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te Samarallg bij de lIit.gevers G. C. 'J', VAN OORP ell Co.
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voor

Abonnementsprtjs
geheel Nederl.-Iudie f 12.50 per halfjaar.

Amsterdam gelijk ge,t.ld werd met dien te Rotterdam;
wa.rom die in dell Haag met 1 40, in Utrecht met
l 20, in Haarlem en Leellworden met ,Iechto 1 10
varluinderd werd, en daorenbegen weer in Schiedaw,
Delft eD Middelbu.g met f25; terwiji er i. Nijm.gen
volstrekt getm vera.nJering plslltB hebben EOU.

NiL lanO' sukkelen en
kwum er eindelijk een
wetaontwe:p tot wijtiging dar kieawet in openbare be~
faadslaging, en art. 1 van dllt ontwerp, &trekkende
om ala normall eeneuB-cijfer f 26 Qsn te nemen,
werd verworpen m'et 39 begen 32 stammen.
Tegeti: stem den 'de- geheele rechterz;ij) ai de conservatiefen, roomBcheu en orthoJoxen, met llitzondering
llHeen van-den allti-rerolutionair 'fading \'an Berkhont.,
benevaU8 acht liberale!l, de beeren J onckbloet, de Roo,
Harinxma, Hingst, Bergsma, Sandbel'JI Virulij en Yau

E.k.
Van liberaleD kant was een poging gedo.an OUl hi:lt
Minlsterie t,e redden.
Iu de afdeelingen had men bij het lantste onder..
zoek een bemiddellngs-foor-atel aan de Regeering
gadRan, -wau.rbij f 28 81s norma.o.1,.cijfer .aanbevolen

werd. Da Regeering waS oehter van oordeel dat het
cijfer fan l 28 in somtUige streken een 8~hier on ..
merkbare uibbreiding van 't kiesrecht geven zou, ter*
wijl het cijfer vaD .f 26, ook door enkele leden in de
afdeelingen genoemd, Beu gunstiger lliftolllSt gaf.
Toen art. 1 Van het Wet.solltwerp in behandeling
kwaru, ward VJln liber.de zijde een amendeme.d ingediand om bet door de Regeering voorgodrsgen cijfer
vall
26 wEide::- ia l 29 te vern.llde:'en on alzoa teo
rug te k/3eren klt het in de afdeelingtm geopperde
vo()retel. Oit amendclllont, ingediend door de heeren
Bredius} Bergsma, ~feesl Wtib81lga en de ~ aog, an
&angeprezen door da hceron Bredius, Bergsma, Viruly
en· Idzerda, ward verworpen met 38 tegen 82 stemmen .. TegeD .stemde de geheele rechterzij, met vijf
lil,e:"ale[J~ de heeren .T ouckbloet, Godefroi, van Houten J
de Lange en l\-fackny. Hadden dezo 'i'ijf 1)007' het
amenciemel.lt gestewd J dan wara het aaugenom6u geworden eo dan zouuen bij de eindstemming althans
de heeren de Roo, HarillIlull, Hingsb, Bergsma, Sa.ndberg ell Yirtily niet tHg~n bet wetsontwerp hebben
gestemd en dit dUd aaog-enornen zijn geworden.
De ministerieele crisis zou da.n torens voorkomen

.r

.ijn
Van d~ vijf liberalen t dio begen het,

VRIl

liberslan

kant voorg&stelde amendemt3ut stemdeD, had de heer
-ran Routen zich verauLwoortl. Hij verklanrlle zich loch
eon ··voorstander· van hat n.lgemeeu stemrecht en kon
ZiCD dtla lOueilijk vereenigen met sen vooratel dat nog
mindel; vsr giug dan de ·reed;1 in ~ijn oPg :1'100 bescheiden_ .8t~p, thana door de Rtlgeering v-oorgedragen.
M.aar. de vier anderen de heeren J onckbloetl GadafraiJ de Lange eu n.idckaij,. gAven ran huune starn
J

·geenrekenscbap. Aileen de heer J onckbloet stemde
uoJk ~t:lgtm he~ w,"L~ouLwtlJ.'p. MtllI. W.Oet Ullij ollJl;ll'~tel~
len, dat tie dria laatstdn even als de boer van Hanten
bet amendemsllt te I.mhoudenu. vonden} terwijl de eer·
eta tdgen elke verlilging van den census gekl.l.ub was.
OpmerkeUjk was b.ob, ds.b vatl orthoduxen knnt, en
wel door dell hoer van den Berch VBn Heematede, eeo
amendement werJ voorgedragen om het cijfer op f 24
te stelleD.. Oppervlnkkig r.QU mt3n maenen unt dit eon
liberaal .vooratal wa.s~ t(loh Cltemden «I de libel'aluu,
ook·.de huGr ·,·an Houtf)u} er tegen, met uitzondering
aHean ran den beer G·r.\.tftlnQ. Onder de tlegl!'ll andere
vonrstemmera beboorden de heeren Kuyper, Tediug VfLn

Op die vragen W"', geloofde de heer 10U Reenen,
geen voldoend antwoord to geven. Hij zou h.t beter
hebbell gevondeu, indien men._ de tagenwoordige tabel
gelijkmatig verlaagd en de ffJllten, door de ondervin~
ding daarin allngewezeu, hersteld had. Reb onderz.oek,
door de RegeerilJg thana illgesteld, waB z{)er onvolled.ig geschied. W ~jllig ladeu del' V ergndering zoud~n
overtuigd zijn, dat door de aaunetuing van bet wet8~
ontwerp de zallk gooll en beboorJijk geregeld worden
ZDU.
Ward hot wetJwntwerp AaogeuolUeU, daD I'iOU het;
aUeen zijo om aen einds arm de kW8stie te maken en
in heb ve:trouwen dnt het weI /oaloopp.ll zou, nu de
censns nief; te veel rerlaagd was. l\:locht de Kamer
eebter zulk eene belallgrijk~ kW8stie op die wij6 beBlissen?

Da heer von Reenell WAS de lootote .preker. Zijn
ernstige BBnval werd niafi eens meer door den l\.1inil:i~
tor Geertsema beantwoord. Aid". bleef het iunt,te
streng afkeurer;de woord /loa.n den president van de
Commissie van Rapporteurs, welke Oommis9ia zich van
den nanvaug sf -- bnat ael'ste versing dagteekende van
24 febrnari 1873 - tegen het voorate! verklaard had.
Van conservatieven kant \\'8S nog een poging Ban.
gewend, OUl het gewijzigdt3 wotsoutwerp eu de beidft
Amendementen weer naar lie sectiOn te doer. v~rzeu
den, en aldus de behanJeling onbepao.ld uit tlJ stelleu.
De ~fillister W&l:1 daar evenwel met kracht Legan opgekomell en had te\'eos de Kahinetskwestie geste.ld.
Wilde, zoo sprak hij, de ,R~geering, ook met IJO~ DOg
op de voorstellcn betrekkelijk,oJjB belastingwezen, die
'fOUdeD moeten gedaan wordell, eedge de millste kilnS
habben om met sliccea werkzaalll te blijvtI!o, dan dieD'
de de ceuBus·kwesLie te worden opgeloali. H0t fl,,,nhan.

bl~~e~e:a~o~:t v:~n~~6~:~d;;~:kte;:~t~~~:~:~~:e~~
beslissing wat! wenschelijk, opda.t deza ·Iastiga hak ook
niet zon worden overgebracbt op de Bchouders vall
een nieuw Kabinet. DIlIll'OUl \rerklatll'de de Minister,
aat het der Regeering oIlnangena8,m ZDU zijo, nls de
KRwer nu besloot het ollt"Verp wader naar de afdee~
Hogen te ver~enden waarvllu 't gevolg ziju ZOU , dat tie
zllak oak weder in daze ziUing nieb tot beBliseing ko·

N. een vrij lang deb at werd de motie tot uil.tel
l'erworpen mat 44 tegen 26 stemmen. Voor atellldtln
24 leden van de rechterzij, wnal'bij-de heeren yan
Eck en Sandberg zich voegden.
De l\IilliB~er had dUB, in naam der Regeering, zijn
s(!bepen verbrand. H~t was (If op toagelegd; bet
ruoest er op of er onder. N u ia het te betreureIl,

dot de Regeering het dileruM stelde met een wet.·
on twerp , zonder stelset of begillseL Ranr onfepronkelijk ontwerp gillg teD minste uit

van

Vader, vall Loon en de voorstelier. Blijkbanr

Prij~ def Advert".,ntiiin: vlln 1--10 woorden voo.r 2. pJ"Ilt.sillgen fl .--

I

Voor iedere volgcnde 5 woorden f 0.50.

terv.ijde in dfl Tweeda Kar.ler eu over de h.ourling der
pera.
Het amendement van de,. heel' Haemskork Azn.;
w8~rLum wij hierbovell herinnerden, bowijst hoe de con·
servl1tie~en op verlaging van den census bedncht waren.
Ook d6 clerioalen konden
niet
hebbell: zij
toeh beschouweH bet 'talk
ala bun
de
steun en kracht,.
_Djt maakt de IiberQlen bedn'chtzflam, al is ook de
uitbreiding van lieu gat-HI kiezers op zich zelf p.eo denk~
beeld dut hunue .eympathie opweH, en HI mB6T1t'TI l.ij ouk
dat in eau ideaa-I-lItJla.t RHo bnrgerB illvloed zouden
moe ten hebbell op de Regeerillg.
W RUl1eer IllHIJ nu echter brlweert. dat bdi on \'er*
r:1tBudig van het Millidterie de Vries - VaL1 de PUt,lJ8
WRS om met de belofm van cellSllS- hel'vorrning op te
treden, dlln SCh~i(]t lUen to vflrgeten boe ook in libetale kriugen volgehoudell werd, dat de Tweede Ku·
mer hot volk JJiet goed vert.egellwoordigde; dat de gcgoede burgeriiLQud aUeeu ziju "ool'fechten lumdba.von
zag, en er geen I:lprllak kon Zijll "au met.ir algemeenen
die1l8t,plicht, inkolUstenbelaaLillg eu mnQ.tregelen t~o
behoeve van Jen werkendeu s.t,nud, ·zoolnng nie~ door
een uitbreidiug vall het kiez.t:l'spersoneGl nieuwe mRr..·
lIell in de Kamer gebracht wareu.
GeBteld dat de RogeeriL.g Dietl:! aun de census-kwel!·
~il;l had geda~n, ~',Ot1den dan niejj nit het liberale kamp
meer en maar IStommen zieh rel'heven hebben Olll op
census-verlBging lIQ.n te rlriogen? Ret was dus oiet
enkel neeD geklluttlcl Oln beet; te nomeD, in pinata
van beetgellomen ttl worden/ l zool,ltl do Lin,/willsche
Coura.nt het nVellil., lIeell poJitiek hnzardspel Gp {len
u.ndere Kamer, door middel VAn o.ndere kier.erH, om
vole te mnkeD; een partij-intriguB tUBscheu twe£! om
het meceterscliap kibbelende richtingen.'~ :N een, hot
WQS ook eell gevoe1, du,t de i;!eD~ vpgeworpen kwestio
uindolijk beslist Uloest wordell.
De kathoJiekell, van wit1 I1.itHl eau oogenhlik dachl',
dat zij het wets()utwerp en tlUi~ <]o.k het Ministerie
zoudell, ~tAmrl(.>n
zegt.: /I dat eene
wiel' aanho.ugers
het er op toeleggen de
llat is hijkl\IlB de
he~ft der bcvolkiug, h~gen hlHir ill bet bnruils te jugen,
noodzllkelijk Inuchtelo(Js WeZ8!l moeL", en du.t do liberlll~n ,I een weg llit;giBgeu, waarop do kat holieken onUlogelijk all.n hun zijdu konden hlijl'rlu".
De anti~revolutionniren waren in begins",l niet tegen
verminderivg vun den census. ,\Vuarom stemden :r.ij
dan tegen het Web.lOlll.werp? Zij Jl.utwoorden: uRIs pro*
test Legen de begillselloosheid dar Regeering'l. Ret
on twerp beoogde II!Lfkoop van de reehten der aulirevolntionaireu, ill pInata van er rek~'ning mea ta

O. J. Zwager der a.tillerie, zoomede een officiersbediende.
Nil den viJRnd cit Garo'll.w te nabben verdrevBD,
IDarcheerde de kolonne laogB Lam(lTU over DJilingkej
na.ar Kotta·Radja-BediI J ~elke pInata verluten bevonden
en Dn door het tangs de rivier 'afgeznkte detQ.chBment

van 100 man van het rogterhalf 9de bataillon infanterie bezet werd.
Te DJilingke,i moesu de kolonne ruim 2 uren vertoe~
von, gedurende wellten tijrl het p.d door het nipobo.ch
verkend, (Ie veraperringen opgel'uimd, over de kreek
der Koeroell.q-Tjoet een brug geslagon en op de aawab
bij kampong Tiban positie genomen word.
Op den terugmarsch werden de troapeu niet ver~
ontrust; de te LampQeloe gedetacheerde kompagnie van
het regterhalf 3da batailloll infa.nterie werrl verplaaht
naar Garouw en het 50 man sterke detllehem8nt van
het regterholf 9de bat.illon infanterio te Lampoeloe

gepla.te'.
D" 4 ge,neuvelden (2 Europesche

j

dag 8f.
De te KoUa~Radja·Bedil en Ga1'OilU;
zel.tingen ha~de. den afgeloopeo
vijlLod te Iijden; beide detacbementen
ledi~JnatnhC:-osiJ;oek~ ~lall
en dan yija.nden; die
btesda door granaltotvuur

den.
DEl at,rook gronds van LatlU1l'a, op circa 200 passen
van het bivak te {jarOllW gelegen nau den Pedirschen
dijk, ward nangewezen om tot eene benteng te wor~
den gemaakt, welke met twee tltukksIl kanon yan 8
cm. YiWD.ar zou worden bewapend: dllardoor en do01' de
thnns be1.ette puuten te Kotta.Radja~Bedil en Ftlnafcen,q,
zij!l de su.wabylu.kten in Tiban tusschen die kllropong
en Lamara. ell tusschen daze en Lantara ill onze magt,
wordt de Pedi7'sCRW dijk heslrtken, L·.1Jtara in be~
J

dWfLng gehouden en de waterweg beyeiligd.
30 Juni. De t.roepen hebben veel te lijden van het
onstuimige weder en vall fie zware regen Eo, roof&l te
Garou{(}_ Tenten ,verden v81'strekt om dt:! detilchemen·
ten zooveel mogelijk tBgen WBtlr en wind. te bescher·

De eoneervat.ieven, wiel' orgtt-n.n het
Day~
wets"
ontwerp geon genoeg1.ame uitbreiding fUll hat kiezerB~
personeel zan t~m gevolge hcbben gehnlL Dua niet
nit beginsel.

Mad is, z~mdon tegengeatemd hebben, omdat

men.
De vijQ.ud hielcl zich in zijne nnbij den Pedirschen
dijlt gelegen Btellingen lustig, Vias oaRf",utegen wl:Hler
meer bezig met l.icb te veri!terkon in Soer7all: Foe-Oe en
FOf:llyei.

heid te tooneD, hud duarop de Minist6r bet cijfel'
26, in plgah vun I 28, gOllomen; de liberale pl1l'tij
hUfldbaafde baar cijfer bij amendement, maar kon
daarvoor de rneerdarheifl niet v'orkrligeu, en toen stem ..
den eenige loden, vooro.l nit heL Iloorden des landE',

J

De met het stoomschip
Raugebragte
troepen werden ontscheept en
8en gedeel.
te dor lacling werd mel; moeite
gebragt.
1 Juli. In de maand Juni
offic:ier en 9'7
onderofficieren en mau:5chn.ppen waafyan 4 gesneuveld
waren.

ATJEH.
Vi,tI101g dr:r vf!Tricldil1,rJen van de

fuseliero, 1 In-

land8ch iwrgeant eo 1 Inlandsch fuseliel') iyerden te
Lampoeloc begraven.
Weg&nB de yale bewegingen vaD het folk tU8Bcben
Lemboeg en Langkroek was de kommanda.nt te Penajoeng
meerlDBleu gt'Doodzaakt eene granast op Langkroek te
eloen scbieten.
Yan af's morgens 6 liur wertl nit Krdte-Radja,
Pah'an .dt,ieh" Lampo8sei, Blan.v· 0 e en Oedjo1i.q P,dang§a.•
han nu eo dan eene gnnnat gesciloten naar de ·vija.n ..
delijke bfoeinesten Bital, Lamtermill, Ketapang*Doerca,
PO€1lgei.lJlang-Tjoet, ,loen.fJei, Poe·Oe, Soerian, LongQaUali..;
Lemboeg en de k8mpooga van Toel;oe Natlta. ten einde
te foorkomon, tint de vijaud op O[;2Ie tot bCBchermjng
vau Mara/sa die:nende posten een sanval zou onderr.
nflllen, r.ooais woe aangekondigd.
29 .T uni, Het stoom~chip KOlH'll,r;ill Sophia kWRID ter
reedc en 8likerde tegenover Ole1l~leh7 aallgezien langs
de riviel' ue kommuniknHe met de reede nog steeds
verbroken was.
Ret d~bnrkerell (l~r koepan en het lOBS en d~r g09~
deren kOll eerst den volgenden dug nl1llVllugeD, ('.n
liep door het onstuimige w~Br eerst in den namid-

r

het beginael

om dell cen.u. "00 iaag mogelijk te stell en. lIia.r dit
beginBcl was nu losgelaton. Hiel'tegenovN' staat, dn.t
da lib.rale partij in de afdeclingen het bemiddelillge.
voorstel had gedao.l1.
Om een BOOl't Vnn zp,lfr:ltandig-

tagen het ontwerp, omdat zij Vl'ccsden dnt bij het
lage centjus-cijfer, in het dist.rict dat hen afl'llnrdigde,
het getal antl-revolut.ic/lliiit·e of ultramontaanEl.cLgezinde
dUB'vreesdeo do orthodoxen de verlaging vau den Cen~
kiezers toenemell, en dDs de dOlllheid het ge.llvnd
ItIe uiet. Dd ka~holiekeD hadden die \'orlu,giug niet
veratBnd er overvleugeltlll ZOll,
n?odig,' aangezicn iu het ?uiden van '~land, in Noord·
Ware het ontwerp Wilt gcwordeu, dan zon het illbrabant en .;Limburg, hot minimum van f 20 voor
derdaad wei losgeloopen zijn. Groot """cbi! .ou het
<len ,~eDlmB reeds toeg~'pnst is.
lliet gegaven hebben. In een ollkelo slad 1 zCloala ,len
De middell.mannen Wintgena, van Natnnen en van
Haag, gelegen in ceu kiesdiatrict wuar weinig buiteD.
Ree~eD stemden tegen de beide 8mendementen en l'3gemeenten toe bebooren, ~ou rnfl.U misschien eell s.ngen het wetsontwerp. Do heer van R .. nen sprnk er
dere verhouding .gekr~geu hebbenj mnar de rueeste
•• If. ook tegen. Dit is .en bijtonderheid. De gewezen
oYerige ateden zouden tach dOM' het plo.tlo lana orerM
Minister van Biunenlandsche Zaken, ex~voorzltter der
vleugeld gebleven zijn. Dit overwicht "an de· boerenTweede Kamer, de man, ataeds bij criai3Men door den
kiezera door hun getalaterkte 1 op de etadaliiezers zou
Koning g~raadple.gd. en wien berbaoldelijk lie tn.k
~lleen to voorkomen zijn door kleine kieediatriden ta
omeen K.binot to. formeeren"augebodon werd - van
vormen~ 'Daartegeu \'er1.et zich· echter -tIe grolluwet
,Reenen epreekt zee••elden en alB hij h&t doet, kort.
die op, eike 45000 ingezeteueu maar .ecll afgevnH.rdig~
Than. gaf bij den gonodeBlag nun het wetsontwerp, eo
de· hebben wi!. En indien de grondwet dit niet be.
in de gege.en omotandigneden i. net niet "Jnder be·
psalde, tQU toch per slot vnn rt:lkening de uitkomst
lang' na te gaan IDat hij or over .eide.
w.e ••. 'leeelfde zijll; want don "ouden d. plaLtelonds.
Hot bezwaar tegeIi, het ooropronkelijk· weti;ontwerp,
dIBtr.lcten Loeb wee. het grootsto galul .fgovaardi g. den
dat bet, .annemende het minim'um cijier van 120 ala
benooman, Ret is oak lllogelijk da.t, bij 't aannemen
normalen ce~8U8, to v~r ,ging, ·aobLte de heer· van Re~
\ van het wetaontwerp, in enkele districten iu de noorDeD ,tha.na vanallenj maar oen ,ar.der bo&waar, dat de
delijke provinciell~ bet orthodox.-element de meerder
Toordracllt ni.t gcnoeg gemotiveerd was, bleef.
heid zou vo,kregen bebbeD. Zeker i. het intllShcheD,
Hij :vro~g nu,. waarom de cen8US· in de ee:ne provio.
dat nn in de groote steden ,eleu van het kiesrecbt
oie. 'met I 4, in. <Ie andere. met 1 6. verl.ogd WO';
uitg.3siuten blijven, die o.lIeBzine bevoegd zouden zijo
waarom 1n dezelfd~· prov'incie V(lor sominige ge:neen~
om het uit te oefenen, en dat' dit weI eS,n gavoel van
~n een booger censua wa. bepaald dan in de ovorimiekenning en von onbillijkheid t. w•• g brengt.
se,· die. efen wei 'arend waren; W....rom de .ensn~ te
Ten· slotte een woord nag oyer de bOllding der rech.
Berk~out,

I

Landlnacht.

27 J lILli. Te G ure '6 morgeDi:l rertrokken de zioDe vijand hield .ioh
ken nnar Olelt,lell l om per stoomschip
echter me~r dan de
Beell' te \yoruon geevacueerdj de SG Yom'
arbeiden nan zijne
103 "oor Brdnvi(l, bestemcle ziek~n werrlon
Tjoet.
. Ret detachement to
officier \'Illl geionrlheid bt!geloi(l.
Hit .Blrmll-O-e werd opgemcrkt, (lat; de ,ijlmd ill
De werhaamheden te
zijne t.l:1arttlgenover gelegen verst.erking bfizig was
goad; ~le Oosterfi\co \V8S
met rllndjoes op de borstweriug te plillltenj eeD gra·
t81ijk opgazet.
Dnat stoorde hem il~ elien a.rbeid. ABn l.iJn kloppeu,
2 .luli. Een onder bedekking YEll] een gew.apend de~
prf\teu on Bchreeuwen ward gemorki;, dat de vijanrl
tae-bement uaar L(I1Jw}"(l. gozonden sterk corvee tot het
voortging met; zicl1 to versterkeo.
daarstellen van een benteng in den WeHtboek dier
111011 berigtte, do. Toe"o" Pakik
kampong werd uit Langkroek met lilla's be~choteD, het·
Late"-. IllOt do moosto in dOli
geeIl aeoige verwarring Oluler de werken te weeg bragt;
vereenigd waren te Tl!piulo/t,
dadelijk ward het gewapend detnchemanti met 20 JUao
westwfLarts nan Setaei grenzende.
verBterkt en het vijandelijk Yuur te .lall/1kroe!': door gra~
28 Juni. D~a morgen.8 om 4 UUl' ll1arcberlrde onJer
Daatflchoten uH Pe)lajoeJ1!l tot Z\lrijgBIl gebragt, wBnrop
do orders fUU den lDlljoor J. 1I. RotuatIJinc1rel eent) ko~
de werkzaamheden weder gercgf,)d vOOl'tgingen.
lanue, bostnando ui~ heL lillkerhalf Ode bBtaillou iuVolgens berigt'Jn zoude de vijnod het yoornemen
fanterie, vier kanon8 van Scm. ligt en tw~e lUortieron
habben, om des nachta te Poen~rrei (de juiate plaBte waa
Dog niet bekond) eene benteng te maken; aok zau hij
van 12cm" eene sektie mlueurs en BRppeurs en can
officier van gozolldheid met de ambulance. Verder
een benteng willen malcen to Anak-Kra£nH.
De sterkte te Blang-O-e werd baden moor besGhoteu
gitlgOll mede twee detachementen van bet regterbalf
Ude bataillon infllntorie, het eene tar sterkte vall 1
don in de la.tste dagen het geval w.s.
Een opgepakte Atjehnees verkloard. door panglim~
kopitein, 2 luitenanta ell 100 man, 110t andel' van 2
Polim te zijn afgezonden, om een vlag te vrageD, eu
luitt'mauta en 50 wan, het eerate beattlmd 001 KotlalIa~jaBedil, hot andere om Djili.gkcj of eeuig ander
deelde med •. dar genoemtl hoof,1 der XXII Moekim.
te Longbailah i,.
ge,ehikt punt t<l bezetton.
S J uli. Het detachelllBnt va.u Garollli'l werd oear
De militaire bevelhobber te ,{I/ek hMI de leiding
over het geheel op zich genomen en was vergezeld
Lamara verpl.atet. Aan bet bevestigen en in orde brenvan zijn staf en vau de cheri! der artillerie cn genie.
gen dier sterkta werd met krncht gawerkt; ten eind€t
NB- een Bllherp geV'6cht in de kampong (1.arortw, dat
den vijand, die uit LangkNeh' dat werk: wilde balemruim anderholf uur dllurdo, ging d. vijond opde .tugt,
meren, te verontru~teD, wel'\l gedurende de werkure:a
;' io acne uentt>llO' 9 gesneurolden achteriatende.
nit Penlljoellg om bet mu' en nit La1Jl'l- a om hat bRlf
Eon zestal h~nner, waaronder Cell geblosseerde, dat
uur aen graDsat naal' die kampong gescboieu.
niet hqd kunnen ontkomell, ga.{ zich op ganade over
I. den loop van den avoud werden te liolla·Radj.
en werd krijgsgevangen naar Kotta-R.aJja. overgevol:3lrd. I in westelijke ;;igting vrij zware Bchoten en inf8nterie~
De kolol1ne bekwaru 41 geaueuveldcin, aHe mindere
••lvo's W,'..•. rgenom. el1'. klnorblijkel.ijk vau .. de po. tell te
militn.iren en 28 gewondcD, waaronder 4 (lflicierel,l,
Blang-O-e, Lam.pal3ei en li~otta.Loeng. In verband daarde kapitp;n A.A. J. L. de Jongl" de 1stc ,Juitenont
med~ ward tussl3l1en 9 en 12 uur een achttal gran.atlY. L.B. Y. von M ...ow on de 2d. Illitenont K. C.
schoten gelost op de vijandelijke bro.ine.ten.
-1 julio De vij_nd werd in zijn. vdrl4melp!sst.e" t •
• an Stapp.rohoef der iofanterie en de 2d. lllitenant i

I

.Ieohq gold de meer

bet ' '!i~I.Dg hOlldt. '.' .!In de .een of Itld,,. ·
regbtr•• klobe.. in...... r.klog .an.".d. aada . .op bet urllr•.n. •
dlngsprocel valt natollrlljk Diet le ·denkea. De Hattendlreotor .Bodaol . ,erklurde deD gunltlgeD 10Tloed , _
d•. Bod.• •ldlUl, d.t oij .•on. do.lm_tig opbouw6o nil b.l_
1'lIur toD g •• olge beert en zulk eeo.agg!olO .rationQ
d. b••tanddeelen d•• maal. to .... g brengt;.dat daardoor eoo Po~.~u •• .• w&macbtig. · op.oostapellDg ontat.at
eo op die WYB a.D :de ,uuratof 000 gemakk.lUke · to••
gaug tot · de kooldo.ltj •• , .... baft . wordt. ZOOIOlldaQ
do ,erbranding b.ter geBohiedoo. Ook. i. hIt d.l1kb...,
dat oulk e.D .nur .ij~e WArmte illeene.ongere rlllmte
coneentr.ert eo dao. If:
o.mel~1t: iD de kagebel ••
go.ft, ter ... ijl m...tal no.l\' .eol warmt. in· den IOboor,.
at.ell ,.rloreo gaat. _ R. Basonele,er maakt. "pmerlt_aam op h.t hooge gebalto aao braDdbar. aloffell. 111
.el . . .rdooortoo. Zoo bo..t etta.tvuil ,.n Stolberg, blj
4.k..n, rolgeo8 lijne onderzoekioge n niet minder daD
2~ tot 21 pCt. braodbar. b••t.oddeelen, terwijl ,oil
Ult de Ahn.r ROmor~tr..e. daa ..an .Iochta 6 pOt.
b~vat. D. k.u8 der Bardo i.dus ·goeo.. inl Om bet ereo.
Blj Ha.Belt ill Bolgi., w.or de ootdokking fin de .boTOng.ooemd. kUnolmatige brandslo( gedaao ii, .ijn .. Ie
m.t turfacblig. urdu opg.vuJd. ,erdieping.1I (Maldoo). ·
W.ar lulke Barde niet ter bescbikking is, heaft bet'
m.nglel dao ook g.en beteek.Dia. Voor ,e.bitting TID'
atoomk.tols is bet meDg.el, ·g alij' te voor.i.~w,". g.'

dlplo~itlek••tilleD, ·IDI.r ' 1"lub

81 Juli. Wij. ,.rnemen, .. dat .r 'aprakel Diet
PtJdatig·Ea.l4t · PO"I,i Tepin-Lok Bilat Lam-,· . So"aka"la,'
g
..~wi"8. liD.g. p.r b.~•. t. e.D.
:O.t. b.t .. . ook eeD .de •.1 ,aD. de.. gedRobto
Regeeriog ' !?ee.I•. UlUliO .. '. '. . '.ra.gen.DleoW
.' 6"1, d~or.bet . ie. . .an. de
per tolegruf; tlll.cbeD deD MID!_'or raD EaloDl.D OD
te
· !1.Doeio~, LonO.6a':tlan e.o . Le.m
ter",;n, •Xelap"".
g.ldlot....J. 1.0 b.boev~. eeo.r
eener
bUDd.D
.erontrWit.
graoaten
..
IObi.IOD 'aD ••Dige
den Goo....rn.U1' G~oe~1 Vao 1'1. I., op d •••D oo~log .
d. BoohOp.D,
wy
W&lrto~
Solo,
t.
oooieteit
bouwen
8
iI
lIang.bragte twe" boonn.D
d.n beer nD

..s..n-

D. kort te voreD
em....aar werdon te I alllar. in batterij g.bragt.
5 Juli. B.d.rt den vorigen midd.g .wa. bet weder
.~r onBtuimigi be'ig. wiod,lageo giog.o g.paard met
.
stortr.g.nl.
De Daar Pad.~ t. e,acueren olllci.r.o .0 ma,ocbap.
peD zoomed. d. voor Balaoia b•• te",de krijgegevaugedetio.erdeD ,ortroUou naar Old-I.h, om
g.D~n
Ko.00 mogeHjt in deo oamiotdag op bet otoomoohip
ninli,. Sophia Ie embark."" Od dao"u.de .Ien ,algeodeD ocbl.od vroegtijdig te vertrekken.
____ ._ .. __ _ .- .__ .

geariog spoedig ma~htiging OBI ,erleeDe~~ ..dllllr tocb .
h~t teg.~~oo~di~~ Socieloil.ge~?u .. Diet weIDIg af.toekt
bl) DJooJ&8 l.erhJIt 100",1. . B~ eDkele g.l.eg.nbedao
ge.be~rt bet weI •• 00, da.t ~ Solo de Kal.ar. en. te
DJocJa d. Sultan d. SOC10tO.t be.•o.~t. waBrom we.D1~t
iooieo. Solo .00 pakbuio tot SoolotOlt ho.fLeo DJOCJ4
e.n · naar don .i.ch waardig·.D do.lmat.ig g.bo~w. o
- BB. eommi ••ari.o.n .,ao de opterlObtoo glJmol tiek .. obool albior, bebb.o aDo de opm~rking g.Dlsakt,
dat d. to •• t.nen .oor dio BDbool oog D1~t ~lIg.m~kt,
.rgo ook niet, al8 vaD BI.chte kwahte.t ge8.goa.
.,
le.rd koodeo worJon.
0 ••• horiobtg.vor ocbe.n uue mind.r go~d Ingelleht
un hersteHen wij die vOQrbarige mededeehog met te
me •• geooegen, daar er allnu kano be,tB.t men >oor
de optericht.n gijmoa'lie'.oc bool, deu~d.lijk.r toeotolI••••1 verkrijgo., dan dio, welk. de Javaanaoh. 8chool
..
d•• I.chlig werd.
- In 0". voriR' nu""ner welddell WIJ, dat bet Bat.illooem,,.i.k alhier, do" he.r .~fr. R l'l. N. d'A~o
t!euo fJsreui\de bragt, en dt'den Wlj hat voork:>meu die
buldelijk voottvloeide, door ZEdG. a:gemeen erkende
.. eldadigbeid; nR"" woo OIl" venukert was dat bet
geval lliet, de reden dier serehode WIlS, dat de Kopelmeeeter "an dat mU1.iekkurpe een nieu.W'e marsch had
gecompono.rd , .n welko marsch door bet garoi.oen
.iI,ier aan genoemden nee. uit hoog.ebtiog ·je opg..
dragen.
De neer d'Abo bleef niet in gebre~e den KapelllieeAter daarvoor zijneu inuigen dank te betuigeo en
8cbonk Iteill boy.odie" tot oouvenir- een- ·gciiiUeDre;-·
(Vor.,tenl)
mootoir horloge.

.0

Binnenla ndsohe Beriohte n.
S.AMAH .ANG.

Mnnnst and geduren de de
m.annd August;u s.
Laatate Kwartier 5 Augustue.
Nieuwe Ma.~ 12
Ee .. te Kwartier 20
27
VoHe Moan

Postkant oor Samaran g.
..,-11.1.

SiuliitupoI: e

Ba-ca.vi8

60.21
tD18
en 18

,,7

Aagultol
Septe~b.r.

Oetobe.r
NQ,trober

..

4.

..

1

..

1 Hip,n29
en 27

\Tel·l,o ..

Enqeltck~

Ala-it.

...-ift. Batavia. ·~.1nntolc, Rlou"'W""
Sill~apore~

Stallbschulll ....

ge1C!?d.rcs:rv; rondi

2·4 ::1\ van

~!k~

Di,er-n rekeoiDgeD

IlPtolU,I,

I)ell leo
Den 2S ., n

JO

yaD

dice

Bn,,"·~ an.

BET

Irlldlll!l

fhn ]7 1;:0 l't. u "Ilit n)lt~ Il 'l.

Atjeb. met elke Fl'alll!che: eil }l1ngels,he wa.iI
Intui~ehe/J. w C''''1.f, :\:\~ bclal1gb~'lt-en lh>.n Hijgelah:n, oo\;;, 01' andere

!:~:::~:~. :::'~~:il'i:;f~I:::!;i:~l:::o~:':::ro::~~::~:::~~~:~:
tew. 5 urp; om de We3t des xnorgeng t e ll 8 unr, ell 0111 de Zuid
ure
Mle! elteD apoortreiw. de.'J morgeu.~ ten 6~ ell'S voorm. 11

Ned.,rlandllch.. l.ndI8che Spoorweg-!lual-ul·lf.lILlU ·
WILLEM I.
t-Tt M ... n.fAJUNn._VnR .~TRNT.ANnF.N~

Urell ""ft,1I V'el;l:re)&" vonI:'" lIe (lI~"I'!H.

den

IS/,'! II

3S.11i2.697.!iO
].424.491.85

raotsaldo·s .• ~. 410. 286 2'i~

4.58.814.50 Diverse ret..

845.S35.86 s

2.2180Y7.36

I 48.938.936.01
Bank:

D. N. VERSTEEGH. Di'6CIR,....S,crefam.

IIHI1HHI

Hali.s@9ar ,. TilUor-Ko eptt.l.Ig en d..,
l"Iolukken .

... tUlVft.ll" ue.ne.lJd~

126.lh 52

iu l,mloop ...

FresiJllnt en Oire(:hHUeu. Ilcr Januc::h.,
vas DEN HERG. l'",i...I.

~\\r.e lI.lRlI.lJd.

elke

\111.1\

::~~~fl~~~t~s~..

6~rs:;'~~ B~~k.~ssigJl~.

f 48 938.936.0·i

Borneo'. W"est.Jul.sl i en Billiton .
BaudjerR lR ... iu eD.

L021.505.l.G136936.74
30

~})l~~~~:t~r~an~~~~~ . :;, ·91~:tS7·. oi Re~::;:g~:u·-·

MUD.-tok en Pnlenl.bl....I~.
Oeo' )7en uo

>I

R

Gc!xmweneo men.
bilair der Bank"

Benkoele n, Pad aug en Atjeh .
14~ll. eD

ltalau. tier .Jftvfu!tohe Banll_

~~;:7~~,::k~~ing..

11 eu 25.
AuguJt ns.
S ell 2~ .
September,
\1 flll 23.
October,
SeD 19
N QHmber,
3 en Ii .
December,
dagen later .
'Vijf
Batavl"
ttl
Sluitiilg
Sll.-:n.o:t.ra. 's W"est.hut!!f t, T~loli. Be"tou~;,
neD

~e

Op deo 22.len JuJi 18U, des avonds opgemaakt.
kracbtens art. 18 vao het Octrooi eo Reglem.nt
(St.atoblad 1870, No. 84.), en ingevolge b.oluit van deD
Gouverneur-G anero.I, dd. 14 Augu,tuo 1873, No. 23.
Di,cooto-,ekening. f 11 .890.041.26 Kal'ilsa!. .... / 6.000.000.-

• IS

Vece:;nbu.

y.

N. I. wij.~ oa.r .noleiding van e.o paa.

iu het Jaorboelrjt: rOQr de l'led. Pereeniping voorkomende
otukjo. op do tegoowerking die bet •• ndingswerk in
Ned.-Indi. oudervindt. "Welk oordeol men oak daar·
,. Ofer (bet kwijoend leveu der .endiog op Ja.a) veil en
" mage (zegt da ochtij,or, D,·. ]i'. C. L. Wijnmalen) bet

, mag, vOor de h&k va.n recht eo biliijkhoid, van
dat
~ welkB politi eke J"ichtillg oak, worden verwacht,
~ue zending iu haar etreven niat warde tegengewerkt

of belemmenl. h
De Regerin g ha e ft zeker Ilie~ bet regt om de tendelin gen te b. letten den inl.od er. wat wetenlwaordig.
to verteJlt:'ilj Ulallr ill elk geval llIag te wei t-oezien dat

/I

~1t;

Aug's_ 18....·4.

T.

:.;,"' .... u '"" O.• 1;; ... ..

• n .. ,_

-'~"

- _ _ _ '- - ~ ""!(7

. Q ...

.:I .. ~o -~ ...

"0_

van
mohamm e rJft.-8nech~ godsdialls~ heeft evenveel regt
beBtaan ale eon Bodere godsdienet en lDeent men den
IolandeI' te ve rl ic hteu llI e t hern een andere eonf~'8je
op t e dringell, ,Inn geloo vcn we d"t weo zich vetgiat.
Welkeu persouu de inla[ld~r vereert, bij zal or sLoeds
veel sprookjes eu bijgeloovigLed cn aan verbiDdsD. En

het ,ijn juist deze, die hem het aUlltrekk6lijkot voorko.
mau an herll nls lokvink roor de cend:ngBuak doen
winnen . Van I;'en moho.nuuadAanach - komt bij iu ee n
ehriotolijk doolbof.
Er wordt, tro uWCDe w~inig algeWd8ll t in Inditj ga.
klaagd dat dalu hat geloof d~r vaderan meer eu Dleet
kwijut eo het dnarmec zoo JlQi\UW tli e t gellorneu worJt.
Mogt al hct dolcd far nient.u van de indiacbe maatIchnppij do.o.rallll den lun.~s~e n dODdsteek geven, zoo ligt
de ruut echter Diet daariu, UlR81' liooale wv reeds Hoe ..
gar zaidel} in ue 01 voeding. Bij de Ule eeten die bun kerk

Uitbeste dillgell. enz.
Op Dingsall.e: den 15 September dOClr den n. e~idellt van Siunarang.
bet
Tin do huur VlO J19 % b.)u'I'Vl WOU'O grauden, gelegea ill
diatrict Bodja, regentlchap Kendal, bij kootrakt. eiudigeodc met den
oogit,anI8711.

Oproepi ng van Debiteu ren en
Crediteu ren.
Door den Agtllt der Soe ,', Wee,hIDer Ie K..:Jiri. in den boedel
Tan wijlen Thomas Robinson, binDl!1l 2 maanden De. 27 Juni 1871..
Door ae eleeutric::e in den bo~del fan "ijlen Mr. L. J. A. 'I'oHeoe .
biDDtn een mUDd OK 7 Juli 18h.
Door de elec::utrice in d~n bot-del vall wijleu den len LuiteDant
na 26
der Artilleric H . Kuijper ta Ocnarallg biuneu S ma.ROaen
Ju.pi J874 .
Th. Halkemll
DOOJ de executrice in den botd~l r& n wljlc n J.
'
Mt:i 1874.
SrI te Lo.moogall binnen drie ml.ande.u lUi .J,
Door ae cOIDmis&ariuen ill den bo ed..:1 \ltln wijJe n dr. Hofman lJ
•
Ie Kottll. Radja ovededen, hiDDen 3 munden t1& 22 Juni 1874"
Door de c::ommli5llTiuen in den boe~el van l'iijl ~ n dl:u 2e tuite-

aut F. ll. Boll&;,rtz, billt:!.tD deie mao.uaen tlil ] ,j, Jnni 1874.
Door de Weu1camer t. Arnboina ill den boedel vau wijhm de
wed. de JOlIg, 8tb. OOlttrroan, Linnen 7,c, maaudeo no. G J'tei 1874.
Doar ae !~5tamenlairll eHeU.~I:Urcn iu ~en hoed cl \'au '".ij leo. den
~~or::Dti:ti~~4~' L. vnn W1Jnllll, te ?tlnlltllg binneu clrie Wlandell
Door de A~enteD der SJer. W'ce~kalUt:r- te

Probolingo in

Doo.~ cleo gemag.tigde der bt:nefieill.iu erflSenamell in deD. hatdol
~:: :~I~D .t~i/i'8~:~Qltz ttl Tenglek, Soer.&kruta, binQen drill! milan.

.H.
W

kiemen en
u AI. waL van zelve ',u.8ohL behoeft men Iliet te zaaijell".
Niet dus Vlin God tot den meusch, maar vun den
menocb t ot God!
O N·DEltWIJS. Nao.r wij vel'uewell ie J" Inspekteur
Over het Lager onderwij8 in cia 2de Afdeeliug per
la8tsto boo!; nan Buta"'jn rertrokks il teo einda wet
dell Direkteur VIUI 0, E. en N. de oprichting der
Hoogere nur~eracl.t ool fie Samarang to bea prekon.

Op de Laden uoor du .I:Ieert)n
PA':"RDEN- YENDUTUi.
Boeaman eo Co. gehoudt3u vdodutie ziju 14:1 pGlrdeo
•• rkoDht voor den go.om.nlijoen p·ij. van /' 16607.

dl!D

~:i~e~87:~ Wljltoo U . .1. Sc::bum:cht:r, biDnen drie iila~nden na 7

B.~~i~, d:i:::U~~: ~:,:;nD~o:~II!~:~n l~~~~D

vuurwol zcggen is het de Hl eur die h(ltl, uit trRngheid
van beweging, el' tlJeg~bra3:t heeftj bij de miusteQ iff
het breke n mot kerkelijke fornoaliteit"u het gevolg von
beschaviog en zelfkennis. _Met ~et oog op die vergalijking heaft hut vrOowHt gernoed VOOr ulla Wder aan.
trek:t alijltheid dan de qun.si-libernli teit 'fBn de llioderne
wa.tochoppij. M •• r tot verolltB.buldiging Van rle iodiff..,reut-Hberal en moet wjrdan aangevverd da!; te telf
uiet kunnen io t ~aall VOOr hunna libarulileit. Dtl sclluld
ligt aau d. opYaediog. Nog speakelooo op eoo hoog
standpuut gepiaatat, ziju Z6, kindsch en onzelfatandig,
daarvao niet afgetredeD, maar afge1Bllen: enkelen in
het droDge lOud d.t heo met stof ol'eretdpte, ooderen zoo deerlijk: in het tllijk, dnt ze or ill stikhm.
Ziod.or bet gev"lg "an een opvoediog die niet .,_
kr.ti.chgewijz e rekoLing neomt wet daD a.nleg en
de geleidelijke on~wik!H~ Hllg 'Van (len geo~t. . IA het
d.n welg.zindon erD.t thaos dell.olfden wag i. t.II •• n
bij de Inlandera, OOu bed.nkon .ij .ieh · wei dat, bij
een 8okratbi~he opv1.leuing, hoogertl idccl1 van lel£ ont-

SaetbJ&se, te

ATI~U. D. E.ollomi,1 •• n Mr. de Brllijn Kop •• egt
in zijo koloaiale kronijk ov.r d. oorlogsverklaring aao
Atjo. o .•. bet ,olgend.:
• Alleoo .ij DOg b&I'ionerd. dat oaeen ongoboord
laog ".rda.gBDb debat io comite-g.Dera l', 9p 21 April
DOg •• n pllbli." d.bat .olgde, waarbij 0. a. bet '01gOlld. bl.. k: dat bot gab.im aaD de Kame.. opgelosd

botrokkeUjk; dat (01. o.••.. d •. rode no
Houten) ou geoonBtate.rd '8 ( .... t . felen reedB .m ••n. .
d?o t. ",.too). dat de. weteuBchal' dat door AtJoh te
BUlgapore oodorblod.hu g.o m.t coolul. v~o v,eemd.
~og.udbedeo werde~ g.,oe~d, aan d. Ind.aobe regeenog ".e. vo,"r . de lomoog,ng ,au "eomd. mogeodbod~D be.ft tng.boelend. h.tg.en ~ot den oorlog b•• ft
g~I •• rl, .. Ithaol .Ie .00rlogs.erkJarlog beoft ,erbu.t.
Dlez.ltdo ol'~.~er, .di., . ~oo w •• t bot, Diet in allen
deel •••0 mIDl.lefle~1 lid k80 heet.o~ . o,nltat•• rd"
o~k dat het debat d,er .d~gen de lIboltle d.~ regeerlog tegeo.o,er · de ., 0ppoo.II.•. had ,erot.rkt. D.t bl?ek
ook daaru~t, d.t ~e 0ppoB.t.e, ~fBC.boOD b'J h.rhah~g
daartoe Ultgeooodlgd) geen antt-mlou3terloele motl6
.
.. .
.ooret.lde.
Betreur.n WI) lI!~t ood ... o~ •• d~oe k.merledon en
de N.
1Il0t (om ,a~ onder. d'.gbl~d.n Diet to op~ek.o)
Rotl. 01., d.e daartegen Ju •• t op 21 Ap~.I .•• n .eer
kr.acbt.g prot••t d.ed .hooron, dat d. nat.e ID de •• pubheke, do goheele. oat.e geldondd zuk 1I0g .. ~mtr.ot
zooveel 10 bet dUl8te~ moe~ 'Worden gelatea, WIJ ,Julcben
hot toe 'lot het gebelm A.t1eh-d~bDt altbaca ~It go.d.e
g.volg ~eeft gehad, d.t d." ~o•• lle der regeerlng tUI,e:,~er 18 geworden, eu inJ alth.Bua voor de kamerleden
schlJnt .to hebben .kunneu waarwako~ dat de oorillgr~
'erklorlDg aau At,eb, op he~ oogeobl.' toen ~ez. pla~to
h.d, volkom.n gerecht.aard. gd w••. Ware d.t tocb DI.t
het .ge'al gew~e.t, hot ,00rotel1on e.o.r .fkeureode
mot.e ware pho6t gewe •• t.

1,.

bleken geheel oobruikbaar te fiijn.

. EGYPTISOH BLAUW. Deze blauvre·_ Icbildonsrt'; 'die
elod. de oudote tijdeo aao Egypt.naren bekeod wa',
beeft ,olgena de Fontenay d. volgend. zamenat.lling·:
kiet.lluur . . . . ' . . 70,25
koporoxyde. . . . . . 16,4.4.
ijler~xyd9 8n ·alui·o B.rde

::~:: :l~~~:m!~erv~ tiin~::j~~::i~KKo;7:;MWifl:l~
d.1I Derde .0 van H.rD Maj •• t.it KOllingiD Sophia,
oFder maor

VSD

.

daD.

dQQr de kroon vall Karel den GrvQte ovartopte twee·

hoofdige rijksad.laar, met d. diadem on om de koppen
en scepter en rijkesppel 10 de klauwen, draagt op de
borst een gedeeld schild, welk. heral(lidte regterbo1ft
beludeo is met een bahpn zwarteo "delsar in goud
terwijl de
(OiU .lIegoriech h.t Rijk .an te duiden),
bl.uwe Iinkel·b.1n b•••• id i. met gouden lellen (OiDspeleude op den H. Lodewij'). O,er dit achild heen
iB wedarolU eeo gedeeld schild gelegt.l, dat in zijne

en if.) zijne linkerhelft bet
Dil vlcugele \'I,D deD
'1;1;T··_'" ,.... h"" .. O'Rche wapen.. bevat.
tweeh ooftiigen adeltuH' r.ljll bezeL met; Hl BClllh.1Hu, LI:JJaden Ulet de wapenfl VBII Sa.kBen, En~eland, Guider,
Lotharingen IJimburg, 'Viauden 1:1111., en tU8Bcbsn de
NaS8I!UBChf)

J

beido koppen I'nn de. adela.r verheft .ich d.o n. R.
R·)icbs Sturmfq,!.!.ne, WdolU'Y8.U d ~ hertogeu van Wur
tornberg de erfelijke dragere wareo.
Met genoeg0:.J ruet het oog op dbze fikB geteehade beraldioke allegorie, d,e gunotig afoleekt· bij de
akelige, bouterige, magert] vooretellingen , walke men
in de h"ud
OllS hier to laude ge woonlUk voor wapeua
De tab.l .al,. i. een proefje von kunstrij.
.top~ .
zetwerk.
p

DE JA.U.·BOllll zogt, dBt d. rod.ctour vao dBt blad,

na eeTel; gistereD iu kennifJ te zijo geateld met bet
\'oullia VQII den Band van JU8titi~ alhier dato 28 de ..
1,et', wflarbij rec htaingaDg tegen he m is ver-leeod, eeniJ

g. oogonblikken later gedag.a.rd iB om .oor d.n rech·
ter-kommiel:lariH ta verschijocn, teo einde verhoort.l te
wordell omtrent de foiten uitgedrukt in bOfenvel'weld
fODnis.
Ht;lti on morgen \'ll!l 10- 12 uur heaft lI et verho -.lr
pilate gehad. De officier (all J uBtitie was daarbij te·
gt!ll woorJigj wd eeo bewijs "an den ijver, waarmede
deze ambteDoar deze zsak wenecht t~' r harte te name::
en bD.tLr tot een goed einda te brengco.
W'JJ YEST GBN er I! : audacht op, dat op den eer"ten
dezer in werking is getretleu do verordeoing, waarbij
gelegonbeid wordt .angeboden om .an aile pOBtkantorell gelden uit Indie naar Ndderlaod en omgekeord,
door midllel ,nn den poot over to maken. Verk •• rde.
lijk 2ijn aowmigen in de meeoing, dat men daarbij lien
postwiuael ontvangtJ dien men a&n den gene toezendt
wieo m.n golden wil remitteereu . Dit i. ni.t het ge·
val. De geld on worden allooll .an het pootkantoor gestart., met duidelijlte opgave ,an naam, foorletters en
woonpl8stll 'An dengsno, san wiolJ men ytlrlBDgt, dat
de uitbetnling in Nederlaod plaQt.t~ viude au du dapoaitaut ontvllllgt daarvoor een l'cClI, dat bij b~"'\·a8rt. DI)
post&dminist.r atie to Batavia zelHlt 1Ue~ d!le Enge.lecl,e
eD Frl\ulJchema il e t ne lijst dar geJr.tit; ~~:~l't~iJgftn
aaD de pnetauministl' utie in Nedorlu.nd, en det.ti d.:;et
dao geadre8~6t!rden postwissels toekoweD, die door .d e
kantoro.n iu Nederland wordell gehonoreerJ.
Bij de •• regeling i. bep.ald, dat niemund meer
dan J J 50 aan der,zelfden ' penoon in eeRlII mag overaobt
mak£lD , an dat bij het niet dan Da verloop van
dageo k.1I herhalan. Men bot •• lt .00 regt vall ""n
prccent, met een minimum vln 10 cents.

Technisc he en Industrie ele
Mededee lingen.
0\,11.\1 In: KUNBTMA.TIGE lJ1U.NDSTOF URD.&, :IfllJUllI'J[O"
De lezer heriuD0rt I!:icb de medddeeliD~

LEN EN SODA.

2,86

'
100,28
Men kall dit blauw kuo.tmatig vervaardig.n door
hot .olgeode m.ogoel godurend. b.hoorlijk laDgen tijd
te ..verbitteo : 75 d.el.a land, 15 d. koperoxyde, 25 d •
krlJt. 6 d. drooge koolzuro oalroa. D. regoliog laD b.t
vnur .ordert •• oige .oorzigtigboid; want bij t. ·sterk
ferhitten wordt de massa vllll-groeo t daarna bruin .ao
smelt eiodeJijk tot eso SWlrt&n glBzigen klomp.
J:!0UTZ....... GBEL ONDER .81'OOMJtETI:L8. lQ a.lle gOld iagerlgte etoomhoutzaagmoler::a wordt thaoe ilet ,aagle!
gebruikt tot het B~oken 'an den stDomketel. Dat voor
d~ze br8ndatof de slookplaatl doelmatig moet iogerist
ZlJO, eproekt wet van zelf. Wij ma-ken daarom opmerkzaam op de aCbeelding eener zoodaoige inrigtiog, ,OOf4
komende in een der laahte Dommera van Eugioeer,
,oorotelleode k.tel met vuurbaard .oor zood80ige fabrielr, gem ..~t in Ellgeland, en b•• ~.md voor Caoada.
Negen dergelijke ketelll voonien twea macbinn vall,
atoom; do cylindormiddelijo i. 21 duim (Eog.) eo de
slag 86 duim, bij 60 omweol.linge o in de mintiut 8n
40 "tmoopb.ron .toomop~oning.
Het z4ageel komt uit oen bak ia een trecbter en
wordt door bet openen 'an kleppeo op den rooster
gelaleo, Waar d. Btoker het olecbto boboeft uit te Iprei.

uit Kaizer Karel d.n Groot." lezen wij
in de Nederlandsch. Speclator de ,olgend, w.ten.waar.
dige b.ochoowicg:
lIf.t otaloo vlijt ell ,ooro.ker outuggelijke mooit.
heeft de He6r ALBERDINGK THIJM, 8en oven 8cherpzinnig en uauwgezt)t geot'aloog BIB litter.tort DU de
boveovermeld e geslachtkundi ge to.bel bijeengebrai: t.
uet Kroouiogafee st vaD 12 ei
om, tar gelegenbeld
jl., door een geleidelijk 0 'srzicht a.ao te toonen, hoe
ZQowtil de Koviog als de KObingin Karel doo Groote
onder bunne 8aoendenten teldeu. De taf~J ill daartoe
zeer fernuftig ingericbtj de groote Keizer en zijne af·
at.ammeliDgsn nemeo in 't midden bet boveogedeel..
t. vaa b.t blad in, eo zijo in .erbaod gebracbt Hob
m.t bel Hili •• an Nasoau on reobto met dot vaD Wllrtemberg, waarDa de beide etroomen zich ond-e r aan de
bladzijde ill deo Koning en da Koningin wed.r 'ereeuigen. . . . . . . • . .
net middeog.deel te 'Bn het vel word~ ingenomen
door eemt fantaieie, wBll-rin de Ht!tH' 'l'IIIJM de heral..
dielr der voorDRamate in zijoe tabel ,ermelde vorate·
hjke g•• lachl s " heeft tr.ct.~en t. belich.meo. D.

r egterbelft; het

•

kalk . . . . . . .--:--: .._;---: '-"S;852,88
lIatron (ooda) . • • "

H:·
-Sniii1JOY~'V=--Z:- M: - K'6Ni]'(f·.-wtL ClOl;Cm ..JfN....
M. K01!ll<GIN SOPHIA. Omtrent de ge8lacblknodige

geo io d. dagbloJe" over dete goedkool'e brandetof,
lat.r toegolioht door eon berigt ovor op Broob.ek bij
Arobem 80..laoe prOOfen. Nu komt onl in de D. Ind.
Zeit. no van 21 M.i II. doarove, e.o .Iuhj. in band.o,
dat wij in .ijn geh • .! bi.r ... oo"beo te latell ,olg.o:
In het Ak.noDbe Iog.o. V.reio morkte d. be.r N.y
op, dat d. ill Bolgi. aaogeradon vormeogiog vao SO
p. <uil£u.d •• 0 20 p. etoeDkol.o, lIlet 1 p. in wate.
Opg.108t. ooda of keuk.nzout begoteo, .ee. goed bralldde. D ••• lfd. bO.feelbeid kool, dio and.r. mBar •• 0
kwarti.rllurs .oohoudt, broodt zoo o.n uur lang. D•• e
,.,Iangloomd . uitwer1dng io ecbter aile •• Zij . ~a.t .ioh
hi.rdoor •• rklarell dat de soda door ,.rgla"og de.
IIIIrdl.btigo b•• taDdde.leo, eell Ilak fOrmt, waorood ••

Een hoofuver.iocbte ow ...g.el mot goed ge,oig
ooder etol)mkete~e te kUDnen gebruiken is: groote rOOI'
tero en diepe .tookpl •• to. 10 bo,engeooerudo arb.elding
vindt men oak 8eo r,Jo8t~rslaaf, 'au twee kanteD be.
Bcbonwd.
D. brandBtor moot altijd '.0 boven wordeo aaogo,oerd.
lhEOA'u',STEElIEN. Dr. Petri te Borlija heeft den 19."
Junl jl. in het openbll.8r prlleveo doen lien vao eSQ8
uihtoJing, waarmeda hij rt!ads tieD jardD beEig waif.
llij hooft: nowelijlr hHt ruiddel otJtdt'kt om 'an mao.
ech elijke uitwervc:eldQ zoogeoo.fLwde £aecBal' ateenen te
lUlLkeD, die even g.Jtld branden eu dezttlfJ" hitte geven
ale Ifteookoleo t terwljl dl1 oV6i'bJijreode as.:L pboapDrzout van groote waarde bJvat, dut uitstekeod voor be.
lll estitlg is te gebruikEtD. Hij z&! thana zijne prOefDemiogeu op gruoter Bch",,1 voorzetten.

BUlTENL AND.

Oorlogsg ebruiken .
Voor net ochaak.pel zij" ... Ie rogeleD die ied.roon
voIgt, maar voor bet oorlogapel niob. Den 27liten luli
koweo d. ,ertogenwoor Jise.. der •• rso~iIIoode landeD
bijeen in Btllgie, om op bet oorlogaveld 'fan Europa g.lijil BeJgi •• oak genoelUd wurdt - de oieu". regolen te b.opreken, volgenB weI •• m.n .lkond.r voortaao
lal mogeD dood~n, wonden eo gevAogenD8meo4 ( I)
~~t ie te hopen, dat WeD bet Bangaande due r~gelen
eeu weiDig e4;ll\8 lal worden, &1 ill bet ook zear WAar~
acbijolijk dat de cotnlUisflie eveD. wQiuig tot etllQd zal
breogeo al6 de tegenwoordigt ! 'l'wdede Kamer in Ne..
derlond.
Gedurenuo d~D jongsten oorlog ia er een eorr~lIpon·
dentio gavuerd tU8schell pl'iult v m .BiBwarck en den
heer de CbauuurdYt betrefl'. mde de tloheuuis van
eLI tUI·
oorlogflgebrlJik e ~, in lOOVerru z.e prraoueu, Bchen prins vou Bislunrok eu lorJ Glallville, in zoo·
vernt ze eigelldQruw oo betnfl't! u. Na de letiug dezer
c.orreapoudeutie is men nog L'Vt'll wijs. Hebben de
Duitachers de oorlogsgebrui keo gescboudeo, door ate·
den te bombttrdee reo, zonder daarva" te foren komil
te g~n'en. en door vrijwilligtJ.r8 dooll t~ ec!iieten, in
pla.t. von heo .1 •• oldot.u Ie bobaudeleo? De ho.r
de Ohtludordy Zl'g t j~, eu \'on Bil)tnBrck zegt neaD.
DiJ bf;lkeuue profenor in hot volkdureeht to Heidel.
berg, Blunt.8chli, heef~ eeu boek geBobr~veD, waatin
hij d~ levee 611 1I1Q8Ie een vulkowOIl wettig middel vao
•• If.erdodigiog ho.mt, .0 bet ~.ffan v"''t.oorlogocontrib,., tieo \' 8n ateden en dorpen zeer veroordeelt; doch do
Pruieieche oorlogagcbruik eu, - Diet Eooale 1& te Hei-:
d.lberg gedocoerd. maar in het ,eld nitgeo.food wor·
dell, - zijn oiet die begins.leo in r~goJr•• bteo Blriju.
Bet io niet woa ... hijolijit, dat bet oongreo 'An diFlo.
mateo eo rechtogel.ordon de ..ak ill bet r.ill. ~reog'D
.al. Prui.oD eo Bu.I"DJ met bun ont •• ttood. logero.
door alg.m •• II.D dioootpliobt b~.eog.br.. ht, ElIlIon
zicb etriU ,erklareo, nair wij verD8lDeni tegou bet
gebroik vall vre.mde huurtroepoll eu .an IroapaIo toIa
de Afri~Aao.ohe epahis. FrAOkrijk ...1 op b.t b.hoad
di.r troopeo prijIBtellen. · 00 Eug.Jalld, dat. • en kl.in
.lund log.r heeft.• zal .iob niet licb~ bet r.obt latell
ontz.ggeo, ow i" oodogatijJ eenig. millioeoen . t. besteden a.n bet werfeD van Zwitser., TurkuD, Griekeu,
Italialleo, Sopoyo of wolk. huurtroel)on ook. De bobandeliog .all krijgsg.,ange o.n ",I .• ,ea.eos tor Ipra·
ke komen eo de regalen . van de conventie vao GeDcuo
5UllOll worden bo ..ieo . E,eoeDos '-1. 'au geJaebteD
g."il,.ld wordon "at botr.Ct de ..ApenoD en. veroie·
liogsmiddeloo, die al. gooorloofd bee.bou .. d lullen
worden.

D. Pall Mall Gu,II.· · i••r io . bet' belong .. 0 Bngelaod e.Mar onmiddollijk bij, om .betreff.ode dit I.. t.
.te oodor ..orp t • •.erklaron, dat 'EogelaDd ,iob ni.t d.
wij
(I ) 10 0111 .,Siu,tkuDdiij: Over1ichi,'.' no. II!lJ'gl.tereD babboQ
tie pl1D~ 1&0Ie80'04, dio elt RQ..iloh~ koperiDg aan de colI(enQ'
d, t. Bnutol ter bOtprekiD8 sal ,"00r1,",u.

.
• ..•
e\,roikt \ Lambert . Balnt.Croix met eene L,leine wijaiglng aa1
I•• IIIII~ 1110, welke ,er.:!~!~r:,::!o~\':!D meer . unDemen;
.. "
.
.
mapa wotden ofBnle~h
•~ d '
tegen nit
Gelijk men w...t II b.t groote ,e..cbil tuaaoben
ooldaten, docb d"tr.
e,1 .m~ en :"::'uigko:.nd i
de beid •. ,00.8tellen . datin bet .erlte de republiek
door boo. vo~rtr. ':b~
I~~tn::~"
n~=t I.ten onl~ genoelDd ' wordt, in b~ 'weede niot. Boide dragen bet
·"<.!Jen en dlt. o,or"!erbod ~m lutk eenk. ill of ,nlk een
prelideotaobap op aan den M....obalk. Wanneer het
neme~ ~O"~lke:en torpedo te gebroiko:'
rapport der oommi..ie bij de Kamer iokomt, .olleo
bnon d~' b ' rew.r o.erde· middcilen, diemenge·
de oon.~totioneel heoatombeD beginnen. Hetv?o,.tel.
AJI.t ge ar elka d te
. . It
Ie doodeD en
Caaimir Perier.al het eerat voor. de ,ergadormg ko·
brnibn ~g
n ~rkk' '~rmlD:-n be.ft ,e8n
men in denvorm 'an een ameodement· en ameod..
hon~~rdd:e.ie e;'th°':!;::'.. lrot : " tmoapateiten gonoopt meoten
bet eerat beb.ndeld. Da.~ bet r.oobterIOhrIJ::~ aard{ ' :"cent~iek Btnkje, dat een goeatige centrum worden·
vo.r bet voorotel·Lambel·t Sainte·CrOlx ..I
g'd
d bt
ti t op eeo "rw.....
willen otemmon, otemt het togon het ameodemeot, geP'::"toxod~el~:oder ew:~be~~. veo. g
lijk natuur!ijl< .~.en••• r g?daan oal wo~~oa door de nl·
10
g"Ddt, 'd lt de bil8ntbropie op het olagv.ld ieta
terote reebterSlJde, gematlgde roebte"'Jd. en Booapor•
IJ
b
d P . kt M t de groot.ten lof
tiBten. Met oogeveer 875 tegeD 880 stemmen ••1 dua
10 d.t ~~n.:!e:e F~~:o"e N~ bLio;loo, de doktero
bet voarotol.Ouim ir Perier worden .e,worpen.
IP'".kt ~ r I Bter. 'an bet l::ode Krlli., maar al
Het voorot.I-Lam bert Saioto·Oroi ••al i. de . dooa
.~ Z1~ ;ovt p ~eg eo w.tdoenera vaD gonngenen .ieo worden
gedaan mot 40') tegen 805 stommeo. UI1.erate
d!e t .~. e:
~~or de wooden te beelen, wolke de recbterEijde, BODap.rti.ton
,linlte,eeotrom en li~ker.ijd.
nl" 10, a l d .
I
. d'
lullen er .iQ!l tegeo ,erkl.ren De beereo LUCleo
oorlog aloeg, eeO'O.l! .!8 OI>r ogeo aaomoe I:eo, bel bdeDn
c a zullen dan het voo-.tel doen tot beretel det Bruo
mo.
Itrijdende~ gewakkel~k en aaogen88m rna. den en : t
n~ ~bie dab met 480 t. eo 276 .temmon .erworpeD
gelegonbeld go,eo, al hon .~od~chl. t<> W'!t en aan e
wo~d.n' ..t daar men g!.n borgeroorlog behbon "ii,
.Iaa~ fan ~o?den eo bet ~ en ·n oo.v~' ;;;:r::il~~: en gelooft'dal
de
monarobienie
tde minlte It.nol.oon.
fraal8 '8r!lu:~liDg8plaDneD • II~ 6o~n~ '0 .. 9
t
Het yooretel der Booaparti.'eo om aen rechtetreek8cb
'l"'il
/aul." Zou het D,ot e er BlJn, 880S voor
be oe 0 bot .olk te dooD za'! door goeD 50 .tewaltijd aUe Borg op . te goven vo.o~ de .Iacldtoff~~ tvan
m:o ~od~rote und wordeD. Hierop ..I eeo <ooratel lot
den oorloi, .voor ge,,,ngenen, lae e~, gewon 8110 : ::;
ontbindin dar KamtJr vol en V06[' de verkiezing te
8
~urg~r~ .. mannen, ,rouwen en kmderen, r fer 0 rden
Nievre IO~ dit voorstel zefer ' EijO gewil88t ,:"aD een
~ro"oclen, belegerde .t.deD, ,ee, .elden? w Jng..
,
meerderbeid, doob op bet oogenblik ,.lIeo vi.rvijfde~

/r ..

:.u

.r.::.

°t·

.an·.

B"

;o:t

.0"

,,:oudoli., konshoortbre..ogeoleo en Dmu~~:edroode oorlog
. A hi 9uerre .c~".e a la .gue""'·d 8 teen tint 'e hiwordt, .omdat nl! gebl.'.'ket wo~ t m~j' die d.nJoo~o

waa.I'~~e::o:~:~.be~:, dO:i'n ol~ndeD,
:':~::~e d~eal~:~oucbtigoD' ;ijn juil~ ~e lioceo

laDtrcple,

:K '. aanwoedigen
o. e

Ro d

de va;'
die bet

bet ,oontel tot verll.ange.rut d
toostand 'vau go,.ngeni'll toejuicben,
::~11:ft,::: e~8erkoge18 afk eureD, en do meDschon..
81a;b·t io poit iiseerell en liefdlijk ,malum willeD. Maar

, Oiot me! dan niet in, dat zij don .chijo willen reddeD dllt zi' modedoogende n hsrten eellige voldoening
o ~n to g~,eD' dat zij blanketten en vergulden, om e r
;o!r to waken dat de oorlog Diet getroffan worde door

een ooherltolb.re iOlpopulariteit? Men wil op be.t .an.tunde congr.. oorlog .... tten gaao mok.n; dit , • • en
nieuw. p.ging om een sentimeoteelen, d.icb~.e rlijk.o, be·
t"ooveraodeo draai tE' geY8D aan een afgrljaeI ljke £1I\k, die

de oogelukkigo menecbhoid oamenochroeft . Oorlog.wetteu! Ret ie Wit mooi8! Dit is eenvoudig, om de onnoozelB
lieden in den waan te brengen, d.t de oorlo),. yoortaB.
o. n duel oal zijn. Bat mocht wat. Een duel wordt
evoeblen met gelijko wapeoeo. De deganl moet.n
!,on lang. • ij •. Poog ma.r .ono om eoo .akpiotool~it
te ha10n '-'"a ll eon tegeo8lander met r;ijn degen u hilDa

in het gelalt kittell.

De gotuigon ooudeD u dood

1I1.an . L.at U Diet bedriegeo ; in den oorlog ,ou zulk

eeDe krijg.liot word en toegojuicbt en u tot .en knap

soera.1 makell. In den ootlog mogen 008teorijk en
~,uiaen zi oh op h6t kl ei ne Dene.malken we~penJ en

word eO do d8ppe~en , die bet kl elUo helJ h .fugo volk

hebben over8Lelpt, met kruisen overladen.

der Kamer or tQg:en zUn, omdat bet tege DwQordig . ,?l·
niaterie verdacht wordt JVAn Bonapartiatisc be ncngm-

geo. D. Maar.chatk zal dan waa,uchijolijk lultebon
beiden komen. Hij .. I d. klacht~n verno.meo ho"~eu
van bet oogeduldig~ volk. dat U1 tgepu.t 's door dlen

st.!llt vln onzekerheld, welke de dood IS voor uen volk,

&u hij zlll vrij uit· zijoe meening zeggen. A~n de VergBderiD~ Eal hij hot treffelld Loaneel barer olgon mach·
teloo~hdld .,en tie voh.trekte noodzaak toone~ ,

om Frank~~k te onttr~kken aao don afgrond,

b.ndelt

wuatelooB is; meD Inijdt bem r.ijn beeneD of armeD sf,
~n oDtneemt bern dan zijo bcufI!I en geborduurdell rok.

De oorlog ie .r.ohuwelijk en .cbandalig, en al werpt

men met eon traao van medelijden, eeuige droppell eau
de cologne op bet Ilagveld, dan &al dit de bl~edlllc b,t
niet ~erdr ijvell . Het eenige wat de w6ekho.rllge phl~

00

aletand do.l van de rogeerlog.

D~ze . eeovoudt ge .booaa chl\p zat oO,wederalaaohaar de

oot bl?dlng der .~a.tlOoale V.rgade .. n~ med.ebrengea .

H et

lIS

waarachljolgk dl\t de CODije r,atHnen

III

bet be·

lang vaa het la?d . den M~erscbal k bet r.cht ~olle u
toek"nneo .de meuw te v erk, ~~eo Kamer te ootblDden
wanoeor dlt nood!g. mocht bhJkeo: Bet land zal Mao
~ah.on. daad to' Julcben eo ID 'Un naam oal de verklezlog gebouden. wurden .
.,
,
Dele voorapeillng .ao ee~ ]rao.c~ .taal.wan, wI~n

de corr~8pODdeQt ,aD de . Ttme, - d le baar loan ~,lJn
~Iad selnt. - groote ken~ !. van den .toe.tand toescbflJft,
18 werkehJk zesr ~ela~ grIJk.
~~t 18 slecbta te bo pen,
dat a~lel op de vredehefeDde WljZ e, uoor hem geacbetet,
g •• cbleden .al.
(Alg. Hbl.)

In d.n oorlog i. meo er op nit, tijn tegen.tander te
.......kk.n. t. verminken, Ie omBiogelen. on.erwac?1o
•• D t e grijpeu . n ~.", dr.:; t. vermor.olen. Men
Behe,dt
Neeo, all bij op den groad \igt, .Iaat weo hom " met
oiot
uit .1. in eeo dllel a1. men bem gewond heef!.
bet geve.t rail den
degen op h.t hoorJ, totdat hlJ be·

waa!m

do worlltehog d er partlje n, am zicb vaU de rege erlD~
meall!lier te mak~?, bet land stort: Vervolgenll lal hlJ
'erklaren, dat hlJ g.een g eweld.. w11 doen aall ~e weDBcheo d.~ , .ergadermg, .~oo h u~ .al tev.n~ bowqz~o dat
hot DOOUIg ..~ da t of hU of de V c rgad ~rlng be.llo.oDd

MEN GEL -W·E RH.
o

Pe ·wr ..
van " e n
lP'aat
Bet moge dana.k
oen ph otogra.fpko1;
niet geoorloofJ . .iin,
e en door hem venaardigd konterfeihel zonder toe..
stemming van de n ge konterfeita vour zijn winkelramao

I'keDboe~emL.."(G.lacb

eeaer dil,k. vrouw met "1\ nHobrikkelijk omflDgrij.,.
.men. wezenlUk e mI~De_IlIl'. '
onder. bet publiek.} " . '. .
.Iedereen keot het . be.oemde doetnD Raoul en :
Voofllt.ter: .MaAt ge badt u dlaro ••r ·kIlonon be, : Valentlnelr.
het vlerd. bedrljf ,an ,.,Bulu",ou, doub
.1I<lagen looder juiot den pbDtograat te bel •• nlgon".
oeker ko ..nen maar weioige" cijn ootetaan; .' Het .01;
. De dikk.... ijoboor: ,.De beleedigiogen ,",re~ .Ioobla
i"nde . verb.al er van wordt in de Parij,che . 1Vyaro
het ~twoord up b.le~dlgeDde. woorden.yan dIeD. man.
gegeren, doe staat de geloofwaardigheid nog voI8tr~k'
E.n ~IJ had &e, golooh",. ,ordlend.ook: oen pb,?tograaf
nlet •••t. 't Duet .tond niet in de oo..proDkellj~e
d,e Je ,ior heelemaal mlilokte oh~be. maaktl
partitour, 'tge..1 wilde echter dat de ..n8er . Nourrl~,
De pbotograaf: -Dat kont go DIet me.nen, da,r ge
die de rol "an Raoul oreUeren zon, onder d. rep.~immera dldelijk uw docbter be,ken<! hobt". Tot de
tiDn verlieU werd op d••eboone ••ngere. Falcon, eo
reobt~~k:.Ziet maar .e". hior, mijnbeere~! ik" heb am
nu aan oijne Hefde lucbt te ge!.~D, d!?htte bij de
. daar JUllt.een exe!"pl~ van het portret blJ w~, en
romance .an Raonl ou bra~bt .e blJ MO'Jerbe!!, met
ou oult gil aena Slen...
het ,er,oek om~s op .mozlok te Betien. : MSIJerboer
Vooroitler: ,Neen, neen, de reebtb~.k i. thanloiet
woa "!If op MII.e Falco, .erlior~ en greep deze fele.
geroope? om D.':' po,t.ret te wa~rde~ren .
h"
~enbeld
De d,kke m90beer.• Ale glJ mlJn doebtor daar U door YaO m~~ bel~e banden aaD! In de hoop haar .. r·
O'JOO hefdo te o,ortu'gen. Zoo ontetond bot
.aagt, ~oudt gij kuo~en .beoorde.len .wat. dat port,ret
heerlijk duet, althens lao verhaalt iemaDd die lioh ~e
waard ,,10; .'."aar da~rlR hg~ de quo~eh. nlet. Ik hep
, o.d.te opera.abonnent 'an Parijo" noemt. Zeker II
daD b~ m'Johe.er b~~oen; Ik W&ll, t la waar, fero~t.
het dat het duo eerot weinige dagen v66r de opvoew.ard!gd, ou Ik mlJo doebter, eeo tenger ~e.entJe:
rin~ door ' Meijerbeer er bijgevoegd werd .
had Ileo teotooog.Bteld na •• t een mooBterlobt'g a.hep
I'!it;.....u .....
lei mot eeo ooort vao een hale!." (Luid gel.ch.)
lit
verooebt bem, mijn dochteo daar vande.n t. halen;
Jobann Slrauss, de kODiog vau de wnls, is TaD e~n
bij .olwoordd. mij, dat 1.ij daar goed ..t eo d.ar biij·
tr iomftocbt door Italie toruggekeerd en .oekt nu .'&
,en zou. Natuurl~kde~d bijdat maar om mij motbet
Graz eenig. rust. 't Scbijnt dot bij 't in WeeneD nlet
m.aa op de k eel te uWlOgeo. portl'etten aan te namen,
be.t meer 'iodeo kOD - mi.schiea .. el omdat bij ge·
die vol.trekt "iet op mijo doolItor gelijkeo • •
I_genbeid der wereldtentooo.telling oijn kooopegat on·
De photogr.af, • Maar gij hebt h.ar tocb dadelijk
barmhartig o'er 't boofd ge.ien i. - altbaoo hij moet
herkend !"
De

rechtban~

diaculei~ ~en 9i~de
kla~ht oogeg.rond lB. D,en-

millokt aan doze

door de ,erklnrlDg, dat. de

tengevolg~ . wo~dt de d\klre .mlJoh eer vrlJ geRprokeD .
Maar 'lJ~ lle~tt docbter IS DOg a~~ooa . tentooo giteld
naaat de d,kke Julf~r, waataan de In dlkte met b.ar

cODcurteero"de
hokel heeft.

liI<'I

br -Uf"-ta.a.l .

De 1'ime. beaft sens, in seo lang artikeJ, aan Eogel and al de zOl.lden voorgeL ouden die Let jeg?~1J

Obino had b 'goan ,eo betoogde dat .r slecbta eea

boete was mea moest Chineescb leeron.
De heer Wada, de ssdert twintig jaren in P~kiog
vertoeveode 8eeretarls van legntie, 18 daarmede voor-

geg... eO 't i. hem door ij.urige studie gelnkt e~o
m.t. van kon.is der Chineoacho ta81 op te doen, dIe
weiuig Europea.en b.zitteo. Bij beef. eon En~ol.cbChineesch leelboek geacbre\ en.

De beteekeDl8 fau
deo titel i. van stap tot Itap . 10 de voorrede ~aa
dit boek komt de dohrijver to~ eeD merkwaardlge

eooolu.ie. 10 bet Cbio6eoch heeft bij n. I. de door
.e ..obilleode geleordeo 000 lang vergeof. g.oooht.
uoi, oroeole 8cbrijftaal ge,ondeo. Do veertig dui.ood
.yotematl.cb ger8ng.chikte Bchrijf· en ,00retell~ng-teekens, kan ieder, indian hij die aoomaal kent, 10 ZLJD
eig.n t •• 1 l.,.n eo aprekeo, gelijk reede gedeeltelijll
De JapaDeez8o, de bewoosr. vaD Cocbm

Obioa, Korea, 6nl. sfreken aile ,or.chilleodc laleo.

i~ faD den anderen kant f oar bem ook: ni e t smake·

r

wiok.lr... m de. photogra.f. bet portrot .ijn er (deB
dikkon lDijoheero) dochter dadeJijk h OI keod . Bijge.olg

Aog.1 te doen veroordealeo . Wat voert men io onze
19de eeuW den "orlog tech op .eel be.chaafd. r wii ze
dan ' oorbeen I ,eg~eo ou do oOD ooz.le li. deD. Ja, ge100ft het ma.r. Men veroordeelt don onl.plofbaren
gewe.rkog.l, d ocll men ziogt Ii.deren ler eere van
de mitrailleu ••• die met eeo en.oleu dr.a. aBn . be~ rad

:::
dikke mijobeer - wa'rom? dat ia de vraog - bet
niet willea aaonemen eu betaten. oehoon hij er Diet
eeo. de proef.fdrukke n v.n had gozien.
Het daaroDl ' ao dit w{"'rom w•• iotu •• cben, golijk
.an ac hteren i. g.ble.eo. dat de dik~e mijnbeer, .ijn
eohtvriendin en bet paDd bunner liefd • •icb io. cen

;:~'~~~ :~:::!I~o:~gi::!~\:~:~~~:t~i~f&:!~':."~:r:~::

::::~·~r~:~~~~~

:7:,·:::: :::P~o:~c~t~:::b~::~::Og~:

rourd, eeo geheel ('sendron huzllr.m ~~gmaal en vaD de
alrde. Maar denh.t daD locb c:t:n W61Ulg Ull. Een Ollt·

plofbaro geweerkogel beaf! •• el go.do. ~ ij dood.t i. der
dien t.ij trefG. U w bam men en kogeta "1)0 da k,ud8Cb·
!: :;;d. c cr cd olc buwL. Za \·;o ud. au, ilH' ll gi'-llti ei~ en uo-

gint opnieuw. NetHD ul itraille uaee eo aebterladefB met
ont·plotbare kogelfil; d.D.t is. bet warel. Iedo te~n di~. g~-

trolfeo wordt vliegt I. du,.eod atukJeo oomlddel1lJk 10
d. lucbt. Bet R ood. K,ui. i. ovorbodig. G.eo gevang.nen worden gema.kt, en geeo longe folterpijneo
gt!ledso. Geoeesbeeren

00

cLirurgeo

zijn

orerbodig.

Wij eiscbou nijh.id, vrijbeid io bet oorl ogvoer.o. H.t
..are beginset i8, dat all.a geoorloofd i. io den oorlog.
Wij eiocben ,oor de leger., al1o. wat d. .erb.elding
..n de b.nd kan doe. ; wij e,".hen dat de geoeraal.
nieuwe veroielingsml atregeJen lOogen i~provi8eeren,
ooder de belieliog van het oogonblik. Wij wen.cb.o
der menocbbeid .ulll.e gruwelen un oomenschelijkbeiJ
en oolijdbaro elleode toe als d. k.IJor. der inquiaiti.
eD

de hel van Dahte een geniaal

gene raa! Ian de

band ,oilden kuooen deen.
Maar b.l ..o, wij koeBter.o geen iIIu.i.. Zoo iots
golukkigl .al nooit ge.ebiedeo. Men .al er oiet '8n
willim WeteD . ED begrijpt ge waarom oiet ? Omdat
na een korten oorlog d8 volkdron het

anatbema zou·

deo oliDgereo toson deD o.rlog; omdat, ni.ttegen.taao .
de allijn held.nmoed, geen mao hot gevlookto moord·
tuig meer op de scboude.. zou willeo Domoo. Doch hi ..mede .onden de heeren, die oorlog will.n ,oeren, niot se·
dieod oijn. ED d.arom verbetort men het lot van ge·
.... g8lUln. an g_ond"" en maAkt moo nieuwe wetten,
om ' den oorlog to rogelen 8D blanket deo afaohnwelij.
lren dood. n. pbilanthropie ' op bet Illgveld i. rermomd militarilms!

Een Vocrspel ling.

ingediend.
En w•• rJijk, deze artiete had roden .ieh gekreukt

te gOfoel eo ; de dikkc mijnheer toe h Laid l oor bet

bun vargi8!:1ing "e rst nadat de jODge

damo gepo.eord had; .and.ar ..-.lIicht bun beoluit om
de exemplaren '00 het portret hunner buwelijk~sprllit

niet ttl komeo afh.len, An ,andur bijgevolg llet cliche
in haDden en foor r e kening van deD photograaf gelaten, die, niet weteode wat er mee aao te f angeD,

vrij natuurlijk tot h. t besluit kwam, ower bij wij,e
v.o uitbangbord zoo,eol mogelijk out va. t. trekkeD.
!lIeu begrijpt do ,iedonde gram,ch.p de. dikken
mijnbeers, 11U hij, op eeD goado u dBg toonlHg de
woniog de. photogra.f. pa..eerende. d.ar VOor het
r88m hot p. rtret zij oer ve,moedclijko erfgeoame . iot
leotooDge.told. Toor. i. een .I.chte raadgover. De dikke mijnboor .tormt bij den pbotogroaf binoen, bel eo·
digt d~n artiste, dient hem zelfd een min of meer 00'8cbten duw toe. Red.non geooeg om hem too correc·
tioneel. to d.gvaardoo wegenl ,cbending v.n domicilie.
• Bedeokt eeDs, mijoebe.rcn", zegt do photogra.f tot
staving f.ijner klachte: II ten aauboore vao acht oftien
p.r.ooeo, die io mijo . ~poeitie ..al buo beurt om to
poaeeren af.. a. hten, 00 daaronder eeo jODggebuwdo
met blar b,ullonos••ten, komt mijnbeer mij uitsch. l·
deo fOor al wat l ee lij~ ia; ik ,.rzo.1< b.m beeo Ie
gaaD

en geen .chandaal te mak eo j hij weigert; ik laat

bem ,Ie deur uit.otten, on bij komt met gewold door
de ko.ken weGr bioneD ; ik ..oag u of d.t gepormit.
teerd i.P"
Vo" ..itter: • Gij b.dt het port ret zijoer docbt.r '00'
der . ijn ,.rlof teoloongootel d?"
De pboto,r"aC: , W 01 •• k. r! Wat had ik sr and.rs
me. kuonen .anvaugeD? Ik h.d ••• elijobe.r gesch, •.
TOn om de argodrukte exemplar •• to komen .fhalon.
Geen aotwoord. Ik .ohrijf bom Dogm.al. en ,.rwittig
hem daarbij, dat, iodioo d.o"emplar.o lIiot afgoh.ald

~~~::~, ~~e:ra:~:o:~~~ :~: i~in~il:~~e~r '~!t!!aa;~o~~

Venduti~o.

Dinedag 4 Augu.tu. : Voor rek. oiog ' an den Ohio
uees Tao Ting Hiang van eeo regt Vlln op"tal aaD
dell boom 81hier door A. M eijer en voor- rekening van
belaoghebbenden van onuitgeloete pandgoederen te Ka·
lie-G.",oo door doo p.ndhouder Li em lJang Bing.
W oeo.dag 5 Auguotus: Voor re'ooing 'an de firma
Jacobu. Rijmau in het vendu·loeaat v.o en door A.

:Meijar en voor rekeniog vau belangbebben den fan

oDuitgelo.t. p.ndgo.deren t o KrangaD door don
pandhooder K ot. log Tjoao .
D. ndordag 6 Aaguetu8, Voor r.keoiog van b.lang_
hebb.nden io b.t vendu- lok•• 1 van eo door H . L. d.
Lyoo on voor rekeoing van bolaDghebbooden van on·
ui tgeloete pandgoederon te K roogao door deo pando
houder Li.m Kim Tjing.
V,ijd.g 7 Auguot u.: Voor rekoning van belaogbeb.
beode van houtwerken t. Peogapon door P . Buij., eo

,oor rek e lling van belanghe bbeoden

va ll onuitgeloete

pandgoederen te Pakodjan door den paD <' houder Tan
Kam Agoan.

ADVERFJ.'ENTI"EN.
Op miine vendutie
~

van Donderd ag 6 dezer.

I ~~65)

ki
, us
'letn ewonrden

Vlerk~O.ChLt~:D!~y09••
•

Op Maandag 24 Augustus 1874,

humor

de ironie een. dieht ..r •. Spot i. de ruwe ,ui.t.l.g die
een buil Rcutorlaat, . ohert. ie d •• pelJeprik d,e meer

des morgeD8 t e 10 ure D,
ten ove"loan on in het 10Mai van ho' Vendu.Depar.
temeot fan Sam ... ug , door do . erete .Hypoth.ek.

al. van d.n doom oDder d. roos. humor de pleister
die t.gen all. won den helpt. Togeo .pot be.rt de

eon regt vao op. tal voor oohepaalden lijd ge,eatigd
op eeo .tuk:

de humor breoKt bem tot vrij"illige ooderw.rpiog.
Do spot komt uit hot licba.m, ocbert. uit hot ,.ratand,
irooie uit dec geeo, ou humor oit h. t gemoed .

b. bouwd met eeo P lankeD H ui. en Steenen bijg.boo.
wan met P.ooe" gedek\, gel agon io de Kampong
BAROE nabij de Sam.raogoeh. ri vier. wijk L etter
A. No. 15, .taaod. te r name van L. A. B. SOHOT .
echtgeooote van W. F. DE GRAAF F.
Mr. J . R. VOUTE qq.

of minde r di ep in h"t vleellc h dringl , ironie een IIchram

boudster kracbteoll!l hare onherroepelijke volmagt

E e ne panicR.
Onder eeo lijl.. L.et in '1'rie.t ont,toDd dezer d.gen

Sam ...ng, 23 Juli 1874 .

was boven ..Ue be8cbrijvlog. Houd~rde meoeci:en
liepen echreeuweDd de zijstrateo in, vrouweD lislen

Op Maandag 24 Augustu s 1874,

kleederan van bet licbaam. M e n zag oen prielter in
vol ornaat wet een w813kaarB in de band op de v)ucbt
slaan. All en ri epeD wild dooreeo _ kortom 't waH eeD

dee morgeD8 te tien uren,
tea over.ta.o en in bat loca.l ,an IIet V.nuu-Dopar .

toouo.l vao verwarring .00 wild ten teugel1o •• ala eeo
overatrooming m.t geen Illogelijkheid h.d kuooen ver.
oor,.ken. Geen vao do vluehtendoo wi.t de r.doo op
te g e v8 n waarllm hij eige DJijk ,lucbtte .
Ook der proce.sie oelv. wao de echri k om bet bart
geologen. D. milit.ireo plaataten de bajooet op d. go.
weron eo b•• chermden bieecbop, pri.ate,. en aHaar
voor de toe.troomeodo meoigte.

tem eDt faD Sam.rang, door de eerato H y potheok-hocd ~
Iter, krachtens bare on herroepelijke l"ohnagt:

van een E RF,

bebollwd m.t eeo .teeoeo pedak met paonen geJekt,
aau de West.oijde van Jen weg van de Ka·
zerns voor de Obineecbe Kllmp, wij k L etter J. percuel
No. 40 b. eigandom van den Cbinee. GOEY '1'JIIlM
r AN.
Mr. J . R. VOU1'E qq.
Samaraog, 22 Juli I SH.
(1061)
g~leg.1l

E r liepeo natuurlijk. bonderde gerucbteo omtrent de

neD meer of wioder fiwaar gekwet.at.

Mevrouw van lIeerlen.
Kinder-Bijbel,

I

of

Eeu nieu-w-e Dlunt_

To

Bijbelsch e verhalen

Bru•• el ia eene muot in omloop, die een ..tyro
op Fraokrijk. toe.t.nd bevat. Het io .ene parodie

VOor

Jonge Kinde r e n .

vau een 5·frADce,tuk . Aao de eene lijde I-iet men bet

borotbeeld van deo maa..cbalk.pre.ideot, mot het omBcbrift Mac Ma~o. 1 - Sip/en.oat. Aao de Aoder •• ijde prijkt ~on w.ploecbild, dDt io ,i.r ,olden ia verdeeld. T w•• d.... ao vertoonen den kei.orlijken ade·
Jaa.r en do t.wee oferige bet wapen van Ohamoord; de

drie 1.1I;;n. Een kloioer w.pene.bild meL azuron grond,
waarop. do phry-gi.cbe mut., b.vindt zieh ill bet mid.
den. De boide .ceptere, die . icb op bet e.bte sluk
acbter het wapenochild krui.eD, .ija .bier door een
Ewa.a.rd,

l1eQ

wijwo.terkwalt en

(754)

Om

" .f ?".-

G. C. '1'. VAN DORP en 00.

S til b e i n e,

rO ~8t ~an

stalen voorwerpen te doeo verd wijnen.
per .tuk a .f 1.-

(292)

tweo wtmpels venaa

gen, welke lutete d. namen I,oordes en . Selette drageo. In pia... ,ao bot kruia van bot loglooo. van eer,
b.ngen t"ee mod.ill. s oodor bet wapen.eblld. Eeo
d•• nan .ertoont bet H . halt eu de a.dere bet be. l.)
der R. Mugd. Boven de Kroon van bet .. apeo een
kardioaalBhoeri, die bot geheol ,Ia met eon domper
Bebijnt tedekkeD, en dlarbo,eD eeo straleode oon lD.e t
het op.obrift: Loyaia. III ",Iaato van bet raodachrlf't
, Di", pr.!lv.la hONe., .taoter _Die. p•• it la h."c....

(1060)

Openbare Verkoop:

Vao .ebrik en ontroeriog in .wijm, and. ren rukten
61kuuder, dOJr ~deti wederzijdB vast te ki emmen, de

OQ .... k van de paoiek; 't waarachijnlijk.t oelIter il dit:
eeo HOUW werd door de hitt. eo bet !lodrang plotoeling oog.eteld en ,iel neer, waarop de n.a.t. om.t•••
ders am water rie pen . Wollicbt is bierdoor de mee ning
ont.t.an dat d •• Ioederen v.n deze of gene door .en der
t.lriike wa.kaareen uadd.o vlam geYat, 81tbaos meD
heeft oamiddelijk oa den kreet om acqua (water) ou1<
/uoco (vuur) IIooreo roepen . 10 bet gebecl zijn , ij , ... ..0-

van

Gouvernements G RON D,

~~~~;g~ija~o:r~:!ge;:~~~nio :~.t:a:=: ~;t.:l~\:uer~ ~:D o~~Q::e~:g:~;i~~::d~i: ~:br~~~c~:.i:er;:l~~:~· :=~:
wan, dien men bun ha d aaubevoleo. Naor 't Bcbynt,
/:floud,

0;. all. ", nom? Waar sa.t het tocb met ll'ra.krijk
uitbetal.n, . zooalo overal d. gewoon~ iB, dan .ou d.t
boeD? i. de .naag waarmede bot oeker ii, dat het geal1.o Diet gebo ..rd .ijo. W 01 ie wasr. toen er een po'p.ek begint wanoee, twee Fra.ecboD . elkander tegenIitieagent waa bij gokomeo, dieo miju n ouw wa. gaao
woordig oDtmooteo. Een hoczg0l'la.tat man in de poh"loD, too" oam mijobeer terstood een heei ander.
Jitielle wereld 'ao Frankrijk, die iD de gelegeobeid ia
houdiog a•• , en bewee,de nu, dot hij op de rekeoing
ean ceer goed oordeel te ,ell un o'er deo t.geawoor.
der portretteo 'aD zijn doehter w.obtle".
.
diae.. to.Btand, beert deze 'rtag beantwoord, op welV.orzitter t ·, t doo dillkeo o;ijnheer: W olnu, mijn.
ke de me.lten .ieh oDb.,oegd .. hten uit.luitsel te
beer, wat hobt. gij hioromtrent un to voereo?"
ge,.n. Ue eorre.poodent .ao de 1 ..." deelt dit antDo dikke mijnbeer: ,Hoe mijobeor! Eao . ador .iot
"oord. mad
. e. , H.t i. ".aracbij •. 1Ij k,. dnt de commie-loi jn dOCb. ter voor
e.en winkolraam teoto"oge.tel~!"" En
Ji. foor ' ll,l ~ oDl~itn&loDeele wetten bet
.ooretel 0..
dao, in wellt
bad die mijnbee. daar bot
Perler .",werpen ••1 on d,,1 'aD deD beo. portret mijnorgezelachap
doobter geplaat.IP". Vlak naa.t dat

,iJIIi"

is de 8e narh fBn een denker en

~~~t~~~:~~~!hg:~~~:~L.~nlD;:~t? ";~~c:e:ad v~: ~:~~~~~;, :~~ t~:~o w:.!';:;h:~~:~~· o~r~:~~~~le~:~ ~ij~

b e merkt en tij

----------------------~

Aangesla geo

0 pen bare Verk oop"

Ze ldell word e n schij nbll8.l· helz~ lfd.e beg rip aandu i..
dende woordtm Wder met elkn.ndc r verward dq,n spot,
scherh, ironia en hu mo r, ni Bttegen 8ttu ode i.~j ~ cherp

~~,t::~p~a~; eie!~t~·!:= e::nP~:t::::e~~;'~~t;~ije~~:t~~ij~: ~~:r!:~o!e;;~D~ak~~': ~~o:;tC~~~~:'tev;':~~~in:=~::n;e~ ::~:~~~O~:I~;
r~:~! ~'. 1~~:tC~~~. e:~D .:::: ~:,~ ~~ r::
bloeddoralig werk . Zij teat de ge fo lgen a,an In plaSh ~!,n
volge J er aan.klach t, door BeD pb otograaf tegen hem
reId j ir onia

de oor..ak. Vredebonden doen op •• nt,menteelo w'Jze
nieta dao .ieh .elven belaehelijk makeo. Het Roode
Kruie en de commist!iu voor de gef6ngenon doen daareotegeo we! wat. Zij doen po.itiof k".ad. Zij bo,or·
deren den oorlog. Bet Rood. Krui. gaat uit ..0 oen

bezoe ken .

maar bezigoD, om die r.ic htbttar uit to drukken, d e
ChiDeesche karaktera. Waarom I!; ~ U lDe n Diet voor

bet Oui neelehe tookeo . bui. _, io Nederlao'} ,h ui",
in Duitecbland .. Haulh , in Engela.od I ' holiBe u, in
Fronkrijk , mai.o o. lozen. em . E en . lgollJeoo reeda
gebe&igd .oorb.eld zijll d. rOUleinsche cljfor.. I. ge·
heel Europ. en in ,.1. aoder • • tre'en z:jn de.e ger
O
rheden dar Ohin.osehe hoi met
lijkEe.igo
e..
nptO
oOtb.,bijoond.
I..ee'.·'b' eie
rdt· s .··.il.k_oZn
· lien eZi)n' heiu
ge...
o ot·
het oog op het
roo"lel van den
beer W ade .81.ulleo
wij later medede ol6o.

aan de blikkeo der voorbijgaoger. bloot te .teUen, 't

lijk, wanDeer men be m yoor lijn 1Jloeite met eeo eli..
ch c laat zi t ten, gelijk de dikke mijnh ce r gedaan beeft

o

winters tUflscben

G r"z eD Fl orence te verdeeleo. Bij laatstgeoo.mde plaatB
heen hij eeno villa ·ter w.arde v.o 700.000 tiorijnen
aanJ ekocht. Hij ZIll aIl een zoo nu en dan WeeneD

mlJnb.or een onverklaard goble.en

Eeu .......l"'~er.see'e

~escbiedt.

VOOrll8IDona r;ijn, zijn vorblijf des

G. C.

'I'.

VAN DORP en Co.

Engelsche
OPleerpe rsen in verschill ende
afmeting en.
opieer boeken.
opieer inkt,
opieer kwasten.

t

(1588)

<l. O. '1'. VAN DORP en 00.

. "'.'

..

" ,'

'

I

J. J. van •RUIJVEN.
Banket Bakker

LO TE ' N'

'
.
in de .
.
l)otet" U ' van ·DfJm e8- Ha"'d 'Werk eo.

BOD 1 0 If e;

(198)

ten behoeve van · het

Samar"ng .

zijn

Versch Indigo Zaad,

teb~komen

ran .Portn.. t.1 do or

don Heer COI,ENBRA NDER
met de me eet·e zo rg veu:&lllel.d 0D pel' mail aan
ons gezonden thana ontvaugen t'u per' kat tie t8 be-

bij

SOESMAN eu Co,

Bi'l"'U~D

(1039)

(18G7)

TINS

t,

a kt in h : iS'jes YH·U 1.QO

G, CT, BATTEN,

BAZ I\R,.

110

Vfln

do,

95 N ed erl. du iu:en miden! ij n
110

dl'uk fan llOt, ZOi.l gnDstig belwude:

125
140

do,

4 1~.

~

43
127

IuJaDdsch Eteu .

ii

u

Wp.schtnl~ lH"

105

/I

,
OOI! so les.

I'

CuuJItu..re1 .I ,

Zure n.

55
,1.8

88 " 4 8
100

X

45

" 110. X 50
.'
..
•
,, 120 X 56
.
W fisch t&fel~ tn etd~pge:r.e tte rug en zijsLukkvIl

"

YI:11 8~OO:.:~

DOtllllllltig in gu ric htll regis-tel'te, r ergewllkkelijk en het
opslaan cler rtOlc opt,en.
Ilit d egel,11;. Kookbo e k d"l, r eed. ZOO s poedlg!l Ill'llk.
k en 1I10c]l1; bdcrou, n~rdlellt: Z(\kel' (Ion plnllts
io elk
hulsgezin ll' :lar men prijs !-ItcH OIl cene s m 8 k e J Uk e

b6rcidIu g d el: spUzen,

__--·R'1i-mte- en"-~'Vitte Portwijn,
0 0

r R oc

0 U

v a. J e

Be e n

(66'7)

t

B n .

F. H. BOUMA,

B.A. . Z..A R.
E en klein portijtje eelite
CIGi\.RE~

HUVana.

als;

I mp erillles, Regnli~ Real en R egalin . Brit~a~ie:.~ ill
ki etjea vlln 25 stuk en Intiwidas BUP0tlOf, feon:. L on cires llUOf5 en fl or chinesca. in kiklLj es vu, n 100 ~ tuk.

Puike CAVITAS en
OIGAREN.
T urk.ehe TABAK II che Pijpen .

HABANOS

1. Manill.

110,

Tab.ka-pijpje . en longe Duit·

(687)

B , KAIl:l'HAUS & Co,

RA ZA Il
JLJ

~ ....

~

".

Zeer lek ker o Zoetemelksclle en KODl\jne KAAS.
(686)
B, KARTHAUS S/. Co,

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

(117)

ENGEL HA R D

&

00.
F. H. BOUMA,

(664)

...

H. L. de LYON,
a{;~ ed li Hijluigen ran

lllHl

\'Iln tlll'en.laaude IId vol'teutie
teel< end o kenni,
,Int reed, zail . nn e

eell OA, LEC.LCJ1.~.
cen ";';;' u. Vis
e en I\:lYLO,H , I).

"Jo ;

1't;)rw ijl uog lU eHder& verwa c lit wOl'Ci un.
H , I,. DE LYON ,
(742)
Arent "001' Midden JAVA,

Heeren Fabrikanten.

(66;;)

F. H, BOUlVIA.

Puike tlanilla SIGABEN.

Cavitas Hnbano e n
(666)

Oortndo ,

F, H . BOUMA.

SOLOSC HE

Tongen= en Angnrkjes.
(427)

F. R. BOUMA,

V!t~~e~~~~~~~:~M::~~:l~Lp~~;, :cr~n~::~e~e~7::~'B ~~;:=

DO. eave r e il) vau. 89 dllgen VOJl Southampton te
Ba.ta vi a, aangekoman. '(;1\1 verJUj~del~i t t t} gdU medio

bru..ilcclijl{e prel!ll en en conditi eu.
(2007)
E. lVlOOlti\fANN <"< Co,

Vooroo6mr!6 bod ~ m VOl)rt eel) ,I:. ee :t8.milllJ erden geneeshe6r en ht!e ft cene ],-felkgeve Dde Koe a~D boord.
Your fra.cLt. eu pnBBllgB t e adreBS el'e n Aao

Brand- en Z ecgeV:l-iU' :Lantenemon t egell tIe ,dhier ge-

,..-W ordt Gevraagd: . . . .

( ,b 150 Oub. meter) nanr ·Onru.t door
(972)
p, BUIJS Hz,

I il.,....'~
____ 11;E~NDEJ KUlA lilt,l j~1 1I111\CiIINlsrf
1

., 1

"

5

i

e 11

D ool' hut cugtl..ger en mn e en bekwl\ma I--i:ok beveeH d tl on darg et ee keude zic h tninr,nnm nan .
J, VAN JlUIJYEN
(105i)
B o dj o ug.

.r.

Holloway'S Med.icijnen
HOLLOW.\Y's P,LI.EN EN ZALF. - Gt.vaarlij ke m nr rh~l'l. -_. D
e
o017.~ken dezer ver7."lVakkeoae ziekte zoo versobill
end, en (t il l'I'ijr.o
aall V:l llen too ,·e r:lude.lijk 1.ijode, gercn ceo voldocode reclen
nil he~ btlRngrijk Ilfin tal bartr Blugll)ffen, Onder H(1l1o".. ay'Ji behau-

harer

.
I~

j de IllUf ergt!lee kenden b~BtQ.at
ge legeuheid t ot het ot, cadtere~

van P.L ATEN, PORTRE1'l'E N
on TAPISSJ<JRIE WERKEN eu bet opplakken en
forni ... u Vnn KAARTEN. ail e. togen de min.t mo-

gclijlm pr ijz rm .

(102,t)

Q, 0, 1'. VAN DORP

en Co;

.:~;!fag~ :~e~s g~n;t~~Z~~~rll' ;~~~:ij ~:ie~~eRg~l\l\)d~~:~~r:~$ f~t~i~';~eZ~~~~~ __ EXPBOITU; ~;N KOlIUISSliI KIHTOOR.
Expeditie
tdlu
lJip,noolao.
~::~~~~;n::lcZ~jo :~llf z~O:~i~: t:rzj~t~;dvl1~ee: e:n!~~i~~k iel:r~e:;;~ de n VAn Java, Illlflr al Jo. pl.o.o.taBu . t.I.aarbuiteD r.oowel
ala
Europa volgr,na bek eud Itu~g tarief,
Beide milldclen

W!'!rhn

IOZ~Olg .

f 5. Potjeg zulr

Vall

Villi

oordeel iu-

~~~~!t~:e~~'ikt:!l~aea~~:l~,n zi:~:li~l~~ j~:i ~l;e:;:~:igatf~~~~:ite:g g~'~~II!~~
1. f S, en

17

ronde

BATT ERIJ PANN EN
gegote n ijzeCll!l
groot.ete

id \'a0

in vera ch illelld.., ui nl '-'DBien waa.rfan de
S yoet in d. m,

l'e Le \' u gr u oij

(888)

l:LUlRlS.

in de

nI i

0

tI

(712)

_ __ _ _ ,. __

t'

._ ._~l

~ p

(!

k @.t r

II. A

l.

HOE:600.

___ .. _ .. _. _ _ _ __

' ~

f 1. f 3

Chtribon W. CAL)STANS & Co. (!'ag:l! A. J, van der VOOR1',
Ptlcolo.o.g .. u W. )1, HA NA So lo ARNO.LD en Co. en COENAES
Khtten J, D. S L1E~ ~hgel a.og J, A. ZEIJDEL. SBmarllDg GOJrJl
•

HART .n Co, DE GROOr KOLFF .n Co , WANN"EE, (/, C, l''
VAN DORF ' u Co, H., L" DJ! LYON en
~~
W~DN~~

go ~tlcl'e ll nBnt lIe.

UII.l1r

Vervoer vim producten van af het .t.tion
no.r de p.khui,ell op de _<,ha.1 per pieol Sllik.r f 0,12
,
, • Ander. productenf O,lB.
BiJ we~in g LLIUJ dtl ~po o r, ullDsprnktdij.kh eid roor

oll d~rwichtB ll.

Het uitvo.e rell

Vl\n

Kommil'!ui on eo het·

ill

eD

uit.

klnr.n vau goedereu t.gon .Ie.bt. 2 '/,%.
Rekornmandeert .ieb beleefdelijk ,oor bot boude"
'
Bam.rang H.ereoet,a8t.
(284) ,t '. ZWAGBB.

'an Vondutien,

Te Hour, Del II UI S:
op

.--. ' Bi

f

Te Koop!

Etell ill enbui ten 's bnis.

117 I E lJ JJI 81

, n / 5,

Batavia , SotilrJrong en Soerabaija.

VAN

500 KROMBOUTEN.

Red.lct-i e dOl' S fi, ill fl r Q II g Bl~ h e 0 0 U r a II t
1.Otlkt bcrichtge\'el'H in de \'ooruill\lllsLe pi :H.i- ~:i n 'i:~ U
Jal'a e tl do bnitenbczittill geu. G iJheimhouding wordt
•• «ekerd ,
(1051)

kelllrde werk in g', rt"all.ruit liitl ouk o ut ~ bat.

D" A gent6D
.
E, MOOR3IANN <"< , Co.
(1066 )

D~

lijke e.o buiten.poflgc
Doo!jts Fillen TaO

ne.r ROTTERDA M Ye rtrek'ell,

(67~)

FABRIEKS-BEN OODIGDHEDEN,

me~

Au.~u.tll'

-- ------

en bet n i t v 0 C l' I;) 1\ ran Ilud ol'e co UI IH i fl
houdt zich 8 t~ ed s beleefl IUlollbe\'ot on,
Q, Q, BATTEN ,
(99G)

W(lD<len de zetel \'an de ziekte i!l, want r.i3Qe llilten

HOL LAN D,
Kowlllandant R. BERKIlLBA CH v, d. SPRENKEL.

--~' --' ------

Y 00]' het, illkoopen van

B, KARTHAUS & 00.

Waschstellen compleet.

JA VA.
Bet Nederlands che Stoomschip

'«~1}}\\,..Eell H U IS:

Prunes d'ente Fransche .

\'Oor 12 persoDflo .

ge \,Bstigd te B ,,!.m;h/,.

U Gl'aVeert op Steen en op LJ
Metaleu .

HAl\i:M EN', puika W e.tf".lscbe.
HARIN G, puike iu vnntj eB,
ROLPE NS, in .topftesch.

EET SER VIES EN,

StoOIDyaart·!faatschapp:ij

werktlliglm nd ige wont pl."leiog,
A.-Ire, Letl'. p , B" re~u Sam , (0 1ltau!
(1 030)
__~~_ _~

B A Z A R.
(560)

en Suikercult.uur .

Salari. na.r b.kwaalllheden, Adre. letter P. T.
bureau Samaro ngacn. CO"I'Ollt,
(1033)

"9.lfij

Tw;~Kn\nlliill~' Z~C. " ;~-Bfilntl·A~-s~;;~· Maat;ehapp;;:

.Fnl..II·i . . li.n l'c r. ulleu voo rradi g

M'" onderge
.nDi e'd ing
g,Gefc de Nu,,1'

Gouver-

Gevraagd een Opziene!', ....

Uti uuderl{ctechrufcn Agentcu VIUI ho vclls taallti e \'e reenilti",.. beri!l1leroll milS de~ e b()lallllhcMuJmlcn, dal str.cds YOUI' de ver1.ckmde.c
vcrpll l( icJllJ is, bij rcr. [;ullI! va n besGh,uligoh old aan t;OIWEliEN
Ie
Amsterdam l'cne kenl on allliHr ;t ~ o~ r. hr;Jlill. do O \'c rll!.~gin~ van een
Oeclaratoir, door !Ie]] als Aselltcll va n hO'i cli gplOehle V e reelli~~ ng
af
tCKt'·"Cn volgBns het daarvau hc!- la:uuJc ~ II ten IlUilnelll verk.rlJgbaar
mod el, daL voorls ail e sellrirturel1 , Av.uY-Kl'OS Rekonil1l{en en verde!"£! ho w!j wo , <llh ier tcr plaalst! upgcllIlakt, 0111 tlc · schaJe ,
tOOwei aim GOE I.)RH F.r~ .11s :;.10 SCII~:I'E N t" AfIi.i /e,.dIWi lIen.c kerd,
Ie eonstat ofcll, dOor hunnc u~lldtt!ekeUlll~, :I!.~ AKft nl~l' ~alJ LO \'enj:81IH'ltlc Ver(lenigl1lg. m1lt!tf'1l wlJrd,lIl gewaarll1c rk.\.
SAntnr.1n.:,
1>(, rr(~ pft..R.1 ...'" Co.
i\' nvr.mhnr 1 8~i.'I.

a.ls

bij een. Suik.,f.briek, bekoll d met de JavoRDsche t"l

Sebeepsgelege oheid vour bet. lr"nsport

Zi.j ll, te rwijl te ekclllllgen vnn lUj t oigtl D OIl sblleJl roor be.
kl ee dsol up !llll.ll'l·n.ge st. eeds t e l' bez ichi jgin g word e n
gezonde n.
"8el'lte!lin go ll op lever ill lj w(lrde n In t>L i.lf'D m ee&len
apoe a uitg eyoe rd .

De lli eil~ien r

Eau de Oologn e H. S.

li\llE:\UOES UllITMWIW & Co.

R ijt uig- fllb l'i eknlllen U11!1 d~ .Hilt hij Utrecut utlhben
de ee r bekenti to mnk on tl~ t bij bu n A.ge n t
Midden .TAV A do Heel'

gewoDn

600ft in kIdue on
goed r.:.o011.
B , KARTHADS & 00.

--- ~--

De Heere n

--

B A Z A R.
Carpetten en nlcntives
groote

fl1a91

Tc bclo.oruc n hij all e BocklmudclIlr en In IIHli e
a f 2,GO, r r 11 u C~ () IH! r Il ost f n, ~

(889;

v

CllZ.

In1a-.ul""'cl t.e Gebal£11:01 1.

59
59

in slai!t 8ollandsch. FraD~cb. eo Huziek

te Amsterdam .

G e "bahl': Oll

'I

EEN E DAM E,

Vereeniging van Assuradeuren

YO ~n.- d4,.:" Holl . l.'i:eulc.en .

Sa.'lubu1s. H e rr,y,

(964;)

naDte, beusch. en rat..,eDlijke behandeliog prMerable
boven boog Salori..
(1029)
Briefen friloTJCO lett. Z. bureau S(J.)/L, Oourant.

(1629)
p, BUIJS. Hz"
S amarau,q,
J , BUSSELAAR . Solo.
BOERS & 00 "
Djoejacar/a,
Agentell houtaankap Repaki"!!,

570 beproefde receptell

Holl. en Illdische Renken.

B laden vn n kUQ arjes vun 4)
~
.' 4 0 up 50 l~ederL d UIUl an .

Bu fBLten

,.oedkoop bij

'eel

IN HO U D ,
R e c e p"te n

1·1. n is ve n cl n tie n.

Kleine Balkjes, Planke n
en Spaul'ibben

VOOll DE

een fnctuur Wl'f CAIWAILI. llL4.HlIlER nIs ;

reoowuHwdee tt zi l! h your Let "outfen "au

te onderwijzeo, weDBc!Jle tlonu plaat~ing

Oost-Ind. Kookboek,
bevattende 11l Pe1' dan

"..-:F. H. BOUMA,

BAT,KEN von "Ue a fmetingen, KRO:r.mOUT EN voor
wa.tel' ,<ielen en Ohineeoeh e KOFFillMOL ENS; PLAN.
KEN, SPANRIDBE N, PANI,A'j"fEN , ROUTWER·
KEN yoor kurren enz.
, ·· -Ook- worden hOiltwerken op 'llin'it-gl!Z'"gd~ ·
N.dere inlichtillgen te beko meu bij ,de agenten,
P. BUl.TS H z, te SanlUrn,ig,
(93<1.)
J. nUSSELAAR te Solo.
BOERS & Co, to lJjocdjakarta,
eu bij (le n ondergeteeke nde te R.emhc.L
HUDIG.

G. C. T. van DORP & Co.
DEn..) E

PaS' O1ltpakl
R (lD de tnfelbllldc n
do,

~ tul'S

N amena b.t vendu.departi"n~nt
De Becr; Bo.kbouder
OHASTEAU.

(1063)

J.IEnBE8~

I'D erI. C 'elebras it / 55 de 100,
R ,einitn s Ii /' 16
De kistJ • • van f 55 zijll ill blik gesoldeel'u, Lerwijl

Pa(),~ a1·-rf·$ ({tlp,

lchlerslallige Debileoren,

Verkrij gbaar:

VerSChB Bchte Ha vaunah Sigaren;
-verp

(1064)

Ban bet Vendu-Kant" or , Albier~'ordori '. beriuDerd
bunne .e~. uldeD o'er de 'inaand Ap r i I uiterlijk" .op
7 Aug n ,tu 8 e. k. to ,0lUoen ter ,oorkoming ' .an
geregtelijko vonolging.
.
'

.. 0 U '1' tl.i. l\' H i\. P

Han I. :n (I h
ontvangell eell part\jtje

Onlallg'foj If. warn , 'an de pel's
bU de lIoeli.lllll llUelal'cn

SOUPS.
BJ.TATJA.,

Villar

di d sigateu ill pllkj ea Vllll d r i e U!ln d l' i e in e lkBD~
del' gedrntlid zijD.
(1023)
G. O. T, VAN DORP en Co ,

SUNDRY
PROVISIONS

(995)

Villar' y

Iilamar"ng, 3 Augusto. 1874.

(GEDA NGAN. )

t.

Preserving
Company.

van. ':B';~t~~r .

B. F. DE BEIJFF,

Be.tellinge n op aile ooorteu van DJATTIE.HO UT.
WERKEN worden nangenomen door den Admini.
"troteur
G. M, GRIBLING"
Al"e$ per "poor Hall. (hdangun ,
(970)

~i~· 81·ell.abrieh.

Alejandro

~Ieal

5000

ami

[ lit de

R~t .Ooinitli

Bout- Aankap

Me. NEILL & C",

H. L, DE L YON ,

Sijdney

.lfilte rdoek .
vel'hrijgbaar bfj

Ontvangen per Anna E lisabeth :

.blJ

OLTMANB.

(%8)

Cm'lsbel'ger BlEB.
Apoional'is \V ATER~ en .
Champagne .Moet en Chandon met
Cel'tiflCaaL

~ ••tnurai~ahb.k~nd, . ~~"doo~

"0.

G. O. '.1.'. VAN DORP & Co.
Prijs van het Lot / '2.-

(246)

~ldBar

somen

HeHoplit6

• He.ren aand~.lbond.er8 io . d9 . N.d.rlond.cIo ,I.tI"'cA •.
, Sp~oNIJ8g,. MQat.c""pPli., tim zijnsn,Kantor e, tegon', lowl':
.oh"g taD b.t«I~I!i!>nd bowij. no .. ' 2. , kan , belQ~
;~f!:~ o;~rd::.D bed rag van/28. p8ra.ndeo~ •..,

.

Protes tantsc h 'W"ees-en Armhu is te Sarnar ang.

,.~.,il'"Yang,

bewoond do or den H,'er BOGAERD1' .
(1059)
N, KLOES~IEI.TER.
CN DER 'l'ROUWD ;
WILLE~{ JA.N CORNIlW;l \' EE'i'Sl'RA
ell
ROSE F LORE GERTRUD!! SAIJERS
weduwe L};LI'J"VELD,
Kendal 2a J'ulij ISH.
(1018)

B

"H&lleD vaD een Zoon:

. ..

s, G , ml BGRoYE. :

geboreu . nIiAU.~S ~
Ba;ular Go".iloanp. 28 Juli 1874 ,
(J.056)

v er lPd e n:
'
lIURIA. WILHEU,IIN A ALIDA VAN SOES1"
:
. ..
ruiw 3 JIlof\DdeQ oud .
K.Ji-B.gor 6 luli ls74,
(992)
.,
....

O

p don SO Juli 187<1.. " ,erl.ad de ' Heer WILiEM

O

KLEIN, iii don ouderdolU Vuo · ·!5. jllren, be •.
treurd · door r;ijue .. nag t'l tateoe k.l oderoQ. kleinkindersn en ve·ruere ftt.militt b6trekkinge~~ : .

_~~~':~ 187~~~.~
. ~ (1082) .
Yerantiwoordolijk Red.cte~r :!Ir,R, VORSTMAN .
S.olpendt.lkkuij -

Q.

O. T.

VAliDOBl'~iJo; . ~,

'-

