Boo ftl bn rea;ll:

';.'

te , S~lIIa~a;,gi,ij(\e uitgeversO: b. 'l'. VAN DOUPenCo.

'B ERICHT.·

I~n '

om dit vers(\hil in Ilpvflttiug nlet "~n '11~er 'BU8
kon Huet i, (lie [!llld VAil oucl~rzoek en 'met hoar ~et '
ge lJeele Indil:lch9 logol' . indisci'plionll"

Ntetde officiere~ van h~t Ned.
IndischeJ;.egcr, maar de Heer
. 0\ BuskenHuetmoet onmondig verklattrd worden .om over .
J'nilitaire aangelegenheden
mee te spreken.

in

D. Redact.ur yan het Aig. lJ-igbiad, bep&.lt .. iclt echlor ni.t lot dit ':";De. bewijs (?) Ioij heefl een two.de
dat teg.,lljkerLijd gBn~)e ni~ ' wOl'dt· ~Is ' de oorzaak VDD
bet vorensta.r,de <i~ Jial ~ u s oil. arm Iudisch Ieger
tot eeu horde "erl.ag~:

Liriev;yu.. .
N ol .t de Domine CJ, Buokun Huo t ·tot ' do • • k.rdie h'e w ale rorkoodige~. Y8:n "h'~t EVI\.ngelie geBteld w orden, in B ~rjjd
,,~~e.n · Ple"t" 'zijoe ~vl1.rtriiging1 wierp , 1.lij . zijll L cr4er~tnf
"~D ~ic'~,. ward. publicist en schrt!d'. . . ; . .. . dagblad-arlik.Zm,
Wie do' receosicll vnn d-6il 'ht:er Rueken Hu ~t · ge
le1. i!· ~ been en tijn Lttlo\vij Ie kellt, weat hoo riallr the.o:
rie en praklijk uit~i~!ll{){)p~!l ea hoI." \'0 )fal t)P dif;,'o
llcihru~er to e'p!\8~o!ijk .is: L:, Oriliqu (3 .. e8t ail:i u~ Illaie
b~id g~~om~D .~% uat de ~.ial!~le~,

De vr~use!ijk6 oO~~Dalr . v"u alg!)meeno verbasteriug
der krijgstucut · is: .de allnvraug om pensioen van dell
Generall.l Yerspijck.
Geaehte lczel', g" zuit Illugelijk lIiet wiileo g+)}ooven
dub die eenvouJige . I..umddiug ·z.ulke noodlottige' ge\'ol.
gen ~on hebben, mkar \l".auutJer. ga lianf ~ult gedost
ziea "ill :her·tragisch·.0 kJoaJ, ~ab d.e ·heer Busken Huet
n codjg .bad om ~e voonie~ in 't gebrek. nan argumanten voor zijne bmveri ng, dan zal' u die o·n\!,aar5cl~ijQ.

4

I'art ·eo£ .

Wie aeu' .h6cr Bu"kell fiuet bij ZijU9 abJicll t,io
Idtf

iemanJ,

ditt

d~J.I

lijkheid duidolijk worden ,
lu plaat. dan 'an bewijs radeu eerL de Heer .Busken
Huet ..ldu,;
If ludiaD ·eon genersal . i.n ~utlitJ nit gekren·kte·oigen- ,
"li.fJo in lij<l. van oorlog, z'ijn ontsIA/l Vr.D~ : en _ijll
Ddegcl1 yoor de ' foaten VflD den G"uysrneur Generllill
"durn worpen, geeft hij hi.rdoor eeq voorbeelddat
Hnoodlottige \'rllcht~n moe! dragen; enz.'i
Lezer, go zult :U10Qteu t068tewmen dat op zoo'n
wijze alles .on bowe.en worden, en d..t bet wededoggeD ran dian bO'!lbast . moeijelijker is dan hel . ontzao.uwe.D der. on,g ciond6 ' b"8~ buld igiDge o. wnarmet; we
.ooeven te doo. hodden. Tooh zullen we bet boproe.
ven door in d. pl•• t •• ~n h.t. korto eo cen.ou'1ige

Ill.oed zijner o\·e:rtui.gi,lg tOl~nde tt:t ~~bben 6;1' .\Vie
lt1est, weet ook . . . .
Kortolu tou'n hner \v,",t!h, dllt er bij uen kritik~8i .
rOlulltBc!:r ij\' e~, . prddi8:ant ell pUblicist' Dusken Huet
we.ioig harmonie. he,e.e.3ch~ tU:t3cheu ..thl?oriu CD'prAktijk,
woordeD doad, schiju en work.iijlthoid.
Hot ~lAl ·dien ,ltt.zer t' aan zulka togenslt'ij ,llghoJiJll ge -

i l~.Rrna zijn~ dag~lad-ar tikelaD

dan ook niet verwon·.i~rJ.· hebheo, du,t ue gs\,e
stt'ijtlet " oor heL gt.ld~rijl(, Jie; nO. j~ren v(lOrbdrei-

WOOD,

"~n

4

fllog, II.i t maeb tdtoas~e. iJ. zljn ge~tlt~lijk z~darJ liet vul·

1.0, nu ~.n.kl&I'" gol•• el. ollroorueraiJ het wor.ldlijk
zwaOlirJ opueemt en ·cl~o. .oorlo,? /:t!rklaert aw Iwt Nil'
(/erlandJc4 'Indilth l~gET.
10', h~t ' A{a~l-O\- rLidlt V:U\ het Aigeweeu D~gblad
v~n .Ned, Iodi" dd : G JUDij komt de b~,ehuldigiDg
vo:or~ , d~t et bij flit l~ger eadeyt . g~rui,uen tijd ee.n
geest 'an i"diociplino heer.cbt; on de' Rodo ctour dier
courant! lra.oht di e Rantijgiog 'te etlueo dool' aBnbaling
r_u i;wtlc

ve.::t.ook. ow ontel8K, wo&ls dt:! O~n. Ver8PUck dat .·zeer

wa.reohijolijk zal iogezoilllen hebbeo, eveo ale de Leer
Buslceu. Hilet die uBu<1eling een weinig . ~e pbaotaiseren 0111 to ziou .wat er ovetbl ijl't .van d.ie· V,J01' d6 '00te" geslingerde dogen on ~e do.ruil afgeleide Ir.urigo gevolg.tm roor ue disciplioe VAn het Indischa lager.

i'~iioD.

Op' beteerotodoz".r(eiteu komen we .Diel dan
8o.ho.f?:rvo&te~·d terug.

/I

D . zaak "80 de,. IIapitein 'au D•• len bol.oort lot
bet vorl.done, d. raadvan onderzoek ·heeft ter I.atat.
ioataotie .het ni<i.ch1lldiy u;tgesprokao oui.d.,. of·

~aJj" dtze uibiraak, die ,;:iet kf!lIli," {f ll. ?Ilnde . v.at,
dt" ' fJr.iJ!lc!p.(()te~e, £11 . ~/.rijli[J met lIe ·. tod, he.t ·· f~ch!, .d.e
maar:iiguid D4J& ;' aen rlZad ' f)(1 J,. o'lderzo.d~ e/l ' het .gctJoel
"aft gcn'Jtgi.oMi;'9 dat hJ.' r :;;j;~I:t;o{)roo/'{hade ' ",oet ,m;1.:ell,
",a.neer hiJ iii ,.kerneid .,Iangt d~t de ·,oe lli.q~ III"C/'( het
m.~t ';'c~,!'l~iiJ ' ui:,pralc in e~,n z.aak · :,(. ' 601,!-.lr.ige ' ol'ingelOijJell : lot kierlos ."den kon .• ao, ko,ne".
'
.~nk .b"li1/ op 8traft'. ,an
·.. Door die uitopr.ak is

w1jltillg

de

'

;

;

'

." D e !'eet B.u.~eoRu~t gevo.ltdil, e.D teleurge.t,.ld
~vor .'t OD~ollppeD van sen zekef hewaRodo prooi, W6t'pt
hijli9 h nil op, dell onLweldigur on bes.chnldigt d ... raad
fan' '!'DderEook ' en met banr hot goheole Indieche leger
vaB'~.'b g~"mi8 , der,'eoret8 'v!)o~waal'de W81lrB.aD aen:leger
vohlQ~n moet... ·, . , • discipliDe. '
.'
.
:I.:~~'~ ~re . oO~'~~U8~~, als' : g.~~.~lg. e,eDo~ vr.ij~.pr~A~ ~d'lk~
ni~~ : ~e~ z·Une ziep8wijz~ .o.verooQ I,.omt, k~n'. (~e f:.ocr
BIIII\io~ 'Huet do.o rslechls tw.co.lerlei besel!ou"in~. geb.... b.t·· .ijn.
.
.
. .
lo:"'Dat de meerderoeid
.den<' ''''d ·' \'~D" tiuder.
~?ek, tegen de 'wet '· eJlhare';vertuigi~g',in·,~:e~ $00
bar'; .: roohtspraak '" ollder..ivorpeo .. · iDf.ri.u~· vrij~preekh
,.lIkelo.1II de .0ldoetiiDg to bobben de Irr~getucaton:
g~.tra,ft te kunnen. , ondermijoen, . door " dieoinfe~i.ur
to .teunen' i.n eene ' handeliDg, . die in haar ?og ' mis4rijf,daar.telt..... ,
... '.', .
", '
Moobt dit de meening' van den .Re".et~U\'· van' bet
Alg.·,Dilgbl. .v.N .. I.;.ija,dan is i.dere ,erdere .wed or·
legghlgMerbodig,dew,i jltijaet>eeclmldigiDgvao indi, _
dll~t"oryoranderen z~u iu di • .. van. ,il//ami')
e~of 1!~pli?\I\Ving die dun .eer .ek.r .door~i';iiia~a ,
g~4eeld ~ word~n. . '.",. . , .' : ' ' . '; ' . ,
,20. Iildien .o' ook ·· de heer Bueken Hilet . 'o~~ _nlk

vail

r.lp,U", ·.

soil

.

'_~8R1utldlglilt t;erug(o'\RikteD ' dll.aatiD6eintda~
.tIt 'd~~ l~l! zijd 1I~,!ietl ~iI , d~ ,.~ilt e~ ~~I!elll,oi~

Excellentio 1

Ik " enoek uwe Excellentie eerbied'g doze . mijn
weD Bob weI t~ will,;n brangen onder de oaodacht faD
Z. M. onzen. gec,erbiedigdenkoning, .oodr. dit,sr~ ,
oo.k na afloop d.zer ~xpeditie .voQr inwilligiagv.a t.

... .

..

" .. ' .' .... ; .' '.' .. ,

Ned.- Ind. StootnT.-:Uan.t';'"happU.
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Zo'o ongev~er,

ma.Ar .bater tiU · waa.r diger, zou d~: Ge.
ne",al "'Verspijck zij n verzoek om oDtslag gemoli.eerd
".bbeR iodi.n hij .en · oogenblik bad kunnen do. ken
~at Mn .,Idaal in·,d.t ,erioe:" e'e a . lVeggeeliogorde
degen kOD' "ion, diu na~.elig oou werken op .~Ii ·g ee.t
VDO Bubordina tie:
"
,.
Docb de Genoraal V... pijck en bet loger kentleD
elkonder.
En ook 7.. M. onze geeerbiedigde kODing drukte
ziju.egel op die niet uit~esproken beweegreden door
h.t v.ono.Ie van den G.neraaIVers'pijck intewilligen,
onder aau~iediDg . der mee.t .Bchiltorende onde~sebei 
diageo .
'Wij hoapteo d.t het leger voorbet , ...olg zou be·
w~~rd ': blijv,e n voo r v.erde.f.e c~nsuu~ v~n den beer :~U8"
.ken :Huot 'e n .[eh .aI .c~ikken in de be.,imldigiDg
faO in8ubordinotie en oDmondighaid door deo gewezen
pr.<1ikant.
.
.
.~I... r beln •• ! zoo even ontv"Dgen Wlj bet Alg. DQg~I ..d ,
dtJ . 9 JUDi '.en : vinden dnar, neveD~ .eenige I.We orroord. ·
.p.el ingeD ovar <1.0 woorJeD gedrapillr/ en aall,.,l11i"O (die
71leJI ZfJlf /rzegcl h (;)bl! ll aen punt "an overw.e ging bij den
..ad van ·oodor ... ek te hebbon uilgoma.H) "eder een
.Igobeole nfkeuriug von de handelingen en bescb ouwillgeu van dioD l'JI,Rd.
Neon lI:!ijubeor Dusken RlI.t, die ra&d vau o~dor_
zoek heeft volkomen baar plicht gedaan; niel dti~r Jigt
de Couto . Heeft ,Ie kopitein van DaaloD, zo081s Aom·
migen me~oeD, zich vergrep.an aan de di8ciplin~, dan
bad hij disciplinair mooteu gostraft worden, of indien
di6 st~af niet iO o 're.reen8tem~iDg uad ~uonen g~l;1r~cbt
\vorden met don Rf\ I'U 'an bet .misdrijf, voor een krijgso
·r".d ' ritoelen tcreebt .taoD. Dan kon lat.. U8 een vonnis v:ao diofi krijgaraau, indion daar'loor termen bestonden, nog allijd eon r.,ad van ooaer.ook worden .bijeen- .
geroepeD om nu t. beoorda.lan of er al of niot verwijd.riog nit Jan dieDsl moe.tvolgen,
Mo.r d•• r bier de road van onder.oak ter eorsle
en lao tate iDstantio bijeenk waw, had .ij de balldeling
van don .kapitein van Daalen slechts te ·baoord.olen
al of niet vaUende in den geest. van meergenoomd
.rt. 3 optnb.r. '. n bepo.ld. aanr.ltd;"!1 der waardigbeid
van deo Gooverneur-Generaal.
Ni.t due ' de road van onderzoek maar U been
gotoond onmondig.te zijn om _in ~i1it.;re aaagelegan·
heden meetespr.ken .
X .

~ouve.rDellr~Oeoeriu~i · Mijer, ·,·aR

"

en de

l!'i
15

Bionenlandsohe Bm-ichten.

II

l'f:unnt3tand gedurende de
nlRllnd Juni.
Nieuwe mann

,

14

II

~2

~lIt.l:yb

nallr

Soeraba.ya

.,ia 5au:arang.

20
20

•

20

It

\Y. COrM de' Yr~CIt v~n B~~6-":~ . Da..n.r Tj~l&tjall ' ~~ .A.njer.
?fiuister .F ",uien : v.' d_ PuU~ " ~o hnl"l. !ll~r SoerAbAf.A
via R"U8tpl. , eq, . ~~Inorang .. _ .. ..

"!lfoD.: M!\cby . vao :Soerabaya onar BAta,ia fia ,Sarullrang
eo :K.ultpt. ·
,"
.,
KoningiD Sophia, Viln B ;t~~ia, ~:l~r ~tj {'.J~ vi,1). Tclok Betool;,
_"".n:e. Benkoeleo. Podallg .~~ o~e!'" (He plaaheD terug,
ViM Pr68ident f"rin" UO ' Bal n\""i:l, ulIr Singnpore ,in.
:.\[uDtok eQ.Riouw.
.
Gouv"rnenr-Generaal Mijer. 'Uo. Soernbayn Dlar AfakG!lIlar

22

1/

22

•

23

30

11"
Koningin dar Nederlanden, vaD 8,t"'10 nur PnlembBDg
via Muntok.
" Singapor"J van ·.Batavia naa" Si)era~oya vim .Sama.raug.
" .Mini!lfer Franllen v. d, })uttu van Soerabaya Ollar Bata.via
via Sam:arnng.
" Mini.ter v.' Staat Ro.chuslleo, . vo,ll Soer.haya n~ar Bandjor,
Masin via Bawc:l.n.
Baron Bentine\:, van Butat"ia D3ar Socrabayll. v~a Koetpl. en

30

It

:10

,

eO" da Molnkken·.

2&
25
28

StU-llllmog,

Wm. Kr. der Nederll!.odeu, vau Soerabaya naaf B.taYia
via Samarang tiD Knstpl.
'
Prin1 Alelander, van Bata\""ia naar Aljeh via Pn.claDg en
o,'crd icplaatsterug.
De Marine-Superintend . . de~ Ned .-Ind. Stoom., Maat.,

S. VAN HULSTI.TN.

Uitbestedinllen. eDZ.
Op Dingsdag den Ii) September door dea Residant vlln SamaraDg~
V3n d.e hUllr van 119 1/2 b;;lUWO' wOllile grondeD, gelegeD in het
district Dodja, rt>gentecbap Kendal, bij kontrakt, ei udigende met den -

ooget van 187U,
Heraanbesteding voor de levering vall praal(IVOn tot den overvoer
van gouveruementsgoederen, eoz. eoz, vaD en' naar de reede van Soe-

;:~~i~:n3: r~7D~e:~7g~nl:77~Dls\°~r:~ai{8' 7~'}~a~10::~:~ ~::·ld~Datdn::~
Soen,baija. 0[1 D:ingsdag 30 JuniJ 1874.
In de manDdeD JUDi ell Juli 1874 uoor den ODder-InteaJant in ,
de 2e Uilitaira Afdeilliag tea beboevlI no h'e t ·D. V. 0; voor de le~
fIlring van levoilllwiddeleo, braa.d-eo !icbtstofre.u , h~t vefvoer V30
milttaire goedereo: ent . eoz, VOUf ' venf,bill~od.,' lJanuzof.nen en ho!t
p!.tllien in die a[deellng .
01' 16 Juni 187",,-, door Jen ~ireotellr

V.:lD O nd erW"ij"E~rt:d ieD!Il

eo

Nij.erhbid te WeHevredoD v~or lie .loreriog va.D rijl t. en o lie fen behoeve der mijnwerkera op het ,eila~~ .Banka.
00 '5,6 en 7 Juli ' door deu Directeu'r van het J\filitair hOS(lit3o.L
te lllllsDg ' voor de levering van Je.eolmidlleleo. brnod. en licht!ltof·
fea, hOipitaalkleeding, CDZ.

Op {j Juli door den Direch:ur van bet Marioc . etabli~lIe rne~t te
Soen.baij4 voor het waken eo .Jeveren VllB drijrcverk, krnuen, pljpen
en toebehooren voor de smederij 0[1 bet1tfarine-otnbli9Semeut aldaar.
Op 2U Juui herannbesbilling door den Hesident \""0 Tagol voo"
cnl":. der djati.aaolil au tiugen Paloogsorall, eIlz.

bet uitdunnen,

Op · 13 Jull door den Direc!eur V,lD Binnenht,od9ch Be~ tllnr voOr
lIe levering van 100 kub. m!ltcC! djati·hout in den , o'rm un planken
o(.r."a lpen .

Op 1

A.llguS ~ lI i

doo:, den kOUlJUonU3.ut ,der Artilleri~ je Babria.
Hollt on .kool.tcergedqreode 181fJ, 1.870 e n 1877.

V8D

Oproeping van DebiteuI'en en

Orediteu.ren.

SAMARA.NO.

Etlr&t~

~JQlll~~en

Singa~re, v~o .Soerabay:a DUlf P~t4~' ja tia S4..m'~~8.

,

yoor de leveriDg

kwartier

..

lIienstregeling der. SloomscbellCn ov.er dellaand

baar ie . .Env..",

Door de W eeg, en b"oe1elk3mer te Muka, ser

io (len hoellel ran
wijJen A, L. Wij'nkcs binnen ' 6 ' JUatlodell Da 17 JaDll!l.ri 1874.

am~~~aa~eD t::mt~~~gb~~:~n:al::i~r::u~r~D ~.e(~~ n::se,Wit\en~e:'~~
ma"l;odea D3. 20 ~hart 187-1.

ToeD Da bet .einde ran de Mrste expeditie tegen
80
Volle It~aan
DMr do testamentaire executrice ill den boed!)l no . J. A. A.
het I"ijk van Afj.b .tot 'do tweede .beolot.n was, meonNicolaI te Sqerabo.ija, biDnen dri~ man(ien ua 10 April 187'.
deik opl1eoDdersebeiding te mogen bopen met bot
Doo
r den gemngtig:de der \Irrgen~men in ~eo boe,del Tan wijlen
Postka,ntoor Sa,ma,rang.
Oppo'rbe\'et": over de 'expeditionaire lroepen belaat to
dlln heer I. A. va~ Hemer.t, kontroleur de~ Ill -en !utga3Dde regten
e ,£>adang. bianen 3 ma.aodco a3. -1 .~lci -1874,
zullell worden.
.SluiJing vall de ·11rm,~cht Mail,
Ik . putte die tr~t.8c~e yerwachting uit 40 "mce~illg
Door de Sl1per Inten~e.nteD der . YClulukln( Qrco te . CheriboG . en
SiU"~pOl·e.
So6r.abaija tut tl&nzulveuag van ~et ("= hoto~er de maandMa.ri 187:i.
deo. It
t'n 26
dat ik oomidtlelijk volgonde iu rllng op den ~t!gerkomJoni
II 10
2-1
Juli
Door de Wi:esk:nner to AlHboiaa in den bo&del .. ao · wijleo de
mll,ndllnt, wieDs vcrblijf 'te Batavia nootlznkelijk .bleef,
Al1((u.hlt
wed. de JODg, geb. Oost«:rmoD, .hi.boca z~, wandell oa .& Mei 18701.
~~
ill nieb he~ foi'trouw9,u verbeurd hAd, dDt mij ' zoo
Septomber.
.. 1
en 18
Ootober
D~()r
do r;ommissari~!leo ta Padallg in ~eo hoedel no wijl8D den
herha&l<1olijk op oD'Iubbolzinnige wij .. door . h.t gou.
,. 1 15 ItO $9
NCluDlber
26 luiteoAut 6-. . C, I, Bemmes.
• 13
en 27
.e~nem.nl geBcboliken werd .
DecemlJer.
Door dl'l testamcntaira exr.cuteuren io den boedel nn wij len den
Ik hod do o,ertuigi ng. lint het leger mij gaRrDe als
boordooderwijzer K. L. v:m Wijueu. te l\blaug hin'ncn drie maanden
011 .28 }fej 1874 .
zijn bevelh.bber zou begroelen. en reod •. klopl.mijn
vii"\, Ou.t.n .vin, ~un,tolir" Bloll"W" ell
noor den c:rtoutellr tC!lt.amentai, iD den hoedel rau wijlen · den
Singapore.
hart van Hdr.heid . bij de gedacbte in de mogeiijkheid
AiajC!~,r !lu," (c.f:':'l.I.~ .. rie ri~uut un ~atot tc WelleVltldeo, binnen rrne
gesteld te wordon mijn I,aDd on Koning e.oige <lien.
WlLftD.d 113. 9 Jllai .1B14.
~~~:' den 2 e.~ :,~ :.:: ~~:
sten to kunoen bewijzen.
Augulltus..
11 en:'25,
Soera6aija, 11 Junij. Het'is mear da" -4cht dagen
:;Helie.? ecl~~er mitving ik het uericlJt dat" ·Z. l\L on~.
Soptember,
Son 22.
Ootobnr,
9 en·iB.
goIedeD, dat eeD bewoner van .ecn huis Ie Simpang
Z6. geeerb,odigde Koning, voorgelichl door . bot 10nit .eni trommel twee honderd guIdon wer.a oD.t;elolell.
~:;~~~:.
diecl,e Go~verDem9DtJ heart goedge.Yonclen den Gop. ,
. Al\n deD . bedrij.er van dez.n di~f.lal b ehoefd• . niet
Sluiti ng te ·Blt.ta".ia ilijf dagen later .
IJu~tenant · Generaal vaa ,Swieten tnet het opper bevel
gotwijf.ld Ie worden, een bui.joDg.n t~cb ,bad onverm8?ri::~6;o~~t~~el\~a~:Qel1 .lo,owe.1 per Engeillohe al~ l,er ~rlla8ehe
o,.erdo Expedition,,;re troepen ·.teb.)I ... t~n.
wacbt .ijn ont81ag g.lIome~, zoader. • • nlge. ~eden. Aa.n
d •.·. politie .. werd . medod.ehng... g.t.taon, ... ~arbeen 0.6
. IDdi.e u bt. mij kon .• chadeloos :stallen voor' b.t no@nma"t.ra.'s Wetli(;.k u.st.
bedieDde vertrokkeo . wa., eene pluta . .aemge pOBten
tuurlij~'o govo.1 v~n tel'u~tel!ing (lat .ieb een o~gen.
DeD 'on ~D IhD f&l1 , Ih m
.uDd.
bier ·yan · daon .. Het· scbij~t ecbter, . dB~ de.~e. tok .v an
blik .• an n'lij. meestor inaakt&, dan i. het d. benoeaiing
PalelDb~Dg .
dienst · den . bekeoden ijver ·tot aDd ere doe.lelDdon m~.8t
Ueu i'1on '~D · elk·e : l;,aaad.
von dien Gene,a.l, en ga .. no oil'.. ik mijne pars".
aanwenden, w..nt ·een. onder.oe~ op . de nieuw."90nnorn .....' . W ..",i;kwot; 'en BUUton ,
ne.lo balangen op, indien dit kan .trekken totwelzijn
pl..ah werd niet geboudon, en daar h.t niet te var.: ' ,'.,Den hln ,an .Ike. mRaad .
'
waobten is, datde dief ,in dieL tijdde g01~enbijeen
'an' bet yaderland.
DaQ.de~,u~. lIin . en' J~a.~",ean4
••1. bonden en op int~re.t uit.ette,lI; kall men . er ~uker
b ' kanechtor .· uwe ,E,cellenlio niet oDI.ein.en' dat
.
Den !lOon nil elk., malDd.
van 'ijn, dBt ook Wilder dilmaalvan ' het ~.etolene
numijbetV9oruit.icbtboDomell i.het GOlll'ernement
M ..
~r i::.:;;!:~paD~
.de
niots teregt .al komen.
gewic~tiger diensten tekU~Den bawij •• n dnnwnartoe mij
- .Gillterenavond hebbon do . officieren, bier III
.De~· 17eD :" U olka' maand.
gedorendemijn 30· j;'rigon .. loopba.n de gelegenheid
garnizoeo, eline serenaJe a&Q den .. heer von BiilzingaHot
.·~ur
.
~
yan
'l~tiDB:
i~
..teed,> dOt .. .~iddog. tOD: I) ure.
gege.an werd, .ieh eeD ,ge,,,eI vaollfgematbeid van
lowell gebragt.
hltullohell wordt. aa.~ oallUlgbebbeDd~D ~rijil.;'~tl.ien, o~k op Qucl~.e
mij . niee.l;er · moaht, . d ..t . mij tot DU toe vreemd w••
dag~n bUnno bri.eve~ &aD. :.h tt . pOI.tkantour to d~J!. ~O.rgoD. : - n o ':
.,... Eergi8teren ardve.a rde , alhie" dd sobo'!t bij ,Ql\oht
en mij neapt,ill h.t : algeme8u . belangpla.t. te IiladooneudiPI YQQ bi~ haeie Bt~. · ~a.. per ~r!l!i v~u~~~~ado po.~
GeerliDg.Naarwijverne.men gqldt het bez?ek •• opr,
kOD ,oor eene jeugdiger ,'geoeratie, dle., nogniet oot.
,
" Samarang, 16. ?d.art 187~.
Ilamelijk :do ~lploitotil' ,an. bet bOlch PareDg4~. ','
mood;gd _doorlil'l!;ure.klJliDg~n ,welke e~lle boog••e Ieef. De ' POB'me~l,"r
_ :Men aobrijft onsuit 'den "'Ralll! ui~ een . 'gelooIlijIi oufermijJelijkmeebrongt;. ha.. jeligdig6 kraohteD .
. waardigebron; cli.1i beb :MeifeiJet bijna gel11U! ·. booft
: :B. A- KLlIlRJOj.
..td1oa.tie~e, ~o~~alijkhe~~. Pe ,lIoDiog ,erk~d.eIQ
met mear ,oordesl uo h~t ; ,ad.~IaDdklil) WijdsD.

.n

" :! ::

'.'I'c/.... i,.

.

4

Doch de heer Buokon Ruet, die g.arllO arc. 3 een
weini;; gewijzigd ,had gozieu,. ow oijne tbeoriOn in praktijk to broDgeD, vergeet dat die· discipline,. wannoor
hij· wo ijvert, jui.t haar heuhl.tan · .Ieun rindl in de
volltomenc on8ehendbaa"beid dor wei en hnre alrikt.
en r~catv~ar.dige· t~l:!plli8iog d.oo~ d~n. JUe~rdert) op
dell miudere, en d~t hij di.a
~ij~ .. 6ig~nwaan· de of·
fic'ieren ollmondig ·.verkloa.rt, .den ·eenigen . rRtioneeleu
weg EOU inslsRD, om oat feger · 8poedig te bre'n gen t<>t
'dien .taal vau oUlbinding, welkehij het IIU reed. teD
I •• t. legl,
.
. ,

NDdat d. he'e r CJ. Bu."en Hue , do,r 1;;.1 \'an ro~S~ ~i~ D ge~oon~ had i!~ ~heorie QP ·. d ~ h.oogte ~e l..iin
,an ' de eiachen,' .waoraan eon rowan moat . iold ~.~u eu
dl~ :DlO;~ ··dt)ll."" ramansciJrijv.dr f1telliln mag, ~rnc,4th: . I,ij
die ~i8che.n to verI ich!Lfnel lj[[en en schr~e f . .

I.

.• .. • '

p...rij.~ d¢r A
. ...d ve.r.tentien: v.a.n.'. I. '. -.1•.',0 woorden. . vo.or.2.PIIlIl~8in.·. .g}.I1.. f.. l.~- ,
.'
Voor iedere vol~ende 6 woorden /0.60.
,
,

yoor ,geheel Nederl.~Indi~ f 12.5Qper hnlfjnar.

of

Ingezomlen

I ' ....

,: Jlbonn~Hnent sptU8

omtlliging . getoet.t beeft, 'don: k~n d. grief, die bij
tog-en. sommige di~r Ieden ';'egt Ie !Iebben, aUoen d~ar.
in·' ge"oeht worden, do! ' volgenH hunne opvotting (01
of:niat· aanne'mende · dot er 'ee'De illdisclpli"i,;rs halido·
iingbe.rt ploat;' goill.d) do?e. hondolillg tooh ,ai" =00lhmip r,iet in ' ~verwegiDg KO,n , geQOUl~D worden bij 00
beoorneeliog
op ball~ artUt.e t [I Vfl~ IJl1t voorschrift
,om trent. .Ie y.amenstelliDg ,:,Ier 'RaJea van Onde.rzoek
was to.l;ep ....en.

Nietiwe Abonneso;) dit BInd voor het
2e halfjaar ontving-en de DOg Y\lrschijnendenilmmers 'over dezemaand .Gratis. ;

h~t · ~ria~t~r:ll!h· tlp . · b~oorJeeltl~

I

"

l'a..... ..

; :: Ii:

..u

denw.II!I1).,~qa·.'~~.ifr~igll1!lIiI'd1il'k.gln
niet
JitIIs,~ 1il1.i .sLA..... 'Amm1'-

f'.,!..p.(j!J'~
BPJ'8eld·en. 'van m1llltIJpeoien hllnaea"j"
lWm!I8
.... ~." "~'V'. . ~
. . ., .', . ', , .. ,.":
bet daarlllede gepleegd wordende
. OJ.~d 'd~l ~.Atf~;~ht;, .. ",
~~ z~:;~: Cd,::~,~nllll'·'I!T9mliRl7ollllltllfill9rda
.....
m!f!l!·~I!"..
no.o........ 4hJija ~ldltl eie'.vaJ.s••
hqoo.bll"ildjelllltt.en....-.Jv8!'!1n~j_50...0.vlllo0l'8'riP"'llle0ll!lnelGl···lfJe9..
rBij!taro(.~~:: ;:~~=~:m~:~~e::; ~.'. _~. Qn~arjf4i~L~ dan' le~~,
:,'~

noodlg _llllj>

IIj k.moeten.sohuldig.

blUven:

h. ondeh(fll
.....lit arM,"
'B
B OAII
.. ~
.'.'
flOlo~~lJB.
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aeker·voor dat.wij ten opzichta V(I!.WtIt&

',.

""

0 ,

jeat.eit .SI. leen BOU verBc~.'llP.n.' jwaar.:~~SR.ott\!,.'.F.' '''.maCh.S.
lIutoritaiben met den
ten e~rf'"l opm4l1kt.en, d,w,
.ij dan .i.h de eervau t"bezoelimoesten,'MItoeggeu.
Toen i.de •• bikking goltroffen·~. ·ITare:iMaj •• te~
wei mee nDr.r.Rottordam zou. k_n, ma~;' .66r bet
dioer weder EOU afreioon. ,AllnVRcJlelij k was sabter, zoo·
Ills wij .eiden, de. koning. voornemen, om de konin.
gin gohe.l er buiten t. laten. Zijne mee.! vertrouwde
rasd.lieden vermogten uiets op die besluit.Toen he.f~
men dehulp der diplomatie iogeroepen en dekooing
van Wurtemberg, de broeder der kodngin; is tUBBchen
beiden gekomen 'en' heert vorklaard,' dAt loollan' 's ko'

aang~matdoor. domedep)icbtigen von. <len maker
• Mn~~bi\je~ten ~ijn h.t Idgeme.n~ ~lfaadvan!lennll'
.. .
.
J, Silman.
verniet" ". is, Jnll.t. 'U.'.'.'tzoudet;l.1ng, van. de nabl,if~ •.p.o. 01'
.'
,:~aak Met antgrum, ~aeb, ~ena.!s ;~k • eldl!llll door~ . . f
.,i;>dir..-aDllna..
wegstat
te Seelltbrta"in·deu grand gevoden bU• • galll's ~t gevlIl.Is, IS !let.bedrog ~p'oBdlgonbdekt.4e.'
.,,1
jetten Me ecb~ iosgelijks U:!. banden .vau 'h"'ger~'bb:ll •• uit:glfteder val.lllihe .t£lltk9u.door~,op.nbal'$QaQkon. '
~~. GEDEJlltT1ll.
.ijn ge~eo, .'6n du8 niot. meer .scbadenk!lllllen.
.diging ,van hnn bestaau tij!iig geB~Qic, en heeftde wei.
No. 1. o.valle.ie 1\I:JiIi.cb...... ~~;........... ;..u~'Wilhelm.
/ 1TO"0 S.!mn"grelll,DuugdieS}edd:trtbnlo"J.g.b·.eaea~ d~~er~:~~!l~~._j.ntvm'!...
,ve,·diend•• traf de BchuldiR8n g o t r o f t ' d n . " . 2. Oovertnre I... Obeval de Bronze...;Auber.
_
... ~
'it
....
W'
,
3. d'olntnbinen P.M.zurka ................Ho.el.
ker .ervaardigd i., man" voorhet overige j. °bns uiets'
J.;VABoIIE BANK. Ie bet hierboven geflOsmd ver.
• 4.ll'eestM.r.cb ........................: ..... "'.Ho.el.
bekendvau het in omloop. 'llijn van val.e~e. ilj.tt&ll
d
ook van aodereeeriiin, 000 Ill. in der tijddoor de dagslag iiegtde Pre.ident. der :gankomtrenthetdisconto
2 e GEDEELTE.
bladen vertneld werd •. Nog : niemnnd heaft .ieh bi.ih.t
bet. volgende:
, (; Sonvenir s1irIl Trovatore ............... Ho.el.
hoof<!buraau ofbij' de· ageotsobappen·. aangem&ld ala
,n. gezam.nlijke 'D~con~.eriDg.n bebbeD .bedragen:
'~: .~~U?i:c;~::;{::"£i~ii::::.'::::::::::::::::1r~~r-elAA9r.

tijd Eoublijven logeren. '

biljetten van .f GO, Ook bij geenvnn '.land. ka••• n

~::ft'gI;~~o:e~~rt;e~:~ef~~u~:~~ e:en ;:e~i1li~~ui::: ~~:d~jd t::-l~,:~e~et::lu7/::w::~ :;:~~e~eb~j.~':.~k~:
el~!t h:::!i:;:~:;.~ri:.1 :;:,;':!·t~:~~:~:~ei:b~~kr~! t:a:~~g::k:~ :~:~~d::~t:~li~~ie:~t e~;;::liJ~ii:or~~:~

bet konin'lijk ecbtp~ar met d~ste grooter luiBter l!e.
'Vierd worden.
(8: Rbi),

Verl£:orte ba.la.ns dar - JB,va.sclie ,Bu.ulL
Op den 3den Juuij 1874, ,lea "vonda opgeDla..kt,
Jrracbtens art. 18 van. het , Octrooi co· Reglement
(Staatsblad 1870, No. 34), en ingevolgebealuit van den
Gonverneur-Gonefaal, dd. 14 Augllstus 187H, No. 23.

als geen valseb papier in omloopisgolwmen.
Uet publi.k Bchijat di~ ook begrepen te hebben,
want bet verlrouwen.in de biljetten der B.nk i., voor
too' fer wij' hebheu,'kuDnen nagu.an, geen oogeublik
gPB,,JlOkt geworden, nieLtogeu.ta~ode IIetOomite 'ao
be.tuur dor '. Nederlandac" Iudieche Spoorweg 1I£.at.
achappij bet nooodig gooordeeid been om bet publiek
to waarsohuwen; dat het geeno biljetton huven do! 10

~JE~~i:k:~~~ ~ i:*~~:l~~:g I~:!i~;b~;~: 6,On~~~:i7 ~o:ftGk~:s~~e~~~eJH~~~:::::.~ zOn~~a~~~e~:~~ G~~r::~~
Staat;;;;dLUtd ...

'}j

BelegdrestJ'V~rond8"

1.712.43,6,74

74.381.:n

_ in Qmloop. I' 39.097.217.50
,. 2'1 S

na~~-~sllign8-

~f~~:~!r~~~.: 3.i·~~;:~ii:~~ R!k:~i:g~c:~~~

fI:~~~~~: ~~/~~~·k .,

4,G8.,'~13.- D[,~~~:al~~;~,::'

Diverse rekeningen .. 1.7ilfi.073..18
~f:-·50~2t17.S03.\I2

1,05L'ti.

J

;. t:ri~t:~i;

f vO.297.80:LU2"

President. en Dircctcnren :(leI' Javllilehe flank:

VAN DBN BEnG, J"residt'}l(.
D. N. VEllS'rEEGH, Diredt!fty-&trettlt'iJ.

BJijkoUB ktmnisgavo \"itO den' Chef ,·an
bet postka.ntoor Voal den IG 'dczer tot at'S, ri~'iniddags
[) uur gelegenheid b'estan.n tot -v6,rz'ending,ran brieven
en drukwerken naar Singapor~ pe~ stoomer Willem lIt,
gezagv: Bakker.
POSUHENST.

heeft v.it:h boden mor..gen nallr heti spoorwegstation begeven ten ei nde claar
eelle naauwkeurige inspectie ' te houden.
DE GENEUAAJi YA.N Sn-IETErf

l\IEx B1mlCHl'- ~nB 'uit"- Solo dat do :Mornpi aedert
een paar dagen weer yeal rook ontln,st eu veronrusteD·
ae geluiden voortbreugl:, ,qie dt) bewoners der omUg ..
gende plaatsen 'loor eeno uitbarstiDg doen v-reezen.
ter eore _VBD den
Nt!. he:t
Lultenftnt-Genn.!'n~l ,-;-an
morgen door den
Resident gegsven wordt, wa.cht tl~n da.uslusl..igou,
blijkens hiera.ehter .oorkomeutla i,UUOUCd,' Vloensdag
n. B. in de Societ~it Amicitiit we~r eon genoegelijke
atond.
AYlIISSET1ING.

Eorstdso.gs IS voorts eelle tooneelvoor"tolling: van
de rereeuiging tot Nut -ell P'ermaak te wo.chten, zoodat
het Satnllranga ingezetenen Diet aan genotrijke nfwisseling ontbreekt.
WU.iAKZUCllT. Roden DirJjo Koesoemo; distl'icts~
I!chrijver ttt Ponorogo, ha.d een mn.atHI of drio geledell
het verdriet deB morgena bij zijn ontwaken con zijnc r
paorden dood op stnl te vindeo. Bj onde,"ock bleak
do.t het dier door eene moorddadigo lfand \VIIS nan go ..
rllod.
't; Wf\8 een -vorlies VaD f IuD., waarin onza djoa ..
roatoeli. .ieh .lecbta nooda .chikkcn kon. Intussehen troostta hij zich met een ander bern nog over..
gebl.ven paard, en begon hij zijn leed over hat .vori·
ge anengB te verg.ten, toen bij gep ••saerde maand
ook oijn tweeda ros n.otrDf met oooe gevaarlijke steek.
wood, waarvan hot gevolg wol niet nuders dan de
dOGd kon oijn. Daar zijn or die hier eene wrnakoeming
willen zi~n over de b.ouding en manieren \'an dezen
Raden. Zoo veel te erger 1l01lT. ,.hem! Wij beoordeclen
dit intus.chon niet. In ieder geval i. z.ilk eene kw.ad·
aardigo uitiog van nijd of wra.kzuebt dor vermelding
waardig.
Jammer d.t wij cr niet kunnon bijvoegen, dot d.
dader bereids ontdekt i.!

HET Stoomscbil' Koningin Sophia, gisterel' avond
van Batavi ••• ,trokkon, wordt heden avond alhier met
da mai:pakketton verwacbt.
VALSCllE BAN.KJJrtLl'Yr~H1Y. In bet' ontungs ver~cbe
nen verslag YnIl den Preaidmit der . Ja.vasche H~Hik vin~
den wijo. a. het vol geode ••ngeteekend omtrent de
in omloop gebrachte ,'alsche baukbilletton:
IIln onZe verwacbtiug van in den loop van het gewe ..
ken boekjallr -ook eeu begin te zullen ,kunnen maken
met de uitgifto van de nieuwe biljeUe.n van r 50 zagen
wij ons teleurgeateld. Eer~t, io het ingetrt1dftl1 boekjanr
ontvitlgeD wij, eons eerste bezending 'VIm 20qo., stu\s,
met de stampeling Willlrv-an een begin za.l. worden ge ..
maakt, zoodra, wij eene grootcl'e hoevee1beid lu op.e
be.it zullen hobben.
Was de ooreproog van de in den loop van het boekjaa. 1871/2 ontdekte vnl6gbe. biljetton von f GO, teogevolge WBllfvan tot, de iu~rekkiog' dozer serie beslo ..
ten werd, steede' duister. geblaven, met vrij veel zekor..
heid' kunnen wij thans nanoemen,dat zij nit dezelfdo
werkplaat. nfkometig .ijo, waar de vnlaebe bilj.' teo
van.f 500 zijnaaogemaokt, die in den loop van. No·
vember 1873 t. Soernkarta' aehterhaald werden.
Ik .al omtrent deze.anl" die door d. bericliten io
de dagbladen.an' nlgemeene bekondheid i. gewordeo,
niet,in bi)zonderheden tr(Jdeo, want hetg,een,wij ~ouden
knunen' mededeelen . .,oder schado to doen a.n deo
voortgangvan het geding,' dat tegeoden vermoedelij,
ken falsari. i. inge.t.ld, i. IODgS den zoo even bedo.l·
denweg reeds' voorl.o~ teruwer kennis gekornan. Het
zijgena.g hier aan be. teckonen, dat. de Directie .zieh
op goede gronden overtuigd nondt, dat het·kwand, dat
.Iob werkelijk dreigend Het aanzien, bij debrou oolf
gSlJtuit: is, en dit niet aIle_on ",oor, de. Bahli,_ mt~,nr voor
het geheele pu!>liok . zoo ge"iebtig . ros\lltant, ia. lllen
v66r alIef! v~rschuldigd aan 'den voortv.(1~elldeD , ijver;,
de warme balangatdliog eb het acherpzinnig dOOl'zicht
waarvan alle di.ooareu der JUBtitie en politie, dio io
de oank betrolrken' zijn gewoe.t, blijk bebben gegeven.
Bij.onderen dank .ijll wij vooralversohuldigrl· aan den
ProoW'eur Generaa!, de.R.aideDten 'v/'IlSoe~"I,art" on
8amaraug,. en .den Ollieie•. van ju.titie .bij.· den . . ~a¥
vlln J natitie op. laatstgenoelllde pla.ta. .' '.. . .
Qfaohoon wij het bewijB y~of onz. opvaLtlDg Ilat uur·

een 'afwijzend' antw()ord ontvnngen te liebbau op de
of wij 'ber~id waren' om nUod fAlscho bi!j~tteD,

~~Bllg~

~:~evbe:~t~~ef:l :~cn~:nw~~~:aQl~ge~~:oer~k~~~ ted~~r~~::e~e~
dergelijke gat'llntie de zon hOl)g, noodig,-, cotltro Ie van

don killlt ran hct publiek geheel zan welvalleu, en-het
kwnnu. uat met alIf) k1'6Cht moet bestred-cn wor«(~n.
noodwendig in do' h:md zou ge\vel'kt zijn.
Het besluit der Spoorwl:g IVIIlRtaclH1.ppij heJfli iotus..niet de gevolgen gobad, die wij ",,11' eon oageolllCCliUOU te uloe{,en duehtcn. Zclftl_ bij h{~t agunt~
.chap ta S.maraog wertl nioh be.peurcl v:m oen Illoer
dan gewonen -nandrang OUl biljetten te varzilvereD, cn
ta Soerulmrta m'ogen de' bilj'etten vim f GOO eu J 100
con oogenb!ik mintier guwild rdju geweest, ue mnatro4
gelen door one genom;n OlD ook daar onverwijld Ball
nIle uanvrag-on tot fer7.ih~oring te "'0140en -hebbBn'vol·
Itomen d,)el getl'Ofl'on. IV"! verre aat het b.nkbiJjet in
discrediet- Z,)U gcrrtuld; zijn, J{unnen wij op bet alleziul!I
merkwQartligo ft!it wijzo[J, 'dllt, de circulatie van ,biljet-.
ten nimmer eOll zoo haag cijful' bereikli heaft, als,juist
in de twee m.nnden na do pl""te gehad hebbeode onto
dekking der VU,1Bc!fo biijeliten.
Toen bet eOl'S~" bO"icht van die ontdekkingtot ona
kwnm, wa. het boven bc.prol<ell plan om eeno nieuwe
hoa"eelheid biljetten uit Nederland te bestellen bij de
Directi. in overwegillg, Wij vondan erannleiding in
om de zank nGJ _cenigell tijd., in ndvios te houutln, en
ODB middclcr\\'ijl (I:,} "nag te atcllon of, even ",Is Hoe·
ger tell opzichte nUl do biljetteu \'all.r riO b::alot.en

/S,9t:'W:'&7 /

te natavia . . .
,Samarang..,

(1,631,:)34,05

6,9~~,~~t:88

: l~:~~~:~~~:i~

:~~~~a:;ia.::: 1~:~;~:ggg~5
, Malens •• r .. ,,4.1:116,288.52
• Che,·ibon..
581,195 H
" Soemlcar!.. · •
772,701),69
/I l)at3oeroel\n.
,,1,350,624.40

•
n

'l.OourageMarsob:.... ;........................... Korn.
6,099,718,72' 2. Hommage de Verdi .......... :........ , ..... ;Hos.l.
599,701),98" 3.,01l•• rtnre I••. Mont.n"grin ........... ~•. Linmander.
1,()64,llG.80
• 4.Styrinn.Melodi.s ....... , ................ ;•. ;... Ad~m.
1,080 '~,O~,20

:::

m~r

:t::

:::~Hg~:HH~

I !)oGOci:~~o n~:~~a~~n di~;~~{~'U'go~So;e~'

voorafg:lf~ude

tij(iperk,

eu

d::o,r i.~\~:~

Pr?tr1ellsen.

Bankcrr:u,ictc'l.

bootsing of reproduetie is, eeltter ttt'lllmicelijk _vnu do
mato der kunet cn bekwa.u.mheid waar\tan het cerste
/JOll hab laatstgenoemde de resultatoD wareu."
II De, gr.ootsta wn.arborg togan het
unboot.ien of na·Ifmo.ke,n van guldswaardi~~ papier uostnnt du.ri o()k
II hierin, dat. lwt iu eene
zeet' grooto mate kttMt, eu
/I wel 'f.encl({:ideit~eid vme kUllst, iu zich· ,'ereenige., AlleolJ
uin de hoodnuigufJid Vall hetzelve is I'on biudel'pnal
/I
/I

lite viDdeu, di~ I{ans oplcyert dat de f;t!aaris in zijoe
npogiug tot nabootsing of rtJproductio z~l schipbl'otl'k
1I1ijden. h
/I Allerwcgen
bebbl1u' dan -nok: de negocringen ,_
nlusttllli'ugen, die geldswBardige papieren lwbbt:lll uitIItogefco, de noodzal[elijkjleiCl ing~zieli, ,'Ow de door
"baa.r uithege"cn stnkk-en door dien, wao.rborg van
,I{uuat zoovecl mogelijk,' tegen, Damask' te -doen beveiII ligen" eu a1 wio doop. -boil,r "-m,et dat werlt VIUl
groob
IIferLrouwen, ,vereerd worden, zijn c,r, in ~e- uitoef~miDg
!Ivan hUD gewigtig bedrijf, op uit ow, :gebruik ,m~ken.
ado 'fan hetgeen de,ondafviudiug en .de steede voorlIuitgnnnde wetenB,chap loerer:a, ,,4u-:lr kunstmntige 'za.• men.tolling an houg.t . m~eijelijk. na t. volgen" Imn·
ffstig. bowerking den op bedrog jagtmakenden fal.ari,
,bet hooH to bkclen." '
"Entoch is liot ma.r .1 te diklVijla dezen laatsten
.(wnnt 001, hij. i. kuust.uaar,on b,kWMtn in zijn vak)
Hgelukt iHHl cOll.t:refeitsel daar t~ ste,lIen, waa.l·door bOWS
II cDk~~en,,- _soms, 'v,el~o, :deh Het~u "
. bedriegeo"Van bijuB
,all. Europe.ch. St"tODZij~ tie bankbiljotten of aode·
ure dl1.armede gelijk te stallen 'galdBwao.rdig~ pop,iereD
Itn~gemna!~~-; be'p~a)~,elijk itJ ,dit tell ,I"auzien ,der ~l'ao
lIa~he", Ellgaldche, Pl'~ussische: eo andere J)ui tscbe~ ,dil;)
i

:;~:c~,;~~~o!~ ;~;:!::::d;e~;:t::~~~~!~e~::hdaen~de~~.:
,leg 'om de geld.waardigo papieren bij hunn. v.rvaar.
"diging' tegennabaotsing en vervalsching te boveiligen,
,h.efbdit. miad.~ig. werk zulk eeDe uitbroiding en zulk
,eeu ~rnstig ka~.ktor bel'."IU~n, dat a.dert eeoige j ••
,ren In het bUl,tenland . (Du,t.chland) ean tijdBohrifl
.wordt uitgegevon, balweU, in 'tbij.onder over verval.

EnR" echoeor. Olara R Milliogton;. van Saigon 20
Mei Gozsg'oarJer,
12 E;:,;i .tD:~r~·p:~~n Bramall F. Hood .. vanSQerabaija

Vcrtrokkeli Scbepcn
van SRIDaran".
12 Juni Ned. stoomb. W. Cores de Vries M. J.n.
sen nRllr Batavia.
12 Juni Ned. stoomb: Kim Sing wat. Tan Tjiaanw
oBar Singapore.

nn!~ :O~~~b~U~: .toomb. Bar~n Mackaij J. C, Bierings

Aallgekomen Passagicrs.
Per Ned, Iod. Sbom •. Baron Mackaij. gezagvoerder
J. C. Bierings de iIh. Bowie., Dentjeh, Generaal van
Swieton, Schuitenvoerder en echtg, KiliRD, - 'Sluijejens
Stoff, Degens, Arnold en eehtg, Laumijt ,meVf. Plantema ell 2 kindorcn, en lUevrouw _Burckba.rdt.

1865/0 Ii 15:770,801,22
186·i/5 • 12)3!J8,355,82
Dit \'er8ciJijnsel is zeer optnerkelijk. Reb is onmo-

de omstandighedell_ hehben sUlUongewerkt 0111 net Tor.
scbijllael te, weeg te brougon, waa.rop, ik UWd UBUUBcbt
met to lUo'er klem weusoh te vestigon, wijI lH:lL folstrekt nid vnstatllat du.t de handel ten allen tijde en
onder QUe olDstundighoden op die hulp van anderen

::~~:3C~1~~e~::k~o~:~~o:~:~ij~~ Dgdew~~~~lt\'a:n g:i~~~h:~~

va~ o::~!~~:'~geJ ~1:~io~~~. B;:f,~ !~a~:.ij .J. O. Bieringe

Veoilll[l3pier.

de bijjcttell van f 500 terug ttl nemell. '·V nren wij er
toe overgegn.an, dan zouden wij ook behelftlo ,'betlluit
heoben lllOl!ten, nemeo, tEn (lpzichte, van de ,biljeLten
Vall j 100, toen van de sorie iusgelijks cen nBg~mnakt
biljet 'Rcitlerpllslu. wcrd, en daar de opgedane (.uder·
vinding lllet de biljl!tteu va.n 150 ODS gdeerd heef~,

d~ haudel te Batavia in ae laatete jaren
D
~!~!o:~~:~:ibu!~ g:irlli: , g~l~j:ebe~:~1rill~ko:~:~~n i~u~~;c~

andur~u

bij

op meer voordeelige voonvilurdon de

BUIT'ENLAND.

De Duitsche Fortschrittspartij.
Iu IBM streed d. geavancoc,d·liberale V>rtij in u~n
Noordduitscben RUks,l.g yoorde hnodbavio,! van bet
budgetrecht in militaire a~ngelegtJuhcJen. Met het oug
op de ernstige tijdMm~tandighetlel1 st.ond eehter de meerderheid een driojarig pt'ovisoriuUl toe In 1871 trad zij
opnieuw voor hot cODst.itutioDisle bugiosel op. dat de
boeksteen VaU haar partijprogramlua. vormt, doch toen
was 'de bewiHiging vao eon driejarig provisorinm maer
dao ooit in het belang aer politieka outwikkeling van
het berborao volk, Dat kon ditmaal ecbter in bet ge·
beel niet op den voorgrond gepl •• t.t worden. In tijd
van rust en vrode en ill; uet bt'zit van sterke granseo,
is tegen de jallrlijki:3cbe bewilIiging van htlt miJitaire
blHlget van eeo logisch standpunt niets aan te voere-n. De
verwerping van § 1 der regerwet en de afO'itemming van
het Von Benningsehe ,",ompromis waren derhslve zuifer
conatitutioneel en in het baJang van het pre.tig. van
di;lll Rijksdag alB zalfdtauJige wetg6vende macht.
Op dez. baan ontmoet,m wij aileen de ultrnmonta"n.
sche pBrtij; in dez. richting ware a zoowel de. l3erlijn.
Beho als de l!'rankfortscbe tiberBlo kiezete werkzaam.
De partij!eden to JPrankfort, dio eeret OR del ••tBt.
verkiezlugen zich van de lla.tioDBo.l·liberaien afgescbeiden
co tegenover de SODnemnnnsche, detilocraten een fer~
coniging gevortnd babben, vcrzochten i~ ean ndres hu.u
partij: a. tegen de legerwet en tegen het compromis
te stemmen en b. 'de af~chafli!lg te verzoeken, - del' bepaling) du.t milit.airen Bau get:!D gemetJDtelijke belll8tiagen bij te drngeu bobben.
Lang rekende de Regeering op de aanneming, van
§_ 1 d~r regerweb, dunl' dd howling van 20 uBtiono.al~
liberal en, die h.nd in h.Dd giugan mat 12 i\ 14 leden
cler Forts'cbriLtspn.rtijJ onzeker was en da3r VRO ,dazen
de wet afhing. In 89U etormacbtige zitting besloot -bet
geavBoceerde elemen~ he~ vrijzinnig progrl1.mmll te
bundhavon eo elk lid, d.t daarmede in strijd handel.
de, uit do fraetia te verwijde-ran.
Diente~g8volge o:JtvieJen 4 It:!den, dr. ~auingarteD,
Heine, Zinn ,en Kreuz, nan de pnrtij. Edrstgenqam~e~
tneeot, dat a!loen tla kerkelijk-politiekavraag van b.s·
Jang is, en weoscht drtnrom met de ,R€lgeering floor
clik en dun te gRau. ,Op de vraa.g van den linltervleugel der nationaal·liberalen, of da For~cbri~tspartij
VOOf geen conflict met de ~egeeriug terugde.ioede,
anllvoorJde zij ontleennend. V audat ooge~blik ~.cep.
taerde de Regeeriog, ht't ano de geavan..ceerden oobekeod compromis van Von ll-euniogsen c:s. dBar',zij van
eeD ontbiDding van den Rijkadng geen gun.tig. resul·
ta.tan ,voor haar antwerp verwReb~e~_' _kon.
De io voering van, h~t Septeouaat werd door,' e~liige
geM.nceerde leden ondersteund, die daardoor mede
RRO de partij ontrouw waren g'ewordeo, clBar zij, z~nd-er
voorkennis_ bunQer ,pBflijgeDoo,teu en vrienden gehan...;
deld badden, ..Dr, Schmidt beweerde. later door. eeD
zeeren. 'ving'er- ~erhinderd.te zijn gew~eBtJ'- de _-fr~ctie•
zittingen bij tewonnen.l'<iemandch.d mood genoeg
eell onwaardige doad ·te . 'erdedigen, Eerst toen de
vice~pre6idout van den. Lnr.ddag dr. Lowe, end. me
brikant. Loui. Bergorop goed. gronden hnn nittl'eden
uit de fractienankondigden, volgden dennde.en dit
voorb?eld, zoodot WI eden do kleine fractie verlieten,
die nil. uit 84 ·leden ,beetaat.
Natl>ariijk werd de dubbel.innigehoudlng der o.tio:
naalliberalon ten geerBte gelaal<t" be~ comprom:s·,oor.
stel, als .aodonig niet, onvoorwaordelijk. verwerpelijk
geacht,. d.ar biordoorop beperkte wij.e hat bndgetrecbt
gehandb •• f{l word,. en ,Ie legerwet bep..ld,. ooa~nne:
melijk bevonden.Eugen Ric"ter nam .' de leiding. der

bulp

~:e~a::a~~:n ~:~~~O~~r(~ir~j:;;:::o;~:~e;k l~:lo:il~:~ b~:~

zal kUtlllOU blijven rekenco.

Het is zaer deukbaar

~;!n!~:~ey~;e d:Rnge~~~ear~inin of EI~::;a 1::~dU~~~~

van het kapitanl, wasrmedo thanB yoor EUl'ope~.
Behe ra.aniog 01' Java gaop.r."r.l wordt, woder

~~~t w~r::: h~:u~::I:oee~eehn,

v:: _il~ul;ooUdQI.t:i~e~e~·l:ln~:~

mooten gestllakt worden door dt), geldkantoroo, die

thana van deze operatiell hun wel'k makeu, lUaar de~e
laataturi zeIt' zullon wollicht op llitgebrl:ide schaal de
hulp van'du Ja\'al1che Bank uLlhouvou voor het to gelde lllaken van hunue porteftluilies. IIeh is nog niet
veel j,.. en geleden dat de Bank het ondervouden heeft,
hoe plotseliog de crediebbehoefte kau opkomeu eu tot
een \'r·aron cl'edi",tstorm kn.u nnng:rooien, eu do kalma
tijueD, die \Vij DU .Inatstelijk doorleetd Iwbben, U10gen
ODS d~s n~et. verlelden om, to drll.len met het nemen
vun 0.1 (lie voorzorgsmo.atregeloll, wal\rdoor de Bn.nl[
ook in tijden van cridit~, zu.l 11U[1nOl1 b!ijven \'oort.galLu
met Let vorieell:en vl\'D-,de huip, die dan vGlIfal noD-

dig

~Bl

zijn om grooto onheileu tu \'oorkOIUt3Il".

Bij, Kon~ besluit, 'l,oo'rkoinOT~da ia de Java~cho COLlrant :van 0 dezer is besloben:
Arb', 1. ~Iet intreldti n'g vlln 8.rt· oS vnn hat Rcgl'cllleut op de regterlijk~ organisatie en .bet heleid cler
jllstitie iu Nedt:rlatld$~h Indie, "·J.),or ,ZQoveel ',' Jill) & _en
l11adura bvtren, nlsmode "all art. (j17 va::: h~t Rugle.
uwut op de burgerlijke regt.a\'()[',leriug \,0t?r lIe, rnd~u
vaD Justitia op ,Java' en h~t- Ho.)g-gt;kegtshof 'iu ;Nederlffndsd-Indie, is de 'Gouv2'rncl_I'r-G-enmn.!t.-l" hi~\'oo/.{:I,
dc bHhnudeling vnn aUe burgtlt'lijke ,zlllten, wnarin -de
rogering van NpdeJ'landsck-ln -ie, ul~, n:rt,egenwoordigen~
de den la.llde, hetdj eiscbcmler" het:t-ij verwereuuer,
wijzc, a18 h,?o~dptu·tjj, of weI als gevoegco of tu~schell-'
korooode parttj optreedt, op to dra.g6o, ann :speciaal
daartoe Ba.ngewezen prakti~ijlJ8 te','Bat(7)ia, Bamaran!l 60
Soerabaijll,geveatigd, die den tittll zullen 'Voel'en van
Ia.Dds~1\llvoku.·teD, Cll, tar ~itlr;tijJelijl[e, vervauging, zOQ
noouig, aen fLud,er, praktizijn knu worden gokozeu.
Art. 2" MUD wijzigio'g, in zooverre vau art. 1 Vlln
On. beBI.it . ,·ar. 3 Februal'ij18G7, No. 31, lInJisch
• ta.tbl.d No. 44). ·\VorJt het getaladvok.taD-gencraal
bii' bat Hoog-geragtsbof in Nederlund8ch-Illdie van dri.
op twee teruggebrogt.

DE JAVASOllECOUItA.N:V bevat een . Gouv, besluit,
wa.rbij wordt vastgeB~elu betReglemaotbotreffollde
lle zluueoet_elHng en. de ,~egb~Dlo.~t, van: den ~andrB~d
te Ternate 'enda bil die ' regtballk zoo in' burgerHjke
ale in Btrafzakeo tevolgen wij~. Y~i\ regt.plegi/,g.

Pro testants cl1eEeredienst.
ZONDAG,den H· Junij .1874.
's morgons bal f 0 ure.

~:=;~jn!D g~fZ~n,V~:::a:l~ti~~~h, v::m ~!~:t ~:~:!~gr~:

DOOPSJ3EI)IE~ING.
Da.PRL."IS.

P. Oarst van

R~,~i.tsc"e bark. VelDS.. Lodborg v~n Arnoij 29 April

lS7a/t l 28,820,732,51 f 6,817,100.60/ ';,110,108,16
1872/8" 25,568,458,25 • ,6,552.1·:15,911 II 7,297,2U3,48
lS71/~" 27,298,151,90 , 6,02!l,!l30.79 .4,8841,G08,60
Uib de bOVt'1l metlegedeelde cijfofs blijkt, dat terwijl
do discontceringon bij de hoofdngenLBcbn.ppen 01' JavG,
name!ijk die te SamBraug en to' Soeltabaia~ 'belangrijk
toenamen, ~ij bij het hoofdburea'u met en •.f '2,000,000,
verminderden., Dd discontorekening ,van de hoofdba.nk
toont zoodoonda cen lager cijfer aao dan in de laat.te
tien jn.r~n het geva~ is geweest, no.melijlc ,in, h~~ afge~
loopeD boekjl1ar sis -boven I 6,961,201,88
en in boelrjaar 1872/3 II 8,918,175,37
1871/2 " 13.015,938,23
1870(1 u 9,508,571,14
1869/70. 8,059,419,16
1368/9 • 1l,19ct.332,lS
1867/8, 15,B27,681,05
1866/7 • 20,903,201,lH

nomen :\13 uit b:)veDst~a.nd OVtlfZlCb.t zou kunnell worden afgeleid, Met dut al i. het een feit d.t de handel
te Hu.bnla. in Iiet laat.st verloopDI1_ vijfjnrig tijdperk
voel Minder behoefte geuad heen ann de credi~tuulp
dH Ba.nk dan Hoeger, eu do l'uden _hil1rvau kau geeno rmdere we!ler::. dun dOlt de ha.ndel li~lf over mear
eigen m.iddelell hcoft t9 bedChikkcn - guhu.d, of u"-t hij

Bovendicn is cr geen redan om to' voronJerstellen,
dat-men or in 'slagen' z!tl om aeo biljet te vennard igon, dab 01et yoar lJamaak -.vatbaar _is en er bestoud
dus in !Jet tegenwoordigo g'l}\'a.l werkolijk gecno au·a..
l€iding tot het nemen ,Van et'D maatregel, die het- publielc tot, gl'oot ongerief gcst.rekt, en onze Bank op aan·
zienlijkeookoBten gejaagd zou hebben.
liut- komt mij Diet Olibelcngrijlt foor om hior o\'er
to nemen een ged.eelto van den brLf van de heeren
JUII. ENSClIEllE &, ZON)~N to IIao.rlem, gesobroven nanr
aanl",iding van een hUll tel" bedchtiging gczondeo
exemplaar van een na.gemaakt biljet- van f 50:
I/Bet is ceut) onbet.wistbnre wBarueid, uat alias wat
/Jdool' den ~eDi3cb is, gewrocht d.oor meuscbenhnndeD

Ro~t:~~:~O{~.c~~eb~ei~;. :e~~t~~w~o:V'

nngenoeg geheel luur, oOfBprong in hat meer,tier, in
disconto gcnomoll handeispilpier. Voor de dric ill bet
vorig jafln'oi'slo.g olllscbrl}veu rlll.u·i",keu (bladt. 11)
krijgt men thana de volgende cijfertl:

gelijk dnt

~::' ~:zftB~~nuo:;ut~;~~!:r::o ~eeOn ~~!~~f~~e:~r :~d~~

AangekomenSchepen
-to Sa.tnn~ang,.,
Nederlnnd.che stoOtnb. W. Cores de Vrie., M .. Jallsen
van Soe•• baia 10 Juni Me, Neill en Co.
Nederlandsche achoeDer Liong Tjoa hium Eng. van
Bandj.rmasin 3. Juni Ueirn.

dtlze . vermeerderiug' \'indt

;:~~c:~e~,~h~~jel~~)l~ ~~~t)n [jQn;n:::r~::, R~~~~o~!~d~~

van bankbiljetteu, zou eene onvermijdelijke verwBrring
in de circulatit:l ontstaan zijn, indien to gelijker tijd
~~r~~~~Lten van J 500 cn .f 100 "addon mootcn gemist

SVUlli PS.. 8 HR.UI HT BN.

to z"men , . / 39,447,907,67'
f 1,3,047,9~1.[j7
en iD het 44'. boel(j~arlB71/!l . . . , 38,212,991,2C
" " 43'.
IBiO/1 •. " 36,747,Q71,06

to_ docn aaulli(\ken, on de vroeger in 9}uloop gebrkchte
uit. de ,c\rcnlntie terug te _trckken.
D. Directie heef' dez. vraag olltkennend benntwoord, 'zoodra !iij op d~· boven ID0degedeclde grondcrl
llo overtuiging erlangd_ had da.t, behalre de in handE'n
del" policio gekowene valt!Che biljetton, gcene meerdero ·in omioop gebraeht - waren, en boveudieu is· ,op
hn~r beeJuit vun gl'ooben -invloed geweeat de ov 'r~

~~g~~g~rn(J:\D l:f: Cij:~ul~~ie ::~e~~~~te~~:t(~:T~jgl~~',~~;~

,8. Themse Tuonel Galop ............. " ...... Kiihner.
ZONDAG 14 Jnni.

,1102:),329.94

I

gr.mm .. dor. ]i'ort"obritt.partij weer. D.· verdaohttnakingen. Van nationnal-liberal.e eijd., door. de regeerini!~'
Ilers~uu~~eok@nd uitl!:elakc, kullDen baare~r bavoa...
deelen dan sohaden, Voor.tun toch SRI men het .pol!-

tlerr~. .-.cw- ·~aa'~lI.a b~' .k~rlngewlkkeld ·vraogstuk. G.bazihadd'ltpraafjf~.sIlet

lrllen

all,

'V ENDU-TI1I-

Hij «taB veor hOvellng ·lnd8WlsggOlega.lteb ·. t-

volk :iii~toeIrt!1l · eftld8a" lIII!.. doe milita~vr&8/l' . ' . ·tegengeeprokaD,mlllU' intQgendeelgeba4w.innig . ge. · op.eflllrl/: van . ~ herat washam een even gemakkelljke .
waell~ ' ~Oot
l;'~etlltki.s!Rg&limO.tell \ftt'o:1 :glimlaoh. t ..ala. wij . tlr ·op Ziospee. Id.en • . Z.lre bad. bij, ,oP.· be. 'iloglng ala het. k. rommen van den r~g. 'cLesd geen ,

op .J;Jinsda.g den . 16" ~ ;

toe
' I
. MfI.

deili B'aDd4IaV!ag ...1l'ilot· b\:idiJelreollt-·i&'Dbg geen<lDtlO. ,een oGor .maoneD v~n 'h ,ok dnidelijk .oelbare w~ . twljr.! of nij tOil ~oor b~ide bs!egingen 'er kom.en. .
,oo~ Jtli:eniDg $1ID. en; lIeeren.
wapeiJiDif;' biW .beliit: eensr ; liIijI; ' meenlog : tesetlll,ar.. .ou eo .daD . nan dezen of ganen : -hoogleeroar. een 'paar
OndertIlllB.hen . blold b~ .. ook "lin onde reputable op. · :
o~oorloMd6" reg8eri0f!8pre11l11$' ,!tan nooltl,..oI!onwd
108.e oragon gedaan, .die metl1e~ .vraagBlUk ·io.erbaM, .Ji[eh IIsptta ' nogliltijd dataij een ~t : werkonder '
wordeD ale rijk.vijll84,i,l; ln~io", de Regeering . ~at.tond~n; ja, zolr. eene 0[> ~~ thoe, met de oud~~o
han4.en. bad, waarover de wereld 'weldra ,erbaaBd . IOU
boogste \Volge.end lichal\tn . .vedagen kao .t?t ·e.n bhnd
d,cbter " 80 don Roctor magntftcus, welke damo Lat\jowsl!lll.·"
,.
.,
.
ill eon hnnner pakbuizen te POELOE NJA.MOOK fan
werktuig barer dictatoriale ' pl.",noo,· 000 10 bct vel'kendo, sr o.or gebabbold' alo ov.~r d •.. groote quaestio
. AI. hlJ met egn vooroame mend.".. eannncht op do
hlan.ba"" .d atd. gronel- meer 'en mee. aan ho.t beglo,
vanden d"g'. 10 d. bibti.atho.k kaurue" bem we!ten
societeiL had doorgebracbt konman, oen halfuurnadat
S<IIlol>B niilrioDBal-liberalistlJe gad oot-ink.",. D. · Fortachtoreen .ion rond.nuffeloo. en opladdertje. ~taan,
.e ge.cheiden w~~en,d.~ lamp ~p zijn kamer .ien brao·
te .amen
.chrittapartij 'OOftaao gelcid door •.: Ho.orb.ck, Schul: . am oco boek t. ,oeken dat nlemand . van one OOlt bad
deo •.•. 01 .at h~ er blJ te kmkkob.oUon.
I
.11;11 Z.~keQ
, .e.D.IiI8~b . ;. Bngen ' Uicliler, i. iDwend.i.8 .terker gebooren noelOen en waari!l, nIlar hij •• i, leto heol bij.on. Toe. a.oh"si z.ijno otudien vol~rAobt bad .waren
B.anl!&&laob.e
1,\
•
.
.
~
~
.
'
.
,
..
RIJST.
word.D. Haa•. ·zw.klt.·· .ijd. ·.b lijfl hot.. ecouomioch ge·
der • •o.ver een hoogot·belaogrijk. ~nderwer~.laan G1oe.t.
',iin Hoegere vrioD~oo o.ertuigd,. dat bii.,de ..~eraoh~e. ,
, bied, daar dO ' partij dar .·, GeworherelD." . o~~er Frano
Gol:'.l w"~ echtergcen ~Oll .g l.be~g.t. Hl~ ""am <el<len
ItJkete kerol .was dIe er bes,oDd; .doch" IllJ had oaB met
Dr.;;;; merkeD·14
U
.. .
DUDcker ·ei.. Mar Hirs"h' op' don Guur ruoe'hJk s"men
op lapp''', doch ,et'ZUlmde noolt, al.h~.klVam,na sf·
me.r van no ode en lachte on •. mt. Z~n doel Wee be·
kunDeo worken met de me .. dorh.id, die met Schulze
loop .onige· oogenblikken to blij.eD, ten eind. prof••oor
reillt. Bij. de promotia. van den . bf\lf oimpalen aristo·
iii kavelingen vau 25 .skken.
inlichtingen '''' vr.~en omt~enl . dil of dat wal profe.~.
C~~Rt, . wien blj de, .sehoenrieruen vllBtgebond.n Lad, wa.
Delitaoh de .trenge seheidi"" der politiek .. 0 ,d~ ao·
(767)
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ciale vrageD in aOLt oeemt. D.:Forto.b~ithpartlJ IS de
Bor wd . d4~ba~uorln het hchL ge~l;etd b~d, ~aar blJ.
hI) een"der .p.ranl~fen, en een paar maandeD: later
eel1ige, dio ten gcvolge ,.der it:!gerwet~g\t.n~u~ tot Spllt<Jeha&l, n~g nwt te.~ vaHe, t !:~~~o8t(l DIet 10 overwerd hlj butten, blJ eon ande~t;t~ voornn.mcn frtenu to
Op Dingsdag 16e Jurii 1874.
BlD " 'genoopt wordt.
. . .
,"~n.temmlDg met zUn onverzaaohJkcn dorst naa , kenlog.ere ... gO,na.gd. Daar reed blJ met, d~ freules te
DOo.r dd aanbemina der. leg.rwe.t i• . d. verhoogtng
01', b.gropen had,
paard, of gtug lOet den. ouden baron Ult Vlssehen . Daar
lull en • wij ill 0". ..endn.loo... l · taD 9 UW' prooie.
dp.r . r Ma.t ricular.b eitri.e" met Lb:r. 8635000, d. i . 6 ~/'l . Gehazi bnd \' o~rtil de gew?onte aile spreukon en
keak de gouvornAute tagen ·helD "op, ~fl!lchoon de eigen
verkoopen :
Bgr. per hoofd tier be;olldng, ,~or It.et j"ar 18! 5 DI)O~..
~ernachti go ge r.~gden, ri.ia hi,l bier .of dllBr ontmoette"
zuster v~n Gel,l lui bij eon eenvouuig Dotaris op eoo
H9t d()or Zoe-wR.t er besobadigde .gode.lto "an:
.akelijk gaworden. VormeerdarlUg der bela.tlUgeD Ie
1R o,'n alpb.b.t".h r.gleter 0[> te te.kenelt.
dorp hU1Bboudster wae..
..
.
.J c EHCV R
No. :1107 11:36
een ••• r .g.eohikt miMel 0
sllangs. de eympntbie
Danra .. ontleellde hij, W8on GO,' 'I pn. gof, eilaten:
. Doch Ulet dot.•1 konden de•• a"n1.ienIiJlt~ relsties
111
voor ' het ij'l.eren budget ' le vcrmilJderen.
Iodc[ocn Imn waten welle cen oflect dlt ma.akt. Gehay"l
hem ~~n ko~t Dtet gaven. Ret levan met ZlJD ooverkon. 113 1.oo'n aauhnling, .ve.• lboteekanend zwijgen. AlB
bid,lehJl<e eiacheo trad op den voorgrond.
men er lueer van, wcte,lI ~ilde, v8rwees: hij zijn tcgoo·
Gehati zocht dua, e~ k['eeg epoedig, aen rectorepast;.
gelo,t uit hetNed. Bchip WILLE~I POOLMAN,
.Gemengde Bei'ichten.
partij uaur 8t'1l 'crkendo auloriteit.
je it,} ,een afgolegeu hoek van bO,t ,l,md, W&ar ,m en de
Kapil-ein PEETERS.
Ik h erjnue~ mij den \lag vaD Gehazi'a Co.odidDo.te,
ijdoiheid had voor z6ven jongeu9 eon gymnasium te OD(775)
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_ Een c'nri('u!J ;'races . ...::... 'E en Bel'lijDscb heer bl!o
woaveD rerDlcld, nog ala di en \'lln gi8t~reu. At wi.,
der11Oude~. D~o.r correapoudee rde hij bij ~en Bp81ltlamp
zocht ODlnoge l~en Zool ogischeu tUi.n nldnar, l\·B:ft.r Lew
maa.r even leon hll(l zich naIJr ' t , D.ullitorium , begev en.
met zijn ,l'OOrnnD!e vrienden. Oak die correBpondantie
vooral' "de 'zebra' sche'l!o ,te b cbo.g'e n. ,Argelooa nn.derde
Er was zeJf~ cen rijwer DBar Da.rthuiaerberg 'Oln nit
waA talcntv.oJ. _
hij zijo ~i tweling, die hem e.c ht~r ongevI'llagd , ~ij tij:l
goal.II!,.
Geil.,i .eureef Dan alleu zODder onderscheid dat bij
.Dlion nag wordan v. rkooht:
Zond~gl3c he broek va-Lte, W'!l&I OP de ver8~hriktc b l;1 e:C!lOUGehA1.Oi \faa dood"-alm. ' Hij vertelde ODS Inchend, dnt
volmaakt tev redcn was, masr nan ieder in het bijzon ..
V E
No. ~ Een kist lnhoudende
wer met nc. \lterlating va.n elm c root dce~ 'rllll dnt OQ.bij Je uri" laatste <lng,n uit beginsal niet. had "itse.
der, dot hij uit.l.uitend op zijn hll:1' rekende (.m wat
9
KOFFERS.
m! s bare klecdtugst uk, 'heb hazt,npud kQ:J6. :Niet ~ \'reuel1
lOCl'J (II) zoo rUB euo roman, di~ op unt l-.DOlllent a.an
meer · iii 't z~nneLjo gepltiah:it t~ wordoD. Hlj wou Diet
met de' bekome n leE!, eil!chtA . hij ,-nu dd directie Bella30 heeren HOEDEN.
de orlle ..... , uit d. h'''HI bnd gelegd, , Ik krijg . toeh
blnffen , maar .erbeeldde .ich toch dat .ijn taleDtcn
dev~~goediDg yoor zijn'- ger~iTJe~rdc broc !t en fo~r ?on
nooit mcer ·dan den ~erdcn g rllad: ~1 r.:d hij, . 11318 ik ~ r
wei waBrJ waren op cen groo~r terrein to schitteren~
24 heeren PETTEN,
geleden 8chrU(. Dr. Bo(l inu8, dlrccteur ~c£c r 1U~\~h.
doo:-kom". - - -'- Wlj, di~ r,oovee l killmto bij di e ' ~o G cluhki.g had hij zijn shudiu, zijo groot werlr, zijn
EN
Ling, we·os Jezen eisr,h eeuvoudig -v an de h u.~ d, . \\'Q. rlogenhcid niet ten tODn Bpreiddon, waren er dup e vl1n.
g6yoel vau plicht, en lton hij geduld ocfenenV E No. 3 /4 Tw-ce Idsten luhoudende
op bij \~oo r do I'echt.baok g!3 d~gvunrd wcrd. !let geT
Vricnden, dio zelf niets ter wereld to verlangen of
Ais hij, Ge hnzi, mj~llr deli dardon cf ook den, tweed e n
recht leg de als,Du de yoJgande \"1'a~g aat;t cen zooloog
gr."d hr.eg, w•• 't beter dot hij 1."kte. Do heelo aca·
te wen.chen habben, loopen .elden hoel bard in 't be·
12 Kinder-wagentjes.
voor:' voerlt de zebra zich ui~sluilel1d met pla.utaaruig
demi e zou cr Scl:UlU_ C vn.u sp~ol(cll.
lang ,van Ce D tlu llerj maar als men alechte no.uhoudh eo
door Zoe·water bea.hadigd, g.loBt · nit .et
voedsc! ' of venlitlut hij olJder. bepnaldtl, orn~ta:ldigb.e .
Zooald men rtleGtJ weet; znkte G~bl1?i ni et mnar
t elkBlls \l'ucr op he tzelfde Barluea ld klopt, dan luietert
Nededandeebe .cbip WILIJElI:[ · POOLMAN,
den .ook dierlij~~ e r;df8t~J~dighc~e n ? Ofdchoon ~c~ etl rste
kwam hij t r met dolt. '!.erateu g rnn.d door; mind<er, nll~r , Hindelijk ook do miDst \'oortvaren'd e, a1 is 't maar voor
Kapilein PEETERS.
gewooDlijk 418- ~t1gel all~geDo~en wordt, i~ daorom de
't n; ij \' Dorkwntn, DIU f,ijOG nntwoortlen op 't e:Iam o n
de af~ds9 01ing.
(776)
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mogelijkheid ,'on hp._t IURf;;$io nog ni et bUltcngcslotcn,
Eelf, dan tegc ll\'olge fau d u t.ontiuHiua, dio yoorof ge-.
't Oeb l: urde dllt een drie· of yiel'ta,1 van Gshati's pa·
WUB bet alltwoord des gel e. er ~e D·,
gann waron, en om dell r oep, die ,",m hem ,nitging.
troone met ~Ik.nftr op de jacht wnren en, ten govolgo
Derbn.he had Yoor ' bet er trl\lie werk ge'l.orgd moeteu
Nooit h :lOrde ik eOil I:Itlldent op Zijfl e.XI\lIlen zoo weivau de ' Ir\tte 'des dungs, alB gewoDs st6rveliogen zich
wordoD, meoDde de rcchtbao K, cn eprak h ~t ~ch uldig
nig nntw lJo rlicn, llooit etHl pruf~ 8sor zich zoo vcrrneic:l
in LH~t graa hadi.len gevlijd. Ala toeva.l!ig, ,en oadat aile
De op den 8 dezer tongevolge zware regens uitgesteldl'
,iit. D:lar dr. B(}dinu8 zich ,r:&iet RUll dit fo nnis wil
in bet uit mc ten mn It gt'lwicut dor "rBgen die gedn3r!lo,
hazen en pat.rijzeu hun aandeel io de bel80gstelling
onderwerpen en tegen de' volkolllen afdluiting a,llcr
Boeken Vendutie
der nutwoo rd du die verla.n gd worden. rrofe:;~{)reu zij 'l
hBJd~n gc hacl, brn.m or CtlO op do geJachtc; da.t Gt)':
hokk.n proteet.. o!'I, ia het nog onzeker o( ,ieu de be·
ook lllcnac ue ll. Zij hot)l'en , eu JU et reden, Heye r ,tich·
IH.zi t.o.e h eigen lijlt eoeo' zee~ geqchikte ko.mersad cou
.01 al. nog plaata bobben,
zoeker (len ' oieuwe broek tn l kUDnen n.anecbRff~n . Di t
zdf duo Ilod e rco. Ah men uu e n d:m met een licht , ""8Zien cn llOogs twaarschijolijk wei oen of ander zou te
Op
Dinsdag
den .6 dezcl'
proces is \'8D _ te -b root " e)aug o m ni et aUe r~c hter·
hoof4kDikj o of eeu euk(;'1 woord van toeetetnmin g he n
v~rtelien bebben wat tij geon "BO aUen wisten, vooral
des avonds te 8 ure,
hjko inBlaDtie n to doorl oopon .
:laumoedigt, dan ziju cr mllnr weilligoo die de "erzo e ~
nu hU dri6 jnar lang mooderzl1lig 8lleen~ onder klein..,- In· het depart.men t Il Oltc he,·dll~Rholl e · vindt
king ImuD o n wcerB~ttnU VRoO meo r to verradcn dan v.' e n ~
atedelingen en kwnjoogens, in zoo'n uitboek ge.zetoD
in de
men, Moals vroeger werd gemcld, nieb a!leen cen tlf~
had.
scholij !r ie. Vooral ill mijo tijcl, toe n nog het si erl ij k
SOCIET BIT AMICITIA.
stalllID cling del- ~GUrU <!U6, mUilr ~oJ{, en wel te I.l3tret:4,
Latiju, zoctcr dun 'honig/ VflU nil e hoogge-leerde Upp eu
Hij dO dlde uez) godachte aa.1l do 8.lideren mee en
CA'l'ALOGUSSEN
_ijn
bereids .er.preid.
cen rnkomeling _der Ga ge s .\'!l.U V flnct}c, ceo gr ij aan rcl
vloeidt', wa:J or. een buiten go woDo mntJ van zelfverl oo allen bleken' 't oe ne te ziju Gat man va.n Q-ohnzi ,'eel
Met kommisaiea beJaet .iob
met een eerbiedv.eh.keod Y,oo rko~en. _NadR t hij l'etirt.ig
cheni[l ~ t oo nootlig om do lipPfd u nh.. t eens of t o likpl~i-l.iur IWll hobbe n.
I.Iij was een llBllgensam meDoo!.:.
jaar lan g ga rnee:ltenrboid er - Bnn ~ (}" pub!i ~ke wegel1
kmL Gehuzi lO;tn du dat zwak e u corbicdigde 't. Hij zei
in gez elBc hap. Z6' hadden weDigmaal 6cbik gebnd ill
(772)
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WIlS 'gewee6t, le(· ft hij tc:ge~woordlg: V8~ hefdeg3\"'eu,
j~ en uecn, waar zorgde dlt.t hij ~Ik antwool'd li ot
f.LjU uitvRII"n en opmorkiugen.
die hij "aaral ~ s Zoudaga in de resto.uralictJ oph aalt,
\'oo rnfgna n doo r eo n kort", he rhnli~ van 't geen - ~ijD
Zou 't Di ot lUogelijk 'Zijll hem Wilt dichter bij te
e:xamiQato r 2.00 ter 8ue~o bad opge mc rkt, Een pllnr manl
Jtrijgen ? eu :tou 't dBn nie t tove ~' 6 goed wezeu nle
_ O'er d. k08tb •• rbeid der begrafcni,.en to Pa rij.
seho ut bij O(Jll getlucbteu oak, JUIU\1.' hij gliwlu.chte, nil
hij dl'l pInk na.n den kant goo ide en i.-"ta an.dere bij
komt ,8.:1 de hand van F ra ucieq ue Sl.rcey ean ,:~erl,o
de
recli
fi
cntie
door
proft:8_sor,
y'(rO sclialluII, fiat Ul;lt
de ha.Ull nllw ?
waardig ",tikel voor in d. XIX. Siecle, Het wcre l<llijk
Op Vrijdag den 19 dezer,
gnu_Beh o collegium 't geval voor eell grap hield.
D~ h~v l'ell sprnken er verder niet over. Een vlucut.
gedeelte der teraardebcate lliu ge-? i8 reeds duut' geno:g,
.ullen SOESlI:[AN & Co. in de GeDeraals waning
GtlhnZii ging na zijTl exnmeu niet uit rijdcu, gelijk
wilde c61l (ien , diG snaterelld over bun hoofden vloog,
maor daarbij gnat .men .l\ltbati8 volg~n8 e~1I ruet lnrlef
voor rekeDing van den HoogEdG. Heer
dit
t.o
do
er.
gebr
ulkclijkWRS,
ma
ar
llRor
uuil3.
-';Vij
leiddo
ae
nau
dn(:n
t
af.
Voorsha.tds
was
't
oJf~r
op
fa werk; ·nan de .maide ge.eft ru e n op VOlgC llS welke
\'ondcn 't saai, m n.nr Boliede. ;
.
het nltnnr der \'rie~HlfJchnp o<?k al groat genocg. Docb
A. A. G. FRAPPIER,
ld0668 men eon ove.rl ed uDu wi 1 hobbeD b egr:lvcu, e n
Gchn'l.i . b lufte ook uiet, _Iut hij d o oerete drie DlQllnze .kwa.1neo or'a nvonds op t erug j jll, een fao heD,
daar mede is de Z83k o.(ge(I'l4,ll. Nict nh~l)O Wilt . bet
vendutie houdeD van ZHEdG. netten inboedel, waar.
d ~ u ge~ n oog ill een -boek zou elaan, maar vertelde
die, toen bij Lhuis kwnm, to~vBlJig oon bl'ief van Gek.rkelijk gedccite der pl eeh li g!teitl bekeft Danrover
onder T.fels, Banken, Stoelen, Knaapjee, Coneole.,
8nn
iederee
n
dat
hij
't
hool
dmk
bad.
W'ij
d.chte
u
ha,i
op
do
po!.e!einen
va...
vond
Jiggen,
.pr.k
or
begiut ceo eindeloos lov en eu bieuen: in walku Itlnsse
B"ff.t, W.s.b·laf.la, LedikaDtell, Hang- Kroon. en
Ran d f.) prijsV'rung_ 'roen' al de Qutwool'{!en illg e1t~mc n
zalfs met zijn vrouw over.
men d. teT8ard.bestelling wil doen plaate h.bbcn, of
Tafel.lampen, GI.. cri.t.1 poroelein eo pleetw.rken,
Waren e u 't bekeod werd dat eell heel auder don Ge'l\revron~, ,die zich deD 88ngennmon vleier van foor
de pri eR ter een koorkleed!al dragen of ni ot; over
Diepehs, en. Keukeo·gereedechap:>en. Een fraaij. colhazi
do
goude
n
mcdn.i1la
ba\l
gckregcD,
toen
x.ciden
drie
jaar,
toen
r.ij
de
bruid
W8.S,
Dog
zaer
goed
berin·
lllcer of IDir:..der zwaar klokge !ui, dofftlr of gln.I1z", nder
lectie B:oemeo, Een 'l'entwagen. Een span deDgd·
wij , lin,~ we ODS v~rgi8t haddon, en dnt het, ze kel' eeo
nerde, bc~on in YJllen ernst te jammeren over ' b baar
gewtlad \-au den kerkdi e:J :1ar, wit t e of andorc k o us~n
.ame WageD·pnarden, en wat .erder te ooorBcbijn .al
auder. Relce rJ Imjet moeet zijl1, \vn.urmoo hij zich benag on.b eko nde f~it, dat ' zooveal tllienteu aao ~eo 8C~·
der b:!nmhten eoz " bijzand crheden Wij:~rvan me n m et
word.~ .gebracbt.
zighield;
een
'",:,erlc
.
o
p
e
i
ge_l~
hand
CD
al.leeD
uit
liofde
tcrhoek
verkwiet
werden.
-Zij
Wl!kto
haa.f
mao
al
weet wallrover zich meer to verwonderen, de klein(765)
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yoor d~ we ton8c h",p oodernowou - - - ; due eigeoj (\kkl3nd ou pl8gend op •••• er nog ceDS over te
gecstig heid of .Ie onkie.ehh. id . Meer en meer doct
Jijk
meer
dau
een
prijsvrnag.
Ondcrlu6schen
kan
ile
dau]tcD.
zicb L8 Pa.rij! de wenscu kennen do.t ar ean em de
Op
:M:aandag
en
Dinsdag
den 22 en
omtrellt,
di
t
punt
.r0ed.
nu
maede.lon,
dat
.r
.-van
'
t
Ann
die
opwokkiug
werd
gevolg
gegaven.
Meneer
kome .andie onzeclelijke .peculatie lOp de beur. \"8n
groote \v or!e l zOulllin als v~'n de prijs\'rang-, niets cou
dacht or ui et aileen nog eans over, mBar began er
23 dezer
leckeD i.n de 'treurigsto owsta.odigbcdcu des lerena.
wa..
_elf. hij een volgeud. jacbtpartij met .ijae vrieoden
verkoopen SOESMAN & Co. tegen 2%
opnieulV van .
Op 't la.t.t van zijn noademi.tijd legde G ehnzi zich
"endu-solari.
FEUi.LLETON.
eter k op bet aaululOopen run nieuwd vrieuseh~p8ba tlo
Doell ongolilkkig wos er oak toon weer een vluoht
'6S0 schoone en fraaie gebouwde
den too , W'aar hij moor knit • . zag, .Ioot bij ,ieh bij
.enden of . een koppel patrijzeD, die door bun goed.
Sandalwood
jODgelui van nna.m en galli .un.
. '
voorncmenB been vloog. Gebllzi b!eef ~()g dria andere
Zel f. Ulo, nden \Vij. die minder 8cJ.itterden door
jaren lVat en .vaar bij w.e.
(Word! v.r.olgd. )
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.-Me. Neill· &.· CO. '
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Dingsdag 16' Juni 18?4,

Boeken Vendutie.

Vendulie. wegens Verlrek.

Gchazi.

Een man zonder hart.
't Reb .weioig lust · d.n mensch, wien bet ditm.al
geldt, mijn vrisnd te Doe me n, of schoon hij pilat in de

rang eu geboorte, _dat bij z.ijn ne u~

foor

OD8

rij mijne!:' academi:lche konnisson en ik een tijcllal1g'
hem workelijll : beb liefgehad:, neen! niet ZOO1.ee r H e f~
geba:d ala weI bewoo·ierd . - Laat mij m og~n ,zeggeD:
roet HefJe . bewondc r,t en nlCt bcwofll.llJriug liefg~ had .
IS Morgens, als .de t on p ns is opgegRtlll en de dlluw '
nog op bet y..,ld ligt, zijn nlle bloeme u ev::-u sahoo n,
ooderscheidt bet _oog d,e giftpltu.!t nid ruu 't genezende kruid. Kom tegen ~oJ? Ilvond, dan wetuu wij er
meer van.

vlug a16 bij wenschto. In do .k.riogaD, wAarin hij zich
poogde in te driDg~!CI, golden hondigheid eo kc.aplltlid
sleehh in do tweeU6 phu:.ts. Geuazi mocet zich oerat
zekere rusniere n, zekertt nonc halance eigoD' woken,
ear hij dalll" ecn tooo · m?cbt "oaren ; js, hij was goo
: n oo dzJl,:\.kt zieh veruQde riogon \'ao all erlci aard to ge.
trootSten, tell eindo in 't vo oruame gezelschap geduld
to word en. De quac2tie , \fali of iOUlaud hem ondt:)r
zijn b escbc rmiug ,wilde De'muo'.
'h BIt3 0k toou boe plooibaar Gebo.Zii was. Hij bad

lk noemde den held ,an miju klein droOla GEluzr.
Iedereen Qegrijpt, d~t .dit ' Zijll ftLmilieilanm niet was;
eveouiin de. Daam dien hij bij dendoop . v.,,:. ijo p.ter
gokre.gen had, . I~ herdoopte hem aldus, OUl·jllt hij ill

zijn lui al 'p oedig d"orgrond on den man, dia n hij
noodig uaci, uitgeko ze n. 't'VUiJ eeu rijke jongc n, met
zeer we iD ig beraen3 en eeo groo!e mate VlUi ijudhuiu.
(-hbll~i trad ill zijn dicnst en \'uhle met cigeo8ardigen

miju o~g in rechte· liDie' ·eo n ufetammf.lillg was vall den
kDocht dea pr,Jeteo, die bet .z il.er van Nii.m.o den
Syrior, 't welk ,_ziju ~ec~ vc~ama'ld hnd; op diena nuam
in oDLv~Og6~ 1Inm ,'e'n Yoor 'dat 'fdt met, mtlla~tBc bh~iJ.
ge.traft .werd . .Ook mijD' Geha,i . berstoldo !:r••g pro,
fetenmant.l. en .t.k, . w.ar bij kon, hel aard.eho .Iijk
in .ijD oak.
I.der '. w~et; dat' ,ulke lied~n door do grooto me ~
nigte ' di.k wijls met de· .p rofeteD z~h.e.n verwnrd wordt~ n,

en ' 't ·kan dUB niet da"lofl< •• rdig ziju. bell te leeke.
nen.: .: A18' ,Ni~m~u' , _de _, Sy~i(~r 'gew_eten bad dat . Eliza'a
Jmecbt bem eeo' ,vniecht}u . wissol "pres,;}l1toer<ie, zou: hij
die:~" ~1l1l handen en ,foeten geb~Dd6D, :, nnar dea lro.
feet ~erug . geBtoord hebben,
Ik wa. al in mijn d.. de j •• rloen il<, doorbemidde·
liDg fan een ge.mecDBcbappelij k"n -vriend, G ehnzi moe.r
• ao ·. Dabi; letirde k:maen ..: Hlj ' had d~n naaw .vpu zee r

kDap te .ijo. Slecbh een 'paar mod •• tudenteD· ,durfd. n
het. tegend.el bewereD. Zi; haddoo bom 0P, bet gym.".
siumgekend; .a. wi.le", prec;',. hoe _WBar 'hij woog.
Doable .ondell.geen geboor, j., werden bij zijn can·
dldaats-nalllelt in de lelter.o in 'I ong.lij~ ge.teld.
Terwijl; .zij zelf mallr even den tweeden. graad baaldoD,
kreag .. G.b.oi II!et giari, · den aer.tcn.Ale er ~en
ho~g~r ~!lD de .• erBte, ge.l'eest .w.., ""ud.n ;de prof. s.
soren . dlen "bebben toegokOnd •. Hoe . kondal). • e .ud i... ·!
, ~ok _voor .h~ogl!ele.rdoD , bi~v~~ .eko,e banelighe,l.n,
, dl~ . .den ' dlplom~t vor. m.n,e~nv~rborgenhei~, . Z6 ..
Wij". .!1 ~en. profesBor .nooll, .dat nieDiand he~.. bij de~
nelll! lIf'lnrlDOII. '. ...... .. .' . . .•... .
lk 1i~p8In\la l'l~g .eel1 .praalje,aat . Gehazi . b•• ig
Will, 1IIt'lteHaantwcrordel! van .en prij8l'1'aa~ .ol'er zo·

tnct RIlU, :?t'o.b Zijll heer ·e.n meester miste.
Hij p laatHte dezJ!l ill 'b' tW;;::t\tj~ door pl echtig ~e
verzeaereo" dat _de rijlH~ j OlJgc ling' nieh zoo dom WRS

al. bij wei leek. Hij vortel'le(ook a r • de., 01' bij
W8t1),' zee r gcc Btige ze~ten YtUl ziju
beecherm 61', dio
Dooit in 't IIranke breiu waron · ~pgel[Qweri of uilgeb, ~~tJitl.
~Is zijn vriou~ ten do(, ~ atou.d nan de ,Sl),ot..
zucht faD 4.Dd ~reD, paree rae . Gchlu;i d o slagen. - Als
do vri ~ nd iu zijo ,crlegtn~h~id .ui et wist l~ Bnlw()o r ~ ,
uen, vi<:1 Gehnzi de teganpllrtij \' AU, nclltereD nan. E;oT;l
paBr ma~e~ hD.al~e hij ,,,i01l dtULruoor vrij 8rD~~jge 00-

•• ngen~'Hnh~deo op denb.i., . .maul' bij biald vol , en
wrerf in de 'hauden bij da ged.chte boe zijn Maecena.
de waarde v~nzijn vriendelijl{e dien.ten· daardoor t.
meer moeet voelen.

Dat d~ . rijke jODgeli.g halli : op . lij.maDier ~riefde
6D ·,,~rftpte, scheen ~ubaz~ Diet..to merken; oC hij troolJt·
t. ' zillh

tnel .do gedachte dDt ioJer._n _.ieh

Ulout\ in de poort, . WIlDDeer ' hij

bukk.e n

buiten de ar!~t/)cra·

tische wijkeii geboreneo ' opgevoed is,
Toen , Gebazi een(Daal. ...oov~r was dat illen helo n~n.

hoorde; wist ·qij zijc ' talent.Dt • . doen uilkomen.

Aangeslagen Vendutien.
---------.-.--------- ."-- ~-.--.--------,-~

~faandRg de n 15 Junij. In eeo der localen van
uet veudu"dop8rh~ ment alhier van eell perceal gelegen
op Bodjong toclJtliaooreude aan mevrouw Wihte gebo.
r~n van Polanen Petel door Mr. Vonte, en ' voor re~
keuing \,Rn den heer ReiligefB io bet R. C. WeeBhula
oDor A. }:Icijer.
Dingsung 16 J unij. Des Rvands \'o.u boekwerken in
een dar localeo "au de Societeit AmiciHa door P.
ZWIl.1J'l'r, en io ae n derpakhuizon faD Me. Neill en' Co.
te p-;'.!oe Nj.roook van 1500 lakken Bonganlsche rij.t
door Soeaml1ll en Co.
DonderdRg 18 JUlIlj. Van ouuitgeloste pandgoede.
Ten to GAug J:>iullgeer door d en .pandhouder Beh K\\'at
Kl)n .g', en "roar rekcning \'BD Scbnihler en Co. ic 't
vcndu~!ocalll \'I\n en door H. L. de Lyon.

ADV.·ERTENTIEN.

_ __ _,_ __ .. _____ _

' 1'00'>

noodigbadJeD . . V'U·.<ijD. ~sot vr,!eg hij in ' de., Ve-- riod~ noo\,t een .. ~ien8t,.. oni ~~~ t& : .r uear oeD. .ztlku.r~
roy.lit.itte lu~bteo, <ii.e met 'de bllnDe \Vudijverd..
Wij, die dit .pel aan.ogen eo wioteowa!.'t hem. koet·
te, we ko\,deu niot nalaten G.h~zi t6 b.wolid.roD; ja.
.1 hadden. wiiar. pereoonlijk la.t vail, 'I.w,s toeh vermakelijk oj' te ru~rken boe epoedig bij .Ike rol o.n!e.r.
, d~,Z~nw.Aar tRlent halll' .hoe .IlIllger . hoe:. lUeer iiall

_ __

_ __

_

fie ilrmelf.

huis-eollecte over uet 2. kwar·
D ri.ta.lm.andolijkscbe
'1874 ' t.D behoeve voor ' de Arme. van de
Hervormde gem •• nte .. Ihier, op Maandag den 15 J unij
n. B. en ' vol;;ende dagen.
NameD. het collegia
Diakeneo
, TRAPPEN.

Velldutie
.l ;t

spannen

van

2,

l\{et Commi6siijn .be!ssten zicb

SOESMAN & 00.

(7'17)

Op DONOEROAG den 25dezer,
oulleo SOESMAN & Co. W ogens V.rlrek
Vendutie houdon,
voor rekening v 80 den Hear

Dr. J. J. ORANPRE MOLlER!
t.e ·KfU-u,ng-Bidara..
van ' ZEdG, zeer netteD en goed onderbouden ioboedel,
be3!a.ude uit ; Eon M.honie·boulen AlOeublement,
~~ahonio houten T.f.ls met marmereu Blad; idem speeleo caoope Tatel., M.~onio,l,lOut.n Hang-en L.gksaten,. Glazen Ka.teo, Bataviusche Boekon·kaeton. Een
elegaDt" Dame.· SeLri)f·tafelv.n . Rozenhout, Toil.t
Spiegel, Tar.l met marm.ren Blad, Wos.b·tafels met
idem. Ledikauten. Een Haod·naaimaobine. ' Bran.en
Boelde .. met Supporta. Brol.zeo .. Hang. Kroon· on
T.f.I,lampeD, pr.cblig . • iogende K.norie Vogel., GIII8
cristal porcoloin. eo pleetwerken.
. E en groole colleclie eer. .eld.llmaPL.ANTJES en BIJOEMEN, v a 0 r t s,
Een Europesche Coupe, Eon M!jlord, . 3
.pan uitmnr.tende WAGEN-PA.A.RDEN, en waherdsr
liet eenen oompl.eten · inbo.d~l · beboort.
(766)
SOESMAN & Co.
t.

opDINGSDAG30 Junij . 1874,

is,

'voor ' rekening v'it den Heer
.

Onder deze lading heeft meD
Y'orscbeidone

4 en 6.

Openbare Verkoop:

I NH ET

R. ,0 . .~W 'e ~ :'S h

-

Pl\ARDEN.

""

op Maaudag 15 Junij,

Bij

:~::~J~~~:e~ij-~~~l~st'~~~~UI?':~n~~:.nf~~;i~~:~6~z~~~::

_

A

'. \

begon

op te trokken,
't Ging met die voorname· reiBties eehter niet zoo

.

'H.E ·IJ ' L I G ERS,
vaoZEd, noUen .inboed.l, Studie-enLEESBOEKEN
waaronderoompleete werkeo vanOO~SOlENCE, van
LENNEP, S;rAATSBL.Aj)EN, eoz.
A. MEIJER.
(769)

dee morgen. te 9 uron,
in bet locaa\ Tail :het . vaodu.liabtoor
, tan KOEDOES, .d90r. den ee •• ten Hypot~eek.bouder
kracbtena dieDa onherroapelijk'e .olmagt,

ten ·.oventaan en

vaneenE RF ,

"

bebouwd. mot ee", steenen hui • ..mot . Pannengedekt,
gelege" te KOEDOES
1'i an) elgendolll van eleo
Ohinees 1'.!N TJOE ' PLK.
(778)
Mr.;'; R.VOOT~'l'l:

eX

LO~1_::~~~~:!~~l PrO"..'

, LH(J~T.E,;N

.'1

.iIt .' .~~
ZOlerYt'"o.D.Bles.·...itridft)6rkell~

' huis te ,Sa.ni&rwng.

' .

'¥.''mo.,' uw oW., e..d.,s.,.,
.. AAL
,g.e~
.•,ReSs.'1er.
",", ,,' ~ouwJ;l
' •. ManUel.
w.

• F:&APP , .
,EDgels.
•
RLOESMEIJER.' Janitak.
hlevr. LAMMllll1S VAl, TOOREllBURG gab.
vau derDoe•.
Mevrouw. NEIJS gob. Verst.egh.
, . NQR'rIER.
Biachoft'.
M~\'roaw ,de wad. PRINS
•
Walterfung.
6£evrouw

'....

>,' •• •.....• '....•...•..

'; :

'tenbtilioeve vanhet

Pr'otes~antscb 'Wee~ ·.~n·Al;'mhilis te Sa-rna.rang.
zjjn te bekomen . blj
Q. C. 'l.'. V;\..N DORP.'& Co.
Prijo van het i,ot J ~ .....,

STOLLgeb; Timmerman Thij.en.

Mevrollw SOER)\{AN gab. ,

•.. '

van, (Iro]] ,

wenden zioh tot de dames, oven gebeel Nedurlawlijt.dl
lodie met hat. beleefd: . .renock; ,dlHlr he.t jn1.endtm van
prijr-en oDverschillig gr00b of kldll te willen me~~w-er-:
ken, tot heb dnarBt:elicn ,,"un een~ ~Loterij, wan.rVRll de

_

~~;,r;~~:8t:ta:~rW~;~~gee:~;~I:i~: :!ltb~e~est.1l11r -, fRlI

(72)

Zij ot.ellen -zich v()<lr, lie -'trekking tlev.er Idlterij te
,:l09n pl""t, h.bben in den loop del' munnd TlJci or

:'t ..' ::l.GO de RieDl.
. G.O. T .. VANDORP&

~ --~--:<30LOSOBE

runij aanatQ.n.'nde. en'-\'erf.ceken"dorilaive 'om .le in ttl
zen den prljr.en vo6r. dien ,tijd uij -~en hunner, ta d"ell

SC·II.I~UIIKA·f~E.N·Il·I~·I'·S

-.- - _ .
(Jti6R)

Tongen- en Aognrkjes.

i~ezorgen

teu:eindo gcarrsllgeel'd t-e wordell -YOr.f dn
lJ1tllt'tan t.A- honclen 1:~n~oonsteniDg.
1\fevrouw LAJ\nUERS, Presidcnt(-l
(lU)
NOn:rIEIl, Secreta1;'.

(~,27)

O.

E. H.R1UMA.

Schilder\j Glazen,

;p-F.ll,BOUM,A,.
H

~Iode ~Iagazi.ill.

I>~l,~

Zc<'"
De

On"tvu-llgcn

Ruim vool'zien vanalle ARTIKl<JLl<iN,
hnn va.k hetreffencie.

(608)

·'v

'BotiLellingon op'
ttgentuigeu ;t]1"$ MHle~'.~i1V5 \\"ora(iu
met_" sp,oed en ,,1~(:l\u.l'at.ieBse geeIIectue.er(l.

Jijc·t'hcbbers

rttJ!jJr

S11. Anl~ N.

AJ:;~~~n t~;s~~~~~~:J£:resnt!a::
komen.

III

LIiW+ te

4.).niCn·~

Begunstigers'~ kunnen _ge:niEtelijk, bunne bt~Bteil.il)!!t~n
hier op do en, bij aldien de:t:elve
hl';wtw{){ll'dcn

/rtmco

,meD

(711)

n.

'(lUI

retour·

T. DE FfON,

... l.
(4Ill)

7.-

(402)

HErr STOOMSCH[P

Gouverneur Gen. M\jel·.
Gez.gvoerder'LINDEMAN.
"ertr,kt den 17.0 inatede den 18 d'e.er dee Illorgen.
8 unr Daar Soerabaij., lIIoc •• onr en de lIIolukken.
De Agentsn
(778)
Me. NEILL & Co.

-~------

Sucllde Snippers, Augurke~1 ge~\eugd liuur.
~u~lrkool! ltoodekool, Kl"opaln,)
snijboonen in k(mlsche Potten.
A..lkmaarsche Gor{;l VogeJtjes' Z'aad.
(290)
B. KAltTlIAUS' &. 00.

Wflllt\'tln

Tok,o Bloemstraa.to

)' 4,." 3.GO
" 2,50
,,5." 2.50
" .3." 5.-1.50

IIoof(ltlepot So.llln.rtlIlg
(W7G)

O,'erbeerlijkePortof'LcO 1'ABAK rail

Ploos van Amstel,

G. 0 .. 1'. VANDOltP & 00.

Ronde Ovale
Bchilderij Lijstjes.

.DR,A.IJ.El~,

Cb •. BOIJ]m.

(7:35)

(I. O. T; VAN DORP

~11

Gezagvoeroer 0 DE 1\'[,
vertrekt den 1·7 dozer des margeo8 8 uur naar
Batnvia, Padnng, nenco.len,Telok Betong, PaJembang
en Muntok, viil Tegal.
De Agsn1en
(779)
Me. NEILL & Co.

fraaiet'

Voor Societeiton mot Rabat.

llleClic~jIlen.

POl' (IOoBje

Weder OntvangeIl;

do. ltchterkRnh ,Ier Knart bijllll llOg
bewflrhb ie, dan de - binneukont.

SIN GAPORE.

In 't groot en .in 't ldein.

PARI.1S

Sirop Raifort iodc
p. 6.
Sirophypophosp. de Chaux
Phosphat~ de fer
Elixer d~pepsine
"
Fer. Ge.rard
Injeotion matioo
CapsllJes dematioo
Sigarettes Indiennes (voor .\ Asbmn)

Andij..-ies ~l~emkool,

~a:

Dondortf Speelkaal'len,

G.RDIAULrr & CO.
~rB

BET STOOMSCBIP

verschillende fijne SODl·ten

fr,IDco per,po~t /,_13.G. C. '1'. YAN ])OHP &. 00.

bekellc1e heilzitumwerkende

G. C. 1'. V AN DOIIP en Co .

(734)

Vereeniging

Vall Assuradeuren
te Amsterdam.

!

Commercial StoRmshipCom·
puny LlmiteJ.

De 1IIldCr\l"llteek.(lntlen Agenten v(ln hovellsballde \'cret!uigiug. ber·

'iutleren mits'-dej,e lJelau,;ilcl,bcntli!Jl, t:<1t:StC61.ls
vcrpligteull i,s,

VU~I"

Geregeld. vnart tu •• cben Uotterdam ell. Java., Van
de •• 1>Ia.t"cbappij i. het A I Stoomachip

de verwktlrden

[WlI c;,O~t)(:;m;N _Ie
de O\'HrIC\(I!"IIl& \!;jn eeu

tlij rcdClUlc V!lU bcseh:HllgdhclI[

Amsterdam -vcrzckcnl

ell altuor aftll"phrll~t,

~;~;~n~:;~:~:,'ir':I~;~~~:~:~r;:i:~:;,;:;:,:~~~";~:~~;r'i;~:;'~:i~:::i.;~~ij~~~:~

dcrc lIewijltm, alhier h:r fllarllse ,vPKellllwkt, 0111 tlo 8.dulJe, zoowei ann t;OI:WI!:IilCN ,lIs aall ~CUKI:~~N le: fllU:slllr,lllfU vcrzek.erd;
tocoll5taterell,doortJulillt) b,luJteekil.lliull.;\IIi,\goulOIl\'allDO\·ellgemeMa VClf!Clliijllll;l:- mCreten wijrtlan' gewaarmorkt.
S-'Ular<lIlK,
,l.)o:l.·repn.o.l ~~ Co.
Novewber Hili/).

"HARRINGTON"

(t946)

.. ..

---~---,----- , ,-.~~--

(1110

00.:1

BAZAR.

Kapitein

Dm.lulverzilkerillg

Ontpakteen keurig iactuur

Krista!. ~etzilvcrgelllolltE1el'd"

"lifel'cnrius"

slim.,. 1 Jan. 1871.

(23)

gdegenbaid attent gemoakt. Voor "r~oht ' enp••• ~ge
g~JiAVtl ;'Den zich, te_ ,a~~~8Ber~n ,bij -_de A_ge~'9D
Me. NEILL. & Co.
SamSl'4j1g.
MACLAINE WATSON & Co.,BataYia.
(718)
FRASER EATON &qo. Soerabaija.

0, A. REWmS.

Amicitia.
;Hollo'way's Modioijnen 8()cieteit
TheDANSANT;
lloLL'OWAY~S i'ILil:N ]'N,ZAU'. _

Ge\'aadijke DianlH~e~ _ De
oorzo.ken {leztr vef1.lVllkkcnde delete Zoo' ... ersebilluud, en de "wijze
hmlr IHIn\'lll!cn -/,00 "llranulllijk zijll-.i.e, ',gcyen - ~e~le voldocnde reJen
\'fln het.. bdnngrijk na~t~l harer Biligtoifer!'.: --Orider Holloway'S be~!lD.
tldiug, ::1 i~ de oO)'~;l!\l. d.tI1.er zlekte. _.-in 'dllia!orniA ,g;Jillll,l ial d.e

!

J~u)(GymnastiqJle8,
<>ioDRIJF-, Bli.OM..: auaudere. TOLLEN,:Sou,Soll,
Bilbouquet, TOUW m"tlIANDVA'l'SEr,S om te oprin.
gen, CASTAGNETTEN, BRO~i eoz., 01••.

~~~:~~riD e~:117.;t;rS!~,,~~~D'~i:kttt~i~\;:~g·a::6 1;rl~~~o~:~e~~~d~cjt1:~
genom(~o, CD zlja;1;l 7.1\1£ gOl..ld op de ,zijdeo, ,dar onderbruik iogewreveil, bdcllgeleu de, ~welliD~_,.der, ,bloe'h4te~' en rf'gelen, i~dere ver.
k~erdc werking, waaruit die ('ok uIitEtI1Rt. JJeido, middolen, werk-en
regtllb oekll,- tot ~er&tellen VIm, h~t, juido'-~\'eDwigt ttl&~lihe,n -gevoelig.
bt!itl ru IHikkelbaarheid, ziekel~ke en gezo,ode afscheldillg natutlrHjke en bUito:!uspori",e:losiDg:,
Dcosjes Pillen. t'an, f L f 3, fJ,D' /5. Potjes ~iJf 'lan f L _f. a

en'

Or> W oensdag 17 Junij' u.

Eon HUI·S:
in de Bli.nde

B.

(712)

De Secretario

Ge

1r.··WILKENS.

Waarschuwing~
contdbuabelen,

SOESMANuCo,

'

~alatiga, .doD 8enJunti1874>.{~8)

Ver';~~~elijkY09rde,,:et, d&.~~

~t:TDOl\~·;nD~o.GR~(ji, ~~LriQN~o. WA\'lNEE•. G.. C. T,
(Gn)

G. A.VASME'R
en •
n.E .. GROEN.

J. W. 11. STll1EvmrSZ.

CheriboD ' W,.cAUH<rANS& Co. Togo! A 3.... dar VOORT.

.

tr ouwd:

Befallen van •• no Docl~:. Dde geliefi{eechtgelloote

1,1:),

ALLBSJNOOUTKN DOOfVOORSLECUTS (1.0.- ii~t~::g;,n~~ 81~iI£~A~:g~1:!:> 1'~'~~~~lJDE~oSB:n~~E:~:~~
G. 0, T, VAN DqRP & 00;

ToneR..)

Y. MONf1'REY,.-'--___..--._

reed. to B.t~via a.ngekomeu en ... Uegen ~ilideJ\H1lj
direetvan daar .nanr Rotterdam vertl;ekken.
PaasagieraenfamiUen, worde" <i.p dei;e.,uitmuntende

1Il1l1~tR(,bll:ppiii~~

Rhico's lese-n Zet-' ell Bralldgeuaa,r wonlall un«6l1omen 'por roke:O1ng \'1111 \'{)ornocmiln Maa,~sch!LppijCfl
. ,bij

lG04or.wngeLB,
(71&)

te bekomen. bij
(878)

Me. NEILL & Co.

U,-

VAN

:P.hi;iogl'ilpllieu riaar teektlllillgtlIl van de VUOl'Unft-U1ste

Amanael~D 1

VOOR KINDEREN;

De A-geoien
(780)

10.-

Nieuwe Aanvoel"

HOlllANS van LEN.NEl'.

in stopflcseh,
Snucijs de· Bologno? Sauei,e". iruffJ, pntJ <lefoieagra •.
Secretaris Sueade, Snippers ell ueventer Koek. BSDket,
~kiI'-8;g-0-'6dJ ','';';l'il~kd1i
]laClll'l;lli hftrolUuH~IG lm
• topfle.eh;

'Bizonder-, gi!l~ehillt vooi' , gesc,henken.
Present-glazen,' rre8ent:kop.i{>B~ Bier'- en J-iitll~na(r~
gIa.en met dekoel. Goudvi.cb-kommOfl.
Groote en kleine -Spiegele U)ct-,_,'vrglllJe ell zWllrto
lijoten.
'
. '
T'oilet opiegelo ..... , '
Heeren Boordje,o,uie("v modol.
Heeren Hoeden n\ll Ellwood nicuw
g'WOOD ligt,

Gezag,oerder B A K K E R,
vertrekt den 10, de.er <feB morgel" 8 . nur 'regtotreeka

Daor Singapore.

der ,Gealachts werktUlgell
8.- . franco per po,t J 8.80.- .
G. C. 1'. V.-I.N ])OIU' & 00.

van LENNHPS-·ALBUm.

Ha••.
_Rolpem-1; t?aucijs:: kettiug SlIucijB, gerookte Worat, Spek

(589)

4.4.4.-

dIn.

lijders en .lijdel'esseIl1

vop!'

B. KAln'llAUS.

1,~.-,_

Koning Willem .III.

'~,-

GIDS

YAN

,l;/

G%rS:

4.4.2.2

(284,) P. ZWAi!f$.

Bet stoomschip

Dr. Goeurij .. Dnvivier.

Eenige pracht Exemplaren

en versche ,Zalm, Hario_g.
Rookvleesch in heele en b~d \'e bl ikkeil', g'erooHe OSSOll

Snmarl\og He.rlln.traat,

4.-

l1l1U r;iektell

pas' Ontvangen .

en do. Shagg TABAK .van

2.2.9,2.50
4.2.-

2 din"

onderwicbten.
..
'
Het liit,~oeren _van .x;o~mie8i6n en .het -'in' :en : nit,;.
klaran van goederen' tegen. alechta 2'/~%.
va~s;:::d~::~~ert .ieh beleefdelijk toor bet· hou~en

G.C. T. VAN IJORP & Co.

(GOO)

f

Puike Zoete Melk,ehe Kaos.
Ca!ifornische Zalm, Abrikozen/ persikl'l1 IJ('cl'eu.
Oesters en Lobsters, OhaTUpigno~~, en '.rrufi(~lsl allel'lei
groenteu van SchaleknUlp.
Vleescb. bli,k~eJ), keulsohe :Fdclldel, Oi:l~ell ell Kalfs
gehakt~ iwezerik, gebnkkeu" paling, LCllgvlech 1 geronkte

~ozijllen,

20,--

' Btiiten Sumarllllg met verhooging cler port.

13",,1, - t'ui III 10/1" en eireu, lOl1 Arnst. Ellell-breed.

(3G6)

dln~.r

DE ~HREOOUR'l'. l.eo confes.ion. d.
1\'lorion'Delorme j'
JULES VERNE, I.ePuij" dea Fourrur.o. j'
Le tour du monde en 80
jour•. j'

luge pt'ij'tcn, v~cl gOtHlkoopl;!l'
ClliUtJe:sclw Immp.

lin I!' Linnell Ilalllus[cn la!,r1ldectlen en Scrvcllw.
Batlhnl!tlll.,kr.n Tnl'lisrhe"lkwc, Witte I(aloml en fJI'ijs
Ilcslre2l1te.
do,
Hllisisc!liJ 'wilte lllel HOllies.

BAZAR.

Peeren,-, Appei"en,' -Ki'enteo,

(1916)

Pl'iu:hti!f Ka/utl! I;llIlallllutlssecrilfijn taft'liaken goed '
met rami.

Puike! Puike!
"Infima !iiiiolo'aI'en

d~

r;

1I1;0e.' het .ijll.
'
Margretbn lIlore'. Dagboek.
Bli(,ken.in bet leven
We.lidel...
Een froulV van K.rakt."
Par.1.
Olll don brood.
Op lev.en ell dood
Groot moed.rag.hl
Een lief WeeuNtje.
Wildrick
Eae KruitHlrager
Een Sirena
In. \'er~Geking

S~uuo. ... n.jl~.

BEMDEN,
Ellwood' HELMHOEDllX

folgens advertentie han
neerell.

of de geheimen ran
het Dot' dl!r Ij\uilel'ieu.

•......EXPEDITIE EN K01IUlSSIE. KAYrODR;
Expeditie VRn all.good.ren naar de b\tin.nlan,
den V.8n Jav~. nallr all. pla.toen dnarbulteu. zodwel
als naar Europa volg~n. b.k.nd Inag tal-i.r.·..• ' , .
Vervoer van produ(lten rnnaf het: station
naar depakhllizen op de .ehaal per picolt]ulkar/ 0.12
, ,andere prodncten/<!,l~.
Bij w~ging aao de Spoor, aaosprakelijk1ieid roar

(lH)5)

sc~en

r,\N

Y811

Blij<en .Ieeht•• enigo !lagon albier.

ujs'Tend.;l1.tf~n.
(954)

Eugenia, Exkeil,erin Jer ]~rRn·

Zadelmakerij
Mosch& OU.

J. H. SCHMIDT & Co

re-commandeart v.iolr toor' hat (louden' fan

Boeieude ROMANS.

MOSCH I'< Co.

- '~-,,;,~-"-'

_.

Djoc,jac.arta.
DAMES. en HEEREN!

t(::n~;D~~;;ekiAS~~I~:;~O AI}) N] CO.
...

(612)

..

,~ ~~, -.~---------'- --:--.--.------~-

, CRmee;,~n _e n Lava,
HOR01~O(tFlS en andere v,enwhillen(lo f1outlwerken,

TUIG.. enZOOLLEDER,
Heeren

C ...

&,

HOTEL MATARAM

SOLOSCII

eRGS

;Metalen~

VAN.1IORP

~'.

.

G. O. "1\ -VAN DOUP en 011.

in beste kwalit.eit

C.

Bijouterien in Bloedkornal.

1;01; dt~ grO{)jfit.f:'l afmet:ingell, f(Jrkrij~bnflr ,Ldj
('j3G)

A.BELBSr..
CiGravee'rt· op Steen eQ.op d

18 74:.

e".

SIlDlllr~Dg.lO 'Jlluij 1874.

(760)

,

8DelpUldrttk~orIt- •• (l.'!.'.VANDOlIP • Cli. i.~

