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man dal\ 'ku~ateDaar, t. bobbeD ge.i~n,M••r aa miD'
Zi"du8' 'wat 00<" " broeders regt ,. bobbeo .· te ei.;i,-:n: doende re.ultaten oplo,eren .al, docb 'daa •• an 000 wei.
sten, .d ie iu d.t. bewij 8 , .te. kO.rt &.Oh,O
, teo,. be. bben berou. w
OP.'g ed;",.:.. o.r .e.rkeDt gij d. i,e b.roD.ekleUrige.n. ', n.i.,t al..
,Dig sc"ijnt te gelo.ven, dot 'hij niet .· eon. to kenoen
gekregeo en, geateund' door bet oorde.1 .an vreemde·
uwe broedora, beacbouw .e dan' al. uwe pupilleD. In
gee ft, bij bet gelukken VaD die doorgr•• ing, Dot. oor~
deliogon 00081avao don heer Mooeij, .i.n,.e : met
welko: .!ier 'erhoudiogen gij.a dankt, gijoijt verpHgt
logeliodem. uiet me •• in hetblliteoland te , willen ' ge, .
ben ge.stelijk te v... orgen. M.or zoo gij bet doet,
bouwd zieo. IIren mcende in ,de nfue.lingen, . dat<de.:
angs.tvalligbeid den tijdta gemoe" dat, teo minste in
66. 10k vanlar.dbc.uw, . de Inland.'; meerderjBrig ver·
doe be.t dan .goed eo Diet met o,'erdreveo ,entbou,·, uak van 'I Noord.eekanaal· toob nag geenuw. bopeToen we .n..eger,bij .ersobilloode g.logaobedeD, (1)
k~fta~d w~rd~. De ' ~9t) eeuw " ~a~ ·. d~D ' D~g:.·.w:el de oog~~. .siaams. L ast de ,~o~g~~e bttg'~n8elen" maar foorloopig ' loos Wil8. ,
ee~ _,i~et~' ~lt).. ~~k.r:~ti8e.~& ,: J~rJ_' v~.r~?~~ig~e~, .. di~ .. 9!"8
moe ten' elulten.66r he,t ,an, .eli ,!o)l~dige ' ema~cip.ti • .- rllsl~"'j":,,j,-.gin, oooal. aile b.~i D, met · A, L •• t · met
Hulde ' werd er i. de afJeeliDgen , voorts·. geb\,&ch,t ,
m~,~d.n dat"gobeel ."fg•• obeiden VBD 'elk apriori.tiseb,
tie getuige .zal kUD~e. D zijo;. <~!UU . .d.~, , we.g ~c . 1l1l~Se....
aDd'~~e W-oordo"; uw .. ~pvoediog een So/(.rQ~i8clle ~ijD
nan de openhartigheid, W8urmee de Mi~iiJter. zijae
theolqgi •• h' .telsel, .000101 op s\aatkundig als. mBnt. , wezan, en wie daarop stilStllut Zill worden.voortgoduwd
en ~aak van d'eh mensch wat' er van te maken .is.
de:lkbeelden over ODZ~ Mluiae bij. de .indifltuini.' v.o.
sobappelijk gobied, duo ondeelba.r, a.n ,den meDscbe·
en.: meage.leept, . ofvoort.trijd~-'d al. · .Iacbtoffer, . moe·
La.t dat ,yoteem" eon .oor.t du!end .."orom oijll, opdat
zijne begrootiog ;Qatwikl,eld bad. Natl\ur!ijkecbt'!~.
lijk·e .· ge •• ~ , dv.n .b... t.n,:,koer. ' gar, pleitte» w• • oor
t eo fallen,
alle rl ei laffe en d'e 'besoh"ring in den' weg 8lo.tlnde · hAd men er weer wat op te zeggeD', H ttt m~ede~l~Q
ee" leer die' Liee 81ecbla :voo r dit oi dat · land maar
¥sIlr. afg~;ch~ide~ VaD: iie , t'e.rwij~er·~e.. toeko~~t,
vooroordeel.en gaande weg ,erdwijn~n 'eo plaatllllla.l{en
vaQ ,lie dehkbee lden, zoader . dat se op de begrpotiog
vo~~, d~·. ,getlee·le,,:w·e~eld' .~aQ ioel~a88ing was. Die ' le~~,
waarvan het rerscbiet 6~ee~a, wordt ; fedlaauwci dO.Of.
,,"oor eeD helder oordeel, waarvoor da Inlander en vooral
in cijfers waren uitgedruk~, ~J;l ,,661' dat de . .Miniat.~r .
zeiden _wf:t ., met ,andere ,woorden, kwa.w wel in z?o r er
de Ja'Vaan meli zijn bereltenend verstand niet Olinde!' vat..
~icn nog op de hoogle del' . za~en had kU1J~en 8tell~~,
iemllD ll ' van wiens rondbeid, ·.en jo,ialitei~. de ..libera1e
OVerSeD met· .de . ~ VOOl'n8am8ta godadien&tige. theoriCa
p.r~ij bet ,:lie.chioD Dooit IOU 'h.bben velwacbt: zoo
banr i. dan do Europeaan. Duk' iu aoie gelJt bet den
heetto nu ocnoodig en waard.loos. Iodien 4e ,MiDi~
dBt Ie ' tereo! ' de ' In&eSt con,entionele deugden predik..
moge; men zich trooaten met 'eeoe iIIuBle':
o·o twik.
IDeoecb tot zlch .:- ,elf terug te r(1epeo, aan het g0·
t t!:r ecbter over zijn denkbeelden en' stelaol gezwegen .
~~. ·.m•.~~ ·~~.rscbi.l~e .·~n d~" ·~ij:e. van . opfoeding ,fan
keling van deu Inlander. We bedoel Ein ' hie'- nlituu~l iji<
heim'zinnigatareDd ge.igt vau don Javaan ·en het on,
IIad, .ou men bem zeker gevr~agd bobben, .of i)ij et
hetm~n.~beiijkgeolacbt . D 3. periodie'. r"volntie. van
nlt-"t de ' prop~garidB8 vao : eeo ofa.ndere gu·ded.ieil8t, . di~
be~cbaafJ, egoietl8oh goalepen Ot1g vun den Maleijer
gtien bezBt. De heel' Taalwau Kip z..;ide daI!.. ook in
den ge~.t bebben,. baweerd'•.u w. verder, boreugroud
vJ)iotrekt goen"nt' elichte" .oo:nr.'g de" men.ch duOr
een meer · menecbelijke uitdrnl'king te gaven.
zijugoed geatelde beantwoording, dut de vertegen·
vO.orllame.1ijk bierin dat weD, l'.ilJspelendo . op ~s ':Den·
eig~~ .geJ~ide.l i.j~e. e.~.:~~)O~er~ ·.~nt.wik~~~iDg ~:ie.~,. io .ilt.i ,at
Baweeg~ ~e Inlander zich in de b&DgeweZen rigtiDg
woordiging wtJleeDs getoond had ar g~8D8z~D~ op',ef!'
Bohen: ,{kOrD8t, began 'mot een opvoeding, waartoe . do
is die ' ",b'~gi.Dse.ls i:'~I(~~ . fJ~.m~i.~re~; .ma~(~e~e ~P.vo~voort, dan geeD 'VIeos of uij 'zBl tot bC:lOgera gedBchten
8cbillig omtront te zijn, hoe een optredeDd .Mi~iater
niE!'Dech ' pM na;~ ge8tadig ; werken *:,n zwoegen kan o,.or..
ding ,an • .,af iQ,: , .orband. map,; . de.~ , aa[~J~g va~ . ~lk
koirieD; want wan ro m . ZOll hij willens en . w~ten{f stH
de zaken inzag.
g~aD~ ..een ()pvoedin~(w~~ ou~.ieend uit · ~oo hooge.r afha~'~
individu. W. redoDerenbier niet bult8ndepra~tijk.
blUven eta.u op den trap dia n ... r het doel zUner bu,
VoorlB ver.ekerd. de Minister dat eentweedogroot
kelljkh~idebe.efmaar die, op .ich zelf, niet dan tot allorlci
Valt er bij ,don InlaDder :voQ,oamelijk ""nleg voor deD
stemJUing leidt. Gee. godsdionotkluok dUB ,66rJut bet
gepsnl ••",1 Bct,ip. voor Inoi. in Eng.land biDnen tw,,"
onpraktiBebe ge.olgtrekkingeD noopt en ce g.leidelijke
tijd ·i. or . de . oore. '- van dan Iurander )ij •• r o"r.
j>r•• gereed kon oij.. Men kon duar boter met d~D
landbouw t. :oDt.dekken; begin : da~ 'mot bet · inlandBcb
o~lwlk~e1iDg .• aD dengeeo.t tegenwe •• t .. We vergele·
o?derwij~ zo~,;ee.1 . r#ogel"ijk ~aarme o '!n ierbB:~.~ te br~tl ':"
wiklield zijn; ~aot DOg eODs, dlt is de weg: ni6~ van
pautst' rbouw t.:r8t.:ht dtlD flit!r, waor men er niet EOOk'e n 'Ionder ·den· goeden kant er ,ao te loocbeneoj
geu ~'D . fJ~i('b~.la,Dub9uwe~ho~en... ~jl:'t J~B Bcho~ e u z06
God tot de!) me'nech maar van den mensch tot; God _
,.eel. oudervindiug van blid . BllfBodlen IOU. meD op
wo.~t, .in' ~l~ . geval, g~.eD : ~Qkl:uia of h~ t ..beefli Zijll Il~t;
in, dat de· leerliugeo luet in ~ zicb . gevoeleo, . den: lallJ·
of, ~oo gij . wilt, von Sokratee tot CllritituB !
'8 Rijlls werf t8 Awsterdam in de eerste tieD j" .. en de
we . verg.e lakeD dat conveutionele opvo 3 dingsyate~m bij
bonw· .te \'erbeter.en, en ' gesD vrees o~ do.or : meerdere
ha.nden vol htlbben met .but bouweu va~ dd noodige
de loo~el kOddige "a Is krankzionige lua ll ier ' om:· .een
beecbariDg en door ontliiemd ' initi~tief ' ~i11 de verdor9
Zietl •• r, wot we .,bij do Aan .~arding van da redactie
eebroef.toom.cbepeo, W.t bet. Kao ... 1 door Holl&l'd
k,ind op .... . boogte " Ie plioilleen, . ooda\ bet; groot , ontwikke1ing wei volgen; want is a'e: I a l~Dde'(" ~p de.. ' deler COUf14nt ·meende1r le ruogen zegg~[t . . Of WfJ .wen·
op ziju smo1st betrof, zoo 20U dit bionen de eerste
govaar loopeod vari good t. vallen, n.auwelijks ' zen weg, daD. it! bet geeD kunet. OUt · b~m :m"~ takt en
schen m e~ te zingen . in den Lgou dien lIier en daar
viai' jBrEm, ged urende welkfju Hj l de b~iJe groote
weet wsat ' h~ t i~. -~!·,; . t\)o lld3n verler fum ·d.Bt tl et
mensch~nk eDnid meijr. tot· ziehta-lf te roepen eo .een
eeD orgu.an aansl88t: w.e denkeo er Diet aBO, en miapantserschept·n voor Illuiti, . IQOedteu gebouwd worden,
alonde dr)or de' uit ·jld 1.l·Z'I!!!H\~··VQn Paleetina gekt:ipte
bedrijii gbeid "ea v.ardi'gheidbU , bO.m OJ . to . wekkeD,
scbien i• . or ook wal ean ender liebt .te viDtlen dan' no~ wol ni .t geree-l k,)m.nj altban., men kpn daa.
en.erknipie stols.1 eo . bij uBurp.ti. d.e cbristelijko
d.i.e w~"r~ebijlllijk .bij die. ,'''0 Eur~p~Bch~ . landbouwer8
juist. eeD morsig flik.kellicht: En waaro ln ' uiat eeu . Die t ou'VoorwdarJulijk op rekenen en wlIgt>D dat . d~
l~e~ . gt.'n~~m~,. sen o~ ge k ~et~ al pba.~et was, om.dati bet
en . wdrk.l ul gUlistig ~~l 8,~~teke1J.
an'deren form gezocbt . dan lI et geecb.re ~ u~ .van ee~
schepen, te Amsterdam gdbo.uwd ; niet in aue zouden
~~t .kritiek.t~ . over b et hoofJ.ag: deo :;,,,,,,c":
Ziedaardeo oe'~tau , tr~pdien •. de. Inlande~ nag
ollwel riek.e nd. markt. l, die onw.lwill.nde ta.1 des
knnDon gebrBchl worden.
" Er ' is .geen . twijfol of d. Sok,ati.che rillti"f! moet
.teeds moet betredaD. I. hetnoodig te beweron. d~t
te , mind.r te rijmen met deD . hoog.t b.,chaufoJeu toon
Bihnen kort zauden weer, .ijf acbroeMooma.hejlen,
onder · welke bemeletreek ook ' llt~il ·naDbrengt:'Dj want,
bij llOg ver benaden di",n ,'trap . ~t8at? '; Laat moeder
dien het hoofJ van b",t gou'~rnem6ut l·leegt. aall
tar versLerldng der iudische' marine, vertrekkeo . .l~ie
het geldt hier de wilardedog van den meo8ch; vao
: aarde . ge tuigen : ze "zou ~ du.ize.ntl vo.u~ig~:. meor . ·:n.u~b ~
t~ &Iaan, dee t~ . ouedeler. iii I~o:t de!) kIfH\'llUg op
marine, bestemu voor aLutiobstiieb8t, beet.rijtliDg vaD
zijn r~t~~i f~.~ .8a~leg: ~e~. opvoed.i ng langs de~. geltd~
ten wi ll eu . dragen ala ·. waar . genoeg mtU~:DeIjJk"
~8 Damen . ·wo.ar de naugevaHeaB: in de met!dte gazeeroof, ondt: rtlteuniog 'an h~t civiel gezag en aQd~re
delijkstoD trap: Diet van Z Lot A maar van A. lot Z:
kracht· hanr lehulpzaam was . .. MaILr . kracht"'en magte..
rallen van. geen dtlgen zeHl kuonen of will"o ge bruik
zuhrer iudische belu.llgen, . m;)est onder het bebt!er
niet van God tot· dOD meosch, mo:at van den men!Jl.:h
loo.beid derven d. koetelijk.te scb.tten dieh3ar "'choat
makon ..WaDt ook.1 i. tie slug mie, er oUn er loch .1tUd
blijveu vau den Milli.ter van Kolonien, De aebep.~
tot' God, . oiedaa. deD weg dian elk iDdividu beeit ar
ka~ ba~c~ ,. Zi t' WAt . i.e~na'.l ~. san : zijo. vri~ .n~, ..een gedie, do~r zin~bodrog, meenen Ullt het mikpuut getrofvau did marine werden uits:uitend voor lndili g~bou",d
t. leggen·.
'
acbt B.tt;lIer)n de Economist,
onove~dre,on keD.
fdo is. Valsche SChljO doet vee l . en he.t hoi geeclirecuw
eu ' blt! Y"en du&rj zij kODddn Diet gelijk worduD ge8t~ld
. Z'ou'"de opvoediog voo.r ~en ~n ! and~r ~nder8 moeteu .zij~
acbrijven,
' .. ,
van een . Iecbt tooue.lapeler. lo~t dikwijl • .meer band ·
met d. Bchepeo van het auxiliair e,kade •.
dan tot hi,doe , werd .song_wo,oD' Het i. bokend d.t
H~et koop ~ of verbr~ikveta:i~g~n:. onzet' . b~vol.
goklap uit dan de kalme en be'redeoeerde voo rdragt
Zefsn It.-d eB meer dao de 41, gevorderd tot b.et ne..
z.ij, ,die ' de "ehristelijke beginsela" in den Indiscnp.n
~~Ja~e:rm:e:!e~i~o:~.o~:~::::~~:niD~:::!~:~pe:~
vtln
••
0 lijn besebaard ncteur. Zij die dit dus . willen,
men
van eeo be.luit, bebb. n verladen Zat.rdng met
A'chip'. i wHl.D ,eropreideD,i.vergelijking met bunne
worden. D~zelfJ8 uitgl1i1trektb8id grond bliJft.84oge.
:::~::ik::D d;laa~e;:c 9j:k:~~rij\'en mst rooden - , w.ij 29 tegen 19 stemmen uit,ge maakt,. dat de beraadsla..
"-oba~medaaDsehe.mbtgeDooten meer tegen-dan me,'"
wezen
'oor
da·
kolfij
~en
rijstbouw,
.
de
cultuur
gi
og
oVer het outwerp tot wijf.iging '80 de kie8w6t
~etk.iDg fall de . regerip g ondervinde.~ . Me~ ziet daa rwO'r dt ·intenBier ·niot· verbetord . .De bevolking ,neem!,
R. VORSTMAN:
gistere n oou sall,'aDgen . Eindelijk, i. bet or dus laO
in . het cODtraet. V roeger. waB, neen, nu Dog is de . I~
dauk Iliij de' mildd natuur en de gunstige, eli.Platolo·
g\ komen. 't Was te yoon.i en: de Miuister Geerteema
lan.der .naauwe1ijks een" zweepslag wnard; aan deo :au ..
gisebe toeetandeD, nag st.edo too, waa,' er komt
t ocb lIndb.t bemiddeliDga,oo r.tel, uit deD boezem
dere~ " h~Dt wO.r dt bij ~p' bpt It t~e ren, , .!;od6dieostige-.'
.
der K.mer
begro.t al. de vru.bt 'an
runt a.ls .-en kru,idje .roer ,we niet be•• houwd. 'Voor'
V.fl.!!
den
af£et
van
EurQpeschd
iuyo"
e
rarli
kel
eri
.d8D
(Ioor
eo'
Ste,tUJ!j;'
i
z'd/
der
T~tede
Kamer,
meaeKerlter
!)precllte
begee: te ow .wet de R egeeriog mee fe ,. wer ..
roe.k er Diet . vre~m4j wan't , .. zoolang de Ne d~r laqdti~b:
tot
.vermeardering
.
20014113
oVtlral
elders.
Wilt
zou dut
d~r Sam. Ce .)
ken . Of.jchoon. bet viJor:dal eeo hooge r ceosus.eijfdr
Indisc!.o , Mobammedanen .Dietvan.een teg.no,ergeeteld
u.~,ler8 zijo alb de prij5 ~an
GO~:"":" ·.voor·ltoff~ eeD8
Den Ha~g, 18 Ju ui 1874.
stelde,' br.:woog het zich ia · dezelftle ricbting als bet
gevo.len zijn "Ia · Hunte • .eD de' _UneD, do.tbuD gods.
!:~r~lat:ldke;aa~1l ~:r we::~e,:i'~j~~ ;;producenten, z::)O&1s
o[)tw~rp der Regeering. B et do(}r hallr beoogde:.doel
Jii;.ui>~i80. .:)'~i ~ ... igiog ~::.n ds St.llatGcult uur gcen bna:d.
O.der de drie iDterpell.ticn" .erlede. weolt.gehou.
w.rJ er .ILhdno g.d •• ltoiijk door bereik t. D. Ali"i,.
~ ~ di.e .kor:e.= .v~r.kiariDg Seen .hH~.i=· ~uati~ . ~."ar e~ ~
O.n mlskonbaar is iu de~e woo'r den ee:n· ju.ist 'oordeel
d,en, Lad er eso betrekking tot bet ' A lnst ~ r,hwsu b tl
ter wij~igJ6 Jus zijll ontwer p iu dUll geest vao 't. V(lO.roo
pDverbole.n :w"ar~eid, d, a~l zien we waarin ~e. tot ' nog
uitgesp roken over bat oude eo verouderd" OU8t·ludisch
Ku.uasl. Uit het antwoortl, door den !liniat ~ r Geertst di : hij llUOl .f 20 aIt:! Lonna"l ~ijf~r aan, iu plaabl
toe iD India .ijn te kort ' gekomen: we bebben Diet
~ters~L . E~n mil!imum-doget teo krijgen t~g60 ·een geSewn gegenHl, kOD niemaud OPv.iS6cheu, wat er uu
van het mihitUulU Von. f 20, Jat hij eerbt ·hall geko..
Dllnr d'e n mfl",e4, : we hebbeo nuar Iroifij gevraagd.
dwongen minimum'prijl4; 'daarom ia ' bet dan menteD,
eiget.!ijk geb~uren zal. Aileen was bet duid~lijk uat
l'.en , ·en Btelue deu hoogliltttU eeosus faD f 70 voor
:Met' boe,eol trotschheiil, met boeveel pedanter.ie i.
of a.ltt..arls r.eer vel eD, ~e~r te dOCD dan om een door
de Miui.:tter we i. weD8cbte, het werk 'in hauden van
Amllter"dlllD ell Rotterd~Ull , f 60 voor dtUl Hlla~f 00.£.
'piet' a~tjja.·" op ~en I ~I~nd~ r u ('c~geziell. ·W.t i8, .,raogt
r~gtvaardi~e ' belAst~ng ~e.rk:rege~ Wi~'8~' ~u de' .9Dtwikden stOll.t te "ien komen. · H dt giog nie t aan, ' z~ide
Eirllit'lijk dror~g bij op een~ spoodigc bctliesiug aaD.
'lQe~ ~t vorv,ai.enda toe, . zijo aanleg bij ~licn "an e~o'
keling ~n zelfdtBud~gbeid.onzer medtwnderdaD.eo.
h ij, telkeus wl!er 'mili ioenen tlj geven uit de &tn!.l.tfllktls
De COlfllO i B~ ie ·"BU Rapporteurs, bestaaode ' uit de
~Qrope.abP... .Ziedaar . w~zenlijk . eau Ule!lhietophe1 isc~6
Doe dBarolll. de.s· ~o. mee)' a~u ~e:n ' Ililander' wf!-t ga
VDor een werlt, WuaIVaQ ten si otte eene puticnliere
bee ren J !)nukbJoet, van . R ~enen, Smidt, de Roo eo.
'vr.ag die man reeds · 'V~n be't 6atste "O.>gellblik a f Ran
kunt: ""sij aa:lVaardL een waardigau .• trijd:. Ood.rwije
h-Iuahchoppij
mecsteresse
1.0U zijll,
en
ook
met
het
's
Jacob}
v e rko!IJi~de nls !lnar gevoelen. dat de Rd·
, ~at !D~:n bier v"ue~ ~~n ' wl:l z8lt'e ; ' ~oo ' oDgun~tig mo- bem e~, . ~es . ~o?~~, d~l~g hem ~~t ocderwij~ t.t out.
oog 0(1 de kostt) u· "fDD oDderhoud en de to hetrdl:. tolgee ring, t..ij lie ' richtiog die lij Dan 't oodenoek om·
ielijk beailtwoordde. ED watde slotaom w•• ' D "ie:
vaDgeD : dergelijko divaDS zou teieuo.~r .nen hietorir
ec
bten,
WBS
11t~ t hlilJd~r g'<?ed dat eena particuliere
tre
nt
de
ce n8u~ .. \'e rlll gi ng g€geven bad, I.le~ ~oodige
datdeIalaoQer dan .m.a~ 'moe.t bli)•• n ' eeo m~chi.a.
schen en t.dge~woordigen. dWfl.ng · zliu de grootsle,l mora ..
MOl\tachappij h e ~ Kaf.laal ,blebf . beheereu •.. OI'erigeIlB
liclit niet had \'ortlpreiJ over batH tegeowoordig ·voor..
lewerkluacht, een' .tnk o.roerend goed bij b •• temmiDg.
Ilchlttll da l\liuiste'r de schad,, ' alln de z~eh oof~l eo nieb
!ftcl, t\\'enmiu als ~ij bUIlr oor~ prQnkelijk outwerp er
In ,plaatovaD derol 'vaD voogdeD op ·oU'. te ' Demen , ~~te.~t .. : We , wet;.~.~ . he~t~ . e·~ . iull~~ . ~el ' ~ijn, ~ie .v~n . die
besebaving gevolSe'p verwa(lhten d ie B~U elken Over..
zoo
erg,
die hoorJeo. 'WAren 01 berClt"ld, dtt venunding
uoor gc rechtvo nrdigil lu.. d. De Co'mmifllA!e meendo eveD. ~ ~'ccr' d~n. g~~st ;)~~e~ .b'r~ri~kle.u.rig~· b~q~d.ers hi ~oeo
gang8.~o~s~a~~ ve~bollde.n ziju,. en Uli~8cltie.Q dat, ,~~rd t
wtJ l wet d£o It''f;~t>ring, dat het weteolltwt'rp, oa: al
drei gde biet toe ·te· n e men en 't Ka.oa&l Z9U in 18,6
; .W~.fi ~e . . ~;~d~·D' :b~b~e~' we 'o~~J : O~l ~=~.g,:,-~et.i?'e~e ver~ '
op ~.~~. we.g ~an ve~licht.iDg. voortg~~aaD,. cen "V~Jg~.nd
toeh
weI
klsJu'
·kowe
n.
De
getneenterao.d
van
.u..:i.i.&terh h~gP.oU"! dnaromtreut voorgevallen W8S, rljp koo geacbt
~lijking , te gebruiken,acbuldig gemukt Q~n d~ . bru.
ges'~~b t ~~l klageu ove~ de t;ni,otl.e re o~derdanig~'eid,
dBm ~eelde au-t' ~ptj.wjBt;i6cbe ge voelen VAn dt!u hfinis·
wordell voor do ope1buro btl raadslngiDlj.
"
~aliteit :.'van .. en indringerdie zijn geiDtimideerden
stomma b.rfidwil .li~heid en opm-'rkz •• mbeid vBli het
ter
Diet
en
drong
met
kracbt
bij
hem
op
b,,·
n
delen
Toen nu ook d. Yooroittar op Zaterdag hat voor.
: g8st~"I'''- opdienseigenkoffij- tracteo:t, Dat ' is ,bet'
, beirdionstknccb,en , Uw .lawpeDjoDgenul . or, meer
a.n.
stel deed am bet ceDeu. oDtwerp te behand.len , yond
':~~~I :tlle, fdin; . inh.Dder .• tot '· nogtoe . olimeedoogead
. voordeel inzien zij'J lieht elde:f:8 ~ t.~}a.t~~n. -.·~.c? ij.n.eo
De heer Sttellj ee wee8-: er :9P., hoe de nieuwe Minis·
tlat 8te~hts zwakkell tegenstan,d. · D~ Kamer kou bet
. ~oort8l!.'p'~,)dj .• n~og ateed;,ie h~t : oaja toewaD, •• ja,
en zegt :.zij~. dietl~~ ~ij u ~p; uw '. acb~~~e~jong~o zal
tcr .van ~arioe. in de tfleliobti~g van .~ijo~ bogrooting
ni~t ' zoDder beilen oBnliooreo ," toeD een lid' bew-eerde
d.i, goed,. beer,.
i~ dagelijke mijn eenvo.tlig rijst:
~p .i.~g~.Di~u.Be w:ijze 8~ho,tlne~. we teu te, ver"ll. ar~igeD,
gazegd bad, dat de. groote gepalltserda scbep.eD buiten
dnt de .aalt nag niet lang senoag beslud e.rd was, en
'k ••tj," ,eDmijn , Blanvje . m~ar . bob;
~~ar~.~ .ar. ~h~.~8 ~.aau~~1.ij :~8 vra~~ .ie, e~ ~w , hu.i8k~echt
's
lands
moesteo
.
gebuuwd
worden,
oDlda~
zo
vaD
de
ee n auder; .dlit men n8.UW "tijd h~d gebad OlD du stuk·
Menbeei'b .ichw••k~lijk,mepbis toph.li.cb . geDoeg j
~i'-el ~~bt. bij n, ecbijnt te oii" tot ..... tI~D .9f opeD'
werf t8 Amsterdam niet door do sluizen ' 40 't nOllrd~
k en te lezen. Zlwo utieo Jibe raleD, waarooder 'f$o' de
~ op Clie ,' tevredilDb~id ' .a~ den Inlande.• bero.pe~ e.D wi!
e~
t~~
.
~~.
k
~.
D
.. '~D ... ~~n ki~~~, ' ~~.~ dan. .. ~~ : ban~ig::. met
bolla.dseb KaDaa) 'zouden ' knanen·.· k~meD . Muar, be·
'mee,t g'eavonccerdon. 'en 1:f leden vim , de recbtertij
milii het bUlik.v,au lto.~.eau , eratatln, diio heeft' m'e n
den ~ ~~~tel omga~~r . d~t '.ijo , pr.~d.ucte n. we'dijv~reli
weerde de heer S.tieltjsB~ ~ eeo Bchip d~t, oogdudeu,
atemden · v,jor het:-afJoen van de cen8us:k.westie.
, alechta
na~nur.taat vtln ,d'lD, .I.di';ch.n·. :A'r~bip.i
met di.a . v"~ de Eur~'posoile ll1arkt. Gijoult mi,.
4 II, me,er tiiel'gnDg bail, kon, ook al. waten de hoof·
Bij de nl?CI,D.ene bera.dslaging, die intw.e dagen
:' te lee.en';kenben; :De ,ge,e stva? den I .• lande. ,.moest
ocbion .klagen orer, j_, scheld . '- tegen i dio bedeD
·
ni~t:
.
geheel
in
order
.
t~Db
w~l
door
bet
oieuwe
···aili
ep, yerklllo.rd qn 'zich ' z e v't~(l . cons~rvatieve ' eo twee
dna maar-,hllj.eri wat bi] was:.tationair.
BcbaviD ~t, . maar vergeet niet dat · gij"dao' miri~t~Df; SeDS
Knnaal rn zee komeri. · Ook de hienwe Rottel'damocbe
liberal. leden legeM h et ' vooretel en vier Iiberalen ' er
, :. ~a~tiol\.i~i. op~~t' gebiedv8~ deo "geelit ~e';
£oo,eol ongelijk hebt · ele 4egeon die ziob o',cr al t~
watc,rweg .w~!4 .wet . gebrui!!t,
waren de b(JofJen
vao r: i'oCl.l zegt men, d.a t de . Con8er,ati'!fe.~~ vOJ:ral
II1'J~'1t, I\eo , '.ondi~ wocrd: Zij die niet , kun'neD ,. gladde gevolgeo,a. ·een ' Jigt., trOQWeD. b.et, te o'er~
sle. bta gedee!talijk . af. I)
door de ultbrei'diDg van be't kiezersgetol' op 'to platte
;"
. d~t4e :u,.:andergeen gee.t be~ft ~ndq8 InL , komen,60ciale revolutie ilil18ieB'traoht te;maken" W oet
In· bet nag 01 ••urige . voo.loopig . verslag ', over de
laod, wlnne~ zoudeu.· Maar in de eteden EOU d~ ·uit, ," _1I11eotl!eelJlilltbooger kanklilnmen;' mopteP w'-Ib~
ten',.• lottewel,dat . d~b88ebA', illg ni.t; he.l.at 'voo.
Mnrino-begrootiog .wordt er 'op gewezeo, hlJ6 de Mi.brei ding dWib.t zoo groot' zijn al. op 't plalte land:
:. 'f6uwb.b~eJI ooit, bet m~n,opoli88IeI"'I ' te bebben " e';' ,.klimaatoobietero .of bilkers: en·:e. teren, geen_leer
ni.ter n'~ ' weI 'ter Ic;op. apreel,t van ' d. mogelijkheid
io de eerst.~·D . toeb zou de ·,erme&rder.~Dg van b~t kie.
, :' ,'a:ed1gil cif in ,den red,der 'aD '80" meet &eD " .ta,ta'.
die '. n ,. nitolwtend garandeert heer der sohepping: te
d~t, ,de ,{oo.rgr~'iIrg . "ali Holland op zij~ smal.t ,01·
'Qr. ~or.oDeei O!"etreeke 20 percent, op ·bet 'laat.it."leeht.

Rti, d:e~e 'Courant

behoort 'eeli bijvoegsel.

Onzerigting.
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voortge~comen,
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de"
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1) Dezer da"eo ,it .door den D.icu'\V0!l·waturweg te Rotterdam nangt
~omea u~ atoo~~h!p .,an Live~!lool' i det..~~~ .~.ct~r .~~ep ging,
,

10 perceDt bedragen.

Iil

·
. , . '
b.tw.t.~btw.rjl . i. o. o. bepaald, dat de ki.~.er8'

Jijlleil~.

.
.

··}W~,W' d.• " .' fV-¥.-IIUI.len

oppl8~'~. I -.b~1l.1IGl'ilL!II..A. p.l'II nog
" 1
' \11
:' \ .

1

IIlm~e~.u: D~?nl~!.~d~D.i .!.~ ~~ .:Ka~e.r ~

aegt meo. op de laolleming ' ,aoliet weteontwerp ·moe- .
te~ 'Olgen; WIIotdevel'Cl'geowoordlgiDg m~. niet gekolen .ijo .o.der eeo at$Is~l, dat doot de wet ver~.Il811 .
.erklaard is.
"
. •
..... ' ..
'
. btuSlohen Ileloof ik ' niet da' ·ae. kanRon.· van.het
wetaoDtw~rp heel goed mao. De' 8no1le afioop van de
a1g.meeoe. boraadolaging, bet IW,ijgoll nadat.de Mini,·
ter e.n. b.t woord badgevo.rd,,,oor.:>.lt ..einig goods.
Nu ie bet ..e: ... ar dat ..r bij de bebandeJing 'an de
&abel .el,v .nog •. overrloeili~ . gelegeobeid be.taat om
bet ~woord I.f ,oer.~; doch ' ledereeD . kao oink.oeo
dat ... ooaer al d. ooo..... ti."n en eeoige Iib.r.len
hgoo ·betont .. erp .• ijn • . dit Y~ll.n moet.
. Er isook .! .in he.t .debat g •• egd,. da.t b~t ,oorotel. .
uit d. afJe.linge~ ·,oort.;ekolDen 00' door d.o .:Miois.
ter o••rg.oom.';, eigenlijk niet beh'oorlijk' in ds Ifdoo·
lingea 'beeprokeoia gaword.n. 00 4e· goedkeuring VAO
dti r.1OOl'derb..,id Diet .wegdroeg.
Er ,18 nag .en kans van ~"hou~ voor bet oot ... rp:
namolijk alB de katholiek. I.den or voor stemmeD.
Niemaud buoner boeft . er oieh Dog over nitgelalen.
Stemmen .ij tegen, d.n onl het bo0881 ... arecbijdijk
.aUen;· wagt ook de midde:l·manncn vao NaameD.n
Wintgans, en d. anti-revolutiooairon ,an Loon, To·
ding '4n D.rkhout en ran den Borcb ,an H.amate·
dio '~eb""n er .ieh tegeo verklaard.
Men vraa~t .ich .af, .. at bet govolg ,an ,erw.rping
!ijo I~U: Kamerontb'nding of wiui6terieele cridia P
Van Cell&U$ ttn Ku.·z6rs g.,~proken - B61gic door~
leefJe dezer dagen ee06

was er leer h.tig.

verkiezingakoorl8.

Dr, strijd

D. klerikalen, dio aan d. Reg...

ring zijn, vellor6D vier y,eleJ~ in deD senaat, Waar nu
83 kl~rikalen tegenonr 29 llbtlralen ,taBn, eo eveoee08
vier .e,.• I. in de Kumer, ..oar nu de verhouding 69
tegan GO go .. ord.n i.. OplD.rk.lijk mag hot heeten.
ci.t d. gaoeche YI •• mBche land.tr•• k nu alleng. tot

op t ..e. leden na, gelted door klcrikalen vert.gen.
woordigd wordl; t,"" ijl do W·a.J.cL. g.lOe.ten 01 loUD
afg.,·aardigden op eeu tieut ,I na oud.r d. Iibaa!e~
t811en. Dd, YJaameclae b(lcren loopeo dUll !let meest
&an den leiballd dt"r get'8t~lijkaD - oak zijn zij het
minat OlJt" ikkeld en h~t s 'echtd onderwezeo. Iu ht!1i
dii9trict Gc'!lJt, "'atu· Vall dd 7400 KI~zera s;echh
aen viji' h ... DJ~rd \·aQ de atelubu:J w~gbll!vcD, \'erkrtlgeD
do liberalon io de . ' a,1 gemidd.ld .en. m• .,dorh.id
van bijna. negen hOllderd stelDmen; tcrwijl I.ij in de
bilitengrJlIlet'Dten ~lel!ht1 7.!O sternmeo konJen vera
Wer'len togeD{)Ver du 1778, up dtJ kierikille kanditltLten
u :tgt>bracht. D~ze laataten wtlrden uUj alien /-trknzen.
Incien h~t p!!!th~ 1n.!Jd vlln Geut g.,.,D 3 kleriknlu
lien ada .~- ell 7 ·kll:!riKlJ.le Ka~er·ledeD er had doorge.·

baald, ZDU hot belgi.cbo MiLi.te". h.bben moot.n
af,r.deo.

n:t

zeker is de schalfuwzij ,ie van de atelDbus, dat
de (llikulldi~st<H~ in een ge)(ev&n ge,'al dour huu stemm .. n-santal II~ Rleel' ont",ikkt.. l.len oV"t!t.villneo.
10 (Jllze TritJe op b ..,t Pleiu is htlL gelukldg nu eeos
anders ·gt"gnan. Dtlur lH.,t'fli men , door flaar t.'ena \'88l6
melhodt) to 6lemmlm, eeD flilJk lOorerl rt'~ultaat v.!r·
• fPgen. Men \\'eet hoe er · op die Soci~leit \'~el en
Rrof ge-epceld ",etd an 81ulil!IIten en jonge offit·it:!ren
san dtl e;."arte·t"ttll 80UlB honoJ:rlien Hrlor~lI. Na ue
vt'rbouwiug VaD de Societe,t hathien Comwit'l!Ioris6aD
lCe!trBcbt de ~ppclwoede ta fnuiken door de! speelta..
fd:lj B to plaatsen ill een bt'"neileo·lokRal, WBur gedu..
riK it:dt'rt'eo uit.. eu iuliep. llierop mont echtt'r wor·
,!en t~rugg:ekuwell, eo IJU werd Wt er, eVdn lilt! vro~ger·
een bo .. en~vertrt'k BQ.O 110 8pelels afg-estaaD, maar 00,
der strl'oge bepslingelJ. nijvoorb~eld wa.r,neer er na
midd..oacbt ~. speeld werd. da •• moest er per per.oon
en per our 110 aan de kl ec\.ta bdaald word.HI. Ni.:ta

..,een~.

OPli. elBog der 111
.' Ilierbe.lllMaig In ·D
.. 11*.
.' •,..

Oieoslregeli.og...der8loomsch6118n over' de lIaaod

lULl 1874:.

.i.

ma&.tsrhappij ,eroverd.. Ais referendaria bij kolooWo was

hij dikwijls de reebterhand van den Mini.t.r FrAn •• n
"8n d. Putte; .. IB dieut.r mocht hij, ·<ooral wauoeer
bij zelf zijoe 8tukje•• oordroeg, groote .ympatbie onto
moeten. Wanrsehijulijk zijn laatet. vera droeg hij ecb·
ter oelf niet voor en to~h ... kt. bet ve.1 .ym·
pathie. lIij h.d bet ge.ehr.v.n op .erzo.k van den
beer vaD dar Doea om v()orgedragen to worden op het
Loa door eell van 'IJ konings peosionaires, WBDoeer
lie vorst VEin de l\lei fcesten op zijn gelicfJ lardgoed
zou kuanen uitrwtoQ. Het vers drllkte bet ge'loet nit,
Jat oyeral fdtlat geviorJ W"8, maa.r ~eker nergeD9.met

zoovoel daokbaarbeid al. door b.o, d:e door deo koDing in staat gesteld werden :t:ich te wijden· aan bet
yak LUIJDer keuze. Toen het &lukj~ leer goat! door
cene elevc-actrice voorgedrag9o WBS gewordeD, vroe-g
de kOl1iog wi" h~t gemaakt bad, en toea meu bem
Blltwoordde dat bet BlH!lwel wa9~ verlangde hij met de.
zen kOLln;s td makon eo noodigde bij bem uit een paar

Jag.n op b.t L ,0 to komen 10geHdn. Boowel deecl
dit eo de koniug bi.ld zich op zeer aaog.Damon toon
m~t h~m bt!zig, eprakende over Ii Lteratnur eng, Bij
Eiju v~rtr~k gbf de kOlliog hem lijn portret.
D .t Was bet I""tate wat wij ·v an B08wel ,oor zijn
dood louden vernewen.
Zijo gedich1j es wt'rJen weleeo8 bij Jie 'an de
GttDe9tt.t "9"ert::~!ekeD : zoo bO(lg stonden se ecl.tr'r Dieti
ma'lr er WIlS toch oumiskeubaar Juim in an D08wal
kUD goed de eigeoaardighedeD weerge'6o 'aD oen pedB~t
hoofJalllbteoBar, eeD BlimmeD boekolljood of oooig
ander type. Zij'l erntltige! ttukjee war~n mee8t wu.t
gezwolleo, ofdchoOD bij lJU eo dan, W&llr hij zelfgevoeld
bad, duo goeddu to ,'D wist t'e treff"o. MioDBBr van
de Llatuur, hecft hij IDilf8chien door de drukle van tijn
belrekkiug io uen luatdtdD tijtl te weiriig vaa die
natuur kuuneu geoieten.
N4 eonige dageo w",rmte hebbeo wij bier weer

lid voorhingen, onmeodQogend gedebalh,teerd. Zoo zag
meo meoig beer, die een eerate viool op de Socleteit
en. vooral io de ecar. c.kamer te spelen plaeht. plotee·

en ao.n bet departement fAD Binnenl. zaken venangen
worden· door rnr. de Vries, terwijl doze als Miniuter
vau J u:ttitie venllDien z.ou wordon door mr. Kappeijne

ling .oor goed uit de Wille verdwijo.n i o. a. nog in
den laatsttlB !ijJ e~n Eug.d :cbruau, bekend om zijn
wijd uitge.preideo .. itten baard .n zijn omgaog m.t
de Jelltteue dorle eo SeD ge-peDsloneerd luiknabt.koI0.
n61 v.n 't Iodiacn leger, Dog wei ri.dder van de ruili&air. WilL.msordo. Eiodelijk bogon dit DU den .peler. t. verdriet.o, ook omdat bUD apol dreigde gOo
aw,kt te moot.n wordell uit gebrok aao usto deel.
lI.m.... ell zij be.lot.a bun matteD op t. rolLen en
met bun kaarton eld.rs bUbD. teDteil op t. 01a8n.
Nog iet. goed•. Oud.r. ,oorzitlersebop van prine H.n.
drik h•• it zieh een comito ge.orlDu OlD eo DO post·en
bandola •• rbiuding. tot .taod te broDgen lu ••• hen Ne.
derland en Eogeland met aloomBch.pe. onder onze
,~ag. Waarlijk. prin •. rr.odrik i. geeD oDnut . burg.r:
te!ken. We.r .tolt hij zieb &an h.t hoofJ .an onderoemin.
gen. dia'!de u:tbreidiog v.u onzen baudel ellscbeep ..... t
beoogo ••
Edo g.ru.ht dot d. rondo door ,.Ie dagbladen deed.
alsor puil •• hlond het Hiland Cura~lio ,an Nederlaod
ZOIi . .. illeo koopon om bet tot oeo marinOo.tation
t.
)D:aken, worth dool' de ofticieu~e .l\~or:ddtlut,ch6 ..;e~tun!l
VOLr f'rlD eprookje uit<Jomaakt. Dd duiteche ,loot, ·zegt
dat bind. beef~ beboorlijk •• totioos. en bet be.it van

.an de Coppello.

2.0U

·your D, itucbln.nd m~er Jlo.deul da.D (o.)r.

op·.veren. Intu••eh.n .... ordt oi. woer. ge.prok.n
,an bet aookoopen door DuitBcbland v.u do epa."ecbe
.
. eilaDdeq, de Philirpijo.n.
Ocze Miuister van Finaoeiijn be.fb bij .de . boaolwoordigiug ,a.. de beJeDkiDgen.in de a(deol!ngen der
Kamer gerezen. togen een vooret.1 tot · af•.c,bamDg 'an
den s..epMccijn8. hot .. rtrol'wea uitgesprokeD. dat <10

msP\.......,;,1i .;ua"'I··

Doze laatat.

b.t programma

IOU

hebben gee.eld vaD de liberale partij in de Kamtr.

Binnenlandsohe Beriobten.
I!'fAMA. U.AN(;'/.

Bluiting Dan de Fra",che Mail,
viA Ba1:ayla

"'''&,''pur ..
2'
•

Juli
Au((ultu.1

Septembe.r.

,.

7

eo.2!

..

"

CD.]8

.. 1
ea18
.11(;e029
• 18
ea 27

October

November

December.

Eng81tcA4 Mail,
viA. D&taTla, Muntolc. Rlou,.... en
Sh,&,apore.
Inli,

28.

AUS:IItua,
Sei; t~m"blr,

October,
NUl/limber,
Dtcember,
SluitiJlt( to Batavia

11 en 2&.

8

t o.

U.

9 ID U .
5 eo. 19.
S en IT.
later.

viii da~oll

Sntnat;r...·s "Westkulltt:, Teloll Beton«,
Benkoele... P ..d .... &' en AtJela.
nlSU

141u eo 2-l ~ u

'fag

!lIke mund.

MuJi'tok en PlI.lelDbau8.
11,,01"1.,0 Uo. .Ikeld .... od

Soroeo's Weftltku.&t; en DillI"ton.
Oeo lea ,aa ·llllefl ,,,,,and.

Bandler.......1n en Ba.,...... an.
Ueu 98 '0 un .ilk.

ar.

bet vaD witte mieren wemelt, lJog nooit werd aaogeva:leD,

Tot leden w.rden benoemd de h.eren J. Bambllrg
en B. J. Hiddink.
- 240 JIlLi. EeD Frao.ob etaf-officio. beeft io de
Recue mililaire a t' EtTtWO"· eeoe reeks artillelea over
de lst ••'l 2de AI,j n•• be expediti. geoobre.eD, die
door dtt NieuWB R{Jtte~ damscne Courant, walkd er u·1ttreksell uit Iil~d~dealt, zeer worden gerOl-md. MI:t8stat
b.er, de ocltrij.er Ilit officiole broooeD t:.pllt en ook
vJijlig g.bruik gelDaakt vao bet bookje .an ttolonel
G.rlach o,.r de eerst••'p.ditio ao Vao hot ge.ebrift.
vau Prof. V.tb o.er At.j.o. De .uqueto " .. do eor.to
e<podi,i. kenrt bij .f on r.gh.Arui~t .ij,loliog. d.n
terugtogt .ao deo kolonol V.. u D.oloo. Dd loon der
.rtik.len i. zeer vleijend voor bet N.d •• lalld.cb·!u.
diocb. loger. Eo~ter maakl bet gebeel w.or deo in·
druls eClllr apologia.

ae Bootikritiek,

~lI.ud.

Maka...
Thnor-Ko",pan"en de
.
Moluklceo. . · ·
.
. .n.~· I'7.a · "~ elhl muDd • .
AtJeh 'mOl elko P......h.... E,cela,h. mail.

dan vsn een r.uiv~r

bi.tori.eb vor.la/l. De ""brij'or verzwijgt _ijn uaum eo
t ••k.nt oieb No. 17.
-

Wij .ernemeo, dat door bet d'partem.ot van

Metriau e~n civiel geneesheer zal gezoui.!elll worden
nair .Poslos Bras. Er btJvindeo zicb. duar een bOlJderd·
tal marini.ra <In 800 P.&"ngseho koeli ••• dio aan den
tuurtoroLl arbeideu. Op de reud", Hgt uef! oorlogachip
d.t tot Lit:rtoe geoeedkuodige · bulp been vertltre~t.

doeb dit op d.D duur bi.t d"en hn. Do yoorwuardeu
ziju: vrija overtogt. ~obing 00 vivr~s, toD f 900 'id ma&l1ds,
vtJCJrluopig ~oor ddD tijd vun e6Q jaIl'.
- - ID bat JFeek6lacl t)oor IlTatlie!en lezeD we II ~fen
wtn·t, dat 'tile 1arludiettso Ie Jerur;&,om klilen trijdag
li",!l Ullar duo w81Stelijkea tamp"lwuur b~geven, o.m
da~r La bldd~n. V re~Uld .lag

lutt.Q

d~rLahe op,

tueu
perso-

mOD ooltlilga up zekerun ding:sdllg eeD .Ilota1
DeLl voor diuD ge\vijduu muur Zlig' B~IJ.b.D, vurige ~~b6.
den op".. aart.a !enJtlncie. .Er mOdl:tt wd iuts buittJogeWOOIJ8 ziju ,norlIevullen dat tut daze uitzouddring' ao.nI,idiog ~af. En bot was ook zoo. Di. diug.Jag waa
d~ bidd.udo Ioraelieteo aao doD tOlDp.l.
WUUt wardU gebortm Naddrlandets, die, met den gele..uen .. b~, Natban Corouel en d.n be.r J. »4. Gold·

12 M.i en

amlt aDD bet hUufd, dtlar buone smeekgebedeo Aau den

Kouing aller kODing.n rigtte voor bot b.il .. n Z. M.
Ko.iug WiJlem 11100 '''0 Zijo doorloebtig Stawbui •. "
MuzIltK lTIT,OBRIliO. 01' Bodjoog morgen afond van

S'I.-9h Ullr.
DE STRAITS ' TIllES vermoldt d.t do Fr.nsobe CnnRnl
t. Siogapore op den lS.I< dozer een telegram he"f~
ontvBogeB yan den Admiraal-Gouveroeur van Cu"hin

China waario deze md;';Jeeit, dllt de, chef vao dcm GtmeesklinJig.n dieDat te Saigoo d. ebolera epidomi. aldaar
gew.ken verklaort, .oodat dan ook de quorautaio.
maatreg"lon op d.n 9.n Juli jl. w.rdon opg.b.V.D.

.1.

KIOTO VaIETY TROUPE. D. ,oorat.llinr. 'an giote.
roo ai-ond overlrof ooget .. ijfold de ,e,.wae~tiog der
in groot getal opg.komen toe.coou ..ero.
lJ. J.pan.che kinder.n bielden vo"roamelijk do e.r
VAO bet gezelBchap op. Hot was olleraardigst om te
• ioo, ho. die kl.in.n an. tooren m.t too •• el juistbeid

+;
..

V"oom

en

TELEGDUilil. Het telagraaf~KaDtoorte Bondoll'olSO
zal morgb.ll voor bet publiok Il.opond worden.
LlJUNVERDILlND{NO. Omtr"nt de proefaemlng.. met
het ,erbranden vau lijkeu to Dreoden wprdt bet ·,ol.
g.nde /leschreven: • Nad.1 b.t · lijk ,an een paArd.
weg.od. 202 pond. ' twe. · nren. ailo d.n induecl .der
beete lucbt .. a8 : blootge.te.ld. bl.Bf.r 16 pood.. witto
asob o ••r. Van d.n leer aterken rllggegraat en bet
bekken .ood m.n olecbts atllkjos, die mon lII.t ilen
viog.r keen koo drukken. M.o heefl .Izoo .ilne .or.
Dieling ... n beenderen v.rkregen. die 001aog8, in een
dagblad·.rtikel, zonder gebruik 'nn .eb.ikllndige mid.
delen onmogelijk ...rdgeaobt. Op grond· der .erkreg.n r.oultat.o kan men voor da ••tbrandi"g van.een
Jijk vaD eo~. mOllscb esa ~axi~"D van 1 '/". :uur lltel.
leo, hetw.lk DBBr g.lang der g.st.ldbeid VAn deC Hjll:
tot e.n kortereD tijd . kan ..ord.n .ermind.rd ... De
•• rbraoding geeebiedde geheel en alrenk.loo.. Teg8llo
woordig wnr.n: prof. Reclam. d. Hofratb . prof.
Fl.ck. d" M. die ina I r 8 t b dr. Kiiebenmeilter. en
vol. anoer. belaog.telleudeo.. . Prof. Jleclam. il lin op
reis nsar Zwitserl"od, om . 81d~.r voorleliogGD ove~ . ~~

..rbranding te honden. N,,· .ijne terugkomlit bOopt
men de po.fnemiugen voort te ·••tt.n mab b.t verbrall.
d.o .ao m.n.cbe3lijkeo en OBar men . gelooft, 1A1. de
opeD bare alltorit.it d....rt.geo geoo b•• w.... r maken."
DE ROTTERDU!SOHE DIIIROUllD...1 <ieo iDBobrij'
opeoen op vier serieu·. vao· eeo · leaoing groot
500.000, tot eeO bodr"/! 'AD f 400.000. io.6 ~Ct.
obligatieu. D.oo fond •• u .• ijD Doodig tot vor .. e.onlijkiog
van haor plonnen tot .lIilb".iding '''n de~e froaie
.n nuttige inBtell_iD.::.,g._'--_ _
ViD~

/

ERN

1'1lETTIGE

!rllI1ISKOlolSl>. Te Utreobt he.f\; lekere

H., een geLmwd mtl.u en vader, terwijl zijne vroUSf. al..
wezig was, den gebeel~n ill boedol ,e~kocbt 80 daaroa
zijo buis geslo!eo, zoodat taeu zijn v~ouw later bare

..ooh.g wild. biuneotred.n, · oij op d. etra.t moeel blij.
.en .ta.o; d. onlaarde vad.r.u ecbtgenoot bad gel.
den noodig om aan zijue oneht naar ·drank t. kllDnen
voldoeo.
Bet stooDlsc;talp Prlnaes

~Dl.B.li& .

Volg.ns telographiocb beriebt i. boven~enoomd
stoolD.ehip '''0 d. m ••t.chapj: ij N,ti.rZana den 24.on
dt>r.t'r te t'ado.ng gearrivel!rd,

J

a !:leDe raia vao 88 dageD.

Orutrent dit va.rtuig wordt aan bet .ilflemeen Han.
aeldlad h~t volgende geschreV"sn:
.Nieuwedi.p 15 Jnni 1874.
.Zooeven kom ik t.rug vaR eon be_oek op de Pri••
'" Amalia, bet otoowscbip dar Maatschappij N.rlerlanti,
dtl.t .morgen vertrekt. Hf't;8, weer een pracbtig schip;
ala aU •• aartuig.n de •• r M.at.chappij, m.... r uwe lezora
kennen die reeds nit vrottgera b~8lJbrijvingeD in . dit
blad eD ik ..I mij du. b.p.leQ tot d. V81 batBriugen;
Laat mij u eeret zeggeD - wanneet .dit . • Itb.b. DOg
niouwl i. - dat d. Fri.... Amalia een seer gewicLtig

Illdiocb gaat a.n boord b.eft. oamolijk het ij.oren
droogJok, dat doo, d.n onv.rpoo.deu ijver .a.~ dOli
h•• r Bosch. eiDdelijk op b.t •• I.ud Amsterdam oal
word.n aangel.gd. H.t .cbip ie daarm.de vao ' GI ...
goW' gekomen en oDd~rweg Dcem.t het de. in4!onieurs
op, die m.t deaa:oonstelJing oijn belaat. IkJII8
too'lallig hun naam op eoD dt!r buUen aerate. kl&688

en kwam daardoor tot de .. wot.nschap. VoorIndio
is dit b.IQogrijk Dieu .. _. gelijk gij wol .... t. die
voor:doreod voor het tot stand br.ngen d••er 'hoog
nuo,lzakelijk. ioriebting babt help.n iiv.reo.
Milar ik zou u 8prdke~ ,a~ . de verbeteriogen op
de Pri..... Amalia io •• rg~lijkiog met .roag.re iIooten
dor Ma.taebappij. O •• r hot geb ••1 g.oom~n. komt
b.t mij voor. dat men gaandeweg ·me.. eo m.er ·af.
wijkt .ao het mod.1 d.r .eb.poo; ,oor d. tranaallall'
tiscb. ,aart gebou ..d. Elko van die arwijkingen iJI
dnorgaaos e.ne verbet.riog. omdat bet k1imaat'an
iedere lee lijne aigenallrdigo oiacben heeft.

Z!)~

...

er 'roeger in b.t groat. .alon gelBgooheid tot. 'er·
warmiog door midd.1 van etoompijpeo, op koude ".en
.. isleo ... n to nem.o. terwijI hn~Do kunetig. ·buit.lin·
~.en otertollig. w•• ld.. Bij
boot aijn ."e·,~aar
gen .an eoo r.ed. _e.r Yroeg ontwikkeldo spierkra.bt
gebe.1 w.ggelaton en .ervaogen door eeo .Ierh;lk.n
ba •• ,I. op de pl.k waar doorgaaoe d. piano .tond.
getuigd.o.
V.rd.r maakt. o. a. d. Japall8cbe equilibri.t be· I 1ihn but!lft thane gee:. gevaar 'an de o08sogen.ma
lekkage, bij Btoompijp.n bijQa on.ermijJ.lijk en. w;nt
:>aa:d ' f ...or< met oijn. kll ••tj •• op eell geoponde
een oierlijk 00. bij buijig en kood weder,g.zellIg
p.iJo.g, .... rop hij bebalve. nog and.r. voorw.rp.n ook
me .. b.1. D. g.b •• le inrichtiDg .on beh.ion trooweDs
eoo rijkedaald.r op zijn kant d.ed rondloopen. ou •• If.
h.,ft b.laogrijke .eranderiog.n onderga.n• . Hut aobip
beeft meor IBBdr,iwte. daD d. troegere Bnb~rgt lIIiD'
e.o vierkants bOllten bak io een aoulle verticaal draai.n·
der pa.""gier •. De•• en andere om.toDdigbeden maute.o;
de b.weging bracbt.
d.t men nan d. ·toC.I • . in h.t ulon meet .rnimt.t geven
Do dresallur d.r hood en en ponie. getuigt seer ,our
/iao. Er zijn er tban. drie in .t.de 'aD ·vier.en de
de tact eo b.t geduld bun.ner ino.st.rl. terwijl d.
banken. roodom bet ..100 gpode,. sijn a:ldere' gepl..tat,
Iocbl~8t der toeoebouwer. nog al.. •• n. ".rd opgewekt
.oodat tbaDI de ·bedioning· un toM .eal Y1il".oger en
door d~ aard;gb.de~, die d. Degen <I> teo beete' 8~'.n.
gemakkeJijker 'all de band ....1 g..n. Voot het o'erip
is ook dit aalon .wed •• oen j.uReellj. 'allnetheid •. en
Wij rad.n doo~.n.n. die nag , geoD .voor.tell iog
oatnurlijk h •• R de Maateebappij OOE ditlllll,lwatler
,aD b.t bo·,.Dgenoemdo g.zel.cbar 'bebben bij$e ..oond.
siob gebolldeo oau' baar ' .oortreff.lijk deQkbo.ld, 0111
wei Ball om oog ' t. profit.ereo .an de t .... laalst.
'001' de .erBioring dor wandeo de hulp ill ·te 1'0.peII
voorat.lliogen op b.den ·~ en morg.n .avond.
van 000. beste •• bildo.... 10' de ,Iuobt lag. ik . er· de
nam.n 'an Louok.rb. H ••makark .an Beta/;, .Israel..
Rqat. Bildere. en . vAnanderoo, . die mij olltlOboteD.
N AJ.R .u.NLEmING vanbij onl ibgeko'men klaoh.ten
ll;eno .oer groote vorbotering i8 een". veranderillg
,estig.o .. ij de aanclaebt der. bovoegde autoritoit 0p
.aan do trap. die our d.blltteo leidb, &lIaand,
rllilllte bij den aobt.rltevell, bet loogenatf1dellentlegat.
totaal gemis aan .fwatering .oor het w.ter in , den
r
elokkau laog. PODdok Patti. Het alilatalnd· .. ater ve ...
i:fth::
apreldt een ondragel'ikell .teok. die niet· all••n .• eer
en eena balfuirkelvormige , haok inet eene :tefel m&ak'
ollaangenaam i.. maar .ooral boog.t nadoelig ,oor de
er ••If. een asngeo..", · •• ;tjo"
Mlroar dit ·i.niet
g.zondbeid cler bewoDers ..n die wijk•
b"t e.nigt'; noub bet'foorllilalllllte, De oorridcrtuuabell
de batlee opent up '. dele l'l1hnH . ell lIe8ft <lorbill"
ten uitvoer bracbten en daarbij

Postkantoor Samarang.
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ei,ndigen l . er g. . . bijD.g~n~lf , . : · " ""
. . ....., .....~
. nlet &iJ ' lti!OOmen ' n"rvidt. ,AJlel"l!V~'·h.
.. ' •
ook . klaohleo.
de .~lter1il"r~~&ea~
lIiob ditjaar vOot brlllltietof grooteO~&tblg81t. ga.
"oosteo. Ook: de komeboom.iI hebb8ll 4lrtll'aw ..n •
houdenderegeDs feel goledou, :loodahiifdit YOlgellde
oogst de verwaohtill~eo ..~r kleiIlIUn,.'Veellillll!lug,
rijks mit· van hier. overlgonl Diet t(!.lIIeldeuJ alleen
kao Ill: U nog m~d8deelell W bij den tabllk,,"clmilli.
stratenr un Delden io de ·vorlga 'week '" en bl'l1ta1e
poging tot iobraak beefbplaata gehad •. · Den ,gabeelen
oacbt .w.r.n de dieven be.ig eell gat io deo 'mnll1' te
maken; de bniabeer wetd eobter gelDklrlg' wUke:
waobtte met een revolver . In de bind In een:••ogrene
lend ,ertrek bed."rd d. inbrekerlaf.NaUwelij •• 'war.n I. dall ook · biDllen .godrilDgeli of .Ie ..... rden doo~
eon. r.voberaobot zeer ona.ngena&m '.rl'lUlt.w.aI"OP 08
ijliog. d. vluebt nallleD, looder den tijd 'gebad teb.b- ·
ben ook ,maar _iets mude to nemeb. or USB der dieve-.
g.trolFdD is bo niet me.t ·:oaierbeid gezell'd. WOtde~;
IporeD van blo.d heefb mell .niet go,ondeo. IIIUi' ook
de kogel was oi.t in do kamer torug te. vinden."
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bielp ecbkr, tot dat d. publieke opini. er blot .olgen.
de midol.1 op fond. Sedert eouig. j .... kao m.n zich,
al. me. po. in den n •• g '0'0000 komt, al. tijdelijk
lid in c. So~ieteit I.ten Voothaogen . Wordt men ann·
e'4IJOOttH'": dRn kan men .tnt",,", nle e r plRtlt!! open ill,
tot .rf,elief lid bevorderd .. ordeD. ev.n .. el niot .on·
der eeue nienwe ballotago te ond ..gnan. N u bield men
d. tijd.lijke I.den in 't oog .n. waroo er obd.r die
grof ope.ldeo, doD werden .ij, Boodra 'ij al. effectief
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iOfiIIid'eeroe.iiimr'lirr .:Nednl&ml .llllf"'Ellgefanir.!...i"'I.--~ll"'!iii!l!:5~"u~'r.1l.1.a.J.ID'+.oI....I~d!-.l..to"'
.m.l'!;... .10. '8 ••r.";· a;" d. ?JuM
toeb : bij olke allll.~nlljk~ YerllIgiog ,aD ~ :.•1Ie1..ti Il8
m.1 ~. 'poarlrelJr d.. "."'''". 1IIl. 61 III 'l1..rID. 11 ....
'. io Bn!PIand~ ....r .~ege!l0m.n.omdat de bribebe.
•
/loadelll8 oiet . cI~ belloeI'W kllollen ,oomeq en. "
Ned,.. Xnd.Stoo_....,;..ln.aat.olaappu.
dus bij,ermet'rdefde .oooBwDtio moor'vreelllde gerat·
f1oeerd. Bnlket'. ~~odlg wa.. n.t Iiet sioh dns, ,olgeoe
.den l1iDi.oter, uo.ien da~ de' ~eder!"nd8cbe ramnadonts
althn.n8.',00reent 00k Oil weer van. bet atijgendo SIli.
k.... rb.nik in ··EDgelancl. .'o~rde.1 tr.kkon 10udeD.
2G
Mi.iotor •. SI.,I n••h.g••, ,.~ . B,III.i. aur So.rabaya
Bij deze .eICd. gelegeobeid heeft d. Minioter uitgo.
'ia Sam...ag.
rekelld; dat de ··te · korteo oIl de diensten van 1871 on
IS. Ga."'a ....G•••nal Mijilr, fl. SO'l'IIb,1" aDr Batada ria
l872 te :.. me.n oDgev •• r 2 miIJioen Inllen 'bedragen;
28. wSG":':·f~ ,ri.., n. S....hl1" a.. r B.. j.rmuin ,I.
dat de dienet 'an 1878 wLarsebijolijk slniten ••1. te...
80 ' ; a'~O:";:~li'.k. · '"u B,Ia.I•••" So...bl~ vi. Kaolpl..a
..ijt er np den dieoe' van 1874. eeo te kort .Oll .• ijl!
S.mora,g.
van ruim 8'1. miJlioell. Op do IndiBoho geldmiddeleo
80. 8':\~~~~~1. VAll ~. .bay. aur B,t.. i. ,i. Slm"'.g
bleef, Da af\rek .an re.d. g.maaltta. oorlogs.ko.teu,
80. Bora. ' Sl oe! ,a, d. Bliol•• VI. B.I.,I. a... Alj.h
bijo& 261/, he.cbikbasr, eo men band.ld. vooroiobtig
Tclok.Bota.g.B ••koel,n,Pad ••g;uamdicplll.I".torug.
met nug 6 1/ 2 mi!lioen vc>or die koaton aC to Z(Jnderec,
Db Mariile-Superintend. dar Ned:·IDd. St'oomv. Mutt.
zoodat.r dan DOg 20 millioen overBchoot.
S. VAN HULSTI.J"N.
In Vlio.iogoo .er..acht men weldra •• n e.rsto mail·
'r••ht e. P....ge te bespr.ken: I. Samar••g en te s.er.6.ij. bij d.
boot uit Amerika. en op d. Sch.veninger duin.n, rocbts
Ag•• t.a. d. H.ere. Mo. NEILL &: Co. e, FRASER, EATON &: Ca.
van het Badhlli., i. ceo pracb~ig b6tel, bot Oranj.·hIf.
tel g.doopt, .err•• on met twee bonderd logeerkamer••
JJala.ia. 28 JIlIi. 10 de jengste besluur/l-vergadoriog
fraoBcbo hoks. bijscbmachin. voor de bagmge, Bet~ eD
der Koo. N~tllurklludige Vere.Diging in N. I. werd
r'atouratiezalon eo d. ooodig. keBner..
~, . ,
oea med.doeling ontvaogen van b.t lid J. W. van
Hattll.m over de zwavehelden in de nab~bt'id van Si
Ook in dat nieuwa botel oal .. el menig tar...eltj.
GOlDpoelan (Ankula en Sipirok), .. aarvan bet grootste
voo...llan. dQt onze .tadgenoot G. 11. J. Eliiot JJo,wel
anderbal,e paal laDg iB.
op zijn eigenaardigen traot gaeatig op rijm bad
D. b•• r Jan.eeo van Raaij .ertoond. een ~tnk van
kunneo vertelieD. Helsas, bij &at ~8t niet moor doeD.
.en tal.graafkabel, die, ofacbooo met gutta.pereba om·
Heden ward hij onverwach~ uit hlt leven weggenokI.ed en ·to Telok.Botoog aao 't .trand ill zilton grond
Jigg.od., toeb door wilt. mieren wa. aang •• reton.· Dit
m.o. Men wist Dauw.lijko dat bij .i.k was. Bos...1 bad
v.rsobijos.1 .. ordt te morkw.ordig.r. daar do tel.gruf.
tich r.elf door werkeD en ijvef zijo standpunt in de
kabel d.r Engel.eb. maatecbnppij bier t. Batavia, waor

noord.wind e. ko.lte, zeif. n.ohtvor.t gakregeD. Voorts
worden .... e nog altooa io 'IJ lIderen strateo vervolgd
door b.t aaweo<weerd.... lied uit la jill. de ..adame
.ingot. Orgol. spele. b.I, straa.joogen. lIuiten h.t,
z.. aai.od. troopeD gillen bet uit. to.gop.. t op de fraaie.
tel ken. berba.lde. 80m...are .. oordoo, een o •• rblijf••1
YflU de Meif~1;I8rell:
,Da,.. kan d. Koniog nik. an dooo.
D~ar kan d. Kooing niko an do.n I"
P. S. Men .egt dat d. Mini.t.r G•• ,·ts.ma. die
voortdllr.nd met .ijn. ge.ondbeid .ukkolt, zou aftred.n
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ligen i .. ,loed uitoefmen IOU op .olWl1J brDu8t.n
op den bloe!.. vau OIl ... ra/lloWrijeo. De uit,~r van
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..••• PaN.bi...kolll"...dat 1Il1!II.. de openiDg.. vaD. '. de .tr.p,
alj.del~
..•. nitkolllwde, thtl. nl tlak 1llor . d.en.
I ·ocIHlitol' (ain 'tiee tegenoverge8te1d& elude natn11l'lijk;

-t, .ill ch

·}heefli gem...kt eDer dos .6teedB lang•. de
~"~e.wetdadig8 trekking oijn sal,. tenlijde
". mge""ldb.id bet W8Dllt'hetijk maakt,een dsser grOOo
,entilatl!rI te elnlten. Vooral voor de. binnenbllL~n
. (dehutten, die uitkomeD .oP den oorrldor eO~let
onmidde!lijk door de patrij.pMrten locbt vllJl bUIt-an
!moneo krijgen). ia di.t .. eelJeioortreft'dlgke inr;,btiog.
DB. kioderkamer is ongeveer tweemaol grou~r d~ die
of' Vfoelrore bool.en en ook de rooHamer 18 rUlmer
en g~Uiger, .
. . . . .
Zietdaar betvoornanmste van betgeeo. ik, bij vergelijking vaD vwegere uooten. heb apgemerkt.
:Sr zijn DalDDrlijk nog aDdere verbet.riogen, maar
dUf oe niet 800 oomiddeUijk het gemak der poaaa·
glere betr.•ft'eo en te seer van techoi.ebe.. aard .ijo.
Bult gemij de ap.ammiog dH ..r,ao wei .o~enkeu.
Over het geheel maakt het schip eeo uiterst pretti.
geo en ge.elEgeo indmk en men gevoelt .ieb bekrui·
pen door d.n lost om maa. san boord te blij.en eu
e8n Indiacb reiaje mede te make". Er is luimte iOO.
500 mall troepeo. De belft daar.an is thans iogenomen door lading. Blijfteene ruimte voor 300 mao.
D. 120 mao die morgen gaan, .ul'eo het duo niet
overbenauwd' hebben. H.t verblijf voor de passagiers
tweede kl•••• · be.ft oak e.oe groote verb,teriog QQ.lergaSh
doordien de vroegere glazen deklichten vervaDg~n .ijn doo, e.oglazen kap. Ret .aloo Jijkt er
ruilner door~ en is io elk geval beter verlicbt en ge..
.elliger. Verder .ijn bier aUe gls.en tu,oebonschot.
ten vervangon door roo.tero met gordijoen. Overal duo

t:

me'er lucbt en licht en in htlt n.lgemeen meer cow.f",rt.

to.

S,.U HnD PS _8 .& RIG HTON.
.n

_ _ _ _ _ _ _ _~--~ __- - - _

Ingezonden,

Aangckomcn Scbcpcn

Onder hetlezen van eenJavaansch
geschrift
De atrijd te Atjeh io 00103gs t.rloop. verg.loken
met den oorlog die v66r ruim twee .en een bal.e eeuw
gevoerd werd om de vOBliging van ooze bee.schappij
op Java. 't I. walligt de tijtl nog niet om hier poral.
lollen te trekken, ,eo ,ebijnt bet altban. beter daarmee
te waebten tot de tegeDwoordige worst.liog met bet·
zBlfd. re.ulfaat vlIn onze wapenen ,at .ijn bekroood.
Oode. bet le.on vao een J •••aoBcb geaehrifl. (Baron
i.lrma., }waatin de .veroiering van Djakatra door
Moe r D j • n g K 0 eng (Jan P,ete .... Koeu) f •• •
haald wordt, vroeg.n wij oowillekeurig: boe zuUen de
AjehDeesen . Jater

de e,entueele

.1

boh
lIet Dilllta!r bele.id'all Kot~. 81 Pel "ordb gerDelllt!.
.1\J
Hti.1rhl .YII11. '.. 20.0, 11.. g$Oot.... bOYe\.. dlen .o.n .
D "and... t.· ten· rt . I' k' .. .. . t· .le8r gr
.. oot v.er.trouwen. van. balll' 'lI,trd G.n•.. G.•en WOD'
. e VU •. gu 'B. B 1'00 . vera er. IDg~n8an e d..r. dM•. bet· Lem betre.mdde, t....n hij 1'00. de 661'8to
leggen b,uteD he! door deonseD. be.et t.rrelD..
. . _ I ".Iroam, .Iat in den wiokel' ollt'&Dl/eO geldeD
Devroege. dOD. onl .geDollIenkampoDge Longb....
i~ .deo uk der juf'rOUfi',-el1 niet in degeldlade de.
tab enL.mb.~e zijn door den vijand weder tot formi·
wmlrel. tereobtkwamen. Hij bad vroeget 11'01 eeus ge·
dable verot•• kingengemukt.
merkt,dat~. pak,kelt.nmetgeldawanrded.oof haar.baa.
Te Padang zijn!tevi e bandji •• gewass!.
hare C.mlhe In • Hertngenbosob on ook I.n Amsterdam
...
g
.. .
.
.
werdeD toegezooden. dooh bad toen. vol.tr.kt gepn .rg·
(Reeds fJUter... rlt d. plaat••UJke 61ad... p."prtna.)
".an opge,at••. ToeD·· by e.bte. dat in den .•• k steken
v~o VOor d~ lade beste?1de g.lden .. bad ge.i.J. ging
Batavia, dd. heden.
blJ e.n bedl.nd. na. die g."oolll.k voor getoemde
juf.rouw bood.obapppn deed en nu weder e.n pakj.
VERLOF VERLEEND. wegen. ziekte. aan deD ambo
moe.1 wegbreogen. Hij ootnam hem dut pHkje, eo b.·
tenaar Broer..
voud duarin eeu .om vau f 65. V.rm.ls zij vao hRar
PEN3IOEN VERLEEND: aan den bulponderwij.
s~I •• is onmogelijk oulk een hed"Hg kon w.M.tureo, Jiet
zer Portier.
hlj haar dadelijk bij .ieh op bet ka.toor komen. Zij
bek.e~de 01 spaedig .cbuld. en werd .ervolgeuo aRn ~e
VERLOF VERLEENn: voor den lijd iantweej.·
pohtle o.ergeleverd.
reo aan den bo luit"n4ut der inf.oteri~ van der Loa.
Don 90n dezer .tond .ij voor de correctiooeele hm.r
BENOEMD: tot aspirant kontraleur Peelen; tot
der arrondi •• eweot.·reehtbaok t. Amsterdam Loreehl.U,t
R.iflier bti den landraad Ie Cheriboo Land mao; tot
haarverklaringen bleek. dat zij".' I(pen~Qge rd eo hel
200 kommies bij den postdiell.t Toeng. en tot S.n bm.
vOI,roemen had weldra in bet huw.lijk Ie tr.den. Zij
mies Molio,; tot w.... rnemend verid.at.ur der 5 kl....
had baar beminde diets. gewaakt, d.t zij:>Of{ .eull(
de "delbor.t .an· den Bergh.
g!;ld van haor .v.der b... t. 00 ook eens "rt.ld, d.t
z.'! eeo priJ. uit de loterij bad getrokken. H,t da~e.
Toegevoeg!l. aao den Re.id.nt van Banc'jermllBsio
IIJk. oogestoord wego"m.n van veel, m.ostol klein.
de .mbteoaar Bsckbui..
~~Id.lukk.n. bezorgde haur echter een vrij aanm .. keHot .outochip B.bo.IIJoe.oor i. oDder bijOODdere
hJke .om. mill.te •• ruim f 1200. Z,j ko.ht do"rv,.or
gao.tige om.w.ndigbeden van ' de bank van Tjllatjap
0:. a. een Oo.t.llrij,ksche Z!lvermetaliek .au 100) f,o'
afgeraakt.
rIJo, ~~f IIR.ar uenunde, DtJ!(al ca~hmux, en Bchllf:.e zieh
.~... h'lIeud. zaken vuor haar Ult •• t aall.
11
II
1>. beer ScI~~l<'kump, ala getu'ge gehoord, gaf op

te Sarnarang..

Duit.ch. brik. Araduo, R. Abreo. van Batavia Joakim.
N.d. f.egat BUllul H.ir, Said bin Segar Makenoen
van Pamakass8u, G~zagvo"rdttr.

Vertrokkcn schcpcn.
van Sal'Da.raJlg.

28 Juli. EDg. .tbt. Banlan W, Moppett
Cb.ribon.
28 Juli. Ned. bar'l< .. B.cbt Ma.tora Secb mobamat
biu L.hbal n8a. B.18';a.
28 JUtli. . stbt. Siogapore C. H. •. Odem naar
Soerabaija.

BUITENLAN D.

onderwerping van

hun laod in scbrift .tellao eU aan de nakomeliDgachap
overleveren.

Voorzeker zullen daarin niet on"ermeld
blijven d. bewijoen van moed - .oms overmoed - Jie
van weerazijden nQ.e.d. 8.8n de.eo krijll soms "ulk
een ernotig korQ&ter gege.en hebben. Ook in h.t zoo

De groote wedren in het Bois de
Boulogne.
Don Hen JuDi jl. wa. gelteel Porijo, d. w. z.
300,000 .ao de 1,800,000 iuwooers in het Boi. da
Boulogue 'ierzameld am te kijken naBI" het verrennen

de vrasg, of hlJ ook. bet badrag dl;'r btlID ootvret!lOdd
geldttn kon op~eveD, eeo ontkt!un.-'nd nntwoflr(i. Bij kOD

niet

.e~gen

had.

EdO

of zij, bijv .•

controls

f

1000 of

op dl:! gewoue

f

ministeria twae jareD cels!raf had geeiscbt.
De la.D'tMte oo:;reu bHkl,en 'Van een -ter
dood veroordee'de,

Gelijk wij eonigen tijd !'l0leden in ODS blarl v"rmeld·
den Btood .eker. Jam.. Godwio te Lon"en leleebt,als be.chuldigd van moord, gepleegd op .ijll HOUW, en
heert hij ter terecht.iUing mel da meoste koelbloedig.
beid zijo miod".d bekend. daarbij verklareode, ..er wei
te wet~n, dat zijn bekenleois zijn verourdeeling tot de
.traffe de. dood, zou teu gevolga h.bbeu. Door deo.
b.kenteni. werd de medewerkiog der jury totzijo .chul·
digverklariDg overbodig gemallkt. Bij het uit'preken vao
het doodvODDis weld helll door den voorziLter onder

het oog gebraeht, dat de valtrekkiog vall dit oordeel
uiet kou acbterwege blijvaD. eu dat bem nog slecbto

bet met zuoveel

acbUg, oiet "mdst. N.poleon HI dieu h.eft iogesteld,

ge.Btdrift nagejaagde doel te bereiken. W ut men bijv.
par force d'Hrgent d ••tijdo op bed.kt. wij.. b.oft

maar OU1dut de Btrljd wordt gf-'voe.ru tlll:l8Cheo .Eugt'l
en FraDBche paarddn. Opgewoudellbeid, zJoal8
al.dera, was echter niet to bt'dveurtJO; It was of bt!t
volk o·.. eral bet gevo~1 met zich droeg vau ddn erllst
d~r p.oliti~ke OUh4tauuigheden. H~t m~eBt Ii~pen weder
iu bat oog de damt.!'.tItoiletten, waarvan diu vau de
luogt'tJ8umJe dewi-moude ill' opechik dd kroon spaodell; de mode bleak rozenkleur tc:' lijn; BOlIlmig~ dame. Zu.gell er mat baar"dn kleedtfluiuelu loa gek uit,

voor het Illotst in 7.ijn gev8Dgeniscei btlZObken. 11 ij sprak
hun lDet de volgende woordou Ban:
II V rie ... den, hourt mij
8uodal..'htig Ran en onthoudt
weL wat ik u thaua ga zaggen." l.t beu pog 81~cht8 23
jl.l.sr oud, en toch blijveD mij nog maar drie dagen t6
leven O'Ver. H..,t no~dlottig uiteiflde ont mij wacht, heb

de opme.king '~n den idander ont.napt. Enz66
meoscblievend kau Generanl van Swietcn zieh te Aljdh
niet. betoond bebbeD, of waa. bij gevaog.nen van rijk'.
da..lders voo""ien net terugke.reo. of oak op au,l.re
wijlie in den buidel taette om eeD6 goed~ etemmiogder be,olkiog ·te bewerkcm of te bevorderen, .lsI ruen

hem later onder de Atjobna•• en nag.ven. dat die edolmoedigheid loeb geen aoder doel bad dao oijo kruit
eo lood,
Curieu8 i8 de overlevering onder inlanders wa.ar zij
yertctHi!o, d .. t de vijanddlijke sterkte te Djak8tra door
de onleo io deu letterlijkeo .ia d•• woord. met g.ld.
is beeohoten, en de verovering van dit kosteel aUeen
door die gemude kogel. is g.lI,kt. no stavig. be·
acbnLting oamelijk vau dooroige bamboe .ebeen d •• e
benteng wei bijna ooneembsar to maken, en zclfs toen

het ge.ebui die heiniog hier en dOlOr ~ad be.chadig.l,
bl.ar de toegang oveo ;gevaarlijk. t.rwijl aan bet op·
Rlmen der bamboe in de verte niet ttt den ken viel.
Onder de.e omst.ndigbed.n werd Koeu te rade am
alzijDe slukk.n te .u·leo met guldone. realen, dukatoOl en wat er ma .. r verder ann ,.ilv.rgeld ,oorhauden
WII8; en inderdand, wat meo met ware kogel. re.d.
lang te ,erge.fo beproefd bad. was met de.e z.!,ereD
muniti. "eldra 000 gemakkelijk mogelijk gemaakt.
De krijg.U.t galukte volkomeu. De Djakatraoen bad·
den n'anwelijka opgemerkt, dat

e'JDS

Dleld~t6 zHver~

gold hier en ,daa. tUlB.beu da bamboe versproid lag
of omstrijd .. viel.n .e daarop aao en ,erdroDgeo el:
kande. om van de.eo buit bet mee.te magtig te war.
den. ZO<1 werd onder aaohoud.od gedraog de eeoe
riel.toel na den anderen uitgerukt en om.ergeworpen.
en wal devosting weldra in oooverre ootbloot. d.t
1Il6" g~n..tGQ (~n

bommen· nu

gevoegelijk het overige

kon wordeD ,.rrigt.
D"•• zyo ar die in de •• anecdote .Iaoht. d. be,esli.
'gbig .ien van b.tgeenboveo Haogaaude de magt van
het geld i. ,opgemerkt•. En ....arolll ,olldeo oak de
iblanders .&1 Diet voor laog begrepen babben, dot er
om.. oorlog. te .voer~ .bij ODO lIolecbts drie zakf'on" noo.
dig .ijn. die altijd .weer met 'g.ld" wordeD aangewe.
z.n. Zeke•. zijn er in haeh.lijka oogeub,likken ook te
dier. tijde ".Ieens .eer ,reamd. middelen aangewend.
Wie heli verbaal van Valeotijll gelooyea kan omtrent
habont.et dor Maa~delij08sterkte io· 1619. aedert door
do inlande.. Kolf• .Tam g.heeten. zal moeten loe.tem.
meo, .dat in b.doeld. momenteo door de Holland.r.
••ll'awel eeD8 Tan gebeol andere dao zilveren epooie
is gebruik gemaaht.

TELECRAMMEN.

:BataVia .dd. 26 Juli.
BllaObop P.· M. Vrano!t:eu is tot Asrt.·Bi8s.bnp Ter~v~ea Pas$oDrA.. O. OI~eBSella. tot BisBObop.

Op Vrijdag den 22.teu kWBmau •• uiga vrientlell h.m

ils: .li.en aan dronkensehop on .a&o olocbt g<zeIBoh.p
te IjR,"iJten'.'.

d.t zij den opot Diet. ontgaau koudoD.
001 2 uur
aile. gereed ell kon de .trij(l een

N3 deze woordeo. wrong hij kramp.cl til! de hand.n
eo scheen DOg iets te wilien zeggeD. lJij b,..treurde tijn
ongtllukkigen toestaDd , doeb zOlldt'r elJu bitt.er woord
te uiten ten opzichte van de jusliLie, wier wrekende

s~Dvaog nemen.! bet _wacbt~n "88 echter op Mue.MdhoD,
~Ie
~m. balf.lrle verscbeeD m~t zijo vrom~ vrouw,

en

w..

eerst

1ll een rlJlulg ~et tWt!e paardau, zondet 0akortt';
ilechts twae olficlereo in bnrgerkloederen vergt>zeld~n

::~rd~I~~~!~~ondr::~ ;~:~ed:smi:d:k~:~::kl:==:;

e::

bluuwe jltpOD m~t eeD zwart klloten ov~rkl~ed ~n eftn
galen ho~d m~t roode ruzeD.
10 de loge fOD deo Maarachalk bevonden ... ich de
gezllnten vaD 8irmaoie, in 't wit geldeed mat witte

tulbaudeD; nBtuurlijk badden zij veal b.kijk.; 't wa.
Wtlt

vldelodtl;

verd,=,r zag

men in de Pretlit.ieutsloae

:f.

Buffdt en r.ijo vrouwt den DdensuiJeD gezBut, den
gevaardlgdtl Dnru, d~n bertog vall Nemours eo den
hertog 'iall A.lelr4(on au anuerdo booggoplauttit6 perdO.

:::;d~~e:e e~b~:ra v~~~:::~H~:g ::e8e~:'t a~:tB~::::~
wertlid; opg~merkt werd priuroes Mt"!tteroieh, met oen

toil.t ...owder dan ooit.

Zij Hop met gr.df Laurie.

e~nigo

malt!u v.:orbij de preaidtHJts.tribulJe, evellwt)l
zonder mevrouw ..Mo.o·Mahou te groetlJn l Wilt· zaer werd

opgome,kt.

Op d. tribune vaa deo Mual.obalk Irok

getroffeo h.d. Hij berboalde zijn b.keDt.ni ••
de goddelijka gauad. iD.
op den voor de Yoltr<kkiug I'an I,et vonnis bepaaldt""n do.g gaf !lij ziell zouder t:eni;JI~n tegefJsta"d DS!!
8rm bem

C"ICfalt (tlt;n Bcherprt'chtdr) lJ"er. Da.arna verliet de
treurige optocht da gevangtllJiecel van den veroorutlelde, did op :tijo lllo.tstt'-ll gang door lie ~a.rela.uen dt'r
gevangeois w~rd bij ..!esta8lh Gt!!duft!iodt1l dt:'n kurten oyer·
tocbt. "ao de cel IIBa.r bet platform, luisterdtJ hij met
de Illeedte 811ndacht nil.ar dri voo 'l~ziDg HI,n vt'rschineD~

de t.k.teu uit de Heilige Schrifr., op tie opstaoding en
bet eeuwige leveo betrekkiug hebbende.
ZilOiler eeuige hulp bo:'dt~e~ hij dd tradeD, die hem

het platfurm netlrgelaten, en God win l!lling~rde in de

wacbte •• toch .ijll laahto slrijd betrekkdijk lang duur·
de en pijulijk wae. Krampael,tig bewoog hij .i.·b en

De outvollg.t van den M.ar•• balk wa •• eer koel·

trachtte de band en aaD ziju hals ttl brengen. Ee:!rclt liS

het publiek opgooo:nenj aDders juicht~·u eo sic~t~n de
FraD8cht'D eu EugdleclHm tdgen '-'lkauder iu.
'D~ .M.aarschalksche was OVer bet winn 'n van het

Eogel •• he pasr.1 lOa boo., dat .ij baar waai.r opden
grond omoet.. Woarechijulijk had.ij b~ de o.erwinoing
van ef}D. Frarscb ,)ao.rd. ?vg o~ oelJ ovatie gehoopt. did

Napoleou Ill. O~Olt ontglng bl) zulk.•en gelei/lent.eid.
Nil, de overWUH;nog van. de Tre.Dt verlilJt de President
de lage en k•• rde terug n•• r de .t.d. W •• r deeJ
sicb geen .nkele kreet hooren. D. eiodwinner was
mede e.b Engelach' poard.
M:ENG~LW ..I::Cl..r,.u:.

Waartoe:trou..... lu.t:il/:h..id Jeldell:J. kau.
Z.kMre"itk"ljuf.rouw, . D. geDaamd, dienend. io
de" bekendeu Ul8nn'aotuur :fink.1 vall den he.r Sohild.
kamp te Amsterdam. had .edert e.o jaar de gewoooteaan'
genomeo om degelden, die •.J 1'00. d.. t~9nb"flkwege ••
verkochte . goederen ontving, vooreen groot d~el ,niet

'&

G r a v e n bag e.
A. MEIJER.

Donderdag 30 Juli

Op bovcnstaande Vendutie zal
ik verkoopen,
voor rekening van belanghebbenden:

40 kn. a;3 dozijn BlELt. door zeewater beschadigd.
I .. Stroo·hoeden.
I .. Zijde Dassen.
9 II a 1 doz. flacons Naaimachine Olie.
I " Biscuits.
1 II Wagen Smeer.
1 .. 100 pro Heeren Rottines.
1 .. 2 dz. puike Rijnwijn.
I dzn Albums met Muziek.
2 kn. Castor Olie.
10 " Vruehten op Water.
1 .. Augora Franjes.
1 partij diverse mode Artikeleu,
1 pro Europ, Karwielen.
enz. eDZ. enz.
(1017)
F. 11. llOmtA.

a

Op mijne vendutie van Donderdag
.BI ik nog vorkoopeu voor rekel,iog vau bOiaoghebbeudon
liCV 1332. 1334., 1337. & 1317. 4. kn. 800 peea.

Calnhrics

v

no. 16(1.6,

D B & V 655. 1 kn. 200 pa. idem 110. 16.
door z.ewater hesel a·ligd ge'o", uit bet Nod. scbip

's Gravt'nhl1ge kapitt:in de Vrlea.
(1037)

F. R. BOUMA.

Op mijne vendutie van DJnderdag
zal ik lIog verkoopell!
voor rdkeni.lg van b ~I$ul{hebben

L J B
a un. elk inbtludende:
No.6, 7 &!l 85/1 & 8ull hI. Ui .. cuit~.
J,. J. B 1 kn. in.ll.oudende 100 gros
No. 17. Klosgllren.
door •• ewater b•• chodigd gel.,.t uit b.t Ned. Bobip
'8

Gro.veubllge kapitein ue Vru::B.

(1036)

F. H. BOUMA.

B & V 1821 1 kist Inhoudende 100 pa.

,an r.ijn liohaam een spoedigen

prt)s. V.ertlen paard 'n nomeo aan den wed.trijll dool.
W'Doaar vall d.o eeroton rit 11'80 het EGlielocb poard
Trdut. Dd meeJeeliug daarvan ward uilerl3t ka.lm door

40 Jlisten

2/50

Ammonia. Liquida Ca.usticns,

vo,• • JToe,,*dog 1!gelt ./uU,

een geloofdo. d.t het de dochter w•• van Mdc Maboo.

De e~rate toereD )~verden weinig iulereS8llDtS' op;
.ee~,l:It om 4. uren be-goo bdt rij leo om deD groottm

J M & Z

trok de witte mut. o.er bet boofJ des veroord.dd.n.
eo slo.g hem bet koord om de. b.lo. Ds.rop werd

Sommiga, Franscbell boorde men zegJuo: uDat is o.u;e
toekumstlge K~ir;erin;'

oD,er.cb~i1igheid .:au b.t publiek, al dankte.ij 000
vrlend.hJk mogel~k voor b.t uJOG&torbouquet, d.t I:ot
b i oemenmeitlj':1 yau den Jockt"y-eJub bau.r Bfthbood.

zal worden "erkochf:

~"~ rti'e:i~1l; van wion zulks tou.Ie mOJen· aangaRn:

tot aim d~n voet dar galg "oeruerl, en wet k~lmte
wierp hij eeu ltLlltsteu blik op de wt!iuige pe"sou6I1, die
bij de tenuitvoerle~ging ,an bet vODois t~gellwoorJig
waren.
W.hlra ~aC Ca'craft bem den laatsten handdruk; hij

aig-emeeD de DBudacbt een joug. el"gar..t meisj~; ieder.

tribune verscbeeD; hlJ ward nauw gegroefl;, D~. Maarschalk zag er 8o~!>dr uit; .de houdiug "an het publit:k
was. daD ook weID1g ge~l.:hlkt 001 bem in zijll bumenr
td breng~n. De Mn.ardcbalkiscbe ergt.'rde zicb aan de

Op de vendutie van Woensdag2!.1enJulij,

~iep

lucbt.
Mau merkte op, dat. ofs.hoob de ongowone dikt.

g~e" eokele kreel ::verd aaogehevan toen bij op d;

AD VERTENTIEN.

vendutie in het vendu-locaal van
(1016)
./<'. 11. llOUMA.

om -

bohe

l

.eebe.·hadigd ex
()020)

weillige dageo gegeven waren, om zioh op het ondergaan
der doodstraf voor te bere:den.
I.lderdaad is het verschrikkelijke vonnie reeds den
26 Mei in de gevanf!snis van Newgate voHrukken.

bet mind sa.n

kleerma~er 193 heatemugell. Uij rek.ode
voor Zijll soli~u.'"'1 maar. alle-s behalve flj 16 stof e~D
fii, kell prij •• eu b"hoord•. aed ...t tot een dor Caabioua·
b.lston der boofJutud.
.
.,

de g.,·.d,le

zitteu bleof. nogal verloren. ter .. ijl daareut"geo aude·
re goede ",io.ten opl.verden.
BdklRagde erkende haar schuld, en gaf als beweeg~
reden barer miodadige handoliugen op. d.t .ij .ich
een goeden buwelijksuitzet bad willen be.orgen.
Do re"bthank voroordeelde baar tot vijftien mann·
den oellulaire gavong"uia.traf. terwijl bet openb"".

vau dOD grovton prij. vaD 100,000 f,o". B.bal.e von

beproefd of tot Btand gebr4gt is wei

Bij Leroux. RIJe du Httlder."

1/

Di.n .igeu avond sprak meo in .Parijl over nlet.
and.;rs dan o'vt'r den. nit'uwen pautaluD 'an Graar
d'Orsny. en in den lij I far vier en twinti.e: nur kreeg

was L. eeo drukke zaak alB de zijne zeer motdlijk.
Er ward Boms bij sommige o.rlikelell, waarmede meD

Parijzeuau.rs wemeldu bet vaD vr"eindeJio~eu; uit aile
oortitm vau Euro~" waren de paudl;)IJiiefbubber8 opgekome~. ~d jlT\]1Ii dagteekent nag uit de dagen vao
bet Kt!lzerrlJk eo mask.t de Franscneo Blltijd ItmUW-

bettij in of blliten oorlogstijd -

mijllhear de (lruf......

1i
miiliUf·.h.
.o~ert.~ seker;.,,"

, Do. \Yab)~ n, seg 4-<lleu."
d,Orsay varrolll'de Iljn weI\', our...rouligrBlIphootd.
.obn.ld.ndn ....r .cb~ar, nanld ea. viogerhoed. ·o.Audt.
reu da~gB belrad de Graaf. m"t . liDneD: . brouk cll!
,AlliliV'~. Balkn", de· Jook.,. dub.
lode •. aud.rBoll dnnr rleu cl"lJ,kDeoht de deor ge)l'''
.eD zijn, mlar den .Graaf niet.
10. de von ••aalolltmo,.lte bij de Mor.y.
,Ten••• _her comte!" rlep.· d··ze. ,Welk'eeu jn"eel
van eOIl pBlltalon I.. bt ge daa.! lJlagnijlgu•• ....1\' ilt Ilt
Allijl origineel. ahijd gee.tig, altij,IBmaakYoll"
,'t Is het nieowote iD dat e:enr~." antwoo.dd. d·Or.,,.
op lija gowoneoonve,schilliRen toon.
"Wat zit 't gemakkelijk. In een woord keurigl BIj
Worth Isten mak&D. zoker?"

2000 gedt"len

wiukelunL¥aogst,m

wijze medeg.deeld. Doch ...at ,lou le.er ni.t oDtg.an
ian is dat eve'omin de listen en lagan verzwegen wor·
den, die van den. kaDt aer compagnie geameed werden,

even bedoelde gei:JCbi'~ft ~ij'! ~p.ze IJi~t zeldAn op :calve

•Hu"
,,"'
.0

.ll'

dood had

()OBO

In de DIode gekoDlen.
Teu tijde dat Gr.Bf d' Oreuy nag olibeperkt alleeDhe.r·

seber was op bet gebiod der rarij,ehe "ode, woond.
in de RUt) du Helder een eerzaa,rn kle~rmllker, Leronx
geheetuu. De man was door het Jot bijlonJer tic!irill~l

bed ••ld geworJeu, het oag.luk vervolgtle don hr.v.a
Imij1ler, en b~ was Bteeda me.er Buhteruitgt>gttan tu~,!"t
hij eindelijk ge~omeo waS nail den "oursvoud dr:r gewicbtig~ gebeurtduis \\elke mt:!n f"illj8S~rue.p:t HOt"mt.
Op sen wVfJie.o n3mittdag ~toUli hij S~t:lr dro~vig to ..
gen de deur, van zijn wi"k",,] geleund tOt'D juiatt genol.'m~
de mala.lor vau d~ o.lwlJ.chti!,!:e Jockey-club wet de
.Item tligeD rlo(lch~hmee '{oorbij"hwtt'rtlt!. Het il'licht·
van L roux: wn'5 zoo diep wtillht)pig, daL d'O/8ay ni~t
lJalattlll kon hem to vrllgao WKt sr de rt"deu van
wad. Mljnheer d~ Grat;f WBS Dhme:ij~ et'll bijzJ)D"'~r
vriend~lijk man en Bleeds bij ·dt) haud WilDr een of,
:J.hdt>r avoutuUt hi h~t vdrl!lchiet ·WDS. De ·voorname

wereld in P4rijo ~ad. den mood vol van de geni.le
streken van d'Orsay.
Leroux kende. ala ieder P.rij.enaar, don Graaf; hij
Bchopta moeden boleed.olmoudig d.t de toe.tand
lijnar l1uaDcH~n hopeloo9 wus.

d'Oreay ·hoorde .ijn klsaglied gedul.lig. ten eind.
oogelultkigen kUDste"

naar m.t d. naald, wijz.nda op .en stu', grof linuen
dat jui.t op de tooobauk lag, • ~e:'t ge nog meer van
dat Koed?"
, 0 jawel. meerdan mij lief i... •
iii.... Morgen middag te tWee Ilren breogt ge
mij in l1Iijn ~otel oen l'au\aloll vl\ll dte stllf."

,'i'r'.

leal wordeo verkochl:

!Stripe PrUllS.

P

.eebe.chadigd ex's Graveubage.

ver-

vorloop van eeniga miDuteo wa. er de dood op ge·
volg d•

saD. ilHttbt gel'l vroe!! ~ij dl:tn

Op de veIJdutie

V

In~,

"kisten :aatiks,

100 vun"tjes Bot.er,
10 hr. Su.iker.
A. MEIJER.

(1035)

Hout- Vendntie.
op fr"Uda" 31 .lilli,
We gens Ruiming
vau terr. in zuilen II tout prix wllrtlen ve,kocht:
BALKE'l, l'LAi'iKE~, OESOEK~, KAR1(EN·
nou'!.'. KRO:'lHOUl' voor Prosuweo e" Jand.ro
HOU'fWEUKEN, liggeude BaD don B.. om •
(lOOS)
WERMUTH.

Vendutie van Snlldelwood Paarden.
Op IfIutll.dag de,. :JeD " ..y.ul""
zullen Sot'8lDan en 0\) v8ndutie houlleu \'It.-. eel,e uit/l ..... lIte ladiog ISnndel'V"ood Panrden

b.otaaudtl u:t:
140 .o.r fraai .terk gebou wde en groote

P..A..A.RDEN)J
ve'e II!Ipanmm eo uitllluutenJ •. rijp . . arJsn.

bevin len

.ieh oDder dez. I.dill~ welk alhier p.r· B.rk B" ij .
M a. tor a kaptein. S.ob Mobamrot. Biu Awal Bala"'l
werden aang.braoht.
Te be.igtigen aao den Boom.
Mot oommi •• ieo bela.teo &iob
(1022)
SO~SMAN lin 00.

J.J... 'Van
Banket
(198)

L_
Pas Ohtval1gen:
Prachtige ]'ranscheDameS· en Melsjesen kinder BOTTINES. bij
J, H.SCHlIlIDT & 00.

(534)

BA Z A. R.
Pas ontvanflen:
Poro.lein Tnral en The.' •• rviesen, Koifijen Thee·
aerviesen, Waschstellen in porcelain en aardewerk,
Porcelein presentkoppen, HerlDetiseh sluitende

JUnier'tott,en.
Waarlooz6

porcelein. Slabakken Orale en ronde

Sehatela. groene Sch"leu met dekael, Borden.

Z~er

lekkere Manila Cigaren

De deuren zuBen om 4 nur geopend zijn.

Kinderen betalenhalf geld, onverschillig op wol-

als:

Puike Mandarijn Gember.

Puike! puike!

HAMMEN.,
E.n.

500rt Zai~luess,en ,111el;

!I

8chanrfje,

ell _zonder'

Scheern.1essen. gcgual'alHleerd,

!!

Schul:-en',
II
11
Niollwe Ziln'reu Lepels en Vorken.
1 Etui Cump!.:?3t. 'L111fLll gllrl,ihwf,
II

n.

KARTHAuS

Nieuwe aa"v:Jer vrm:
Albums in So orten,
Bijnutel'ie doczen met' l\fnziek,
H:l;leren . ~.
. Dames Ncc'esBuires,
parnes wBrk~n.adjt'B met iurichting,
Porte flRcons- porte MODuies,
Prachtige ,,Vnnijers,

&,

Co.

en

bij

F. H.

Bou~rA.

. TUIG· en ZOOLLEDER,
iubeste kwaliteit.

~roSOH &

(858

00.

Zadelmakerij
Mosch .& Co.
YAN

SftttlftrH~ug.

Ruim voorzien van aIle' ARTIKELEN,

Vereeniging van Assllraderu'eu

ALLES totminstena even lage
prijzen als erg ens elders te bekomen.
(19H;)

Bio,,,en J1iltcrdoek.
verlC1'ij,gbaar . bij
J\fc. NEILL &, Co.

(1357)

\':"i

~ovr.mber

t863.

bekendmet de behandeling.an den~ l'abak en de
'Jav8aDeche taal 'en foortien', fan getuigBchriften.
~ri~ven' franco Letter. K. Post Blitar.
(1023)

mug , villl yoornOCllluc Maat!lchapilijen

Sam., 1 Jan. 1871.

(23)

O.

~.

REIJERS.

V e r k r ij g b a a r:
afmetiiJ~eIl,

KROMHOUTEN .voor

Kleine Balkjes, Plauken
en'Spanribben
.eerpoed"oop bij

(1620)
P. BUIJS,.Hz., Samarauf!.
J, BU8SELAAlt, Solo.
BOERS & Co.,
lijo;jaca.t•.
Agenten houtaalll",p IlepizkitJp.

,Rout.. Aanka.p
(OED A N GAN;)
swataur

G, M. GRI;BLWG.

A.drea per 8poor Halle a.da~pan.

I

(9~O)

te

beu~.che

Frall~cb,
en
plaD.t~ing

'~~der,'!Vij~en, WCllsdbte eene
B,rieyen ,fre,Dco ~ett ..

HOLLo:w.n's, PILr.EN ~N 'ZA~F:' ~ 'Ge\'nnrlijke Diarrbee. -"Do '
oorzaktlD.'dezer \'(~,rzwl1-k-kMlle .;uekf.e zoo ,enicbillend, "e,n'ile .wijzc
harer' 1UIllvlIlIen zOQ,verfludeliJk,zijlldtl, genn c:ep. ,\'o,ldoende redell '
Vilil ,Jle-t uelnng:rijk aontnl ha~~r 8lag.'f)rt~cu~ Onder. Holloway'.a beh~n.
del:ng. 11.1 is de (lor7.[l~k dt7.c~, l.ickte ill, duidlerDie gebull .zal "de
uihlag e.en g\lusti~ )lljC, het:llj de maag', de le,"r".of kletocre'ingewnDden ~e zp.t,l;!l van de ziekte is, want zijne pilJeD me'; oCj'dc~I' in~
geDQmeo. en zijll zalf-goed op de zijdeo, "der. oDderb~jk ,iogr,wreveo, ~et~l1geh:n de, zweHing der ~toedvnteo ,en ~egelen ie~pr~ ,Hr.
keerde werking, wno.ruit die (10k, ont~tnat, Heide, middelen ..: werken~'
r~~t9tleek5, tot herstellen vlIn' ~(lt juista, eveuwigt tussuheo 8.e,oeiig.
held ('~ prikkelbo.o.rLeid, ziek'el~ke "li gazon'de' a(schei,ding , D.8tuur~
lijk~ie.n bUilenllporige.ll)zing.
Dl)o8je&,~il~e.n-,.,·nn·f 1. /,8, .. en.l5. P.otje,1I Z,al~ V9.0/ },,'.,_J 3

f... .' '., ' .............. , ". "
Cheribon W. CALlSTANS &0 c•. T'g'\ A.. J. , ••

Pekalong.. u ,W. 'E.

.~.'.l.'O.g,

H~NA

_Solo ARNOL!)

d~r

eo Co. en,"

VQOltT:

~C?ENA'ES.

,Kl.tt
•• e.
J . Co;
D.. SI.lE
R M,.,
J ......A..enZ,I!I
..Co.
IlD.E
.• L
•.... sa.."'.•.•. rn
. . ,'!'..g ·. .;G,O
r.
HART
DE ..GROOl'
KOU'~'
WANNli:E"G;
C...E T.
VAN DOIU'." Co. H. L.D);; ISDN ..

I

(678)

.

'

SOESIIIAN":C~.

Te
Bet Kapitaal.BUIS,
•

.-

als ·3-o'..,,'er

'z-

Adrea

L

~ll~~~U;, Sa!It" OoUratlt.

Le~~r;~g~:~;!~e ;;;o,;:;kt(~:::::ing,

(1030)

EeIlgehuwd.Nederlahder,I

ruim: 'acht j.ren bij d. tab.k work •• am geweeat .ijnda, j
w&ar.vau de' laatste' ,"ie,t', jareD aIS;., 8dmiDietratt'ur~" en;
voorzieu', van' goode 'getuigscbriften,' zo,ekt·1 als zoo~ani~

wedor pl •• hiug.· Adr•• ·letter M. .fraucobrJeven;
.
(1031)

~tire.ude.er Courant.

Dr. Opeen E;uik:e.r!abi'ie:tt.
.~abdadehJk . cen .. 2elJacl.J~t. geplaatst·· ·~OrdeD~
l!;Ialaris .f__ 00 . ." ..
Adre. Bureau Smn .. CQu,an: let.ter. E.B..

. . I
. (10321.

Oevl'aa~d . e~n •. O~zlenel", ' .

bij·· ~~~e .Suike, ~ab:i\!7k~r~~I~::. d. JRvA.n •• ~ •.

.
in de Marina-St(aat,
than. bewoonu door deo Heer VAN GHERT.
•
VELTMAN
(964)

Muziek.

jrEENBEKWAUI~IACHINIST

Holloway's .Medlcijnen

(1567)

E·E NED AM.E,

nante,
en f.tBoenlijke bohand.ling prMerable
. boven boag S.laris_ .. '. ...... ••
. • (102{J)

>~;~

foor doortrekken.de personcn en, familie~ zoom.ede
Voor vasle loges.

bie~t zich aan om Dlet een fsmilie de terugrcis naar
Europa te onil6rnemen onder geD?t ,'au v·rijan overtocht.
Ad ... letter Ii:. Bureau, Sam.. Cou,ant.
(1028)

-

;

;>"t

.S"larien..." b.kw~a"jbeden.Adre. Jetter P; To
bure_\1 Samal'llllQ.che C(lurant,
. (1088) ;

HARRIS.

Kamers Disponibel

]Jen.· Euro:peeseheKinderjufvrouw,

in staat .lIollaudscb,

en

Best.lUnson op aile Bporten v~n DJAT.tIE.HODT:
WERKENworden aaDgeDomen door. den :Admini·

Gevraagd:

~~~-------------------:-

water wl_i31ell en OlJillcesche KOFFIEI\iOLENS i PLLl'q"~

KEN, Sl'Al'lRIBBEN, . PANLA1'1'EN,' HOU'l'WERKEN -voor k"rren' enz.
,
Oali' worden bou~w6rkell 01' maat gez"agd.
Nadera' iulichtingente. bekomen bij (Ie agenten,
r. BUIJS liz. te Samaraug.
(934)
J. BUSSELAAJI te Salo.
BOERS & Oo.te ])jocdjakarta.
en bij den ondergeteekendet. Rem!ea.
HUDIG.

gegoten ijE~ren in versohillende dimenait;n waarvan de

groohte ls. vaD ,8 voet in d. m.
To bevrogcn bij
(8S8)

fao:, de P. G., ter verzorgiog. fan vier Kindere-n en
om, de vrouw jlee huizes in : de'· huishouding behulp·
Zd,am ,te -:zijo., Salarilil Eaarmate gesehikthp.id.
Franco, brieven ODder letter B. aan het bureau der
Oourant.
(1027)

.
Hot Hrtind-AssurantlC Gelloohcllap.
De AssurIl.Jllie-1IIafllsclmpllij· tegcll Hrnntlsch.:!de
till
de A~st\rantie::Mant!il)happij tegcu Bramlschilde .dti Neder.
III-IHlen;'
LenkautQfO'Y31l
(317)
DOlUUnPAAL 8; Co.

ronde

BATTERIJ P.A.NNEN

EenHollandscheJufvrouw,

reke

J)~'13~tavinsc!.J~, Zee-, ,~1I ,Brlmt\.As!!ur. 'M:-I!tLlIleh'lP2ij&
De Kololli~le Zee'· ~n Brnlltl-Al!;sur. Mab.h~hllppj

II OJJ 'I' A l\.N Ii ~ p

17

f 10000.

Risico's tegenBrand-'en
Zeegevaar

BE]'I.BE8~

'Te Koop!

Onder aoliade borgatelling. Adrea F. P. Bure.u
van dit· blad,
(1026)

lIIal'ts~:hal~pij'~~

,a,."""'",,,,., ynor

De Ageuten
]1.10. NEILL &. Co. Somarang.
MAOLAlNE WATSON & Co; Bam'ia;
FRASER EATON & Co. Soerabaija.

Ter leen. tebekOlUeU :

O. 1. Zea- . en Brand
Ass. Maatschappij.

"Mercurius"

(794)

-

't,9116)

Ri.:'lit:o·s tegerl' Zu- en 8ra1HJgu'all1' "01'.1"

den tot

Een 0 P ZT ENE R,

----------

Brandverzekerillg

Vo?r~oelnd'e bode.m i's uitmuDtend voor PaB'~8gi6ra
en voert een geexamineerden '·Geneesheer.
Voor vracht e!1' passage ··gefieve meh "£icb to' 'weD.

.

l(lg~rlgt

.... ,.' ordt .ge'-!t-aagd:

worden aaugenOlllen yoor 1.'ekenillg l'au:

BALKEN van aile

(1109 TonsR.)

Gezag.oerder R J. BLA.OXLIN.
•• 1 in d.tweede b.lftvan ,JUl.I •.• .. naar ROT':
TERDAM vertrekk.n.

Graveert op Steen en op 0
Metalen,
(672)

hovcnsl:l:llldc Vereclligillg-. her.

Amster!l~m verzr.kerd en ulhmr a;HI~ehrabt., dc ovcrle~trUlg van eon
[}cclamlOlr, door hen als ,A.gcntcll nn bm'cn gemelde \'f.lreellig~ng ar
tegeven volgens het .rlaan':HI )Jc~tall1lde'en len illlOnent, ;'erkrijgha3r'
model; dat \'(lOrts allc sehriflurcn,' _A\'ary-gri,)$ . Hekel/lngeu_ eD wr.
dore hewijtcn, aJiJicr ler ,pJaatse Opg~fllIl3~t, Om de ,8c:h:uJc, woweI aan GOlWEHEN .lIs :ian SGHEPE~ te Amsterdam__ verzckcfli.
te el)!lstat~ren, door hUCln8 balloteek01ling, ;,15 Aj.tel1tC,n \'.1n bOT(in'gemehle Vereeuiglllg !norten worden ge .....ttarmerkt.
-S~lltaranlL'
Oorrepsa.l ..~ Co.

Bestellingen op. wa.g~lltuigen als anderzins worden
met spoed en 'Ilccrrrlitiess6 geeft·cctueerd.

......

"'In

ROTTERDAM:

"HAMPTON"

ABELSSr,

teAmsterdam.
illlwren mils dcze belaullitellbe'lltlon, dill stCtlUS' voorde ·\'crwkurden
verplig-telld i:;, bij -redame
bC!'i(!-~IlHtigJ!Jeid a.1n, (jO~U~IIEN ,tc

hun vak betreffende.
~

-

MOSOH & 00.

De ollderglltcckendell Agonten

SOLOSCH

aU

Bet Engelsch stoomschip

(,l, 150 Oub. meter) naar Onru.t door
(972)
P: BUIJS Hz.

[J

Tcnnents' Porter

Ger.gelde '8art tuaachen JAVA

500 KROMBOUTBN.

I( OFF ERS.
(1023)

H.L. DE LYON.
Armt "oor Midd", JArA.

(742)

Sebeep.gelegenhei(l voor het tranBport
VAN

knmf(~.'lumten

van1<'LOWER. en SONS.

en
Commercial Steamship Company J.JImited..

..... Wordt Gevraagd: ....

Lamhnail en LedeR' (Wel·(I'oli.keal

India Pale
(688)

-

Illktkokers in SoDden
en vele andere goederen.
(l84G)
B. KARTHAUS en. 00.

Pas Ontvungen,

Kommandallt F ABRITIUS,
wordt in de la.tet" dogen van ,Julit';Bat~villf;'r.
wacht en zal tegen einde' Augustus wader·' VBn :"daar
door het Suez Kanaal viil.N.pels naar hetNieu\fo.i
Diep vertrekken.,~'·
Inlichtingen om trent .racbt en paB••ge czijo t"be~
koman bij,
De Ag.nten . . .
•
J. DAEN'DELS & 00. .
(906)
Bata'Dia, Samaran!l
$oera1Jii.ljtL.'

Terwiji nog meerdere verwacht worden.

Dames Stoel & Vo('tbank lliet Muziek,

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!
(1845)

een CALECHE.
een Vis a ",is
een MYLORD.

BtZ l R.

BOUMA.

Tafdmessen Supf!l'ieure Kwalitoit ill stellen
kelde dozijllflll.

. . . . Naar. aBnleiding vau co.eostaande advertentie
geeft de ondergeteekendekenni. dat reeds zeilende
zijn:

F. H. BOUlIU.

(663)

de LYON,

steedH ~ijluigeD van hun Fabriekaat r,ulJen voorradig
zijo, ,terwijl teekeniogen'vim Rijtuigen en stolen, voor bekleedBei op ao.nvrage steeds tar bezicht.iging worden
gezonden.
BeBteUiogen op, levering ~ordeIi met. den meesten
spoed uitgeroerd.

tot clat oindo te opreken in hot HOTEl, PAVILLON.
(1012)

B. KARTHAUS & 00.

Zoo pas ontvangen:

Fijne

B~L.

De Heer POLLOCK i. genegeil omtrent de Entree·
gelden billijko scuikkingen te mnKen met FaUlil ie.
en Direkties van Scbolell en Weezen' inricbtingen t en

Canarie vogel Zaad.

BUlTENWEG & Co. ...

RUtuig-fabriekanten /La" de . Bilt. bij Utrecht hebben
de eer b.kena te maken dot .bij hun Agent
Midden JAVA de He.r

ken r8.n~.

Dort:r:ULter Lager nier~ Steins Bier, Yalk Bier op
heela eu halve flesschen, Ind. Cuope }::!ug, Bier.

I~GE~UOES

...

Des nn:rniddugs te .4 ell een ha~J!"

Puik puike .Bieren

(116)

De Heeren

O}'

JJioensday 1t9 .Iuli.

ale:
Habanos, no. I. Oavitos, Londres en
Cortndoa III.

.1

Ze e.1 ' .• nli.

«.V!(i!{\'~:~~\r

,EeuRuimPAKHUrs.voorZ ee.trand.
VELTMAN
.zee d ratoll.

~~ 4~ }~aan
(963)

a

E:I

HUUR:
Sep tern b er
.Eell . HUTS

Tdgen'10

op. H;ar~:u~g-Bi~ara,

th.na bewoond door den Heer POLAK,·
. (1001)
NOOTBA.A:R.

'is\>>>>S}'', Een.
'in de Blinde
.(712)

HUT'S.':

SpeIiBtr'aRt: "
HOEZOO;

ON DE.R.TROUW D:
WILLEM JAN CORNELIS · VEENS'i.'RA
en,

.. . .

,,~.

RO~E. FLORllIGERTBU!!!!:!,L.
Kendal 23J.ulijI874;
VS1'8ntwcnrdelqk' :&eaact.or

(1018)
Mr.VO,BST~N.

sUOIp~iklrlJ -9,0: '1': V4N'DQJu>"Oo;>~

