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Trouwlooze geliefden,
Toekomotige ge8cuiedBchrUvelB, die bet maatachap·
pelijlt. len," ODler eeuw willen kennan, !.ullen £ear
betreuren, dat schier niemaud in ,)Ilz'en tijd een dagbook bield en dat do groote kun,t om brioven to Bcbrij.
veD .yerloren ging.
Brie,f saarteo, - de atul,ef8-port on telegram m en ver·
dr~ren'dell 'oDden gezelUge u Jangeo brief,"waaraan ~eD.
tijd e n oorg beateeJ, bad, die ,de vrienden op d. boog'
te bield vao. '88cbriJvers lief en le ~d, en welks ont·
vangst eeDO gebeurleuiB waS. l'egoowoordig onhaogt
Uleo een briet, kijkt heUl · 6\'en d~ur eu werpt ben:' veel·
al ,den.elfden dag nog in d e prullen mand. H . t II zeer
to betwijf"l ~ n of er ooiti van varnmeling bri ~T en b e~
waard za{ kuone" word~n, welke eeu uuidaJiJ k: dank·
beold geeft van het waatacha ppolijk l.vo .. in onZon tijd.
De geec hiedscbrg,erll dor toekoms t t UlieD daarom recht
daokbaar ziju 880 de Enge18oht) ge r jj cht~h ovtl u oJ Com·
1l/.On Plea3, in welko ieder jaal." liulk eeo tal vaD
treU'
rende jonge of bejaarde meiaj es rec nt kom eu vragan
tegen ootrouwe mannen, die bUD 61Jgagem en b verbro~
ken bebben. De ·brieven, welke tlteeds foorgelezen
worden aan bet hof, geven do ver wonderlij kste kij kjcs
in bet huioelijk leve n der Engelocbe widdelklaooe. In 't
bt>gi n 'an Julij kwalo er voo~ bet Eugeltlclle hof e~o ~e~ r
bijzoDder gaval. R et waS geen weeoentle J UIIS dlti
acbadev~rgo ~diog ei.l cMe '80 u.a wood uie haar bart
waS toegobracbt, do ordien Rome!) hat engn golllent bad
afgc mit.akt, maar d ~
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voor geheel Nederl.~Indie

V.D. Een ••• brijft "e: .Helaao, ik geloof dut het Tiob.
borlJe·procu VAn daag teo einda komt. Nu ~81 er niets
belangrijko meer in dedagblad.n staan, Wat zul,len
ze ODEI te .eggeo hebben, teozij B.r een menigte ,an
ochtacbeidingen en 6,~ack 0/ promi.ff'prOeess6o 'oor·
komen."
Ze wisl niet dat hear lelve slechta enkele waken
later Eulk een proe:ee 1000 worden aangedBAD.
Hasr brieven tooh toonden telkoDIiJ·' duidttlljlier aan~
dat Eij bet engagement wildeverbr.ken.
E~n. scbreef .ij zelf" , 0 w.lk een gelukkige tijd
was bet .giete roa foor mij. Wij Wilrtm met ons .t.ieoen
bijeen en bet wall volkomen weer de zaUge (lude tijd,
~oe n itt gelukkig was· en niemnnd mij verteelde door
steeds to zeuron wanueer ik met hij m buwttn wit".
Teo Jaat-ete verkJaarde tij, dat zij maar een oonadenkeod meieje van 21 jar.e n, maar .hij ee n ste vi ge
pud. eik w.s, die ni.t bij elkallder tlOorden. Zij .cbreef
vervolg9Ds in het ge!.leel niet meer en de ongelukkige
miDDsar d ~ed haar een prOCBS naD .
,BUzooder vermak olijlr was de onde rvragiog VaD den
mID~~Br door den Bdvocaat dar j onge "dame.
. HlJ verklaarde 8ehadeloosstolling in geld van de
Joo ge dbmd te eIschen, omdu.t lijn ge zo ndh eid t! n
daardoor r.ijn &aak ~oo veel gtJ ltJdon had door zijn bitter. toleurslelling en deor .1 d. tronen die bij ge.tort bad .
.. Nasr de YOl'8chijneelen Tan I.iju · ziekle gstrsagd
ZlJnde, verklaarde bij bijn. met d. woordon VDn den
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ler en kCJelet; IIi pluta Van ever bunliefde en ;bllD
loeltor;;Bt begon .~o,er bet, Tiobborn·prooe. te ' lobrij.
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Prija der Advertentien: van 1--10 woord,on voor 2 plaatsingenfl. ••
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Hot Uur faD elLliting VOGr rle post om. ae Ood i. de. avonde
tea 5 Dt·; OlD. de Wed ~e. mlJrgenl tell. ~ unr, e~ om de Zuid
met elk8D I.poort rein del morgen. teD
en 's l'Oorm . 11 ore.

6t

N(!4hirIA .. dl'J(~h · ltldIBche Kpoorweg:"Maa1.8 ull.vvU ·
LIJN SH IARANG_VORSTENLANDEN_WILLEM I.
tiro .. v ....... ertr.,lr. von" .18 cU.! " .. t!fI.,.
.u.... vn.~.6I' .. e~ne .. d e (len I shII A.RaS. 187"'4.

••

•••••

• .•

••

Duo l1ua ·uo .Ike ·mund .
..4 ..:\jeh ~et elk. FranaOhe .eD Rogeluu 'i:aiUl .
~n ·belaDgbebbende• •rijgelateD, ook ;. op aDd.".
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\lasen hUDlie brieveu lID hi' 'po·,tkautoor t. d:08ll . bezor"li. -
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Ee ..te kwartier 19
Velie Muan
26
Bala fJia, 7 September . HedeD morgen om tiOD LJur
Dam de- direkteur VOD Finsncie n, de heer Bool, of·
sclJeid t l\ U r:ijne ambtelJoren, ODder betuiging lijner
sy mpathie wegeoa de goede bulp, die hij bij ben had
go.onden en wet de bede, dDt zij bem alB bunna
vroegerea chef Diet vergeten mogten. De 8ijkrl:tarill,
Ds,mooe bet !,ersooeel, gaf deD beef Bool de V'enekeriu g, d.t do BYlDpathie die Ioij voor hen bad betuigtl,
woderkeerig bij d. uanwe.igen baotend, en dat de tijd,
dien hij I\Qn hun hoofd 8tond, .teeds tot de aangenaamst6 bericoeringen na.n bUDDen werkkring IOU be·
hooreD . Dnarna verzocbt de. sekretaris, de beer Van
Olden, den beer Boel, al. een blijk van jtenegenhaid
ddr aanw6f,igen esa gesobenk Ban ta Dem.en . Met
allndoeoin g aBDvaardde de heer Boot bet bem BangebOllen eouvenir, b~8taande uit de fraaiste "fotografit;o
van de oudbeden , vlln Java, deor den he.r Van
Kinsbergen verraardigd, gebooden in tW68 zwart
le8 rc:m banden.
Om 12 Dur gaf de heer Bool "ijn depart"ment over
IIlIn don beer Sprenger van Eijk .
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- Volgeno e.08 undere wuardeering der bij ,bet
e inll-u amen op jl. Z,. turdag be!.... lde puuten, kao de
rangolde eok aldu. word.n opgemaakt: J . L. B . Haij.
!igero, F . A. Heckler, W . C, E . Pinege, W. J. H.
SuermouJl, J. C'I . VRO EtI, H. W . Hoeko, B. J. 'ao
der 'Veide, D . lo'. W, Pietermaat en J . L .• an Genn bp,
(Alp. Bbl, •. N. I,)
7 Seplember. Velgeno e eu . albi.r ontvangen parti.
kulier telegr~m i. bet N. d. sohip Am.leu troom, kapt,
Appel, den ~ den dezer t o Nieuwe Dicf aangekomen.

- De extra'8o eltreloen naar Blliteozorg levereD het
fool."deel op, dat ook daarm ee briBven worden ,erZOD"
den, tot nog toe aileen Zaterdage en zonder verdere
correspoodentie met de Javapo9t. Docb W40.DdOr die
treinan all~ ' d.geD .ullen loopen kaD er geen bez",.ur
zijo do Javapost dsarme e te "ferZeOdoll, .r.oodat de
brieveo van hier niet langer zeetieo ure n ·smlleo behoevsn te wachteo, ro6r zij wordeD gt hpedieerd.
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j\lnnustand ~edul·ende de
Illnond Septelllber.

- In one nOlDmer van .sturdag Iton d~ a{loop 'an
het eind.:umen der afdeeling Hoogere ' Burger.cheel
van b. t Gymnaoium ""illem
wogen. bet ,vergevorderd uur oleebta met een eDk.1 woord medegedeeld
worden. ThanB wenscbeo wij, om straka to vermelden
reden, doarop nador terug te komen"
Tot ragt verotand diene dat kraoliteos de voorge.
80hraven wijze, waarop lJet eiodexaw·6o wordt 'afgeuo.
men (vg. • taatoblad1872 No. 69), de .ersohillende
... kken in vijf groepen .ijn afg.deeld;
dat voor elk di.r greepen eell zeker oijrer, van 1
tot 10, werd! teegekeDd, 't welk het gemiddeld e
vl)orRtelt van nl de oijfere, die den k.nudid aat g ege ved.
zijn voor de vakke n, de groep ,ormer.d ej
dat ind ien voor elk dier vijf groopeD, onderscheiden
door de letters ~ tot E, is verkregca hat, cijfer 5, in
OW8c brij,iog overeeDkom on~e ~et d~~ term "evun
voldo9ude", of een hooger, den kandidaat eon getllig.
acbrift van voldoend afgelegd ex-amen wOl'dt uitgi: r;~: k ~i
doch .indelijk;
dat waoDeer hij voer e6n dier 'gro.peo het cijf. r 4
(on.eldo.nde), of een lager beeft, de kommis8ie ever
zijoe toelatinB .temt en bij mearderheid b•• li,t.
Teen ou de kommi.oie over de enkel. kandidat.n
bij 'wie eene dergtilijke .temming noodig wa., be·
raadeloagd CD, hetzij met alge":\eentlt betaij met . Bene
groote ' of klein. , meerderheidvan 81em'men tot, de
to.latiog ,b ••1ist, bad, wer~ ' den kandidaten .er.o.ht
binnen te, kemen, on ,d.elde da President hUll med~,
dat de kommi •• ie ben allen met eengoedon uitolag
geluk "OD . wen6cbe~. Maar alvorens ·tot het uitre ik.eD
van de getuigacb'rifton ever ~ gaan, sprak de veouit·
ter eene kort.; rqde . nit, die· door ·haar uitnemand·. ge ..
conden . llD in wijderen dun deo·toen Bauwezigen ~ring
bekend .erdi .o~ te wordeD, eD, met , de mededeeling
:van wijonil bericht van lalurdag wen.cbeo .. an
t. vunon.
• De komm~88ie," aldue luidde ·nagenoeg 's voorzitterB aan.praak tot de nu reed. oud-Ieerlingeo .an de
Hoogere , Burgeroobool, " de ,kemmiooie beeft bet ge·
noegen , II t. mel~en dat gij allen ..an, de 1! ,geetolde
eischeu beht voldaan; I".ar ik wen.ob u, alvorono hot
diploma nit te r.iken, onder bet oog ' te brengeo, d.~
gij niet' ..lIeDiD gelYk. mate vuldaan ~ebt: Indien
Dog~a d~ , komm '98i~ niemand . ower afwijat, dan ·is
bet omdat gij .Uen velgeDB hare ,meetling blijk babt
gallaven van uw voordeel .gedaan ,te bebben Ill.~ (\0

;~.I~I'"volgende

lesoen; bovenal, omdat zij , u voldoend. onllerleid aabt
om doer eigen studie ep bet geleerlle voort te bou·
we n. W Ilnt weest hiervan overtnigd: wie aan bet
diploma dlltjj>.toekeois v.n . uitg.leord" becht, i8 op
weg om al,.;le vru~hton van het geleerde te verliezen.
In , de eer.le pla.te moet gij de opgedane kenDia
ollderno.tkn; wi. dit nalaat, 'zal , over kerten tijd,
Iliet all.s vergeten .ijn, dnll toeb, den zamenballg van
bet geleerde verliezende, Dieh~ meer dan erke)e, hem.
.elren en 8nderen onnutt. brokolnkk.n ",,'''cuden, en
da" ~p een veel lager alandpunt vlln c'ntwikkelirig
slnan dun than •.
,Maar In do tweode plsata: aUen, Diet bet minst
~le uwer; wier mate van 8Bogeleerde k~DDi8 · bet
boog8te door ons gea.but i8 geworden, allendient ge
onafge broken voort t. stndaren. W unt de w.tensobap,
w8.ormede eeo leerling do Icbool verlaat, beert; geene
waardeom hetgeen bij weet, ma.r om hetg.en bij door
haRr I...... kall; beeft waarde omdat zij hem den grond.Iag gel.verd heeft, wn.rop hij hoi gebouw zijner ken.
nis kan olltrekken. H et spreek! van ..If d.t go iliet
in al de, u hier onderwe.en vakken kuot blijven voort.
werkon. Die, welke gij aanbouden .nlt, wor<leo una·
tuurlijk .aDgew • • en Joor de rigting die Uwe verdere
ontwikk.ling neemt, de betreHing, waarin gij d.
maatsohappij zult intr.den. Maar i. oak eenmaal die
keuz. geBchied: arbeidt dan met liefde eo ijver veort
aan datg.ne, waarvan u bi.r do omtrekken gegeven
zijo, Daardeor aileen kunnen uwe leerjaren n' ten
• • geD wordeD; kunl ge op den naam van beBchaaH
mao aa osprsuk: mn.ken, dian verkrijgen eo behouden .
. AaL uzelven .ijt ge dit verpligt, a~n den Slast on
aan uwe familien, die U de gelegenbeill gogevan hob·
ben dit koetelijke onderwijs te genieten . Da kommi.sio
t ertrouwt het van u, en zulka te meel', wijl dit de
Ware wijY.d is om · de jnietheid van haar oardeel te
staven en IIwe erkenteliJkbeid to teonen jegen. den
Dtrecteur en de Jeeraron van bet Gymnasium, o.an
wier leiding ell ondsrrigt gij, ook voor uwe latere
f orming, ailes te dunkeD hebt, on van wier toewijdiDg
wij, niet aan bet Gymua.ium .erbondon leden dor
kommisLtie, ook dit jaar weder zoo veel goeds mogtoD
,ien. Hondt in hel eeg, hoo er maar oen ding i.
dat den Decent kracbt geeft, ellr janr met luet en
liefd. deo moeijelijken en dikwerf te weinig ,gewaar·
deerdeD arbeid van nieuws to b ~ginnen: de hoop, na4
nlelijk, f Bn 81 i. bet bij ."n eukelen, bet door hem
goplant. tot vellen wa,dem o.nm",,1 t e . ien rijpen.
. N i~mand moer d.n wij neelDt belang. loos deel
aan de vreugde die U WIcht, WQnn~er gij Btr~ks DaD
uwe betrdkkingtm en uw'o vrieudeQ ~et diploma lult
verto(Joon ale het zegeteeken na een wakkereo atrijd:
maar ni e moDd ook kao u eroetiger toeroepltD : bet
diploma, dut ik u bier u itr.ilr, 8preekt al. getuige ni.
'a u gedaao work weiDig , moar bet zegt alles fan
work dat DOg to doen valt/'.

~choolmaoster:

• Mijn broo?je zelfa dut amuakt mij ni ol,.
eiscben tegen de trouwelool e Julia., die bew. Diet mee r
Itt stumper be b zoo'n zieltnerdriet !"
li. f had.
Hij . oide to db go.n et.nolu,t te hebbon. De ."ij.
H.t recbhgeding he eft grout. aandacbl getrokkeo
zeo, w8arfan hij bet meest hteld, lieteu he m nu koud.
omdat het ongevee.r de· eerate ke~r is uat eeo man
Ale bij at ddn de.d het bem pijn.
de hnlp de r rec hlbank ioroe pt om tiju meil'je, dat hem
, Is he t een eoort van indigestie ?" vroeg de adv ode bODe gegeven beeft, to veroord eele n tot de betaling
",aat. Ell. bet antwoo.rd was: njR, een iudig~8tie, phyvan eeo Bc llad.eloo8stelling in geld. Er v~rl oopt get:n
eiek en moreel."
wee k: dat Diet de ecne t, f (Lu li el''' btldee8d~ scboone
Ben gcncesbedr, door hem geraad pleegd, ba.d ger;egJ:
een ft.ctie instelt tegen dell maD, .d ie ~ijn engagement
.Zoo gij ee n rijk man waart, ZOll ik zegge D: laat de
,erbroken · heaft om hRa:- te huwen, en. de ve.-onew-aar..
zaken YOor eon jaar rustao. GIl IlM,r Bell badplo.ats
di ging van 'he I publiek tege n den ongelukkigen ruin·
aao zee, eet weinig ,leesch, maar drick drie ft)rmo
Ilaar, die nu eeoa tl it vo orbtmlJ voigt is daarom
glazen goeden portwijn per dog."
we!" wat oobilIijk. De eiBcher watt een koopman te
wMaar" vroeg de advocuBt, /lzoudt gij dit proceB
Birmingham, gennamd Prutlt, die te rwijl .h ij het t eer
beso noen zijn zoo Mi.a Godden UIV 30~ of 400 p. st.
g ~ z o nd ~ beruep, vol variatle, vaD commie-voyageur verge zonden bad ?" . NeeD, dat galuof ik ni c t~' was be t
yuld e, in ke nnis was gek omeu met millS G JdtleD, e~ n
uulwoord . , lk h.b zulk eeD doclorsrekeDiDg opgeloojonge dame, dit'l in DeVOllf'hire woondet. Hij. werd ver·
pen door mijn t elonroteWDg. Ik heb al het mogelijl ie fll op haar, en vr oeg bua r per brief of .glj hem .btlb ,
ke gedaali . om beter te worden. O! mijn hart ! mijo
ben wilde. Hct BQt.wo:J.rd \far; lIu,i"oM-like. IIPa is vao
arm hart ! J a., mijnheer de advucaat, u lacht or om,
Luis, <:och ik moet in elk ge \'al
ik hem iets memaar ik heb waarlijk drio glazen portwijo per dag
d e d.ee l, uwo .LnB:QWlSten k..:one n, WDoQrUS ik, gOO w ijn
gedroukeo J"
meening aangaande u guul tig ill, uw vOoflStel naD zij n
IIeefli Ud portwijn uw bart d~D aaugcdaan ?" vroeg
oa rdeal zal onderwe rpe"."
de advecaat, en bet ongevoelige publiek laohte.
De jn~ o m8ten flcbijneo door miss Godd.en goedge.
De onde rvragiog vaD deo \-'ader de r j onge dame v e r~
ke urd te zijo, t:n oen lange reek ::\ teeJerc winoebrieoortaakte O'aoceD8 , eel vroolijkbuid. Hij , erkls"rde,
veo werd ge "iseeld . Er WDS ecbter aanvankt'lli.jk eoni·
zeer
~g6 n het engagement te zijll gcweest, en bet aleehts
gt' moeielijkheiJ betrtlfi'eun d de toeatemmin g van /I pa t"
OOgIUl3"8Ild to hebben toegestaaoj f doch wanoeor cen
docu _pa" was 6tH1 wijsge er, die veel van ziju gemlik
man, die to veel to doen heeft in zijo zaken, t obuill rnst
bield en begreep d.t hot, loeh Ili~t bal"" zou of bij
wit bebbou, daD moet hij in Gods naam m&;ar de vrouzich vaaetta of oi t! t. Zijn dochter dl'ukte die overtui~
wen baar zin geveD," meer:tde bij. ulk heh Hlechh eeos
ging fan itallr vaJer duidelijk uit. II Pa kent zaer· wei
met dozen man over het huwelijk gosprokeo . Hij kwam
de v&8lbeelotenheid die j ooge .vrom,"6D kunu cn toon en,
na den e teu. I II: zeide: II laat die ~u",elijkBplo.nDeD. maar
teo erode te v ~rkrij gen, wat Ie hebbe n willen, eo Pa
varenj mijne docbter is niet. gezoDd gaooeg· om te bubeeft dUB go •• gd, al. je dien jongan kerol b.bben wil,
wen, ze is altijd zwak: geweOijt eu heeft veel last van
dan mod je het zelf waU.r weLeo."
haar
keel; ze is ook maar eeu half ki.nd, want ze ie
Mi •• Carry G odden wa. ongetwijfeld een beleran
een tweeling." (Luid gela.b.)
man wlardi sc daD een held , die haar· vad er niet on~
Lora Oe leridg., de recht.r, merkteop dat hij werder de ooge n durfJt1 zien en hDar a1 het modelijke
work overli.t, want za had geeot. Zo begr.op d.t bet I kolijk niet kon to.atemmen, dat ee n tweeling olecbta
een half kind zo" zijo, waRrop het gelacb bernieuwd
wei eeLigsr-iDB Yre8md ·WBB dat zij, ill ploats van baar
werd. D e jnry .t.lda den minnaar in h.t gelijk, doch
aaDataaude, de t06ste·mmi['lg van baRr v~der moest
veroorde.lde de jonge dame slecht. tot bet betalen van
Yrage~, en verootacliuldigdo baar miuDsar ia. eGn barer
it cent (one farthing) oob..devergoeding. Dit grappige
brieven op de .olgeflde verwakelijke wijte. . Gij zijt
voonis werd zear toegejuicbt. B uida partijen moeten
even bed.ead al. pref.ooor Aytoun, mijn lieveliDg.
hun eigon proce8koaten beln.len on den oogelnkkigen
Teen bij v.rliefd werd op de docbter van den boroemmi noaar ko.t EijD blsuwlj. dU8 nog e.n geede 300 p.
den Cbri.tepber North, dudde hij hilar 'ader . iet opon·
ot. b. halve de dokteror ekooiDg.
lijk om h...r hand . . .. oeken. Hij ome.kto zijn gelier.
de dUB .i~ . zijo naa;m bet verzoek tH doeu. De oude
CbriBtopber zeidH: Ii bet ill een g()ed huwel~ k rH! ik heb
Biuneulaudsohe Beriohteu.
niets tegen den m~u~ · maar wij moe ten zijn tttede r ge.
SAMA,UA,N<:".
veel Bparen. Hij zou ' mi socbien Ecbrikken alo gij hem
zoo ·m aar · van: aaogezicht tot aRn ge.z icbt zeiue dat ik
Postkalltoor Samaraug.
mijn toeatemm.DK geef. Ik 20.l due mijll autwo(,rd op
Sluitin!l van de Fra".clte MnU,
~~ rog Bralden."
","pia. HR:lnvi&.
~iugupol.·e
Hetmeisje giDg hierop naar professor Aylonn te~ug eo z~id~: _MijDbei!r~ .pfl pa's .a otwoord:ie op mijn
Iag.'.'-Zij keer~e lieh om 9o .· d., gelukkige. mioDanr
Seplembe r.
•
IS
Oeiober
.. 1
"n18
.. las . d.sze wo~rdeD , witk . t"h e a; thor'" compliment'J" (met
.. 1 15 eo 29
Nov ember
de complimenten .an den auteur.)
.. 18
eo 27
DecemQer.
:' De briev~n die vGorgelezen werden in, bet hof be.
Enget ,ehe .Alnil,
vatten ·vele imecdolen 'au dez6n Bard, en 611kele Wa·
vUl Ba.ta;vla!t MuntoJ( • .Rlonw ell
r:en'·,vo.n die · 8a~dig" geestige ·briefeD, alB :enkel vrou·
Siugapor" .
'wen kUDne~ Bchr.ij~eD~
September.
U .
Na e"nlien , tijd kreeg 'haar vader een aan.ienlijke
October,
9 eD 23.
~rfe·Di8 eo · gingoD zij in Norwood Wuoen . Toeo· de
Novembor,
Ii en HI.
minnaar haR. het eerat in hat ' flaai gemoubileerde Iluie
Decilmber,
a· 81l17,
. be.ocbt bad; schroef bit . bela.o inijn gebrokeD bart
SluiUnu; tier .....U ... t .. Batuvia,
r;al weldra . rust . vinden en mijn beBDdereo zulleo g~
FI'&Dfcba .mail. ' . ' • .
. 9 ilD : 23 September.,
legd werd.n in den groroc;l van Surrey. Dau ••1 mijo
~Dgel8obe
13" .27 September.
Carry .weder. vrij zijn. AIEl dit toch de · m~oier iB w8ar·
:
.
deeo.voad& t6118ull'h .
..
op ..:mijo co.rry tebui. ' leeft, dlln, moet , baar ,: G . orgo
j! hUnB'tra.'. We8t;ku~"t., . Telol£ BetoD,,",
baar , , ••rwel .eggen, eo " ,\"are ,liefde , d090 ',wijjfeo,
B e nkoelen, Padang- cn Atjeh,
,W&ot dan ",oet bij ~it g. bt~kaaD geudatof bet v.ld
Ilu 14"11 0 liD 2 ·h o n a . Ik e ","a n<l .
..ijla*<ll,: I<8nt hij heeft niota san to biederi 'al. ee ~
Muntok eD .~ftlcmba. .. " .
bui., dat sleobta '40 £ per jaAr bUlir deat."
,
IhD17"uuotillul.,,,s od.
Oarry bield' echter nog " eel van hem on Bohre~f
Borneo'. "Westkust en Bl1lltou .
" koal ' nwDot ~ijn, 'ow ,krekeltie aan den baard .:'
,:Mijn 'George bee{tmij bel oeM mij , een eomfertable
BandJerDlB.sln en Ba-vvea·ll.
tebni. t.. ,geven ':en 'eengetrouwe ecbtgenoot .te lijri.
DaD 28eo "'0 11th tQaaod,
Ik ...lgetren" blij.en , aaomijugeliefde al moet ik
Ma..
~
a81J~ .. ' ThD~r-K~"pnnK ell d"
ook wone,n in: ee,,!, buis van 40 ' p. Bt.'" .'
;
MOIUkken.
'~~goedkoope , buil,' tevelgen. , D. hMeven werden kolt·

I

, Abollllemen tsprijs

- In b.t Journal qfJiciel komt bot verbaal fOor van
col} vreeaeJijke g e beurtenie op zee. Een Ital~ .. anacil
scbip voer in het begin fan JUDij Dit Macao mot 40
man , ,. c h,~ ep.volk, 663 ko. li. o ..or Peru bestemd et(
8000 baleD vuurwerk. ,N a twee dDgen ontdekto de
t ylk, dat de koeli cs cen samenzweeriog emeeddeD ·om
_ieb V"D het achip moeoter . te mohn. D. 'kapit.in
b.nl dadelijk d. holft v.n ben in hot ruim t e doen
blij.en, m'aar den volgendcn dog wsponden de, over·
blUreoden .ich .w et wesa.D, opUkers, 8tukken hout, in
h.t kart, ..
wat .ij maar kooden nlacbtig 'w erden,
envielen zij het scheepovelk ...ndat .iob met piotelen v~rG ~J. igde. De 'koeHae '8rz8m~ld~n lich op de
v.orpleoht en otaken het .chip io brand, hopende, d.t
dan bet velk na.r de pompen zou ijl.n om de vlam·
men te blu.och~D . Q:eduronde die. tijd hadden zij teve~~ huo makkttra lqs gemaakt · en de mat:ozeo, die
.ij keDden krijgen, vermoord . Toen de "kapitein .ag,
wat zij Qitvoerdeo, liet · bij de booten Deer en varHat
bij hetlchip m.t deovergobl.ven !QABsehappen. Een p.ur

II..

I

:fDa~r~~~~, ,.:~e 1J~~!dd:~e9~:~toiQr~~n ':~t·1;-;t:~t~

t;

w

voorkomeo, dat" de ,JammeR het ,uurwerk bereikteo,
en b'e t Bchip vleog in d. lucht, terwijl'de overblijt.elen
vi.. d. muitelingeD ,i n aile richtingen werden veropreid
onder do · oogeD van de aan het g~,allr oDtkomen be·
manning.
(Bal. Bbl.)

7 September. D~ kapitei,D . der. geDie ,Staal, than.
te Atjeb, 010 lui tenant work •• amgewee.t ' bij bet kabi·
Det van den Leger .Kommaud8nt, .. I all adjudllut
van Z. E o den Generaal Whitton 'eptreden te,~ '~r,an·
ging 'au 'den kapiteio G oy van ;I>ittius, die ",egen.
.iekte met , vorlor naDr Ellrops vertrekt.
- Men 8cbrijfl; on. uit ~jJL,~Tnp. dd. ,1 Sept.
Het , wrak van het e.D deo Ingangder bareu ' ga.trande , ooatoehip i. gisteren t. ' vergeefa in 'openbare
veiling gebracht"
'
D.. or" de ,kwestie van oDtruimiDg op due w,ij.e , dUI
'Diet opgelest g.wordea i., .ullen de belaJigen " van
vel en, ep &el\ oo,ebiaderden toegang tot do baven,

V~.

_~,

eigoDdom,·~I.De"u ,~

~t~liIIob!p Bltlli.ao,er~.gill\~$,.

· bij die
lleG
.,vII
te ,. . ..'!Ift
..!onh.ar: ,
· g ... n. Br ~
.' . . '.' Uit .ook pn..8 iO,go," .1.11 . c.we. rk g...~I,.•l . .SiRgapore, .m edenemgnde B8Ull.lrilllteD-hl.<ti IIJ ·en .1.'1'.
om door v_rol'lIng de belemmerlDg "Dlt den .. og te
Ohiil.oen. .
" . ,' . .
rnime. n,. .
.'
..
. '.'
' ...... :.
. ' (oJ .B,) '
......
...._ •. _ ._. _ .. ....
.. ... '.:' ......
'. '
.
.'
'
.
HIWBl'I mor en ontdekteda PoHaia, in : do 'Iangs
7 September. i'laturdeg avoDd gl'gep allllar torreede
...'
. g
..
.. . .
. Id t d'
~cn treuri;, o,-,geJuk plaat•. Eell.j~ng !Qntl'OOlt, tot , de
Po",;al, loop8ode atokan, : b~t hJk van een SCI ,aa J Ie,
bOQllltiDil~:; n&li but Engelecud ~o!.ip ' Muuriti.. , bdho~· vermoadelijk ~D bOOgOD ,~taat van droukeo80bap d8Qri~
rO.1Il16, wlldt! 7.wl:, {hwr ee,',\ ball lU de , open ze~. ".sr.
ge'lailen en ,verdro,nkon lB.
frlsil cheu; nnuwollJks ~aB hlJ echter te wAtur , of IlIj rlep
luidke l, li!.om h1l1p; ziJue lIIakkdrs ttprong\1 u oum.iddelijk
CA.DETe. Door rerkloede' polioieopPQsHets 'werden
tO t; 'Olll bij&tnnd t~ yt'r1~enuu, ' doch het "-"8 rt~ed8 t,e
giatersn' twee cadeh en hodeD morgeD: eon gearreshu~ ~ , Hij '1Iet; blWC;j water hu.len "DU tltm , ongelukl(ige
tetlrd, wegeDs diefetl.'l van koffij, zout~D. VaD koffijzak.keo.
hltJ ~' k In.:!.!,. SpOt'.-lig dut c~n hu:,i he.t rcchterueen . tot
onu ell) hl'll P bnd wc;!g~rukl,; wtliuige oogt!Dblikk~n la·
DE Raeiutlut vaD K~d~~~.1'-~~L". VAU B!oemen W.lnj;~'r ip.r . l~ij d\lll g'-.'(,:lL Gi6~ltrOU uGUliddag wt\rd het
Jel"d besfL as·o de Rtlgeting htlt~ vertoek gedaoo om een
jijl{ n Ul) tl t:l! wal gdlfac h(;, WIUll' lhwr de yverigc
twtHjarig varlof I1UBr EuropA .w,'gtfD~ - ziek·t~.
· lllocilUg~U YtI,!i deu wal,l! rtll,hout, uallrloe do or rlun g.t:!z"g\'Q? rder \' Im !wt ijcbilt ann gcz(/cht., reetllf alJ~8, . to
WiJ vernemen tlat de in list IlistriU Bodia, afdeo-

boo

~~;;~:i~~~~~.:~,~~ (lt~ t~.~,~~'t~I:~c;!:~:eeO! :1~~~~L~~~I~o~rl~::

1".I ",,/:.;. \,. .,,"'.

--. -

4) I~ z !'\ ,o f;' rlCht-,;r·~\" et'. ro,~gt, cr ,'oor elkoll 7.et'm"l1 d~1l
lIwlll'lehh eYf.'nclt'-ll l':md hI] om t\!J d,e reedu \·1\11 , BatQV1~
goon ba.\! i:1 Zt'iJ
~jt:)nwll, ,?mliut uiul: ulle cn ImRicII
llillt\.!.' oo,C".Ycl.'·:. _
n,l(!uur l'OJlIlr,weJlIIU efl l.\U
do l'c cdo III ilIt
iiHymllg 1llfiR 011 ,
cn ~'lJ(~~lr ~:~~'1~1~:1~,~ll~~tl~(l~an'I'!.~::~~1~U~~:I~Jlfl~)~l~!~18il~::
ndf~ill g Ovmi,}!l.liy'l. olltworpen. DUI&rl'OO l" ZUlifll1 20,O~O
1~:Ul detllell ulk ;'l 11) .£ wordell uitgtlgevcl1. 110t de dli'udcurou lJellH1lf('U \.\¥ee, ook op .Ttn'1\ llek euJo peratlu e u : . Gl'iWt' l~il:1 1'Ie3 ~c) G e lot'B ell ~, tho n ·OlJorRIJ!u'l
It. :r .. c, JI~::!;;:cl\'eeO, iAlltst l'e8ill~ut ( !,)f HOIH'crneur,

"cg~

hot· l "'o>"dllo)

( ]" di'r. )

nut."i..

I' uti

geno·lUtw

ling Keffdal,.

proeVtlD mat de aauplaut van

paui VOIgtHl9 bt't . ttyttt"em van den bOtfr Holllt,
g(hJdo rt'8Ultn.ten hi'lbben opge}evel'd,

1c:'6r

ollbenut wegvlncit, door midllol vau ijterell buizen te
lJrengDll in de IIlt)kans langtt d~ zuidzijde vall lJocljOtl[!
tlU ';00 UU-Br Krallt/g'llu ell ver~er, zoodat di~ 6trekfn
\' Ull lenmJ watdr zulloJl word~u voonion,
:ERN

curreHI)Olld~nt

VRn do S/ompret

j1fellJijot

detllt

~~~~e~I:::·:I:~t l:::~to ~::~::'dv:,~ ~~IUI Dj:cj!~:h~u :i::

b0t

lie me uigtc

<if;

b e~f.u

gelegunheid t

OIU hiUl.r

ou rl; op to

hnle ll {'u aan I~lj p:trel), Om .ha den dn06 Wilt at" te
t\ ~d ll:J! (hl())' ee ne Id.IJine wandcling to wakcn eU miesc hien e CfW g n)iJ i e Ye rk ~ ud L e id op ttl (loan.
nl o.nr dat zijn z;~kell Vllll lutor z-org, voornt niH blen

/l~~:ll1t~ ~~":I :,:l;l,~~~ij

l~ge.

1,:'SJ0:
op
0ll1~Lret:k6 tHidJernut.'ht I:!loeg de Redideob eon bar·
teli.iken loasi; op het heil van het joug·gehuwde paar,
Wa i'_.'o p UI) HOg[lllL untwoordde.
l.'ot 111 dell Yl.'oagau morgen duurde verder Let dun-

sen rOol't,
Hot ft!l'l:st,

waitl'nan

bi.5L~r~ll·avoud

zoo o.lgeween

word dcelg~nomt'll ell wnurop de rerschilleude rAngen
en ~tnn deu fils vel'broede,'u Jool'o en .krio el ueo, geeft
0111:1 nl~ D l di,i io g- de ga~thee rcn UIlUl Oll@ geboel Soefabaija
(Inn r\"i)oc ,)pcl\l~k dlHlk {c zt)ggen,
.
ITet t al I:w g ee lle au,r:gename herir!Dl.'riog blijv8n ,
( Soer. m i .)

O"W1'lt}~}i·i' de n gezolldbeidalot!8tond van PltINS, YON
BUDL1.HCK 1, ... gt do 11/agdeb . Zeit-,mp bet ,·olgen lle: uHt;t
!jebl.'l~ik dor ba rlen Oef!!llt cen zcor gUUf5l.igen invloed
ui t or den lij del'j de gezonde sian]! ill ternggekeeru
OJ~ hij
UH.,t Llleer genmk dau vroeger. De brandwO ll d,
tlC!l prrop VIHl do pistool veruorz8.n.kt nng
\- oo r~d urelld
zoodrn. hij uell arm lune bUDgen of
fi c: hl'ijn,.
L9 Ki/:!f:lillgeu nanwe~ige tOODS vel'·
ttl
dit:Jllst vun ilchrijver6; ' hij dicteert bun
dep eeul!O en. IwdC'ro st,.u kken. ' Van
tot tijd
kOUit bij ~!c n he.or ·\,on· Di8morck nog weI eens ··de ou·
J o ·kWfltl.I, : z;cn uwachiigheid, te voorschijn" 't g~6n zh~b
j
\' ij ' .l ~_ 4-.....""b\J~ri dc.s lij u~rH t,{e wo.kkel.ijk laat vcrkl,a ren. ,

tijd

~1'J.; f,]·;u:n,H'n!: D e. l-olcgnifiBcho . geuieflll8cliap · m~t
N'H}J'(t·Am et' ika 1llllgR heido l ijuen, Eugol8che·en .Fran'i·:; h·C!t'fiteld.

Hcb~,

Yom: LH;FJllmmm.s ""-AS

\'ItAA.OSTUKKF.S;

E en zflkcr ,ullntui van A. (bijv. :1730) ptJuJ6n' gege ..
von, vraagt men: 10 het rniust IDugelijkf.l 8'anta: 'gewig ..
ten wRnrllll-\tJ mt)O door gew, ig~ en teW~Hl~igt . 'B~ : 1,
, ,2 , :t ~ 'I7.;, tot eli wet A,: p()oi1ell . ul kllDDOD afwege:1;
2!J w(! lko jEn gu,-wigteu ziju; 3c 'wulJoel.ir 'celt ' santal
vn" A·X (bijv. 2917) poud.u gagev., :i ., ·.welke VAn
do gHoodcn gowigten · me~ ale gewlgt CD, wdlke: aitJ
. t".Ii~"wigt .olmootengebruikeu om de gego.eD A·X
; pOlld. D .ftowegoo.
.

:~~:~;!:r:'3~: d,eo~:'~:~P::!vl!~:-t:aaDaD ~bo:td:ri::"~et b:~~~~~:,~t d~~

\eJ

~;~~~we:~lfr:~:~\~n~i:II:!:~st ::n ~~~~~~:;'I.hI:t::;~:eepDd. ~~8;IS,
ea 77, De foorwnllrdeD liggen ter iDZIl!l;tt 01' ,b tt bllreau Ub ge.
0» dea 26

SflJltemb1lr door den Resident ,UD SIUllaraug:
bet ,w:t.81lcheo 'Van kleediJlglil1ukken ,110' 'prtijeo, ill b"t .Iad,.

l'o~r

ii,

;::II~o.;~.

gebrllikt"

Illhicr

tot on

geilureollll 187t) Ilan "o1 15

\~u:~D~!r~:~~:~:~inv:;t~er P8~~i~J;U~ed:~:od~thl~e7; d:: ~:~ t~:el~!~

b,

t! D met

77, De

,oonilarJco liggeo

ter

hu:age 0P

bet Ne,identic,

hutoo r BUder.

Op .Jep ¥.O u Odober door JeD He \1 ot \ n J pa f a tt!U zijooo
Lurtl. u!lll!ullartl aaqbe.tecliag hij . iD.~cb;ij:iog ':oQ/ de ~:I'ploitmli(J op

ti'~:IL\~~,etJ86~n o~~r~6: }!~'d~ :~d:~t·r.~:a~d~a~e~:!r ~:~:~~~I,s~:;i~

~".';;~::"S:;~~JG"I:'u~'~~:i~,r~.sl~:~;i. ,~:~:;~:~;, io~,p~~., ~~'t::~::

oo"Hecr !!SO

groot

vllt" ':;~~~Ild:rgd~tlu

U.

300

bUlnu en o"der

aaDgeduitl op de dllr·

~~ar\.':a~tt g~'~;:::lSi~f~~:-iulage

up

!Jet reiiidenlie:

h.f»or I, l'uliL

thu 'eu NlJ vemb~r

Or'

dour dCIl

H~!fiJ"nt

\'flO

SUQIlJ8Utc" opeDbare

:i9D~~:!:~i~~a~~g!~:~~t~:!n~c \:~~~e~eg::;~t!~li~3~:hl2~~ ::b::~~:t!D d;~~~

~:~:;beKlcn~:;:her:~~~c~li·~,w~~~~~~~g~~,n ~~O'tl~et ~!~t:!::r lJ:~~~, ~~~e:!~

~e s:::;:3:gr~eU eu

luart !iggen ter

illZilgc

up Lt.t re~ideQtie-kaQtoor

<.)proeping va.ll. Debiteul"en en

;~v~rt~:.ft~o~~e:ar~::::O!::D '·bOij:a~::;ig .' A·~n ,t~~~~it~e~~

daD Iml BtoffeJijke welvaarL ge~~ heil kUDn8n atichten.
·W ordt hat moreel gevo8.1 ruet , f6rho;)gd. dan kan do
WtlIVBBr,t' aileen 1",id6D tot , me~r zlngenot eD. millsobieo
om Dog meer dan tegoDwoordig aileen de gebrekeD fan
het Europaesclte rae- al8 k,,:utoeken ' van w~Bter8ohe be ..

:~::;~H~tO~::s t~:te:.:t~. ~: k;:I:~::;i::~:tio!~~!t I~,,!

Bchaven, YOOl'dl&t men hem rechten ,·lIon toekenDen.
Wij willen voediog en opvoeuiug lUlod, 'aan haud. d06n
gaa.u: n elk ,S"?,al durveu wij do. hoop koeatereo, d.t·
::d~~~~J:e.z:::I:~s!e~eVDaOdakgOII:ngige:n.~elang8telling in bet

Het }Jat. lfamlt:l8bl. ·hoort in het geschil ttisschen

["urnoo·,,,

Japan e/'
beide partij"u. De eeoe . partij
meent dut Japan "uit cen ~olkenregtelijk oogpunt
al Zeel' vrectnd gehandeld heeft" toeu h~t eeo iDteg"erend deel van het Ohioesche l'ijk aanviel zonder
eene fOI'HlOle OOl'Iogsverklaring te laten voorafgaan."
.Dd tegenpartij il!l van eene 8bder~ opois: Japan,
zogt zij, moge in d~ laatelu jo.ren in vele opticbteu
bij tijne hervormiogeu uikwijl8 tot4AI hebben misge.
t •• t, iu daze uak vardie"t "ot olle mogelijk" onder·

op bet eHand Formosa, die de gewoont.e hebbeu alltll
schivltreukelingeu, op hUR kU8ten llo,DkolDoude, ttl ver-

gun; in heb- vudge juar hueft de Japabtlolie gezo.ut wB.l

Ht!eB

Hllmr

Ull~

er oak Uveliug

ell

'lIlUZ/,,!!

g~en moonl of hrnndetichtiog, en zijn lierst ten gein·

\'au ~oere bojj" was du,l\['
oak de ·gelege n·heid lot
hie-keu de .. ale u nog- to kl ein.
lliej·, Jid; eUllO PQl'tij VIUl dien OIll\'ang,
(,~ lJ yourLrd'fclijk gcyolg ill .c e ne andero ..... 0 o f ·soCi Hl e i t ZlI0 goeJ zoll (l i.1 Iwullen slugcn.
rni mo fi rn ge\' iug bond v o ,re odi~n de Doult)Dllc:n-

de

IJOcuel '·ao \' ijleo lien 2e [nile.
Bol\a.trl1., Ilinncn drit! lllaa~dCD Da ).J. JUDi; 187-1,

geell

te lJruidelen.

iu ncht gellolUen wordt.
gewelddi1{ligo Aaornnding staan de k 0 t joe' ij
borcnna.o. In hunue roof - of wrtl.okzuch~ ec~roDlen zij

florahmd ell JQnfd~.

deD

Door de eOl1)misaar i9,en in d~1I boedel 'V30 .wijhm dr. HurUlallu,
tll KoHl) RaJj\l oV'e.rleull lI, binlleQ :l .uaandeo nOl ~2 JUGij 18h,

wOi'deny

l'uim

Op deo

iudl'uk govellde vau ee l,l tvcstf"ul, wuu.riQ
voor de gesteldo JUug te u dtl: booaheill 'Keet

blj \'u['Jllcld zijn: eo n olH.iel'schoid dab het strn.fwd,bDOk \'001' 11l[uuJcra wel niet i(out, mOtH <tat d.oor
clio inla.ndiH,dlO Hegt.lltluk ill du Vorstonianden weI de~

die k lD1l1{ nlt3 ce ll klok, of
(lie tueer Ilau het< fecst is
YIl.n de tml'ki!n del' cbn.mpag.

oDdllrhoudea

van de beBch~viog ·ttlgeno\'er dd baruaarschbeid, ou
bet uitwut.t ter tucbti giug van de wilde inboorliogen

!tUJoell" overgelJOm cD.
IlItuSf:tCheu manltt b(Hlocld v correspondent opmork.
Ju.l! hier Jli et jUi8t ovel'ul Rau ketjoe'~ 1ll0et

8131\

ultimo

de

Dour a" uecutri.co ill lieD. Lotltltll van wijlen 'dt:~ 1\'11 Lullelln.u.t Jtr
t~~i!l.eri.6 H , Kuij lmr
OennraoC' LinnI'D :1 ma;u:ulcu nl 26 JUDij

tiju EUillllli ge bjjl.olJdedH!d~n (Iienaangal&ode
rl!,,~ld Haege r doo r on s vOI"IU.olJ. of uit Hdt' YorBten·

g~~::;.;l I~l:~~ ~~B~~:t~t:t~Oit;~~~li~:~l'~: e~~

lJbud.~ ·,me:

\Vij voigen den Bcbrij,To r ni~ t ill dB dutails "an de·
Zit treurigc kronijk, die Lrouw;enB vrij wel gekeonwrkt
i~ door eello ergerJijk.., ocntoouighciu, aUijd weer den

O ok

siIJrlijk ge:ilh:.llli uee rd eu gedcco·
d:Ui8 l1l uzic k li t;t haro o pwcl.k~ Dd tl
d:: gilstnij heitl W:~8 ed.l t I'Hliscli, de

~li ~nfet "'.~~

Ql.ltDl,IoQ Ooder.IDtendant

DEl Wutt'fstaat hoefr., 800816 men ona heaft meegeueelJ, het goeuu voornemttU om ·het wuter,' tlat 10.0gB
de KI\Eer1l6 der ,Djujouge. Sekar Btrouwt eu thana

mirala dan t w:t.ltlf roofpant.ijeu ileltbtHJ pl"Rh g,~had,
golijkeiijk .·H!I't1uult L on~r du regtmtschapptm KU/OUIl.",
li'vel,."wl/ en B ",iu", eu het di,kict l'''''''-!l edi • Of,ehooll
dl) b~.:'oofd(,.'n iu
b ado ~Jue LijJva.k· allen zoo geluk.
kig WUI'j~l! er hot luve ll"f Lo bruugeo, werden aen tweetal Luch lUcer of minuet g~ \'nur1ijk gewonu , t:!U betreu·
rell Ollttert.il·hehlcllt3n bob vorlietl, 'Zoo lliet rim al hUlln~
l)U~ittiugell} U4U to ch VAn hot gl'Oot6te gedeeltu ._dullrv'w.

W:16

. U~~dingen9 enz~

. .... : ,
.,' . . ' I' ·' Iijltsijn
•. ' .... ' .'
hlehll'l1';Lr OIItege.n.og . .. ,
. .O.~ MagadaJdan ·l! .lIoplembor d.oor den .a ..hl...I';'" Sam
.' mons ... Dlo,g
' .Ift''bUIlede
.... 1. ho~ .vou· 119'/, : ho.... W~1o grood ..... Ktlogon .In hoi
.too~ T.n. b01'DD koonen. !9r bal oifeflrilfg mllar"efllJe.
~
. :o;~.:odja,
. 187o".g.nl. ". h.,p" K...
... . d.l~ bij ko.lrakl, eiAiI.1o
.S'1'd' '. ~.'ldon... ter. 10 .del!JOOP ",.D . 25 Ja~.en kun1!'l!"or!iI!A..MAgp,
If
.. ' '.
..
.
'. "
..Ie ~e geldkwostl8 nleb 800 sberk bewog ..n hrieilo' ,de
. op du. 16 Soplombor . doordan Uirek!... "'" O. E: .enN. 10
admlnistra~la,a slout Diet msdobl'aobb, d"b men jill
B'tafi~. '.D ' he~ trnulport ,aD'lootdlit de 11lD GoO,or •• lDtIlUW6te
en dag ~an het overleggon e~ fool'bul'8iden blest: ZD~
;:O~t!:b:!t::rtlg~~Of:::~~~:d:ft~e~~~r\:7~ :::,,':u~~:r~:7t7.eDdl\: ill :,lSsdert.:lang. in begio8ul btftJOt.f;l1l e8Q8 <8C~~(i1' '~~I
wei tot
187o. De botr"k~elijko ,oorwaarden Hgsu tar leu.
me~r .uitgebretd lager .onderwUs ,ip, bet ,Isfan, .te· ~oe'
ge op de re&idenLie kautoren to BDtavia, So.marang en 80erabAlja en
pen Vaal' 'sonen, 'an InllLDde"he boofden op ;T&'a. Maa!
tn
tobleo d~r Kllmtlr. voo Koop~aDdClI liD.' Nijurhtld en der
un kon ,men het maar' Diet aene worden 'over de plaatl
Hao,de).ureenlglD.gen op ,geaoomdo plaatloa.
der vediging, Magelang, ' wBarbeen 'de kweekecbool' fall
Op den 19 September door QflD' Resident '1SD Samlfllll' ,oor hot
Suernknrta ,.' ferhuizen ' '!it-=- wie weet wa~neel' - ot
hentellen en
~er Oou"s, poitrijlu.i"u. geataticilflerd
Bato.vb. Het is .ODS niet bekeod, of de 'bellh!8ing ' ge~
::!::i7~a~!~~~~,,~ar~:=rr;;:a':!Q:::::e : ~~7:~t~~:'i~:~ti~~!!t!:! v.lleD is....
"
albier.
,
H8rvormiogen, welke tea doel hebbe~ de. ma~rieele
ilen . September ooor
Onder-luleodaoC in
2.
welvaart te oo\wi.kkeleu, Ulotllten ba,nd ·.I~n ·band gaaa
Miliceire Afd. 01' Jll~& opeobare beraaobedediox .oat bot '1er9'oer
m~~ uitbreidiD~ en '~rbBteriog \fan bet : onderw:vs,
uo W'oderetl·dcr mllitti re ad~i~istta'i~ Uti b~t Ilrdet'liDg•• ld",dlDIl'BI!Jf't:. tach ~e . lol,and~r ond~r :on8 . ~eBtuur. ~at de mal '

It} "tiU 10 it :!O, steeds rAU ' wRpeD8 en brand~ude fuk ·
lwls rOOr'l.lIJU.
Op d8t.eu \'olge n de tj 0 eli II g, die "ene kleiut:re

rlie\'enl}UnJ~ u~tul"ken, al of niet opzettelij'( gewupond,
maar eeuvouJig op roof uit:gn.luH.ie en geeu 01.101'6 1U1.l·
denewende,
Demali n g k r 0 ij 0 k komeu in geringen getule,
vier of vijf,' <loch milken een geweld alaof ze wol 20

sterk

door

~teelle'n

man
waren,
to gtllijker tijd met
tJ
gooijen, tegen do paggerg <ler huiz.:u te Sir:UIoll of been
to draven, alloa ow d~ -,rreediawe buwoners
en
: op wier goederen zij het g emuDb hebben, relbijs.

weer

ter~ :"~

;P, d~

vlugt It_ jt"gan.
e
an a'.lJO
Sy . ete c n881 'icalie "oor Bommige
lc~ertl Hlechte weinig meer dan t88lkuod :ge waard.,
heeft. Dezul,kon ,·or08wen waar8cbijnlijk UH~t meer
boloogst elliog dat de Polici. te Djocja '00 do) schul·
dig-en oan do j ongste roovorijen reeds varscheideueu
.chrik

heart opgespoord on in verzekerde bewaring genomen,
DE DERDm KaIJQSRH.D te ParU, veroord •• ld. deo
220u J ulij jl. wed.r •• n commuuist ter dood, zekerao
Ouapitel, touwslager fAD beroep, be'sc8uldigd vou ODder de commUDe een dcr commls8arissen van Raoul
Rigaul! gewee.t to .ijll, eu meer dao u('O b.relee tot
iubechteoisoemlog te b~bbeD ondert~ o keod, wAaronder
die vao deo aartsbi.scbo" . van P.. ij" dell pre,ideDt
Boojeon enz. Obapital bad geruim.o tijli aall aile na.
BporiDg~n wetan to ontkoDlon en was to PtU'ij9 Qudt't
den .lloam ~ijner bezit blijfen wooeD .
BEltA.LV}l vun den Hijbel bustaall or ~'All geeu werk
ter wercld z()o vr. el uitgAfen allJ van de Inri .
tatio Chri,!;, dio auo 'l'hom •• van Kempeu (t .1 471)
worJ.t toegeschreven , :A:[ eer dll.~l t\veeduizend maal zag
dit bookje, dat Buskou Huot een, "een ,tiiJbtel~k 010.
delboek u noemde in den Latijnschen tekst het lie at.
In alle Europeecba tale a word, hat ovet'gezet ou iu het
}<'ranocb.Uoen bole.f,l. hot meer .dau duizeud uitga.
veu, Yall dit geschrift van on.t en btlr080ldeu laridgenoot is U,lanH : ceJi~ nieuwe l~atijuBcbe uitgove to BerHjo bij r,.iideritz (Carl Habel) verscheu"o. Zij i8 ' vao
d. ".nd d.. hoereu K . Hirsch•. Deze geleGrde legde
nao dio uitgaar eon hnnd.cbrift vao bet jaar 1441 t.n
groudslag, dot io do. Bourgoodische bibliotltoek wordt
bewaaru en wilarouder de nu.8m van Thomas van Kompon nl •. •cbrijvor verw.:,r..tilat. Vau ilit haDdscb~ift
w.as in vroogere' editioDuist beboarlijkgehruik ·ge.
ma.kt. Bij ' 'ergelijking met Yroegore uitgovoo . viodeo
wU de iodo.ling illkapittel. door Hir.cb. tot·· beter
veretullo. ran' den L~kBt uanigszine gewijzigd' t't} de Ver..
doeliug der kopittel •• elvo . aok. Hlj voegde aan .ijue
oditio oen opgaaf vao golijkluideode plaataeu . to. eo
li~t den
met v;ul~e regels drukken, dit' er .Ieke.
re rijmklank
';hytonus Ie tluidelijker uitko"'e. :' Het
is . h~er de · pinata Diet o~' oY ~r ,~et 81 o~ niet .gep~8le,
bot" m.erder. of wind~r Jui.te ·d.ur.vao t• .sprokeD. Wo
f~rgeooe~~n ·008.. m~t ,de aao~acb~ t~ ,e8ti~~n op, de
oleu". ultgaaf'iI. dit sto.d. coo ve.l · bela:ogwe.k.
. k.nde go.chrift.

teke:t

.i,

(J.--cdite1.'lreu.

te

Doo r ll e

U!Ul.t ~'.

f{,

c(lu~Uliu;tri~1>cU

Ilu ~T~~~,ll~o~~e~~o~~~~~:a~:
DO~II' de Agellten ,fer
hoedc1 \' 11.0. wijlm tJ, J,
Julij

ill den

Ci~~:!n:e;nmdil~li~d~~~d:~ ~a;;:~I~S~~,wl!d.
den
tide llIaflUd~n na 7

Ie l'l'lIbuliogo ill

1874.

'Va~~:ijle~tnJ~,~er."§~~~!'~\~/~: ~;~~I~:~~':i~~()~,:,~~~~t'.~e~iO~~odderie ~::::~

tltm oa 1 Jtdij HI7·j"
Door dt! e.tec littlUr~ in uen hocuc1 van
Bellllu-, ") Uau lh J binneD. ... ~s lll:ul.oJeu

Door uen CX~C(lllH1r

mID, AUI,b3rawa,
10

in

UI,\U Loe{l~1

biuueu

wijlcu A. U. II,
na. :iU Juuij ISH-,

Vall

t1ric luaande n

wijltltl 1.,)!tiJ
n3

2\1

Juiij

'l'oHhlli

Philip

H~H.

Olt"t: r-

G. D~:I~P~~i' J,u:~~~le~~e~30il~. I~~. ~~.la~~::lczl:l~i;::u t::;':~ek~~ ~.~ ~o
lSH ,
Ud :IOlu"urdetli in JI~n bo(:dl!l .fi.U 'j\·ijll!./J J . Si neek, LiD neD.

,Augu slus

Door

drje lUlIUJco 110. al J ulij 187·j,.
Ie

~~:~i~:u~·'(~f~(!:i:~2i ~~~:(le:v~~t;~-tt;n· l\ijij~e8Q7'J ?·.A,

}I' , H onltlr,

1)001' den IlJ:eClitour in df,u bocJel un wijleo C. M. £cb ult'l, te
SUm"'UIJ, binncn ~ mllaoJcll 113 1:1 Allgli~(U:i 1SH,
Dour du Sumntr;\~tlhtl Weetl-Cll HOllddkaw~r Ie lladllug al .. lan "tl;l.rd&ter vn.a tlen bocJel van wijlC!i ll. C. M, V:lO der O~teQ Slukcll.

hi;::r

~I~ ~:g:::~:ll:aiQ-!'"~~leU D.

3 :la;::::te:l:
J,
Hoog1anJI. 18
de
i:!oodOW"OSl(l, biDDCo. a lIl~aud(!o. nil 2~ Augnstus 1riH.
Door

de agenten der Samilrilug.!lche Wetdulmer te Oj oejil, encu.

teun lu Jen bu e{lel 'no Ivijlell H. U1allkert, hiDuell 1 maud no. 17

A'~:::U:el::~'I'. I"ec.... Uoedelk.U1" f, P.d"g ;. d••
Hco~c.r bhtu rn

boed.1

:!:~n!:~r~~~~ ;:;~~u!~~~~tll~)~~l ~ou:ag::;e::~!~::!e~I~~~

~:~r~:~~t ~:~ .i;i;~::Q.~'~~k:~t ~:g J:~:rl~:~~t':E'rne;:!r!

degeJijk aa.n hat Chinese"!) h~f genoegJottniJlg gevraag~
vour dell moord op vijftig JI1panscilo 8~hipb!'eukelin.
gell tor ~uid-OlH~tkuBt vau Formosa g~pleegd. Het

~:~WO:i~~n~8a n~~~:' ~l:tz::ge~Linl~:~~e::·e~:t~ede;!p~~

nez~n

zich met, hun klocbt~n direct doarheen moesten
wonden, rt'oou hebbell ,d6 iaftt"tcn natuurlijk de expe.
ditie uitgeruet, en het kon bun wei niet euvul wor·
den g-eduid, tlut zij het doel VI&U dell tooht geheim bieJden . .Een opstl.aud iu Sa.g:a hicld . de beBchikbaru krij~B-

~!;~::l~fLu, '~;:'l~!:~t'O::;~~~':~Il,zt~:~/';' t;:l~. :ii:taop!:~=:

eaumau! W88 oUlI~rdrukt, ha{l do expeditie tegen een
buitel1laud8Ch ~ n 'f-ijaud nog 1U~er raiijQu i.n de binnen.
landl1che onte\'redeuhuitl. W el was de tijJ VIlD het jllllr
~~::e:et;' ::~hr::~bikt, doch inen be:tloot toch nisb
Nu deeu zich ecbter eene mo eie lijk:heid yo or: men
bs!'l D.I. . vre<'mde schepen en ofticieron llRnguuomen"
en ten gt'volgo "H.U Trees voor eeu canflict m~t Chiua
vOllrdigden Utl Uliniature residontcn ' van Eog~laud en
de V /;'reanigdr Stuten Hcn verbod uit: aau de re8pec·

~~:: ~:t:~r~:ne~~:i:::n!ebeex'(;~~~':I!~elLt: ~:~d:~

ziclt tQch bij den troep wild~ rO,e gen, ward hij zelfs
ge~ongeu geuomeD, 00 een JapanneeB Saigo' moeat
bew v\lr\'angeo. Nlldat de elpcditionair~ ruacht Kiloog

:~.t~O! ~::~m~:~e:::r\~a~~~:~! o~I~:.;U~~!:d:

Door de eJ.t:cutri ce io ceo boedel van wijleo }:'. D. JubaoQc" Ie
SnffiuaDg. binuen een ol3ll.0d Da 1 Septt'.mhcc J871.

Oi.tioljzeu in ulle o[.zichteu ward , geholp60. Det Chi ..
ne8ello regesring gal Lier ook het meost door:alaande
hew'jtt, dot ~ij to",,11 t~u wiOB ~e uog niet vao plan was

!luo, de. Met< H. J. P,i .. , fe. holo" de< 1;,." G. C, 'r, va.
Jlorp It Cu, ttl S:illu.rn.ag, de bekellutt lin uDbckcodtt cnditeuren in

zicb vijnudig te toonoD tegooo'er Jopao: een Obio •••• h
korv et tHo etm ka ooooeerboot,. buhl~n g~b~el :tl)ugeruiit,

CD ,erantwoo rdiflK ,

troepOD van
Ina tate, do Vella.lllodden ongee£oorJ,
en toen de komuumdllnt ti er kOrf6t, Gie door den on ..,
uer·k.oniog van ]j'oh Kittn was uitgelolJden, aen 00'
derhoud met hem vazocht, b("scbeitldo hlj hem ~an

,.a G wijlcll F.

3 waaodtu

0. ;1.

1 SCl,l e mber 1874,

~~~r~~i:~e~)l)vnt ~~~~)~)~/~;, ':: :';4 ti!~~~~O;~~i~tl:!· l.ij~ert,ij ~~I;!k:!~~

Door den esecutaur in den bQedcl \"an wijillo dCD
arlilhn ie A, M, Hoedt, tc Soerabaijs, your of

atij 1875,

uiterlijk

2~il luit. der
up

1 J8nl.l·

:::~~=~ll ~oa~~od:a:ato~~~ I~:(~,er~o~)e.:a!;!k:::~', ~~

hat

De Handarij'n beweerde oDder de
meeot b.leefJ. vorwen, "at Obi" •. rechten h~d op bet

IVai io 'Uo kamp.

De Indische pers.

gcheele eiland ]'orwo8a, eu vrot)~ deo

Wanueor men de Illerledeelin'gen omtrent Brit~ch.
(zoo zegt d~ l"Jii'r in et!D 28 urtikel over
onderwije) lion blijkt but duiclclijk d.t daBr hooger,
widd~jbanr en lagor ~Gderwijij op ruimt' 8chR ~J wordt
gogevo~ . I\loerrualon "ebbeD wij uaaromtrcnt uit de
blue QOUk8 uiho8l'ige bij1.ouuerhedeu geput. Nu ' woteo
wij wel do.t 80mtijds tugungewor1'6n wordt, dilL du cij .
fl;!u ao do statistid!re gcgO"CUi::i over Hritl!! ch-IDd.ie
twhoon klillk~u, llllu\-r tlQt {tit ,,·eHlnl klttt~ rg!.l ud is, H~t
zo.l en~ llwel eeuo oumogolijkheill WCl.ell t~ olllkenneo,
(ht do Br;tten on~ in dit opticht vooruit zijn ell dat
hat, Jager ,ouderwijs bOVtlllUI ill e",n grout gude~lt~ VAO
dot rijk. eeu Oll. YRng heeft; verkregeu, dio nict te "'ergolijltcil is wt:!t hotgetlu wij tot stOlhl i1ebblJ ll g:r"~: ';,,~h!o:,
Ouk hebgeuu parUkulier<:'Il in E(lgcla~lId VQOr ' bet on·
i.l~r",ij8 iu llrittlch·lndie dOOIl, b~tllll(t guu8!;ig of bij de
weiuigu werklRI\Dlheid ,ill Neuerl,a uil. Tal \'AD school.·
bel.oeften vnu allerlei 11&rll w.orden jllarl ijlul iu Eoge.
laod door I'.rlikuliare 'krac"t"" ter ' ul'8clti kking 'van
het on~erwij6 in '- Bri~B c h Indie geBlehL Het ·waG ,in oDe
(,og d. besto zij.le vnn d. lU.nlschupl'ij . tot Nut "ao
den J&\·all.o, uat zij tot beforliering l' no h"t oDdttr'-vijd
werk"aarD wildu z.iju. · De 'proffueming is op . jlllDDlerlijke wijzo mialllkt, boezeel' eeuigo sleun ·49lJr do 'Maattichappij lvt Nut "an . h.t . AlgeOl •• o to.g8zogd
Schaalpreuten, .ehoolk ... ,t.n eo geillu'lreerda seboal·.
boekell kunoon· in .Europa met ··gijringu koaten .fVorden
vervDardi.l.:d, terw-ijl r.ij, hier oneindig mee~ tijd, eo ge-ld
e:oobon, indicn wen ' er "I, de ruidtlclen too ' bezit,
Eene 'uok.ele pront, zag hab licht, Oftlr wier uitvooriog
ODS oordeol ni~t gUD8Lig, was, en nauat well oDlauga
over itat in staud baud.n dO.r MaatBebappij IIOg, eoa
weiDig , geredetwist hud, werd beelotun datj zij, mat be~
bOJ.;d , vau baar prp~rall1mB? ',zioh :in , cleo eer&ten lijd
m.er op •• tt.lijl< zal bemoei.n met d.a~ogolagenb.id
van het ol'onbo.r ondorwije i. Indi •. H.re ledeo b.bboo . hunne goodkeuting gebecbt 'aan het: voor.tel, dat
eene ~obool op Java zal ·worllen opgericbt; UlaAr wij
zlen d~arin aleclilit eon vron,en . ~enlJch Jnet bdt oog
op de .·fiu.nti.~le · oijde' va. zood .. oige iurichtiDg, Zul,
leo )Vij nu ·"an hot g.ouve~u.mo~t &I .. bet . ~.b.okkige
in dell toeltaDd mQgsQ ve.wijtellPWij oou40n .olibi!·
II

I~ie 1~e8t

W.'.

ge,o eraal

"at

d. expeditie eigeotlijk uoteekoodo. Saigo antwoorddo,
dot zulk.e Zaktll1 tc Peking m(: e.sten · wor~eD. bdhaudeld
maar d.t bij cen speci.le .eo·d ing . bad, <li. bij boopte
te vervullen. Daarop vaardigde 'de mDodarijn een .. pro~
clatUotie uit, waarin bij . aHa Chinet.en btnal _ de ·Jao.
panoo•• o te
"eo, eo vaer "~g . . Had bif de. laildiog
w.ilI.n belcHoa, dan bad hij de. gaboole ' J~paDescbe
vloot kunnen DcHueu, tegelijk rpot een ,pur .duillend
sold.teu on de krijgok.o, . m.ar hot was blijkbaar niet
bet pl.n den strijd t. b.ginneo . - AI .opoedig kWBmeD
de Japaunezen da.rop in . Baorakiog · lDet de ioboorlingen, eo het duurd. niet laog of al de. inland.cbe
.tammen badu.D hun onderll'orpiog aangeboden.
De zoogellQalllde Ohicesclte 'dorpen in bet ,zuiden,
d~o zich niot onderworpen ,rekeDtiO , aan China, en
daarvuu, ook geao be8cheruling genieteu r maar in voortduren[lt'll , ooriogstofstand , zijo mot de inbGorliogen,
oDd.roteuoden da .Japan.o,eo .00ve.1 cij kondan.
Het valt niet t. ootk,,,o.o, dal . Japan Ill~t ' .eel
.n.rgie io doze gebo.le ,.ak boert gebatid.ld, mnar
nao deD aud.renk •• t. ZOU bet weI .oos klinneu · blij.
k.n 0 u Cbina eiod.lijk ~ot d.·u oorlog . ochijntt. heb·
bon bc.lotoD, d.t bet ni.t .tork geno.g is. om .iob· de
lux. te ,.roorlovoo : opte.trodo·n alo belcb.ard. s.t aat, ·
die in de woreldhistori. oon rol b•• n t.· ,.nI1118D on
de borbaar•• hbeid lDoet<!O.o "ijk.ovoor bet Ii.bt."

,,_I

Dc Soerabaija-Coura"e VIIn · tie Prom.lie . hiJiht N.
I. Leqer aprekende, zegt:
,Wa.Go.er men do ranglij.t .· d.r offi.i.l·eD vaD bet
O. I. Loger met aaodaobt doorbladert,. dan. "OIt.or·
kend worden, dathot met buoDe promoti. leer droeTig
g ••teld is. Wij bobbeo hior .ooro~melijlt op 'toog,
de be.orderiug .an kapil.in tot MaJoor en van 1 Lult.
tot kapit.io . bU bot wapeQ . ~.r Infantorie.
Welk eeo .~rsobil. bij .el1 12 & 15 t.ljar~n gale.
den; 10m werdeu d. kapiteioo, . na 6 & .7 .jaroo, Ma·
jaor,
de Luitoilonto, ' nti .0 jaren, kapi.t.io, eo dot
wa. laog genoeg, . e8: lan!! Doil. mooodo .mon : do.tijd •.
Iu'~ gebeel bracbte '! de ."Sieie.en d~1i 15 il16
jarou io. sul;oJtorne rangeo door,,·.Dlroren8 d~" Ho~.rd.
OJlioier~:r.~ t~erl'D8en, d. ·w•..s: . eeD raD8, . 1I'I!IIrin

.n

men,.kra. p.M.Y8l1d.. jailj;lIIaf;. ZiPl.·. trllllLem. enb. !tODde
_t ·'11. d.e . 8m.o~ds.. rl!.. \1 moeb. I!O,rdell.· ••ugakweekb, ..
.roudkom8D. ilog . iijd.0. Ddo..aA,n. de won.. de.n.".ln,den.,ol'lll
........
• . . ..
.
WI.•..rdo
. . orno.odealrel\llte.. ~ eengeUlbTUl,erqt. tugeD·
'In brlill"':de boeren,. in Luitenanta ~ en klpibeins.
... .'
van So~rabaiJa..
,. . de we., .mo080 g~boren wordm..
.•
10hap g.eolagen..
....
..
. ..... '
. ...
.
8 $'pt. NO.d. Ina.. 'Ioom~. K. ~".Dg WII.I',!,· m, B'.k~or•.. '''' Sa. ... Reo ".e,olg ble.r'l.n
l.oO/laa6 de .Mlnl.tel' ,'00.rt!,..
En' nuP Ja, de braotementen zijn lets beter goworDlDra.g N.d. I.d. IDho••erKaiJooDg. Malml., D.Dr Oro.....
dat de ledoo ~:an het openbaar mioiaterle Chans met .
dell :.. we kunnen moeielijk erostil! blijven terwijl
-. -.. _._.-:--- ..-.--:--.-...... ·..c-- - - - - ..-....,..., . verdnbbelden IJyer bu.nne aandaoht. beboo....n to ,.atl·
wi/dit ~.hrijve", - • qc.lle misere!n die traut.ments
.Een en ander uit Duitschland..
gen op de bodoelde soort nn dagbJadso; dat hlerblj
- ,erboDging' )'.
.
.
'....
..
.
..
..
...
yooral het oog geve8t1gd.moet gebonden wordon· op .
Men beeftgedacbt, hiermede de bestaande malai~e
.. Te. BerhJo ""I ter gelegenert~d eon. groote f.est.·
d~ ooogenoa.mde kl?ine dagbJadoD, d9 .. 1oo~le billde~,
ta doen .0phooJen en misnoegdbeid voor. te ..edenho.d
hJkbeld ter eere van... den b~er .'OQ B,smarck pleats
w.er aantal .• o don Jongst . verloopen. G1Jd In teer biJ'
te doenplaat•. makell; .lIlk eene ongelukkige ve.·
hebben. Een. aantal. lnol?~droJke ongo •• teuen de. ho?fd:
londere m.ate is toegenomen. Ove.a!. eu . talkeo male,
hoogiog ia d/Ul o.ok weI gesohikt ~m 01. gemoede.en
st?d .beef't ",ah. tot berelkmg. VaD dat doe.1 !Cr.e~lgd,
dat .~en dl.r dagbladen de w.ttel~ke g~eoleu. ove...
tot bedaren te brengen, .n d. .uh.lterne offici.reD
b~ beD heea, Ilcb . aaogeilloten e.~ comwlaale . UII de
sobrlJdt, boijoorb daartegeo, met aile ge.trengheld d?,r
tot JijdlO8ambeid .60 geduld Ie stemmen.
...
.tudeerende .Joogehogsobap. Ten elOde ,den b•• r Y~n
wet worden opgetr.den .. Ov.• ,," moel londer verw:~1
Z66 W88 w..lIiobt.'t idee, maar z66 de.nken WIJ eO
Bls~arck,. die e.reburger derhoofd.t.d IS, we.~.n ••.In
op elk der dogbladeD, die .,obaan strsCbare bandehn·
alk olli.ieren van bet. Leg.. Nieto
reddong U.'t. de hand de. moordenaars, een bIJ.ond~re
gen oobuldig makeD, de wetCelijke strarmiddelen
Promo/i. moet er gemaakC worden, dal i. de que.Cion
onder.cheldlng t. beur! te doon valleo, b.eft men Ilcb
worden toeg.pa.t; de gelDorimineerde dagbladen moe.
gewe~~ t,"t d~n ~pperburge.mee~t.r met het verzo?k
teo i~. be.lag worden gGoomon en tegen de personen,
brillante en de Hooge RegeeriDg mag niet. onbeproeCd
lalen, om baar t. bevorderen. Is 't nlet treurig, dat
dat hlJ zloh, In OIJO .hoedaDlgheld va. eersten magi.'
daarblJ betrokken, moet m.t gelijke ge.trengheid wor.
kapiteins ruim 10 jaren i. dien reng blij,e., alvorena
traat, met bet da~el~k.o" b•• tuur en den gemeente.
den geb~?deld, on.er.cbillig of .ij mogen g.aoht wor.
Majoor te worden, eo dat 1 .L~it •• ants nu reed. ruim
raad aa~. het boord der loak ot.lle, opd.t oan h.t
den .te "'In d. hoofddadera, de med"standers, de ver.
IB z.gge riertien jaren dezelfde foura.er.s moeten
eerebew~. een algemeen karakler en een breed. gronJ·
opreldera enz., al naar gelang die persoDen, volgens
d'
p.
0
.18g worde geg.von. Het voornome.. beotoat, om dIe
d. bep,lIugea van bet olrafwetbo.k of de verord.nin.
~rVooruibjcbt bestaat alzoo, dab de officieren 23, f~eatel.ijk.beid te geve~J_ W8noser de beer 90n Bismarck gan, vervttt iE de wet op de drukpers, all alrafba8r
tegg. drie en twintigJaron oubalterne rangen _rulen
Ult K,s.lDgen te Berl~n terugkeert.
mogen beachollwd w o r d e n . .
..
moeten b.kleeden. - de la.t.t •• ngeotelde MaJoor
-"' De Germania heeft in een harer in 't la.t.t van J ulij
. De procureuro·genoraal hebben doarenbovoo aan.ch"J'
had 19 ja~en tlieDst alII officidr, en is DOg ee~ van
rerB,.Jhenen nommers den rand gegeven aso de Ko.tbolieke
Villa' olltVD.l1geo, om aBD de oDd~r. ban. reS80l'tee~eDde
de gelllkkigen (P)
Ge.olIeo·VereeDigingen en andere van dien oard. om
~mbtonu~~n van bet openbaa~ ~1D1.terte de verel.chte

V,.. ertrokken· Schepen.

I

g

I·

'1 '. de.. "go'ade ....geo.ltll

l r i .. .

.I.',

En ........ 't worJt ar niet betel' op, - bewij"8: het
op Dou·acliw-iteit stellel1 dl~r kapiteius.
Met nng6tig~n hoast werden ar Knpiteius uit Noderland ontb(ldeo, ---: deze 'moe8~en nlLtllu.~lijk worden
iogedeeld, anders w-are 't al to .bespottehJk gewcest,
ben to laten komen met opofferl?g da,,~enboven van
zoovele dujz~rid~D" - 't govolg ~le~.val1 IS lIU; L,tlt op
nOI1·a.cl;ivitei~ Bh-Hen "on huu~e lnuuwbe C~llega 8, en
bet onthouden van lang verulende bevordcrlDg Bon ue

Ie Leit.lla"ts.

. '

Drie Kopiteins zijo op den oogenbllk: nog uonachef' J

en 10 overcompl.et.

..

.

zich onverwij!d te borsoheppen in atao.lkundige ~er~
eenigingen. 'l'baus Bchijot die wijziginS, VOlg6D6 gd~

meld tlagblad, reeds to zijo geecbied. De Germania
zegt te dien opzichte o. So het volgendo: II'Hetgeen
de, lIultramontaanscbe geeateiijkbeid" H (het blad be·
r.igt zelf die uitdrukking en do~~ zulks op zaer' in hat
oog (oopende wUze) ttlt haden hel;lft gedaao r mag slechta
worden beshmlpeld met de benaming von verlumnin·
gen, het wisseien VAn enkole Bcho&en door rerdekt
opge,tolde lir.illeurs. boog.t.lI, e.n tiraillellrogevecltt.
l'hanli zijn de borden ver..bangcn. Het bevel is gege..

12 jaron Kapitein, ---: u. verb?udmg 10 duo nlet lD
't vOClrdeel onzer Indllilche·Officleran, - ZlJ moe8~en
vlugger promotie Dlaken, dan buone HullanJsche 001·
lega's.
.
_.,
Het bestaande g6brek: IB, ve~~eenen wlJ, luermede
genoegzftam 84ngt>:toond en bllJft ona nu nog aileen
over,. in vlucbtige tra!{k~D .aan te gt!v~n, wat ODa weDjjcbehjil voorkomt, om blenn verbet~rlDg aan te breu-

yon: ""auce.ren over de gan.che liDie! lIfet g.olot.1I
colonnee wordt thans in het vuur geageerd. Aebter
dc'J linietroepen st8~t ten talloozo Illondweer, om bij
h.t e.rat. bevel QP te ru~ken. En bovendien blijft nog
een
IDacbt to ODter beflChikkiog, di~ Diet ta
varaeMan is, oamelijk de landstorUl.
ED. deze beiracbaren wilt gij met uwe , ,pllpieren
verdolHgera d~r geesteBoutwikkaling" verdelgen? Bd·
proeft het, indian gij durft! De genius der geschiedenis zal op zijne rol geeu o'~rwi!lning door u bl'haalu,
behoeven op te teekeneo."

geD."

.tr!::\::

W ..dk eeu hoerlijk vvorultzllJht vo~r de LUltt4.!
,
10 Nederlabd wordeD de Ie L~llen~ntl:1 DB .11. a

TELECRAMM'EN
!!Ai

5)

der Handelsvereeniging.
Batavia, dd. heden.

Rotterdaun, 9 Sept. B•• t ord. 2. mule
twist /12'1,;
p, I/-t

'Kilo

grtly 8birlings

0110; cali cot. I 4.30.
KOtFLj 53 , Nomiuulll.
Suike, No.9 f 26 1j,; nieu..-e oog,t No.9 eD No. 14

,Vnrrior, H Rrrington, Ewijck,

Eug6nie, Watcfweg, AIiu·ill. Elise, AwsteI3hoor'l1, Jon"

8e JAn, Gazelle.

Er is wijzigiug g..,bragt in de overeenkowbt, met uen
Soe8oelioenan van SoerAkn.rta gesloten omtren~ d.e in..
8tructie foor 06 r~geflten van PoJicit~.
GEPENSIONEERD: op veTw.'" de officirr vnn ge·
lonabeid It Hooft tl:ct dt'n titel van dirigerend officier
van gezondheid.
BENOEMD: tot jng.nieur Ie kla ••e bij den ,obe.ps.
bouw Kruijs.
Dt.t Regent vau Bandong is overleden.
In het. Banjerm,8aineche is du rust Diet verstoord.

Pl'otestautsche Eeredienst.
ZONDAG, den13 September 1874,
fS morgeos half 0 ure.
Ds. PRINS.

Roomsch Katholieke Eeredienst.
ZONDAG, d.n 13 September 1814.
Do vroegmis 's morgens te 7 ure,
De Hoogdienot om half 0 ure,
·s "vonda te 6 ure het J"O]<'.

Aangekomenschcpcn
D. SCHEPEN BEZ.

VAN

(; Ned. TroljDp ..... ".HoeketrB •..'..Texel J.

AOENTEN.

}<'.

v. I,eeuwen &;, Co.

Zw. ,FJorida .........Andcr&&on ... Kaap8tnd Int. Cr. & It V. Uott.
Gouv., st. Argu8"Smih.. ~., •.,.... MeeuWeDbaai
_

:,:,= ~~It J.;a~~:·~~~':::~jia:::·Hi~·::::~i~:~DG·C:U~:~=~Qdt

& Co,

Vertrokkcn Schcpcn
van Batavia.
~·ept.

6 Ned. Tllorbocke ................... ,Klascn ................ CberiboD.

~ ~n::s~~!f~~k::~~~.~.::;,::.:.:~~1f~:~r~~~:~~~~;I~~~1~~::
p'

-

::~~:;aR~i~:w·Ki:,~~I~:~ 1~~~I:e~:~~:t.

e
ge;undi::kd ;

~::a~e~o;,::;:rl~~:~C:~~:d, r~~:~:ndoz:~f ~~~e:e:~~~:~
lIareo, wil vamD; iodien de Sta"1 de formaliteiten op

~:!f:l:~e~e v:~r::r7ij~~k:~'t, v~Zrf ":ilvu~e~!leb:t;:k~:~

Ruse. Eurol'B"cH .• " •• ~ ..":" ....Nyberg .. ,,, ...... " .........TDgal.

Vertrokkcn Passagicrs.
"V'an

Het; is zaer te hopen, nlduB zegt de Xiiln, Zeilullfl
nan l:et slot dier mudedeeliDg, dtlt deze juiete opvatting der quftestie meer eo meer door de geuoamde

- net Kreiogericht te Wiedanbruc" heert uit.praok
gedaan in de zaak van den beer von N age11
I,:iug"u, i.lDand die in den jQng,t vel'loopen tijd
zeer op den voorgrond was gelreden. De b•• cbul.
digds, aen der hevigst~ w{)ordvoerders dar clericale
pa'tij op de Kotholie"e volksvergatieriDgen, bad bij
dergelijke geleg.nbeid ziob de hooneud.ta lIitdrllkkio.
gen veroorloofd jege •• koning Victor Emanuel. Nadat
bij in de meeot beleedigendo bewoardingen •• n be.
8<brijving bad gegeven van hot loven en de daden de.
konings van Halie, dien hij ten slaUa noemde M een
vetwnmmes", die aHe ondeuguen in zicb vereenigde,
be'prak bij ook .ijn komot aan bet hof te Berlijn. Hij
weidde dnarbij breed uit over de innige vriendscuop,
welke tusschen ,dien Koning H en don Keizer bestond,
en richtte vervolgens de vro.ag tot de vergadt:rden:
~ou die Kouing naaf Berlijn ~ijo gekomen om to !eeftlU of om leering te ontvangen r Dl:lfHvege oUllgekloBgd
RIa schnldig AAO majesteitsBcheunie, requireerde het
op~nba.at' miuisterie een gevangenisstraf van 6 mtlan"
don. lIe~ Krei.gericht voroordeelde deu aangeklaagde
tot een gevangani88traf van 12 Dlilanden, op gron(i oat
de be,ehuldigde _icb borhaaldelijk ha.l duen kennen
als een IIfanotieke volkBopruier."

~lerIcale F,~ldaer ZeUung is eeo circulaire gedrukt, wasr.

Ba.-ta."'·ia~

. ' 6 }'r., Calechor ....... DevincBu .. "Bordcaux G. Suerruondt- & Co.

• • ,-

op do invoeriug d~r regiet('ra van den burgerlijken
stand. Die ollderstellir.g beruat 01' de woordell VAn
het Ki1'chliche Al1;zeigt!Olatt, het voufoallUl6te orgaan
dier partij, waarin bet vo]gttLdij te dien ao.nziel1 wordt

- Uit :Fuluu. meldt men Ball de .Natl(JllUl-Z~itun!l
het volgende: Niettegenotaand. den moord, door de
Carli,ten gepleegd op den oud.kapiteiu ScI"niJt•• chij.
nen de _clericalon te d~zer st~de hot oogonblik gUI)Btig
to achten, om gelden In to zaIDalen foor die , verae~
digers van godsdieDst en legimitoit," zooalB do Osrlis.
ten .door ben worden genoemd. 1(1 de drukkerij der

8VHHR P8- BHRIG THN•
N.

~:Cth:e~:;!ijw::a~oo::~ze:e!~~~: ~:ge~egd:eri~fe:!!e:f:t

p.rtij in de Protestantaehe kork zal worden gedeeld;
tot beden beeft zij iD bare betrekking tot den staat
oleout, al te .eer bet voorbeeld der clericalen ten rieht·
Ctlloor genom~n. Vergeteo wij echter niet hiorbij te voe·
gen, dat de b.doelde partij niet bij.onder t.lrijk is.

Batavia dd. heden.
Benoemingen, imz.

VL.-I.'(J

d:~r~~~:ge~a;!~eDz~:hro;::riu~a~~:tr'ijl:~

.egt de Killn. Zeilunf/. dat de go.t,.,,!: orthodox·evango·

:::n:::r:ijl~~~dt~~~e~~o;:.~~~r

AA~GEKOYE:N SOItBPE:N":

~pt.

17

ue taepa,oiog va. d. wet op d.t .tuk .elf wil wakon,
oiot i. het goring>te de

N tlyember wasrdtt.
Irin f 54 1/ 1 "-net.

-te

andere

I

Ba.~avia.

Na.af Hngkaw8og. met het Ned. Ind. itOODuohip SinlajIQl't!. kapt
van Odem, de beefen K1U8t. ,AdmireDI,' Gowin Brezereld beoevcD8
Z.,M.,~roepeD.

Aangckomcn Schcpcn
te SoerabaUa,
.8 SOI)t. Ned. lad., bark Galilid~ kapt. B. S; YU del Meij, un
'l)llatjap;- Ned. Ind." tcboenel' }'atbool Hair, gezagv. Sech ,Mohm.

b~o Achmat Oam ...D Baha Sa:an. van Gri.seei ,Ned. Ia,d. bark AODiQ"
,fQ,'Sop~ia.,gez.lJv. WorthingtoD. VlA,' S,lmarlas.

on wordt aangedrongen op bet bijeenbrengen van gel.
den teu beboeve van don Oarloa en diens leger. ~ Dappere
strijders beert hij in overvluoJ," zoo hoei. het in die
circulaire, u maar hij heeft gebrek aan geld on Ra.n
ge •• hut." In die behodt. wen.cht men op bedocl,b
wijze te voorzielJ. Iotusschen treedt men niet of6olijk

daarmede te voorecbijn. Het. bedo.lde beroe!> op de
beurs d.er goedgezinden wordt'met Et!kere discfetie, onder
de JI vrlenden der, goede zaak" versp'reid.
.-: Het was be~ •.nd, zegt de Naliotl.l.Zeitu"!I, dot d.
DllDlster van Justll.. dezer dagen (,!e luatotevau Jlllij)

een ci.~culaire' -ba? gezonden Ban de

procureura.gene.

rnal blJda versohillende boven, n.ar nanleiding van den

~el,enden moordaanBlag, le Ki •• ingeD gepleegd. De
lllboud daarvan was tot heden niet bekend,' maar
de Han_iin. COllrant bevat een uittrek.el uit bedoeld
oink, betwelk door. de National·Z,iI.ng is oYergenomen.

In bedoelde circulaire begint d. Minister met te
wijtenop ~? feit." en verschijDoelen in den JODgot
ferloope .. t~d waar/lenomen" die, naar bij meent, den
meest vQldoenden grand geven aan de ond.rotelling,
dat de .besta.ande geest van verzet tegen do wet en
zelfB ml.dadlg& band.lingen ("00 alo b. v. het f.it te Ki ••
• iDge~. gepl~egd) hUD oor8p~ong hebben in dan ver.
derf?ltJken mvloed door een reek. van govaarlijke ge,
o.brlften op bunne lezers uitgeoefond. Het geldt bier
voornam.lijk de dagbladeo, die de tbaoe aan de orde
zijnde vra.gatukken van kerkeHjk'8taatkllndigen nord
beblndo!en op eeD wij.e, waardoor oDvermijdelijk on.

lDstructl6a to goven, b.oedDDlg 10 .~oorkomeDdtt gevul~

len to bl.lodelen. Tavana worden ZlJ aangemaand, om
van, alie belaDgrijk~ !eiteu van ~itm nard onverwijltl
bertcht BRn den Minister te do~n toekomBn.
_ Uit Hanover wordt een bttricbt gemelll, dat in
zekerec mate' sen verblijdsnd berioht mag genoowd
wordtm. Dtl~er d'gell werd de beer Sie,ers, geesteJijke tu Seuliugen, door den bhnmbop van Hildeabeim
in 8trijd m6t
wet aldaar tot pastoor. beuoewd, op
be,d der reohtbank door een poar onanscbappen d.r
mo.recbBuBBHe uit gemelde plaats v~rwijJerd. Heimalijlt
verli.t bij Nortbeim, welke plaat. bew I.n verblijve

de

was ao.ngawezen, en ,bagaf bij zich andermaal boar
Seuliogen, alWAI\r bij opnieuw geestelijke dieDsten ver.
riuMt.. In d. preok op 26 Jlllij de.lde hij aan d.
tar !tark verzamelde menigte mede, dat bij nog C~ll'
mllal voor de gtlloovigeu WRtJ opgetredeD, om afschetd
van hen te Demen. Hij' deed dit op, bevel Vim dtlD
biBsobop vall Hihlel3heim, gelijk hij zeide, die den tC;t.
genstanu tegen de web niet verder wilde doOrgetteD.
Lut~r verwijderua hij zieh op dez.elfJ.e wijle als hij
was gekomeu, nutnelijk iu stilte.

-

Te Coburg h.bbon de .ociaal-democrateo dar

1;~ijPI~:~::;;~efb'V:;::n7:i~~;:gr;:r~:ho~:~~~e:~":~:'
digd. Het

aButsl

stemmen.

Dat

V~rtwnigjngen,

die

Diet

wareD

;::t'~:D;e~~e~J~~idb::tO::rte~~nw::r~~~:;zi::: ~~~~
zoo

vela plautseo,

waur

VeratH1i.

giugtlll ziju gev6stigd, nie~ WnfeD vertegenwoordigd,
moest worden tuegeschreven aau de .apftllr&aambeid,

m· ::~~f:~:!~~~:F £f~e::,::~~:;:'~of::~~:~a~::di:~

..

dfliegeerJen dier vele vereelligingen Diet kon wordell

~:g :t~e~:::t ~~~d:~r:~k~~~,o~: ~i:t v!~:::~r1:; I~~:~t
echter vau verdachte r.ijde, zoodnt meo van de 14,000

:~ t:~n b:~e~!r:ri~~f.!ea~~~~e d.~:~, ~Z:~~e ~~:~~k=~
ttl"g. A.ngeuomen zolf., dBt het opgegefon cijfer jaist
ware, dAn is het inderdo.ad in de verate verte niet
va" dion aard, dot bet den opbef e.uigoziDa wetUgt,
W8Brmee de Yolk88taat steed3 ,'.an rij£! pl\ftij spreekt.
Illdi\!l! wij bet oog vt!stigen op hetgeen die p.lrtij

in den jongst v.,loopen tijd op openbaar gebiedheeft
gadaBoUt dAn eien wij, dat Zlj, bij de yerkiezingen Vt100
leden voor duo Rijksdag, ele(·bts in Saksen beeft g~
zugavierd. Uiu zus kiesdistricten zijo' 6ociaal~delllocra·
ti.clte afgevaardigdeD door het koninkrijk S.k.en of"e·
vaardigd, betgeen w.1 bewijst, dat die parlij daar te
lande veel iDvloed beeft. Maar buiten de gren.en van
dit kOllillkrijk is ba.r invloed in Duitocbland gering.
Viij .proken hior uit.luitand met het oog op olen tegenwoordigeu stand .an .akeo en wij willen bet ge·
vaar, waa,mee Duito.bland van den kant der oooiaal·
democ.ratie wordt bedreigd, nocb gering •• holten, noch
alB zoodanig doeo voor'\ofU~o. Bij wijzt' van garuet.
.telling mag e.bter bier worden ge_egd, dat .en porlij, die in de hoofdzaak agilatie booogt, .nel in wno·
dom moet toenemen, wi! zij bij hare 10,:eD bet denk·
be.ld le,endig baud.", dat .ij beot.md ia am eenlUaal
pI·acti.ehe ro,ultateD op te leveren.
Ho •• eer inderdaad de ,0ciaal.democratiBcbe partij
der iuternalionale riebting op agilatie ia gegrondvest;
boezeer n.gitatie haar boofddoel en straven is, dit
beert de beer Liebknecbt in de op den 19 Julij
te Coburg gebouden volk.,ergadering in het helderote
lIebt ge.teld. Na ..r hij deotijda ••ide, woet .het dQell
en laton -VAn deD Bociaal.dumocraat VAU den echtt'n
stempel uit.luitend otrekken tot bereiking van dit e.ne
doel: bet revoluthmeereu der gemoederen: DaarolD
vQortdurend, onophoudelijk de agitatia bevorderil." Yerde •• eide bij in den loop oijne. red .. : • Het gan.che
varkiezingswarit en al betgeen de afgevaardigde onzer
partij io den Rijk.d.g verricbt, moet geen aDd.re .trok·
king hebben dan het bevorderen der be.taando agit ••
tie." Het opreokt vanzelf, dat daarin deze loer I igt
opgeliloteo: de verl14ugde wijzigingen iu den maat~chap ..
pelijken to •• tand bebooren niet op den or.deloeven·
don weg dor wetgeving, maar .Iocbt. lUet gewel" tot
stood t9 worden gebr.cht. E. i. ecbt.r een mid"el,

:~~d:e." •• :::~k~~.f:n:;~\:v~n d~: ~':!~ta~:o~I:=: vo:~:

.,...lorell. Zij 11l.llte.rtnlllb ,lIItsr
.1.·.. gadWee;;..•,obapen nl.lr.de .1teII1 h,u
.. er., frOO'
.gOl·,'· lIerdori •. lleO sobljnt wei" cegt de N~ung

da.b. '.i.~ dlebolle theorle.3n en dab vOil.bdnroml OPlto.•
ken Cegen bet onrlg gedeelte der maabeoblppij bafte.
lijk moode beginnen te worden. III ~edoe\ll . Dommer
van den Social-Dtmo....,t, heft de h8'er HuenalsY8',
d. lelderder partij, baylgs klaohtell uo (lyer. aahter-'
ultgang en lorval van de partij. Et moet veel dljti.
ger dan vroeger worden getraobc am eloh de ware denk.
b.elden en begiD~eleo di.r sociaal-democratle elgen te
maken. Daartoe la bet in deee..!e plaata noodlg, too
yoegt hij. or bij,. dat i~d.r h.nd~erksmau liob dat dag.
bind .aBDschaffe. Dat IS, Dur b~ .....ekert, beC eeolg
Doodlg., om de zaken weder .te verbeffen.

Varia.
Door den minister .an Juotitie in Dena.
marken i. eon wetsontworp ingedienol, dat bet maken
van lucifers met pho.phorll. na 1875 .erbiedt. Aileen
hot noumaken en verkoopen van toog.naamde ooooha.
d.Hjke Illcife•• is daarna veroarlo"rd •. Uit de memorie
van toelicbting blijkt, dat van de 32 pogingeo tou
v.rgiftigiog, die in d. laat.te 15 jaren, ter kennio der
deensch. rogtbanken gebragt .ijD, 18 door lucifers en
1i dour phosphorpillen veroor.askt waren, en dat 6
pCt. der brand en door lucifer. ontataan Waren.
EEW TItEVnla. UROnEYENFJOEBT. Een der middelen
die d. amerik •• nsebe gee.telijkheid in den oomer
buzigt am de wensohon Daar d. kerk te lokkeo,
i. het geven van .. nehlen.parlij.n· in de kerk. Doze
kleioe gu.tlronomi8che f~esteD, waarheen de jongelieden
van beider seks9 zich Iie~'er begevoo dan naar oen
preek, noemt men het aardbeijenfeeot, omdat dezs
.. ueht ole boofd •• bot.1 va" bet banket ultma.kl. De
kerk voor een dag in e.n eolzoal herscbapen, vnlt
oieh met gdloovigeD die onder vl'olijk ge.prek .icb do
vruchten en uorbttt& laton amaken. Wanneer iedereen
vottsdigd i., houdt do leider van bet feeat een oolleo·
te onder de aanwezigeD, apreekt .ijn zegon uit en
het , •• el •• hap k •• rt hui.waart•.
In de Bapti.t.n-kerk te ' Syracu.e (etalt Nien".
York) uu word de,er dagen .oodanig fee.t gegeven.
De .ee. talrijke geDoodigdon had do" grootondeels pl ••t.
genomen in de eigenlijke kork, dat i. op den begflnen
gron,!. Die daar geen plants von den, begave~ ,ich in
de .alen boven de kerk. Ook de.e woren eebler opoa.
dig zoo be.ot, dat de vloer doorboog onder het ge.
wigt der aonwozigen, waarvan er verscheideoe dan ook
het gebouw verli.t.n. Tcg.o half tien brak de pila.r,
LUOlnl1S.

die de eereta verdieping oteuuda, €len oogenblik daar.

na be.,veek de vlo.r en DI de oanwe.igen in de boo
v"nulen otortten i .. de kerk. AI. e"" loopend vuur
v.ropreidd. zioh do noodlotlige tij,ling door de st.d
eo meer dan 10.000 porsonen standen in doodsangst
over hot lot VUIl betr.kldngen of vrienden om het ga.
bouw geBchaard. De pompie . . .ordorolen .I •• hta laog·
ZIlIlID met de opruiming dar rUltle8, want nlles m08at
met de me6sto ,'oorzigtighoid geschieden, dBar meD
zoor bl'lVra8Sd wos voor het instortsD oar mureo. Ach ..
tervolgen. werden 14 lijken uit de puinboopen le voo ...
sohijo gebragt. Onder de vele gekwet,ten, - bet get.1
dd •• r I.atoten wordt op oogeveor 150gesebat - .ijn er
ouderscheidon op wier heretcl goen de miDsts hoop
is; daaroDder beboort ook de vrocw van den geeatelij·
ke, die hot (eeat organieeerde. Dt:'!io zelf i. oak Iwaar
gewond, moor er hestaat hoop op tijn bobolld.
IN nET koningrijk Siam i. het eerote nommer oeDer
Sla«I.-Collralll vero.henon, opgerigt door den koning.
Het boyot een decreet, w•• rbij een Senaat wordt io heC
la,on geroepen tor ondersteuning '3n den koniDg in
d•• dminiatr.ti. van de g.ldmiddelon deB Rijk •.

ADVERTENTIEN.
( roor het Land.)
Rnb•• teding voor de exploitatie van de onder ge.
regel,1 be beer gobragte djaliboo.chen Sarapan, Ke.
doenuloo en Wales gelegen in dd districten Bogo.
rame en G/onUUOTIg, Afdeeling Paitie (Residentie
Jap«r.) te zamen ~root t;!50 a 300 bonw., te
1001111.11 door den Reaide.t van Japara, op Maandag
den 26aten October e. k. '. voormiddRgo t.n 10 uro.
Zie de in d. Javaocbe Courant van 1 on 4 Septom.
ber 1874 daarumtreut VOorkolUonde annon.e.
D. Direetenr van BiDD.nlandacb Beatnur,
(1306)
VERPLOEGH.

A

ij Itet '1'opographisch Bureau te Bat a v i a i.,
op franoo aanvraag verkrijgbuor de Photo8utogmpbi.cb ger.produceerde ell lIit vier bladen bo.taand. I-i:anrt van het terrel ..
des oorlogs In Groot Atjeh .cbaal
1.t;!O.OOO. tegen den prij. I'an / 2.uO (Iwe.

B

!llIlden vU/lip cellt.)

(1192)

Drie maanllelijkache Hlli.-eolle.te over bet 3e kwa ••
taal 1874 ten behoeve voor de Armen van de Bere',rma..

~:m::~~~n~:id~g:!. B ••• ~Ia.nd8g

don 14 Septemb~r,
Namen. bot collegie,
DIAKENEN.
TRAPPE •

wa.toohappij beboeft .iob .Iechta Ban onze ciBoloea
te oDderwerp""'" Om e.chter dergelijke t •• l '" mag.;}
foerou, i. bet als eeD eer.t. vereiBcbte te be.chouweD,
dat men andere ma'...•• achter _iob hebbe, dan h.t
boopje van boogstells U.OOO a,nha.ger•.
IntlJBa~hen orbeideo de aociaal.democro.ten, ijvsrig
voort om bnDne rijoo te verdnbbelen, bunderdvou:!ig
te vordubhelen zoo mOl;eiijlr. Het lokaa., aan de aD'

Groote gekleurde

LEES-KAARTEN,

nauenkeode mooigto iu de steden vroeg..,r - voorgebou-

~:~~I~~~e~o:~

~:~.:::!fr;:;m~:' :I:n~~~tt:! :t;:

to:::e
..
nen, namelijk de "pheffing van het. g.ondbetit vah
enke:e bevoorreobteD.
Het ia te bop.n, zoo eindigt hot blad,. dot de g?ede
elomenten op bet plattela"d, de mannen van doorzlebt,
de autoriteiten en an,lero., het minder ontwikkeld~
gedeolte dier bevolking ,"l1eo weteo te ~eho.den voor
den Dad.eligen invloed eeDe. partij, welke Blechts .den
ondergang barer volgolingen kan berokkenen, In de
indu.trieele streken beert zij,holaas' b.ar iDvloed dea
te lUeer. knnneo. doen gelden, w•• rbij de tijdelijke atil·
ataDd in handel on nijverbeid endaardoor verooroaak·
te .taking van den arbeid in de fabribken , haar .eer
te stade i. gekomen.
Bij dit all.s mag eea cee. verblijdeud ver.cbijuo.1
niet over betboofd word.n· g •• ien. Te oordeelen naar
een 4rtikol~ voorkomende in, een' Dommer, vati
den . 1i0Dial.Democral! eaat bij de arbeidende . k1uao

aatavia, deo IS Augustus 1874
De chef d.r VII afdeeling
hel D.part.ment van Oorlog
K. 1,. Pl'EIFFER.

van

OlD

tl~~::~n (~~:~~el~ket{:dc;ft;eth;;dl:id~g~

(462)

.u

A I 15.G. O. '1'. VAN DORP en 00.

Schilderij Glazen,
tot de grootste afmetingen, ~erkrijgbaar bij
(736)
G. C. 'I'. VAN DORP en 00.

Debl'teurell ··o·ver' 18"'1,
18"'2
en
•
•
1873.
Die· niet openlijk wen.cheD .·aang.m.... d· te
wordoD, geli.ven. zoo ~poeuig mogelijk
bun Debet Ie . voldoen.
De red. FISOHER.
(1815)

utl:._~tj:lt.

B;Iu.·en 'Pllte,·"eek. '/. , 7 .praCNktigeE1l91618Ck6h·'"

·.!..nID-en
. ' . . age -~C.'. In-en,
ZAIf-MESSEN, metdrie en vier. Messen.

.. '. t.'erl·Tijghaar hy

Mo.· N EI~L &. 00. '.

(1357) .

Bout- Aankap
((U~nA N (lAN.)

(1215)

met

s\,ort"nvc,\ DJATTIE-HOUT·

I'u\tl~enomen

door den Admini..
• Lr,oleur
~
,.:t. lIf. GRIBLING.
A(Irrs p'~r Qi)!tor Jlelle (]J}d""p .. ·,,
(970)

.J.

~!,'

van UUI.JVEN.

..

J~n~:: ,~:::ker,

I "'"

00.

n.

u ..,

(751)

PrHehtige VerHchting>
vall dell '.l.'-nin,

B<et.:

met prachtige

ffiafJOeren Dioden,

K L 0 K KEN.

goed loopende Hang

De laatste Guldenseditien.

F. H. DOUMA.

(460)

EN

Gerard Kell,u.

bij gunstig vveder
Zondag.

iedertHl

(1305)

VAN RUIJVEN.

Eel'ste en Twcede

1 J Z E R. L A K.

800ft

SOEsMAN

(llOel)
.

-----~ --

.........-..

Prochlige KRISTALLEN Kroonlampan, met 23- a. 5 Armen, dito luieto.lIen 'l'afdl- en Muurlam·
pen voor Petro:eum-Hang eo Tafellampen van Stob·

&:;

(209)

Ontvange:n :

Co.

Dr. Goenrij- Duvivier.

I-I:eiliklnali:er •

VCl'sch Illdio'o Zaad,

NICOLAAS Gebak.

St.

~

Sugar Vanille Wafers.
Ohocolat-Louit
(518)

Lees,Reken, en Kubiek
Doozen.

per Mail ontvangen:

\\,,,([cr0111

REI ZEN,

a/4,-

G·ROEN'l'.EN" ZADEN,

in den Oost-Indischen Archipel.

G. O. T. VAN DORP en Co.

DOOR

yan

Prof.

l'lUEDItICH ATlOLPll lB.Gll to Er lIlT t.
H

1. S In t~

I .... de

J3Joerll~Zaden.

Holloway's Medicijnen

Pmchtige Porseleinen
ELUE~IP(Yl'11EN.
prijs gocdlwop.

n.

(IBB)

KAllTIIAUS & Co,

B A Z A R.

------------~

..- - - -

~F. ]I~B()UMA,

~~i~~~~i~~;~f~}iffl~~111~

\1

Lien.

::r!~t::'~::\~!::~i;f~::t:~~~:li~~~ j.~'t:e:~:~:i~~I::b:~:ie:g g:~~!~: De SamarangsdlC Zce- en iirand. ,lssu]'J/ltie Maatschilppij.
lJoosjeij -fillen
f 1. f 3. co. f 5, Potjes Zalf vsu f~ 1. f 3
en /5.
De Netler!. Illdisdie Zee- ell lira nil-Ass. llaalscbappij.
Cberibon W. C . \LlS'l'ANS & Co. 'fllgal A. J. vau der VOORT.
lle2eNederl.lndiscbe Z~c· en IIrand-Ass Maatscbappij.
Pl~kaloug"u W. K IB.NA Solo ARNOLD en Co. cn COENAES.
Kbtten J. D.
J . A. ZElJlJ'EL. Samarang GO};
HAll'!' en Co. DE GHOOT KOLFt' en Co. WANNJ<:E. G. C. T.
De Nedetlandsche Lloyd.
.
VAN .DORP
Co. ll. L. DE l.YON co
r.n
De Z~e- en 8mod-ihs. llaatschaJlP~i OOFterling,
De /IranI! Ass. Maatsdta\lpij de OoslllOek.
i~xtl'a rune Pm·fuDlcl·ien.
(67ii~

SOESltIAN

Co.

sluiten steeJs vcrzekeringen tot gewoD~ conditien
en pt'emWn. Kau.toor boven het loklml vau de,Heeren

VAN

n If'L~ [I n
rUG

en (;ie.

G. O. '1'. YAN DORP'& Co.
G. STET,LING Direkleur
(1203)
en agent.

Vi'lieuoe te PlIrij&.

Nlil'al1tJa ZCCp.

..
Al
"...

Uhtln- :m Itltuw sap, ~c zacllslc Cli best geparfumeerde IllJer toi.

B. KARTHAUS & Co.

--~----------------

lloluUnc IUgalld.

GROE N ~"~E N

tJ)iie.twatcr

iJQ\'M

de

.KlHl

de Cologue

ell

andere mccst gl';!dte

W. K. J. VAN BLOEM EN WAANDERS,

den.if.·icc Riga lid.

:j;!~::~,::~:~:~~:n~~'

worden verzocht biervan nnngifte te' uuett binnen den
tij(l van dar t i g, d age ,n ll~ he\l~n atlD ,A. M.

'~:;~i~u::~rP:,:di~"d:ne~:~;:I',~:~~i ~t~e::

ODENTIT AL te M.gel."g.
lIf n g 0 lo n g, 12 Septomber 1874.

ll}clltou'inc lli8'alld,

Societeit Alnicitiu.

Pommade- en ODie lUh'antin.

~

\r{1(1(' hd !;ehoud HIl-de'cdwDnhch.l Jcr 1~;jreD.

nOU(tUE'r.

KANA!';!:.:\,,' HOUQVF,'f.
uiellwr. ou ~vcrhecrHjk(! geureo voor den 'Ulkdoek,lIftrek6ei6 uit bloe.

ven lan eon Concert.

mill! \'au, Japan t:n l\IauiJjc.

VAN EX1'II.HI·S ~ LA ROSE
CLUB EN PATCliOULY.

COloi'ig~lIe

~;n)lJ\Jt::",

\, .. .,\·,,1l'~5"'"- "fOoon,_~l h.t:llJk

lUadcn uil .hel Oagboek
oj

.0.

/ 7.-,

Praktisch Volksboek.
MUiJeupi, fOOl'

NatU.lr,.

X-UDst: B:fi-

10 ,lin.

Wetenschap.
/15.. -,

(Built.· Samaraoll met '<rhoogin!!' rifT Por/ilelden.)

(097)

G. 0; T. VAN DOBP en Co.

'II

i eft.".'.

LONDEN en GLASGOW.

wlit l,elien"bloeOlell

~.(j huitJ _b!unk tc make"! fie l\1m~rsproebJU en' geele' klou'r' le

geatf'llde oV,erbre.lIging beweging, ilorizootale STOOAI-

VCldfl,]'ICII,' en III ,licb ",lgenlc!!Q lum de hUiti ,lie 'WQ geZo(:hle blank

MAOHINE hoogedrukking mel l~EVERSING eo EXPANSlONGEAR, LUORTl'OMPen CONDEN/:10R,
bene,ens STOOM-KETEL van GAI,LOWAY.
DeM.~hine deBverkte •• nd.ook verkrijgbaar·.onder
luchtpompen Condensor.
Voor nader~ informatiOn omtrent, prijs' ,eDz., -geHeve
meo ziob te vervoegoo t~t de. ondergeteek~nden.

m"lltll Idel1l',ucr PMijscbe dames te gcvcu.

r t a.

e

hebben thans ter' .f"chopp go .. e" .eene complete
D Size STOOM-SUlKERRIETMOLEN met
Cylinders van 30 X 60 en buit.n~ewo~n aterke .alDen-

(Extrait .de fieurs de Lis)

donr .J.·GRONEMAN.
0

.' '1tg

ht JOOl'e~1 IOl'" !nvill!"elljclI ,(ho.,iIl pes) en in 'pa'kjcs, 'hoven de' nlce'at
~Jull(}re de m. te verklCl:cn.

ii~xta'alit

fOor doortrekkende peraonen en familien
foor vaste Joges.

liiipcdalilcitcil dCI' Produktcn
nit Ilang ,flang.

I

bijgcnaftm~ L~ ,roy, dc!S ,Parfums., _"_,~
11:::trait tJtYLANGYLAf'l:G, ,Cold Cream MIIL\NDA.

fl~ir~n :' ::i~!~g~t~~& ;:~I~~;~,Ei~ '~:~t!~git!~g:

I

Roofd,depot by de Heeren Gebrs.LOONEN te
Batavia in da voo~lIaam.te parfumeriiln enApothe~
kur van Nei\r!and•• b.lodiil enbij G. O. T. VAN
<4.81)1
" DOltP.& 00. te SamSrADg.

TIIO~rAS SLAIT~,
Ailent .oq~ Jar«.

(1807)

of
Mo. NEILL &00.

Samaranil'

zoomede

Mevrouw ABRAHAM,
(1507)

~og

TaUlanil.

slechCs eClligc Abonne's
kUDneo worden Ilo,ngenomeo,

VOOR:

Eten buiten's Buis.
J. J. van RUYVEN.
(1255)

Bod j

0 D

g.

Te loop aangeboden:
Een partij van ±

(1300)

aOOpicolB Achtkaot Mn doim.

f~ri'AAFIJ'ZIl:R.
zaer billijk in prija.
ANDREAS & DE LA CROIX.

Dadelijk te Aanvaarden.
MI~.;I":m~

Ret· aangenaam

~'itliilialJ

HUIS,

in de
n ij n e n s 1;~.a a t.
I•• t,t bewoond door de. Heer TRIEB:EL.
wed. HEUSE,
Informatien bij
(1200)
Zmlrand.
0

'i8&Wbr, Een

H U IS:

in de B 1 i n deS p ek • tr a a t.
(712)
HOEZOO.

Te .Huur:

H. O. ROBINSON & 0°.

grar:!lte,

11m

Genee.beCf. to D j

IIli(ofuutl.

8.1n

. (»ocder \'011 .lal18l1.

van

H' WILKENS.

De Heeren

het lwar d(!stelf~ oors-pr0)lkeJijke klcur
hC(\llr: ,~.~Je.r de, bUIlJ It! bevlckken o~. op lUll HlIllcngoed vlakken nil
.!:lp~~~~IJ(n~::!l'O~~::~~n~;I:).al, -unaclmdellJk ,l)codukl bevat gec~ .dlver..

F. II. BOUMA.

Dt' :';;"'Jt,-,hris,

(1310)

~R()OTE SPECIALLTEln:N

Wc(!fl',in 8 of ~ d;{gOH

A an,.~: ~~D~! ~gg~E~;it;s~~~:

BOUW op den ftvond van de" 14en de.er is .fge.
st. au BO" Me,.ou", de weduw. FLORY bt hot ge·

YLAN"Y!.ANG EX'l'HAK·I'.

JOCK~Y ..

(1313)

. _ - --

Kamers Disponibel

K

(1H lan'dt:1l elixer, IH:lwt'lk- (le llrilicn lot has is
ho!lvt'1cs('l!, l-';ui'uulccrl LIN) IIlUlIlJ ua11llcna!l.m,
uer IlHltJ{>!l ca hcvortlert dell LloIlJ~omlllojl.

}IANILL~:N

degelJen di-o iuts to vorderen
IHibben of ver-,gchuldigll zijn Gao
den Hoellel VOIl wijkn den H~er

,

tcvcrkit:ztJIl.

(~i'emc

Gezagvoerder 0 R R E
vertre't den 13en dezer dee morgen. 8 uur nasr
Soerabaija.
De Agenten
(l30S)
Me. NEILL & 00;

r~

ell

8

~

Koningin del' Nederlanden.

- - - - - .......----

H_ ni sven d

Yeo, beteligeitlD. de zw-elling'der bloedntt:D en re/!:elcn iedl're l"et*
keerde werking, w::Iaruit die {10k oDt~t;lat. Bdde middelen werken

SI.Il~R .Ma~elaLlg

Het stOQDlschip

I.O(,(,,~~I)EII.

\'0.0

(ii1Q)

Gezagvoerder D. B U I J S,
vertrekt den 12en dezer des morgens 8 nnr naar Bata.
v~., A •. jer, . Tjilatjap, Patjitnn, Muntok, Riouw. en
Singapore VIa Peoaloogsn, Togal en Oberiboo;
D·e Agenten,
(1304)
Mc. NEILL en 00.

NED. IND. 8TOOMVAART MAAT8GHAPPIJ,

Bickmore

2 dl • .f 1.0.Dit werk geeft een volledig overzicbt o,er den ga.
beelen A.rchipel.
nen Alpbabetbiscben bladw'jzer maakt het opzoeken
nnar i.ts gemBkkelijk.
(542)
G. O. T. Y AN DORP en 00.

SOESMAN & Co.

BAZAR,

lIet StOODlschip
!

vertaald door

de:

(125·1)

NED. IND. STOOMVAART MAATSGHAPPlJ.

werktuigen.

franco per post / 8.80.G. C. 1'. VAN DOnp & 00.

(401)

Om kioderen gemakkelijk Letters en Cijfe.. ta leeren.
(540)

P. ZWAG,BR,

GIDS
nan ziekten der Gealachts

" / 8.-

hehbcll

(28"')

voor lijders en lijderessen.
};'. H. BOUMA.

en van KurJl'.

SOB S jU.A.N & Co.

Vendutien.

SalDarang Heerenatraat.

B. KARTHAUS eo Co.

------~

VBn

De Vrijmetselarij,geschetsl in bar. zedeleer.
G. C. T. VAN DORP & 00.

Ten Cate,

(1130)

Een zomer, in het Zuiden.

Afdrukken van indrukken, door den
oudeu beer Smits en zijn vriend
MulJer.

wllsser.

Wederom On tvangen:

E:x:peditie vao RlI. goederen naar de binnenlan.
den van Java, naar aile plaatsen daarbui~9n .oaw~l
al8 naa. Europa vol gens bekend laag tarief.
Vervoer van produoten van af loet station
oaar depakbui.en op de B.baal perpicol Sniker /0.12
.' • andera produoten/ 0.18.
Bij welling Ran de Spoor, annspraKelijkheld· voor
ooderwiohten.
Ret 'uitvoeren vall :Kottlwissien en liet in- ,en nit;.
klareo vao goederon tegan slechta 2'1.%.
Rekommaodeert zieb beleefdelijk Voor bet' bandon

Wilsen'- Door vuur en Water.
GerdtTsen. Vijf jaar gedetacheerd.
KenelmcbillingJij. 2 dn.
Dr Jan ten Brinek. De BchooD?iOOn vlln 'Mevrouw' de
Roggeveen. 2 dn.

va.n verschillende dimensiOn.
AI.<~ELS

.... EXPEOITIE EN KODlIISSIEKA~TOOB.

De Nieuwste Romans.

BRANDKA STEN,
Oval. en Ronde T

o·

(6\'2)

Solide

tUHl ... tnande

Graveert op Steen enop
Metalen.

[J

A.f 30. en·. f 1.5.-:G. C. T •. VAN DORP en. Co.

.KARTHAUS' on Co.

~

ABELS Sr,

Dames-Necessaires.

do.

(797)

om zelf violet-inkU temllken;
G. O. T. VAN DORP en 00.

Opruiming van eenige

Pas Ontvangen:

.!lil(·U}

....lileo:lJ!l

ouk
(293)

,V'liB tJr

die .Ieta versobnldigd I.BRRn,. o' ..t& .1:.P.~d.l,erer
.. ·eell~."hheeee.'I1.·".~
' .•'
wijlenden WelEd.Reer FREDRUC . ~''''''O.
RAtliNES. laatstelljk .WoonRohtigte lhel Oe .n'll,lij
SaID a r II n g,wordtveuoobbbinnen e,n mland. be~
baling te dQe/l of opgave .Ijner sohuldv.oBderia8. AIIP
De exe(}nwice· testameldal,e
24 Aug. 18\'4.
Mevrouw (J.E. MANt1J1lL.
(1195)
wed owe F .. D •. JO.H.Ui.Nm;.

lnkt-'knrtoll,

Goud~nHeeren- on DAllies. HOltOLOGIEN.

Ziheren
do.
Geguarondeed.

G. O. T. VAN DORP en .00.

.

BAZAR .

~"c.;;;::c.:;:.;::A...~·~----·---~·-.·-_-iiiii·
.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.!

~O.NnA{.

dria~~~~e~.S~A:eriORPen

'wt'iii' .h'''Ilt.~ ......1tN,.

··Deb'te(lreJl.:~C~;dlt~.'D;
:OlD B.'
.. ,

Prachtige .Penij violet l'nkt
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E. A. STRAUB.
Ecntgenoot. van J. DAM ME. Jr.
Samara"g, 9 September 1874.
(1297)
p den 8laten An~u.titu. B. il.. overl.edde· He.er.W.
K.J. Y AN BLOEMEN WAANDERS, in leven
Administrateur van. d. Ooderoeming &loka(on.
Namen. d. familie,
P. L. VAN BLOEMFlN .WAANDERS.
Magelang,.8 September 1874.
(1802)

O

Ve.... nt.. oord.lijk Bed6Qteor Mr.R.VOB8TMAN.
Bilelp ....drukkulJ- G. a.T•. VAN DOlU' • Co.

~..

