . in atorvenden toe.taod maar het
ook nit, dien van de vier andere nog 'in le ~ell zijo~e
station ,aD We. I· Drayton ~ebr.cltt i•.
kiorleren vaD Naundorfi en VDon ·diaDs weduwe, mey.r~ '
Iodi en bet conse rvative 'ministeris op moeiliger wijze
Jennne Fred"rique Min.rt, mot wie Naundorffin 1818
de apoorweg-aUeunbeerlichH8 . durft- aanta,staD" en Wf'er
to Spandau i. gehuw!l; ' O. beer l'avr. !Ieeft punt voor
recbt.treeka onder bet bereik drr ...et breng~Di dan
punt de . gronde" best red en, waarop de regtbank der
het mini.torio .G I.d.tone gedas" beoft, oal .ijn optreSeine in 1851 de iogeBtelds vordering heeft afgewazen.
d~n sep t~geu . voor ·~lIg81&n.d ujo.
Ooder de 68 punten, die bij tot staviog Van de regt.
Zoo Disfaali dit ook niet durf~ dOflD, behoort hij
lDapgheid der vorderingen .ijnor clienten gesteld en
aen riJderorde in te 8tdll~n VOO,l' fiare rei~ig~ra, die
8angenomen heelt, bet.ij d.oor be.cheiden, betzij door
met koe le dood.verachting en ridderlijken beld.omoed
getuigen te bewij.en, beboorea, dat · de getuigeo .an
eeu tocht dUl'vcn ond~rn8men . in een Engelscbsn trtio.
bet overlijden \'au den Daupbin, Lasoe eu Gomin,
geen , enkelen waarborg "BO geJQOf.vRardigheid opleveDe diefstalbij De Peneranda.
rou: dat Lodewijlr XVIII en "I d. overige B,lurboll.
Den 23 }'ebruori werd voor h.t H)f van A.aioe.
overluigd waren, d.t Lodewijk XVI[ nog in I.ven

dankeD, cat me~ oneiodig bater ge volg vergaderingeo

\'an 13 · Julij tot. 3.0 "Augu.tita a .... lUll te " Gt••
rJtmkage door de ttaar gefo;ot igde . Afd eeliug . der . Ver..

w~rk

Vamoheideno .cbepon .oijn uieta.orij binnengeloopeD.
lIet Palliecboieoole Londen. i• .afgebraud .,

daad: ' p,ote~~lD~oh" vereohter, dat· zij m,et .ont...glijkegep.tdrifll
I18UD.am, ., dat. de nieu"e k.erkehJke ",.to
beidil~' Duitlohlandin otijd zijnm~ ' d& ge~~D8vrij-

liW'iiI....k"liardf.gBie

'Booma.ob~ bnde~~aueu, en

nuo iUllige

be~ollderiDg

to

,erklare.n. voor bet gednld wa..rmede zij d• . vervolgin.
gan verdroegeti. De vervoIgiugder DUitscho·Katbolio·
.ken, of';oboon·. nie.t zoo bloedig .a!'. ,lie der Engellche
Katholioken. 800 jaren ' Soleden, b..d toch denzelfd8ll '

~nf~~n '

.~r

de 'lIorlog 'zweeg, eobeen
geen eindetezul;
len komon AI>II de to.juiobingen •
. Waarom do Rertog betr.oodig ' &Ohtt. de ki"de~.ch
Itgc. oreJdrijving te h.igaan . \ an op mol0dr"mati80he
wV.e van ,6Io"Jige" vervolginllen Ie sprekeo, iI, .nist'
tegoD8'aalldo.1 del~ toejniabtngeDrlllad8~aohhlg. Tot

bee_~~

in Belgitt ee u znak de

nlg~Jnee n_e bela~g8telling

toe te 8cbrijven

nan de · ma.techappelijke pooiti. der he.chuldiliden,
deels Ilao de ,om8tll.ndigllt~d~o, waaronder bet fait is
bagaaD:, deeIs aan dl:;l' po~eIDiek iu 'de dagb!aden, wa80r-toe reeofl, de in6~r'lctil.l 38uldiding .heeft · gegeveb~
Men ~al zieh he rinnereo, dat de j l)uge De K . zicb
door dtt vluch t, nan do nuaporingen .It'r justitie heeft
weteD ta onttr~kken, eu Jut ' tw~e door Item 'uit New..
York. goschrereu briev~D, . e ' n :~a.:i .1ijn vader te Gent

eo eOIl aan bot parket t. Brugge, .r'aario· hil' .icbzelf
als dau ij r eo · mt'vrouw De By

ell

baar boide'

ZOOD8

ala

medeplicbtigen. VII" dOli di.r.tal a.nduidt, tot de arres·
talie vau deztl ia.,tl tat L' n 8t1.III~iditlg f~e.b,ben geguven. De
clericaIe - bladen wo.r~n- 'ee ',atemmig : in·. bun overtuiging

dal oP. do" ,log, w.arop mct · de ·b.• handeliog dezer
zaak uan Rflnyo.ng zou worden gaID8B.kt, De K. voar
zijn 'r~chterB zou vt'fS.:l).ijnel·'; dt'z~ het.·ft eobtlir ~~meend
Ban dien aanclrnng get'lI gevlllg: t·) mOll]lt.en geven .
Nadat ~oor ,Jen 'grilU~r \'oorl~7,ing' is . ge (~a~n - Tan de
akte vaD beschuldiging ell \'IUI de ,Jijst vari gotuigeD,
die gedagvuard zijn, ten gtltalo, '-an ,vijftig, gaat do
voonitter tJV r t ot: bd hoo rt"1l i'ttn d~~H 'bel3cbuldigde
Alphonse D", fly , 23 j!'rtHl ou". O'it \-~rhoar i6Ytrt we.iDig m ~ rk\V lla:-dlg" op ' 'Vij ' 8Hppeo dBa~uit nan, dab
De K . Vl!ci bij til! familitl De By 'um, huis- kwam en
tie iutilUtJ vriend W8S vU.li !!_IUl. . Hij ' m.RBkte .o.ao ieder~oll b.ketltl , __ lit,t hij "OOrlH~ m t' 1l6 was zijn oom te
be6~l e D en IIIul, ()In r; ic h 1a , ld ~ rB en andere .voorwel'!o
pen" ,tot d~o dicftltul b~lloodi~ (I, LB kUlilltHl aao8cb.ofi'en,
Ban z~u ou~te ,l-a tWt!t.l zi "' (~rtm IwmfortHi nntsto.len, die

~~ ;;·;~Oi~ltd~~ll' :v°:'~d 2, ~2o:~j~~~·.t\'~;~t!t- ~1~tlZ~,l'~t~:~~
~a

huis tie- ham e r

st.n tijd · steod·.

dooll -houd8n~"'zoo8 ~S

gOIVilOn

w... .-ted"en;

hij in dOD , Ja&t~
hij had . be.mge,

wen~ hem .gehtwl in b,!uding en m.8'.liert'b DB ~e -bo.ot.-:.
e60 860dat
dien~tm~id, . d~e. 'a ·nvoO:ds -.De: K. he.t '

de

avondeten bracbt ~ in den , WO,aD '" verkcerde, dat (mar
jongemeest.r aBn detarel ineen ·leuning.toel oat.
Alpho".e ne By, di", . hoe.eer Diet idioot, looh zeer
beporkte . geeBtvermogen. be.it, :hadeerst die · rol niet
witle~ , ver.vul~eD, ' mf\a~ ?Dd~r da b_edrei'li~g .. ·,an eon
revol"r en met d. verklar;ng van D~ K,,4o' 'Mj .icb
niet .ongeruot behoefde te maken · over olllllllngename
g.. olgen, .: daar ·dedieMal . te · Brugge BOn "ol'den g ...
pleegd;' ,ieb late.r. lalen overb.len. D • •·K. had 'I ~aobt•.
den dief.tal gepl.~gd ell wa. · doil.olgeDden . morgen
ro.ds. rroeg "odor aan de onlbijLtafel i~ het oudorli./'

::db~:~I~t:~~~ijB;::g~~;::b~g:re:~d:~g::~~:~

d&oate en lIDDg .an vreugde d&!. lijn aanslag 100 gOed
gelukt .was, en had hem .eall. atapeltje. geateIOll. gondistukkeo getoond. · D ........... W'8l'd do · besJbuldigde . De
By, die .ijt .jareD ' jonger ' is!lan lijn . broeder,. ver~
~o~_ Hij drukt zioh met meer gemak nit, maar zijn
anlwaordoll: .lijn . meer ger.serveerd ell " ov......ogen.
Uit .yDe I\ntwo~rden .roaumeel·en· ~ij .het . volgendt!:
De K. bad· .hem. in den aanvang medegedeeld :dat aiin
broede" deal uit.'l1aakten "UI be'komplo', maar had
'dit .later ingeb'ok~eaen. toea g';.elJd~dat hij alloetl
in de .• aak gemo.ut, _ . liij had jegens be", . bedreisinien Beuit, Walll1e8~ .de .1lI&k . eeniguin8 . ruohtb••,

.
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par;b....f .
en gewer611
telegram
ik noodig
e I.ak ~lein'ler"n...'rd sijt,"
St; Michel. waar.
het kastesI van D e .
. .
te sijn., Slechta
eOb .enkele lila&! beeh hij .Dd·
beloofd 'hem te onl'
1.0 belpon in .het pleg&n van · d.o dier~ maa •..zijn
moeder bad bcm heist · daaraangev.o]g tagevs .. ,·. Bij
boudt vol dat' b.t"maak.r, hetwelk op d. plaalt .van het
lIliadrijf ' g.vonden is . door 'De K : i. , ...aardigd • . en
dat hij ••1£ bem da~raao heeR .,on werken; . bij had
op dien. be.el sleute.l. vervaardigd, zonder eehter to
weten waarto. dez. moe8ten.. dienen. De K . bGd · v.r·
ocheide.n, wolen lijn voornemen t~ ~?n~~n g.govan ~m
Olla' AlIlsrika begoao. ofT.dat .111] . bl) Zlln vad.r z.~h
ougelnkkig gevo.lde. en bad hem ook aal1ge.oe~t I~
eijoplaat. te huis d.e .kamer te houdeo.· tem'JI . h.)
belig .... den dief.talt. plegeu;. maor hij b.d dit
ste.eds · a(geelngen, dauna had hij .~ijn broeder . Adolf
waten ov.r te balen.· Bij .ijo "vertrek oa.r St. MIChel.
bad D. K. een r.v'olveJ ruedegenomen. zeggende dat
hij .icn d..rmcd• . ~ou .verdedigeo WIlnilO.r bij ssogevallen ward, en zichzelf zou' doodscbieteD, wauueer bij
ward herkend" dssr: hij d~ ' o~eer ~an · ,,,jjo _g301acht
niet wilde over.I•• eo. Beoehuldig,le .rkent v.rder dat d.
g~8Ioten . waarden t.ot 8tlD "gezamenlijk bedrng van
omotre.ko 80000 ·rranc. door Do K. in eaOl koperen
ketel. dien bij uit d. keuken . ·h.d weggenomen. tijn
verborgon en in den tuin fan m.vr. De Br begrave,,;
.ijo moeder bad . eebler . e1Mra." geen d. el g.bad.
Benige dogeo MdeD. diefstal wa. bij gebrouiU.erd
g.",orddo met D. K .• .da.r bij 20000 fran"" Dit den
keto~ bad genomen, d.i e <i.I OIl60 . moe8~n om }~rederik

De Kerekhove, .. eo "broeder van .Alpnonsa. van ZijD

voor.D.emen toO doen afzi,e n 'om in deu r.eedlenet te tre*

d.n. 'Hij had aau deza .elf. geechroven dat hij gell
voo' hem . bad. Alpboo.e had .ich oror ~ie ontvr.em·
d.ing g.krankt gero.l<\ en eischte de 20000 francs terug.
Toeo -deze geweigerd werden, ontatond de YijsDda,c hap,
die den -.root" gaf tot de openbaringen ~'8n de K, De

·b ...,huldigde beweert dat bij v60r bet pleg.n van den
diefstal oDbekend was 'met da beetemroing dar "oor·
warpeD. die hij aao D. K. had v.rsch.C,. en dat hij.
nGdat het f.it gepl.egd WBO. de '<nard.n h.e ft verborgen. omd.t hij door hem met .de .. dood bedreigd ,,:erd .
D.arDa wordt al. derde be.ebuldigde gedoord Oellne
D. Mohimont. echtgeDooto' vau don heer D. By. 43
jar.o oud. Zij erkeDt' dat ,vincent, Fr.derik an AIphon.e De Kerekbove .d.kwijls bij ba.r .an hui. kwa·
me~. vooral A.lpbonse b.zoeht huar bijna dagelijks en
wat! daar zoo iotiem gewordeD~ dat hij een aleutel van
baar buis en Of oral toegang bad. l!Iij erkendevoo, De
K . een mask er te bebben gemao.kt, dodl gaf voor niet
te bebbeu geweten. dat· hij zijo OOID ",ilde beatelen, ,e n
•• 11'0, toeu zij dat .erDam, heUl het m.sk.r wed .. to
hebben willen afuemen. Zij .pr•• ltt .eer ~eprononceerd
Waal.eh ·.n flu~, en. 8rtIVaoodt met va.tbeid v.~ ,tem
op de vr.gen t ~ 1g tot hut' worden geric~t. Aileen
toon d. ontneerolling .lor 20000 fro. door haar ,oon

ter sprake gebraehh wordt, ' verliest zij eenigazina haar

kalmt. vo zogt zij. dat zij D. K . had garu.lgo.teld

omtreot de teruggave van dat geld en dit oak zoU

hebben ·gedaan. waDneer de lU8.cbenkomst der j~lBtitia
hoar niet h.d bel.t ~""r belofte n& te koweu. Van d.
begraving van den - ketel, die de gestoien ~'aat'ueD be·
vatte, wesb zij niets.

D&8rn~ wordt ove rge~.an tot be. hoorcD der ge·

t.uigen. De eerste is dd hee,r Roe l~" rechter bela8t, .m~t
de instrucUe d~zer zaak, dIu de felt ' fI, zooa.ls ZIJ In
,10 akte va'l bescbuldiging tijn ,armold, be\'8a(;igt,
yervolgena de 11(" r Paul Steinmetz, am!Jtellaa~ de r
poeterijen en telegraphie to Drugge, di6 Paul "?e By
moer meent gezien te'_hobbim. Hij beriunert twh dat
'hij in bet Io.atat van Augustus vun bet "orige j&n.r,
touo een persoon E'cn depoe he had "erzondeu! na die~s

•• rtrek een brier, door de"o achtorgoJaton, . fOD,1 liggeD. afgozonden nitS •. !llicbel door zekeren Alpbo~.
Be en g.adre.seerd aao zekoren Paul. N.a,. aanlet ·
ding .an bet g"beurd. van . gisteren heeft go·
tlLige dien brief aun den pre •• dent .lor haud'- ge·
stold. De b•• ebuldigde P.ul D. By, daarover onder·
vraagd. erkeDt bet sC!!fifl vaD Alpbonso D. K., muar
voegt er bij dat hij . dien brief nooit heert onto
.angen en •• eumin te Brngge bee f, kUD.len achlerJateD, d~r hij DQoit in die staQ gAw~e8t is. Op verr.oek
den .erd.dig.r be.eelt depreBi ,lont dat in de bur.aux
dar te.l egraphie sen, ouder~oek zal worden ingesteld,
of op het door don ~etuige Ilangegeven tijd.tip ceu
telegram , ...onden i. door raul De By. die bardnekk\g volhoudt. oi.t t. llrugga ge ..... ot t e ziju. De d.rd.
._,.etuige i8 do be.tol.De, de beer De P.aeranda do
F .... oebimoot;· Iand.ig.n.ar te St. Micbel. die de jui.t.
b.idder .kte .,,0 b.schuldiging en d. o m.t~adighad.n.
waaronder bij don diefstal bo.f' .ooldekt. bev.stigt. Ala
stllkkeo van ovortuih""1! berkent hij de ladd.rs. tau wen
en aod.re <o~r1!V.rpen alo die. welke op zijn grood
zijn gevonu eD. Do 'Jadders au uieuwe koor1en, a18&
mede een numm~r van de Bien public. dedon bem dB·,
dolijk verlllotldeu, dat de 'diefdtal niet begaan ' w.8a op
de gewona wijze, maar de wa.rbeid beoft bij eer.t
leere~' kennen na de bekentenis van ziju neef zel f,
wiens 8<: buld bij in deu beginno ' Voor o~ao.rtlehjjolijk
hielJ . Daze had sit!c.J.te eenmaa.l in rie kamal' , kunnOll
doordringeo. , ~o.81' zieh zijn ge~den en.'- pa·pi.~ren van
w8llrd,e bevQDden.. D e n ·200 ,Dt!c. zijn hem door zijn
z.wager p~ K" .. te. Gont •. wa.at'_heen Uj zieh tip dieue
uitno·odigi_ng begeven had,. ~e bl'ievon-,~" w~rdeQ -ter
hand ge~teld1 die ,dtlze ·door ziju 2:00D Alpbonse uit
New-York' waren toegazo,nden . .N. voorJe_ing 'an dio
brle,eo wordt .de . -zittiog . (lpgebe.• en.
(Wordl vervolu d.)

,an

------,-~-~----___,

Natuurw onderen.

De. nageIate" . b.trekkingeo, VRn d• • iamaocbe
I.weeliogen willen Da' den dood 'van dezen nag .eoig
kapitll81 uit hen slan~ . .Zijbi.den da lijk.n tekoop
. • 00r26.00.0 gUlden; Aallkoop.r. oal het ni.t ontbr~·
ken, ~8nt .. eeD gloot aa.~tal ge,~eesheereD, we~eDBChu.p.
pelijke . .inst.lliogen en . ondernemers. va<\ Ilubheke vermak.lijkherlen trnobt in. :Iet beeit ,an dit Datuurwoo-

::~i~~;o:~n'ar:~a~seCb~~~~w~i~r:e:naa;bir:::lp~~:

gelukkeo. Olll. de lijken in het b.lang der wetenschap
a ....· t. Boopen.
De dagbladeo &ljD ·natnnrlijk,. vol bijzoilderbed.n omtrent hatlav.n der t.W"aelingen; eenige , miDd~r. beken,
de lateo : wij" bier .0Igen.De .moeder der' siamesoh •.
broade".; die in hetj ....r' 1805 .t.II Mukl.ng gebor.D
. werd. been slechta oan tw••Jingen . en eeo. aao drie·
ling.n het 'Ieve~ gelobonken. In. heb js... 1847 aocht
het beroellld. poar, nadat. bet van 1829 tot 1846 bijoa
aUe lao~en 'vao Europa .bolocH . bad·. eeae · boove in
N.oord.Oarolina en. beideu hil.w4en ·t.wee in de~eoStaat
gebo.en znlbere;Yabea 8.na"",d~ din woio!g ' opvoeding
h~den ontvangen, ~..r go.d IuIar ·,ereblnd badde~.

bernPo1Wl~-fel'!lah81d&1lt1lIUb..

.1: men I!\l.
dedeur.
bet hnts .· . gew:oest, ell beoD na ep
'.' mo~ nemen .om · de!9.kklsb te lninn,en lItbd.tagp n. ·.. , t~~8,,?n
vao bet p'0sbkanboo• • ~boord. E~n bnnner•..
· Doode.~.I1". ~I!t z\illi ~od, k1aagde . Ohang over kon. . bIJ·ltietl
kOttell tijd . !fI'~od.1l .' ~Qn ~ ~~o~klng baeft .
d~. terwyl ..IIlDIJ lIIordT,.dat . h~ 1lltlt"llln . broader voOr'
pI.~tsg8ha~. ba&fb; . dii8Io ._aUes feijlJfttst en ovel)o
bet ~11~r moeat .itton.Das .vrijdage govoeI4e hijllob
hoop' geworpeo was, nogni!f!II . aanllellllerd~ .en '\.pt. .
beter,lIlaar . WeM I~t.r onMlslig on noopto .ijn broewannoor hij . UUf bed . goat, ..,.ef ,aUorioi .voorworpeu ·
der om nil. middernMbu. op .te .taan. Ale». weet reed.
h~.n. Ben al1d~rhad IIIIn 'oonison oi,jner vrionden .• on
welk 'eeo <reeB.lijk~" indrnk de dOGd!llu Obr.nge deod
~urig Booper . IIIIngobodeo bij.' geIegoDh.id dat .• ijn
op Bog maakte, .oodab bij . twee uron later ••
l~rweddeverhoogd wer.d, doob .dnrft nu ziju . belof..
oweek.
.
.'
. ... .
.
bI.t n.&k~men nit vree8 dab meo bem .al houden. ,lear
Meo beweert.d"t kortell tijdvoor bun dood in den
den d.er. Aile IImbtecareR bevinden .iob iD .te groat.
vleesohbaod, die bsn .vereenigde, geen bewaging mear
ste verlegeobeid eo de · zaak woPdt nog steed. zeor
word b•• peDrd .en wil .... weten. d~t Eog Dao. bloedarbesprokeo.
moede i. geetorven. daar al oijo bioed in het ligcba~m
van Obang' was gevlo.id.De•• zag na .ijo dood eeDlgEVIL LETO~..
liDO .w.rt, voo..,1 in ' zijn gelaat. wat .aD · " .. ren dood·
stdjd oaodoidti terwijl .Eog ing •• luimerd seboon. te
nln~
' . .
'Na overleg met· ?" .ou".t. kt~d.ran werd beeloten.
Oolango .• tierf te "Bern de herlogeIijlwsakloall.ko,
do doo,len voo,loop.g 111 b.t bUlB va.n .%t~ te begra.
burg8.be bofkapeImeee ter .Lonis . 'FranQois ', l'hfIippo
veo.l!Iij werden ill een IOO?ell ki8tgoIegd, welke herDronet•. io den hoogen .oud.rJom · van· tw.e~D" taohtig
metiscb wer~ geoloteo. OD ttl twee bouten kiBton geja.,. Ol1deroo van dageo Bullen oicb' hem alii. deD e.Dplaatet. welke oa.r d.n kelJer werd.n gebragt .0 m.t
mnal .00 beroomden flllitist barinneren. Maar· bet i.
tw.e voat kol.D bedekt.
.
.
zek"r weinig b.k.nd, dat · I,ouis . Droniit 'de vader".i.
De siamescb. tweelingen bebbenslecbt s .elden g.vao het Part•• t pour . la Syrie. dat door Lodewijk N~~
dUft}udo. hun le'V~n seDe godsdienstoefe niDg bijgewoond
poleon tab aBO fransolt nationtllll lied gemaakt is. De
e.n behoor~ttn. tot geeD kerkg8noo~ohap. De,eeDe vro~.w
woeder is, zooala b..,keod is, kooiogin Hortense van
was doopog.'lDd. da .ndere kwakar.s; de klDderen t~n
Holland, die ook Napoleon m het leven. eoh'IDk.
aileD doop~gez ind en baklagen zioh over ' de oDcbris·
.a:ortens6 Beo.ubarnaiB, de -suboor..e " 'bIondo, reVeRS·
telijke b.g~af.oi. · 'AU bllo vader eo oo:n. Ohao~ laat
Iuolige en ligtzinuig. d.ocbter V&DJo.epbina Bonapart.
oen v.rmogen na v.n 35,000 dollar., Eng vun 17.000
en de .tiefdoohter .n het II&ngenomen kind van dell
dollar..
eersteD conoul. werd opgevoad te St..Germaio in het
In Engelaud is dad"lij' na den doodder Si.mesehe
inotiluut .an lIl.vrollwKam pan (de bekeDd" kallleniel'
lweeling.n eeD ander natilnr·wo"de r opgestaan. dat er
en .cbrijreter der memoires vaa Marie Antoinett.). te
'00 .nendig uitziet. dat de too.ehouwer. er vao Kcbrikg.lijk me. Oaroline Bonaparte. delatero koningio van
ken. Het ii:l een man VBn vier vcet zas" duim, ZWfLar
Nap~lB en met bare n~oht Emilie. Tot oDgelu~ voor
49 poud. Zijn arUlen en be.n~n b•• taan uit .enlrel beel
aUa vier dio .r bij betrokken wareo. beminde d. JODge;
kleine beenderdll, waarover eell zweempje van zenuwen,
dweepzieko generaal Lodewijk Bonaparte, de broader
t<lr na.uwernood onder bet ,al merkbaar . . H.t vrij
van dan consul. loejufvrou .. Emilie, terwijl zijn broagroote hoof,1 is op dez.lf,lo wijze iDgericbt. de tand.n
d.r NapoleoD 1Il•• r dan oijn. sti.f,ad.rlijk . toegeoezijn goed io ordo, do Iippen kom.n niet op eiksar. de
genhoid aan de scboone Horwnso wijdde. net ge,olg
oogen !"ljn blaauw en fonen allerakelig3t in' de . kaElsen,
vaD daze wederzijdllche toeBeDegeub~id was, dat du
de

I'1>..

F

Drouet.

het vel vau

wangen 'is strak over de jukbeendere~

gO'panDen, Budore Iicb.amsdeelon naa.r . propcrtie. Zijn

stein is i.ol ~n ~~aar, . zijo bewegingen Eijo vlug, zijn ga-

zieht .ta.t in een voortd~r.nd.n, spookachlig.a grijD..
D. Lacedaewooi er. baddeo 'ocb io .okele op.ichten nog zulke .I.ehte wetten niet.

Gemeng de Berichte n.
Mej . D .• e.o jonge we.s. woonde all.en in een vrij
groot .hlli•• in d. gelneeDte BlLvrinneK. Zij WaS bij al
hasr bekendeo geacht en bemind en zau onlange in
bet huwelijk tred.n met een jongeling' van Audarlue..

Twae dage.Q te foreD ging zij haar meter btttoeken,
dio GOD ~nder6 g6meei.l.t~ uewoondt', teu eiude daze op

baar bruiloft te Doodigen. Men b.d elkander zooveel
kleioe bijzonderh.ue n to .0.t.lI.,n. dat de Daebt m-.j .
D. ver"Bt~ "n zij gcnoodz8&kt was dien . bij baar 10.'
tar door te breogeu.
Deza gelegenbeid m.akleD diev.n zich ten nutte.
om ill het, huie der verloofde ,tu dringell en alles me.
de te DOmen was zij vondon. tot zelf. baar bruid.ko.tuum. Men oordeelo over de teleuratelling, toen

meD

den volgenden "ag don gepla.gden diefstlll . .bemorkte;
doch me.i. D. gar dan moed niet op;' baar naaist.r
werd per telegraaf V!IoD bet gebeur-de verwittigd, en
eeuige UrdlJ db_urna waR uen Dleu.w ~o8tuum gereed,
eu de b,uiloft had Q[J den bepaalden ' dog en roet de
gewoll~ plochtigheid ploats. Ai de gunoodigdGn waren

tegenwQorJig , eu men vermaakto zicb eYen a18 of ar
niets gebeurd wa!!.
,
_ Ben vrceselijke brand heaft in de berberg De Pape..
guai. in de Rijnpoortslra at te Antwerpeo gewoed. De
vJamlOen braken '6 a~oDdd , 11 uren uit, ,t oen de be.
WODen reeds te bed wardD, en in een oogenblik
stond
het g&heele hUls in brand. Voorbij!fagers wekt~D OD"

midd.llijk dec b.rbergier; zijn .rouw nalll inot haar
kindje. da!; n.uwelijks veertien dagen oud wa •• d.
.Iueht in de buurt. D. pompier. waren _r.ed. ijverig
bezig tu blu•• cben. toen .eDoklap. eeo lIlan kwatD
aaoloopoD •. ]uidkeel. rcep.nde , Mijn kind! mijn kind !
r.1l miju kind ! Do tweede •• rdieping van bet 'lUis
W88 namelijk bewoood door de echtelieden ' Sim.l. die
beidan ui.gegoan wareD en huo vijfoneeohaUjarig
zoontj" to b.d hadden aohterg.laten . Niemaod ban
aao dlt arms kiud gedacht., en, de brand woedde
a1
beviger en be.iger. De' kam.r w.... r bel joogatje .liep.
stond in volle vlam, en iedel' uitta den kraet; reo het
kiDd! r~d bet kind ! Een jongeling van 16 A 1'7 jaren
giog naar bo,eu •• Ioeg d. v.notere in an otak bet
houfd in de braud.od. Kllm.r. maar trok zieb onmiddollijk terug. zegg.ndo dat bot reed. te laat oou oijn.
da •• het bed r.ed. iD brand stoDd en , dUB bet .kiDd
weI e.n lijk zijn zou . . De ang.t werd grooter eD grooter, Illaar eeDsklaps klimt da pompier Keuet.r op de
hidde •• o bogeeft zieh . tonder aaroeling in bet bran.
dood vertrek. loder beefd. van angst eo wachtto met
sct.lrik de terugkomflt Van deD moedigao. pompie~ . af.
Op eens verecbijnt hij voor het V80ster mot bet, kind
onder den arm en geeft dit over un den gelukk"tgen

vader. die tranen

vau aRndoeoiDg en daokb$.rheid

8cbreit, toen hij zag IIAt het kind- nog . , leefde. Ret
kind kwam •. nauali dr. StradHng de eerete genees*
l{uudige hulp lIad Y-ol'leend, w61dra we~ar hij, maar
zou ongetwijteld in de vlammen zijn omgekomen, waDneer het eon miuuut Ia.nger in de kalllor was ·. gebJe*
\'eu. ~e lOgedige pompier ward door alia aaDwezigeo
g~fuk , geweU8o~t, en door ieder om he~ zoerst gepre.
~e~ ; b'ij heeft tl ecbts senigt') lichte ' brundw(.nden be~

komeD. Het kiud heeft.onige liobtebraodw( luden aa'"
d. kin gekregon, ma.r .ijD lev." is huiten g.vaar~
'1'e balf drie . uren was d. · braod geblusobt. Hui. en
ioboedel zijn gedeoltelijk verni.ld en de schade aan"
zienlijk. De o.,"aak der. ramp is onbokeud.
Een Duitscher. met name R., was. in "taat vaD
dronk.nochap 'op een avond in een. baI.aal . vao d.
Elro•• Mootwantr. te farij. gagaan" en ond.r eeo
kUDstmatiga rote, die ~CD tuin moeat vereierep, in diepen . Iaap g.valleo. Teen hij midden in' d.n oaobt. DOg

~:~~tb~ijev:~! ~::;an~te:o~::a~~~~cC::;e:nt~::!~~:

lijk. waren gesloton. Hij kwamtoen op betd.nkbeoid

~~n::~ ~~:e~~ur:U~~~8~et8:o~~~em':!D:e q~;:: ~:~~~~:

gelaten. 1)"or b.t ,bel.clis leven clat hijmaakte , door
~ijo g.kra. op de cODtr ..,biIB .en door zijo .Ioan 'op ·d .
Turksohe . trom werd. de . gebeele buort wakken en. kwamen de ·oa..btw&cht•. B!lOedig cpdBgeD. : Eon.dollr werd
geop.Dd: eo .de droukaard kon v.rtrekkeD. maar daar
~ij. de contr,,-ba.~e gebroken had eo de groote trom
o.waar. had gebll.end, m.est . hij tot· ooderpand voor' de
beta1iDg dor ve"".cbilleode berstelliDgak ootenrersch?,i '
t:t~n:o~r.werpen en · daaronder ' .ijn . o •• rja. ..~hter"
....
....
. .
... . ..., . . .
." -.D'; jll8tWe•. te Antwerp.oho udt. liob . nog ateed.
ijv.r!lI .oill"dig DI.t bet · ond.ro~ek n.ar den dadervan

a.rms Emilie, oin de planneD van dOD eeraten coosu.1

niet to bol.mme~en. e.n .ak.r.n b•• r de Val.tte.
dien zij niet belDinde en Lodewijk NapoleoD, ondaoKs

veel tegeokanting, .ijne nicbt HortaDse Beaubarnaio
buwen moe.t. Het · " .. een treurige bruiloft, die" .aD
d.o tweed.n januarij 1802. De t"genziD w"s aan bei·
de k.nteD eveo grt at. Horten.e verbleekto zigtbaar
bij h.t .erwiss.lend er ringen eo loen de broidskraD.
van oranjobloo.em op bare blonde Iokken trUde. Acht
masnden later werd Horten.. moeder van ean .oon,
Dit oDgelilkkige kind der zonde WaD de oorz.ak. dat
de eerste COQ8.u l zijDeo brooder dwoog de .docbter van
zijne vrouw te huweo. ToaD Napoleon zich tot keizer

Behen keizer, de kroon van Holland aao ZijOB

voeten

Ded.rl./lde, was de schoooe admir~al V. Dezo hield
bij die gelegenheid ~eoe' kleine, door Napoleon g.in.
epireerde toaeproak: .• ·• /tHat hollau~3clH) yolk, lang

ged r ukt door de' ·s ehokken vaD

Napol.on had nu de goedb.id a.n de arme .' bataar.ehe natie" een koniog te ge.en vao oijo maakoel
eo _ijn broeder Lodewijk openlijk met d. buogdravend. woorden aan w sprekeo,
. Bebeersob d •• a . vol ken ! G ... f huo koniDg.n, die
t.n all.n tijde buuna .vrijb.den. bUDne w.ttan, bunne
godsdi.ost bescb.rmeo; lIlaar dat zij altjd franoebmo·
geD blijv.o! .. •. Wee •• en Bcbrik . 'oar de boozeu,
.en vade. voor d. g.o.den I Dat i. het keom.rk der
lJ

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

Aa.?gesl agen Vendutie n.

Dillg.dug 31 Maart. Voor r.kening ••Ii &n teli
buize Van den beer TelliDgs in de Konijoen Straat
door A.Meijor, < 0 voor.r.k.nin g van en ten buize
'an d •.n majoor O.valje op Tawaog door. P. Zwager.
WO.Dsdag 1 April. Voor rekeoing ,an Pieterm&at
van houtworken nabij bet ni.nw , baveDkanll81 door
Soeoman en . .00. eo vocr . r.kening .an beionghebbeDden in h.t loeaal na.. t be. vondu·locaal van en 'door .
A. Meijer.
Dond.rdag 2 April. Voor rekening van Hl1dig, 'aD
boutwerken t. Pengapon door P. Buijs, en • .oorreke·

~~~~n v~~ ~~:::::bb::::n d;:n p~:~~~:~:;. l~:d\~~
Tjo,,".

AD"VERTENTrEN.
Bij het Topographisc heBllreall te Bntaoia .ijn. op

franco Do.nvrage, verkrijgbn.ar, dB Ohromotithog rapbisch

gereproducoerde, tOfogr.phiooba koarteo sobaal van
1.100.000 der Re.identiiio Samarang en So.rakarta;
reBpoctteve1ijk togoa aell prij. T8n f 6.82. (Zel prJtkrt
/w" en lachlif! ceol,) on I 7_82. (Zev"" fllI/thn I.eo en
tachli? centa) per exempl.ar.
Batavia, d.n 25 Maart 1874.
De Sou. Obef vao den Genoralen otaf.
(416)
(K. L. Pf.iffer.)

Vendulie wegens Vertrek.
Op DINSDAG den 31 Maarta.
ten

hu.ize

faD

deD

HoogEdelg~etreogen.

F. P. OAVALJE.

s.

Heer

M.joor der Infaot.rie op TAWANG,
VAN,
'E en oitmuotend geuresae.rd RIJ.PAARD. :.laoal-

saar boven de maat.

Krooo Haog. eo Bta.otle Lampen,

ij~eren

ean en

twee PflrBOOD8 en Kinder.ledika oteD; BankctD, BtoateD,
Tatele, Koeten, Serviezen en Glallwerk, Keu~en en

Dispens-gere .dscbapp.n.
. Verdur van eeo Wheeler on Wileon's trap NAAIMA(' 8JNE. geguarand.erd , ee3 zeer oot Kinderwagen tje,

••••••

Bij deze ' plegtigb.id '''g de jeugdige koniogio Hor
tense VO'll" het aerst ueD. hollandscb ou admiraal, en
oij zag bem met welgovalleo; ·Hij mogt oijae .choone
voretin io de zomar 'an 180'1 naar d. badplaata S.int·
Sa"veur ill de Prrenaeu verge ... llen , terwijl Ile arlll8
koniDg Lod.wijk .icb in Oaut.r.t.. aan de ander~
zijd. ,an bet geborgte. ophi.ld - - en 20 april
1808 werd Lodewijk Napoleou Bonapart. te Parils
gebor.n..
. .
Gcen wond.r. dat bot buwelijkvan Horten •• 8n
Lodewijk Bonaparte .en .an d. oogelukkigste waO.
Do Brme Ludtnvijk drukt . zi~b r.;eer juist uit in een
brief, dien hij uit

PlII1I'. ••

Ellropa eD Vall zioh

welke baden ten dage de groote mogendhedsD vereeui·
voordCbrijven om zich
onder de etlrtlte bes.cbermende mogendboitl Tan Euro·
po. te f3tellen en dat zijue zw~kte zelve hem den pligt
oplegt, zijne ataatsiQ,steHin gen on de , iosteillngeu vun
tit,. St&u.t, wieDS onderdanen aileen hem tegen de go·
varen der slaveroij eo ZijD oodergang beboedeo kun·
nan, in oV'ereenstemm iog teo brsDgen U•••.

_

.'

v.,·

gt'lD of 8cbe:Jon, hem gebiedend

•

m.*..

f~jd
n
gell&~a~ ltOdewijli:"']3bIl ' . .' .. " . Pilrij8'111tUi.ldea. Bij
. w"e.· mjn· booggel!Iaatste .ht~~lIltteI8gb ai, dele Ileoh'
apeel~, Of' p"n lttiat ondel'llllletd maaktei 00 dHigde
.bomnll iodore, IB",dr.t hij' niet berog KOU komen . al.
.d.,. genera&! oiet ·mee. en b.tor. 8tl1dearde •• ~· ••
l'lo de brooder faO. doo ••r8ten oon.n1 boord. Iii••
de ....om.rkingen Tao Iyn kloinen lIleeate. kaIm .en vol
tertroDwen. ...
.
:
.
.
.
.' Toeo hij konio g van Holl8nd. was geworde", IIIsakte
bij den veertienjarige n Looi. Drouet tot EijO hoM.ni.
ti.t.
Ook konli.gin Hortense' bieid 'An mnziek "Il
b•• lde ziebgaarne compooiKte be zijn .. Toch keode llij
.elfa d. noten nlet. Maara.le zij een \i8dje of. oeD
q,ar•• b, eeQ m~nnet~.8 of eon~n.iekltu~j. wilde com·
pon.ren. dao l'1ep ••) den k~etDen LoUIS Dron~ be
bulp. ,ong bem · hare melodl~ voor. en.- de loog~
lIIeeBter bragt bet dan op pap•• r, uataurhjk. sooals bet
h.m goed dacbt. De koningio heeft Jater ceker ·••1den bare melodiiin berkeod. Maarwat de.d dat er
toe P Haar. naam stood toch op de · bofoonoert.n . be
Utrecht. in de Taileri;;n en io Malmaisoo ala oompooi.t. op het plOgralllma~

.df. heeft b.s.ft. dat de b.langen en betrekkiogen,

grootu voraten

nocnt .allnme!.~e~ ...
. ~ , ~b. ~tIl/l.l_ .411•.•n

.bad

· ~,o.md. 1\8ada.~p

V rijdag 3 April. Voor rek.Ding van d. Spaar· eo
Bel.enbaok .an eenige percaalen albier door Mr.
Volite, 00 voor rekeni og vao beJangbebbooden ,an
oouitgelo.te pand~o.doran t. Peder.ssao door den
paudhouder .T"n Kam Ngo.am.

vaD FraDk.rijk ,erbeveD bad, wilde hij ·d en zoon vao ~
HorteD8e tot zoon eo troonopvolger aaQnemen. Httt

kiDd stierf eehtor op vijfjarigon leeftijd.
Don 5den juoij 1806 w.rden .Lo lewijk eo Hor_t.nBo
Bonapart., op b.t kaet••1 van St.·Oloud door deo almagtiq8n keizer tot ~oning .e o koniogiu van· H~lIaud
benoemd. Nutnurlijk ging dit gepaard met de Doodige
vertooniog. ~ij, die bet woord ·voor de · boHanJ8cht')
afge ..ardigden vaerde. eo die, op bevel van d.n fran·

.

., "

Rome in L816, schroef aaD zijoo

(410)

P. ZWAGBR.

Publieke Verkoop.
Op VRIJDAG den tienden April
komende,

eerst-

des voormidd.go ton balf tien ore.
t~t) overstaan Oll in eon de~ !okalen vao bet
V.odu-kanto o. te .S AMARANG.
voor rekeDiDg .im de.a bo.d.1 van wijlen deD Heor

nou., ter verkrijging , .eener openlijke en weUetijke
sch.idiDg door den PailS, dien meo oak in 187000d.r
de papieren van de TuileriOo govoo~en heDft: •. .' .•.
VAN
• Sedart den dag waarop wij huwuen verliepen meer
dun 14 jareD, en wij hobben elk&nd~r niet begrepen,
In ai , dieD tijd hebben wij ,naauwolijks_ dr.ie en eeD
bebouwd m.t eeDSt•• neo ·Bui. en bijge.bol1wen allen
ba!ve , lUI\8Ud a)s euh~gBnoot.en zamen· geleefd} en altijd
m.t Pan Den godeat. :gelegen binoen deze stad, ....n
i:oot. onwisken'bare blijkeu fan tegentio. Doze dri e
d. Noord>ijde vao de Heer.netraat. Wijk La. C.
ruaaoden eplitaon zich. i,u drie tijdperk~u, t.l;e oi fJ li
"io. 200. thans "ewoond door den H.er
aHeen zeer .kort waren, maar DOg door vele jaren go*
p. ZWAGE R.
seh.iden werdeo. Het 'aerate duurd • •Ieebto .e.D.
m.anrl. Toen verUet ik u. Olll mij Daar mijn klein
e
I.ndgoed Baillon .t e , begeveu. N n eenig. roaandon
w.rd ik yoor de. g.boort. ~n bet eersbe kind t.rugbebouwd' m.t· een Biok ' ste.Den · Hoi.en en bijgebongeroopen. Wij wooDd.n dengebeelen winter onder _ W.D. allen met PaDnen ged.lll, geleg&n ' binoon d....
stad .ao de Noordzijde .an de Hogeodorpstr oomolraat
eo aan. de Oostzijde .an d. Kerkstraat Wijk ,L •. E .
joar laterte :Oompi.egne. waar wijtw~e maandeo ·ble.
No. (5;es4, 056 en (lies?'. thaoa b.woond
ven. eo 6indelijk ;0.1807 te TOlllouse. waar gij . den
door deo Heer
A MISlEL. ,
12deD augustus . van. Oaute,reta kwaamt om mil La ont·
.De gemacbtigde van de ERVEN
moe.ten. tot Ban ..onze . aankomst te St.-Oloud tegen
O. ·ANDREAS.
b.t einne . Y~ngeDoemde maand. 10 de.e drie perioSLOm V AN HAGENSDO RP.
(405)

C.AND REAS.

Ie een ERF,

2 een ERF,

~!t:~!dam:lk'da~o~~rw~:! :~m:~ka~!~~o,"';:~' t!:

::~~.~';~~ijs~~:~i·k:~n::rf:n~~;:e~~~e:i&;~~:krij::

on~en wederzijdeohen t,egenziD, . ~sn togen·
v~:bin~j!f\::e1:~e:;.~';,":':~::':~ va~ uwe moeIn.' Holland . was bet•. w".r ge.dure~d& dtt. ong.Iukkigato Van .,,110 ·buwelijkeD. h.b Partant p"ur:Ii: Syrie.do Mare.eillais•• aDd. Napoleoos _ oototood.
KcningLloJew ijk beoeread,) demuaiek eo, ' was or
een grout liefbebber ran. I;IiJ' h"d ?a.n · .ijn .bof t.e
.utr.oh~ aen _zoer joogeo' dUlttst; .LouIs . F~"nQo~s P'II·
lippe Droue.t,. bijDD oog eeo . koa.• p; D.le WBl.lD 1791
geboren ~ lnDet.elfda ja~r.. dat een .ander• . Drou.At.
postm.oster te .Sainke,.Menebonld; ,iob, door betaao·
boudeo van · de vlugbendo·. koni.ng.f~~illa t. Varenoee.
in · Frenkrijk.s:geeobiede~e.eD'9'r. de onBterfalijkheid .

:!.

getuige VItD

~i:;

'Openbare .Verkoop.
Op

DODderdag,. den 23

April 1874.

.ulle" door de W ees- en .Bosd.lkamer . alhier aabbe.
boa~ Kaotoorgabou w .erkooht worden de 880 de :nino
d.rjarig.u LIE ING SIANG, LIE ING LIEN· eo
LIE INGLIANG to.b.booreod e Pero.eIen, geI8gon
in .W ijkLa.;E. No. 499 en 500; " . . .'
S.maraog. 28M.art18'7 4 ..
NallleoB . de. Kamer van
De S.o... blri8
.

(412)

F: W. :w.0.A.R.E.

Lote~=tS'::;~:~~Y::. 1:.~h~ : '
huiSte Samarang; ... ... . . ..
Mei'rouw de .wed. ANDREAS gob. Kesiller.
Mevrouw DORREPAAL' Mauuel.
• Engels.
• . FRAPPIER .
KLOEBMErJER • . Janitak.
,
lIlm.LAMMEll.S VAlIT TOORENBUBG gob.
van der Does.
M.evrouw NEIJS gob. Veroteegb .
. ,NORTIER. · Bisohoft'.
Mevrouw de wed. PRINS
•
W"lterfang.
Me",)uw STOLL · gob. Timwerman Tbijoe~.
Menouw SOESMAN gob.
van. Groll,
.. endon .icb lot d. dame. van gebeel Nederlaudsoh
Indis met het beleeftl rerzt>ek · door het i.ur,enden van
prijcen on.;)rsc~ipig groot' of k~oin te willen medewer-

-roar,

ten behoevevan het

ProtestantsQh ."W"ees~ eh.A.rrnhuis te .Sarnllrang.
zijn t& b&kom&n bjj
G.O.

of
to

rrlerkREG ALIAFLOR FIN A.

I_,,~)

U~

per kisi!je a. ( 20.-

Z A It

II

.Dames w~rkmR-ndje8 mo b inric btillg,
Porte fiaeoDs- porte lfouaies)
,
Pra.::btige 1VRRijers,
Daine. Stoel & Voetbank Illet J\1li1.iek.
IDktkoker. in Soorten
en \'ele andere goederell.
(1846)
B. KARTHAUS eu Co.

Dr. Goeurij- Duvivier.
GIDS
voor lijdC1'2 en lijderessen,
aan ziekten del' Geslo.chiB

a /

S.-

\verkluigeu.

franco per poot I 8.80.G-. C. 'J'. VAN DORP "" Co.

Per Noach I.

\'f\O

F. H. BOUMA.

van LBNNEPS-- ALBUM.
af

van LENREl'.
12.- franco per poot I 13. G. C. T. VAN DORP "" Co.

Kleine Balkjes,Planken
en Spanribben
,.". poeJkuut, bij

(1029)
P. BUIJS, Hz., Sa""1'."I/.
J. BUSSELA.AR, S%.
BOERS & Co.,
IJjocjacar!".
Agenten boutaanlmp RepakillU.

Verkl'{jgbaa1' :
Cultuur en bewerking
v ~ 11

TABAK OP JAVA

(1536)

G. C.

~':

van

met ao.nteekeni IIgen,

Mr. C. A. DE JONGH.

(1357)

Een bijDB onmisb.ar Boek .oor ieder Lundheer,
of eon ieder die Dieren of Vee houdt, io bet geillustreerde Vee-artsen\jkundig Huudbook,

ten

.en vertaliugen van Yo\zinnen, benevens een .reglo·

ment van liofgebruikeu; gevolgd door een A1phabetis.h
register. van voorname plsatsen .e n personen,
noon

Dr.P. P. ROORDA. VAN EYSINGA..

zijn
post

Leeraar aan de Vee·a.rtsenij school
, te UTRECHT.

(982)

G. O. T. VAN DORP& 00.

Landmall· en I.edea' ovel'trokken
kamferhontell

KOFFER.·S.
(1028)

. 1l{oiloB:&

.r

contuut tegen
3.- franco per
verkrijgb ..., bij G. O. 11. V AN DORP
In a r a 0 g.
(10M)
OOURIER Drr DUBlKA.Rl'.

f 4 .-

00.

Dc fl eenen Gl\utAUI/r en Cie Ap~lhek,!rs 1& P:tf'ijs b cb~,,;tD ~an
ook doer gellet:ilkutldc efne wezeu lijke I1iCtist '>owe~t: n door 1!le hettie
lIliJi!elen onder dell ft;.Sffi \'an JJZtUHOlJUF.NI.l]i) I\INA-S'rnOOI'

III verceDigeuj di.t blijkt. uit b ~l !;lLuatil!c ,evolg hehielk UltlU "uor
IJehclvtl te(l.clI bleekz u c~l, Olllag~ltil..lell verlies \'all tdltl ~t, IIlIregclmlltigheill
mClllltrunUe (maaudslolHlen) blocilarmOl'lte ""~ fk rijbl, ell
ho:;rankkelijk om dll onlwikkclitlg V.lln jOll3e tnCi5jea til utl,·orucrcn
Iletzl"l!fJe geneeBmidllei hestnat on~lor ~l!\ll IlRlI!n VWrt lJz~rhow,ltmd6·
Kin" wiju ,all ".!iJ,!lIgfl., (Vin de Ql1l1lqU1II1I ferrugltleux a\l ~1818gll.)

f)

der

Geneesllliddel·vOOl'

Een ·.tieU"' Hoa'sf.koekje.

HOLLO'!'U'. l'II.I.,"" ~~ z.. u . _O.u"r1ij1.tI ';ilt.rrhett. _De oor
laken deter ,..n.ft' .. kktl~d, .ielele IOU "ueliilllltld, .en
wiju;
,anvallllD 200 ver~n'~t!llJIc · z.ijDde, ~e\"t!u eeDe ,uldotillde redeo UD bet
b8Iao~r~jk oll-nhl ' t"lr~r ~ Iag:(()rrtr. . On/let fIollownJ.'. lUlht.udelloJ
al .ia .de c)UrJ'lIl,,1c. ileur ·.ie.ltte iu.dn iat.o rni.gehnld 1&1 de Iliblag ·eye~

Ilarer

D. ko.kje. "" LATl1W· Jo:N LAUlllERKKRSSAP (P"tiU. . .D
Lac·lll cariGi.ii at I.lIlIriel'.-C-erite) va" ~o Hee ren (HUMAUL·r cn Cil!
Apolhekor. tc Pnrijs ziju hoJ.en de 1.lLelll L gl!locla to . /llkkuoij dor lUi...
ken en i~De6lbeorel1 tegen.lo ~el.c:ung VIlI1 410n h(](~'t. v.rkou.d1:ei~.
ziQ~illtl', Rri~pl beNchbeid" iteel~ .en longlliju, kln ~ hocst ouzo Zlj ve~ ..

:~~t:~t~~~Zi~: ~il;kl:;)ij i:,e,~:tI-:~ij!.: ~~~l:: o~II·~~e~:;::I· ~~::::~~:: !:

~:r~t~n e~e!~:::ce:te~~~~li~~I~IIl~~::I~nb~~rV~~[8~~CJ ~: b:::!no.~~~~:;

o:·r r::~~:~br~;:e::.g:::::::dll b~:~~~~~

ello enkel spoor

/.
W. f:l\;JHTHHf"·CII ,··Tasa! A.
.
P.,ka:\oognn ~'. It · HANA . SI)I,,·· AI(NOt,ll " (lo . . eD UOlllNA1t8

VAND()JlP •

. (6181

e,. H.. .

L.. DI. /, YOW ...

80B81111Ji • 00.

opium,

C~rnllhis Indica .(ludiPllhe HtlDOep nn de Hce~
reD ORIMAt'LT ,cn Cie Apotbekers te Parijs..zijl\ hoL nieuwste .811
moul kraoiltuo.dig mlddel togon, Aamborsligb.8I~. k.eoltee~ing, · arnemiD~ ael' 8tem, b8DQ8l1wdbaid, .Mooielijke adembaliftB, 5lopeJool~eid
en "ule.zicbu.zeD':ll'l'trekk!Dsen.
,.

D ...Ciltafetteu uit

I:0:r 5: Potjl' Z.. 1f tao / 1. I 8 6D

;-.,n d~r YO~aT,

'f'~ll

Ite .Aa'llbol'sligheld g'euezell,

neid •. middelen· warken rllli\:hhellka to'

t:!~te;:t~i;.~:lij'~! j~I!·~.:::a~I:;.~~:r:~:;, g:V6~~:!~tij~~ ~:11 P~~~~tl°~~
~'(;be~ibnD

Het H U I S ill de B lin de.
S p e Ii: s t r ·o II t, thana bewoond · door

Hoofd.D~pot . bij de l,Issr.n G"bre. LQONEN te

BaU'vill, iu d. voornaam,te Apotbeken.an N6erlandsob.
. IndiA
00. te Bam..
.en by G;:C. 'J,'.

_ ,;

den Heer H .
(371)

VAN - DOR~ ' &

(488)

DOEVI ~.

HOEZOO.

- - - ---- ----------.--- - - - Dad~l\jk te Aan HI arden,
IT ct

IltlUgt'11111UC

1-' 1.J l. S in de K Q..
1J ~ \\'oond door

n ij n enS t r u ~ t. thBn s
dell liee l· 'l'ELLINGS.

kh;ale~'~:~

Sct\crt \'ijrtie~ j~reD d.e GEWDIIJERDE P.;PEItWOR'rEL S'l'ROOP
(Siroll ae r(lifurt iovt\) van de Heeren GI\UIAUL'l' en Oie Apothc~
kers 1e Parij9 0," cene ateeds ·aaIlwa:,;stlndc schaR I iu db p~aQts Van
Lev ertn:1Il t,.olir\lik~. In de I\iuderpraktijk ~tudt tletelv/; IJUl\e llge~o·
ne gUD.!tige GcvolgCD; III P:lrij8 ·alJl:Ieu cJielll mell detelve pOI: jaar aan
meer !laD 20,000 kinderen tot, hCIZij, t.e~on de vcntrc'ppioR der
b,,)sklere·II, · of IPgen de blan"kheid cn lie \\' ec~ h ci d nil he:' vlecseb.
drn Ilihhg or Ilet booM e~ . Clp.n(:czicht, verh~. 6 10811 e~t h; s l, eDZ. !let
:. J im aok IltDe DOBdzakellJkheid in de . hU!s l.JoudiIlR g~w()rdau en
iedern zOfl~ta me JDoetler gceft in d ~ 'en1~ cn III dell burst twee or
drio nes5cben aan hare kim) "ren, AHua voot'k"om t men de ziekten,
wo~"t tI(! ontwil.ke1.illg bevorderJ eo deu (letlust Uligl prikkeld.

Holloway's Medicijnen

'.' i "

Te HUUR:

H. C. T. VAN DORP & Co.

Flet ijz!:r en de killa zij(] twee heMblln.ij! al ol!hrerrentlo genees mi~·
delell j bt:~ cersLIS teg,n 311e ziekten die Ull blocduUloetle ,oort spr~lI·
leo; het tweed" tO Di.ich en versterkel.ld.

G. O. 1'. VAN DOPP en Co

aporise lodDg.
Doo.;e~ ·~mu .. . Ii".I

Verdere iDlichtingen .ijn t. bekomen bij
De Agenten
(148)
J . DAENDELS & 00.
.Batavia, Samaran!l, ·S,leralJaVa.

1 87 4:.

(1668)

t e vena stofjas, met zijden krageu

..

"Prins van Ol'anje"
Kvlllm!lDda"b AUK E S,
ml in deeerst~ hclft va" April van Dutavia door bet
Sue. KaDasl ,i. Napel. o... r b.t Nieuwadiep
trek ken.

Det beste fOlllsch middel.

~'~i;' ~ . t.., 8J·r~Jl~:f;.,·:~t.~r~Z,~J:~I~Mmitl: gg~~:
00.

a

SCU·EUltKl'LENDEUS

llB6£HIIASIE61I

"aaruit di lIok ODtllt" .. t.

Ret Stoomschip

Pd.tl8sgiers kunnen te SnUlarang embarkeeren.

""--:':~::.3:

dll

NEDERLAND.

Me. NEILL & 00.

& Co., to S.

Heen hui.dier noeb eoorl van Buod·ve. of . raa,d
il:! door dazeD bekwamen Vee-arts vergeten.
lIet werk io ni.t · aileen eeDe bandleiding om Dieren te fokken, maar gt.'eft teveDB de wijz.e aan om
iedere z~.ekte die zicb voor!ll bij Paarden en Ruud·yee
voordoen op cit! eenvolldigsta WijZ6 te genezeo.
N .. bespreking .an iedere ziekte wordt een r.cept
opgegeven .
De pr:jo van dit Geilluatreerde werk io f 12.Buit.n Salllnrang met verbooging der poslgelden
(143)
G. O. ~'. VAN DORP & Co.

~~o:::i:i:;.~:.;llb~o~ed~;~Jt::~

Stoomvaart MaatschappU

BRATA-¥OEDA'S

IN [IE 1I0F-. VOLK-S- EN LAGH TAAL,
E.ne beochouwing . over de lIfaleijero, huono ge.
B.biedeais, Taa\ en bare verwanlechap· mat Indieche
en andere ;t&l.en , verrijkt met nauhr..lingen uit geechr.if-

(415)

by'

FEITEN'.

HEKMEI1ER.

Perry ct

Muntolr,

De Agenten
M.o. NEIL.L & 00.

De resterende exemplaren van

Met aanduiding der woord.n, welke uit Oostersch.
zijD;

gedislilleerd,

verkl'iigbam'

WOORDENBOEK,
-o~tleend .

~~!:~~' Si~~~:)t~;~ \.~l)~i~~~~~Gt~!:~kawang,

01"'1(>.11. ell Ollilen "'i'·l e.'doel,.

G. O. T. VAN DORP & Co.

VAN DORP. en 00.

VOO1U.FqXG..,.ur , VAil

Koning Willem III.

G . O. T. VAN ·DORP & Ou.
Sarnaranp.

(70)

noon

ALGEMEEN
NBDBBDUITSOB-MALEISOB

en We·Bterscbe l 'alen

{ktfb:

te bekomen bij

lVederlaDdsch-lndie,

(1506)

~ervoer ~aD

lot

{284.) P. ZWAGER.

Het Stoomschip

GezBgvoerder B A K K E R,
vertrekt den len April deR '8 morgoDB 8 uur n&&r

KONSENTEN,

.r 20 thano voor flO.
Bet Burgerlijk Wetboek.

te Louden

eeoo Iltmdleiding voor planters en fn.briekanten ,
0101 gelilhogr.feerde teekeningen von de tabakeplant,
bet blad, .an ploeg, Hohanheimech modol, een kluilon
~reker, drao.gtoestel, ~eDige t&b8k~.loodeen, en eene
tab.kba.l
it f 2.50.-

Sam.rang Heer.Dstr•• 1.

B. KARTHAUS & Co.

Register

vroeger voor

::.3:~"_"_~.

van Vendutioo.

Canarie vogel Zaad.
(U6)

Verminderde prijs

Bit de fabrieken van

<l e

Ret uitvoeren van Kommissieo en bet in en uit-

Dortmur.Ier L.ger Bier, SIeias Biar, V.lk Bier op
heele en balve fleo.cben, Ind. Ooope Eng. Bier.

WeegaoL .al eu hob ben Koperen Gewigtjes.
Met het oog op de noodzull.lijke franc.ering van
brieven \'an af 1 Janus.ri 1874 bijna onmiabaar in
ieder huiohouden.
(1808)
G. O. T. VAN DORP & 0 0.

Phutographien naat' teek eningen \'an de \'oornaamste

Expeditle vBnaH. goederell naar de binnenlan.
den .so JaY_, noor aile plaatsen daarbnit.n .oowel
ala naar Europa vol gene b.kend laag t.rief.
Vervoer van producten van af bet etation
naar de pakhuizeb op d. ochaal per picol Suike. f 0.12
;, ,andere productenl 0.13.
Bij we~ing aan do Spoor, aanoprak.lijkbeid voor
onderwicbten.

als:

f 8.- en I 20.Die van f 2 0 . - zijn in den form van een

(1554)

.... EXPEDITIE EN KOMIIISSIE KANTOOR.

klaren van goederen tegen olechle 2'/.%.
Rekommandeert .iob beleefdeJijk voor bet baud en

Puik pnike Bieren

van I 3.- I 6.-

ui\'~rao DimelH~i~o.

VAN

(401)

8 J.:
Habano. no. I. O.vitae, Londree en
Oortado. III.

\'00 )(,

Eenige pracht Exemplaren

Rm~ANS

(9uol.)

Zeer lekkere Manila Cigar en

1.50

Brievenwegers,

Ronde & Ovale Tafels,
~Iarlllerbladen

/I

HoofddepM Samorang
(1675)
G. O. ~'. VAN DORP & Co.

Ont\'angen:

met pr·a chtige
(279)

II

per dooaje

v.ioh vOor het houderl' van

Pas ontvangen:

f/

J

Co.

H u.i ElVen du_tien.

Porcelein ~'.fe\ en Tbee·servie.en, Kofi"~ en 'Tbee·
serviesen, WascnstelJen in porcelein en ,aa.rdewerk,
Porceleia preoentkoppen, H erllletiech Bluitende
Kamer·potten.
Waarlooz. porcelei" Slabakkeo Orale en ronde
Sobotalo, groene Schslen met deksel, Borden.

Sirop Raifort iode
p. fl. I 4.-·
Sirophypophosp. de Chaux
" 3.00
Phosphate de fer
, 2.50
5.Elixer de pepsine
2.50
Fer Gerard
,3.Injection matico
115.Capsules de matico
Sigarettes Indiennes (voo, 't Aohma)

J

(401)

BAZAR.

bekende beilzaamwerkende ine(licijncn.

Nieuwe aa,OJOtr t:ct)J:
Albupl8 in Soorten
Bijouterie do::,zen met l'luziek,

&;

G. C. 'J:'. VAN DORP & Co.

'1'E F' ARlJIS
JON G.

Heeren & Dames NeceesaireB

DORREPAAL

van genoemde MaatschBppij, zijn bereid ricico'. teg~n
Brand· en Zeegevaar Bantenemen tegende alhiar ge'
bruikelijke premi.n en oonditiiin.
(2607)
E. MOORMANN ... 00.

Verpakt in kistjes van 50 s1;u.ks

GRIMAULrr & Co.

aauket Bakker
n

"de

(aI1) .

recommBnJ~6rt

J .. van RUIJVEN.
0

"ord~n lIilugenomen ·foor· re~eDIDg · f:6n:
De Bat3"tli.Bsche.ZeB- eti Brnod·a"nr. Maaltch'lppij.
De K.ol~o lale ? ae-- ell H~lInd·Anur. M~8LAC~'l'p,j
Het RflInd~AI~ufDot.l(! Geooolichilip .
Oe AlSurantie-fthittsel18ppij tegelJ BraDdar.h:tJe
ell
~:nd~~~~I,rantie:MRAlIoh8p~~ . ~:::r8B:::lts~.bade
Ncdatr.•

Tweede .Koloniale Zee-el1BraDd.As~ur.Maalsellappij,
De ondergetee~::~~~gdt:: :::~~: beno.md zijude

ECHTE HAV ANN A .SIGAREN,

de · trek.king dezer LoteriJ te

011.

Zeegevaar

00.

Wederomontvangen een kleiri partijtje

(1823)

H

VANPORP &

.... G~ 1J.~··'ViI:bGlU;&

....... . .

IlUsieb's tjlgen itand"6D

Prijo van bet LotI ~.-

lIIevrol>.w L.AMMERS, Presidente
NOn'I'lER., Secr<iali••

ji.

rr.

(~46)

Z8nden prijzen V'cS6r uien tijd bij el,n hunuer te doeu
b2zorgen ten eind€! geot)'Angeerd te worden VI.)(;r de
dfu~rvan te houden Tentoonste lling..

(114)

('12)

Jjt)'e"'II""~.Df#,me8'" .HU?lI"",erkeh.

ken tot bet daarstellen van ~eDe L oterij, waarvao de
Zij st.elleu zich

iL/8;stJ"d.,~~ ":;~ ·'· ··

in de

opbreLgot ...1 wordon uitgokeerd aan bet Be.tuur v.. n
.
bet Prote.Ianlsrh Wees- en Arwbui. alhier.
doen pluto hiobbtn in den loop d.. wBand M~I
JUujj . 8RDstaande en ven'oaken ,darbaIve om, de IJl

il .,· · Qoedvenr:P~
. .

LOT 'E -N·

.

•
VELTMAN.

(411)

Te HUUR:
(355)

etro .uwd·:

G

Het HUIS op'I'a'W"ang,
laate.t bewoond door deo M ajoor
OAVALJ:f:.
KLOESMEIJER.
.

ALEXANDRE FRAiwOIS VAN
BLOMMENSTEIN
·. 01 et
MARIE ],'RANCISOA JOHANNA WILHELMINA
OHRISTINA ELISE VERSTEEGH.
Magelang,
(4~4)
.t1lpemeeIlBkenni.paoe.
25 MaartlS74.
.

oorsposd.i.g bevallen van een maiBjs
M .... M . O. A.. FREIJDANOK
.
. .
geb, SOHHlT'l·.
~Io, 25 Maart 11!'14.
(01.06)

V
-

._ V erantw';"rdelijk

v~orde <,,8t,d~ ~ ~:BVlUlS, ..

9.olponclrukker\l~e • .O•..'i', .' YAN

DOIU' J100.,~,

