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D~ JOOllwg van' 56 · millioen 'vas, ieiden we vr~e
ger, ni,,~afgestemd orodat de nstie het geld met
wnd~ opbrengeti · ~anr . amdatze Diet genoeg werd
iD~liohf :oll!lrent ' hel doel w""rvoor .die ~1de;l wer·
deti II8Jlgevrsagd. Zia nit echter . hier wal staatsmBlialln.u.s tvermag. Van den BOBch en van Hall
zfiti 'ie)ier weI" m:.nneri t,i.. cMuwie cell parallel te
trekken
maar de 18ntste ver.lond cell kuml
die' den · eerata was ontgann.· Meer dan ooit kreeg
oilder van
het gulden Bpreekwoord lwne,liI i8
j>'Ql(cy kr.a cht en leven.De eerlijkheid waarmee van
Hall gan. toe.tend van's lallds fiu(lutien bloot legde was, wat voor dien'tnntsmsll beIVees, meor uit
taktiek ' en m~iischenk~nnis 'dan uit het gemoed
gegrepen,' Van Bull begrcep, d~t . hoe donkerder
hijdeil .tocstand kleurde., hoe meer . kansbij zou
nebben ' de kainer tot buitengewone maatregelen
over ' te 'h alen:' De · natie ·uloeslweten ,Iat er gel~
nood w.as en VOO! haar .lecht.~ tIVee wegen open
.toilden:vrijwillig ofgedlVongen. ~ren weetdat
die gedwongenvrijwillighoid 117' millioen heel,!; opgebragt en danruit ruimschoots f 2~,01)0,OOO nude
f 32,000,000 schuld aan de Handelmaalsebappij
konden . afbetanld worden.
Er blevan dus nog

valt;
:a:all

f ' 10,000,000.
'
Die 10,000,000 ou hebben gemaakt dnt de regering ' aari· deHand~lil1lU\tschappij nn:lUwer ,.verbonden bleer- dan deu vek,,~·om isten van de nieuwe
seho.ol- trouwene ze hadden · nog een ouden meester in K : G. van IIogendorp ·'-lief wa'L Reeds bij bet
contract .van IB4\1werd bepnald Jat de Bchuld
nooil ~oor I8H . was op te vord"ren. De regaring,
vanharen kant erkentelijk, cOll9igneerda de kofflj , ' suiker, illd'g(l en de .peoeriJen .
Voor het reali.eren der producten k,reeg de
HandelmaatschappU 2 '/, %; voor het bestellen ell
verzenden· vim gocderen 1%; voor vervoer van specie .. Y.%; voor provisie der faetorij/ 14';,000. De
beer Bloet tot Oldhuis zag· in dit contract · voor,
de . Han d.elmaat8chapp ij een lion.h.are , Geen wond·e r; dat :"'ist da 'regering ook' zelf; maar wat niet
altijd gebenrde. in piaats dat de commission air
blj iijn' prinCipaal metzijn hoed in de hand stond,
was het nu de regering die een buiging moest
maken.
Ziadaar . wat den Staten.Generaa1 cell doorn in
het .Qog .was en . we nebben het . vournaroelijk
&an
liberale led en to· danken ' dat gaandeweg
dehooge prewen aan de Handel-maatschapPlj tot
een lager bedrag zijn gereduceerd geworden,
zOO w,erd iI{ · 1863. vb~r b __ t realiseren der productell , in planta van 2'/, % sleeht. 2%. uitbetnald;
voor 'de factorij in plaats van 148.000 thans 140.000.
E .n tOende Aprilbeweging .dit contract, dat v66r
Jimij IB63bakrachtigd moest wordell, van regts'WI!ge vernietigde, werd de overeenkomat op nieu IV
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Om eveDwel Berieus en op, goads ,gronden eene
vracbtvaart .an pelgrim. daar te 8t.l1ull zoude bet
vol geode huoneo gescbieden. . III dell pelgriw81ijd,
die j.arlijka ,.rspriogt en liob rogelt naar de grot,te
AraCatd'g, zou eeo iobip uit Nederlaod ,ertrekker,d.
eo daarvoor iogerigt, mooten aalidoen Tangir~ TUllis
on Algiers om vao daar Alg.rijoen mode t. nemen
ell bier to debarqueroo. Meu Btelt in dio. pl •• t8en
ag~DteD lan, die zic~ bl}laaten met het aannemen van
p•• sa~ior., liefst tegen een vost tarier, (7 napol ge-

.woonlijk.) De.ze beeren . telegrafureu lijdig noar Nederland, dot .• r. een .eker. Raot.1 pelgrime in bUDoe pl.als
weD8c~t te vertrekkeo, en tood,r a h~ t aantal v.o~do.eud6

is, gaot bet .chip op rei. oaar de drie geuoe",de '
pl.alsen met eene lading, : bolz:j voor Iodie, belzij
voor andere streken :in die

~,?er8.

Heefp llet .zijne

lading op . do plaate der beelewwing .fgeleverd, zoo
koort bet. terug om .de•• lfdo . pelgrim .• weder mede te .
nemoo; wordon zij goed bebaodeld, krijgen lij"atar
en J>ra'dbout genoeg eo codervinden oij goene onaallge~aam.bed~n 'fAn wage 4~ op'areoden; di~ _ iu den ,
. regel bU~ daA!'zijo niet aaoge •.aam ·.illd.n, dao · komt
Iml.k eeo IIchip of . CompQ.gpi~l in een goad en , nau,m, en
~lj zuBen ,niet maar :met andere 8cbepen goan. , De',

lobeponder Levaote.be Yereeoigiog uit RotterdaQl

~, kQblBD;: stillen .: aioh dele reiz6n Diet ~. bekI8g~Q ·,' hebbe~.

.I

Abonncmentsprljs

Prije der Adverteri. Win: v:an 1--10 woordellvoor..2 plantsillgen fl .••

voor gelteel N ederl: - IDlliil /12.50 per Iialfjaar.

louden .,~cb bezig kUDDOD

bouden met Turken n~ar

Voor ieuere ·volgelllle 5 . woordell. / 0.50;
Sumatra'.: "West~u .. t:, . Telo.11" B .e"t.o ,DS;
. BellkoeleD, ·P adang ~n ,A.tjeh.
.

zouden ar· van ·1864' af \) plnats .hebben tOll, ter be...ordering vau do c~ncurrclltie, k.leiller kavelingen
worden aangeboden; dekoffij bij kavelillgen van ,:
100 . baIen,. de till bij die van hondertl hlokken.
Hoewel verre van voldaan werd de halldel tach,
nallr ,we zien, meer en meer geriefd. Dnarenboven is de band tussehen regori ng en H'llldelIDaatacbappij riiet·:zoo llaauw , meer aI. vroege'r .;
de 10000000 zijn afgalost, en he hoeft do
eer.te niet zoozeer meer met den hoed in de
hand te staan.
Destn~t cr Illet oat al gevoar dat de regering
de dienstell vau haar commis5ionair zal opzeggen 7
Men stelle zich geru,t. Da premie door eell welwillend ell jovioal millister uan den koftljplanter
uitgercikt., is tcgolijk cen premia ann de HandelmaalBcbappij. Doze eeuw zol du~ llOg wol getuige
zijn VOl! de uudo onverbrekelijke vrie ndscbap tussehcn
,Ie regering . eu harell agent. Het i. misschien een
intl'igereud spel eell vriendsehapsband te vcrbrekcn,
maar hij die I,~t euHuur- en daarme8 het oonsignut.iest9lsel '·erniet.ig!., zal Nederland on de kolonien
cell groote dien~t bewijzen. Maar de scllntkist gnat
voo,.; ·I.et bel~ng van oe'n vrcedzaam, gewillig yolk
komi. lat<lr.
De dag under! dut de Nederlandscbe Hnndelmaat- ..
schuppij en do Hegeriog hunl' goltden bruiloft viereno Wie zol jubclen? De scheepvaart? Yruag bet
dell reeders wier 8C~OpCU met de kiel op bel water
lagen. De handel! Vruug- bet den kleinen koopmun
die tegen de combinuties niet k on opbicden en zich
JU~t cell "tweede hand" moest tevreden stollen. Zoo
wordt dit fees!' een feest in ei\\,en boezem, eell film iliefeest. Misgunnen we de feestvierders niets. Yoor
't minst is dit passend togcno,er aehtbare mannen, llOofd-poraonell VUlI het feest VOOI' \Viedit
eell dubbele beteckenis h06ft. 1l1isgunnen we bun
niet.. Maul' men "ergCAe het ous oat, VOOl' het
gevo.l de gaslen, onder een beUl'i!fUmOCl', tle bokalen opheffen en het leodere puur gelukwenschen
met deu uiLroep: lang zullen ze leven, \Vij hi ij ven
zilten en 01' den toust volstrek t geen ncht slaun ,
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Muutok en Pn.lembn.ug.
Oeol'l'eg' uo.lke,ul\l\nll,

Borneo's "Wes"tkuBt. en Billltou .
HeD leo ', aD t lk e ' In "'"nrl

DODdje:r;Dla.ln en. flo. wen.u.
Den il8eD UD <Il k\! 1II1lJ\1.I '1,
l\Lalul.sSla..r~

Thnor-Koepnng' E!u dc,
~:lolukJ<en .

(leD 17110 vao \I'lk e maarlll.

A"ljeh met elke Frao8cbe en Engel'llhe

lDllil ,

latu ncbeD -ordt a~D belanghebbeodf!D v.rijgel.. I~D, ook op D.Dde~e
dngen 111lDDebrieven aall Let pDstlcaDtoor telloeo bl!7.Qrgeo. _De
d(Jor1.ending van hier beert stt!e,h Plun.ti)ler ecr.t rertrekkcndo PO!t.
Het lIur va o .lJ luHing voor de po~t om de nast i~ de.IJ avood,
(co (, "r"j om de We9t tie, morgeo, it!D 8 Uln, ea om de Zuid
met el k eo BJloortreio ,tiel morgen.IJ (en 61 ell'8 ,oorm. 11 urc.

N"-.ld"rlandHI;h , ludlHche

SVDonH~g~MI,,,t,NChl\I ~ ~IU,

LliN SAMARANG-VORSTENJ.ANDEN-WILLEM J.
~~"''' Vt,.·t .... el' "-OHI.· ,It:'!' .II.~""'I , ~

I ) .-"'''

I"'L" V
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IItHl:leu<1 a clt:..Hi l ~t 'Jlt

Al1:';S. U!'7.14 ..
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R. V.

Biunenlandsche .8eriohteu .

gedu.oende· de
lnnuud Septelnber.

~:llJ,anstnnd

....A M A U .AN(>I_

Postkautoor .Samarang.

Niellwe Maan 11

Sl"iling "an de Fran.che Mail,
vh'l.

Bo't,avin.

Eer.te k "artier 19
Volle Maan
26

Singopor.,
•

September
October

)8

.1

en IS
. 1 1 6. 80.29
.. 13
co 27

NtI\'elDbr.r

December.

uo

Bu bet toenemen vaD klagten ovor
vele dolll;t
honden, die hier tel' pJaatso rondloopen, Bohto n wU

.1C'I!Jet~(I"/! !fir:';!,
viA Batavia, .i\'..rUlltOh',. Rlou-w- au
Siu/>:apore o
Sep t ~mber,

Sen 21.

Octuber,
Noftmber,
December,

9 en 23.
6 eo 19 .
a en 17.

hot wcnscholijk du.t d0 P oHcie, evau nIB nlk jaa.r iu
ue Wllrmsto dagen, bevele dat aile Jo.sioopendo hond~Q
glimuilbnnd moeten .ijll dub poen', mn gedood te
worden .
SFJRENAD"E.
Sedort euniga tldgon word or teu buifJtt
van dun M{,or Aachari M"ohoIDad Al.wwlln, JuiteiHll1t
bij bet eolmttertJ-corpa alhi er f~est ge vit·rd t 8r 'ge:egenbeiJ van, do bruilaft va ll zijn jougsten br()~ der.

Sluit.lnt,: " <Ier ntaUs t:e Ba:tn,dn.,
}' ran~chtl mG.il • .

• . . • 9 en 2~ September

EDgelsche"

(&pl'.,.1 Dan rkn Ned. Con",l I. Djeddoh,
tid. 28 Maarl 187~ .)
(Per.olg.)

,Uo"lOhepoiibij',.f8tl de .Ne!lorlandscb·Iodieebestoom,oolldellll&ar.bi.r . \I1et eooe. ladiog
rijot, boot on bBdjies kllooeo komen ellidet .1000
~..n8ll .·~aar : ·,.BatiI..ia· te',og", gun; . In.· dien.· tU8·
ecbentijd kuooeo lij tllaaob.n Djeddab"o : Sue'; v~ren,
met pelgrim. · di". ,ia .. ·h.t · ~naal . komeo ala
,·met ladiog eo lit geloof d-* .ij . • akell .• ~udell.d0en.
poonood. zollde . een .eiljo . Dlllr ; de l!er&il~beGolf
<Io<!ernolileo ·kooooo wo~,deo, QIIlPer~ v.opr · ~,~ . pol
· ' sri.lIIRetlli,eu' t6tolll eelllAllin~ : kor811 te ~alen"

I

(*) S£l(culatic co tweede band. Rotterdam 111. Wijt

FEUILLE....rON ..

'· na.~",aat•• bBppij

.

lin hehandeling gebragt en naenkelc · Wijzigingen
~ gOjldgekeurd, · Younil . in deze zit(ing, 'de ziiting v'an
, bet nlljaar 1853, waren vele laden bevrecsd da! de
' regering van hare bevoegdheid gebruik zou lnakeu
: om nn '60 alle produeten in)ndie te verkoopen,
een plan nllergcsch iktiit oui bet"geheele c"n"ignatiestel.el en daarmetl llet s'elsel. van cultuur ta bedreigeo. Niet zond~r ,.eden klllngde men over de '
: weinige paklmizen in Indi o die . de k offij ni"t'lOudall
, knnnen bergoo, <ell!er niet iuziende, dat AustralH;
eell goed debouchtl kon opleveren.
De regering stelde intu~schen de leden die zoo
· spraken ge·r ust me t de verzekering dst zoolang tI,)
f 10.000000 nid waren sfgolost, van dien verkoop
· in Indic tocb Diet veel kon komen. En daarop
liet mell zieh bet contract wclgevallen.
. M,m ZOll· 'Ill dell gang va.l zaken miskennen zoo
, men lIie! toegsf <lat de Regering, voor zoo.er hoi
monopolie (!at toeliet. meer en lIIeer ShO de ware
., b~ginselcn ... all slaatshuisliondkllnde te gemoet kwsm.
: Hoe lang ·was, ze ook ·trouwens over ··har" verh olt: ding tot de IIandel-maatsc,happij niet lastig r>oJva l· ICIl. Was cen tweejaarlijk.cheveiling uie! met aile
, handelsbeIaug 1Il strijd ?Danrenboven moesteu de
verkoopen ell bloc in verbnnd "let de makel"ur.
cQlIIbinaties of con5J>iraties, . hoe men bet ook noo)'
m 'an wi!, ZOo wel de regering als den kleillen handelaar schade berokKenen.
Te re:;t sr.hreof (10 Rotterdamsche afgama,.digde.
de heer BJom, 'en wakker vooratander "all vrijen
handel: (<0) ,, [. het nu in 't algemeen IV oar, dat
" groote hoeveelhcden VOII eeDig f1rtikel 01' eenmanl
"nan de lunrkt gcbragt den prijs drukken; dot de
"v·e rkoop·er, wanneer hij niet vrij is den tijd te be "palen wonneer hij zijn goed aall de mr\l·kt brell'
"gell wi I, de kansen van een guns!iger of oagun"stiger tiJdst1p gebeel mist; dat wanneer all. beJ11nngh(.\I~ bemlen ill een Jlrtikel daarvnn nH~cr dan
"ruimschoot, voorzien zijn. dit den baadel en den
,;omzet noodwelldig verlamt; en dat wallneor er.
"groote sommen gelds in een ..r!ikel op· ,;en en
"tijd bestced worden . dit van nadeeligen illvloed
"moet zijn op oade!'e artikelen en dus op den han.,del in 'to aIgemeen ; dan zal de logisebe gevolg.. trekking diulfvan zijri dnl men dnt aanbod
.. Van goederen aan de markt nie! nog meer con"eentrerec, maor - jni.t hot omgekeerde .. zoove~1 mogelijk verdeelen moet, opdnt decon. current.io van koopers grooter zij en zij zich
.. zoo vrij mogelijk bewegen kunllen, Door, .ooala
" IlU geschiedde, het· aantal koffijvailingen van 3 tot
"op 2 te verminderen heeft men dus, naar mijlle
"zienslVijze, eell verkeerden weg ingeslngen; door,
.. ,"!>!Ol. lUeu nu vuor.telt, het aan tal kaveIiugeu
.lVaamit de veiling bcstaal, te ,'erkleinen, .zou
"men, geloot' ik, mede een'e helangrijke schrede
"achterwaarts doen· en· het kwaad verergeren."
De regering heert .poedig ann die roepslelll gehoor gegeven. III plaats van 2 veilingen 's ' .iaars

,Handel in de 'Roode Zee , ..

, Dr Is .. ,eel:geld moo te ,0rdialleD, d~cb bet i. eeDe
,"bhaart die, · 000 al • . aile •• kOD, ook lijoe ... arte
· oijde . boo£l;.· lit, ...1 nn niet nit"eideo o.ver · do. enorme
noaocien, .die bot ·pelgrim.. ervoer. beeft, doch aU.eo
bier mededeelen hetgeeo mij .voor de NedorlaodBebe
IObap",! ' en .....de.. nuttig · .oorkoml, teneiDde hierdoor
millIGbien::. op te weakon tot bet tot.. staDd broDgen .. n
88J). meuwen·:tak van inkomstBIl tot dUBv:~rre in ODS
land ,oobeproefd,. · die gllode vrncbteo af"e'pt, maar
"elke thaDI belas. alweer bijll8 allen III do: KI!golBche
' bollra 19 . regt: komen.
.. . . . ,.
Het .Ia· liatuurlijk daUn f.rband met de. narttDosoheD oocekolooieo ·en het moederlalld. d. overvoer
,vao NedorhmdBch Ooet:lndiocbe. pelg.imB voor de N ...
· derhlo~be .lob OpeD ' all 't "are i. " .egge!egd; zoow.I
zij die ·eeoelijo doo • . de Roode .Zeebobben, bijv. de
• toomna.tmaat.obappijall ,Naderlaod'~ eo .Java'~ ail
de aehe(len die daarvoo• .expres.elijk: bierheeo: ,,,"doD

: ~·U ~ 8It I T.

*~ I'~ f11:,1
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••• "
la n 27 Sep lcmber,
ten 8 nrc,

Q'ood~

pftraoneel dozer plaatB, doch die mij ongHtlchi,H voor·
komau om bier ill to la9801l 0u, en uittJlnitcud roor de

Zoo r.ijn er op vele manieren z8k~D te doan eD, bij

goed overleg, combinatien ta riDden, ten eiude do
r~edcrs hier .redeo tot satiHfa:ctie te geven, en mogt
de neigillg ontstao.n OlD deze winatge \'8Ilde vrflcuhaart

Regering beet.md zijn.

t. oDderuemen, dao bon ik .Itijd bareid tot in do
kleio.te de.t.il. iolichting te gev.D.
Men kaD oak de Bch~pe~ Dolieereu, hetgeen, wanneer
m~D hier geen of geoD goede age'u ten heet", hat beate
middel is, do.af lH~t nolill 24 uren ' voor bet vertrek vaD
heir ~~hip io gaud of lilverapeci,e w.o et volJaan wordt'lD,

In oen woord, ar ;s hi er veel' geld te rerdiili"itjii, w(l i
18 wan:r niet op . zeer a ilDgoonme wij~oJ donr de pel·
gri~a\'&art yoor.de opvBr~udt"D · 'eel teg&n beeft, waarOfer
ik bij.ooder good ovrdeoleo koo, .10 hebbeode bij mijne
aanko~Bt in dtlze fltreken, do reia van Suez DAllr Djed·
dah 'inet eeu badjie8cbip gew&akt; doc Ii he~ geld ",ookt

vee I goed.
Mon behoef'!; den pelgri",o niet. te vers t,e kl,en dan
water on bout, gelesenbeid om t. · koken en aooige
18t"in~f:lj kenkens van bout en eteeD, bene,sne l!ltrinea,
".ordeo hier ieSeo biilijke prijzell . anIigomaakt. D.
lalrine. heeft· mell aUo.n buiten boord io te pikken
ell te bev6stig,8 n.
Dele onkoeten .liijn dc! niet zeer
zWlla!'.
ED biormede stap ik van de ""be.p"... rl Df 00 SD
itt· o'er tot eenig~

t

I

Ik. kllil e\'enwel geruat zeggcn, tIat- ik eAlle zicb
bier gOl'ormd be bband e \'ereeu igil' ~h (1lult'l r den DRam
vno li la .compagoie Hvllaudllioe,r met bet measlo ver~
troUW I!D floll mij oe landgen,o ote n ksu ulLubo\'eJeuj ODder
de protectie ddr Nederln.udeehe vlag: Jevert zij de beslo
en 'deugdelijkste wallrborgen VOOL' ern rigt.igclI eu e~r~
lijkan gang vall eaken.
Dc z~ tJu ltipagnie beetaat uit den N~ derlander p, N.
y80 der Chijs en d e n Arabier Ornor NAflBif Ett't:tndi.
Wannee.r meu t och in dit bij uitttt~l{ M I\homedD&nsch
geweBt, een ige kl\DS ,en uilzigt wi! beLho!l 000 met
voorde:ol en succeB werkz:allm to !:ju en Id et '. voort.
J

dur.nd te moete,, · kampeo legen d. tradili ijn der
godsdionet io don vorm van faoativke r.inspreukeu eu
tek8t~n: g~goten, . om den .l\:1uzelwaD Ztlovae l mogelijk
VGO deu Chri~ten of ' ttl eioottln, dati ;9 danrt ae, lJet
eenige ' middtll,. . om Arnbi flo he en Ned~rl~Dd9~he be·
' )angen te :forbIDden, ·en dAsrdoor do u'.lwerk~ng l'an
het: fanRtiame te neutraliseuron,

Het cigenb.lang toch ape.lt· I,;er eveo 01. overnl
eene hooflf~ol, ja; hog grooter rol ' dan de dweepzucht .

Een Arabier, boo ilitellige"t" ,{ijn en bekolld iu bet .
land ~okJ

I

kau

zon.der do hulp van : aen Europeiun

weinig . doen,' om, de eenvoudigo reden" ,dat bij de taal,
KOD8taDIioopei .n de Le~ant over . te voeren . . Zij
BIJZONDEUE OPl!ERKlNG.EN,
gewoonten, cOlreepondeutie en zoo vdle andere &oken
" g88J;l b~ta~~_t ot;e~" de Levant ussr KODstn.otioopel,
mist, ' die onmisbaar zijn in d('u handel ' met ·de
welker · wetenschap te pas Eoudb kunneo komen voor,
neme.n daar : eone .Iadi!lg Turken . voor bier eu , gaan
Europe"n.n.
diegenen wel!te 6e1l6 oadere keQni8w~kiDg : met deze
terug o.ar· Nederland; tegeo den atloop . • all bot sai·
M.t den Europeaan is bot eveD ... O, omd ..t ·hijin
merkwB.rdigo .trekon op het Dog !D0Cte" bebbeu.
.
Ipen . \100.0 Bcbepe.. Dlet ·"acbt · na.r KODstanli.opel
bet Inud •• If Iiiet. gedaan k.u krijgen zonder .teun
'reo einde eV8nwei niet te pro.ejudiciel'ctn ann do
of al;ldero pl ••I ••n ill. do L.~anl,. lo.,.n da.r, gnnn,
van' t;'on ' Arabier, ' en zoo . I:ijn dez6 twee elk.ander af~
ge •• biktheid vOOr publiciteit, wolke eeo ban<lel.ropport
, DB.r .Djo.d~l\h, .uemen . eeoe lI.ding Turken in. v<>or de
stoatonde krAchteo wnnneer': Zlj ges~pn.reerd !ijoJ ' bij
Le.,aot en er i• . in. dien ' lijd. ,.gelogoube.id ill de: .ver~ . ;0 do eeret. pl ••to moet bezitteo, lal ik mij dieneo ·to
verbindiog en zaweo"erking dooreotegen een kraobtige
. IIObiUoo!1o . EobeUe8 du Levant i . .cbl ,oor boDn.
onLhouden· vao die opmerkingen, welke wei is waar ,ao
hefboom om b.t do.l dat men .iob ,oorstelt to bor.i·
terDgrei.. te .oaken.
·
,
.
..er ,.al nll~ zijo om eeo idea te ' erlangeo vao b.t
0,

Moo're~

K~PaBDi.d~ .~i.ut.'

.llli'~11 ,oot'bet'_lfIt~!.etl.~~nbeP'1{1\I9Df~C>lp.IiJll· P.~'P~;d,I'~

~8at

'. -.

'I'to~

~
' ,.'
.,..!~
'.

De uit
beakand. S,"
, ' to
J1I1Boptau!
daQvllreiell
,elleel
.' .....
terij, w.lke ....'d. lang ~p'een .ge.obiktdg.I.~.obeid : welke .in aU.~ .la.doo kll}1lblllna·: ",flsdbeg8b'owe1Ile' in.! ~a "'~ltg"JUha.MJl.'e belaDi.ijller. I>md.~, Sa. . d•. YJaal; .
'UUD,V
' ~'. .
'.'
-, '"
had gowaeht o~op kenl'e"Jkew'Jlo baarormpatb •• oooraao.araog IUD g.~ee.t , ~et aDd,. re '806ep~D; ~ull~
I~k de .~r8\.ff!8,er Tall de PdU Mt!ll ' opmetkl, ,III d., ~oetoD ,er lutlll, 4rateD . }.h~ to . ,
!
Beo""wdenl,u.teuRot un hem Ie botoooeo, bragt bem ', )lebaDdeld worden.
,,',' .
','
.• graana~hllreo de.woreld oD,eYeo" 1e'illg wareu" ' !)I~ , ' , Eo.lIU, hoOli x".,JJ.o. LthaUI_illI.JI~~
gistoroo ",ond een oere,n,ade, A.cb. 1\10b. Akoewan,
, ' ,
: ' " - .-',- ,-,
" ' ...•
' gebr.kaan Dud gr.~n Ion In ,."olle laNn ee~ 8roo~.f:;:!b:~11 m~~·I~:rrU~'b'~;'1a~ :: ., W~!M:::
.~o het plan doorto~} •• o,on onderrigl, bad eeoige
' IN DB Academia .aa, , wa~o.ob~PP~Dte , f.MJI,. 18 , nadeel ,~o, Gm~at man ma ••t.ltotb,t,erkriiBOD Tan
:P.. ~elij~ BI'8f8,wwbij I01i'a d · n•• ~ Yau
l1urge's on de officier.,l de••• h"tterij . met hUDO .. da~
hat, plnn ,te. berdegabragt, Om AlgIers . ,rnobtbaar to
goad mael, oud met nleuw · graan fGl'mangb,lIoob door
ladd W8,ra gelgQor81it~,gri,jfellllr'Q bld,.dlgaad "..
me. t.u zijllont uit!ieDOodigd an, Dod.t eeo oDder·offici.r
m.0~,r. n <,oor .het ..make.n .an .~eo groot, meer,' Bij. 't bede laDgdnrige ' ,droogta kon dit jaar bet ' grun dadelijk
,60.". "
, ' . ,' ,' ~, _
,'....
.. n geno. lUd. kUWpAg.110, n"ueus ha ..; den luiteDaot
81D der, .cbrlotehJka .Jaartelltog vormdo de M,dd.loaar den molen worden gabragt.. ,
' .. '. ..
Laat 001 blar . oomldd~lijk hUvoegall-" dat delO lin·
Akowao,. to.g".prokou on dd ze de opooeh . op .eer g..
land .. ~e Zo. ia teg6nwaor<iig . Algi.raaeD nit~atr.kto
Do 4,000,000 .ae~ (0.4 bOQdAr) ~Ie in . lIngeland
d::d:n:::m!a::~~l:~.l:t~: ~:~:~:~dlft~e~~:o:r:!I~~
pasle , w~zo ,b.,aut .. o"rJ , had, worden ' d. , champagne.
golf, . dIe gam.e~ •• b.p bad , met de tegenwoordlge Golf
mot graan becaald, ''In, b~eDgen dit Janr maer dao .81
orgsan i. dernede~BDdsob-Herforuiilr kerk, dati til
fles.eb e" ou[kurkt 00 lloo.li~do d." wu,iek niet t. ver.
.a. Oaheo eo d.e hekend stond ODder deo, Daam .ao
bu.bele p~r aore op, en lut Ji'rBD~rijk kom~ belcelfde
lijD aie~am.ii!81 gedeelle 'ap kerhlijlr gebled', bet 00'
gce" 10\ "an~o). ui't.
Groot. baai .aD ,Triton. 't Ie oiot twijfolaebtig dat
goode be"gt. , D." E.n. gelao. be EcoNomul . b.'at eeD be.
geloof de band. r."lk,t,, up BtaalkQn,dlg ,gebi8.,d d.," galoo, 6"
IIebi., gelooYen wij, voo r het cerst d.t hier bij een
bet '80d · .ieh ee ..t'in kleine baagte. be.rt .e... meld
langrijlr .rtikel a••r den ooget .an 1874 eo baar wa.,,"
ve"olgiDg pl'8dikt. lIe.e .loC g •• ft; de wa1U'¥ der ~.II·
:;loDr "llIl1np.gne gtidrouken werd ou godau.t. '
enloogzawerba!1d d. ,gemeano.bap ' van · d. baai met
80bijnlijke g~'.olgen . . Hot :.bIBd Vetwacht: v.ermi.d.~iog
::b~:I~: ;::~~:~d:~i~et kan nleb ander. ,OF fAlter
do lIfidd.Hondooh. Zoo beeft. doeD ophouden. Vao dit
,aD braoup"J".' Frank"Jk, . dat . ... rl.den Jaar milllo.·
DlbedoeldeBre•• ' eD ook de ,clallrtoe bebgorend~
EEN OIIZer eorre~pond el\ten in, do binnenlandon
tijdetip af i. het water gaand.w.g .erdampt en.r
n.n moeet be.tede., .olD bl1ltenalanda graao .le kODpan
pao.olijke Alloe,utie zija, inDlenige Ten.mallng h
de"1t. Dns dc' ,olge l1 de bij'olld erheuon .. 0<10 oBuga8n.
zijn niet. anJers dao gevaarlijk. moeraRBan overgeble.
ea tag.n Eog_land d. prijlea opdreef, b•• rt dil jaar
vind.n. ReC, aobijnt eonter , dllt X be •• kend ' beeft, Dlod. ecno .. nk, lli e ",d ang. yo nr do Pradoto (iolond.
ven, die longzaruerhond uitgedroogd zijD. Om de bin·
zulk eOD ' o,."loed, dat bet ,v•• 1 graan kau exporf.e.
~aod .iet er naar om. Want iedor, die clOle etokke •
!" Sot'rnk"rta i. g"br'gl.
nen'". lo IlCrstdlon is het .eldaoude •• 0 kano.1 ta
re •. Eao goodo oagst i. Franl<rijk beteok'eot gaedkoop
lD~ag, IOU ,!.eteo dBt eljn.• · be •• brddigilli ' Illet" deD
• eho
t
D.
l1 " il","ll nil' de d" .. Dond oongaD,
gra«n, ter longt.; •• " tWQolf kilom.ter, d'oar de niet
brood ' io Eogeland, bet?ogt de 'Beonomill. Wa.t oak mo.
:r:;:.!:~~Ob;:;' ']I'.;:"~:~d'd
• ~:~::::::,~p~~i~
v.d "r .. or h.t void ge.
",ar hooge .. udheuvelo. Vol sen. berekening .an den
ge g~beurBl' , tou , ve~1 I. r.eds .el,.r, dot graan vee I
dit aIleen een laf 6U ,ge.steIDoe spelP Waot dat i_bel
Clod "l'\v",: oolmDel,t.
hee' do L e••• p•• ouden de kostei. vall h.t werk niet
goedkooper DlDet wordeo, d"n bet .iod. drie jaren
kaoingrijk Rolland" genoo",d' .wordt 'oal :x: taob , ol.t

Ned.,-

:::5

eell

jou~ell

reel gl ooter en

oulll'I' iil~u hij, d ie

h em

in :1;\ hoop r an ell ]Jasfluiteu ';fHl
ttl' ( I ' winnen . ~Kalidiu
Gr.ld bij r.ich , ~ un(\r hi erop wo~ wel
Z t' U aan Ua Jjw: : ~ ziju kam \' C' l'l)lHl~
de n Y(l Or' V. Cti
010 hij hut o:, od c "till ' t apol de·
:.:e schuld f\) r r. :r~ketli:lI. l~·ill!llIi~1l hiElI·iu f;Qcgt emlU c n·
do llfllU
d..:: lulU jo bel{'u rir, ,;, en zoo gingen CIa
SPOh'f5 l~ l'
i~l naujtonds 'op liS. 'l'o ~ u do p t'~ t
:::00 W:J.\i rtlilll ('0[l li Ul' ~e,jllu ,'d IJ ~ 'It h!l~l Rnhmnll juisli
z e6 du itt! ll gi~ 'nl!l::: ~c n, 'J H <1:uu' i l ';usHe!10l1 de f\\'OI!d
zijuo f " h rudi~ n
t-wse

TIlli-U'

mal' da urent.g""

buis,

met

}e:lIUH' C H ;.:

Dilt K ~~ ~ d :i.l
I"I"cl[)i g ~r. eLi ~hb Wllfl., is: vrij
natuuriijk; d ..:)(~h I~ ;~t lJij lia.i:m an ~. on tl wiugou om bum
xijlJo b.lU ierng- L ~ g-J V,.Hl, zomlC1J" e (:lJ'~t ~~ij IW ~c huld
t o betn.tNl : k~Hi wcl lIi(' t nlldc r~ <l .rn zce r m\ biH ij lt ilee·
ten . Iutm:::wile:J. idcld. uij ll narop ;'!.I.U l'n gat'd:ll\rdoor

~:::~ :~:~I~O b:~ ~~e:i~~::O !~~:de:1 ~·a:a~:;h~;'::~:~

,-ertlllclertlu.

Ulaar

J

D Qor

mil!del dar scbet"pv8act zou mOD

7,ieo ep zecr ge'Dnkkelijlro wij.a . in, verbiQdiug kunnon
.Lelle" met een

uils.strekt dee I van 't land ; voorts

zo n de grol1 te wRteroppervlllkte onge~wijfeld heilzame
regens d O~1l out~t.ao.u, di lJ de omstrt!ken rruchLbaardf.'f
toude n makell, zOMI. o. 8. ook na 't gr.ven der land.
~l ~lgtf;} vau Suez geschied iii. De heer d~ Lesse{l9

dedde d• ..ic"do mio mede, dat de minister'van Oorlog
25,00') f"nncB beBchil,buar ond geBteld Om de noodigo
onderzockiogeu " ' 00' dit Bchoooe pl.n t. doen, d.t in
\~eiuig. jaren kall verwezenlijllt worden. Eeoig. e•• en
zulleu "erdwijnen; "un.ig e l,orOOnen zullen oohodoloo.
gt~ste; d m!J6 h~n word£l D, UlaRr dl~t \' etlica zll l regtelijk

:~:;:~: o:O~~·~nl~~or

do \'Otllleerderde .. aarde der

SVH'J! HPS 8 HRIG HN
,
~
', T.

A " k
h'
angc OlllCn Sc cpell
-ta SalUaraug.

Ned. Brik Fatbool H~Gh.rak, Said ,Aobmat Bin

AI~;/~~n;~:n:oi~!·~~e ~~~;br.;;~I'oeo

on zij! grn:nneg grijp ondc t
e e ! ~ i.~o titl:lkell ou bon-

zeer bedllurd n ft"r
tDcstnnrl bleo{
bij o;l dCIl gn usch ~n lifi ch t li gge n;
d en morgen nll ougs zijllc bewus t·
h ij hog ju iat zOiJ f L'el kradl~ be·
W J:.I GUl 'lich
wede r ()p i.e rigton
wo ning to strollipeleu . Aidnor
6b)l'U e bij ('c htt:,J' wcl drl' uczwijmd we~r
·.-nUl; hot tii l'(~h bl UOO l' do tijdige bG. Jp \'au
ruogelijk hem nog in h\)~ .1 oven t(;; be-

pait f
hU la

wa s wcldrn Dnn illger\:) en hoogeEll wekte V~['llll.,..ill g in d ell gnntSchen
vr.ntl'dl rdierUleeat, ';Y(>g ~n s de wo ud e r ba re wij.:e ",«"re p Iltl hunw [:al.l den docd was o htrukt. In verbaud
m et
yiliiO l! IICIl katl de f!llOi iic dit dan
ook
aIm dt' n icl\d d ijk e hulp "un
ges tul'\'/'ll g roQt.\'ud('l', d iut unnr
kl;;llm,oo n nit de slok tUl JJ3-llr huie
hceft gt' llrll.g .. ':n,
011 3 nIdus IH:t gt:lI oof nnn d ~
ioorkureiJ d wt> rk :t.ull1 tl tusachi.nkom~t o.er uigestorve.
Dell, waurdo ol' ht'!t dcuk en ~ u Sll'd't:!ll "0.11 dell Ju.vaao
veehulils bl:'iJl."l·tIl'Ci:.t worJ t;, t:e lJ tt'e urig e b lik wordt OD8
g,..lw"] (' 1. in dl:lll ?,~ (lelij klm tOBatnull der le ~
,eoli au, d i", te u spijt Yall ail e th eo[i i..in Of t'r .. oDscllUl·
d igo llilt uur1dtld~ l'e lln o,lk !tier du volwlIBs en bool5heid
in ecn jong c!ing te fI!4llB Cho uwen gecft.
j

B~nLl.J.N is ann de Pall Mall (}a:e!te getelegra,
dat E ugcbm (l en eHkele au de l' o 2',demogend hed cn
tc llerlijn hurrnc iL.ai:emmiug hebuoll le keuueu gege"
ven m.~t llct 1.'i:1II , om eon iute rnn.Li ollfll e conw e nti e

D ...; i.\fU$K.tURU Z E[l'UNO deelt berigten medo nit ue
Amo e rstra e k, w8arui~ o. B. blijkt, dat ernstige gescbilJen tus8c huu d ~ ltu83isciJe en do Chiualwho autori~ei.
t c:: J. zijn gerezen. Do diplomatieke ondcrbandelinge!:,
t ot beslechting doar"'n gev.)erli, ziju vrucbt~loo8 ge.
b16nHl. D e oorZBllk va.n de n twisv is Let hand-slsverdrng doo r ltusillud rum de Cl.tiueilc he regeriug \'oo rgeJe.r;rl, dat Chioa wijigert g oed tt1 keuren ell ttl onder.
t t:l ekeuen . .De Cbincscllo reg~ri ug beeft hierop verk ta:lrd, du.t zij dfo lJ UU8l1ischen haudel, in p!aala vun
te b\JvorJ crI.H
: !, op r.llorloi \V'lj'~e til"l b e lDo~ije!ijk t: IL Vcr-

:~;:n!~:i~~g~~~tb~:~e~~Q~~~c~~~:~. aer.u

ga wig tige aao ge -

QU.\.TIA.:KTA.IKE. 111 het Cholern.-Oongrc8 . te W ~cne o
zijo _lUuatregcleo vu ()rge9told tcr v~r~'all giug VRO hot
oud'J, In.Bl-igft ell ?oeer gebrl3 ~kigll t!y~l;tHHn \-:all qUllra.n.
taine, c1 .. t nog ,tou r e uktJle Eu: vpctlclae rijk t' tl g6folg4.
Wf) !·t!t, t0Ct Iln.deel Vi.\1l hauLlel en ZtHHa.art tl.oeh niet
t ot 'nur ded VlLn de ga zolldbeid der bevolking'. To~ on
to/! is nog zeer weiDig bekend ge'Nor.leu allugaaoue
de vo orstellen vn.u hot congrl;;!ls, doch J. ~ Etlgeiscbe
S hijlpill!! G,7;;:t(e wcru in atd.il-t gt!stelJ htlt rappo rt me ..
do tu dt!e!en, dttt de Jlloge lijkheitl betoogt, om door
inteccft tiOl13to Ol'tt(Bt'nkotna t HiJU aystt'watittch u bewakinJ' VUll de 11l.n' e tH:t OU ZCOga.tllU tau Europa. in to
sttd lon. T oJt weriug vau ep id~llli e ll w.) rdt !tell volgende
allube~o;en ; 1". Een iJtrikte m e lliacbe iuspectiu van
a.l! c fl c hep e!l di o eea haven billnsoloopen, komeode
vlln ylil-Ilt.:ion Wllar choleri\ heiJr8uht. 2l'. V~ oomitldeL.
lijlw '·I.l rgulluing om te baden voor de b~m&nu,og eu
pa8tUlgier.3 van aabepou die getood lijn bevonJeD.
3c• Htlt v~r'..yi.jJ.el'~n tm it:!olt' ren VllD zieke of verdo.chta
P OftlOlHHI lJaar ' Ben gastbuis tot
dat rloel iugerigt.
4 c • Dd beroukin g van bet echip ell
J.u6infl.lctie of verR

ut]

bra.nding VBJI k h:ederdQ eu bctJd ttD. 5 ,), Dd bezoldigiog
un een voldoenden eta.f .i.nsp~C:teurs, om deza reglemeuten op tu vo!gtm op auello en 'd uellllBtige wijze,
tondec nade~l vOor de hllodeI8bel&ugen.

Urr

f~l}rJ

EIJH01'A, verllcu 6 t zich dit jltiH L\ een buiteugewo on
voordeeligeu tl ogst. Vooral in Ih~lit;J ]'rankrijk en Ea.
gehmd is de oogst oV6rvloeuig. De g roote ell l.~ngduri-

kon. D !I(U 'lHH
ilt 0 1)1. Iil Ht gtw oogen doz6 CtlWI n g l1il~ t ut. j\:Ill!,J(
hOfJlo n e ll t ot dU S\<ea e l'et:'Uti
zecr g(Jed~ I't'sutt.ntefl \'lIn hureu III bciJ mQgou zien.
~ij IS IloQfll7.ake Jijk dlUll'gcstcld t ot li e t do ell \'au car·
~IHloor 8 '.: a. kc D en Olli( OIJ IUUl i lit.;ic - handtd , bClle\' ella !J e t

kunu c n nls zij willell veol t o we ten kOinen en da8r~
I1aar lu\nd e !t.'Il, ouar men bier, wunueor ' het gezond
'reI Bt~lltl n~gt gOl'ft, oak regt l,t>l'krijgeli luUl
Yrij
jlJ \;m tI e bimidrpulen" we lke ill Europa dikwijla door
rog !f:lgc leerocn in dDn wog gelcgd worden ·Bao de werk ol ijk l~, ollbedorven reglahedeolillg, door het opwerpen

oplwnp en ,'an prnductt:u

dl~ rI JnIHIl:!.

De iutr igul-,'s z,jju i.n dit luwl in he: t; ul ge tne Oll rnn
r1icn nurd , ~l a t m ~1!l er III ~urnl'n go en dfl flkbtltdd YRU
hoefr, C tl l1W LI 18gb h£:j; pr llP . toe el knndel' zuo\'eol
J:r./ogel ijlt tc fl}ppen of gn'l.OUkM td p l "'l t~n, fiQoals dit
hier hed, lH~j,t.-~ ~~l: J\ hi \~r Uil CO lI C ljigotinurdigo wij ze
gescb ied t i ll vL·ll)i.1.n~ l met do t .. t,lt.l e nfwl!zi g il c id van
c eu Bt:i' Hfw' {)Ll)O ~k. Het wo!) rd gn.'liouk ll:l Arabitich cll
1J~(;Jekc l . t p:\I. l; fl us il! muwi . cell ;.l IUl l '01' zijn Wdg- l et·
t en. lI8l'H men e c h t;,n~ ('(~n tDll1pC.~UOI! nla ,Omnr
Nassif Eff.~ II(.l il die '\"oo r Cl:ml t; doo!: h:telligentie uitwunt
en !t ~~: 1.' cOi dni ,t
zn kon is, ietn:·uHI. cl i~ hovcn{n en ue
r eprC8 l" ntu.ob nm
Groot Sile r : f to l\fl' kka iy en de
eer~t e stem in (len Htuds! lLncl, h{':t' ft, linn !:ijn dcrgelijko
gawnkl!!} mogt.eu zij .d gepliluli word en, s[Joedig dt!u
Jeve l'~ dt!ze jeu~
~ieh gUll~tig tu
Imtwik kfJ! en en b eltlll J;l, jj ko h R!id ~ !.iI ~'!lIc (: u to tIo CD .
l::r wortH hier vI;'01 . 0 el~1 \'er (~ ond, of !Jeter (groo.
t en deoltl le n mill i,; tc ) \'titkrBgt.)I ~ .o p Cf!D C of nnder"
wijr.e, .<loch h\:,I; Jt.iven is 7. t:(~ r dun' ~n do (lagoiijt(sc!lo

gr.-u ud iogctll,'geu ell VCl'dW OutHl,
diW" Cuhlpe.gnir; Yi'lO)'u itt.lghm

?-fi

or , om

behocftcn ko:;; t.tOln ve e!. . Dll.ilrOlll ,;jjn de. belo011;lIgt!U
\'oor bl;)ll, die h i{~r n ~(m~l! l1 zij r: : (H..lk 'Hlj boog lin is
de. nl gem c e no r~!gcl i) pOi;, tl,ll'lIj !.DDIJ Voo r ,blltt ditw8ton .
~leo it:! hi ~ r in bet ./Iu .. d <i(!r 'Jwk oo ping Lij, uiluc·
mend~ eid 011 is Jlf: 1; ({UM \, /j1J 1, jll .:,.lll~ a wnnrd J o m' hi.e r
een fallwcld ij k, !mrlijk o.gt~J\t tH · I,~bb ell. lie verl.eitliog
ie groot flll d(::: rIl en~C hOll in den reg~} zwuk zijuuo,Js
!let, niot t u vcr\nllld c r ~ Jl; ilut" cr . hier gl;:k noe itl. ~ortlt, ·
teo' nll.de~le 'van ,reoo ers of hUIlU 'liQ.rell, ,die ver U,f.Zijfl.
Er bq rt 'b ier 4;)veow.el · weioig H~heim eo de COll8Ul8

van e l:.I'.: epti ~ n . \'an allcrlp.i 1\ll.rt1.
Eo IIicrrn edu beslu it ik d~ze eeratelillgen . De ' in·
lichLingen z-ijn nog Wilt globa.ill, en kunn en nog -ve el
\'eJ'bu tc nl word t: n j d oc h iu den tijd van e~o half jaar;
c: u m et de in Ei.iru'p:l or.beg;·ijpelijke ge.makz.ucht
Jer lueD8chen ilier, jlJ bet lllij Diet 9ltn met ,eel
moeite en zelfo opofteriogeD mogen gelukken, neEe
g oge\'e~B ~.agtig te worden.

W.

lIA.NEGL .....E.

ZIOO

.

..!:.~i ~: ~:~:'~:~:~~:~::~l~I~~d::h:~:!k~~~~~

t1~arbij goWagoD van bet omvorwerp,en ' der , troegere ,:
b•• dommen, .... 0 . do: vo~volging d.o , Katholiekeo . m••r

d_,n twee .ee~w~D la~g aang8~RRD. ,Zoo

_48·.Paql.. d~~r•.

van zwijg.nP Het. g.aat toeh niet aan to elsohen, ·· dlt ·

~:~:;: ::n..::~gi:IJ&:~" ::ge:e':O~~:::'lgt:~~~

heeri':)lce, bet biJ uibDtok nationale , ODler ~eBchi~deD,i.
li,eo" Maar gescbiedL ,~aD de 't)rfD'el~ing ~~er fei~8D ,op

SCbl~pCn.
grievoode of beleodil(ende wijeP "
!
~~ n.u SalDaranar.
Ret orgaao, dat X lor . toolwalLide, lar-dit millobien·
{) Sept. N. d. Ind . Stoemb. KDniug ,Wlllem III, J, ' fu~,e. beweren, maar verder w.1 niomand, die riade
II. Ten Oev.. Bal'ker oaar Singapore.
' ~:'e:g i:e:o~t::lked: ,:~,,'\rle::rb;etf:::~fd~'d~;' .~:~
...l~i:':&~c~~~r!~~~ ~:~: ~.o~~~~.~:!~in, Said llao·
uings jageoB zijne kathDliokel,nderdaoeo,"al. do bll.
10 Sept. Ned. Icd. Bark JooDer, Slid AgH BiD
lijkboid en de reebte.in der Hooge Regaeriag worden
Alie S.h.boedin lIaar Pamakas.an.
~~orib:::.r.~:~~~!r:~"!.d~r::":: :;,~~ I:=:er~p:~:::ge·a;';

Vcrh'okkcn

X g.a at 'vt.rder:

.. De

Ka.t holieken in Nederland.
in ,1874."
(V.rvolg.)

blaor lIier doet zich eon rrn8g op. WAnDen X
spreekt van den

godtJdienst en vaD vor.

obristtllijken

meu, vnn b.t eh,i.tGodom en den katboli.ken godo.
dieust, meellt uij daD dllt die Katbolitlken van HOegor, die tot d. Iiberale partij b.hoord.n, die K.tholit:lk~D, welke geen ultramoutanen

zijOt deze lE"eringen

huldigell1 Wi! hij t. kennen gaveD, d.t dit fraai boo
gins~l VI\O

buiten de Kerk tot bet

e en christendom

liber".I·I,atholieiBme beboorl1 D4u is het .ijn pliebt
iUllieu hij nog eenig ge,oel "SD mannelijke ~er bezit,
zijr~

woorooll tarug te, lIemeu. Dan behoort hij to ver:kl.ren, d.t noch Joor de belgi8ebe ge •• t.lijkheid .aD
1830, noeh door d. Mone.. lembert, noeh door Laeor·
d.ire ooi t of iWUlur diL begin.el ia g.bnldigd. ,W at
ver.:appillg .1 in d. led.n 'der K .. rk mog. hebben
gt!ht'ttrtlcilt, wat Bcilijnscboone dws.ling bare kinderen
ook a1 0.18 wllarhehl bt.:bbeu lagroet, voor wat vorlok·
kiu g ZO ook 0.1 lDoJ.:en zijn bez wekttll - het beg-insal der
alleoo-zaligmakendd Ke-rk is lIie~ org~geveu, uiet ',er:,,'
Z.!lilkt. X k"ll en moet dit w,,~eD) anders kao bij iIll·
lU~r& llie t bdweren, da.t die K-..tbolie-kaa '80 Troeger

libera.I·K.tholiekou lijn ge".e.t. Van d. balve len·'
goo kowt men t(lt de geheele.

Maar de "eld.den, door de liberal. portij .aa de
Katholiekcu btl\fe~i;l' u, eu uu door daze ale IOOfSJS
wapenell tttgeu bet liberulisme gebruikt ?
Jidli zou tijd~6rllpiHiog ziju. io...tieu IDeD dit verwijli
foor' erfledg naota.& en daa.rop lang en breed gillg
antw()orduu. Kracbtens iijQ aigeo begiuBeien moest
btt liboru.liBID~ de o~ue Staalskerk doun vttrdwijoeo,
kracbtell!l zijn eigen beginseien IllO~Bt bet vrijbei/I 'an
goJ.edidulI~ fe-rleeueD, O..,k zijn eigtln bel aug dr~ef het
daartQe. }lett moest d~lte middelen bezigen uw 'ich
meeatt'r to ma:.ktHl van den Staat.. Om ntd811tef te war·
ddB moeat het de olllie orthodoxe partij verdringen, en
der;e ku-o Diet andt!fs verdrongen ·worden dao door
vrijbeid te v"rl"en~n vall godl5ujenst. Viln weldBdeo
aau de K3tbolieken ie. bier geeD ~praak. Dtt vroegere
toest:and WitS ollrtlcbtvBBrdige ooderdrtikking, de nieuw6
toei:t18ot.l Wd8 een halfe erkeooiog ,all h~t recht tot.
b~8tau.o. Ziet mao hieriu ~en weldaad, die tot eenwi ..

go dankbaarheid ,.rpliebl? H 6eft lila.. aao lib.ral.
zijdo ooit geultu:md, dat de Kntboliekeo na. de '~r
,o!gden dttr ortbotloxen te zija gewt".elt. ooit dtJ ge·
,algeJ'l1, dtt ala.eu zaudeD worden van bet Hberaliewer J>d.D beefc men aaO did zijde een teet' dwa·
zen droorn g~dro omd, eeo droom, door geeu sDkel
dw~d~

l.it uit h.t ".r•• lij' le'.o opgewokt.
E ... met of zouder due

en

van Cbe.

riboD, Gazo.gvotlrder.

d;lt I{,timmll vfl ttoo rn d de kam Cb Orlllidd lJ ll

de !! l:utdi:en "oor de ,oete n wieq).

~~:~:::~. v~:: ~aN~o:e:I::;'I~:otai;:;::r:om ~D g~:!

,

'

~8D,oudig h~t z~nd dient te
v.rplll"l.en. Het vormen vall .0" .binDen ••• , I.og
320 eo breed GO kilolllotor, i. 't z"id.o van de
pro,-inci. Con,t."ti" . , 'ou ,t. lund.treek gebeel 00.1
hoeft te werke n

~

weldaden u, tocb r.:oudeu

d. K.tboliekoo in ve ..et oijo gekolllen tegon bet. Ii·
berBliIJl.ne, toob zoudeo de b"giu8elao in botlliog zijo
gemB-d, tacb w,,~ de BtrijJ outbrand. Ea, met of zonder eOJlig wereltllijk wapeu, toch zou de etrijd dee
geestes van ollze zijda l',ijn 'qet:!lreden en doorgestre..
den, ;u ttaam f8D ODe rttcht., in caam van ODtl! vrlj·
beid tegenovtJr vrijheidl'olJvendt" tyrannie, faD wei ken
DoalQ daD ook.

X posoert .iell ZDO ietwat .1. geoehi.d8ehrijver. Aao
!Ie invoering dar Itttrkttlijko' hierarcllie. wijt hij de eer·
ste ' v~r8tofing . del' goede Ydfatandhouding t0811cben
Katbolillken en BnderBge~ind~n. We!!r!n ~Hi. i~;~t dieJ
,aak. ,erwtllde wgoene ', yerBtandboudirg~' beata.nn tu"efl t

ie moeielijk te onldekken. D. KatboliekoD waren d•• er·
drukteD, Je overigeu de vordrukker8, dDt is .aI. Wot: meo
I1good~ vera~a' ndboudingn noemt is dit: cie Ka.tholioken

droegen buu l.eJ en ban verdrakking in sLilte, de
8uderageziDden ware~ zoo ' zeker v4n~ boa superioriteit,
wstu.u :00 gewoon .d ie uit to oef~neD, dat ~ij siob

d.nrovor niet op .arreode. wij.e eo , "I te luidruehtig
uitten.
Hoi' io onbetwi.tbaar, dot bij de., inToeriog der ; ka·
tholieke hierarchie in. den lande bew.giogen zijo Dnt·
8taan. l\Jnu.r . het ie erger ' dan gl!8obiedferval flo hiag,

waDu.er meu de 80buldvao d.t "U.o op' d. Kltbo·
Iieken WO'l't,; Die 'bew.ging, ging uit •.an, de heetleh·
.ucblige . en Iyraanieke fractio, die tot op dat oogen·
bli< toe ~ad gebe.rseht en g.tyraooi.~erd . Zij zag d.
Katholi.k.n in kraobt toeDemon .en ceo. raebtworden
t.~.oov.t baar; zij wHdeoiet dat deze io!o ande..
.0udeD .ijo daD Holoteo. Toeo riop zij baDr 'Dlk .op,
bet volk, d.t zij bad ond.rwez.n nit bare gelcbiod.
boekjee, dat .ij 'bad ~.rvul.d V80 b.ar fariati.me; baar
baat. To.o .in b zij 0Foi.DW ' .D, met IU,i de. etem ' b...e
ou·'e I.ot.ringen aan. D't is goocbied ' en oiets andere.
Van katb~lieke zijdeis "ie' de minster.deD· gegeven

bi:r~;~~I:a~~kda~om·~a~~D\~:~::in~e~:~f~~""o::~t·1:~i~~'
lijkbeid b.kwameD togeno ••rden. Pao;,elijkioo . Btoel
"Ia in BOIler. landeo bestaat, blti.fNederland nog teri
deele onderworpeo a.o de Coogr.gatie d. ,Propagandll
Fid_, om •• "e vargelijking ta maken indezelfde,ver.
houding als vroeger de GeneralitaitBlanden togono'er
de Zevoo Vereanigde Gew8sten,"
, :.
,. ' .: .'
Indien deze opm.rkiog iots ' t. b.tookeoen beert,
dan is zij ' voor de Rageering der .e,en Vereenigde
G:ew8sten in goooen d~ele ~Ieiend, eerder gr~e'eDd eD
bel.edigend. Maar terwijl in de ,erhonding 'der' G ••
neralileilslanden in d. • ••• n V ••eeoigde , Gaw••ten
met aile reeb, en redeo over het gelD i• . ·.ao reoht.
matig. ooafhookolijkbeid eonerzijds kan worde,u Be.
klaagd, is het de oebrom.lijk.t. ,erw.rring Tan dank.
beeidcn, daarmed .. de v.rhonding vaa hot klitboliek.
Ned.rlaod eo deo H . Stoel in v.rgelijking ta aleep<ln.
De Katbalioken io Nederlaod ,zijo In, het volkomao
bo.it .ao wat ·X geliel', te ooomon ' ,dezolfde ooaf.
bankelijkbeid t.g.M,or den H. Stoal 'Blain andere'
Janden b~~tallt." Ziebier wat WB90r is .,nn diu :.. ondar..
warping DOg ten deele" san de Cungregatie, rk Propa~
ganda Fid.. D. , hoonist Bouix .egt bet Dna (d.
C.ria Romana, bl. 232). 'Na v•• weld 'te bebb.nh08
Piua IX in IIolland, Engaland· en · t. Jerusalem
de katl",li.k. hierar.hie her.teld., gaot bij .oort: _De
in die gewesten opg.riehte dioo •• en, 'b.bben eobterde
bevoegdh.id behoo,lao, huone .akeu bij bet Roomscbe
HDr door bemiddeling der Oongregatie de 1ropaganda
F:de te verriuhten. Dit ill bon . toeg9staao "elle08 de
gemokkelijkor 0" miDder koatb.,e wij.e van ~Cd •• niog
der

zak~D."

En DOg maar; in dd Btdve van Z. H.t

welker gri.,eDde en beleedig.nde uitdrukkioge,;' dea
8chrij'sr zo() goaJ bekend ~ijll, worde de KtrN :"a"
Ned~rla"d, 6ehulrM in dit opzicM, vaet ilitr .antler, Kwk
!I"lijkgeoteld.

n.negaten lo.en .Ie.ht eo .preken .aidoh. Mon
wordt tot d... f.lI.. oitBpraak gemaohtigd dOor de
l&&ghartige gemesobeid, die uit ied,,,'

,,"oord ., v~~.- .: d.

bovea a.n.eooald. opm.rkiog druipt. De goG gemaeq.
te, die van dit aUee hlets v.:rmoedt, Jee8~ dQ&8 I.ioane..
d~ en r:egt: vree,wd! do' aDdersge~inden" die ,au, ODie

.akeo gaon title,1 of jota -erota •• , I.... n .e ook; gliai.
laeh.n m.t dien eigen1lllrd:lI.n" aile begrip in . ciob.
sluiteudeo glirulacb eu r;~g86u

i .VeU6an&:

\'t8;emd;

de

libar"le journalieten 8ebl611 .ulk eeoe med.deeling
bongst belaogrijk. Zoo i. hetdDolb.reikt: Ret II'''!Itrauwen ' i. ge ••• id, de min.ebling , he.ft een roden to
meer, an de dagbladon k.nnen ol'eeDoie .. w the,ma
,oortftloDtaBeert:ID over' de aloude roomsohe tyr.noie ..

En X kan .ieh b.roemell op .ijn doad. Hij been .en
slag op bat .aoge,icbt, der Cougregatie do ~OfHJf1atU14
Fide g.geven; bij beeft de instelling b.le.digd en v....
. guisd, die voor God. Voorzieuigheidh.t midd.I ' w..,
wo.,doo, de K.rk 'an Willibrord en Bonif.oius be·
boe.1 werd 'oor deo ondergang door ,het .w...d van
Lumey .an Sooor, .n door de plakkaten "der · .HooS'
mogenden .

.

De.e is niet de. eeoige opmerking .ao · dien .. ard,
door X io ziju opotel g.atrooid . IIij he.rt e. nag over
h.t verdringeo van bot le.k.n·element uit k.rk .. en
armbesturen, over v~r8chiHoDdo . rich.tingen on4er d~
geootelijkboid, ene. ens. AI d... opmerkingen b~bhea
het•• lta. doel: waotrouwen tozaoioo, spot ,DP to w.lI:.
ken en b.langrijk to lijll. AileD .ijo e.eo 'aI.cb, eveD
dubbelzionig, .veu ellendig. En, dat "6etX.e.r good,
ieder van deze aebterklapp.rijo. eieoht bladlijde,u , ,en
bl"dzijdeo ter we6rloggi og. ' Moa' men .,eirlegt niet
langer •• n mao, dio niet. bowijat. en alleo , .egt. Men
keert bom doo rng .toe, mon gaat lijns ' weags eo I.ae
don laoteraar etaaa.
Bebal •• hot Dpbolldeu dor ,goede veretandbondiDS"
i. aaode ber.tolliDg der bi•• oboppelijke hi.rarohi. in
N .derlaod ook nog te 'wijtao bet oDMaan en de, ai~
braidi.g der · ultramDntaaD80be partij. , De mededeelin.
gen van X. den go.obiedtohrijver" kamon 'in board_k,
Dp "de volgoodo punt.n na~r.
D • .ontwikkelingde. 'partij t.llt Yel'8ebilloode 'perio.
d.. n. Zij ,,,ogtaan .. met bet berstel der bieN.ohlo,
op.obaart .icb in b.t mande,meot der bi••oboppeno.er
b.t onderwij., an io Tolkomen' all de Syllablll eo he'
VatioaaD8oho Oonoilie.den opeobarea , oorlog san d"
bellin.el.n van dOD modernenatBat aaolegden."
De we.kinlt der . partij i••iehtbAar ,i obet ye~drij •.eo
...
der Iib.~ale Kamerleden.
;De werkin,g de. partij ges.bie,d t dwr de ge ••tolijll:.

~:::k~~~dr,~~e:eb~·r::~~":!' door ..den indo.o dder go •••
WtinoeermeD . 'del' gd .gemeentode . meeningwil
opdringen~dat d&Ka~~oli~keli 10 Nederland eeDm,.l

d.lI~~a1a~ull . hel>b.lI - ~aldilJd. '1' Yolgt . . Nllmeenb men. '~liberal,en viii IIberal-I ·· tell ' ~' 'die aldulutereD, .at.ij ;· doen;zU.· tello ·, '·
4n nrilt men liqodaakelijkerwijlgedWODleD om IaMr, btholte_ tilde 1IUf" gOedte wpten'. dIIt bel! Iliet .GU· 1kueD bij , .o orhat da X'tllolial,,1II al. dulaohtoll',i1

._

.

'

_m . • . .

. ".

.

.' _

d

AaugeBlagea Vendutlt1n " :

wen... wij" .dID oo\, un

altramcintaaDlobe partij : lDogelijk I0Il aijo: de blibolleke IIIHell IOml " ooreen : dia moat8lu;'UeD, "'lUller men 8eDmaal9nder d~ ' '. ' .
....
.
- .'
te d08DOD~ Meu ,wit Diet IDllm. d.t do _ueder- .. .Ieel ollder .cleD iDYI ....d der Iib.ral. iienereeDi4iog8D . ,Ieoo .... b~t ' .ade.land «D met de hllip . VIII hoit ge. '
Yrijdag llSeptllmber. Voo••eteDIDg YI\II ~eJeogIaodJCI~_ JCatbolieteD!. dia _ ,ro~~r delOD. 01 geoeD
'" bl'8Jlgeo,.indion de ge"~lijllbeld. _toob llltijd Dur : peop~1 .de Aprilbowegiog '.n bel IIborelilllle begillc, .. ' babb.~deo. iIIhet Ye"dll-Iooaal va" en . door G . .L
~J, dOClf de hb_le
1'oorge","ld .of g.
reobt eD phoh~ d~~8n Dletwlar.obnw~e. Vaoda...
MID.teDa. ,re.m~orti~·mBg de 00lg811d8 opme.rkiDg
,,!er~lltb.1I fan .00nltgelOlte plDdgoaderen te FakoIIOm., a, ~ftimldt.'l. ~Ifa toeJlllcb~n, d'lll1'1loor geeoe. bet on?pbo~delijk geaohr8euw Ofer ' d.u .. ln1'lood d~r . h.otoo: .' By ,.le inrlo~.tlog.n .Ion Uo. boogateoa twa';
dJan door d.npandbouder Tao Xa.m. Ngo.am..
.
-~. ,erpilOb.C. •a!"'.D tot e.eo ..I.t~d ~D . overeleven
goelteh.l.kba.'d enw.at .dlel. m8~rm. og
.. e ' ".~o. MeD wli
?Ddonrljler•. or;olld.er"'Jt~re8.a.. voldoeode IYn
. , dooh
~iIle folll""",beid. M~ a~alt de eogeo .oor het
wautrou\Y8O ...Ien ?o 8.h~urlDg braog.o.
.
' 10 d.o .egel I~O ' IIj . iea In' getal; dill".r! gebeur, h.t
f~!t, . dat· .r .oen graotyerachU 18 tllll.hen 800. door
Spa..t u d•. mo •• te, .m\ine b••ren, betgelukt u olet.
dan ook, dat onbeva.gdeo mede ooder"ija ga".n." Boe
deo 8~t bij de wet geproclameerde nijheld.an god..
Het katholioke ,olk i. nijer en .alfstaDdiger dan bet . i. het mogelijk, dat het groat getal. oDderwijlelido
d~lt, "P. ~.tfeitelijk beltaao· dor vera.hillonde !lad..
uw.o; bet I~?pt ·oiet 8ell ~on . le~band; wij frenneu geeD
kraobtell .·n,~enig. inriohting .teo .... rwijt worde · ga( roor ket Lond.)
• k,e.erevee -. De kathoh.ki> klelarl ...ao N~?erlalldmaaktP Ho~. II' het mogelijl< dat, waar in den 'regel
,!i.D,ten_geg''OlId, ~n &et.rkl)lln?D ,an ~.t bagllla.l:
aobe.teding yoor de .xploit!'ti. Yan de ondar gaflttU .~M~. _ M.n .telt de "':~8n"lIg op deu foor~ron~,
keooen n· 60 _nwewerkoo~ .en dB" z~n wanrhlk g.on
8e." oodor~~ •• rs of oodar.ij ••r.ssen g.,o.den wordoo,
regeld bohee.r gebregte djatib. ossoben 8a~apa,., K••
p.stoor. of kap.laaDa n""dlg om t.g.n n .t. w.oroohu·
tev.n •• dlkwerr· o.b.,oegd.o mede onderwijs g.,eo?
d•.t "IJ ••1Ie. voor do· Kerk .. rvhe,d .n zolf.tond,gh.,d
do'''Oloo en 11'at.. gele/l.n in de diltri.tenBag••
• i.~btel!' die d.r)(••kb~ reobt tan eigeo org.~i.
w.n. Mon beeft .geooeg .an u - eo of go kom.t met
~.io tijn die oob•• o.gden? Oomogelijk d •• ~a ood~r.
rome en Glo"oponp, Alde.ling Pattie (Re.id.otie
.atle WII<I.II ~baodhaafd ".11. doarom ook b.t b.gl!>' . de .egeobe~ of met h.t eohaldwoord op d. 'hppon,
.. ,J ..... of o.derwijoer.s.oo. Hoea:uipon .e dan op
Tapar.) te ... men groat 250
SOO bORWB. t •
••I .moNteo · buldig.n der .ohoidiog van Kork 00 Steat.
mao oohongt ·n Ili.t. D. beor :keot b.t Ii.dj., bij laat
oonmaal binneo niot all •• n io d. ·.ohool maar ook in
hand.n door d.o Re.ideot "'0 Tapara, op Maandag
~en. voa de plOti. · preokon, maar boudt .ijo gan<30 . deloo gra?'m.ti~a'an en 10gieohoD zin? Het wordt te deo 26.t.n Ootober e. k. 's voorlDidd.gs ten 10 ur•• •
D.... . ,oor.lelliog i. ii,.n .,alaob ala ·willo~~urig••~a8r
11100' bOJl,dt Ie v.ol en X h.lpt. oak .oor IIJO beetle.
III t hok.
.
.
.....
. dWIIAI. w.-1J h.bbeu •• boolop.i.n.... wij hobbim inopo ••
ZiG de in de J ..... ohe Courant -'.n 1 00 4 SoptamMen neemt · verder d.n , .oh~,,: aao, .Ioof de IOOS?,"
Daar IIgt eone 8lgeoaardlg. moolehJkbe.d. In . bet . teurs, WIJ h.bben plaate.lijk••• hool.ommioaiil~ en nag
b.r 1874 daarumtroot ,oorkomond. aoooo.a.
n.amde ultra",uoteano.h. · partl)' ~o op .eo~aal. Ult
ontled.n . van bo.. ellgeoooiUd· opst~l. ~1I.rl.' d.og.n
gaTOn ~p de bijloodere eabolen .oDb.,o.gd.n" mod.
De Dir.ct.", faD Binoonlaodscb Beltuur,
louto~ eerlllobt .o f .brooddronkenheld, door e.'llg. manwo.den ap d. m... ~ vr•• mdeoort.g. "'J.e do~r.enge.
oDderwlle. 0 gij arm • . Sta.t. d.r N.derlanden, hoe
(1806)
VERPLOEGH.
neo In h.t le.en II gert'Opeo. D.ar h..... bt. a.er
baopeld, en men h.eft eamo op oeo oogenbhk met
wardt g. bedroien door hoo die nw b.sab.rm.re mae.·
h.t gob.ele land e.o idyllieob. rust, zoo .ou men .•• rschill.ode punteo ta doen' Ook .o.den .igeolijk
teo we.on! Maar 'I Ii.,e v;d.rllnd kan rnalig .ijll: X
(roor li.e Land.)
me.nen ••n np eenmaal d.ar .ijo de ·ullramoolao.D.
goen bepaaldepunlen b.ep.akon. . X b.paalt .ich tot
houdt do wa.ht..
anbestediog Yoor de exploitntie van de onder ge.e·
en d•. rult. i. weg. Op ~ ••• Ifde wij.e 8chrijft .men de
het meded?el.o va~. allerlei bijlonderbede". clie \lij op
Ie 'bet lDog.lijk bij dit .110. erosti te bli·,.n? B•.
geld b.beer gebragte DJATI-BOSSOHEN 1lem6e.
ge.ch.ed.n~1 .an. d.n SYllabus. A;1l.e was ruot'g,. da.r de zond.rhog.t. ~U'. ter wer.ld aao de m.est alg?' echuldiging.n en aanli' io en ale d.~. hebb!o immorl
on Tri8o~O, gel.gen io het diatrict Bodj., regeotm.en. ge.oltrekklDget. ,aetkoo~p~. Het. g.be.l .. ,.
ni.t de minot. kraoht!'k! is erg •• dan be.p,tt.lijk
op .~o. :kl .. ~.t d,e ao~.~og..erklarlDg .an hot VlltlCa.n.
ochap Kendal. (R.sidootie Somar.ng), te zamen
Het II waorhJk te DOI.r. Meo •• k.nt.r w.1 op. Jat
•• n v•• w••d. hoop '.0 besobuldlglDgeo, Inemuatteo.
dat men daar.ao geloof be.llt of .e b I
"k DO t'
groat oogeveer 1000 bouws; le bouden dQo.
Diem ..od .deo .Syllabus oal iu,ien. D • . Syllabu8 i. d.
min of meer .. gelluiiird. ",.d.d •• liogco. eo wat die.
M.ar all ••• alt liebt t. geloo,eo, wa:oa:e~rqmoo ·~.t
d.n Resideot van Samaranl! up W o.nodag den 4den
oarlogov.rhlarlDg aan de mod.rne b.glnsel.n. Maar,
meer mage ''In.
ga.,o. gelooft.
No,emb•• e. k. '. voormiddQjJ. too 10 Dre.
In hat volm.akt onlbr.k.n .IID all. bewije Iigt het
die modero. beginoelen w.reo tij go.n oarlogoverZie de in de J.c ..ch# .Courant vao 1 eO 4 Septam.
kl.ring .lIn het V.tic.&o P 10 de Syllabu. ia w•• rbeid
metbodio.he d.z.r .verwa.. i~g. E.n d.r klein. nak.l·
i'!te aDd'l.r s .daD oeD . "Dntwoord op do ooblMcbasmde
fan ,an X - bet Nitl '11), t!'~ . Advertenlieblad ean Ber·
ber 1874. daa.omtr.ot ,aorkomend. snoono.:
Varia.
ellche.D, . door d ,6D m~d6rueD tijd ge.~~ld, eeQU ,erde·
gm op Zao,,, - vindt in dit gemie 'ao aUe bewija
D. Dir.cteur .ao BioDo.l"nd.cb Bealuu.
digiog tegeo de oorecbt... rdigb.deo .u d. g.welde'
ni.t•• anderling.. Do b.w-ij,en worden g.I., •• d door
(1303)
VERPLOEGH.
~'N KOOPJE. E.o h.er. did zich m.t den opoo ••
.en boroep ap d. redactie fao d. Qid., die .ulk .eD
D·arijen. door de dwaliog gopl.ogd? Indicu d. K.rk
trclD
van
Cateau
nur
Parijs
b.gaf.
m08st.,
om
hot
licb Dio~. door haat' etihwijgdD ten .d oodo wilde doeartikel fol ,onbewezeo beuobuldigiogoo on vuige laetestation te Catoau ts bereiken, een frlj JangAD weg te
meo, dan moe8~ &ij sprekon en - Eij sprak.
ringen" niet IOU opnemeu; maar is da.n de redactie
,oot .floggen. Eenm.al ccbter in deo trein g•• oten,
Oak bier iu Nederland b.et h.t . allijd <lat de ulvan d. Gid, ran den a,ood tot den morgeo aofeilbaar
trAchtte bij zij" g.d••ang ••• d toilet .00 goed mog.lijk
g.worden, d.t de •• o.or de waarheid eo d.ugdelijk.
tramootaaoe.he partij deD .trijd b.gon. Maar wan no."
wedttr in Ol'dd to breugen en da slijk uit zijo kleederau
h.ld .an dit all.. k8Q oord •• len P X ."r•• kt ov.r
en ap .... Ik. wij •• ? Wie beert de K.tholieken gedwoo·
to wrijvaD. U[1ar hij toevallig aileen in eeo compartig.n . prot•• t in t. dienon togeo h.t christundom bor.n
algemeen bckende f.it.o ell ta.standen. keft het N.
m"ot Eat eo natuurlijk nieb bevreead beboefde te zijn,
g.laof..erJ •• ldheid, tegeo d. chri.t.lijke eo Dloot ..,b.p... Ad.,bl. ,.rd.r. Dan be.ft X wei een noodoloo.
iemllDd bij hem zou koman zitt~D, aangtlBien do train
we.k ,e"i.ht. .Natuu,lijk kon de ochrijver Diet aip.lijke dougdeo der god.dieo.tlo .... ochooI1 'Vie heeft
VrjJdag 11 September.
op

vartii

ADVERTENTIEN.

l

a.

A

Commissie Vendutie

b.t ,esrot ODBB G-rondwet van hear wottl'lijk karakter
oDtd.a8o en haar gemaakt tot een' varzaml"ling fan bOa

108 tot in dt3 kleioste bijzoodorheden toelichten, bier·
toe zoudeu boekdeeltlll vereiecbt worden", doze nsivi-

gi ••• I.oP M.or. wat bo.t .bolP Het groote b.gi •••l
oour tag.u.tendera i. eenva.dig dit: d • . Kerk hoeft
d.t h.t recht d. K •• k, de Kathuliekeo b.bb.n Diet

teit helpt on. up b.t .poor. D. verdedi~er8 der De·
d.rland.cb. Katholiekeo .oudeo boekdeel~n behoe,en
indieo Eij i.der do, foiteo, door X bU~ voar d. ,pe:

het recb~ ' .X:ltboliek6D te lijD .. ~.Ileen

ten geworpeo, wilden bOQ.utwDordon, verklBreD,

lool&og

II

dear eD yoor

dlt rocbt huo goo.dlghJk toeg •• t ••". walr

zij siab Diet Yerwtlen ~g6n de voilltrekte almacb t', do
onfeilbare waarheid en de onfoBlbara deugd 'In hat

libel'lllielD..

10

br •• gau i. oOlnogolijk.

Wij roonien dat men ana tt\D sloLte zegl18n zal mllar
di~, maar dit! - "Wlj makeo nog BeDIl °'80 OD~ recbt

g.bmik on wij.en bet oubewe •• u. al. la.tar af.

ToeD bet Hberalisme iu Nederland Eijn masker afwierp en 08 buldigiog \'&rl tbeoriee n begon to eilchen
en t:,ene t'Jt !D.aatregelen o~e,rgiflg, dle de Ka~b"olieken l~ bun bathgate ovarttuglDgen eo hun hell1gete

bolangeu .anr~odden, we.'d bel ,oor de," K.tholioken
phcbt.o g.b •• dend. phcht .en .ast. eo bopaalde
~ouding aan teoemeo. All.r.e,.t b.d ~... baudio.g
1O.laed op d.keuz. d.r verlog.uwo,rd1geu. Het I.
waar, dat bij de volgende verki~zingaD oDkele verte·

geDwoordig~r~ !!ict ..val·deD uerkozen . DtJt8 niet-herkozensD miate_D, bU al de tale[)te~1 diu hou ook lDoehten ooderl!lcbelden, to.::!h het bogrlp .van den ~oe8tand.
Zij .ilJ~n of ko .. de~. ni~t EieD t dat " Bommige . diD~en
waren ¥eranderd. ZIJ Wildon g\!eo ondt'rlJoiJehl tum
tuncheD de GroDdwet en de godsdienatlooztt Itchool.
't Zij uit gebr~k aan doo~zicht, 't zij nit ,~akheid vaD
k~r.k.ter; de IIberale heg'?lh,leo waren ", miD of weor

bU hen doorgedroogen.

l.ggen. In d •• en chao. orde

weer-

F"n oDd.r d. Jongereo food

men .er, dio fOQr eo b~v~o alios Hberaal vdlden .zijn
e.~ rla,n oo~ b~t Kathohclsmo wei met bun a"obaQk~-

hJkbeld wildeo Yereeren.
D. Kathali.k.~ kond.o deza mannen oie.t al. hun·
ne vertegenwoardlgen bebouden. Haddon J;lJ

daartoe

het recbl? N .eo,. De.D! r.aopen X .0 .~n. bezi.l.nd.
geeateu. Waot "et, d. klez.r•• all de h•• r.n 'lin ~ou.

Over 't algemd6n kID men ' bet srtikel '3D X ,oor
Vooreerat ecbetat
h~ den t.oedtand der Klitholiekeo, en vervolgo DS g6eft
blJ de wtddelen ...an om daarin veraudering te bum-

't ven-olg in twea doolen epliteeo.

gen. Va oral di~ I~.tate i. ze., m•• kwaardig.
net ondorwlJ. I. w.1 hot .e .. te, w.t bij dell loe·
etood der Katb~.liekeo .'pmcrkiog verdiant. Wij kunc.n Iller ko.t ''In. Volgone X i. do too.taod v.n het
katholiek. bijzouder ood.~rwij8 beoadeD allo criti~k.
Voor een dee I zou men do moisjelll8cbolan kUDmm uit·
zonderen, zoo daar ' niet h 'ottl aan vrouwelijlre baudwerken werd gedaan. Dit levurt dan ook niet weinig
!oorde~1 op aa~ de gostichteu. De laatste opmerking
IS ontEettood gevat; maar het i~ jammer dat X goeu
gebruik. beeft kunnoo m!t.ken van eel] de; laatate nummen dor Kiil~i,che Zeitllng. Daarin kOD bij lezen, hoe
de Eusl.ore! dle.. 8choJeo vaG Yrouwelijke bandworkon

boud.D,

., g ~ohJk

d. p.o.tituti. b.,ord.reD: zij betel.o

oaweJijk to wClnigvoor hat IDtrk der mei~je8, die blj
ba~r Let bf!!J~work komen ltveren. Zulk seD opl:Herking
gflJpt neg dleper io.

.Maor OlD bij den toe.tand ..ao bet onderwij. to
bllJveu,

eh.at bet clan

waarlijk Juarmede zoo oDuit·

spreke.lijk .Iecht r 1. do officiOele •• rolagen i. daar·
fAD Dlels t. vlnden. Uit ge.n .nkel reit blijkt, d.t

ten 80 JODckbloat wogen hunne fertegenwoordlgera
weI. om rek~Dachap vr~geQ. over bon g~drag tegeoorer
Tliorbecko, en prof. VI88erlDg mag den beer Gratama
wei op Bchoolmeesterlijke wijze onder haDdeD nemen,

bet katbollek. mlddalbaar ond~rwijB beneden het openb8a~. ~ou staan. Wij ,an, oOle zijde schromen aan
eerhJke opellbate vergelijiuog nit:t.
Missohieo zullen
onze kabioeUen vau DBtuurlijke bi8torie mindt'r rijk

mBar d.....ijn lib.raleo. E" gij, gij .ijt Kalhaliokeo

.ijn daD die door d.n St.at of d. Gemeeote wordea
beko8Ligd; maar wij weten tach ook, dot moo bij 0011

eo ~ij moo~t flaen gebruik maken vall uw recbt.
ED nog latd .. Ala men X " h~()rt, dan zou. men mee-

geeD .,8kelett~~

vindeu lal, diet ' aaD

eun

exemplaar

oe •• datde DIet h.rkolOn hber.al ·kathohok. led eo

teg.hJk .".clliese), man.elijk. eo vrouwelijku b •• Dd.·

• taoMarde:Icu;aplar~n fAn dt-ugd, moed eo wijabeid
w~reoJ eo. dat zij, die ,daa~voor io de .~Ia~,td traden,
D\et de mlDste hoed.OlgbelJ ber;&tan; IIJ ElJD • neeOl-

r~n tooaeD. Dit 'I.' acbter bet ga,al aan een opeL bare
ioricbting 'an middelbaar oLderwija.
Over hi:!lt lager onderwije brengt X nog een pur

den. lieden wier .eoig. aa.b ••• Hog was: h.t l.vel
d.r ge •• I.lijkheid om h.n t. kie.eD."
'!\:-t tc t ~!~b:·!l . en ~cge.n va:::. pc!'sonen i!! liet hier
Di., de · plaat •. Andere koo het wei .008 blijk.D. dat

b.f.1I be.rt. D. lib.ralen wot.n .eer goed. wat zij
,oar d. ,anafbankelijkboid" en hot •• erlij~ Iiber.Ii~.

lond.rlinge 8,i.,.n t. b.rde .• Vaderlaodoche Geoebie·
deoio wordt ochi.r ~i.t gel.erd, .0 io bet geh •• l ni.t
op de Bchool voor minvermCtgenden." Nu ie vooreerllt
oergeDo h.t anderwije io d. vaderlaodoehe go.chiedenia op d~ bijllonderu lag ere scbool "erpliclttend; maar
teo tweede opraken d. uitgare eo het d.bi.t va~ Nu·
yeno handboekje dot b. '. niot togeDP Moa. wi. geoft

-mo" d"r katholiek-libetalen bobben te boud.on. Het
radefwerk dezer etemmachinos bad steeds hut smeer8el der operibare ambten en betrekkiugeo noodig. De
oieuwgekozen ka~holi~ke hhieo bandhl\ven bUD Daam

X t.ct recht, om moer t6 eillchen daD de Wlit?
D"
beginlJeleD; der gOBobiedenie," dat verlangt de S'~8Bt
op tijn lagore 8cbJleD; ~'OOt de 6ijz(Jndere kan nit den
aard.. der zllak g~en. miDimum worden ,oorgeschreveo,

X ziju vrienden en in hun zich ~elven, ttl boog 'er-

door. huno. daden. X. die geo. bllnDe. bij oij" Daalll

darft nOSineDj u"it nees ~oor de w8tt~lijke bepaliogen
op den la8ter; werpt nu zijn vuilnia o'er aileD on i. tocb ""0 liisteraer.

Ofer Mo biechtotoel en deo iD.lo.d ~.r g•• etelijk.

heid op de ,~ouVfeD . valt weioig ta leggeD.

Aao de

dewlJ.1 aldaar vrUbmd moet be.ta'lI in .oo,eol of

100

welulg yak ken onderwija te gaven, a)a w806cbelijk Ital

wordon gooordeeld."

(Memoria V&a Beautwoordiol1
bobandcld bij ..d. Wei van 13 Auguotu. 1857,

bl:

983). lIfa.. WIJ dUrYon b.w ••• o en tegeoov.r X .taaD·
de boud,en, dat ook op Ouze eoholeD foor

minfermo-

liborale .ijdo gelooft mo" de.. dingen 10 g•• ro •• om
daAr'oor .enig b.wije t• . vrag ••. . Voor 00. zijn die
b•• cbuldigiogen te dwa•• eo te belachelijk OlD •• te
we&rlegge.. Wat daaro,.r te zegg.n valt, is or alge.
1Ue~D . genoeg bekend· of. vo·or oozen tegeD9te.nder on.
'.rltoaDba.r. Maar X. we.t dat bij hior .00 d.,' loag.t.
1a.~b.d.n hegaat. wan.tae zelf••• 0 Iiberaal.katLoliek
taileD bD.

genden de ... ad.rla.nd •• b~. ss•• biedeni. wordt ooderwe'?D; ~I IS het nl.t altqd d. vad?rlandoch •. ~e.chiedeols. dle d. Pap.n .n do SpaoJoard.o P"J' geer,
de ve.~.chtlXlg va~ h.t n.g •• la~bt. Maar .verder

Maar : on 0'" den invlaed der geeot.lijkhoid iD h.t
algeme.n. Zoolaog de nederlandscbe .. etteo ook aao
d.n roomsob •.o g •••telijke bet genot .ij •• r burgor80~ap •.
reohtoo laten, sou het . een dwaaobeid lijO iDdieo bij
.a Di.t· g.bruikte. Meer DOg: hij sou io duo .trijd d.• er -dagen eom. tokort-~o.o aan lijn plicht. iodien hij .
Ie ong.bruikt liet•.. ZaolaDg hij .go.u ong.oorloofd.
midd.len g.b,nikt. h•• ft niemaDd ' ter wereld bet recht
be!" bieraver lselig te.alleD of h.m v.rwijten t. doeo.
En . bet. IOU 'wedor •• 0 dwaaob.id lijo. iqdien hij ' zio'
~m deze ;,er~ij.ten i~ . 't mind bek.r~QDde. Waot .zij,
de.~ ...rw:ijten, zijo even ·<sls.b all oo!.delijk. Nog
gooll eo~.l b.w~. h•• ft men g.l., ••d• . dot door d.
g•••tel~kbeid oog.oa.loofde midde.len bij d. ,erkie.iog.n
._~o gaba.igd. Indi. n men .erlijk wil lijn. b.hoort men
telfe t~erkellnen,. dat d. goeet.lijkbe;d .iab bij d.
'erltloslIIgeD .e.der mot te groat. voorEiebtigheid, <tIIn
.m et Term.talb.id godroag.
ltI,a. laat .oo.laod.r . Om;yegOD .11 ' oob.wimpeld
_.eggen. we.lkeda . bedoeliog ,aodit all.1 il . . I.dor weet
da~ do .groete m~nigt.ki ••er., ~moge" daodom3l~
Kiitholteken .o( IDnggere ,!.~.raleo Iljll, toch bljde fe ••
~WDI.D Heede de aaoWljllDg dar loldolldo boofdell

~8t ftnt, dat W1J op on.. e eoholen onze liederen zingeD.
oo •• rkl.arb~~.. Wat wil ' d••• X toch P Verl.ngt
hlJ dan, dat W1J op ODze bijzc.ndere achoien du min
of meer geuzelijka liedekoDa louden laten zingen tiie

"';0
0

or do b~zoDdere 8cholan: • HdL

11

een treuflg tee·

ken de •. ~IJds. dat dll8r wei allerle.; Ii.d.keno I.r eer.
Helhgen, maar. tal~' D of Omt ,te .adorla.dech.
hederen ~oo~ d. klnderc.n warden gezongen." Ho.
h.t m?gehJk 1..... 0 tr.urlg te.keo d•• tijdo to .ien iD

'.ali

IS..

d.? op.oba. . .cbo?1 SOIOI te bao •• o geeft? Wa~rto.
d,.nt dao anI. b'J,and.r. 1•.,"001, iodieo ' .. ij doar bin.
o~n d. greD'~u der Wet DIet mog.n doen wat wij
wlll.o P .a:o~, la ook Jit pra.lj~ ta w.erleggen? . Zelden of O~lt, . •• gl ~. du. altU.d e.n exo.pti. bij d.
haod . ..Wll kuon.eo DIet bew ••ell, dat altijd vaderland.
leh. hed.renop. d. bijzoodere lebol.n · ... o.deo gezoo.
g~n; maa. gaoch ••dt · dlt op d. ap.Db ••• P Eo walk.
zlJn· •.d. vaderland •• h. liedor.n P"
Dit all ••. ~oet •• ecbt •• ni.ts to. af. De geheel.
.aak komt hlerop near: nag e.D. maet bet wordeD •• r.
koodigd u.t d. Katbalie.k.o ,ad •• landloo.eo .ijn. H.t
'"1, h.t kan, h.t ma\l' Diet aDd.r•. Da.,om ziogen zij
geen .ad.rIBndscb •.h.de~eo. daarom leo roo Eij g.oo
,aderlnndsoh • . ge.cb,.d.nl • . AI i. h.t z"on.klaar b••
w••en •. dot d. oed.,laodecb. K.tholi.k . met oi.t min.
d.~r g••• tdrift en m.t vrij irat m.er b.laDglaa.b.id dan
'U n • tegeoltanden d.e.b. Koniog bulrligt .• 0 "ao ' bot
taderlalld mkleefd I., 16cb il ' hij ,aderlaodlooa. Wo.

in '0\16U gtl.Dg WBa, hetlloot bij, om zijn pantalon beter
en gtllnl,kkelijker to kunnen reinigeo, dien nit te trekken. Zoo geda.bt zoo ged •• n. eo taeo hij met het

werk ger.ed wa., .t.k hij het kle.dingotuk uit bot
ra.mpj. om or da otof uit te .cbudd.n. Ma •• eeo
wind,laag giert I.og. den waggon.o rukt hem deo
pantal eo uit de hand.n. Een oogeoblik d• .,na houdt
de trein .til en de conductours ra.p.ll: Buoignyl Bu·
oig"y I liell wiout.n aponthouJ! "'at mo.t d. man

nu nauvangeu ? Hg kOD t io deD toestaDd waarin hij
zich bi:!lvoud , locb uiet te voorecbijn komau ten aan ..
pchouwe vaD eon Gantal reizigers, heereo eo dames,

die zicb op bet pl.nkior b.,ondea, .n tooh b.gr".p
hij, 000 .poodig 1II0g.lijk .aad te mOe ten .. h.ff.o. Bij
tru.clJt dUI, voor zijo rBsmpje staaude, door roepeD en
gob... n. de opmerkzasnlh.id de, beombteo tot .ioh
to Irekk.n, doeb dit heeft jui.t ten g.volge wat hij
gsarne vermijdeu wil: eenige dames die op den trein
w.chlteo, meeodeo d.thij h.ar wild. b.duideo, dat
in zijo compartiment plaBts was en gingen dUB Dsar
hem toe, ten zeereto ve:wonderd eveoW'el dnt bij DU
hat p J rtier Diet openen wilde, maar hat met kramp-

achlig.

haud goslol.1I hi.ld. Eind.lijk · D.d.rd. aok

a en conduc~tlur, wiell bet zonderlioge g~drag von den
rttiziger bevreemdde, den waggon en de bijDa tot WaD'

boap s.bragte he.r neemt de.. gel.geoheid te hat
0 .. bom ieta iD bet oor te flui.ter... Do condnctenr
werpt 000 vlugtigen blik in het rijtuig en •• gt o.n
do dameo dat zij, althan. op dit oogenblik, maeijelijk
p!S9.ta in dit corupartimen!i kUD!lCn 1!8men, wsarna hij
zich ver"ijdert .n kart daAroa bij den r.iEig.r-terugkomt met e.n ,aotaloD, dien bij bij •• 0 der beawbt6n
van hat station geleend had.
EEnsTE VOLB:s-BIBJ,IOTlIEEL:. Franklin i. de •• rste.
die ooit aan ,olk.biblioth.ken gedacht heeft. Hij w••
oog maar e.llvoudig drtrkkersg••el, 10.0 bij eoo. tot
elf van zijo kllmuradon lei: • Alii wij iader een boak
b.bbeo eo die bij elk.nd.r I.gg.o, d.o hebb.n wij er

twa.o.lf. VereeDigen wij ons tot een hooderd.- of twee·

bond.rd-tal, d.o hebbeo we aok ied.r hond.rd a{twee·
halld.rd boekea". Dat was klaar .n duidelijk eu de
bibliotb •• k werd gev.stigd. Eo wot is er gewo.den v.o
die vorzlmeting, door een eUDvoudig werkman met zijn

ell makker. b.gonoen P D. groote biblioth.ek van Pbi·
lad.lphia. die t.gonwoordig 800.000 boe:'deelen tolt.
GOUDVI.QBJES, Zij, die goud.issch.n in de b.kend.
auderw.h.h. glazeu komm.n bouden • . zull.n zicb t.
beklBg.o hebben. dat hUDne vi.chjee ote".o, oodonk.
81 buoou moeita en zorgen om Ie in

het

leven te

b ij
(1281)

O. A. WERMUTH.

Op m[jne vendutie van Vrijdag II dezer
lullen wordeD verkocht:

.oar rek.niog

VL DMH

28 ki.t,m

.an bclaogbebbeoden.

L u c i f e l' S.
G. A . WERMUTH.

(1282)

Nog zullen worden verkocht:
op mijne vendutie VBn 88nstllflnclen Vrijdag,
,aor r.koDiog vao bel.ogbebbendoo
eene portij 'an'

16500 puike Manilla Sigaren,
in ki.tj.o .an 500 .tuke.
G. A. WERMUTH.

(1283)

Op mijn. ,endutie van aanot.anden Vrijdag. znUen
IODder Reserve wordtHi ,orkucbt :

409 kisCjes '''asch-zeep.
eo lot .Iuitiog. VIIO fuctuur.

Een rest8nt gega\ vaniseerde ijzeren

E1'-1.1.1.I.. E.I.I8.
(1284)

G. A. WERMUTH.

Op rnUne vendlltle van VrUdag
I t dezel'
zulleo nog ward.o v.rkocbt :

10 picols DJAGOONGS.
Een part~i onharige PADIE .
Eenige SPEENVARKENS, GANZEN en
vette KAPOENEN.
beneveos

Eell fraai Rijpaard Sandel wood,
4. jaar olld. l10ag 4 vaet 2 duim.
G. A. WERMUTH.

(1293)

b.boudell. H.t water wordt ••gelm.tig .erwi••• ld,
b.t gl •• t.r dege schoon geboudon. d. "-om buit.n
de zon g9zet en toch kUDnen de diertjes Diet in

bet

le.oo blijvou. W •• raao i. dit dan toe to 8obrij'.D?
EODvoudig a.D d.n bougerdoo.!. V 80 elk onder och.p·
s..,1 begrij pt .meo, da.b hat 'oak eten moat, mOHr wee·
oig.eu eobijnt te den ken dat goudvi •• ebe" zan d••
voeds61 le'~D kuuoeo. lIeu meant dat zij vau de dier·
tjsa in het water leven, docb die meauing is 8V9DeenB
oDgarijmd . Men geve ce eon pallr maal ta week. eooiga wormpjl!8, eo dOl! eenige zeesoltelpen, os daariu
een weiDig Anacb1\ff1ie Valisneria of wateniooltje!

geplant to bebb.n. in de kom. waa.bij m.n niet 'er·
gateD moet er eenige waterelakjes in te warpeD, ,lie
dienen moeten om bet wakr to Euivaren, loodat men
niet 100 dikwijld bet water behoeft to ververscben,
en wcldra zal men Idtm. daL in zoodaoig Ulitliutuur
aquB.riuID do goudfisohjeo, in plaate van t~ kwij080,

ge.ond blijv.n .n oy.n good groeijon alo in do WAt.·
reD w."ruit zij .fkom.tig .ijn.
ERN AoLLEROUlUEUSTl! nXB:ENING, D. oodoroolg_ud.
rek.oiog i. mi •• chien '111'01 iD .toat om de hilariteit
OD!er ~eEera foor eon oogenblik: op te welr.k6n:
D. H,H. Kerkmee.t.r. d•• R. C. K.,k deb.t a&o
olen .cbild.r N. N. te Dordrecht.
Eon moor~.naar .ao ba' Krui. scbooog.m8akt en
vier nieuw. viog.r. a.og••• t.. ...... ,..... _ f 20.80
De haan 'an · Petrul eeoige nieu.we ,aereQ
.0 •• n kam gege.eo.............................. • 31.45
H.t .ag•• uu. apgeh.ald ell d.n duiyel
een nieuwe eto.art DAngezet .................... II 12.Pontius Pilatuo g•• ohrapt••• boongemB.kt en

Op mijne 'venclutie van aanstaanden V1'{idag
z,,1 nag worden yerkocllt:

Een partij flju Glaswerk.
G. A. WERMUTH.

(130L)

Wegens vertrek
O!J ll1"""d"IJ den 64ell deze,>,
zulleu SOESMAN en Co. v.orlulie "ouden in h.t
offici.r. kampement te Pootj ol ten huize .an deD
WelEd. Ho.r

W. P .. STUTTERHEIM,
..n ZEd. •••• nette AO goed onli.,·houd.o Bate•
vi •• cbe m.ubol.o, zoomede •• 11 "ihl.kende PIA-NINO
vo.o r dit klimaat vervB8rdigd en wat: verder te

.obijn .al worden gebra.ht
(1273)

Op de Vendutie
vaD den W eIEJ.I~n Hee.

uieuw bo~twerlr om zijo mutB gezet. ..... 17,23

De dienotma.gd va~ Caj.phu. driema.1 g•• tr.kon en k"lOazijn op d. wangen gelegd .... 30.30
Bij M"ria Magd.l.o •••u h.lf.l.ten borat
•• ng••• t .................................................. c. , 12.50
D. hemel t.n oo.ten opgehaald en eonig.
sterren in ~.t firmameDt g.pl•• tot....... . 2.60
De .H . .H. aud.rlingeD aan de pilaro" opg •.
baoge" .D acM huoo.r zwart g.mQaakt" .. , 2.--Te

umeo

112Mo

voor·

SOESMA:N' eo Co.

lV, P. STUTTERHEIM,
op M A AND A G den 14en dezer

IE
(1302)

tullen oog word.o ,erkocbt:
Tw.e M.lk~g8veod. KOEIJEN,waar.• ao
d. eeoe.an Baetaard· Eump.each aA$,
.Ik met eao . KALF. '00 8 wek.n oud.
SOESMAN & Co • .

.. VelJd~iiewegeus:-Verl~! 1 : )\Ck;'~~!~Z4!~lR

_Op ' Din~dag dell. 16en ..·dezer, :,
,oDdlllie

word6. ee1'8lidaaga gelos' nit de KORTENAAR,
(1I8S)
B. 'KART1UUSeu Ob;

houde~I::: ~~~~I::,~O~dtJG. Heer:

Voor

H.DEMMENIE

DelicieuseC I G1,ft 'EN.

van ZEd. co""pleelen inboeb.! .
YOORT i':
~

E~n ',zoo' ~Ot>d ' ~'8 Jli ~ ~we D~.~-&~DOS,

Direct ontvangen erbt. Havan:a
Regalia fina.
Exepion R otchild.
Regalia Sup fiDa.
M.dia.· Regalia Lolidrtl8 . .'

:~ eEougo:i~m~~t~~~-O~~"~.~e~d·~.~~~:~::
RIJ-PAARD. ochimlnel hoog 4-'2;
SO ES n!A ~

(1296)

&0 Co, '

mO.t heele en IIIIlvo Toonen ." f

La Illthnldud dar ·tina.
flo •.

60.-

Superieur,

PRACR'l'IGE

Flor chineaia.
(697)

Speeldoozen,

DIet i3arllsteen l\:[ond s t.uk en
1

Me. N EILL & Co.

no.

Bout- Aankap

"

( H E DAN Q A N. )

Bosteiling" n op nile soorten Vlln DJATTIB.HOU~.:
W Ell.K..EN wordeD nll-ngellomeU ,door. , dt;: n Adu:UU1~
.trateur
G. U. GRIJ3LI NG.
Ach es pe r 5poor aDZt" :Jt:daJf//r(!t .
(070)

Sat1l4l'a" g .

ZONDAG aamtaallde

P ..achtige Vfrlichting

P"ike' CA.VITA.8 en HABANOS no. 1. Manilla
CIGAREN.
.
Turkscbe TABAK - Tabaka-pijpje. en lange Duit·
ache Tijpen.

A.

'VHIST .
UOS TON .

QVA,DRILL-":.

i\

V IN RUIJVEN.

WeclelOill OntV ':1l1g'en; '

Eersteen '[wcede soort lIZ E It L A.
(H04)

;:IOESMAN

&:;

.r 2,-

(1097)

"': IUK '..L'HAK~PE~

fran co per post I 2,25.G. 0; T. V A.l.'i DORP & Co.

Cu.

va n

Versch Indigo Zaad,

a
(300)

aldaar met de m eeste zorg veua;deld e n pN mn.il BBll
OO B gel..onde n t hans onhatlge n ef, !)t,)r k u. t t i 0 t.o be·
komeo
bij
SOEI'iJ\JAN en Co.
(1)58)

S 0 E S n A. N & Co. '
hebben wederom per Mail ontvangen:

f

.r

/).

in breeds zwarte . lijst

Grootmeester NationaaL
(530)

lmIEDRIOH ADOLPH HAGE te JiJ r I" r t.

BloeIH-Zaden.
SOESMAN & Co.

ImUl~ING

&. WIJT,

is verschimen:

DE

MUNTQU~ESTIE
DOOR

PI,

::If Z~:~i:: ~l:r ~it~~~ldV,4~e: e~,n:e;e~~~ki~l::ee::;.

BOGTSCUAR NUat B:-f
10

~n

18.

no: 20. 18.

SOESMAN '& Os,

PaleDlballgl

2. 2v:S~~!a!:~b~~~, ~i:(U~~ntok;

naar , B.a ~ayia, "de'~

D ,#"rneo"s Westkus't:

,

,

van Da' ~via, via B"illitOll en Po'otianBk, naar SiD~
ka,w nng ~ n , t~rug, den. 7dan va~ eike maBnd.
G.

keerde wl'rkiog, wunnlit die (10k o"t~bat. Htidc mi,ldclen, weric.en
reght,.eek tot hentel1eq VII D het j\\iele eveowigt tuulihco ge';odig~
"
,riatuur-

'

1. ',an Batavia. ' via Muntuk', . na•• PalelDbang. dOli
5deo vail ' elke maa~d;

de zet~1 vuu de ziekt~ is. :WDot zij,De ~i1len met oordeel in-

,en

8KANTIJZER,
.

waodell

nr~! :~~ h:I\~~:!~~~~~:it~J:~!~~"I ~ke
guonde .r.cheidiDg
lJoosjts Pillen ' van f 1. I a. , eo /5. ~)otjeli Ztlif Vio f

'e eO gl'l)ote fl1 (:f.\l ur

6/8 ' 3, 4. 1 '1,

E.

~~!!r~g~ ~~c~s ~11~1I~;i~Zl~~fD. ~:~:ij d~ic~~~1t(:Dded~i;:;r:~' ~~~i~~~eZ~~g~~
~~:;I~:~:1l~:1:.~j1l

(1208)

Ontvangen:
.-

Holloway's ' 'Medicijnen
, barer lLlIll~~Hcn zoo , ve rll u~.~lijk zijDde . ge ~"cD . ceo 'f(lldoeDdc redcn
r an bet l)Cl aD_grij lt: allDtnl liaret' lhi!r; furrcn. ODder fiollo'l.'ny'. beltan-

N. P. van den. D E1.'l. G,
Prijs!, a.~'rAnco P''" Poot 1 .3.50.-

ruaand, en tttrU b over dezelCJa plaatBBn.

oo~~~~:~~:~: '~:r~::It:::d:~~!kte~~oGe~·:i:~~~~eD~.ia~!~;~ ~wifz:

w et be tr ckk ing tot ludic,

·
I

f

1.

f

11

~olukJJ:~iu

S

6.

J

o.

Kurumandallt n. ORDEMAN. '
na eone reio VDn 8S dageo .' ao Southampflon, te
B.tavia a.ng.komen. tal ·.ermoed. lijk tegan 20 : Sep.
temb •• Daar Amoto.dam .-erlreaken.
V oor passage td

(1180)

~og

~dre8:8eron'

4:8.

-

J.

,

8,an

De Agenlen
Jl ' MOORMANN &00:
]Jat•• ia. Sa';'ar.;,!! ~nSo~.a.i)IJ.

"lechlS eellige Abonne's
kunnen wordell ' an~geoomeD,

VOOR;

•

Eten buiten's RWi,
J . J. van RU:YVE:N.
·Bodjolig• .

(1255) :

'it'\\%\\/ E~n

IfUIS:'

in. de ' BI i n .d B , S.p· e k
(712)
.'.

_i';.{)\{iU
evallen van oen Mei8je: . '

t •• '.a t. .. . .. _
. HQEZOQ; .

p."

. , tr.~~,

LUOA~.

:Kara"H"or1j~.,

(1187)

B

0

'f"ee ·' ai~!ZEN.;
S

BaDdjerlDa~ill:
van Soerobuia, via Bawean, naa.r 'Bandjermasin,
den 28sten van· elke maand.

van 'Soer,a baia, via Maks88lu', n,a ar
M.oluk~~D
oq terug. den 21slen vali · elk.,. maaod.
" 'Ch"lboD W. CALTSTANS ... CD,' T.~.I A.,J . . ... . dcr VOORT,
N. B. 'Nailr de Molukken " ia Meoad~. in de maan·
PekalvDg.. u , '.V. ' E. HA NA $010' AItNOLD ' en Co. eo ' COKNAES.
'
' b
N
' I
,1\1.ttc.o ,J. D. Sl.lElt P..lo tc ll l',ol( 1. A. . Z.EIJDKL. Samaraog GOEr-/ den,.Jan
. u'. ra, Mat'r~.•.~. ei~ U
.-li". Septem
.. ~r ~" ~ .....0. v8m ",er.
HAIl'l' . •• . C•• DE GR001' KOI.t·~
e•. WANNEIl, O. C. T . . · Naa. d'-· Mol~kkeD. viaTimor-Ko~pang.ind.mull·
"V~~~ORP e. C• • ~. L. DE LYON.. SOESMAN •• Ca.
:~b~;~[lIl'ri.April• . JIIII~ ..4.ugustJi.a.Okto~.r(:;~r'"
'D.

~

1'.'- 11 D . V ··· B A .

ViR

B. van Datavia, den aOsten VBn e.Ike lllae. ti.~~ T'i~
Telok.Betong. BenkoeleD, en Padang. naar , f\ljeh.
.n tsrug:
ViB ' Padang. Beokoel.D eo ,Telok-Betong.
4. ·van Dtltavia, via. Riouw, "Si·ogapore, 'P8oaDg, Edi
eu Gighen D.ar .Aljeh.d'D 20oten · vao .lke

alB 11l e de:

BiJ

Ret N ederlandsche stoomschip

Bonkoel.D. DBaf' Pad.ng en Aljeh ,
en" terug:
via Padang. Benkoelen en om de aDder. maaod
via Krocj

H. C. 1'. VAN DORP & 00.

JQaat~c"appU

.. A VA.

Su",at.ra.

ria Padang.
2_ y~u l3uta,ia, den 20tJt~ll' vao ' elke maand

40.-

van

(1254)

~toomvaa .. t

1. vao Batavia. den 10den van .Ik. muod naar
Padaug co Atjeb .
.
on terug:

van den

GROENT.EN-ZADEN,

OOSU{us1; 'Van Ja.vaJ

2. van Bata,ili. via Anjer en Tjjlatj.p. Daa .. Paflii.
tan. en terng •. den lod.o F ebruari . April. Juni,
A.uguatns, Oetober en December.

Gl'oote POl'tretten

a;

Ge.agvoerder D. B U I J S,
..rtr.kt den l2eo .d••er de. mord"no 8 . un. our Bat..
via, A njer., Tjilatjap, PaLjifian, ,M untok,: Rioa. en
Siogapore via PeealongaD. _T .gal en .Cbe.ibon. .
De Agen-ten,
(1304)
Me. ,N EILL ' eo' Co, .

Zuhll1:ust vau Ju-vn:

G en I 6.G. C. 'r. Y A.l.'i DORP en Co.

-j"

40. ~.~
~

Baron Ben tinok.

1. van Batavia, : v~& Anjer, _Daar Tjildjap e n t,e rug,
deu 15den Jauuari, Mo.art, Mei, Juli, Soptemb~r
on N ovemberj

PERRIJ & Co.

van l'" rto.t.l doo r den H ecr COLEN BRANDER

Het Stoomschip

Noordlulst; van ..7n-va:

van Soeraba.ia., via. P asoarflc a,ll, ' ProboliDgo, Bcz;oc~ i
on Baojoew.ngi. na" Bali.Boelelengeo · terug. den
lOJen .an. • Ike ·IDaand.

Reis- Inktkokers

K-

(95")

longBn, 8andoen.
B.

beL Iloudeu 'an

NED. IND. 8TOOMVAART MAAT8VHAPPU.

1. van .l!atfH'ia" vin. .S amarang, naar Soerabala:
2. von SoerRbRiR, vin. '_Samnrang , - nnnr ,Batavia, in
de maat'lden JIlDuari, April, l\Iei, Juni,Juli, Augustus, S~ph~ mb t.l" October, N ovelJlb~r eu , Dtloem·
b.r den 5deu. 10den. l5den. 2[,.ten en 3_0 .ten,
in do nuuma ]'ebru8r.i~ den fiden, lOden, 15deo,
20aten en 25ste11; in de m8Bod Maart, den 18~oD;
oden. 10den. l5deo. 20.t.n. 25.ton. on 30aten.
N. B . De boot. die den 10den. 20ateo eo 30.teo
.an elk. mund en in . ~faart den !eten
rau Datavi. eo Soerabai8 ,ertre k~ kan,
. p. aanvrage Cheriboo,-1'agal. .n Peka·

& 00.

'DOt

HT:d svendntien.

gedurende 1874.

O~.lBRE

Zondag..

JPr·F. H., · ~OUM~,

Het .ertrek der etoombooten ,oorde paitketvaartdieDat in Nederllmdoch·lndie, gedureode bet jaar 1874.
i. ,astS.steld .Is voigt,

K AARTSP ELER,

bii gunstig 'iI\Teder

RekolDmandeerl .ioh beleef.,Jolijk '00' . bet houd.n
van Vendutieo.
SamBrangHee.en.traat. (284) P. ZWA(}EB.

Pakketvaart-dienst

Rundleiding en regelen voor den

EN
iede rcn

___ . ___~~_~~~~~~_~~

onderwicbten.
Het 'uitvoeren van KOlqmi.!l8ien eo ,hat in- en . ni~
klaren '.0 goeda.en tegeo ale.bt. 2 1/.%.

fecowmandeett ziuh-

Ila~'alll~ ' ()IG l\I&E~ als :
Impcriilleti, R eg nl i4 Real e n R egalia Britt8~ie::l in
kislj cs n~[l 25 otuk eo Iutiluidas supe ri or, f~D1x Lon·
dre8 finos en flor chinesca in kistjC8 vau 100 tltuk.

v a.n den T ::tin,

(ia05) .

i:

Oi garette BoekjeR en Cigarette Papier groot model me
Stampers.
(18·1,4)
B. KARTHAUS en 00.

_J..~ ___~_.

' Expeditievan · allegoe,te.en nanr de i.ioDe.DI~l!"
den 'aD Ja•• , naar all. plaaleen ;. daarbu.i~n. loooo:el;
ala· naar Europa ·,olgen. b.kend laag to.ier. .
. ..
Vervoer van producten · .ao af het 8to~io.!l
naa. de pDkhuizeo _opde oebaal per piool.Sllikerf.O•.l2
• • andere productenl 0.18.
Bij "eging aan de Spoo.. aanoprakelijkbeid . ,oor

gp.rl?ed eeDe ·:cowp!ete

.n

Eon klein partijlje ecble

nOD J 0" G,

(672)

..... HXPBDlTIE: EN KOUHlSSIK KA~oot

g.-t.lde o. erbranging beweging. Ho.riaonlale STOOM.
lIlACElINE hOQ ~e drnkking met REVERSING eO EXPANSION GEAH. LUOHTl'OMP en CONDE NSOR,
bene,eD. STOOM-KETEL.an GALLOWAY.
De Maohine deo.orkie.eode ook verkrijgbaa. zooder
luchtpomp
Condensor.
Voor DCLdt:!re lllformBtit;Q omtrent prija eoz. gelievo
men zieb Ie vervoegen tot de oodergeteekehden.
THO~fAS SLAITER.
Age.nt cpor Jaea.
(1307)
of
Mo. NEILL & Co. Sam.rany.

B..A..Z.A. R..

Banllet BaJd.::." ..

Metalen.

Cylinders .. van 80 : X 60 en buit90gewooo sterke !8rnon·"

Pun i1j es,
Cavitas,
Cortados.
van 1

ABELS ' Sr,
U Graveert Op " Steen en. op 0

D Size STOOM-SUIKERBIETMOLE.N met

echt Turksche Tabak in Blikken

,I. Je van RlJI.JVEN.

1_ ,,"", ...

I
II
III

,oor Salolr~ton k"lIijla~d.GroodigeKenDi';.J~~a.ri'. ob~
tan!. verdochte. Informatien bij de.o. hee• . A" .': f&~ .•d~r
L eeow Ie Selokalori of bij
.. :
(1250)
Me . •NEIL~. en :00: .

LON DEN en GLASGOW.

Manilla Cigaren Puik Pnik.

Vel'IT!jgbaal' bf.j
(1357)

Om oOlIliddeiijk io di~nat. totre4en -'~el!:

I n yen i e ur s.

BAZAR.

Bi,." ,e,,, 'i,te,-doek.

lr'.

Bekwamen Administrateur

H. O.ROBINSON& Co,
bebben t"ane ter afschepp

. .

500IBO·Dl&Out.l l.

f 40. '-Gevraagd,
p. ij
'zijo

waarvan de. JJLJM.dN'l' in KOPER govat il!.
(2203)
bij G. C. 1'. VAN DORPeIi Co.

B . KARTHAUS & 00.

bet tranapori .'

van .

( ±150 O·jb. . inet.r) na.~ . OorDat door
'.
. ' . . ... ' . P; :a()~JS

De Heeren

<.i-eruitc Chlu e8cb~ l\,;[a-tten.
l\Jadurijn Gcrnber.
Pe1:roleuDl Kool. - Juachi~le •.

(DGO)

Scbeep8geleg~hbeld fOO.

(072)

gh:\~sn!jders.

DIAMANTEN

z-'-l - - ii-:-

SOESMAN &0 Ou.

( lOiO)

. .. Wordt .Gev:raagd;: .,.,.

Voor bo"mst•• od.1nlilen!!ewoon I'age
zen
slechts' sonige) b~e~?18~en' VOO~.b8D~en: :
(lIl)' . by
G. C. T. VAN DORP&. Co.

Pas Ontvangen:

Depot.lola!erJ

refro ctlC.

vroeger voor'.f;5. lbaos loor

B. KAlt1'HAUS & Co.

(1847)

Oogst 1874.
PIU O"'t1U"fJell:
en \'er krij g ballr in troUllllels ,\ .( "1 1/ .?' bij toru g b ewr~

/1/'2.

EN

EENE VEREENIGING'VAN GELEERDEN
o :deel.n groot 8 0 io li~n.nbaDd

do. voor Dames met 'losse
bakken .

bealag.

Javasche llaffinade I----]J-l
dcl' .troIlllll elB

Wits:enGeijsbeek

BAZAR.
Rciskoffers ;gi'oot soort.

Tabaks~pijpeu,

~5_) _ _ _ill e~:;J: ·~'.~~ND9_~t.:_~

bebel'olide aI bet "~t.;;;'~a8rdiga~ uit d~ G~8~"i~d... nil .n iede. ,ak ,' an m.nic.heliike keDDie" . d~ . juiale
bo'••kenia · der kunotbeo"",ing.D in alle wet.D8cbappen,
beroeppn en bandwe.k"n, . eepe .opga,e ,de• ."ilYiodiD. ',
gen en oDWekkiogeD. ·gewiglig. gebeu.t.nis88n ,aD ,al.
Ie Iyden met ·. nallwkeu.ige BlInwijr.iDg wan.,. en :. wan.
De.•• ·dezalv • .ZYD ,oorg•• all.e n. bIlO.VED8 ••oe m.Digt• .
alid.r. ~ken.: uUe. in' "eoeg"makkelijke a1pbabetiBche
o.de gorang.chikt.
.
DOOR

F.H. BOUMA.

voor R eco llra' loBcenten.
(667)
F. H . BOUMA.

Echt

•

Z AM EN LEVING. '

Roode en Witte ' P()rtwijn,

met 'from en Klokje. a .r 300.(297)
H.O. T. Y AN DOltI' en 00.

gi~g

.

Butlania.
Real.
LOD'dres.

nAn U0NI C'l{ '8

ch risto1F~1 zil vt: r

DlilD

CIG:AREN. al. :

FeQix 'IUlpt'riales.

P"achlige

Meersclmimen

Liefhe"b~l's
VAN

Zecstrand,

.'

," .'. , . __. .. . :.'

D:, ~. , ~1.'li~~,j

..

:!i]chtg,enoo,te . ,ilo ~ . D,..:~;~"I~.
Samarang, 98ep'.m.bor ,1874. ,
.' . ' . (l'2~7) :

Z:::l:ka~~t~:~~~~~~:=

