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Een chronique scaudaleuse.

I Vel', il ie :.lit

Ranan constateed in de Revue des deux Monde.
van 15 ' Febrllat'ij [ 3,4, dat de ult.rllmontn.nsche
partij de BcheidiDg "an kerk ell .taa.t tot stand g o·
bragt en daardoor r oekelooB bare .chepen achter
zicb verbmnd h~el't. Zoo~eel miskenning \' aU het
gezond verstand , voegt hij er bij, kall lU e ll .Hoen
ve rklaren door een groot geloo£'.
Zij die de k?'l'kelijke bewegingell vall de %es l",t"te
jar en , hebben nagegaan znllen begl'i]pen ",aarom
R~nan zoo spreek!. Voor hem moet de kOl'kel~ke
q'.1 ~eil.t.iA weI van gewigt zijll: h~ is fl'ansc hman, eu
tOO 'er eenig land i. weiks politicko hisis na. uIY m~ t de
godedieostige krisis zamenlmngt, d,m is hel. Frank·
rijk. Frankrijk beskijdt Cham bord en in Cbambord
de kel'k. De agitatie "nn de ultl'amontaansciJe pRI'.
tij tegen de maat,chappij I'indt baren steun in de
on vergankelijke ecrzucL t yall dell "eenigen kon illg
van ~~rankdjl"'. Met Ohambord lIau het hoofd is
er mil'lschien DOg redding m ogel.ij k voor den paus
en van zijn oud grondgebiod. In Spanj e wordcn
die , bewcgingen daarenboven nog aang'cwaL kord do or
den onve"moeiden stl'ijd van Don Oal'los, ill Halie door den Paus zelvon en in Duitschlalld door
een llitsteken1 gediscip1ineerd kerkel ijk legel'. Voo r·
ai, in de genoemde landen valt e l' \Vat le strijden.
Of overal, h. v. in Duit..chl:U1d, de uUlll'uller yo l·

gens streng

is te werk gegaan en} wnt

bii de Fran':Jilan
ongelllkkig'e jaar '7 0 zoo
w~I'd ufgekeurd, oiet ollme~tloogenu heeft afgemaakt
waar nog hoop op Leven bestond, daarover hob beo
we )lier thans uiet te sprehen. Het zij g'enoeg li nt
een uitstekende man, nls . de onlangs ovel'ledene
lIfallinkrod t. niei slecI, l$ het lnthel'sch pnbliek li"ar
ook professor VOll Sybol togon ,ich JJ3d. Manl' in "lk

gevn1. de strijll is aUIl\,anrd, de st,aatsgev::mgenen
7,ijn' r eeds velen en het i" niet te denke n dat de
lQSP1'* mindel' 'l,al wOI·.]"n dan tot un toe gelloden
wordt.
Ziedaar, om bij de voo l'naamste te bl ~v en, \' ie ,.
rijken met DuHsehland aall hel. booJ'a, die i>f in
zieh zelf verdeeld, M wier politicke balans ongo·
stsdig van den eenen OMr den auderen kant o.orh elt.
Nede rland kan dank baar zijll m et eene cOllstitnti e
waarin de ingrijpendSle kerkolijke quaestio. re eds
"ijn :opgelosL Vooral in Nederland zou een geol"
ga!liEeerde stl'ijd ' weinig baten en bij de bes t,nnde
grondwetsbepalingen 81ech!. zijn; een eellzijdige
.(rijd, tilUte de combattant.. Maar a3n dc a t ·
n;osplieer is het niel <1ltijd ge mnkkelijk gl·en·
zen te slellen, Is het broeijend e'l dl'ukkeud op de
dnitache greuzell. dan ge voelt cok Nededand er
w!".:.t van l en ee n ~terk geiltel lhn I',ich Hall den inM
vloed van de te mperutuut' Imn oll ltrekken. D:.t Nedel··
lanu, vooral ill de I.uidelljke provilleicll, va n die
kerkelijke weersgestcldh<lid niel. is Yl'ij gebil)von ,
is dusnatll\lrl~k en het i" daal'o m lIiot olliJelangrijk kennis te n:uken meL cell opstel, vo orkomende
in het nllmmer van da (iid" . •fulij 18i'4 ell ge tite\d :
"De kathcliekeu in NN1Ql'lan,\ in i SH," Dc seb- ij .

belang uf om de onparlijdig-
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erreed. liu~g 'iots"ao "willeil'.gc'm,'maar het iSClij ;'
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.. Dd konuuislIitJ te BatlloYia, dio op
heeft om nomen. de burgerB de ~an

Bn:~vco.n.

olkle ro lla ud

]\Lo.liaS8n.r, Tilllor-KoepH."l11:& eu dn

peo te r distributie no . ten gebruilre

}'raD~che

1/

haren te barge.
Amvl. }j'ed. Tach ben ik door eigen DBdouke ll tot die
meening geko men .
Burg. 10 Bo mmi ge gevalleu is bet beter, vo letrttkt
go en ver.9t.an,d La bebbev, dan eOIl ~root ,veritt"utJ . ~oor
uat overlge IS h~t 81,eoh ts a19 b~flnnerlDg, ,d,o t , lit, ,"
o\'er h~~ geregtahof .VIlII hat district spraki .. Ol~\ u Id~
ws.arhetd te zeggeu 18 het z~er ouwAarachlJnllJ , "'"
iellland dao.r hot oog op zal Jaten valleD; duztJ li:~a.~9
i. zoo beminJ, dat God .elf h.ar. beaebCl·m.t. En g'J ,
LI.ll!~s IJ o~ldtac b, ill uwe h et rok,~ lllg vaD .!nspecteuf
dor motalll,ngell voor bet oUderwlJs, onoet glJ , u boofd·

zakelijk be~ig I~?uden

met

VOOl' da

hetgoo n
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en EDgeh"he mill\.

Illhmcheu wordt aan belaogb.ebbendcll Yrijge1alen, oak.op aDd ere
dageD. hUDn tl brieYeD aau het Fos~kallto o r te doeA llC)1,Orged. - De
dOOtlClllliug \'a D bier heer( steeJs pl:ul.!per eefst \·ert rckk:ende P08t.
lid !lUr \'1lD sluiting voor de po st om
Qost is (lei IwonUIi
ten I) \lr~; Oul dl;l Wc~t del morgoo, tell 8 lltlr, til OUl d e Zuid
nt"'~ clten !lI'Oortreln Ilel morgeo9 teo 6\ en. '.iI \'uorm. ] 1 lUt:.

I

terugg ...

1 Harmonioa.
"U\VelEdelGestrenge eu verd~l'e ht'ler61l officiersII ,
n[\menB de burgers dH verzekering aa.nbis(Jende harer
1.1OogscLattend e en t oegenagell gs\'oeleu$, v<legt de
OOIlHn :ssia er den welgeweeudeu we nscb bij, dat gij
flpo~tlig an DQ den wrede verzekerd to hebben, in werstand moogl te rllgkeeren t.ot hen di e 1I el?n warm hart·
tnedragsn .'1

l\J:olukJ<eu.
elkfl

ge nomen

2 ki,ten Wijo,
4 r.nanlltlD Ta bak,
1 pak DODD N ips en

(hD 17cD nil !!l Ik e mUDd.
.A.tj~b 1116t

Atje~

geren daukbonrbeid en sy mpathia, biadt UwclEdG,
bjerbij fOOl' de ODder U we , bevelen st.a ande m,ansc?ap-

S lllun.t;ra."/l8 'W«"stlni.JI8.t, Telo)c Be1:oua,',
l-:l e ulcbele'llJ Pada.ug en Atjch.

lI ~u

Batavia, 15 Augualud. De kODulli~sie, die hi~l' tel'
etedtJ be lAst is geweust IUet het berciden ran eene
f.eotalijke ontvangsl uon de van Aljeh in Mei teruggekeerde tr oepenl heert ook BaD de kompagnie 'in
garniloen to Edi, llit de bijeen gebrach te ge ld e.ll eeoiga
ver vorscbingP, D doan toekome n met een b egeiei~e~d
sohrij.en, dBt .Iduo luidd e:
'
'
"nata.ia, 18 Mei 1874

o ll de rw~J zc.ra

.h.

110.

Secreiari3."
ko mmacdAnt Jer

Ht)t antwoorJ ""u d t!u kap itein
komplt.guie tt> Edi . op bovenstaand 8~hrijveul onder
dsst.ekeuin g van 2 AUgU.tUB 1 874, Iu,dt al. voIgt:.
u Nl1lllenll mijne oll derutll.i bando mana..:! hop pen, betulg

weet llIij, dut ik nan d~ jellgd d o btJgiu8el.en de,r vrij ~
denke rs wilde illboezemon.
Jiurg, O ok moat ik u aeue JUln ll\ ~ rki!.lg waRen am.
tre ot den leer:Hlr ill de gosc hi l}tieois. H tlt is p.a n go..
leerJ e bul, tla t blijkt duid clijk; hij i90lltuggelijk knap ;
maar hij spref'kb Illet Ztlo\'Gtd ,",uur, dat hij zich zel!
ui et meer me ester is. EflDS heb ik r.ijne les hijge-

wooud. Zoo lang hij sprak over do Babyloniers ging .
hct IIOS, lUaar toen hij k~\"am hau AlrxAnder van
}Iuc,:.h..iuu;e, kun iJ, u uiet zeggen wnt bem over·

kwam , Ik dsoht dat het huiB in brand .tond. Hij oprong
!.lit den Imth eder en, pltmkl dour f\loeg hij cen etoel
st.uk . Alexander van Macedonie is oell heldj dpt'
spreek ik nieli tegeDj maar n.sB.rojj) behocft mt3n 008 .
geeu stoelan knpot to 8J8&.0. Dat is WRar scbada Toor

de .chatki.t.
Lllc. Lo,," . .1a, hij i. wei wot le,endig; dot beb ik
beUl ook 01 dikwijls g.zegd en d.n h eeg ilr" ten ant·
woord: /i\~oor do;) 'wetemwhn.p bon ik bereid toiju le,"e~

to geven."
Burg. De onver biddelijke wot dor notuur b~eft b.t,
aeowaal zoo bopRBld: een gelth~rda is of et'u d~Dnk~~d ,
of hij zou de h e ilig~o op de vlugt jBgen.
Ltl!.'. Louk. Dd Hemel beware OUS, dat wij ooit bij
het onderwij~ dianen; weu he6ft; allea te vreezen, id~'
dereeo bemooit tn' zic h metie, iorlereen wil proDke~

Burg. Of. het bondsll of iettl auders zijo, dat kamt
b.halfdo ne or; hO,t i. en blijft tooh ultijd ' omkoo.
pel'ij:
,
.dNlM. Fea. Volsbrekt !liet, A.nton A.utouovil .8~h. Maar

.chool beooekt, dit hem eleobt zou kunDOn bekolDen,
ell wanneor: de iospecteur of een Bnder z1ch. dlt 8tlUtrakt j dan wag de droUlm~l weten ws.t e r Ult volgau

Bllr!! , Och, ua.t ton all ~iS nog niota ziju, DlQ~r dat
verwenschle incognito. PJotsl:'llng' atant bij in one ~id;,
Utili . I/ ZOO niendjes, tijt gij dn.ar! Wie is er regter in

B; 'p. W.t volgt er nit, ofgij olechto" honden nan.
ne,:.o,mt? DB~,reutegen gel~o.ft gy, ni:t"t i,n G, odj ,g ,ij , g"Wlt
nooit noor d. kerk. Ik beD ten lUinste regtzinnig in
bet; geloof, ... elken zoodag go ik tor kdrko, terwijl
gij ... , O! ik ken U; wanDeer gij o'.r do .cheppin~
dor ".reld ,egint t ••prek.",dan r,ij~etl ioma"d. de

Lou •. Openhartig gesl'rokeu weot ik nie t wnt
Ik er nan doen .01. 1. heb bat heln r •• d. ho~d erdon
walen gezeS-,d. OnI8?gs. DOg toon de ~8nr8Cbo.ik VAil,
dan ad.l , .an ons d,stflct de 'I~se blOue.ntrad, •• \~.
on •• ",snd oulk .. een dwaas ge.,oht, al. Ik DOg noolt
.an hem zag, HlJ b!,d het t~!g".der.trou" gedaau ,
en me" maokte or Jogon8 m~ 8anm.rklDg o,er en , .. '

de"e .tad?" AlUlUo. Fedorovitach .• Breng Ammo.Fe·
dor a,itach bij mij. En wie i. er b,.tunrder dor instel·
Iingo D von li ofd.digbeidP" ArleUli Philippo,itsch . • L.a~
Art"lUi Philippov it.ach eons hier komen." , Ziet ge d.t
is het tr~url S~ fan de tQsk.
1.'. w e 9 d e too n 0 a I.Deul/d.... lJo po.tdirtcleu,·.
.
..
Po,lii,ecl",r. Yertel m~ G.n.W4~ .r g4ucI•••, ID",'

01'

I

WIlie:, ':

kee rden feeet.elijk te ontv&ngen en 001 ook voor de
ul.!htergeblereoen iete te doen ten blijk.e van der bot,

Decl':mber,
:1 en 17.
SluitiDg t-e BaLavia vijf Jageo Ia.ter .

WRnDaar hij dit oak- d08t · tegenover

~~!tg!.:i~~Qd~il:g!:~:~~d~er~::~ a~ ~::tt ~:tjue~t~r~! ~~.;~~r~:~~~.~jt ~~ ::~ ~ij:te:.o~~· V:::i!~~~~n.d.o~~ k·~·u.a•.
der opbangen 'als ,de inpecteur ,.rtrokken is. En nw
a.e. 8eB8~r, 't"is OeD knap mendch, maar bij gooft cen
lDu,:th,t,l' o~a,.n," ·h,ie·tb'.'gaefhe~eISI °nf"emte.no' o':',n. :ullrentndbeerbiJo' o'roto.rblijkgaba.tb·

Mil tiP

ton worden, on de klein. zondeD, zooal. Andre I,a'
aang.~t. Het .ZIJ~ ,.00rEeker. knappo mensoho n,
'll
novitBClb E9 noamt in zijn bl'iof, cla,ar hab ilr niat8 op . veracbdlou(ie ,lDrlgtlD?en z!Jn ge vormd; tach h6b~eo ~lJ
a$n t e merktlD. Ret is noemd wat uij zegt:. iodereen
v~.ee mde mUllieren, d~? van gell'er~eD onBf8~.~~1~ el ~~
i. zicb eokele klein. touden bewus b. Hot ,i . God .olf
''In. Eon .on hen, blJ voorbeel.! d,e gro?!,e dl e,.1
die bet zoo bavolon, heert en de Yc;HlliriBoeu dwaleo'
herinner miJ zijn DBam niet ' maer, kan DIet voor ZlJU
wann •• r zij het tegondeel' beworen.
'
I ••rlin~~n kOlllen,. zond~r altijd mall. g~oicht.n t. trokAmm. l!'ed. Wat ,erstaat gij Anton Antonovitsch
'on ChV I,d! w"g' geZ/chlm ); d,a n plll. ,st hlJ a.~ ZIJU
onder kleiue zoodeo r Er: z.ijn 'EOlld~D en roonden • .W.At
baard, zijo ba~d vnder lijoe dati stekonde. Hat I~ Damij betreft ik yerkl.,.r opeDlijk Ban iedereeD dot ik
tnurlijk dat, "'an Deer iemaDd 'Dlke dw.,e manwr.en
onder de. hand presontjell ABllD:eom maar Wilt' fa or g€'.
tegenovol" !ijne loerlillgen hehft, bet kwaa~ dan tHat
.chenken .ijn dat, Een p.ar wi;dhoudje s bij " oor.
groot is: ,ui.schiell boort .lit.er wei .zoo blJ: da .. kau
bee ld, e n dat is ee ne gehe"l audere zaBk.
ik niet Over oordeeleD i maar giJ 'Eult mlJ .toe8te mm~n, dab

lat. Too n e • l.
Burg~ Ik lOll U o(}k radeD, Ammos Fl:luorowitsclt
H,!t:l ' ~~ndacht te vest:igen op 'Lietgeen er in het ge·
rogtobof"gebeurt. De portier boudt in de wacht .. al
joo'ge . esnde1:l, ~iC;) tU~8cbeD de beeD~D d~l' parbijen
door elkandar , na'6,tten . Het is ",e ker Iuffelijk d.t ie·
wand zich met landhui,heudkuode bezig houdt, en
wflarom tOU ean concierge dit oak uiet wogen doeD .
Maar de plaats ia minder aaarvoor geschikt D,t bob
ik :' u','reed.l\ ,lang ontler he~ oog wi11e~ brcngeu, en i~
w•• tw~arlijk ' niet hoe , bet komt, dat ik bet .ergat.
Alnm. ,Fed. We'l nn, Va.D daag zal ik zo l\~lQn latoo
branen. Komt gij baj mij eteni>
Bure,,, Het komt ,oorl. nie t t. pos, dat gij ouder·
kle.~reu', in ' ~e a.u~ientiezRRl te droogen lumgt en uw
je:g~tuig. be~gt ,i n, d~ Last met do Brcbit~en. lk weet,

fail X.cdottlg.DjaUi, galr

tSA,M A n .A NGl.

wuooeer die luo ~t,
zoo a.ls hij beweort-, bem nangeboren ie. Men kan hem

weini g Daar brandewiju riekt.
Burp. Ik wilde cr U Blecbt. 01' attent lUake, n. Wot
betreft de inweodigo lllaatrogolell, die genoDl6n moe.

II

Postkautoor Samarang.

gat1.11 . .Men kQn daarin l"OOrZiOll,

zijner min is gev.nen en da' hij aedert dien l.ijd een

VIJ" " ve ..·t;rel, your lie dJ~lItifl-.
ue.nend e den J ~tl! lI Auglii. 187'41.-.

VIl.'g

Bloueulalldsche Berichteu,

kOBo

UlJen of PIlJ doon ete n, of let. dergehJkB. ObliBhon

JTerr;olg.

I ) .·~u
d.t•••

H. V.

telooa Ie zijn voa r de lllil.lder gegoeden, <loch ouder
dell !lUlU uu Icaehelge ld , bijdrngeu \'oor It:erbehoef.
t~oJ br)o ken eu p!lpiel', ..... ordt hier 81.1 dnar cell lliet
onuuuzi enlijk 8chuolgelu ge \'orderd; ltet gebeurt zelfs
weI, dut de arll1enfondaen dit verbolen Hchoolgeld be~al e lJ vuor dd fl..rlll en. Het Hnderwijs i8 zoo bepet'kt Ulogolijk; la zen, Bchrijven', ecu weinig r~keDeJl
e!..: J.e eera te begiuselen d t!f bollnudsohe taal. Zoodra
bet kind die eeoigi'lilla mu g Hg lB, wordt bijIJ8 de gehecle f!chovltijd besteed uan heL aanJeeren van nonwelijke bo.ndwel'k e o; del"" worden in do regel goad
onderwezell, en level'en lJiet weinig voordeel aan uet
geBticht op, dsal' veelal bet werk t eo vaordae le van
hat klooster kOlllt en de kiuder~D in do schllol niet
\'oo r IlUoue ouders werke n ...
H E't onder wijs op do Boholon VO or jongco8 door
geestolijlre broeu t:!rd ,... stant in het Blgemeen v~rre belled~n bet opeubare onderwijs; Dp de outwikkeling van
he! oOl'lleel der lee rliug en word~ niet gelet; vader·
ll\lldscbe g~BchiedtlDi8 wordt schie ... · nict gel ee rd, ,en
het gobeel niet op de sch ool \'oor ove rmogenden. Het
is cen t re urig tooke,n des . tUda, dp,t daar wei nllel'Iei
lietleken a ter (Jere van heili gen d oc h zc hleu of ouit
de vu.derlfmdBcbe liederen door de kintlercn worden
gezongeo. n ;j \'ele lllrichti:1gen zon 660, hoog8tens tWf:lO
onderwij:cer9 of onderwijzerease u \'old oande zijo . doch
in JeD r('gel zijn zij ZOE! io getnlj dikwerf gebe urt hat
dBn ook dn.t QI,be ,'ocgden mede onderwij~ gc\'en.
De mee!:!te kl ooate rs VQor het guren van onderricht
bestemd, worden opgericht door de kerkelijke gemeen·
t en, Daze mooten zorgell voor bet ouderboud der kloo.l'lterlingeD e n voor el k lid jllarlijks eell za kere 80m ABll
den bi,oobop betulen. Hij booobikt o'er enorme kspi.
taleD; in het begin, taen het getul kloosterlingen gering was, werden dienstbodeD eD minder gegoodon tot
het klooster toegt!la ten; Yoor vrouwon is dit DU . eene
uitzonderiD g; men n6ewt th ane ze ld en iem an d D:lO, die
niet .eD tamalijk nanzienlijlte geldelijko bij,lrnge otort,
Is do fl1.UliJie nieb bemiddeld, du,u rnaJ1k~ mau aene
orereeukou' st, wt\ft.rbij teg eu dudelijk e beta.ling cellar

Idtlukeu.
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dan nnar rust.

:~~:i~~~) fo~~.,,·e:~ g~~;:~:::}~;~~Ju~'6~n~:~h~f:n naaftu~iji:ti~

..dmm Fed H e t. is onmor.ol llk dot b ~J zicb "HII dum
gaur DntdeBt, btJ zegt, datllbli'ds kmd van den arm

E ers(e Kwartie r 20

V olle Moan

bij de stem bus spreekt de onbekende .cbrijvel·. "Een
"zeer illvloed rijk pastool' te Breda c ntving bij de
"Iallts!e verkiezingen te 'I'ilburg het bevel 010 de
" heeren Verheijen an Luijben niet ver del' te best.rij·
den en hij g ehoorzaa.mde oumiddeJijk".
Ziedanr ongegl1nrandeerde etealtjes nit het levell
van cen ontevred en, verbitterd e pa)'tij . Of in [ndie ,
zelfs ou der eveutneel zelfbestullr, zoo ieta I.e " .. eezell i. '( Niet lYaal'sehijnlijk: men werkt en zwoeg t
hie" van sehemering tot scb elllel'ing ell vedang t

geeatelijke zusters; dra. wordt bet bezoeken cler open~
bare school nan de meisj c8 vd-rbode D ~ eo niet 2'3 lden

IvaDOvttech kan he m to bull' komBn door hem e601gB
geneealDtddelon to doen ]Doomeo.
Ohrtst. lean. prevelt w~der oenige onverBtnunbare

Maanstaud gedurende de
lnannd Augustus.

bohool'Jen, in kloosters dia onder direct beheer vau
de bi88choppe u ata.&O, bevorderd. Outvangt de fnmiJi e
ui ets - de fiSCU8 aV6Dmin. H et bestuur der rogiBtra~
tie weeli Bl to goed, Loe bij er fen is8en van kloosterliugell no.genueg altljd aene llljgati eve memoriB vlln tlUCc~aBie wordt lugeleverd, want tan aanziell va ll bet !!uc·
c e8eiefecb~ heerscbli, zoo bet Hch ijuli, VOOf veleo ~en
glluttch bijzonder!'
Ook .yan den invloed del' katholiJke gees telijkb eid.

sc:mdalcllse ;;leehtd een pilar staaltje8.
, Op,"urking , erdient het (.egt de scbrijver), oat
meel' ae pl\aJd in Noordbrabllllt de oucla geeaGe lijke
orcleu 7.icII zoo weiuig uitbreidan, terwijl averal kl oosteril \'brrijze!l van lionn en of bro eJ~ren , di e ge heel
ondllfworpen 7.ij U 8.&0 den bial:!~bop! (H.I oiet 1.0061a du
andere orJcD voJgoua bet clluouieke rech~ ee n te lce·
ro ooofhnnkclijkbeid h.bb en.
In achier elke gelleente vel'rij~t eeQ klooaLer met

Rl\n die bijlionde re se uool tOB. Ret ouderwijB ueet

f 0.50.

Voor ietlerc volgeJlde 5 woorden

veal lOei_j.o, die tot de maaot bamiddald e kol holiokan

zegd wortH, verwijze n we nam' het beuoelde num ·
tnCl' van de Gids; wij gevell hier van de chl'ouique

EEllSTE IlF,n ,mJF .

I

familie vermogend, dan gescliiedt dit ui et, docl~ dau
wordt doo r de novice aSD de ket:kelijke ove rb91d O!lbepBAldc volmacbt verl eend ow' h~r6 belBogen wnar te
neme D. Qawiddelijk moat er een teatament g"m"ukt
w(lrJtm, dat den bi88Cbop, den pnstoor of eon dt!r geaffileerdeD tot univerlileel erfguDa8m aanet,eltj tliln do
familie komt zelden iets voo hat pa trim lluoie gocu terug. Jui ~t in deu laal,sten tijd is de .iotrede .van zoo-

leD'en het eon:ltitntiouele 8telsel verzet, terwijl ze
alle mogelijke vrijheid heeft haar g odsdienst
uit. te oefenen. Hij lankt .te praktijken del' geestelijkllSid die 7.e vel'borgen ell openlijk te baat nee m t
o m den hol hud.c ban bUl'ger afkee .. ill te boe1.emeu
VOOI' de .,nieu"'e" maat,ebappij ell de daarllit ge·
boren wetten. Moeten we gcloot' slaan aan de tal·
I'ijke vool'beelden van fanaliek gedrag di e in he L
opstel we\ig ziJn 'l'ersprelilj? Het Btuk is incognito
de were\,\ ingezondeu ell het plait voOr h et filtscell \"'11 dell s., b.l'ij vel' dllt hij VOot· het po bliek
nid wi\ ,.ijn wie hij WitS in een gesl oten I'rie ndenkring om den huard. Wie dus, iletzij kath olyk of
niet, wil weten wat er van de Yervolgde pnrtij ge-

I

I Prij s der Aclvertentien: van 1--10 wOfJrden voor 2 plaatsingen/L ••

ge,lelde SOlO .an ee~' ta wachlen ouderlijk .rfdeel t. n
gunato van bet klooater .fstand w0rd~ gedaull. I , do

to~h

De Inspecteur op Reis.

Yerwijt bet (ocb do!l1 sllieS-1:! uie!,
Ais ge cr gccll s(Jhoon sel~llt. in zil:t,

hooger

Abonnement SPl'US
voor geheel Nederl.-Indie 112.50 per halfjaar.

haitI van hetstuk Ie verhoogen ,.ich X noelllt, be·
treud i1et zeer dnt de ultrumontaansche part.ij zich

Ij"EUILLETON.
Crrwidie in vijf bedrijveu
door
NICOLAS GOGO!..

I

lowllnd . dll:) de

met ziju eigen ·geest.

Ik . derc. .om.m.i8.8ie. da. .". k ..VOOr . de .. '~rr&88iD. g . . door de , V8. n .ODgeIUkk. en driogend lIo"dIgi.,
tae~end i ng do!'f ooh'aogoD versnaperingon.
apoediggte te reparereo.
.

di~
,

brog .ten

,~eer

8Bngeouam was het one dd gevOelrtDB vaD toe·
genegenheid \'I\U Bat6\'iQ,~e burge rs te vernem~n . Wij
bopen da.t hunne wenschen, die de ODES ook zijD,
apo:ed ig 'le rwezenlijkp \lo~d e n/'

.
--OPIUM. ,
policie, vergazeld vaD een spien van
dOll amfioenpaobter, deed gieteren wederom twee

De

_ Voor do Biliiton-Jof."t,ciJal'pij zullen op M.andag
)2 October 8. B. op' nietlw p. Ul. 9.000 pikols Bil1 itontin wor(len geveild.
(I1l(liIJr.)
15 Augustus. 1t'leu ver7iOckt onB te klagen, dat g ist.eren op bet knntoQr Hm den AlgBUl llc nen Ont'llloger
geeu ui tbetl1li og Vat: gelden WlI.S t:e krijZ8ll, otndat hot

.anhaling"n v.n clandestiDe opium met donoodige
toestellen tot bereiding daarvan, D. m. eeoe in de
kampong Karang-Brtnti, de andere in de kampong

~:~:~n~~~ b~~:l~W:;'~~p'g~~~u~l~e:~~::~g~~::h n~~:~~~:~:

"aa~s(:buwing van degsDeD, dio op
VRn Bergotta won eD, deelen -;r~
mede dllt heden in hat kruidmago.zij n ·o.ldaar begonnen
is Ulet- heb ke eren van buekruid.

TIo ch C;ljf]esct.o wanra.c lmwJe degcllcu, die wllchte ntle
WILreD, dat di t wncbJen nog r.ecr ltlng kon duren, mnar
men lkt ben e~uyoi.ldig si;nll [], La ter (lP don oolite-nd
werd hat knn toor nog '\tSa r 1 uur voor geslateu ver·

kl.urd.
Wuolleer zul)en de nmbLenaron zioil toch IIIgcmeen
uls dien!l ro[1 on niet ole Ilteedters Vau het pnbliek
loereD gc':J. ra.g~ u ?
.._, Van eell p t'I\IHlW s!\m p!\'u ~ goladen lllet rijst, ho·
mende vl~n ,P:lUltl.nO Glrall, is 1,~d 0 n n:loh tl Ben der OJ:i'7 srenden .. el'ongeluki:, oOOL'di~n ~ ij , bij ecn plot6eling
opkomeude wiod.vlnn.g gehlst 7,ijnrle t:13U zeil iu te De~
meD } dllllrvfii.l cen slog lrreeg-. Ilij is ollUliddelijlc in
de diepto .enlweilEi\,
( E . Rbi.)
1u ltUgUSt.u:;,. J) f,) llGcl'tm (hUTecUt &. Lel'oux, eige.
ila.~t·5 YHn het. n6 ~te Utilel dt O,'tendlt de Flfl' te Bu iicu;(;Qrg, hebboll J l?oofilB oll1 n,n g6 getlleld werd, bij IJ.J:ke.
.mo.b 22n kost bt.l·re buoiurlchting g t' lDnnkl:, welh:e reeds
;oeel !.HHt;ocbi;- ~ye l'd ,
Zij lUeen nen ec ht e r nog \'ol'6cileidenl! Yel'beteri ugt:Hl
"f.€1 moei;611 ann brengen, 60 biortoo ~iju t.~ Qforgeguu_D.
Deze l" dagoll is de lllt'ieht;iog \feder openges teld, en
hebbell wij .")n ~ kl1nr!{~ Jl ofcrt ni ge n van de doel ma tig~
beid wnnrme-dIJ de l"ot'!UlUerlugen gel1ltlukt, Zijll. De
in gang tot befj bu,d 7.e1£ is \~endjil en roor !Jet bllden
\'an Ir-inderen is een g6bcrl gorestw\"eenl e nfdccli ng
gemR D.,\;:t.. DOOt, N?11 e. u &ndl~l' hee n rl e ba din rir hting
rnc l in w:1ltl'fle

. ~O~~iD;::m~~'!~!~ i~~1~91~~~P t:~/~~b ~~~ ~!d:::
genwool\dige
bostendigd
zijn ,. er
\ retlde 14, zulleu ,nogposten,
wordeD na~gelegd, !NaQrdoor' de
toe8ta~d wo~rBcbijDlijk
Tal , 'fan ver~terkte
or dili

Gella'iugan.

BUSltntJID. 1'ot
tin in {1e oabijhcid

Do IVlRjoor ;rilJ:em von de Militaire
adllliuistrntie is ov ergeplaats~ near llntavia om in
nf-wQchting' van hob to ycrwAc btHQ vertl'ek fau deD
hlajoo r de Jong 1 do intendanco t o Atjeb over te new eo.
D c Ie Luittmaut ~le r Icfn,nt:erio JYilliN k Ketjcn. 1'110 bet
.ub,istenton-kadcr albie,' i. ingodeeld bij . het Kuder
vtm het et.rfLfdetachcmen.t te KIRtten. Bene pluatsing
bij bet kn.der te Klat~(m wMdt bij het Leger Illt:! aene
ollderacheiding beBchouWd.
MILIT.UHA,

Aid fwn gutlstig teekeu ran den
kUD"G.CU wij maded eelen , dat er
tegenwoordig verscbeideno onnvrngo o wo rd en gedll8u
tot verkrijgiug' van erfpacbt van Gouve rnemeots woeste
gronden in dew l'efti de Jlf;i,~, "ooral in hat Kelldalsch,e.
\VOESl':e G1WN'DElf.

onJet'l;H~mingBgeest

E~~N INGEZETENB

daze!' pln.ats ollt vin g deze r dngeu
\·lla een p3ssngi e r lllln boord van dcn etoouler Ommttl
oJ Sulherlm/{l, welke- 1 Jun ij jl. VAll Batavia 1l&8r

van u CO UfBbtt!n !l.

De rd otgevallen,' va~ de Jqva·Bode bewijt:ell toch
Diet !.let Uliof.!L /I dat er OlHustbarendl3 berichtge\'ers
bestlLfm", want dat blad hcsfe tot hede o geene cnkela
gerecbbelijke vervolging onderllood on w cgtl tlS beticht~o
die volge ui3 het drllkpeI'B-rt!glement wel degelijk 8traf·
baar zoudeD zijD. R et tha na aangeva ngeo politieke
drukperspr oces heeft met onrustbllrende berichten
niets ge meen, h etgeen ui t dl) in d~ s. C, Qfge d r uk te
ziDBl!ned.en blijkt."
Verder meant de [lIdi;:'rr dat de vori ga redacteur
vau df.' Sllm.-Cour. en de tege u woordige, vooral in
meestersciJap Ol'er de tual, niec me ~ cl kanuur gelijk
sta nn . De e:J rstge noemd e courant k llU d~ IAtlistgonoe IUde ni et gelukwenscuen "Ulet zijn (colAmnt, vr.) ni euwen redo.kleur, " ondnnks di ens ~t.JH1icu o\'er de Suer,, '
!:ist!h e le.:rwijr.e, to\) to pBsseu op de vonuin g \'an de n
inlander, wflo ruHHlc hij ho oggcleerd debuteel'cle. ~ijue
c() rate proefl:ln go\'en t(' ch be~ b ~w ij3 uu~ bij, bij al
het.gt!en hij anti over Socr uteB heeft medegedoeld,
vnn di olJ wijegeer zijlle wij5heid niet ht!cft; lee reu bovaUeo.
Zoolnng dtl hecl' V orstlD Ru da.n ook 01' dell toon fa!l
z:j n wnilovel'zleht lessen uitdoclL in I1 Socr/lt·i5chen takt"
om o,,;e r Sbl\!lt!iundige llajJ g-e legeoh ~de u te sc hrijven,
zullen wli het bij dit waini ge latcn."

rnn f"'·root-

Po! den aDo" J uti jl.
da.t de g uzondh e ldstoeattlud eeo wOiu ig I'ot'be terd e-'
doch vol gens nHe berichLen welke nu tot Ons zij~
g ekollle~
hO,efe die, overigeus bijol), ODlDf>rkbnre,
v~:H'bete tID g 7;lCb slecht a eon oog enblik doen ge\,oelen.
V nu n eue of toeanderiulT is geen
sprAke
eu
indi eo de Regeel'illg nRn-r Nederland mocht h~ bben
getelegru.f~l;' rd
in !.len zin wanrin het .fl. D, v.
A'. I. nlhi er geacbreveu bceft, dun ie do.al'door ook I)U
weeler llf~U bel, Opperbc:stuur en het Nl;;ldf:rll1nJt!~IHl
Vul k, een deerlijin~ t{.1leursteiling ben:id. H ", t A. lJ. v.
J),~. 1. j nichte en j ub eida l'eode -al~of de oodog geeill·
opnerue!l .
1 ~lgd w~re, eo ee n p~8.r dngblasdJes t~ Samsrn-ng eli
Soerab.u~ maakten zich tot zwakke echo van die triomf.
'l'Bf\\'oncieriug troffeu wij ke e1' op keel' in
y er5c:hi.itle D(1 ~ bladon kl n gt~n o\'er ri!~ s~ p. ds
kr.t.~l. ~Iaar bet A. D. v. N. I. i. werkelijk .l.cbt
an-a, VoigGn!! aDze in f ormabi en dotm de
wgcltchi ; het koo t de beteeke[]is niet yOU 't oeen Ine u
all (Hi huu pligt, cu Iran nlltHH) wlsleiding
he t tn edl.'d eelt, on U tl61llt mnar Op wat het hier en
>'/l1l do bedoeldo kritiek.
daar hoort, w«ar do or !Jet dikwijla eell t.oer dwuns figuur
(Alg. D. v. N. I .)
ma .. kt. Zo." dee Ide he, onl.ngs medo ee n b."ic bt ( .. "
de ~:.!lstbeld wallrvun bet eohter zeide zelf te twijfelen)
Sotrabcija, 11' AUgU6tUC. Wij rerneIllell Jnt de ahi
alt~ zou gaue rull.l Yau 8:vieteu to Ctiijlon asn telegl'utn
kOUl mand an t dezer llideeling overgeplnu.ts~e kalonel
I~ e~ben ge\'on.den , wunrm .'lI~tll last werd . gegeve n onnr
F rappier 'f crm oo c.le!ij k den n September a. s, ulbiel'
AIJ e ll teru9' te keeren . Dit onzinuigo btlricht vond zij u
YBl"Wficbt wordtj in fer- bund uall rmeclo zal de kolollel
oOI'ijprollg In eCll gesprek dat ten buizo rnu een der
Wi gge rs nlll K m'cb e m ous medio tHer maand verln.te n;
~~:!t: I~uet~~~~it.m, woue nde URn den ilertogsweg, Lad
om het ko mm<'lUde1n<mt von Sumatra's ,Yeatku5b te
gnnn ill1n\lol·{!r '.: en.
(Eoe?', 11bl.)
Iudiell bet d . .v.tv, N. I. ook maar eenigsz ills op de
hoogto WUl'O, zou het we~eD dut de beri ch ton ollltreut
de VJ·edelilOoderi.HlUdelingen, tot het- openeu WU.U.fV8D
N.!..A.R o:s& thans verzekerd \Vordi; is de dief, wn&r\'!l.n in
PaDglima Polilll twee A.tjeutlezen te P~01Ul" eli SiUf1Q.OnS bl.d vnn gi,[er on werd melding gem •• kt onder , POl'O ZtlU heb?ell n.nllgewc ht:, slechl:s ilt!t. g~'olg WfU?t\O
vun de btllllGellugen. vau duu !18aistcnt·repideut KroesldD.
nc:c opschnfG "Pfi,rate ex:ccuti(/' eeo ontslagen kettiogVoor de o~ r van N ederlaml verheugen wij er OlIt) o\'er
ganger: zoodat OD ze
omtre ut bet to ezigt
dnt het; piau tot ond e t'lllmdnien (otu(ll in 't 'wafer i,
in de inbDd~che govangeni t!
n iet gcschreven moet
gcpallr;n, c~ , het komt ,O ilS \fOOT, dut ue Begeering hoa
worden bcuchouwd.
tler hoe b l:! ter. den oSMtI~.eui.-resHlt1nt Kroesen, die gotoo.ud beef!; Dl~t ,001' zlJn tonk berekencl t a ~ijl]J uit
AtJ eh beboort torug to ro opo n.
BlrOG-GEN, EGn reizigor de alt ons mede, dBt de
D ~ l~ egee ring, 8chijnt van 6en derds expeditie voor-P-ju g bij G'aijam in hd distrikt Sero)!dol io zoodnnig
eeret
!Hets te wlllen waten, en haeft den tij d voot' het
7erVnUen toes tr.o d re rkeer~; tint, heb ter vr.wdromiJ.lg
zelideo "an zulk cen expeditio io 1874. luten voorbij-

j

~!tij neemt h:~m bi) I:/}I arm eN .flflat 1I/{;/' hem, fa Zijrl~)1
lit ,~a.D.g mil \Vel oe .. B
o[ er wel Hi p. ~ cellS eon na.u-

fir

klagi; b!gen )elj godnnn is P <\VnnroTU r;enut PleD 0118
ander$ e,en inspcctcllt r Hoo~' I~r:ln tl, I~'n n K Ollztn itft(Jb ,
zou mon uiot l '"oor om~ nllor wolziju, aile bl'ioveu d,ie
1!an h ot pOBlk~nto Qr kOlllCU of gkau, - - bcgl'ijpb gij _
~O: o .... en tjcs kllDn6U optm lUaken om to zion,. of zij
oak Boms ecne Ilanklagt bevaLten, (jf W'fll eon gewone
COrre!ponden bio? In bet la.t.to go,.1 ko u mon
~~ brieveD .eiiig opeD tnaken; en mon ·.OU •• .01fa

genoemde

Crediteuren.

wei open kunneli b ezorg!;3n .
Po,ta. Ik begrij p u, ik bogrijp u ... Gij behooft mij
dit n ict eans La 7,;eggen, ik doe het reed8, ni et &Is
vool'ztlrg6lD~utregel, IllStl.f Jneer uit nieuwBgierigheid.
Ik bmu:.! Bt~eJs Yan verluDgon de ui euwtje8 te wott1D.
Ik verzeker u, da~ h e ~ de lUec:st b\J e!le ude IcctUU l' i:t.
Er Ir.ijt! zoo Ylln die briol'eu: di ~ Juen" met ge uQt lee,.,t
, •. ~ornlUige t oes ta.nden ziju zoo juist bei'chrereo .•.

en 1iticht~lijk dut; hot i~! ... d,ikwiji ~ noO' b~ter anu
hat dagblad van Moskl)U.
Q
Burg. ~ el zoo,! .r.eg Ullj dR.n eens hcbt gij niets ga.
lerum b et!'~ff~i1de zekcl' nmbtennnr ta Pe tersburg?
P.o:]ld. ~~een, er is gaen sprake van (!SD 8mbtena.ar
to PetcrIIlmrg, maar weI spreekt men Ze(.;r v9;Jl over
~ie van KOIHI:"~,ma en .Vf\-U S~ratofi'. Ret iI:I werkelijk
JRmme r, dut ~IJ do brlcven met leea t-, er zijn praobtigo. p.... gc. blj .. Zoo bij voorbeeld schreef onl.nga een
lUlteD ~Dt aau. ZlJn Hiend ~n gat' hem op de mee6t
gnpplge malller de beschrljving van oen bal ... allern~.r~jgl:!~, ~oor~ /Il k leef1 tnijn baste V[·iend." zoo schrijft
hlJ ,' nle In dou 7.cveut1en hetuol, sr ziju een BaDtHl
jongo lliei8j~8, de muziek apeelt ar, en de vOAnueldra,gar daust. ... " Dnt .it! wezculijk wet \'otd ; ,"ear veel goVO,~1 g?B o h~~V~II. lit: drnng d~zen brief op21ettelijlc bij
tnlJ , wtlt glJ hem COllS hooren?
B urg . Dit is. ,01' h.o t oogoublik de zllak ni e t. 'Weett
;JU!~ zoo gIHHI, I".~n. Kouzmihwh, in gevn~_gij SOUlS Ben
,;lng t of beschuhuglng. (HHior do oriere n lllOgt ,inden,
(h~UH~ <ttl;) r;o/Jdc-r 06JIW(H\ 5Ichraom tot' ug to houden
Post(/., J\{et ze~r vue{.l geno~goJ1.
•
Amm,. PL'd. Paa wunt· o}>, den ett n of Alld",ren keer
t~l u dtt nag leelijk ~f;l staall komen.
POlld. U! wiju bemel!
(Wordt . •".olga.)

SGHEEPS-BERIGTEN.
Aangekomen schcpen
te Sn.uluraut;:.
Ned. llrik '11urtur Tjio Tinng H oo, !)ekaJongllH 15
Au g. Hill.brulldt,.
N ed. Schooner Acti v, H u<!jie 1\{I)IU'lIlllt .Aluiu, Blludjarwo3sing 11 Aug. Hcim,
o

Aangekomen Schepell
~

va: '!

~:,~f~s. (~el~·p:::~;)w~::,e r l~~~ua~:;~a, J;:~tl:i ~1~~'i;'i~~\Il~i~:

Crawford, 'fun Hatal'in ,
16 .Aug:>. Ncd. lad . staoms . .Mi nisler Y. Staat Rochu ~~c lI > knpt.
F, ll. c'ransen, f'an Bali e ( Boelilin~);
Ku;J!plaatscll Ned. Jnd.
hark J3ringin , kapt. lJc ng l3akka, I-a ll lli em{l. i\' £!ti , lod , bark Eli·

,'j"

zlbeth iIlarill, kapt. 11 J.

~luller, \' d U

Vcrtl'okken

Aru3/cnlilm,

Sch{~pcn.

'y an SO t~1·flbaUC\. .

Sourabllija, ge1.ug', 1>1\ Sa ·
Lio ng, knpt, J, Didorik.!:-,

Ver'll'okkcll PassagieJ's
YOU

I

Butn.vin .

Naar Nederlnlld, met het Ne,l, schip KO ~lllv pulicc nI, iuqJt.. Dicuil.:e,

~: ~a~:,:nc~~~~~~~'e, GK~~:,CllNCoitl~~~\·;H.l\I19!nc:y(~i~, ra~~'fCl~;~I! J~~;t~::!,
SchuiJitlDbu r; r,n fam ., de Quant en film" Albers ell fillll , LemlllerillCI!: ea raID. UC1I SS, Zi1n~ r en kind ., Sehlos9cr en eeht g., \lleH.
\\\r:djl cn i kindcren, jufll', liar, kin,l. vall }<~I s hollt, I oud,·oflL,
13 cllt~Iag-eu, 11 gt!llilS!!., 4 l'eroo rJ., milit.
Nallr 'l'jilatjall. met bet Ned. !aul. stoomscbip Vice F rl;:.;J .:r"t
PriD!. kp, pf., Veil mall. mcn· , ttu Penon. lU~:Vr, Lamoltll. ben el'en!l

.1\1'. trot!lleu,

J

·Uitbestediugeu. enz.
Op Zatttrdag {) Septerllber Illwr (leu Rlr~i dllDt \'Ill SII.UHlrl:lug
,'oor de hewlI.ss cb ing vau wollen dekeui eu Stroot,akk.(JJl (JU bet
\ llllen der la(\ t:~ tell, um (1i{)lIstc ,·:1.0 bet stnd!'lf'fJrhnu.d aUller, ~\!dl'»
reude 187ti, den wel 187\;, 1Uen 77. "o u r\,a~rd (l n Ii.ggen tel' inr.rq;c
op hr:t RC.iidcntie knntoor "lhier,

OJ' Maau.bg '1 SClltemb(:r dllor dell Re$ide ut \":\u Vcbtougan (on

:~:ellaab~~:~~;d:~~~~n(~~:L:~~il:~ v~~7t~t !~c,glc~~~n~HLoll~el;~ltl h~~t~~
Shahb ladco

\"3. 0

1871 , 1872 eo l ~n .

UO! ,

IN.}.j.1l c~ 127 jt),

tt~~;~:;~:~~:)~~i~:r.t:.~ti:;1~;~~:'~~:~!~';~):~

K••lj,"S". g.-

!~~~~r:~j~~e~I:~!~~~~:t :\~~~!Jae~~;l~t~!~':dl;;o~~, Snw~ug"u
geleg~ll

tl'.lt

ill het. iliat rict .'S nwang3n ;
allen gllle';cn in IHlt reltcnhcbap ell tie resident.ill

ell

Doro,

P1:kaloll\!::w

cn"~~r z~;:lek~ ;~~~I a:t ~::: :~::t~:~l~:r:~u~e~a:~~ gr;~!; l.al

Ivor.

: ;. 1:i;~~·I:i~E:;'~~.:':';1':~~~T':I~'~~~~:'~::~ir~d!:t.~b:~i~~:~
l CL
wlrk

rl'gt \'oor, om glluolln~il
niet It gltllnell,
wo,Ull~cr de prij ~ (l ieu de huoglte inuhrijver ,'oa r het hout biedt,
door l'bar te Inag wordl SC3cht, :wouo,t de tvlowijziug L1iet diU

nitdrnkkclijk

'Ioorloop ig 7.l1 Sl" ~ o:bil!d.etl,
Dc nHlrWlll'rdeD liggen ter Jezi ug tell
un Pdr; alo DgBu .
dUD Hi Seph:mber !loo\'
'IllOpdeDiugsdo,g
huur
llij% lIou". woelte
'&11

burl:ic \'All dtlJl Reli:a.ent

Rt!"ldeut vau Sauuraug
grundeo, gelegtll ill. bet

UtiLI

.

.

D oor den Ageot der' Soe.r ,! Weelkamer to Kediri in den 'bodel
YO D wijltm Tbo~u Robinson. binnen 2 mllDoden Da · 27 JDllij'1876.
D()~r d~ eJ.:eco.~n~e in den boed!!:! uo wijl.n den }en l.oiteDa~t del
f~~I!~erle H. KUJJpei' te OenarsDg binoea 3 Mllanden 01 . 26 Ionij

Door de commiullrilllen io den boetlel'VBo wijleo dr. ' Hofmauo
te 'K atta Radja onrlcdco, bi nneD 3 maaodeo na 22 Jonij 187' , '

den

Door de cOUlmi!JJJariuen in den boedel van wijleo
2. LitHe.
nut F. H, Bollaert z, binnen drie naandco DS 14 Juoij 1874.

Door de Weeskamer , le AmboiDIl in deil boedel nn wijtcode wed,
de ,Toog, gcb. OO!'ltermall. biDDeo zes mallnden Dll IS Mel 187',
D oor de t,e.\t~mentl\i re
in den boedel VIlO ",Ulan @n
~:c ~;u:;:t~~~4~· t, faD Wijnen, te MaJ llng bion~o drie maanden

executeureo

tavrede noD. "
f Het bewereu dat geoeraal "au Swieten in 0,1 zijne
krijgab3 drij\'en voorijpo~d hee f!; gollad r jij evon jllist,
o.ls dut ill At.jeh . de "~1UpOUg8 dio zicb BOg uitJt wild~n onderwerpen, \'o at voor foot t.ijn gauOIuen," K o]o·
nel Pel zal eOlia hal'de taak htlbbtlll eer hij Atjeil on ..
derworpon been, WnnOOL'r e lke atrijd zoovoal off~ rs
kO!:~t nIl:! het VOl'meostereu vn.u de drie of vier verstorkingeo, wua.rop th aoe onzo flAg gcplant iu, Dadat hew
het bevel wc rd ovel'gegeven.
.
D e heel' "Vorstwan illsinueert dot er zijn Qllie tot
verstcrking hunner argulUent·en ooruatbarendor tij(ling
lln!,r Hollond zonden willen schrijven,'1 Hij wijze de
dl\gbladen nan, die t \Jt dU81' ar uerichte!1 vaD oot'utJt·
barendon nard verzouu en hebben . .Kn.n bij dit llie t doen
dnll au twoordeu wij met Zijll Oeigene woordeo r unt he~
toedichtf'n van d orgel.ijk e bedoelinge ll cn bet sprek eu
van IIso tntllige n bladen uls men zo niet bepaaldelijk:
n.anwijl:ltr eene houdlUg verraadt tegeno\'er d o geueelo
overiga pera, die aBeen in lien smnak k:m va lle n vau
dat gedeelte vall but publiek J daL II \'Qorstand ers van
8terken drn.uk moetn genoemd wo r u.e n. AlIeeD de Ja va
Bode wordt gcnootnd, maa.r do luwr Voratmtlo apreekt

"Wei telegrafeerde kolonel

\et~

op de

In oen .tuk gotiteld Ben Mail O."zi.ht markt de lndilr
stoa't; ~elleraa.1
van Swieten in aile op,icbten t. ,erdedigeD. Ma.r het
i~ ongerijlnd te bewereD, dat de goeverneur·generBol
zl~h. heeft ontuouuen van .d woordcnpraal t " omdat diu
krltlOk zou kunnen uitlokken. D oor woordeopraal kan
Olen SOUlS toch weI effekb maken, LUaar op fel ten gegrondo kritiek niet tot zwijgen brcn~cD . In geeD go.
vRl behoorb oeD machthebbende zich te outhcuden van
aprekt'm, . WQnr u~l dit noodlg acht, uit vrees foor .. de
meest otlverdien do \'~l'\"'ijten van 8ndersdt!ukell en 00-

De Indische pers.

Hij i6 :[; 0 0 &truks ~w en bij mij op het kllutoor
gewtyci3 t,
B""g. En wn.t donkt gij or van'
-r,o:;td. Wn ~ ik cr va n !leok r Dat wij I'>dll oo t log zul~
len hebboll wet du T UJ ken ,
..-hun . I (·d. Dat is preclea mijh idee ook.
13wrg. DIHl ~\i~r gij bcidell het spoor bij stel"
Postd. Zeker. eeu oorl0g met do Turken. De li'l'a.o·
sehaD bo~ben n\l~B in de ' '''in-I' gC6tuu l'd .
Burg . Oorlo,g met d(~ Turkell! Daar zoucltm wij het
meest onder l lj JelJ) meer dan d~ Torken. Ik beb aen
bdef ontnmgen .
PO.'1td, O! Dus he buon wij g~ e n oOl'iog meL de , Till'·'
ken.
IilfT.q, W'el nU Wtlt \l egl: gij
C[' \'fillr Il'a n Ko uz·
mitscb?
Postd, ~rat ik er nJ-u \leg . . e ll gij Auton Anto.
uoyitsch ) wut zt}gl g ij ~1' fun?
Bur!!. W:rtl; ik 13 1' ra n zeg? Ik Lon J.iet bll.ug l IUflflr
~ ocb _b ell 1k: nieL r egt op wijn ge rna.k, liel; gild der
Jroop!ui en der bUl'gcrH ID nr.l(t ruU oll gel'm~t , ilion zegli
d at )k bun -recl geJd lWHt.. ElL waf; mii beta'efb wannee-r ik dew of geno n.l cellS ;et!:l ont o~m e H hab, dan
wM het zontler CI'g', Ik \' ;'IUl g mij zc lj'rJ weI CCJ.HI tlf

duo!'

OP.den l~ September
den DirekCeor, VlD Q. E. ,tD·,N. &t
BILta'Ja." va~ bet t ... g.p~rt uo zout ,nit ,de ,un: Gouveraemlnta,,'."
B~t!:b;~1::i:g~~o:::ae:d:~:/'~8~~~r\:7:r :::~~&r=rdkuB~ en dt
we' tot ntu,mo. 1879, ,pe-bllf1!ktelijlCe 'IoorWaardeIl tigge1~!;~' i::r
ge
reltdentie kantorea ta Bat3via, Somoraog ,e,Il Soeribaija' 00:
in de l()kal~o .d~r Kamer!!! 'UQ Kaopbandel en Nijf'~held ~D der'
HaQd~11V9retl"g'ngeo op
pllAt.eo.
Oproepin~ vo.n--. -n-e"'-b
- l-t-e-u-r-e-n-e-n-

aan . , dat het den beer Voretmtm ,vrij

De Ja va-bode blijfr. in deu toestaud
A.tjeb nog al~ij<l h et~el t'''e .ien:

t~l~;,

ooge~blik

boo.fdm~cht moet ":')rden Y.ersD1pperd, ' Me~ 'het uit·
bralden van den krlDg .. worm de troepen zicb bewegeD, zullen meerdere etrlJdkraehten noodzake,lijk worden;
eD om in bet binnenlo.od duor te driogeo tal een
.terk expeditiekorpo worden verei8cbt."

NeJerlaud 'fertrolt, ee u brit·f uit Adell, waariu o. Q .
wenl med oge deeld~ oat een meclepassagieresse, zekere
:i\:[evrollw !i., het zoowel den KOlnmnndant van g el1{J c mden sto omor alB do paasa.giers door hSllr z-fJoder.
ling gedrng zoo Illt:ltig IflfluUe, dat de .Kommandant
gHUO('Hlzll-ukt
wns
baf)l' ao mtijd8 nrre8t
in huur
buL op te JeggeD, Op zekerell dag eohter acheen hanr
dit dermate i.e Vi"l['Ye!cll , dat 2ij o,er board sprong
en rel'dron/i,

lle. heereD, K ornt cr eo n arabtennar hi er?
Burg. H~ b t gij ai:' nog Diets va n gt!boord?
Post~/. Pi otr Il'uDo vit!'lch hceft tnij het nieuws

~:;~·~.!~t;.·g~·I..h.p It.ad.), bijk,",lrakl;~bdlg~Dd. Qleia~.

1· .•

~orden.

.

D oor dc A.~cllten der
\)()I!:l el \'an wI)leo U, J.
,TulJj ISH .

Socr. Wecskaw er te Prubulingll io den
Schllmacher, biDDen drio, maauden at 7

d;;::'~+·;~;fi;L~~':~~~I~:I~; !;:~~~;;~i~o:::C:::'~~i.!:. ~e,~. ~:~:~
B~::i:,tl:i:~:~Il~r::c~:a:~on~O~{~el,J~rij l~¥~e,o

W. H,

Snetblage,

De~~~I~ ~: u:(:ae:~!~l~~tn!:n d:.~ ~::::ldevD3:1 ~~I.p;uo~j ~S7~ '

wa~~u:~ ~~~I~~.:~~!~U~i~:e~c~ri:o~:~D'~~~ :i~i2Y IJQutlj i:~~~
J,

tc

!olliu •

06"or-

~:)r\,~l: r:::i:~m::Dt~p;t~t::!\\~~u!: ~~.e~~hS:;t~r~I~~e:iD:!:' e~~

Rlaa nd na 5 Anguilhu 187·10,

G. D~:~lP~::il,e~~~~c;:e~:lDinJ.

~~. ~~l(l~~:tt~~aCi::eIlG V::il\;~k~~ ~~ ro

Augt1!'lttu I SH,

Door de (Iauvaarders in deu bQedel Vlln wijlen J. Siue-ck.
drie
fit!. 31
1874,

lU33Dden

Jlllij

biua.n

BUITENLA N D.
De graaf van Parijs over den
Amerikaanschen burgeroorlog.
D e graaf nm Pflrijf4 heeft als adjudaot van generaal

!!'~~~~lt~le8~~i~l~e:e:!~~tld:e~:~e:nnez~ju e:e::~r~~ ~~n~

ka~rten Yoorzien, bij l\fi"hol Levy in het Ii,?;. tze~den.
Sedert lange j !u eu was de nooggeb')ren 8chrijver een
zeer ge waardeer(l medewerlcer VRn <lo Re-vut! des Deux
MOlldt!l, waarin zijne artikelen, zooJaog bUD auteur in
bAlIiDgschnp leef<le, anonym werdeu opgenomeD. In
het nummer van 1 .Julij v.n geuoemd tijd8chrift komt
con Rrtikcl vnn dcu Gro.a.f voor O l' er den burge roorlog
in Auterika, De redactie vestigt in ce n 8oort; van
voorafttpraak de nnndncht 0(' het we rk, dat wehlra ,or8~hijDon za.l eu deelt dn~ruit ceuige p lH:lBRgett made,
d!u ae.1 scb f;l ("pe ve rof) nleellug \'3"n coups d' eta.t eo
een WnrUH) , Iof~prlln.k op de mo cratii'wiJ6 inatellingeD
beh ehen. D:tllg8 \'oor ~e ui euwe o.flavering der Retw?
iI ~ t li c ht. rltUg', k ou ceD l)o.lrijs t! be co rre6polldent van de
Tom!:] d,~ ge citeerde plan.t~len II/til dit Engel8cbe blad
Heinen. I),) grUH.f fan ParijB, wiens etijl zt:er door
genoew(\on corrr sponuellt wordt gep rIJzeo 8chrijft in
zijo 110g niet verecuen ell boek werk het volgeode:
DEon coup d'etat wenl tegea de oon8tllutie der
Republielr ,gewoagd, door di e Ol!1ogtige oligarchie, welke
in h e t zuid tl ll hc c rsdhLe e ll la"g~ n tijd in don Baad
des Yo lk~ hot o'r'erw igt had. 'Yn.llceer het gemeene
regt, IJdwel k nan de winderheid de eerbiodiging barer
r~gten 'forzekert en KflO d", mc ord .., rheid bet volle
genot van polHhtke mng t, door eOllig deel der maat·
I3ChIlPP~ is gescbondeD, do.u wordt, teDzij die unv"l
kl'llchtig is ltfgeA1Bg~1l, het ciespotiame geboreo. Toen
uu ~Ili(hdijke Stut..:!D iJij re rerkie£ir.g \'AU ee n Presi·
dent in 18(JO de nederJaag h"dden geleden, zochten &ij
door fc h:-ikltBlljagi ng of m~t g ~l w61d den in,loed tQ
hHwilinell, waarV!1[1 lOij t.ot nog t :: e ten bate dsr elal'arnij bad den parlij getrokken, eu terwijl zij luide de
woo rdc u n Onnfh!lnkelijkheid e'l Vrijheid" tleddu wearklillkeu r trnpt,en zij een b e ili ~ Yel'boud Goder den voet)
zoodra. de stetll der natia zitlh tegtJn huone stuatkuDde
Iud YI.!t'klaaro. S ucce6, "Tat de <laden der roanue,D,
die door de Vo orzienigheid ziju u itH>rkoreu, r eg t,aardigt, was donrbij hUD deel oiet en de overwinning
.J~ekra.chtigJe utJ ztlak 'fan re gt en wut. ToeD lf crd be.t
nansch(,Ju\'iCI, wfllk eon Bc uat VIlli vel2'rkrllcht de ~rootst
mog;)lijke \'I'ljhl"id ell de ge wllol, t~ n\U \'r ijbe i,l
\'olkl;!rtm gennJ, die gelukkig ge.t:.oeg zijo hnnr te be~
zi tteu '3ll wijs geuoeg' hau,t' t o beWiHC11. Amerika had
I'eede ceu d~r tUlltJ ijelijkst" n:lllgs t ukkcu '\"0.0 onzen tijd
opgelost door libel'ato ill8ttl ilingou t~ midden eeuer
dem oe rntia chc 1L1 '~ 8tsclHlppij i.c.l olltwi kk eltlD, maar nog
wu~ pr ge t! u e gro )!c birn:enl llllds chc crisis olltst.aan om
hare s,Jlidit.eit op do prod' to attllleu. l\feoigQen
voorape ld0 dl~t uij d~n ee rdt t! 1.l tJl.:8te a E'torm daze tee~
dt..'rl~ phut \lit ~~~ r:elJ bl)dl'UI gOl'ukt 7.OU worden, die
nil!t bij lll ngte WilS bl.t~r te \,lleJ~ JI . .De orku.ao va.n
den burgeroorlog stair op on jui~t; de Itrachtige boom
dor AHlerikun.n~H.: hB illstcdlingoLl, die 7.iju Bchuduw uit·
stn.ktu ov or lI et I I~rlll wB:l-rin hij zulk e diep;l wvrtela
had glJ9.1Ilgt!l1, htw ft; h ~ n '(oar bot dreigeud gevaar der
vc rn itliging bC-A ll.llI' ,1.
Bij lle 'l.~ cri:f ie leerJe bet
Amodknaul!lclu:! volk I> ~ ~tl r d ilLl l)oit lo ~nren de wa. rdij "lUI r.ijne cootltituli e ho uDe n l en het b::lwl!tl:s ,voor
de gn li8l~ h o wcreld, da t 1H.~t stnndbeeld ..Ie Vrijbeid
aeen ijdel IIfgodtlbe(;)ld i!:l, dnL uoo!' blijft iu Jij ure dee
gevl,l, a ~~, Ulnn r d e IH:- ili ge b~t!l llteoi 8 eener wagtiga godbBiti. liio in t:~gtllll'l p oed moot word e n almgero epsD.
D I! gl'anf \'f\-U PIlI !j ij \'.:rgolijkt, of EOO men wil,
pltutlet tegenover elko.udeJ' den Hijhcidsoorlog dien de
A.m (l rikf~RIJ 8c he
kolotli~n tegen de- onwijzo regering
van het woederlfLrHl wlL!lgdl'll, t~n de wOl'stelillg, welke
J

."0

o

1I

driekwart ce uw luter tU.9scl :t! u

N {)M(j e n ~uid

pl~at"

vond , dIet tooll oel
achrijft; hij - II 1:\1 hetz;elfd~, de
natuur \'nn hat land is 1:'IBdIJrt d~ n olllLfhnnkGlijkheidaoor]og IUtlllr weiuig ve t'ltUdenl efl ann w ~atlk&ot~n. 'zij~
de acteu rs Ilftkomeliugon \'flU 'Vnshillglous 8oldateo,.
In J.io eerste pogiug \ler jellg,{ige , AlU eri lcaaul;lche ~a·,
tie 1 Olll htu\r militaire magt tl~ org anis eron , zitlcn wij
lien 'l('lorlooper VIU} IS6 1, eu ;n du kl~iue logers, v~n
de \'origo eauw hot Ulodel VaJ] di~, welk.e: in oQze
dageu Ball den burg6rH:rij~ deelnamBn . Toeh ~ie~t' do
ao.ndacht geresl:igd te worden op kenmerkende punteD,
w811rnODr zieh de beida tlOl'Jog~u, zoow~.l onder~chf'iden,
alit d~ oW8tl\nt!ii(h~de n, wnarouder zij wdN" n , oDder~
nom en. Jaist door dnt yelen met dit '{erB~ .bil g.~n
rckening hiolden, werden hunne ,·erwaohtiugeu · aang.nnde dou jon g.len kll",p,t,ijd door de uitkom8t ge·
lf

-

~!;~:t;=f~\:~u O~~~:\4~~ ~Ie~~~ee~, ~~~:~!~onu~~e:, ~~::d!:
zij, das do gecoDfedercerde staten de krachten VBn b.e t
DOorden <Gu,l. n uitputte n. Oolukkig, d. v<rgelijking
tuaache" do nobel. boweging van 1775 eo het Da.r
d~ wapeml grijpan , d~ol' eigenoa~~ van elavel:l in 1861.
gini •• oowel uit .on militair . ale .eeD 8taatkundig ooS·
pllnt, gohe.1 en III mank."

'

·Daseh.ijver .·toont verd •• aan, d~t . to.nde koloniiln ,. v.oor d~ welwillend?eid, betoond .Ban b.t .'I~gten.d.'le·1
.
.' ,
ger onaer BourbakI ell beetaaD In .eu graUlelzul1 me.t .
.
AaO!t;es. lagenVenduti.(!n.
hot g..ezag 'an' het moe.d.erland '. er"ior p.". n, de. etrategil.be .position in banden der Engelo.ben .. aren, d.
bot ?pa,~brl/'l;: 1870-:-1871. . Do da~kbar. Fransoh. reo
- . -- _ __ _
pubhek .•• n de ZWlleerscho re).'ubhek,
. ' .DoDd.rJug 20 Auguoluo. Voorr.fteniug •.n teo
opatandelingou ..n•• ·te .winoen, Diet. te verlie<en bad·
dq en ... b••lvendanoletveralagen bohoofdon te 8(:b·
Rondom bet.vootstuk der ZOIl Bullen de .wapensehll.
hUlle.an Mevroo" de wd. Diedrik • . ~ii Bodjonll door
ton, "ano.or. de. vijaDd tn bet ba.t de. laods .ieb bo·
den der ve.r.chIUen?'o kantons worden 8.n~ebra~t. De
Soe.man en Co on voar rekeDing.van belangbebbenden
Tond. In 1861 daarent.gen waren do geeoDfedereerdaa,
lop der zUI I .al pr~i<en mat twee groep.~; de eene
fan onnitgelo.t. pandgoadaron t. Sab.cd.ran door den
groep .al vooret.nen een te. dood vormoel~, door bon·
pandbouder Tan rng Tjan.
die in opotand kwamen, in het b•• it vaa ltd land,
waarop zij aanspraak maakten. Zij hadden dit tot inger. on ellend. ultg. pllt Fronocb .o~da.t, . ~I. door cen
----_....::......:....-c-'_ _ _--,:~-_
ottOodhouding .de, slav.raij on bunner leger. dri ogend
ZWllser.ch l.ndmRD en e.htg.naot h.fJ~nJk wordt ant·
Doodig. En zoodr. hun land be.e' W•• , v"ldea .ij
"?,gen. De andere groep ••1 ~~etaan Ult ".,enzelfden
~dch o~erWOD~(m . Wat in den onBfbankelijkheidso orlog
krljger, nfacbeld ne.D.)~ode van ZIJue weldoenersJ die be m

IEeu. parlij leubilaire'Goederen.
J7rfjdGg21 .4ujJull"., .
. zollenook ',erkaobt worden;

(1146)

ADVERT'ENTrf.1.
N.
J..I!t

~~;~B e:i.tk~~ner~et~a:~ij::;d.:o~:lij~1.7::' ~::r:UI~_
.choon somB met lIIoei,e _

.jch ,.Iveu onderhouden

~~nd:'~~:1:t~e:~~e~:~ :~a.~e::~e~ie~~:~d, ~~. !::~~:;

moed ni e t opgegf) ven. ara8ndag avoDd lS hij in
do Or~tDOl'lle GUllrdenil, tiven buiten Londen, op geHtogeu. D e baU oo W~araan ~ijn vli egtoeatel b ~ve 8tigd Wll.li, steeg lU ~ t ouhaggelijke 8uelh cid omb o{'g.
Nu Was het tijdotip gekomeu om ziju6 kunsten t e b e~
prOe VtlD, WAor deguen die lliet den stoutmoedigtlfi uitviuc.le r in doa balloD zat, RfHzl;;!de lang voo!'dat h ij
t0t38 tonu uat het hallilbrekcnd wcrk ko n begiune n. Eiu-

,; Door deo fcrrad erlijko voorzorgen van den minister
fall oorlog, rur. Floyd) was het Ameriknanscbe lego r
uit die St.aten ve. wijde rd, welk e z.iju %.uid1.· Jij ke nJtHJ,e pligtigen t"gen bet ge ug dor Yer etmigde St.a.tell III
op&tand Eoc hten to bri}ogen. M t'u dee G.. dHll twldll.teu
de eer aan van beu te verouderstell en, dat r; ij tllUl hun
vBandel g tttronw wud~lJ hlijvelJ . D.:J furt eu en tui ghuizen tier gefeuereerJen wnr811 on~ m811t:e ld en juitSt
d oor de mann~lJ, wie r plig t lwt was vo or de al gemeene bela.O RCD de r Diltie te waken, e ll de troepeu die
~allruit v e rw~ J erd ~n o,'er Texlltl l'tH'spr~id waren, .I:ad
men ODde r de bevel en ge~l&ll..tst V:ltl ee n man , die ellkel
gekozen 8checn om beu t e vc rrnd cIL Maar j ui st door
dat de offi~ieren deL' re gu lie ro tN Cp 1;}O \'er vn.n de belS~haafde Btrek en vorwijderd '.,,·ard en, waren zij neemd
geb18n:n aan de hnrtstogteiljke PfLl'tijtwiaten en hadden weini g atteu t ie gowijd lUlU do bow(lgi ng , die 111111
,'oderlsud in twee rijaud clijke knmpen f6rdeelde ."
Wie tot het Doa rden behoorde, sohrijft U~ graat' van
Fa-rije, gat ann de roep6te m der Regeripg gehoor,
en 80mtnigeD vol!.{de n di t ,'o.)rbeeJd , Bchoon do or ge·
boorte of familiebet.rekking nnD h et Z lliden verbond en.
D udl de waesten, doo rtrllk kull v.nn bet geloof ann de
" ff.on derl~k.

StateD,

V81ldutie boudeu va n ZEd . frntlien en goed Qnderbtiu·
den inboede l, waaronder: Ee n g root maslJief MalJoDie-

Mevrouw

tijn d:e~a~:te6tr~jo: t~s~~::~~ij~BII::or~e~li~~~:~de7a::
teu slotte bchoudon op de .ard. t eregt te komen . Do
proef knu due geslaagd ge no emd

wo rd eu, doch om ·

treD t het praktioch nut \' •• den to.otel be. li.t dit nag
niet .oel. Voorloopig heef~ het deu SChijll al,of bet ni et
veel mee" UR O eeD ge wijti gd valscherm ia.
- rr oen de g(:wtl 7.c n kO ll ing vall ue Sandwich.eilandon .verza weld werd tot zijnl:l vad eren, wer d bij begra.
Vull In eon mantel van vogeiv ederen of pluimen, welke mantel het ei geo d01D ge wce Elt itt van verac heh1606

ge,lachtell van chef•. -

venduti. boudoD v.n H Ed . inboeuol

hetwell<

Treurige afloop van den vrouwen·
oorlog tegen den sterken drank.

-

van policie to Cincinnati e

Ean talrijk publiek woo ude de blihalldeling dezer
zaak bij. De 43 danll:tt, groote n.:ieela van ge vorderden
! A'!i ftijd, waren all e !l vOor <1 e rt' gt.htl.ul!. vArBchenen en
Domen sen hondin g nl" mBl'tC'llareSlle o aan .
T~ee advoca~.eu, d~ ~ eer6 u Stunley en R ogau8 , slon-

den haar t.r zlJde.
Da he e~ MarcLallt, die op Je~eD dag den rl.!gltlr~
8toel bez.olite bragt nno de dames de tegen haar guo

1.00

geh eel en a.t u iet bekell d
Ge ne

U}ag neti sc be g rot ontdekt is, Wfln fva n eell Tci zirr~ r die
bezocht h<:'eft, het vol geude verhnalt.; Na. eeon 't og t;
v a.~l 1 1/.;. mij.I, uoor cell .o~ deru~rds ahe ll gan g, bO'iond ik
rulj m et IU lJue medere lz' gers In cen lange, docb slU alle
ka~ e r, wier w,n.~ ?on niet V8n k.lllka ce ell, docb van geeJ bruin en l,WlI.l't; ljZere rts wa ren. T., ou wij de kalller binlJtmtl'a den, na melJ ~.ij ~ (! lle a fwijkio g' \'an de magueet.
DIUl l d
wuu, d unr t:l.j zich 1.00 Hll OI bewoog, dqt men
er gee ~ oog op k OIl {IGudtw .. Oo k.onderv onde n wij ee n
eelle £u dderlll g, welk e op den
zouJtJ rling g vuel rug bcg~D e n tut BtI,o de toppe n OI;: 'I;e r f"inger8 li ep.
Toeu Wl] \'E~rder kWl1me~, werd dat gal'Del bijna auv er.
d.rtl.llglijk. Hoe, di epe r Wlj daordron gsn, dett te magne.
h.~(! her went ae grot. E en van oos gezeisciJtlp, die e en
bl.l ' cl~o ~ g , wertl dd wcrkto.ig met ge wdd u it de hfu lil
geru kt; u~ t bIllef n:1r. de n wlmd zitte n en de vel'e ~ nil7.
de krachtdD "flU vi er man kondeu het niot IUBmake~.
E ou Zu.km e8, d ~ t toev.o.lIig op deu g ro nd viel, moeete n
wij a ohterl nteu, daar nielDu.nd sterk geJloeg was om het
(II> te nem en. Dut Was echter nog nie t all e8_ D ezelfJo
p : ~B OO U, die zijn bij! verspeel d had, droeg ~I)ge lukki ge r
W 1J ~ tl eerl paar bergillarzen vo n ulJd~reu met spijk e r9
bes lagcn. Plotseling kon hij niet meer voo rt en bleef
I!lt.8. 1L 11 , nl ttoi' hij nan de n g rond g~kl on keu was. Terstond
h~ ~ l p e n wij om be m ui t zij ne laan en te krijgeo , Wltnt
Z!3

moe.t do,o . chtorlaten . Jlien kan b'grijpen, dot \Vij

III)

Aile hladen ter wore l,i heb bcn d ~z t!r dagQ D 1tl ",ldi Gg
gem QQkt; ra.n den mer kwll nl'dige n oorJog'1 die in veriSchillellJe Btllt.en der Am er iklllln8cuo Un ie door do
vrou~en WaB onderuolllell li,,-!~eu den sterken drsllk,
of eigell lijk tegen da " bars" of tappel'ijen, d ie in de
V eree uigde Stllten £00 tnll' ijk r;ijll, bien ke llt de zon·
der linge miJlltllel1, W'UlnRU die vrouwen IIt~ bben g6w een,l 'licit te moe t eu bod ie u eu, om de .. h,ppe rs to
Il open tot hot Kluit.ell hlltHl f' f wln k~ll!; zij !<waalcrJ in
grooten gt!tule bij eo ll "foor aIken II bar/' waubinlloll
hUD lDanu en , broede rs, fnd~ r8 of ulin lJ aora: zaten, en
biefe n met vrom on ij,' cr paal mgeram gon na u, t otdBt J. e
dalirbinnen nan 't gtl lag zittlmde mnnnen, tOO oj Idot
overtuigd , duo t och o,erstelp t, hun heil in de vlugt
coeiJten.
Gedurend e eenlgen tijel r, llg men ueza nif'uw e wijte
van oorlogvoe rcn lllgc belltie t oe, maa.r \'ermiul deze veldt ogt der dames zi eb ge.$tnd ig ui t-breid cie eli Vall e eHw igen duur dreigd t; te worden, aci:oi;.tu de jUHtitie r; icu
g~roepeD, tU9f1chenblJide 1"e treden. Dientengofoige stoodeo 43 de r hnrdu El kkigate etrijdf"oer6ters d(', zer dagcD

Dat O",Jifornie nag

ill, bewij1!t de oilltitnodig he.i d dat onhmgs ,dd na!'

t oen ga r:n lust meer hauJ en verdor tB g .um, daar wij
vreesden ook aau den grond te blij"sn zitteo, wat win.
der BaDgenn a.m geweest zou zijn. - De nRa.m yn'1 den
r eidger is er niet bijgevoeg d. Hut k3 0 l\Iiiucbhault en
niet g(wes l:! t zijll.

Een E.ogeI. cbe d.al t medo, dat uij de I•• t,to "eoeptie
~.anlll g lJl VICt orIa geen ha:er,dochters t egenwoordig
ZlJO, o,~~dat er cen ze ~r gowl g trgo kweatie nn ubau gig
was, namoilJk daze; welke plo.a.t.s komt tie Prio8ea van
E din burg t oe? D e KeizBr "tln Ttu sla nd bud zijn o.lllln,1)

k~ltJ

marm.ron

Bladen

mPllr zeJfB

dnt zij bij

Bomrui ge

g~ l eg enb e d e n den voorrang zou hebbon boven de

ElegaDte

Pno.rs~b tluweel bekleed. G roote ro nde Tufels, Oon·
eolae en Kuattpj ss met wit l'tiarmerC}D bladen, SpeeL.
turds en Kua8pjca, mBsBi e-f M ah oDlo· bDut. Een praob..
t.ig Etflgero Kas t Ulet zij stukken en Spiegel!, 1
BureLlil do minist e l', groote f!TI kl oi ne ~{nho nie-houten,
ha ng - en leg Kastell. Be n g.:oote K nst mGt Spiegel
deur. E en 'l' oile t duch esse met ma rmeren bInd, Ma·
hOllie·boute r) en Bullere Waseh.taftds met marm ereo
bladen e o toebe hoo rend .r aplUlBcbe ,\\T8scbetell cn . E en
U aboui l)· houtplI (ltfecllnique) Wnseh tnfd , mnrm ereD
Blad met Kra anj oR au F Ul1btdutjes. Mahonie·bou~
tell BatBI'inBc he, en Ja pan.s eoe Sell u!sels, en Sampi~
rnUB. E o n Mabonie·hou teo Ledikan t, ijz.e rfo en Data·
viaacho Ledik uoteu va or cen e o twas perfJOtieD,
co mpleet, ijzeren K inder- lcdil{olJten met toebebooreo,
Vuilliuneuwanden, l\ia hou ie-houten Nachtetelletjea.
G ro ot e eu kleill6 Divan" met ni eu wo BulteakkeD 00
overtrek sels, 01e oputras, Bat:aviaBcile klF.!sr k.asten,Woech.
tafel!:!, Tnfeis en Knnnpj es" Een ijzere n Geldki6t. E en
groot l\iahonie· houten bufte ~ met lDarm~reD blad eu
Spiegel •. M.hon i.·llOutoD Eten, T.f. 1 met iDleg bladeD,
l)I\~BmbBugsclJe en Arnerikaansch e WipBtoelen, Kinder
Wt}ls tQuleu groote Easy C ha irs, lnija.o.rd S t oelofl. EeD

MOBlik ingel.gde

:':·~I!~~, S~~~~~~i~K~~j:·~~:f~I~~Oi.:;o:~~kk.n,
Een zeer Elegante E."'Ur O r.,e.,S Che

,
•'

TOE H.-VV A (..J-EN ,
Vis-a- Vis,

.

Een coupe" eell EeD .pau Pr.lInger U BRIUES,
(!c.'tillwtels) Zeer goed loopend .
VOOR'1' S:
(BEO'S, 1 Ka,u.ar, 2 Kroou VOQ·ELS, ell waL
f" erdcr to voorsehiju , zal word en gebragt .
(1110)
SOESl>1AN & Co.

J

In het Vendu-Lokalll
va n

H. L. de LYON,

uitmnDtoDde N U l-MACH I NE GROYER en

pl'ooies ten

1/20

P rn.ohtigo e n go edJ oo pl'nde Ptllldulee ( lD K tokke n,
ni eu we r p.gu la te ur hang K lok (1!llrlOt'THen. 1:001
pl!,'laranrierrd.) Eon
Schaukbor\l
met z WBfe
lvnron Sc hu,aks lukk e ll l Stobwtl.ssera Hang. Kl'oon..
T[lfel~ llluur-Btal·e n Keu l, eo· laaopa ll. Pmcbt.ige Spiegela.
e ll Schild urijell / wllnrond er Pracht platen \'au de /I Art
uuion. B loe m \'lU eU, flacons, Etag t3re voorwerpen,
ve llilter e:l meubel G Ol' dij ncn. Ee a gr aot c ompleat
cridalle o .~ ese rt S cr vies Di et G laze D; .TBpaDsc hu Thee
en Koffij Kopjes . Rell porceleinell geac hil de rd en ge~
blue md df'je.un er Se rvielil \'oor I S pe rs onen. E en wit
po rc . lijn~ n Beh Serv ie6 "oor 1 8 pe raonen, lDe t eeil
g roote partij waarl oo ze borrleu, Pleet werk en waaroodel'
ui euwe boui.lloirs, l\IeaB e~, Lep elH en V orken fan best
B erlijusch zlh'e r llie uwe Jnpallacbe :i\1ut~6n , Alkatieven
eu Ttlpij ten. E CD groote I.J ~ki8t, Glaze n en difpena
Kasten l llek lcen, disp ells . on kou /H) n be floo digdb edeli
Ben ,daUW8 K oo k.kngcuel lllct daurbij beilOore nde Pan·
nen 011 Potten, een g-root~ partij K euken.geree dscfoappen,
,"orm en iu 8JDr t(~n, gebok en IIJIJore PUIlDe n, gebak
t.afl.:ll, uU tlter en WeegachaleJl, JapsIl scbe ma.rteva-nen,
Le~lItee n eD, ·W at crleggo rs, Badkuipen en z. H!lis'&:eilen,
en Krl!ca , Elc'nl3 groote partij rest.3n t provis!eo en
D,.uukel, w:: a.roud ,.,.' l' fij lie wijoen E:' tc .
E en gehc e l uieuw e

tire word eD verk oo bt!

WJ GB '1' No. 29. E.n ki., iDboudoDde . ell Vis i\ Vis,

J

geschilderu
d () n k er g I' 0 e D,
a f g 0 ze t
me t
havanah .n bekl •• d met lioht HAVANA ZIJD'E uit
d. bcroemdo f.bri ck Va u INGENHOES BUI'l'ENWEG & Co . aaD do Bilt bij UTRECHT.
door zee-water be9c hadigd aaogcb ragt p ~r Ned. sch ip
H e/ella nfll,ieU., Kapitein C. HEINER.
(1100)

'

VRlJDAG aanslaande
zal mede wordell

"erko cht :

eene groote purtij gegalvaniseerde IJzeren

EMMERS.
(1 55)

G . A. W ERMUTII.

. _ -- - - -Op veJldutie yan aanstarillden Yrijdug
zul n og worden \'erkocht:

Australiscbe Vl'uchten,

Een partij

op water in Llikken,

SA].JON- _

toeli_~a tD.RQ ku nn en worden, maar zelfa is

ue t

~aD die

1180r

r1' 0

Ais .ook E en KINDEREN-WAGENTJE.
(1166)
G. A. WE RM UTH.

~ op de ~'e rlt() on"'telli n g te ,.. Sol o, met een
.- ee repr ij:t bek ro ond,
..

lIit de b" roemue fa b;·iek \'ao BLUTHNER, prachtige

fa~rr~e:~~f::~~~f!:'t m:~~t~~tl~::~iD~o "8~:8:: ~!in~~:~
rnaal , nat ill D uitwete t. ach appelijk e b~trehk i ug

b lHloomd. Dit is welligt do eerate

Bchland een

vrouw san

b. kleedl. Allocn hRr. bek"•• mh.id voar dit ,ak
hee ft aan bovengell oerud& do ,·" ork~ur.' doeu g C16 D~
AIL" daze bctrek ki ng IS een iDkomen \rorbonden vau
420 Thal .r .n vrije wonin g.
- Aall de. h ooge.e~ool to B. rlijD .tudorcn 1609 per.
aOllfm , aao dIe to Lelpug 27 16, eon v etB~hil dus "an

lllet'utev.erordening door beL belernmeren rau de tro l~
t oire der etrolen, De over trediv g was beweziw eD niet
orl tken~ ,
O r erwegsDue oehter, dat dt' overtred ill g
r;ond~r miadadi ge bedoeJingoli W46 gescbi ed, verklllllr-

1107. D e derde uUiverBit.,e it. in grootte is ],}fubcb e o,
me t 1012 stuJeuten. Te LOl pzig ail ee n talb wen dU8
95 b6zo~ k er8 dar akademi e me ~r Jan te B erlijo en t~

de de re gte r, dol hij de 43 b"ldllagde Jl vr ij' prak, dac h
wfLarschuwdo haar, da.nrbij , dat inditln de rgt- lijke too.
ueelen zich herlJsaluoD, hij zich gelloodza.akL zou zie D

d...

J

de wet toe te passon.

Door

uit. praak wei

wat plo t.eliog van de

kroon tler martelaara beroofd , verli eten de dam e" hI.·

molijk tel eu'ge,le!,1 d. geregtszanl.
Vaowego ·de geme~nLelij ke rolici e iy iutullachen de·
itS uittJpr.~k va~ den rugter MarCHant door de gehee~
18 tJlo.d Bo.nge plakt, leu eiDdo al wi e het Ba.ug8at togan
aeD berhaling · vaD dozen vrouwenoorlog te WBarbchu.

weD.

ZWitserland.
Men. verDo.e mt het volgendo tell opzigte .. n hot
plan, ~oo~ de , Ftanacbe regflring opgevat, OlD in Zwit.• • rl ~nd "en gedenkt.eken op te r i gt~n, Het zal moe!~~ .trekken III, eau opoubar. bulde lIao Zwitserlanl\

~1~;~h:clJ z~m~~lm;~38M~~~~:~te~V~;z~~~g :i~;;.~n~=:
i~~~zife ~I:;~~'ig~ I~~~t p~:~~::!~U:a8~n~:re~nti~~:f;~I~

de r eerato shd 92 niet- PruieBn, aan die de r laB tate
1463 ni.t.S.k •• n, ABn vreomdel insoD uit en buiten
Europa to Berl ijo 150 eu 62, t. L ei pzig 21.·t on 5'1.
- D oor bet bo C \'IlO nppel to Pes t ziju ee tli{,~ bewOllers dar (lor!leu B eiatinoz en Befties, in hct'\ owi ..
tnat Terrca, tot gevangonis8haf v() r oo rd" el d wegGll tJ
het volgelld gruwelijk foit :
Toen voor eenigen tijd de cbole1'8 in die HtrakaD
u itbrak, gaf eeOe trouw deo roarl het hart 'fRO eo n
m {)~ l!Ich to ettm, owd~~ i e ru~nd, di e dat ged aao ood,
UDo,t cbolera kon . k"!gen . In de b.id. dorpen zijn
60 lijk.D, allen. roed. iD rottendeu toeslaud, opgagra.
ven en de bewoners ., erdeel dsn te midderoBobt op het
kerkbof do harteil der lijken, Wa.rVBn ieder eon .tuk

vUllond.

"~CII

Slllldclwood RUpiUil'd .

~' ('hccl nlcll\l'c rtlijlord.
IEngclsche Landdo ..wer.
Eell !:l ....Olteschc ' Tjs a , Tis.

Een

Een

Commissie Vendutie
Vrijda,g 21 Augustus ,

YE R DER:

Een echt H ollaudsche
met jong Kalf,

b ij

(1144)

O p de

G. A . WERMUTH.

·v~ndut.ie

van

Vr~j dag

Danga t e varon te bezigtigen, lerwijl t ie h foor commis6ien v p dezo belau grijke vendut ie gereco mm:mdeerd
boudeu
(1114)
SOE,MAN & Co.

Zes kisten Indigo.

Kijkdag Zondag 23 Augustus van '6 mor·
gens 9 tot 12 uur.

G
Ito. 5 1 ki.t notto 121 Ii:
G N 1 no. GJ7 2 Id,lell netto 201 y, it
Gruis .
8 1 idem
,
60
A D K , 60/61 2 iJoru
230

RIJSTw LAND.

Geduru,n .

G. A. WERMU'l'H .

Op eenen nuder te bepalen dag zal op
publieke yendutie worden verkocht :

Vendutie wegens vertl'ek

het nUS •.m I.and

Op Dinsdag den 25 dezer,
\' 00

.

~.
~

16 fl etltw ben melk dl.l.ags gevellde.
Twee pracul.igt! g r~) (lto Austr3iiscbe .K angarOe

2 1 A ugustus

tU lleD SOE ;MAN ' & Co. voor rek.lliDg
WeIEd.G •• tr. Heer

KOE,

HONDEN.
Een grooto part.ij lopa u,c !.. BLOEMPOT'fEN,
op hooge .tandan,"., pen collect.i. fijne PLAKTJES
60 BLOEJ)fEN , in ChiDe,eLe eo Inlnud8cb. Pat ten
en wnt fcrder te yoOrl3Chijl' zal WOrdf'D ge brach t .

<ull en word.n ver koc ht:

(.' 145)

(jOlipe.

Een uieuw Eoge l.!!ch Zlldel mat, co mpi eet barn&che went, diff:'rSe T uige n en S tnl- ge reedsch 8ppen.

J

dane .anklagt oDd.r 't oog: hij de. ld e haal' me de dat
tij beklB8gd waren ter uk e VAn o\'el'tredin g eene~ ~e

a i l\I eu beistuk.

ECII

~~l:~'f:' u~~~;~~g t~:BCZ::: d~ie~c\~o:~:~::~r~o:!~~~~~~
worde n .

ill 0

YO O It'l'S:

Prin.

van

0 0, tt;:Vf'llS

~

twijfel~

zon possen alii een j oogers docu ter

PIANINO,

Een partij Bonekamp Bitter.
Een dito Glaswerk.
200 Picols DEDAK.
50 kisten Petroleum.

fan Wal*,s. D eze laaleto eiach zal at-ellig Dooit

achtl g of wei de EogelBcbo etiquette iu bot geh eel de
jonga .Rusb:i8I!he een andere plullts z;Al willon gc ven:

BA-

KEnS, gro ot compteet lllet een g roote \'oo rrand naa!"
deuj
E en
!IOed
(!l.l ht

7.111 op II. s. Donderdag den 20ell Augustus 187'4,

(lie M"rk iez in de Lorne) en PrllJses Al ice zou komen
geplaatst worden,

2

K ~8tJes: luet marmCri1n Bladen, 2 pAar bi.jzonde r g ro' te
Splegel9 en SchHd erijen, Kroon- en Tafel-Iampeu, groote
Ete ns·kat!t met 'l'oile MetaJlitlue, ee u Bu (f~t. met UlIU'-

~::8:fj:u~oo:'~t:r ~:!;v;:ill~~ ~:u~~~~~~Prl~~eet8 ~~:i:~
6 38

waarolld.r:

Ben ~)i8Bsi e f Mohaine-bouten Ameubl e mollt
Dlet
'w'elo urlJ d'Utrecut bekli3ed, r onde eo OVAlo ~rll. fd ltl met

Toen het lijk ill de ki., geIogd

werJ. en nfge nom en van den veder en mautel. waarop
het gelegell bad, beval d o Du de ,' ade r vau den ove rlt!do~ e , dat het; lijlt in dell runuLel bp.guven zOn word e ll,
duar de IlverieJen koning, ziju zO Cru, de lu.ul sta uit het
gealo.cht W1\B e n de mantel diell~ellgovolge helD toe uo.
ho?rde. R et za·l mee t' da n lOOJ~OO dolla rs koste u, O .;j
OOlt wader tuUr ee o mantel te krij ge JJ, dB IU' di o be.
stond nit de ye de NID van een hlillioea zeldztl.UJe eo prach t ig rood· 6ll geel gepluimde vog elen .

houton Ameublomeut, metjbruin z~den Dam •• t b.kl.ed
eu d.arbij behoorend. Praohtigo 0 ••1. Taf.ls met grijl
Marme r : J ~eu dilo Ameubl ome Dt met rood g. blo.md
fluweel bekleed. Eo n Boudoir Ameublement met

DIED ERIK SZ,

delijk Gchter werd het vliegtoestel looge waakt <n be·

voor hen tot cell. soort vaU d Oglllil was gS'N orden , gingoo de gelcde ren dor I"eb" lle n \'ers t erken. Ii .M eni ge en
giug illecbls su boo r vout 'nd e n t egen wit eu dank tot
e~D Btap ove r, die zoo in strijd \V8.! met d", gewone
opvllttingen vall mili:aire e er.1I Huune wakk ers wi slell
c!it en j ':list hi e rd on r werd de doo rgan. ilde geest ·ran
den oorlog "erzacht, haat en bn.,d stogli t e ke e r gogaao, en ougctwijtdld he eft ge neralll Grant dnAullu
gedacht, toeu hij den oyerwon uen vijEl-Dd ed eltnoedig
de baDd toesta k. Sommi go u dsnre ntege D gaveu cen
afdchuwelijk vtlorb t·eol d "au milit-air ge rran d, Ge u t rna l
T",iggt!~ de be\'elh ebber de r Gefederetlrd eu in T exas,
ap eelrl e d en reh ellen de depOt8 Yun vo ed sel Cil nmmuoilie zij ne r eigeo'll tro('p en in Ill,oden, ten ci nJ ~ IJ ell
geueel wee rloOfJ t e mRk(~I.J. ~ 'lerlatet: do or cen de~ l
huouer ofli cieren, Ytl rstoko u Vu'l <;ollt! imlpl in de be·
rolking, welke r.ij tot) n~J e jnran lang bllddeu bO:Jc berm tlt
e nk el Yija oddn viu tten de, w oeatc D d ~z ~ L"l\ve krij ~ s
Haden bov endien weers'nu d bledcH URn do ve rluid iog,
~ie hlln e eu 8(}hitt~ rend~ carriere in d~ I'ijl' ll tier op·
Itflndelingen voofspiegelde." lI~ij bode n wee rstn nd e n
gedwongeu om me t de "ijBudc tl, di e hen \'1111 nile kaute o, omringd en, ceu o\'erecn komijt te trefftlu, keel'dell
zij U!Ioar li t) sterlen 'an het Noor ilen t e l'u S' o m zich
t o(' verd t! uigin~ d\! r natil! met !mllne vroeg cre rnnk·
k-ers La vereemgen en nan llieuwe geVll.l'cn l.icU bl oot g cetdtl te zitH)' D J laR k des vadl!rl.nnds 1m I al bun
toew ijtlin g lJoolli g, WAn t het kW81\d dat door 7,ulke
ki emf n vlln 'i erralld ill e~! n leger III\d kUllrlen \' eNor·
zo.akt; wOI' J~n, WaS zee r grJot ,:::n de drocdge v<Jorb eel·
den . ,'an dese rlie waren e!eclils een leekcn ran de ii·
lusi e en do verb lindbsid, welke het zuid l' u t ot den
bUl'g£>food og d.rl:!'·en. lI

,oor .en dar rugtbanken
tar. gt.

V8n

de Weduwa
Olldauk. dOll oDgolukkigeo uitelag van GrooC. vlieg·
proovon to Brus,.l eo t. Brugge, heeft hij den

Gr.ar .. Idu. meue :

ona{b.Dkelij kbeid d. r

rekeoiog

en 2'cn 1I:ug';.'".,

A. P. TOIWATBR,

zullen SOESMAN & Co., voor

Gemengde Berigten.

;t6

zullen SOE " UAN & Co., voor ro k.Ding van den
W elEd. Heer

Op Donderdag den 2Cen dezer,

'1'ban~

'ian bet land.

Veodulie wegeos Verlrek.
0" den

V d
en utie wegens vertrek.

v.rwezenlijkt.

kan men niet buit,en ~eT~
uitgeL reid cowruissariaat.syateem, dat eell VAsta bsltis
der operatien noodtakelijk maakt l eo zonder wier hul p
geen belangrijke legerkorpsen in Amerik a kunn8n
worden in stand gebouc.cn.
H<:,e scheimsch de opstau d W1UI voo rbereid, deelt de
W88

;:~ij::~e k~~~;~~:~erm~:ube~:.n2f~::a~:!~ek.rt,

we;:r
bedaeld plan op de meogedeelde wij.e zal wornen

d.,

G. A. WERMUTH.

Karaug" AUoe,
gelegen lan ge den weg van .n a d .i 0 n g naar Bat
vi u" r,ijode inw iddc ls uit d~ hand to K oop .
(1l5-i)
G. A . WEUMUTH.

dell

B. Gu W. WILKENS,

Groote Vormleer Doozen.

lIfaj oor der .dmiuistr.tie

..e Pleodrinu,
vendutie !louden va n ZEd G. za er DeLten ell goed
dtlrhoudeu inboed el, bestaande ait:
Mahonie houl.eu, B"-taviae che en Soernba:jasabe mau ·
bulen, Echt &tobw8.sl!er kroou· bQ ll g ell tnfc llatopa n,
roude en ()vol~ tat els met IUnrme ren blad, Divaus,
speeltafeJa, EtCDsttlfel; B en prdchLig Butt'e t met murmer-cn bled, 'V ip8 to~lan , ka,sten ill soorten, Grooto
schilderoijen , ijzoren ludiil8 lit voor 2 per~ouen, glas
(~ U kristal werken, ijskist, nieuwe H.o ttiu gma. bten, still

keukeDger.od.chapp. n; Eon uilmuuteode MijlorJ, Een
8pan goedloop8ndo MaCfl!8aarscb.8 wR.genl'aardeo, E en

coUootio blo .... a. in pottOD eo op Elag.ro. en WI\'
verder tot eeneD oompleeten iuue,odel behDort.
SOESMAN & Co.
(1151)

tt.-

o,u het oDdorlVij. geOlakk olijk te maken

.. / 16.(663)

G. C. T. VAN DORP & Co,

De del'de Bnlische Expeditie.
In heriu uering gobrtlc ht
door

l
I

J. O. H. ARNTZENIUS.
Kapitein ter Zee,

lllet t weo terreioscbetet!ll en I'en KAART faD

(99S)

BALI.
.. f 4.G . O. T, V AN DORP eo Co.

LO T .EN

JavascheRafinade I

I

Oogst .1874.

"a.,. Ontvallgell :

ten behoeve van het

lJepot.liOf{de1"~

Protestantsch "W"'ees- en Armhuis t~Samarang.

SOESMAN & 00.

lZljn te bekomen blj

Risico's tegen Braudgevaar.

<it-. C. T. VAN DORP &
(246)

Worden \'001' de Afd.eliugen S.A.LATIGA en AM·
BA..RAWA -:u;~genolllen. r001' l'okeniug ran de ~ama;.
rangschB Zee~ ell Brand ABSU~~llt~ ~~;L~~:*~.uoor

·\vip. S1. Juli~\ii-" ~Iedoc~-

ALEXANDER HADAWAY

verkrijgbaar :

GEORGE HENDERSON,

Hourg'og'ne 4 (jbarnpag'ne \\lUII,

bebbeu

van

John

ALS:

Hermitage l Chablis, Oart.on, VQlonij, Deanne, AmontHlade, C6te fromme, Marsala, Afanuel Champagne ell
Carta Blanch. van 'l'HEOPHILE ROEDERER & 00.
.
(1102)

Albertij,

vei'kl'v'g baa1' bij
(1357)

BAZAR

PLlsrtjos in Wijll, Appeltjl'HI, Appelpent; Capucijners

j

r.. ll es in hBelo en halve blikken J

Kalfschijf,

Kalf•. karbonaas, Kalf.·galntine Kalfs·

O~8enwrolld.de,

O~Bel1schijf.

Osseu·1Rppen,

Patl'ij:r.en 1 Tn,l]pgofl lijsters j V'inken, Kalfs.gebakt,
Keuls(!ha FriCJldel, O~seu-gohilkt, Zwe~erikkeu, getruf.
feerde LeverpD.stij, verse-he Zalm, gerookti3 Z,dm, ge·
I'ookte Elft;~ gebraden Pal iug, Leng\'isch, l\fosHelen,
Oesterl3, Kreefttm, Sllrdijntjes, Schiltlpad ragout, Schild·
pud Boep, ICalfs·soepJ OBscn.soep, Bouillon, Ossenhuspol', Boerenkool mol; Saucij~.iesJ GI\t'Bhlluelk, gerooltte
O~S~nlHIR8, gerookt 'Vleescll, niles hi blik.
JtookWOl'Bt Rolpens, Pe:.:elwol'dt, SaucijMsen, roods
Kool , Zuur<kooJ) TafelzuUt" AppeJeJi, Pael'~n) Rozijnen
Ar::nndGleu, Succnde, Snippers, J?ruimodnnten, V'ermicelIi, :l\'lncaronie ill flei3schen.
j

Do $anul,ruug:sche

Zee- en Bralld-Assuralltie Maatschappij.
te SAJlIARANG

j

Bersch!;)

Stellen kri.tallen Drinkglar.en.
,Vs6custellan in sooden.
Groote en Kleine Klltnerpott.Bn met Dekacl.
Gedams8seerd Tafelgoed aao stuk 10 en 13 kwart

(344)

~----~

EN

GAUVINPILLEN.

DJOC.1A,

Ntoolllel' "Hollatld"

(1165)

V Pl'R<"h A1\1\ 'I17HteL
Mai 'frank, nog nimmel' hie!' aallgevoel'd,

heel'lijk van Blllaak.
Liqueur de l' EUllite.
1'. H. BOUMA.

'J'weede

W)o)'t

(1104)

F. H. BO UMA,
outying pel'

II

All n

11.

Bout- A.ankap

1.J Z E R L A K.
SOESl\fAN & 0 •.

Eli

I:l

abe t h'l

12 Persol.len.

I,'. H. BOUMA.

(459)

Wederom Ontvangen:

i'

. . , """

"'/~",'~'
~~~~~~':::t'~c,.~
~'-\ '~"
""
~,. ~
i", ,> r~;

L; PECALONG;\Nzlii,:':;'1

I
$
i
$
Lx"-I:(~~~c/''-<D~-~r'~7'''X':.Ac~
verzendt op bestelhng.

~

ZEEP-:FABIUEK ~o P e ,c It ,1011 U (f n.
BENNOIV' B. BAlUWOlL

de

. .. Ilel,:Sciloolkleerenfollds",
l>OOJ.~

de LO;';'e .,I,a

(a

(970)

Verminderde prijs

Holloway's Medicijnen

De outler. hebben zich duarto" sleeht, tot do Hoofd·
onderwijzere MEIJER of ~fAROKS te wenden.
DringoIHi word!; JUou uitgenoodigd, alle b~hoeftige
Europeanen op deze gelegenbeid zooreel magel ijk nt~

20 thallI! \'001' flO.

IVederlandsch·lndie,
11

gen

INGENIIOIIS BlJITENWEC & Ca.

H. L. de LY 0 N,
NDar n~nleilliDg rall bovansta8ude advertentie

geef' tie onuergeteekende kenni. dat reed.
ziju:

G. O. 'I'. VAN DORP & 00.

zeilend~

eel), CALECI"lE,
een Vi .. It Vis

ontvangen:

een

l\'~YLO:RD,

T~rwijl nog meerdere verwo.cht worden.

Koperen Bouilloirs.
1<', II. BOUMA.

....

Rijtuig.fabrieknnton ntln de BiH bij Utreeut bebben
de eer bekend to maken d.t bij hun Agent
Midden JAVA de Heer

~

I

DOOR

Mr. C. A. DE JONGH.

(6SB)

Koning-in del" Nederlanden.

(675)

H. L. DE LYON.
SOESMAN en 0 •.

(742)

'&11,ot vo'orMidd", J.tIP'.1,

0 It R .E
deij ulOrg~uB 8 uur

Gezagvl el'Jm'
vel'trekt van Lier dell
ollar Soerabaij,t en

De Agenten
life. NEILL en Co.

(1167)

I(onuuissie l(anl.oor.
...

.'-001'

'1'e

Een

\'rUl

~'(~"A'nag'd:

SUIl{ER-)10LEN~

StOOlll

~5

Panrlienh:rfleht:,

Eeu BiUard cOlnpleet.

Aanbiedingoll ontler LJrie\'cu.

P. l>IWAGER.
Som"rang, 12 August". 187,J,.

Te

(1l20)

Hel HUI S,

HUIIII:

0 h i n e s (' h 0 K a m 'p, '
bewoond door ,len neer DE LYON.
(1164)
N. KLOESMEIJER.

ann don weg

llnllt

het,

..

~~\it&)\\'i\ l~ell HU IS:
de

(UG8)

steed8 Itijt'uigen 1,;'811 bun }\lbrielraat ~illlen' voorra,uig
ZUll, to'wijl teekeningen van Rijtuigen en .talen voor be·
kloe.dael op RH.llvrage steeds ter bt'zit:htigiug worden
gesondeu.
BeBteJlingell op Itl\'(lrlng worul1u Ulet deu meeateu
spoed uitgevoerd.

voon

(1654)

I~idelc"

is thans tot stand gebragt,

....

Bet BurgerlijkWetboek,
eta ant e eke n.i

ct

teut te maken.
Samarang, 18 Augu.tu. 18·74.

BAZAB.

In

Het stoomschip

n lin

,i e

8 p e k 0 I r a " t;.

HOEZOO.'·

De Heeren

Puike Ha.mmen, ZoeteUlelkRche en Leiuscut:> KanB,
Kruiden) Wiju azijn ~~ Cnpportjos, Apolina.ris wnter.
(860)
B. KARTHAUS en 00.

I

(Jolls •. nnte

Z00uat voorl-aan roor aIle kiDdel'en , die de tweede of
derdo GOllvernemcnta School bozoekeu) lwsteloos Klee·
ren en Schoeisel V'orkregcn lmnnon worden.

(1l3G)

Hoeger \'oor

~

ontworpen

}j 1) A N G A N. )
Be.tellingen op nile Morten van DJATTIE.IIOUT.
VlERKEN worden tmngenom{1u door d~ll Administrateur
G. M. GRlBLING.

Gerookte Elft.
Deensche Boter.
PUike Z. M. en Leidsche Kazen.
Foeder Chocolade.

S(.)I~O,

IN ITET OOMEDIE GEBOUW.
PROGRAMMA wordt lot"r bekend gema.H .
ENTREE . . . . . . . . .
f 8.(1141;
MARKUS.

~~~~~01::~~~~{~-'>'~7>'-\}:i\"~~"V:4~~'.,~

en
\'001'

NED. IND STOOMVAART MAATSVHAPPU.

(1161)

EET-SERVIEZEN,

(1136)

Eerste

\\I(·ltI·~·,
billijke prij. verkrijgbaar bij
SOESMAN & Cu.

Wasch-stellen

ontving ik

JANSEN,
des morg.ecs 8 our Dau,rrrag-al co Cheribon,
Do Agenlen
life. NEILL & 00,

yertrekt
Bu.ljjwiI!
(11H2)

Zanl dl'l'

en te

Haut (jallon 4iCO

Pc,.'

<~~:

Min. Fransen v. d. Puttee

Op Vrijdag den 21en Augustus.

cen nieuwe a811voer van
een

Het~chip

des nvondB 81· uur,

Ontvangen:

en tegen

(1149;

N. A. WANNEE.

(464)

iu d~

r

PUS

Gezog'oerder S WART,
21 deter fi€s morgena 8 uur
De Agenten
Me. NEILL & Co.

NED. IND. STOOMVAART MAATSOHAPPU.

en
VOCAAL CONe.gET.

COllrier tnsBcben. Engolsche verlaktH laar£ikappen en
EngelscuB Regt3nj8Elseu,
(U31)
B. KARTHA1JS eD CO.

VAIi

(O()~)

Gl'ool luslrnmenlaal

10 doosjes

hel houdtHI

NED. IND. STOOMVAART MAATSGHAPPIJ.

(1153)

BAZAR.

vtllJr

l·lu is ven Clll tien.

den

Hollowaij Pillen en Zalf

toe

.

zicb

reCOUllllftldtHlI't

Sl'EEDS YERKRUGBA.AH;

Op Woensdag den 19 Augustus 1874,
E,Hl cl8 OJlagne IT S vall Engelhard,
Vino.igrA aromnthique,
Pain Killer,
Ran de Vie de lU.VClldti ambl'ed.
Pleistera voor Likdooren.
Japan,ehe Tandpoeder in pakken van
slecht, l '2.
Tnnd- na.gel· Ideer en baaf'acbuijers.

ABELS Sr.

~-----~-~~~

Versch Indigo Zaad,
De Nederl. Ilidischc Zee·· Cll Ul'and-Ass, ll\j, te Batavia
De2eNedel'l."
"
"
"
De Nederlandsdle Lloyd
I.e Amsterdam.
D6lirand Ass. Maatschappij " de Oosi.llllck" te Soerahaija.

P. ZWAGER.

U Graveert op Steen en op 0
Metalen,

Rotter<lamsche· Apotheek.

Zoelemelk,ehe KAAS, Zwit·
KA.A.S, Californische Perzikeo,
ell Zl,llll ill blik, f['nm-

Agenten van

(284)

Samarang Heer.notraot.

Breed.
id.
Servetten.
Stellrlil Damast, 'l'afellaken met Sen'tltten.
Tafelkleeden iu oooden.
(1132)
B. KARTHAUS & Co.
----

A~rik0lWnj P~Bren

bozen K oekjes, enz, em.

Vendutien.

VRn

".,.. F. II. BOUMA,

SpiegelB in \'erschillende Dimensieo.
Porceleinen Ther-serviesen effen wit, 'Wit Illet Roode
of Zwurte Oortjes en gedecoreerde,
Porcel"inen Taf~1-6erviesen.
Present Koppen en present Glazeu,

HA~n:[EN,

.

Expeditievim aile gooderen naarde binn~dlan.
den vao ,Tava, naa,. all. plaatoen dail,buiten o.oo!"el
.. ,
Vervoer van producten van afhet . station
naQr de pakhui.en op de ochaal per picol Suikerf o.U
'"
' • nndere producl.nj 0.1.8:.
BtJ weglllg aan de Spoor, aansprakelijkheid .,oor
onderwichten.
He~ uitv-oaren van KomwissieD en -het in en nit.
klaren van goedoren legen sleeht. 2 '/2%'
He'ommandeer! zielt beleefdelijk voor bet bouden

(t!72)

Toiletapiegel •.

Dop-er'ivten, Worte!cJ], flluinboontjos, SchorBeneereo,
~nijboontj2B, Pculen, AlldijvilJ, Bloemkool t Spinariie,
SpcrzieaBoontjes, Brusselscbe Spruitjes J Knoiaelderie,
S(;l'lterie au Jus, Aepergien, Aspergie pnntjes, Chirvrij,

rollade,

l\k NEILL & 00.

l\fahollij houtel.l Toiletten dq,cues8D,

Pas Ontvangen:
P"oviJieltill blik tlh:

..... EXPEDITIE EN .KOUHISSIEKA~TOOR.

BI,.,f,e".Ii'ilte,-tloek.

II A Z A R.

t;;teeds 'fOOrhalldeD l bij
F, n, BOUMA.

af heden ~llZ9 Generale Procuraiie.

Me. NEILL & Co.
Samarang, 18 Augustu. 1874.
(1163)

L. PLA'rON, }Jata v ia.

& CO,

VBn

va~ de P. G, .terver.orging fan· 8· Meisje.; .. Fran;b~
brle.ell letter A.· Z."an· he! bareande.er Ouur.nt.'·'· ,
(1159)

010 naar Europa volgens b.kand laag tarief.

De Heeren

F. H. Bo urn a,

Notar.is tc SllJ~tigfL

(15 20)

Co.

Prijo van het Lot.f 2,-

BIJ

j

Ee.e aolland..~. ~.

.

LoterY··VfJD DfJme8·· H""'da'erkeD~

eo v.rkr~gbaal· in trommeh i, l 4 '/0' bij terug bezorging dar trommels f IJ..! refractie.

(1070)

'/ ~ .6evraa~: '

in de

HUUR:
~:)~Ul!.~~~ra,
bowoond door den Heer· POI,AK.

~T'e

a op
laaM

(1001)
n d e r tr

O

NOOTB-4.A.R.
0 U

wd :

G. E. J•. HUMA.NS,

A. ill. GORIS.
Koodo •• , 18 Augustu. 1874.
(1168)
H. D. G. A. IMMINK
weduwenaai'- van
M. H. DE GRAAF,

en
D. VELS.

Twello, H Augustu. 1814.

(1147)

Verantwoordelijk Redactell' Mr. R, ,VOBSTMAN.
Snolpen4l.ul:k$rij _ G. C,T,VAlI.lj(}JlP

"c.,

Rul~.

