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De 'Indische Mail
Samarang, 8 Aug. 1874.
Zij die . d6n 30sten JnJij ann den Heinen Boom te
Batavia tegenwoordig waren, kondeu getnigen "ijn
van een plegtige vergadering. Generaal van Swietell, de zwaar beproefde generaal, verlle! Indie.
Voor dat hij zieh aan board van de BOfler begar,
speelde de stafmnzijk bij 3ankomst van dell O. G.
de volksliederen. Een eukel woord werd tusschen
Z. Exc. en den Gcneraal gewisselil; Z. E. wn~ kieseh
en lnenschkundig genoeg in geene redevoeringcn
to vervallen. Erzijn omstandigbeden
t men zwijgt:
een veelbeteekenellde handdruk had voor Z. E.
meer ,'aarde daD een woordenpraal die bij undersden·
kenden en ontevredenen de seherpste en m eest onverdiende verwijten kon ui:.lokkeu .
De ,Generaal van Swielen heeft tbllns de indisehe
kust verlaten: moge hij op zijn ]'eis naar ons vader~
land evellveel Nor.poed hebben nls hij in al 7.ijn
krijgsbedrijv en heeft gel,ad! De goede tijdingen
zullel: bew volgen: te Selok Samoi i~ de Nederlandsehe vlag ge\.aschen; de kampongs die zieh 1I0g
niet wilden onderwel'pen ziju voet vOOr voel ge no·
m en. WeI _ijn er die tot versterking bunner nrgumenten onrustbarendBr tijding naar IIollaud zouden
willen Behrijven, maar zij dienen le weten of hunne
eigenaardige vaderlantlsUefde hongor staat dan ons
beilig staatsbelang. Dat or onrmtba.rende berigtgeI'ers bestaan en huuns tnak vervullen op eene wijze
die in een fatsoenlijke maatschappij kwalijk past,
Llijkt uit de latgevallen van het Dagblad de Java·
bode. Naar · ons inzien zijn de stuk ken die in Bommige couranten voorkomen van een allooi ·dat niet
aileen bet meest in den smaak moet vallen van
vo ots landers van sterken drank , maar teve ns van
groot gevaar iB te aeh len. Artikels nls in (l en laat·
sten tijd Borns v~rscbijnen r.ijn aanstekelijk, niet voor
ben die in goede kringen zijn opgevoed wuar voorul voor hen die een opleiding geno ten wnder vijl
of schaaf. · In ons nummer van den 5en Augustus
plaatsten we een artikel, bevattende o. a. eon vertsling nit een maleisebe courant. De lezer kan daaruit den dat oak slechte voorbeeJ.len trekken.
Hot verwondert OilS d:ln ook niet dnt de redae·
leur van de J ava bode voor den regtereommissariB
geroepen io. (") De ·pers i. de koningin der narde.
Zekjlr, maar wat te doen wanne"r die kooingin
wordt aangerand? In plaatS van haar, h:lren onder·
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,gaaD all zoove1e elaehtofl'en vao den onreebtuarchgsten, Br,ebuwehJk,eten ell met de meeate dolziDDJgbeid onderDomeo vero!Jllriogdocht,
• waartoe oDit etln Lar..d'l'"oogd vao N. I. beeft I•• t gelo\>eo ."
"Neent men dwale tocb Diet. Geoeraal VeulJijek Dam ziju DOt,1aR. omdat bij.vao oordul wlloa dDt bij 011 het gebeurde niet tal1ger
ond4r ZltU ern G. G, kM diet/ell . Hij meendc, aat hij Bl, booggc.

pl"tat Plilitloir ·orlmogc-lij"k langer kDD blijvell, WIIOfltcr OJ! die wijze

'(Det hem g~eold werJ, wtJttneer Idj
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In 600ell trek bet karokter VAn de duito.h •• tudelltell ·te ..beteen i. e.en onmogelijk al. vao elke allde·
re maat ••happij;eD ik geloor niet, dat bet ooit iamllnd
golukken .101 iD, drie of viar woorden .eno deft.itie te
geven van een duitoch .tudeot. · Hot schet"D van ka.
,akter. beoft altijd iet. ondankbaa.o, want voo,.erot,
blijft men bij to algeme,ne eigen.ohoppeo otaao, dan
flIijdt menligteen . stempol dio ovor.1 op p... !; eD,
da.lt mOil to ,eel in . bij,ollder~oden of, .dan ... ordt
m.• n mi...,bion ni~1 ee08 geloofd. We oullon bier duo
""onel · mogeHjll bet midden .ion tohonden eD
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. Gij 100d! r"eds ean oo.oll.dige voo•• telliog omtreot
bet uitorliik .an .eo duitaob otudent ·bebbeo, zoo gij
.1tijdd.oht &ao mooije, exeentrioke petjel, c"e.i.ia, e~
bandeliereni wallt workelijk .maken lij. wolke die in;
Ilgneo dragen, naauwelijks d. m··elderboid onder do
.tndenton nit.Er .ijo DOg oooveleo, dio gokleed gaan
al' ieder ander; er zijo or ook, dl~ gij ooo\h voor atu·
dent .oudt aanoien.
D. e.rot,nvalleo u roed. d.delijk op 00 on\ga.o
uw•••odaoh.t niet.. D. lJuTlCke"D~a/t•• met b.re
rnode po~ton .n .wart-rood-gouden bandeD 00001. de
.I.Hi. iD Lei(llig, do .I11.......i. in BO~D; ur an.
.. . .
(') Uit de ~~Hoo8eeoboo" in Duihohltod" dOG.' Xr B• . Vor.tm'D.
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Abolloelllen t spr\js
f 12.50 per halfjaar.

Prijs der Advertentien: van 1--l0 woorden voo.r 2 plaatsingen/1.--

voorgeheel Nederl. -Iudie

daan voor onsehendbanr verklaren? Die constitutie
moet nog gemaakt wurden.
Doeh volgen we lieyer hen die, buiten ane politiek staande, in den indischen Archipel weienBchapp,'lijk werkzaam _ijn. Ee!l , ijverig ondernemend man,
ee:: man wiens ""nlo~ en studiezin geiivenredigd
oijn aan bet enthusiMme waarin hij die doet bJij·
ken, de heer Maclay, een RUB, heeft een schoone
rei. gemaakt door de Molukken. Hij bezoebt ook
lIleer oostwaarls een I~nd waal'vao nog weinig be·
kend is, de Z westkust van N. Gninea, Vel'8cheidene plaatsen die de heer Maclay bezocht heeft, h~ bbeu thans een DfIlIm gekregen, zooals de Mawara-Archi pel en bet gebergte van Timbona. De russisehe
natuuronderzoeker heeft verscheiden' aanteekeningen gemaakt over zoologie en authropolo'l'ie, die,
naal' we vel'wachten, bet lieltt znllen zien.
De lezer die Ollze vorige conrllnten oppervlakkig
mogt doorlezen tal daaruit zien dat bijna dagelijks
opium wordt aangeb8Rld . Dat er in IudHi en vooral op de plaats waar wij scbrijven. geen voldoende
politie is, is een bewering die zelfs de Regering
IJieL zal lVrakcn .
D.en 5en Aug. II. ontstop.d ar door broeijiog in
de kolen brand in de Borueo, een Btoom boot v:w
de Maatsehnppij hva. H et gevaar was dreigend,
maar de afloop gelukkig .
Het optreden van het ministerie Heelllskerk heeft
op OilS een gUllstigen indruk gemaakt. Waarom
niet? Bij ontevredenheid en wanorde op het Behip
is het uitkOillst nag een officier te vinden.
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011017110 van elkfl mll.a.od.
A1(jeh mot alke Frau.che en Eogelsebe m~il.
lntlluchtli ""ordt san blllaogbehbeoden vrijgelaten. oole op nndere
saD hd pORthntoor t,e doen bet.orgcn. De
doortendiug vila bier been 8180,11 plaat.per ecr.t 't'crtrekil: euill'l P9st.
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,~Hllitjng te Batavia

Sen U.
\:I en 2S.
I!I eD)\J.
g en 17.
viii do.gen later.

~11.1ftu.t;ra'liI

",,"estkultt, TeIol'- Beton""
BenkoeleD, Pad...»", en Atjeh .

nen 14.-;0. en ~HGII '1'6.0 IIli. mR."n,l.
Muntok en PalelDba.IIg-.
BeD 17eo UD .lhh,UDd.
Borneo-. WestktUiff;. en HiHtton.
Den leB no. ellu mUDd

do.. gekleurd: ,iolot;.wit'goud, 000.1. bij d. A lleman.ia
in H.Il,; of ... art;.wit.rood, .ooalo bij die io Heidel ·
berg; de LaIJdunafUcka.jte.n, zooals de 8uxo/Jol"lt"t11.
met hunDe witte, booge p atten en wit-zwa: t en grottu·
wit gekleurde bandelieren; of d. Norman.ia in BarlijB: blaauw.wit en zwart; of de T.utonm in Goettio.
gen: rcod, wit en blo.uw - gij keot '0 van dan Rbijn
on de Necksr.

geyangenhulB.

V ?I~n lIIaken .daar reeda gebruik v.n EnropeeBcho
med •• ljn"1I ell d,t met bob bo.t. govolg.
- Men 8ebrijft ODS uit Baodjorma.ing dd. 2 Aug,:
Sodert mijn vorig ,ehrij.en he.ft er groote veronderi~g in ~e we~r.ge.teldbeid plaat. !(obad en baddon
WIJ medw Jull drllkkende bitte, teoge.olge . wo.rvan
de oboler•• ieb oak weder , ertoe'nd •. GeluHig .iol ••
oen paar dagen, geledsD weder .s8n tlioke regeobui, 4io
onge,eer een Ylertal uren aGnl..le ld . Hierdoor
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&er.baija 6 Augu8tu •. T. Boel"long is op 28 Juli
aangekomen bet stoomschip Vidar, met op ium vaD Sin·
gapore. Aan boord beyond zich de ex Gouveroeur Dou·
gl •• met 200 Chine.en, beBtemd voar eene goudmijDootginning te Port Darwin. Ddze ontginniog gesc biedt
yoar rekeuiog va'l 't Eng. Gauvernement, du.t Mr. Dou·
gl •• onbep.ald krediet toesta ..t ! !! D. Cbinezen krijgen
8 dollars iu do m•• od, terwijl- zoo mo" zogt - Mr.
Dougl •• •• n j.arlijkBeb traktement geniet van /20.000.
Den 29" Juli vertro:' de Vidar n .. r Au.tr.lie.
neD 30.' Jcli i. te Bool"l"ng .. angekomen de Btoomer
Willem III DIet opi um, Doorgestoomd o.ar M.k •••••.
_ III .eo M.Leiscb bl.d le.eo wij, d.t in de dess.
Wat... Oe,upak, di.hi't MBdjo.Agoog, .fda.ling Mo·
djokt-rt<> door de Inlander. bij het gr~.en vole steenen
,.n oudbeiJkundige waarde worden opgedolven.
Wij W8J18Cb"lI dien&aoglande twae 'Vrag-eu t~ doen:
Ges.hiedt do op .lelving o•• r eigen verkie.ing of op
be.tuursbaval ?
Eo bea..at oeo behoodijk toetigt, "oodat het vel'mill'·
ken voorkomon worilt van BntiquiteiteD, waaronder
kunneD ziju

V&U

veel wasrue

pc

BdrigtgtH'Or beaft daflf groote t--tae::en gezieo, die duo
vorlll haddon VRO een kaoouj Jlndereu, wQariu . gegra·
vuerd W31J 60 role .t!oarteo van afgodebeelden.
_ In het MOdjokertoBohe komen nag al geullcn yo or

van ijlendo koorto.
Eene vrouw, nit de de.sa Segagaran, bragt ziob dienwerkell roe liie~ alleen bard, maar voorziell doaroubo ..
"feD DOg met, le8800 grootenneela in hUD eigen ond6r~
bowl. Zeg ou niet ,oorbarig, dat fulks omstsndigbe ..
den Olld~eli g voor hun untwikk~ling moeton zijui walr
begi n liever met ben te p.ij.en, 00 getui!!" d~t •• ten

konden

wij wede. ruim .dem balen.
.J?en 2760 J uti. erriveerden alh ier de opvarends sche~
pehogen van bet te Boston Ie bui. behoorend lobip
John T~e~er, ge.agbebbor H. Taylor, beno.. n. de vrouw
der ka.pltelD, twee kindereD f waarVBn bet jongste 11

Dlaanden e~. een b~nne. Het .chip heeft op •• 0 klip
geBtooteu bl) hot e,laod NoeBa Sirie of Noe... Lima,
oogeveer 40 geographi.obe mijlell v.o Tandjoeng Selatan, en woa geladan met Maaill.ouiker en /lopoDbollt
on laatet komendo van Sod yolo.
De drie bo.0teo, olslll~de eooiga geradde vloggen on
kompa••en ZlJD op publI.ke vaoduLie .erkocht geworden; ~et achlp h"~f' opgebragt / 1001. - . De kooper
" .s a SIB Boeng Plogj OleO HOBst d"t er vao beli 8chip
Diet ve~l te r~gt zal komen, dan, toeD de kapiteiD
het ocb,p ,erh.t, bet reed. wao g.brokeo,
D~. op ••renden l ijn op bet waoht.chip geherbergd,
torwlJl de gezagbebber mat zijne familio bij een partieulier liefderijk i, opgonomeu.
St.ed. doet ".icb albier op d. kuot groat gebrek ge·
voelen B&n ofliCieren van gellondbeid. Marta~oer& ift
reeds geruimen tijd biervaD verstokco, terwijl op de
boofdplaah alechtfl een docter Doanwezig le.
N •• r A.mootb.y ia o.orgeplaat$t dr. Lammers, een
zaer kundlg arts, doch die de talen
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ten ti Uf·"; om .10 W8~t de. morgenl. tCD 8 uur. en om de Zaid
mel elken ~ Itou r t re ia de. morgenl len 61 en " ,oorD) . II ure.
~~~It'lrl .. tldflch · llldhlChe

f 0.50.

tenllovolgo met .en kris eon Btoek toe in de ollderbuik.
Een .nde.. werd al. krankzinnig opsealoten in een

BILDdJertnalJin en Da..,.."au .
Ilea 2Sijp van elh maud.

MakQ.8sar. Titnor-:U:oepau" en de
:a.IolukJ;[en.

------=-~----------

I>!IA,M A UA NG.

Voor iedere volgelllle 5 woorden

het land niet

V&o

verstaat f htltg.een Diet and ere dan oDguo~tig moet wer~
ken. W.s bet niet oneindig vorotondiger gebondeld,
wann~~r men de vreemdelingen zoovael lUog61ijk ectOigen IIJd aoo de grooto ho'pitBlen liet, tot tijd en wij"
Ie gelloemdo beeren hat Holl.odBeb en M.lei •• b beter
m.gtig waren?
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6 Augu,tus. Men aebrij!', on8 uit Gri •••• :
Gu vrllagh me daa" welk ni CUW8 er i. op ollze kleine
plaah, welnu ik vah de pen op en ga, zoo good iII kao,
bij deze U w verllllroDgen eens bevr~dieen.

We hebben, eo zelden b.bbon ",e .oova.l te golijk,
Diet minder d an eeD dri.,tal onderWt'lTpen TaD ge ~
.prek.
Het aaoge'Vraagd ontalag van den kapitein der Cbi·
oearten, de verwaobte benoeming van oozen asaiotellt·
resident Dibb.to eo de Sept.mber.feelteo (meo zou
baast w.oen in B, u.. el te .ijll) •• n So.tji of van bet
bier geveotigd scbietge.alschap • Willem Ill."
Voor de plaats i8 bet verlies vooueker to betreuren ,
da.t
wuldr&. zullen onde rvi oden bij vttrtrek vpn
Kwee Kbea Tjo.n, bet hoofd hier der Chine •• en, die
gedurende zeS jaar ongeveer, ,"oor Ooateriing en Europeaan, zion als eeo tooobceld van goad gedrag, regt·
Icbapeoheid en oobazoldigden dieostijvor beeft wet.n
te ondersoheideD. DoordieD bij li]o uitgebr6jd8 haodelszakeo te SoerBbaia, waar bij noeger m6t d6r ",oon
goveBtigd w•• , drij.en bleef, hij herh.ald.lijk eo 011longs nog met groote gftldelijke offer. de afwe.igbeiJ

"0

.t•• n, io niet bek.nd . En dit te minder,

.00

gij wOODI

bij burgerliaden, dio het niet bebue,'eo .te dOl1u" en
de kame r maor ,erh·uroo l omdut 16 aDde rs leeJ Z OU

staan. Waot van die f.t8oenlijk. komerverhuurders .ijn
or velen, en juiBt

uat f,tloen ie wel

Bt! D8

een bioder·

paal am good bedienu to worden .
min.te Je .edelijke kracht bebben am bij hun 'Iudie nag
nat de h08pe6 meer de luplrieur daD de j1l/iritmr
de n kost to verdienen,
i. nn don otudellt ligt eohto, grootendeel. .an den
Volge" we den .tudollt i.ta nbder.
Eo" duitBoh sLudeut kent gaen kamerleveo . :Ii ie- : .tud.nt .alven. Doar de meoot.u de la.t.to .ent ma",,Aao de tweod. kategorie io lIiet vee I ta .ieo. 't I.
den vsn hun tritnnt'uIM, guaatiemlium of qllin.ljll~n1Jium
aal\r reeds aea grout pun.t yall. vereohil. met ontis etuwaor, d. student van de.e ooort kieot voor zijne Idee·
gebruiken om ,oar bun OXBmeQ te ;fsrke n en dat yoor
deuteollla.l.chappij. Men heeft dOli oak ma.r de k.·
ren w.l niat altijd d. 8tilete dragt On kleuren uit;
hot grootote godeelta nog bij bun familia t'huio doeo;
mer! BaD t8 ZiSD, om te begrijp6o, dat dllar oieta in
zijoa b:"ine, .wart;.ge.trooph Ipa.uroek, zijngrij •• j.s,
daar to buitendieD, ook wanneer Z9 leeg loopen ~
to vindeD iI, ....t wij cOIil/ortable noemeo. Ik Ipreek
oijnu tot op da punt too afgekoipte boordeo, zijo .... r·
want elit kan zamen goan - dell gebeelen morgen
nu Die~ eeOB van den oogetapijten grond, die u tegen
to bands.hoeoen, .ijn boo •• no .. beneden gekruld.
collegieB bij WOlleo, '••• ond. w.ndelon (Au'fIii!!e "' ••
uw ,in door bet hael. bui. uwe stappaD doet hooro",
. !leo) an ill d. bierhni.eo zitton - de sludeDten oit
-;.
Ul" r.1:' ill: balloel aout)re ongemo.kkso del leveos: wei·
d.e VI.iI08OpbieQh~ laculteit zondereD we bier DU roor
teD.lOaatBch~ppij~! toilette U Diet YMemd. twij- nig bergillg. Meo rekent ~r !liel op dat gij komt otu- een
oogellblik .uit - - .00 is bot niet meer dan Da _
doren .0 lo.en op nw kamer. Gij lult er t. .orgeer.
felt ·mioBebien oeD oogenulik of het wei een studeot
tuurlijlr, d"t· de no'pe' .icb tot oiet. lIIeer verpligt ge·
pl.ats looken voor uw bookea. E, is geen koet voor
io; 1II••r eindelijk b.,luit gij to.b· tot lijoe id.ntitoit.
,o.lt
dan het ,erBcb.ffen fOn [o!li., eo Fru1l,liick. Van
,er~ice eo trouweoe in 't; gebeeI"geen 6eroice. Gij liebt
M..r or il nog oon . derde .• oort, die gij niet eono
claar d.t we boweorden, d.t do duitlobe student ge.n
op uw kltner geeD ander Benot van bet bui.bouden,
opmerkt" eQ die Gndor de duitoob •• tud.eoten niot ge·
kamerleven
kent. Hij ,iet .ijne .riend.n dan oak ni.t
d,n dat gij or .Ia.pt en '. morgen. uw gepr.epare.rd
op 'Un komer, ilia., hijontmoet.e ill de Kneip.. En
• ontbijt krijgt. 10 d.t .igeloopen, dan bebt gij vaD den
mark daarin een .ehaduwzij~o vaD lijn le.en op, die
h!Mpe, niela meer te ei8chon eD door hdm i8 nieh
foren op ge",ezen was, eo die n!1 oit te ZiSD zijn dan
in ons .tudentenleven niet boata.t. Wi. de voorde.len
meer to levereD. Gij dOdt uw ho~pe, geeD di~~8t; maar
wanDeer oe .do ouUegiekamer ic·· ofnitkomen. Kijk .,
van het k.merlevon mo!;t willen 100ebeJeo, bij moet
bij aan u. De huur was immera: zoo vee) mot F,iik·
i~tu.s.cben ui.e t te .oraobtelijk All? H?" vermagerd
weinig mellSobenkannis bebben of .Iachl .8tudent zij u
.Iilck. 4 Gro.cke• •i"k,;••• , de St.i e/elfuch. on d. meid
.\ Ulterl~k en a.m vl.elob, bUDoe . 81Od. t'Jden .fgodr.·
gew.e.t. Do grootate vriendscbap wordt bij 000 op de
eOIl Thaltr ? Verdor reikt hat coo tract niet. Wilt gij
gen, . IOlllpe, wanem"kelij"e, . contrAstorende kl.A.eo ko·
kamero gesloton. Men leort ,Iur; elkaoder ,.n d. iod.D ook met uw ho,p" op a.1I goeden voet blijven,
rakteri •• ren bun 6.noooi.lon too.tand gebeel. Ze .!utiemate lijde kenn6o; Olen hi!'ef\: d"ar· met elk8Ar, .voor
da~
moct
gij
·item
oattieD,
~n
,niet
to
.eel
bel1en~
want
deren dan oak op .ware ,oorwa•• den; ".ot, oooal.
,OOfer dat· mogel~k was, allti .q uae:st'eI!I ov~r .. "geD, 00
.e.1 lIIe.r oilcbell d.D dat.nw Boboonon gopoetlt 1U!IIIr
I teeda to cioo ii, gsboreD uit zee.r burger~ijke · oudSrA 1

~::;:L~e;tJr:~~::,;:;itlDt:~e:e~;.I::~::: d!:u~!:~

de

Gij

:~:g.::~::~:n:::~t:o~~:' ~:::.::::~ ·~I:d::t~" n~!: ~~

van Ii'n w.,.ell'ooripl••ta boetenllloea~,·!te.loot de
man i~ al te nauW'getlette p\ighobetraeb~tlgmaar lie·
ver bet bem opgedragenen .000 bODorabelesmbtte
~.ten . varen, ,dan oloh bet o"geno.g~~ op den ~~:'Ii~
Jagen van dt> ~oofdeD van plaatsehJk d?f e ' \ 1'1.
beBtuur, voor olJn DU en daD .00 noo
,~,-

cl a

:~ci!~:1 ~;!~~:::.a\r~~~~~e:o;{~~:::en hCi::::~

:

::0:

aloer mia.ohien moar weiDige op lava go.oDden wor·
deD, i. iemand, begaafd· mot ,eenbeldor o".d~el,. m~t
e.n vrolijk opgeruimd karakter; 't la d. ga!~v~held 10
paraoon dosrbij een man 'aD vortneo, om IUJU mlhldadigheid' ger()eDld ,en om kOl't tl:' gaan, een boofd dat
beter voldoeu ZOll ala e~~ektief majoor (~P eenige boo~~.
plaat., dan bel.at te bl~ven met h.t atn~kure baBn Je
van kapitein Chinees in Je afdeeling Grl88ee.
Wie "ijn opvolger zijn .al i. Dog niet bekend .. :Ve
Lebben hit'r in 't gehol::'l geen rij~e, enslecht~~ell:llg.e
gegoede Obineezeo, en daar er momo.nd van bier Ult
8pecisal 8chijnt te zijn aanbevolen, vreei.~ men e~ne
benoemil.1g, die, behalve het (JP bD.lldenh.ztJrHl~ v6 rh;e,
ook de weinige oan.praken, die men lor ter pI.a ae
hn doen golden, nog gevoelig krenken zo!.

..

«··Z·~~··ik··~~·~d b~~··i~:~~iieht en ook zoo men nogeen
weinig rekBuen mag 01' de no.ltolUing dar beloft~n -van
Regeerdere:, dan kan de beo(,eming van on,~en aSsIstant.
Residant tot hoofd Van oenig gewe.t, b'l ae~ eerst·
volgende vakature reeds worden _te gemoet ger.le~.
Het ruim 50 ledeo tolland acbJelgerel,cbap "WIllem
Ill, in 1871 h:er ter plaatse opgeri~t, besloot voorts
1 ij gelegenheitl. van het te houden nerda groote kon~
kours van dit juar eu weI op ritlU 27 september a. B.
een wanr BchutttlrBfeest 1l8U to leggen. Den geheelen
clog za.l worden bell(.eed lllet ,·eracbU.!,eude Bchietw~d~
~trijden in de Pas8li.nggraho.n te Soet~l, wae.r~au ~~{ t
a1leen de leden "ati WiJ!om III mMH ook eemge gt'll_'"
\'it~erde IIIchitltgezolschnppen zul1en ku!-nen deelnemen.
Do af.tanden .ijn 200 en 100 ned. E:len met.de buk.,
ell 40 El voor het gladloop.g:eweer. ~lVet'se pr'!.?OD zul ..
Ian worden uitgeloofd; (de et'!rste PflJS W?r<.lt ge.gov~n
door den He~r van Spall, Resident van Soern.b"ls, dIe
onlange te: Soetji een der wedeLrijden ID2t veel bo·
lilogstelling bet'ft bligewoond. 't Mag dan ook gezegd
worden, oat de kuost van schieten ouder de leden van
Willem III druk ,,"ordt beoef"oJ en ria' gezelsehap
tal vall uitmuntende J:!chutters kan roorbrengen.

IS

Avondd

zal het f~est besloten wDJ'lien met een The- dansant
ten huize nm beL hooflL ran plnatselijk bo~tl1ur, en
o~'der de schutters en onder OliZ~ dnmi."1! zijn er nu
reeds velen die heL Grisseesche Sept<:llll ler f"eet met
ongeduld te gemoet zien.
(Soer. Ci.)
Hierbij lnat ik het voor hede".
J

,,'el-lcortf:"J ltl.LlILI1S de' ..- .)'~L,,""u~ehe

Hfl,t:llc.~

Op dell 29sten J-ul i 187~} des flyond:3 opgelll!Lakt,
krachtens art. 18 van het Oetrooi ell Reglelllcnt
(StaatBblnd 1870, No. 84), ell illgevolge bOij~~it van ~en
Gouve:rneur-Gener:w.l, dd. 14 A. UgUSLUS 18,;], No. 23.
MOO.OOO.lz6,12452
3S_S\Jl.082,50

:2..137A54 UO Il
SS1.325_57 s

I 40.380.700.38
Prcsident en Dire~telllen drlr Java!lche Sank:
VA~

Gisteren tijn door
roa.trozen gearreeteerd,

ARll-ES'l'!.TJ!!"J.

bier twee

DEN BERG.

P,.tsidtnt.
d~n

waterilcbont 61~
die :n de vorige

maa.nd van _de Bchepen .Justina eo lJjulani zijn gede-

serteerd.
Daar de deoertie van bDord der achepen in den loat.
.ten tijd i. toegenomen, 't geeD o. B. blijken kan nit
bet feit" da.b er thans nog een tiental matrozen te loek
zijo, die van hier ter reedc liggende Bchepen zijn weggeloopeo, ware het wenschelijk, dat op de gearreeteerde en nog te o.rreateeren d~linqueDten de nieuw bepaalde straffen voor dcaertie met eenige gestrengheid
wordell toegepaat.

LUUE". Hoe",.1 bij eene in 1865 va.tgeatelde
pla.toelijke keur op bet gebruik der wegeo o. a. io be·
pau.ltl, dat eone kar met geen zwanrdere vracht dan
'a.n zee picol mag beladeo worden, ziet men voortdureud in de meeste karren vrachten van aeht tot tien
picoi vervoeren, welke VGor ecn paard veel te zwaar
y,ijn. Hat it! dan ook geen oDgewoOD vereebijosel,
dat karrep.arden niet dan met ,Ie uiterate kracbt.inspanning hunnen zwaren last kUDnen voortslepen, waar...
toe zij ecbter door aanbondeDde .weop.l.gan wel ge·

I

])~lI1'bU

wordt bet geleid. v.ndl~k~rr"nve.lalI1Ve~'t~ool';'Wl'lik,.e~P fllrtQl\jlti e dl~loer&h hlarmee gemaakt "I .
V~tok~l SM~~O'
aan kinderen, die door bubb8 onb,d_ebbe~~ . hee£t,liah 'IUI11 tebll6&\tenbij bATek6nen ala men weet .
>. , . van ,8.itav{~ c. ; , ',." I"t
,niet. zelden, de oor...a~, zijnvancarambolages ,metr~· .dat b.m, 10. ee,n, d ••1 ,.to.komt ••.• n, .de. ·wlia.d~ .der.. _
.......... .,................," " .. _~ •.• _ _ _ "
tuigen, eD, waoneer er ver.obeidene karren aobt.r .1·
~8ng~haalde opIum, van wage. het, G~uv~~nement; 20~ .. Aug. 1 Z... A.drom.oIa..................;Lu.dborg.......... _._AII1.rlko; ~. >
kalder sijn, door bunne gooomplicecr,le m~lloeuv"e8
.en Idem. van wege de konglll; terltlSl hlJ volgtllla au,
I' 2 N. 1.:r.rt&..._....c...~.~ .. ".Tjl• .'$i...gh.... I ..-tl'.k.\o.B•• '
bij het uitwijken dikwijlo voor •• oige oog.nbltk~en e.n
nonoe.• ~ den bpit,in der ·()binee.~II. Beh Ik!4Jam te
• S • 'Vi 00r.. 4.
1............ ....... ~"."i.sapol'tl·
totale sf-remmiog in de paa.~ge te weeg brenge~..
a.morong bovendlen voor lederen pi~ol f
Ie
- . lIi11it...........,.,...... M.ij~,.............. ..lUillil••.
Wij ,ermeenen dit onder de aandocht der r0lt'le te
wachte •.heeft.
'a 10~rah8 Jar••nloh. beeDen Bterk
mooten breogen.genoeg lullen 'IJll om, dIe weeld" te, drageL, ..I de
, t o liiIoe"'~i ••
tijd moet.D I.eten.
., ~ Auga. Ned. I.a. -.ho...r Bomo.t HId., gOUSY'. Ihdji. Ali.
A.
_BI1I:8er. vaA BaDdjerm~ld ..
ONDERWIJS. Op Dingsdag, a. 8., den 11en-' ugus: _6 Aug!. ""Ned. Ind .•_Wmril. KODiag:'Willem m~
1. Batker.
tus, zal ten 8 are 'e' morgaoB in het Roamsoh·KatbaMEN SCHRIJFT, DNa uit Bocljonegoro~ DeBer dagen
~!;t.M;~B.·;:r~~:~,I~ ;::~~rm~:::~Ned:I~D'd~t::.ae:.oreh~::~
lieko Weeshuia eeo open bare leo gehoude. "orden
hesfter •• n kampokpBrtij plaat. gohRd in dedes.aGoeme"S/
Aij••, ge,asv. Th.bi. Ia~g. v~. R,mba.g.
met uitcieeliQg vl1.n ,prij1.en, terw~l op den vOlgenden
in het onderdiatrict T-Jeloong, res!llrterende onder Baut
dag op helz"trd. uur eell opeubare Ie. zal plaato beb'
rDemo. Da kamp"k. moeten, na bij dell petinggie die'
CIl
C
d'k r
h i d u ters der ]'ra
deass een'7ernieliogte bebb,n au,ogefigt -dedolthter.
van Sooraba.ia..
ben in ~ putl u tore 8e 00 'vaD e t s
o·
4 Anga. Ned. aroomachip JBlon. gezagv. P. A. de Boer,
ci8caoor OrJe, eveneens met diatributie van prijlen.
volgeDB a~dereD eene ~uater VBn den hef..'r dos huiz$s
Samo.rnog..
-',
U'T KOEDoEs 8obriJ-~ft men ooa, dn.t het ooderzoek.
tot l'a1nQW (hier bakendalseen bawija van dapperheid van
t~~:~ia~ed. flld. Itooml. Singapo-rt, kipt. C. H. nD Od.,m.
een kamrak) madogonomeo b.bbeo.- Ollieie.1 moet
ingea\eld .. egeo. een. a8nklochtvan, a.nige Javaneo
bat bier b.keod oijo dat dekawpakpartij beal()nd nit
Aangek. en
Vel~tl'okk •.
te5en den Illontri goedaug kome o.ldaar v(lot"loQpig tot
le8 ledeo, doch mon beweert dat zoo'o brutale kam'te en van Bat-aTis.
pokpar!ij minaten. 14 a 16 leden moest lellen.- Niel;.
oDtslag van dezell man!ri h.ef~ geleid. Of de ... ak
Van Billiton, met ~et ,8t~oma. Prios ~cDdr:ik ~er ~echrlaudeD, de
heer Menell SenD n'Q Basel.
Toor den T..iaodr,oad zal gebrncbt worden, schijot nog
tegem4aande er reeds een poar vermoedelijke dRder~
Naar SiDg~pore V-ii. l\fuutQk en R~()l1w. met hilt doom.. W. 00rei de V rie~, - bpt. IJlIldeman eo eC'b&g. d., beeren Boariciu!, "'aa der
niet be.li.t te wa.en.
werden opgevat, kunneu wij oieta Ander. dao hopen
Li.ad6U, rluim Meuh, van dcr Hallr dr. Vordermau eD lamille,"11
d.t in deze krasse maatregelen zullen worden genomen
Z. M. troopeu.
UI'l' D;rOCDJAKARTA Bcbrijft men OLe onder datum
tor opsporing en opvaltiog v"n de (ware!) kampaka
~--------------------~
van den 6~n uczer het volg6ude:
en d&t't einde hier niet a1 weder zol zijn 'u koeranfl. trang,"
N B D E R J :.. AND·
v JIet Congree 6 ebouw begint uit den grond ttl verBier is alweder een- afilchuwelijka moord gf'pfeegd.
l<jZOll; voorleden week werJ til} eer~to steen gelegd en
To Pi"awaon heert oen Eoon (reeds in vonekerde
De
Nederlandsche
Bank in 1873.
dagelijks wordt met kracht .au den opbouw gearbeid. De
bewaring genomen) mooder 00 luator koelbloedig v.r·
(Sloi.)
houtwerken tijn reeds voor 2/3 bij elkalLr, waarvaD 1/,
moord en ·beida daRtos beg raven ! !
al bewe,kt is. De eerst. kappen gaan in de .olgend"
En up 16 Maart 1873 w.a bij de Tweede Kam.r
De politi. blijft bier voortdurend sleebt
tier St·aten· Genera~l een on twerp van wet iogediend.
week DRar boven. Andere materialen ziju J'eods in tamodat
blijkbaar eene voorbereidiog wa. tot invoeriog van
lijke quantiteit 0[> de plaata ell worden oog dag~lijka aan·
MUZIEI:~.UITVOEI'l.ING.
bet gond; Bij dat ootwerp werd namelijk de bevoegdgevoerd. Tegen D~cember kan het gebouw klaar zijn.
heid tot het doen aanmunten van ~ilveren standpeD~
Op Z.lurdag den Saten Augu.tus 1874.
Den ISBn Augustus n. H. zal net Bestlluf vergadeningen, aoden dan voor rekening VaD den Staat, tot
Onder loiding van den Heer
ren om te beraadslagen over het uitvoeringeplan en
1 .April 1874 geachor.t. Nazoodanig gewijoig,\ te
W. rroSEL.
.ijo, dat de achorsing door Rege.riogaberoegdbeid tot
om oat te arrenteren. Yoor iedere rubriek der begroo.
PrograInnIu._
ecbor.ioll ve ..aogen en de termijo va~ 1 April 18740
ting wor~U een kommissaris beuoemdj bij voe_rt zijn
tot
1 November 1873 .erkort waa, leldde het ge ••gde
1ste GEDEELl'E.
mao(laat nit met helpers. Wij krijgen Oen kommissaontwerp tot de wet van 21 Mei 1873 (Stb!. no. 61),
No.1. Morsch ,Courrlge" ............................... Koru.
ria voor het Dekoratief, roor het vcrvoer der goederen,
kracht.no welke bii Kon. Be.luit van 27 Mei 1873
, 2. OUferture ,La poupee deN~urenberg"Adam.
(Stb!. 00. 77), de '<ianmunting voor rekeningen ,van
vaor het nrrangeren en b"waken daarvaD. "oor de en3. Frauen-Rei-zeo" Polka rrlazUl-ka .. " ... MarkuI.
particulieren tot 1 Anguatua 1873 verbode", wwd.
tre~ ge!den, va or de bluBchmiddelen, yoor de logeer ..
• 4. Souvenir • Martha" (muaique d.Flotow).Kiilmer.
Dit verbod va' zilvermunting, zonder dat vooralaoog
gebouwBn, vo:>r de bronnoo van inkometen J voor de
de gelegenheid tot goudmontiog daarvoor in de plaat.
2d. G EDEELTE.
feasteD, voar het verslag, en.:.
trad, bad voor de Bank groote b•• waren; maar, .egt
V66r deze waren de aogen vQn het Indisch publiek
het Veralag, wij trooatten 00. met de kortheid de.
•
op het Oongr.abe.tuur ger.stigd. Zou er weI wat fAn
tarmijneD, ~n vleiden OD8 dat eerlaog de gelegeobeid
tot ..anmuDting fRO goud .on geopend wordeD, of,
komeu? Zoo -rroeg men.
~oo daartegen oDvoorziane betwaren mochten ontstaan,
Het blaalje ,al nu weldro omkeeren en .ullen al·
ZONDAG, \) Augu.lu,.
weldra de oBnmunting van zitver bervat zou kuooen
ler oogen op de inzenders en op de Subcommissien
WOrdf>D.
, 1. ,Necrlands Roem" La.atate Marsoh .. JaOHf'en.
geveatigd rakr.n, want 'V moeten nu het gebouw meuHoe b1eek cchter dat wij
ten dien op.i~bte in
, 2. Lf'1i ~Iantenegrtns;' Ou . . erture .......... Lirullander.
beleren.
ODze verwachtiugen r.:eer misrektmd baddoo. Hoeleer
reed. op 26 Juni 1873 het tweede veralag ran de
De Subcommi!1!!ie van MlHUoeu heeft reads specifiek
Staatacommio.ie Iterd uitgebracht,wa.rbij op .en spoe.
opgegeven de voorwerpeu, de inzenders, de 0 ValttlD
dige invoeril,g van hat s~eJflel yaa den enkelen goubeooodigd an de vormoedelijke traoapo,tkoaten heen
II S
den .tandaard werd aaogedrongen, dnutde het tot 28
eo terug. Ovk zal tij medailles uil,loven voor nadar te
October 1873 ahoreDe een nieuwe Muntwet, overeenZONDAG, den 9 Augnatu. 1874,
bepalcn voorwerpeD.
's morgene hal f %1: D ure.
Van andere SubeommissiCn zijn ook toezeggingen
D •. H. VAN AMEIJDEN VAN DUIJM.
Tweede Kamer der Staten-GeDeraal, door acbier e!ks
ontvQ.ogen doch nog geeD opgaven. "\VOBrom niet P"
denkbare goud.n munt af te stemmen, Ie kennen gaf,
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OPIUM.

Gib~eren

Gchtend is door den Hoofd.Djaksa

tonaran, bij ee~ op Gendingao w~neDdeu jsvaan eene
kleine hoeveelh"j.( (,l, 2 '(,th"l) gaprepore.rde opium
aangebaald.
Het is te wen.chen dat de Iuland.cbe ambtenaren
in bet .Igem_en bet goede .oorb.eld van deo Hoofd·
Djak•• zullen LBvolgen, daor het dan .eker i. dot er
meer Aauha:ingen van 61Q.udestine opium zunen plaate
hebben. Uit den aard der .ook loch .ijD de Ioland·
sche ambt.nareo beter dan Enropeanen in de gelegen.
heid om te weten ta komen, waar de opiumsmokke.
I.ara bunn. bergplaataen hebben.
D. belangen vall den pachter eo gevoigelijk ook die
van den land. onllen do()r .oodanige medew.rkiog vao
de Inlandocho ambtenaren .eer worden gebaat.
Onder het 8chrijvell dezer regelen ~ wordt ons nag
meegedeeld, dat de Hoofd.Djnka., bijgestaan door den
Adjunkt.Djaks8, heden morgen wederom ean aaohaling
heeft ged".. v.n eon kleine hoereelheid opium en wei
in het Ohioeeache boopitaal te Feljeronga •.

dwongeo wordeD.

UIT JAle'-RA dealt m.n 011. mode dat de loerah der
des.a Karang-Adji, bij Semat, verleden Zaturdag.nacht
een goade ,'angst gedaau hean door het oBnhouden
eener prauw beladen met 32 blikkeo amliaeo, .(n ga·
wicht vartegenw(wrdigende va.n biet winder dan 8 pi~

daarover gedi6puteerdi men heeft daar min of mear
rcgtstreeks elkande~s fouten a8.nge-toolldj men heeft
met elkander geapeelu, ge.cbart,t en guapot. Men kan
1041kaer niets meer wij~ ruakenj wllnt men weet hoe
men met elkander Btaa.t-. Onder zulke vrienden gevoelt
gij 16 f,alig, en gij dankt uwe oudere. dl1t zij U Daar de
.kademie hebbeo I.len g•• D. 'Vant gij h.ht van uwe
vrienden, aie gij door en door hebb leert'll kenner;a,
"eLan to profiteren; ell, kent gij uzelv-en, dan Wl!ct gij
met welke eig:enscboppen dier vrionden gij uw wezen,
foor zoo ver '-6 daarvoor pa-tlten, hebt au.ngeyuld fln
dit - wl\nt gij eindigt tocu YOOr uw dood [lieb IDrt
uwe opvoedingr - nog a~(jhoudend traebt be doon. Eo
met voortdurende daukbaarbeid deokt gij aan Git ka·
merleven terug, dot wisschion us grundslag 18 van trW'
erns\; en dUEl ,an uwe zllligheid.
MaRt vergelijk nu dit zalige _ kamerJeven met het
.kroegenleven in Duitschland. Hoe verdrsogzBoln gij
oak zijt omtrcnt de zedeu "an een arder Ia.nd, zoo
hindert u ,,' d.delijk bet, ongern .. 'kelijke van bet bi~r.
loku.aL Gij zijt ook die harlle stoelf!n niet gewoOD, nag
mioder die houten geschuuruu tafelf; gij kunt ,niet ge~
makkelijk goan a.ozitteD, waut det.fel drijrt van het
bier en is vol stukken cigaar eo tabak van den vori·
gen avo~d; en nao.uwelijks is' de tnf~l, behlJud~nB een
zure vochtigheid, Bchoon gemRakt, ul, ze is VBO de
plassen, bier, die i3e J A"J bij gemis aan tijd, ,ruw komt
Aandragr,n, '\!e6r in_ deo~elfdetl bevaarbarsn· toestaod.
Nu, gij .it dan eindeiijk, onge.ellig of gezellig, al
nanrmat. gij ge.temd zijt. Gij .it daar, met uw onde
,riendo:lD of kennissen, 100a18 gij '4) Daemen wilt; want

a1 gaat gij een jaar lUet hen om, gij zt:!g~ nog aItij,l
Si.. Ik wil gelGoven d.t gij er aan went: maar nw
hooren en zieu vergaau vuu het leven. De glazen rin~
kiuken ,oor!dureod op de bskj •• : de kleppen g.an
o.anhoudend op en neerj gij hool t let duitsch op "sn
Jeelijkl'Jtj want lU den storLvloed r&n woorden eu in
dikwijls onge~)aste geestdrift, kOlllt de eisklank van
de duiteehe taBt nu
leolijk en BCherp uit, dat, zoo
ik bet er niet voor \mogt bondon d.t gij bcacba.fd
waart, gij daarom aUeen bet duit.eb leelijker ooudt
vind.n dan de duit.cher. het bull.nd.ab. Lui.tert gij
de geoprekkeo af, dan worut er aan <iit tafeltje bevig gedisputeerd over het lekkerste bier of, als gij er ook be.
lang io mogt .tellen, de alechtate cigar.n; en daM
wordt Dlet vuur gesproken over de .duljlil:r_ van den
zomer en de verschillende 800rten ra.n wijn, bij die gelegen~eden gedrankun. Of ginda wordt 'Det ern.t, on
al t1aarmate de 80liditeit vao deu duitBchar in conje88. ie, een betoog gel.verd ovor de oppervlakkigh.id
van den franschman. Gij verwondert u misochien, dat
et DOg tijd i8 voor dergelijke ge.prokken; want aaD
het uian" of BaH hot For· of Nad(ommen i:J gt:Cll
eind. En A'om,nl gij niet elko viji minuten iemaod wan
vaT, dan zijt gij al beel onba!eef.l, ~D bet 18 ollverstanuig om onbeleefll te zijn .
~_'eD ,slotta gaat gij, varmoeid (lIs gij zijt, wat vroeg.r weg dan uw kanoiaacn:gij heht Irouweoa al drie
!!,oot. glaoeD bi.r gedronkeD, dRt op 66neo avond voor
een dnitaoher eigenlijk he.1 w~inig is; maar gij gingt
ook Hoeger wog. M.t dat al zijt gij tevreden Over IIII'
"vond; W40t hij was eeo, veraDapering 'an uw werk,

zoo
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Ka.tholieke Eerediemlt.
£ONDm, den 9 AUgu,tu. 1874.
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De vroegmis 's morgens te 7 uro,
De HoogdienBt om balf {} ura,
)88ronds to G ure- hat LOF.

BBomunting te.ken9 verlengd, eeret tot .1 November

S(j HI! BP8 - 8 It RIG HT Ii N.
AangekOlllcll Schepen
to Sanlarft..Jg_

Ned. Freg.t ErDe.tine, J. H. J. Jollie vaa T.gal,
MaormanD en Co.

Ned. I"d. bark Batavia, Lim Kwnn HaD van Pe·
kolongao, Hillebrandt.
N.d. Iud. brik Kim Sing Wat, Tan Tjo.uw
CberiboD, Gezagv-oaruer.

Vertrokken sehepcn.
van Sa.-nn.rall:':-_

8 Augst. Ned. Ind .• toomb. Holland U. Berkelboch
v/uer Sprenkel naor Soarabaij •.
S Aug.t. N.d. Ind.• toomb. Prins Alcull'!.r J. W.
Kdjser vaar toerabaijll.

Aangckomcn Schepen
(;e
DATU.\[ VLAG N. L

5CHEPEN

nata--,.~la

tiEr..

..
VAN

AGf.NTEN

A:g. ~ N}. ~:~~~t ~i!::()!·.~~::::: . ~~:Jd:::~·~t~~~:~:D~· 6oa~~::;~ leo .

: =: r~:~o:it·~~k~·;·..:·.:. :_:·~l:ri:!:~~~~_. ~~:~~t~a N.l

St Mij.

overlnigd al. gij .ijt d.t .lud.ren onmog.lijk i. zon·
dor arIeidiog.
Maar gij hebt niet a8nmerkelijk gepronte, rd .. Zi.·
do.a.r dan ook juist in- het duit9che stultenteu!tH'en de
8chaduwzijde, WBIl.I·OP we straka doeldem de duit,sehe
slude1Jt kent geen kamerlevt'n, aD het; leven in 'de
bierhuizen beeft niets da'j het gemis ~:!. o.'r8.. n vergoedt.
Ik wi! llll lli.,t bewdren - tr JUWell9 ee-~ dri.it (~h~~l' ~ltl:'
}'t;\t toch niet galaovAo dll.t een duitsch dluden
niet 200 degelijk i. al. ean hollandaeh .tudent; ik .al
.elf. het tegendeal niet beweren, al. de duitsche .ta·
dent .ieh degelijk en diepdenkend lIOemt; maar dit i.
tocb ontegenzeggelijk: in de bierhui.eo be,tast er goen
gelegonheid lot porticuliere, i"tieme geopf6~ken; en
de vereenigingen dMr hebbon meet 'an kroegjoleo daD
van socioteiten.
M.or ook lot .tudi. loHen de kamer. nie, uit, ell
h.t schijnt duarenboven, dnt het meerendeel atuden·
teo de kamer. in de on.indelijkate atraten ell .tegeo
der atad <oekt. Van de buur i.· dan ouk blijkbaar wat
voor het bier uitge8paard. Ret ameublemeot ift,gebrek.
kig: tieD le~lijke ongefarwde gron,d, eeo verdleten CA~
pelte, dot d •• orige heer eindelijk na lang nagen ge·
kregen ,badj or is geen 'kantoorless8naar, dan eeDe
rondo taf.1 waarvan de boekeo afvallon en uw arm
afglijdt. Voorts een ..erelaire met k"per bealagen en
lIlIlt ladoo voor het Iinneogoed, maor die, omd.t het
e•• aecreiain is, op de zitkamer moet staao. De kamer i. niet ge:ueht. en bet stiokt naar petroleum, dat
men, .... t Da nwe opmerkiog, gewaar wordt.
't Is u onbegrijpelijk, bee de bewoner van die ka·

intrekking van het w~tsontwerp verplichtte.
Intuaachen 11'0. de achoraing dor bevoogdheid tot

1873. ve,volga". tot 1 ];'.bruari ]874 en eiodelijk tot
1 lIIei ] 874 (Kon. ne.luit van 19 Juli 1873 (Stbl.
no. 110), W.t van 26 October 1873 (Stbl. no. HI),
Kon. Bes!uit van 26 October 1873 (8tbl. no. 151)
eo Koo. Beslnit voo 16 Januari 1874 (Stbl. no. Ii.)
En welke moeilijkbeden bierdoor voor on.e InBtelling
moeaten ontataan, .al blij.en uit de vol geode bij.on.
derheden.
De Bank ia verplicht hare loopenJe verbioteni.aen
:::::1

v~:~::t" teg~o::d::~I~n ~~"::::rS !~t~~ijk ~~~t

metaaldekking uit zilver of goud, oDverachillig in wei.
ken vorm mag be.taan, voIgt bet uit bare heatemmiog, dat .ij altijd hoof.J.akelijk van dien aard behoort to ZijOl dat des vereischt daarvaD, a18 wettig
betaolmiddol, tot voldoeoing Latar .erbioteni.aen gao
bruil< gemaakt kaD worden. Dit karak!er no bad voor
de Ba.nk, lioolang de aauwuuting vrij was, Diet aHeeD
Ne.!erlandsche muut., maar ook: aIle ~ilvef, omdi:lt aIle
zilver .teed. tot Ned.rlandache munt kon wordeD ver...erkt. M.ar dBt.elfde gold ni.t V<lD bet goud.
Het .. a. daarom dat d. Bank .ieh, .teeda beroid bad
beto .oJ, al het boar aangeboden oilve. tot den vollen
muntprijsr onder aftrek TOO muutkosten, aan to ,koopen, matlr hare opero.tien in gvud altijd tot lQatige en
snel Dfluopende omzettingen b.perkt b.d .. Aileen in
den lSlItaten tijd bad lij, in Tsrbood met een ver-

mer daar atufleren kan, en ied~r tal dat '-- met u eena
.ijD, al io h.t mis.ebien waDr, d.t op e.n dito gebrekkig klein kamertje een b.kend .taateman of even
bekend lel.terkundige bun naam hebben gemaakt.
Voort. JiggeD de boeken op den callap' en. op de
uc,.etairej want, !.ooals we :raideD, op boeken is Diet
gerekcnd, en daarvoor is dan ook weiLig b,uging._ MalU'
geluklrie (of oDgelukkig) zijn die niet grool in getal;
waL teen duit.cb student heeft geen bibliothe.k. Het
is wel waar dat er man Den zijll geweost, ,die londer
biblioth.ek toch b.roemd djn geworden en bet i.,ef"n
WlI~r, dat anderen bij de gr<lot.te bibliolheek in ala.p
.ijo go.alleo; maar· op die uiteraten beb ik tbana bet
oog niet. Wat men voor eeo goad Bludent !tan, fer·
langen, ia, dat bij onder .ijne hooken de voornlllDlBte
gedeelten der weteDaobap vertege"woordigd. h.eft;
zoodat bij .ijoe handen oiat mia.laal, "Ia hij ~ijne g~
daeMen ov.r de b.ginaelen der wetenl.bap laat gun;
en dat bij van de letterkunde genoeg b•• it · om be,
lang te blijv.n atolleo in de.choonBt. prodncten .an
deo geeat en .ieb voortduren\\ aeatheti.eb te konnen

(11'ordl • .,.ol,d.)
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gevo.rde Bpoole eeo tegoooverge.teldoo .nvloed bad
bllef ..,orver bat groo,"ta deol uit.ilva. 60 dU8l1i~
nitgeoefend.
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tot hataalmiddol br.u ikbaarmetaalbeataaD.M••r on·
' . Da.~.laatate . io 'lo.~_we.d, !lad.t in No.em!>er de
der dat . iii,...... . eon groote ' boe,aelbeid •DO~ . oog?"
o.t.oodlDgen nur Iodlo g••I..kt war~a, overw.gend,
mUDt ToeD. dua ·. 1II0t bet . • orbod .:, ..... unmooll.g d,t
on ,an daa. del
tooo. af de epo.. ek•• " . .. 1.• ' .too.
nam, tot det lij bij de elnitiag ap 81 Maart J 46,427,602
n ';'uote· .i1,er op g.lijka lijo . k .. am mot . b.1 gond;
~e~ lotaeliog <p bedoDkelijke . wij.. het dee.1 oo.or bedro.g.
ta.~okkiog dat tot b.tBKlmiddel geoobikt W••• in·
Het eijfer.ao d.n l>iljettenomloop w.a gemidd.ld
:ek..om~n, ...~ bet deel,dBt .Ieebtl al. koo~w.ar.~I. !Ieobta ".inig ,.ncbill.od .an dat van het ,orig.
I~c~!ati ... rtikal, kon .... gem.rkt wordeo, ..ultgeb~eld.
Jaar, toea J 166 01. tbaol / 16.6 nl. H.t laogate
Ho. groat die in.loed WaI, blijkt, ,ala WIJ de c~f.n
clJrer ,.... dat " .... rmode het bo.kJ'" g.opend word :
waa.m.d. wij h.t bo.kjaar·...n.yiog&D. beechouweo.
/ 165 01; bot boogote op 15 Nov.mber: / 176' m.
Ou•• "loopoDde . • erblDt.eoi8a~n .. ar~nto.o., . iodi.n
eD h.t elotcijfer 1 ~68 m.
.
..ij d. tnuDtbilleLten . dio wij In . ka8 hadden ID com·
Van Budamgnat.en tot o,.rmaklOg '00 geldoo tu.·
peo'Bti e brengen eD duo .ftr.kk.n / 183.689.42'7.
achon de plnataeo der di •• r.. bankkaoloron, i. tol
Do metaaldekking woo f 111.705 .844, dat io 69.24
h.den weiDig g.bruik g.ma.kt, groot.nd •• ~. wog.oa
be' be_waar 'an ~?t . g.v"rderd~ e.enr.dlg• •eg. t.
pOI.; .n be.wad ', oor 1 53 .8 82901 io ~.d.rl.od6ch.
Om nu, m.t ,ermlJdlDg 'a~ dlt b.....or, bet pu·
op.ci •• voor J 29 .751.800 uit Ander .. Iv•• , eD 1'00'
/ 28.070.643 uit goud,
'
bI,ck toclt an de gelegenbcld te .t. lI,o om voor
gelolo,~rm.kiog .. n de di ••• t. n der ov ...1 ,eropreide
Zool.Dg: .. ij nu all. oilve• •1, tot b.taolmiddel
baokk.lltoren g.bruik t. maka.. , i. mel d.o aon,ang
geecbikt .. metaal kondon : beleboil ... n, . bad den wij
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ia 14 89 pCt.' m. taal al. koopw • • r. Van h.t oogellblik

.f, dat wij ~~t zilTer aIs kOOpWtlBr _moeeten a8nmer~
konv.randerden echte. d ••• verbouding.n •• hadd.n
"ij '.locbl. / 5.3. 882.901 dot i. 28.58 pC ~. , lot betaalroid.d el gf'fI'ohik t niet's&1 en f 6'7.822.4·J.3 J det is

30.~~ . pOt,~

metaftl ala koop'waar.

.

D e ze verboudiog te VBI betereo door verm eord e nng
v. n b.t b.drag van do tot b. t.aalwidd.1 g••ehikto
munt ittood DU n iet meer i n 011 10 macht. Maar gaarne
hadd ; n .. ij oLia nu ollmatig ui tg.b,~id • • pecul.li on
in metaal , dat, betr.ij zilv t'r <.· f gOUI', 10 geo Derlel vel'"
ba.ud meer t ot het balaBimidu6i stond, door verk:.oop
van e ~ a deel or f an, beperkt; OD bij de vt.l rwacht.ing
Vln da aanataande invoering vo.n goudun mont, mIJe8ti

on •• keu. t.n vorkoop bij voork. ur op het . i1v.: ,alDIt loop de t pr ijeeo "ft9 echte t ong uneti g; en
daarb ij kwam weldra ook. eeQ .Ddere vver\Wegillg, di"
ODe van , erderen ,erkoop van metaal terugh ield. 'f erwijl namelijk builengewoon veel fipccie ten uitvoer
maar Indie om:e keldere verliet, klom steede door toe·
nem en de creditl trtoag het btdrag ou zel' yerbi nte niBBeO .
Wij WRren daarom verpli c bt de crl'diet aanVl'llgen te
bre idelen d oor de rente ,oorMurer d hoog to boud l' n
en l elf.. in het najaar DOg aanmerkelijk te ,erhot)g~n .
j"8.

Eu "ij wilden db. e 'p.nning op de credietw.rkt DIet
Jlog l'erboogeu door vrijwillig me~aal te vcrkoopen,
dot, 01 IV •• bet niet tot betaalmidd.1 bruikb.ar, wet-

t.lijk oDde. b•• t.ndde.len d. r met.aldekkiog mede'
rekeDde.

A..n den Bad. ren kBnt WAren wij gedur.Dde goruimen tijd el"eozee r buiverig 0 10 meerdcre aaDil:oopen
' aD metaal te doe n, at katHI en wij daar lloo r gunstig
op d. r. edi.tmarkt w.r'.n; ooudat .... ij door di e .an.koopen aan onze w..,t.aal-spec ul atie u een DOg grollt~ re
nitbreid ing wlld. n g<fell. Toen . chter d. epano'Dg
op d. credietwarkt op he ' nQog.t "", it! Nov.mber,
bealoten ~.-ij oyer deze h."i~ td bed~mkin g been te
slappen.

D • • olgend. c:;f... kUD o.n ~oeo tioD,

~~~:d:~dlo;~~~nd

.
In ... elke

•• de rt Itol begm VBn It. t bookj.ar
Op 18 Novemb. r 1873 woren de verbi"teoi.o.n,

120 ps.. Drills,

:~:rr~:~·:~ ~~tb::~:.n~~:;j-;~Id:!~.!';:·fku~:~: ~i~~ke:o~jn ~:~~:;::cb:,::.d £:~orr5~0~ij l~:~,f :::~

go.tort .. orden met '~rz,ek om die op eon ander aan·
geweze~ bo.nkkantoor aan aen &aogew8len pereoon te
do.n mtb.tal.o.
D • .,toe worden ge.oe v.r"iot.oi ... u dor n.nk af.

er go.t.md ...rd over de urgent.v.rkloriog ,on hot

gogeve n. Di! ui tbetaliog g escbied Ci tegon ioie \'eri llg eD
8fteokeni0 b' d oo r ~eD ~6r anhsnget BBoge WeT.en p ersooo van eene qUltantUJ met f l)rmaatzegel, welke op

IOU uitbrengoo, veel. zoo Diet a1i08, sruing en bpproeftleD
de ze st~m. td koopen: ~'Auditfret zou aJ8 gezflDt naar
60Den ,ertrekkon, eene eonoH o en 880 gename betrekklOg

Ioet kantoor

.torting i. opg.maokt . n g.te"k.nd

on - .• or vao Ver.aill •• , moor del.stig. vriand ocbijot li.-

il!J door den p ersoon die de IJtorting be we rketelligd
hoeft;. I~ d. wek~l ijk.cb. Bankoodiging.n 1,ull on de op
de zo wIJze, · ter . llltbetahng elde,re, ontvaogen gulden
(J a de", de r6k~ ulDg· c ouraCJ t eal dQ 8 wordeD opgeDomen.
Het gemiddeld beurag der )'el.eNing cO~Ta"t- ,aldot3 . ia
f 29 m. geweeE\t, (f 1) m, IAget" dan In bd vOrlge
jaur ), met . te rk~ nfwiBBoliogen ~~n 1 19 I?t 1.4.0 m.
H et gezawe nhJk be d rag van til lJelteo, ass1g natlen eu
r ekening.courau t.18Ido's heel t gewiddold I 19:) tn. bedragen , (nog oa f 4 m. mio de r dan in het ,ori gA
jaar.) Het .laa g6te cijfer was l181 m., hot boogste
.f 208 m.
I.ldi e n van den mebalvoorraad een bl:!Jra; wortH
afge trokkt'n gelijkstll lu;ule al n 4f} pOt .. ' IU\ ~Ie f.p ~ i8 C h·
blre Bc hulu , al8 , erphchto met."ldekktng dl e r schuld,
vindt men da t gemiddeld eeD be8cbikbaar meta,1 saldo o,erble. f vau / 29 m., ( I 20 10. mioder dan in
hat vorige j nar. ) Toen de lDetaaldekking het sterktlt
WB., omstr.eks het .inde 'an het boekja.r, op 25
U •• r', b. dro. g bet beachikb•• r ... taaloaldo / 53 w.,
t oe D z ij bet Io wakllt was, op 13 November, slec hle
J 14 m,
JFi71st ran het boekjaar. Hl! t geheele winstc ijfur, DB
aftrek va.n on kosten, afsch rij viogen so uit keeriog Ilion
d. achaLki,t, w....................... .... .... .......... / 4,810.000
Daarvao aao de aao ueelhoudet8 5 pCt.
O•• r J 16 10 .
800,000
! 4,010,000
Van het overblijvende nog at tb trek.
ken, rQserve fo nd8, di rectie, commissBris•• o.................... .................... ....................... !
240,000

ver tit Versaillea to blijven j de Broglie ma8kt~ terstond

VBU

w. dor .• ?l/~.!ac' . " borop. nde do ond e r~'Dd e l!."g~.n m.t
de legl t'ml l!!t6 ~J maar ook nu weder undt hit ZIJD t~ge netander. die bem deD we~ var8per t. '1'~rwlJl de UI·
terste re )(t ~ rz ijde reeds blijken va :, b t.HHHi eri ug gaf en
ee n zendellDg vln Frohsllorf berald WIlS de voorWllnr~
doo op t. go 'e n, oDd.. r w. lk. Hendrik V grond~etti .

ge wallrb orge n zou wllI,o ve rleen en, v~r~ch ee ll er In de
kolo mm en Van dv T",")Udense ho Timt8 een corresponde n.
tie.!lrtikel uit ParijA J dat spoedig ward ove rg t" f1 oloe n
in de fraos(!b B bladen, met de opmerkillg da~ eene v~ rta:ing ui et noodig W(\H geweest, da.ar t!e Q oorspron ke.
lijke frsllsche t e kst bee tand en we ~ V8D de band van
d e ll hertog d'Audiffret . Pap9~ie~. Dit artikel s trek t OlD
Q.Ab t a tOQDen, dDt de legltlmlRteo, sedert de f e rw erping van het voorstlJl I J&rJ cbefouc ould tot her!:lt{'~ van

d.rh. d.n te moeteD meded.elen, en

~:ir~e t~; i:~:~~~~' v~:ndeh:\ttk~~~nJ~:!d~:t al::~8B08~~

waa iogediend, lIi ut twijfelnchti g zijn, of wij moesleo
goud koopcl1, \"\' ~ar toe d ~ ~al ~ ntl" wisBtllk~efllen e ~ D e
go~de gel egenheld gavco eo "llrARrdoor WIJ bo ve ndl en
do Qitvoering der verwachtt'J munlbervorrUiog foo r d~
Regeer iog zeer zouden verge wllkkelijken.
Wij deden dit dan ook, en zijn daarmed " vourtgegaan tot d.t in lIIaart. do inlre~king .'Dn bet .... toont·
werp aaa de ,&rwacbhng der JD voenog fAD gaud en

nag.fg:: DI./ g:; 10.
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gUDl tig op de eredlt~tmarkt geWO!kt.

1.'
18,681,000
Voor b.t g.middold bodrag d.r beleeni' !J'. 01 'fftc ten watJ de yolgord e;
A.nhem. .
I 1710.000
Groniogo o . .
, 1690 .000
Dordrecht . .
u 1477.000
Leeuwarden.
, 1450 .000
's Gravcnbage.
1345.000
Ut recht; . . .
, 1074,000

goud,

Ichappeo kan blijkon uit b~t na.olg.nd .. ittrekoal ov.r

munt .&11 .iode mRakt. .
Indien wij Ja~ gaog on •• r mota.la.nkoopen .ed.rt
b.lf Nov.emb.r In ,e.baod be.cbou,,:"n .met. den ga~'g
der credlelmarkt oedert b.l •• lfdo hJdotlp, " h. t DIet
wal t. b.twijfdeD ~f ",ij hebbru door die .a"koop.n
Ma* ••an den and.ren kant I. d.ardoor d. B.~k
iD het bezit geko men van e.e D ~ oyergroote I.w eve~ lbelJ
1'00' h~tw.lk bet Ulhlcbt d.t h.t ••rI80g .Ia

:;;!::!~:~g::eDvl:td::n::n?B~D

doen, altha u8 voar het

.Het hioralln .e.boDden. bezwur ia eehler .ee. ,. r-

mIQder~ , eenedeele doo rdl~o ooze "foorn,ad 'AO ~uge.

teruKvJoellug van N edetlnndllche lDuot uit
aa.ngrenwode laDden, de appcie kll8 wader 18.Dwerkelijk

b•• rt doon loooemen.
Do to ••tand d. r mete.ldekkiog IV.. d.erdoor op
31 Ma.,t jt. al. ,olgt:
196.173.78"
loopeode vo.biotooi ••• n ...
gobo.lo metBaldekki.g , ., , 129.810.656,66.17 pC •.

.r

der verbint en il'lI tlu .
wa~n~n .i ~ Ned . specie eo

l 'ol.al AgeDt8eh . m.t d. o,eriga f

ock dit ge •.tt ona ,oor d.

to< k oma~

wuinig t org.

. Voor.ger.ette aaumuoLiDg van .r.iher zal
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2,<46
2,195
At.hem .
1,350
l , 8 ~O
2,251
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Do,dl. . .
Alkmaar .
Mlddclburg
UtrEcht.
1,l!l!lunrde 'l
Zw olle .. .
Groningen

M' ppet. .
Maastricht

r;;~
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003
1,415
1,30 1
2, 651
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l , l 09

1,102
1,706
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3,471
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289
666
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2,36 9
1,204
1,839
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2,860
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1,579
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1,298
3,037
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3,302
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1,708
1.581
4-,700
),761

1 ,~29

1,7114

1,63el

2,588 \
345

2.{\J,g
58?
991

a,Z2T)
572\
793

006

l8.i6i! 22,607 ~ 26,661T

28.078

f

1,262
3,269
9,7 17
3,3 12
1,5 63
2,05 5
1,495
4. ,2·16
1,9 U

) .562
!J.,OS 1
43 9
SI'iS

-27,So;

(}.·conollult .)

bet zilver , erandert,

·'Jole

wieselkoeree:l op do

ter~ijlJ

ind !en alenog tot yer8~d.,riDg fAn

muotataod·

.ard moobt boelol.o wordo., .dat •• Ifde goud al.
ml\nto:ateriaal goed. di.oBtan .81 kuon.n bewijzeo.
D. ' b... egiogen der 'ped.k•• • ijn reodo voor ecn d••1
uit de 100 . .eD. godBn. m.dad.eliug.n b. kend.
AaDg.'aDg~D m.t / . 53 .01. ..... bet .,ijfor in d.
eente. ...ken DOg klimm.~d, ..... 10. oon laat.te oaldo
,ao . • anlllu.ting ten h.drag •• an I 600,000 bijdroeg.
p. hoo~te .tanc w•• die , aa 16 April /64 m. Vao
\oeu .f bad , oortdnrend daliog pl~&ta, tot d.t op 21
Ootoberbet l.aglte p.i1 beroikt ..erd, un / 89 m.
lie oOnaak laB .corde baod, daar voor / 18, m'

Naflml ijst van gehe illl e ge uootschllpplm .

door

ii f 15.- frau"o per po.t ! 1 7.(70 1)
G. C. '1'. VAN DORP &, Co.

door MDo·U.ooa ... a. g.w....cbuwd met d. v"lgood.

;r~:~~::;i;.:o~a~~:. ~·d.w~::e ,I::no~~:f,e~~~en~:::t~:

e.n and. ro aon bet andure "apport, dan zullen d.

Boeiende ROMANS.

cluUlllopots van zelv60 algaan, en kall ik inataan noch

,oor da orde op etr •• t, noeh va or d. diaciplin. in bet
loger"; d. t bi.rop de orle.nioteD, die r. ode bijna b.d.
d e" tongoge veo, ble •• n .taan op h.t behond .. n de

E ugt3 oie, EIkei ~e ri n dct F raD ~
Bcb eu of de ge heime n van
het H of del' T uil.riiin.

Moe.t het .ijn.
Morgrolha lIfor.', Dagboek.
Blik k. n in bet I•• en
·Wend.I•.

".I

~c~Or~:~t~~~~~~l~~~~:~f: ;~;~:g::~I~!~e~:~~~l~~~~~;:~

Een

veroietigdt)", en dllt du~ Diemaud aaa de legitim isten
mear beeft ge8cbaad .d"n nun koning fittlf.n - Dit al~
lea bdhoort reeue laog tot de geachiedenie, maar bet
art ikel un de Tim.e, heeft zooveel s anaatie ge rnaakt tfl
Versailles, dat wij at eeaigz ine nih-oerig bij 8tH beb·
ben gestaan . In de couloirs van de Kamer baeft eene

Om den broode
Op I ••• n en dood

heer de Llrcy en deD. heer

d' Audiffre t,

"aD

ni ge, die den herlog d'A.udiffrot.P.squier o•• rt.eUoo .
D. ufg.vaard igde ,an bet depart.m.nt Or.e Dam iD
1871 I~~ti~g op d. ba.k.n der r.gte .. ilde wei ;B waar,
docb hlJ glng door VOOr • • n vau d. m•• ot gemotigde
monareuBleo; IUllg.. merhand . cbter giog bij ond. r d.
I.iding ' an Saiot Marc.Girardia o'or tot den uite .. ten
vleogel 'an bet rogter-oentruCl, en toeu de bekende
boodBcbap ,ao Tbi ... bij d. V.rgadering
ingeko.
men, kwam de orleanist van voorbeen wader geheel
op den ,00rgroDd; d' Audif!,et Bob.idde zieb af von
cijoo vri.od. o, "aartoe ook· Tbi... b.d behoord, en bij
hi vlp jjver i~ mede aan de gouvernementale krisi. van
2.J. Moi 1873 . Sedert dien gedoDkw...digen dog bl • • f
d. bertog, aobooD ongetwijfeld eeovan de kuodigete
eo m.e.t iovlo~d.ijke man.e. 'an b.t . egtel'c •• trum,
batr.kkelijk op don aohtorgro.d; oocb io bet mioi.t.
ri .. d. Broglie in aijo. twoomaol g... ijligde .. menalel·

"a.

vrOU W

wol ken

I.atota " erd , erwoteo. dat hij door on waro berigte n e.u
twi.toppel io d. gel.d. r.a der rue. rd. rbeit! had g.worp.n; d. hortog antwoo.t!d. dat de tlfi . t.ppel er reeds
"a. 8od.rt 27 october •• dat Diemand •• nig •••• 0'
tieel pUDI .ao het corr. opondantie-art ik.1 IOU kUDn on
pu.blicatie

in Ie Frall ,"i. d. jui.tbeid 'on den

van

22

2.9.2 .50

4.2.-

2

Ee(! K ruisdra.ger

2

Een S irene
In verzc e king

~

4,4.4.2.4 .4 .4.4.-

dlo .

2

~JI RE COURT.

J,eo conf••• ione d.
Marioo D. lorlDe l
JULES VERNE. L. l'aij. deo Fourrur •• . f
jour •.

!

ge~iodigJ worde~ b. ecbouwJ ; CbB .. borJ

GRIMAUL'r & CO.

nu,1i

'.1:'.1:<':: P ARIJS

bekende beilzaamwerkende meaicijnen.

p. II.
Siro p Raifort iode
Sirop hypophosp. de Chaux
Phosphate de fer
"
Elixe r de pepsin e
MuandBg 10 Au~u.tuo : Voor r.kooing van b"lans·
Fer Gerard
he bbe nd eD vall onuitgeloate pandgo l3 dere o to PeJ er~ eInje ction matico
8an doo!' deD }Jllndhouder Tan Kam N gosam en voor
. okoniog . an J. J oakim acht .. de t oko van en door I C a.psules de matico
H. L, d. L yon.
. ",iga l',J ttos Indiennes (,oor 't A.hm,,)

VenduW~n .

f 4., B.50
• 2,{)0

,
,
,
,

5,2.50
3. 6.-

p. r dooeje , 1 .50
Hoordd.pot Samaraug
(1675)
G, C. '1'. VAN DORP & Co.

inn.dog 11 Augu.tua: Voor r.keoiog vaD belBnghebbend eu ' an onuitgeloste pl\odgoed eren Le

6.-

B uiten So.ma ran g lOet re rh ooging der port.
(600)
G. C. '1', VAN l>ORP & Co.

juni

gUDotig aoht om gevolg I. g.,en a:ID bet , ...oek . ij·
De. "iend. n am oBar Fr.nkrijk ov"' t. komen.

Aangeslagen

10 ,7. -

T.Je tour a u lUonde en 80

~:t o!'~::Jh:~t(~:~;~{1:~ ::~ ~:tl:~~~i!:i~~ea:u~~: k~~08a~
...1 w.dor .' 0

20.2.-

2 diD .

Groot moeders geld
E on li . f W eeu .. tje.
Wi ldrick

DE

hoofdinboud . on

b&eft immerd lateB wet uD. dat bij he t oogeoblik:

.r

"an K arn kter

tegenspre keD. Dit generaal C bAng arnl er~ \'oo n itl·er i' ta,u

den redden, erkeot in eeue

din .

Parel.

heftig. woordenwi ••eliog plaal. gebDd Ills•• hen den

A.mben-

gaD door den paodboud . r TBn RiDg I J oo en voor re·

Woeoodag 12 Auguatu8: Voor rokening .aD bels7Ig.
hLbb.ud.n 'an oouitg.l".t. paud goed. r.n t. Padama·

fAD

.chap pen .

Eenige pracht Exemplaren

het Station door P. Buijo.

VaD .a ll. ot•• loti.deo, die •• n . dubb~l .ionig. rol

Noo t over

Illlichtingen aung-aande den oorfl proug van bet eeOd"
siamua, N oot over ue n.reoys en de oulitaos. Bijzon~
derh edo n betreffenda de duitac he geheime genoot-

CLAVEL,

ketting vau Dorrepaal en Co. van houtwerkf'n nabij

omliggende laDd.o aanm.rk.lijk v.rhoog. . . H.t i.
dU8 t. voo..ien dat, indi.n N.d.rlond hij oet .ilver
.olbardt, bet ~n. later oi t ann gel.genbeid .al entbraken· om bet aangekoobte go nd ".d.r te ,erkoop.o;

N oo t over de F elldeurs-C harboun nie rs.

de K oninklijk. Orde vau H eredom r on Kill winning.

vers ie l'd en opgt.. helderd door 25 fraaije sta.alg rllvures.
Ingebo nden in kcurige baud m~t verguld e rug titelB

Hertog d' Audift'ret·-Pasq uier.
apol en In de 6cbou wburgu&1 te Vereaillel, t ijo Elr wei.

Pol i t.ieke ge bei me

Aonhn.ngseJ.

als oDveru.n de rlijke voo :'waarde voor zljn terugke er had
gel:Jteld, IH~ t aanoumen van de witte flag, dab d'Aud ifl'I'et

,.n It.unting aon onle munt boven ongOQhlDt zilver
gegeven beeft, wedel' doeu vervallen, en zal, immerB
indi. n d. waardorerhoudiog tue.chen goud.n .i1 •• r

-ooroo..i.n .tork tao gunota

enz.

gonoolechappen.

ou .olgen do••

BUITENLAN D.

~ i et

ri dderac hap

" . io ig b. lsll grijk _ijo; geoo.g, d.t de hoofd•• sk hierop naderkomt: dat Cbambord io Octob. r jl.

tijd de aboormaal hoogo Ita.rde, welke I:.t .erbod

0p de .. ereldmarkt

2 e. a-edeelte.
Uy. te rieu van het. heident!. m. Myoterien der joden,
ruuzel lll a nllc n,

d. Nag• • m.nn. n, die io october jt. F raokr ijk ,.,u·

de agont.

de laahte jarOD:
10

Ahnt'lo . .

allde!' zll ve r t/ 73 5'8.692, 37.48
en in goud , 56.291 9610, 28.69
Ret eenige \Vat in deze c ijf~r8 miu benedigend
kaD 8cbijD.O, il d•••• r groote boeveolh.id gaud; doch

1

H~t bedrag TGn opet"eerd uci k8p;taal ia

muut . "Iver th.oo ..od.r ond.r bot tot boloalwlddol
g ••~hlkt m.t.al kan gor.k.od worden, ell ten aodere,
doordien

1/

do

ao;ee;!~:h

rech*.

neming .aD een Loefton- Lij kplcgligbeid. R ecepti.
in de v6rechillende graden.

bijzonderhedeo . di e voor den lezer io beli buiteoland

kri ng der agootoohBppen:
D" Di8conlo reken ing b ~ droeg op ul to. MaQrt (81ui ~
ti Dg boekjasr): (in ",illioenta.Uen. Qlll dem).
Tol:illli met

X a illtrai.lles onder de vrijmetseln.nrs opgenomen, Aan...

ber 1 873 .n d.t dit kan word.o bew.z.n, De h.rtog had 1118t e en ollverachillig stilzwijgs n geBotwl"Jll rd,
maar I r.ij ue vri~liden'J badden gemeend eenige bijtoo-

weed. Nu dit ecbte r Di et kon, ell "',IJ dUB 81ec utd d o

Bud· I GNlli o·

den prof. nu. MBaltijd en. Ad"ptie Loge •. ?of.vrouw de

wijten aaD de houdiog det uiter8te:regter~ijde in O cto-

nationale dri ekleut" dat de beer Ch.esnelo og kopie va u
dt'D brief van lIac;-MabctD oaar Frobsdorf bad overgebragt an toruggekeerd .... m.t d. boodschap dat d.
driek ld ur ! ou worden be ~ou.deo, t en zij er door ge me6n
oVI)rldg t utl'Jo he o kOUlOg eo oatie v ~randitriDg in mOt( t
word. u g.br.gt; dat . iodel i;k de bakeode brief VBU 27

ILeeuwa.rUit. MrL den
Almelo. ' ,

van een profaao.
D e K a mer van overdenkin g. BC8c hrijving van de
L oge . De mS90nnieke ccrbew ijzi Dg en. Aa.nneming van

. Iuit. nd werpe. 01' d. o herlog d'Audifl'r.t, dot echo
tor nie lo mind.r juiot io, daar de o.buld all.rn il to

A I. gewooDlijk da en wij bier nag e eoige c ijfttra volgeo uit de b lj g~ voegqe ataten, aaDtooo90de den werk-

kena haddon lu, oeben .Bukoop .a. '..II.ver of van gaud,
d
I

IN HOUD .

1e. gedee lte.
UitW.Ddig. te.kenen de .. Vrijmetselarij . Zucht der
Yrijonet.el •••• om proo. lieten te makeo. Voorstelling

mouarchie uit·

pOt. der verbiu Leui8s611, u:t tot betaalmidJe l geBl.!hikte
Ilpeoie. De meta '.lde k!(ing te v8f8terkt'? was dUB we~l·

.cbelijk, en had dit duor verm.e rdermg d~r .opecle
kUD nen ge!whieden , bet ware 1.eker V~,t ve rkl csl!) k ge·

eo del'

Gelteime genootschappen.

het legitimo kODiogocha p, de schuld van het ml.luK·
ken vall de pogingeu tot ',ental d er

.n

l'creitlcht

GE S C H IEDENIS

der Vrijmetelarij

W.

w. rd, I 201,883,031, .n .... do g.lteele lUe1aaldek·
kiog / 95,502,046, dat i. 47.'1,2 pCt. En .ao d,t
met•• I. b•• loud .Iechlo l 89 .786,196, dot i. 19 76

w etaaldekk iDg

Over Vrijmetselarij

vooratel.P6r ier, hield d'AudifFret zich. ouittn ,Ie,?ming

ell het voorol. 1 werd urgent . verklaa.d. D. Broglt ... n
l ijna vriood.n .ageo w. 1 iD, dat .an d ••tem, die hij

/ 3,770.000
Ge v.n';., mot bijvooging va n de on.erJe.ld. win.t
va n het vorige boekjllar, een winet,saldo te r b~8chik.ki ng von d. Alge moene V.rgad eriog, vao 1 3,785,000.
Dit cijf. r bepaall da ui lde.ling b", . n d. 5 pCt. op
1 236, .n d. g.b• • I, uitke. riog op I 286.

waarvoor nJiust ens 40 pCt.

ADVll;RTENliEN..•
Hont"· vendntie

gelooht '0. h.t fe.t, dat de Brogll. I1ID peraoonlijkeo i.o'load. vre. ado en oit e ....ncht deD mHO. ,.rwij' .
de.d bleld, d,e met bem kampteom . deD me.atao ·In>loed b§ da monarobale . meerderheld ,.aD, 24 Mel.
Dit oam .Diet. weg, dat d'Aud!ffrot.. o•.u graatenaau·
hang bohlold. en d~t. 8 • • ~Ifo Ie gomlrag.er.d o?, bom
oa.hU bet "'tattoo.
te benoom."n tot "ce-pree.doot. 'an: .do .:aePllbh•.k '.oor
voor r.boing •• n de Hearen DORREPAAL &; 00.
het g••el · 'aD a.erlijden 'of untal.g·· :'en ' munob.lk
Op
Dingsdllg
den 11 Augustus 1874.
Mac·Maboo. De toeDm.lig. mioiat . ... l'r.BideDt wi.t
do or
'
den berlog '&0 Aumale tol l.gen.kaadidaaHe etelleD,
(1098)
P. BUlJS Hz.
lood.t d'Audiffret, al. good orlo.lii.I, .i.h wei m~ ••'
t.ru~tr.kk.D.n de .10taoOl ...... dat . er g.eD fiCO '
preSldeDt ... rJ benoemd. B~ de poglogen tot he.. tel
Op D i n s dag 11 dezer
'an d. mooarcbie onder koniug Heudrik V in Octo·
ber van het v"org.a~.de joar was d'Audiff~~t aand~ob.
....1I.n wij in ooe vandu-Iokaal ,oor rek.oiog van wion
tlg too.obouwor, gohJk strake Dader .al bIIJk.o. B'J d.
.ulk••oude mogen aaogaan verkoop.o :
atemmiog op 16 m.i jl ., die o,.r bet lot.an het mi·
W
niot.ri o. d~ Bragl!" besli.to, ... temd. bij 11'•• 1 i~ "'Bar
VGS H I 11. 49. 50.
mel d. ~ ! nderbe ld, . docb hI) .orbeu!!,I. zleb .1D doo
'.,1 van IIJn t.g.?ta~d.r ; hat oogenblak "',' na.t g"o- doo • • aewokr b•• cbsd igd gel cot nit h.t N.d. I.hip
., Graoenha!J8" Kapiteio .DE VRIES.
.t'g om eeo WIOI.tera •• am.n te otdleo, d,t b.gr • • p
(1101)
SOESMaN & Co.
bij •• If b.t.r dan •• oig and.r, .n hij .... de man Diet
om zittiog t·. nemell io b.t cabinet d ·_ffairs., dal .in·
OIoeD

VA.N

van LENtiEPS-- ALBUI.

ran door den psndhouder Tang Ijlik H08t eo , oor
rekeDing ·'ao de firma. Andreas de 1& Cro ix: if. bet

locaal

n .... t

hot veodu ·loc.al .an en

d~or

A. M.ijer.

Ph(,togrllphien naar teekelliu geo van de foore •• mate

Doode"tag 18 Au~nBtu.: Voor r.keoing va!' be·
Janghebbendeo vao o.uitll;oloBta pandgo.der.n .n de
Mal.id.che kalOp d~or Koh log Tjo.n .n , oor r.k.·
oiog 0 0 len hui•• 'an d•• be. r W.b.r op Blakang
K.b~n door A. Meijar.

lWMANS VBU LENREl'.
' /12.- fun eO por poet .r 13.(40 J)
G. C. T. VAN DORP & Co.

Vrijdag 140 Augu.tua: rOjr r.:C.ning ,an b.long.
b.bbellden ,.n onuitselo.t. p.n,lgo.deren Ie Gaog
Ping.er door den pondboud.r Bob K ... t K ung .D

Chl'istofie & CO. to Parijs

vo c,r rekening en . ten

hu ile van

den

Ontvangen direct uit de fabrieken

Zilveren EeUepels en Vorkeo,

beer R'U1ZOUX

Kubr op Bl.kang K.bon· door Soeema. eD Co .
Zaterdag lliA-DgustU': Voor r.k.niog van d.D Lall'
d•• an viar ~fg"keurd. p.ard.n afkom.tig,.n b.t d. ·
taohomoot Dja6ngaeears b•• ijdeo bet '.Ddu·kautoor.

I

a. f

3 hat stuk,

io .I. lleo van 6 Lepel. en 6 Vork.n ,.rkrijgbaar bij
(1096)
G . O. T. VAN DOBP " Co.

..

J. J. van RUIJVEN•
.Banket Bakker
B ODI ON G.
~m(JrQ"g.

(198)

Versch Indigo Zaad,
,an l'ortualal door dan neer COLENBRANDER
aldsar. met de meests zorg V61_zameld eD permails,m
Doe gezvnd.an til&llS ontvangen
per k B't t jete be~
komen
bij
SOESMAN en Co.
(958)

en

Ont[)llnge1~

per Anna Elisabeth:

I
Car\sberg;er BlER
Apolonuris WATEH, en
. I
Champagne Moel. en Chandon met

Goed valin PAPIER.
iI. /3.50 de

If. L. DE IJYON.

l'egen buitengawone lage prijz:eDJ veel goedkoDpel'
alB in de Obiu(lcsclio kRWp.

Pracilli!l KaloclI gedallllllasseen\ f\jn tar~llakell goed
met raDii.

gestre~pte.

do.

Besto!lingen op Rile Bo~rten van D.JATTIE~HOUT·
WEll-KEN worden aangaoomen door den Admini.
,tr.teur
G. M. GRIBLING.
Adr •• per "poor Hulte Gdan!lan.
(970)

IJH de Sigarenfclbrieli.

B A Z A R.

t8 olltiefwijzen, wenschle eeD~ plaohing alB Gonver..
nante, beuBch. en fntsoenlijke behandding preferable
(1029)
boven boog S.l.ri..
Brieven frn/nco l<.ltt. Z. bureau Sam. Oourant.

IIFEENB1~K WAUUIACHINISff
werkLuigkuDdigo £oekt plnatsing.
Adrea Lett. P. Bureau Sam. (Olt/'Ullt
(1030)

to
HaVfl.llllah

II Graveert op Steen en op 0
Metalen.

ontvangell een partijtje

(672)

Vel'sche echte Havannll,h Sigal'en,
verpnlf:-t in li:istjes van 100

"

Dt) kistjee ,enn / 55 zlin in blik geaoldeerd terwijl
die ~igaten ill pRkjel! vall d r i e Ran d I'i e in elkQ.llder gedrsn.id r;ijn.
(1023)
G. C. '1'. V AN DORP en Co.
J

Bi'lu,.e,.

De Red,letia del' Saw a r R n g a c h e 0 0 u r lL Ii t
zoekt berichtgevel's in de VQOfDllRIDste plantstm vao
Jo."J), en de buitenbezittingen. Gtlheimhouding wordt

verzekerd.

verh'ijgbaar bi)

VAN

Scheepsgelegellheid

Me. NEILL & Co.

(J.

(~

(072)

a.f 3.
C.

'1'. Y AN DORP

Co.

,\II

B. KARTHAUS & Co.

Ontvangen:

~f~b

gedrukta Hoofden

KAARTSPELER,

A.

H

N-,

ROOKVLEESCB in •• 'ken en SAUCIJS DE BOU·
LOGNE in blikken.
(1002)
:F. H. BOUMA.

i' f

Ontpakt een keurig factuur
ge~chikt

yoor gescllenken.

VreHellt·k0pjeB, Bier en Lilllot)j\d~~
;;:lazen
GoudviBch-kommeJ),
G-roote en kleine Spiegel~ met vcrgulde en zwartd
Ejatetl.
Toilet.piegel •.
_Heeren Boordjea nieuw model.

Heeren Hoed~n
gewoon ligt.

V8ll

Ellwood nienw modol

builell"

Y oor het inkoopen van

FABRIEKS-BEN OODIGDHED.E N,

PUike!

Mandal:,jjrJ

Gernber.

(920)

]'. H. BOUMA.

BA.TAYIA,

en

i

PasJar-Pisan[!.

GLORIOSA,
gij hebt mij o'lerJist lUsar in llW
(1085)

w.

B. KAF.THAUS &. 00.

Nieuwe .A.anvoer.

~

ell bet II i t v 0 ere n va.n anut.lre co Ul -m i s
boudt zieh .teeds beleef! ._ubevolen.
G. G. BA'1''1'EN.

Kiud0r~wllgeIJH.

(715)

G. O. 'I.'. VAN DORP & Cu.

(996)

nad<'(~l.

B.

WA L KBR,

brengt bij dllze ter kelinisoa VRn zijrte niel!clen en
begunstigerB J dat hij, anJermonl noar ENGELA.ND
\'crtrekkrlDde, gedurende zijuc afwezigheid den H eer
J. CEULEN heeft opgedrogen beBtellingen op illuchi·
nerien "VQor hem nan ttl nemen.

(108S)

Per stoomer "Holland:"
OntvOIII,c:en Puilie! Pnlke!

Wiln Aziin in .Ankerties.
(1099)

v

]i'.

v

GIDS
voor lijders en lijderessen,
. aan l,iel\hm clef Ge~lllchta

" .r 8.-

werktuigeu.

franco per po.t I 9.80.G. C. 'r. V A.N DORP & Co.

ill blikl{cn "an 25 pond

F. H.

BOU~1A..

Holloway'S Medicijnen
HOLT,awu's Pn,I,EN EN ZALF. Gevaarlijkll Diarrhee, - DII
oanaken dezer nrzwakkende :r.iekte ZQ:O ,e(JiicI11l1enu, en de wijze
harer aanvallen 7:00 veraude1ijk zljnde, genD ceo voldocnde !eden
van het belangrijk aOJ!.tal harer abg1uffers. Onder HoHowllY'to behan·

HELFRICH.

regt!'ltu!eb. lot hentellen van llet jui~te c-\'enwigt tu!!-s\.1hen I:W:oclig·
~!id I':n prikkelbllllrbeid. ziek"Ujke en gezonde ufscheiding DatUIl:'·
ltJkeenbuitenllpo .. igelozing.
Dit' Pill •• "n f I. f 3.. on
Potj" Z.lf fOn f 1. f 8

,.

! •.

CheriboD W. CALIS,TANS' & Co. TIIgal A J. \'D.n Jer VOORT.
Pekll.1QoglOu W. E. HANA Solo ,A RNOJ,D en Gel, en COENAES.

De Dijsenterie in de Tropische ge- I, ,Khtten, J. D. SI.IEIl .M1lj!:clllng J. A"ZElJDEL. Samarang
,!AllT en Co. DE GR001' KOLt'~' ,n f:o.WANN.F.E. G.
f 4.- IIHN
westen.
DORP eu Co. H. L. DR LYON eo
(126)

G. C. T. VAN DORP & Co.

(673)

SO.ilSMAN

e.

gelegenheid tot lHlt 6DCo.dreren

der atoomboolen voor do pftKketV'o.art;:.

(954)

a ,

Bet stoomschip

.)'n·,"~a:

Vall

OostJnu~t"

,'ftn

GOEr.
C. T.

Co.

Prins Alexander.
vertr •.lkt den
Soera.baija.
(1080)

1 \'au llll. tavia, den lOden van ~jke llitl.Qnd ll1\a,r
Padang eu Aljeh.
ell terug:
via Pad.ng.
1, van Batavia, den 20atell vall elkL~ maaud via
Bl;)ukoelun, nllo.r Padang en Atjeh.
en terug:
via PUdllOg, Benkoelen eu om de anderu Illnami
via Krocj
3, VaU BatAvia, dt"ll ::JOsten van elke mHanll vis
l't1lok~Beto~,g, Benkoelen, en P~dnng, llU.G.:" A~jt.J;'"
en terug:
~Ul

lltlta.via., via lliouw, Singapore, Ptmaug, IMi
en G-ighen Daar Atjeh, den 20sten van elks
mnand, en terug oyer dezelfd~ pla.alsen.
Pllletnboutir:

t. van Bntavia, v;a M:uutok, URal' PttletUuaug, den
uden ,Tnn elke maR!Hlj
'.!-. van Pnlembaug, yia MUlltok, noar Batinria, den
28steu nm elke maand.

van Bu.tavjR, vin. BillitOll en Pontiannk, naar Sing-kawang en terug, den 7dell van el~e mao.nd.
Dn.ndjerluft.sin:

van Soerabttia, via Bawesn, naal' BlHldjt:;rmasin,
den 28Rt("D van elks mnand.
Moluldl:ou;
van Soerabu.ia, via Makassar, nao,r de Molukken

on terug, den 21sten. vau elk. maand.
N. B. N aar de 1I1olukkeu viB Menado, in de maan·
dan Jauuari, .Mal\rt., ~Iei" Juli, September en Novemher.
Naar de Molukken, via Timor-Koepans, in d. ma_n·
d~Q Februari. April, J uni Augustus, Oktober et! Deuembel'.
(888)

1Ile. NEILL & Co.

STOOBV.URT MtlTSCIUPPIJ.

Het stoomschip

JU.Vo.l

I. ran .Batavia, viu. Anjer, Da8.r 'lljilntjll.p en terug,
Jen 15uen Ja.nuari, l\:Iaart, Mei, Juli, Sl;lptcmber
on No\'cmberj
2. van Batavia, \'ia Anject en 'rjilatju.p, llu,u,r "Pu-tjf.
tan ell. terug, tie,u 15den F~brul\rj, April, .TUlli,
A.ugu.stus, October en Deeeruber.

Gezagvoerder KAIJSER,
8 dezer des morgz>n8 8 uur naar
De Agenten

~ED. J~/I.

Vitti Soel'aba.ia, ria PltBoet'c.ean, Probolingo 1 Bezoeki
UH BanjoeW&llgi, llaDT Bali·Boeleleng en terng, den
J Oden van elke maand.

4

~1~;:. :i:~',!~f::n~~:~:"i;~::fi i~:!:~g::~:;;~il:r:~~~!::~~~:,l~f:'
Engelsche Roode .Menie, E:~~~~~~C:~r £::,:~:~!.:H:r:~~!~:~r..t'~'iein~¥;~~.;:!.1:El:~
(401)

Bij de .. ndergeleekenden beat ••!

vun PLATEN, PORTRET1'EN
cnTAPISSElUE WERKEN en bet opplakkeo en
verUIBBen van KAARTEN, allea tegen de minst mo.
gplijke prijzon.
(1024)
G. C. T. VAN DORP en Co.

NED. IND. STOOIVAART IAATSVDAPPU.

verLrek

,·.Ug, B8l1"'U~}tlii 6u rl'e~uk.n8long.

H. BOUMA.

Dr. Goeurij .. Duvivier.

.~.
_,

(284.), P. ZWAGER.

gedurende 1874.

bel' den 5den, lOden, luden, 20sten en aOaten.
in de mannn li'e'JruDii, den ~Uell, lOden, 15deu,
20Bteu en 25ijten; in de IDRllml 1\Iaad, dell IB~eu;
odell, lOden, 15den, 20stim, 25sten, ~n 30~ten.
N. B. De boot, die den lOden, 20.ten en 30.ten
vun elke m81l-IHl en in Maad den lsten
van Batavia en Soera.b" ia v~rtrekt kan,
op aanvrage Cheribon, 'l'agal on Pcka~
longan aandoen.

I 2.25.-

Heeren Fabrikanten.

Kristal met zilver gemonteerd.

het trct.llsporb

__. _ - - - - - - - - -

NOOJ.*<llulI!!J(;

'rR.IK1'RAK~PEL

froDco per po,t

. (1097)

B A Z A R.
BizoIlder

BOSTON.
QUADRILL1D.

2-

YOur

S.marang Heerenotraa"

L van Bu.bnia, "ia. SlI.marang, naar SoerubRla:
2.' van Soofabaia, "ill. Su.mnrn.ng J tillar Batavia, in
d~ llillandeu Janua.rl, April, Mei, Juui,Juli, Angus..
tUB, September, October, Novembvr en Decem·

° "J: BRE
WHIST.

Puike! Puike!
.A.. ::M:: 1\1.[ E

uit-

Hnisvend ntien.

llet
~8

Pas Ontvangen:

en

van Ven<iutiefl.

dieuet ill NeliorlILnd6ch~Ii!rlie, gedurende Iwt j~ar 1874,
vRBtgestcld als voigt:

Handleiding en regelen voor den

F. B. BOUMA.

ollderwicuten.
Ret. uilvo61'en va .. KowmiB8ien en IJet in

Pakketvaart-dienst

en guldens lijneo 1 zeer ge~

makkeJijk \'oor huisolijk gebJ'uik.
(1096)
G. C. T. VA.N DORP en Co.

Versch VOGELTJES ZAAD.
(927)

J

Vervoer van producten van Bf. het atation
naa. de pakhuizen op de achaal per picol Suiker 10.12
, • andere productenl 0.18.
Bij welling aftn de Spoor, aan8prakelijkheid .001

150 Cub. moter) naar OurtH'It door
P. BillJS B •.

- - _..

Hleine Ti:ASBOEIi:JES.
(290)

KOUVISSIK KUTOOR.

500 KROlt1BOUTEN.

Gutta-percha,
(968)

(i051)

.l!ilteJ~doek.

Tandenborstels

~;N

Rekommandeert .ich beleefdelijk voor bet bouden

' .... Wordt Gevraagd:"'"

(1357)

..... KXI'EUITIE

Expeditie van all. go.Jer." Daar de binnenlan.
den van .JavR, nusr alltt plaatsen dsarbuitt?D zoowel
als naar Europa vol gen. b.keutl loag tarid.

klureu van goedereu tegen elechtd 21/~%.

.~uk.@l

luerhc Celebras It f 55 de 1()0.

Reinitns It / 16

V"ertrouw niemand.
VlRGINIE.

(1094)

(1060)

Alejandro Villar y Villar

B. KARTHAUS.

Weestochvoorzichtiger.. _ _

Ikzal U waare"huwen.

EENE DAME,

VQn

liussische wille Dlel lloPlcs.

(366)

WAGEN te .enden.

PAULI

IIr

ill staat Hollands!:". ~'ran1ch. eo Muziek

( G E D A NO A N. )

fan 13/4, ruill 10/i, en circa 10/4 Am,t. Ellen breed.

Half Linnell damasleu lafdkleeden en. Servettl'lI.
Badhandoekcn Tllrksche Rliwe, \Vitte Kaloen en grijs

Harang-Bidara,

over de Gymno8tie-8ChQ()tj flpreekuur van 4-0, ~~r de8
n81l1idda.gs. Brieven eD, Boodscbappen deli! morgeDB
v66r 7 our en des nomiddaga v66r -5 uur.
.
Men wordt verzocht del Bvonde 01\ 8 uur een

Hien~.

Bout- Aankap

B:--

'z A

~ " ~/j'

wooot to

G. C. 1'. VAN DORP & Gu.

(72)

Cel'l.iflcaat
(1039)

. . - Doctor ·.ARNTZENIUS

Pas Ontvangen:
Keurige KRONEN met 3 en 2armeu, H.~NG· en
STAANDE LAMPEN, uit de boroemde . fabriek •• n
STOB W ASSE~,
bij
(1091)
H. I,. DE I,YON.

~

Koning Willem III.
Gezagvoerder TEN OEVER

B~KKER,

vel'lreKt den 12eo dezer Uf!B morge-us 8 uur regtstreek
naar Sil1gapore.
De Agenten
(1093)
Me. NEILL & C".

Te I{oop:
Dertiell nctien Dll,l SAMARANGSCHE
PRAAUWENVEEH, tl./,6000-te bevrRgen bij
SOESMA!'I & 00.

(1100)

----------------------------~b}.~'" }Jen H U IS:
in de B lin deS u e k .!t r a A t
(712)
•
•
HOEZOO.
etrouwd:
A. VAN AME1JDEN VAN DillJM,

G

rllet

A. D. J.NISSEN,
Gending.n (BodjB) 5 Au;;uoLuB. 1874.
(1090)
p den 5en

O

dezer

ovel'iee,i

na

cen

kortatondig

lijden miju ~eliefde .cht~enootden WeI Edelen
Ge.lr.ngen Heer C. B. VAN DEN" WORM,
oud 84 jsar, in lev en gepeDsiooel·rd lr:apitein:
dar iufanterie Ridder dtr Militaire Willem! Orde,

diep betren.d door. mij en de familie.
Wednwe VAN DEN WORM,
geb; Flll<DERIRZ
Samarang, den 6 Augu.tuB1874.
(1088)
Veraotwoord.l~k Redhcteor 111 •. 11. 'ORSTM4N.

S.oJp.ndruUarij -

G. C. T. n.N DOBPIo

o.•.liIJIurua.

