,,"-e>rsehUnt <lag'elijks. Zon-

Abonnement sprijs
f 12.50 per halfjaaf.
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Ho 0 fd burea 1 1 : '
te .Samarang bij de uitgevers Q, C, '.I'. VAN DORP en Co.

wij daarbij althan. op eone. gemeenteinBtolling. van

',_Zeker" zal' het op' de heurs -asnkomen, .. " masr
Dien)ate, eeDS OJ. voorfl:l, elke gedachte-aau eeUtl herTorll,ling van het bvoger onderwijs :va: en, wanneer mell'

hooger onderwijl!l, durven, rekenen - Doem hBRr: athenaeum of hoe gij wilt - ,die daze. rijksuniversiteit
w8ardig ter zijde MU staao, zoodat oak in dit opzicht
de voorstauders van coneurrentie of aemulatie tevredon

tegen de. kosten opoiet. De .uitspr~.k van den gr.af
dat bot oodogvoeren neerkomt op

va~ MQnt.c~culi,

zoudeD Zijll?
M.nr slechtB een! I. dot uu niot \Vot heel weilligP
Laat ·OtIS nog eens, booren wat meer in hat bijzonder
tegen die ecne hoogeschool wordt 8augevoerd. De

geld, -g'lld e~ ntlg eenB gel~,. geld~' even~?er vau het

:::a:~~~ :a~ :~D v:~~kel~k !:~:(~!e:w~;t.:::;~r~l~:t

tero'gdefnz9ni zij' nlOeten vooral b~ den tcgenwoordigen
toestand in Nederland ,aanmerkehjk Zijll. bien zou des
n90ds ' 81h~8 '~p den oudelJ voct kunnen laten, ala mell
m.aar de~' moed, IHtd van fioallciee1e zijde flillk uit uen
ho~k' teO :·komen."
,Z·oo sehr,ee~ in 1870 de \\T pener hooglt::ern,ar dr. Beer,
en wij ,.m,eenen .veHig tI;J wogen 8R.Onemen" dat bij 2.ioh
lIi~.t vergis.t i,~, ziju voorstelling vaD deo groottln invlood,
dien ~,eHDanciee!e quaeslie noodzal<elijk op ds regeling
V$D bet boog~r onderwijs zal oefaoell. Het tagenwoor(lig
ont,werp ,at,elt VOOT9 ,den hooglseraren aen jaarwetlde toe
te Jaggen vaD minBtetS f 4000, die D8 vijfjnrigcl1
tlieDst op f 5000. en Da oe~jarigen dienat op j 6000
wardt gebracht, terwijl den KOlling wQr~t voorbehoD'
den· een hoogleeraor dadeliik bij .ijn. benooming het
m·ox'mum toe te leggen. Hetzij llU die jaarwedden geheel word~u ]o3ger;nnakt van de college-geldeD,' heb.ij

I

te·KoHa Radja arm-Ieden. ,binnen 8 maanden· an 12.2 JU~i. 1874.

lotu8schcn w-ordt nall belanghebbenden vrijgelateu, Qok op',andere
dagen bunne brieveo !lao bot po&tkautoor te doen bezorgen, - De
dooT7.,endiog tBU hier heert stee,lls plaa'h per ee~8t ... ertr~kkc6(le post
~et uor van eluHing roor de post om de (JoJt 13 . ile~ nVGnd",
ten 6 uro; l>m de Wc~t des morgens,fr.D S llur, CD IJm" de Zuid

met elken lIpoortrein des morgen", ten

6i

D~ol' de wed. Ahteae to 'Cheribo~ in·'den: b'oedel'vau'wijlen G
Al.. tede. in leven kommandant der korallerie aldno.r, bin,aen eene
mllllnd pll 9 JUDi 1874.

:a.

Door de commissarissen in !len boe{lel ran wijl~o den: 2e LniteDllnt F. p, Jlollaerfz, biol)co d.ria mll8nden oa 14. JUDi 1874.

en's voorm. 11 nre,

Door da Wee!! en bo('..-Iclknmer te Makasaer in den boedsl van
wijleo A. Ii. Wijukes binnen 6 maanden DI). 17 Januari 1874.
NejlerlanllHch~ludlsche

SpOOri'feg~M6atschnIJPU.

Door (Ie te~tamentaire e:recutrice in ilen boedel' nn J, A. A.
Nicolai·te S(lcrabaija, bioneo drie maanden na 10 Aprit 18H.

J,lJN ,'l,AlIAItANG_VOHS'l'Et·nAND}I)N.
1.J.-.~~.

VI".

Door !len gemagtigde der erfgenamcu in dell- lJOedel van wijlen
dim heer I, A. VtID. Hctutlrt, kontroleur der in-ea' uitga!lude regteD
te Padaog, binnen 3 maanden 113 1 Mei J 874.

ve,rtrelc ·voor deu dieJll!tt,

n. ...... v· ...... g- gelloltlen den 211111 l\lel 187'3.

reenige laden!) uit bet voorloopig versIng, van 18701
die voor het behoud van het drietal wa.ren, zoidell er
het volgende van: ,.Wnre er Bprake van eerste op·
richtillg,' men zon in ous lnntl misBchien m~t twee
universiteiten of zelfl9 met
kuonen vo]shan".
Wauneer men 8Izoa tocb met de ueerbiedwaa'rdiga
herinueriugen" brak, maakte het volgenB deze leden
Diet v~el uit, of men
of twee boogeacb'olen ophief.
l\~hnr nu fide groato, meorderheid", dio tegell !Jet bebaud der drie hoogesclwlen was. ulndien hier'te lauue
twee hoogeacbolell bleven bcstalln", - aldus ,bcsloteu
zij hunue beschouwiugen uzoude gean van beiden
overdreven, groot zijr!, of doo~ eeno al ,te blrijke
studentenschan.r bezocht --worden. .ollar. waren wei le-

ceo

een

POSTDIEXSl'.

den in .het afgetrokkene ,'oor het behoud VAt; olecht.

mSlll' dan ook uitBteliende ulliversiteit gestemJj
d~ meeaten erl,enden, (ltat afdo6ode redeneu td:·
gt3n dien al te radicalen malltregel pleiHen. De bezwaren nan plsatselljk cgoiamo ontleend, l.onden, ala
men twce der bestaflnde hoogcscholen wifde opheffen,
onovcrk,Jmelijk worden. "
AI Le radicaltol. l\:Iet die qun.1ificatie is in OD~ goede
yader~and reeds zoo wonig docHreffund ontwerp, zoo
lllenig flink plan veroordeeld l dat wij er bang voor ziju
gewordell. ,Heu verlangt uu cenmau.l geeu radicals gelle~
Zing, Ulon wenscbt gaen hervorming die tot den worfel
gaat) maar geeft de yoorkeur Rau ,pallistieven, nan op·
klla.ppen on kldefatereu. Ala men twee der beetllantle
hoogtlBcholen wil ophefftlD, zulloD (ie bezwarea au.n
pl!1llts~lijk ~go'i.Bme onllt.lcml onoverlwlllciijk worden,
ztliden d~ l.'meesteu H in 1870. 'VelflU, zij konden 'bet
wctfJtl 1 zij, die ann het ondel'zoek in 'de afJeelingen hadden ueeJgenoffiell. I~ het wnar waL zij beweerdeu,en de {Iudervilluing in tmdere zll-llen opgedaan maal,t het,
helaaB, zeer waarBchijnlijk 'dat zij jnist oordeelendan bohooren wij (;lId met_ de ophelling Viln eeu cukeIe hoogescil,Jol t~nrcJeu te stellen, eo de niet geringe
kostt!n \'0 r het op waardige wij1.e bezetten en inriclttAll van twee lijks-universiteit.en niet te schromen. Is
wat v~ij het beste achten onbereikbaar, zija de bezwa·
ren dft.'lrtl1gen onoverkome!ijk, dan met fris8chen moed
bet bet"'r~ Ballvnard - het betere, dat, wij erkenncn
het gaarne, vooral omda.t het ~:ooveel duurder is ~D
omd!lt wij voor ta groote zuinigheid vreeze!:. bij het
voor.lien. in de behoef~~n van (wee rijks.universiteiteD,
door ons niet' hen beste wordt geoordecllci. !lOp a1 deze gl'oudeu" -:- lezen wij in ,het voorloopig verslag van
1870 - IIdrong men rnn de, zijJe del' groote meerder·
lieit! er met croBt op nan, dat de Regeering, die toch,
bJ ijkclis de memorie van toelichting en bet wetBont ..
werp zelf danrheen schean over te beHen, in daze v.a •. k
een moedig illiHlltief nam, bij het wetsontwerp IH.~t
geta.l hoogescboleo tot twae. beperkte, Leiden en
Utrecht alB acaclemiestedell nanwees, en zooveel moge·

VolgenB kennisgnve van den

chef von

het Po.t.kautoor nlhie, tullen op Diu,Jag 14 de.er
des avonds ton 7 ure brieveupakkcttoll worden gesloten, tar ver1.ending per directe boot DURr Singapore.

ceoe,
d(Jch

dasttusBclen nog eenig .erband blijft be,tnan. - b~
het o'nderzoelt vaD het vorig ontwerp in de nfJeelingen vAD' de Tweede Kamer stonden de voor- ""n t.egentltandere van dezeu ,m~ntregeI olUstreeks gelijk - flit
is" zeker, dat de jaarwedden zon lang lllogeHjk, DlUH
oDz,e'meaning (e Inag zijn gcsteiJ, en dot men dikwijls
terstond me,t, be,t nuu.imIlIU, du I GOOD, zal llloetou
bogi~Den., Het is te voorziell, da~ v.elfl'l dit tOppUDt "an
be~oldigiDg niet altijd toereilccnd zal zijo Olll den
wellschlen penoon Ileli !;':~Jl~ !:'Jegednchten
doen' n.o.nyaardell. ~Il1H WaUlll}Cr f.H)~ hooger
il1d~rdaad aau de eischcll nm OllZen tijrl za.!
wann'eer het: niet ni't>er tn.l u.chterstllll.n bij tlu.t nan
kleh:le buitenlandsche universit.eiten" dan mOGt het anntat' hoogleerareil aaunlerk~lijk worden uitg-ebreiJ;I diLl)
~oet op zeer l'u!m'e wijze, uitv')ering w~)J',!I!n gegeYE'll
aan het voorachrift I'an nIt 23 \'an bet outwerp: 11'l1ot
aBubouw, i:mdedlOud en vcrbetel'iug n)'o de gebou\yeu 1
,t,ot aallvull,ing en uitl;Jreiding der \'erzameling<:'H ell
L.tllpmiddelen voor bet unlvel'l!litail' on der ..... ijd worden

jaarlij'. de vereischte gelden

I Prijsder A.dve.r.tentiiiIi: van 1··10 woortle.n voo,.r.2 P1UlltRill. gen f]:;;
Voor iedere volgell<1e 5 woordell f 0.50.

voor geheel Ned.erl..lndiii

feeriog van drie rijke·.uuivel'sitstten durven toeve~..
trouweo ?
:fJ6D~ rijksllniverslteit alzoo p. - Dat w'u . ind'erdaad
ODH ~~roelen ziju. Behoeven, wij, er bij to voegen,' da~

Zal Ned.er1and. zijne drie hooge·
~,;;> . /scholen behouden:?

F.eestdagen uitgezonderd.

ell

van rijkBwego beachik-

basr gesteld."

Nu achlen wij bet tell eenewa!e onaanllamelijk, oat
ruime onbekrompen hand in de heboeften Vlln
D;RIE. h(.ogeseholen zou worden voorzien. Wcrd or tot
het bebou,l~van' drie rijltsuniversiteiteu besloten, wij zouden "p, dit punt alles behalve gerust zijn. Onze tegen~
woordig~ regeering moge ill dit opzicht met don bes·
ten geost beziehl zijTl, de Stuten·Generaal wogen banI"
in m~ldheid op ~~de stl'C'ven - wat intuElschell alles
bebalve zeker ie - wij mogen niet aIleen met hat tegenwoordigc, wij moeten ook met de toekomst rekening honden, en .... 'de beboeften zulJen steeds grooter
worden.' Dd sOni, ,wnarrr.ee men heden wu kunnen
volstaso, is over tien j».ren niet m~er voldoende. Danrom aebteo wij bet l'licht \'oor ODS hooger onderwijB
even sIs voor onze verdediging OllZt3 krachten 'amen
te trekken. ED niet, aileen Ol,z;e fillQncieele, maar ook
un:z.e le,vende, onZt3 ,intclleclucelo ~trijdkrllchten. 01..6
booger ,ondl.rwijs lllOet '~oo g06(l mogelijk zijn, en dnnrom llit't langer vt:rbrdppering, tu:\n..r concclltrntie. \Vij
stemmen volkomen in lDGt betgeen in het voarloopig
verelag van bet aectie-ouderzo(JR. ten (lp~ichte van het
vorig antwerp gezegd i:.:: II Vrij ell onbevangen kon
tliane de. vraBg wO,rdeo behnndel(J, op welke wijze het
best in de beato8ode behoefte zij ,ta voor:den, ·en dan
springt in het oog, oat onze finallcieele en intellec~
tueele krachten te kort Bchieten, om drie liopges(liJolen op iioodaniga wijze in te r'ichten ,en in Btand te
houdco, dat zij in e.llen d.eele betlntwoorden ann de
eiechen van onzen tljd, Met uezeUen VI~n n1. :itl JeerstoeleD bij die s(~holell met manneD l ten volle berekend ioor huone r;nueielijke tallk, zou, zoo niet onmo~et

Ingezonden.
Ocaclde Redac{eu1" /

"!let is bed roe vend wonl. h.~ tbaDB met de poet
vnn de we,t ge.~eIJ is. ,V.t Jao"au oorzaak iii weet
ik niet, lUaor deokolijlt ligt Je fout alweder tueBo~en
Sam!J.rnng en Pekalongun. Want, llU de regeling der
vertrekuren "an de post van Samarang zoo is vaatge.
Bteld dnt die geregeId OlD 7 uur vnn claar n.frijdt,
ontvangen wij hier weI trollw elken morgen de brieven

lliellslre91:lill~

Iler Stolullscllcl'CII over lie

en conranten vall Sn.marang, doch daar~Dtegen nu en
dan ook lwee COUl'anten Vtln Batavia te gelijk.
Daar echtcr de stompols op die (!ouro.ntau "au verecbiJltlnde d!\ta zijn, zoo kUl1nen ZO. oDlUogelijk op een
eo deIl~0JfJen dag
Data.via z.ijn aangt;!bodvil en
masten, die is zonder twijf61 1 te Samarang zijn blijven
liggen. Dit moet dn.t:.rnnu worden toegeBchroveD, dd
da poslen van llekalollgan' zeer ongert'gcld aankomen
en weI zoo, aa.t de bl'iel'an eu"courantell nu eena na _
dan, weer f'oor het rertrtlk tler Samarangsche post worden aangebrncht, zoodat ze dan alIe tegelijk mcti een
volgt<ntle POBt worden medegegeven.
Werd er oulaugs in de Sllrnnl'augsche bladen her,.

~lilillitl

to

lULl 1874:.
lOJuli
10
!O

10

Iii

/I

15

It

bMlde.lijk geklaAgd over do I,te .3ukoIDBt van de posteu nm Peko.lougan tell gevolge vun den ellen~igen
toestan d der postpnarden, mij dunkt dat het de ' taak
iB Vbn den chef HlU Let post.kalicoor om te zorgen,
dat die paarden goeJ. Zijll ell goed onderboudun wor-

15

j

lijk op het Bchadeloos.telle" van Groningen bedacht
was." - De _tegeDwoordige Regeering helt 'niet over l
maar verldllllrt zich ~Oet' bcpllalJ. Your hat'Lellona dar
drie hoogescholen, Luut dan de Ifgroote llleerdflrheid"
van de leden der Tweedo Kamer, als zij nog deze~fde
ia gebleven, sen moedig initiatief nemeu. . ( Hbl, )

Billnenlandsche Berichten.
~A.I\1!A.H.A

NG.

l\J:nnnstand gedllrende de
nU'l.un<1 ~Jnli.
Niellwe mcum
13
Esrate Irwartier 21
V olia mann
2,9

gelijk oijn, dan toeh mot groote bezwarell gepa.rd
gaan."
,Wij zouden 'er Log dit bij 'willen voegen: er ,moet

op Il.~rekend worden, dat aile leer.toelen in den regol
door Nederlander•.be.et kunuen worden. Niet dot wij

20

"

den; daarvI)or iB uij min of meer aauBprakelijk. Het
ksn gecnBzios tot verontachuldiging' dialleD, dat die
p8Rrden al zoo BlecM war,;,n, toeu hU' het kantool' van
zijn yoorganger overuam; want bet WlUi pligt am eerst
te zorgen, dllt de mail£.u1l.!·dcu YOl';vlsseld wierdtm, alvorells nie!lW6 vostpual'den VOOr het \'~rvo('r \'an rei4
zigers nan te koopen.
lTIn dan, ik geioJf niet dut, zoo de berigten juist
zijn omtrellt het ollderlj~g verwisad~c. ran mail ~ ell.
reizigerspaurdeu, er dan nog turmen besLaau, die uat
verwissolcll verbieden. Zooals ik hoar, kunllcm de mnil~
en reizigerspaartlen in drillg~nlle gsndlon zeer
goad roo I" beida ditHl8t~~n gclwzigd worden, te weer
wauueer de noou zoo groot ;6, dnt de posten geregeld
22 uren onderweg hlij\'ell J terwijl do reizigera dn.areu ..
tegen slechta 8 £i 9 ureu lioodig h~bben am dat tra-

20.
20,

20

23

25
2ti

1/

:;0

I'

:10

11

:W

ject af te leggen.
lit wellBchte U dit slechts modo te deelen, omdat

/I

VI.! ~tarin(l.S\1perilltend. tler Ntll1.-IQ(l. St.oomv. ~raah.

Postkautoor Samarang.

het NederlanderBchap tot €en verehwhto van do, be·
noembaarheid zondeu willen mnken; bekwaamheid en
gesobiktbeid,6.or.lIeB.Vindt men ainnen d. greu~end..n g••• hikten perBoo,: niet; dan hem van buiton
geroepen; maarwij zouden hart.lijlt weD.eheo, d.t dit
nitzondering,zeldzame uit,ond.riog bleef. Bij de roo
geling dient men met 0000 DatioMI. krachten te rade

Juli

te6:a~~ogleerBar

Dllcelllbct.

S. VAN T.'IULSTI.JN.

Slt~iti"[J vm~

yifl
AO~II!!tlU

df! Frmlsc/a: .11,71·l,
l:1n:tn.vin.
SlllaUI10I.·e.
,,10
co 21.
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Seplember.

Qctober
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ViBBering heeft zieu bij de he'pre.
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~

:: ~~

en 18
llac1l29

,.la

en

27

E"gel!Jc/te Mail,

king van vroegere, plflnnen een voorfltaIider verklaard

y;hl BJLt,u.vill., ~:I"ll'tuJ,.. I:~lon,"'"

van hethehood "ho~r drie boogescholen, . manr ...
voorwaardelijk. HijeiBcbte,66r all,s,al. conditio
tJi.ne.. qua ~ODJ, 8pn inricbting oozeI' universiteiten"op
,:waardig". 8chittereode w,ij~e" Beter een weze~'Jijk
1I0!lde Wliversjteit, waB oijn oordeal, 4an dri. ofmeer
gebrekkige. - Wij zijn hetda8rmede. eenB, prof~,sor,
"Ilndaarolll zijn wij voor
Wij hobb.n .. ook uw
,ou4.eJ.i\MsBvond-praatj." geleoen en. den droom ~an

Siugal)O~-e~

14 en 2S.
Allg'ustus,
11 en 25.
Sel)tember,
S'co 22.
October,
!I en 23.
Novclnher,
D cn 19.
December. '
3 cn 17,
Sluiling.te 'Batavia.flU! uageu later ..
Jilli,

If",

u~n:,vriend".I?irk. 'IIWat,h~bt,gij!Jesteed am uw huis

te . vorsieren, om uwen ge •• t . te . verrijken, om u
• elye w&ardill1ijk . onde~ nwe.UBterB te vertooneoP"
vroeg·lmtDel'B de reehterder n.atien •. Eo: .Niet."antWilOrdde de Nederlandecbe. moagd -'- .mij daoht,
Ikk"~. bet er. zoo van. het . jaB' wet mee, doen " _
~eg,~on8t ZOllo ~ie:, ,Ilolld~ onp~actil!cbe fanta,Bt/', die
rHjke .d:oomer" aan daze .. , BohD.btere,. vrij
mallsd, &;;;'mmi·gjesgekleed in eeu bruin
Ie
lfiet.epn bolder ",it gebleven kr.agj~om
Iletih en'een 'breiko1ll1 in de. bllDd,"de rijke ater· .'

I

~ltmatra's WeHtl-ct!",t.
Dell 4:~ii. en Htll van'elk.c, ml\lulIl.

Palembant.: .
IlClD17oDVB.oolk8l.IJaQud.

en

Borueo's ""Westkust.
BUnt,oll.
nen" leu \"an "Ike Ul8~nd.
Baud.erlDBsill en Ba.~eo.ll.
Den 2,Oen.vftn (lIke maan,).
Ma.kassar~ Timo'l".lioepang e l l de

Molukl<en.
De:n 1760

van

de

ath'roland.

AtfiUtn'met elke Frau8che en EDgelsobe mail;

I

Ultbestedingen. enz.
Op Ditlgsdag Jen 15 September
I'~D. ;le hllll_r

\'a:1

{lOOf

den Jtc9idcnt ran Salllurang

IHI1j2 bJIlW8 w~e$h.l

dat O~B dan ook - dit moot goz.gd worden
in allen deele de bobulpt'Ule hnnd . bied~, zoowel
wat het vroegtijdig uitreiken dor briev~n, het uitge··
I'OU en. uilbetalon der postwie,ela betreft, ala .ander.·
.iDS. OJ) het l.teuur wordt, geen acbt geBlagen, wan·
-

In de IDllnnd Juli
1874 lloor den Onder.Intelhlnnt in·
de 20, Militaire Atueclicg (r,n behoc\"c VtlD. lid D. V. O. roor rIe le~
n~ring. van lavenllmiddeleD, bralld.en lichtstOiJ'l'Il, het vtlrvocr 'lao
militaire goederen, enz. enz.v(\ornover!tC'biHeodegarnizocnen ('11 liospHalen in die afdeeling.

!leer het er (1ll aaukomt om iemand van dienet to ziju,
terwijl de stipte naleving der regleGlenten ,niet uit
het oog .,~crlJ)ren ',wordt. Doet een ,poetambtenaar ,lit
aen en ander zainenganu, dan prouveerb het we!' 'Voor

Op 13 Juli d{){)r den Directeuf v,m' Binnenilludscb BC!'ltuut" voor
V(ID. IOD kLtb. meters djati-bout in den vorm,van llianken

de levering
of zwnlpeQ.

Oproeping' van Debiteuren en
Crediteu.ren.
Door 11e eXBClltrice' io dim boedel vlln wijlen den iell Lliiteno.nt
der Artillerie' II, Knijpe.r te Oenarang biDQen S maallden no. 26
JUDi lS74.
Dool de eIec~trio(l in den boedel VBD. wijl~n' J. 'Th. Halkemfl
Sr, te LamoogGu, 'binnen d.~a l!1flflndcD Dn 4 Mei.1874,
. I

Door' ae CQmmiilllarleSeu, in den, boedel van wGlen dr, Hufmlno,

d

po.ter~,

grollden. gclegaa in hot

dutrlct BodJa, rrgcntachap Kendal, blj kQutrakt, cilldigendo met den
oogst v~n 1879,

011 1 AUglls~l1s tlo!1r dcD.' ,ko~nUlaDdant der Artilleri(l 'te Batavia
voor de levtlring V8D Houten koolteergedurende lS75 i 1876 Cll 1877.

ik geloof, dat men hier te Patti vrooger (bij de vorige
Jer posten) ook in dien ze1fden geeBt handelt\
WRtln~er d~ mailpaarden
te kort IlR elkauder ge.
loopen haddenj dit\ maaLregel werkte perfect en ver...
Ver3Wo.IIte de paarueu niet bijzonuer.
Ten .Iotte k.n il< U nu ik toeh over de post
spl'eek - de vel'zekering geven, dat meu hier alga.
meen zeer tavred*3n is Over het personael van de
r~:;ellng

hem ale bij mot de iuge.clonen der plaat. in goode
"elstandboudiug blijlt leven.
Eere dUB, wien ecre toekomt!
En hi.rmede eindig ik, Ubij voorb ..at dank -'GgI geude voor d. ploatBiug "an bo,ensla.nde regelen in

. uw ge.acbt
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Vel'h'okkcn schepen.

ZitHngvan het haf vanas~iB~B in het
de par tom e nt.L'H6r au It van IS Mei 1874.
Voorzitter, mr. Fabre de. Oonret:
N n· tien jaren· gele<\eotrad de heer Oaatan in' het
buwelijk met mejuflrouw Planobon; uit dithuwelijk
werden tWde kinde.-en, geboren, twee zoo~tje8, w8arvan
het eeoe thane 9, bet andere 7 jaar .oud was .. Het
buiselijk leven Vftn dit eoMp".r was steeds . golukkig;
beic.en werden algemeem, 'geaoht, en wegeo8 zijn .sr·
beid.aambeid, ordelijkbeid, spo8r •• amheid en . f"tsoen·
lijkheid mocht die huishouden inderdaad al. toonheeld
genoemd worden.
In weiDige dngen is deze gelukkige toestand geheel
anders geworde~, en tbana staat mejufV"rouw Castao
terecht onder deverplotterande beschuldigipg vau
hl:~re~e~~ poging tot moord,. gepleegd op haar beide
Vanw8ar die l,lotselinge, vreeflelijka verandering?
De akte van b••chuldiging leert ODO dieD.anga .. nde het
.olgende:
,laNovember jl. ontviDg mojufvr. C•• tan~een naamlO{lz8n briefJ waarin haar 'werd 'telastgelegd, dat zij
haa.r man bedroog,

Vol veroDtwllardiging over dieo laoter, aarzelde .•~
geen oogenblilr, deir.en blid ,81m Oastan mede te dae~
len, "die van toen af ziju vrouw argwanend gadesloeg.
If Eenige
wekeu la-ter ontvir:g ,de bescbuldigde we ..
derom een brief; daarin ward baar gezegd,' dat zij in

betrekkingen stond met zekeran· Audrao, die iu . bet·
ii,6,lfde huis woonde, en daarop volgden 'de

woorden:

"Indien gij wilt qat ik dit zal gehei1!lhouden, moet
gij heden,vDnd "P da onderste trode del' trap 20
francs ueder1cgen".
II Bij bet ontvangen van dezen

t::e
I~ "Tlli!,.Nptl. .~TJa.
H» B-andlermn,in,

SOf:~rahu.ill.,

!,ltoQm~,

Vries, kapt ~r. ,1aIl!l~n;

W, Cores lle

Verh'okken Schcpcn
","Qtl

~~.!:-;~,raba-it\.,

BUITENLA N D.

brief hel'kende

·me~

juf". Caston hetzelfJe schrift als dat 'an Jen e.raten
brief; evenwol open de zij d;en niet, maar stelde dien
aan hao.r man tor hand, Deze, die het loy ale en op·
rechte dezer hRndelwijze had moeten waardeeren, liet
zich integeudeel door jaloezij vervoeren, en van DU
at' beleedigdc eli mishandelde hij ~ijn vrouw, wier Ie\'en than~ even \9martel~jk werd, als bet totduever kfl.lm
en gelukkig was geweest.
IIOp r.aketan dug giug Cuaean zelfs zoo ver, dat bij
dt~ll trouwring zijner 'frOUW opnam en verbrijzelde,
boar tOe\'oegeuJe, dut zij niet wanrdig was dien to
di,gde een l buitengewonoll indruk gemaskt te hebben.
"Van dat Qogecblik .af", ztlide zij tot een getuige, die
haar trachtte moad III to boezemen, van dat ooO'enblik
af heert God mij ,'erlu.len". Door het leed) dst zij te
verdureu bad, tot org0wondenheid gebracbt,-kwam ,zij
op het noodlottig Jenkbetlld, zich van het Jeven te
berooveD.
• Hanr Ullin was '~ocutends oDl9treeks 10 Uur van
huis geganu, OlD ?i.ich naar gijn w~rk te begeven t , en
~ou eerst tegeu lIiuldernacbt terugkee.ren.
N'S ,A."onds oinstreeks 7 uur liet mejufvr. Gastau hanr
kinderen het avondeten gebruilwn en \egde zo daaro,
t~ bed; vO'\'olgelHl stak' zij een komfoor met kolen aao)
ell strekte zich toeD op de legerstede tUBschen haar

beide kinderen uit.

liTe midderIl8cht kwam Castan tebuis. Hij vODd de

Engeland.
Kart en bon dig.
Deze drie WOOrdeIJ: ~Kort en bondig!ll zo.l men on·
willekeurig, moett'ln uiteu ter- kensc~lI'lt8iug vau da be ..
hand~ling vall ,eeo proctJs door het crimineel centraal
gerechtshof te Londen welke echter ui~t slechta ktachtig
door haar laeonismus, maar ook tragisch om haq,f sf..
loop mag genoemci worden.
Da, beslJhllldigde in dit proces heet· James Godwin,
en is tJJ7 jaar oud. H~m wordt telastgelegd, dat hij
zijn echtigenoot&, Louisa Godwin; met voorbedacbten
rade vermoord heert.
OvereeD~om'Lig de voor,,,hriften del' Eagel,ehe cri·
wineelo procedure, nnagt de v-oorzitter van bet gerechts.
hof,' of de beschuldigde voorilemeos is, roor zijn flschuld

cleur der woning gealoten. b:[et een krachtigeu uuw
v.-ijuer sdlOuders deed bii die ~eur open~prL~geJ1. In

voorband~n

ie. Wij hebben bier

~elfbeBchulJigiDg en de door
hem eenmaal te kennen gegcven, uoop, dat zijo echte
gtmoote aan huar wo~deu niet zou overlijden."
Voor •. : .,lk heb met alle. zorgvuldigh.id en nauwkourigheid van (10 gezamenlijke Bchrifturen kenDie ge~

nomeo, en darh.lve richt ik tot den bescbuldigilu do
vraag, of hiJ bakent schl~ldig te zijn."
Besch,; /ilk heb deze -vraag r0eds met ja bellotWQord,
"n ik berbaald dit jn."
. Voorz.: .Hebtgij. legen de veroord •• lend. uitspraak,

dleB!~:~~ -~~:~s;;~f:n~i:t~~' iets

in te breDgen pH

Voorz. (zijn,hoofd bed.kkende): ,GodwiD, gij hebt
u volgens UW .,Igen, bekentellis, scbuldig genillilkt nail
wOOl,'d,

an door

1LW

openlijke bekentenis hebt ,gij aati

de jurij 'den pijnl~iken plicht be'paa"l, het. verdict uwer
IIcbuld tiit te lillrekeD. -Et" be5ts.at, ,geenerlei grond voor
de onderstelling, dat gij de misdaad mei; ,oorl>edach.
ten ,ra,de gepleegd habt;' ,veeleHI' I~au worden, aangenomeD. da,t ,gij ,onder 'den iudl'uk van woeBton 'toorn'

hondeldet; immers hebt gij no. hot pl.gen dol' mi.daad
~iafLr, de wet
kent g&en ondersche,iJ. tU8sche&l een in Loorn of met
<oorbed.chten rade gepleegde handeling en uw d •• d

1008
/1

uitge,trekt.

Terstonu droeg hij vrouw en kindereD

Daar een

belendend vertl'ek eu risp om bulp.
uDe gehee' e nacht .verliep, zonder dot de dl'ie un·
gelukkige slacbtoffera eenig tecken vau )~vell gavell;
eerst (len volgenden dag, tegen den middag, keerde
mejufvr. Castan tot halll" bewustziju ti~rug; eea weinig

later Ireerde. ook het oud,te wontje in het I.ven we·
der; doch,
ayolld.

helsa.s, het jongBte

stierf nog denzelfuen

venden raad, ter helfte nit ambtenaren en ter wed ere

helfte uit ambtelooze inge.etenen ,alllenge;teld, Illoeten
voor die ko,ton een gebeel. afzonderJijk budgetopge.
maakt, .oodat er ,bans drte budgettan best.an: bet
gewone of adminiliitratieve, het buitengewona vorr de

publ!eke warken, en dat betreffende de kosten van
den bongersnood. D. correspondent doet ecbter op·
merken d.t hODgeranood in Indio te veelvuldig voor·
komt om die niet ooder, de gewone omstandigheden
en de ter voorkoming of bestrijdi ng gemaakte kosten

onder de gewone uitgaven op te nelllen. Bij zijne be·
schouwingeo been hij da.rom het boogor.noods.budget
als eeD gedeHe _van het trflwone aangemerkt,
Het dien,tjaar 1872-73 oloot wagens de .eer hooge
opbreng,t van het opium·monopolie, welke de raming
IDet 1,493,423 p .• t. overtrof, Illet een batig slot van
1,'163,878. Dtt inkorusten beliepen eeo rlindoijfar van
50,220,260; p. ,t.,. de uitgavan bedroegen 48.453,482
p. ,t.· Ui; boofde van dit gunstige re.nltaat werd d.
door lord Mayo ingevo.rd. inkom,tenb.l.sting, welke
een half millioen p. st. leverde, _wet bet einde Van
dat dien,tj •• r afge,chaft.
In het pa. geeindigde dienstjaar 1873-74 (30
l\1aart- 30 I>Iaurt) overtrof de opbreng,t vau bet
opium.moDopolie, opuiauw de ra.ming met 9411,000
p. st., zoodat het eindcijfer der ontvllDgsten, niettegen·
staande de af~cbaffing tier inkometaubelnstirig, DOg

49,476,000 p. st. bedroeg. D .. arenboveu was debe·
gl'ooting vall oorlog 8n~merkelijk lager dan in het
Yori,ge. jaar, en berekande mtJU dat de Staat, wegens
den gunstigen fiuo.ncieelon toeBto.nJ der spoorw~gmaat~.

.chuppijen, owstreek, 250,000 p. ot. mindel' dftll de

was blijven

bestnall van ruim 2 mi.llioen p!Jud stere

ling.
De eiDdcijfer. van h,t budget voor 1874-75 bedragOD: 48,084.000 1" st. ontvangsten en 50,372,0(0 p. ,t.
aaD nitgo"eoj het budget sluit-'derhah,e 1.16t een gersauld t.kort van l,388;000 ·p. st. Onder d. uitga,en
zijn wed.rOIll de koston vao be.trijding voor den bon·
gersnood opgenomen tot een cijfd ran 2,580,000 p. at.,
doeh, vol gens' de door den- secreta-ris fall hat depn.rtee
roent fan finnneien onderlieekende mr.morie van tJelich~
ting, was het cog ton eellell:ale ODltlogelijk lUet eenige

ring ten deze verordende moatregelon zouden vorderen.

De correspondent deelt d.arl:>ij de volgende opgaven

k.indereu van het' leven willen berooven. Daardoof
pleegde zij een misdnad, en de gerechterlijke vcrvol~

mede aaogaa.nde i!e resultaten vau he';; financieel beheer
in Brit8~h Indie van den lllat-~ten tijd, foor zooveel de
zuivere inkolllsten en nitgaven betreft:

ging kon niet uitb1ijve,,".

Het dion,tj.

den.
Daarop wordt tot het hooren der getlligen overgegnall.
De eerdto geluigc iB de heel' Cllsta.n zt)lf. 't Is een man
vo.n een lang(j gestnlte; zijll gelaatetrekken vcrl'uden ;adt.
beradenheiu, miseebieu zelfB eenige hu.rdvochligheid~ Hij
drukt zivh z~el' welvoeglijlt., uit; ziju stem klinkt ,ern~
stig en dro~vig.; zij~ v~rklaril:gAn _drageu (teu stempel
van waarheldellefJe, ell too,lI 1>evcstigt bij, za',en die

kln.rbJijltelijk oDjui,t zijll. Hij i, het slnchtJII'er "enpr
~waliog; de jaloe~ij lHleft 'zicb van

hem

nh~cater

ge~

ma.kt; hij gelooft uat zijn vrouw hem heeft mi'leid;
met boeveel aaudrallg de voorzit.ter hom uok onder
't oog br.mgl:, dnt tiiewand ziju meening deelt" dat '.
veelee~ nlla owstnndigheden ',tegen, zij"'grievendeu arg.
WIlII.D III verze~ komen) tach bJijft ,Caslnll, in weerwil
zelfs van _do getuigenis _zijner buurliedell, in tijn ver~
blinding to dian aanzien volhnrden.
De tweede getuige 'is Audran, 'de bewoerJe mede·

ell

plicbtige 'an mejufvrouw Caston. Eij i, 32 ja.r oud
en v~der vaD een huisgezin. ,Hij -komt tegen de vc,..
denklng, door Cdoe.tan 'g~u'it; op,. en bevestigt ,dat op
hat gsdrag"van' di.ens, \'rouw ni~ts valt aon,t:, merkeD

Zijn verkl"ring.~n . z~n i.n .. alJe deelen duidelijk e,;

rpnd, ztJ~(I.ut ZlJ geen t~ IJfel _overlat,en; -eD" nn hij
ten .slott" 01' openhartigen toOD. zegl: "Ikbeu . een
eerllJke_ kere)~ eu eell 'earlijke 'I(er~l ,kan ~i~h niat zoo
lang gedragau g, zijll aile 8f1DWczigen, miesohien Cas..

tan .Ileen llitge.onderd, overluigd, dab hij de wa.rheid
gespl'oken- IHJoft.

wordt.ls moord gequalificeerd. Boreid ud.arom voor
op het nordeol, dat ik genoodzaakt bon OHr u uit t.

ge. peze, een 20Jltflg vrouwtJe leg~ een onwRDkelbaar
vertriJuwen/ in de' echteJijka trouw boars maue ,ao.n den
d~gt en op een vrang va.n den, fOOl"zitter antwoordt -zij,

gestrenge der wet te .voroueuen. Wend dezen tijd weI
•. an; want de voltrckkmg.an bet oordeel kan· nnmo.
gelijk &cbterwego bl~ven."
Na. de~e korte toespr~l\k~e:~~ndi~t de voo~zitt~rde

daD, verkla.,t hij, ware bet ongetwijfeldnocdig gewee est ,nsar nieuwe middelen te' zoekeu en bet geheele
budget zou dan nan de overwegingen vao den wetge~

zekerheid te bepalen, welke nitgaven de door d. Rege.·

een diep 'bElrouw aau den ,cla-g' galegd.

~!ij.k":~r:: :~:r;:~t::,lk;mv.~t~:ok:nte~o:~n~;~ ~:t

onder de gewone _uitgaven van _bet budget opg'enomen,

in het ja.r 1873-74 3,920,000 p. ,to bedro.goll,
ruimechoots op, zooaat er op clat dienstjl\ar eeD tek<?rt

het brandende 'komfoor tc -midden dcr' kamer te ziell,
en op het bed v.ijn vrouwen bei(le kinderen beweging.

Na, voorlezing der skte \'no bescilUldi,giog gnat de
voorzttter over tot h~t verhoor der beschuldigde. 1\-Ie~
jufvrouw Costan is 3.3 jaar oud, lnn een. middelbare
gestalh, bleak en ve-rmagord. Me~ zwaHke atem antwoordt
zij op de haar gedaue Hagen, ~n men WOl'Jt getrotl\m
door het eenV"oudige en bescbeidelltl in iJaar ,antwoor-

hoorende schritturen ge16zen heeft. Het _znl bern dan
uiet ontgaan ~,ijll, dot c-r geell recbtstreekoch, bewija

Naar aanleidiog van het budget van Brit.chIndi.
vOOr 1874-1870, doet de correspondent van de Ti", ..
'eeDige mededeeliogeD_ omtr<\nt denfinan.
eleelen toestand dier bezitting, a." walka bat volgende
is ontleend.
Hij vangt ann met de opmerkiog, dat· bet· bekeDd
gemankte bndget de. bekraohtiging van den wetgeven.
den raad niet beboeft, omdat daarbij geeDe nieuwe
belastiogen .worden voorge,teld. Had het Britsch. be:
stuur de koslen tot bestrijdiog VaO den l.onger'Mori
t~ O.lcntt~

mer binnenlrad, werd het licbt door de stiklucbt niL·
gedoofd. Hij had emnwel nog tijd gonoeg . gehad om

Voorv.,: If Ziju u de gerecblelijke gevolgen uwer bekentenis ten opzichte van-een misdaad van dezen Bard
bekttnd ?"
Beech:, koelbloedig~ ";fawel; er staat de strafie des
doodH door beulshanden op."
Thans is bet woord aan den verdediger. Deze spreeh:t

tegen den be,chuldigde
nieh,. anden, URn diens

De , finailcieeletoestand van
Britsch Indie.

geroamde 80m anu' reutego.rantie zou te betllien gehad
habb6D, Doch tegen al .1ez6' vooL'deelen w~gel., ue
kosten del' bestrijdiog van dun bngersnooli, \velke

Hij slnk een kllars ftlln; maar zoodra bij de

• De zelfmoord, hoe onzedelijk ook op zichzelr,' is
eohter volgeo8 de meuscbelijke wet niet a's misdaad
te beschouwen. Maar mf'jnfvrouw Castan had ook hBo.r

bl~~ft m~, met8 !ll(;~r b~ doen O\'{H', dnn te Vi'o.g~u, of
mlJnheer de Y~Orzlttel' 0.1 de toL de beae huldiging be-

:~~::!d::~en~~f~ b~;e:~r::1~~~n:ic~~~ d~er~:~~::~r~

111 de gereobts.sal ternggeke.rd, doet de jury nit.
'pr ••k, lui den de: niet scbnldigl
Diontengevoige . beveolt de voonitter, dOlt mejllfvr.
Ooater ~nverwijld worde in. vrijheid seatold.
W:el .s bet voor . haarte hopen, dat de uitopraak
der Jnry weerklank moge bebben gevonden in bet hart
van haar eohtgenoot!

slaa.pka..

de cerate kamer was, niets wanordelijks op te merken.

of onscbuhl to pie iten.
.
BeBcbuldigde met groote kaimte: "Ik .orkla.r dot
ik echuldig ben."
VoorzHler: "Be,en gij al het gewicht van deze vel"
klaring, w.arbij g~ u Bchuldig bokent aan den moord
op~ uw eohtgenoote?11
Bes.ch.: "Ik heb do door u genoellldo misd.ad gepieegu"'.

iJet volgenue:
/I Mij is opgedl'agen, den
beschuldigdo to verdedigen.
In,. den ~~ge.llwoordigeu r;tan(l tier rechtshandeling echtrl'

'''0

den procureur.genersal
NadJot de snbBtiluut
mr. Meliot, 1ft! besobuldigingvolgebouden; eu de ad~

ond9rworpen zijo. Ten eindt? dit te voorkomen was er

drag"". Dittooneel sehijnt op het gemoed der bescbnl.

Aangekomen Schepen

toes!mnd Batt verdenlrin/!, bloot, en la 11'11 nieb tlat mijo
:~~'. 9!) mijnkinderen ooit (lve.mij te blolen beb-

Hieropvolgt ?~ ecbtgenoot." van dell ,orige getui.
J

::~p da:~e:t=e~. !~~~ein~~,ouwelijke

/jdelbaid:

'~ijO

. Nog anaore ge'uigeo leggen de gun.tigst. verklarlOgen af .nangaande de leven,wij •• d"" be.cbuldigd.
en ba~r Ultmuntende,om. ZOo t. zeggen,. boveohaar
etalld verbeven 841voelo08. AI~ . zoodaoil,!' verdienell io.

1868~691e"erde een

!~

1859·70187071

,

1871·72

1/

u

~

II

-/I

batig ,lot van 1: .255,2:34.

tekort
II
batig sid u

"

,

n

431)336
1,121,1363

,,1,721,613

De wapenschouwing te Aldershott.
Den lUau 1I1ei jl. heeft· nab~ Altlershott de aangegekondigde wBpeu6chouwing tt'r eere )lun Uuslaods
Keizer plo.ats geJlud. Yeerticllduiten~l lIegenhondtlrd
twint:g man,' 2 7941 pallfdon en ~8 knnonllen ma~kteu
de macbt nit, weit{.e voor deo OZlLII.r geddi!acrd het-ft.
Jt Is wel niet zoo~'eel, zegt de :tillles" ale waarorer de
Keizer elk oogoublilr "nu de.1I dog lUlU beschikken,
[Uaar do qua.liteit was in elk geval uiutekelhl.
Juist to 12 uur knucligdo heb gescbut de llllukomst
der kuizerlijke en kouillidijke t'lllj!ieu QUU., De Czuo.r,
iu _generuahJUoifurru; berofld een fchimmel. Ttl ruiddtlu
der fuitel'l; werden twc~ open rijtuigc'-n mot derspllou·,
D"D, bert'den door it;I Ul;)t rood gdd;!{;l(ia [JDstilJonl1, ,Jp~
gelUt·rkt. E!;;lulgen dachten, dllt d~ Koningiu !lab feese
~';ae komBU opluil'ltenH., douh ]Q.! or bleek' dat bet de
princesstJn v'an Wallis, en Edinburgh waren. De eerate
was gekleed in het wit en purpcf: de IfLRt$te ,had zion
ill a-fin s,tofmantel- gewik!{,,,,ld, en niet zonder reden,
want elui von deed, het om b:inu t-e- wo.rden.
Wij ~ullcn wei uiet betlOe\reU te zeggen, dat er,
volgent;r. den, lVwe8, nietB nan de: revue outbl'o.k en,sllos
zoo gerega:d ging .als een klok - die ger.geld gaRt.
De troepen )~n p1l.tLrdo'n -blev('n ill UiJ, volmnakste ordt';
zij zageu er flinK .. en ,:ferm_,'uit" _eu, zelfs ,gl;)eLi enkela
bnjonet .w~B' oO,k maar- een, oogenblik-eeri"str~ep buiten
de:: voorge~chreveD _'rio~tin_g. _De Keizer, was ;dan ook

weI in. zijn ,chik: Geon soconde verloor hij de troepen
uit 'het o,og, 'eo d~ eenige beweging" die" men, bam
zag maken, WflB he~, opheffen, zijner rechterhnnd van

de heup no.r zijo .belm.
N" de rovnawerd een .piegblgevaobt gehouden, en
mot oenluncl. werd de milifJaire plechtigbeid b,aloten.

Brieven uit Belgie.
BRUSSEL, 24 Mei: De ICamer de.r Vert.genwoordiger.· hoeft nog ean pnar .ittingen nan bet politiek
debat gewijd eo dnarmede de di.cussiegeslotell,· zon·.
de.r een. afkeu,ana ·votum ove~ bet Regeeringsbeleid
uit to b~eng~n, of eene motie van orde in ~eraad.la:

bouding
reehte
ve~eeDigingen van drnkpera
dOlt haa. 8au8ob ·pr~!ll'&mllla
maobben: recatie. N a .. hem
Orban op zijne v.oegore red~
.ij in geon 'onkel op.icbtd9or
oiijo was, wederleg~, maardat
had der Kamer een ..evan
draaien, ten eiude h..arinde --_.- '.'-- ~- ~
bij de font beginggewone Illet
ste.n .doo~een. te me~gen. Hij rRBdde.-het
voorzlObt'ghe.d aan 'lD het. alniten vau leenil!gell en
het .00l·beeld v.. o' N .!ierl.nd, Engelaod en vall de
Vereenigde. Staten te . volgen, die toll .sobulddelging
hun too.lucbt nemen tot gewone outvaug8ten;. Men
stond, .eide hij, .ooreen defloit,,(!l1 "1111 d'en.'lII1dllhlt
l;ant waren gem der gadane belo!ten .verVuld en het
voornem.o~ om. de. m. ilitien.s. aOba. deloo'J!·~
.. ~ . . aatteellll.en.
aan de oDderwij.era en d. minder. bea~~
lotsverbeterin;: te .ers.haffen, .tot .dnsver in. de' ~ pen
gebleven. Zoo hij vroager een voo.het parlementmin.
der waaraig w03rd gebruikt en vanban,"oet gespr~";:eq
had, dao meeDde hij dltardoor nUoen meth.t woar-

.11

denboelr de~ ~cBdom~et tjue celui "qui _nt~8t pa~ ~0tl86qJlent

Be.

aoec
I"'InClPes /a,.1 b•• quo.outo IiZ'opinio" pu3tique.
Spreker Iiet den oi.nweD minister .an '''penbBl'I!'WO!t,ken D~et ongemo?id, bescbuldigde bem .•an begin8e1.
looshe,d en botw.s!t•. hem alo noricill1l . het· reebt.6m,
mannen, 'in de. poiitiek grijs geword.n,·. vlln beftigheid
en hart.Locbtelijkheid te beschnldigell _ Toeu bij' celf
in vro,egere jareo ge,iote. pelleerd werd· over het belang
d~t htJ kon bebben '0. eene .mnatscbappij .t~t ontginnmg van. kolenmijoen, die een proces ,voerde met de:n

Staat, verhengde hij zich daarover, duordathom dJo~'
door de gelegenbeid gegeven werd. het te weerspreken;
er kon du, gee~. onwelvoegelijkhoid i~ gevondenwQr.
d~n,. dnt bij dergel~,~ verwijtaon den tegenwoordigett
mlDlster --vaD" 6.na~clen gedaa:! bad, eveol:Dil;l '",ala' bei

~:::I~::~~lij!,,;j:~t:tth ..!eg:~~~~::ij!e h~~d~~~j!~~;
terie uitboofd. van zijne b.trekking van adminiffra.
teur van den Luxemburgscheo spoorwag.
Na op het vale goede gewezen te bebbeD, dab onder
liberale k .. binetten was verricht, eiodigde .praker
nagenoeg aldus .. ,Ni.t lang geleden .bestond DQg
b~ d. katbolieke parlij .ekere ,oort· vanvrijheid:
1\IIa.r door d~. v~rkondigiDg. der onfeilbaarbeidale••,
18 el'

verwarrtog In

de gemoederen gekoOlen.

V66r

dieu tijd .wist Illen oiet of het ge"'g .an bel. conoilie
of nan den Pans behoorJ.. Toen evenwel de onf.i!·
baarheidsleer voor -dl:u lIag -kw8m; 'ontstond 'er fOOl'

de geloovigen een zouderlinge to.stand. Eenvol.trekt
despoti.mu, drukte van dat oogeilblik op aile gemoe.
deren. A.nn het hoofd der groole katholieke maats.bap .
pij plant,te men eon Q/lder.qod, (u, vice.Dien) die .e.
delijke en politii'ke znken behelltt, 'en' ooze liberale
inslelliDgen ver.:)ordee!t, Ott P411-:1 leeraart dati men fJB
moe~ verfoeieoj daat'in i9 l.Ljn thesis geJegeo; 'die instelltngen te dlllJen, mn.:l.r ze It;)- br,mdwerken, 'dat is
de hypothtlsitl. ITij veroorueolt he,t openballr onderWij9j zijut" kerk beleedigt onz, vrijhetien, en, boont en
veracht (~oDspire) Or,Ze COHBtitutitl. ~I Le bourreau en·
voye :l. 111 filil:t de Scj110, zagl sprckt'_r . ten '8Iotte-, - la
deBhonora Sf,ant de lit tucr.", De __ miDiBt~r van, fiI!ane
cico li.et deze rede verder onbeantwol)rd~ ~a lr :de ,heer ":
Cotnesse, zijnd vorige reJevoering v~rvolgeride",ve~de..
digde dd te~enwool'dige p-'llitiek .on git1pte, die d,er
liberal en. HIj noelllde cen vrocger ministerio Ie mi'·
l;i8tere de l' eiJleu{e., herinnerde de wet op de peD8i~nee.
ring van rechter-lijlm atnbteDaren~ welke bij inconatitutioueel achttej die op rle studiebeurzen. welke meD
met den "Dam van d ief,t.l bad bestempeld, en laakt.
de houdi~g van den gewezeu wiuister Bara, omdat bij
ua de v~rwdrpiug zijner \fet '_ to~_ afschaflillg: van

art. 1781 Burg.

Wetb., en van den .lijf&lwang
was afgetredeo.
H.et was ,oumog~lijk '-.' seide
hij, op de wet betreffoude d. studiebcurzeu terog

niet

te komau, omdat de gemeenten en pr~fincien
ill bczit waren gestalt! dl'lr stichtingen, evenmiu
om die 'op d'J recutetliJke, am,btenareu, anB ts
voereu, zond.er in strijd met de cODstltntie magisboa...
te!1 te plaatsen naRst anderen, die evellzeer Joarmede
in 'strijd ontslilgen waren. D" tegeDwoordige reg-ee-

riog'psrtij heeft d. bel •• tingen op de "er~te le.e08·
beboefteD: afgeschllft en" zoo zij Diet ~eer gad-nan h99'ft,
en o. a. die op de bit-·ren niet heeft, v8rminderd, dan
was dit omdat, het oQgenblik 'Jaartoe nlet' gunstig W8;8.
Ov~rigcn8 hnJ volgeu8 hem bet Jiberllll.l miuistt'rie ook
niet al zijue bf;}loften vorvuld, en, aab het geroep von:
1/ zuil1igh~id"
u zuinigheid" geen gevolg' gege'ven t '- maar
integen(teel d~ b~grootil)g Villi oorIng -verhoogil. Taen
Pater I£yacillthe, --vervol-gde t!preker, in de kerk van
St: Gudeele preekla, werd. bij door· d. liberaleo met
sClieldwoorden o\·erladeo, maor _litl_ hij mijl)heer Loyson
i9 geworden, eD eene vrcuw-hecft, g(,nomen '_.(gelac~),
I\U hij \'all de kerk ge_schclden is,' wordt bjj verbeer-lijkt, en alB een voor.ilto.nder vun vooruitgang be8ebouwd~
l~tJn schrijver bewecl't zelf~, wide' I:1pr~ker, dat- bet 08'tholicismus VRn Loyson, in plaats ' van - het ~are- tal

geatela worden, (herh.ald gelaoh).
De heer Corne,se varlll.ard. ziell wijuerB tegenllet
gemengd koetelooe ondJrwij. en tegen deli. leerplit\ht
en Yroog w.t de heerFrel·~.Orb.n metbetrekking tot
het onderwijs zou doeo, WlJ,nneer hij wader, - ~aLl 'bet
roer kwam', wRBrop dt)or 'dezen- reeds bij voorb'a.ut:w8S
gell'atw()urd, dnt eene herziening_ oiet ·,..kilo ~itblijren
Jer wet vim 18'~2 in dou .zin dar Ne<\erlandaobe wet·

geving, die geblek.n is goed. te .ijn ~en geen gevaar
de maatschappelijkeorJe 01' 'e ·Ievel·en •. Spraker
protesteerde togen ce~,artikel vao 'don .htlllr Le<eleye.

<001'

voorkomende h~ e~n 'EngaIBc~ tijdschrift,' waarln '--g&-

zegd wordt, d.t Be!giii~ oDdarde tegenwoordigeregee:
rIng aeo 'broeinest, Vlln ,ultramontau'iBWuB _en,',8l\men~
!t'.wering' is -tegen vreemde -forsteu eo.., ~andenJ ~ij :_w~lk

protest .lch de beer . Waoaeige .oegde, en· helloot
.ijne rede met d. bewering,. dat d"linkerzijde B.Igie
hot. C.. tholioismus wi! oott~ekken en de hand

••n

:?::t~:~ kdr:~b~r~:m~:;r ~!t:;dt~:nbev:;f:;~8~1';;::!
wederlegdaen den beer Frer.·Orban verdedigde teg.,.
de aanvalleo, .. aaraan. hii ba.u bl90tgeataan; waarmed.e
dit ·Iangdurig politi.k d.bat oen eind. n .. m. V",velgeu8
waa' de .begrooting voor openbare we.rken RllndoOlde,
waarbij·
na.r gewoute .. vele aprekat•. pro .tlo"1Q.of
voor huo arrondissem.nt pet .woord . voerde~ ..ao,o; a.
de tari •• en voor rei.igers op de spOorwegen~ , &pta·
ke kwamen en beurtelings bestrijding en •. verd.<!di/liog
vonden,eno~ d. spoedig_ uij;v~ering 'lmden .ePPurweg van· Antwerpen naar Gladbaob werda&nge~gea.

.1.·

~~~::!dett'n:::::·:~~fe. n~:n :iZu~:
kredle~ ,oor sellO. law ,all telltOOJltteliillgVWJlIfil!l>lJ'

EenRig.derfeest. ." -.--28'Mei 1874.

In llemmuidI 1\l!M.l·jll ·leilitnebutte!, bij. Hamburg,

::~i!:~:~Il~~~g~~:~:,::~ v~ijr!.':,'"rn;:~ h?r.

tigen noorden\Vlndiu.20 minuten tijd oogeveer dri~

&::g:~:~!:lo~ij~:rdV~Oij~::e:ij: ::~i:e~:::ad~~ ~:
dell1voor~.k1ept"n

koo, . door hot andertronw brak,
niet vaBbgelllaakt werden. Dris reieiger. werden over
boord geworpeo ..Ten gevolge dez.r vermind.riog van
vr~cbt, steeg d. ballonwed<r met deo vierdenrei.i·
ger,die.genood.aakt \Va•• icb longs een noodtouw te
laten .zakken. Daar dit .Iecbts totvijftig voet boven
den grond re.ikle,. liet do tusscben hemel.en aarde
zwevellde luchtschipper .ich vnlleo.Hij I,wam in de
bQ,"Irn'!n :teregt,' eo otlhing vrij crnstige klleuf.ingen.
D.jIballon ja ien laatste te Wun.torft in Han.over ne·
cWll~S.eii.
- De ,oor den. Keulscben Dom b •• temde Keizers·
klok•. ,die ,D8 'oen paar ruielukte _proefnemiogen eindeJijk, heelbuids nit ·:den giet.l'o,rm te_ ~ 'voorBchijn ~k~Bm,
Bchijot, vol gens, ,een-verkJarlog' vall_dan be~ .. "OIgtel,
den, arcbit~et vfill dan D,om, in geen enkel 0pzJCht ann de
vere_i8eh~n te ,voldoeo. Ook mo~t de COmtni83~e van
beoQr,deeling haar hebben flfgeJre~rd en zou me,D' onderbandelingen voereD over bet gltlt~n VRn een nleuwe
klok.
.-: Een krllit~olen, in de DaiJijbtlid vau lVIulsuendell,
i.den 200 Mejin do lucht ge.logen. D,.ar ter pl.als.
stonden er vroeg';tr' nog' meer, die' echtar bij cell o'nt~

ploffing op den 27n April ll; reeds werden vernield.
Eenarbeider yond bij dit onbeil den doad.
_ Door de dauanen I.e La Perche .ijn 8000 ka·
pCitjassen,- in be~log genomen, bestemd voor de Oarlisteo. Ook worden er in Fr~nl,rijlr talrijke a.ln~koopen
VilD pa8.r~e~ voor rekeniDg _ \'o.u DOll Oarlos gedaan,
en wei door FraIl;scbeD; voor"l geg()ede inget;eten€Jl
fsn pflfpignan. 1?ie, paar{len zijn bestemd voor de cavalerie, die de pretecdent in N"varra organiseert.
~:-Bet roode aoak. dat de- atraatwerkerd in }"1raukrijkeven.ls in Nedorla~d OlD hot miJdel schijuen t·e dra.
geu, heeft ',den' maire van' Allignon [\anstooL g~gerrllL
Hij" ~8g daariu, cen ,illternati-Onalit;tiij~he de'hol~etratit}
en- heart de werklieden illet wegzendlDg bedrelgJ, aId
.ij die soortvaD gordel Diet aflegdou.

in

-"7"'" Op' een', zondBg
de msand' NIei- Iweft eOll pnter
del Franciscll,utHJ In de hofkerk t" Innsbl ~id' gepre,el(t
en onder,_anderen gezegd: "Geliefue chrlstenen, HE't
v,er;wondert u dat bet tbSrf8 in de schanne meimaand
zoo k,oud "iSj" ,maar ,~!:: "rT,,~g u, \~Il waar komt die
koude ,en- de' .da8.fuit voorispruitende schado four de
veldgruehteu( omdat _d~ rn~n~(;heD (lok Iwnd zijn jegenB
den. iiev00 _ God en het gebed· nelateD." VO{Jr:ll, in
Tyrol is bet dit, jsar le,er kou,.L - De t.hetJUOlueter wijst
• lec~ls 5 grade.n ~eaum,ur nan.

- BeD, o~weder~_ du.t ",otllang;' o_ver Eogeland Josp
brait, ~af 8an de_ "Pan Aloll (}o;;t:lte _ aanleidlug tot de
,olgende. meded"eli.g.
j

.

Eene donderbui is ~ulk eell ongewoon vprBebijflsel
io het "begin - del'" ru'aand mei, dnt de ellkeld a!ngen
welke ~bU gebhord werden, iu MIDruige buurtefi het
vefmo~d~~. daden- out~taall7 dat zij nit:t echt Wllren;
maar 'nogemllakt door eigenasrs vall ptlrBpluwiukels en
buurkoetaeu.' ,Het.is hiet ontuogclijk, dut in deze
dagen -van politieke eu econt)mi3ch~ o!)twikkeJing door
belaoghebbonden zulke kuustmiddelen worden uitge·
dacht en toegepBst h·o b~hoeve Vall huune indu6tri~
~D"Zij zouden l.el~s uiet lJieuw wezeu.
Pepys verhsalt in ziju DJ.gboe~, met Iwaveel SUCCet!J
tweebond~rd jaar _geledeu dts d,miler werd - uagebootst
om - den-_ wijn -'goedkooper te mnken. Den 21sten augustus 1666 vortelde hem de heer Batelier, d.t hij
met eenige andere heer~n· zich t~ Bordeaux u6\'oud,
waar -zij in een testauratie ktlop ''''ilden sluiten ollltrent
te' le,veren wijn.' Zij haddon _cell man gehuurd, clitl op
zeer - bedriegelijke wijze den dOlJdeT IWll uabooLsen
(met bebulp vaneen plank van dennenhout), alswede
het geluid V3U regen eo hagel. l.r~rwijl ~ij Ran het
onderbanuclen -, 'waren,
hoorJe lUlJll do bui eu
de koopers uittel! het formoeJeo 1 dut dit weur 00gunetig:, op Den OOgBt moe_lit werkeu. De verkooper was
eerlijk' geooeg, dit ook te geloove-n t'n hij gaf ziju
wijn two. pislolen goedkooper per vat.
~ HetEogelscb Athenaeum bevp,t onder zijn "Litt~rary
GOasip"-het volgeade: ~el1 mehU lwt overlijdc~ V:111
eeD tier, lj~erigl:lte autographeuverz~tDeluars ill Nederland, ,van den Heer P. A. Diederlohs, tiitl-,. ruinl veel'·

tig inar gele(\en,bet AIO'IIIeen 1I."adsblaa, een t1.gbl.d
te 'Am8~rda.m, orgasn van d~ gematigd' liberde partij,
Btiehtte. Zijn uitgebr,eille verzameltrlg lH.'l3tond VOOfl'J1t~elijk ui~,autogrnphen van Nederluud(~rs en Duitschers,
doch in de luatste jaren vo.n zijn hH'tlll VC1'lllCenllJrc!e
bij' haar met 'FraDscbo en Itllliau.nacl e autographsll;
Dooit werd in Parije eene' veiling gehouden cf hij deed
een bod nsar de grootste curiositeiten. Op een dier
verkoapi.gen bet haogst. !lod ged.an hebbeude, gar hij
zijil: -naanikaartje, af, ,doeh' de ,auctionnris, den nanlll
~qrBei:lijD1ijk __~6,_1I1ng" vindende; Bchreef s.tef'htB de ini·
~:ellM:~~~~rot~':.': n~emde. hem se,lert uooit andel'S

-- Er .io. il! deper.oon me Jl.IadomeEssipaff', Ru,·
sin-- vsA,pbo~l"~, een oieuwa pianiste 'opgeataau die
AL4,e -Btlld.eren dreigt to_ zul1tm,ov(lraehaduv, en. _In' .Lon~
del! deed 3Q~icb met zeld."aU\ gelukkig govolg hooren;
nooit i. eene debutaDte zQo toegejuieht, het ganscho
pnbJiek .t~ndop .n. haar oDberispeJijlco uitrooring van
Ohopin's moeilijk concert in E lDiQ~ur .. iOij had trou.

.~, h:~~~:~o~iil:!:i~:. e::~e~o.~:~~~:~~uc:::t

"::::
Londensobpnbliek in vorrnkkingbra.cht, verkl.orde dat
l'IIenollw Eosipoff de eer.t. der leveode plaui.to. wa •.
-'- EeotegenbangervBu den·. bekendenbrief· in het
San.~iet. ges.braven .door ~en .Duiteoh affieier it! den
oorlog ,~o 18'rO,tnng .o.ker wei genoomd worden oen

:,:r
::=;c~:~:~{~t ::'~n~v~;~d;~~r 1:t:r~l~nd":.
Bert,"

Onder' eenlooden· bemel,in een ve ..eDgend kli·

d:n~~IIl;::t!k~:~: v:~!~:ij~~::;;,:rt.~i~~:~:~:' .~~;;~:

VDl'lPalih'b 'OlllletW'ijfold .e1dzamen doo-st n8ar wetena.bap.

p~libBtudie, ..n de auteur beh~efde waarlijk zieb niet
teverolltscbuldj~dat de~erzam~irig nog niet sohooo".r

eti .PInter is; •wijl (\e

lIOhell hilt. vattgen.

~.~ ~~

Ilauwe psden eo de diehte boe·
~oo bemoeilijklen".

~ ~.b.

e..
ak. vlIlI .eo.n.k1..oost..•r t.e tao!. 0.. I.at,
11,~~l~' luitlijkvau een· 2S·jarige nOD opge·

: ...

....... . . . . • . . . . . . . . .1 l f•...•
:IiI. .

.•

Onder de vele varmakelijkbedeu, die de v... logon
feeetweek ODS gooracht heefr, beboort Qol~ de .·ol1ver·
waohtf' ,beJl08lD:iog van, een Aaotal ,r!dde~J 'in do orde
von den Nederland.eboD L.euwen .in die' ,an de
FJikenkroon.· Een nienw plnI\etarium iseensldaps voor
on.e verbijsterde oogen .icbtbaar g~worden, al. een
gevolg van dell buitengewonen strooi·avobd, die .ditmaal
voor d. groote kindoren heeft plast. gebad. ·Welkeen
ougekende drukle moet er bij de· knn.elarij.n gobeerscbt hebben met het gereedmaken en .. verzenden
•an al die pskjeB, "Isaf St. Nieolsasop banden w•• !

he~8t~:e~t:~ng::n 1~~~d:aD~i7:dee~~~~e~:: g~~:itkt:~~:
gaat :voora-f, als heraut: van WBpelteO, ,daD volgen eenige minder~ waardigheidsbekleederseu eiodelijk. komen
de ridderR in -dichte drommeD opdog'en. Wie niet geWOOD :8 zijn 'kracht in'de werking" van - Bcboudcrs en
vUlsten to zoe,ken, moat, 20rg ~ragen buiten bet ge·
drang to geraken. Gelukkig dnt· wij rustig uit de
hoogte ,"oor. aeo open 'VtlOBter den, optoc.ht kunnen
gede~18o.n't die zich ,aan onz~ voeten voortbeweegt. Het
is' een ,aallblik, zooals me"u' aaD het strand ~ aer zee
(lr.twaart, de eene golf DS de andere komt Rsr..rollen,
of indien men -deze vergelijkiug voor een dorre na8m·
lija't te dichterlijk oordeelt, gelijk eon wandeliuK in
een eentonig-e duiuaLreek, waar de eene kale blinkerttop
zidt naast den Gooder_en verheft.
Het spreektvan z..Jf-d~t ook de Ministers.ich bij
den fecottrein hebben aangasloten. Voor het meereu~
deel zijl1 zij :met het kommondeurskruis dar -leeuweu·
orde ombangcn, ttlecbts eeu buuDer drangt h~t gewone
kruis, lUnar zijo buufUlaD daarl!lntegeo het grootkruis
eener vreemde orJe. IrK\ik, Piet:, ,daar" heb je nOll !Iet
groote en daar h~t kleine kruis, krek 8S 't in de we·
reid goat," krijscht I.::r eeD st.em nit don wlksboop.
Ret zoude Vf1.U de mellschelijka zelfverloo~,hel1ing te
"eel gei:Hscht r.ij111 om te verlBngen, dot sij, die alB
tritons en stroomgodeil in do olllllid(ielijke nnbijheid
dar /ona llOnori~ gelegerd zijn, t,-i~t, in de eerate plants
hun dvrst aan de wateren der koningfli'>Jntein y.oudeu
lesseheD. De leden vau de beido K.amers der Stattm·
GenerasJ, die tl)t het onmisbaf\r ge\-'olg dc'r Regeering
behooren 1 zijn natuul'lijk zeer sterle vertegehw()Qrdigd.
Men ziet hou onder n-llerlei vermoJlllllingen, iu het
ruwe" pak \'tl-ll dell polderjougell, in' den ¥.WUI'tOIl rok
\'an dell l1nderwijzer, in het o ffi.LdHel gewaad van den
griruer, in het zwierig k!eed VIlU den Iettel'kundigcl
Rall dB lllask;.:radlj deelnemell, Zoo weet eeo "vuardig
boeldtOuder dezdfdo po'sten vall uitganf telkens Duller
een 1I.urier hoofd va:l l'ekeuing f;tl verberg-eu. Vooflll
but gewRa \'an 1863 is {m I/1'ffll-l complrt, want zeUs de
oud·ledeu Z\l n niet vergeten. Het dod OilS leed mnn.
llltln cds Dcl Roo van AIJerwereit en StieItjes, den be·
keoden Jloud·soldR.at," met zijll 'Qitgebl'eide terreiDk('unis, dio bovelldien als tecbnil'wh advi::leur ann velfl groote oUllerLlt:'wiugen verbonueD is, te missel}. _ Ret beIwort illlmers tot ue voorrecbten van hooggeplaatBte
personell, dat zij, zOlld~r lJeuadeeling en zeJfiJ mtlt
verhol)ging bunner eigenwaarde, daden van welwillelld.
beid kunnen verr!obten.
De triomf\vagen \'80 de Eerflte K;amer met ho.ar or.
namenteD VAD goud tin zilver hekt iu het b~zondel'
de aandacht. Op de. nchterdjde
zieh, als' '¥u.
pen, i:lell geschildcrde gel-Jzllit m!Jt ,ee~ omkranat beIn,tlLiugbiljet. Laten, wij OU8 haBflteu een eerbiedige
hulde to brengen attn het keurkorps, dati zijn excel.
swr in de opbrengst dar bell1~tingen zoekt. AIle gil.
den en corpora~ien zijn llttgenoeg vertegeliwoordigJ,
met iubegrlp der calamiteuse polders, treuriger nBge.
dacbtenie, e:1 der zee\'ifls.-~herijen~ c.lroevig overscbot van
Huegere groothellI; 2:131f13 de Oostermoertter.Zuiderveld.
seha \'enllen en het-wate:oschnp Paardenlanden.Scbrap.
veen met hunne banieren ziju aanwe1.ig.

beviodt

Bij d.zo

geleg.uheid bespeur ik d.t

mijn geogrA·

phische !tennis van Nederland nag ~eer gering js:
Jl.let genoegell bdtnel'k ilt inlussQhen dat de kun'ste~
Uo.Ul'6 en Jett.;:rkuudigen ,ditmaal
niet ziju bUibeoge.

sloteu. Het behoort eebter tot de onrermijdelijko nn.
deeleu eener ruible bedeeling, zooals hier heeft pluata
geho.d, da.t het zeer lUoeilijlc is om de juiste grans te
vjnden, zonder tegenover andere even, bekwaooe en
verdienstclijke manDen onbil1ijk t~ ·word~n. Waarolll
neVi:llt3 doze ilil3~ ook gene, za.1 ~euigeen lliut ZOUdtH'
re&en vragtlD( Bij de lIuagsche letterkuodigen' had ill
,nog c611ige AmsterJaruscLw -willen zien toegevoegd,
,"aals Schimmel, IIofdijk en De ilull. Vooral de cerst·
gClloetlldt.!, die ODze lelterkunde met een Rllntol door.
wrochte hi::!toriscbe romanS verrijkt Iweft Oll _e",n tijd
lang, b~lum8 aileen/-met woord eli dBad de opbeuriug Hm
het 'nal~oounl tooneelgczelscbap bevorderd hoeft, .had Hiet
mogen vergeten woruen, evenzeer al8 ik lIBllat IsrAels,
Vervser, Vorschuur en Spinger een Uoelofs, Va.n'l'riclt
en Bi8schop had willen zien plnllts i}{'lUtl!l.
Bij iedertln optocht behoort boyeuaren muzick, maar
deze schijnt ditwRal geheel 'vcrg~ten te ziju. ~\}ch
zoude do gelcgl.mheid gunBtig' zijn gl3weeat om milDDen

~~n.N;~)!:!'1 ]J:a~:al~~::::e~~e~~~~n:(}jn~o:L!:le g~:\~en~
met voorbeeldeloozen ijn:-'r ann do vl-'redeling CIl verhefling" vr.n beb nationaal volksgoi~!l.ng gellrbt:lid heeftl
wiens II Hollanus: gloria,li, en uJanmoat" cD tlMijn Vad~rlnn(F' ill de feestweek duot, hel; ~eheel;) lll,ud weer~
klolllH~u hebben, had niet mogen ontbr,eken.
De weteuschap vehoore niet tot On7..9 trIH'ltelkinue.
reu eu zoo was hot be verwllcht~ll, dat zij bij deu optocht geon achitterende, liguur zoude ma-leen, Ied~rs
hoogesc~ool -t!o :het ntheneum van Amstenlum hcubeu
eell v~rtegenwoordiger gezonden, 'met uitzonuering van
de IJ~ld~che hoogesctwol" dio :er' vier hedft a~n te wij~

d:~,~ij:d~~:e:e:r;!~hi:~~ Iteli~~!~I~:~~oV~l~ I:e~ic81~:Il:~::

Een dar, ,~eidtlcbe p'rofee~oren, ,verte"loot ,zich ,·in een
visscherapllk met eeu nfl-t' op' deu rug,_ BlB (Jan i:lymbo.
Hecbe v(loretelling" hoe 'hij ten.minst,e niet Bcht~r' bet
net 1.leeCt gevis~ht, waon~e,r nt\' deze" mo_orddadige 'ze.
genvIs_scherij het water v~ore~flt is doodRevi8ciIt.
Nu -Itomea eenige, blJitenlandsclie, 'ofgezonten on
consuls, en,_:()r:~olgan8 de ,Jaden 'der rechterIijk~ _macbt:
ladera provlocle, ,heeft sen.._ man _, 'Ioor het cont:ngAnt
gol~verd, : bliud.elings -uit ,den zak gegrl'p:n, De polit,ie

schlttert door hare afwezigheid en toch is hare hulp
tot handhaviDg dcr goede ordebijden trein onmisbaar.
Of he.ft deR.ge.ringn:isschien door dit openbaar
rl~,ne?ti, will~n. laten uitkomen dat zy eigenlijk overbo
dig 10? EeD1go .. dvacaten meen ik in bet; ~.wo.1 t.
he~ben opgemerkt, maar do geneeebeere.. outbraken
weder geheeLMaar, zal men welHcht opmerken, dan
h..dd~nook de "pothekers· niet mogen ontbr.k.n, Ii.fat
voorzlen~nn. d. bekeDde attribu~en,. wBarmeda zij in
d. comedIes vaD MollereoptredeD. en dit zoude aan

$.hoone
Loam ook hie~ alechts een
om de bestaande
ganb strijken, Wanongelijkhaid de. te meer tedoen nibkomenP Ik geloof,
n~er een msteUlng,
.met goeds ell! ~d.ele
dat ik liev••• br~eder" daD. "ridder':von den Neder.
bddoelingeu .iu heb'laven geroepen, door nHoop fall
IBods.hen Leeuw_ijn londa. Het woord "liDld. zoo
tijdontBllrd i •. en .011-" in handen van· zwakke .ugee.dierbaar" in mijn Doren en roept. mij . den tijd t.
ringen een .middel trot bevordering der. algemeeJl!l dOl,.
binnen, t06n ik tot lid der bervormde· gem.ent. be.
moralisatie. ~an· worden;zooals reeds in' BDmq:tige lanveal,igd we,d, Ik word toov.U ig wad.r daal'aan b.rin.
,den g •• obiad i., dan bahoort .ij te worden ",fgaBcbai't.
nerd door eeuigegeestelijken vanverschilleude gezind.
Ziedal\" de ,r",tige moraal dar ••,make/iJ". ges.biede.
hedeD, die broederlijk vereenigd ondar. het r"am voor.
nis,
bijtrekken. Ik zie .elfa eeppa.too' met een afgoscbei·
(Vad.)
J. E. :aANOK.
. deD predikaet vertrouwelijk bra. aeuua.a...o••. wan.
delen.
..
,
Nn· trekt een breede rij 'an ambtenaren mijn aan.'
Aaug~slageu V~uduti~n.
dacht, in wier midden eenige burg.meesters. en wet_ _ _,......._ _ _ _ _ _' - - ' - - _ - houders, lodeu en griffiar. van ProviDeial. en Gedep .
Vrijd8g 10 ,Tuli .. Voor . •ekeoing van belanl\bebStaten" beueveus etlui~e boo,fdofficier.en, dar scbutterij
bendeD in b.t veodu·ID•• al'an eo door H;L.de Lyon,
zi\lh bevinden. D~ burgemeester ,van Amsterdam,. zoon
en voor rekeniug van beJa.ogbebbenden vlln ,oDaitge.
,Van,' eon b~roemd jurist, die, zich 'waarlijk zijn, naam
l(Jsle p.Ddl(oederen Ie Krangan. door den pandhooder
niet behoeft te Rcbamen, ~eeft 'onder den ni~uwb8hken
.•.
.
Koh lug Tjoan..
adel pla,.tB gen~men. BOIi' vOJape in het _ nieuwe raia·
ger.elscbap!

AD·VERTENTIEN~:;

Daze laatsten doen ons' sa"o verre reizen _en vreeuide landau en· volken denken en verplaatsen ODB'.' in
den geest nR.o,r' de ov.erzeeeehe gewesten; die onlRnga
hot tooneel, waren van zullI', een ho.rdnekkigen. strijd.
1\Iet genoegen zian wij de generan-Is Van Swieten en

Ve,epyck met het

grootkrui~

de. WHlemsorde om·

haugen. Hat is woarlijk IIUOUd BcbuW niet, indieD
wij vo'or do geledigde Bcl~atki8t een It;ldigeu kraton in
r~il ontvo.ngen.
IN aarom echter de' commaudaT: t van
het blokkado·eakader vergeten? 'Vanueer !lan om~en
f~e8themel geen donlrere walk za-l blijven hangeD, be·
hoort deze stuitenria onbillijkbeid, nu zij opeulijk gebrandmerkt is. te worden' opgeheven. -VerJor ant waren ,wij
eenige Indische umbteoaren en Oosterdche prinsen,
wier phantu.stil3cbe kleed~rdrRcht op asngenBme wijz,e
den eentonigeo anoblik van al die zwttrtroltlten verbrecH. Ten elotto nag oenige kooplieden en indus·
tritHen, welke laatsten vooral in oaze ee-uw Diet mogen
gemiat worden, oolt. wanr vermoedelijl( geen huaner op
LleD IUl.llUl van industlieridder zal
prijs stellen. Esn
wft.<,ht rau militniran Bluit, als gewoonlijk den lrein.

Ik ha.d wei een. bij bet opm.ken der c.ndid.tenlijst
van de gedec{:l'~erden willen zijo tegeowoordig geweest,
tOflU ollze I3taat~lioden in een buitengewonen win_itlterrand mel;' erllstig gelllst' over 'deze gewicbtige Baugele·
gcnheid, w.arvan het he iI de. land. aChing, ber•• dslaagd
htlbben. Ieder minister zal vermoedelijk zijn : vrieoden
en gtiusteliugeu IHlbben gebad. Audaren zullen zijn ge~
wogen en to Iicht bevonden, mu-~r later tocb, bij wijze
vu.n cDmpromis en dus 0.18 gecompro,:nilteeraen op de
voardracht .ijn ~"J!la.t,t,
'
Ma.ar het tJ}enemend gedrang en gewoel bewijzen~
dnt het ~~est nog niet ten eiuda is, De IILeeuwtlnda·
lers" zijn weI yoorbijgetrokkeo, mnar de If Eikekroonen"
zijn nog in Bantocht. Dallr zijn zij teeds. De train is
op dezelfrle wijze BurnengesueJd als de vorige. Een paar
etantstrompetters ,oorni', voorts eonige comlDandeure
en officieren ell eindeJijlr bet groB VAn
lager. Deze
u!tdrultki ng ,is opzettelijlt gekuzen om bet militair ka·
rakter ,van deteu optocht to doen uitkomen. IHet uitzond,\ring va" eenige vorstelijke wBllrdigbeidsbekleedera
"en eenige weinige nmbtennren '!lebben de militnire uni·
formen verreweg dlj overhand. Heeft 001£ hier de yer·
deeling D3ar biHijkliehi pinats gehBd? Andeteil meer
bdvoogdou tUogel1 oordcelen. De arLilieristen flchijuen
te oMbr~~,€:"n,, _tf_~"_t().c~ ~nunen deze bij een fesstviering
tot het doen der eereschoten lIieb getlliflt worden en
i. dit wapen bovendien ook in het buitenlaad met eere
b.kend.
Duo.rentegfm heh ik wel oenige vertegenwoordigers
van buitelllnndsche apoorwegmaatschnppijeu opgemerkb.
De'spoorwegen, die het reizen zoo be\'orderen, mogen
wij duo ook wel in eere houdeo, want als middel van
~-el'keer bebbeu zeJ fa de l1ietLiwaurdige in onze oogen
nog wan.rdo.
lk had wei eellS RI die verwonderde, verheugde en
laDge ge.ichton- W8Dt bet getal tel€urgestelden .a1
wel niet gering _zijn geweest - in cen album willen
vereel1igd zieD, Ret zoude oen uitgestrekt "eld van
vergelijlienJe plly/!!ollomiscbe studicn ut:'bben kuonen
oploveren, Ho~ wenig huiselijk tafereeHje, dour De Gc~
Jje~tet wo anrdig geteekend, 'zn.} er in doze 41l,gen als
I.a'oleau vivant \'ertoond zijll :

het

( lToor ket Lana. )

mtrent de .te hOU..d. en "anb. esteai.ng ·.oa.r. de le.verin g.
\'an dh'erse Artikelen VOor 'de Ma28zijDen van
Oorlol( te TJILA.TJAP en WILLEM I, en voo.
deo lluBkruid·wolen te NG!:WIE wordt verwe.
zen naar de Ja.a.cbe Oourant dd. 30Juni jl. no. 52.
De I<owmandant der ArtiJlerie in de
2e milit.ire afd.eling op JA VA.
(907)
KILIAN.

O

Op Vrijdag

d~n

lOan Juli

zsl in het

·Vendu.Lokaa)

d;U LYON,

. R . L,
worden verkocht:

/\ .
~ ]~eu

8

'

kist INDIGO wegende netto 160

~.

E"n ki.t INDIGO wegende netto 155 \G,
(9U)

- - - - - - --.'.....

---~------

In het Vendu-LQkaal
.nn rlell olldergeteek.ode .op S. S. Vrijdag ••1 nog
worden vcrlrocbt:
B 1I No.6. 11. 14.\ Vijf ki.te" ieder inhoudende
H 0
18. 20.
1 50 .llIks 6/4 ruwe Calicots.
door z~ewater 4escbndigd. gelotit uit; het Ncd. Bchip
KOR,l'ENAER ".pitein P. WALTERS .

H. L. DE LYON.

(912)

-----------------------N og zal ",vorden verkocht
in het YttDull-Lokual-"an

H. L. de LYON,
op Vrijdag den lOen Juli 1874,
jv.~o~~!!

I 6~;~;:~~. iede. inhoudende 200 stuks

door ZAeWttter bescil:,digd gelost uit bet Naderl stoom ..
schip OELEllES, Kap,tein BAKKER.
(913)

In mijll Vendll-Lokaal
"zal nog worden verkocbt,

op u. s. Vrijdag den 10 Juli 1874.
M c 1~5
~ Drie ltistE'n ieder inhoudende
S D B- i~b I
50 sluks 'I.

1'-' adapollan.s.9

dooI' ZM\Wat(~r hesehadigd 1 gelost, nit Let Nederland·

Maar de Genestet kon gemukkelijk spotlen. Bij heeft
zelf Hooit eon Eilwnltroo!l gehad eu z{}ude er ook
uooit een gohad hebben. Dan moet mcu du meu80uen
niet in bun zwnk auntasten eu,bel3.i;raBntle misbruikf;}n geeselen. Ht\t is llIij echiitll' altijd onverJdaarbaar geweeat~
hoe zeli'::J, bokwaUl.(} mntln~ll op deze titlcoratie'n kun·
nou juuht; IIlllkon en zelfd rcrmaak scheppen dl1ur,~a.n
verzu,lllelingen an-n to leggen, zeo aL~ men knbinettcn
hoeft vaU kil.pellen en opgezette "ogel~, \Vij vreC1.en
dn-t' hot gotuL outevredeueu"' vereenigd tot zulk eon
hc~rleger zal o.augroeicll
dllt doze' llieuwe oppositio
wederout ~lool' d~ tQ_cpn.ssing der ilOllloepathwhe UlB
t6o(ie van Iwt Ijimili(l ~imitibuJ ourimtur zal lIloeten wordeD
ollsch&delijk gOUloakt. Zoudo heL dsnrom, niet randzaam
ziitl nan u.lIe mauuelijke iugezettlneo op (h'u dng hunu~r lUcerderjl\righeid, e~ll ill'~r;lle uit t,e rei keD. BaRr·
J

ik in iedel'o stad eon depot VRU rjJderliut
willeu ('pricht;en md agent:whupp,en in de dorpell, Ret
<ltlHkbeold zoude miBscbien l-even!:\ voor de schntldst
kunnen worden' producLief gemllakt. \\T a-nOBer Inen
\'an aUe gedecol't:erdell en van nlltj 'bezittcl's vau raugtHl en titels in bet algemeen' cen hoofJg'olct , hief, zo'u·
de- hieruit- misl:lchien eeu equivalent vour du nftichllof·
fing vsu- den' i'~epnecijns kUIlDen gevondcn, worden.
Vi-''"'r ZOll

D ... hee. V.r.D.lden dienedi. tat conoider.tie en
adviea!

Em der gedecareerden schrijftmij:,tot mijD groote
behoor ik 'uok tot..d~ uitver:torsnen ", lit weet
niet aim wiens, vrieadelijlte ~'tt!8chenkomBt'ik deze ,zoogounamde_ ~mdere'cbfJidiDg ,te danken, heb, want persoonlijl( heb ik dssrvoor recl,tBtreek~ uoch zijdelinga
, -de miuBte moeite" gedBti~. Ik zund de ridderQr<ie niet
tor-i.tg, omdnt ik dit als 'een recla.me van uen nederigall boogtnoed 'zQudo beschouwt.\Jl e!) omdat, ii, - boven·
dieil ge~m vrijheid ,gevoel een beleefilhei,d Dlet"een
onb.l.efdh.idt.> beantw,)orden. Ik behu.f wei 1Ii.t t.
<eggen dat. ik de ordeallo.n bij zeld •• me gelegenbe.
den ,~ls cen dar at.tributen VQn. mijn ,offi~ietjl geWllad
zal drugan," Zoude- deza' ~l'i~~ :uist de meening von
,el~n vertolken?
W~nnaer de R:jkeorde, ,snop deze h.b ik meer be·
paaldelijk bet aog, nietmeer, bij· wij.evan uitzond.·
rin/!, vQor buit~ngewone en al&elll¥en.rk~D.de verdien.

Hrbllzing-

sche .toomBchip OELEBES, Knpitoin BAKKER.
(914.)
H.L, DE LYON.
...-.-.--.--. -----------~---------

Vrijwillige Verkoop.
Op Maaudag den dertienden Juli 1874,
des ruorgena ten tien ure,
zulleu in bet }oCQn.l en ten overstaan VaD bet vandu ..
departemeut worden verkocut,:

T,vee PEDAKKEN,
op de vassar Dam Dr ran stannde op het perceel
Lotter l+. No. 733.
(fllO)
J. Tb. VAN m:n WAALL qq.

Wederom Ontvangen:
Pracl1t:ig SUIKERWERK,
COS'"-'lues.SUR,PRISES·
R,God.,_ .~n --w-itt:e 1"'ORTW.I.]'N.
Baut ~~<\.'-£TTERNJj:! t fl.
A-Iuscat FRONTIGNAO id,
G,(,ld She'r .... ~r~ euz. enz,
(1l09)
.J. J. VAN RUIJVRN.

PrachtigeWater en
Olie-verwdoozen.
Passerdoozen
.I'
. (29~)

~o

f

~5

en

f 40,

G. O. T. VAN DORP eo 00.

KLEINE

Zak- Machines,
o,m Veeren Pennen ·te f'srmak_en.

II f S.c(801)

G. 0, T,

VAN DORPanOo.

-. '

.....

:' .

N
.1 LOferg.,~..L4Jr··E·
~!.:.
..' illiitlffJe..

RUIJV~N.
Banket . Qakker

J. J. van
B .o

D

:tteft
.·.· Jj

I? H9.

..

.

Heeren lode lUagazijn.
Pas Ontvo.ngen:

bij

00.

ENGEI.,.,H.ARD & Co.
F. H. BOUMA.

:Engelsche Roode Menie,
in bliklum nHl 25 pond
F. H. BOUM.A.

(658)

Voor Uefhebbers
VAN

Deliciellse CI G~. nEN,
Direct ontmugeu eeht,) Havana CIGARJ:oJN, al. :
Regslia fina.
Exepion Rotchi ld.
.Regalia sup lina.
Medin Reg.lin Louth·os.
Fenix. Imperinles.

z ij

(401)

Goad velin PAPIER.

du genro, du nombre, du r~gim e. Ll. prononoiation

il. f 3.50 de Hiern.

Erckmann~Chatrian

PronuDcla

ciation of Gr~ck, Latin, Qnd scripture proper Names.

Renl.
Londr88,

Slecht. eeo pOl\r ,'xemplaren zijn voorhanden bij
(507)
G. C. T. VAN DORP en Co.

'Hna.
110r.
Superitltl'.

Hisloire d'un paijsan, ' la r.v"lution fraucaisa .. f 7.Histoir•• I'u:! homme du peuPle'l
La guerre,
in een band f 4.Le blocus,
L'ilIuotre docteur Matheus,
Hugues-le-Ioup,
La combat d'oura,
Maitre Daniel Rock,
Le ti,serand de la Steinbach.

;o~rtO':.t~: ::i~~:~~ur.

Flor c binesia.

11. H. HOUMA.

(697)

Ge ..gvoerdor R. J. BLACKLIN,
8. naar ROT- '
TERDAM vertreHen.
. Vo?rno.e mde bodem is uitmunt~nu 'voor P8s~gi~~'
lDgdr~gt en voert een geexamioeerden Geneoabeer: ..

<AI in de tweede hem van JULIJ a .

Voor vracht en passage goliftve men zlcb to ,wen..

den tot

(794)

De Ageuten
.
1Ile. NillLL. & Co. Samarang: ..
.
!'.IACLAINE WATSON & Co . . Batavi.;
FRASER E.iTON & 00. Soerabaijn.

Stoom~uart lUaa'schappij

NEDERLAND.

io ';';0 band f 4.-

La peche miraculeus • .
Le blanc. et Ie noir.
Le cabali,te Hans Weinland.
Le citoijen Schneider.
L'ami }~ritz .

:f!l c b t e

H S. Eau de Cologne, Holloway'S lViedicijnen
B. KAR1'lIAUS ell Co.

B A Z 'A R.

Reiskoffers gl'oot

do. voor Dames met losse
bakken.

hare.r [I.~u vl\iii.ln. 7.00 veraudelijk ZijDit O, geven cen, \'"oldocnde reden
II. het bclangnjk a~D hl h::artlr sla!;!;loffen. Ouder Hollo",3.Y'. beb:1D.del int;. 8Li .~...dc oo r ~ail !!: ._ Ae.l.~. L_ 7.i!llc.!e__ i.~_ .. 4.nht.cr..n.is.. SchuU ,"i.i ·tIe
geuom CD. tn zijn zfllf go~d op de zijcleD , (ler oDderb.u ik iugewreD,bt teugcle» de l.\l'elliDg der bloedvl\teDenregeleDiedtlrcver.
keerde werking, ""aar uit die ('10k oDht3.3t. TIe ide middelen werken
h ~~streekl~kt~t ~ onte~leD ,von I.lllt jniste evenwigt tussuhen ge7oeliglij~c :~ t~ite:!ll:~~~:l~~1.~~~~eliJ ke en ge1.Q ude af~cheiding nat-Illll"

B. KARTHAUS' & Co.

(1847)

Doo8jC' Pilleo.
n

f 5.

BAZAR.
Punitj es,
I
I I Oavitas.
";, III Oortados.
echt Turksche Tabak in Blikkeu
<au 1 'i\:
Cigaretto Boekj e, eu Cigarette Papi.r groot modol me
Stampers.
(1844)
B. KARTHAUS en Co.

B A Z A R.
wordt p.rstda.g' golo.t uit de KOR'l'ENA,$.R
(688)
B. KARTHAUS en Co.
-.~--.-,,-~------------

Carlijle'so
geschiedkundig To.fereel

2 deelen f 10.franco por p.o.t 10% . verhooging.
(1806)
G. C. T. VAN DORP en Co.

00.-

/ 1.

(293)

Roode en Witte Portwijn,
c e n ten.

F .. H. BOUMA.

Uoperen vierkanle .Linialeo,
iu .tellen va. v'i~r stuka die .io · elkander
kuillien geacboven worden.
~

Co.

met fijue tee

wacht en zal tegen oiodtt Augustus

VGr-

wader va.n d.ar

door het Su •• Kanaal vi" N apel. naar b.t Nieowo
Diep vH~rekk.D.
Iulichtiogon orut,out "acht en passago .ijate · be.
koman bij,
D. Agenteri
J. DAENDEL~3"& 00.
(906)
Batavia., Samarang en &Jet·a!Jafia.

ook

Stoomvaart . Maatschappij

om .elf violet-inkt to maken.
G. C. 'I'. VAN DORP .n Co.

NEDERLAND.
Het stoomschip

Instituut Molenvliet,

lUiraudu Zeep.

BATA'''IA.

. RoluHlle R'guud.

Gelegenh.id tot plaataiug van

DAG- en KOSTLEERLINGEN.
KOK & VAN DlGGELEN.

(1886)

Iligulld.

Zij vervl\lIgt :llIe tot heden gebruiho r oeder;:; ell tllndopiatl!lI, -Kceft
an t1 ~ taUllctl de wLtheid van hel i~our CII ill !ltl C(!llige wel ke lIoor
de "';et tetlt' 11 ecr ella a~d)e\'l)l 0II W'Urd t.

~ Doo::!~!:.n ~:~~~i~~~.t~
PERS z!.in de ondergeteeh:enden in ",taat aile soorten van
druln,verll v lug ell t .. t buitengelage pryzen
lev.,ren.

nellt(wille lIigllUd,
,lit IUIIJI:!L fllixer, lletwelk al! arllica tot Ulluill !leoft, Ile\'e," igl het
hud\'lnC~t!h , });n rulflcert der. )n(md I\lH)~ e 'Hinln, voorkomL het, ro(ten
deriJll.ldclleuhe'fordcrltICOblut!JsoruiuoV·

, ' 0.1\

verai~rd

G. C. T. VAN DORr & Qo.

.

uit li1W.,_ en latnw sap, !Ie 7.lchsle ell best gep iu(umeenle aller tuilet)l('-{'r·(tI

Olen

10.-

Pl'achtige Pel'l'ij violet Inkt

8 roc Vi"iclllle te Purij i ,

V('or IIt:t IJehou!l cn ue sclll)ouhciJ der haren.
~IAN!LI.EN BOUQUET.
YLAN,lYJ.,\NG EX'I·UAKT.
KANANGA nOUQUE'r.
iCIH'IC 01\ :J.orhocrlijkr: geurcn ,I)or IIe.o '(nkdock, IIftrekeel s

e~u baud J

.lnkt-llarton,

ui~

bIoI'!·

Japn:: en M::millc.

GRUOTE SPECIALITEITEN VAN E X'rllAITS ! M ROS~;

~all.Jupali.

in iloo%cn met kwis!,olljel (hoUI)PU) en iu pakjcs, bovcn tIe meed
ge'sebto V:.m dre tI D nr. lll . Verlie1.cn .
,

met 'j'rom en . Klol<jeA ,. f 300.G. O. T. VAN DORPen 00.

G. C. T, VAN l)O}tP

Aile deze werkoD ziju ri.jk

YA~

dellt.ifri(~e

iu

ke(~~~~).

IUGAllU ell Cie,

{ )rcme

PHI NS ES AMALIA.

Kommaoda"t }'ABRITIUS,
\VorJt in de lalltete dogeo 'liD Juli ttl Batavia

Waterloo.

f:)

(ler VOORT.

'I~"h'a lijlle PIlI'fumCI'ien.

.·ocdel'

(297)

(478)

vaD

"mO

llpeter(liitrnlcd'argeut).

Speeldoozen,
(667) _

5. rotju Zalr

weefl ill :i 'of 4 ·oagell a.~u het JI:llIr doszelrs oorsprollktlijke kleur
teeller fOllder tIe ~uid le bcvlekken of op hct 'linilengoed vlallkl!u m
te lalen. 1)lt gelleel ell al on.d~~ddijk. Jlrodu~t . bevat gccn rJh'er-

PRAOHTIGE

8

f

-vvoon

af t;e

(-195)

G. C. 't'. VAN DORP e.. 00.

I

F ,R. BOU ~IA,
rccomlliflud eel·t 1.i~h foor het bOlJtlen van

Hujsvencl ntien_..
(904)

(Jolorigene Rigaud.

HAB. nON Iea IA'S

n val e

3. eo.

JOCKEY· Gl,01' 1m rATCHOUr,y.

P,'achtige

0

.f

Pomnmde- en Olie MiI'mula.

Franscbe Omwenteling,

r R e'c

1.

lIiellW t..Jiletw,ter Lovtlu lie 1-;a" de. Cologne en auacre mees t ce:lel.te
V;l)uigrt:s tcverkiezen.

A polinaris -W- A ..':l"ER

0

f

-

iu "eo b."J [4.50

IS13' l

~~~::r:~o;h ercse,

PelraloDg .. u W. K lIANA Solo AItNOL D en Co. en COENAES.
KlaUen J. D. SJ.IER Magelnng J. A. Z"~ IJDEIJ . Samarang GOEr·
HAR'l' en Cu. DE GHOOT KOTJ~'~' eo. Co. WANNEE, G. C. 'f.
VAN DORP en Co. H. L. DE LYON f!n
(673)
SOESMAN •• 00.

n o.

v0

UD

CheriboD W. CAJ.TS'!'ANS & Co. T'lg:.1 A.•T.

Manilla Cignl'en Puik Puik.

met, he.lo en hahe . 't'oonen

La roaison foresti ere.
Le Juif polonai •.
1vlesBire 'l'erupuB.
La bourgmestre ell uouteilJe,
La tresli8 noir.
Le tali on.
I ....'inventeur. _
HiEtoire. d'u? ,con,erit do

Ge'-;l;lrl ijk e Diarrbee. - l) ~
oorza.kcn \.!c?cr verzwakkende 7.iekte zoo vllrsebitleml, ~n de wijze

~i:!I::D e~:n7.~t:~5;~~ 7,~jco,z!~t:~j i~Je ,~~Atg'zif:e l~)~~{e:(m!:e~~~~~e~nf::

soort~

.r.ra~r"C6,

Lea nmoureux de Catberine,

H m,T.OWU'S Pu.",.: ~ ~: N 7..\ 1,1'. -

ENGELHARD & Co.

AIJr_..

Oonfidellces d'unjo-ueur da cJarioette,

L. taverne du jambou de

V AN

(689)

Het nieuw gebouwde voor P.8.agiera zeer doelDlatig'
iogerigte Sroomachip.

La vol euB6 d'ent'ants.

B A Z A R.

.

(1109 Tons R.)

van

N O.lI W}lDST}JU, A Dictionnry of the Engli.ch lanexhibiting tb e origin, orthography,

"HAMPTON"

Geillustreerde werken

Une table des noms d'hommes at de fern·

tiou and definition. of word. , to which are added, a
syuopsis of word, differontly pronouncel by different
orthoopists and W Bikers Key to tbe cla••ical pronun·

1101'

G. C. T. VAN DORP & Co.

(72)

meso Un yocabulair. geogrnphiquo. Un tableau de.
,·erbe. irreguliers. 2 dl. in Hslf lederen baed. f 50.g UfLgej

Het EIige~sch stooms~hip

G. C. T. VAN DORP & Co.

(lU68)

- - -~~

. (SHU

Geregelde .aart tuaschen JAVA en ' ROTTERDAM'. '

1 874:.

des mot. Ie, plus difliciles. Un cuoix d'.xemple. pro·
pres ;\ eclaircir Ie sene des mots et a fBire connaitra
h·s dif6ren~e8 IlcCeptioDB, qu'ils peu'i"ent 8voir au pro·
pre et au fig Uf~. Le. locutioo. proverbiale, et I ••
proverbes. Les, termee propres des eoieoce8, des Sl'ts
rn ~tie riJ.

vertrekt den .12 dezer . des " , morgena · 8 . nurn.it '
Batavia, Anjer ~ Tjilatjap, P"tjitan, . vi4 Peklliongln;
Tegal en Cbellbon.
. .. ' .
PeAgQnten

ComliJ.ercial Stenmship~
pany ' Limited.

SCIII~(111KAI11~NIlI~ltS

J. KRAMEns Jz., Nouveau ,lictionnair. }'ran~ais
Holisodsis-Ho!laudais-FrauQais. ConteDsnt: La eig:
[iilic.tio. d~ tou, iee mote. l'Indication .de Is partie
au di,cours iI In quelle choque mot appartient; celie

eb

G. C. T; VAN DO:ap & Co .

.

D

·Rilttoni •.

Intirnidud

~n.

voor lijders en lijderessen,
ann ziekten der Geslncht. werkluigeo.

6. f S.- franco por post f 8.80.-

WOORDENBOEKEN

Eau de Oologne 1-1. 'S.

SINGA
·P ORE.
Gezagooerder 0 D EM,

GIDS

De uitstekendste

DORREPAAJ, & 00.

(66,1)

GoeDrij.DDvivier~

chri,toff.l zilver beslag.
in etui iI f 20.G. C. T. VAN DORP en 00.

(290)

lDerJ~

(016)

Prija .van het .Lot f ~.,.....:

met Barnsteen Mondstuk en

COGNAC

. .'

8amarang.

bij
G. C.T. VAN nORP &: Co.

Meerschuimen Tabaks-pijpen,

Zoer goedkoope HEMDEN,
De .00 gewilde Ellwood HELJlIHOjJDEN.
(608)

te

be~omeD

Echt

J. H, SCHMIDT & Co. -

&

BUn te

.'.. '

(246)

van

OTARD D1JPUV

. teli behoeJ van het

Protestantsch "W'~es- ~nl' ArmhUiS

(lS8)8Q""t'Iln.q.

E"fl'ukt ult .Lellen-bloellieil
(Extraitdofieurs dE! Lis)
om l\~ huiJ blouk l.C · inaken, de tomcrsrroolen Cll geele: kleur Ie
erc\rijvclI, ell in het :nl@r.m oen ,I8n dr. buiel de zoo gezol',lLle blank
m:llte kleur der Parijsclte dUHlU le geven.

f!4I,ccialUeitel! de,' Produkfell
lIit Ylung ylung.

. . . EXPEOITIEEN

te
Batavia In de voornooms!e pnrfuruerien en Apothe.
kor van Ne"r1andaob~Indiij en by G. C. T. VAN
DORP &00. to Samarang.·
(481)

door het Suer.. K8nD~1 via Napels naar h~t Nieuwe ..
Diep . verlrekkeo.
.
Pas8ngierB kuonen . to SnUlarang .embllrkceroD.
Verdere loiichtiogen te bllkomen bij

D. ·. AgeuteD
J. DAENDElS en Co.
Bal".;II, Sam.rang en SoerQ6aila.

(S31)

io de B lin deS p ek • t r.a a ·t:
(712)
'1HOEZOO.

Te Koop!

KHTOOII.

17

Expeditie

ronde

van all. goedere" naor ,d. binnenlao·
den van J·a.a, nBi" al Ie pl.at.en daarbuiteo Mowel
als oaar Europa volgans bekend Isag tarier.
Vervoer van produoten van af bet station gegol&o ij.eren in verecbillendedimen.ien w.a.n an de
grootste is van 8 voet io d. m. ... .
oaar de pa~huizen op de scha.rp~r pic.ol·Suiker f 0.12
• • andere produotenf O.lS: .
'I'ebevrag~n bij.
Bij waging aande Spoor, annsprakelijkheid. ooor
(888)
onderwiobten.

BATTERIJ··P lliNEN'

. Het uitvoeren van Kommiaeieo en het in· 'en

uit.-

kla·en van goederen tegen. slechts 2 '/.li;.
Rekommandeort zicb beleerdelijk voorhe.t houden
oan Vendutien.
'
Sal1lBrang Heeren.tra..!. (284) P. ZWAGER.

bijgeDanuid Le roy 'cJcs Parfllms.
K::tuit t.!'YLANGYLANG • ., evtd Cre~1I\ MIRANDA.

~I~~~;'I ~ .::it!:git~~g: . ~On~r~:~l~ · ~:~t!~gii!~g~
Hoofd.depot by de Heeren Gobrs. LOONEN

KOMm~Sm

CO N. RA D.
Kommaodoot J. DE RIDDER,
.al v.rmoede:ijk teg.n einde JuIU.. k. van lI~tavia

pAARD

en ' TUIG.

Co mp I.e., t
·,
:
Te be~",gen bij Movronw . TINKHOF, .. &e./railli.
(917) '

ABELS · Sr.
[J

TeKoop':
EenDos-a-Dp", met .

Graveert Op S~een enop 0
MetaleD.
(672)

--'
Verantwoot'delijk,oordo ·;'el1, de pJTGBVBB8.

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

Sutlpontlrllkkwlj -

G. O.

'1" VAN DOBP" Oo,s.UoC,

