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. NieuweAb onnes 0) dit :Bllld VOOl het
2e ' halfjaar ontvangen de nog verschijnende nummerso ver deze mlland Gratis.

H.td~hat, op den 4;. Mei jt. in het Lagerhuis over
de Goud~ust geroerd, wanl'b~ . in meDige speech werd
gewer.en op de noegere verho utli ng dier kolonie tot
Nederlend eD bij berhaling. wer~ in het licht . gesteld
hoe bitter weinig voordeel . en hoe oDnaewelijk veel
nBdeel de Briloche ' natie had .ingeooget door het trac·
taat . met ·Nederland, is alleszin. waardig to worden
m&degedeeld.

ve~wee8

de Begeering zicb uDdermo.a.1 no£.! niet in staat om eeo

beeHae.Dd oordoel uit t. apreaea over d. gedrngslijn,
die zij ten opzicbte van het bestuur . over de Goudkust oal h.bben to vDlgen.
Sir RaiDard Knightel)' boeft gezorgcl dut bet uit-

etellen der vardera behBudeliog, W"aa.rtoe bij ~eb voor ..
stel had gedaan, ' voo r doze zitting op 'afstelle'~ znl uit·
draaieo, dewijl hij de yerd~ri3 discu/jl:lie heeft ve rdBagd
tot 31 Juli. - Hoogat twijfelachtig mag Ilet dU3 ge·
ooemd worden of het Lagcru uis de ,'oor tzctting der
discuiiai 6 oler: de motie Vliil de n uee i: .IIunbUi'Y co bet
ameodement faD si,[' Lawt!on roor zijn r eoes ul doen
!,laats habben, indien teo ruinste n l-U Regeeringsw~ga
rle ioegezegde beslissing niet -roor dien tijd zal zijn

ge,rb~is in btl t b ~ llln g der b eil~~a.dflg eo van don hau-

beb:ield ~icb root' 001 in een ouder tltadium ran het
dt'Jbat ziju voorst~l ta verdedigen. Aan d on hcer ¥tlle
Jiet hij over de mot,ie te oudersteunen.
D aze 't'fac htte san te taonen, dat EDgeland zich

:.ood.nig in d. zaken der G oudku.t bad gewikkeld en
1.00veel verantIVaordoliikheid op zieh had genomen, dat
weI verrs vaD te sprekeo 'QU het opgtH'en der GoudkUBt, veel Hever mooet beproefd wordt:u dell ongclO..>n·
den toeatand, waarin al de hav ana en "ooral Cape
Coas~ Oastle verkeerden, te rerbeteren.

Vijftig jaren geleden had men verwacht, .. at men

r.ich DU wedero w. voorstei t: dd.t wij nie~ mOBr \' all de
48bautijoen zuUen hooreD; do,'!h DU geloot'de die 8pre~
ker dat !..Itt niet ov.mogeJijk was, dat de gcaouiede nis

,ioh nag eenS zou b.rh.leu.

In 1852 had

L~rd

Grey

reeds verzoeDiDg beproefd, u oor claar eeo (wort Y3n

Negtr-parlem eot in te voeren, met rceht

~ot

heffiDg

van belastiugen. Die paging hod ten 8ellmflle geraald,
&.an Eogelaoti boege nl\!l,md goeu 'i'oordee:!en bezorgd
eo aUeeo de vez:antwoonlel ijkheid vao het GoUyerllo,
ment vermeerdel'd.
Sir Lawson .erheugda e r zich over dut de <aak
thaul! rijp was voor debut. Zijo pel'Bo onJijke opi~;e was,
dat ontlJouding van verde re dnb bij' 1.in,,'i g~ All ~ng e- wik.

keide bemoeiingen met de stamwen der Goudkust al.
IVeDach.lijk kon worden bescbDuwd.
Op het einde van !:et vorig j .. ar hud Lord Derby
betIVijield, of het verotandig was do N ederlaodsche for-

teo over te nemeo en of e r isma ud binnen of buiten
de bureaux der k/)loDH~u to \lind e n was, die de greu·
z~n ,oiu;er verantwoordel ijkbeid ZOtl kUDn c n aangevcn
ten aanzien vtn de 8tamm~D, ook dio onder om~ protectoraat varkeeren. De toes~(l.nd was nu e"unals "lerleden jaar, en oen oorlog aie ou wtt.s gecindigd, kQn

elk oogenblik opni.uw :,itbrokoll.

Op ddet!l'lei wijze waa aUa diacuBs ie over den oor~

log tegen de Asbantijncn g.omoord. Brocht men do
•• ak .·ler .aprll •• voor de oorlog uillor.k, d a" werd ge·
zegd dat een politiek debat de onderbandeliugen zou
bemo.mjken of het behoud va n den nede in d. waag·
.achaal .ou otellen. . W.rd Hjden • . deu oorlog de nan·
dacht ap dit onderwerp gevestigcl, dan beette het, dat
meD" zieh met militairu opern.tiea bc mo e
jd~ CD bet
laod in gevDar bracbt. En ei nd elij~, .aI , iewand bet
waagde ,de r.e.ak te beoordeelen, toco de oorlog

voor-

bij WIlO, dan werd den zooda!lig. bcduid dat de gebeeJe quaeatie . uit en bet duo onDoodig was er ,erdor

over t~ epreken.

DeD

krijgslieden warer. zOGvcle

ODp

d·orscheidiDge.n bewezen, dat het buitenl aud zich af~ro9g

wat EDgeland wei

:;op.d~

do on, 3.18 ",ijoe Bolda-

t.n tegen werkelijk be,ehaofd. vij.nden hadden go·
voobteD; en oordeel,e nde na.ar ~e 8.8.Dataando voorbereidende. nisatregeleu bij leger an vloot, mag men or
oi.t aantw~f.I.ti of het eens tOover komen .a1. Naar
eprekel'8 zieuBwijz,e 'was er geen' andere gron4. wnarobl
tegen d. AsbantijDen . was geatroden denkbaar, dan het
voornitzicht, dat het e.en a.nwinat v. ~", Eogeland zau
lijn. .
.
Alo men · msand. dat bandel.betrekkiogen konden
worde.n nitgobreil! . door. bat begiDncn Tan vijandelijkbeid, noemde hij ait een' vreeUldemet hode om dan
~jn klanten van kant te makeD : dit wao nag erger
clan dekroegboud ers die ten min,te bun beguD.tigers
~p d. b"!,n bi.lde~ . • oolang .ij konden ,likken. . Hot
18 ee.!'!elt, d~t WIJ oool,nR mog.lijk · geldgemaak
t
hohben vaD" dl B. ongelukkig. wilden. Do FaDtijnen ~ijn
door. iadere.n afg.ocbilderd .els .de · grootate . lafaards
Ollder dezon; do~b z. i. baddon zij •• er veralandig
: gedaau mgt te welgerenom te veobten .oor sen twist,
w
.•...•. rli~.· .'.ii SS.OD... belaDg . bad.d.. e.D' .E.enmiil kon gezegd.
~ozd.lm, dAt . de AahllDtijDlobe
oo.log ' de C.BI< de6

OI'lD 4.8 0

~Iaka88a.r~

.

OtlO 11~b.

No,ember

D•••lIlbor.

en is
eo---2-l

faD

elke ma.aod.

Intlls8cheo wordt a:l.n beianghebbeoden vrijgeiateo, ook op nndere
dll.gen huone brieveD !laU het postkaotoor te doon bezorg8D. - DOl
doorzending van hier beeft steed!! plaah per cent vertrllkkende post

Samarang, 16 Maart 1874.
De Poatmeester
H. A. KLERKS .
Bal" via, 22 JUDi. De Padangbaot bracbt weder tij.
dingen aan die ' Diet leer opbeurend zijo, met uitzon
a

dering nogtans ten $anzien der Cbolera welke te Padang niet .00 bevig hoerscbt al. d. plaat•• lijke dag.
bladen weI vermeldeo, altban. eon deskundige ve .. o:

kcr!i

ODS,

dab d o zoo g o\, rc6tide r.iekte ziob slechh tot

eukolo sporadische gevallen bepaalt_
Den 1-en de •• r zijn .van P.dsDg naar Atjeb vertrokken 100 Europeeecbe militairen en 6 Officieren, om

ziekan afteiossen, ni et om te vec bteD mBsr om ook
ziek te wordeu, zoo dat men hieruit kan afleiden, dst
de toeatQud der expeditions ire troepao te dien BRO"
zien DOg aL wn.t t6 wenscben oVerlsftt, OfBchoon de

oorlog t;eiiindigd is?!
Te Kotta Radjo bevinden zic h niet minder daD 800

man zieksn, zoo in de ambulan ces als in de kwartie·

reno Trouw6D a hoe . kao hot oak andera. De Hoofd IntendaDce zargt 200 gaed voor d. l.veosmiddele o dat

ze er overvloedig in voorao.d zijn, maar H8mden do et;
gedenken en d erhnlve ward me ar gegeton daD anders,
het gee n teogeyolgo heert, dat bij de afdeeling vio7es
b~na gee" voorr •• d moer is en de troepen op
balf
retioD gesteld zijn, aen nlllatregel zeer zeker niet ge·

,cbikt am or vroolijk bij te blijven.
Op de oarlag.oh.pen is bet ook, wat de ge.andheida.
toestand aaDg.nt, al vrij slecht gesteld, waarbij nog
komt dot op de Banda en de Kinsberflen niet eena
aen geneesueer aanw6Gig is.
- De eerate bUdrage VOOl' eeu Atj eh.wouument , die

bij de boofJkommiss ie ontvaugea werd,;8 afk.omstig
van e~n ooge~radllee rd tloldaat, Deze zGnd eon voor
hem belBogrijke som aan den legerkomman dant, met
verzoek die, met de giften van anderen, zoo mogelijk

"ao te wenden voor het doal, waaroaar de hoofdkommoesi. thaD a etreeft.
Voorlieker

wtil ee n waerborg

voor

de 8ym patbi e,

wnarmeu" het plan tot opriehting vo.o .en Atjeb.mo-

l.uwent ul worden ontvangen ?

- Men schrijft ons vaD TJlLoI.TJAl', dd. 16 Juni:
Hedeo namid dag teo 7 uren 4 min. gevoelden wij
"lhier seQ zwak.ke trilling vun nardbttving, die ziab
eenig~ e.kollden vooraf door een kenschetsend dol
gorommel, dnt llit aeD oostelijke r ichting opkwo.m , aan·
kondigde.
(J-. B.)
- 'l'oen de Baroll Bentt'#.ck -'van Batavia Dnar Atchin
berond zich een hadii aan board met een
paar volgolingeu met b. stemming noar Atchin. Te
Padang werd hij door bet beatuur ge,angen genomen,
do(~ b later, nft, het vadrek ca r boo t, we&r losge
geveo.
vertro~,

_ De. ueer van Schreven ontvit~ g d ezer dBgen vall
grootvorat Alexis van Rueland een praebtig zilv.ren
rooktoeatel, al. blijk van erkentolijk heid .0Dr aan hem
tijden. zijn .erbl~f alhi er bowezeo clienoten.
( B . lIbi.J

- Gister werd hier tor .tede verhaahI, dat K otta
R.dj. o:,·.•ingeld wao eD er .an bier artillerie '.ou
worden gezana.n tot ont.et. H et apreekt vao oelf, d.t
wij eene zoo gewiglige tijding Iliet dan onder voarbe·
houd mededeelen.
- Per Padang boet zijn onder escorte vau vijf
k.v.llerioten vijf Atsj in.cbe go .angeneD .angebragt
waorvsn twee beschnidigd "an brand.ticbting en drie
vaD moord, tevens een ,artillerist met 8 joren detentie
en .iif en twintig rietslagen, wegeoa iDsubordinatie
door woorden tegenorer eenige onde~~ofHci eren.
- Gi.te,en is in bet · Hoapitaal alhier, . .88n de go·
volgen eener . heville heraen-oost.king, in den bloei
zijuer jaren overladen. de heer Snethlage, ooderwijoer
van bet Parapatan We.abuis. Zijn dood i. voor dat

e8sticht., en niet minder voor bet gezin van d,en over·
leden(', een zwaro slag .
( .Alg_ Dag'l. )
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Ba.o.derD1f l.lJln en

Men had gewezen op de ocbande, dst

Sluiting "an de ,Fran'Cllt ' Mail,
vi.. Batavi~
Sing .. pore.

lVeD

Borneo's Westkus' t en BilUt.ou

dorp~u verwosflt waren door een natie. dio meer
zeDdoling.n had uitge.onde~ om het E vangelie te prediken dan eeuige andere natie. Tagen ~!.Ulke taal moest
hij op komen, omdat geen redslijlc. mensch zal verlan·
ge n dat een enk.l dorp worde verwaeat of een mao
onllo odig godood; masr hier had men to doeti gebad
Ulet eOo land, dat n.fgo loopen werd door barbaarsch e
e n blocd dofetige ho:dell ; de mWtaire operatien kon·
d~n zeer weI de vernie ling vorderen VQn plaatseo,
wanfVau de vijand zij n krij gsv oorro.ad trok. Spr. ver·
dedigd,~ vervolgcns bet gedrag van eokele offioioren,
wier houding d. eer.te aaDleiding zau zijn geweest
tot den oorlog. De A8bantiju en . voedden een inge·
wart. lden haat tegen d. Eogeloohen; daaram betwijfeld e bij of eeoige rnaatregel den oarlog zou bebben
Runoen tegeDhoudeo, ofschoOll het verlaten van de
Kust door de Nederlandera wellicbt ,lon oorglog bad
verhnnat. G~en Gouve-rnem en t kon gei6akt wOl'de n
voar betgeeD on rermijdelijk was . Het leger waa tot
Oooma •• ie doargedrollgen om de eer de r Engelscbe
,lag te " andh.ven en da.r een slag toe te brengon
aan den vijand, waar doze zich onkwetabaar acbtte;
dit aile, was geBchied ter wille van deD to.lromotigea
vrede, de bescho.ving en den vooruitgan g.
IVanneer bij bedacht boo ongun,tig het klimast was
gewoe,t .oor de Europeesche gostellon, hoe,eel "ch.t·
ten waren uitgegev6u, in 'Welk -een treuri~en toeetand
de troepen waren gl'vonden, die reeds 200 jaren met
ons in abnra.king wllren gsweeut, ruoest hij bekennen
d.t bet twii felaehtig IVas of i~ huu belan!\" dan wei
in d.t van Engoland die betrekking maeet worden
aangebouden.
Voor het GOllverneIDent was het eon dure plicht
nauwgezet de gronden te overwegeo, die er voar kon·
den pleiten Om daar te bliiveu. Twee vrflgon zauden
bij die overwegiDgen moe ten \'~"orden beantwoord. Zijn
e r at dan niet verbinteniasen aangegaau met ini&Dd~
Mb~ atawmen, die wij Diet kunnen verbrcken (
En
hobben wij al dlln niet een t edelijke verantwoordelijkL~id op ODB genomen, die wij nitlt kunnen ou tkenn
en
of ontwijken ?
De jongete oorlog op Afrika'" We,~kust ie de be·
longrijksto die doar ooit is gevoerd. Voar het eeret ie
eeo lage r vau blanken dQorgedronge n tot OooIDflssie.
Kon Engeland, na die kosl~ding to bobben taegedieod,
m et de ha.ndeD in den zak en flcboudcrophal e nd van
door ga.n P
De voordeelon die de Goudku.t kan ' pleveren, zijn
zander uitbroiding va n grutldgebied te verkrijgen_ Ret
io.nd over te laten. aa.n den bandel is l)uIDagalijk, wRnt
zo od ra. lereDB worde n vernietigd of goederen vernield,
z~I bet mo.derland gero"pen worden tusachenbeide
te
Komen .
S~reker drong teD olotte ... n op intrekking der
mot1e, omdat onder deze ometll.ndigbedon geea pressie
op een voraotwoordelijk Gouvernemeot beboort te'
worden uitgeoefend.
De bouding der offieieren die bij bet uitbreke" .. n
deo oorlag a.n de ,Goudkust waren, werd ook verde.
digd door Bir J . D. Hay.
(Wordl . er.olgtl)

JUlll
Juli

en

PaleIDban g.
Uen 17en

naar de mededoclioge n, dieoaangaaod e vroe-

.iju gow.eet.

.

Su.matra' s WestkuM t,

zieh reeds langen tijd voorbereid; door de inbezitoe·
wing van het fort ELminn. waren de 'E nge)scben in
een betere posili~ dan 7tij zonder overdracbt r.:o udeo

gegeven.
De motie-Hanbury had tell do.,l n", door het La-

I

JUDi, den 2 en 16 en SO,
JuJi,
14 eo 28,
Augustus,
11 ell 96
Sept.embl!t"
8 eo 2!
October,
9 en 23,
NO'fember,
r, eo 19,
December,
8 en 17,
Slwting te llata,via cijf dagtD. lllter.

I

gor in comito gedaan, waarait was gebleken dat het
foo r het bebond vau handel en nede zeer wenocbelijk
.... s . in bet belang van do stammeo zoo wei al. v.n
het protectoraat am de Nederla~d.cbe forten over to
nemen.
Lord Kimberley had inderLijd besloten tot de cessie
toe Ie treden op vaorwaardo evenlrel, rlat de inl.nd·
Bche stammen zoudeD blijkon genegen te z~n om d.
Nederlaodecbe vlag door da Engelsebe te daen Yor.aogen en dat de quaestie over het be weord recht
Tan den Koning van Asb.ntee op Elrnioa zou zijn
uitgemaakt.
Va n ziine recuteu deed de Kcning van Ashantee
op 19 Aug. 1871 formeel .fet.and, waarin door .1Ie
hoofden de r .erschillende .Iammen ap 6 April 1872
iB berast. Ook zander overdrac"t door Nederh'nd zou
z. i. eon oorlog zijn ge .. ftlgd; 'de A.slla.ntiju en hadde u

Reeds meermalon is de zusk door de wet'gevendo

macbt in Engeland ter .prake gebrMht, en of.cboou
langdnrige b.eraadblogingen werden gevoerd, ver~laorde

Prije der Advertentieo: van 1--10 woorden voor 2pI88tsing en/l.-Voor iedere volgende 6 woorden f 0.50.

12.60 per halfjllar.

li!nf/el,ck. Mail,
,...18 Ba.tavia.. Muntok. Rloa....
SlnKapor e.

de to.komat was mogelijk nag iets goeds te verwac"teo, en daarom .eriangde bij dat het Huia de wen·
.chelijkbeici mocbt uitsprekeo, om voortaan zich van
aHe dubbel.inDige en verwikkelend. bemoeiingen met
do verscbill.nd. , tam men allo de Goudkust te on\·
bouden.
Nadat dit voorot,,1 tot wijziging der redactie von
d. motie door den beer Roebuck was ondersteund,
werd de etaatkuride vaD het vorig Ministerie verdedigd
door den heer Knatcbbnll·Huge.seD. Hij scbetete de
verhonding tot de Nederlanders onn de Goudkuet en

de Goudku st.

, en toelichteDd woord in het mid don bud gebrachl,

f

c redi eten boven de begrooting w'o eten 0penen. Ret ,
verledene kon niet maer worden veranderd, maar van

E!en balangrU b: debut over

,
I

A bonne~en tsprUs
voor geheel Nederl.-IndHi

ch ri,tendoma bad bevardf rd_ Spr. las een nittrek.el
VOGr uit een preek .an ean der . predikanten bij de
expeditio, waarin de Eng.lsche .triidmGcht vergoleken
werd bij David, ,ecbt<>nde leg en Goliatb en als de
sterkten v.n den Satan overrompelende. '
AI. wij alle storkten VIiD den Siltan wilden o,er·
rompeJou, zouden wij tot eeo zeer aanzi~nlijk: bedrag

BER ICH T.

del bet tetugncme:l t'an de ieidillg der zaken BaD de
Gou:lko8t nie t ,ven8chelijk. te doeu verk lareo , De heer
Hanbury, dio reeds bij de nankondiging van zijn motie

I

Soerabaija, 24 Junij_ Heden zijn op vendutie I.ebtig
SaDd.lhout 'pearden verkooht tegeo f ·217.- bet atuk.
Man· schrijft ODa vaD Batjoe~angie:
nen laen dezer otraodde het Nederl. b.rkaehip , Wil.
belmine", gevagv • .J. H . Wille.briok, in otraat· Balie
op bet 13alieatr~nd, bij de bsai vau Gilie Manok.
. P.lotSOIiDg in.aUende · atiUe en. ter. wijl hetscbip bij
oone ••er r.ue .troom in d. wending lag, bragt dit

-

I

ongeluk te weeg, zooder datbet deD 88n boord _qnden loads mogelijk was or iots tegen t. vermogen_
Het scbip m..kte dadelijk veel water, .zat met den
achterst.ven op de steenen on werd aileen voor epoe·
dig uit elkander alaan gered door het over boord kap·
pen van bet tuig.
Den 15de bij haag water kwam het achip ploheling
los, docb bijna '01 water, dreef de straat op en nea~
en zonk eerot den 17 dezer, nadat zoo veel mogelijk
gered wao van Jadiog en inve.t.ri •.
net w.s voor de iowone.. van BanjoewaDgie een belaogwekkend ge.igt eeD wrak heen en weer te .ien
I\rijfen en aloof bet van die plasts bnlp nrwachtte,
die oiet kon gege.en worden, dan wei den gezagvoer·
der zoebt die acbt jaren lang het kommllndo gOfoerd
bad.
De equipage vertrekt beden per kruieboot DaBr nwe
waanplaato. Zij werden bier tijdenB bua kort verblf!!
zoo goed mogelijk gehui.vest en gevoed en 0.1 de ka·
pitein hen volgen, zoodra zyne aanwezigheid albier niet
langeI' gevorderd wardt.
(S. H61.)
Pad.llfI, 10 J unL De ebolel'a kan er niet toe be·
sluiten Padang eo omsrekeD vaor goed te forlateo.
Nog altij d doon zioh bier en doar enkele gevaileo ,oor,
ou eeDS met, dan weer zonder dooJelijkon doop.
- Van Padang-Pand jang wordt ooe gemeld, dat
de hier en elders vereproide geruchton over bet nit;.

brakeD dar c holera aldaat', in zooverre zijn overdre'fen

dat zicb ter pIRat.. zelf slechta eenige sporadiacbe
gevallen hebben .aargedaon. Uit den olUtrek waren
bij het af,luiten van do betrekkEilijke korrelponden tie
nag geen .tellige berichton ingekomeo_
- Van Padang.Sidompoean scbrijft men bet ,01·
gende:
if'S Konings 25jarig
reg eetingsjubile is bie: met
Dlgemeene inetemming ge,ierd. Ten 10 ure 's morgenA WRren ail e iogezQten!:Jn, zoo dawes al8 LeereD,

en all~ hoorden

van

negorijcll vdreenigd teo

huizs

van on •• n Aeaistent Reoident, die voor deze gelegeD-

beid een ruim voorzien o tafol bad 88ngericht.

• Toen aIle gasteo aa nge,. ten waren, stand h.t hoofd
vaD beatuu r ap en sprak een toepaa,elijk kracb\ig
woord, Wa.arVD.n hl.t slot den welgemeendGb weoBch voot'
het gelok van den Koning en zijn Huia iDhield, waarmede met · de meest mogelijke gee.tdrift door de san·
wezigen ingestemd were!.
.Na anoop van bet kollation bega.eD zich allen

Duar buiten om de volkdspelen van dien dog met bun
tegenwoordig beid t e vereeren,"
- Mon ochr~ft ons dd. 2 deter 'an Fort-de-Ko~k:
uDe beeren Kommiasnriss en dar Mliitaire KBntioe
81 bier .erdieuen met den M ilit.ireD Kommandaot den

dank ran ben, die door bunne m.alecbappelijke posit ie ve rplioht zijn am 01. middel vao uitopanuing de
kantine te be.oekea. Door den k.ntineboude r Volk.r
"it zijne betrekking t e ont,laan en daarin op eeOB
oordeelk.uodig e wijze te YOOrZl{) n~ bebben zij immors de
"Ilnleiding tot ve le onQ[1ngeuullwbeden weggenomen en
hierdoor den mind eren militnir in hooge mate aan zich

verplicht.
,L •• t ik

n

ecbter bij wijze van curiosa het volgeD-

de melden, N~ het vert re k ran den ontslagen Kauti..

nehouder is tot algemeene verootwaardiging de ont-

d ekking gedaaD~ dat de h, den tuin dar Kantine vo ..

geteerende wijn'tak, wiens weJorga op gebeel Sumalra

niet te vinden is, ben edon den starn, even onder den
begaoan grond, doorgebakt was. evenals een .&ota1
nuchtdragcud o boo mon
en ,[ruiken blijkbaar met
mood wil uit dell groD d getrokken en godeeltoHjlt om·

gehakt waren ?
.. Nu vraag ik u of t 9gen zulke baldadigheden nieta
&an te v8ogeu, of er nielDand te rervoJgen, en te
strafft!n i/f?
.. Ik doe u mededeel ing vnn het bov.Datasnde en ik
stol doze naag, geaehte RodRkeeur, in het belaog ,aD
het publiek; want al. zulke dingen geoorloofd .ijn,
daD roogen de bewonera V80 F ort de Kock zich weI
op erge r zakeo voobereiden."
(De redaktie vern am vao gaeder band, dat de zo.k door
de milit·aire .utoritelt te F. d. K. bereids i8 oDd.rtoobt
en in handen ' geotold von don Reaident aldaar.

Paa,any , 17 JUDi. NRllr wij vaD terzijde vernemen,
wordt er nogal geklaagd over d. vaeding der troepoD
te .Ateh'n gelegerd .
-

Eergiateren morge n ia bidr weder eeo trADsport

zieken van AtebiD ·aaDg.bmcht door bet otoomocbip Ba·
kOIDl!landant D. BOYd, den lOden de •••
van datu' vt"I'trokkeo.
Ged.uende de reis is eeo dys.nteri"lij,l er overladen;
albier ontdOhoept en in bet Mil. Haspitaa l opgenomo!!.
.iin: d. k~pi teill der iuf.lvIother, d. ~apitein der genie
Oorschot., de officier vao geooDdbeid KI ••e, d. luiteoaota
der info Kamerling, HUdtiux, L~ijds, Beijer, Soheurer, de
luitkwartm. Van H eDgel, de adj.- oDderomoier De Bruijn,
m '; I/;,,,tincK,

1 3 Europeesche onderofficiere n der land· eo eeel.Q8cbt
en een ze venti gtal miodere militairen, 8obepelingon en

dwaoga,beiders.
Ve rder tijn nag Mngekomon .enige militaireo 00
oohepelingen wier diensttijd verstreken is, bene,eoo 6
Ate~iDeesobe krijgBgevoo geDon:.
.
O,er de .erpleging aan boord, voor toovool dIe ,,{bank.lijk wa. van de di.naren der N. I. atoam.aartmaatschapp.ij. gaat slecbte een meeniog: dj waa uitmuntaDd. Minder gnostig ia eohter bet oord.el oyer
de <org waarmede de r.ieken door de gen ••• k. dienat
boj egend oijc; a.n bet tra~sport loch waa geen dieu.t..
do. nd offioier van gezondheid toegevoegd; d. beor
Klaas Wa. telf zoo oiek, dat bij 'Onder ooderstenDiDg
van anderen nnuwelij's 01' de beeD kon blijveQ . .
D. ontvangst .. n d'. Inndingaplaats albier w.a h.....

:~~~ee:.~~~~~k~eil~:~:!:di~:t p~:'::::I~~m~~~i~::

Kruis,· w"ren. 'ook Padangs ' ingeaetenen aldatir .•••ts.
genwoordigd, te .. eiDde den terugkeoreDden .en gering
Inaar welgsm ••Dd blijk ''D. ' bolan$8telling ~ '0'811,

B~tver~oer·,c\or.lij;""I"bad

iElDlf.umlllll'O!lUlBOO~81'01mllmilillleldtOll.eell·l.kel.~'iil8'heeftIl18bqJfeen.hetrsdht.daullot

1k'

·"
zonder o.erhBRstio g .,.
g
e,.o OOOh.. sp04dt Of! gorage.ld Plasts,. Nad&.t..
too•..... BtaRltje vln bijgeloof. dab vo.".den dllllrbij betrokken .' Illllr over·twbe j.aar is hfj mp.lio.hb ZiOhin. Frltokrijk . .
tleLb 00 lIledewerkt~ v"o d?o. ollie, !an ge•• VIUI dienst,
porsooa een ISO. ongelllkkigsn adoop bad.
. aan te gevon, tor vervulliog der Dlilitaire verpliobli. .
door bet Roode Krill. aan le,laren l!jder. DIsrlllate van
.... . .
..'
gOD,wolke .door lie wet .!ian elk F.anBobbDr' . D.
. Bet betreft deDJavaan TJondro PradJoko Ulb de
10 d ",'n,"
.'
. ....
' . gerppge·
lijn toestand,eeo verfriseohenden droDk ijelVBter toe.
gediond, of eenige goede sigaren wareD uitgereikt, we,...kalDPoeng Gandqkan-tengen ter hoofdplaats S?erakarta.
. g
9
den .ij door midd~1 van. WagoDS eo braDoards Dasr hDD'
ODder bet builon. van 0011 BtorDlwind en het geklotter
- Tblere heef'b .een dl'plltatie der Fran.cbon in. Chili
p. h.etemmiDg vervoerd.
I(S..... Ct.)
'an den rogen. DlRllkte die DlRn ziob z660ngernBt over
ontvangen en bij' die gelegenheid Dogmaaleten YOor.
een nog toederen spruit dienoyoe . vronw b. em pa. 9
deele der conservatievo ropubliek gasproken.

obde~

IN"~8HlUaVnEl!DENBmRGalhier
belang.~ncr

DR
beef!; veroocbt
ulQ in het
go<ondbeid IJaar eOn koel
klimast .overgeplsat~t te wordeD.

DE

PASTORY

t. Ambarewa zsl naar . wij v.,nemen,

obi~E:s7 ;~I~~n~e:::;~a:~;r~~rde~~~S!:~,:!i::::':. d::~:~

geecbonkeD bad dat bij 'onwiUakeurig naar lIijn piek
Ilreop
de
8f te weren.
De hUisdenr opeDende werd hy mtussohen getroffen
door het op Jav8 nag altijd zeld.aa lll versobijnsel, dat
de inlander. o. d j B n - wah ,of.o e.d j a ~ k r i Ii i I

wijs.lijk gereglemeLteerde ropnbliek.Dab bebben onze
eouvereioen oooit begropen. Zij hobben oelven willeD
:~~~~~~b~~~' zij~~~ng:.~k ~:d=;!e~:i•• r:;~t::r~:na:olc~a:;
waren oeven tra.tateoot' overeenkometon gesloteD "tab

te zamelen ",narmede bet voorpl.in Was overdekt.
Eene band vol schijDt bij reeds bijeel1 te Lebbeo, en

Ik mlj v.rbond am de band. t. le.uen tot wod.dnvoering der monarehie. Zoo de tractaten DIet goed in or·

o~ daar~ode

woedend~. ~ee.ten

1···Il·· "..', · r " . '

.'

e!08.1ll::'. he:.~. :;:.::''!vll~.·.
fIIIJIfJ
. • ·.a~
.
t ktd
kd"
g, .,.8
100' II c "n
e s . SD ~e ar eo .etD. woe.goven der belr. ileJlllellell'
van Dazatn •. HierdoO!' wordt bawell811.d'fiIljItolfto6l!

.s:r.b.:..

stile van bet F'''IIBOh. leger ollhvangenili dal lij IIIID

Mder~~_ werd. ~oegozondeD, 1IJIIIl',voO,.deillllBaHehalk
.."o-"""boo ~~rborgen werdpboudeD.
- De Parljsoho gemeeDtGraad h.aft de qnaestio der
~ograafpl:~ts Ie ~"ry-sur-Oiee te. 8pra$k gebraeht.

o~s;:Ot~.:er:~~en:nte~e·~n~:·~1dWt:d,r:~~~env::/;;
be.tuu.earIng va~ ~en tegen-:voorstel,

dat 'l<erkhoven

::.~r h'o d. nabyh.,d vao Parijs a8nwijsb.Tot den 18
we:~ :~t~e:I~.de .erJere bebandeliug ~ao dit onder'

oer~t,da::~N.:':I::o:::'S~~~:de:,\ ai:,n:eeb::en ~o~,.ernemeute ~~:~e~ieokoe~:;~~::~a:~ ~e::~I:;n:a:: i~e~:;:l~~s z:; ~~!;~~:~:g,::nd~:t 2~:~:!g~!7d~irev~ag~~nk~~':'~:~ be;-b~~::ir:=!::::~er::rl' shOebt~;:.~~eni::e~:~~s h:~
l"ger" .cbool g.boudeo,. wMrbij de Resident door zijne

b~laDgatelling,

t;egenwoordigheid blijk gat' \'nu zijoe
hecft doen .ien d.t de leerlingan dier .chool oven
nlo die 1'8" de eerst.. , in bat afgoloopen holfjaar goede
!'orderingcn hebhell gemnft,kt.

K.OFFIJIlA88EX. Onlanga is tioor de poHcie alhier
eene uoeveelheid van :::b tien picols koffij,
bij een Ohincea, die eell pas van ouden datum
voetoonde. NiettegenstllAllde ue koffij bJijkbBBr van
oogst afkoruatig iB moest de policieregl"E1r
besli~seD, om de koHij met het DOg op den
n:rtoonden ptU! aa.u dien chinees terugtegeveD.
DE G'El"lm.UL ,all 8'0ie/fll

tal morgen ooMend nm ,

Batavia iierugkeeren,

deu me~
kOOplll1Hltigoederen, die: de bij.
1.0nde!'B tlltuducLtt kokkoll r~J,n eeu jeugdige ;J~nlRn, tot
het bier zoo gun stig bekend~ korps kn.dets behoorenno.
dttt de karvoerder zij
gdbruik t e ma·
te be<m!Ichbigen en

ijlt Jaafmede DBaI.' biunen om ze aan zijne vrouw te

~:rs7:::: ~::beee:tlg~~~D~::' ~~Demg~~cl~~: ::~::~:~e~

verto.non. Doch in zijne vaart aan do piek niet Ineer
denkende, etiet bij die omverr", on werd .. ldu. door
zijn eigen beveiligingawapen zoodanig getroi!en aat hij
eeoe diep. wando aan het linkerong bekwam, die hem

te doen, mBor Goddank! het was gabeol ander.. Ik
heb beslist geweigerd mijn toestemming te verleenen
BBn de voorstellen , . welke mOD mij deed, en den voJgeoden dag. heb ik nogmasl. vao de tribuoe verklaard,

wRRracbijnlijk op heL varlies fao
staan komen.

dit orgS!ln

zal. te

... .,Ii

TELEGRAMMEN'.
B

Het
komen.

'

Stoom.~I~:::~;ad ~~;lO~e~~:~~lavia aange. ~:n e::i:f!u;~O~!;P::~eOIVedr~:de:~:~ d:!I;:non~o:;:~:
der Handelsvereeniging.

Opgenomen Foetorij gedeeltelijk Ernestine I 7<1.48
naRr Amaterdm; Rotterdam! 77 OaRr Rotterdam.

Tl.ot'erdnlU, 2i Juni.

B,st ord. 2a mule
twist I 13;

g 'I, 'U;,. grey shirtings 9'/2;
bohendige bew~om helll naar
Illaar deed nit
gardoe te
niet stevig g(IJlO(}g OIU den jDn~an
bdlettan zich rrij
milke-II en
outkomen.
Hd; vulk del' ganlou J uat de bemoeijingen fan den
ger.i<m :H1,d: werLl nu un.uguepuord OL'1 den
lift h: 7attel1 of weI tu Z8ggen at' bij hun
bekond wa~, lllUal' """ad atl bleL,f 0\'811 lui eu onverpulieit:l zich liat zien
Jl. "tULtl op te pn.k·
nll'! dlOlu did herkengarcloe,,'ncLter. goconatateerd,

o"der <10k werd g.bracht.
I"TIluAK.

Uit

de

woning

vao eene

chiueesche

l"l'OllW in de M"lei,ehe blllp
werden gi,tereo nacht
doer llliddel VQn inbra!l.k vcr!3chillende goederen out840.
Hoemd ter get.amenlijke waa-rJe van
D6 . dieron hebben 6dfst getracht door heL vergrootell

cali cots
! 4.35.
Kollij 59 1/" parLieulier 68'/2'
Suiker oDveranderd, stit.
l1'in Biiliton J G7.- no;ninaal.
AA.NG~lIWMEN ~ClIEl'EN: Java, Californie, Ruth, No.
reUB, InuHl. Packet] en twee onieesbaar.

Batavia, dd. heden
Benoemingen, enz.
BEVORDEt~D;

tier luchtgat.en in den muur
kamen. dOI..:h

me:ee~:~b::::~

{lit

Y1l3

iWll

zij

:~,~o::;e;e~e~~h:~:~u:~

k ,\OrO!'lA LIQ,UTDA.
In de dagen vall strijd over de
werking rar: UB Ammonia, bij geva.llen nt.U cholera,
. knn bet tnisil.chien zijn nub hebben melding te maken
,'nn een bijzcm(ier geval, :t walk zich drie a vier dagen
geJ.ed.en in cle kampong }ielaten heeft voorgedllBD.
Een inlancl("\ohe UOlIlV, bediende bij eene EuropetiKl.'eeg des a,Yonda hevige dillrrheJ, ge·

Onmiddelijk werd baar hot door
aangeprezen mixtuur toegediend
ge\'olg, uat de lijdercs den volgenden
was VRn de cbolera, om de e~n·
\YlJuJige f'e~len
die niub had gebad, maar zich verb.~llg8ll mocht in heb verlies \'aa eeu enormsn lintworm, die banI' liwdart geruimdu tijd het leron zeer
tinalingnlaam had gemaakt.

De teutooul:ltelling

Ed. lITLl{,

Comu);:n~O!'in81S"'JTE.

AIUl euU

schdjvou

llit

SGerakarbt ontlecnen wij het volgende:
"Van hocy('Clel helang: eClJo goedo patrouill(l ill, om de
dieven af IiI) sr.hriklwn on nlzoo (1..e veiligheid des
nach!s le verhoogou or te vl:!fzekeren bleek nog dozer
tOeD de JavA"n' nose Atmodjo in de deBa Ba.
district Grogor, door 3en wnt 3 1. Lt3 bew~origen
landgenoot voor eene wn.arue ~Iln bijoa J 2000.besbolen was, Dl~ dief'dLal \flU zrw w~~1 beraamd eo uit·
gevoerJ 1 dat de 6igenaal' IHlfBt den volgenden morgen
aan ledige kisten en kasten ~ijn verlies bespeurde. In~
tusecben had de ,nacbtolijke indriogar blijkbaar "iet
gerekend op d. rondguaude wucht. Doze ontmostte
hem 'met zijn buit een woinig ten no.orden van ge.
noemde .des., en hield hem aan ten firievan onderEoek, DIet dit gevolg dntf:oenRedo Atmodjo vlln' be.
gebenrde rhl'portmaakte, bij al aUllstond. ,ernemen
mog~. dat ill de. door hem vermiat. goederen 'ich onder b<lru.ting der Policie bevoDden.
J

meubels

te 'B~Gr8veDhage

Pro t est a 11 t S che E ere die n s t.
ZONDAG, den 27 Jnnij 1874~
'13 morgen9 half 0 ure.

Maleische dienst.

tijen alechta _chaarseh vertegeowoordigd oijn; de meer.
derheid .al, ala de .. fepiegeling des lands, republikeinecb·kotlservatief wezen. En dan, maar ook dan eerst
alieen, zullen wij de republiek van bet joiste midden

b'~~'~;o::,ar~:~r!'~~~k~~:e b:t~~~~~anbc:!t~~.. k der republiek, door heln eeret voor eeuige jaren omhelaJ, voor.
ataat, dwiugt dell •• rbied .f van allen, die door parlij.
hartstocht Diet verblind zijn. De brieven, door Tbiers in
1871 aan de Girardin gericht en onlal1ge io de Inri.!.
pendance publiek gemaakt, leverden van de diepta der
overtuiging van Thiertl een nieuw bewijs. Zij werden ge.chreven in een tijd tooo Tbier. nog niet tot
preeident der republiek benoemd was. Hij verklaarde
zich met de Girardin tegeo een benoemiog, die
tijdelijk wa. en door eeo votum kon worden te niot
geda.n. Ging bij .ebter tot hob aannem.n VBn zullt
een beuoeming over, hij wilde <lit als ean OPOfi'd'riOg be8chouwd zieD. De monarchiBchgezinde Kamer zon, naar
zijne meening, niet voar vier j!l.reu (den tijd door de
Girardin aangeraden) oicb tot het lalon besta.. n eener
republiek willeo verbinden Van de. toastand in 1871
gaf Thiera .ana beschrijving, dio ook nog op oozo d.·
geo toep.eselijk I, ... Teu oiude d. partijen to bel etten
olk .. uder naar de keel Ie vliegen, heert meo ho.r
mosteD zaggeD, dat aUe fundBooenteele quacstien Verdaogd werden. Dank zij dit red middel, kreeg m~n tijd
om san den burgeroorlog een eind te maken, het krediet te herstellen en het meest noodzakelijke tot stand
te brengeo. Mas£' terwijl men hierwede beli'g is (en
;;~~~e~a:R~:~e~o:~~~ ;:~'Ct~j~d~~~!nk~=t

1:n O~t~::

de mon .. rchaleo, woedend zieI. oud"r de republiek Ie
bevinden, de republikeineD, boos dat de republiek nog
niet republikeinsch genoeg iij, gerded om elknnder aan
te vliegcn en ik ben gedwoDgE'fl om mlj tllsBchen deze

D OOPSBEDIENI~G.
DB. PRINd.

::~~~rt~ t~p:::rJ;Dt~ ~:gi~:neD~e'h::y:~oe~d~:iB~:l~ie~Utr~

ll,oomsch Katholieke Eeredienst.
ZONDAG, den 27 Jonij 1874.
De \'roegm!s '13 morgoDS ta 7 ure,
De Hoogdienst om half 9 ure;
' ... vond. te G ure het LOF.
.. .
.." . . ...-
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.. - -~--~-
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SOHEHP8-BHRIOHTHN
Aangekomen Schepen
te Samorang.

Ned. Goffel Sohoener S •.,ie RaBoemo, Djanti.
CheriboD, Kleijn.
N.d. Fregat 'e Grav8nbage, G. de Vries van Viis.
singen, Dorrepaal en Co.
Ned. Ind. Stoomb, ~[in. v. St. RochuBa.n, C.
Eck van Soerabaija, ~fc, Neill en Co.
Ned, Ind. Stoolllb. Celebe., C. ;r. Bakker
Ta·
gal, MoormBnn en 00,
Engelseh Stoomb. Hampton, Hiackli" van Batavia,
Ma. Noi'l en Co.
Ned. Ind. Bark Hab Goan, Dng 'VJlt Sioa mn Cberiboll, Gezagvoerder.

Vcrtrokken Sehepcn
van Sn.DlHra •• :.r;.

26 Juni Ned. lnd, Burk O.ij Silljo, Ong Pie
Pelullongan
26 Juni Ned. SChOt'Der Kim Liong HiD, Liem Goau
Ling Daar Singapore.

Aangekomen Passagiers.
Per Nod, lad, 8100mb. Miniat.r van Staa, Rochoa.
Ben, geiiagvoerder C. van Eck, de hh. van Bloemen
Wn.anders, Norden, SJJhwartz ~n f~lu. Oelrik, CamerOD, rau Olven, KnijtihorsL, Emmerik, ndj. OntieroJ\".
l'eeuwen, van Soero.baija.
P~r Ne(l. :B'regat
gezagvoerder G. de
V ries de hh. KellS, lfoYr. van logen, en kinderen en
2 vl'onweJijlr~ bedienden, van Vlisaingen.
Per Ned. Ind. Stoom.ehip Celebe., gezagvoerder C.
A. Bakker, de hh. Levert, Patvar, Mol, Sloot, Meijer
en EchLg. M6Yr. VQn Heruert en kind en l\.fev::. I!!t~
velci en kind, van raga!.
Per Ned. Ind. Stoomb. Hamplon, gezagvoerder
Blaeldin, de bh. Wijaen en Wetbijenratb, Chio., Ara·
b~ereu, Z, ~I. Li'Oepell en bann. van BI,tavia.

'e Grave:Jhage,

J

BUITENLAN D.
Een enander uit Frankrijk.
D,e Regeering is t,egenwtlordi~ lang;, niet 'vrien.:eiijk
v.oo: de BODaparti.ten. Op de ~ra~g.van hot bonapart,sbao]' blad L, Pay. of de KelZerlD en da keizerlijke
Prios, even goed ... I. de Prinsen uit het hui. van
Bourbon" in l!'raDkrijk bno' verblijf' mogeD boudeD.
antwoordc d~ Pml~ (bet orgaan van Decazes): ,de

:ij

o;n

g:~~I~ ~~~!~:;r d!: ~:~::~c~~~a~~~~el~e !~~~e!~

- Volga"a de Lib,,/tf neemL d •. z.ak van kolonel
SLoffel een ougedachte wending. Du getuigen Rabasse
OD Mi"s beboe" nieuwe bijoouderbeden bekend gemaakt.
Door andere getuigell, die niet in bet proces, Bazaine
oijn opgetreden, .ij. nnderef.iten aan dendag gebroobt.
Tijdene de terecbt,itting t~'l'rianon deelde. de voorzittar deLl v,erde~ig'er melt a, dat sr een. eDorme, ~asBa van
anedei stukken op de callitnlatie van Mato betrekking
bebbonde, op de grime was &8DgekoDlell en ter beeobik·

za, b. v_door de verzendmg naaf de dertig.commi8sie.
neze ~fspraak moet. zooder twijrel den atil"wijgenden
grolldBlag hebbec mtgem ... kt v.. n de. fractie-vergade.
rlllge~, van de r.ehterzijde en het reebtermidden; de
constltutlOneele ontwel'pen zijn daar slechts even aangeroe ..1 eo terstond van de <lagorde verwijderd ale een
zaak van veel later zorg; de hoofdzaak in beid. ver.
gaJeriugeo was de vrnag, of de voorkeur moest worden
gegeven aao de gemeentewet of Ban de kicswet. Welliebt . berinnert men zich dat 00" de Regeoring deze
laatst. wet.'t ~er't io beh~ndeling wi! brengen; bot
o~derwerp IS plkant genoeg om de beeren afgevaar.
dlgden zoo warm te- DlttkCD, dut zij de constitutioneele
ollt,~erpen geheel l'erg"len. N u is bet eehter opmer.
kehJk, dst de bureela 1'8n do be ide fractieo van de
recbtorzijde l~ngdllrig bebben beraadslaagd over die
~~ak .en bt-)t met eells zijn ku!:men . woruen_ Men -zou
In"ru,t, kIlnnaD oplllaken, dat er bij de. recbtorzijde
toch Dle~ veel .lust b.staat om bet dubbolzinnig sptol
v!'" de J:"tegeer1ug tlOg verder mea te speleDi in in.
tInktmn.tlge vrees tr.l1ch.t men hi",r ailE'S to verwijderen
wat naar een orgamea.t10 "au het ~dpt~nQaat zweemt
zelfs .van datgene wut, ~ooal8 du kieBwet, Ban een ver~
anderlDg van tooDe~1 doet de-okano De BroD-He Wandolt dUB met zijn getrouwen ru~ het recht~rmidden

.1 te kra •.
Het een bij bet ander genomen, laat bet zich ver
klaron dat de link."ij';e ~ eder mood he.ft en in de
aaostaande zittiug \la.n de Nationale Dd Broglie boopt
te sla.an. Evanale vroeger 8preekt lDPn weder VaD de
buitengewone eensgezilldheid van het linkermidden am
het Mini.terie te bestlijden; de vervolging . V&n aU.e
wat gematigd republik"iDecb iB '"u den beker bebben
doen ?verloopen, en o~k ~lier algen!een de overtuiging
geveetlgd, .lat de ontbllJumg vau dcze Nationale het
etJni~ aa[JgewezoD middel is am nit de boopelooze ferwarllng te geraken. Wot het linkermidden nag in dit
denkb,?ld beeft versterkt, i. de overtuiging dat de
Regeermg hat met erostlg moent met de constit"tio~
Deele oDtwerpen en s:echts op een verdaging van de

DeD el' elkander boosJ.oeners te noemon, tt·rwijl het
slechts dwazen ziju, wier hoop verijtleld we,rd en die
door teleurstellingen verbitterd ziju geworden. lI Thiers

aehtte zieh verpliebt aao het debat der Nationale
Vergadering deel te nemf'lD, daar men tegenover deze
geen geweld gebroiken, mHar ,ieh aileen fan bet
middel der overreding bedienen mocht.
- Le Temp~ ziet in de reiB van den keizer van BUB·
land iets, wat .. lie aandacht vardient en een blijk VOil
de goede verstaDdboudiDg, die er tUtltlChl'D cit'! groote
mogendheden beerBcht. Uit verschillende ftliten van
den jongBten tij<1 laidt dit blad eeDige be.ebouwingen
af omtrent de houc.ing, die ]'rankrijlt hil;;'rtegenover be·
hoort aan te !lelUen. n Alles I:jchijnt te wijzen op een
Europeeache overeenkoIDst am de moetlijke quaestieo
te verdageu, en dau vrtlde op de basis VfUl h~t; IistutUB qual! te handhllven. At zal die goede verstandhou·
diog Diet eeu\lig dareD, zij bestant lliettEHoin op tlit
oogenblik, eo bet is goeJ, het is heilzaalll dill wij 0118
op dit pUllt geene illueies mllken. Del verstandhouding
tusschen de overige isoleert ons voor hat oogeohlik,
en dit isolement is reeds te KOllstantinopel nit BOIDmigs pijnlijke omstandigbeden ge::lek~n. Vtij mooten
hier\'an partij trekkell, aaUllemen wat wij niet kunnen
veranderell tl!! tot nuder order ZlJO tnin Ulngelijk onC!
met buitenluDd,ehe puliLiek beIDoeien. De voorziehtig.
heid en de wuardighehl gebiellen OIlS eene ll;fw'8chten·
de en uiterat gereserveerde honding nan td nemen,
Hiertegenover stant, dat wij ODtJ litl gevolgen van dit
isolement Diet te overdreven moe ten voor:ltellcn, daar
dit on~ ooch uit de verbe, noch vall dichte bij, met
eenig gevaar bedreigt. Do mogelldbeden, diu thans zoo
verbonden zijll, willln ailoo, t. uitellnloopelldo belan·
gon :,ebben, am het eOllS to kUiluen worden, wanneer
er Bpraak zijn zou van iett:l gtnamel!!ijk tegtHl }~!'allk~
rijll: te ondernemen . .:liij kunnen een orereenkolllst I:i{-ui~
ten ow uen vrGda te haodhaveo, liat is om Diets be~
geD d;;lze te doen of te lattlu doeD, maul' verder kUD~
nen, zij niet gan.n, .eo de mil. sten harer willen ook
niet verder gaan. No~h RUBirm(l, noel! Ellgeland, noch
OOBtenrijk kunnen den wi! hebbefl om ]1 ran k!ijk te
storen bij zijn inwendige reorgallisstie. Dat is bet werk:
waartoe de macht der, feiten ons steeda terugbrengt,
en uitBluitend d .....p moeten wij - gelijlt de wijB"eid
aanraadt - on~ toelt'ggell. W Ruueer wij n.an Europa
het beeld '{ertooneD 'fan eeDtJ naHa, die hf\t met zicb~
zelve eeos is, vall een Staat, die et~rk en eendracbtig
mag beeten, dan zullen de bondgenoot.chappeo, ~·aar·
am wij tbane DfUUi aliI.' waarschijnlijkheid teyergeeftJ
vrageo ,z,oudeu, wel weer g:~vonden kunnen worden en
miaschien ,znllen zli zizh dan wel'ran zelvo asnbieden.lI
Wij vreezeo, dot de groote meuigte in li'rankrijk
de uitmuntende raadgevingen van /, Temp • • Iecht volgan zal.

~iemand verwac.bt dat, wanneer er een Fransoha
NatlOn~le vergadorlDg wordt geopeDd DIet de. gewone
zekerbe,d of w8arsehijnlijkheid iets 2~1 worden voorspeld van den gang van zaken; wij weten no eenDlBal
dat er, op bet l!'ran,?he volk niat ve.l. berokeniDg valt
to ID'l<en en ~eel mlUde. nag op party_ieke aigevaar.
d'gden; oeker lB het Behter d.t nag nimmer de Natio.
OHle ward geo~end onder zoo groote o~.ekerbeid. Na
III betge~n or ,n de I.at,~e dagen door de officieuse
k.ranten 113 ~eBcbre\'en, knnneu _ wij 8snne.meD, dat de
too," der Ultersto recbterzijdo vrij wei i. bedaard en
de bold en van bet goddelij •• recut weder in UUD tenten zijn weergekeerd; geen voorstel dns am Over te
gaan tot ~.t proclameeren van Henri V, zooals DlOD
onlange nog ,erwaehtt •. Zoowel de uiterBte leden ale
do meer gematigde vau de rechte .. ijdehebben .ich
I~teo tevredon atellen door de belofte van de Regee.
rlog, dat de constitutioDeele ontwerpen wcl zullen worde~ ingediend, maar s:ecbts Voor den vormj de bebaudehng zou worden verda~gd op de een of aodere wij.

~~ steeds zwakker ij~j bij kan de rechterzijdd bijoa
lI.let meer tevreden stell en, want en de constitutioneele
ontwerpen e'l de 'kieswat te ver'J&gen, itt tach .wat

verdeelen, hot krediet woer te verniotigen. lIen haat

IGverJe

tijdeDB zijn verblijf te Djoeja te heb.
ben boronrlen ebt er f 12000 11) de velidukal!! ann we·
'1.ig WUa 7 uoeh aut het geheele pnrt.iculiere vermogen
broeuer, ten bodruge van c .• , r 22000 bleek

van

.RI ni.t pla.to hobben.

ZAAK V()~ RANZOW.

De zitting van hadeD morgen
weinig bij7;'Jnders op en bepu.a.lde zich in
hODfd:.ma.k tub het yerhoor van den getuigo Bac.ker
broeuer nm wijlen den Yendumeciter, die

Juitco.nts

Kamp,ehreur; tot Ie Initenaat der k&vullerie Mulder.

het ach:ei.'huLS binnen
te veel moeite Bch~jl1t

dringen.
Wei baart het vorwondering dat dit aile, gesehiedde
zonder dat iemanu van deze inbrank, did toch niet zon·
del' gcrucht plants bud, iets bemerkte en dut zicll de
(lieven met hnnne vracht, bestallnde in stukken katoen,
kH.tties was ~Tl andf·:ro zaken, ongestoord hebben kunnen
yerwijdere n,

bij de .rtillerie, tot Ie

tcr Spil, Granpre nloliere, , Dorwaor, Andre en I....Iugtj
tot magv.zijn::neeaters der 26 klasse ~lonbeD1iuB an

.r

~:!r d;~r::Pk~tl~s~e~~or::n~:rd~:g~e:~~g~,~or~i~:' d::ai~
daardoor mijn val verhaasUe.1I IIIItlt volk - niet de
partijen - toont bij elke gelegeubeid, dat het een ge
r.gelde, vrij'innige en eerlijke regeering begeert eo
dit kBO .Iecbts de republiek wezen, aange,ien de mo.
Darchie io dit land niet cOllstitutioneel zan kunneu zijn.'l
"Ten slotto zal de Nationale Vergaderiog uit eigen
bewaging zicb ontbinden. ~fen moet haar mis.ehien

bet arwengeld, d~t tot DU toe iBD. de bruto-ont:aDgst
der tbea~~r. ,!erd gahav.n, ook van andere. pUblieke
vermarttlhJkbe~en, wddrenueu inzonderheid to belfen.
Zoo ";I,en deze billijkbeid tegenover ben batr.cbble, z~u.
den Zlj de theaters gedurendo do zomermaaDd~nniet
:~~:eD, wat zeer in het voordeel van de arme'nkas sijo

behandeliog 16 bedacht.
Ongelukkig echer weet men noolf; hoaver het lin •
kermidden strekt; tU8Bchen het rechter~ en bet linkermidden vindt men een n.autal weifdla4rs, die aIleen in
naam tot de lo.atste frHelia behooren, n:.aar veela1 met
de Regcer!llg hebben gestemJ j dt!den zij het al niet
nit overluiging, Jall giog het ODl de be100ning BaD de
voornaal1lste leden tocgekend rutlt gezaotechappen,
em:.
Op de \'erg(Hlering van Ret linkt>rmidden werd V9r..
der door verschillende laden gewezen op de toeneming
vau het B;)nBpartifJlU\~, Woarl'an man de oorzaak meende
te llloeLen zoeken in de bonding van hat' Ministerie
en in de ,'oortdureude oDzekerheid va.n den toestand,

- een foit dat niet kau worden' ootkond. Dnelec
hC(lft in plaBts van Jules Simon, die ongesteld, i8, eeo

~~:o!:l ~eo~~,~oner~~~rui~lt !~ vr:;!f:::~~fd~i!~:~~o::~
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d",ze \'oor ean om8chrij'Ting vall bet program der
fractie houdt.
D. uiterBte linkorzij,le of Union Republicainebeeft
het noodz.kelijk geaoht am zieh op a Ie ometandighe.
den voor te heraideD; een commis3i~ iii benoemd om
all. gebeurlijkbeden ua te goan en dienovereenkomstig
::nae,tregelen voor ,te stell en; deza commissie zal war.
deD gepreeideerd dO('f Lllwt en beBtaat nit twasl!
leden, waaronuer zieu oe\'iudeo GQlUbetta en Barodet.
Do B,mapartiBten hebben eeo v.rg~de,riog gebad bij
EscbascJeriaux; hat Sll"lt vau do overwegiug",n was oak
bier am geen cODst.i,tuti()Deele oDtwerpim to btlhande·
len en in elk geval met kracbt op te' komeu tegen
elken aanvlll op het algemeen s[emr.cht
nat Do Broglia zieh niet heel f.et meer gevo.lt
op .ijo •• t.I,· m.okt mon op uit d•. afl.iding, die de
officieu.se }"'rancaiB beproeft van :-de binnenlandsehe
a ..ngalegen "oden en wei .door te bew.eren op grand op
edn reeklil vaD getnigenisBen, 'on~leeDd Ban. aUerle.i
aoort vanha"ten, cat Biemarck erg oor]ogoncbtig is
eu l!'runkrijk Lieb dua op oen tweeden DoibaobeD
oorlog kan vOllrbereiden.

Brieven uit Afrika.
KAAPSTAD. 12 April De Rederijkorsbmer Auro.
ra heaft . omst·reeks £ 100 bijeenverzameld' voor bet
gescbeDk ..an Z. M. den Koning der NederiandeD,bij
gelegenheid der .25,te ~erjaringvan Zr.Ms .. tr'Donsbeklim~ing, Bet gos~ben~ oal oerlaDg wordeD . opg.;
zODden.
Gist". beeit de verlooping 'aD hetafgetuigde Ne.
derlandscbe scbip ])jam1;i pla..ta. gabeG •. ~ . ,Ioeeili
:£ 1675. opgobraobt: bet .losss· tnDwwrk.met. oell'en
treil oal· wei nageDoeg hetBelfde bebbe.n 'opgebracht,

~ft
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welka taak opgedragen was 'aan den ' beer J • .A. Wal.
hlJ un die aolvabUltelt nog d80bt roOD b~ bet geaprelt
ber.att~, wootik oi~\'
. ""
" .
deult, lete oWoler ,an .dmloietratlo op de Djambi.
· . Bet Hollilodaehd barkechip Krintp.... aan d• .
-Apropoe, Gdrnt! ,boeateat ~ettooh · metJe tron!"
.. kapt.Liat, komenda ",an Java' met , 0,,00 ladiDgBul~er
pi annen, - da~r beb Ik .111 lang" ~Iete van" .erno~en.
en .beetemd . n ••' Rotterdam, i. Vrijd.g.n.mid~8g bler - Ik o~k . Diet, danr.s voor!op'l{ JeBU b•••• t bIJ:,:"
aeD' komea am 'den kapite.i n en da bsmaDDlDg van
-Nil, Ik IOU .00 geruot DIet z~n. 'Zoon mel.Jo
bet ~p 080 ~erbrande Engelscbe .obip Mooraj ort oan.
met geld is Diet .. lte dag ,te krijgen eo "er zyn ·.lHobt
wal to brengen " nat ,chip " 1187 taD groat eo te Li·
kapers op de kuot. .
.'.
ver 001 t. buis ix.booreo~.,· w"sop ~ nece mb~r 11. met
. - O.~, Piet, i" wee~ immers, dat .de oude lui Di.t.
een~ lading" vaD 1664 too stoankool voO Sb.eld. op \Ie •• r Willen daD dat.k m.t bet k'D~ .al trouweo.
rei. gegaaD , naar Bombay. Aile. gihg,.el tot (l ~8't Ie ·hun, "-ak Ie' .o~geo, dat allee iD sta~l1 qu" blijll,
totdatde" hJd daar .Ii. )l![eo"kan to.h nlet .orderoo.
, brollri 11. toeD braDd ootdekt ",erd. AI het mo;ehJke
word gedun am de buitenlucht.f to .I~it.o, maar
d.t .e~ mao zijoe vr~!neid ut zoo vrueg opoff.ren .....
eeoe Ditbarsling .Ioe~ de lu.ikeD weg. eD blJ eeno hee·
Gertlt 8~nd met ZIJO rug D• .,r de kachel gekeerd.
d. ootplomag was m:uverpliobt toebereidBeleo te .oa·
an te~en"v.r. b.m h.ing .on grooteapieg.1 met .ergul'
ken nm weg te kom" n. 'I'oe n do booten ofgelnleD e n
don It).t op eeD w.t mormcr. n Irume.u met vergul·
met eok.le noodwen~i ghed.n belsdell woren, .tond het
den voet, en in dat kader vormden zijo .ianke g •• lal·
oDgelukkig••..artnig re.d. in vall o .Iam . D.t gabeur.
te •• ijn cbique, docn 8maak.olle ~leediDg, lijn twarte
de op don fide eo de boo~el1 bleven t ot de n rolgen.
oogon en zijn .ankom.ude board een lang oi.t . er·
dendag bij het sobip. Nog dienzel t'den dag dnagde
we rpelijk portr.t. W.I was de kl eur ' 00 friBch nidt
b.t . chip 1"'''impen Mil d< Ld op. ell d. k.pt. vor klaar·
aiB man bij oeo." n.twl ntigj.ri~. j ougeliog had moge~
8ao..

I
." ' d
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tot bot d.k ~fgeb;ando en , tond de lading iD volleD
gloed . Gel ijk bove n g;. egd. wed e u de geraddeD ran
de ·:A/eo,.!ort bier in ,..i1 i~ bei d a.u wal ge brncbt.
Den 9<1. i. hier binMD~eloope n de Russi.obe kor·
vot Psadllhk onder bevel ,?'aD dl'n cO lU ma. ndc\ll' A. P.
Novosilky. Hij ul hi e,r cenige we ken v~rtooven e n
eroed ig gtH' o lgd W O l'd~u 00 (1 1' de Vt:'e~;J;J. di e hic r verwaoht worJ t · op baro thui".i ," '''O il 0 1"00"
D. weleerw. heer G. ran de \ Vall (vall d. PII.rl)
is thans ll&ogcltoltl tot. dtlrd en leeraa.r b:j d e Nede rd .
G:ereform . gemooot. t e K'.p, hd, in pla.to.. v~n dr.
WDl. Robertsoo, die tot twe.de " leeraor bl] d,e go·
meente i. aang.steld .
.
"
D. aanJoeht bl ij/'o iD de.e kolon •• 01' de lUlJuwer·
ken ge riohl. Nu ' ijn het gOlltlvelde ll en oteeo koleolU lj·
nen die dBRrbij he t me est in Il.s.nmerk ing kow en. Il't~ r'
, wijl' me n dKarV8Q goedf;) f e rwa chtin ~e n heeft lS de
IDflatachapp ij ootbo n d~ n ) di e vel'led ell JBar war d opge richt, ten einde ni euwe k(lp e rwi~Q en in ~tltn n.g uu.~l\nd
te oo tgionen . wreo wil met gerlll gsr kapltaal echte r
eene po"i[lg op eeD, aoder pu nt :uloDwendtl n t ot bet; be
kom eu ~an ko percds .

Vao. de diamnntfeldo D boort lllo n wede r \'Bn
ioIcheiden llo.nzienlUIH; vo ndsle n, o. Q . do or zelre ren 13uller op Ne w-Rush, di ~ een stee n van 1 37 karAten ge·
Joivell beeft. 0uk men steenen gevonden, di e opmerkei ijlr
zijn duo r kleu rs pal,ogetl, nls 7. w:lrte, amber· eU groen·
kleurioe.
D t! ; 16tle n Mtl i zn.1 in ddz£! ::;e \~08 to o oe n o to lala
w 08ve rduisteriu g p!aQte habben. D~ h ~t.r Stove, de
koninklijke 8tel're kuI1di ge slhi er, boeft dlliLcom!jcenl se n
6chrij ve n ~ ao tl ~ Q gouve rn eu r ge ri c ht J t~ n e io de de
nRnd a.c ht cl er W!1n.rnl"mel'o\l op dut · vf' rs clJijus el te be·
[)!\le n. Hij zelf is ll hQ.r Nlt, Ul n gll~I I't.ld "t' rtrokkao J 8,[ ·
waar de l'e.rdul stel'in g het. bl!sb z; at Im onen wo rden
wBargonom en, "ltbans 1.. 0 0 dl! ltlJhtg ~8t elilbeid dit t oe-

~a:lhe~:o~:l\"~oS:Co~e~~t"m.)I~~;I~~:i:~m~~:~:~;1b":~~~~c~!
.. aarn emin go n.
.
D ezer dogen hoefc hid- e.~!l : wnl'~ brnntl gawo~ ~ 1 10
het pakhuis van den It e~ r l; l,ndlSbe r:-g, .t a glH·aarhJ lre r.
OlD d&t in een ta reD "an dat gebou w krul t ge borg:eo WIU.
Ali a kracht en ~'c rden i ng<!Sp!\[)lI fHl om d<3 tl i tbat'~ ti Jlg
daarVl\D ·te voorko mer ; de mi lihi re mf\cht wee rde 1lich
(illar bij uitm unt en d, ell wi st het kruit Jl O~ eren iu t ij.ls
in zakken w~g t a \'o oren, zen uer dltt er eeni ge scha·
tle doo r out ploffing w ~ rli ve rOtlr7.Rllk t. MGt iH a~ l ee ll de

:~~~:r:~,::~ ~i:ed d~ij~:~~t i::n;~OO~oo;ed~:lt:U1!~~ge~~~

pakhui. verbran ddo, ell mon rekent d. ,chade op w!)1
] 8 10eo p. at., mee r dan het dubh el waar roo r gens· 8tl1·ecrd wile.
Ui t de Transvaal vernee mt m t! n met l eGdw ~ z .;m, dat
de preside nt B urge rs door ee n e rosti ge zie kie &a n g~ ·
hat ia, en ofschoon \ olgens de J antst~ b~· ri chtl3 n bUl..
teo dag"lijk ge,'nar, hij loc h r uot "I beh oeven . om
"olkowen te berstell eu. De oorzo.o.k V lI. n d ~ 1.lekle
ochijnt in de al te ~r ooto I,erooonlijke ~oewljding VII"
tlen preeideDt a ao zijne tan k te ligge D, d&ar bij rU3tu
1008 ' was in be t opne lOe n en be ralll ~ n \' lLn a! wnt voo r
4

den Staat nuttig k.n "ijn .
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bleek~eid kan trollw.no geen kwaad, ton minote tegon·
OI'er me iojes me t gevool, oU e .. zielen. .
.
- Dovendlen. z oo gmg nl) voort, .k k"n Je geruet.
Blellen. \Vant .0rledeD winter is .ij al eeDB ten bu·
w~lijk ge ~ raagd, - en toen heBrt ze, zODder zich in
't miDst~ to bedenken, den pretendeot badaDlit. I~der·
een wed tt'~ U~6DBI dat wij VOOI' e l kaar bSBtemd zijo.
~1R"r kom. t.o hnlf t w.alf. Loot ODB D... de kroog
g"Bn. - daar zal 't el' D mooie beeBtenboel zijn. J.
wtlet. dat AllewdLt r.ijo candidaatf:l gedaan, en ee n diner
gege,en heeft. Z. hodden plan lot.r op de kroeg te
komell.
- Ui t.lekond ! t oi P iet . . .
.
,
Op tI~ kroeg was bot, gOllJk G errlt .00n10D had,
do l pretti g" At dad elijk bij 't binnankomen worden de
t wee friend eu met aBD hm·raatje ontvun gen en door
Al lewdt in .periJoon .uitgeno odi gd om eeD t eug op ~ij .
Dt' gtj zondh e lll to drlok en, - en dBar de ko!cbt Illttt
8 po edi ~{ wmoeg g lazen bra(:lJt,' 't g~en eon welkowe
ge!egeu llt'llu .bood v ,~or . een!) mtbartttmg van vloe 1{en,
kregell Ge r rlt en !lId loddr cene fl esch Ba D nen mond,
- waa ruit , he iden e en krncb tige n he ildronk · f p d t}n
j nbil.ris dedeD.
D.18ru8 giog bet aau 't fil pelen, - aan 't .tiogen e n
lLan 't jaol en, - to tdat er ee u op de ged acb te k-wBtD,
om eens naa.r zeker cafe'0hanlant te gaan , al wBlIr een
ni?u.\\'6 zangeres dien Ilacht lOoest debuteereD: l\lot
geJul ch wer d dat ueokbeeLd ontvtlo gen en t9D Uitt-oc r
ge lt}gu, ell epoedig ZOo t,en de hoop \"o He (llu mni voo r de
~ atru de , waar Mej ufvrouw K ate R L
1:!1B, te ('oiddon van
e ~n kring rao ve.rlepte miu $trt:e! ea t!n van ove l' rij pe
ac hooubede n, h.a rc be koorlijkhede ll teu t ooo spreidde.
OLJ onge kU Q8tdde wijze go.veu de mocsten der t 0 6sCU OU
we ra hunn a bewo n d e riug te kenn en. Gerrit was bior
volkomeu op zijn terrei n. ,V'aut d ~ natuur had d ia n
jongeling t oegeruat llIe t elJll e groote indrukkelijkheid,

;'b~:~~:~,:' ~~!r t~~f:!~~I~~~ed~~I ~:,de~;~e::~:~ft~:~
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meDocbdo lU . OpgewoDden do", oywpatbie voor hot

auc ces va~ zjjn f ri end ,·\ l1 cwelt, e u do or het gebrui lr
vnn drio of vier fl e138CUO n ", ~ o , gaf hij zijne -bt:l won·
dodn,;; luc ht, lu e t een recht b.Hui nuelij ke ope,oharti g·
baid, - di e Allewe lt in tIo dookertlte schaduw liat sta8n
a l was d i ~ C)ok ee n d er koa ptdo 0 0 t e,eos \' rool ijkste
etu I",o t en aan de aca de mi e. Mejufvrouw Kate R oaa
blee k - hoe kou het Bndtlri! ? - ni et bestand t egeo de
ve rl okking cn va n zulk ee ne bewonder ing, die zicb o. 8.

:~:z~ud~:~lCi:j ~~ ~~!:11:;g8t::~ G:rr~:b:~::tktb:a~D~i1~

<Ie •• Irad e e n 110m do p.rtij op zi olt va" den tODor in
een du et,. wuarvau de f OO f08m e l }ointe was dat de tweo
uiLvoerders elka8r aaD Jt ein d van el k couplut omho ls·
deo. Zoo muziku,tll was Ilij wel da t bij alt haos dit deel
de r cOlllposit id ns ar eisch voordroeg.
~~h ar er komt e en e inde nan alles; _ tOl'wijl Gerri t .i eh aan die ce o.oudi go geDoege •• ovorgaf. begon
onder tw ee der Budere stu.:i enten eene gedach tenw is.
. . Iillg, die .1 opoedig tot het werpen VBn Bloeleo, bar·
den , bi e rg l a ~e n en Bnde re harde werptuigBD aaDl eidin g gaf. De vre dem iunenli tj ei genaar vun It lak8s1
riep ee nig. meer beda.rde toeeehouw. r. te bulp, zette

jlli~i~:e~~~j:~led~~~dtui:."\~e~n~:~ ~·ou~:~::,l~rre ~~/~:.~~ ~:" O:I~UJ~~~~~:! g::I~~~~e:::: ,0:~r:~~g~?tS t:d::a~!~:
kol oni a en uen presi d., ~ t Burge rs
soortgelijkeo aard .Ie inuo,lijd ttlet
straat. President Burge rs ueeft eene
het opperhoofd vo. de RaUa!,i"o

gerr !en zijo, vau

de n Orauju"Vrljove re enk om 8~ me t
and. re i"land.cbe
stammen geshte o} wasl bij hUll g roL.d ~e bied tegen ze·
~crc .... c::l: r:.!:.<:.d. c:l ~ :::. n do Tr:::.n:; .. a.I\~s.eh tj t' ~ vubliek io
over~eg'on . Dit aeh l de go nl'.rne"r ,l or K". p -kol on i~
Di et overee nkow ~t;g de vroegere grensbepn.lwg en hlj
heaft deswege vrij Bcb~rpe vertoog ell geBchre veD, die
dOQr ons Polk6b!ad zee r- bit~ worde n opgonomen, da a rhet blad pr bet streve n in ziet , Olll ; uu goude tre ken in
de Tran.,.nl geV<.nden zijn, da.rop de1.elfde .t•• tkon·
de toe to pasd60 nl s rroegH , Dope oa de di utuan tvel ·
den . Het· blnJ lD eenl", d. t me n ill de.e tank wed.r
met psrtij digheit.l iB t o werk gegtul1, en Bt rij J ig . met
tte zuc ht, om de ve:"~c hi lle u (t" ele mente::! \' nn ZlliJ ·

"n

Afrika ~ot vertoenin g t tl bl'e ngen . Deze zank ZIl!
waarschijnlijk in de aansia a ude Pttrle me DtBzitli ng mee r

bepaald ter .prake komeo.
De 'Jpeo ing van OD S Parle meut is lJij proc1a:::atie
be paal~ op 2'1 ~fei Banet.

( 1".,..19·)
~ H oo ZOU hij' 'I werkeD ? JIij hoeCt geeD de min·
lite betrekki9g met de profeseol's hier, ell in A msterdaDl gaat bij, ,alleen ow met ploerten . .En dun , Ula~h es il!l
is ~oo'n beksel:iwerk niet, a t' ik. 1010 't nog weI \'u6r
de groote va~aDti ~ t>r inpompen, - dan kOD laler het

propaedeuti.ch nag d •• alfJ e dioD eten doeo.
~i~t zonder 'bewondering yo or zulk ecn genialo
cooceptie zeg~ Pi.t:
- AI. je' je matbesi. J oet, - dan heb ik er ni.t.
tBgttD, maor ~an mo~ t je je tar. h reppe D. -

A propos,

krijg ik na oak "mijD duit.D '&D je r
- Blikeeme, wat ba bje . eD h...t ·1 lo.t mij dan
tooh een oogoBblik bet geDoegen' van f 700 op . ok
to hebbeo.
P iet .Viltlauyieo wa. een oitotekeDdo jong.lI in zijo.
200ft, maar' voor Gerrit bad men beterc vriendeo kun~
Den weolobeu. Zijoe 'hoofddougd' waR, dat bij aile.
goedvoDd wat meD~em v o~rste lde; be.iel·t .00rot.1
bem nie'. dan had bij d. .oortraCf.lij ke· gewoohte
een stu.tje om "to I""pon. ander. ge t egd, ' zijD eigon
gang te gUD; toch "behoorde Itij Diet tot het ell eodige raa der . brekeepenen. .want bet oenig" " waa"an
hijnielhield lOae werkeD.
Bij drong dan oak Diet ....n .op. de . cODtante :b~ to·
der BOD! die hij vaD Gerrit te vorderen had, inaar

Iw,

Zaire \'oor dun oninge wijde is zulk eeDe haD delwij ~e
een duidel ijk tee ken d.t de p"d uit i6. Ge rrit Dam dan
ook een teuJer a fscbei d van Mejufv rouw R osa, na vooraf
vorguDning verhageu te bebbeD tot een be.ook io h".
ra aparteme Qten.

\ \1 At he m verda r ove rkwam, beeft hij zicb later nim·
m"r he,iDDerd. GeloorwanrJ ige getuigen ,., .. keren
dat hij met zijo vrien d llie t min of meer ~w a lliend",
de Ho.nrlemmBrlltraat opwandelde, in de richting der
}Iare .
E en uur b ter onge veer li epen tw a ~ oacbtwa.c bt6 i n
de Breeetraat, io oauw voro t"aobao. gebrom de hard.
heid lI an hUD lot be klngeode. E~ n ongew30n veracbijD.
, . 1 t rok pl o~,aling de •• oda. ht van een bnnD er.
Kaik, Ke es, daar bij Voosea n op d~ etaep -'-

d.a.".r.e~I\lI

.er~

..op 48 knle8D, looll,aUIaan,
"i"I'"bllY"IB"D,· J." Ilok
rlt .Ian
. bal..hut
.·' '.waB,,-' •b,,' .e.prg"
.d"'. ' . daai4001"
N.Il.""h.t.i ." lIeb .l!ilOek
...o",ell. . ,'" van '
gewo.afb.
• " .hili!'"
.... dat Gemt 'errolgen' op ' deo rug ,.nl'lel geklom.
*Une moeder ' had beruond, aooht lIfel>'1'. ' lin K leuwen
men wao,oo met eeni~o f~rsobe. rukkaDden paruol
volslre" ~iel m.er den wellBclt ~ .verbloemen, hem
100gelDaakt, doch durb\j lijn. .8Tanichb Y8~10lell bad
IOO ' ''JIO~~lg mogelfjlt · to · lleD·.· vertr~kkeD. "MeJr~DIr;
en aobtero,er gavallen w.~~ UI. den VIII'deD JongoD III~DKr~os~wlJk.traoh~t.e ~?r8t ~\legeloof te .0ntBegg• • aan
Ollder hem vooro.er dllwsndo, .dle d,m .too oDgolllllk'l. .de 100\ol18t',. n, die OIJ hoords •. M.ar de toikeDU he... "
op de scberpe .out van deD voataobrap.r was " komon
v.tte gesprekkenh.dden .Bteed." deulfd. Btrekklog,te •.alteo. W"areohijolijk beaft sioh 't ge.al wel·.oo toe·
de omalandigbedeD "waaronder Gerrit . naar" huie . wa.
gedragen; .ekerbeid ..I duromtren' wei Ilooit t. Itlij.
gebracbt,lieteo geeli tlrijfet o.er~ of a!tbaDa op dien
gon ~ijo, danr. Gorrit oioo, gelij~ ik ge~egd heb.Dim·
~vond:. mo?et h.ij erg dr~oken geweeBt lijo, -:- aiodelijk
mer leta .te hlnneol kOD "breogen. 'an . tgeeo· gebeu,d
.Iet blJ licit Inaommlge oogenblikk.D vaD ijleode
,. •• Da ''In "v ertrek "lIit hel ••f&-o~~nt.nt...
.
koortswoor.don oot.allen, die zijne moeder, ~~ verband
In bewueteloozeo tooetand ,wa. h~ ~oar GIJne WOOIng
met 'I o.e .. g~, maar nl te goed ded.n bOgt'I)P"D, dat
teruggohraobt, on ' 'tdnllrd. I"n~ .• a~ bij ~.o~ b~.ioDiD8
er alth.a~~. ~rond , was ~oor' ,.rdeDkiog. · ' ' . , " . .
kwom. De ",I acot.e ro.er. de hJdd.eD hl)'O dieD k~u,
Gel'JktlJdlg werd ook vaDwega h.t op.nbaar MID •• '
den n"o~t . met b.t hoofd .op ..de.. steenen had doo~geterie e~n onde,,"?ok inge.teld naor de ooroakeD v~o
bracht, III . erbond w.arsehl)DhJk " met de zoer" WIlde
den dood 'an V.lthoy.eD. De bogioselen van 1789, In
on oog.r.g.ldelev.n.... ij.e die hij acHer den rug had,
on.e di,eree · grondwotteD overgeDomen. broDgeD d.
berokkenden bem een laogdurig. en hoog.t gevaarlijke
volkomaD gelijk.telling mede ,.n a\lan voor de wet.
, iekte, - ou nau" b.gon hij weer a.Dig.in. bij te ko·
Ik ,.roDderetel du., dat meo de .... k wegeDs gebrek
meo of de on,ool'!ichtigbeid ..'n een mede.tudent. dIe
aan bewij. Ii~t ruoteD, want Gerrit io Dooit laBtig ge·
he?;, b ~ richt gar van de vermo.d.elijke oonaak •• n Vilt·
v~l1en wegens het aande.1 dat hij oan den dood van

~~~~e~,ij .~~~;nd~~~c~ee~ ~~:~ ~~'~~!~~'e~:::ig~::~

P.et kon g.had hebbeD.
(Wordt • • ,"olgd)

werd .lIe hoop opgege'eD.
. Ged~rende de .er.te 'Yeken.. h~d Mevrouw Kroost"IJk b,)na zonder verpooZlDg blJ I bod v.an baar OOOD
gezaton . nndelijk Da oDtvaDgst vaD den brief uit Lei·
den W~II zij derwG"rhi ~eeDge8aaD, en ba,g on nn MeH.
van K18uweo to tyrn.nOlB~ereD totdat deze een bod voor
baa.r ~ ee~ ,zette~ in. Gel:'~itB zitk"mer. Mi8Bchien fOOl'zag Get"t. bUISb.zlD (d.e de" weduwe "aB van eon
ge we. en taodmee.ler), datMovrouw KruoBtwiji( or w.e i·
Dig gebruik va.n zo u maken, 8..1 had ze daarom zooveel
tegeo den weoacb de. An:.le~dam.cbo ~ome iD te breD'
geD. Tuen de Heer Kroo.twlJk Da eeD.ge dase n weer
een~ o ,erkwo~ •• cbrikte bij .o?daoig vaD 'I arge.motte
gezlcht Van Z ~" o Yrouw, dot bl) terB toDd eeoe zlekeo·
ve rpleage ter nit Aw,tardBID oDtbond, die dBO .fwi....
lend wet ¥evroaw de bewaking van den zieko waar·
nl1m .

. .

.

ADVERTENTIEN.

~_. _____ '_' _ __ ____ " ' m _ _ _

Op Maandag den 29 dezer
. ullen SOESMAN en 0". tegen 2% vendu·.al.ri. v••"
koopeo eene uitmuntende ladi Dg
SUMBAWA PAARDEN, be. taaouo oit :

160 stuks uitge zochte

PAARDEN,
te

beoigtigeo aan

deo

Boom .

Met commiotlico belatlt en zich

SOESMAN

(803)

Co.

e ll

In het Vendu-Lokaal

g:.;;::

H'. L.tle J:J rON,
.al op a , •. Maandag den 2gen .J nnij
wordeD ,erkocht:

bervatta,
- Deh, u weetJjuft'rouw, antwo,JrddeMe vrcuw K roost.

wijk , dat ik nie t veel kan slapt:J D, als ik Meneer t el·
ke ns zijo drankje moot toedieD6n. En dan is eeo Vtoo l;ll d
bed voo r m ij no oit erg asul o kkelijk .
T wee bule~di giogeo t t)lde Me,rouw Vllll Kieu wen in
dt3ze rt3 pliok: 1o. den titel vanjnffrouw, 20. den smaRd,
bast' bod aa nged8&D.
- 't Is anders tegenwoorJig zoo rU6tig bier. Ik ben

l'kO as kisten Groote eo ' Kleine Sm,GELS.
t2 kisteo groote pratblige SCUlLDHRI.JEN.

~o

~o ir:~~eila ae~d~~D g;::::~lijk zooveel JevoD op straat

allen door .0ewBter b •• ehadigd, geloet uit
.cbip LOUISE kapitein VOG ELZA.NH.

bet N ed .
(S32)

Op worden
a. s. ~Iaandag den
verkocht

29 Junij

Nog zal

te L eiden?
- Gut n eeD, Me vrouw! maar al8 Mon eer wei is,
dan wit 't bi er we! eenR raar toegs,Bo.
- Ho\zoo? ztlk l! r wat. veel pret en leve o, niet
waar? Och, mijo beste j uffrouw) dat is ' nn eenmn.~tl
niet anders . Jonge meD8c~eD zijo Jonge menecben, e n

In het Vendu-Loknal

H. L. de LYON,
57. Ken kist it .iii
SPKELKARTR:t

MKO
gfOS
door ~eewatu r beschadigd, gel oat uit he t

die hoodeD van luidruchtigheid . ·D.ar oult u tocb ook
w~1 aan ge weod zijo, vooral ale u kam ere verhuurt.
- Och ja, Mevrouw, ik heb zelf een ooon, die i.
ee rste luitc nant· bij de marioiers, M e nouw, - en die
was wat een prdtlllaker i.n zijn tijd, - maar alt oOl:~
bled io r••• oendelijk...

Ned . !whip

LOU ISE kapitein VOG ELZANG.

(833)

_~. __ ... _ ~... __." . _. . _____, , _ .

Nog zaI \lIorden
lIerkoclll
n
,

___ "._. _ ___ _ _ __ __

=i:":~g-n~~~f~~,~:~~IlK~::.~ij~; '~~:"~rme

op de Vendutie van den 29 Junii

we·
duwe als ik ZOll ' t niet durven wagen iets to zaggeD,
at w&. 't .00 !...
_ Maar wo.~ badoelt u dan ? - 't Kiln wei gebeu.
reo, d.t mijn ZOOD een enkele moal .. at voel wijn ge·
dr onkell bt-e ft, eo dan mi£l8chien on beleeft.l 16 ge weeat,
- ofttohoon ik tot nu toe nog QIJoit zoo iets van bern
gemerkt heb.
- Och, ~fev rouw KroosLwijk, ~oo meon ik bet volstrekt niet, Ee~ pretja is e en pr('!Lje, niet waarr - on
OfdCh oO D

_

Do Directeor van Binoenlandsch Beotuu.·,
(wg.) VBRPLOEGH.

(837)

t~ gaa n. Zo.() was r eeds. bij de officieuse instruct ie
die de augs tl ge moeder In 't werk atelde naar de oorzakao van Go rrite tiekte. het bierboven meeg edeelde
gesprok tUBschen , de bt:J ide vrienden tar kimJli~se van
Mevrouw Kroostwij k ge kame n . Zij hn.d deD ona,ogouamon indruk das rvan t,racbte n te neutraliseeren, door
Mevfouw VAn Ki emveo te doen gevoelen dat zij dab
bespleden en btSluisteran van baar- coo n leer oogepast
yond. De brave waduwa Hat ziclil daardoor niet ont;..
moedi ge n .

't

~_ _ _

1874 daaromtrent vocrkomende &ononce.

.

Iutu9scheo, meti enkel vermoeU:Jllts had Mevr. Kroost·
wij k z?a a&ogegrepen: Onver8 ~&odi.~, over,d~eveD. mocbt
ba~e . h efde VOOI' Gerrlt 008 toes.cbuoan, JUlat dle overdrlJvID g, had hQ.ar tot dUBver blind gemaakt VOOr de
gebrekeu van haar zo·)n. Nu waB 't moeilijk di e bU od ..
heid to bawaren tegenover de volledige informalieo
van l\Itl vrou w VitO Kieuweo , di·, dank zij baar
k inderl ooze n weduwenstaat, niets ter ~reld to. doen
had dua h8re comwenaalen in bUll doeo e n laten on.

'.r~ ~::f:m~:vr~j~e~oe~o~~·~~~:n ~a;"Sbe~e

__

( YOOJ' "Be Land.)
laobe.tediDg .oor de exploitatie .an eell gedeel t.
der Djati.boBseben !Joplong. &rmbila,oon.q. Sambirot.,
eD Getj e" geleg9D in de des~a's Klamboe e o Perk,ui. district Oendolin, afdeeliog Ko,do.. (r•• i.
dootie Japara) groat oDge veHr 110 bOUW8, t. ho udeD
door den ReBident van Japara op Maandag don 8e
A.uguet uB 8 • •• 's voormiddBg8 ten 10 ure.
Zie de in de Javascbe Oourant van 16 en 19 Juuij

J

a.

S"

in h.t Vendu-LoluJ.al

H . L. DE LYON"

bet wei ~eD8 Al to erg ka o wordeD, moet m e D

200 wat Die t te OBUW nemen . Mijo man zalige r plocht
alloo. te zeggen ••1. dat een droppie te veul eell
meua che nki r. d niet bederft, M$ar ala he t zooln vasta
gewoonte wordt, . Iken a.ond dronken t'bnis Ie komen...
_ Hom el . me nsch, j e wi t tach ni e t be we ron dat

L'~~
".

1 kist INDIGO D"ttO 145 'ii:.

&

1 ki.tINDIG·O

~ •

oetto 136 ie.

tt'
_

_

(834)
_ __ _ __ _ __ _ _ __

wat leit da"r?
N Rderbij kom ~ ude vond e n zij t '~ee j Qugel ieden l1p
de stoe p ligge n van de parapluiewinkel van V oosse oj

mijo ZOOD •• •
_ . Oc b, 'M evrouw, - ik ben wei maar een mioech,
zoo al a u zeit., - maar ale het dn t aileen ma llr wae ...

Vendutie van de Tweede Lading

do eeD lag voorover m.t h. t gezicht naar he t hui. g..
wronge n. D ~ andere lag op zij u rllg SCIJUi08 Over den
ee r~t~ ileacn me t hat hoo fd lJaRr de strAAtzijd ej in zij.
ne r echterband hield hij ee n rooce n en witte n para.
. 01. di o klonrblijkelijk al. ui tbaDgt eekeD g ediend had

Ik heb 01 too. go.ogd al. dat oen dronkenlap .....
_ Juffrauw, ik verkito8 n iet Aldus o ver mijo &oon
te hlloren tlprekeD, -- zagt Mevrouw Kroo8twijk, me t
ee n Itelligtl wending naar de welbekeode politiek van
di en .ogel , die meent onge merkt te bl ij.en alo hij
zalf 11i",t woarneeDlt.
_ Ocb, M~v rouw, ik ul de lantate zijn Oill w ~ ~
vao Menear te zeggeD; - maar een weduwe, die It
nit-, ruim hee rt, ze g ik WBIif alto os, moat r.orga n dat
ha r buis ee n goe deo naa.m hou(H, en a lII ik geen faa·
.oendolijke dienetmeid m. er kan krijgen, omdot Me·
neer r.ic h ...
- Wat ••gt u, julfroow? D.t i. Bchandelyke la.ter,

Op Dinsdag den 30 dezer,

voor den Winkel, en m e ~ ge weld va n dell ij~ert' n st ang
was nfge ruk t die ter '1.ij d. e VaiD den !ng!\Dg uitst~k ,
- Is dat nOll g ... .. gee n 6eh nnde ! Ka ik me zlllke
blikse mBcb o kai e spoelhond en 'reis nan! waB da eerst,,,
ui t roe p vau K ees, - e n metoen achudJ~ hij de n bo..

Een ZOell.

;'"~e~.ee.n".gekO. ~~~,,",,"Bnod~tV.

'1" deu,
,met m~t
elbltl'
roorover,
· de haD den

venl iggen,leD OtUJollt vrij ruw aan dO~ arUl, waarop
deze een dic:lpen zucht sinakte, maar verder geo ll teo·
keD 'OD le.en gaf.
-

Dllt is K ronolwijk, di en ken ik wei. _ bij woont

:\)etd:u~\~~~o;{(ijU

bij van Ki e!l wen J eo n echarrelaa r,

_ J a, eD do aDder i. Vilthu yoe D. die woont ook
in die buu rt. Maar ze zijo beien lijlr, _ we motten ze
maar

DBar

It bureau breogen.

~.~t b7.':.':::: ~:;e7:n~:~g:~:e:re~a:~n dl~k °t:d·:~lf

Wan t toeD oij Kroo.t wijk opgelicht eD in half zitland.
bouding t egeo hot hui. haddeD M"geleuDd _ eo nu
ook d O~ t,.eede" opbcurden. .ageD . a dat deoe met
deD linker . sloop gevall ~.n woe op deD voetsohraper DaB.t
de denr: U1t de vree.ehJke wODd bad .iob . eD . kl.i De
bloeds.t r?"m een kuiitje s.graven ill de aDeeuw. die
deo 'Ortgo dag gevall.n waa,- en w.ortegen de tban.
half geetolde p.! a. i D 'tnelae.e maaoliohtoeb&rp a •• tak .
Ziedaar in boofdtrekken debijzonderhedeD, " die de
D.cblwaebt. eeo dag . of wat.lalers.n M •• rouw Kroostwijk · medadeelden . De .eronderst.lIing die tij er "bij
voegden wae, dat de twee ,ri.nden iD den . Doodlotti.
gen D&obt,belust op 't be.it vali bet nithangteeken dat
eahter to hoog bing om Vall den grond bereikt te wo,.

~~t~r:. ~et:f!~~~:~o~ :~::~~.I~:;ei.a.ter!
_

Nou, iII: zeg niks; MeYrouw weeb

Mijn zoon io
zaker be-

b~t

te r. eo een arme wedu we beeft Diota ter wereld in te
brengen. Maar al8 mijn mao nog leefde, di~ Bun f'8-

:::~t::l~

:::t ~~~ d~k:itlsd~a~~re~ij ~~~i.~ij8dt1P~:~~~

1.0 .an der Hop garoepen, die om de drie wokeo
kie8pijn haddeD, 00' zicb nooit . en taDd wildeD loten
trekken,,,- ell toeb zijn dBt rijker minsob.n dan ueo
ik, Mo"ouw ... ma.r ala mijo mao Dog leefde, dan zou
.~o iat. goeo tweemaal iD een fa.80aDdelijk bui. zyn
gebeurd.
- Manr. oin" GodBwil. juITrouw! .. . ie b,;t dan wer·
kelijk waar, dab "mijD 0000."
~. Oeh;' M.vrouw,ik . eg immers nik •. ·n be~: weI
/lew.od "Mevrouw" geooemd te "wordeD, - ma... zl.t u,
't ia alleganr ijdelheia .... en ala mijn man nug leefde ...
ED zoo' .. urde · de brave "ednwe voort, .ieb . eteeds
.erder iDwer'ODde .in die ide;;Ie. wereld. "'.... r zij den
gewo •• n tandmeeater he.borllo ...g . lit werkelijkbeid
waB oij bevreead voor de r.putatie, die de jonse Ger.

Sandelwood PAARDEN,
vendU-&Blari8,

t egen 2%

76
"

b ~staallde

u it :

uitgezochte en fraai gebouwde

P A A R D B N.

T. be.iglige n •• D den Boom.
M.t commi'Bien belasten .icb
SOESMA.N en C" "
(8U)

Openbare Verkoop:
Op DINGSDAG 30 Junij 1874,
des mOl,'gecs t o 9 urC:D,
teo overataan en in het 10l'oal van heb n~ndn , kantoor

van KOEDOES. door deo ee~sten JIypot1le.k.b ouder
mebtons dion. onherroepolijke ,olmagt.

van een E R F,
bebouwd met · een ·.teeoen .bui. mot PaDDen gedekt,
lIelegeD te KOEDOES (K ri a n) eigendom ,ao don
Ohinee. TAN TJOE PIK.
(773)
Mr. J. R. VOUTE qq.

Christoffel zilveren

KINDER.BEKERS,
.~

(299)

f

~ eli! 6 , G. O. T. VAN DORP en 00.

L;Ov06ihet'
TERIJ'
" ',

Protestan tsC)h~W ees~ .. i

in

~ .

LO'et"II '' ''',':. ' ........

SAM.A..RANG;

d~eeGuI4en ., he' £O'l',.

Itdreslleerd worden .

Behal,e bij .1 de Dame. ,un he t Comitii t\in Laton
ie bekomeo:
.
to Bat"i. bii me.rouw do LEEUW, geb. BOM.
M,EZIJN, GELOUDEMANS gob. LOUST.
t. Samarllng bi] de Hooren J. J. H. CLIGNETT,
,
,
G. C, T. YANDOR.P en Co,
DE GROOT KOQ' }<' .nOo,
H. L . llE :':'YON.
J. A. VAN DER LINDE.
,
'
W ESMAN & Co.
t. Solo bij oe Reeren JONAS PORTIER & 0 0,
,
IT. MAC GILLAYRIJ,
It. DEELKEN Jr.
OVERBEEK, 'I'jopper.
,
,
R.AMBALDO, Mnndjong.
' . Djocja bii do IToeren LAW ICK V JlN' PABST.
. '
.'
BOER S en Co.
~e Boerabaijn bi; de H oeron lI:!EIJES WIEGAND ,~ 0 0,
,
-,
A. WIJNYELD'l',
t. Macnee.. bii den Heer H. C, KNAPPER-T.
te Podons;
APPBLlUS Yun HOBOKEN,
te Rotterdam ,
NI;JGH &; mn DITMAR,
t. Boijol.lie ,' ,
H. W. J . A. GASTER K".ng.
Snm"rn.ng, 15 Juuij 1 8f.H ,
Me"! o" ..- ANDREAS .
D OnREPAAL .
FltAPPIER.

,.

NEIJS.
N ORTlE.R
.rRINS,
S'l'OLL.
SOESMAN

(781)

tl~

v:a~

J ..

~'

B {}

D J 0 1" ~

(HI8)

llama' •••9

ldefhebbers
VAN

MANILLA SI GAR EN.
st~~:~:~:t~~~e~~~ la:~:!: g:~~~~oe~

- - De
LING te MANILLA outvangen :

. egt,

VEl·

BeguDstigere kllDnen geruetelijk bunne besteHingen
hier op doeD, bij aldien dezel va niot beantwoordeo
,olgens advertentie k&D men dczelve franco r.tour·
.neareD.
H. L. DE LYON.
(711)
n ~" _.

__.

Dt~ereU

IJorkshireHUIIEN. ·

~Iude ~lagaz\iD.

van
J. H. SCHMIDT & Co,
Pas Ontvangen'
Zeer goedkoope HEMDEN,
'
De zoo gewilde Ell wood RELMHOEDEN,
(608)

Voor Heeren
Indigo Planters.
Per eer.t. dirocte Boot van SINGAPORE v.r"Bch·
ten wij wederom eene nieu we BBDvoer versob

a.f 3.50 de Riel».

(72)

Per Celebes:

Z. M. KAZEN,
WESTPHAALSOHE en YiJRKSHIRE HAMMEN
. (839)
.
SOESlIfAN en 00.

ler s'Gravenhage:
klein. partij : .erache. aaDToer

. _Appollnaris

W -A TEB.
(8'0)

SOESMAN eD 00.

(824)'

pZlener)

GIDS
aan .i.kten der Geslachta werktuigen,
.. ,f 8 .franco per post / 8.80.(401)
G. C. T. VAN DORP & Co.

1 8 74:.
G. 0,

'r,

Solide
van verschillenda demeDlJien.
0" .\0 au R onde T AF ELS met pracbtige
IDarmeren Bladen,

IlLOKIlBN.
F. H. BOUMA.

INSTALLATIH.
Y I\D 't nieu we Bostuut'

Op Zaturdag 4: Juli 1874:.
de. a.onds ten

8'/., ure,

~

bijzonder doelmatig ingerigt Stoomscbip eal v.rmoede.
Iijk tegen inedio Julij " an bier naar hot, Nieuwe·diep
,.rtrekken.
.
Voor PaB80ge gelieve men zich te lldreseeren =aJi

Kamers Disponibel
'oor doortrekkend.
voor vaBle loge.,

rp.rROI~ en

De Agonten
E. MOORMANN en 00.
Ba/avia, Samaran!J en Soerti6aiJa.

f!U

Stoomy~art Maatschappij

NEDERLAND.

f"milien zoowede

Mevrol1w ABR.AHAM,
Tawa.g.

(1567)

B A Z A R.

De Heeren

do.
zotlder foudr.al.
Kamf.r· bouten Kolfer• .
Carpetten in aoor' en ,
Voet ell wagen ma.tjes.
Kamer.potten groat en midden ~oort,
Waacb'Eltellen in wit Porcelein in aardewerk.
Thee-sorviesen porcelain efI'en met Roode~ ZWBrts l verguIde yoren en gedecoreerd.
PreBent Koppen en present m•• en,
Cri.t.llen GlazeD in .telleD,
do,
Komp~ttea Kaas·deksel. Car.fIon enl ,
do,
Kompleet desert Servi~.,
•
Wsarlooze middenlttukken Ammas vazeo

J

1.lf cristalen Oarafl\m, Koae·,oh,t.l,; Tanrt·.chotels,
Sln·b.kken, 1'ot,er vlGotjep, Wijn-glazenTrechters,
enE. en',
&;

Co ,

GROENTEN
'I. blikken
AI, S,
JYlal.otJdoine van Groeuten.
SleepDsperge •.
Punt ""porges,
Dop Erw~iee ,
Wortaltjes,
Pellltje •.
SchoraeDeeren ,
Appelpent.
Peeren in Wijll.
Gestoofde Appeltjeo
Tuin Boontje8.
Spereie Boontje•.
Capucijnders,
Moerbe.iell.
Kruia beBBen .
Brusselache Spruitjes.
BoerenkooL
.Tulienne ,oor Soep.
Puike kwalitoit, bij groote be,t.llingen a.nwerkelijk
Rabat.
(519)
F. H, BOUMA.

INGENIIOBS BUITENWEG & Co.

&

Rijtuig.fabriekanten aan de Bilt bij Utrecbt hebben
de eer bekeOli te maken dllt bij bun Agent
Middon JAVA de H eer

H. L. de L YON ~
kleedBel op a.nHaga .teeds ter b.zichtiging lVordell
ge.onden .
BesteliiDgen op le"ering worden Ul ~ t lIi'D mee8ten
epoed uitgevoerd .

_ _ Naar .auleiding van bovoost.ande .dv<lrtentie
geeft de onderget. ekende kenDis d.t reed. zeilende
zijn :

'1:erwijl

__ A anr::~'ilJdi:e;:~~~~"~~j l~uUnn~ijle~o~::
Nameos de kamer voorD,
De Sl:cretarie,
F, W. MAOARll.

(825)

faD

goedere .. ua.r de binn.nlan ,
den van Java, nair alIa plau.tsen dliarbuiten zoowel
als nanr Europa volgeDs bekend laag torief,
Vervoer van producten van .. f hot .tation
D . . r d. pakhui.en op de soh"al per picol Suiker 10.12
" • andere product.nf 0.13.
Bij we~iog alton d~ Spoor, llsnElprukulijkbt!Jid 'Voor
eo

(284)

WARRIOR
( 1400 Tons H.)
Kapilein JOHN HUGHES,

zal vermoedel1j1t in

de eersta

ag en

l

Samarang en tegon 10 J ulij e, k.
Amsterdam verLr~kk e n .

J ulij 'V.aD
Batavia ussr

vaD

VUD

V oor vrQc ht eu pAssage gelieve men ~i cb te wpndeo

D. Age"t.D
.I . DAENDELS & Co. '

.11.

uit-

P. ZWAGER.

f.IIIIIr F. H~ DOUMA,

Cb,,;bo • .W, ' CALISTANS &; Co, Togal A. J . •an ' de, VOORT.
PekaioDSl>.u W: E, HAN! Solo A1tNOLD en Co . . en ·COENAES.,
Kbtt.n· J,. D, SLIER M'g.laDg J, A, ZEIJDEL" Samorang GOEl'.
HART en Co, ,DE GROOT KOLFF •• Co, WANNEE, G, C, T, '
VAN DOIU'
Co H, L, DE I,YON eo
(678)
SOESMAN 'D (la ,

Ret Engelscll stoomscllip

tot,

_ _ EXPEDITIR EN KOYHISSm KAnOOK.

van Vendutieo.

HOLLOWAy'a , PILL'EN EN ZAU'. - Gevn.o.rlijk& Diarrhee .._ De
oQfzaken deur ,e~l,wa.kkende zi",kte zoo tt8f11cbillenJ:, en d~ wijze
harer a.auvllllen zoo veranaelij~ zijnde, geven teo ' voldo8nde reden
V[lU het belsD gt ijk BAntal harer tlagtorren. ODder HoHO"'IIy's ·behan..
doling. e\ is de oofZlUl.k deze~ tiek~ in dui.leroi8 ~ehuld ul de
uitelag: even gunttig ziju, betzlj de . mug, de, lev"r of kleioere ingewaDdeD de zttel van de ziekte ii, WAnt :t.ijo.e pilleo. m~t oor.doel in·
genomen. en zijn ulf goad. op de zijdeD. der ooderbuik lngewf&veD, bcteugcl~.n de 'zwelliDg der bloedv3ten eo. reg-cleo. ie:lere vc;"
keerde werking, wanruit die ook oDhtaDt. Beido middelen werke\!.
roghtrt.ek., tot heratelleD van bet jui8te 6VCIlWigt tuls"beD ge'loelig'
beid tn, prikkillbaarLeid. ziekelijke en gelonde afllcbeidiug n&.tnn:-..
lijkef:ubuiteusporig(doziDg'.
DOOlj1:1 PilleD ,!,u f 1. l a, en / . ;;. Potjel ~alf. VIlU.f 1". f a
eo. fr,.

.Hatavia

net Nieuwe·

R. L , DE LYON.
Lip., <oor Alidd", JAVA.

Hecr J . CLA.EIJS, ",e. 'chen te erlaugon, wordt ver·
tocbt, .ich ten epo.dig,te bij d. ' Ve.skarn.r al hier te
willen [l.anmelden ,
88warallg, den 25 J'unij IBN.

Expeditie

faD

Diep •• rtr.Heo ,
,
Passagiers kUDoeo to Samarang embarkeeren ,
Ve,,!ere iuliohlingon t. b.koUlen bij
De Agent.n
,J. DAENDELS en Co.
(831)
Balar;t'a, Samarang eo Soef"aoaVa.

meerdere rerwacht worden.

(742)

klaren VBn goed.ren tegen .Iecht. 2'/,%,
Rekowmandeert zieb beleefdelijk voor bet bouden

Holloway's Medioijnen

~al vermoedeiijk tegen einde JuJij e. k.
door bet 8eu1.O. KaDaBl via Napels naar

.~ en OALECI-IE.
een Vis a Vis
een MYLOHD.
DOg

D~

CON R A
Komm.ndaDt J, DE RIDDER,

steedij Rijtuigen ran hun Fabriekaat zuUen voorradig
zijn, terwijl teekcningen van Rijlmi geo en staltm voor ba.

onderwichteo .
Het uitvoeren va.n KommisEliell eu Laet iu

.n

eEL
E BE s.
Kommandant C. A. B A K K
R,
Dit prachtige eD voor den overvoer vso PaBsseierl

(759)

MaiJ...koild rs met linnen foudra.a 1 M,sRrie8", zeer 801idtl.

'I,

J A V A.
Ret Nederlandsche Stoomschip

Viering van 't St Jansfeest.

na Secretari8,
FOL.
(836)
NB. Coileeti. voor de ARMEN-KAS, LOUISA·
8TICHTING en andere Iiefdndige doeleinden.

BRANDKASTEN,

"p

Stoomvaart-Maatschappij

IN HET 0.'. VAN SAMARANG

,

B. KARTHAUS

Gezagvoerder 0 D E Mj .
vertrektdeo 28en d•••r ·de, 's morgeDa 8 . Illlr nasr
Boerlloaija,
De Agoalon
(829)
Mo. NEILL. & 00,

Rec.·. in den 1" Gr.'.

VAN DORP & 00.,

- - ---,-_.... .. .., - - - ---'--- --

do.

.~

.£"La Consta;~ ~t FideIe"Jit

SCIII~unKALI~NDI~'IlS
(l608)

BET STOOMSOHIP '

SINGAPORE.

voor Suikarriet Tuinen hat Landmeten met Boussol ..
, : v.rotaaDde, traktement f .1 00 a' mnaod. met .oor·
uit.igt op ver.bet.riDg van inkomete • .
Adrea post-kaDtoor Bat.og C. mot o.erlegging 'Rn
getuig9chriften.
(841)

voor lijders en lijderessen,

KoningWillemIU. '.
Gezagyoerde" TEN OEVERBAKKER,
vertrekt den 28 deBer .de. '11 morgeD! 8 l1ur nilllr
Soerabaija eo Maoa ..llr,

Gedangan,
DORREPAAL & 00.

nabij de balta

(620)

Samarang HeoreD.truat.

than8 alhier ier Reede ontvingon SOESMAN & 00,
eeD klein p.rtij uitgezocbto

2 ;

I '" .~~~~. -!~~~~~~~~m;..

:
Goeurij- Duvivier. I

Prachtige Fransche Dames- ell MeisJes·
en kinder BOTTINBS. bij
.
J. H. SCHMIDT .& Co , '

EXTRA .aQQrl'~

.

I'

Pas Ontvangen:

6eQ

D · R

d

f Q;-

G. O. T. VAN DORP & 00.

per EngelacbeMail ald •• r nangebragt.
(830)
SOESMAN en Co.

1000en wii

.

I'

Natal Indigo Zaad,

(534)

men bl,l

GEVRAAGD:
Goed vaIin PAPIER
·
. ' :i ~
('en bek waam "'el'kzaana
O.

(796)

Puike! Pulke!
Manilla Sig-aren Cavita's

.sijn te be

,erpakt in ZOUT en SUIKER,
slecbta nog weioige .0orhandeD.
(886)
SOESMAN & 00.

(460)

RTJIJVEN:J

ff. .•

Prijavan . het Lot

goed loopende Hang

Banket Hakl"er

..

, G. O.T. VAN DORP &00.

KLOES~mIJER.
T"',M~IJmS VAN

TOO ·
RENBURG-

de

~" .~e~.o ~~ !fllld. ."e...,.~.e.•.: D.~... .
'Protestant$ch 'W'ees-· e ArInhuis .te Sam.arang.

!r~ .

l!e' ,Dame. Oomite beel'O de ,Ber kOlini. t. , geven.
det de trekking zal pleats ~ebb.n 01' e~n ne.!e. te bepalen deg in den loop der, mund AUGUSTUS · of
SBPTEMBBR, welk uitatal noodoakelijk ia geworden.
am de .VaD. Nederland. inkomood. Prij.eli; waaronder
die ,.ail H. M. d~KONINGlN; af te waobtan. '
ID herionering ' wordt gebraobt dat. de Stoomboo.tMaat8cb.ppijen Nederland, Jara,de NederlaodiJobe
IndiB'lh. Stoomvaart Moatsebappij, de, Nederl.ndeoh
ladi80b. Spoorweg Maatechappij cp hare beide lijlIell, vrijdom vau vracht hebben verleAnd voor . den
(lvervoer der Prij.en die te ' , Botavia door Illevrouw
GBLOUDEMANS, zulIon unh.ngen wordon, en vso
andere plaataeli direct ann do PreBidente kunnen g ..

.\

L·.OT' EN'

-'I

" .' '

~ _._ ..... .... ..... .

en Soe"TtJ!Jaya .

ED met 1 Juli a .• , te

.

RluJ\,oBrdeo ,

Twee Pakhuizen,
~.I.gen io do . N1 nleische Knrn ~ albier in
Wiji< La, ~~. No. 83 a tegenovor de toogenaa.mde
B a B n d e r ij, t e bOHagen bij
(8:"3)
Mr, ' SLOET VAN HAGENSDORP.

~ij'&\$\-", Een
in d.. B lin d.
(712)

recommalldecrt ~i4Jh YOur het l.oudeu uu

Bat;;vi .7 1 Salllurotl.g

(805)

~

8P

0

II·UIS:
k • .t r a at.

HQEZOO.

Huisvend u ,tien.
(954)

Vijf ell twintig Jarige

U Graveert op Steen en op 0
Metalen.

- - -- --_. .

(672)

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

J. S. BURLINGHAM
Chirurgijn Dentiste"
is thllns te consulteren .inbet
HOTEL PAVILLONSamaraug,
(888)

Verantwoordelijk ,oorde wet, detnTGBVlmS.
8u.lporWutkulj,.. g, C. T,.VaN DORP . • 00 • •~.

