--

..

~

J[oof(lbul'oau:
te Samara"phij de nit.gevers G, C. 'I'. VAN DOHI' en Co.

We outvingcll yan de pl"atsclijke s,'hoolcommis ·
aie het vo)gcnd schrijvcIl:
.illlj'nh!'er de RNitlctelll'.'
Het slot yan de IItdi8ehe

spccteul'- vall bet lager
ling,gobleken, dat de
nog altijd hetzellde vertronwen l'el'diellCn,

heLhcn yel'worven.

Van hd door n

ouderzoek

i:; ons uiets

gt:har1;
sommibo jongclls om!er yordon1-dng
De ledoH onzel' Commii3~ie

A bonnolllon fisprils
f 12.50 per halfjaar.

voor gelieel Nederl. -IlIIliii

I

I Frijs

d~r Adv.ertell" ti.ii,n,.: van., 1--.10 woorde.1l vo., or 2. P.I. n. tRi., ngen.f.l.-8.

Voor iedere volgellde 6woonlen f 0,60.

de twco bovengenoemcl~ slagtoffel'8 naar een bon I ecnige reucn van bestaan. lutegendeel, taoordeelen 'I Benedictijne~ zelfs niet dekennis van lezen en
nanr tl~ onzekerheid en de .,)berheid van uwe taal,echrijven vorder!;, en ook het feit, dnt aan de kerk";yant-Iaznrelh zouden doell slepell, we Inter.
hehL gij u in nw hart d~ z!lllk aangetrokke!l. Waar-vergadering te Chaleedon(451) niet mindel' dan 40
het ollderwi]s voor hctg'cea het i., Manr waL ive
lijk 1.e is dnt dan ook waard. We v'mekeren u, ',e .bisschoppen deelnamen,die geen van beidekunsten
in onze kronijk hebben willen ,ell I~unnen COllgaat ons Iliet mindel' ter barte Op nieuw zien W~ '.verstonden~ is n~g. z.oo . heel ~t~rk "l'rekend niet.
statercn
dat er kindel'on ,----,in dc, wcr}wlijkheid
"'1m O()l~ 1llCr weer UIL mLL Uf:' U~VVC'Ulllg u~u b~l~ ... l
:bl.u ..n Loe.d(;o.ub.~1ijko: 1.'oCdO, llo'lnt hot voo~, dllt KARE,L
blijken het echter _ontie wufle m~nn(:·n - l.c -zUn
anderell wag op moet dau t0t nog toe sedert eenwen
DB GROOTE nag klallgt over de onoeschanfde taal en
dat. or kindercn, zmrD'(>il .",-, up £Ie gonvCl'ncm~nt,~
I':{'h..--..~l <;;l-"'d~ me meel' dan verregannd nnn hystel'l.
het geval is. Or nieuwpleiten we hier voor de
de totale onkundevan zckere mOflnikeni dut verder
sehe hebbclijkheden H"IJljr10n \'ill'.1a.f,l Ie zijn,
sokratische methode in Imi" en op school. Breng,
ALFRED DE GnOOTE zieh schaamt OVer .Ie .. ngalsehe
in ~llldcre opzigtun niet yael vOl'lleriugen
z~o 7.Cid?Il.' lVe zoo dikwijls, breng den' men.seh t~t
geestelijken, van welke, zooals. hij zich uitdrukt, van
zlCh zeit. Ondel'vrung bern v.)ortdurend en laat hlJ
den lIumber tot aan do Thccms niet cen enkele
01'
Rchool knHncn lllake",
,Yat volgt hiuuH? Niels nmler" dan diL: dot de
wlf ZO,) veel, m?gelijk besIi"sen. Daard"or o,ntBtaat
de gemakkelijkste plants uit een latijnscbe schrijver
or zijll or slcehl,
hefde voor zteh zelf en eM gulde!} zelfstandlgheld.
weet ta vertalan. En zondcr lwiJfd is het meer dun
Daardoor zal hU zijll geest voortdurcnd lateu werken
bedenkelijk, dnt nog in de 12e en 13eeeuw, iu
,lllbbel 01' die
lnecr dan
en geene al'leiJing zocken dan llie de rede hem aan de
den ti]d van WAL'rHER VON DEn r OGJlLWEIDE, gceshand geeft. Leer zoodocnae den mensch met zich zelf
t.Hjke heeren die een oorkonde in plants van' Illet
011\ to gallon opdat de controlc niet b"jie!l maar vooral
hun naam met een sierlijk kruisje onderteckcnen,
ill hem zelf gelegell zij. Geloot' niet dat een of angaenszins zeld1.aam zijn, In de geestelijke IIktcn van
del' 1.uiver godsdienstig ondervrijs de jeugd ooit van
dien tijd Btuit men elk oogetiblik op de formula:
avereglscue handclingen heeft afgehouden. Is uit
signum Crltci8 manu propr;" ]lro iqlloraiione /ill!l"ae
wel eeus het gel'lIl,' dun is hot een hacht hlli!ell
(eigenhandig gesteld kruis. wegens onbekendheid
niet ill bet indivirlll die het govaar aflVendt. En
met het Bchrift); in het jaar 1291 bestond de ahdy
lln is
soh"tise!;c methode jnist op 8e!fcontrot
St, Gallen enkel uit leden, die de schrijfkunst
Is de me,"sch ecnmUliI op (lezen weg, dan
niet hadden aangaleerd, en 01' eeno oorkonde van
olltwnakl ook Van zeIt' die beerlijke dem die 01'
dat wereldberoemde klooster VIm hr.t jailor 1297
cenen oorsprong zinspeelt waal!.Van we slechts eenig
prijkt de bekantenis: Te"lt" 1Iul/lo Abbas, Scrihmdi
kinderlijk beset', eehler niet de minste rijpe keunis
veaciells", (De abt RmlO, als getuige, onbekend met
habben, Zoo is het dnt Ive wederom roepen: niei
de schrijfkUDst).
Y311 aat! tut {/f.Jtl mrJJl8oh, maar van den mensch tot
Ais in dat klooster reeds zoo groote onwelend·
Godl
heid hcerschte, dan kan men ziell Iigt voorslellen.
De gellcltte Gummissie ve :'geve ons thans deze
hoe het er onder de beuelmonniken, Dominicaners,
uitwoidinp;, maar wo oordeeldon het niet overbodig
Carmeliten en Fl'allciseanen uilzag. BU deze hauden
haar dubhe! Ie lalen blijken dat lVe het met de
de eerwaarde vaders niet eenmaal den tijd tot geeste.

Een imleHcate zaalr.

gedul'ende de -Jaat.5ttJ
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zie.h niet
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to behandelell,

dio illlichting
lluodig is.

Dc' Plaa,t.;3clijkc Echoulcollmissi:::: te
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Deze brief vorl'asL
den
:tlijll~

nI.

DE ClEWl,
Secr..:/ari!i.
Wl~

JlieL
zou· de

Oil;:;

on, de nHin lict.geen
8chijnt ze
te. ,tl'ekken

i,uu-

se11001eOlll-

ttgen OI)S ,artikel (*) wa3 opgekolllc-ll. In

het puLliek tc !l)oebm

ve.l'n(~mNl

bocken,

llal el' ruiu:3lelJ"

! d.cucin.ieten van cen del' gouvtJrn(>menti~Bcholo!],
naau"elijk~ de kort.e broek olll waSden, aIm een iudelicate "iekte lijden, kun YOOI' de gellcilte commissie
niet andel'S 'dan llOugst ol1uungcnaam zijn. ~Iaar tot
OIlzen. sJ>ijt heef't de geaeh tc t:.oullnissie OUa g'cheel vet
keerd begrepen, We hebbcn vols(rekl uioL bQweonl - '
8n wie l,et ouderwijzers- pcrs01,eel hior kent-"-lllll het
natunrlijk niet beweren - dat de
school leerillgen wude yeri3pl'cic1cn
jOllgena a-L;

wijzcl' or

Belle jengJ ",iel' cl'otische idealcn aHe
lllogelijk
andere docu- -verflaa.uwClJ/t ... Vall het bedodtle gencesgcknllilig: ondp.l'zoek is ons !lids bekend'J zegt
achto cOlull1is.3ic; m:ul' wOl'tH Qait iCllJand in cen

ue

M

l,iekenhuis Ol)gcnomcn alvorcns onderzoeht te zijn?
"In de school hoeIt het ondcrzoek niet plants go·

had?)) GO'lchte

commi~sie,

spot gij met,

OIlS?

Zoudt

gij mceBcn dat we pleitton voor cen publiok SOhllIldaal ten aanzicn vaIl allcl'lci jOllgens en meisjes die
tocb miss chien dl'ie kWHl't. van hun ollschuili verloren lielJuell'/ Mlllll', wat daarvall ool< zij, lieen or nog
gohad, be!'stel
UW Yel'zuim, gcachtc
10k een algemecD
ondcl'zoek nit en slui[; gSH~l) l..aa.k waal''1an

vallige

g~heirnzInnig'hcid,

hebholijkheuen

'wcli~

cell

de walg(~lijke

zonde doen

angst.

geileiine

wassen.

Wo gclooven het hieruij Le kunllenlalen, l'\iet
nwe bedollkingcn, vergecf' hat OilS, heeft

!~6n yah

:If'l:!--;1.JII..... l ... ErrOr-/'.
-----~--~------

worden ondeUilcht (if zij ouk pUr'tllen varatopt hebben.
Op di~ wijze kan er, alB ten minste ue EuropcD.llen
niet ul te on~t>rlijk zijn, uiet veel bBJrog plallts b~b..
ben en zou dlt oolt nl weder CUll rijkl;l tak van beetaan

-

Handel in de Roode Zee. "
(Rapport'vQn de'll J.Yell. COllw{fe lJjedfUft"

dd. 23 "Ifaar! 1874.)
(Ver.oly.)
Ee'n ,'auder pun~ -van btJ11~"f:) VOOT" den- handel is hct
.'1&nknoopeo van betrekkingen to Soeakim, l\-Io.~8(1Wal1
en Hodeida. De aerate plaata Illvert veel koeijen en tot
geriogen prijs, de tweede gom eu, vele andere a.rtikc*

len, terwijl Hod.idad. at.pulplaat. is dor
roemd. Mekka-of Ycmenkoffij,

.00

ge.

De handel in parelschelpen verdient hier eene 'R-f.
zonderlijke ,beschouwing., De dff~n clio zich bevinden
tussCbPD'Djed9o.h eo, Coufila vnar IlCt,zuidcll en tUB.
schen Djeddahen Yambo Daar het noorden, al,med.
de riffen bij M8Bsawah ,en 8oealdm, l{1v,eren vee I parel.
seilelpenop, welke nu door. d. Arabi,eheduikers"p
hunne ,primitive Wij,M worden opgeviecht. ,.
WaonEler, men evenwel de' noodige toebereidselen
tot 'eene behoorlljke visscberij wilde m'aken, zouJu IJet
eeDe, bepaalde winstgeveDde .aak .ij~ die z.lve,•. te
oDdernemen, in pJoat~ vaG de. parelenuit dederde of
vi~rQ.e -hand: te, 'moeten koopen.
l\fCD zoude moe ten
ll~;,ruet~n ,ee~ klein zt!iIYOB,t'uig, 'expres£lehja voor do
pBrelviB8,,~f:rij -ingerigt;

een

schooner bijv", voorzien

van 2 jollen; nonboord 2 duikertoestellen, bestaande
uit eeoc p~k ,van -caoutchouc, helrn, en Bchoenen ,Qle,t
lucb~pc~p en tocb.booren,. Bemond met 2 . Europeollen,' ',.z,eelie:den", _vertrouwde 'pers,oneu, '4 iolandscbe
matr(lz.en" ,2, A-'8-:duik,I?'~8, liefst 'pBrel,vil:l~cbers uit Indie
?f v~~, hier,'eD',e~n 'pa.r~lIo~dBJ', welke bier ,to villd~n
zijn ~~ de p18~t.s~n ,weten Bt\n- te ,wijzen, waar' de
parel•• helpen. gevonden worden. Bij deriffen geko.
mdn,l\nkert het •• artoig en stunr! .ijne jolle~\1it, om
le~iB,ohen;, De. joll~Il'kom.oterug end.e dnikers

worden. l\-fen dopoueel't de producten hier nail
en Inat z~ v()ol' ile VerZ(Hlctmg 1188.r do Loudeneche
markt gereed maken.
De bt'sto wijze onl 'in -genoemde plantBon ho.ndela.
oporation to doeu 1 zoude wezcll om in cDullexie te
1-'re.]cn met den \'OOfllJlIl.IllBhlll iHIRndschen hmdcJaar
dor plao.ts en met b{~m cen cOlltracL Ban to gRail voor
de ~evering ~cr verflchiHelldu nrl.ikeletl, tot een Eek/j~
I'en prijs, Lo~v~elheitl, ell y'ualiteH. Dual' Slleo.kim,
waat me~ dlJ koeijen goedl<oo~l J<rijgt, per aambuuck
of Egyptlsche stoomer 2JI Ur01l VIlU Djed~18h Jigt zou.
de zulk een cOlltrl\c~ \;all, hlor uit klJrlnon worden g~M
provoceerd:, bij bet Egyptisch, bcstuur behoollijk geteekenu, en gelegalisuHd, le.vert y.ulk cen coutract ~e
nQeg~~m~ zekerheid tot tlnl~~villg ,op. In 1\fas8DWo.b: en
Hodelda, zouda htltzol fde' 'Runnell g'escbietien'De gouv~1 neur Villi, Jit getleeltb van:, Abjs'8i~ie
(;lfusawat Socakim),do h. ,or Munzinger rRcha,ZIVit.
eer, in dieDB~ van d(lll Khedivd, is ecn ,1liuk menflob,
,en mell zoude zekerJ wQ.uuoor Hlen Va.n den Onder~
kOrJi.n g ,.e6? 6 faC.iliteiten ,V~rki'i.J.'g'en 'kou, bij hem s.t.eun
en hulp Vluden,
Hod, "'.len nu schepen hior, llit:'t, te groot, oekono~
misch v{)or. kolenv,erbruilc, goetl ingerigt, met cen dub.
bel 'of hurrICane dek h.lll eiude ook 'eend groote hoe.
vt!elbeid, pelgri.ms ,te kunn'Jn /)VCl'voeren, dan' zoudl:HI
(H,o de havens vau c!o. ' RlJodo, Zo'e kurinoo' UfVartlD on
belmlv6 'de pruducten VO()I' reltcning van 'de Compa;,;nia
uangekocbt,-, oak nog, goade vrachten wal(en 'i'oor' hier
en _,Suez} 'men zoude, daarop, Ifloaten plaatsen een super&
carga Ult dOl&e BtrekoHj 01~ deze plBats beviudt ziob
wa~

J

'I

juist iem,~od, die ik ale .oodanig aanbe.elenBwaardig

zelve, Dnarom, zoo de feiten uoor haul' niet worden
olltkeno - Oil wie woet, n:isschien komen er nag
wol nieuwe voor den dag-d,m dringen we bij haar
des to meal' op or.derlOok nan . Doet 1,e dllt niet.,
Jan zal ze er hela:1s toe hehben bijgedragen dat
weldenkende onder, hunne kmderen nan een verderfelijke indische atm08pheer Llliven onttrekken en
dien or een gouverneur geven Of hen in Godsnaam
manr nanr Europa zenden,

H. V.

no wotonschap in

de ldoostel's.

(Uit het lJui(soh,)
rVervol!!).
Ook de klnizenaars die in vertrouwelijken om·
gang met ltoorn- en ander vee in de vlakten van
Mesopotamie graasden of wel, gellik de heilige SIl1EON, HentaHen jare'l op een steenen zuil zaten,
komen' YOor de lotgevnllender wetenschar niet In
aalltnerkiog, BENlIDlCTUS van Nursia, de stamvadar
dier hartelijke Benedictijners, heeit clen eersten
grond gelegd toe de in de mi,ldeneeu wen als Ollomstootolijk ueschouwde meening, dnt de opvoeding
in de kl008ters nitstckend was en de wetcnscbap
er met geestdrift beoefend' werd. Dit is altijd een
vol.lagen d waling geweest. lk wil er niet al te
veel gewigt "an hechten, dat de "regel" der
acht,

Mon ma.kt vervolgeDB een COD tract met den

Kbedive epoorweg van Suez nQsr Cairo en Alexondria,
eu DIl dot de koeijflu geland zijn in ,Suez, worden ,zij
naQr deze pls8tsen getranlSporteerd, alW8af mon ze wader
t01!60 controct·prijs RaD BeD of aDder bandelsaf of san
de- slagters zelven van de bau(t eat. III: de hierio ,eer
wintltgtlvfmde -zaken. De pr~ducten -voor de Europescbe
mllrktan btlsternd, kunoen 10 ,Suez opgeslagen worden

om met de N ederlondache atooDler. of die der 000tenrijkscho' of Engelsche Compagnie, Iial!r n!.~t ... ht .. u;:;c,r
bestemmiDg, t. worden geemborqueerd.
D. "RcbteD .ijll hier hoog en bet i, aileen de
qUBcBtie" om de m~e8t9 waren van de kooplieden to
krijgen. Het zousle hier, uaar mijoe informatioD; lui·
deD, "iet tot de onmogelijkheden. behooren, d.t de
kooplieden .an deze plaat. zich bij wijze _."n aboDDe·
meot 'wilden vorbinden, ow_ tegen, aen - v~st 'brief
huuDe waren- met eene- of andere stoomvaartwBatacbap·
pij'to dOt!D overvoeron,', Scbepeo VAn 500 register
t()nnen,' ,grot." gemeteo, met eene ~icenca _voar _bet
overvoeren van' polgririls wagens, ',bij~ondere goode, iu ..
rigting., Eene kleiueequipage, lief.t inlander. nit
o".e bezittingeoofEgyptenaren.
Twee. zDlke schepell hier bet geheole j""r doorva·
rend~, zoudeu" 'Duar ik m'een, :ruimscboots buuu., VP"
brengeten leveren eu wauneer 'de Compagnie het vertrouwl3u, weet te' wiimen en waDllOer men lIiet dat zij
eene uitzoniJeriog maakt op ~et duperen an ~adriegen,
hetwelk men hier .00 dik~ljl. ondervicden moet en
wat aan deze .traken bijzonder .eig.n 8chijotte we.eD,
dao .ok.. zullen de .aken er Iliet .I.cbter om g....n.
Een k;ein .>oorb.eld kan bi,. niet ~e onp ... weoen.
Bet i. gabaurd dat .en .. klein Bobeepje. onder Engelsche .Jag bier zooveel. waren innam, door bet
wiDBtbejag . en . de knoeijerijen van. den kapitein en
agent, dat h.t o.er.laden was. eu een'v.eel tegrooten

lijke zelfbetrachliog; als permanente numallen trok·
ken zij het land door, Oll! ganzell, kippen en eijel'en,
kapoenen, koron en wijn van Home zielell optezamelen en naar het kloostcr te urengen. Bij de
saeeulariserini del' goeueren vall bet· zwit,Cf>cllC
klooster lIt.ri vond men bet Il1lishoud boek, en onder de uitgaven van het jaal' sclliLterde nevens den
post van nelit honderd fra:tken voor hetvoeuerell
van kippen en ecnden oak uie van aeht frallken
voor de bibliotheek.
In weerwil van deze geschiedkundig vast.laande
feiten is de legende van den ijver del' lIl'Jlmiken
tot beboud del' geestelijke gedenkteekenen del' ondheid, nooit door geloovige christen en betwijfeld geworden. Dat er zelfs onder de 1Il0nniken mannen
zijn gewcest van meer dan gewone knnde en van
een ijver voor de letterkunde, IV"arvoor
bun d~nk
sclmldig 1.ijn, zal zeker niernan(l tegenspreken; maar
hun aantal verzinkt in het Iliet bij dat del' geleerde
leeken, die hun leven del' wetenschnp hlvlden gcwijd, Vooral de luger ge1'laat.tekloosterbl'oeuel's
waren vee! meer bekend met wijnkelder en cctza·
len als met de fijnbedeu vall 'r.. CITUS· of LIVlUB
en wanneer binnen de klo08termureu eell belangrijk:
bandschrift, cen met smart gelllisl fi'ngmellt wordt
gevonden, dan is 't meestal een bloat toeval, dnt
het bewaard is gebleven. DaareJltcgen kan men
haRst zicb Iliet' voorstellen, welke schatten door

W"

bovenlaBt batl. 10 ze~ komet'du van I,ier "Bar Suez,
beloopt het slechl weder en Werpt 01 ,Ie colli. w.lk.
op hat uak zijn o~el' _boord,.
De inlanders waren
Arabieren, en dUB sttefmoederllJk bedceM wat het vefkrijgen van regt aongaat; bunllo waren tijn ell blijveu
,"arloran .'en zij bakowen geeno E!chndeloosatt:lllillg 1108&
genaamd .
Nog een sndero wijze Olu hit)r zaken ttl maken,
zouda lIijn bet oprigten van eeu IWl'91J1llllluu (-,ll im·oeren
VfR- bet koren. Nu t,och wordt de gronle hoc"'e~lhaid
koren, welke zooa!s uit de tllbdlt4ll h!jjkt, hier ingav(lerd
wordt, uit de Perei8cLe"Golf, verlDalen ill ze~r primilire
inrigtingso, gedr~veu, door kaweelell, 'Nels uf 08s6n,
betgeon natJlurJijk, yaH) ta, weoschen oveorJost
De heer BourgareJ. }"ranaoh koopman, teo Vt.1rigen
jortt overleden, bet-ft ,in der, tijll t1tlJl locomobile uit
Europa doen komen, met daarbij behoorende inrigt,ing
om, koren te walen, -docb dit machint!tje is un geheot
vereleten, d8 steaoan' zijn ,onbruikbnar, eu WGuoeol' hot
24 uren gebruikt is, heeft me;n, 48 uren noodig om beb
te' berB_teUon; bet is dan ook \'OO~ :~euo gering" _~pm

door .ijn opvolger v.rkooht aan een· Gri.k, die or
sleohte ."ken mede mll8kt.
Men 'Boude -hier eon, buis moetan, aankoop ,H\ of
buren, geschik~' vuor, pakuuilj ,-an. kOrttil ~u teveol:t, als
m61dDj, daRrin eena kleine,:vastd machine vao, 8 paar,·

d.nkrachten, met flinke molenateene. en goed iug.rigt.
Daarbij moet een Europeecbe machinist worden gepl.at.t
tegen 800 francs '. maands en vrije woning iD het hois;
verder I) :1 ~ Aro.bieren v.oQr de verBohillenJI;) bezigbeden
tegen. gemiddeld 50 fr, 's monuds. Om o,enwel met
vruobt te warken eo geODe bdlemmering to oudervinrlen
door bet ranatisme der bevolkiDg, IOU mtd in deze
flank: -oeD dar YOOr1l8smsta Mutelmaosche bandelaren
m09teD interesseran en den !Dolen onder zijo "oam
Istendoorgaan, daa. d. bewoner. d••er pia.!. liever

I

Binnenland$ober BeriohteJ.'l.

de big9tt.e, dombeid en' onknnde.van' menigeu
monnik Eijn've~kwist, verminktof; ,zelfaopzet.
telijkveruiotigd. De ' abdij FQ"t~vra'lllt , hlld een ,.

PostkabtoorSamarang.

eompicet hnndschriftvan ,LIV!l.iS, ,maar v~rkocht

het voor oud·perkamentaan een kruidenier, diG
het weder arm een klcedermaker overdeed, die er
mnt')11 van sneed, Uet kloosttr Werden stelde in
1050 cen Imndschrilt nit ue \le eonw torhaud aan
een bookbinder" om bij het, inbindcn der wcrken
'~nn 'rn():~tAS ,DE A(~UIKO Ie gobruike!l. Ret ia be·
kend <lat ANGEI,t:8 AHCf:)[IJOLl>' i'l ' 1415 een gedcel·
te ;an 'J'.!.,JTTliS
de abdij COR,EY; het
o'Verige' was ht)laas j
het pal'konicnt' nog stoviI:\' was, lot huishoudelijko balloonen gehrnikt

wOl'dtln. Uak de werkon van PlloPEHTles
ao, 14<10 in cell Hoosiel' ollUekt,de monnikCIl

tlIlUk,~ndergetll6k!ll1de, O. A., Fol, landbuurde' eD
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•
•

Ootober
Nbvembe,

~dil

18

eu lS

1

"

Decemher.

ll&enllll
eu 27

• 18

E"oel.eilo Mail,
£In.t:,,,,-vJft. J'LUI1-tOIi.:, '1.:I.iou-w- en

sa ngRllOrf.,_

Septt"mber.

!3 en'2'l!,

Othlber,
November,

U en 2:J.
E'eA 19

I)t cc !1I1lt~r ,
a en 1 7.
~llJ.iU:itg dt.-'!r ..tRH~
l'r:lDfcl:tI mail. ,
Engrlsche"

tc Butuv.iu,
, 9 flU 23

S~ptellibt'r

1:1 " 27 SI'-ptcmbcr
!lei! aYOndH teu, 8' ute,
~relo)i: Betong,
P.u.dnug •.,n ..i-\...tjell.

~uou•• :rl"·~ "V4'--~~t-,lnu~,t"

1: 'eJlII:ocl'-~HJ
f)1'f\

l'~:11 1' 0 2j.~n \';'tl

1110fl}

Ir,n

ten

\YIHCn

duagscbe
kUllllCn

Ill'll

n.InJ.Hls~u.r~

Yool'Yocliiol'cl yan

verllnl.woorden. In

vaH

kon PE'l1fL..I..ItO..i zelid nit;t lien iukt vinden am hvee
l'eclevl)el'it.1~~ell van OlCEIi,O
die hij
door eon gclnkkig tQcyal in die
had weLcn
to ,yordeu,
~rd(tde orde. Leltie lnen 111 t1e 15e cenw
llloor dan LJ.OOO klooste!'", Wall1l88r nn de ijvcr
del' Dude klassickcll
del' broedet';:. jJl lid

eea

7.lH!hi! om die lettC'rwaul' zijll dan al

stoute gisslng-en tc
pl'obcrcTl, 'Yfl.:U'yan elko
88110 nieUW0l'Ll wader
onbarmhal'tig WOl'i..lt nnmogclijk gcmaakt. DIne
ll1a~n'

01l1111t

•

YUH

de ;)wat't.

oval' tl(~1.C

gees-

bckcn:lc zijdc

tllflllS ganrmoot mon on8

god en!
bij elkandcr gckropcn in de licht.:;chu\yendfJ ll:lcht,huisjcs yan hot rool11srhe bijgelooC op

do l)andeeten -....-:Hl ttucs 11IJ bdeven
l-lnmO~I.DIUS

ligen

pcnscclUen,

en de

~'all

den llei-

rcuevocl'in-

C\CEH.O Yall het, pel'kallHllit uf.'kI.'fti,Hlen om
de tjeritrt van
besc;l11'ijl'elijkc

TOHL-\S

~ fet

to

on-

hand en

llemende: llloct
het pcrkoment bestuderen, om ontler de %inheiligellgeschiedenissen de heel'Y0D'l'lIrl'elli;solcn yall cem l:oeds lang vCl'leden
t.e yinden, Hier
oneindig yakel'
iB met YerbiHcring de reep pel'kament 01' zij gc·
Elingcl'd J omdat men gewaar wE'rll uat ile U10llUik'
liet,
hancligheid had
;}en of ander gcbcd
Bn nog durft

van do vordienstcn del' kloos-

tel'S tegellover

nis

iB voor u gcslotcn
met-. lle,
SpVUl'

bij.sLor

(JIIII! 1l\1H1ud
II • ., ..

""Ike

1=1 ..

,,-~,n

.. "

101\11J\l1

'-rhnol·.. Kof:~IHtllU: eu dB
l\.loluldtten.
]\\nlD~Qhtl

..:-\..(jeh met elke

ell

.B:Dgelsche mail

Bet \lI\f \'(lU
t(lu 5
om de
met e!k-~n $IlOodrt!itl

po~t,

(lc llust om de /)o,;t j.i dt:iI avonth
TlHlr5C1l9 inn 8 HI.!, en om de Zuid
morgull~ ten 61 en '$ \'(Wrtl1. ) 1 nre,
VlJor

illHI

~apklllloor, 1,",0'

wij vernomen is het dipiovat) d~ lH)ogel'e burg~rachool
tHm dd heeren (in aIJ!hnbeEtl, J, L, van G-enuep. Ii" A.
J

II. W. Hoeke, D, p.
W. J, H, Suer·
Voor rijf huum~r
o,,\'oo,','m:>r<lol;'jI'; voor tweo was dB rurubriek lJ. on vol( ludici'. )

5 September. """''''lJ,',N"''SOa

uibge\'Crd van dit
eit\lil] n~n dit jaul' t,o" 'vA;.oh;;"""
Woordenbock
divk, te Bnudong.
Dit werk dat dooi' den lwt'r A. Hollo gutlstig is
bcool'deelu, worut uitgegevcn llada.t hat Gouvernement
J

yan bij7.ondcl'O tovroduulteid ol'Or do
h.eft doeu l>lijken.

Btunenstelliug
(J. B.)

S01'J'abaija 7 September. Wij veroemen dat de broeder
c.ea Sultans rani Kodoi et"11 bezock Dan l\fadura brengt.
Door do onge8t~ldheid des PanombabanB "on 1\-Iudura
heeft: de Suitaus echter van zijn vl}orgenomcn reis clerwluul-s nfgezion.
( Eocr. Ct. )
SL'plelllb(~r,

D~

geachtc berigtgorer
ult
tlchijIlt, uit lid ILrtikel JI Vel'ouuerd l l t:~ lwbben opgemnnkt, dnt v, ij ailo vormBll logell.I')\·ef lllllmderB weIl!Jchen in den ball to dOetL
Ret tegel1detl 1:11';<\411 wij VOUr'.
DOl:h al is mo~ titels en gnlou nUl Europtleeche
Rmbtellarell celio CUllct'B~le gcdnan f a.n de Indische
prnuJ.\'ertooniug dio nu bcstulln moet blij\'en, zulka
neemt ni8t we!1J uat, \'ooru.l ill Europa J lunar ool~ hier,
in _vole opzigten de \'OrnHHl kunllo·1 worden vereen\'ou~
digd: zoonlli ilie trouwell~ r~cd6} in vergeJijking mot
vorige ecuwelJ, bel.a.ngrijlr gewijzigtl ziju.
'7

- Wij kunnen Yoor )'epatrierendo personen gl'ru~·
telijk 8nnbeyelen het go~d uilgi:!rU8L~ Ned. tlchip de
Licht~tra!\l gevoerd door knpt, J1LIJB~Wn, De huHen zijn
comt'ortubel ingerigt, dd gozagvoerdor, oHic.ieren en
dokter ,'au dien bodern, zijll allo eyen beleefd on min·
ZUI,I.Ol, zl)odat 6cbrij'ler d~r;Ij~ geenzins
twijfrlH, ()f de
pnssll-giers die met bo\'elJg~llucltJd Bchip dlj ztler~it'! zul·
Jeu tllnken, cene Bang-anilIDe o\Tcrtogt zullen hebben,
net schip zal del1kelijk dell 23 dezor vau l'rollOlingo
ver!;rekken, om ti"arna B"tudn. nan to dllell, "au Wltar
lH,t venIer zijnc: bestemlling lIau,r EuropZl zal \'olgen.
- l\Ien meldt OI)S nit J3anglml:LlIJ tint de oholcra
zich dllar weer begint to ,Tortoouer). Vorscheidene 7.iek~
to eu eeniga atetfgernllen htlbben zich dnar in de
lantl3te daw:'ll vQorge(iaan.
(Soer. 11M.)

te Djocjakarta,

Orl(krW0i~ehe

del'ell het

I'lin

Tweede Landbouw,Collgres

gml1e,::rjp1:t~ti5

ze e-en

9.:~~11

J

Intnl'schcn wonH arlIl helan!:Jhebhenuen
dagen lnuuhl hrkl'cn :1,1{\ hilt
a00 rzendi 11 g nlll h i..-:r henf~

Er ziju or yohtrckt
dnll,8nd vool'b;:l.1111cu; en als Iedor kloo;3i.cr in
ccnw maar ~ell cnkel hLlIH1-lchl'ifL tot, stand Lad

zlin

I'rlIl

_Uu,ndin.· .......... i

tel'S meet' i.mllcl1

J

,.Ikll !fI!I1'\!1,l.

e l l Pn.lc'lnbn.n~.

l\.luutoh:

maul' uimmcr den-

koudo manncn !

V un JlCt OODgl'€la-Bcstnur ontvingou we Ler pl.a,at~
sing de beido ouderatuRnde Lriercn:

Batavia, 31 A"gustue 1874.
duur en fllecbl; bij eoa 1\fuzehnau; llim goad en goedOhriB~eli hun koron zouden -laten maleD;
in deze zllak op di'J WijZ8 vo()rzien~, en
h~ zccr goe(l duenhjk, dau' twijfel ik niet of winBt
do haDl!.
o()genblik is het mee!>t oournnte artikel nm
putroleutn welke zeer goede prijzen d()~t
('11 WRfir\'un (let gebruik in do hcilige steden groot i3,
icd(!rcen verbrulkL !tier petroleum,
En bl~rmcde rOOf dlt jllRi." genoeg, over de IHmdels·
zriken, t.\~n t!inde mTer to gaa!! t()t, eel\ hoofd~tlik, do.t
m~er nog (ino d~ hnndel 'e~ne bron is van inkometeo,
Ilamelijl[;

koop
it! or

J

SClfEEJ:lVAAUT.

Zoo nls blijlit uit; de yell} BcllCpan 'welke Djeddah
alHldo(\lJ) i~ de ~clj(H~pvaart hier grootendeols gcbRBeerd
op het pelgrirnsycrvofjr; Wllllneer ds BchcpCll ran dio
f;el {-'genhcid t"e\'eUH pro/Heeren j om de hier opg~~lngen
Walen l1fw,r humw' h('Hte:nming JVf!r to vQeren. JI"it ia
«luitlelijk dat,op ceuo plaal,fI ,wn,llr in
maanden 40
,1:5,000 uHJnfwhml Qnn· en nfgevoer(t wordcn", ,feel
,'erHer en levendigheirl heers~~h~, en dozo ,tQil. 'V/l:l 'be~
shu!.n en het pel.~rimsrf}rvoer' is hier dan \lok OI1tHgf>n~
'zeggtdijk'do uU8,is VRn allo opcrntit;nj zonder pelgrib1S
was hit!r alleu: gcdaan en 'waren er, geene zuke'n -hoegen'fulmd te mu.~t'ni het 'j's jUiHt' da 'combinntie VaD
het vervoer' \"1m h"dj:l~s
kuopworen butwelk de
wiL.t~n mogelijk maal,t

zes

( ",ordt <"ooIUd,)

a

,Iiluikerfab,',,le,k,alllJ,In, dU,eS,ide,n,tie,:Qi,'OCjakar,ta,',b8Ituu,r,.',
lid V"n heb 2. Ind. L8Dd,!>ouw Congraa,
"
e~n~ premie ultloof van /
500.- VijFb~derd gul.
den, voor d~nvervaardig.r eener maohine, welke doel,
matig' oal worden bevonden voor bet .talDpen vlln Sui~
ker in de daarvoor bestemde, kran<ljang.,
Die premio .al eoheer aileen dan door mij worden
uitgekoerd,indien b.doelde m.chine i,i allen deele
nan de v.l'waobting Ealblijkente bea"twoorden, en
gevo!gelijk, door de jur'j wordt bekroond,
lit, acht betni.t overbodig om d.e betrekkelijk een
idee ten beste to gev." volg.no hetwellt m, i. eene
zoodo.nige machine,' ale \van.rvan "hiervoren Bpr&ke ie,
kan worden danrgesteld; waarbij ilr overigens 'doe op~
merken dat mija d.nkbeeld Blechts in boofdtrekken de
zaak voorBteH, en natuurlijk voor \'erbet'_'ring en ver..
dora ilitwtlrkiIlg' vntbf:ar is.
lJo ~uiJ{erst(J,mplOn.chille door stoom (eerie 1000100"
bi{ll) gettrenm, bestaat uit ee~e !lUri1.Olltltle aS J voor~
zion vtln eenige c:rcAl\triori;:en welke mo~'l'en disnen om
dt) zoogouanmtle Bailturatampera dele ~~'-lJ.:-;t met eene
zW'allrt.o ro,n GO a. 00 kilo, tt~ ligt':Jn, welke (1anrll:o.
door hUll eigen gewigt op do r.icf', in d'i krB'udjitngs
LJe~illdende rmiker netierv!!.i1en eo de1.e v.tlststampen_
ru;~~'u k~o.ndjqne8. zullen" ,i~dt'~ Bfzontlerlijk, moeten

Aan
fife orshmr vrm het 11 Ind.
LandbOltW-COllf/res

iJjo('jalwrta.

Tr<1lEd.Ze HCi"'!
Uwe gOllchte ,1eLteren YOU iJ Juuij jl. ziju ODS in
tIer tij(l behoorlijk g('wornen t1n hebben wij llaar UI\[!
leiding dnnrYIlP het adrea yan den Heer "on Eaden
au,u do Dire-clio der l\lantsch. J-av!i opgege\'en.
Inmiddcls onhingeli wij V/l:1 genoemulJ Directie ant~
woord op ons schrijveu wao.rmode "'ij IHlflr uw ye1"~
zoek, om 'k\lateloozo overbrenging von voor de in 1875
te' houdell tcntoonstelling be.temde" voorwerpen uit
Nederlan,i overbraohten, ,tn is het ODe aangenoaID U
t8 kunllen me.edeelen dat zij zich g.arDo bereidheeft
verld:Hu,t1 "lui uw bedoeld verzoek 'tl' voldoen.
life!, d. ",e.. elo hoogachtiug
UEd dw diena ..
Opelllijk wordt, hierbij door
het COllgrcsbe'[!lur danle (w, g.) E. ,Moormnnll .It Co,
betuigd -I'oor d'.:-zo 'wcl~
YOOf' Oopy Oonform
willuudo luachtit{o mciicv.-orking.
Do) Alg, Secr.
SWllying. Bl·cr.
SwaYing.
J

Ked.ton Pierret, 6 $optember 1874,
Den Hear'Sectetaris
van h.t2. I.d.Landbouw Congres,
DJ'Jcjakarta.
WeiEd.Z. Hee'r!
• Mits deze weDsch ik het Davolgonde ODder uwe
aanda.ht t. brong.n, namelijk:

l~~n

~p;:~rt~~~1l~;~3antlJ~~I.Qt!,~PI~:~:~r\\\~~~:;tBc~::t r~~:

ill'
tmg Icnn worden :ver.scho9'en, docb bOV60UJQU ~ g
een mechonitlk~ 1ll_od9 uan do as der exceutrieken
ve:rbondoD, gelegenhoill heeft om tic!l bij alka op~
wlI.fLrtscho I.wwegit~g Vhh de Btllmpers, h..:t 1/9 ~adeelte
rlln eon cirkel roudwallrtH to verplaat,eel'l, wRardoor de
to stampen Buiker telken malo op eene andere plaatB
en wei, llnartllule del' ronddrtJ.Bi~nde bewoging vall de
krandjll-ng, word~ geraak t,
Hicrtoe moden duo ook de funtlatieplateu uitmid.
deupuntig ten opzigte van do stampers wordeD ge.
plaatat ten eiode to voorkomen dot d(lZtl steede op dezelfde planta nedorkomen.
Verder \'nlt nog op tf;' merken dat hdt mngschikkNI Vlln do embllllaga (kadjll.ngmo.tlan) in de kranrljn.ngs J zoomedtl bet digttU~l<k~n d()zer Jaatete, bezwparlijk ma.chin81l1 zol kunneu geechiclltm, eu' derhalve
dal&rvoor IlOg Btoeda hUlldtlLlttrbeiti y.al blijkou te worden,
vLlreil!:oht,
l\let J~ rlltlC5~tl achling teoken ik,
[lEd. ])w. lJielUwr,
(w, g.) C. A. FOL,
VOOI' Copij Conform
d~, Algemeeno 8ecretarie
SWAVING.
Hienf\u ~ijn [Iflichriften en vertu.lingen geflonden
Ban dl., dngbluden in Europa en Amel'iko.
SWAVING.
Secretal'i9.
l'.EL1WRAFIE. Een te!egl'J1Ul \'llll de Anglo·AmeI'icao
Com puny bl'rigb Jat de to!1'gmfisu\w gell1~eD8chllp met
de Vel'cl'l!ig~e stltt'Jll "tHl NIJorLi·AuH'l'ilm lal1gs beide
lijnen tijdelijk Hrbwiwll is. Hl;;)yigo _ stormwillden in
Arnerili.a. ziju UO ourzan.k dier storing.
r:Velegrnllimen voor Now·1'ouudlaud kunnen nag gefleind wordon. 1\foll guloon LIut dr) storing van korhm
duur znl zijn.

Ih::- WUAK Y11n het En~;tllscIJO, t!chip ..:1l[;io)L we I'd
den 7en uezor publiok l'erkocht en uragt slecbta f 18
01" Dc ,Ioep van het .chip haoilio f 108.
Do Kooper is de Arnbier Such fudol ben Oegtnr.
A.A.N llOOlW van bet stoolll~chip Koning \Villem III,
dllt: hcdoll namirldag naar SingapOftl v~rtrekt, zal zich
rool' do reitl l1aur j\:I~kl,a wedel' een groot getn.l 'Bepi.
rant hadjiet'l ill~cheptHlJ dat met huune vrOUWBn en
kinderen t(l ZQlllon 250 persollen uitmHtlkt.
EEN llLAD to
Gonuil, do Carriere ~Mercafltile bevat
een be-rig;; vun d(Hl Itnlinnllschen Consul te Singapore,
dllt het plan vnll wijlon generllsi Bixio om mRrkteD
\'oor ItalillllUs('ho producten in Indii.; ttl openen, ovpr
bet n.lgerneen 0.18 milJlultt is te b€r:whouwt't), Slechta
voor de Italinuul:!che wijnen ZllU het uitt:igt bt'sbuD
Olll met roonleei
IlIUll' tiL; OOI:iL~r8(jhiJ strt:lken uitge.
voerd te worden,
J

ua

DB 1'Ilrijachl;;l COrrt;liipOI\t!elJ!; vlln
lift/,(!8 echrijft
ann dnc blnJ, t1at de yerwo~"lderlijko ,·eranderlijkheid
der l!'ra~scho partijen het, volg-en \'ao de Fr.msche
Bta.n.tkunde 1,00 mooijelijk mnllkl;, ou deolt ala een
aLtlllltje \'an dio wispelLurigheid dt!, volgende kenschet·
Bendo gebeurtcnit'l meda, voor lie waarlleid waarvllD
hij zegt in te alauu,
Tn een dcr depllrLomenten j,j eQll pr~ft;.'C~!
1p
zecr in 't oog lo(}pGlldo wijze l'oar' y.ijne BOnnpBl'tiBtiSdl13 gtwoclem, uil.kwo.m . Hij go\,oeldtl 'zich door het
niinisterie gesteuliJ. Eon week \yool'llat de B.Jn8portis~
tiBcho miuiBter '~Lln BinTlClllandl:3cbo zu,ken de Fourlou
gad'wangon wenl 1,ijll ontslag te nemeo en een Odea·
nist b(11ll \'~rdllg, v~l'klRllrde de pr,·fect dat hij :or
lrotsch op waS 'om "BOllopnrtist te zijllj, ziju; ooderge.
schiH'!j- BUlbtennren volgdcu hun cilef en maaktoo pro.
paganda voor het derd~ ,Jceizi!l'l'ijk. En' wat gebeurde
nu toen de znoe,\'on lwdoehlo v(,r!tUdering iu heb minis·
turio ha,l pla,\I.. gohad?
Ollza l;rei'ect, do yuri,g~ Dounpnrt;ist, die lJ iet beneestl wag ,"our zijne B.6,,'o~IBn6 nit ttl kinnen, ju, die
e;,r trotsch op wns toL de, partij to blJhooren J die', door
Gambctt.B gcbrnndn~p.rkt We I'd nltl dio' dol' "ellendeliu~
gou JJ, kwam den' 2U, J'ulij .. to V cr'sBilles : aan om vnn
~ijn iuui'ge" toowijdiDg Bllll het gewijzigde, minieterie
en aa" den JlIooreoholk to doen blijkeD., Het wasl.s·
tel' ,dat menh.m beschuldig<lovan do 'Bon.partisten
t,oegedRante Zijll. Hij verzekerde de krachtigete mant·
regolon' to zullen DOUlen DID ziju ondergeschikten te
strafr.n, zoo zij het waago.n Bo"apartistioche propa·
ganda t. makeD.
AI. zijno conclusie voest genoemde correspondent

1

81' bij, •dat, elf. ~r.lit,., tGII ,""lilt parlllJjltl }~ ;Jffe,.
leopt, III elk geValtet, demhlJ'dlf" hIIDoort. t!t4d'lt
in eOll illUd ,-,Aal' openlijlt !ulke(,v8l'iltfllgea phIlO
konDen, grijpeu, de meerderbeM 'van d&1i" lelfen tfllJi

;!:!:·~!~:uita:~
Dill

minderbeld

IND1iPl!IlfUUlOlII,

Vl\1l-

de~ .~lgendelld,.-

sprekeude over de ve'fe ,ougeful!:.

ken bij hot baden on .wemme., waars.hawt tegenbet
teepoedig opgeven vau pogingen omdronk_liugeu tob'
het leven terng t,e roepen. Man beproert diD 'gewooD'
Iijk eell hnl f uur. of een uur lang en geeft be. 'dallr.
nil op, laO d. dre~keling dan noggeen teek~ufan
le.eu ge.r., terwijl bet dikwijls eer.tna 5 A 6 uur
werkens mogelijk i. de oluimerend. !e.enRgeesteDl1'o.
der op te wekken.
Onder, de nood.ak.lijke, middelen wor,len gonoemd:
krachtig 'wrijven, bet leggen van zllkk'eu Mdt verwarmd
koren op den buik, aaD de voeten, tagen de ribben;
het gebruik van warma dekene endoeken; bet' inbla.
zen VBn lucbt in de lOngeD door,
,ne~ls, waarbij
men een blaa.balgje gebruiken en b,et andere nensgat
digthouden moet, hat wrijven mat alcoholisclle voobt~~ op de slapen, do bDrst en hetinbrengendaarvan,
b~ kle,ne hoeveeilleden, in den' 1D0nd.
Gelukt dit alles niet~ dauknn men nag beproeven
het na.kte ligcha.m lDot kraohtige zweepslageu t. gee.
solen. Door het veretandig gebruik vau ..Ideze mid.

den

;~';,"<lfee~rJ!~t,~~:lgiec.h. ~!~~~. b:e!~

men

dr.Dkeli~.

het leven teruggeroepen. Eerat nQeebo~!~_ohad~;~~, In
pro"fueming.n b.steod te hebben, hesft men h~t
den mood op te geven:

;;iit

EBN VREEMD FROCES. Aan oan directeur eener la,.
briek: werd door zijn geneeaheer de raad gege,en door
een overtapping van bloed zijn kracbten te berstelleD.
Een jong workman bood •• 0 voor 100 Tlllr. de vereilcht.
hoev.alheid van he, kosthare levensvocht uit een zijtler
armen te verschaff.n. All •• ol.agde nlsr w.nacb, b.b"l.
va de gene zing van den directl'Uf, die spoedig .overleed. Zijo erfgeoBmen rueenden te kutmen voJetaao
met den orbeider 10 Thlr. uit t. keeren, maar deo.
brogtde zaak voor d. regtbnnk t. llerlijn eU eiscbte
de beJoogen .100 'l'bJr.

DWKINSOll AND CO. t. Londeu bebben bet kOl-ijrogt ,Ier oe,.tvolgonde "ohilderij van miss Tbompson·
geko(lht voor het Diet onbelangrijk somm.tje van 2000
pd, .t. Die horoemde schilderes behoorde ook tot de
g6noodiglll'n op heb ftiner, anlaogs door deo lord,'ma~
yor van Lo!!den alul'de beoefeullars van knnsten en we~
tensch.ppen .ang.bodeD.

IN RET /I Dresli~ner Journal" komt een cioane'de
roar wftarin melding worJt g~mu.akt 'au Zijne MBj8S~
teic Koning George VaD Hannover. De -Duitsobe bla~
den wijzen er op, dat hat van de Snksiecbe Regaring
nie, Eeor loy.al gohandeld i" dergelijken titel aan Ren
cx-:-Kouing toe ta kennen, daor zij niet Inoet vergaten,
dBt !Jet niet aan de veruienateu den SuksiflClJ8 dyna8~
tie t. danken i" dat <lit land niet het.eUde lot on.
derging a.le waal'Joor Hannover ,wt.'rd getroffu':l'
J

'1',>1 KEULE:< moot het b.d.laar.gil,l bijzonder go.d
georganiaeerd zijnJ zoo zelfd ullt verscheidttn moeders
Ran dt' leden dallrVRO hasr kindereD verburen, 'die
dan, in oen'schijoblur deernitlw8Brdigen toeetaod ge-bragt, dionen moeten OlD het medelijden der goA ge.
moente op te wekken. lIfon gaat r1aarbij volgens sen
vasb tarief te work; een kloin kind met verbonden oog,
10 GrotlCheDj een dito boveDJi~D met eeri del' bandjes
in een verbBnd, 13 Groschell; oen HRrme blindeman,"
It> GroBoheD t euz,
IIE'l'

OE~EESKUN])rG
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the Lancet mnakt

melding von de liefclijko eigenschappen ,van adder••
Zuo iemoud, die door een dolIen bood gebeteu i.
oDmidJellijk eell adder wed t. overredeo bern to bij.
ten, da" strckt h.t gif VBn het krnipend dier tot tegengif \'Bn dllt nm he~ ~Tiervoetige. Dr. Jitzki hesrt in
het ;,.izerlijk geuootsch.p t. WilDa (Unslaud)' d ....
oOhlekking medegedeeld. _Beu nouw" die door otten
adder gebeten was, bad het voorregt, kort -daarop
een dollen bond ttl olltmoeten, die' hoar eveDeene een
beet gaf, zonder dot ze \'ao e~n, ,der ,b6~en, eelligan
last had. lII.t ilOlldell is d. proef genome" en steed.
hleek, dat addergif ,I. wonden door d"lI. hondeo go.
mBalit J genlorloo6 ruallkteJl. EdD kooi met jonge ad..
dH6' zoo, zoodra dt! genecdkundiga facuiteit olertuigd
is van het heilzame van nddergif, iniedere 'fl\taoeolijke
Bpotheok een plaat. mooten vinden. Indian de ontd.kkil>g werkelijk boveetigd wordt, EOU het belaol?rijlzijn evcneens proeven t~ neult'D, of bet ,accineren
YO" jonge honden met a,ldergi f hen wBBrborgt tegen
dolbeid, Altijd natllllrlijk iDgeval de orthodoxe goloo.
vigen ge~o 'godedieoBt ig uezwaar, togen vacci_neren
va" jongo honden bebbeD. Evenmin aiDmen kinde.en
oJ! scbool ISR,t zon:der' 'vaccinebewijs, zou men daD in
hetvorvolg een hond op Blraat ,Ioten, die niet be~
be"ij. kon' toon.n, door, ",rn doctor of cbirurgijn ge.
t.e~ ond, dat hij behoorlijk en met gQed gevolg go,ao'
cineerd is VaD' een gez;onden adder.
HOE KEIZER WiLHELM oord ••lt OVer het' duel en
welke pogiegenbij onlangs in bet werkbeeft geatald
om bet du.llerente b'perken, o. B. door .iJn inatroo.
tie b.lreffende de rogtbanken van, eer, i. vt'o algemee.
ne b.kendheid. Een nieuw bewij8 heert hij nog deter
dagon gegeven, hoe ,zeer bij or op uit i. dat mi,ddel.
eeuwsche miBbl'uiktegen te ga8n. Op den,Sterreuburg,
naLij, Glogau, de bek.nde staat8gev"ogoniB, en tev"na
verblijf voor p~reo.en, veroord.old tot v•• tingstraf, iit
.,edert eenige danon gevangon een hoo£domci~r, de kG,
louel von Cos.l, ten gevolge van een ,'duel, dat' bij
he.rt g.badm.t oen ~oolsch, grondeigen~Ar. ,Een ve..
tingatraf van dri. m.anden moat bij aldaar onderg"an,
niett~genBt.and. bot duelheeft plaats gebad 'met ,'oo~•
keun i. en toeatemmingvan den Il.ad 'fau, eer, eu d,

beer YOiI,

I.Iaodera
' Dohtg., Milurlo8,lIo11ooli: IIi! 'BloIme4ianhn,
en Ohina,all, van SoerabaiJlb
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Hot 'dafibeefb pl~ata , i!8~d .. dewIJI de, ~eer ",on "

de Kamer ontbond omaaD betontbi~d.n "ilde blijven"

::~~:, ';:t .de

~:I t;~;:::o;:~~ge~~:.'·~:t t:ij~~~ri~i;· ::"i~\v&~nt;:~

Ooael be\eodI8~de U1tdrukklDgeD beefb gobe.lgd, te~,'
·.a!>(oD V', D de p,g0, l.ob8 :DatiOD,',llli'O,it. ,w aanoor dO ,te.
•til ' 3 voil-Oosol .reparotie'· vordera.; eo in de
g~np. '. :"otle wo.dtuitdrokkelijk op den voorgrond
duoUaot ww;orden vorv.olgd en ge·
Itrafl" die, betsijuit boo.aard,gbold of nIt ovarmoed.
aauteiding tot eOn twist geen.

iatotaalopgogeven, an '; !Dateen •• kereotakt IljD maoDen gako•• o tegea wien iD ' " algomoen de pRrtijwoede siob Diu' nitvierde. ,
"
'',
,Bij tW,ee. be\angrijka ,0,,1l~erdee,lilD vall het S, t.Olob, e·,
etuur. marIO" eD oO.log,ls .elf gotorgd tegen verandorlijkboid .an. IDOic.ht.OD en stilstanJ" Hetge.n door '

Do ' aanda.ht in ' F~.nkrijk wordt
tbans g.trokken do.,,,.n in Egypt. ver.cheneD
n"Bmlo~'8 'brochure,
w8ario . het . vrsagetult faD
de neutrali8.tio of den ofsoap vao bet Suo.,Ka·
naal beh"adeld wordt. D. scbrijv.r gaat uit van de
atelling, dat ~ dliar , de .ch.epvao,t , door hot kaua.1
IlUeeD keD to~De~eo door eon verlaging der tariefell)
dib het vervoer laoga dieo weg vau hauddlsllrti ke lc u

'ao geriog. waarde tool"ot, eD daar de aandeelbou·
dera e. yon qen and.reo, kant belang blj bcbben OlD
de tarie.fen· zooveel lDogelijk op te voeren, ten eind e
, onmiddellijk ,,"la vau ,hun kal'il •• 1 te trekkon - D... ·
tiog of afkocp hel eenigo middel' is om hct bel.n "
der aandeelhouders m(~t dati "an den EuropcBl~ hel\. handel on reeD te ~r6Dg~n. · lIet kl\u~al, zegt BchrU \·ar ,
heart 320 mill., fro g"k08 t, zond er b ijberekening d er
door den· Onderkoning geleve rde kn.pita!en, die h ~ t

Egyptieche Gouvernement .aangaan. .

__ .e ..v

10.

TegeDwoor~ig_.~~.v~~.~, ~6e(~ni~{~!.~;t. :"L:~. 8 pOt., VAD
~~:r8pit;&l VliU 1S5 mill. fro v"rtegc nwoordigendc.

• • -

Er I.U d.rb.lv. nog eenl'apit.al .an 135 mill. lIloet.n
bijeeogebragt worden. VoI ge u8 do berek~ llirlg VBU
oen scbrijur zou el~ ht~r earl kupi tafl.l vaD 75 milli oen
voldl1ende r,iju; waut de Omier.K Qniug van Egypt-d
heort de interea,en van bot maatBchappelijk knpit.al
,oor ee.n bedrag van 88 mill. geJoraodeerd; datu elJtegen bestemt de achrijvi!r 4.7 mil1.! voor ceu reil l! rv&-kapitaal. Daze 7G mill. wil hij door de g ez 8me u.
hjke b;j
K.naal belangltobbe"do Stawa 'loen bij ·
tloobrau ge D, in ev(mredigbeid van het gebruik, Ilab
door ieder dier mogendhedeu nm den Suez·weg worut
gdmaakt. Naar de verdeeliug VIUI dell oLitwerper,
IiOU Elgelande a.aude~l in den ofko op bedragon 27,1f.i O,
600 fr., dat van l!~rankrijk 8,6 25.000 fr., dat VtlU
Duit60hland 5.990,000 fr ,. ou.. Doo r midd.1 yOu
bet geno.md. kapit..l ,ou E. ypt. i" .tout go.toM
moeten worden o m het Kaunn.l 10 llBasteu, du l) r ",en
blijr8uden intljreat nm 8 pOt. IU\ U de bOllllers "flU
aQndeelen in do Suez -illaatschnp; ij t~ wnarbJrgt-'D.

b.t

De 11ldische pers ,
De Indii:, wijst op
derwijs.

e(l nige

lec mten

in hot OU~

.. In ous DOg be~IBn~ ecbter te w~inig "ferband tU8'
Bcbeu ·de takken van het oncierwijs: die viln gOu\· e r~
nemenl8wege in hot level. gero ~ p e n zijo. Het ia ni e ~
voldoende de lagere gou\'erne men rs schoul trl hebbeu
bezocht om tot de burgerschool le WOt·dell toege latell.
Hd doel un het middelbau{' O Ud l rwijs, zooa.ls l' horbecko dat oW8c hret'f, if! l!e~ rorm6!J \' :lH :)t:.Lw:1d>: ~ :dl;)
1611 dcnk-snde burgers .in o.lIe IJlnnden VnD de mu.t·
6.cbapl,ij. Nu is bet toe!. 1:J.i~ t gfjllOt:1g do mi c dcr-verp
lllogeDdeu· in de gelegenheid to stellen op wHinig
koetbare wijr,o de eeri!to bL'ginselen ' \'I\n kennis op t tl
dUl'D. Het privaat o[)(lt'rwij~ is gantlch niet goedkoop.
Toch ill er ceo. breede zoom in do Europeeach-Indischo
maatschBppij, die gewis een atlfltn l kindQ('en o mvil t /
9'o~ aar'8o bij goed onderwijlJ mee r oll ~wikk elitlg t~ wach~
ten EOU zijn . 'Vaar zijn iu t utldcheu in OUi6 groote
plaateoo tl>odani ge iurichlingub nm IDflcr u it.ge brei J.
lager onderwijs, W&nr het go u \"ul.leme .. t cen overgaog
eo aeo oansluiticgspuDt hec f~ geveatigd tot het mi tt·
d.lbaar oDderw~o?
Er ia io ODe openbo.ar onderwijd DOg eene ieemts,
waarop and f' re n llIet ons meerm.lllen Iwuben gewe~e n.
Het lager onderwije vaD go u'l cro t' mentewege Btrekt
sicb ook. uit t.ot e('nc enkt'le Yroc mde taal, 1:1. de
frati8che . Nu welen wi.! r.cer !!ot:!d dnt eike ffeelJl de
tsal Di~t eukel eenc ni("uwu ~e re ld '·oo r den w r u8 el!
opeot, maar t ev ens Jen "Neg baal~t o w mecrdo re t o.l eo
mllcbtig ttt word en. Wij waarJ ee reli 0.1 bcb echoono
vaD de fra08che lDa!. ~la.llr oDt(lge n~eggtllijk itt ht!t in
Nt~derlandsc.h·lnJ,ie dd Eligcltwht) taul wel~e bovelJ8 l
do aaodacht b.ltoort La ireklten, Het Engeloch is d.
taal VI", don \VerolJhandol. In on. midden bevilldt
slcb eeo t&lrijk · Engeltlcli \!]eweDt.. Hot it"\ \'olkomeu
.~r~laarbaar . tlat in ·ous vl,-deflaotl re eds op do lagere
school do fl aodch t:l lnat geleerd wordt., omd .. t ditl to.at
in Europa de meest nlgl!lneaJ1e i~ en i!l het no. Luri go
Belgie . • 18 o9k ae.n ODze zuidolijko greUtt'li dC7ie h('t
meeBt wordt ge Ll"uikt. Lt:ier r;ijn wij <lAn aile zijden
door landeD omgeven, waDr de ~lIge18d1t~ tuai di t' vaD
de bescbaafde ·standen en vau tl on handel. ZIJO ot Dict
Tan bet gehaele volk ie. Bijl:a dage:ijks ·zijn \\'ij ui ~:
eluitend in aanraking met. cen I.ao~el, die zi eh fAa
do ,Eogellcb. taal bedient, Alia om otandigheden wer·
.~Q _Dtf"" oin het onderricht · in de En.'eleche taal
prvfer.,nt te doen zijn, WIU.lDC U I' "An o\'erI7eidawege in
ee08 ,reomde taBi ollderwijs .wordt gegeven ....
Wat ·het oodcrw~s van lulandscbe gene.eakundig<: u
betreft. i. , r.e~. t. lang eo te dik"ijl. betoogd. dot
de eeroto grond.lag voor ee"o bohoorlijk. opleidiog
ontbreekf-, dau dat wij ide · 8 fi d*,u btlhoUfen te doen
dan i"ui8tipp~n de ; l>oo~~ake.lijk"lieid. e6n6t reorgaojsalie.
D. eerote .,och
dot de .an.I •• " dc , doktor.dj.wB
·'voldoond ohclerwija in" de Ned erll1utlscbe lanl worlll3
geg~ven, opdat ·hij nisi; .a~ l.c·en iu · stoat zij Om · Illet
vruobt de . f'erdartt studien te volgeo, lUaar in later
Hjd ook d. gele~eDhoid I.. bbe zijno konDis to ond ...
houden en uitLebreiden, w8f1:rtoa hij thaos geeD .e llk el
ander midd.1 bozit da'u do dikt.ten von , be~ gege .. n
onderwija," Wij vorJereo .van .den Iolao (!er niet dat
bij, OD.e loal zoo vlug, eo rloeieod zal i•• ron opreken
al. de : z~lDe.. : ~i8 dat · eiecht, g~ eeo~ na hotneel
moeito b~t ons kost 01;8 . eveu jl:1ist en gSIDBkkelijk in
a9D8 vreemde taBI uit· to drukkon BIB in ODZe lDoe dar~
toa\. De doklor-djawa meet intusoohen vorlrouwd .ijn
met de . regalen van ODZe ~aal, l1anr kUlineo 1el ~ n co
tleb geoofood hebben, om •• bohoor:ijk t. verBlaan .
Vat . hat z~o mC?eielijk Diet is ·yc,:.)r IolandMH om ooze
toal tut wodan: ~e , hoog·te :oon
lo.ren dit onilervin'
den . wij dagel.ijJta in ODZS .umgeving." '
.
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De' Java·lJod. zegt overhdnieuwe ministerie

0, D.:

.Btijkbaar he.rt do be.rHe.tnokerk e.n. con.i1iant
ministerie willen vormen. Oeeo der voorgestelde ~i .
"late.. beboon . to' w.t m~D • d • . uitOr8ton~' goli.it te

/I

If

~~:;::~~n; i :~o~o~~ 7~ezati' a~~BIDg l~~~:~~1 ~~g: ;gl~e:u~ (~~~~~

~~g~.~~:~~ ~ta~~i~!~;;z~:1 hto(tt!f~~OI~~uzl~:~~~e~in VI~:e/~ed~

OlD

het minil!teri e Idnar I.e /aij,qf:JJ. IUlillMS i8 het . hier \':'ll
nlg emeentt b ~ k:endhoid Jat de lI tle r Heemakerk voor 1\0JuDieu Q,a[z" ek lu.:eft ged All1l Ull bij don oud-minist.er
Hasselmau c o bij d t'! ft ouu U~ :\tl Ha.tl llidic rnll den
B ouche, en dllt bHide hocren r oo r d e cenolle o.nnbic-

din" pertinent hebbe n bed.nl,t,
'Vat vall het lJibUWO kabinet gozeg!l mog-o wor(loIl ,
d,,~ Let eeu kurkelijkf', uit.ramontllll:u:il.1ho, kll'ur IH~~ft,
voorzeker niet. T oc n bij do j(lfIg~te verkie~ingell d e
anti-rerolutionairen. roor go ed do kOflser\'!\tic\'en nf~· ie·
len CD dur.e u aileen met beh u 1p d~1.' u,oom ac he:l hier
en dfulr hUll )cdudi.latc n v\)or d d ~rwt!cde Kame.r t' r
door krege n, beg on lli l'll tu \'r~et'.llll \'oo r cell \'~raoml
vau kunoervati ef en ell ultratno1l lnn en, Jnt lIlIg eenwual
wru.nge vrucht en zon oploVMutl. ~Iun nlccnrie, dat yo or·
taan gecn konS tlr\'Btief milllt1tcri f:l meor zuu kunll ell
optreden zonJ cr re e ds tastolld uij du 6llmeu/jtelliug
bclangrijke kODRees ie '<j t e doen uall do Ul~t'lllllo:Jtull ll n ,
en dnt vervo lgeoij de t-trijd op lor e n 0 11 doo ;l b·g.m
tie mo!lerutJ vrijh odon aok in on.s bm.l Zl}U nanvan g,cn.
'Vilt hi~r\'au zij , uuiJ el ijk i~ 't dn t II~ hour lItH:HllS ke r k
ar in de v~rttJ nie t BaH g'Nl:tcht hc ti ft oll1,e go u vc rll ~ ·
mentol"ltJ bel Rogen Ba'i die clu UIHJtUsclio prj~s·ur9chnnr
prije te geve ll. D" ultrnruo~lt'Ulell hebboll ,~oornl gecu
redon om ov('(' de 1;'U"1I1Cr.BtL'lIiHg 1'0.0 b e ~ uieuwu miilisterie te jLliclien, eu W:lJ:llOer Zlj rtlp.ds I\e overwill'
ning rlnbij walludeu, l.iju zij de c dijk in hUll \'t!rwl1.cbHog bedrogen . Mii:!schien z ol t~ It! het dit ministeri e
gegevcD, om de U!Lti Olla.l ~ znak 8c heqll' r dan oellig n.ll
de r gouv eroew e nt af t c Sc!lllitltlll \·I1U de woelingen d cr
ultramontsD8D, en doz ~JI to do .' 11 g '~ \loe!cn, dat tij ill
oos land wei do vrijlwid LUogen gebrui kt'lu en z~l flS
lllisbruiktm, ma.ar 8 1' tlooit el'nati g tUl U behoel'eu tu
deukcn om d.~ oudo gCUZQl1, be:tzij r u~ htI:lLrt:lekij lu:: t<d j
zijdeJ ingBJ t e ove rh ee l'.!!chel1.
Voor het overi ge: {Jlu' vil:ra f/ ;;rra."
p

TELEGRAMMEN
Batavia dd, heden.

Dt' tnQil blet bdri gt t: n tot on lU et 7 AUglistuB is te
lJ!.I.tnvia Bangc ko lU l! D.

Do Ihtt.erdalUecho M,dledi t io bc\'nt h c ~ kfilonian.1
vcrsla.g fiot J·un ij 18 74.
ABU Guu erDBl Ycrsp),(;k werd bij tijne nanlwmBt in
den Haag goeD ovatio gobragt; von rluar vertrok hij
wedtlr noar Brussel.
Do oorlogs tooUlc r Sumbaij if! nallr Atjol1 vertrokken.
Acht reg te.r1ijke - e u zeV ..-: ll g e \\"'o IH~ lunbtenareu ziju
voor dell di o!:.at in N ed .-Inrl ii! h:l r beschik ldn g g et1tt~ ld
van den Gouverneur GcnerRa1.
BENOEi\fD: Lot vcrtegenw aonli g-c rs Vim hd luternotion •• 1 Postco ngres, to Barn, Uof.troeb(1), Hoofd.
direkteur - en Sweerts do LUlldJIS, dirl.·cteur \'on hHt
Postwczen.
Een ape culntie in tli virlenden dcr Hu.udelmnatsclmppij gaf aauieiding tot c~ n A.lIlsterdI1Ol lic·h beursstaudj o,
dat uchter do or du pf}licio werd ou ue rtlrukt.
BENOEi\fD: to~ h~ e c ll ~ u IUlteu aut bij do genilj No or.
dHijn, bij d o jufa,lIteriB OouiJemuld ur j tot; ofli(.d~r vnn
geznndheid L eber von Kirs.
.
CllrlisttlD vuurden op Dllilflch o knuonnsllrboo!.en t e
Guttn.rinj d~z e beAntwoordJen dit dOQr 2,j. grnunt\! l\
nanr, de stad to 8cbieten.
10 Hongllrij3 ie de kio~wet a.a.ugenonleu.

In de cooferout ie O\'er h.et oorlogijregt t~ HrU8f1 d
werd besproken de b~lJllndcling th·r Irrijgl:'go\'ougan c D
en d" herziooing dar Gcneefsche COll \'eutie,
De eiscn vau den Officicl'

"au JtI~tilie in

ue znllk

VRU den R edaktanl' Van de JR va.·lltHltl iB twO!) jureu
go vangenis.
De vfJrdediger, Mr. Keuch t.\ niu9, hicl d Bon pfilc h.
tige pl.itrede,

SGHHHPS- BE RIG Til N.
Aangekolllcn schcpcn
.

,

m8~s~:~ ~:i:~~or.

"to Snn"'ru.JJ~ ~

Sarie Munt,?I(, 'j 'fllUin \·"n

lhndjer.

Zweedsche Bark Willillm CJl AIJlHI, 011. L, H ~ r!z
VBD· Batavia, \'Bn den 13roek (~n YOUC !H~ tlB.
N~(1. Ind .. Stoomb. Koning ·Wi!luflI III, J.. 11. ~\: D
Ol;tver . · nukk e.r VO,11 S,)crnu.nijn., ~;[o . ~eill on Cll .
Eogell:lc~a Ba.rk ·CoU:ltij . of Benvi(lk, D. lUc. l~ C'ou
'V,aD , n.ta"a. Me. N eill ' CII CO.

Aangckomen PassagieJ's,
"te

N .....&

GBZAOV.

-

Ned . Utrocbt:" ................_.... t.UiIlef ..•.•... ;........ : Proboliugo.
.' . Pri»t ." Orooje ......... . An~os ... ............ . 1r.d .... m8i~oo.
N. L Prios .Ale~nn~er ........ Kllly.er ................. SoerabaiJa.
Ned. BotDeo ........ ""." ........ JlUlki. ....... " ........ Nederland.
N. I . Jle!onl~ ..................... ; .Pijloo................ ,Pamanoekan.

ADVERTENTIEN.
(17oor hot Lond. )

eo, ofschoo a in ct:r tij<l gc prowoveerd Rau aen onzel'
Hooge8c~oleo, bOHbew(lt 't toch &60 zce r hem Ban b~t
boofd der rcchterlijko m.cltt' ,te zion geplaatot. dllt
men onwillek eurig. denkt BRn con vergiesing in d~ .Iij~t
en {t .. t men v e rl~t!t:!nt dn~ werkolijk dim heel' v!Ion Lijnd~n de portefcuilla van buitl'llllullJacltu znken en dt:u
heer van J et Dues, eeU oud-r(,c httlrJijk llrubbmRllr,
thane Kommi 3Borie des KOllin ge in Limburg, die \'1\11
jUflLitie is toegtldac ht. HOll de ll . Hlf \'8U G,)ltetcin dll
zwafe iaAIt K olonioo Zill tOrtlCh t'fl , valt bezwt\arlijk te
voofepelle n. YOOI koloni::t.ls 81.h~ ciu.l i t.t: it giug hij tol;

chw wentlch

-

• -

Hetzelfd. koo niet vnn don he •• vou Lijnden voor
jUlititie gezegd worden. Varruogelld In.ndhecr on grant!.
bezitter, beeft hij ztch meer met de poliliek in 't &1·
gemeen dan met de justiLiu iu 't bijt.oude r afgegevtm

OR 1

N. D. IICtl E PEN.

Sept~ 6 · N,,". H,idcorell .... :............... Hoell ............ ... . :. · Amerika.

IlliministrQtcur t~,. bekwamen.

heer van Gulttlteiu £ich opq:eoff'erd

Vrijdag llSep1lembe.: Voor rokooingvan ' belongbebbeodeo in bebvondu-locaalvan en door G. A.
Wermuth en v8nonuitgeloBte pandgoedereD to Pakodjan door den paDdbouder Ta,D Kam N gosam.

van Batavia_

de oieu,.,e titulari ••• D zullen "errioht en ' moot natuur·
lijk nog ,blijken. B.id"n hobbe" DOg bUll .po"n ole
te ,erdi.enen. ~I~ werk~aar.l 1i:~1 ~An .ge·
deputeerde StatOD ""', Zuid· n"Uand;, hooft, het ao.
beer vaD der Heim eehter _uiet ontbrIJkl:n DBn (lA gelegenheid om eioh nht

Aallg()slagan ~endutl~n.
Donde.dag 10 September, , Voor rilkeiliDIl va~ belaughebbonden in beb fendD-Iooaal van eD , door H.
L. .der-yon en van oDuitgeloato pandgoodoren te Krin.
gandoor den pandbouder Liem ..KiomTjing.

Vcrtrokken, Schepen
VL&O

epeo~aHtttit6n

BU. .KAN.u.L.

°1'

senige 111

, Per ,Ned. Ind. allhoeDer SarieMuutok, ,g ••agvoe.d~r Tam!n, Een Ohioe.s entw.e Maleljera. ,fftIlB,ndJermaSSID. '
, '
, ,

~.a.n(u.wo. .. U',

P •• Ned, lad. , StOOID •. Konillg W,II.mUf. g.zag.
vOt4rder J. H, .'l'en O~ve.r Bakker, de hI.. Dorr.opoal,
Everts, v. d. L I1lde, Eogolbr.cht, a.ocanie, Lingard en

"De Katholieken in Nederland.
in 1874."

o,nbestedio g vO,or de· oxploitllLio va,' n du on,cler, gO,r o.

gel,l belte.r gebragte DJATI-nOSSCHEN lIembea
en Tri.8o~o, gcleg-en in het district hod)ll, regent.
8chBP Kendal, (Reei.ieotie Sarnarnog), te zameo
groot '.)ng6~e~r 1.000 bou~s ; . te 1.lOuden dQ.o r
den Rt' 8ideD~ van Sa marnng op . WoanB~8g .den 4d t' D
No v ij mb~r o. k. '8 roormiddaga tl:fl 10 ure.
Zio de in de Jaf;a'Ch.e Courant vau 1 eo 4 Septem.
bor 1874, daaromt,ren t voorkomeudd aIlD OI1CO.
De Directeur VAll Biuueulo.udscb Bestuur

A

H t' t gr;,heele op~tel i-: niets antlef9 dan eon pl~i ..
lh)o i ,'OOt· he!; liberal\i, clltholicjstu~. Eeu EZ6ChWIt!woord
om UU \'er~trooille e u verliorde beendereu te doen bt!rleviHl. ~lRl1r X. il:l gtHm EZtlchiel en da.ar :t.~j;:! zelfs
g~tl tl lWutHler"n.
VtUl libernal-kutholie:cc zijde lean well ailes verwach~

(1303)

v~rw uL derillg te baroD,
i!~~,6 wordt bsprocfd .
V"m' .{., ..... rio~t;ns bo hiju.t. 1t0If~ · goon ~QVQ61 van ear
uf eigollwllarliu t~ b ~a lu8ni zij JaQ" ziel. bemedelljden

t a o, e n Iwt behneft

tlU!:I

VERPLOEGR

geen

Op mijne vendutie vau Donderdag

oat d.., ho pdnur.t) poging nog

zal ik I1crkoopan:

C

ell be8polten val.1 AlI lJ I{Ruten en ke il r~ Dog altijd to·
rug, vragendo om oe ll beetjo co[u~id e rnti e, groot gnllu"
de op hnnr I ibtlrnl itlwe, om vertJciloo nillg biddend, wo ..
genH haRr kuth oli t;k gt:luof. Mnar · lwe cit) Ii!Hlral o blod~ u ill ooze pog: inl:; wOl!r iCt9 t1rnttti g kunnen zieo!
Hoe yerget~u ~ ij h ~ ~. dat bonne ntlll"oerttc r~ tin t!orypheocn sl.eeds mct do IU dtHIle v ~rndl tltJg op de half·

T

s

K 'lV

c

226. Een kist inhoudeude 100 ps.

Stripes,

.:TE e

door r: eewo.ter bes llhad igd gelost uit; h e ~ Ned. etoom ..
schip ]I[ a d u r a, Kupilein n, OHDEMAN.
(1289)
H. L, DE LYON.

beid on kara k~e rl oo8 h d id van het Jibernal-cll.tl.1Olit:i!tllio
n edcrz.ien ! lIut is uch t~ l' wo.nr, lint ill dtJ lil)i;~raul·
KHthnliekeu IU tJc r dBII gt:Jwillig~, gcllcel· will ooze werle.
tuigeu te vinclen zijn.
X opelJt tijn opBlol Ili Ht de \'erklliring', ilnt '.' roegH
ultmm nntnn e n b ~sto nu e n tHI h(lt g roo lste ged oel·

gor.ll

ttJ Kntholickeu, o f li evor DOg, bet ge li cel bdlOorJu t ot
de lib enlo . pllrtij.
11\ do1.u ycrklnri l1~ ligt een dwaling, diD nog in 80W'
Ini g~' I\rin.~(!f\ gaugbllUI' blijfb. 1\Ie u pleegt dell Klltho li e l{eu too to ,·oug- t·m, tillt zij op eonmnoi zonder recbt
of reliu VltoU kl e ur vomnderdtHI. !\olen gnat vcr~ler, men
"c rwijt huu, da.t aI lE'S, w"t zij aun rcclatt' n ill oow
n ir..' uwt're tijd cn bezitton, hun d oo r do IiberAle putij
we rd get!CIHHlk e l1 , eu tht Jit allel;l nu door Ia e ll tegeu
bun l'fOegdr{) weltloenerof wortH gcktH' r d.
IIHli~n (I~z o.j verwijtoll ~u m et n a mo hd
cerste,
wn,lll; het. tweclltl wrerlpgt vao. t!eD deel zieh zelf do or
dH ('pmerking, tla.t Iit'w rcchtou geen weldnad i",ijn, dt'r
Kerk bewezoll, 1I1 1\l1r "lleDn g(~deeJt.e1ijk e crkenniug van
haul.' rccht - iudi en uan dit v:.<rwijt dt:! f kleurverwie
eeting aUecu toga.n de personen, tege n sommige woord·
voe rd e rs ze lfs de r Klltholieken was gericht, t.1an zou
men kUluum zt?ggcu. Jilt u el'.e gehruilc maakton VAD
he t recbt tier lU~ nl:Jc lh}lijke [",iILaarheid o oor de dWbHna t~ verlutc lJ, diA zij cenmatl.l alB \v8arh ~ ill ho (lden
aa;gezien. 1\Iua.r m e: n richb het in i',e lc enm zin tegen
ue Kerk zelv~, JIl ell l'ic/at het tegoti. all e u, men verootechuluigt cn ye rgotH ijkt daarmede eC;1 liberaa.l·cu·
thol icisme uat ni ots auders jg dnu do \'ufll iotiging nm
kntholi ck levau en k.~holiek geloof,

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

COIDlnissie Vendutie
Vrijdag 11 September.
bij
(1281)

Op mijne vendutie van YI'ijdag 11 dezcl'
zullen worden

VL ~In

van iedf'rd

atand .eD n llaru. lla8.r wie
met 110 maDDen v"u 17890f.1793
men8Llh
prauikten,
of het
, vrijLlI~id, gelijkh eid en broederachll p" stl.\lrlon in d~
plQQ,ls Vl\ll iedH 0 goddelijke wna.rh El iJ, \"lui ioJer god delijke wet? Wi e durt't hen betic.hten van OilS lib!)ra.lisme, dat meb godliuienatvrijheid ll :l11vn og~, 011 lallg.s
oogoJs rlienbtigheid ~ n godsJien"tiood hel l1 tut godI:Hlicn1!tvervolg in g ko mt ? Gee ll blaam op ouzo o tlll ~ rB, - zij
hRdclen gebe(lell , gewl\c ht, gdede n eD d ~ " ;o;jh t' i(lde. lt t!
uit ~'rnnkrijk. oV"crg ewao.id, brach t hun do boodsoh np,
dllt
eil.ld.olijl( hu u krlliste~k.l.:ln \v eo ' mOl,)ht~n ela.an
voor ioJers oog .
):Ien aprBekt van 1830, VAn de belgil'H:ht1 nmweuto1ing,
fan de Ayrnpn.tld eUIl cler gee8telijkhei!L ·\VIlRrom \'l'r'
gtlct mea aaijd lIiur te mol ul:!u \'d.1l hot GoUe!Ji1i.l1t. phi.
losophicum., van bet ab!lf!el tut protesta ntis oeri ng vnu
Belgio, tolken8 ontl(epd en · telkeU;;1 wcor Ii ou rg:ov oe rll?
LT iterBte u wekken uitor!itco op, en in4lie l\ m e n vall.
s),wi llthieeo vo or :d e olllwl'uteling wil gowllgOV, JIlU
gewage men 001, va n dOH .ufkot1r t ege n protetlbaultll.dw
autocratie. D~n ia d e ,'r.rklu.ring mogelijk. ell de 011beradenc en oDvoo rzicht:ige ingtln{)lIloli twid utt:lt Iwt
feit wordt gtlii!n huldlg:iog dtJr begllldolen .
X zou X ni l:! t zijn, itidien do ou<1o IJlst ,)C vnn hot
liborftlistn8 VIlU PI1U~ Pius lX ui ot bij he m ~v· von \lcll
we rd. Zek e r, de r.~ fnb tl l mOl' st nog e a fi S ~ofllc.n op·
ged i8c ht. Itt lUeD dn.n 81).11 den ·kllnt cler 1ibel'DRI·Ka.L holiek~n fitcl\de zoo bel usb op oorVf~gOO run d e band
der geschiedenis, dat well hunr wRnrlijk danrto6 sart?
Want la&ter is Let eu uicta Ulind~r, dfL~ vnL) PillS IX
de bewegiug hi uitg~gf\nll voor de Yrijmal, jng vun llu.lie. La&ter, ieil or feit, WHarop mOIJ ueza b ~ w t'. g i{1g wit
dJJ~l! tit~unen i luster, he"t \'c rbnnl lil~t ll~ Pd.UIJ dtm
zoogeno9mden I ta linanschc ll Kru istocht . 1,on hc bboll
geliegend j l«J ~tT, lint! zijn8 trooveu t !lgc n Ovelcn r ij~
ton strijdo z;jn g~\'oord. 1\fel\ " iii 'lilj ni e t keullc n do
onstorf~lijke wo ord cn, die Pi1U~ IX· ree rls op 2,-, Aug.
1840. door zijn kartiiu.Rnl-8ecretarltf \'nO Stu.Q.t deed
nN~r8chrij,en: ~Zijno Iltdligheld hedt .met ,'crwonll",·
ring ·vern.omeo, ·bo!l mon in .lhre b l~ lUociil)go)u ·.to~ hu·
vorJering· va'!l d.e weI vnart ill deo Staut eo to·t vol. doening aan de rcc htmn ~ igo · wensc he u :Ullr~r Of HI cr·
danen, bet· be w:jtJ huc ft WiJlfli viu ~olJ , nl:t beg undi gde. Zij 2ekera. nie uwe beg rippen o ver het ~taf\t.l:lwl'z en .
:Vast ·ala Zij bcttlof:en itt" .o w tot heil ·van Jeu StRaL
n.lLsa to doell, wo.t in TInt-,) krnchten I.i~t, 1i·~ O gal Zij
steeds afkeerig ulijvell van dew tbeori d~JI, clio de wcI·
vo.ar~ der v. )lk ~ reu oudermijllen en I!lt~chts ollheil
berokkelltlll." Zi i: dlul.r het Ilb.er1dil!lll C vaH . PI\US Pil.lH
hut

gczag

rcuh t
ui~

ZS kidt""

G. A. WEl{i\IU1'H,

Nog zullell worden verkocht:
Oil Illijne venlluti e van aanst"andCIl Vrijdag,
"oor rekoni r g VR[l bdanghelJbendcu
r ene partij rfin:

'16500 puike Manilla Sigaren,

IUllH

~ij

lX,

nut

Wandijk, lJot is ~I"li"i !
moeflC 110:.; gesc!ai~tl. eu,
men mOt!8t nog de ·, ullaJl(ligste 6\1 l 'ur)oOstit u Behe!>·
ping ·tle.r ·ro,;ol.ut:e, het vtij . ('11 00 1 ' It-alit; nnu dt}u
Po.us gaar. vl.!rtC)t)n en , LU fl l\ moeet ,l en ~C\'u.!I·gene .vRn·
bet. VQtica.rm DOg. w.ijznn .· op dezfl zijno berot!fgt ; r ell
zijDe vervolgater on h em dan .~oe~oq{e ll: ZiedtiRr uw

8chapping, dut ·is uw

hoogsto room 1"
(1I'0rdl v"eolpd,)

L n c i f e l' S,

(1282)

in

d tW

zu

\'l>rkoch~:

vn n beltmghcbbenden.

voor J'dceuil'g

- lNa re u J Im Hoegt.'r tid K tlth !)li ~ k O t\ niet liberit"l? - ~fu n LJ e llo:)t't to dntlerscheidun. Vnor 00 Kn·
th oliekon hi~r to Innd e WtHl de frauElche o lllwent~ling
ejjU zaer Verl'l1E180lll.l f~i t , dab de oruo \' Ro'.l za.kell, di~
\'oor h~tl op ziju zll cht~ t uittiJuitlllg, op zijn ergst ver\'olging en O\'t'f ' ~ ge hee1 onrechLvnordigll verdl'uk.k:illg
btdeu \{euJo. ZV ZltgtHi - 0[1 IWllden ou behoefdon zij
he t? - in de OUO tt ordo geen ge~"g uit God, geen
rt!cht\' l~nrtl i ge, bia torische
wDrdi.ug, g'W ll etkeUlliug

durflo buwtl nm, tin t

G, A, WERHU'l'H.

kit;tj~s

vnn 500 sluka.

G. A. WEHi\IUTH.

(128B)

Op mijno yondot.i e van 8tlllst;llar:clen Vrijdag, zulle;u
zondl'r HutlerVt.l WO.rdtlll , erk ocht :

40f)

\\Insch-zeep,

ki!!.j ~!!
en tot ~ ! Hif;ing "an

ECIl rcstant

I

fn d unr.

g egllh'an is~erde

ijzeren

B 1U .2'-' El.i 8 ..
(l~ S !)

G, A, WERiIlUl'H.

61. mUnc \ 'cndntic Hut

"i'~jtlJlg

i .f d.e zcl'
7.ullt·u nog worden fe rkQ\.· bt:

10 picols DJAGOONGS.
Ben part~i onharige P ADm.
Eenige SPEENVAIUCENS, GANZEN en
vette KAPOENEN.
b e o efe ns

1E (~11

~nlldcl"'Otld,
.J: junr ond, hoog 4 " net :3 Iluim .
(12 0;3)
G. A. WERMUTH.

li'ani Ilijp.uu'd

1

I

Op luti"e vendlltie
van VRIJDAG II dezer.
t uB en lIug wordell Y{, l'koeht:

100 pikols I{offie.
(1294)

G. ;l.. WEULUUTR

0]1 mijne vendutie van aanstaan([eIl V,.ijdaf!
zal

llOg

wortleu

\' crk~cht:

Hen partij /:6ju Hlaswerk.
(L A.

(laOI)

WER~mTIL

01' d e 'Vendutie
van den

W t.dEllt.'JalJ Hct;)r

W, 1-.' STUTTEfUIEUI.
Op MA A'N DA G den14eu dezer
zul'lt.'ll n og \\'orJeu "erkocb~:
,~

.

TWtlO

. M~lI,~.!.!ovelide KOEIJEN~t waarvan

t~ d:l~e:~otvtL;~~U~~£~, ·~n~'('&~):~~hen R!~:·
(1302)

SOESMAN & Co,

Apolii~:ri:CiW~ter.1
(1286) ,

bij

G. A. WRMUTH. ' '

DB

Bil",.e,,, J!t'terdoek.
tJe~:v:r~1" &bgo.
(1367)

, Hout- Aankap
f G E DAN G A N: )

I

GECONCINTRI£ROI TBERLIKEUR

om

Dell(~er,Guyol hCAn helmiddel gevonlll!u J!'IIl~ : wnlcr ,Ie verlllen!;l'en
oogenbUl:;om BRII de ,leer. :,hart;n, n,lIl I'ona:UI:,fekt'lIjk t'(lII ult'itclWIIlI ~ocd glas le(,f\~ater
naalDste~ gchcr~(!I. ~~1. ~1~tkt'CIl ,smailk Ie ' Ie Ilt,klllllPll lOuder dl~n Tl1ins'l'n IccliJkf:!n
1

~~~~~~if~itE;
~'nttl .~ (j,ul dl'~I "
IIi~ii§)~§~,~~:~~~~
hOt~!it

,

Be.t.llin~.n 01' alie .oorten VDn DJ.ATTIE·HOU1'·
\VEUKEN worJeu nangeuouHm d(lOr den Admilli·
.tr.to"r
H. M. GRIBLIN.G.
.A<1r •• per.poor 11all. Gtd""gan.
(970)

...I'.

lie (IUyol ) 1It.'zl t
111l~ fllIl~ ,de hedzullle 1~I,Sl.'n~cll;l)llll~1I ,'rI n
h,C I g~;W(I IW li'l'I', \\,~tlcl' d~)cl i OIl! di\i1n , \';111
G ..

slL!k lll g-

.Roperen vierkaote ' ~lnhrlell~
in .t.llen vall 'Vier atuks dieill ,. el~al\d,r
kunnon /I.echo.en worJen. · : • " i
.G. O..T. VAN DOR)?"~ ·Oo,

lIer hldl!pijIJ, (hT'('llicliiteL

':1.1 kalal'l';de a;lIldn t.'lIiIl8t,; 1I "lUi!;: \'crld{'~,IIJl.:cI' dilll allcl'lL,j III in ~I f IIIc(!r kr'H;hteloozc

(478)

~1~~II~;~~~~~glli:~~'t~~ll~II~~:~~~~~ikl~~~~ II~~I '~~I~ ' J kr,ui~I,(~II,

De derde . Balisebe ..Expeditie•

....;,.01·. 'e~r W41t'dl mel ht!1 ~ 1111~'i;;:-;:lc ~..:\'olg ;t:mg(:wm tllliiJ de ,:oigtmde ziekfen :

ALS DRANK. -- E~II

J. ' J. van UUIJVEN.
Bon
(J 08)

S",./lrang.

ALS lNSrm'!'E'G . .:....

lJ. Iccrli/;cllI' (1I1/'el'lI ,cll yil, 0(",.1 eell tVeillig 'waler:

Versch Indigo Zaad,

fell ,fed iCCl'li!.·,"1' CII vicr declell waler

PAS OIHSTA t~t OF VE n OUDERDE VL CED
BLAASKATAR REN

(OLENNO.RHE •. '

'l''-' crJaa~ar ,'an {~:ilyot is wei lid II! C(!s/ f)f!H' fJ IIH'hie !/t1l1idg beIlr()I ~/ll i!1 de l'('rJn/llIIJl1S/ t' iI{1"lli(alell L'an I"ral/krij/,', Uc(yit: en Spl1l1je . llet
is b(!W{~Zi ')I, dol el' !JCI'1l !f[,:~ulld{'r drank Ilils/aut. bij W(lrlll lI'edel', en vooral

De

1'",tont . 1 ooor don ]Joer aOLENHRANU1,;},t
aldan,r llW~ de lOt!"e~to 7;Qrg YeU';"ll 'ei,1 en per mull nnI!.
on6 gez rmden t:I1:10B onh-angen 'CJ} Fcr k tl t t i tl to bc~
knmen
lli,i
80ESJ\JAN 'I' Co,
(OGS)
\'all

lijd"lIs lid h",,'uhciI

/'(1 11

L1 Graveert op Steen en op 0
MetaleD,

bc",mcllclijli" zic/;(ell, 1111;, {lacon is I'a/I eene

gchrlliks(1{{lIWU:.:i I1q Vl)(JI'Zlt'I/,

& Co.

,'I&;t.· ~n eeD

(672)

nnurddcrut te

rorIJ:c, I ., F"ere. to, rue ,Jacob,

.... EXI'EDITIE EN.

hebbcn wedcrom l)cr Mail ontvangcn:
ll . C. '1'. YAN DOHP & Co.

8nmnr:mg

GROENT,EN· ZADEN,

( 1728)

van
1!'RmDRICH ADOLPII IIAGE to Er/Ilr! .

-nicer

III Bille d e:

BloelTI-Zaden.
(125·1)

outvangcn:

Ro1itol'dmusche-.A potheok. '

K operen Bouilloirs.

t;OESIliAN & Co.

(66S)

STllEDS VEH.KRIJGHAAU,

]I'. U. IlOUMA.

B A Z A R.

Nieuwe HARING.

EN

Sperz ie-Boontjes, Brussolscho SpJ'uitj es, KnolBelderie,
Selloric au .JUB, AJ:cporg ien, A!!l)ergie pun l.j8'EI, Ohinrij ,
u-nl~a -i n heel a r n halyT'l blikkelJ,
Knlfsr.hijf, K3.1t'd·ira.rb oIlBuo, Kaitd.gu-!ntiuo Kalfs,

Ye"eh . PF' WAl'lllL
Rookt!IH'!k iu YRfl. ljeti.
Rook,lee.e ch in blikken,
Sa.ucijil: ile B()ulJt; U~.
;I

G roellien ill nel:lsc h'~n en blikl{(~n.
Gt'81at.:hf; in stopA!!. en

'j'AHAK

PLOOS

\'ln1

r ollude, Ot'tH!h-ro lluu t\) Oilsen·lapp~o, O ~ l:I e ll~chijf.

P:\trijr.eJl, l.'u.lif'g",n, ' lij~t6rf', Vl rlkCII , Krill's gehu.kt.)
:KcnlschH F l'icudd, O.~sell~gehaktr Zwcz{l r ikk clI , ge t ruf.
fecrde Lcv-erpl1£oJ tij, " c rsc-ho~ ZullU , go r c1oktoj Z1~lUl , gorookta Elft, gubrllllt:ln P n!iIlg, J;cng risch, ~los!;elen }
Ot;8ters, Kreefteo , Sardijn ljcs, SchilJpaci rllogout', SebiJd~
pa.d soep, Ku.lftHiOCP, 08iHlli-SO{~ Pl Bouillon, O~s011hml·
pot, nnereni(ool met Saucijs,ies, G-nrt!loJllclrr, gorooldu
Oisanhnalil, gCl'iHlkt YloeBch, al lca in lJ!ik.
R f)QkwOTot, ltl)Jpoos, Pekelwol'ot, S:,tlcij~s!jn, rond,:
Kool, Zuur·ko ol, ']'nfch.ul1r. App ll le n, P eel'e n, UOZijlW Il
All andelcu, Sllc~ ad e , Soippcrs, I'ruimed nute ll, V t'fllliccl ,
Ii, i\-Iocnroni e in fle ~sc u;;m,
IJJ..Ml\IEN, Zoetel1l ~ JI{~ chc lCAAS) Zwit·
roaersc ho ,KAAS, Californi8c ho P,'rzikeil ,
.'
--.
- A.~ri ko y. o u, 1!cerell Oll Zaltl1 ill ldi kl , fmtn:
bm:e n K(J ekjes,. enz. enz,
(1 163)

\~llD

AlH81'EL-.
j,', }j, BOUMA,

(l~Dl)

Per Mary.
Ontriugcn wij dircct uit Duitschland:
een partij RHlJNWIJNEN,
wall-ronder:
I!iiteinhcl'g(~ I'

( :abiuct, zeel' J'ijue
l"III'''Obl'llIIlIel'.

Ballentlne_ct'.

Ilutlcshelmel' lIiuh~ l'ha .. s.
IloehhelmerDolll "eChIIllC~',
"udc~~' hcilUel' Her,,· nnslerooc.
~OESMAN

(1202)

BIJ

Fa H. Bouma,

eo Co

verkrjjgbaar:

Bij BIlUiNING & \VIJT,

IlouI';.:;og'fle 4: ChamllU"J,'lIe "TJ n,
y a 11

is verschenen:

]~ .

DO OR

d en 13 E

'E l,

G,

I','ij.! 3,1'," P".t / 3,50,-

~' ra" c "

Afahonij hout e!l
Toilet.piegel•.

Ontvangen:

BOGTSGHARNlBREN
Ii! en 13,

(1299)

110.

20.1 8,

~OESMAN &

C.

BAZA B.

Vinaigre 'arom ut..hique,
Pain Kill er,
Ellu do Vi*, : de lri. vcndu 8JllbrOCl ,
Pleistera r oo r £ikdoot'£-II.
Japa.l1tft:ho , ~lll;' IH]voeder in pakken \~ a n ' -_ lt? doosjes
slt:chts f 2,
Tand~, nflg~I, : kl~er~ f'1l hnu fliciJ uij ora.
tQ.slilchtHl. ,

Eng~15cbe

H[Jgeliwho

\'u'rlt.t.ktl1 Inurtlkappen

n,

o~hil?-g per ," An

" '110

6

ill.
ServBtLen .
Slell . m ' ,D amaet, , r.raf~Ha.ken- ,mot Serl'ottep.
l.'afelkleeden in /8oorten.
'
(1132)
_~ _~~:(_!.::rrr AUS &

(1130)

lH odiu

te

vcrtrok ken, heb

Bchip

.1M. A J.I F.
KlIpitoi n 11. RIJL.

bij
Y. If, HOUMA .

& CO.

"'-',. ~

Iufo rmntioll ttl belw lltcTI hij lid Agell{.e~ bap dar
l ! andcIH.-VercelJigillg, R ,oHcr.
dam SnflJll.rllng.
(12tl5)

NED. IND, STOOMVAART MAATSGIIAPPIJ ..
Het Stoomschip

n::ct· vcrguld
l'll

.r

$~~~;4i;;

G. ~

va" f8 it f12,

G, C. '1', rA N Dam! en C" ,
I~e ll ie,Jel' d i l~ U ijtlligl' 1I ho ft.

Meta.len

hier

van

N udl' rJallJ6~h

~tcells VUO l'huUJ UII,

l\Jotitie BoekJes,
I~cdel'en
(I2U)
Onmi BbuRI' \'nl)l'

Sl·ptulll1.lt~r

IllterllutioLl U~1;! Crerliet ~D

PCJ.TY
.l

tien.

bijladiog 'no.tJgeblJut:ll:

II .A. j'd E

I~

S,

met
!IIcfboomcll.

1-3a.ron. Ben tirick.
Gtl7.I'gvoor,l er D. D IT r J 8,
y(,rt'l'e k t, lIen l.2en dezor dt>ij Tnorgells 8 , uur ',lllo r Bafa·
"h, A. 1,j c r~ 1'ji!aljap, 11Aljitn.n, Muntok" Uiou'w, ' tn
Sili gnpOft1 "ia -l?ecalo ugn'D, 'l\~g nl en CheriiJun. I

D. Ag • n,·.t e D,
1I1e. NEILL .nGo.

(1004)

;\ f 15.- ru r.',( l·~',:'-- I;-, I'.'IN 1)()ltl' ,"." 0 .. ,
~~_~~:_'.L:'_.
~
~

~og' ~lcc, h. s · Ct'nig'c l\1~OIll.("!ii

____ _· __"

kllnlH~n

worde,lI

ILllogsnomBo,

Etellbuitell'S Huis.
j-, j, yati RUYVEN .
(1255)

C,,:.....,

Holloway's Medicijnen

BodjOD g:

~~S\\\~.I . Eell HU IS:
in ,le B li n d e

'on

(712)

~

.

p e k. t r a ,,' 1,.
····
HOEZOO• .

---.-, -

. -~---. -- ------;--'
- ~----:-- -,

.

de, t r o u w d, . .
. .

..... , . . ,
',:
. , M . A; O. M~~OT1~ENHf)~1i'

011

O. 1', M. VANOa,
Patli,4 Sopt~mb.r 1874. • .
.
.'
(1279)
Ee.ipc enA1!l"neen. K""i~!la ..

D'

e ...llen .vao een"·M~. i.j.: .. ' '.< •.... .
'
. '. '
,
.,'
B.A. STRAUB.
F ohtgcnoote vao J, DAMMJlI, Jr,

t b"

Gerookte Elft.
DeenscbeBoter.
J?uikJ;) .Z. M, en Leidsche Kazen.

Poeder .Chocolade,

Alberlij,

Cbi~m pag-U(l,

bL~ slllg I'I\D

VlUI

tl

Soerabaija.

Y ('rmout;h,

Mout ell Ohau:llHI

h.)ullt.11I

(!l5~)

l\:IIHLincnu.

RoellcTO l' Chn.1l11)ttgrlL' ,
Spfl.l'lding nlost'·llo .
Di\'(H'af;l H hij nwijll en .
I~r ~gon bii lijll.O pl'ij l.i)1J
(JGS)

hel

I -Illi s ve n d

v 00 It:

1VI A,

I!l l ! 6 a b

I'\){H'

" i{".1i

Porceh'~iIleu 'l:llft.!l·tH~r vitJ~eH_

KUt'l'H AU::l en Go.

F.H.BO U

·fif
lUlll. A:', . '
p ,· UO.U'
U

r ~l,.\o1\lll\uTdL'l-HI,

I,i.k\)l1nm nln J.I'o cicillk.
Roode ell "it t!,.! IJ ~H<wijn.
j).Indcrn., :::her'l'io '\\f ijll'
ChCl'rlj Co rdin!,
l\I!lra "'luino, Chn l'i.r,!li8o.
Y ruehl cll op '\ Vll l l"" ~ " DI':I,Il (l ij.
Bitter L()~lgnl Yihl e \"W Foc![g.

l!reaollt Kopp1m en prf'IJetlt O!awD ,
Stell(ln ' }.ril:lt.tt.!icn Drink,glllZt1U,.
'VniichBt~lJen in eoort(!n .
Gro~te e u -K I",ine KUlUerpotl,co ' mot Uekst.11.
Goduma88{'~rd Tu.felg oed a:.-o, I:ItOk 10 ..m 13 kwnrt ;

RlJge njns6011.

(1131)

tr;l~f;~"
TJ'
'll;~~ --."
.~ .

Wordt ter
John

KO}I.IIISSmKUTOOR~

Expeditie van nil e I;".,I.r.,,: n8ur d. binnenloo.
den van .Ja.VB, nuaf I\lla plant-Ben daarb~itt"n " ~oow61
als Tlaar Europa ,ro lgel16 belcond laag tari ef.
Vervoer van producten vnn of "et8tatiOll
nrwr do pnklwir.ell op Iii! I:lchnttl per picol Suikel' /.0.12
~
• ntltler~ productsf.1f 9.18.
Bij Wt'g illg lULU II ", Spno r, 88flsprakelijJ(heid , yoor
oUll e r",i ohto li .
H et u it Y()~I'Q lI ,'lin Kotnmist!ion ,en !teL , in,.. en , uitklnreu vn u ~oeder e n t('gOf} slecbt15 2'/2% '
ltll !;,lHIUlIlHlder.d. 'r-i ell bcleefdelijk vo or h ~ t ' houil-en
\'1\1\ Vewlutien.
SlllUnrllDg' n ,.-)l~I'CIJt4t rtll1 t.
(284-) P. Z\VA.GBR.

Ure",I.

Ea"u Utl CIJl ogna ,R S vnn ElJg~Jhnrd.

Courier

& Co,

lli o z'lollnuig kunll el,l "Cl'zet wodljn, <lIlt me n ~Ilo
r;:t ' J'ro~\''- e n , z,_' If's "\-va~'cn-scJl l" oe",l'e ll
ge mnkkt,lijk IWf, lo!'( ' u,l\ken .

,1uchNHtC',

SpiegclH in \,crBcbilLond t) DimemJiuo .
Porct)jeiuoil 1'btH'-8I:' niciWn cffe,n wit, 'Vit. lUet Hoode
of Zwn.rte Oorlje8 l'Il gcdccoroc rd e.
.

een groote faeLuur

8 KANTIJZER,

5/8 3/4 1'/. 1'/.

1\o i lctt~'u

VANL .EJ~UWIDN

,H nnutJcs B it~1' "1\1\ 1'1. S, Rer,Hl!1i'p_
Yn\!cer Hict, '.' ;~t; Y o!lC JJ l!n \'e ll t' B (]\),
Norw!lij l'lide Rh~ .
B ngelsch Bier rl1I1 O\lo: .l:'r (' I I () \ ),
Cogone J'ules R.O!Jill, C:llupJ'?ilon

r.'n'(~c

BAZAR

(1299)

n,

va n

l·m' •.{'f(,lIm('~,

lJa.tnt,ia.

Hermitnge, Chnbli(l, Co rt-on, Yolnl\ij, Bo n u m~, AmOIItilladc, Co ~,c frommo, J\l l~r !ml:t . l\I:lIl tw l Ch:lln pllgu'e 011
Cnrt. B lun eb. .. nn '.!.' UIWPIJILE .I10EUEIWJ, & Co.
(1152)

met betrokking , tut Indie,
·~Ta.n

IJlI.... A~rON,
ALS:

DE MUNTOUAESTIE
N. P.

Wijn Sl. Julien ' ~Iedoc,

Pd ~ rt.i~i! in wijll, Appeltj es, AppC'lpent} Cap ul'ijnerl:1,
DClp e r w~eD, 'Vol'tcleo , tl 'uiubolllJlj t!8, Sc bor8e ul'et'~ Dt
,suij hooutjl'Sj P eultm, Anrlijvi,:, 13l oel)) ko~I, Spina~i e,

Pas (}ntvallgen:

N. A.. WA.NNEll,

(4(H)

ill, "liI, 11114:

Pt'OV;,f ;C"

Hollowaij Pillen en Zalf
GAUVINPILLEN.

Pas Ontvangell:

PIlI'tOt/co

Kapiteln terZee,

ZIEKTEN DER HOOFDHUID

SOESMAN .\\ Co,

s 0 E S }[ A N

, ..

JEUIIINGEN

1 J ZJ<; ,R Jj A. K.

(llO'l)

,.

r'

0 ,0

IIUIDlltT5:.LACi

Wederom On tvangen:
Eerste ell Tweede soorL

d

Itrot tweo terrt.lio8cbetson en t'on KAAR'.r' van
BAU.
:.& I 4,(\)08)
G. 0; .'1'. V AN DOBP , ell Go.

KINKHOEST

1LS WASSCHING. -

gebra~bt ·,

In heriooering

J,D. H. ARNTZENIUS,

,

VERKOUDHEDEN
HARDNEKKIGE HOEST
BEZE TTING OP DE BORST

I ON U.

.

,

LUC HTPIJ PON Tn EKIN G
BLAASONr5TEKING

Hn.kl~er

Bunket

,

(/tce/"I"! "I' cell iiills ""/kl' .. "f Iwee eel/cpels pe,. flesch:

en
EET-SER'VIEZ1:i~N,
(459) ,

voor 12 Personan.
F. H. BOUMA,

~all\arl'n,~~~3·~t.:)~~}~____ ~_~
VCrllntwoorJ.lUk R.d~c t.or :M,. R.YORSTMAN.
S.elpu,cirukkerij·~ .0 .«, T• . VANDOBP, • . Oo.~

