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~bo~nement Sp .. ~j's
voor geheeINeuerI.-ludie

had willen zien, Bchij.t!t or nu we.e~ ·wat , voar to I)ld ~

de

,an b~t CKabi;,et de'.

KouiDg. ook

W ... rechij~lijk is .het .uit h6t veld IgoBI.gen
de toenemende kr.cbteo.ntwikkoliog van. de anti· '
: revolutionairen, dezer dagen weder g.bleken bij de
; ,erkieziDg van .oen lid 1o"or do ··Tweede Kamer in het

! door

l'ldllderlinger·. c~i.i. werd ' .elden doorl.efdl De. Ko·
lIi~g 4~t . l!"~'d U~~I
M.illj~.ter . vaD K-o~onWD evenzoo,
do ' :Kawers "<ip reces : ge5C~eide~, z.elfs de dir.e~teur
Daar Zwitserland

... .; :en bet pnbliok? ..:... K.lm, on 't .olk.omeneen.

k·lesdi8t· rj.ct-· Amersf~ort.

.do

I

I

vingera. Aaohoorigoo van geestelijksu ootduiken de
wet op de · nntioDale militio; ondcrwijs wordt gegeven

·Daar beeft

cDDservatieve

i k.ndidaat · baron van Goltotein, hetteg~n'woordig lid

! dar

Etff6te Kamer, . slechti .over ·deri·' Qnti-revolutioQDir

men ben niet a.o on kijkt all.rlei dingell '

.1.

Een on6eratk1l ontbinding. Want het HaaU&che Dap.
blad; dat ... rot, naar .ijn teggeIl, wei een ontbindiug

F.EUI.I..... LETON.

De Inspecteur op Reis. *
Cowt!die in

rJvl fJedrijvetl

'OlU~88kt

NICOLAS GOGOL.
Verwijt bet toch d~A ! lJiegel Di et.
A!s go er geeD !ch ool1gel:ut iD ziet.

Per SOD. n.
Anton Antollovitscb, burgeme ••ter.
A.nna Andreevna, "ijoo vrouw.
Maria Antonovn8, .ijue dochter.
Lucao .Loukitecb, in6pecteur ••n bet onderwije,
Zijne vrouw.
Ammo. '.Fedorovihob, r.gter.
Artemi Pbilippovitocb, bestnurder dor liefdndig.
heida-ge.tiobten.
han Kon.milsch, postdirecteur.
Pi.tr.IvilDO;'itBoh,. grond.igenn&r,
idem.
Pieti-Iv.nobit•• h,
Ivan Alexaodrovitocb, ambtenaar to Sint Petera·
burg, .
08.ip, zij. bediende,
OftmtiaD ~Ivanovitocb, di,trieh..gen ••• h.er.
F.d.or. A..D
. d.re •• jloch' ·'1 g"parOione.• rde .mMc·
Ivan La.ar.,itach,
noren; not.belen (ler
Stepan. Ivono,itoob
. stad.
Step'lo . L.ili.t.cb, commi ••• ri. _ac policio,
S·h,touuoO:', ..o~eier VB~ pol.it!ie.
f'ougovitzyn8 t . •
, ,,; . D~.e c.omedie.· iJi~ in ·Ril.laod selielt ',eJe jaren b~t · weest beroedl.de tooD.eehtlik .wu, .ell eteed~ d.oor eeD ·'lllrijk publiek wordt
bijgewM~d, . were! eoret· o]!JnDB' in bet · franlilch. nrtatld ..door A.
,

aBU

om een weddingacLwp, met andere
te winn~D .

de tegenwoortlige

leden

aangegaan,

E.n auder voorbe.ld I.,erde het gebollrde lDe~ bet
census·ootwe.rp op. In bet verttlag vau d~ ta.ata te btlspreking ,an d.t ontwerp in do .fdeolingen, we,',l go·
z~gd, dB~ de ov ~ rgroote meerderneid
de verwerpiDg
van de voordragt d er Regeering betreuren zou, en

vn.n Goltstein, van Nasmeu, te booren tegtlnBtem~ e D,
,Ia hun gee.tverwanten Storm, Goderroi, van Akcrla·
ken, de Lange en an,leren .oorstewden. Dit is aileen
te verklaron uit eeo soort va.D· overlevering, een we~l··
otBnd, indertijd door d. hoekige peraoonlijkheid van

men due, n:et welwillsode

4

beJ.oeJiDgoa, eeo midden ..

term voo .. telde. De Mini.ter Geertssrua geef', of·
schoon niet gebael, tocn grootandeels toe. Wat !Ueer
is: het bemiddelingsvoorstal, volgeD. het Terslag doo r
zen vQle ledeD nang ~ prezeD, wordt in de open bare
ziitiug gedaan; de Minister zou er zieh, waro het Qau~
genomen, bij hebben nedergelegd, Dinar het wordt vertJ)orpMl. Asn de . ~ temming nameD, dBt iJ:'l wasr 71
led"n deel, t erwijl ar in de aection slecht. 43 tegen.
woordig ware n; d oc h getuigt dit 'Oor eeoe erll9tige

Thorbecke i~ 't; leven geroepen.
Andere cOD8ervatieveo, die zich onderecbe iden door
zoogenaalUde liberille kll.binetten beviger Ban to vall e o,

of ook <loor bet coquetteron met de Katholiekenik denk hier lLan "an Kuyk, B~gr8.m, Ineinger, Nier*

Btr.s., H eemskerk Azn, .elf. ~ behooren ook eigenlijk
tot het centruID en worden ge.lealtelijk . Iocbt. doar per·
Boonlijke c",,,ueht tot oppo.:tie m.ken geprikkeld.

raal V.r.pyck. di e den 17tlen of 1So"n Julij in .leu
Haag verwacht wordt, lU et ee n hoeraalj e j·o t~ hulen.
H et

zulk ce n o V(1 Lio naluurlijk

h o oge~

vall

Sw 'e ten gegeven :tf ll worden. Ver8pyck zelf, zegt het
Padnhltid, zan II ~t uiet will e n .
H et vee bten over d t:l ze ovatie !.al waBrscllijulijk wat
a£teidiug geY(1U bij de vergeefscbo pogiogo u 0 1.1.1 de
vraag: hoe de crisis moet opgel(lst word en ? to bealltwourd en.-

J

~che

cone frac~ ie uitllla.ke.G. van de liberale partij. En \Van·
neur seDS !l eza eonsol'ntieven geheel loa zollen zijn
ge raakt 'o' IIU de aoti-revolutiooniren, die er meer en
meer naar etreven am op eigen beeoen to Btaa.n, dnn

V{ld~rlaRd k e ur ~

lijk al' e n nOH'ln t het een kla.p, di e aall generafd

bebart iging ,·an 8 Lan de be-limgen?
DDa Minister Geedsew8," zoo schrecf de An,hemCourant, D heeft het cenSUfloDtwerp willen d oo rdrij.
ven: dit t.o n de sterke toer zijn 'an deo ~wakkeD

Dc 8uti-l'eyol utionairen nu do en eeo goed werk
met 8tU: ttJ toonen J dat doze cODsorvilti e ven. eigenlijk

Biooenlaodscbe Berieht.ell

Minister in het .wakke kabiDet. 'i'och <011 hij bet onto
werp best ler zij hobbeD kuno"n leggen, waut oi.·

IoIAi\.. AIIA Nt ••

wand noeg er meer naar."

.ulloD .ij ook bun .ympathie voor de Roomsche kleri·
kalen weI verliezen.
ZOL> Illoeten wij meor en fueel komen tot dete p&rtijvormin g: in bet midden do lib~rlileD, zich Iiuke uit·
breid.nde, met d. radicalen al. voorhoede: racbta d.
katholieken eo de anti-re volutionaireD, twee. partijea

Men vergeet,

'00

Postkalltoor Samaraug.

redenerende, dat bet Miuiutarie,

met de belofte van .c enllus-hervorming opgeLreden, onder zijna l~ider8 telae den heer }""rnnsen van (!e Putte,

die reeds vijf jBren g.leden in de Twead. Kamer be·
toogde, dat er een r, jom.bili op . breed.n, mild.n Ii·
berolen grond.lag komea moest. MeD verg.et ook d.t,

die niet hoel vel' Jllet elkander liullen lameogaao, maar

gelijk men t.elf zegt, de Min;8ter

toeb soruwise puntea van aanrakiDg hebbea en tus·
acbonb.iden .toun zulle. vinden bij de radie.len. De
groote miudenpartij <al dBn echt.r kunaon regereD.
En mia.chien zou er dan ook begiuael tagen hegin.el
gC$teld, wac lll indol' gt-\k uu tsolu wor uen e ll wat ruim~ r
gezi e n. Waar i8 het tach, wat Multatuli r.egt: • E e n
tournooi tegen den hee r A.., wat gekibbdl over du V1'8sg
of zeker. diplomatieke dopeche moet worden beBchouwd

Au~udu 9

Novem.ber

Decembt.r.
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EEnsTB n'EDBIJI::' .

Ee.e kamer in het buis van den burgemee,to r.
1eteT oo nesl.
D. burgemee_ter, de beatuurder der liefd.dig.
hoida'gesticbten, de . inapecteur van het ODder·
wij~, do regter. de eommiesnris VtioU policie, do

reden Eeuat men
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Amm. Pt'd. Nl1en , ik zitI hot u zoggeu. Gtj \\' t! et het
ni tlt. Ooze Regeriu g ia zt;ll;)r slim ; al WIJou1: r.ij veraf
ge b ~ UI· t, a.1 twh ijll t ,.ij ~ r

zij weet toch tllI ~ tI wut or
lJi at Daa r te t ie u .

Burg. l{o~ di t ~ij, l1IijLl ~ he ere n, gij zijt ge w8ar·
·\·V00St oJ? uwe hoeJ L'. II.: hell eelJ igtl lllltntregelt:m gCfHHllull, teu opzigltl \'au de y.Ltken , die on~
<l or uJijn behee r r.ijn; ik rand u nSlI miju ,-oor bcolJ. te
volgeD1 gij voonl Artemi Philippov it:"'~h , Zlmlit)r t wij·
fei. Eal de ftmbteoaa r op t.ij1l6 iuitp.act.ie-I·t·ic! voor u,l de
!~Gstlcht fF; v all wcldr:llligheid bdZ(le Ken, dil' antle r llWIei
ieidlDg staan. Zorg llus, dnt nIl es in ord~ j ij . Dat de
61RRplllut6eo schoon :zijn en de zi eke n niet., zooili s I:P'I-.
woon lijlr, op schoorateeuve ge rs ge!ijken.
•
Art. PAit. Dat dl>e t er niets toe; mn.ar goe d, 7,ij zullcn elaa.pmutsen hebbo~ en zalftl sc hoollo.
Buyg. Gij mOrlt ,o :) rts boven ~lk beJ ecu lIprtchrift
in hot IRtijn of in eeni~a anu e re tnal ph,,,t9 tJ ll . .Dat
behoort tot uwe lI emueiJingeo, Clarit!Lilm IV8u ovitsch.
Daaroil mot)t de n&8.W sta8.n \'0.11 ele ~liekl e , «lei dag t'll
d"tum wt&Ilrop de lijdet' werd 0pgol\omen: Gij ~I(te t ni~t :
goed "erlof t6 ge ven l dat uw e t.iekcn zulke Zwnri)
t"bak looken, L1at ieder, (lie haL gu.sthuild uinu e lltreedt,
begiDt ta nietan. Ht;lt ware ook bet er, dnt c r mind~r
zieken waren; men znl did overlJevolking J er 7.alen
toeecl.arijv6D aao g¢mit! R:AU tOl} zicht of o c knDde. VQU
den goneesbeer.

.scbuwd.

welke

een in"pe cteur ?

Burg. (mel Wi : • • "1) Waaro .. ! 't Io h.t noodlot.• eo
ni"te Bl;lders., (:ucltttNJd) Tot Dog to~ zijn, den. Hemel
.ijd.nk, .Ieohts uudol'e st.den getrolfdn. Than. i. het
ooze beurt.
A",,,. Fed, Ik dank; .. A.ton , Antonovitseb, d.t or
eena fijni~beid, of Ii.,.r, da~ de politiek ' .r, acbter , Ai-t, Pldl, 0, wat <1. verpleging der ,.ieken belt.ft,
.chuilt. Weo;, gij wal het beduidt: Ru.land wlloorlog
Ohristian IV8uovitiJah tHl iii hebb eu Drae ma!lLr~geleu
voereo ..•• ja zeker I RuslaDd·.wit oorlog voereD ell , ; genomeD. Hoe mear wen bij de llQtuur bJijft, h.:te be~
de Regeriug, ziet .g t'l; heeft een ambtanna.r geliood.m,
tE'f j wij gebruiken geeD kOl:ltbare ge nee.smiddt:'lt:!D; sIs
OOl to onderzoegen, of er nergeDB . ,errad6rB zijll.
. de wen·s cher starven w08teD~· tuller! !ij tach · w~l steer·
Burp. ' W dk een bewering! En dan .wilt gij nog ,oor ' '8n, en ala t.ij berstellen 1Il0etoo, zullen zij wei hertth,lIt:u.
oen ,erstandig man doorgaau! VerradttlB in oen dis·
Bovendien ~ou Cbriatian Ivanovit8ch mooijelijk ru e dedee.
liugen kuoneo doan, dllar·bij geeD woorc.l r~it8i8Ch verstaat.
tricta.flL~d. , 0..f wO. .n.e.n w
. ij m
.. isschi.e..o. ·in eene greosetad?
WeI .ok •• !. Men tan ,van . hie. uit urie j •• r loopen
Ohr;!t: Ivan. · geeft een ODferata8:obaar geluid .
(1rUf'dl. ,,.,.../go.)
.er men in eeo andur land komt

I

ioetructiea.

S~ph wb ~I',

~lltUft,t,rn.·t<!i · \V e ~th: u. ....

-ti,,,",.

. <lerdaad. Daa,' .cbuilt iets acht.r.
Luo. Loult. 'V·.arom, Anton A..ntono'"'tach;

25,

AIlJ;u ~ t IlS .

is aprake van mijne particulierd asngelegenheuell/I :-'"ad ik .11 aan
uwe tUaatregeleo te narnell, wallt .hij
kan aIken dag komen. zoo hij al Diet reeus bij u itt,
incognito hier of daar verborgen , Gistereu II • • •
hier sehrijft bij mij o'er familie"aken . .. ' . "is 00·
zo zuater Anna Kirilo\Vna met uBar man bij OU8
gtlweeat; Ivan Kirilovitach is ze6r getet ·gewordeu en
speelt nog altijd viool" . .. enz. Dit i8 dus de tQ estaod.
Fed.. Ret is . zouderling, zeer zQuderliu g, in·

geoeellbeer, twee oflicieren v~n poJ ;cie.
De IJtlrgemeelter. Ik heb u verzocbt biet' to komon,
mijo.e beereD, om u cene alleronallngenaamete wede-

Eugelu!he j/uil,
]\-.l.lIutO)C, N,loll""W" en
.

a .... tftvlu,

Sin~apu ..-e

hao.st lDij om DOg mede te deeJeu, dat er een AUlbteD&ar i. sekamen die in I.,t heeft "et ge" ..I. Hou·
vernemoot on ons distric t in bet bijt.o nd er t13 in8p6cteren. Jlij !teft met een gew;g(i!l !lelnat de" vin!Jer op) .
Ik wec:t htl t 7&n zeer geloofwQ,ortlige persone u . Hij
last zich doorgaan fOOl' een eonv"Oudig }.osrti oulier.
DSRr ik weeb, dn.t gij, even &13 iader ander, u wol enkele kleiu igheden t. verwiJteo zult hebbeD, "OBr gij
gee D dwalLs zijt en niaL laat ontsDappell wat biout'Ju
uw boreik voorbijdrijft" ("iJ "olldl op met lez",) ~ hier

Dergimorda, official' van policie.
AbdouliDe, koopman,
}-'ebrovuia PetroDa, vrOllW van eon BlDid .
De vrouw van een onderofficier.

~Q ~~
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Odoblllr

bek'Aaom en geleerd, maar zij praten r,iet zooveel,
zijn practisch, brengen iete tot staod, en, ,ooals de

da~

:
..

Sl.'lptetu Ler.

Geerteem8 ~cozeer

vertrouwde op de aanneming van bot ontwerp, dat aij
niet eens de mogelijkheid van afstemmning voorzien
had. Do Mini.ter wa. om den ' tuin geleid door bet
.erslag.
Nog verwijt men d.n leden •• n de Tweede Kamer,
dat .ij te weinig loven ta midden , an h.t ,olk, dat
.ij geen tijd bebbeD 0111 te zien wat er onder het ,olk
voorvalt. De leden der Eerste Ko.Uler~ zegL meu, Htaao
d•• roOlttent op bete. at.ndpullt, Zij .ijn wei ,uinder

ols 81 of Die t ontva.ngeu, zoolsng ze ni et id iDgeno ..
men op de agenda; maar de toeBtaod uee yvlka is een

. Burg. I~ had er een .oorgevool vaD. VaD nacht hob
lk gedroomd van twee buitengewone ,rotteo; Nooi.t he~
ik zoo · ietB gelien. Zi.j war3D ZWR.rt en reusochtig groat;
zij besnutr.lden "mij en gingeD toen been,
Ik .al u dao brief voorle.9n·, dien ik van ADdre
Ivono.it.kh 'l'cllmykow ontv.ngen hob; gij keDt . hem
wei, Artami Ivano.ito.h. J1ij Bohrijlt mij: (hi; doorloopl
• lugtig uel begin .an don bri.r, .lech!. md ..pelend .VOOT .ick
zel••nl."ntk), .mode to de.ten", jlliot daar Ishek .ik

geweerJ en nieuwe mnunen aan gefoerd worden.
Zelftl in bet f("Bu8che J ournal del Di 6tt (" BchrijfL" een
hqagec ha Correepoodent over OUtO crisis.
Ook hij vrBBgt wat er gebeuroD lIloet,'
Hij wijst er op, boe wen vrij algemeen cen KamerontlJiDdi.Dg goarnc zou gezien bebbell 60 uv e r Indi.e
spreke n<1e zegt hij : .mogelijk zal {'en ,wore scholl::
in Ind ;e on9 uit on7,e vertloovin g ontwQke u doen ... "
Ptrdooving i8 e ige nlijk: het wuord niet. Wij zijn toeh
kalrn en rUBtig, want wij verw8chten 'Y'an de epieJelgevec hte n in de Kamer uint veel heil. ~Tnoueer de
Konin g, die, na.ar men zegt, de n 20t:tten An g ustu8 hie·r
terug verwacht wordt, dlln een ol)der :diniaLerie be~
no~m t, zullen de zaken toei.J wol los IQopen,
Komen
de begro()tingflu voo r 1875 nle c rcu ietwdtt:lIJ, dan wor(rt
er oo k niel lang over geprBlI.t, CII, mogtcD de ?:Iinis·
terH van Oorlog eu \'I\U Marine nn.nblij\'BU, dnn ?Olldeu
der.e t oeh defiaiti eve begrootillgun !WJl)WU \'()or~b~ll~u,
en op hunne begro otiugen k omt hd QP 't oog pnblik
!Jet mec8t ann.
Ttt middeu vno deze kalUl o c rieis io dan IWlIlkom
lOertijd, tracht be~ llaa9,ehe DII!/MIt" wat levell ill d.
brouwerij te brengen J door r oo r to ate1iell O IU gene . .

f.briekskiudereu tooduwde, dit moot godaaD bebben

n.ed. a.dert lang beefO het een ,oDderlingeo ' indr .. k
gemaakt, manneD ale no Reenen, Winlge1l8, 's J ilcob,

de.hng t. doen. Wij krijgen eon in.peoteur.
Amma" Fedorooi/,cN. 'Vat zegt gij; oen iospecteur!
Art,..; Phil.pt••it,d, W.t .egt gij, eeo i.epectaur!
. B?lrg: Eeu ' i.opectaur uit Sint-Petersburg; hij komt
lQCOgDl~O en bij heert hovendieD geheime instructi.a.
Amm.. Fe,]. Dat ook nog!
Art. Phil, Wij leefdan zonder .org, on mon heert
begrepen dat wij .org moe_ten hebben.
Luc. Lo"killen.. Lie, e bemel! En hij heeft goh.ime

d.

brek aoo ernst yerweteo. Dat gebrelr gaat zoove·r, dat
OBD huoner, de heel' "8.0 Kerkwijk,- tOBD hij dr . Kuijper
aen reel{ti van· hBrtelijkheden bar de discu8sie over de

eODe.

gesloten boek en nergens blijkt zelf. d. begeerta

verw erpeo of opbouweli van· Minj8tericu/'

testamenten gemaakt tan voordet)la

Van eoo anderen kant wordt

!loijo laal:Bte rede 7.oide: IJ zij

l'r. Br'o.n6veld, dioD. wij ill ue,u Q,lallv:utg VRn ,lit opiltd uanLanhlen Cit t.lie, hij : nwgc ':'!'ill; .~dierbaRr" ziju,
toch lang niet gek ie, opperde het denkbeeld : dot da
kiezsl's mOBsleD overeenkomen om iemnnti, (lie reeds
tien jBren lid 'an de -J'weed e Kamer g6weeat WIlS,
uiet lueer te herJriev. eu. ZOIJ zou rnenig kwaod. element

Iibetale leden : der Tweede Kamer mst regt hun· go·

Miohka, knecht vao deD burg.meester.
Een koecbt uit oeD herberg.
G.aten, kooplieden, burgerB,
lIct tooneel ~peelt iiI ee,)1 ruui"c4 &laJje in 183l.

door

Cball••d.. , ' . . .

r:oogenaalllde Jib~ralen

ontdok~n;

iii

oordealenin den regel objectief, .. st.lleD .ich buiten
den poliLiekeu HLrijJ, bemoeijen zich niet lllet het om~

van ,Ie kloo.ter_, terwijl de . bi •• ohop, die · onbeperkt
beheerder en rueester '''0 do goederen vall die kloostars is, Kl~'lo over ontzaggelijke 8()WrDeD bescbikktJu ka.n.

I

mer bet. met

,100( ,

Minister van Kolonien

zonder d. diploma'., bij d. wet geiJi.cht; bela.tingeu
worden

f 0.50.

V'o or iedere volgende Ii woonleu

feramoron de wmorheid. De- klli.l iolleks lellen, waartoe
.ai~er e~. we er 'oulHtoiten gaa~ b.o boo.r~D, 6tolUlDel~. 01,)
bet n~chtwoord. van monseigneur ZWijSBO, en ga&u,
l1U zij hunne rechteo hebben, voorrechten vordoreJl~
En omdat bunae partij--zoo--aaooen ge8lo~ell is, durft

;

i van Asell van Wijk in her~temminG kunnen ze~evi~re~,
o,er ' diteeoe 'punt: dat· niamand weet boe de crisis
door de veresnigde. krnchten van kat~olie.ken, CODeer·
uindigen .moet.
.
!vatieveu en liberalen. En toch· vurkreeg , bij sl •• bt,
·, n~rdiigeJi ••hre.f doctor Btonsveld zeer te regt
i een honderdtAl .temmen meer dan' .ijo tegenpartij. ·
i~ . b;t" tijdschriCt Stemm", owr Waarl"id en rr~de:,'
Van cODservaLieven kant worde·o nu d~ aoti·revoll1~
',ID .",elk'~ g.e.t, uit mannen vaD welke rlcbltng,
: tionair.n reaction.iren geooernd, en wordt gedoeld op de
moat tba". een Mini.terie zijD .. mengesteld? Welke
wenacbelijkbeid van J. to. nadering tuseohen' de ooo •• r
begin.elen ii, d. meerderheid toegedaan der volk,.
' vatieve rigting en de gematigde liberaleo. Het Dagblad
vertegen:woordigiiJg? I. bet rnogelijk een Kabinet te "
.ou .leh vleijen, dat 80wmige liberale leden dor Tweercir.mere~, da~ ganade zal vinden in de oogen van
de Kamer wei een con.ervatief bestuur, dat zonder
d~.e .Tweede ' Kalller?"
rPGcb."e handelde~ steuoen :mudell.
Het .uantkl.btad ·antwoordt vrij goed: ,Ala bet lIfi~
oraCbOOD deze hoop e~n vrij .oadedingen grond op·
nioQeri~ de Vries - van de 'P9tte gevaUen ia ten gevolge
levert tot het vormen van oen cODservatluf Kabioet, out
van· onbekwaemheid, dan woet een ander bekwamer
dBn aileen <Oli kunnen leven door den steun vaD IeKabine~ van de . liherale richting het vervangen, en ,
den der togenpartij, zoo i. toch dio strekk ing ' tot toe·
blijkt bet dan, ' <i'a t de Tweede Kamer zulk een K.bi·
1f
nadoring geen ' ongunstig verscbijneeL Werkelijk .ijn
net niet _8teUOt, . dBO moat . zij ootbonden worden.
vela zoogeoaawde couservatieve leden der ,:rwet;lde Ka·
• Neen,!' bewe~rt de Arnllemache Courant, weer ecn

nieuw liberail Ministerie is een onmogelijkheid. Zoo
zou de liberale partij 8. hare mllnDen verslijten.- Het
eeniga wat to" dOEm toU .ijn, i. het be.taande Kabine
te reCoDatruereo ,door er nieilwe ~IiDiBtertt van Binnenlandache taken, Flnancienen Justitie in te brengen."
De .A.r.hem.clle bekent echter .elve, dat, na de ver·
klaring van 'den' 'M ini,ter Fransen nin de Putt. in do
Eorate Ka~6r, af weiDig ' ll :JOP op zullr eeD rec.onstructie ·hestaat.
I Men is," due epra·k de Miniater
op· den laattltcn
Junij, , men i.op dit oogenblik in elk opzicht volkoman ·vrij. omdBt een viltum dc&" Kamer gecn gevolg,
in .welken .in ook, kanhebben: Het K.binet heefO
(1m andere red~nen zijn ontelag aan den Ko~ing ge.
,·(sagd . .Ea ik leg hier de uitdrukkelijke verkloriog
af, dat, at t;lam de Kamer eeoe motie "an Vl-"l"troUW61l
in de sterkste · bewoordingso ann, a1 v~rklaarde zij met
.soparige stemmen dat de oorlog met At'jin geregt.
uardigd is .ri .0DvarlDijdelijk was; dit den Mini.ter
boegenaamd .g(l'en .8anleiliing tOU geven om van l.iju
Tenoek om , ootal"g .iet8 terug te nemeo."
Intus.cboo,
da Eer.te Kamer .ulk .en Clotie
aeng·aDomen bad, IOU bet Mioisterie ·zeer in zedelijl{~
~rjjtbt -gewonnon bob ben cn eer tot recon.tructie kunDen lijn · overgogsan. Nu i. dar moeijelijker geworde" .
Van liberalen kant betreurt men bet ook, dat de
Eerite Kamer niet door een motie bet ga..g van ons
land, dat_Du in een oorJoJ;- gewik~eldi., ver.terkt beeft.
Va.;t. ·coiis6J',atisve zijde wordt er op gewezen, hoe
d~ . beer. PincofC., de ,riend van den Iliini.tervan d.
Plltte, g.ttaebt had in d•• rJe.lingen der B.rste Ka·
mer een debat .over Atf.;jin uit te lokkeD, en boe moo,
al8 dit golnkt ·w ••, '"u beweerd bebben, dbt ~et lIii·
ni.teri. door de Eerst. Kamer niet al. doo,1 bescbouwd
geword.n W88. Nu echter bad die Kamer door het
a&~DemeD ,.~ . de motia--Harts~n een Baoblij'8o van
h.t Mini.terie ell een oub.rad.n ontbiDding v•• de
T ......d. K.mer onmogelijk gemaokt.
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boek t. openGD. Zulko begeerte zou dan ook mooten
voortkomOD uit but hart;'
't Is, Altijd t.e doen om 't meebanislD9, om d on. \'orm,
om betstel.el. D. wedijver om gelijk Ie hebb,n heel'scht,
niet de g.esld.iftvoor 't algemtienwelzijn. Soflet. rijiin
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te 0peDoD . Zulke begeerte zou dan ook moe tun
.:komeD Ilit bttt luut."
,Is, BitijU te dooD om 'Ii mecbBnieme, om den, ,'orm,

\et.tol.ol. De wedijver om gelijk te hebb,n heer.cbt.

pe geeaLdrift Va or 't alg'emeeQ wclzijo. So6.sterijtin
"oren de waarbeid. D~ kathoii~ke ItHIen, waQrtoe
\. e~ - meer 'uullihiteD gOUll ·b.o boo,Cf;lU, · stollllne~_ ~)P
'-~qhtwoord VI\n monseigneur Zwijeen, en gaall,

lij hun De rechtoD hobben, voorrecbten vordero";
JmdQt hunDo partij ~O-----a-aDeen gelliottlu ie, durft
hon niet Ban GD kijkt allorloi di.n geu door d.
de
~p de oatioollie militie; oudorwijs wo~dt gegeven
I~r de diplonia's. bij Jo wet goijischt; bela.tillg.a
.~~ ontdok.,n; testamenten gemaa.kt ten voordeale
kloo,te ... torwijl do . bi ••• hop. dio onbeporkt
JMer en lueester van de goedereJl VIl.Il die klOOij"
If; uhoo over ontzaggelijke mom wen beschikken kan.
m' eeo aoderen ka.nt wordt uan de tegenwoordige
,I. ledon : der Tweede Kamer DIet regt hun g •.
;aan ern9t ve.rweten. Dat gebrek gaat zoover, dl\t
b~nDer, de hedr van Kerkwijk,.·toeo hij dr. Kuijper
M1fks van bartelijkheden bij '
diaeu•• i. over de
skekinderen toeduwde. dit Illoet goJa.u hobbon
t!!D weddiDsschnp. met andere ledeu •• ngegallu.
mnen.
on ander voorboold leverde het gobeurd. lUet bet
.Wi.ontwerp op. In bet ,.rslag un d. laatste baIkiog von dat ontwerp in do afuee lingeu, werd go~
(~ ·. ~at, de ov ~ rgroote meerJerbeid de yerwerpiog
voordragt der Uegearing betreuren tOU, en
ta, m.ot we)willende bedoelingall, een midden ..
l . voorstelde. De Uini.ter G •• rteorua geof', of.OD Jl\et gebeal, toch grootendeels toe. Wat meer
,ell bemiddelingsvoor.tel, volgens het re .. lag door
. ~ele leduD aang~prezeD, . wordt in de ollenbare
og;- geUaQD; de Minister zou er zieh, wu,ro bet Ol\U~~eD, bij hebben nedergelegdj waa.r het wordt "erp"'s't. ABO de .l!temrniDg nameD, da t is W8ar 71
~D deel, terwijl er in de sectWn l!lecht:-t 43 togen·
rdig warl:m; doch getllig~ dit T(Jor ceO I;) ernslige
artiging "an's Lande belangenP
De :Minis~er Gt!ertsewn," zoo schreef de Arnltem~
' Courant, ~ beeft bet eeoBU8ootwerp willen doordr,j ~
dit tOU de stal'ke toer zijo van den zwakken
Ii.'er in het zwallke kabinet. 'l'oeh .oa hij bet onto
p bo.t ter zij hebben kunnon leggen, wllnt nieid ,. roeg er meer naar."
d:en vergeet, 1:00 redenerende, dat het Ministarie,
de belofte vun .c eDillls-hervorming opgetreden, on~
zijne ieiders Leltie den beer }~rall8en van ce Putte,
reed. vijf jaren geloden in de Twoed. KalIler be·
rde, dat et' eeD "'~fQr""bitl op broeden, wilden Iigrondtllag komen moeBt. Men vergeet ook da.t,
jk mon .elf zagt, do Min;,ter Goott.ema ,cozeer
,tc)Uwde op de BBDceming van het antwerp, dat bij
j eens
de mogel ijkbeid van afdtemwulng voorzieo
• De Minister wos om den tuin geleid door bet

als. AanboorigoO: ' van geestelijken ontJuiken

dti

.Ie

fl

.len

Ilag.
_log verwijt men den IodoD Van do Tweed. KOlUer,
; .ij t. woiDig leven to middon van het volk. dat
goen tijd hobben om te zien wat er onder het yolk
Irvalt. De leden der Berate Kilmer, zagL men, stann
,"omtr.nt op beter standpaut. Zij .iju we! miDd.r
'"Aaatll en geleerd, mn.ar zij prateu .. iet zooveel,
'prn.ctiscb, brengen iets tot etllod, eo, zooAia de

.at mij om DOg mede te uealtHl, tlat er een £l.lUbto·
,r is ge-komeo die iD last beeft hot gcheele Gou·
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QP alle' mnrk·
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~WQ wr',.,

Di(\O,I\,
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n3vie~,
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271,672,""
2a4,2-HI ~ " . .

'1'0Ilu1,,N) . H, M.V::~;~~d' J::"
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])1\
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n
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' ... op . . . . Gesienn., MuldeI'", v. Ja\"Q n .. - ~elerland,.
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die ill de afgeloopeo mUDd bet oijfer fan

l09 /m. ,bD. berelkteD.,·

SD.tlpor1druk kerij -

G. C. T. VAN DORP

.~ Cu. _Slll1t.taq ,

'nement OD OD8 district in het bijzonder t~ inspeo.
BO. Hi) heft met (Jfn gewigtig gelaat dell vitlger op).
wact htJt 'lao zeer geioofwaardig,e perBone~. Hij
t · zich doorgaan voor een ecnvoud ig l-o'-l'bculier.
Ill" ik we~t, dat gij, oveu ale ieder ander, u wul en·
e klainigheden te verw~teD zult habben, tlaar gij
'1 dwan8 zijt en niat last imtsoll-ppen wat
binnel:
b~reik voorbijdrijft" (hij homJt op fuet lezm) hi";.!.,
prlke van mijDe particuliere aaogelegenheden-

Id ik u aBn uwe maatregelon t. nelDen, wanthij
e'tken dog Komen, zOo hij al Diet reeds bij u jll,
ito hier of daar verborgen. Gisteren".,.
r:'6ohrijft bij mij over famili.e.akeD· .... , ia on·
~u8ter Anna KirilowDa met bur mao hij oua
r~8t; Ivan .Kirilo'itech is zeer getet g8wllrd~D en
,ett nog altijd viool" ••. eDZ. Dit is dUB de tQestami.
Armn. lled .. Het .is zonderling, zeer I:onderliug, in ..
idaad. Da.r Be built iet. aehter.
L"c. Louk. Waarom, Anton Antonovitschj om welke
len zella.t meu ODS eeo inllpecteur?
Burg. (met ce" oucM) WWlrom.! 't 1. hot noodl"t, en
'1'". andor•. • (•• chltod) ')'ot DOg 100 ZUD. den HeDlel
pank, . alecht. .ntlel'. Bteden getrolfdn . 'l'hons i. bot
oe beurt.
4m". Fed. Ik denk,Anton AlltODo,itscb. dot or
hil Jijni~heid, of Iiever, dot do politiek or aobter
built. Woot· gij wat het beduidt, Rusland wiI ';orlog
~~u ..•• jQ zoker J Ruahmd wit Dorlog v.oeren en
"egeriug, iiet ge, ' heeft een 8wbtenB&r gezood.m,
l ·:to ooderzoeb-eo, of er norg.:;ns ,errade.re zijn.
'(/. W·.lk een beworing! En dan "lit· gij nog voor.
....tandig . wan doorg<>ao! . V errad~IB . in e.D di.·
}oJ , .aLad . Of woneD. Wlj misscbi,en i~ Bene graD. ,.stad?
'.. .ok.,! . M~n .kan van b:or .uit drie jaa, loopell
",tnen in een ander land komt.
,J. .

Minister van KolooWu

i,i

zijn laR~Bte redo

oordeolon in dOD rogel objeetief. ·.toUon

zeide:

Ir zij

.iob buiteD

den polilieken strijd, bC1lloeijeo zich niet lU e t hat'om·
vtlrwcrpen of opbou ...! tm i'IUI' Aorini9t~rit;u,"
Dr. Br'~naV'eld, dieD wij in ueu Sl-lI.nv.\ug VII.U J.it opatel Uu.nluHI.lden vn die, I.ij _m~ge wa.t ~ dierbo./t.rlt zi.iu,

toeh lang niet gek is. opperde het "enllbeeld: dat de
kiez.otB moesten overeenkomen OlD iema'Hl, die reeds
. tieu jsreu lid 'I1n de 'l'weade Kamer ge weest was,
niet meer te herkiezeo. ZOO 20U m~nig kWSfUi element
geweerd en Dieuwe maDnen uBogevoeru worden.
ZeJfs in ,bet fraul:lche JOllrllal des lJiba/Jt
lJaag8t~he Correepolldent over onze criais .
Oak hij vrsagt wat er gebeurcn moet.·
Hij wijst ar op, hoe men vrij al gcmcon een KaulorontbiDding goarDo zon gezieo b~bb eu en over India
eprekenrle zegt hij: .lmogelijk znl t'en zwnre achok
in Iud;e ODS uit OD1.e verdooving outwakeu doen ... "
Verdooving ie eigenlijk het woord ui()t. Wij zijn toch
kalm eo rU8tig, W8Ut wij verwacbten van ue spiegelgeveclItl'n in ~Ie Ka.mer ni et veel
,Va.nueer d~
K oning, _\lie, n&or men zegt. den 20~teJl A.UgU8tUB hier
terng verwacht 'Hordt, dao cen fluder :.1.iniJ:!,lerio be·
noomt, ?ullen de zakcn tooh wol los 11lOPC1L Kamen
de begrooLingp.u V~H)f 1875 als cr'ouiL'twettoU dnn wordt
er ook niel lang over geprsat, en, mogt:e n ,it;) 1'-linlBterfJ van Oorlog a[] \'!In Marine nntlblijveu, dlln ~t,r}uden
deza t(leh ucfinitieve begrootingeo !wulIeu \' oo rtlttllleu,
en op huune begrooli ngen kOlllt lu~t 01' ' 1; oogenblik
lJ et mecst ailD.
Te middell van tlezl~ kBlme crisis in deu komkoUl·
mertijJ, trsoht het Ilanfl,9ch-e lJaflblad wnt leven in t1~
brouwerij te brengen, door roar te sLolJeu om galle-

8ctarijfL'een

hcil.

j

raal V.rsp.\'ck, di e dell 17den of 18don J'u!ij in deu
Haag verwacht wordt" met ecn hoc rllnlj e iu td ha)eu.

H et P'aclt:rland kcurt zulk cen oyutio nntuurlijk

hooge~

lijk af en nOI:mt het ee u kla-p, die Ilau gell e ran[ van
Sw'eten gege\'cu zeu wllrJeu. Ver.spyck zolf, zegii hat
Paderhfhd, ZOll IHJt lliet willen.
H~t vechten over doze ova.tie za.l wflllrschijnlijk wnt
afleidillg geven bij de vergeefBche pogingou om de
\'faa.g: hoe de crisis mo at opge imst word en? ttl beRnt·

wlIorden.-

Binnelliandscbe Barich ten.
S A M A l l A N(.l.

Postkautoor Samarang.
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IJtLttL,~l n ..
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-vlil
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Sepl'!lliber,
Odober,

NO\'l!rubtr,
Dt'ce.lllbllr,
Sluitill;( te Ral u\·ja

.m

25.
2::"!.

rln23.
en 19.
17,
!tiler.

~lllna.t-ru.·~ " Vesth:u~t: .

Telolc

Beton~.

l.Jeukoc"l4:'U , l?u,t'ln.ug· eu .i\..tieh .
.

Ike

Bell 141)0 CD 2 .&.cu \'a u ...

111.",,"1.

Amm.. }'r:d. N~ell, ile zfl.1 hot u zoggcn. Gij WQct beL
nict. Oow Rl!gerillg is l!:t)er slim; al wo onl; zij yern.f
zij wcet toch alle61 w"t or geblJur!;, al IiH:hijnt zij f:!r
lliet noar te ~iou.
llt~r!J. Ho~ llit zij, ndjut' heel't~ll, gij Ztj~ gewtl.ar·
schuwd. \Ve est op uw e hoetle . !k he b eooige maatrage-len gCOOW(;U, teu op:tiglc vsn lie ,.nken, II iH 011d ~ r U)ljll bt:h~ ~ r Zijh; ik rlll:,d U nRU :.uijn \'oo rbeeld te
\'O lg611, gij younl Art~mi Philippo vjt~ch. ~ouder twijfel ..:nl de nmbteoanr op zijne illspocl.i n -l· t'[ ~ VllUfa.( d..,
gO!i~i cuteu \'an woldlldigheid be~(l~kell, t1it.i onder uw~
Jeidi[]g staan. Zorg dUB, dat niles in ol'lle ia . .oat de
siaapmutson schoon zijn ell t1a zil~k l;ln ni et., zooais ge.
woooJijk, op tlchoorsteeuvegera gelijkeu
•
Arl. Phil. Dat d~c t or Iliet::! toe; IUlu,r g"t>ed, '1,ij l.ul ..
leu 81aaproutsen hebbon en zelfd 6clloolle.
BUr!l. Gij mo at lo :)rts b ~ veD ~Ik be d oeu op~chrift
iu b~t
of iu eelliga tl.utler~ tuat pIJul.tfl~u. Dat
behoort tot uw~ bOUloeijingeu, C!lri::!Liliu lvanovit'::lUh,
Dnorop- mot;;t de nmam stann \'ftU lie l.iekte, de dag ~u
d,tuw WUIt,f0P de lijd~H' w~rll (lpg:el\OlU~t1. Gij dnet lliot
goed "'e rlof te gaveD, dat uwe zieken zu(l<e ZWDr~
t'\bak . lOoken, liut icdcr, <lie hut ga~thui~ biuuanLr~",Jt. ,
begiut te niesen. HHt word ouk beier, ,lilt er mintler
zieken warenj men zal die overbevolking der za.tell
toeacbrijven Ba-D gl)mia I\:lQ to~rdcht or ol:k ulule van

lulijn

den gone.sbeer.
Art. Phil. O. Wilt de verpldging der lieken betreft,
Ohristian Ivsuovihoh till ik hebbe,n OllIe mlllt.Lr~gelell
genomen. Hoe weer men bij de no.hlUr blijft, hoe betf'r; wij gebruikt!n geell Iwatbare gaueeamiddden; alB
de ' w8D8ohec storveu woeteo~: zullliu zij toeh wt!l "tAr·
veo, eo Ate f.ij beratellf:lo moeteu, zullen
wt'll her8t~lI e u •
Bo,endien IOU Cbristian Ivanovitech Dloeijelijk med&dee.

zij

liogen kunnel! doen, do:ar bij g.een woord rUiiitich. verstaat.

Ohr;,t: l.ao. geeft .eu ~Dver.taBubaar 8'olu,d,
(Wordl. .,""ol/d.)

.
.
MUDtok eDPRlelD b",o8·

n.n

l1tll ., " "Ihhtlad.

SO.....o •• Weatko. t en Bl1Uwu.
J1n leo

,a. lIlh

",_'D~

Sandle ..lDalllln eD Baw... ;...

u.. 28!D .ai, 1IIh mud
MakBl!lila r. Tllllor-Ko epRUa eo de
J)lolukJ<el l.

lho 11.i0. n • •tk~ mUDJ .

A\jeh met elk. Fransch. e. E8gelsche maiL
JotoucbeD "ordt an belaoghebbcna.n vrijgelateD, ook op andere
c\ageD JHIne britfell san hot pustkaotoor te doeo be.r:ofg811. - De
doorzendiog an hi er . beeh atee.l, lllaalt per eerst n:rtrekkeodc
po,f,
list 'uur VQ.D. &\lIiti og l"oor de PO!t Olll ue Oost is del nond.
tea. 5 ur r; om de We,t de, morge::u tell 8 uur, en om de
Zllid
met elkea I[loortreia. de,_ ~orgeD' t.!D 6! eD. '. loorm. 11 ure.
'Verl1:orte bo.lo.U.& der Javo.8ohe DallH..

Op den 12den Auguatns1874, des ~rond. opgemaakt,
krac btsllB nrt. 18 TaD ht3t OctroOl on R Ggloment

(St ... t,blnu 1870, No. 8,1,), en ingevolge besluit vau den
Gouverneur-G.ner:iBI, dd. 14 augustus 187S, No. 23.
Di~ni<t-re. keD.tag. I u .s ·8 .~OIi.eo K8P.itaal. . ... f 6 .0 0~. O OO ,

Bdecni ng-rtkeniliS
lJypotbekeD. en.
St:ll"t~scl\l1 1d .. ,.
Belcgd reserv efonda
Specie- i ll. de h ,;,s')u

..

1.2tl6 . 3~ 5.-

.. 1.656 ,936 .7 4
"
8~ 3 81.31
" 80.2Su GS1.aS

~e~~;:::t~r::a;;~~ . "

I

RCjcrvefo nds. It
12!J .1 24.&2
Bukbilletleo
is)' vlulooll . .. 38.S2i.072 .e)O
ElI Dk-lilli!l iglltlHen in oro l. .
1.221.0 SJ. .40f.l

IR~~:~i:a'd~~~~ .

8 70 .828,) 9
16 8.90 -1. 50 Diverae

bibi.r de r Ballk "

Direr'1ll!1 rekening:eu .. 2.721

8~1.1 0

!"tl.k . .

~

3.07S.8 2·j, oP
9U.1 1H.5.P

I GO. IPI'.Oa7.QS

PresidlUlt en "Direc lelitl!lD. dill -JQ'i'8!cbe -Bauk;

VA:i DEN" BERG, Em'dlnl.
D. N, VERSTEKOH, Dir~c /~~&tr~I fU'U ,

DE CnINEES Ollg l Ying l/ioen werd in 1872 ge,traft
Illet 2 lIlonnden gevaogeni. on f 2000 bOilte, manr
wist, ns. n og "geen mannu io de gevBngeni8 doorgebrngt
t e hebben , daaru it te ol1tvl ug ten.

Nl1!lr men ou a me·

dedeol t i. de mao ih"n' 2e ba od.r bij de amfioenpacht te A.mpel in het Solo,che, en werd hij tot nu
tOE:! i n bet ge not zij ner vr ijheht D\et gestoord .",,:T O'II 02'iZE VOI.D OR:N~~ O wij Ul t goede bron,
dnt bij d Oll n ieuw e u D irekteur ,,',i..O O. B. en N . ~) lun
oestQnt tot u itbreir.i ing nm he t in la ndach vn derwije.-

T£LEG-::U.:riE. W ij ~'eroetD en dot do telegrrifischa ge.
meoDscha p m\;lt Si n ga pore wederotU tij delijk rorbro.

kep. is.

.

OrruM. Nia t illi o der d~n de InlAnuers tnuktl u zich
tegenwoordig Eur.:o peaD eIl sehuldig 08" het vetko open
VAn clandes t ioe oc,iuw. o. B. ~eD op Ka ra~l!l ll~'dar(I e
o
een op Karang B ;enti. Beide n 'd nd e n dnarin ~en ruim

roidd el ' au b•• t.on , Zij koopen de opium bijkleine

hoet'e elfJedenJ bij v. 1l,~ U 3 a" 4 th ai la Yatl andere Euro~
peQDOD;I die dat ar rikel in groole boereelheden V9,!}
Solo hille D, en p ~ i.; ~ r l"'J r · ve rvoeren, van welk traject
::ij, %0 0s1 8 het Bchijo t~ gS':lIl ont.do kk in g t e vreerien· heb·

ben .
D n4r bet voor de IIpioonen ra n d e n pacll t Bf moe ije ·
lijk i8 ow Ehuopeuneu op die verbodeo praktijk te
betrupr en, m • • nen wij hi. rap de aandac ht der bo voeg,
de lIutorileiten te mo~ten veetigen, ' ooral nu aao den

Aa.i.tent ReBident voor ds Polioi. bU .'a!l'.bi. 1874
No. 201 de b. voegdb. id is gege. en om bii Europeanen
huistoekiD g en

P..UlA.TE

te

doen .

E XEc uTIE.

Heden naoH viet

in

e.n olli·

cierawoning op Pontjol het 'falgende vOOt. E"nig e dagen
ge1aden had de bewoner, een luiteoa"D:t Van de infaotorie,

reeds opgo merkt dat .r in het ledig. hui. n ~ .. t zijne
woning, des .vonds luat iemand rond.loop, 't geen de
luitenont deed vermooden, d.t een of andere dief ge·
iogenheid zocht am bij hem te .tel. n . GiBter.n &vond
Qon tnfdl zittonde, hoorde l ij wederom beweging in
bet I.dige hui. en bl • • r tot middero.cht op, . £onder
aut er iets gebeurde. NieL lang eehter nadat hij .icb
te bed bDgeven ba.d, o motreeks ten h.B!f twee ure, hoor-

ue bij e.n 8chreeuw e~ .pod d•• ich Mar bet acbt.r·
erf, wear bU iemand zwnar bloedende op den grand
f ond lig gen. De bedie nden van den offic ier, die zicb
niet te . Iap. n haddeo gelegd om den verwacliten dief

h b e trf1 pp en ~ l"erLelden IJUnnen me ~·8t.(>rl duct hij Ot'er
d t! D 8clu~ iJ.ing8mU\ll' de r bde ndenc. e enen was ge klom.
meu, en zielt naar d~ Q.chtergal e rij ha.d be~ o veD om
te tien of oBnr iele van zijU6 gllding WOB. Natuurlijk
vand hij niets, en oo k de de ur der di8p&Ua gee lo ten .
Om DU toch niet met lee~e bauden terug to gaaD,

I

de goroepon gardo.,

wdcht ca rat den loerau der wijk, d fJze den mantrippo- .
lide, en lQlltstgeno~mde weaer den wedhoDo roepeD
mo c s~, zoodat hat ruim 4 uur in d eu ochtend
was,

v.ordat de g<w[D\I. Dnar het atad.verband kon ", orden
gebrQgt.

De- dior bleek een k.ttingganger to zijn, <oodat .1·
weder bewe •• n i., dat het toezigt in de inland.ob.
gtrvangenitl zeer veel te ",eoscben o verJaat.-

DE "W..!T.EnSCIIOUT f ood Kisteren in een van de reede :
"thier terugkom ende praauw bantengJ vier zakken gam·
bir, te zam.n 141 kilo w.g.nde, welke onder d. pl.cut
vorborgeo woren, en by onderzoek bleken gestolen·. te
:ijn van do brik Kim Sing wat, long. welk ... rtuig
do l'raauw 4!enige n tijd ge1egen. l ad om daarop eeDe
lading orak orer te .chepen.
.
.

Daar de

prallu ;, voerder ook

de

in,oerregten

voor '

die gambi. tmohtte te ontduiken, zal hij bebalvo Voor
dieCstaJ oak roar overtr.ding word.n rer.olgd.-

brug over deD Niago.ra.valJ ontworpBO door

is Aug •. Ned. Ind . • tooma . Holland, ·gtzagv. llerkelkacb

lijke duel8 d ~ r . Fra~B.c he . jourualietDn,

nan J ell Adjul1ct Ingeuieur bij de tolegratie Kapp~ro
klass,e·j Brau'e r.
OP VERZOEK EERVOL ONTSLAGE N :. de k(,o,
t roleur der 2. kla •• e van n~ckevo rsa l.
PENSIOEN VERLEEND : aan don )rommi •• op
he t Assitit.~R1:8iden li e bureau t o Mr. Oorne iis VJln
K raaij eno ord en san den kupiteio magazijnmees ter der
artillerie Wout....
BENOEMD : t ot kOfUmi uB np hot A.••-..Ro.ident;e
b'ureau t~ ~rr. Cornelis Humme; tot griffier ·bij den
lu.ndraad to Satnarang Si~ou en tot waarne lJ~end bo ofd~

onderwijzer te Sol o .Hillebrand.
OVERGEPI., AAl'ST: 01. magazijumee. ter der 2a
kl•••• bij de Artillerie de luit .".nt Pluiol .Ment •.

van den bevelhebb er te Atjeh dd.17 dezar.
Er is weiuig belangrtjks voo rgovall a n.
P •••• ngan, Ajedaboo en Perla~ h.bben onze

ge heiJ~beD .

vlag

of drie schotsn ~II zonder i.J.itwerkiu.g'.' oan da

arm van seo de l.' 8trijJ.er8 eindigdeu . Moar ik ~ ~ rlDnsr

mij niet, dar b. t publiek ooit z66 in de g.l.g.nue;d

ia geweeBt, ow ocbter de schermen van een duel t~8-

.eben journali.ton te kijkon al. tba ... . door d.n brl.f

van den be Qr Wachter, don e~.n~t~u

verre rels
ten eiode e1-

BtJ U

kander m.t dood. lijk. wapen. te be,·echteu. E. toQh,

wondcrlijke ougerijmdbeid l bIen was reeds overe~;D-ge.
kOl1lon om eeu gewetenszaak: te Ul~ke n fan ddU lJvt! r,
om elkander . geen kwao.d te doen , Eon dor voorWaar*
de n vaU deze ontmoetin g was) d a.t het g ev8cht t e r8tond

zou word". gesla.kt nadot er blo.,1 was govlo.id,. D!t
. is eeDO "ri1 gawona bepaling, wtlordoor oeD o rd.lnllir
duel zioh ollderscbeidt van een op leven of dood, wanr-

b~ .j. afgesproken dat d • • trijd .. I .YQortduren tot
.on
der slrijders /1J', he.l e n ai. i. builen gerecltt gest. ld.

l\taa.r bij doZ"a gelegenheitl ", .. 8 men ni e-t aile en o,V'e r-

eengek o rue.D, allt de eerete schram ellU eind tiQU moken
ali'o d e vijandClijkbed en, ma.,ar de st.l ij~ers ware n vt:r

mannd en haddeu h.looM elka"d .. ,ol.trekt gee n leed
t. do. n. EDu.1 bij ver~i,.ina hecft Aur. lien Scholl
cen gev88r lijke verw o ndiu g g:kreg.en, di " w~~ij.chijnlijk
de .mputatie van zUu r.gterarm noodzokalt]k tuakeu
znl. D e he er W.a·c hter, do olli.cier, verzekert, uat toen
hij, ala de OIIdsts

get~~gen, .de

der vier

degOQB den

.trijders ter hand . tolde, bet z~n pllgt was hen te

wuorachuweu geen mauliai" coup te lURken, dot wll zag-

gen, g een erobtig is.wful{l Le doen , en luj betuigt bo\' ~ n .
di. n dot zij b.iden dit b.loofd hndden. aan belue
.ijdon be.t.ud klan,bHjkelijk het plan o~ ook. 1 e.n
vriend. lijk vecbtport'JtJe te hondou tor wdle "on ,de

ga'~ r,j", dt\t is: va ll ti e Iwffijhuize n op de Boulevards;
cil ' warD tJr TIU geen ongolukkig toe val tU88chen. beida
g~komen, d ~) beer Wachter zou nitum~:r h ~t fVl t h ~ ?
b.n oun den dag " . bragt dnt d • • tn]d al.t ern.hg
was ge meeDd. Hij die . aan zoo "9'eul du.~ld ha ll d.:e l
g enowen)) zag Diulluer oe n, dot ,hoffe.IIJk er word ge·
voe rd" of wo.u.rin do partijen min de r op alkllnd ur· ware n

5.chepcn,~ ;,

, -an Su,D1o..ra.ut .c.
Ned. 'ind, Scboener Goan Goan 'l'oij Hang Gie '
DIlRr ·Ind ramaijoe.

N.d. Ind. Stoomb, Br. Mackaij J . C. Bieri ng. naar ,
Soersbaija.
.'
.'
Ned. Ind. 8toomb. Borneo O. Ja.ki naar Soer.b8ija.
N.d. Iud. 8toomb. SingBpore C. H . vun ' OdeUl
N.d. Ind. F reg.t Banul Mair Said bin S.gar M ••

keooen Qu.ar Pomak8Be&o.

te Bo;tu.vla.
1):

SCll[l'£N OEZ .

VAN

AOKNTE N.

Al1g . 11 N. T. .Bi1IitQD............ Mc ij e~ .... .... BiHifon J . Ut!oDdcll
& Co.

A"; ~ ~~~'. ~1~~~~:.~;:.:v.~:~~cE;:il:;:;~g::~::.::::":~:~I::~ij:

Vic()·P reli. Pri ns ..... Veltman...... Soerubaija N. I. S l.~l ij .
AO.D.iD!!,iu. Sophia ..... de Jung ....... Singapore

van .Su.t:n.v.ia. .
S . ll. scm:l'£N".
O:E~A,OV,
"'AN
NUB.
Sid:·B6y.................... Kramer.... .............. Soorabllija

hee r

Wachtt!r

~~~~i~t~n el~:er d~V~:~:jt:~n ee~O~:e/· :uo~~r:;~:~eD(~~e~~~:

aut., nanr bij "erz ekert, cens zal fe!
op bet pu nt '(IUl · he m lJ~t:l t d o spita
VI

WIlB
VRU

de heer ~ ch o ll
d en J. e?cD in

het g.I' Rt te .token. By · den dorden gong begmg de

degen brak ar en verscbeid. ne duim. n .t•• 1 bio.en In
hot vleesoh ,.itten. Een onlru8tenJ . hoefeelhOld blood
spoot uit de wond. Dd . ARnw ezige beel Ule~8ter zag ~icb
vurpligt, die wond nog groot., te makeu. too .lUde
hut sta.1 daaruit tu ~erwijdercn. Do hee, M,tch611 amhol.d., noar on. v.rLeld I.; 01' d. pl •• t". de. g.,., ht.

zijuen 'TrieDd met zeer groote t l! oderboul eo keerda
me t helD ·OIlAr Pllrijs terug, Dog bater . bovri e ud· (Ian
ooit te V"oren. Do hear ·Scholl wae, ow d" e !ger. 'Jr!..lvl.'··
den vun zljo blad te bezigeu, ."oardige r, gee.~tiger" d~.n
oait op die rei!!, d()ch z?'er, Ultge p.ut, t?en hlJ t e Pa~IJ8

n.ukwam. Ongotwijf.ld "dez. b,.tone wei ge.cblkt
om d. bespottelijke uwaasheid der Fransche duels aon
het licht te stell.n. Na d. onthullingen, die than •• ijn
gegefen en w8~~uit blij ~t, cl~~ do hooftlpe raon en on de
getuigen h.et

Aangck omcll Schepcn
N.

hij den

too, da t tusacbOD ucubitus" en , radius" d oor g iug. J?e

te Satno.rLl.J.l a.

Vcrtrokk en

verzocht

digter bij t. komeD, ten einde, gelijk de,e laatala

quart had bohoorell t. doeD, 00 g61ukte het hem ZI)U
voorarn, op het .w.ard van den heer Mitchell te.pit .

Aangek omen schcpcn .

DATU¥ .., YLolO

den in de Doodzakslijkh 6id bragt, 001
llAar efta vreemd land to onderue weu,

heer Scholl t: V"~ n als de ;Joub: eLto i n den B OIITgfOil Ge n·
tilkomme ee~ fuut, vi el hij in terts uit to e n hij dit .~n

N ed. Ind. Slbt, PrillJi. . Amalia E. W. F "briLiuo '
.nn Indtum.ijoe Daeudel..
.

dOlial "'".g. 14 Zw.

getuige ,an don

he.r R obort Mitchell, bU di.n. ongelukkige ontllloeting
m. t den beer Aurelius Scholl , op Luxemburg. grond·
gobied,. D. he.r Wachter is een offioier van aanzien
en e.n uit.t. kend militair critic"s. Hij deelt mede,
dat hij een ·pa.r wek.n gel.don voor h.t Cafo>Riche
v~n .de avondlucbt ~at t •. g.ni. t.n, iu gez.lscbap van
.ij" .tlVee groote .riendeo. Mitchell en Scboll •. Ret
blijkt, dot toen reeds eon artlk.1 va.. Scholl In. d.
Evtinement zou word ~ u opgenomen, dot de belde vrle~

. erbilt~ rd. Ongelukkig was lichter do hee.r Sch oll bij.

SGHRHPS-BHRIGTEN.

• . 14 "
• "

eer vol-

do.ri eo .iob tooh Di. t ), . t 8tort." van bloed to ,or·
wijten bad. Optotbaar ~ijn de. voorbeelden van duel.
op d.n deg.n, die met .en . ligt •.. • chr.m 01' den .voor.

ziende. ,Mocrmaleo

Batavia dd, heden.
0 p ·d e heden g e bou d ~n wis2s1 iuscb rij'ing ward iuga.cb,'even voor f 5652513,- . G.gund w.rd I 238712,tegeu deu ko . ... V.AU 99, .f 70000,- legen dien
no1/ 4 en I 6 !H3 97 t egen de n t:oe rs van 99 1/ 1 °

VLAO

~.oo

verhalen ·war,>,:, 6~ . iu . om loop vaD ll)ttU8cb.he-

p

D • . g"z.oudbeidstoestand i, red. lijk.

DA.l'\1)t

VI\.R

•• nde getuigeu, die . toe.tonden d.t do . pi.tol on met
broodballetje. werden gel"den, .aodnt men nat",.e

ma;<"fifi3Wffil"~'?;\';.-·:!!U""'-'Ul~

en aBIl d en \uil i tairon amblc llftar der 2e

waarv.~D

dikw.ijls .prak. i., DIet buitengem •• n gevaarhJk "~U.

1.' [11

t Oll.

Iagedeur cler Be kinase bij df; Q waterstaat Dik kers;

I

Er' beeft altooa een zQker vermood.n b".t8an, ·. chrijft
de Par;ijzer c~r~espoodent ,van de TimBS, dat de doode-

wUdte van 31 1\1. 0 0 bouw.toff,, " .un eu . ij n .teen en
Y,er. Het gehouw, dat in 1874-75 zal worden opge·
ri gt, ". 13 io 4 millio. " doll ..../ 7.500.000 oj 10.000.000
ko,ten, en d. tentoonot.lIing geopend worden op 19
April 1B76, den ' . 'jaardag \'an den .Iag bU Lexing.

ziekte, ua dell

~~:£l~g·E~:;::t:~~:~~~:!l:b~:~~::in::~~;r~~ ;.•~¢ ~:;~c~~i~~~;;.: :,~;~: : :;·~ig:.~~:~~:~:i: ~ ~:~ ~r~~:::::~

..

t~n

V!'lj • we.l

eeua

1.IJD,

dll~· du

zal

ople.v~reD.

"Een permanente interoatioDale Com.miuie ,a1 ' in
bet I.ven g.ro.p.n e.n met de- taak b.last wo.deD,
zeJ.lijk en . • tofC~liTh · d~. ed.le · toewijding. • an die' m1lll·
neDte .tenne~, : die .ieb , epecia.1 wijden a .." bat on·
der.o.k . naar hot onhtnaD en noar de .edeneD 'an
.er.praiding van deze
·m .nig opzigt . no,'! .~O . OQ·

Een duel tusac.hen Fra.n.s,c he
.journaJ.i sten•

d o bog en, die de pavilloeD8n overapaunen, bebben een

VERLOF VEULEENlJ : wegan.

d.

BUITE NL AND .

lang

Batavia dd. heden.
Benoemi ngen, enz.

y.

}Jull8roekaQ.

on 207,!j M. br.eJ .ijD, .on de e:nden en in het mid.
de" wat ,erbreed (293,2 M .); in de lengto zal het in
15; io d e breedts in 5 pavilloeneu word e n verdeeld;

TELECRAMMEN.

apre.k. dat b.t n moge gelukk.n, naut bet ... I.tellen
" .n eoD . qlla....ntaiDe.r.gl.m .nt, .en permaneute filter·
Dationale , (lommiaaie .in botl.,.n t. roepon, ' welb
op deD basi • . uw.rbe.luite n de duurzBamb.id ,anuw
werk ver~ek.rt eo het 'op doelmatige . wijze iD de""lfde
rigting · Ial ,oort.ett.n.
"Wanne.r de .elr.tandige k.acbt der d ••kundigeD
in onka!. Landen read. ·zoo,eel belangrijk. te" b...
.trijding der cbol ..... lot .Iand bragt, dan . mag . men
,eilig Bannamen, .. dat de vereenigde in.panning 'der
gan•• be beschaafde werold nog veal groat., r.ault.·

Spreokel,nnnlf aJOlIlRr .

den. Daarvan worden er 10 uitgeko1.en, en uit dit
t ie nt.1 de ken. bep.ald op <iat van Calvert Y oux en
G. K. Rod fort, w.. rin DOg eeDig. wijiigingell zijn
ge bra~ t .
.
~r.

Aangck omen en Vertrok ken

U Aug•. N ed. Iod . imrie Stad Middelbl1rg. \:apt. L . de Vri.es,
08ar
RatlO.vio: E.ugs . 31m aehip. Citij or nalifux, kapt. C, Hob8rtll,
ollar

DE AM:C1UlU.AN.OIIE TBNTOO:N.TELLINO IN 1876. Ret
pl.n am bij bot eeudeest in 1876 .en wereldt entoon·

Het geb ouw is regtliookig, ·en ul 621,8

,:;~~'7r~:r':."m:!~·d:~!:~r~~·:Ve ~~~d.n b.rind~.

komeo. lk ben Diet oompetent, op uwe , moeniogen an
bel!lluiteli ook: m~r esoigazilll . fOOl'nit .. ~' loopeD. 6ij
G!llt mij inlu88cben, Yerge'8o, ala Ik den ',weoaoh "uit-

. f30 Batlwin.

stelling te Philadelphia te ho nd en, werd reeds gorui ..
men t ijd geled6 u opgevft.t door de commissie, die zi ch
f oel Uloeite 'ge trooBt heeft en om eeo goed plan voal'
het t ento oDBtellingegeb ouw te bezitten een prijsvraag·
heeft nitgeBc hreveo, w&urop 43 planoe o zijn ingezon·

u.

. en
wijat u de vraagpunton BaD' die in beb"Ddellng .lIlteD

Scbepen .
te en van Soeru.bulJa ._

der to .. n. in den gNnd g. ankerd. D. .paomng be·
dra.gt 486 m. bij 24 nt. b"oedte, terwijl de hoogte.
die ·j,0 m . boveu don woter.piegel i., aan d. grootste
sehapen gelegenheid gae ft, onder' do brug 'door ·t. '
. •• reo. Do brug . ..1 den n.am>dragen ,.n E.st:Ri,e,.!
Bridge.

,Innk

Passagi ers
van Soera.bai ja.
N~r· Maoa88Br ,mot het NedorlaodlOh Stoom.chip ,,"Holland" ka.

).j, Augm. z. ~r. ,toom B. Ad"in)rsal ..... KioJbergeo, kommdt.
H. P.
KOQig, .. an Batavia; Engl . fltoom m. S. S . .Rubij,' klt.pL Ktlot, \'aD Sin.
g8pore .Ned. Ind . Btoom •. Min . }' .. It.D.t ll t . II . Pntte, kapt . JaD.fl
u,

liju, die door de Eaat-rivier wor~len ge8c~elden . :. De
bruggehoofJau zuih.lO .bestllBn Ult 2 maSSleve torans
ieder 84 m. hoog; de dikk. dr •• dkab.i., wilaruit de
brug &a1 'gemaairt word(lu J zij 0 op 24 0 m. vau ~en ,oet

,,!lj.-?zf1'. .. I\~""

.

piteill Berkelbach VA": den Hprenkel: de Heereo. ~8iUoger. M"ttrG
Dominico. Eageu: v. Techow' eo. ·W. B. Led.eboer .

dcn · duit·

V crtrokk cn Schepcn
E"EX BunBOOAA.T v oon VO'ED8E·" . De Coca, Er4jt"raxicon (o ca, il een Feruauudcbe plaut, welke in booge
mAte prikk olend werkt. De bla.d~reD. in m
. ILtige

I,

achen ingeniallr Robling. Yoigen •• ijn .tel.el ..1 nu
•• ll brug worden gebouwd tu.scben New·York
en Brook·

naar Bat&'v is .

.

twe.P. 4~

d.

fiUOENDli BIlUG !I'USSOHEN NEW·YOnx liN BROOK·
LIJN. De Amerikon.n, die in .1I.s wat groot.cb .D
.!tout ie de andere · na~iijQ ,ooruit !ijD, verdi enen dien
room r~oral ooh op bef gebied van bruggonbouw. Zij
maken bun bruggen goedkooper on v.iliger, voorsl de
ijz.ren, wa.rvan d. dmad· of ketting.brugg.n door be·
trekkelijk gerir.g gewigt, .i.rlijkbeid .n groote, .pan·
ning uitmunt.n. E-n wonder van brugg.nbouw I. de

IJij kreeg ccn .eer diope wond over

polioie bij de hand w.e, doordat

ioh

sa g

u .'

~:::'~:;'~e:eet:a~!~:ij;a~I·O~~:~bl:~:~:a~Dge:::!b ai~Vertrokkcl1

kip, en wilde zich verwijderen, toen eenige w~l toege~
.bragte !Iogen mot een "f.do bem op don groml

deden luimelen.

.' A. ..a.

~" I

g.weeat, om gHdurende 48 ureD. bij volkomen . welzijD,
cqnder voeds81 te blijV80.
'

b.gar hij ,.;ch Daar het kipp eDbok, nam daaruit een

den !!chouder, ceo li g tere aan den polR en " twee hou ·
weD o vor hct geEi cbt. Ltioo g duurde het e ar dat d e

~

i d
uaobb
• . ..oDgeIODde
eve.na.. wordt
' bY.' b.A.ve.1
..1. g..d.
. '. '·teg.
eD . de.!!. .' .in'I.ii8li
VAD een
.Cl8'.
· IDoh"~ld1i't
'. J!'
....e.. k.'
.".0..,. ., e.
8Db,Tll:lilthijl
P .as
. .', .
ier.8
., . ·..n
. '.
~
\ ..r8idw/lligIgilY
".' nero
W.di,
.'''.h.bhallgege'
rlia.tiaptJ.8 lIJI)'
'
&Ie
..
.be-"
. .00rtdar.Dd in . een III\D~amen•.b~b.gel.ijkeato.ltllDd. .
. iU~Uu
.. .
. ' , te Batavia.
. .
100 .an!leDaihll· pligt. in'· ~a.ftl ··T"D '
ne . M:'JftIielt
. .~~ 0li:e:::D::~!:lj~t ~~.~i:~:t'l':te~~:rm.i:! :::r::: . ka:e~·d:I;::r'
~p~·V:'·~.N~;i~::·i:~·l/:~h::dK~~~gi:tI!~.p~!~ .· . ~~ie~:~·b~;~e~~~lu~.mIJU8n dporluc~~l!teq..Y~~Jl
. de. ~b~. In Peru .oo •• \on .• . de mUilwe.r kera.n .
~:~.~Zh~~, t~~~.~~r r.r...RomOlJ.; ~h"~'ki"k, Ramlio ••• b~
"EeD ·. g.wigt;g.
.is
opgedr.~en. Am de
re'".'g~r8 'An .oooa, o~, zouder ando.r ,oed.el. te ge·
Van Singapo,e, mel bol ·N,d . lad . 'toomllilhlp Cor•• d.Y,i' " '.pl,
.baDd der wetenlQba~ · en er'.rl ng zull>gij .de. mid~
brulken, g.durende VIer. dageD te knnnen arbelden eD
S" ..I, d. hoor•• JuUn., Mon",. M~bi.n, . l'ra••, Loui> e. f.m., b.. .
len op.porell en..a~~teU.n tot afwe.r l.olf,.n . d• . g8'.
ma.obereu. EeD milano".ob geneeaheer, de beer .MaD·
n..... Z. M. Iroop",.
. '
,.ren, die , door . de' vo"preidiDg. 'aD ' epidelD;;;" : leveD

gehe.ele ont.

moeting eon grapJ. I., zal het pubhek, ten wI. n, be,
liev. bet .ohou ... pel meestul wordt .ertoond, noar aile
w.a"chijnl~kbeid wei O!!tgooch.ld we.en .. Mon mag
duo hopeD, dat de .aak in een kwaad ·dagllcht kom.n
en in Ollbrnik rak.n zal.

De Cholera· Conferen tie.
Den loten Julij i. d. i.ternatioDale cbolera·conCurentia
in het g.bouw ,an ho~ Mini.terie vun BinDeLland.cb.
Z.k.n Ie W eenen geopond. Do Oo.tenrijkscb.Hong1l8rsche
Mini.ter van Buit.nland.cb e Z.ken, gra.r Andra ..y,
~pend. d ••e . onfer.ntie met de .ol gond. r?devoerin,g,
welke hij • • rst in de Frnn.ohe en durn .. ID de DUll"
s~he tIlu} voorlas.

.Mij"6 .'/J,eren!
"Nadat all. Staten aan de .uitnoodiging der 000·
tonrijkech.Hoflg1lJ\r.cbe Regerlng to.t bet bel eggeD

bekoo"de ziektt'l.

in

.

.

,.

. ,

.

·" Kortom, er moat mijo& ·!-na.ien8 ;een~ we\eusobltPpelijke expediti. goorgaui.eerd'worden. om deu Oorlp10ng
dezer be.m.ltelijke .iekte op te sporen 8n aile .tlldien
barer ontwikkeling onafgebroken en naanwkeurig na,te
goon.
.
. .
,.
;,Hot i. onmogelijk ilat de menscheHjke g..... t, .teu·
nende op internationale zam.nwerking, niet eiodelijk
op de.eo gee.el der ·menBcbb.id, die tot dnsY.er aile
op .icb.elf . • taande aao.allen· trotn.'rJe" de . ,0'0'·
winDing .• ,,1 b.b.l.n. ' .
..
..
'.
"Wa\lneo, bot u gelukt, ..Mijne He.ren, in dezo
rigting, ook alo praotisc" r •• nltaat uw~r .beraad.la·
ging.n, . een internationale ",er.eDkom.t tot alaDd ' te
brengeo, daD zult gij een groot humanitair eo ,ohooo
werk b.bb.n ,errigt, .waaruoor d• . OOnrlll·entie. ten
eouwigen dag. don dank der monl.hh.id , •• worren
zal b.bbeD .
. '.
"Ik w.n8ch u, Mijoe Heeren, van ba.te gelu.~ met
de.e .~boon. taak, die U ge.told i., en bo~oer 8r!.eo
.Iolto naouwelijks bij te voegen, dat U in. elk ge,.I,
wanneer gij in d • . om8tandigb'eid mogt komun . dien
t. moetea inroapen, de .teuD d.r Kei •• rlij~.Konink,
lijk. R egering v.... kerd i..
. .
"Ik verkloar Lierm.d. d. ziLting.D der int.rnatio·

nale

8d.Ditairt)

coofe rootie

te 'Veenell geopeod, tto·

noodig U uit t.rotond uw. werk.~amheden te begin.
nen en tot de kenze 'au oen Voonitter over te g ••n,I'
Op rooretel .an den .Rus.i8chen ',. .ertegenwoor diger

dr. Lenz, w~rd, lDet ,accl~lllatie ~aron vq~ .Gag~ru, BeD
dar verttlgenwoord igerB v~n . Ci@leitbaDl.D8a~ . Oo8t(: orijk.

tot ,oonitter gekozoll . Vertegenwoordigd .ijn: Duitocb·
Ian d .

Oostenrijk,

B.Igiii,

N.derland,

Hon gnrij .. ,

Frankrijk, Engel.Dd,

Ru.land, D.nemarken, Egypto,

Gri ekenla.nd, Italie, Lu~emburgJ NoorwCJgeo. Zwe~eD;
Portugal, Perzii.~ , Rumeoit;, ServiU, ~witJerlaDd . en

Turkij~. D. bera.".lagingen worden iu d. Fran.cbe
eo Duit.obe tnal .gebondeo; ook de v.<,Blageo der .it.
tingeu . worden i.n d•• e baid. tilen g.steld .
In'.Une bijeenkomsteD vaa 2 eu. B J ulij beef' het
cbole ra·coogres o.mtr~nt de vijf eerate vraagpuoten ,!.an

zijo ·programma ueoe bealiHBing gouomeo.
.
.
~el; e6rst~ vraagpuQt: "Ootstaat .alleu~ . iD . I~di9 de
epidemische cl..IOh'~~ ,:,~t zicbzalve~ ·of, vertoont zij tich
ook in ande re liludeu Ulat eeQ end8m i scb k.llfllkter?"

wer'!

na

zeer langdurig. d.batten, .waarin e.o dar

Engelsobe godel.g••rden .ioh ten 8terk.~ tegon de
strekking ,I~ter ~rQag verzett.B en hdt endeml8cb k&.~ak·
ter der ziekte ill Indio loocb.nde, met groote m ••••

~:~~.~~.~~ ~":e~:~na:~!~atde~~td.~~~~r; e:: a~~:c~:

tonisch karak~er heeft, eu dat zij in elk geva! in Europa nog geen endemi8ch karakter beeft alngaiiomoD,

zood.t d. bron V.D de .er.cuill.nda epidemien in 10'

di a g6"o~ht. mo~t worden ."
,
, .i
1'eo aanzien . van bet twe~de Hnagpunt:. "W'!.dt ..da

cholera' door den menBCU overgeplBul? " ·oord •• ld"· pror.
Petteokofer (Muachou), dat zoow. 1 de ge.ond • . • 11
zieke mensch het contmgium overbra::ft." Dele ,meeu,iog

"ond groote be.trUding uij ,erschill. nde I.den der ,coD·
ferentiej ten Idotte ward. de vrllag in dozen ~.in : b~~Dt;..
W'oo rd. dat /I de men8c b 11\ het algemeen de d~Ager
kSIl tijn ra n de kiem de1.e r "i ~ kte."

,,1ot aigelll •• n. stomffi<n werd vraogpunt B be,e.ti·

gend beantwoonl : IJ KBD' de cholera oyorgeplaot , "~r
deD door yoo rwurpe o, afkoU\3liig VIlD de gelnfecteerde
plantS', voor"l door die voorwerpen, welke de' lijJen
aao cboltna geJragen babbeu pI!

De rra.gpunten 4

.0 G,

b. tr.frond. de b';,orJering

vaD ch ole ra J001' voeJing8miJd e iao on de 'vt: rapreiding
door di ereu lokten aene ZHer levendige diaoD88ie ui'D e meerder'beid was de m eening t-legedaao, dati op
dew wijze
cbolera bevorderd eo verspreid lI .. n word~.

ue

.
III do viede bijeenkom, t heert de choler.:coDr.~.n.
tie het ,rnagpuut, of d. ziekte overgeplont wordt door

de l~ke u vall p ~r8ooen , tli e aan ch olera overladen zijn,

bo ••• tig.nd beaLtwoord.

W.t don invloe.d .an de

atmo8f~er op U8 ver8prt!i~ing van d~. cholera betreft.
hie ld men zich Ban de reao\ll,tie, 'vel~e dour. de confere~~~e vao Konetallti~opel , in 1868 goooweD . is.
Eso tweede 'Uaagpunt: de ~.uur .. van de ontwi~ke
lillgs- l'e rioti e der ziekte bij de v8rschill,mJe iodividueo.
maakto bet onderw,erp VfU} r.o.e r Jaogdurige diacu8.iia
uit. Prof•• eor P ettenkofor op. na. hier.. v.r h.~ deb.t

met een uit.oerig bdtoog, d.t · men .elf,. nie •. a.pproxi.
maUd d. vraag omtrent 'len.. dnur de • .tnc.ubahe . kOll

beantwoorJeo ,

eD

du.t, afgaandi1 op zijpe e~var:ingen,

gedurond. ue epidemicn van ls73 en 187¥ ~e .Mun.
chen opgedaan, de du.ur. d••er periode gemlddeld op
8 iJ, 10 dagen gesteW moe.t wordon. E~o leer I~veo.
dig~ di8cu9sie ~erd hierover g~voerd

eD ,

ver8cheldo09

leden namen da.raau de.l . D. meerJe.beid .erkl... rd ..
zicb ten .lotte, o•• re.nkom.tig de re.~1 uti. de"'etref.

feude door .de conferentie to .Konstantlnop et gODomou,

voor bet kort.t mogelijk" olltwikkeling.tijllp.rk der
cholera.
.

Zwitserl and.
In de .itliog •• n·den KalholykeD Opper·Kerie rud
te G.nil ve op 2 Julij heeft sen vrij on8tuhDig deba'
plaato gehad. De hoor Bard stcld .. mor, &.D .derleden.
pastoor Quily uit Ch" ne .Bourg, eon volulD ·.an afk.u·
riug t. geven .n hO'm d.u ei.cm te .talleD. ·bio.nen
aob~ d.g.D ·te verklar.n dat hi.i <I'.e r de Geueer..ha
liberale, Katbolyke Kerl< ui.ta meer . • ou aob.ij,.n.
wat foor I.aa • .D.deelige go,ol~eu 1011 illDDeD hebball.

p.

De~\1Dten tab 1ielohuldlgbig knmenilifOl'Opliedei:
10, QnU1 had'.-o , iHwuI :, _ 'briet, gelOOhref." Tol
: 1u""rl~keaautii~g&Il -jegeul p'lloor~,.on. welke
br/e( UleeD BelgllO!., alsqoll:\o eeD ~wlttleflcb bl.d
.< ..
eu door ',eriebillende :olmm'onl;unllGbi"bla.
dIn ' geixploi............. 2'~ ' Hij b,l ook langl Bodere
'••,,811, 'door · e.n gNob,ril'b ,over e.n8 leling YlO p....
toor ,Lopon; openbate ergernia ' j!eg.v.n. 3'. Bij .eoe
andere gelegeDbeid bad bij iD I~De prie.t,erlijke hoe·
daoigbeid IOhaodul ... , weeg ' geb~st. 40 • Hij bad
de Kerk, bij welke bijlo dienet i., ..ogerand. 6°. Hij
bad den Oppel'Kerkeraad ill de .orige ,itting ,ooeerbie.
dig bebandeld, mot een.oudig d....1 10 ."Iateu, toon
bem op die punleo iolicbting ,werd ge ....gd.
N. de ,oorlc,ing fan dit .oontet vroeg do boeobul·
digda bet woord. D. beer Bard gaf daarop in ovor·
wegiag, belO b., woord to •• rl•• oeo, om te ,eggeo
wathij wUde (p""r di,. ce gu'j/ •••dra). Putoor Mar·
ohald ...ronteg.o .t.lde voor, b.", aBO 't woord t.
latoo komeo, onder ,oorwaarde ' dat hij oicb .trikt bij
de .aak IOU bepaleo, betg.eD men niot uo bem ~..
!fOOD il. D. Voorsitt •• bragt ou de b.ide IOnderllo,
II" .ooralelleo in stomlOiug, mot bet g.volg dat b.t
voofilel.Bard wern ...ngeoomeo.
Putaor Quily droog allou oijn. '~rd.diging 'oor.
Ntiar bet lohijnt was bij daario oiet golukkig. Ow·
Irollt deo brief, .. rmeld ooder 00 . I, vorklaard •• ij
d.t die oi.t voor publicitoit b.. tallld waa eo voor 't
oferige kwam zijne wederlegging . foornamelijk hier~p
neder, d.t bij, als getr~.uw. kamplOeo foor ee1l8 .~rtJe
Kerir, voor .ieb ,alf vrlJhold vao .proken eo echrl)'OO
'.ilohle;
Zijo oollega Marcb.1 bcatroed l~jDO .oordrag! op
aUe p"nleD eb tracbt... hem dUldol1Jk I~ makao. d"t
' .rijhoid '.an oprekoo' 00 eobrijven nog D.et beteeken!:
"ijbeid tot bet gev.o van ' op.nb~re .rgeni.. Da..raan
bad bij .ieb lohuldig gelOaakt. lD't alg.m.... n bl) d.
Xerk eo io 't bijzoDd~.. ~o?eoo,er zijo .. medepattoor
Loij.on, jogeos wi en hlJ 'lOn. aao,,,ok~hJk ~~d gedra.
gOD all eon kruipolld bo.ellng.a d,on hlJ nu door
1&ltertaal tr&ebtt. te vernedoren.
N.dat dik 'pleidooi ..0 beide .ijd.1I .eoo po~. ~et
.lIe b.ftigboid ..wa. voorlge.et eo do beer Ba.d In DIet
min,ler loberpe bowoordiogon doo b'Bobuldi::de .up
venobillende oDgerijmdbod.n bBd geweo.D. werd e'U'
doHjk bealot.n: 10 paotaor Quily oDde~ ."".uur t.
plaatoeo; 2e. van helll d. geooemdo .cbrlft~hJke fe r·
Idariog t. oiocboo. Mon g.loof, eehter olet dat d.
,I.k bidrmede afgedaan .a~ zi.ju, wattt Di.omalld ver.. acbt d.t bij 110 het be.luot gorolg ..I wlllcn geven.
O. Bood..ergaderiog boert b••list. dat bet Bond.·
bOQgg.rechtab'o f 161 word.n gef~tigd t. Lauaonne.
Daar t<lr plaatae boeft bot berlgt eone algomeene
g... Iddfl te .. eeg gobragt.
Hot prote,t ,.ao den ~eD.eC.oben Gemeenl.oraad
tegeu de geei'lcbto betalong ,ao bet ollece.slerogt
der nalatenacbap 1'an Hartog Karol van Brun.lwljk
(Ie" bedrage .an. 12 perc.ot der sobeele erfoolO) is
v.rworpeo:

Rochefort's Ltillte"lle.
Hot v.rbaol dat Rochefort zijo L.n/orn, Ie Rottordam
IOU ,oorl•• lten. blijkt thaus oDg_grood t • • ij :.. Het
oerate nom mer i. te "Londen l'er8cbontlo. Het is wader
tegeo het kei.errijk gorigt. Rocbofort belooft in hot
'olgende oommer d. loyauteit von Mac-Mahoa tot
het onderwerp zijner beHc.houwing te maken. Do CCfBto
afle'.riDg .aogt aldu! aan:
• Het "'Ai op eeo schoonea morgen in de maand
April. Ii< bad zoo joist mijo vader .ermoord. Twe.
mijner kinderen lagon te .tDiptrekken in huo otrUd
tcgofl: den bongerdood, tetwijl ik gezellig Ran mijnlj
t&'fel ·· sat, omriogd door de gettolen &ilveren ornamonteD
'all het mioisterie vao Buiteolandsebe Z.kou en ait
dOD neilige" ~ltaark.lk eeo Iigt moezelwijotj. dronk.
Jieo ik ieder bijcooder kan annradeD. J uist m.aklo
ik mij gereed om uit te gaan om eenige mODstranoea
te gelde Ie ma~oD. w.lke ik deo vorigon d..g uit de
Notre.Dame bad geotolen. Ongolukkig echt.r h.d de
baDdelokriai. b.ar huoglle PU"t ber.ikt. zoo dot h.t
ol.obtBmet moeitogelukt wal 300.000 fro te krijgeo
.oor d. broozen .ie.oden. die ill bij Thier. had g ••
roofd. De 600,000 fraDcs wdke ik uit d. Baok had
genomen', wareo natuurlijk reeda loog io ... slgp.rtijeo
•• rbra.t eD ik dacbt er nu aan am door eon stroop.
togt ooder d. Icbilderijeo op bet Louvre weder e.oig
geld te krijgen, toen d. poot mij eoo brief bragt. De.e
beva"a : oe,o bankbiljet un 1000 francB en de volgoo.
de wo.orden: ,zoo '",reken lich

de

DODapartes." De

gill kwam .ao kei.erin Eug60k, die .an Olijn. geld.
.erlegenheid h.d kenoio gekr.geo."
Roobefort b.weert d.t b.Igee. bij hier .cbert•• ad
b~itrltOhrijli;, hem lliderutuul uoor f.lju6

vijanden is ver-

w.t~".

De ,oonferentle van de Pruisische
bisschoppen te Fulda; - de ver·
volging der sociaaldemocraten
eil a.ndere Pruisische zaken,
Ji'RANKE'OR.'f "1M .• 4 Julij.
(Partieuli.re correspondootie.)
bi.. cboppelijke cooferentio te Fulda is koren op
deo moleo dor oBli,o naal.liber.le pers. die .ieb llIet
g~ooto voorHefde op kerkolijk politiek gobied beweegi

n.

B~ da~ri:aD

!elf!! de besprekiog der ruwe aociaal-de-

.moorotia.be v.er,olging g"oroe teo offer br.agt. of•• booo
.jui, l , d •••• ' op ,dit oog.lIblik, in d. boog.te mal. do
"algemeeDe aOlldaobt ',.,dient. ' De bijleggiDg van den
korkelijk politi.keo strijd oon een aoheuring eo mi.·
Bobien self. eeo opl08siDg van de nationaal·libe,al.
partij ton govolge bobbeo. daar hot .Iadao ,oiet m•• r
mogelijk ,ware 'de. beginslilloo.. le.r vao bet compro·
mi. ton opzichte 'der biooeolandlche politiek t. band·
baren eO daar b.t alldan op hot • kleur bek.nneu"
Ion .anltolll.p. waardoor ' de togeowoordigo orgaoi.atie
eon belangrijke wijziging 000 moeteo oodorgaao. ' D.
officienoe' • Provineial CorreappndeDz" nO.lIlt Staot eo
Ksrk, twe. goddelijko inltelliogen. die elksodor de
at.uoec. D. Kerk moet ecbler
band mo.ten reikeo
btt regtab.grip van den Staat al8 baeie .rkonoen en
niet, door b ••racbluobt Red.e,en. bare b••oegdboden
willen o,eracbrijdeo. W.lk liberaal oozer dagen IOU
gaame voor dftze go.aarlijke eo verdacbte slelling ten
lao. br.ken en bet beginlel der voll.dige emancipatio
vao . deli Staat tegonoffr de Kork aan den kap.tok
hangen I Do .oogdije.bap .an pap. Btaat o.er moeder
Kerk IOb~jQt , mij toe, oos idea.l niet t<l kunnen .ijn.
Het bil.oboppelijk beirleger i. verd.eld in twe.
p.rtijoo, .....rvand. oorlog~u.btige door v. K.ttel.r
.aog.,oerd w~rdt. <er .. ijl d. vredeliovende in l!'oreter
eo Habnet" ••• oontaoders bo,it. De eerste b•• "cbl
in de · p.~ eQ ill' d. Ko~bo~yko jong.liDg.,sreenigin.

.0

~:~. :::::~I ::~ t~:::e g~:~~la z"iju :~ ~::'c~:: ~::!:~

8t~t eon bemldd.I~lIde roJ opel.n; welliGt de eerate

M.lwettoo .1. w.ttlg orkennbo. mil. de 'aatetd beper.
~llIlIeu ' ,..eg,aU~1I eD ' de .oordras...n der S...... lijkboid

beb~miDgeb
~~? mi~der

~ord.b. 'f ell

orde ~b

/ ' bij
door den Staat goOdgekenfd
b,beuQt deh weinlg om
regel.Eenigen "
Dooderd. 20 , A.
&til ', V
" . '
' t '
' DaartegenoT.r, .ta,t deonderateuoiog op militair gabied , tijd geteden ' beJeofde hI t •• 0 ltarm •• ari u de geb~,
huile Yan , M:!.row ~a:,;d"DI :"~ke
ell ~ en
, 8n
proyooerende boud.iol dor clerioalo
Ie maataobappelijke inrlstiog drelgd. hetonderl!ebo-Soe.man en 00
tla:
g
partu In BSIJeren. Dat.r oDd.rbandehngen pluto ge.on·
ven .. gekeerd te wo,deD. Me~lOhe"le.eD' hcbb"~ , 10 II"
""I oDnitg.loste paitd ' d
't 6 b ' d g d " d
deo hobboiD, i& cekor; ofbieruit r.aultalea lulleo voo.thool A.rnorika niot bijlow:3. ve81 !faaid.; maar in Ar'pti~dhoUderTan Ing
or.n e, .an BraD Qor 00
aprniten, Itao 00' aileen bet Milli.terle med.doelen.
kaosal "en yooral blj die gelesenheld bekreuodo m.o
.,
'
n.
Beide •• K.rk .n Stut. !tennen .Ieaht. tlen etandpunt,
er 'ioh .1 bitler ...iDig om .' ,
"
Vrijdag 21 Auguetul. Voor ' ·r.keDing .an bolang·
het , matorieel belang. De Staat wil op deD weg der
Er wareo twoe , gouY.rnenre, dioboiden meendeD op
~obbeDden i. hot , ,eodolooaal ;van on door G.· A.
militai.o wet en die der drukpen ,oortlohrijd.o d. i.
wottigo,wij •• tatdi.n postgoko.en t. lijO, BAIt.r b•• tle
Wor,moth eu ,oor rek.ning vau b.laoghebbeod.n , vao
op gematigd cooae".tio....ijoe regeron; d~ ' Kerll I.at
de eeD, Brooke do aod.r. B.ideD hi.ldeo or troepen
oouitge1081e pandgoedoron te Kraogan door d~o pando
haar magt~loo.o oppoeitie vare". iodien lij b.t ge,aar
'op na, die elkaoder geregeld olag leve.den, 00 00'
houder Koh log Tjoan.
all I.er dreig.nd erkeot. " 0111 .1 laterende lin , de
tuurlijk wal de be,olking ook io tw.e partijoo 'er---------_~---_
cl.rioaal-theooratil.bo beginl.len do heerlobBppij te
deold. zoodat het .r alles beh.I.G ru.tig waa onder
' .... kereo. D. Bt... t kan niet altijd o.er de loagede ar.talllweHngeo vaD do .roegere k,)looi8ton, .q••Inaamd. liberale partij b9eobikkeo; de Ko.k.iD atrijd
It,., jago.. eOI.
met d.n Stast, moet all.en op de gemGonlen vorlron·
Er 100e.t een eiude &an komeo. Het Hooggeregtowe~. die seor gemtikkelijlt: "0 b.t waokel.n gebrag b
bot &ou io de moeijolijlre .... k uilep..all: doon. Dat
knoneo worden. Het geldt bier derhaho 000 .00'OU·
kwalll deD Itrijdeoden, partijeo wei wat b.ol eeD.oudig
dig koopcootraot. waarbij hot lIlaterieel ,oordeel bij
.oor; But... die beduebt was voor eone uitepraak
beiden aileen op de wo.gsebaBI geplaatet wordt. Een
teo gunste .an zijn togenetaoder. besloot .00 etoutan
VENDUTIE
enkel commando ia yoldoeode om de "lIiciouoo pora
olag te wagoo en Het do Iwee r.gter. Booo.tt ou
regllomk.ert I. doel' lOaken.
Sea.de. I.den van b.t Hooggeregt8llof. op bun .. ell'
op WoeDsdag de~ IIJen Augustus 1874,
IotusocboD is do jogt op de auoiaalodemo.raten in
na.r Melllpbi. opliglen. Ondorwes moeBteo zij aan
tell hoiie van den We~EdoIG. Heer
volleo gang. Nadot de buiazookiog.n weinig bo.war.od
don brigade-geoer.al Orawford o.orgele,erd worden,
motorio.1 opgele,erd hebbeo. en Hasenol.,er den boofd·
maar de.o kommandoot ..aa Bmoo.drookeo. zooolot
G. A. V 0 GEL
•• t.1 .an b.t Allg. Dout.~ben Atbeilervereio noa.
luitenaot Summsr.ill d. bowaking der regte .. op .ieh
Ie Luit . A'ljudRut
Bromo. varplaatat be. ft. i. de rogering tot do o~·
oam. Mis.obioo bad de heor loitoooot o,ok t~ diop in
karnpeweu't Mela.-tfeu,
helliug aUer bekondo socinol.demoeratiocb. vereenl'
bot gla. gok.ken. of .. 01 .. ilde bij , tot Je t.gonportij
VBn ee Ll. compleete iuboedel beBtoaude uit :
gingen overgeg8~Dt terwijl de politie. overat .~evel be·
o~erloopen, altbanl!l btj v~~rzag de ge,&ugenon van
IJzeren en houtsD Ledilia.nteu, Mn.llOIJi~ en Bndere
kwam mot de Ulterato ~oh~r~to .Ile lDlltru~hen toe te
p,l,atolen en paarden! ,erwIJd~rdo de wachterB spoorde
Meubila.ire
Goederen. Een AQlo tik8an ~ che iJzereo
p.o •• o. He~ ~•• tuur der DUltscbo IoternatlOnala (Laa.
.~o Geoera.1 tot Dleuw" drtokg.lagoo •• n, en ont·
StJoI, PetroleulD, nang· eu St.UDJe. Lowpon. Com·
salle.uon) '0 1G corpore ,oor bet goregt gedaagd eo
vloo,1 daarop middeu in den nucht m.t d. anD zijn
pleot Eet· •• "ies.
.
~etoelfJ. lot woobt de ~nteroalionale D'litseh~. (Bau~.
.o.g..t0oyer~ro~"don.
Pra.htig pleetwerk,. enz. en •.
llan.n). Sede~t w.rdoo Ill , ~en week t. Berh)o drle
Do .voo ... ~tlg. r.gt.... door bUDue betr.kkiog mot
volkovergadonngen gdlotao. omd.t aldoor de .erplaat.
do oleoblbeid van deo lIleDsch.lijl,en 8ard be.eod slol·
Eoo aedr.Beeord TROIlPEN
.ing 'aD d~o boofdz •.tel der partij ?,edegedeeld w.rd,
deo maar woioig verlrooweo io de grootmoed;~boid
d. . .crotana dor Du,l4!cbe loternatwnalo In h.1 bureel
vao l1Uo rodder. Bij eon kruiswog gekomen bealoo!
geko •• n.o La..alld·. bUBt... io d~ . oaal aao .. czig waB.
Benoott de roll~u om te ke.r.o; hij legdo zija re.olOok to K •••• l we~~ op !lell)ko wlJ.e to werk geg~on
,er op d.n"ollic,er oan eo .. iop bom to•.• G •• ijt mij ..
Makos.aar ISABEL'.
an ov.ral elde.. z'Jn gehJke maatr.geloo te . 'oonloo.
go.aDgeDe !
(UB3)
Het .proekl wei ,an .olf. dat do .N. Soclal·Delllo,
D. man .ohikte zicu met woo,lere , golalouueid in
B. KAR'I'HAUS & Co·
crat" met vreugde de .. on.erwachte lOaatregel.n bo·
zijne ,eraodord. ometoodighoden en d.arop trokkan
groet. Io dat bet g.,olg .an d. verwijdoring yon Wa·
d. dappel. dieDaar. der g.regligheid mot hun go.ou·
geoer. die nu ..er.t eerfol peo.ioeo bekomeo heeft 00
go,e D.ar de redding Baob,engeode, hoofJ,t.d.
noogor met prof. Diihring bij Biamarok tot beguDlti.
Nog waa d. moat ,an .lIeDdo voor Bennett niel
giDg der looiaal·democratie a.oapoordo?
vol. Op weg werd bij troepeD go ... ar; .e waren door
vun "VVoensdng 19 AUf,;ustus.
A.bl eeo deol der n.tionaalliborale pera dOlO f.i ten
de regering nfgewodeD am hew en lijo colloga t.
.al nag worden verkoobt:
te onbeteekenond am med. te doeleo. 000 verb.elt de
bevrijden. doeb dot waa hem oob.kood. hij ,r •• ode
foor
rekeniug vao wieo, zutke tQuda lllogen aSb gll llou :
.NatioD8Izeituog" liaar gram8chap niet over bot begio
eon nieuwo opllgting. In een oogwenk wu hij ,aD
BH
00
dor emaocipatio ..n de .ijdo der vrijcoolervatieD. door
.ijn paard ge.provgoo en io bet booob verdweoon.
S R 13
14 ki.tou i.d.r iDb 50 pees
~ ~
do. PosL" a"ugehondigd. Dit orgaa •• eerBt oulangB door
Eerot goruimon tijd later gelukto hel .au .ene , .f443/456
~ 5'
de ....efiigda gouver.elOentole co~.e .. oti.,. n &aogo·
de.liog tr~epen den fl,:,gteling op t. <6uge.
bew
, 457/ 470 14
,
•
• 50 ,6/4
~
kocht. voIgt bot voorb.old der DallOnaol·loboraloll, die
h.boudeo ID het regonogog.bouw to Little Rock of
aan de Forhchritt.partij deo, band.choeo lo ... iorpeu.
t. lo,eren .
door .eowater be.cbad i~ d gelost nit I•• t No,1. Schip
Het. b.~.ort vaor de anMtaand. verkie.ingen in enke·
DJ reg to .. lelven bebbsn bun weder,aren op do.e
HELENA. HENRIETHE Kopit. iD C. HEINEII,
10 d.atr,cten rue.r bet •• keooodo candidoteD vao bop.ald
wij.e ,.rha.ld. .oodot do of\g.looflij~o g.ocbiodooi.
(115'1)
A. }{EIJER.
COll8f'rY.tiev6 rigt ing. , Er i. slechta uen heera"henda
wet waar moat ItljO. Intusscbeo ill bet DOg zaer on·
partti denkbaar eo die beel: do uatiaDualliborale. \Vi.
.eker of Boxter or wei de hand in gellod b.eft. D.
b.or oiot getrouw blijft. moet wijken. Haar e.oige
b.v.lkiog gelooft bot niot en Dobt b.t oen .treek fOn
politiek. foul wa •• dat zij te laat Bismarck. emineoto
GeD bevelvoeronden Generaal Crawford. Z~ wa. iD
politiok begre.p." roept het oRtionaalliberalisme uil.
den loat.ton tij .l. toen de vorkielinga.aken nBauwk.uE M & C
198. 1 ki.t inbondoude 200 p••• :
riger · onder!ocht waren, meer op de hand vau RaIter
B 8
, W at OtifJ vao de gourernemootele conservatieven
,choidt. i. dit. dal .ij. met ODO, Bi.morck in oijn
gekomen, zoodat bet aigellloen genoegen •• roo ..o&kle
groolocbe pl.noeo .teuoden. doch md dieo stsat.mao
tOOD door Hoogger.gt8baf. RegoriDg en Pro.ident
No. 15/16.
nalatcn '00 do .oord.eleo gebruik te maken. die door
der Uni. Baxtor io hct gelijk go.teld eu in .ijno
J oor ••• water bescbadigd ex etoow8chip HOLLA..... D,
due 8enmaal 8chitteronde politiek voorbereid werdoD,"
wDardlgheid bev8stigd ward.
meant de Xreu lzeitullg. Doell genoeg over dezen ,oor
en
deo toeschouwer zeer vermakelijken Btrijd, die het ODR
BnUTALJTElT. 't SIJhijllt ondtlr eenige IIflicieren in
gezoode in de partijvormiog telkons op hot tapijt breogt.
DUlt8chland in EWing te komoo deb door dadeo van
Lieter vestig ik ten slotto d. opmerkz •• mbeid op e, D
ruW" g.weld t. ood.rscb.ideo. Ouloogs werd nog d.
nieuwe verordeoiDg voor officiareD, wRarin de org&ni.
vsroordeeling gemeld 'AU oeo Uuijersou huza.renofficier,
(1156)
A. MEIJER
aaH . VAn d. rogtb.ukeo van Oer afgekondigd wordt.
diu
ongelukkig c,lnalori.t met behulp 'an and. ren
Wij lczen hiario, dat bet foor d~D officier voldooode
mishaDdeld en, to en bij v,u 't paard gestort wa., .de
i•• indioo hij al. g.tuige gedaguard wordt•. op pligt
overigeo gola8t bad hem to o.orrijdeo. lu MUDlter
en edr to zWt'ren, terwijl aan burgerlijke getuigen, ook.
msskte eeo ander oflicier bet niet belter. Niet 'er VIlD
aaa ongeloovigeo, de 'l gewooen eed opgelegd lDoaL
ILjne wODing werd een bruiloft gS'fierd, 't geeD Da.worden. Verder moet elk officior tracbtan in ZOOdBDituurlijk ni.t ond~r d. groot.t mogelijke 'tilte ga.ebi.d.
ge kringe:J to verkeereo, die door goode zaden uit.
de. Do officior .tak .ijo boofd door bet von.ter 00
wl10teu en in openblne lokalen niet uit bot o.>g vergela.Ue otilto. Er werd op dat be,el geeo acbt goIi •• en. dat hij Li.t .noeo besebo.fd mao is lIlaor
alogeo. w"arop de officior voor de tweede 01 ••1 .tilte
Vrijdag 21 Augustus.
bovenal ai, ,ertegeowoordiger der eer aan de hoogere
eiscbt<l met bodroigiol: te .ulleo Icbiaton ala bet la·
pligten van lijo .tRod te vo~doen beeft. Verbodoo
waai oi.t opbield. Kort daarop viel ind.rdoad •• 11
b ij
.ijo aon d.n ollicier aUe handeliogeD. die de lO88t·
schot, dd ~en onderofficier in den oak trof. Da btu·
ochappij of bet indi-ido beDodeoleo. bti" liederlijkbeid,
talo offici.r werd iu bocbteni. gonoOleo, .iju .I'gtaff.r
G. A. WERMUTH.
(114-1)
dronkoo.obsp. b"Brdopel. beura.wend.larij. deelo.ming
yerkeert in leveu.gevaar.
aRn credieli- en bandolevereenigingoD. die Diet in oen
goeden roep otaan of immoreJo wioatoD opleveren.
GBORGBB SAND.
De BchrijC.tef is DU zeventig jaren
GOOD officier mag vergetoD, dat de poeitie in de mast·
oud. maar haar gee.telijke .0 pbyoi.ko kracht blijren
schappij niet afbonkelijk ia vao lOatorieol b •• it. lu)[O
,erb•• end groat. Onlange oog ,o..aardigde 'ij VOOr
en comfort. terwijl het verkeer met wooker.al. do
bot Tbeatro fraD90i. een oiouw loonee!.tuk io .ije bo·
Op de vendut.ie van Vt'~,jdag
streng.te afkeuriog ,erdi.ot. Do.e bepnliog.o 1Il0eteo
drij.eo. En 't geeo d. fouilletoniat .ao do Monde
21 Augustus
horba ..ldelijk aBU JODge ollieioroo voorgelezon en inge.
iUuetr. Olod.dodl doet ,ioo, dat .ij ook ligchamelijk
lulleD worden verkoc ht ;
scborpt ...orden. Over de mogelijkbeid lIlet een g.ring
tegso geeD vermoeijeni!lIen op~iet. Toen lij oniADgs
inkomen 00 duro pligton, oaD tOO kostbaren atand
eo. korton tijd voor zakeo te ParijB wa., bragt zij
wnardiglijk op Ie bouden. laat de verord.niDg .icb oiet
een dag op de volgeode wijze door. Tegen Baht unr
uit. eo tocb ware dit oogetwijfeld outtig •• gewee.t.
'0 morgene lIlaaat. zij eeoo wandeling iu bot Bois de
Boulogno. t. tieD ureD k.orde zij naa. do .tad terug
G
no. 5 1 kist oetto 121 11:
on begaf .icb o•• r d.n boekbaodeloar Miobol Le,y.
G N I 00. 6/ 7 2 kiot.n oetto 201 Y, 'Ii;
V A.RIA..
met Wlen zij zaken te regelen had. 'l'e twoalf uran
Gruis II
8 1 idem
/I
66
gebruikte .ij een dejeuDor bij LedoY'1I in de Champo
A. B K , 60/ 61 2 iJ.m
230
IEMAND MET lEN 8PIJl[ER IN 'T HOOFD . In F~bru
Gedarft,u.
Elysee., eeo uur later be.oebt .ij de schildorijeotenarij 18740 .to..Jd eeu IIlBO. 63 jaren oud. Rudolf FUItoollotell;,::g WBar .ij 101 3 nreo bleef. eo da.rna .'00
G. A. WER~1U'.rH .
(1145)
rl'r, vall Pft)fficOD, to Zuricu \'oor de Ge'woren~D te
laog in d. teotooootelling t oo boho.,o , '.0 d. bowo.
regt "eSeD. braod.tiobting. In den loop der dobattell
oers faD EIr.:aB Gn LotbBriogon. Te EeYen urOll dioeetbleok. da! do.o man, gelijk m.o in de Zuricbsch.
""ijdtlY ~. LllI!IIut,U.
d. zij bij Magn y io 't QQartier Latin. 10 8 ure" bocouranten kon lezeo, .een leer merkwa.a.rdig msnlcb j
wilen ook verkocbt worden :
.ocbt .ij h.t '.I'hM.tr. du Ch.tclot on te een uUr
ja mio.ohien de merkwaardig8to monscb op deo ge·

pue;of

~nyoorr~ken~nrlv.n

,:~fend;:

!J!;:

A.DVERTENTmN.

Wegens Vertrek.

J

I~IJ·

Ji!!.PAARD,

Op de Vendutie

5/41

tI.

Nog zal worden vel'kocbt:

CaITlbT'ics..

16 krandjangs Suiker.

.a"

Commissie Vendlltie

Zes kisten Indigo.

heelen aardbodem is." En vervolgena leellit won: "Niet

ollld.t hij driemaal wegoc. di.f.tal i. gevonni.d, of
omd.t hij 'ao tijd lot lijd b.lon wol beeft ge.tolen.
8eno wa.rde vao 10.t-tl0 franc! ' beJragend. en einde·
lijk door oeD e.el, .en deg.1 ijkoo laugoorigen e.el.
verraden word, -

ook niet omdat hij in. het tucbthuis
buitengewooD vroom w.erd, ticb voor een bijr;ondef
werktuig Gods uitgaf, en in tlijne V!'ij6 uran, dos Z,.: ·..'-

daSe, eeo g.beel boek '01 stiebt<llijke .alyend. gab ••
den ocbreof. die hij .elf bedacht, lIlaar om de .olgoo
de reden: F~rrer .ood op .ekeren dag. ter .. ijl hij io
de g •• allg.ntB rondwandeld •• eon oagol of opijkor. ter
lengto 'sn () % ceolilO.ter. di.n hij ooopgemerkt bij
.ich stak. Dezen stoeg bij, in .ijoe col. met oogmerk
om r.i~h het loven te booemen, door middel van een

kleorschuijor •• ieb boveo io hot hoofd. eo do.o Itagel
bl.ot dasr vollo se •• n maandeo zi>.ton. NieOla.d wiol
uo de .aok iet. of. tot bij baar aao eon m.detnoht.·
ling toevertrouwde, die baar aan deD dirf.deur der

~:~~~;e;:ic~~~r~e~oisT~~~ ::~~ I::b~:~e~:c~:~ui~~a~~t
g•• iobt uit. D. dileoteur liet ecbter Furrer het boofd
e.b.ren, liet deo dootor komen. en ,i. - do.= haaldo
tot .iju~ groole verba,ing een 2'1. duim langen nagel
uit Furr~ra hoofd. Do osgol waa juiat tuss.lion de
twe. .cbodelballen oaar bin,nen gedroogeo. en daardoor tOoder Bchade te doon in zijn boofd blij.on .te·
ken ...l!'urr.r loed oon we.k of .ee, oadat bij er vao
bev"Jd WaB. aan kralOpaohtige a.ndoening.o; teoo WAI
all •• ov.r en .oorbij.
U''l' ABKANU.. A..kaooas i. w.1 ",01 van do laat.
.t.. slaten in, No~rd.Am.rika waar de beschaving met
bar. wetleD en regton ,doo!drong. ' N u en dao
e.eow,,! .priDst men er nog e.OI uit dell band

18

nacbte keerde zij te voct

naOf

bare woning terug.

N.u.n lllIN 'T OPVAT. Eeo dogblad corre.poodent
.erbaalde dozer dageo het ,olgeode omtr.Dt de na·
tionale ,ergadering "an Zwitaerland. D~ ruime, goadgev6ntileerde, koela vergodert:sal ill eeD 'foortruffe:lijk
loksftl om wat te workeD. Er ziju (lP ' t 1)(Jbe n~j~i.i-l: isn
31)t.1 lodeo bier 00 dal.. aan hunoo lo .. e.o.ro aAU 't
.cbrij.en; h.t bureau i. oak prC8ent. Do afge ..ardig.
den hobben 't .icb g.Ulakllolijk g.maak! eo d.o rok
uil'gotrokkeo; .ij prateo ondor de band met olkander
en rooken eigoren. Op eoD. Itoel lit een 'Volh,ertt3g~ D.
woordigf'f jn .lij08 bemd8mouwe,D; ~ijDO mooijo rQode

bretol ••• eker door 'ijD vrouwtje gOlOaakt. komeD
prach~ig uit op .ijn .. it linoen. Eon EDgelooho fomilie
bo.Iijgl juiat de tribune. op de looo.n nadert zij de
balultr~de .0 wcrpt :oel Britaob ontug e.n blik in
de oaol eD op de oe .. oner.. Het boold dor f.Olili.
hoalt lijn .akboekje to voorBobija en .... kent er iot.
in oen. D.arop ga.t de familie been.
Woel ge wat bij sebreef? ,12 Junij, 6 uren 'I avooda.
De .or. aderB .. I VO" den Bood.rlied •• 0 Hol,etie ge·
tieu. VOolkomsn rustig. Groot onderscboid met VerlailI.a. Bero.dBlaging ... r parl.menlair. De pro.ident in
nationale dragt.
.

Aangeslagen Vendutien.

'.0

W oen8dag 19 AUgUltUB. Voor rek.niog
den
1" Luil. Vogel in bet Militair Ir"mp.m.nt t~ Melalleo
door Kartbauo on do. avonda bo.\<~u'tinduti. in d. 8e
gonverllomeots lagor. I.bool voor rell'Ding .an .0 door
deD onde.wij ••r Mulder.

Een parlij Meubilaire Goederell.
G. A.

(1146)

WER~'::U·rH.

In het Vendu-JJokaal
van

H. L. de LYON,
zal op •. s. Doude,rdag den 20eu Augustu s lS 'i4.
WJG T
No. 29. Een ki.t inhoudend. Vis i\ Vi~,
B
g.achilderd dan k e r g r 0 • D,
0 f g • z o,t, mot
ba..nah en b.kteed lOot liobt HAY AN A. ZIJ DB uit
de b.roemde fabriek vau INGENHOES n U l'l'ENWEG & Co. aao da Bilt bij U'rRECWr.
door Ese-water beBcbadigd aaDgebragt p~ r NeJ. tfchil'

Bele•• Benridl., KapiteiD O. HEINER.

(1160)

RIJST- LAND.
Op eenen nnder te bepalen dag zal op
publieke vendutie worden verkocht:
het . nust- Land
Karana AtJoe,

°

gelegoo ,Iangs den weg .aD, 8 d j 0 0 II uaar 1l. t •.
• i ... oijede inmidd.l. ui$ d,' ,band 'te Koop.,
(Il~) ;
G. A, WERMU:rH : '

Veodulie .wegeos -Verlrek. . ,.•
fjp den

Her., ~'en"';'O';"u.,

oullen SOESMAN

~~~E/o;..;.kening

.

van den

ten bellO eve van hct

!DR8Sief¥l1bonie-

zijn te

-.

Prachlige 8piegels-

personeu1 met cet!

groo to pnrtij WfillJ'!OO:'>'u borJeu. PI t',· tw eriw:J wUHl'onder
ui£:llwe bouilloi rf;l) liIe8sen, Lepe l~ (~ ;I Vol'l~(} Jl \'IUi be:;.t
B .:lrlijnsch zll \'e r nicuwo J:1PU lIscho 3fa.lteu, ..1.1I(:llieveu
en To.Ipijten. E eu ?"!'ootc I.J t'lli:i ;:; l;) G:07.e- u eu. ~iEpewl
Kasl eD, llek h~tl , tllspcD!il- e !l kcu"en benootllguhedi3c.
br~lloonmtle

ALS:.
Hermitage, Chablis, Cortoll, Vol~aij, Delmne, AlUou~
tillnde, C6te frol1snc, 1lfnraaln, l\in.DUcl Ouampagne en
Ourte BI.noh •• an THEOPHILE ROEDERER & 00.

__-,-_

Pas Ontvangen: ·

PIANINO,

J. H. SOHMID'l' ... Co.

(534)

W'ederom Ontvangen:

VOORl'S :
~

_
.

-

Eer,te

Ecn SandCI\l'ood .IUpourd.

op de . ~j'erJtvontete l ling t e
eereprJJ~ bekrocr:.d.

Solo,

"

IJ1BUW Engelach Z!1del met co mpleet bnrna·
cbement, diver.s9 Tuigen ell Slnl-geceedscbnppen,

i1

dangs

"

Scheerluessen gegnaraDileerd,
Schnren,

Nieu\·... e Zi.breren Lepels en Vorken.
1 Etui Oompieet Tafel garuituur.

worden gebrac.bt,

Dno g~ te ,oren te bezigtigen, ierwijl zich \roOr com~
misllic.u op daze belangrijkB vendutie gerecomrunndecrd
houden
(1114)
SOE3l1fAN & 00.

Kijkdag Zondag 23 A.ugustus van

'6

gens 9 tot 12 uur.

B l Z l R.

mor·

I

onderg:t:t~ekccde

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

Bout- Aankap

op

1~I",g~
Gan g Tenga.~!

van

ond";',cheidone tot genoemden boedel behooreude lo.s.
goederen.
Samarang, 16 Augu.tue 1874.

0 D JON G.

(108)

Sa'".,ang.

Versch Indigo Zaad,
,an P,'rtnatal door don Heer COLENBRANDER
aldaar met tIe meeste zorg vCI'ia.m eld en pee 'mail BQn
0118 gezonden thans ontvangen en F'3r ,k n. t t i o· te be·
home"
bij
SOES.llAN eu Co.
(958)

ZOO pas onlvClugen:

Puike! Puike'!

HAMMEN.
(OC:!)

VAN

F. H . BOUMA. _

Holloway's Medioijnen
HOLLOWA.\· '~ PII.I'. l-:X F.N Z.u.P. Oo~aarlijh Diarrhee. De
oorzaken. der,er vcrzwak.kcbde ziekle toO ,encbilleud, en de wij:.o:c
barer uo,'allel.l zoo ,·ernudel.ijk- zijud.e, gel'en . elin ,'oldoende reullD
vnn llet bclaugrijk nnnh.l harer d9.~!otrere. OnJer Holloway'S beh3.D.

vent beteugclcn

c1e

onderllUik ingewn:.
1:WClHllg dOf bloed\':llcn en regelen itld~re vcr.
tlcr

~:;;~~e:ke:.k ~:f' h:';:~~W:Q d~en:otetOjl~~!::t~\ e~~;~~f %is~~~l:: ge~~:~i~~
beid ell llrikkelhnarheid, ziekelijke cn Hil;:ondc nfllcheiding
Iijkfl CD bnltl'm spo rige l"n:iug.

nat,unr-

Doosjes fillen vau. f 1. f o. en f 5. Votjtlll 'ZtllC ... nD /' 1. f 3
en fii.
Cheriboo \V , OAJ.JS'.rANS & Co . 'fng!ll A. J. mn Jer VQOIl'!'.
Pekllongau W, It nANA. SuJo AJtNO£lJ . en Co. ell · QOENA.~S.
KbUeo. J . D. SL1~H. MtlgeleuK J. A. r."~ rJn~L : Salll:l,ang GO~:r.
. HAR,\,
Co. DE (lROOr KOI,l'.' •• Co. WANNJ<lJ<l. O. C, 1'.

e.

VAN DORP eo Co. H: L. DE LYON eo
(078)
.
.

SOESlI\AN eo Co.

Gez.gvoerder · S W A·RT,
verlr.kt den 21 dezer doe morgen. · 8 uur naar
Dii Aganten
Soera baUa.
(IU9j
Me. NEILL & Co .

S(l,lDaro.u.~.

StooJllvaart-Maatschappij

Beetellingen op Wagontuigen 101. andorzin. worden
mot spoed en accura.tiease geeflectucerd.
If,~ ALLES tot minstene even lage
~ .
prijzen als ergans elders te be·

Ret Nederlandsche Stoomschip

komen.

JAVA.

(1910)

SOLOSCH

TUrG· en ZOOIJLEDER,

HOLLAND, .

in bestekwaliteit.
{858

MaSCH & 00.

"La Oonstante et

Fid(~le"

TE

SA:M:ARANG.
Het (loci \·3on dit fonds is, clkcIl Vrijmclsclnar de gcl egenheid fa

eo Kin-

Kommaudant R. BERKEL[lAOH v. d_ SPRENKEL,
na Bene raia vall 30 dugen Vl\n Southampton
te
BatiHiD, aangekomen, znl vermoedelijk tegeu ultimo
Au~u'tlls n.nr ROTTERD.Hlf ,.rtrekken.
Voornoemde' bodclD foort een get:;iaminoerdsn geneeebeer en heef~ eene Melkgevende Koe ann boord.
Voor vracht ell pasBlige te adre88ex-en aan
De AgenteD
E. I\IOORMANN· & Co.
(1066)
Batavia, Samar~n!1 eD Soera/;aija. ~

ileoeden den ict.)ftijd \'3n 28 ja'!.r betaalt n:cu twct: co ee D hal.
VeIl Sllid en per ma.aHIi voor elktl duizend gulden, welke men
Dap zijo wClluwc fir kiudercn uitgckel:-rd wen cht te 7.iCtl.
Verderc bij7.ondHl.JctlcH.7.ijn tc "indeD in 11ft Reglelllcn t, Jil t or
flanC03.nnvrage tC \'erkr;Jg:t:n i!l Lijde Direcli cn clcrLogcs fcSbma rang, lhtavi3., Padang, Soerab aija, D jl)k jokl,rh, S · era.

O. 1. Zee- en Brand
Ass. Maatschappij.
llrandverzekerlng

KOl1unissie Kantoor.
__

rl~c

Een

fioop

g'evi'~agd:

SUIKER..lnOLEN~

StOOIU

van 2; Paardenkracbt..
Eeu BiJlard cornplee1:.

A8.Dbiediugen onder briefeu.
P. ZWAGER.
Samarang, 13 Augustu. 18'14,.

(1120)

Kamel'S Disponibelva or tloortrekkclldo
voor VBBle log~.f! :

1II11I1tschll~"\i

p (l ra01~ell

en

fumilieu , zo~mede

1I1.'rou" ABRAHAM,

"lIercurius"

bij

O. A. REIJEltS.

Risioo's tegen Brand- en
Zeegevaar

Groot Inslrumelilaal
en

VOCAAL CONCERT-.
te DJOCJA,

~~£rr:. :1~~:~~~~~~~~1tD" i~i;tfi j~:i:~:g::d::~;il::t!I:::~~{.1~r~~ Op Woensdag den 19 Augustus 1874,

gcnoIllcn. I:U 1.ijll z,lif gocd 011 d\l zijullo,

W. Cores' de Vri'es.

Ruim voorzien van aIle AR'l'IKELEN,
hun vak betreffende.

HoL Brand-A8surnnlie Genoohchap.
De AsSurllnlie-MalilachllJlpij tcgcll IJrnUU!lchalle
Em
Ut! Auurantie:Ml'.ntschaplJij legen Uran!l sell:ulc .a~ NIlJu •
ttlll kantore Y,m
landen."
(S;7)
DORREPHI. ·& Co.

Bnnket Bukker
l!

Zadelniakerij
Mosch & CO.

g: ~:~~:lir8~~h~~~e;IlClk~:~1~~~-s!~~~r·1\:::~~~i~~I;~}ij.

J. JG van RUIJVEN.

AsC

MaSCH & Co.

worden nUllgellonleu yo or rekenlng Tan:

LAtTW HOK PING.

He.t · StooIDsohip

kamferhollfCII -

vooruo!3mrJe M3;tISdmppijt!1I
S&1U .• 1 JaD . 1871.
(23)

lIe.tellinge u op nile .oorten van DJATTIE.HOUT.
WERKEN worden DBllgenomon . door den Admiuist'rateur
G. lIf. GRIBLING.
Adr •• per '1'001' Halte Oid.nil"n.
(970)

.,

NED.' IND. STOOMVAARl _MAATSCHAPPIJ.

I( 0 F FER S.

Ri!lco', tc~t!u Zu- ell nralidgel1fllu· warde!) ~:IIIi;: c nomCII Your reke

De Exec l1te ur t eat6mentnir l

(1150)

Landmail en Ledct· ovc.· ..·ol,ke..

(1023)

houdeD · ian

(9G4)

F. H. BOUMA.

nlllC v:m

( G E DAN G A N. )

boud en too sterfbuize van wijl cn den cbineea

L,f,'1'/w Dok

T.Cllllents Porter
bij

be~

r;icb ·foo r

HTlisVEH!l d utien",

-----------------------

Prachtige Waaijere,
Dames Stoel & Voetbanlr mot Mu.iek.
Inktkokers in Soorten
ell vele andere goederell.
(1846)
B. KAR'l'HAUS en 00.

rttIr F..H~B.OU.Ma:,:

recomfUablleer~

v.n FLOWER en SONS.
an

verkl nri n.g d:.t, men li d faD. het FOllds wil wordeD, kaIi tendeD.,
J. bl. 1l0SSKOPF,
F. J, J. PHTNS,
(926)
C. L. DANKMlJIJER,
A. llAUb;R en
Samar:mJ, Juli 187·j.
D. C. DlJ IlItUiN.

Heeren & ])ames }fecessn.it'B8,
DIlw.es werkrua.odje s lllet iurichting,
~orte fJacons- porte }fouaies,

"cnoutie word en ge·

(671!)

'lndia Pale ale,

karta en Jtemb n n g . bij bel BestuHr det MaC;ClIloieke Socif'lteit Ie
'l'ern.ttt·c, etl fOOrt s bij de onder geicckeoden, ilaD wie men ook de

Nieuroe aa7lvoe,' Mll :
Al burns in Soorten.,
Bijomerie doo?,en met lIfuziek,

Op Zaterdag den 28 Augustus 1874,

in de chineacha knmp sIlli er

B. KARTHAUS ... 00.

geveucle.

zal

B. KARTHAUS en 00.

~:;::j e~~V~C~~:lijk~~i:~t:~:;tod:I~:~~~j: ~~~~{gt: ~~tZ6~rCor~:·.

Ii

(1845)

~

on

.tn.! donr den

SOESMAN & 0 •.

~

Two. prncntigo groote AU$tr.li.cne K 3.ngaro a
HONDEN.
Een groote pnrtij JApnnsche BLOEMPOT·l'EN.
OJ) hoo~o Rt!\.tlrltlrl.~dl'l"~ f"en collecti6 f~i n e PLAN'l'JES
BLOE~lEN, in Ouino,c". en Iul.nd.cbe Potten
en wat verder te yoorschijn

1 J Z E R LA K .

Zwaar verzilverd Prachtig! Prachtig!

YERDER:

l.DeJk

SOOl't

Tafelm9ssen Superiellre Kwalitoit in atellen en en1<oIde dozijuen.
Fij"" ,oort ZakmCBSCn met eu zoader Schaar/Je,

E cD

10 ftes8chen

Tweede

Graveert op Steen en _op 0
Metalen.

[J

ENGELHARD & Co.

(033)

P:z't~\'f~lf;

. (284)

ABELS Sr.

VA N

Uitkeel'ingsfonds.

Eel» g'eheel nieuwe I'tlijlord,

KOE.

.

met ee n

Een Enu;ehchc J .. anddollwel·.
Een ll"=tli~OI)esche ,Tis a , Tis.
Een COU~){·.

Een echt Hollalldschc
met jong Kalf,

e ll

(1104)

';0..

Samaraog Heere08lraat.

Pas Ontvangen:

ft-erde IJeverpBBtijt ,'creche Zlllm, gerookte Z~'ltn, gao
r oo kt09 Elf~, get>rauoD Paling, Lengvisch, MOB.!:Ieleo,
Oe.t .... Kreeften. SBrdUntjo•• SchilJpnd ragollt. Sohild. ·
IJad soep, Kalfs-soer, OI3BeU-SOcp, Boui llon, OSS6Dl.iUS.
pot: Boerenlwol met SancijIJjo8J GarstemeJlr1 gerookte
O~BeDhnas. gerookt YJ eesc h, alIeB irJ hlik .
llookwor.et, R olpens, Pekelwort!t, SaucijtlSeD, roodo
Kool, Zllur·kooJ, TBf~lzuur. Appelen, Peel'cn, RozijDeo
.d..n:andeleu, Succnde, Suippers, Prulllledallteo, Vermicel.
ii, Dfaco.ronie in flesschou .
HAMiYIEN. Zoelemelk,ehe KAAS, Zwit·
e' , . .erache KAAS. Oalifornische Perziken,
~7.
Abrikoy.Bn, Peeren e ll Zo.lm in blik, frawbozon Koekjes, ellz. enz.
(1153)

'pot

H. S. Eau de Cologne,
(089)

l'oortj •• in wijtl, Appeltjee,. Appelpent, Capueijner ••
Dop erwtoD I ,"Vol'tcleu, Tuinboontjea, Schorseneereo,
~Ilijboon~iea, Peulen, Audijvio, Blocmkool l S.pinazie,
Spcn.ie-BoQutjeEl, Bruseelsche Spruitjea, Kuolselderie,
Sollerie au J UB, Aspergieu l Aspergie puntjes, Chir\'rij,
olle. in heele en balve blikken,
Kalf.chijf•. Kalf.-karbonaao, Kallo-galatiae Kalfs.
l'o!lude, Oesen.rollada, Ossoo·lappen, O.jsenscbijf.
Pn.trijzeu l i1alit'geu, lijsters, Vinken, Kalfs.gehakt,
Keulsche Fl'icndel, Oaaen.geuakt, Zwezerikken, getruf~

Expeditie van aile goedorell naat! lie mnneillllll~
den van Java, naaralle . plailtioD ' daatbnlt9n' · 001111111
al. naar Europa volg0n8 .b.keod Jaag .brief. . . .
_
Vervoer van- pi'od,uoten VilQ ','Bf hel .. ~t'ti'on
naar do pakbni.eoop _de :eoha~l perpiool 'Buik~r'f ,(1:1lt ·
, ~ . • andereprodnot.in/~;la:
Bij we,pDg aan de Spoor, , .an.prakelijkb'eid·: .
oDderwiobten.
.
Het uitv"eroo van Koin·mi.8ien en, bet in 'eii .nit..klaren va~ goederen !egen Il0oht. 2'/ %;
Rekommandeert .iob beleefdolijk
bet b~lideli'
.ao Vandutieu;
' . , ,

Ecbte

~_,.--_ __

B A Z A R.

nit de beroemde f"brick \'an BLUTHNER. pracbtigc
Too Dr t~vene III 0 0 i ~f~ ub~18tuIL

~

B A ZA R.

{_1_10_2_)

Prachtige Fransche Dames- en Meisjes·
en kinder BOrTINES. bij

Een gcheel uit":l1we

SALON-

_

. .
:a

Pall-

ner. . ~n Potti'l\ een groote p:ntij KellIH:)1~gel'e~dscbnppen :
"formen i:l ~Dortl;!"n! gebak en f!IHir.r0 l?r. unen, gebnk
tafel, uoster en -\\T ~eg~ehn.hn, J"npnns el.le fll 1\ I.'tl;lvlulen ,
L ekstecncD) ,yur.er;;-g'~I-:'!'~, 13adkuipe n eu1.. iln is-z.eilen,
en Krees, E.~lle groot.e prrrtij restl.1ut pr c visien en
Dranker.. wl~ui:Qnd;.'r fijrlo \';ijncJJ etc,

Me. NEILL & 00.

- - - --- - - - - - - - - -

'i,.

en SchildGrijen, w!laroucier Pl'acut pluton \'U ll de /1A.rt
union.;) BLOem va~';;lO, firH!On e.: ELagot'Q ,"'oorwerpeo J
.. enster e!.l liH:,ubel GOl'dijocn. Eoa groot compleet
cristalJ en desert 8l~l'Yie5 md: Gln:r.en; ,hpa115Che Th ee
~ n I(offij Kopjl?fi. E.;\11 porctl ieiuerJ gesclIil J e rd ·en ge··
bl., eru d tl f'je uuer Sel'viea V{101' IS pCnWllf;ltl. Eun wit

nieuwe Kook.ungch d met do:ub;j

verla'i;jgbaar ' bi:j
(13G'1)

Pas Ontvangen:
P"ovi,iClI
blUr (lIM:

KERS, groot cOlllpl e et me t een g l'oo te YO\lI'rnad nnntdeDi Pracbtige en gocdloope!ldo P~l)(lules <lU KJokken.
l"egulateur bung KJo1\" (uuru;wrh'rJlI 'V oor
[loed gegara;ulf:Td.) Een
Schnakbord
met 7.Wfll'e
echt lvol'en Sc!Juukslukkon, S:ohwR,sael'r; Jlu,ng- Kroou-

E~n

Filtertloek.

. .

L. PLA'.I'ON• .Bataoia.

Grooie en kI~ille DjHW~ met ui euw e Bultz~kken en
overtreksels J Cl~opa.irlls; Butavitlseh e kleer .ka.steu )Wuschbf.,!s, Tufels eo Knullpje 8, . E en ijZt;! I'CD Geldkjl!t. Ben

porc. lijnen Eet Sen ics yoor IS

..

van

Mahonic-hollt€'n (Mccunique) ,Wu8cil ,tafcI, mnrmerun
Blad met
Krunnjea en }rontd lItjes. Mabonie~hou.

E~ll llienwe

__ 8XPEDlTlK EN . KOMM1SSIf KANTAlQB.

bij

B IJ

F H B o· u m a,
verkrijg1;>aar ':
DOII"g'ogne" Champagne " 'ij,.,

bl.den en toebebooren1 Japan.ohe W •• " batellen. Een

Tuft>l~ Dlut1l'-8tal~cn K~u'{en · ]n,mperJ.

beko~en

G. C. '.I'. VAN DORP & Co.
Prijo van het Lot.J ~.'-

~aU:;~~nd~e:i~:!:~~.grioet: ;:ookt~ei~,,!;al::~e-~;~!::i
~~~r~.h~;t~nT~~e!n~~;~e·~~a:~~I:;:lrSm~:~ ~~::';'e~~

nroot Muhonie-houten bull'.:t UI~b IDArrnaen blat! en
Bpicgels. Mnhoni e~houtcn Ettmfl 'rafel wet inleg bladell)
Pa.l t' muau D'sche tm Awerik:ualJsche Wipatoelc JJ, Kind~r
Wjp~!.oeje~ g rooto E ar;y Ohn.irs: luijaard Stoelen . l:12n
uiLruunte"de NAAI-MAOHINE GHOYER eu BA.-

va!' de P. G. ter ven:orglDg fen 8 Heitle.. :FlAm
brleve" letter A. Z. .an het burean d...er Ooursol!,
(11:119)
.I

.

Protesta.:ni;sch VVees- en Armhuis t-a Sa.rnarang.

v8ndutie houden van ZEd. frallieD , ~~ gO:~,d o'nderbou·
den inboedel, wao.ronder:, Ean gro~t

houten Ameubl.mellt, met;bruin ·zijden Dam ••t bekloed
en d •• rbij beboorende P:achtige ovale Tdels Ulet grijo
Marmer: ]~eD dito Ameublemant ' met rood _gebJosrud
fluweei beklecd. 'Eon Boudoir Ameubl ement met
P"arech fluweel bekleed. Groote rond e Taf.I.. Oon·
aolos en KIla»pje. met wit Mormer.n bladen, Speol.
t.fd. an Knaopjes, m... ief lIf.bouie-bout. :Een pracb.
tig Et.gere K.e' met zij otukken ell Spiegel., 1

~u~1~:~:~n~~1e:::n:·G~:~~~ei~~khGo~:.~nu m~a~~~~::l~~ij~~:

; · Eene.a:Qn:~dso1i~~Vlt~~,:~

Lofer'i VllinDu_es-DanflWerkeflj

A. P. TORWATBB,

teD, Bj~£Q.\'insche;l en Jtlpllusc.he ScbulselB, en SampitaOEl. Ben l\Illhouie·tlouben LedikaDt, ijzBreu en Bata..
. in.eho Leuik&nten voo,' .en eo twee pe,"onen,

I·, ', ,··:',:·•.Gevratl3'dj·· ·~~~~:·:~

in de

,

des nvonds 8~- uur,
in da groote Zan I der SOC.mTEIT aldanr, met mad.'
wcrlcing van HH. Artiste", Dilettaoten enr..

(1567)

TIJf£<a"g.

.m:.;r'.v:m:;

Eeu lluiw PAKHU[S voor
'~.~~~;"~'Dao Z
Ij t
aDd,
VELTMAN

ee r

(963)

Z ••

iv de B lin d e

s p. a -k •

(712)

I

T ·4

n d.

t r a a t.
HOEZOO.
..-

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

Te HUUR:

.0 op ~!~a!-~~~ra,

la.tot b.woond door ,I.n · H"er POLAK.
(1001)
'
NOOTBAAR,
ndertrouwd :

O

G. E. L. HIJMANS,

'Ii., M:·OORIS, •
Koedo.e, 18 Augustu.; 8\4: .
: {1158l',

Ge"

uwd:

en te .8<")1... 0.

H. O. G. A;IMMINK
weduwenaar. vnn
]If. H. ·DE GRAAF,

Op Vrijdag den 21en Augustus.
LlIf TIE'!' OOMllDIE GEBOUW.
PROGRAM:.rA wordt leter b~kend, geina.kt.
ENTREE
' . I 3.(1141~
. MARKUS.

I

D. VET,S,
Twollo, U Auguatu • .1SH.

(lU7)

'~~~;;:;;::~:':-~:~~;~;;;1'M~;:
8.ol,~o4n~h.~

_ , 9, (:. T. VA N DQIIP';

.

\!o. ~ ,,'

