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Hetbeh eer dar Buitenbezittingen.

I
•

Abonn emen t sprUs

""gelaten, .Iecbt. in ',oover toepasselij]< zijn als lUe~
""dat recht beetan.nbnar .ijll." Nu vrage·men aall den
"intiemsten kenner van het Inlllndsch StaatsbIad,
"die geerl bijzondel'e studie van de Buitenbezitti n"gell gemaukt heert: hij .al ' t niet weten. Toch
"worden de zaken de,' Buitenbezitti ngen in den
"reg el "beheerd" dool' in dat opzicht even onwe·
"te nde directenren. Mij is de i ndrnk bijgebleven,
"dat de staatkiihdige nangelegenhe den de,' Bulten·
"bezittingell eeu gestadige centrale lei ding niet
"kunnen ontberen; dat de ·toenmalige regeling in
"de behoefte kwalijk voorzag; dllt de Regering
"moet worden bijgestaan door een deskundig hoofd,
"uiteluitend met de zaken del' Buitenbezitti ngen
"bezig." Dat deskundig hoofd 1.OU moeten zijn een
hoofd vall een nieulV Departement voor het beheer
del' Buitellbezitti ngen. ·Ill ' 59 wel'd dit voorstel
echter door de kalllel' ver",orpen, niet slechts OUl·
dat het twijfelachtig was of weI genoeg gesehikte
alllbtenaren vaal' zoo'n ui tgebreid gebied als de
BUitenbezit.tillgen te vinden waren, maar ook Offi ·
dat men v reesde dat het nieuwc Departemen t met
de andere in botsing zou komen.
De minister ZOll toen in het beJang del' kola·
nien ell in deu geest van den heer Fran. en van
de Putte ge bandeld hebben door een ander 1'001'·
stel in te dienetl, cat hetr.el fdc doel bad. Een ufo
deeli ng va or de Buitenbezitti ngen 31Ul bet Depal·te·
ment van Billuenlulldsch bestuur, wRarop tbans het
'1'. v. N. I. weder de aandacht vestigt, zou hetzelfde
nut . tichten als waurop de beer de Waal het oog
hafl. En zan eenige jaren geleden een scherp t ?ezigt op de Buiten bezit.tingen reeds van veel gewlgt
geweest zijo, ill ollze dagen is het van niet min·
der belang.

Men beeft de asnleidende oor,ask ~tln menlgen
opstand, niet zeidell. ook van een . bioedigen oorlag
in· de . Buitenbezitti ngen dikwijls toegescill'even nan
de onhandigheh t en het onverstslld van am btena·
ren die daaT werkzaaro zijn. Bij de mee.ten hnnner ontbreekt het in den regel wel niet URn yoldoende kemiis van h et volk, zljn gewoontell en gebrui.
ken,· maar waarover de Regering dikwijls zelve
heeft geklaagd, uan de noodige tnkt am Illet de
blander., wauronder ze leven, am te gaan. De
geelllpIoijeer den in de Buit.enbezilti ngen hebben
aJtijd ' bewezen meer toezigt van het centrale be·
.tunr te behoeven dan die op Ja va, niet slecht.
omdllt de Javaan het sterkst aan ons verbonden
is en ann de hechtheid van dien band minder te
twijfelell valt, maar voornnmeJijk omdat de ambte·
narenbuiten Java op zoo rnimen af.tand Van de
hoordstad verwijderd zijn. Wordt het hoofdbestuur
dagelijks ingelicht allltrent den toestand van een
volk dnt zijn opperheel' nog slechts bij naam
kent, dan kan dnardoor voorkolllell worden wat
thans Iliet zelden tot ongeregeldhe den aanleiding
geeft. Men lean mooi prnte n over decentrnlisotie,
men moet weten in welk . land m en halll' toepas t.
De task van den gouverneur generaal kan, zooals
in den ~aatsten tijd yv ,~n:fd~~i'e nd gebeurt, vOor een
gedeeJte gedelegeel'd worden ~p zijne hoofdambtenaren, maar aan eene grootere decentmlisat i. (1)
dan eell m iver adminietrati ve kan in Indie Iliet.
g~dacht worden. Is in een l'egeriogebele id onder
Jiberaliteit te vers taan het ueste middel tot een
goede verstnndhoud ing tusschen Regering en gere'H..
..•....._ ._-- - ---_._- - - - -- -geerden, dan ;s. met bet oag op den actuelen tooBinnenla ndsohe Ber;,ohte n.
8t~nd van het, N. Ind ische volk, centmlisatie yooralenog bet meest aanbevelends waard. Wat in FrankSA.MA·H, A .NGl.
rijk illiberaal is, is hier liberaal.
Mnnngt and geduren de de
Een stap tot h et hier uaugeweze n beginseJ is
lnaund Augustu s_
reeds ,roeger door den olld· Minist.er de Waul ge·
Lant.te KWMtier 5 Augn.tu •.
dann: "De BlIitenbezitti ngen" zegt hij (zie het el·
Nieuwe Mann 12
taat in het T. v. N, I, Junij p. 448) "hoe velerEerate Kwartier 20
" cai, hcbben dil gellleen dat de volksaard, 'le be·
Volle MBan
27
".tuursinrich tingen ufwijken van die op Java. De
»ahvijkingen zijn in sOlUlIlige zoo essen lied, dnt de
Postkant oor Samaran g.
"bestuurder die er komt met een van Javasche toe·
Sllliting va.n de Fran,ck e .Mail,
"standen doortrokken brei.n, g ereed staat oro govaaI'·
SiulZ"por e
"lijkepolitie ke fouten to begaan. Onze Hegering in
Aagus tuB
.. 7
tlu21
"elk dier geIVesten is gegrond op speciale oorkonden,
September
.. 4
eulti
October
"1
eDIS
" hetzij proclamatii!n ann het volk. het,zij contracten
November
" 1 15 en 20
Dcr-ember.
• " met de voraten ... Met terngzicht op zulke l1orkon·
.13
en'J.7
En!lelfclff! Mail.
"den bepaalt het regerings·reg lemellt bij art. 27,
l-'i& Ba.i..u..Yia, 1).£u.I11::011:, Riol"l."""'
"dat "de algemeene verardeninge ll op die gadeel.
~iut:;u.pore.
""ten van Ned. Indiii, nlwaar het recb t van zelfbe·
Augustus,
11 en 2rl'.
Septtmber,
8 eD. 2t .
",istnm IUIn de . inlandsche vorsten en volken i.
October,
9 flo 23.

!

I Prijs der· Advertentieo: vall 1--10 woorden voor 2 plufltsingen fl.-Voor iederp. volgende 5 woorden f 0.50.
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fOOr geh~el Nederl.-Indie f 12.50 per IHllfjaar.
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ml'l8nd ,

l't.Iu..l'-ft","Sftl .-, Tltnor.. Ko"pnu~ en dH
MOluh:llel.1 .
Thill 17tlu vau !:lIke Jnl\llnd.
A~leb me.t elke Fr&.olcb& en Eogelsehe mail .
lntnuchcn wordt MD belaoghebbtnden vrijgel nte n) ook op :"ID.dera
dl\gen Imnne briefeD. un hilt postkantOQf I.e doeu lJe1.0rgeD . ......
De
do orJ:endillg fnll hier heert .stoed. plao.tlipcr eer.t nlltrck.k:eode
post.
H et l!1tr 'iBll .. lllitiDg voor de post om de Oost i~ de'J aVDud!lo
tell !) ur -; om de West deg morgeD.9 leD.. S uur, en om de ZQid
met elkcll !lpoortreill de, morgeD!l teD 6! en '9 voorm . 11 ure,

No..-ember,
December,
Sluiting: to Batavia
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FEUIL LETO N.

pBmtlet en

~ehter

de koopers .tond.n ruillioen.n van

lazars. Wanneer men 2tob. ~Ie wilde koorts herinnert,
wllarmedo de Parijze nBarB de .lrl1tterne veralondsD, itt
men geneigd 81111 cen droom te den keD. Door dezen
vervolgd, door genen \'e rgood, fOOr allen e en sterk
begeerde iectuul", vond. de Lanl,e1'lle haren wcg even
goed DlLar de Tuileriethi als nl1a~ d~ werkpJau.ts en het
dllklmnwrljll VBn den arbeid ar. Parijs wae zeuuwachtig
opgewonden; ae n. storm vau de tegcD8hijdigs te 8ondoe-

Henri Rochefor t.
S.dert enkole d.gen - .ehrijfo H . Witma nn io de
Neue Ireie .Preus, aan wi ens artikel ·wij bet cell en and.r onlle.nen - vertoeft do ruarkie. Henri Rochofort
a. LU9"Y weder in ono wereldd ••l. V oor vijftiell jaar

nagenoeg ontvlood hij een muf bureel ia bet Parij'Zer
f.;bdbuiE J OD! met rinkcttlnd e bellenkap en rnrrellpnk
In de rijen dGi' jOttrllaliatell van Fraokrijks boofJstad
op te ·tradeD. Zich door bet ttieater ol1ngetrokken voe-

Dingen woedd. door all. lagen der m•• techoppij heen

lend, scbreer. bij langen tijd blijopelen en vaudevilles,
aeMtien in getal. Doeh spoedig mengde zicb bitler.
gal in de geestighedOllj de humor ward satire, de
In.btige kronieksohrijver de ge'ree.de laul.ren0t'st •.
'ker; 'en de.elfde pen, voor wie het tot nog tge ge.oeg
was geweset, zoo tij den Jever der Parijacbe bourgeoi.sie
kon doen a.budden, . brac~t bet wegstervendo koir.errijk
do govoeligsle genad •• toolen loe. Napoleon viel, zijn
laud oorlog en burgortwisten nalatend, en de .aude·
ville"ll.brijver klom tot het toppunt .ijner macht,.om
a.nltondo · ruet plolselingeD val te diaper to oinkeD.
No~mt ruen lioe~.Cort een belangrijk wan, dan
i.
dit niet m.er dan oen Leutrale I"C. Monigeen .oleveo·
weI' ••1& da.rop .rij wat hobben af te dingen. 't Mag
. in niemand opkomoo, d.n h.ld der jongo Commune
n•• d een nantoD, ceD Rob88pierre te piaatson eo ,hem
· 01..t .a•• on te verg.!ijken. Nee",t men bij
de beoordoe·
ling va.n personen wei d.gelijk deD tijd in aanruerkiDg,
19anrill. lij leefdeD, don ••1 ru.n niet. ookel. wij.en op
het.eroobi! tusschen RocbeCort . en de woestelingen
. , .... . ·bet .cbrikbewind; ",.,r. ook tU88cben on ••n tijd
end. jaren d.r. groote r.volutie.
.' VOGr FrBnkrijks twe.de keizerrijk wa. Ro~befort in·
tuJAoben eon man von betoekenis. op .ek.rAn .lag.vol·
. toni':. ·bij .en opijtol van weiDigo. blacizijdeu, bij . deed
or !een rooden omo.lag. om .n 80,000, ja .en .olgend
JIIul 16~iOOO ..kooper. ' betwillten elkander bet .brntalll
,

I

en eon ankel milD, een\foudig e'.:'n schriiver VIiD laitA
dit;er~ in de minders soort van dugbl':deo, was !Jet.
die door de mo.ch t van zijn epot op vriend en rijand
tulk ceno verwonderlijk e werking uitoefende. Dit zijn
f~iteD ) waaruit men zeker mag afteiden, da.t het
yolk
in een zieke1ijken toestand verkeerde, -locb welke evenzeer getuigen, daL de man l die G8 oorzaak van ZOo
ieta Inoe8t heeteD J stellig niet gehe(>l en 8l onbedui-

deDd wa. en tot op .ekere boogte een merkw.a,dig
paraDoo verdient genoemd to word.s o.

Moest.l gelooft ruen, d.t Roeluifort, ~.De:d.p••1.

Gchrijver van politieke artik oi en opgetreden, uit eeu
gril en uit o,erm~ed parbijmao geworden is. Nieta is
evenwel meer llnwaar. Wei behoorde hij niet tot beo,
die reeds in hun j eugd \'It,D lauweren droomen, in de

politiek beba .• ld; miascbien is don twintigjarigen Ro·
cuefort, die in hot ,Hotel do Ville" te P.rijs ap .en

salaris van 95 frank '8 maands ala klerk fu.ngeQrde,
niels ~oo weini!! in 0" gedachttl gakomen. als ' dat zijn
toekometige roe~ aan zijn bemoeiiogan tDet de politiek t~ danken ~ou. wezen'; wosrscbiju'lijk bestond zijn
eenige "Vreugde in be~ 8cbrijven van een praatj'3 o~er

bet. toon e.1 in het een . of nnder ono.nzienlijk . bl.a,
of lD bet (taen nog al. kooplu.tig. zander geld) bij .
woosn der vailiMgen in bet u Hotel Drouot," wa8r hij
tiel. r.elven to: eeo dar beet., kUD8t~ eo Bntiquiteiten.
kenners van Parija vormde. Aan "on hui.elijken haard
b•• racbte politioke tw.edraobt on bij zag .icb r.eds
vroegtijdig ga.oodIA_kl, om partij Ie kiezen Of voor

het

geDeraal Van Swieton l.at d. hurinnering Bob ·

tar Vnn €len dier ?eldzam e mr..onen, weike, ongevoelig
voor verguiziog r.oawe l n.18 vergorling, W8nneer allo
anderell het hoofd \'erliez atl J bet hlltlne beboudeD, 'iVe·
tl'lO wat .zij will eo, oi e~ mee r willen dnn 'iij kUDoBn,
9ll WJlt 1,ij kuonen ook vol broDgen. H!lrtelijk:
wensebao

wij, d.t goed. tijdingen nit Al3jin hem lang_ den teo

legranf \'ooruit mogen ~lllf.lJlen en bij bij 2.ijoe 8Bbkome !;
in N ederhul d do voldo e nillg smakc n 1,1\}, tegelijk. ~en
goed waarzegget e n eeo goea ganeranl to r:ija gebleken,

- D~ Russiscbe uo. tuurooderzoek er N. fOD Miclucho »180111Y is teruggek etird inn zijoe reill door d e
Omtroot zijn wede. rvaren rerDemeo wij bet

volgend. :
In bet begin va n F.bruarij met eene inland.cb.
orembBBi van Ceram-laut v~rtrokken, begaf MacliiY
zicb ORor de zuidwestkust v~n Nieuw·Guinea , bekelld
ODder don Daam l'l1,J] l'>apoea. Kowoi, en werd aldaar
vriendschappc lijk ontHmgoo door de inhoorlingan

\'aD

het eiland Nllmot"te. Vao hi.ruil bewcht bij de Aido.-

ma-ai landen, do kuat- vn o Lobo en den Mawara·A.rc hi ~
pel, met het do el Ben e geschikte plnats uit te kiez eu
,oor het bouwen. ceDer tijdelijke wooing, waadoe hij
de mllterialen van Oernm h&d med egebrllgt. Hij YeS·
tigde r.ich op eene pin"ts, gena&mll Fasir AiwB, t er·
wijl de illboorlingrm, wegans twisten m et huoDe Du.bu ~
reD, v'lornl ui fl ean \' eiJigbeidsDog puut op bunne prllu~
wen in l.ijne oabijhei d vorbleren. Op een zijner togten

ontdekte hij op het Kamn!'Rgebergte op eon hooglo

van 600 vt. ean zoetwatermee r, Lnter ber.ocbt llac la.y
andermnl11 de Ai doelllu· eilnnden, de golf fan Kujo eIn.iuh, L.koia eo do golf van Kiroewo ( Etnab •• i, )
\"fBar bij eveDZDO de bioneI1!IlDden doorkruiate.
Hier~
ran terugkeertHlde , ver nnm hij dn.t iu 1;ijoe afwez;igbeid
de bergbewoners: van Mn. \ru rn. en Nllmntote zijoe hut
geplunderd had den: wl\Q.rbij verscheidene personen f!Owand of gedood en l.ijne g oederen geroofd waren. Na-

d.t hij zieb op Aida. lD. eone nieuw. hut baa gebouwd,
gelukte het hem later een der belbomols ~e,ongen te

--

5 co 19 .
3 CD. 17.
vb! uagell later.

met t('oe -

voor At.jin en die heden acht.nd ijcheep

M~llukkeD.

v_

r

b.~temd

m06f1.ten gR8D, werd den vertrekkenden generaal
l08tste afach e; d toegeroepcn.

Ba.lI.d ·; e1· ..... aMin. en. Ba:vvalln.
Hen i!h:n

mont, en de heeren Levyesohn Norman en Storteu·
bokor. Ooder bet .f,.ren apeelde ,ie .Iafwnziek Jan.·
sen'a Kraton·marac b. Uit eenige prnBuwen

m Ru il.

"ao Will elD

lll:\\l.r

~ · r ."TI ~)NS .

I

KtdoEng-DjaHie.

II hll l\"o:doong-Dj.U.i'lI&.u

Wilh.t.:! )

O·;';:i'!~··1

-1.'. m

nemon, waarop bij oogen biik:kelijk Ynfi daar vertrok,
om 7iich ovel' 1I-Iutabelo en ManavollcQ DUlir KilwaToe
te bogaven, van WiR::' hij in Mdi met bet atoomschip
Bali naQt"' Banda werd oyergaroerd _
Dazo rais W&6 zoo weI belangrijk door bet bezoekeu
vun velo plaa.tsen l di e op do kaa.rte n niet :ija 88.oge gereo, -- zoo ~t8 de Mt\ warn-archipcl, de golf van Kajoo·meirnh, bet gebergte van Katllukl~ eu Timbona., ala U6t IDs-ken vltn 8otb ro pologillche en z:oologiscbe stu·.

dien 0 p cell van de Ku.t mn 1I-1,cl.y vorwijderd
ged.elte 1'00 Niouw 0 uine•.

Bafrwiu; 30 Juli. Zonder ophef, do oh vereerd
doo r do tegeuwoordigb sid van den Gouverneur Gene-

raal, heeft de genera.l Vall Swietev hedeu ochtend
Indi6 verlaten, om voort.a.an zoo gOBll ale zeIter alle on
met zijllc goda.cbten hier terug t e keer en. Er Waren
anD den KleilloD Boom vale be18n g8t~lleu de burgers,
ve le hoa fd- en subalterno offi.c~e ren veroe nigd; om ni et
t('l sprekon \'an de leden "an den ll'll"d "au India, de
generatl!a \V"bitton en De Neve, deu r aaid ent van Batadu, den Algemsenen en den Eersten (lou\'ernoment Bask retl,ris, onz. Il'oen Zijo6 :Exc. do G01werncu r Gene ral': veracbeen, bier de sto.fmuziek tie \'olkslicderen
aao; ill de wacbtk:amer werd en gee n toef'prak e a ge11Ouden; d~ Go uverneur Generu.a.l 118m afl! che id van
den generunl Van Swieteo, en daze bog"f ~ich Rau
bQo r(l "an d" }]O.1m·, vergezeld dO Of de ~o o even genoemda generaals, den residentJ don O\Tersta ' do Roche·

zijqen Idgitimietiscben .vader of voor zijn e rop ublikeinac ~gezinde maeder. Het WaS voorwaar eene
zondcrliog e en in eotnlllige opzicbten merkwaatdi ge fAmi·
lio, di e van d~n oudeo mo.rkiea Ro c hefort do LUi(ay!
In hllr on Bchoot zag men de vreeselijke worsteliog
\'o n /J ot eind der vorige eeuw nog \"oor&gezet. De
lll eea~ krasse ollverzo60lijkh oid van het fclUdo.lislll€l
was
in den ma.o belic haamd ; de ideeeo van deu nieuwerou
tijJ. \'oodell in de vrouw hare uittlrukking. De MOll
koos do zijde zijuer m~ode r, en de jongo grllafJ wiens
voorvo.d eu door de guillotine der R epubliek waran
OUloebt'Qcht, ward een repu.blikeiu en vergenu~gue
zic t. r.a t!t den eenvoudigen burgerlijkon Doaro; Henri
Roobefort Zijn politiek geloof "\TeA intU88cben ll 0g
uitsluiteuu een~ zaak des g~v o~18 j hij dt:wht t'r niet
anO ZlCI! in do geledereu te 8cbaren \'an de IIEt~Cle8i"
militans" dar revoiutie, 7.clfB niet" to en hij eiodelijk

30 Juli. H"t Sp,ulls"he ac hip Eli,a, Tan Manilla
met beBtelllllling nanr Liyorpooll ilt ulbier met anlrij

binDell~~IQop p. n_

- Uit de afJ 0elillg Goronta[o 8c brtjft weD 006:
r W.t do iurichting von h~t be8iullr bier aangaat, die
D1ell

haar wel wilde toekel.l ~

vall een weekbln.d ill ean

dag blad wall verandard, to

Figa.ro Y"onr een deel op den roem l di~ll hij in Boche·

fort •• cbitt.rond.te l'erioJ. verwierf. Ret aantal 01'·

volgare WlLS Diet gering. De bloeitijd dar II presle lit·
teraire lJ viog aan, )I31lr Rochefort tOU daarruor g~en
dank: oogateu. Zood rl\ hij haar den rug hud toegekeerd
b.:gon zij ~~~ to be8c~imp8u. Tot tit!! gt't>ot8~ geDeugten der Figaristen beboort bet trOll weDS, naar eeneu
TtOegereD llledewerker wot. slijk te werpen ell nog
zeer }onlangs heeft hun hoofdmllD) cia VilIeweS8fiot, in
zijo Mlrn()ircs dlu:J /ollrmili8te (die af t:D toe in den
J

Pigaro •• rschijo.n) page n te

bew~,en,

d.t Henri

Roc~ e.

fort "ijn vader van bonger had la tt>ll aterveD, wat lD'
tusschen teo eenemn.la on~aar scbijot te ziju.
In bet jaar 1868 began Rochefort de Lo.terne. De

Reg.oring bad bet hoo fd v.rloren eu beging doardoQ'
de onvoorz.icbtig heid, den steede 8tout,er wordendeu

kroniekachrijr er uit den Figm'o ttl verdringen. Da.Qrdoor werd neze tot d. ui~goaf .an .en oig •• bl.d go·
DOI,pt. In de aller-alleruoog tlte kri age n Incbte. meu ow

dit plan: .RDcbeforb, meende mun, r;orr a.Qo Elobzel veIl
overgelateo, een groot 6.1l8CO makeu en onder bet hoou-

gelacb van hot publiek tan· onderg.an. Men.ag Dio t

in , dat hij de .8tenn vaD den I';gl1TO was eD oiet

uitetek

Stoed. wae bet bind, w.ar:n Rochefort ochreef, bet
meeet gel ... n. t. ParijB. V oor een goed de.1 beert
de ' pr.... litter.ire" ... 0 zijn IIOherpe "rtiltel.ll de

•

Parij. vn.ten voet kOlldeD vatten. Nog . Itijd toert de

(lID·

gske.rd, men b.d er geen flBuw begrip van d.t Rucb.·
fort in one kriDg--. d.r boofdotad .old.aam popd.ir

was Ledreven, Rij "Vs rvaardigde bo\'elldien, en dit vank
io ve t bond met de meeet gezochte Bchriji"eri:l fan den
dag J kleiuere en grootere stukken To or den liichouw·
burs' van he~ Palsis Royal, en date warl:)n in uen

grond oak Diet veel ander., daD .gedialogi ••• rde pam·

J

botoekeni8 t e dRuken, die

bij artikelen vol luim en' earcaeme, die lAter onder
den titel van LeI Porilien, de la cI!r;(ldenc~ zijn bijeen·
nirzo.meld. D~o een bracbt hij in verrukkiog, deD
Ander in ontzet.tingJ en eike weak bewee8 bij toyeD·
maiCD du.t de wet onmacbcig was teg~ nover eene pen,

Betten en BAtireo .

Palos en Toli·ToIL Do Gouyerneur maokt du reia me·

de en lOBI, nnar de berigten luidoo J in genoemde stre ken , oouige huugende kWi}~t;ieIl be8!incn. Terwijl dit
OUg eenige atoollBchip jll.ist afweti g i S Zijll
geruchten
1
V"eraproid \'au zaeroov ers, d ie zic b in cit) golf van Boni
en in stra.a t Bo~to o 7. 0ud~J) ophouJen. In de NQorder·
dil:ltricten blijft; Je stand vnn zakeu oaveranderd en
woedt de <.1holera steorls \'oo rt, D~ne tiuk.te eiscbt daar
llf.lg .nlia.ud8lijks m8tlt' dan duizond oifura.
(d/g, Dbl.)

neD. AID de scberta eo. den onvurmoeiJen 8pat Van
Rochefort (ochrijft Wittmanu) wo. het te wijten, dot
hl.den Vft D het slug VlLn den Figaro, die intul8cbell

.ijn .utslog Dam .1. klerk op het Parij.cr .tadbui.,
om uitsluitood jourr.&li.t te worden. Na een kart op·
ont~oud by do Okari ..ri, b.gan bij zijn tocht
door
nagenocg alle rodaoti ebuteelen dar zoog9Daamde !J presse litteraire_" Yen den Nai" Jarme ging bij tot den
l'iu.aro Overj van den Fi!laro tot den SoleilJ van den
Soldl tot den E otnemene. Nagentleg iedereD dag icbreef

die in de kUDst vall toe.peling.n mnkon bij

- M en sch~ij ft ODS u~t M"ks8Bar:
,Bij het v.rtrek mo ri o boot i. Z. 1or. .taomschip
SII,maira om de Noord, met he8tOtnmin g o&&r Mandhar,

waa gewordetl; mea gt'loofde fast eo Eoker, dat de

.toutma.dige jourDali.t spoeJig h.t board te b.nten
I:OU atooten tegan de miuft.c hting, wBarmede hij '\'8ll

I

regeeriog8,,=e~e werd bejegend. D., Lantern~ veracbeeo,
wilaida ongehoorden opgaog eD was eeo uur n& bore
geboorte \,001' de Regeering eene b ,'"OD vaa al'get en

kweniDg. Nu werd t.gen den mao, die men g.",oecd
bad met een . lcbonderopb~I'D op d. vluobt ~ ~UD'

i. ellendig, D. politie on ju.titie ziju goh ••1 .n al
haD do Iolandsohe hoofdeu ·overgelaten, die bij groote
7.aken een road vortnen ond er preaidiutJ?- VQn den Ra~

I
It

lid,
I ('at Onbekend

~8~:I.rHl1gJJ. 7

~

S kFt. Metalell
Klloopen

n.

O':~·TY:r.UO:UTI!' G. In nun nfge !oopen nn chl; 7.1jn uil;
het. ata.dsyerbn.ud alhier f,\vf.e ouarin rel'pl eeg rt word{1n~
de
onh!uehr.. Uit de; oll1stllndigheid
rl llt men nog
dikwijic \Tnn ~·mllte g:Bi' [).H on boo rt., m:tg
mEm nfle ideo, dati hl3t toe1.ic ht. in genoolUtl ge bouw te
wens cheo overlau.t.

1{l. R u. G
id.
kolrt!r A.. Serr1lij:;
geernb kigt S]'If K
houten k leetlerki!t Prich
i (l,
id.
Onhektluo

DK\!...i.KSCJIE~6 zick"tc onder de pf\ol'Jen

W, S. B. 16(H
•
V 0 C No, ri
krandjang VU1lrsteenen

\"OOl' k u lllen.

ALDERlH1WR IrITI.Ur lB iu de
tabel va u de uf05ta.mmlug yun Z.
IlI on Yau H. ~\:L Konin gin Soph ia,
doo r
dell H oo fdo ndl'!'wijzer Dirk ~ i.e ZiendOl't, bij Broda,
nie het· geslncht rfin Ntlssa u 7.t:l fM heefr, l)pgcl'oc rd lot
nmt.rent. 50 ja,ren v66r OJ.lI',1;i
toel\ JulilHl
tl e l, e kroniek
Caesflr Gallie k?lfi.il1 \'ero"et'orl. Hij
d!7n Jed~ n fRi:.' h.. f;
HUls aan.!;eborlen en
fian.r r (lOJ' rmtuul'lijk etol~) '::lnlr:'otuigi.lIg ont\'fi.n ge n,

'Vascn veeren
kist J . Knehel

pak Men OIland Geb. Dtllwa.n

lkistjl!

1 pakje Onbr-kend

Nu,1..7 ... .-.uftl.·U·
a MrL

,J H fI%1 kist Ran de Cologoil

o

J

"

ti ~' I

. (M)
~

1 Apnl

3,1 kn

378

M 0 50lH
II'
H
121

1 ki~t

lid.

n

F.

1 itl.
f{ 2S1.2)7 6 vat.en

in 282 9

1 vat

C C 80:14 1 ki~t

21

M,;

f!

/;i~

7601 kii'

~/

V D B v
V H 1 kist.
l:1 ors t1 ,'u t

van den Militairen bevelhebber aldaar
dd. 29 JUli.
nen 23.ten dez.r io te Telok Semar. de Nederland·
aobe ,lag gebescbon DO. de ouderteekeniflg der akte
vaD ooder\f'erpiog.

De .ereterking van 1I1oe •• pi i. voliooid,
Aan deD Kontroleur Pluijge rs i. een .ending opge·
dragen nRaf Lepong en AllnlQboo.
Op den 2S,ten d •• er i. d. Kampong Poerion g •.
Domen en g.tuohtigd; wij t el den S g •• neuveldeD .n 47
gewood8o, w8oronder kapitein Perfw'laer en de luitenante
van Wijk, vo n der Zee en Krijgowan.
De vijBnd, die ingesloten was an zich Dit:t wilde
overge~eo, leed eeo groot verliee. All Ben in de b8n~
taDg werd.n 73 lij.en gevond.n .
Genaemae K.ml'ong wardt nu verolarkt en be. et
door een kompa.gnie infauterie onder kn.pitein Perelaer.
01' I.. totgenoemden d.tum kwameD v.el vijanden
opzettell van Pusaugau, Samalooga, n.leeBoemp8Dg'
Does. i'jialei en biersoe.
Dan alaton dezer zou 'l'oekoe Pu.hik met eenige
duizenden een algemeellen Banvul D;} ODze verslerkin·
geo bepro.v.n .
De gezondlleidstoeatund Iaa!; \'8el te wBm!chen over'

we kht
K H D . 1 i d.
1 ki!it 2du Algem. I'akhni teu Batll¥i.
8

,,

1 kist .H olle:'
u.ur Wolt I

~i ~t

van der WoJt· I

ki ~ t

~7 J UDij \':t'"
"rl
w

hl.

",'un :Salino..·o.llll.

4 Augat. Ned. bark Aeaab Hadjie Abdul Karim
naar Bandj ermas5iD.
4 Aug.t. N od. bar:' Said 1I1o,hoor MoLaUlat Arsat
uaar Indralua.ijoe.
Ned. Ind. l:itb. Vice-President Pri"., 1V. Veltman
naar Soerabaija.

Aangekomcll Passagiers.

D. O.
t

te SUIll8...-alJA'.

Iiil.

1 J'ulij~ 3o~9/7013 kll
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8GHHIi P8 - BIi RIG H THN.
Aangckomcll Schcpcll

Vertrokken sehcpen.
11431 vlll.

,~

6/0 Yines en Co ] ku

P riDiitlU
1 kII
G j. k. \', Hogendorp 1 kll

Per Ned . Stooms. Holl.nd, go.ogvo.rdcr n. Rerkel.
bach yao der Sprenkel, de hI!. Scherpenberg, Dn.litzJ
Boers, Echtg. en fsw. Verloop, llom mea, de Schrij\'er
echtg ell kind " vau Batavia.

Wed. Hoff I ka
~,I Olllt t..~ I:>,

R II G
K M K

&;

a

Vcrtrokken Schepcn

Z I ku

,,",pan Socraba.ia.

1 kn
Ini.O

HERA-LEN.

sto~~8~~g;rob:r~l~c~~~j,~tk~;~~Jt'J~' g' l~ji:;;~gD~~arn~:;al~~t~~~·

~c~I~~::~o::~m JII:il~' Hko:t . g~~~g;.e~~~~ y:~~ 11~~~a~aa:~; H~etj~r~:~~
t

110;.11

Voo.· 1 Jal.lll.u.r.ij l87'·~:l- in lu.'}t Ite:.:;nlell
paldJ.uis tc Sanlu.ran:.!.; aall~p.zi~.
9 Febr. 1 gtwpcr OU DekCtlll
I!

VERI,OF VERLEEND: vaor den tijd van tw.e
jar.n uan deD officie. van gc.ondheid der 2e kla •• e
Osterloh.
BEVORDERD: tot militair apotbeker del' 2. klas·
se SlaDg.n .
.

Ned. Iud. 8th. Holland, R Bark.lbach v. der Spr.n.
kel van Batavia, Itloorilloon en Co.
Ned. lUll. Stb. B(; rueo, C. Jaski VRO B"tavin. Moor·
mann c n Co.
Ned. Schoener Noorban, S.cb niachtuned Badil& vao
Pontianak, Hi llebrandt.

; ·c\

'. 50ars betaal t.

,

if

VEULOll VERLEEND: wegens oiellt., aan d. kRpiteina kwo.rtiermeester von Doorn en Muller.

G S 0 A/ O
nares ~I oUH . Wilh!)!
Kartha. as "Ilor HeijJ1leriug
F. B n95
Rlllsho[ 1 kist p i~ t o lt!D.
11~ D B R\genhnis.en i kl3i

AJ,s EEN S'l'Aa.Jir.lB \,0,.1\ (iG uitgayen die Enropeaache
d l1.gbladcll zieh getronsten om bnunenler,ers het ni eUWB
fo QO spotidig
mogelijk mee te dee le n, knn dieueu
dab the Times cen 1l f:lor.do rl ijlt6 drailll van de ,'crHchil
lende telsg ra,fcn tUf~ sc h e n l:Jnrijs en Londen r Oll r haar
1l1tsluitonu gebruik heeft nfgehuut'll
ea d IU\TVOOr

CONCERT. Wij vestigrm de MllulacLt vlIn het pu·
bliek op de hierachter \'O Ol'Jeo mende ItnllOllOes , wnu.ruit
blijkt dat het Societoits.gebou w 01' don ",oud von den
Seo del.er wordt afgestnnn nan de bI!. lIInrkua en
li0&131, Jio ;.lsdlil1 hot C;;,u061'1; ~ul1ell gerou, W&.n.l'V:\U
wij re eds noeger meldi!:g maakten.

2986

1 kht SehloIT.

H OIJT.i'!''}.'h...H·. G is{ereLl word t.e Pn.bli ni ~be5 t(lding
ge houden V3,U bAt bOP.f~h· p e rc ee l K inlll bO l:!pTcrl!.:~nji. De
hee l' do SI;nrler was de eellige lu sc hrij\' ~ r en wei roor
t'lf' )l som nm /
700.- ' ,d jnn rs, De def1ni Lire toewijZlOg WO l'Jt HOg 'Van TIatnvin. fe rWRcht,

l '.£LEGRA.FIE.
Volgens bericht \'u.n dun Ohef vau het
Telegraaf.kllntoor nlhier is de te leg rufi':H;iJ a g03 wecnechap
met Singapore seder!; gie te rcu vorbrok e n. De storing
zat cchtel' slechta Vj~U kortcll duur zijoJ dnu.r de
hers~elliDgf!f!tootJlet' ree ds to r plntdse werk~:~!Hn is,

BENOEMD: to~ 2el\ bulponderwij •• r te Soerabaija
Twij •• l.
.

ATJER.

id. V D L No. g
kistje OUQekend
Mon~terld~tje

p

T':\'PI~ElnJE:K . D oor tie II rsdmfli:.Jg n tll do nrakpa.cht
hesto. nt thans voOt' UI;l iuin.ude1'3 in de biuClou\:lnden
het ongel'iefJ dat zij lliet Ul oer ?,oQals H oeger nrnk
in burmc dcBsas lmnn c1.l le kuop kl'ijg·t)n.
Di t heeft.
Ollue t'LlOmundcll chill ei', tm in de
binllenln.ncle n
~cge\'tln o m (tt;'11 hel; bHS Luu[
~He l'g uuu i~g Le Hagen
het. !lou:len "aU tllppe rij en
in de de8sa~J hot.geco hun, nai}!' wij \' i';' lI emO H:
schi.in l~i k wi worden tQegest.Lt lllJ .

VERLOF VERLEEND: .. ogon. ,iekt., asn den
telegraa.t der Ie klasse Brandeoemo: 80n den Direct.ur
der Burgerlijk. Openbnre werken jbr. van Rader. on
arm den kommiea Poelmnn.
In commieaie geeteld u.la buitengewoon omgrumd
rechter in d. l'iji'de .fde.ling Mr.• aD n •• ela,..

kist A W 1:1624
ic1. r W S n. 1

uitgebrokell. DI3 veeari:r:; j Ii dew afdeel iug we rcl gie~
t er en aange"chreven om zich df;fWno.rta t o bcgo\'en,
t en einde de noodige mn.n.bl'egelIJu t·e nomen (lm uitbrei

/ 96000,-

,

i~.
S 8 2170 ( 2
id .
J e Ii \' R 8673 / 92
jd.
V n B & V No. 10/ 1
i d.
J . C.
V R 3g35/ 44
itl .
V R l82 / 4,
st, ij1.eren kfl'alih
O",!H:keod
zakhn cn 1 l.:i~1 ?t'I'ar(t id ,
kid C H n. 1
ir1. H (J II. 1
brail.le houtell kolI'er Oobekell J.
kist V Sell. 1 Onbekend

dC:,.6 1' r~('> rga.ni ~ lltieD. "

M &0-32 -4< - 14. 'I k.
H B 763 7ti 5l8 5 ko

1 [iaj,jc llaij e. v. ~J o. rl c

N, D • •

. teBatavta.
·ou.· .

CRi:~EN ··'

.rnli · 29 EDg .. Prld... t."..... _ ..H.iDriOht

van 1800 fr., bij don Figal'o ran 80,000 fr., vl!rdi.nde
iQ den bloeitijd vaD do Lantem, 12 tot 15,000 fr , elk.

H~ leefJe losbnmlig; wijn
kOBt,t e~1 !lt~ m e\'t-'llwel miudor ge ld

wtiek.

~

Vertrokken schepcn
Va.n Ba.tavla.

till; Ned. Ind. $chol!'ler lIb.~tora, gezl1gl', Abue Sl'tUah J n!lar Joaof;
3J J uli. Ned. Ind. kottcr Krabbe. ge'l.agv. Djoijo, 1I ~ a.r Paso!!
roea!); Ned . Jud , hi'lrk SoeDah, ge2:l!;"I'. H :nlji r. hiuilanlll,d T tlil'. uur

::;~j;:~:S~~r!~::~C::~~9\~.u~~\'~r;~~rt'n~~rL~~~~!'v~a~~r S~lIlaraugj

te en van Ba'tavln..
Van SiDgII;ore/ met het Ned. Ind . Itoomscbip PriDA Alexander;
k'pt, Kay,.. r, de heereD Beonall. Schllap, 8iezlIVeld, Gron-orilll, be- Dcteo ... Z. M. troepen.
.' .
Naar Aaltra)jt!, per Bog. doolUllcaip JaddUh• . kapt. de Baar, d,
hee~en Bousqud ae la Oere, HaU, Coueejotlet,. ·Vilbot. Keno",.
NIl:!.r ~ad3Dg. met be' Ned , Ind. ,toomlcbip Baron BeDtiQ~k.
kapt., BU~J8. de heercq Aroaaries, vaD Brest en 3 kinder, Noubuis en.

tlclitg, SImon, nletr, Leembrngge. jofvr. latnld,. beneYeD.s Z. M.

troepclI.
Naa.r Singapore, lIer }I'r. stoomBcbip Neva, kapt, navio, ae beereD

~;i,~:';::~D;. d~a~~~k.VB~~~:~~?t~:~~m. Walker, de Jong.

on de demimonde
dan het 8J)el, W8ar·
door de Louls d'or ala onder zijlle vingofs varawol·
taD. Y J;!el g11lg weg 1I.Iln fumilie J uienden ell ouds
mfub elen e n :~nLiqui~oite lJ.
NQ,.~o n oog eeu jluu hceft lie L(IHterile geleefd. Toen
werd hal\f nuteur nls nfgevaardigdo va~ Parija wader
nao.r zij u Yfulcrla.nd ge.oepen. WtlClt:rom tracbtle men
ill do a!ICl'U j ogste krio geu doo r i:oDltl Uu oog-ehoorde
overWiODi(lg, door cen vro egerou vsudevil16scbrijver
bij de stemb us behaald 1 krl\uhteloo8 hi !Onkon. F '~ n
\'e~lbet~ekenend lnchje speeldo om den IUond \'an den
krn.nl{ Gll Napoleon; tOOl) bij de plechtige 0P~llillg \·Q.U
het I/ corps legisJatif" C) utl e." v~le andere hom mindt}r
welgenill ige lIomcn ook di e \'aO Rochefort werd sf·
geroepcu, De llieuwe nl'gefw.rdigde bleef het antwoord
niet ac huldig. ~ Zoo bolucht! lijk, zeida hij in de ~irate
ziLting del' Kamer, was ik nuoit ala een £eker beer,
die, van }"'olke.!llone n(l.o.r lloulogne varend, een ge.
drDo,uerd.n areo(i loki. duor een sluk spek, dat aan
zijo boed WUB va.tgem.akt, opdat d. wereld 'ou ge.
looy en, da~ de keizerlijke adeJaar boven het hoofd "an
den nitverkorene zwecfde".
Roch e fort was volslreH geeo rodeo.ar. Butrad hij
cen onkele mlln.1 (ie tribune, dOD (Cprak hij elecbts ~n*
keie 'soorU 9!1, man.r elk woord bevatte ~ea re~hta~reek.
t:lchen 1\110\·,,1 op den Keizer en tijo Huis. liMen !6gt
zich zolven de \'frag voor ot' wij onder do Dorgia'l!I
levon)), l'iep hij op de tribune uit, t.oen Pierre BOD apo.r~o dl\J\ jongotl Videa Noir had do()dgeaciloteo en
ill 7.ijn pas opgerioht biRd /.a 11[urlu:iilaiu ver8cheen ~e.
gtllijkt:! r~ij(l tl" upg-cschroefde oproepiog van hAt folk,
waardoor 200,000 wensolloil den. lijk.toet _an d.n
jongen journalist volgden.
Hoe de :Napoleantioohe dynastie iii den afgrond ,i.l;
boe op den 4Jen September de republikeinaobe regeering m"tRocilefort als .en harer leden h.t Parijsch •• tndhuio in b •• it DaUl; hoe het dagboek del' b ••
I.g.ring van den landtarenap.tek.r nil eena all obef

dar bllrricn.den-commiHsie gowug w(lukt, dnn ale o.!?['ich~
ter eel'er nieuwtl COUt'l\ut le Mot dlOrd-rej h:Je hij in
de dagen de!' cOillllluno zich t egelijkertijd t.ogsnove r
Versailles eo het stadhuls pltl.f),~tJt o ; ooa bij gOVQUgtl ll,
miabllndeld, ve r J) ordeeld en gedeporteerd w-erd; onder
welk e ometl\lldlg heden hij uit Nou lnea is ulItv luchlj
hoe blj to Sidney, iu Alllerlkl1 in I t! rland werd ont·
'f80[lgen, r oor dit' alief! roOgtH\ wij goru!:!t op het geJ

heif:~1 i:UJ~::ei\~jz~r~ 'f::~~ij~t;i~·'Wittllmnn

nl' ~I' Ra-

chefort een billijk oordeel ta vdlen, wauue, r mtJIi zicb
eVt.n vrij wil hOll(iull \'an ij\'e rzuchtigen hoogmoed, di~
schouderophn.lend IH;i1U over bet Iwofd ziobJ Ills '''-1\0 de
meeat kras~& bel(rompel.lhoid , \i elko hem gedltchtt} lool!I
vergoodt. Waltr do stMtsmBci.iu6 geL'egeld ioop t en devooruitgAog eeo I usttg tempo hee (u 81\ngeuomeo, daar
is een mao vau het BIng vun R(lc hcft)r~ geheel oudeuk·
bsar. Doch in la!lden, wu.!lr elkij regeering slechta ge·
boren schijnt om nieuwe omwtl DteliLlge:n voor te berei-

~~~e~n ~itl~l~n:I\::!~e~rOr:~~n~~I:~li:~n:: szt6aatt:!n6~:~
toe sltooB gc ~i en die rlauw te bevn.\te n ver8cllijllil1geo,
wien men bij het begiu hunner loopbnan een VfeedZRam en H oolijk lavon zou willen roorspel!en, maar

Z~~~ ~~~~ ~:~; i:e~:~I~~~~dtne; l;:~~t;:(~. ~~:;:~r:~:::
wicht, harmon ie moat bij zulke no.turen niet gezocht
worl!en.
MinBtens dient men 8sn Rochefort daze verdienste
toe le keun.u, dllt hij dell vat van d. k.iz.rlijk. d.·
mo~r8Li6 del'. Bonapartes heeft verhaoet. Het zou goed
,oar hem zijo geweest, indian hij daarna tot zijne vau ..
defilleD en • bibelots" ware terug~ekeerd.

Drieadale,

BUITENLAND.
De groote gezinnen van
predikanten.
Een der bisschoppen van de Engelsch. otaahk.rl<
merkte oDlang. op, dat bet Innd onbe,chrijf.lijk , ••1
dank schuldig i•• an .ijn Prole.tantsche geesteHjkeD,
omdat het aaDt.1 buitengowoon groot i. der 'oortref.
felijke maneeD in elk yak, die kindereD van predi.
kanten zijo.
.
De predikanten zijll, meonde ilij, meestal be.cbaafde
waonen, di e, door innig plicbtbeeo,f gedwongen, groote
nandacht eo ve.1 tijd .chenken aan de opvooding bun.
ner kinderen. De buisgeziDoen der predikti.uten lijn
steeds zeel' groot! w8ardoor zij niet in staat zijo, de
loekom.t hunner kinderen te benadeeleu door hun geld
genoeg Da t. lateo, am ben quasi onafbankelijk te
ma.ken. De joogena Illoeten werken 'oor den kost, en
hun goede opvoeding zooweL ala de gewoonte en
lUsnioren vnn !ISlltlemen, welke ze zich -eigen bob..
ben gemQakt in huD. jeugd, 8telJen hen inaestal io
,tuat voortreffelij< carriere te maken. A.ngaande de
grooth.id der gezinnon van predikanteD, maaktd de
bitlBChop e8uigt:t ppmerkingen, welke wij elecltta tar
loops moeteD belaaodeleD, daaf za lie theologie betref..
f"n. Hij loeb oiet in ,!. talrijkheid vao het ge.iD,
eveuals de I s ra e!itlten en IlHe Ooeterscbe volken doen,
een blijk vaD het bijooude. we:bebagen der Voorzi.·
nigheid, en merl(t op, dnt Diets hem zoo zeer in zijn
leven trof, al. d. bijoonuere .egon, welke op de kin·
deren van predikanteo rus~. .zooveel is zeker, dat,
zoolang ~r in E,)geland en N ede rlanJ predikanten
worden aangetroffeo, b6ide laQde u aile hoe~eD der aarde
kunnen blijven kolouiaeeren, dnnr er op bet uitsterven
VAU beb raa da.n vooreerst geen lians ill.
Wij h.bbeu thun. geell gel"gellheid, .erder atil t.
stasn bij de redeurn, die bij 'oor den voofspoed ' VBn
predikantenkiDd eren geeft, doch at, men eon welvar.nd
gelukkig land aiM .EDgelsllu \'ergelijkt met een land .al.
Spacje of Frllukrijk b. v., kfJll1t SQms de vrallg op, of
de acbt~ruitg atlg van bet rll .ii in r.uidelijke landeD wei.
licbt ook eenigszin8 l~e t gevolg is vaD bet feit, _dat
bescbaafdeJ zllc htmoedige, nacleokende pereoD6o, wier
natuur heu drijft de kerk te dienoD, aldaar niet de
¥Ilders zijn \'au groote gt'zinncu, die bUD geeetesga.ven
erven. lict moct voor een land eeD zwaar rerlies
zijn, wannaer de keur van een folk, gelijlr de geeetelij.on volgens den b:.,ehop toch vealal 'ijn, Iliet de
vat!tlr8 ziju van beb volgend geslacbt, J ulaf; naa.r bet
~egeDQfergeatelde van D .:rwil1 's begiDsel aangaanda de
wijtt'J W8o,rop eeo ru zich volruaakt, wordt tocb go . .
haadeld ill Spaojc en Frankrijk door de inmeoging
van den m9usllu in de llstuurwotten.
Dl' heer Galton heert in zljn boek over .Erfdlijlr:
genie" duid e1ijl[ 81lngeboond -!.ioeveel na.deel door bet
celibltoat van pri esters eD monniken in de middeleeuwen
gesubiedde . .AUu uehtmoedige vriendelijke, beschaafde,
nadenkend e uut uren, ~egt hijt die in woeate tijden b,u n
tueviucht zochten in oeo kloo9ti'r , werden tot · het
c~l-jbtlfl.t g ed woogon eo lieten bet du!! RRD ruwe, atrijd.
IU8tige maunen Ol'er ta buwen eo tich ttl vermeniW
vuldigen. Bovendieu verbraudde da K erl! aile Haden.
die zonder Hees JurfJen LloorJ ou kt.!n, welke 6erlijit:e,
ontwikkclde denkers de Illeeijt geso hikte vadera van
cen hoogere lJei:ll!lJaving geweeat touJen zijo. Dd rowe
J

en blo eddoratige (If d~ on\'er~ c bi!1ige ell onwet9nde
lieden wordeu dU8 a ileen \"II,derll ·VI") de ge81ac.btt}D
der toek omBt
.
Diezelfde oon;auk door Gulloo o:)g~mljrkt in de
middelecuwen, werke nog IIt : eds vo ort in Frankrijk
en Sp811j ~ , eD wauneer lUeo die altijd \"I.!chtende, twill·
ttmde, met to-Iktmder oyerhoop liggoode mRonen in
beld~ landen zie~, moet ill') 11 bet betreur~l1, dat d"
znchtmoodigen, Yredelieyendoll e ll godsdiensLigeo dd
bilk, om het grsl scbt te vermelligv uldigen, ove1!latoo
u.an de strij tllu . . tige lDBl1nen der: wereld, die z:cb. niet
door den di rynet der Kerk 81\ugetrokkeo gevoelen.
Wellicbt i. dit d. red ell " •• rolll in de Katbolieke
landen der w.arold de revolutie heerecht en oover8cbilligbeid en ()ugodsdieDsligh~id zt!g~praleD, -terwijl
Eugclu-ud met den dag godBdltJD8tigAr en braver wordt.
.MeD v,rgalijke EH,.• botb. .trijdluslig EDgeland
alechts met het Engelon<i Onzer dagen, waarin de na..
k o meling ~n "nu predikslltt'D zoo £f!er. het oyerwlobt
bobbcn. In plaats van met de Ver.emgde Staton t.
vec bten, worpt hab land !tic" ootolt>odig: en acbuldbe-kenneod in dtl. arwen der::' U Ole, stovt haar eenige
ulrUioenen in de hand en \"oert hot groote begiDseL
vao int6rDstiollBle 8cheidsgcrechteu iu,
D. Zoud.g wordt heiliger d.n eoit ,.rklaard,.n
aan· de burgcrs wordt dian dag ,elf. ..rboden v66.
.e. uur een gl&o bier te d. iDken. Ook Nederland
wordt lOet den dag •• cbtmo.diger en bra •• r. Torwijl
de oorlog~uchtige 'foorradcf8 Jodie ,erme9sterden, beIreurt .en engelacbtig Dageslnebt, dat vrod.bond.n
opricbt, bet, dat wan zoo wreod kon zijn om de lie~e
AtchiDeezen t. alr.f[on voor strnndroof eo beleediging dar oud·HaU.Ddsche vlag. Ja, d • . N.d.rland.r.
worden bijDa to goad voor· deze ·' wereld, want zoo
weergaloo8 verdruagzaam en rustlievenn . ~ijD. as, dat
er .elf. eon a,m.iBnlijke partij io d.n . lande is, die
parlij Irekt .oor die go.de Atehin ••••n en di ..· generaal van Swict.n zoo .ijaDdig g •• iod i. · ole dit Joor
.achtmoedige !ammereD-natureo mogelijk il.: D •••
..Ifde bl,t.Dd. I.mmeren zijn . ••If. zoo .· ruet1ievend
onverechillig, dot ze hun verootwaardigiDg knnnen · in.
boudec t.gen 00'.· kleinge•• tig. kibbelendft Tweed.
Kamer di. ona, · gelijk bel Nieuw • •• ,,:. d•• Do!! I.e ,""cbt
opmerkt, ten .pot van Burop. mallkt. Men i'OD"~
J

nen jagen, het ganscb e beirlegel' uer wottolijko bopa..
liugeu op de drukpers nfg('zonclt'lI t,;U slug op Mlag
troffen bem verhou van \'cl'koop, confiscaLi e, ~ eld- en
kerkt-ratraff\;ll, Binnen eDlr el e w~ken WlHt Roo hefort
T;ot 29 m~fl.nden gen1.r.ge niastmf ve roordo~ld. IIij vlucht.
1;~ nllnr Bl'us8c l, VllI1 want' hij, oodanl,s a-li e ve rbod cn
het strt)llgAte politietoe~ioht) eel! atroom " tlll exelllpla ron \'nn zij n bJHd O\'er P rn.n kr ijk wist uit t:e etorteu.
R oo dikwijtB zeidG mon <'tnt het (JHlllogelijk Wile, 1a.ng
in d. el1'G elfdert vreell\d geltruiden t\tijl -VOOl' t t~ twhl'ij~
vet!! Hoe menigmllll.l \'oor"ptdde men den In.n tnrer.oplitAker, du,t zijn lrrllcht VIl U voortbl'Ollgl~ll plolseling
ZOll nphouden en de iI\ k~ in zijn pen \,oruro/len, (St~l.
lig znll ell de meesLen in :l.fwijking "an \Vittml\ou,
me~n €: 11 dEl t die profoti e dnn ook vrij goed \re nuld is.)
H as Ili kwijli l'prldc h ij 7.01f vIm vor:7.ntliging e n matlhlitl ell verltt.nglle bij 11nnr .li e aW11J dagen ter ug, die
bij t.o mifldon VIi,n 5c hild ~ rij o u on ra.riiciten sleet, M·an.r
dtJ ge beurte.niBBen \' (.dgd eu iu ~:HIeJle nf\'Visseling op
elkander; hoi, keizorrijk otapeldo fout op fOllO t eD de pamf,r,tschrijver kon dat niet IIIH ee n otl.verschilli~ toeschou.
war 11.1U.i7.ien, AI LUO CJb bij I!;et Egmont (in Goethe's
trf3u~sp~ l ) r;errgan, da.t hij bet 9clirijvcrswerk haatw,
toeh · word hij dQor lien hfutalocht der productie uan.gegre pen) miustol1s eenmalll el ks week, mec8tal W4U.
neer bet bijknnfl te laat wnil en 110 p~l~ rti ~ da lang
op kopij wRI~htta. Da.n vloog- de pe11 met koor~a:Bchtig6
haast over het papier, dnn Hcureaf. Boctw(ort cell num*
mer zijner LanLerne, \,fltt.k mi(id~n ondtlr !lab gewoel
\' Im con kofUehniij of Yan de drukkerij, op dou rrmd
van o~u billa.rb of Jll1l18 t oell zetkast, omringd van ongeduhligeu, die h" m de Udg' nB~te uilulen onder de
hRoden weghli&lrlun. Ir..oe rlijke drang WtH! het ttchter
n iet allean, die bern tot tlc r.lrijveu dreei, ook Zijll mo. ·
terieele hahoefteu warou hem t ot een 8cherpen prik.
kel. Rochefort, die vroeger of het stadbuis ceu jllllr.
l ~ij(80h inkollwn genoo~ ran 1000 fr., bij dan Cha.rivari
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:Rijksbe.tierd.r.
De koutroleurs babbeD. niets RnderR te doell, dan
"oar aen gonoeglarne teelt ,&1) \'oedingewiduelen tc
walr.oo, voor de inning del' hassil en bet ooderhourl
, an de wegen eu kampanga.
Zij hebbon dus veel tij<i b•• ebikba,al·.
De kamponghoofdon hcet,on bier .Kimelalm. Deze
hebben weer mind er~ hoof,l,m o~Hter zich , (lio men Xc1Hrla; Dapo!'1' n ne lll t .
,. Boren de ka.Ulpong h(lofti en st·a.n.n io dk J istrikt. e~u
. of meCr hoofden , 'Fata· pod oe g eu(.emd, (tie 410 butrekking )'uu distriktshooM wn£l.rll(l!lH'll bij afw e1,ighf:! id ,'an
d eZt.'lD. Ret (li~i:riktshoof( l h ~t: t .:lIar.taah. H \!t wore te
"TI'enscheul clflt de 1'"oor dez0 AB!3istcn:;-R.etl.id en tie voor
gest.elde l'eorgnnIsft.tie, wnn.rbij {l~t: zelfbJsl;uur aa~ de
l"oraten ontnomeu znl wordell, en "1 dA honfdeu (llrekt
SRn de kOiltroleur!.i Qu«ergeschik f• ~. ijn, ~p oorli g nrkw-am.
ThIen elke boot \' er ""n~ bt d(} Renident \"IlU Menndo dnn
ook de be krac hii giog

,--I-~.:...,

I ki.t

dja of, zooa18 men den verst bier noemt, Dje!1oe.fJ'}e d", i.

I~.

'Ob.UI.!8 ..1JjIAIl
. . .. d• ...• 1.1...
. . b.b•. ilt. beOI08iG.Ee.1I b.W1
. 'jl
lie me•• 'Ooor· dOD o'Oet"egenden predik.ntenio, loed. "
D~ . meerdere braafheid vaa P.oteataohcb. Trll.
1~lIden wordt door den Pano .elf eobnd.
Gelijk. wij . in .en telegram m.ded.old~D .erklaart . hij, dat A,!,e.~ik" bet eeDigeland 18, waar
hij".rkelijk Pana 18 10 de · oagenyan het. Goove,.
DemlDt.
Z. H. had 001. Nederland.en Engoland kuooeo noemon, waDt in beide landen deDkt de opoDbar. maebt
er e.enmin a8n, zijDe handelingen to d",ar.boDmen, en
nocb het Eogeloehe, noch het N edorlandsche gouver·
Dement ,err:et zicb Qoit tegan de openbsarmaking fan
pau8ttJijke documenten.

I

Aileen io Katholieke landaD

dWBrsb:>omt men den PaulI on str ijdt men me ~ bern,
• oodat de lofrede v.n den Eagelachen proteatauten
bilschop op de predikanten, ala faders van oen braaf
eo dengdzaam ge.l~cbt, .wellicht nog
.erkeerd
J

"01'

nie~ ie.
Een opmerking, we1 eeoa in Holland gema9,k t, dnt
geeD "jongeoe zulke stDut~ beage le! Eija ais de I.:O?nB

ll~groDd

ku.DBtetukkeD al" bu!t Daor Parijs m"".t.n word.Dg.- ., baricbten en bet.,e.m.oeden i".
d.t daa. • del
bracht, en .d. at"hlte"ten Gondouln en ·Le Pere . bongerouo,rt ao~ I'ole off..~. vr&agt. Do Leoane Herald
b.llI8t. Het monument woog 1,800,000 pond, bad
g .. ft eoa artlkol, 11'•••10 m.t
kraoht tegen de
eeD I~oogt~ van .. 135 voet . en .en breedt. _an 12
beataand A w.elde en v.re~il.ling iii d. Turkaoh. ·
yoat 10 mlddelhJD. Da oUll .rustte op 0.0 22 yoet
hoofdetad wo~dt opgakoman, JUla. n;at hot oog oJ> cleu ·
hOOi .~o.tstnk en was aao ~on loporugoven door eene
b~ngarsoood an Klein-A.i •. HelpeD oal bet natuurlijk
galeraJ, die ID?D ko~ bcrelke~ lange eea trap ~no
Diet.
.
(V«d.)
176 treden, blnnen an de .. OUII aa~gelegd, en· ~.~:w.ar Oleo .e~ der heerhJk~te . ge'lcbteo op Parala
V .A. R I A..
genoot. D. zUlI 001.0 was Olt st.en opgot~okken en
random beklo.d met metaleD bladen. Voor die metal en
bladeD eD VOor de bBarelief. op het voetoluk had men
Een repor ter van het Pllrijaehe blal! Le Gattlai8 beeft
1200 uit Ulm en Wee~en lnedegenomen ksnonllen
in het GraDd Hotel te P'lrijs een bezoek gebracbt
gebruikt. Die bladen vormden den Bpirll8lvormiu~ lint,
ann Aliss Phenix Dlllc kftlrd, dl1 Jleldin VRn den dief·
wBllrop 276 bssreliefd gevondeu werdt"u die - ,oor het
stal van dillwlI.nten, dieD grootvPTst KODstantijo te n
o •• ri ge zonder groote kun.t.waarde - oene doorloopeu·
nadeele .ijner mooder heBft gepleagd .
de gS8chiedtmis te 81lDBchouwen gBven van den oarlVIiBS Blackford, zoo vertolt bet; blaJ, is ltlein en
log tegen Ooetenrijk en Rusland, beginDende bij
teDgor van gest.l te, van goade I.milie, lIiet achoon,
he~ vertr~k (l"r troepen uit bet ks mp vo.o Bouloguo
ma.ar lief. Al sprekend ooemde zij do grootvorstio:
en met den stag bij
Auatetlitz eiodigende. "Boven
op het dorische kapiteel stond een koepelvol'Dlig

mijne 8ch~oowoeder." Zij verklourde, dat de oenige
juweelen, dio do grootvoret bad ontvreerud, een colliar

van predi.anteo, ia vol.trekt niet wet dez. opmorklllg

aoort van dak CD daBrop een standbeeld vall. Napol.·

vall amara ~dec eD dlallle ute n Wa. gowoe,b, hehwelk d.

in strijd •. leder mall fan ondervioding z~l t och - toegc.
ven dat niet de zoete brave jODgentjas, die aliijd lief
en n stjes lijo, de nobelste maUDe,-', worden, maar dat
oDdougende jongeoe het "" Ilt zijn d.r huisg •• inneD
eo meeeta} de wann elijkst.o, krachtigste natureu ontwikkelen.
I\f:en· worl1t t ot at dergeHjke bespiegcliogon, die
watri¢b.ijnlij~ D.i et f oiko mell onwede rlegbao. r zijoJ ge~
dwoogeo, als men ~edenen r;oekt vo?r de ,"cr\voodcrlijke 8t:rijdzllc~t eu oD\'erdraagnBluhold, welke de Fran~
Behen en Spllnja.~rn.en vaak toonen en voor de laDg~
zame ontvolking 'fau twee groote l anden.
_ _ _ _-.,._ _ _ __ _ _ . ~_ ___

on I in kronio g aornaat In 1814 ward dit. beeld na
den intocht dar gcallieerden door konin g~gozi ode ijver·
aars er afgeh3.n ld on werd het metaai gebruikt voor ~ "'t

borst versierdo van c~n YfHl die becLdo" van den heiligen NikolJ\f\6, die welgestelJ.e Rues ieoLEl flfomilicn met
edelgesteenteo ple.~e~ te bedekken. BeD adjuJaDt vall

rllil;erslaudb.old ,uo Heori IV op de Pout-Neuf. L o"

den grDotvorsb h.d die kl . iDoouiea i" d. bauk van
Jeoning- gebracht; maar het collier luo es t verbrokell
worden; v66r mnn {~r hem 2700 rosb tds oIJ wild e lee-

Het Lutherfeest.
Vele Bogel.cbe protestant.en zuilo" tegen bet begiD
van AugU9tU8 wAl\rsc hijnlijk hun 8chredeu wenden nur
bet bekoorlijke Tbiiringer W.ld. In d? Engol hcbo dag.
bladen wordt tocil de nandocht geve.togd 01' "hatLu·
tberleest," dat va n den lsten t ot den auen Augue tU8
in Tbariugeo gav ierd zal word en. Ee n van de ?udste

berguorpen VBD

bet land i. Jurleabacb, dat

IU

de

widd eleeuwen midden in den weg lag Vlln beb verkeer
tUI!'Bchen N oord- en Z uid-Duitschlan d, en w[l.llr door
vier eeuwen lllcg tot aan het Legio deilier eeuW, de
wag 1eidde der karnv&oen van de kooplieden fan Neu rsnberg en .Augsburg. Rei; was den 15dao April 1 530,
dl1t dr. Martin Luther, ver~ez eld door tnhijke bege~

leide .., door dib dorp trok. Hij was op zijn wag na.r
dtt g ro ote sterkte "an Coburg, ter wijl zijn aRnhangt~ra
naMr Augsburg trokketl, om de beginselC'll der Augs.
hurgscbe confeHsio duidelijk te JUnkeD oan Keizer en
Rijkeraad. In de kleine llouton herberg \' an het dorp
vprtoefden de rei, igera eenigeo Lijd_ Lut.her was in gezelscbap van IHelanchtoll, Justus Jon as, Agricola en
Spalatin, :t"eurYorst Johnn de St.al~dv aBti ge, ke urvorst
Johan F rede ri k, bertog :Frans \'an Lll neber g, print! WaHrgang van Anhalt, graa.f Ernst von Gleichen, '70 ridJera e n
160 ruitera. D . berberg b•• to Dd nog gebeel ollver.llderd
in het vorigejuar. De liaatiuft.l Br; 1:e geiu ~enteran. d hnd 81'
aclukkig nieh ov er te ~eggen ge had, en het belR n g wekkeud. oude gehouwtje WIlS steeds Legen de 'Vllndalen
beecbe rmd g~lA'orde1..l, Ver!eden jaar w2rt.l b~t huis
echter ,- erkocht on 1H·t zo u wellioht gl'sluopt zij n geword eD, indi en de bewoners der stad Sonoebcrg in de buurt van J udenbacb - zich
niet
ver·
eenigd hadden om het houteD blokhuio te Iroopen en
bet in zijn gehtwl over to brengen naar den S0h6nber g
bij hun stad, die b e~e nd is wegcns het betoo\'e rend uit.
zicbt v.a o zijn top. Het huis is n('g in ,"olkomc o goeden toesta.nd en is fan binnen hersteld in den 8ta.at
waarin bet in Luthars tij J. verkcerde. JI ZUtD dr. :hla.rlin
Luther l ' heet de oude herberg uu_ Zij z"l geopend
wordell bij gelegenheid van het Lutherfeest, dBt men
;n TLiiringen dt'n l sten Augustus viereu ""il. OudG-ermaBDscbe f~eatelijklledell tullen dien dag eo de volgen.i e plaats bebbtm: een wedgl:rijd \'an m eoster-zan·
gere., een sct:ietwedstrijd en eell dr&Ulatiache ,,-ooratelling
,aa historilSche to'meeleo, tot veranns0houwelijl{log vall

het ,erblijf van Luther ill Jud ellbacb. H et 'L'biiriuger
dorpaleven van het jaar 1530 1.0.1 worden vlJorgestald.
Neu.renberger en Augsburger k ooplie d~n kOlUeu lOeb
bUD koopWBren nanr de herb ~rg vlln Jurl enbach. De

herborgi.r heaft h"t • • er druk, w.nt het i. j.arroarkt.
De ,erkooperd vau aflaten, die dd pfLuselijke ,~ ergi ff~"
uil fan alle zond en legen vast tfHi ef verkoop en, drij·
,en eea levendigell hundel, 0 11 bedelmonniken zijn in
groaten geta\e t.egenwoordig DI) houtanijdcra, draftier9
en b autsc hild~rB vie ren hUll ju,a.rlijltscben fl!~8tdfLg. Er
is lUuziek, onder do hooge boom en worc.t gedlLn~t en
goocbelao.rs en eet\ wonderdokter verzamelen oen groo te
menig~e o w zich heeD. 1\11 Komen reizigel'fI VA n Sattl·
f~ld aaD, dle m 9d~d~eltm, nat de Keurvor!llt met dr.
l\[aarten Lubher in aantocht is_ De ing ~ r;et~llen toonen
de grootste vre~grle en de studenten begroeten I .. utber
en Itijn begeleidere met psalmen. Lutber houdt IlU sen
3BIlspraak tot bet yolk, dat in inni ge ver ontwaardigillg
de aflatenverkoopera en bedelmoooiken het dorp uit~

ja·flt.
De feeatcommissie van 'l'hiirioge n richt oon uanoo·
diging tot .1I0D dio .ympntbie bBbben vo or h~., sf,e.on. ,Met hartelijk e, brooderlijke grooten nood 'gen wij
aIle nieDden van he~ R ij k. op, om d~el to ueme n nSn
bet feest en om tu kOtUen in bat CQstUUUl vu n weI ken
pere()on ui t d on tijd oo k, dieD. zij w~nscbeu voor {e
stallen. Wij TbiiriDgers wenschen getuig:euls nf te leg..
gea faD ODie P roteetantache Joyauteit teg en d~ aau-

matigiDgeu dor psuselijkB prie.te rlijke ,ij.ndell vau het
- DIlH'£t\!bii vaderlo.nd, t en einde te be\Vij~en, dat dit pro. teltnntscbe folk zicb verkltlo.rt voor Kaizer en land,
gelijk ooze, oorvadera met keurvorst JoI.JaD d en Stu nd ..
v.stigen partij ko &en voor waarbcid en licht."

De Vendome-ZuiL
¥en ia dl1:lk bezig met haar weder op te riehten.
Zeetien Mei, de dag waarop zij voor drie jaren is ga.
vallsQ., ging voorbij ~onder dat de ni <,uw gebouwde

voltooid en plechti g ingewijd werd, gelijk mBn reed.
bad aaDgekoDdigd. Mogelijk d"t het nog ceDigau lijd
duurt eer IDeo ll:oover is gekomcn. MaAr netzij nu of
later, een · gescbiedkuDdige ber iooering, gclijk de A'lI!l3b.
dUg. Z.it. die geeft, kon ook tnane niet van belang

onlbloot ,ijiJ.
Op de.elfde 1'laa ta, W&ar later dit grootacbe kunst.
stuk £ou omboog rijzen, midd en op de Plnce da Ven~

dome, alond tot 1792 een ruitero tandbeeld vsn Lodn· .
wijk XIV. In geaoemd janr vie! dit 01 • • en olf." der
volkBwoede on Napoleou I beeloot het te vo rvang.u
door eene plastiscbe vtlrheerljjldngo der overw inningen,

die hij .elfin 1805 op de 008tenrijl,e" en Ru •• eD hod
behald. De Keizor liet, aBur bet vcorboeld der zuil
'aD TrajaDuB te ]tomo, cen triomfzuil oprichteo, WOBr·
Un. men 25 Aug. 1806 met bon .. en beg on eo die eeret
16 A.ng. 1810 voltonid w.s. E en 80m ,an meer dan
, millioeD fraocs werd hierroor besteed. Met de leidiD, . van dezen bou... "aren <io hoofdinopecteurs der
Panjecb •. muee.eo, baron de. nenon, die Napoleon op
felcltoobto.D ver"oselde am aao te wij. en, welke

JiJn

d c w~k Philips liot; 29 J"uJi 183.1. op de r.uil cen elf
voct hoog I:!tandbeeld van den Keizer, met den histQo
r iscbcn overjas on den dric kflllton. hoed, plBataen het~
wel k door Seu rre gemodeJlee rd. was. DOfJh de derde
Napoleon li et J it ~eor door ~CD n]~der in antiek C08tuum
vervDnge~. Den 1 2~ en. April 18fl bcsloot ~e Oommu·
ne. de zUll te ,vermctlgen . Ret clec~?et lueromtront
IUt elde nIdus: /ID~ Commune van ParlJs, overwegende
dat de keizerlijke zuil op de Placo Vend om6 een mo·
nuwent is vau barbn.'.;\rschheid, cen t:!ym bool van brubal gewelcl en valschen roam, eene bekrnchtiging r an
bet militn.ri9me, ccue ontkonuiug Vl'm bet iuteruBtionaB.l
recut, eeno onophoudelijke beleediging den OYerwonne·
nen door hunn ell overwinllRur aangedtt.uD, oen voortduronde saoyal oj> 913n der groote beginaelon der PrauHche republiek; de broederscha.pJ bepn ult: E enig arti kel:
De zuil op d:> Place Veudome wordt vernietigd.'· 'r e
vergeefn zocht Victor Hugo haar door de \'olgende ode
te redden;
"Si la l'rusBe, i\. !'orgu?il 5:mv3~(l hllUit.UCC,

~r\:u~):::;j:,o!~:a~~a~ea"il~~ :~~~c~8:~lrt;;:~~ilonj
NOllS eiH. cri~: - ,Te \'eux qlle \"os gloirc!I &'cofu ieol .
J.'rans-a;s. "fum: 0\, (,7, 111. deux, estes qui m'OIlllUicn~,
ee pilastrll d'uirain,
dll pierro, iI raut
M'en delivrer; ici. dresser, nD ct.:hllfa.udj
"Li"t, braqnezd escanoxu; cescil1I1Cru Jevotre.
Vou/! demolirez Puo, VOIlS mitraillcrcz l\lUirc,
Je i'ordonne. - 0 fl\rllUd
eiH dH: SouU.'rODS!
Lutton!'> ! c'est trop! ~cci raiise tOilS les alfrolll3!
P lulM mourir cell t "ois! nos morts secon t n Oi fC:tce!
COUlllifl on eM. dit: Jamais~ JllJl1alS - .E~t, runs Itl faitc:iI {' .

cet arc

comme un

Eell paar w ~ lceu Inter werd de voorHp elliug vervuld
doo r Heinrich IIe ine in aBa811 brief \·o.u In Dec. 1841
(St;m1!lt .

IF,,", X, 2,:L'L.~VI)

io d. volgende b ewoorc.in·

gen gednuo: /I De eige nlijke medediogcr mn deu obe·

liak 'on Luxor is Ile Veademe-zui !. Stoat .. ij vaat, Ik
wea t. h et niet, maar dj staat op de plfL.f~ts wnar z~
behood;, in barllollie mot hare olUgcying, Zij wortelb
in Jl"8.tionalen bodem eo wie ~ic h daaraBn ,asthou dt
ue eft oen vasten sloun. E en zeer vn.f:ltec r NeeD, hier
in }"rllflkrijk staat niela gehee l e n 0.1 yast. Roeds een·
mao.l .!.ieeft du storm het kapite el eu den maD, tlie danrop
gepl&llotst is, van den top der VendQ me-znil afgeaIingerd
eu VOOI' het geval dat de comm unisLen aaa de regee·
ring komen, ZOli da.tzelfJe tell tweed en mule kUlltiell gebOllND, wan:J.cer de rs <licule razeroij nuar geltjkheid
ni et d o zoil zf:lh o ter turde wt=rpt, opda!; ook di.t ge~
dellkteeken, dit; zinnebeel d fRn de zucht Jloar roern, van
de aarde yer dwijue. GeeD mensch en g~~u menschenwork mogen boveu bet bepallide algem eeDe peil gnaQ
en zoo weI de bouwkullst ala de epiBcbe poi!zie worden
met du n oDd e r~llog butleigd. W aar~oe uog ee n monuuteut voor ee rgierige moorrl eDsara der volk eren?" boords
ilt oul llogs roepen, bij gelegoll beid dat
een COllcoura
was geopend van modell e n voor een Keizersmausoleuill,

ar

"d.t koat

he~

gebreklijden de

yolk lia.r geld, en wij

zullon bet imwers toch vernietigon, wanneer de <lag
komI!" - Voor het mausole um is de dag nog niet
gekomen, vOOr de Vendorus·zuil kwam die dag weI.
Wat ill 1849 goprofotee rd werd is in 1871 vervuld.
("jig . Bbl.)

Turksch nieuws.
net bericbt d.t Sadyk Pocha ilet te Psrijs eeDS
was gewordeo met eenige finaDciol!l e speojn.litei~en over
de llieuwe le aning, of Have r nieuwe middelon om 8:t.U

geld te komen, beeft to Kouetalltinopel niet dieu ia"
dl' uk gemaakt, dien fil e ll verwachUej weJ had meu
reikhal:1.end uitgezien naa r den ui tslag "au de reis van
Sl1dyk Pachll, maar zo o iets bad men · tacb n iet ver'WBcht; de beun en de R egeering wnren beideo evenzcer overluigd dat met de ontworpen oV"creeDkoIDstdie, zooalB uit latera beri chten bleak, dan ook definitief verworpe n is -- 'l'urklje ge heel in hand en van
do wockeraar6 werd ovcr geteverd. De Reg-eering WRB
te1'8tond besl{)tcD de overeellkolUst te vtJrwl3rpen; de

Sultan weifeld e eo hter in bet begin, de el. orodot hij
ni et het recht e begrip kon krijgen van de 1.iu\.k, deel s
omda~ het uitticLt or een r uimc ra ko.s, op welke wijZ6 dan oak gev uld, helD e rg verblijdde j op de foucJseu
had het bericbt uit Pllrija; weinig in'doeci; zij on tiergiJJgen een ~ ee r kleine rljziug_
Een in de e~rdtt1 dagen Van ~Tuni te Konstnntinopel
voorgevallen f~l t doet geen hoDgen dunk krijgen van de
outwik keling fan de niet~Ml\ho lD edna[l8Che
bevolkillg aldn.r. Men verteldo, dat
een Jood, met
name Bohor Lovy, wien s pl'oft3Lien a.ltljei waren uit.
gek~me ", voonpald hnd, dot iu den nacbt vn" 8 op 9
JUDI hot tegeno,er KonBtontinop21ligg.ndo Kndikolhet oude Che.lcodoo - door e~n lIarubedDg zou word cn ver(Jietigd; de o.arde zou wor'den ::tQopond e n do
pl~ats met alles wat er in is, verdwijueo . KndikoI is
b~[lf\. uitsluitend door Cbtiatene n bewoond en weI van

l1u meer gegoede klafl8fJ, ciie door haar zomerv erblijven
h.eft. De prof. tie bracht s.brik en ontatolt"ni, tewe ell'
onder de bevolki ng; een dee I VR n de bewo nen nom
de vluet.tj dlJ Fr~ ed igllOnmtitJJJ J die dau.r ce n school
hadden,. sloto? de inricbt.iog eu zond en de Iderlingen
nanr hU19; memllud durfJe tegen den noodlottigeo
ollcht e1' heen gRan of eenige unk op do toekom~t
ou~e rnemenj gee n imis was llll het uitsprelcou der profe_~!o verhu,J~d gewo ~d e u . D~ I 1nrksclw pol itie was nog
wlJ1.er daD de mon mken en Bodere Ohris tenen en liet
den Jood Bonor Le \'y G!ltbioden. lIst bleak DU dl.i.t
de Jood van zijn voorspelling niets afwi3t en nicma nd
bom onit een woord va.G {l.ien aard had hOQl"en spreken. De T'urken nsmen eeu nict cnnl)rdige revan c he
op de Christenen; zij Heten het onderwek m~ar dit
etukje van bijgeloof publieeeron in ee n hooggeloc~' i g

'furksch bl.d.
ne ~erichten uit KleiD"A,iii over d.n oogst luideu
bevredlgand; op d. door deo hongorsnood getdat.rde
plo.o.t·seo, vooral Angora en Kastamboli komtl n lan rrzamerband levensmiddelecaan en aDd~re giftoo en gave~;
van eeD aantal pla.tsen ontbreken .oht.r nauwkeurige

Il

- Wah opoffori n!! "en dagblodschrij,er oicla al Diet
moet gel-roostPo n, ,-ooral bij bet ramp!a:lig. verslaggev8o.
Bij het huw"lijk der oIoeht.r van Presid.nt Uraot W8'
ren de 6trengsLe m!1atregele n genomen om aile versJagge ...
vera 1'80 kournnten t a \Veren. Ben agnnt fan eell New·
York.ch blad wist or t"oh bij t. komeo. D. gaaten
werden bed icnd door ee n aantal oege:"s, en uij Iieb zich
dllt1rtoe iI_ diemtt nemen, DBdut hij r,ich de hnnden eD
het gel •• t ,wort had ge,.rfd.
- Tot !Jeb jaar 1770 waR devolgonde wet iD En·
golaDci VI1U !{rncht: II Zij, d itl door middal van· blnnket.;.'
Bel, wnttenl stfl.lon keur.slijvenl schoenen m P-t hooge
hakk eo, vnlsclHt h ~ up en of ro.lseh bSllr, Zijner lfaj es.

non. Dilt geschiedde eon paaI' «agen v66r de grootvora:~ 110.81:' de ex.peditie vau Khiwa. mo eat vertrukkcn.
De adjudant werd llaar de gcvn.ogenis gebracht en
toOl} eerdt kreeg do politip, do overtuiging, dnt tio her·
haalde di~f~~ft.lIen in bet 1ll.l\rmereu pn.ieis door d.en
grootvorst waren begaan.
.06 rep orter had mis3 Bl ackford geHRRgd, of zij
oak geiirr6Btee rd was~ .ju - zeille zij - ui k heb eell
week in bet pu.leits Van g ro.at 'l'repbof, de n minister
van politi" , cloorgebmcut_" IIThfet de diu.m &ll tou?" 11 0
neeo; de grootvorBt bad mU den av olH.l bod \'oren ge·
w(uLrschuwd l wllllrop ik mijll o papiBren en juweelon nau.r
het Amerikll:, ul:lOhe gezo.ottlobnp beb ge brn.cht, wuar ue
politie zic h k·)u overt.nigon, dat lli etd dnarvun miju
8chooumoodor toebohoord e." MidS B11\(:kforu verklnllrde, dab a,lles: hnRr weder was te r band geSi;l!hl, toeD
Ulell hao.r over de grenzcu had g!;bracht. /Ilk wcrd als
een lwuiugin behaudehi en had een geleide/ ' - HWer·
~~!~~~,~"
~ J J £loch t!lo c htB
klein .- twee gendar-

-

~

g." •. •• t, door .• . 'n 'Oad •• op Mettra,
. s.ePI&at&. t .• ln ,lA61
we.d hij, al. liergeant, godegtad •• rdj in ·186!l ter d"od
veroord ••ld; omdab bij in het strafbataljon eya kOl·po- ·
r8almet .en bojonnet had ge.tuken. WogeDs .YD vroom
gedrag in het hoopitaal · kr.eg· bij door bewiddeling
van den anlmoezenier gratie eo dioode · hij bij bet leger
in Afrika. In 1864 werd 1!ij op yeroook dod. milia ondot kuratele g.ateld. AI. aekret.rio '"n het bur.au Ara.
b. t. Mostngenem kreeg hij· zij. ontolog nithoofd. van
dronken ach. p; daarna werd bij nogm.als gedegrad.erd;
in 1866 verliet bij deri militairen dienst.

cell

-

III 1870 zal t.o Bru3sel ceue iIJtlo\r naliol11l.1e teul;oouBbelling pln.lltB hel>b en vno ~ engi?l$ et pl'ocetlte d'hy'
,fIielle d de ,wzm(;"((I/le." Hot voorloopig Ovm ite had tegan 7 .luti eeJlo vergaderiog van de ontwerpers on
nlie belnugstell emlen bijeenge roelJen, waBrop tot do beIloemiug 'lOU wordeu overgegnll-u van de Commissio
"an organislltie en adlllinistrhlie en van \'erscheid ene
~pec iu.l e SubcoUlmissies. De kosben de:t.or tentoon8tel
ling zull cu gebel:\ l door partic ulieren worden gedrngen.

teits onderd o.ne n tot hot sluiten fan ee~ hllwelijk trnch·
ten te ve rJeiden, zull e n f,crechtstlln.n wagons toove rij,
en het huwelijk 7.81 nictig verklnard w(Jl'd~HI."
G eJnkkig I'oor de damiJB (hi. ele wet tp.genwoOi'dig
buiteu wcrkillg is.

Aangeslagen

o:mit~eJoi!t.o

iucll:peHdflllCf':

Kral1~an

d~n

dool'

;)~~I:I;::d;I:~! t:u~,~~~~.i!nhe(~::rn~:: ~~. ~ ,d~o~~!~cl~~~
Rum Agonn .

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

.. . -

Op miJne vendlltie
van Donderdag 6 dezer.

~J.1ul~

looze b:~jkeu fILn belaugstolling e n adbaesie, uit billa
mm- c n buiten l oud, boven al uit .Eugelu.D(l ontvan,~e D,
vorzckeren nan dit nutti,ge en menscblicvende wcrk
se n wel\,erul9uu aUcces. Nfl de gro ote tent:oollstellingen te Londen, Parijs ell ·Weenen, die alles hebben
gei;i:"(poseerd, wtlb de ootlogak unst hOllft ui~gevondl;lu
om ill tl08Cbeu op bet slngveld tH)a~hadolijk te IDaken
e u to \'crmiuken, 20.1 Iwt hoogst belo.ogrijk OIl niet
mindcr eigenau.rdig ziju, voor de cerate ruaal op cene
speciale teDtoonstulliog \'ereenigd t e zieu, in een on ·
zijdig en gt1stvrij lan d, ailes wat het menscheliji( ge ~
nie r door me::Hwhlic nmdheid eu wijze ,'oorzigtigb eid,
g~ l ei u , hoeft uitgevo nden of gesticht: ni et om li e m e aschen tu dOvdenl mnllr om ben te redden uit gevarell,
he n h waarborgen tegcn oudeugden en lijdtlll."

t:~

l)ltllli goederem

pn.udh ouuer Koh lng '1'jon. n.
Do ntltlruag 6 Augustus: "\Toor rHlt l:l uing Vil;] bt'lang~
h(1bLen<ieo in het ventlu-10k ua-1 van en door H. L. de
Lyon cn voor re ke nio g VB D belnughebbe'tHleo van onuitge l os~e pandgoedoreu te Krnngl\u door de n paDd.
hond er LilHU Kim Tjing.
Vdjdng 7 Augustu s: Yoor rek elli ng ran bc!aoghebbendo VIlU hQutwt!rk en tt) Pongapon door P. Buija, en

a

.M en leest dn,[u'omt ront o. n._ in de

VendutH~n.

W oensclng 5 AugU!!.tu8: Voor l'ck-ening va.n de firm a
Jacobus H ijtnar_s i'l het ,·en du-Iocoa.1 VRn en do or A.
Meije r en yoor relc ening van helrlOghehbend c n nm

zn'lcn wllrden

vj!rlco~ht:

16 kisten INDIGO.
JJ. L. DR LYON.

(1 01)1j)

~let

Olltlerlillg goe{lvimlen
IS DE

Generale Procuratie,
ooor den ondet'g-ateekentle aan fl en Hrel' N. KLOES ·
:MEIJER veriee ml, jn~B trokken
.T. W. VAN SON .
(1070)

~ l\Iuoste r wordt bedreigd me t een strike van zee r
gewic bLigoll Hard. Het bier gerlla kt op tJeh einu. Er
is 7.ol}veol verbrniJd, du.t
1.0 morvoorrAad jfJ het Hofbrnu hllus nag slecht:1 tot het eind van doze ID81Uld
strekt. M en ia U1lLuurlijk wanbopig onuel' het gcvn.l.
Hat verbruik in ilion boro(3uHlen bierk"elder en zijne
ill ia,len was 150 tot 170 eime r daags, een cijfer dat
nog nooit bere ik.t \Terd.

~:q!~~~:e ~?ro~~~~:n~111; "\Vljn door OIlS nfgetopt op beelB

~ E el) ndvocant in Cbicago legde ~r ,.ieh vooral
op too getuigen voor da rechtbank dOQr alleriei atrikvragen te foppe n en in de war to bre ugen_ Onlangs
ueeft de rlnegerzlmgert) Geo Olark. de rolle n eon s aar-

Manilla Sigaren,

Pas Ontvangen:

na

~~~e~:1~!~:~~r~ie~:a8a~f·?,c~t ;:oe;el~~~ un~9o :~j: :te~
p

eenig?;iuB cen schuin beroepP" - /I't Kan wel zijuj
m!\IH I ~ is zooveel betel' dnn dat vlln lUijo vo.d er dllt
ik blijtie ben zoo vooruHgegaau te v.ijl.l." - uVlat was
uw vllder dan ?!) - uHij was a.d\Tocnst", aprak Clark:
op zoo comisch droo\'cn tOOD, Jnt puhli ek ell l' ecLtera
in Jg,cbe n uilbarstten.
Natuurlijk heeft de ad.ocnat dien gctuige niet Ion·

(l 07~)

SOESMAN eu 0" .

Exquise partij

ill aIle

~oortt'n.

(1075)

SOESMA.J." I'< 00 .

SIechts nog weinige stukken over.
Ya[l ooze fllct uur.

Terra Cotta Beelden.
SOESMA.N <'< Co.

(1070)

ger lastig gevalle n.
-- In een ge lngkam er vall eon pln.ttelnndahel'barg
trn.d oulungs een bedelaor binuen en ging bij de btlzoekc rs rouu , nngeod e: tr Asjeblieft. eell k!uinigh ei d
vour OEtn arni OD blinden mun, Ulen~ereldl>
H
If Maar "falH is dan de blil1de roa- nr
vroeg mcu hem .
~ Ooh/' lieb hij zich ontn.lIen, Hdi e atno,t buit en am
te zieu of er o(lk een \'etdwachter in RantoC'ht ls,"

E TUI S
\' 001'

[479J

-

Do grn.f do Saiute Or oix, ,1ezolfJe die aall hot sta-

t ion St. Lo.za.re GUlUbett~ een slag in het B8Dgezi oh t
gat', is van 0\1(1 adoliij ku faUlilio en nan de eerate ge·
.Iach ~en

varwBllt. Hij i. herh.aldclijk veroordeehl ~O'
weeat. Iu .iju jeugd word loij, na Boheepojougen to zijn

00.

Ontvangen :

- ..Elen AUlel'ikaaoscb billd gceft llan eeo rRlnmeliog
verro de voorke ur boven hut I5choolbl ij" e n. ZOO'D kels,
tijt.ling zegt htlt - bevordert den bloedsorn!oop: men
verkdjgt tl uu.rdoo r groot er ontwi kkelin g £ler hera eneJl ,
ergo bl1ter leerl ingen.
- In hat Ellgeil~t::he ParJement wordt Bell bood,sehnp Vlln uo Kouiogio t e gcmout ye zien betrekkelijk
de d{ltatie "un prins Arthur Putriclt, die o:r::.!nIi gs I·ot
hertog van CIUllltlUgltt werd n:'l'htwen. Zolfs wit men
dat (11 pri uli dell Litel VItU OnderkolJing van Il~r]il ud
zou bekowcn "' en yoo rtua.n mintftena gedul'e nd e zes
rnaanden \'el'b lijf toU houden to Dublin. ThallB g6lli~t
bij ea n inkome u \'ao 15000 p. at;.
Dot de wet.svoor·
stell';!ll tot hef; t.oe\{ennell van dotatje~ nall "or8telijke
en 8udertl p+wBone n weI cens tegellkan tiog vindtlo ill
het Parll;)mt1nt, IS lliet t e verwondereD, n1s mell in
RUOl.l1~rking net:!rnt, dut b. v. do hertog Van Edinburg
lin, z~u hl:lwe lijk gen ict 25,000 p. ~ . ,
de hertog vnll
Oam bridge 12,000 ti l) prilltf va u Wa.lns ,.1,0,000 bel1f~I1/e
de inkoUlst t! n Van het. hert ogdolll Oorllwallis. Daarbij
!tomb VOor verschillollde: nouwelijk:c lecitm gezameolijk
ol1g IJ veer [i0 000 p. st., tClrwij l oind elijk dA KOlliu giu
ul"' halve d~ ci\' ielu lijst, ttW bedrage "an onHltreeka
385,000 p. It., nan "tld~rtJ inko1.llsten Dog 135,000 p.
st. geniot, to zomen dUB tJ20 J OOO p. "t.
Yoegt m C!}1 hierbij ta.l :V IlU hoogo miuistf1r trnkterucmton en..,. von 6000 tot 10,000 p. st., en de sauri an·
jUku iuk om:Jt~n van tal van Rildere hooggepltmtste persouen, voornt van de magistratuur, ciao zal mon er
zit,h Di et oyor "orWOht\ereu dat ar op btlzuiniging wOl·c1t
alln ge drongen.

Zweedsche Lucifers Doosjes.
G. O. T. VAN DOHP &
de tweede drnk
vlln

Mr. LASYT',
de Ned. In<liscbeWetboel{en.
benerP..tla:

de

gl'OUt1ifct VOOl'

hot koningrijk del' NE-

DEHLANDIm,

bet Uegeerings Reglomeut.
de strafwetboeken voor Europeanen en Inlanders,

de Politie

Reglem.enten.

Hvt bosluit, houdende n.nuwijziog

l'Afl

die uie t dim ua YOO ra fgll l\lHl rerlof

f(lOr

geroepen mogen worden;
De bepalingen llopeo8

at'

bewijl>lkracf!t

Iu!. ltoofdeu J
rlfHl rp-c.ht.er
ntu

(Inde- r·

hn.ndiwho gCl50 hrifteu fan Inlanders.;
H et brief I'fin JII.titie-ko,teu bij do lnudrndell ;
en hct koni nk lijk besluit bctroO'ullde d e rechtaperooo nlijkheid valt \'er eenigillgeu in Nedsrlrmdsch-Indit:'.
(9 40)
G. C. T. VAN DORP &; 0 0.

Gouden Dames Borlogies.
,\/ 65.-

Honde, staande KLOKJES,
"120 en I 25.(296)

G. O. T. VAN DORP .& OQ.

L

J. J. van .RUIJVEN.
BOD

lJote rll V"O

1 0 H 9.

(198)

OT '~EN

SOESMAN en Co.

Filter doek .

(958)

lavasche Rafillade .
Pal Ont·v a'l.gen;
tromm"j ~

a/

I II. refractie.

4,'/1 1

'VerJ...~rijgbaar

bij t,erug

bezor~

IAlejandro

- - -- -_._ - - - - - ----- --

VER seR

vnn 100

lu e rli: <'JcJebra s

&,

der gedran id
(1023)

G. C. T. VAN DORP en Co.

Zadelmakerij
Mosch & CO.

Stsedp; \'OOl'ha.Ullen.

SOESMAN en 00.

YAN

Pllik!

Engelsch

l~ier,

BA ZA R,.
Porc e-lein Tafel cn r:ehee·st:Jrrieseu, K oft'ij en 1 hoe·
stH vieaen, Wat! c bBt~!h:m in porce!c: n en IlHfcle werk,
Porc6lein pi'eBentkopp 6iJ
H er n,etit:cl1 si uitende
-

Kamer.potten .
Waarloor.e pnrcalein SlabBhken Ornle

ell

Bchotelt, groene Sch.leo met deksel , Borden.

I TUIG·

SOLOS OH

ronde

Puik puike Bieren
als:
Dvd lll ur.t.lJr Lsgcr Bierr Steios Bier, Valk Bier up

heele en halve flosB.hen, Ind. Ooop e Eng. 13ier.

~IOSCH &

Canarie vogel Zaad.
B. KARTHAUS & Co.

F . H. BOUMA.

B ~ Z l H.
aUJH)Qtr

can;

Albums ill Soorten,
Bijou.terie dooze n met MU'tiek,
iiet.::'eu ...\;; Darn es NaceeBRires,
Damel WerkDll\odjea met inrichtillg,
Porte fltlcODB- porte Monaies,

Prachtig. 'W'ae.Yors,
DameB Stoel & VoetbanK met MU1.iek ,
in Soorten
en vele andere goederon.
(1846)
B. KARTHAUS en Co.

Inktkoke~8

Landma n en Ledel' o\'el"I'ok ken
kamferh ollten

K 0 F FEl l S.

(1023)

MOSOH & Co.

B A Z.LI B.

Tar.lm ••• en Superieur. Kwuliteit in .tollen
kelde dozjjnen.
Fijoe loort Zakmesseu Illet en zander Schanrtje,

"

•

II
•

jj

Scbeerxn es.,en gegullrnmleertl,
Scb.o.ren ,
Nieuwe Zilveren Lapels en VOl'k en.

1 Etui Compleet T.r.1 gnrnituur,

Zwaar verzilverd Prachtig! Pl'ach tig!

(1845)
PUS

B. KARTHAUS & CO.

India Pale ale,
vaD }'LOWER eu SONS.
on

(683)

Tcnnents Porter
bij

1". H. BOUMA..

Biken-honten Kistjes,
inhoudende een voIledi g .tel

Timmermans Gereedscbappen.
( ENGELSOn F .UlRIlU.I.!l' )
~O. en f 35.G. O. T, VAN DORP en 0 0.

.. f
(76~)

nnmiddag.. Brieven en BoodBcbappen des· morgen·s
v66r 7 uur en de. nam iddags v66r 6 uur.
. ,' " .,

Maatschappij.

MeD wordt vcrzo c ht

WAGEN t. zenden.

"Merourius"

Ri:lictl'e hJI8n Zee-' ttl BrlJtldgev(Jar: wonJe o ;UUjlenOlllell

Ding Y;ln voornuomde Maalscliappijen
~

Jan. 1871.

'00 1

\'e~, lJet,uugc\eu
ue zwe\ ling der blo edvnl en cn Tegel en iedtlre Ycrkee rdc wl3rki ng. wU(ltui t die ('10k Oo.t.dMt. BeiJ" midd eleo werk
en
re ~ht rec b , 10t hersLellCD ~'all het, juidc e\'cu",·igt
tl1s sll h~D ge10elig-

rij~~ -~~ \:~;i~~l~!~:~i~:it~z~~~~ elijkc
Doo:!jes "FilleD \'ac.
en

frl,

f

1.

l

un gClQudo a($cheidiog

3, il ll.

f 5. P otjes Zalf vo.o /

(95,1,)

~ED.

1.

Nut van bet IJzer.

!-let ijzcr ffi<lllkt deel nil \'nn lid B! oed.
Vcrdwijut hel7.llive da D onlstaa t yefl,wfll,.k iug: ; tl et nRll ltezicht wordt
Llee k, ue ~ct ) Ullt vcr{;"ilnt 1m. hc t bl oeli "crlicSL7.ijoc roosk [l)urigf'
Dc pillt:D. poetler:;, m OPJe; (dragces) die ijler tot hooftllJCfl tll.;llIdl!.llt

~~~~el~a~C1~~l~: ;~:I:: :\~'1l~~1~' I~~~~~r!ostcn sl~ul

en ge \'on jjzol' tc \'{!rHET. VLO EiBAAR IJZRRHuUDB: ND PO Sl'HA A'l' Villl L cru,
ul)ktc r HI de we ("'llnS~ h;lp {l ell heeit oil ~~ urck uift; lid is cenc helde.
rt', klll. Jc ' v\ucis tuf zon dH sm unk !l Ocb. ,('11k h!ltwe]k
l.wllll.lve ij7,er nog
phOS(oof, iJev;lt1 hctvcl'stcrk·cudclJCslJud dccltierbl.!cudercn.

zuX~;~~i~~:~~~~~~:~licd~{ocd!~~I~~~;~~i~ij~ijn7Q~':',~~~:t: ~I~,i [,~'~:i~k~le~ll:Ct~

~ ;I Rgllij n ile rlltll}l C!illl jORi;cmeisjes ell rt!geltde
werk ing uetUlcnstplatH! (IIl(lllnJs tondp1l),
~ij k i ntl er ~ II, . 7-ijn lIeszelrs nit-werki!lgclI uihmnnt.:
II oort reffchj k,
eCI1Igc !cpels ZlJ n rohl ocllUC a m hunnr, ~lltondhei d, krucht ell stl)rk,""
tetc herlitelien.

GUA H A~A vall

GRU1AUJ.T

III

Cie tl pothl!k cl"9 to PQrijs is eeo

~g~";~~om~:;~:~{~ji;:~~i~~:,~:~fi.~;,::.~\~:~g:~\;ff~~~;:~: ~~::~~~
del oo p Ie

g ~ nc:r.eu.

Slechte Sp:ijsvertering.

~~~::~:~r~I~O~' ~~:2~~;;~~';;:~~:,~~:~,~;~,~~~::!~~:',rO~~j?:,E:~o~:~a~~;:l!

~ f~~~~~;;~~Jl~~\f; lf;~~};:'; :it~~~]~:~I:~~~~;}~~~~:1 ,~ ~ ~:;,:1~

Geuezing der borstkwalen.1

u, ONlnm· pnOSPHOQIIZ IJIlE KAtK STROOP von .de II ...
reu GItUIAUJ:l' eu Cit.!. A(lI) thek(l;rs Ie: P ~.rij9 is !lid III ecbta
t en

~~~~O~';fJ~~~~':;h~l:!)kCi,~:tCu e;;.a~~\~e~~enkiCI:~I~ a~C~::Bt:i:f;'i;~l~1 ~p'Dr :;I~~~\~

1'C(1113IHdheiJ. !\len ueh ocfl !lIt mlar!~1 In de~1.c!f$ AllflWClltiing slochta
met oll l crcn \':1.11 dioll l ard W vg r ~c lijkfn om bet ecoe:\ weherdiendeD
voork~~Jr I,e Ibhen'\.:cn lll:lgecn de Kflnee~kutldc ltetl.clve d;1Il
ook toekent.
Door
invlo cd TI,ccrnt
hoe"t ~(, hct akel ig Il:<thtelijk z.wee!:~\,:i~~dt op en ~e I~d er ~ll!t.kriJgt sp,oeIJig, tijllP. geJ;olldheiiJ eo ge-

zljncll

dell

~ oold,d_epot bij .!e lIeeren Gehrs, lOONEN

Ie

JMavia, ia de

~~,o,~Q~~e~Atl~~~~Ii&vaCo. Nr.crlalldsch-la~ie [J tlQ(!82~lm.,aJlabij

-

Kamers Disponibel

'I'E

SAMA R. ANG.

VOor doortrekk€nde persoJien

Het doel -va n dit fonds i9, elkcu Yrijmehcluar dll gelegen heid tll
ge,en, door t en kleine maandelijk!lcbe bijdrAge Zijll Vrouw fO Kinderen ecn geldc}ijke uhkeeri1lg DB zija. dood t~ l'erzekereu.
8enedun den leeCtijd \'aD 28 jan bet3aJt a . eD twee e o e GO h ..
lv en ~utdell per maautl v(]or el ked n i z en d gu lde~ 1 welke men
Qua. zij u weduWi.' of kinderen uitgek eerd wen·cht to Zion,
Verdere bijzondnhedu zijll Ie vinden in het Reglemeot, dat op

!r::~o, 8Dn:l~~~ ~e;:~k:~~e.n ~~ !;ja~en j~!~ec~j: ;j~ ~:~~93:e :,~

loor "Bate loges.

(92 8)
SamaranA:. Juli 1874,

familieo

Tawaflg.

17ionde

BATT ERIJ PAN'N EN

gegoteo ij!eren in ve-rachillende dimaoBieu'·wa arJao de
grootste is Tao 8 voet in d. m.
1'e bev ragt'll bij

(888)

(96B)

Expeditte van "lle goederen naar. de binneolao·

d ell van Java, un~r aile pl8a~8en daa~buitan

zoowel'

al. naar Europa volgons b.kend laag tarief.
Vervoer van producten v~ n ar het atation
naar do pakhuizen op d. ,.ehRal per picol Suiker! 0.12
• • aDd e~ e producteD! 0.18.
Bij we~ing Rau de Spoor, aanaprakelijkbeid '00'

onderwichten,
Het uitvooren va n Kommit18ien eu hat in en

•

ui~

klaren van goed.ron tegen .Ieohto 2 1/,%.
Rekommandee~t .ioh beleefdelijkv oor het boudeD
van Veodutieu.
Sainar'ilg ReereDotraat. (284) P. ZWA~ER.

Z e

t. t ran d.

Bet Kapitaal SUI S,

i" de,' Mar iDe - S · t r Q. a t,
thana bewoon,1 door de. Heor VAN GHE.IlT.
VELTMAN
(964)

-

.... EXPEllITIE EN KOBHISSIK KANTOOR.

Een Iluim PAKHU(Sfo ark A.PY'·,san Z e e • t ran d.
VELTMAN

Te Huu r:

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

Java en d. buiteDbezittiogen. GAileimbouding word~
v.rzeke ~d .
(1061)

r a a t.
HOEZOO.

&a,!W ««.~. L\ .
~~

J. J. V AN RUIJVEN
Bodjong.

De Redrlctio der S 8. m n. ran g 8 C h e C 0 U r B II t
zoekt berichtget"ere in de v-oorna8~ste plBat.3,,}u van

a~t

-

dl'l ondergeteekeo de zich minzlI.BIIl aBn,

(1054)

Eell H U IS:

in de B lin d a S p . k
(712)

(672)

.------- -

HARRIS.

",\$&\'\\',

Ll Graveert op Steen en op 0
Metalen.

v~elt

&Oomede

Te' Koop!

:r::

F. J . J. P RINS,
C. I,. DA NKM EIJER.
A. BA UER en
D, C, DE BRUH"

en

lII"Hou,," ABRAHAM,

(1567)

a
kartli. on R e m bang . lJij bet Bestllur der Mayonnieke Soaieteit
te
Tern:li,e, eu. \' 00 r1l bij de ondergeteekendeD, aan 'ro'ie men ook
de
verkJarill g dat men lid van h~t }'olld9 \Vii ~~r~~~. R~:S~~~~~'

in en buiten ~s huis.
Bericht aan Zenuw1tjd2rs. Eten
Door bet engageren vau eeu bekwame Kok be·
Dc

Gezag,aerder 0 D E ~I,
vert.rekt 'den '1 deter dee '8 worgeoa 8 uor near
Batavia, Padang, Telok-B. t.ng, B""coelen, Kroii 80
Atjeh .
De Agenten
.
(1067)
Me. NEILL ~ 00.

Uitkeeringsfonds.
"La Oonsta nte e t Fide le"

kleur.

~IAATSCU,~PPIJ.

SING APO RE.

Entree .f 3.-

f 3

Chc ri boll. W. CAUST!\NS &. 00, 1'1lgill .i J . vall. tier VOOltT.
Ptbloll);ILU W. E. HA N A. Solo ARNOLD cn Co. ell COENA
ES,
Khttllu J. D , SLlIi!R Magelaug l', A. 7.EIJ'OEL, !3am a r~ng GOE'r
HAHT C\! c .~ , l)E GllOOT KOLI"l" eo Co. \vANHEE, G, C.
'1',
VAN IJ ORP eu Co. Il. L. DE LYON CD
(673)
So;1SM.l.N en Co.

IND. STOOIWRT

Het stoomsch ip

PROGR AlIUfA, wordt later bekend g. lUau~t .
(1078)
W . HoSEL.

natnur·

~en

HLl. isven d ntien .

. deB avonds 8 11'1. uur,
in d. groote Za.1 der SOCIETEIT AUICITIA, met
medewerking v ~n H:;H. Artist.eo, DLIettaoteo eo lief;
lIIu.i. k-Korp. der atedelijke Sc hutlerij .

Ge:rliarwk\: Diarrhec. ~ De

uur

(1069) '

recolUDlanJu ert r.iuh 'oor hel hUUtten ,a'n

Op Donderdag den 6 Juli 1874,
HOLLOWA..Y'S P rLLJo:N EN ZA1.r, -

nil 8

rttr F. H~ BOUMA,

De ~Sla\'i.Bschc Zee~ en Brand-Aasur. M:tatlcll'lP? ij ,
De KoloDJR! e Zoe. ~n Dnnd·Assur. }'1aahch.pp j
Ret Brand-A u nranhe Oenootl!lch~l"
De AssutRnti e-MaRtlilchIlPI!ij hge!! Bran tbclude
lin
de Auu rantie:Maatscnappij legen Bramlscb:lde ,dl! Neder_
landen."
tenkanlorevao
(811)
DORREPAAL " (>"'.

EN

Holloway's Medicijnen

avonda

aan bet Vendu-Kant o.' albier worden
herionerd
hunne .c~ulden over de m.and Apr i I niterlii" op
'1 Aug n stu B e. k. t. voldo." ter voorkomirig f.n
geregtelijke ,'ervolgiog.
.
N amen. bet ve ndu-departement
De Seer. Bo.kboud.~
(1063)
OHASTEAU .

O. A. REIJERS.

VOCAAL CONCER T.

oor:takllll dez el' ~ e rzwakk e D Je :r.i ek tc zuo \" erschill enil, en Je wijze
ha rer u:'l.mal1en 1,00 vtl':turlelijk 7.ijlluc , ~enn ceo voldoendc ceden
'V an het belangrijk a:l.t:Ital h a r llf ~bgr urfllrs. Onder IIolloway'li beban-

del

lchlerslallige Debileuren,

rek e

bij

(23)

Groot Instrumentaal

De SPIJS VEII'rI:llENDE (""UII,,) 'On HUIIIN DU DUJSSON

Ontvangen:

woont te

Haran g- Bidara.

Bralldverzekering Maatschappij

Co.

Puike landarijn Gember. 0i~1::~~~~:~!1~;:~:,~i;Wfi1ffl~:~~:~i2i;~~~:~~f{:~~~~1:~~~
Nt'e.utlJt

Ass~

in beste kwaliteit.

al "'
Habanos no. I. Cavitos, L ondres en
Oo~t.dos III.

(663)

Over de Gymn,1,tie':Jcllool; spreek uur "van ,4 -6 uur des

,,'ordep aaogcnouum \,oor rckeniog llUl:

Zeer lekkere Ma,uila, Cigaren

(lIt»

O. I Zee- en Brand

en ZOOLLEDER,

(858

MARKUS tothet geven van .en QONOERT.
D. Sec'retaris
(1077)
WILKENS.

. . . . Doctor A,RNTZENIUS

Risico's tegen Brand-en
Zeegevaar

ALLES tot minstens even lage
prJjzen als ergens elders te bekomen.
(1916)

·SOOIETEIT -GE.

:e~Ud!.;O?: a1:e~~:0::nv·~e DH.~r:ne H~:~L ~::

m et Bpoed en nc c urat ie3se gee.tfectueercl.

.,....

Pas ontvangen :

wordt bekend gemaakt dat b.t

Sam.,

~

__ lan HH, Leden

00.

lurn vak betreffellde .

Bestelliugell op Wagentuigen ala o.lluertins worden

R'al1tje, Bier vno ]'. eo S. ItE.' ])(I1l.P.
(1078)
SOESMAN & OJ.

&;

G. O. T. VAN DORP ~n. Cci.

Beatellingen op ail e aaorten V80 DJATl'IE·HO UT·
WERKEN worden aangenome" door den Admini·
strateur
G. M. GRIBLING.
Adrea per apoar Halle G.dangan.
(970)

8u,nlu,°n.u g.

Ruim voorzien van alIe Alt'I'IKELEN,

}111owur ell A.llS0f3 [l lo, Duit15Cit en H ol!andsch Bier
in IIDorlen, ',l'Q.Q,rouder fieer got:d eD g'ocJ schui m Aud

j

"

"\in .

-HAMM EN,

J'. H. SOHMIDT

(G ED .A. N G A N.)

Do kiBtjOB "0" l 55 zijn in blik gesoldeerd, lerwijl
di d signl' et,\ io pnkjea VAn d r j e man Uti i e in ellum ..

00.

Engelsch e en Westpha alsche
(1072)

s tul'~

d e 100.

Reinitas it j 16

pas gelost.
SOESMAN,

a 155

MelsJes-

Bout- Aankap

Versche echte Havannah Sig'aren,
ve].-pa.kt; in kislJes

ApolinarisWatel',

(10241)

Prachtige Fransohe Dames- en
en kinder BOTTINILS. bij
.

~A.PISSEBIE WER~:kA;~~etP~!~~~;;~

en

;:~~~e:rij:e:.KAARTEN, aile. togen de minat'illlll1

F . H . BOUMA.

(684)

de· ondergoteekondel1 b~$.t.,
gelegeoheidt ot h'et .enoa.i811t.i

.....

Pas Ontvangen:

Villar y Villar

II fI, V (111:11 a, h
ontvangen een partijtje

SOESMAN & 0 0.

(1071)

(902)

Bij

~

Puike t ' Puike t

I.e

Depot.h oll d~ r.:l

(1070)

Het OOlniM
,Beiotulll'
R. F, DEsmc!JFF, :
OLTMANS. '·' :
Sam.rang, 3 Augustus 18'141. '
. " ' ';'(10640)

HAM ME N.

IJit de Sigarell 'abriek

"0

,

zo~ pas ' ontvangen :'

by'

_(_
U _57_)_ _ _ _ _M_o.~NE-ILL-&-0-o.-

I

Ooget 1874.
ail verkrij gLanr in trammels

~~[!~o/;~~::.n'bed r~gvari 128,per -:1IIi':".iY~

G. C. T. V.AN DORP & 00.
Prij. f80· het Lot f !a.~

fan Portoatal door den Heer COLENBRA NDER

ging d.r

clod,

bet

zljn · te bekomen blj

(~46)

aIdaar met de me~8te zorg l'tHzawelJ en per mail Dan
onlJ gezonrleo thana ontvftugeu on per k R t ti e te be~
.

. Re~ Comittl ,' an Bestoor maaktbek~nddab '
Reerenh'1de elbouderl in d.e · N.~la~" .ili11l/itDIId.
8p~'t'llJtU .MtuJtioAappii,ten zijllen .Kantm.;iieg~iI " iD,,"-j
hhng fall het !1lvidend. bewijs no. 2.. kao be.~

...
.
Protes tantsc h 'W"ees- en Arrnh~ teS::trn a,ra:ng .

Versch Indigo Zilad,
bij

L, .. .. M~~,so~~~p.1F. " ~' .~O\~ '.'~,:~

»Bme8-D",odWerkeQ~

ten behoeve vim

$nmara"u·

komen

Nfd~~8JIdsch . .·lndisohe ,·..·g.1Worweg;;:

in de

Banket Bakker

V

oorBPoedig ,.bOVBlIen vaD ee~ ,Zoon':' ·'

Dj

-

A.
00

j a, 1 Augustu.187 4.

,

.9' DEI~!~O:';IL
' (l~)

p de. 29 Juli 1874, overlead de ;aeer' WI):.LBM

O ~~~!NdO~~:ij~e o~:~;:I::nI"\i::'!~~'~~~::

kinderen on vordere r.inilie .bet~e!<kiD~en: '.
_Samarang, 8 Augnslu, 1874.
(lfl8,2~ .

- Verantwoordelijk .Reda:t.nrMr..R . .vQR~#4iN.-:8nolporo4rllkhuil~ G.O. T.}Al!D~~ ,,: ~" " ~

.

