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Hoofd buren o:

to . Samara", hijde

lIi~everli .0. C.t• . VAN DOHl'

Nieuwe . Denkbeelden.
.ool~tig. baad,eri ' ;;eh~t over de amblaolll'aii.iekte (0),

Bemlide .Gllde Ba"el.ob.'liid""brifL, dat .0Dsaaol.iaio g
$'Iftet 'bel ftcbr~i.e~vaodat op.tol, · doet (·no bedeo
~e~ " aDderooderwerp aao de. baod . • Engelaod 40
1. 50 jilar . seleden, i•. io . ,ele . opticht.n d.e .pi.gol van'
hetNederl,.nd o....r dagen. Wanoeer , meo eeU8. de
b~nden in•• o.I ....~o'.r
Ie .rgerlij~ ••a~eo . ,van den
dag, .Lroosl.· men .• icb met dat don kb• • ld. W ii .ii.
in .• ele. diDgeo '40 ]asr 't en achter, docb bet t~all. op'
ko.me.lld ge.lacht .al .ele· zakeo. verbe.lereo, die d.
ti>~or4erbeidtegeuwoo·rdig. yerbard door gewo,,,t. en
kortaicbtig, door gebrel< .....D oefouiug niet &iot ,
W.Dneer .wi] in 008 lanA .eoo <ier . Behand.lijk.l.
k~.~aI&D . aa~ ' d~D _ga~g_ zien ~'ege~ d~D _bezadigdtlD, ed~~
len~'..do~r en , d<?or kUD:digeD' g6D~raa~ v,an Sw i~taD , wan·
neer wij .ien · b"", kerkelijke e • .• ta&t ku .. dig~ .• .facti. n
tbane volgena SpaanBcb voorb •• IJ .elf. op mililair go,
bied ' iDtrigeereu~ dan ,moet men daQrom·· nog Die t WI\D~
b~pen un d. t""kom.t.W ij .ullen weld,a uit ' d.
oude . ,doo. voorbo.e lden ••oh.len om t. tooneo,
da.t oolke .cbaudalen weleer ook. ;0 Engelanol v, onie'
len, 'docb ·tbat. onmogolijk . _ijn g.worden, . enkol om·
dat de openbare . meening ~Id.ar in kracbt gewonDe.
beel\,
openbl\ro meenlog. dio rdc~tbaI, k; 'welko
geen b.paalde plash vaa bij6enkomot b.eft, .onocb
erk.od orgaan, . noeli wetboekb •• i.t, krijgtia b J.~ ha.f.
de laDden laDgzomerha .dgrooter maebt dOD d. boog'
.te gtireebteb~ven. Doeb om die macht te krijgeu,
mo.t ,bet ,olk ·ni.e taH.eo b..cheafl zijn.m •• r ook
karak~.r bebbeD. Slo!lt.i.k• .geq>akzucbt cn .o el.appig~
.erdraagzaamhoid kweek on oaverocbi!ligb aid . E.o .olk
moot daareDteg~n den moed • • bben . ronduit voor .• ijn
~~e.ning u'.~ to ko~en, en er niet 'voo.r t.erug~~ inze ni
fikoweg de .. ken bij hoar woron naam te noem.n.
.
Men . de.kt te . eel dat ·de openbare meeniog. in N.·
derland' roed. een .groote macht io. W oaaeer men
.iet boe.e. 1 moeite bet geko.t b.~ft in Engelond om
~e . openbare weeniog te vormeD eu to ont wikkeho,
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bare 'meening beef~ .geen kracht. w8n~eer ledereen Ver·
tronwt dat oijn buarman' w.1 d.tgeo. zeggen of doen
SIll, wa't w.rkelijk oijn .igen plicht .ou gowe rat oi]o
op teinerkeo of .t e doen . . Men he. ft op m.t het •• 0
or ande. d&likboeld, m.n v.roorJ •• lt. de eene of ande·
re . handelwij.e, docb m•.n .preekt ni.t. daer men denkt
,och ie,dereen gal bet wel met mij eena zijn en de
banden ui~tekeD." ,En ' in oeD land WIIBf i-adereen dit
d.nkt, g.beil., · oieta, ·ou • •• f, de opeubare meecing
geen kraobt. . Het bla~, dat m. er <Ian een • .heeft me·
degewerkt tet het vormen . • an een mannehJ.e, ooar·
bankeJijke op.nberemee ning in Engeland, be.ft eens,
lang geledeD, de Bandacht geve.tigd op de man~.r
waarop devrocbtbare nieuwe (Iankbeeldeo eo cultlge
l'l lvi Dd iri ~en in de- w:n~ worden ver"moord ! alle en door
gebr.I<, ";n belangBteliiog en . opl etteodbeid van het
pnblie\<. Het groote onderseb.id tUBsohen ooos<."al1e·
• en en ·. lib.ralen behoort t •• ijo, dat t.rwijl oon •• tva·
tia'~ .. gelQov~n d.a~ . i~ maatso~appelij~e ' e~. m8terie~le
..ken reeda e.n .oort van finatiteit verkregen i., de
liberAt~ 8t~.~B op don uitkiik zijn oaar uieuwe dook.
~ '(Zie . het ~riikel "Ambta.n Q~en ~ ziekteH in

• Stp..mber.)
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A bonnell lMl t ~pr\is '.
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Prijsder .~dvert e lltiell:vall

j 12.50perllalfjaar.

I beelden eo uitviodingen eo io elk , ge.al. bereid · .ijo
.e eerlijk ' teoDdeHoeke D, eo · er oDpartijJig '.eo ·proef
tnade te nemeo :
.

1--1 Owo~r~I ~;1 voor ~ 'p)a.ilt8iHgelin .·~i

Vop .. ie~ ere . volgei.tie ..olvpo,nle{ r ,O.5It
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beD; r.e zoo Boodig .die ott-ijder. voor
dellkb.old, I boeld bojegent .. dat met een olide o.ertnigiilg :.alli o~ ..
die la.ter onopot trots. ereo, . kleiogee.tige denig.e iu
~t" I. t! de.len 'ze'lven ' ~oiS8zinH in l ~tr~~ ',·i~.
verachten, an durv6D uitkomea ' voor hun ' meeui ug.
Niau,.. deDkb"~lderi mootan ' d"arom.aao jonge Ibeo.
Men· is over bet a lgemee,n vtle} ' te bel'eid, -in domED wi( ~eu .' wet~D ;'wna~om 113'- zoo -nood ig zl~ ·' ir. 00\vau elke" 1 .~ ft;Jd dj~rb~nr , un. . ~ (AIIJ.J16II , •
me meoBcben de grootet. hiDderpalen t • . zien voor de
dat .joag. denkbeelden, 0 0 uitviodiDge n 'op joage kill'
, erepreidiDg VSb vruchtbore nieuwe donkb()elden : en
dei-en gelijkeo, die, ,.meD Hever DOll , jonge vat1ers en
Bh:
I~~1.I1I\ud~(}I~~B~rieb.;ten .
zegenrijke uitviodiogen ," Dit is ·ecbt6r be't gs9al ..rii C! t ..• ' m~e~er8.
da~ ~an oud.e grootjeB::of wijlt~ profesBore.D in
Domme m. nach.n vol gen d. leiding van . gOloudv,tr. . de .op,oedkUnde
~ ;<i:~'r ;-\. YtA~d"
toa'~rtronwt. D. knappe lieden " ao
otand,..o'; •• mot e.nigen ·takt behaua.ld worJeD. Doch'
o ,v~r de40'inar o~derwerpen een nieuwdellkbo .,) " . aD
. . Nederland.ch· lndlocbe . Spoor".og'lI!.uahol,.PPU.
tie ' kna ppe meu8Cbe D ~ _die waar es'u o9nkbe6lJ kuon en
, LIJN SA M" RANG ..,.VORSTENLANDEN- \V1LLEM I.
de verbardiog1iku ur; ,Waarallon gelee rde opvoed.k ull d igeu
digireeren en die, v.crLrOUW611de , op de . ouvereeu ill ig·
(~ .-6':' ~. ~Il ....-~rtl.~ el'. vo. «~ r'~~':" . ~I.t~ .. ~ ~ ·,
8om~ kinderen .willen ooderwerpon. Ze stelle ll de kilJ ·
b.id dor me.rdorbeid, l ieb kramp •• htig aaa dill eeDa
d. ren bloot ailn ' allerlei nodeelig. invloede. om z& duo , ",all v~u". ue.~lIeJ~ qe <le,I~'_. lst. ~ u A'ug~• .• ~8:t~·~:
omhe lede dtmkbeeld "astk lampoo, zijn de grootete bin·
ta veraLerk oD,: en gelooven · to zegepralen zoo zQ" u i ~ ' ~ e n
derpalen voor vooruitgBog e n nicu.we denkbeelden. De
fdomiliu van 8 · M~:l : overblij ver kuuo en ' tUl1tOO BCll YB.U
knapp. meDBcb. n, die niet veelzijdig oolwikkeld Zijll,
buil_ngewone; kraobt eo toaibeid. Duo donken ze .ook
bouden de .w~reld het meeB.t e t~g on. De lieden, did
dat ·de b eijt~ wijze :om 6oll · nie uw t) uitvinding h · ba·
alle nieuwe' deDkbeeld en eo . uit~iDdin geD in den ban
pr oeveo, voom.! bt3(1 taat in .b alr zoo veel. mogelijk. tc geu
doen, bebbeo brain geno'!'g om. ar de f.wakke pun leD
te werlren, to beleedi gan e o te ve ronachhalllen , W ~IT
faD op t.e m·cnkeu. Ingf!"n cmen 'met 'hUD eigen scha rpliolit ..gRat. onder de "ruwe:' behandeling een nieuw dtHlkziooigheid, hameren 70e IISC doo r QP e"! n 'klein ond ~ r~
bt1!u14 te u ... gcoude, dn~ op . verstandi ge wijf.e -a8-uge moe .
deel en verz~imen ,inlu8ecb oD e eu 'o verzicht to verk r ijdj gd e n ge bolpBn, j uiet in ceo " behoefte . \' oofl'.itHI lO U
g.n van bet gob• • 1.
bebbe.; 'wi er 'uoodzn&k die knappe me.Bchon mol ';00
Gednre.de geruilDen lijd bebb.o ze.r haVre E o·
deukb.eeld •• Ivo bet me.ste gevoelen; doeb ~ie ra. n kBu
gelechen zich krachtig verzet tegeu het ni euwe deuk.
men ni l.l Ls ~.o eil. Hut it! .ni et ta v~ rgeo van' een lU1\O
beeld om lifteeokool pe r 8poorweg vun 'de 'mijneo ' vao
van over t1tt 40 . ja.roD, die voor. bet 6eret von den O W4
Northumberla nd te venoe ren. Domme menBcl.Jeu I OUIvop van hut bhed boort, Jot hU daaroan gal oo t'" IO U
den 1; ooit op al ue v ~ rnu fti gtl urg um enten gi.! kom ~u
IH: C l;at~ll ttn Harvey zou aaomoed ige n.
zijn, d ie er tegen 'wer,Ie n iogobraeht. Spoorwcg f erv oer
' De ope.lbard meenin g is in oUB land nog eVtlt! zwak
w u de kOlt'tee vaart b~ UBde~t e n ; bierdoor zoud eo wi 11·
alB : ZG in Har vey'l:I tijCl in Eogf:'iaoo WBS', omdnt·ze Hug
der zeelieden worde n gevormll, w:lardoor do groote
ni ~t gc leerd been, .welke dt;) ee nige Ulilnier is, wanrop
hacbL 'an de Engeloche vloot - een voldo.od .anlal
\'oorui tg sog v ~ rlrregen wordt en nieuwe :de nkbocld cn
a6Je . eamen - gebrokon zou worden. Walk man, met
kracht winoeD.
eon vonk. van vaderioucf191i efue ill . bet har t·,. zo.u een
--'·I~·". ··I· ~· ·' -)""-·'~-I';;.T',;. '.,'.i,·," . ·'1 -······· "-'I~
I . --IO·~~·::~i·~T
·Ver b.t.rioge n Bprhg.n uiet' op alB do p.l.i1.en Vall
II,,..,,,,,,,.
maatregel lUDoen ondersteuu 60, dio den oode:rgang
-. '-.
, ··- - ·
Aladdin ilJ een en kel~o 'I1BCht, omd.t een groot gellie
,I
'an r.ijn land t en ge rolg. ha d? Zoul>ci, eudieo die
, ' ' .' .'',
op gelieiu\zinDige ma'il ier daBr toe bevel gee-ft , N et1 D,
epoorweg bet paarJ eoras ni~,t - duen verminderen in
ganiee n zelfd .klJllll on niet zonder ' ue medewerk iug \' all
kr.cbt en waarde P Zou bet ontoaglijke kapitaal. noe·
het vo lk. De open bare . mee niog is de g roohte macbt
dig voo. den aanleg, het circuleer.od kapitaal niet
geworden iu het Jaad; zoodra uet volk begrij l't ""t d•
.ver minderoD en dua de D bflndel vorlammen?
een ige mInier OUI intellectueel eu mGter ieeJ Yoot' ui t
Een do mme mUD zou niet op die ' t reffdDde argu~
te ·galle hi ~ rin bflsta Rt., da-t een 'ieder op' de n uit.kij k Bt U.
Postkant oor Samaran g.
meulien ge.komc;m .zij n, en de knap pe Iwppige ' man~ 'die
'J ,'
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n.i eu we uitvinqing tegeo uit Rec"htluilJerei,. . eeo 'Woord
dot men in bet Engels.; b en Ned tnl~nd.scb nie t ve.rtB'"
len kan, wo.o.ucbijdij k omJat dit woord, .zoo w.e er SeDS
f'e n eig(;n foor hadd en, OD8 r. ou gasn vf'f felen. Men
zou het zoo vaak moelen gebruikeD.

Harvey verklaard. d.t bet hem nooit gelukt WOB

. om i ~maD.d van o~ar .de 40 jaren in den door bem unt·

d.kt.n omloop van be t . bloed te doen geloov. n. Niet
omdat m ~n6cben over de 40 jaren zooveel dommer zijll
dan ·Ii.den di.~ 'joog.r .ijn. Io tegood.el, maar •• wor·
den zoo knnp, en bBdden zoo f eel ondeni~din g, en
traditie en diep uQ-l!enkeo clcden hUD zoo veel dui.z~n.
d.n redeD.Ii aao d. haud die buo b.w.oen; dat hetb/oed
wel ieta baters te do ~n had, daD op zoo vreemde kron·
k ~ lo.nd. wijz. door het Iicbaam zicb .foort te bewegen,
dat hun degelijkheid en keDoi. uun .verbood Harvey
t. gelooven.
Hat is d8arom, dat jOllge menschen zoo onoDtbeer·
lijk .ijn· in 1'.r1em.D~ en gemee"teraad , . d. · i . jODge
menschen, die w80rlijk j oog zijn, die de heilige 'gave
der jeugd. edelm •• dige ge.atdrift, . nog Diet 'verloren
bebbeD die een nieuw denkbeeld ' kunnen lief ' krijgeo
en er vOolr willon slrijdeo eo ' lijdon. Voorw•• r we beb •
pije,,: E lke. Babrana doettieo ' en

gang ia geen autoU1aat, . ru80r eiecht m e nBcb ~n met
boofden , barte n en banden .
H.t Nederlondscb . volk .al Bon vrucht •• re Ie. hob·
.b en gt'lle~rll, 'wann ~er be t geleer~ he efli uat gemnkr.urht,
onverschilligh eid en gebrek . an je ugd eeus volk. onde r'
gnng veroot1,aken . Elk ••1 den toe.taDd van Innd en
Btad on.i ndig loo,.n verbeteren. die eeD. ooldeH heeft
dat. de grootet,s vijanden van verbeterin g ~ niet de domme
en e ve nmill d e sl echte menschen zijn , maar wei de def..
tige, oVl' r. faho6olijk e, niet-onlr[!Bppe ' mens;cuen ', m~ t
eaa deuhbeeld, di~ Die uwe ueokbet'lJ en fil et " lHnt;!j
beetr.ijdtm, maar enkol jg[l o r~er~DJ r erwRorloott!u I ~ e.l.
geren te . ond erzQ ij!t-en, on cnbewogen en . onvol'Bchllhg
de.n uitvi oder met half geslcteu .oogan oltnet aren 81 8
oen eOOi.· t vaO gen,arlijk ' mensch, die 'hUD oude den k·
beelden uijna in de WBr EOU brengen, en due \rerwij ·
dora most : word en.
Een' Bc ba~psjonge[l die nu eoomasl geleerd keeft,
dot hij de vuilni.· vao eeuocbip a!leon weg ' kao" krij'
geD. door t.lloo.e plll.eo woler op het dek I. 'I<~b.
beren eu teo phSIOO, zou met 'bijna eyeD groot~ tum.·
achting
;8erete ·eart/, · closet iD LondeD II.Bns.c hoHWd
hobbeD, ala d'e deftige knappe man' een . ni(>uw denk·

'de

een halve roo

pijWat 'de g.woonte van don buwelijkauihe t · b.treft~
die bedraagt te Alfiah· twanlf honderd tjakram I. Mell
beert .r gil•• teJijke ·regtar., predibre eo. oproepera t ot
: PELGRIIIISREISVAN. SINGAPDERA NAAR MEKAH.
het geb.d. In die .tad · tiet men geen · ander. · noti en
dan inboorling. n <aa Malabaar, die nog . niet tot de
Moeh~mmedaao8che god.sd.iet.'st lijLl o vergeg8s D, . Mo~·
ABDPELLA HBINABDI LKADIR MOENSJI.
bammedasDBche Klingao ezell '9"ii !famaan, da ti ~iju· hAD·
O}§DJ.AN 11< ' HE~ J.ua 1854.
delareD. J~eQ van de~6: Ma~aaD8 '18 ~eel' l'ijk, datu bij
VERT"A~ DOO..
een .tuk of' viar vijf driemaoteehepen b• • it en. scbt of
neg.n patamari, dat .ijnvaarlui!lell ·m. t ~J. no..:b_t
H'. A. ' KJ.INKERT.
voorschip .over~elleoden maet.'· Z'Jn 081110
HadJ' Ja·
17,",olg.
ko.ben hiji. bet dieeeoe g.moeDt .. mooke • . heert
·~iIr\l afgod.t~mp.le.ijn .• e.e r · vol • . _Er ..zijn ar met
lat.n . bouwen . · Dat w.rk, door _iin . vade r. Joe.o. £ S~·
afgodso VaD goud, .zil,er~ enz • .Mo8,keec~ ~~.n .er ..sleebts
~8r g~n8.mdt" bego~nen ' is ve~volgens ·door· .dieD.s ~oon
. t ieil·.in 'Alflab, waaroan?r maar drl. eene ' ·g.emeeDle
.oleiadigd. Naar d. giasiug der menscben . bedro. gen
bebbeD~ -o~.k · is , er ~.Dl'. rivie. m.t zoet wat.r, .dio vijf·
d.e kost_nvoor die m ,·.kre· ongeveer twee ·dui.end
tlen dagen ver kan: worden op~evar.n. In .d e.e .ri vi.. r
dollar.,
.
. .
.
Eqnoeer
vieBob.li en . z.etwat.rsarn(lla~:. De d.e.,
Maar in Alfiab ·bestaat · riog . eOD ... r ale.hte en
ren, di.io de b~cb.o ' gev~odell w?,rde.; zlJo : Qhf.n~
soli..nd.lijk. l!ewoo~te, nawelijk dot bijna de h.11\ ho,
. teu' ,·· tijge:~a, rbino.e.~~eD, :,,:;1.~8 . r.W1Jn~t;t; .. b~~tell,.. ga~
rer· inwoners ·aalmoez an benel ;, zoowel ~Ilnnen al~
' .eUen, dw.rgbe.r ten, ·w.lde bondeo. enWOIVeD. SIangeo.vro uwe;'.
WaRr wii' ook gi.Dge... d.~r volgdeo oij ODS
.• ~a ' ·er. IleSr v~l en daarCinde. ""er: groot• . 'Onder d.
en ·b.d.ldeo met grofheid . . Gnf men weinig, dat nB
vog.l. cljn.. le. e, ..vele. Boort •.. D•. '. nle .paa. .uwe. ne..o . anerl. ei
Diet v6ldoende r Eii. moesten v..ol hebb.n , Nog erg.~
ai\dere ',osola. dooD die er ' bet meute ge. oD?en wo.'":
W.B ' het met' hunne kindareo ; gaoteld. Elr ",.roner
dell ~n do ktaaljeo. D ••e djn or al8 do vbegen 10
honderdeo,' aileD ultgel ••rd in ' bet ·' bedel.o. · Aten . wij
lIdfa. '
iilt!l; det vr"egeD za: hlelden wij ·ieta. in de hand, ~at
'lI!It geld, dat men 0ll die plaate gebruikt, beataat ·b.delden
~
uib blirapn I. Eeo b~r.gtln is gelljk In waorde aa~Wl\t
deneDgel.ohm nn . bekeft; d.e , reBlilent ·· te AI'
8311..alif!.
. .' 0.en . ". I.ID .,8.8.lijk 4.' ~.'. III<. •"m•...eeu.. t.JW
.
flahi •.{ d ••.• . b.et... Maeter 'KrAfa., (OraW.fnrd?) en de
· : .l.ijlt~} kai. '"..!h;ii,
dollar " ~" g~iijk . AIIn ..·....~O". m.....·go.
Ija,
plQatIJ e~~atonder de , .ng.lebe' vlag. Ook i.bot .d~.r
I .Ho.d;id.b,k,.i , pl..taj. ·.p~. "~~lku'I ... "Arabi.. . ... ·b..
. . •. kram, .' ie.n .' gOUde...... BOmbay.. • r()P.ij . ge.ldt.•. l,' 6. ; ro:..... g..
,.a. m."a.od •. n
. ..b ee.t . .eo. oo.s.. .•. .a.nce.o.
. "o,d•• d.....d Mocha. ' . '.' . ' .'
t .. De lJlrtzg•• 11 een ,oudta mUD-btu. bij do HladoBl
'uog iI~ " '. .
. , : ' . ' .. ' - . .' .': . . . . '
pbrnik. A.I de fllrder ~oemde mWltBD, behal,,
.
!·'~::j~1~~
. ~9a~:hf:~.(~·~~~:d.~:f .~~d::· ".~at~ijd~VA!1. ~o~r~l~dieD$
' de. dtJtlar en 'do
" .. ' -Oat '11··,, 54.- ·ae MexlOlQDIChe ~oUa~. nil 8~ 'J'kra~ t.,geo.
. :~iti\dpullt m.t ...~Q:OQO inwoultt;
""'. ~~ ~,~.. '~.. Gpbob. to h.bbeiJ plaall pUl..\I;
. '
i'" 2.10 ber. :Gd.
. .
.
".
" .
.
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de3 a\'o oda tell. 8 IIr ~ .
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8_"".Va, 16 September. GiotereD avond had IllIZI
boord van bel atoomsob;p .de Tijger", toebehooronde
un Ziioo Hoogheid den Sultan ,an Koetei, 'een t.ef·
fend afBcbeid. pla.t. tll.acheo on.on geaobton Regent
en eijoe doohter, die haren echtg_nool giDg volgen
n"ar bet veRe, oobekende gewest.
Aand ... nJijkWIUI de toespra..k, die ons Inlandsoh
hoofd fan bestuur lot het jonge paar rigUe.
.lnnig doet hot mij leed, zoo sprak hij ong..eer,
dat mijne geliefde do.hler 000 ver gaat van bet ouder·
lijke buia, maar het is de bestemming .von de vrouw,
dat.ij den iDan moet volgell en ik wansch Ie berus·
tOil ill de keno die sedaan is, al voert zij mijn kind
oyer see DR.Br :een land van vreemdelingen.

,Wanl overtoigd ale ik ben, dot baar ecbtgenoot
bur toegenegenhehl· en aebting toedraagt en haa,
goed I.I bebandelen, zoo is eono liafdevolle wonlDg
op verren afstand' voor mij cen t.angenaam aandeo.ken.
D Weest elk3Dder
trouw en gij zult ge!ukkig zijn,"
100 ,eide bti vervolgen. tot de kinderen, die geknield
lagen aan oijne vooten eo plegtig beloofden, wot d.
vador fr\)eg.
Daarop namc,Z. H. de Sult.n bet waord, hoewel
hij door den iodruk haast te veel W8fJ a'8oged8so, om
te kuullen opre.en. Hij beloofde aon den Regen~~ oteed.
te znlleD waken foor -zijue dochter, als foor z1Jne el·
gene kinder~n, en overtuigd Ie zijn, dat zijn zoOn

haar &ou blijvell liefbebben on gehoorzalDen, dat de
band del!! huwelijke llimmer zouae kunne~ verbrilken
worden, tentij e~ne hOOgHs magt Eu\ks wilde.
.
Na elkauder .nikkende te hebben ombelod, verhet
de Regent zijn'; kinderen,
.
God geva, dat zij steeds geluklng ruogen ziju, en
dal .I.ed. ge.ondheid en voor-poed hel jonge echt·
pa.r mage volgen.
(Soer. HbI.)
16 September. Het id ous hoogst o.angenaam te
mogen m~dedeeltm, ds!; door den SuItau vau Koetei
aan de Jongen-s.JPeezen,inrhltling en hat Atjeh·fonda a1·
bier eeQ geol!benk is gege\"en vau f 300., elk, en bestaat er alia grond om te geloovl;ul, dll-t de BroeJera
_ en Ztufer.N3cholen, en hat Protestantscn- lfe 81IUi:s,
op tlezeljde wiju door den milddadigell vorat bed.cht
aijn.
Wij breogen Z. H. hiervoor openlijk welgemeende
bulde en dank toe,' en ~iju zeker hierill de tolk, ll.iet
aIleen van de be\-oorrel}htec, monr oak van Soerabaija's
ingezetenso, die deze ballJelwijze ongetwijfdd op rechteD prija weten te .cbatten.
_
TOELICHTING. Vrijdag j. L zijn niet tien, EOoals
was gean~onceei-d~ r.--l~at' --cij/liel4 I1flodeelen pnrHcuHere prauwenveer bij Hantermaa & Co. verkocht; het bed..g f 12001, moct due door 15 worden ge·
deeld om de waarde van elk .andeel· te erlangen.

_ TtJ' Grissee wit men wetcn, dRt de lUIS. resident
.Idaar, tot Reoide.t van KraUJan.q zal worden benoemd.
Ook daar ter plaahe doen zich enkelo geyalle~ van
(Soer. Ot)
chclera ,oar.

~.ken r
der padi, o... oak veroorillakt I. Joor h~VloegtlJdlg
innen dar padjek. walmoor, or f6 afw80hten eener
ll

meer faardeeligo gelegenileid vaar de me,esbeli natllur.
lijk gelln apralEe kOIl lijo.'1 KUokt .eke.leer fraai,
dllt sleohte kort 118 deno~get depadjek van .jeleof
geoe afdeeling reeds bijna gebeel 's afhataald; dooh
wanneer men bedeDkt, dat de bevolking door die
prompte afdoening Ugt iDel meer dan 50 peroent
wordl bonadeeld, uan _ou men hoogore en lagere ambo
t.naren iOlonde.heid bi.r willell iodQobtig maken aID
het .....·Ioul plJ8 trop de ulel"

XA.NTORE

van hot Agentscbap albier der Ned.

KulJl'P, de bekende kanonneomao uil Es.en, beeft
in de Ba,kische provincian in Spanje belangrijke berg·
werken aangek-ocht, die bestemd zijn om bet materieel
voor ijteren oorlog8chepen te levereD, Da dsar gevestig.
de ijzersmelterijen . verochaffen oDgovee. 800000 ton
bewerkte ertlll, dat naal' DtiitEchlond wordt overgevoerd
met 12 groote .ebepen, die Krupp daartoe uitsluitend
beeft doen bouweu te Goarde., in de, nabUheid van
Kie!. Op .ijn beritting. in Spsoje heeft de groote. in·
dustrieel cau spoorweg do en RanitJggfHl tar lengte VaD
20 kilometer., die dieoen moat am bet erts uil bet
billnenland Daar de kuEit ta tranBporter~n, l:It;t eigendam van Krupp bevat 400 ij,erertogroeve., 4 kolen·
mijuen en 5 groote gielerijen.

b~;·~.~~~-teO-B~-t~~i~~i~ p~bli:k~~" ~'~i~n;-

t:

b~e~-;~~

kofIij, liggeude te Pasoeroean.

fuT AUEIiTSOBAP alhier vall de Javaoehe Balik
beeft het diseonto voor h.ndels-papier en beloeningen
wederom met een balf percent verboogd, Ie rokeoen
vao af heden.
DE ALGEMJI:II:NlI SEORET.UIO, d. heer Levysaohn Nor.
man, die heden bier wordt verwacbt, zal, nasr wij vera
nemen, overmorgen over land Daat Soera.baija vertrek..
keD.
Dli VOORSPELLlNG van eeu andergea.hikl ambten ••r
v.n den w~t3rstaat .. Ibier, dat het vergeefache moeite
• ou zijn am het stadhuis te witten, .chijnt bew.arbaid
te lijn, .Ithan. men is nu be.ig het wit weder .f te
krabben omdat de kalk niet bOlldt ell Afacbilfert. Het
gebouw ••1 dna zijn .oode kleur wei bebouden.
Un het di.trict Yanggar (Demak) meldt men ons
dat de be,olking aldaa. weder bijzonder ,eel I•• t neert
van veldmn;zen, die op ondersohoideoe plaat.en de po.
lowidjo (tweede gewas) vernielen, en zelfe de dj.rak'
.aoplant oiet onhien. Berigtgevervreeot dat de treu.
besigti.geo. Er .-.va-reu zaer reel hui.~eD ~e zien ,eo rijen
.,an wtnkels, ,Bchoenwakers. en, krmdeOlerewinkels bij
bonderden, zeer vele eteengoed-eo ,katoenwinkela en
aUerlei Boorten VBU eteDBWo.reD J Vlucbten, jODge en
oude kokosooteu, rijet epz. Ook zijn er zeer veel straten. De.e .ijn e.chler niet zoo 810 die t. Alfiah; e.
was geen z.nd ID den grond, maar oe had den daarill
B~Denfln

geatampt.

De .tad Kalikoet is grooter dan Alfiah en beeft
seer ,ele huizen en winkels, docb hunne groote gebouwen hebben ook al daken van kok()sblade~en en
opotr"a! gaan all. hindoeacbe vrouw•• , ooowel jOllge
.10 oude, mede naakt,. d.t i., zander bove.kleed.
at bunne buurten. beLreft,die zijn vol kokos.
plD8ng-, naogko.- en manggo-boomen. Dit is 0.1 wat
men oiet. Oak zijn er veel pioang.atruiken.
Vervolgen. eta pte ikvoort am de gemeente.moakee
te gaan .,ien. Vole .•tralen ging, ik. inw&ndelen en
Bllerwege . waren veel kel"r·boomen vol vrucbten. De
IIteeoen, ,wsafvan, de_' inw-ooera bunne bui,zan 'bouw~n
zijn allen ijze~ate.nen cn vanafkomol geeo door. bak:
karl verVRlLrdlgde, WQar aI,JerI _dO,or hen uit do bergen
aangebragt. Hunne groott. i. twee elieboogoellen lang
en .;an ,h.ed, gla~. afgellouwen,' dik. een. epan, eo
wonderhJk! de prlJ8 daanan 'is ,slf\chte ander..
halve. g"ldell de honderd, vrif 't hui~ eo . v.n zeer
Varre, door ben Bilugevoard. Het vpork-ollien dar door
heo gebonwde bui.e. i. zeer laag; de hoogen.ijn
"haar.~h en aUe deurenen ramen 'ijn louter kleine.
AII ....I., Baorten ,van hnizen bouwt men, klinganeoche
--:n bm,doescb!, ,loader naar zijn smaak; zODder rage.
hng,' aan klelne wegenen aan groote. Er, .ijn er, die
mel bet front, anderen die met bet acblerota ge.
d.eltenoa.r dou weg eta.o;er. lijn . er ~p hooglell
en tUllScbe.n and.re is eengangetje, waar n~teen
mall d.oor Kan, doob d. gedaante 'an. den bouw der

'!'

B:nm:Ini 6en~nrtiId8zijnzeven;groote Engel;oh.

gepheid zljn geweeet o'm do coulo.nte

eu aangeDlLma

beband.ling te prij.en ,an Engelscbe aa.uradours, die
z()Dder· ahiclu..Ioren steeds ,8ohade ult,bi.!tllleo, zullen
ztlker met leedwezeu vl.lrnemen, dat de BBBUr&otlep~e.

mi. op atoombooten in
hoogd, zal worden.

Engeland wa..rschijuEjk ver'
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TELEGRAM MEN.
Batavia dd. haden.

staat een internationoo.i cougrea te Weenen foor do deur. Daar zuBen b98pl'oken worden de
nUlstregeleu J die men zon kunnen lleman ter btfBCher..
ALW.EDER

De Europe.cbe m.i1 !Let bBrigteQ tot 14 Au·
guatu. is heden "Iuiar aang.komen.
De Indioche beg rooting voor 1875 ia bij den Raad
van Staten aanhangig.
De ~Iinister van BiDDtlUlandsohe -Eaken formeert
een interno.tionSLBI oongras t~ '8 Gravenuage tot Verk~ijging van uitvoering vaD 'VoDoiBS8lJ, in burgerlijke
zaken _gewezen.
Voor den dion.t in Ned. Indi. zijn ter beoubikking
van den Gouverneur GeneroBl gesteld. twaalf gewoue
en twee regterlijke 8mbteoBren en drie onderwijzers.
De Minister VBll Kulonien heert de voorwilarden
, •• tgealeld voo. de opleiding in Prui •• en van Indiecbe

wing der iLsecten-etende ,ageISt Het initiatief tot dit
congres ZiJU worden genomen door de Italiaaoecho
eil _de Oostonrijksch.Hongo8fsobe Regeringen, die de
zank reed.s vroeger ltebbeD onder£ocht.

DE RUSSISCIIE REGERING beeft besloton am eorl.ng
bet burgerlijk huwelijk in to ,ooren. Voorloopig .01
deze wet uit.luiteud betrekking bebben op de zoog.·
nasmde di •• ontor., dsl i. op beu die niet den G,iek.
.chen godsdienat bolijden en geboren zijn uit oudera
die tot de dia.e"ters bebooren. Zij die van Je Griel<·
oche kor' tal een ander kerkgeDooto.hap overgaaD,
zulleu dot regt niet orlangen.
TeveDa ZOI.l de Rageling geneigd zij,Q .om wt'lltlra
nieuwe bepalinge!l uit to vaardigen, betreffonde de
uitoefcnillg van godsdieDotplegtigheden, welke fOel
vrijzinnigel' zuBen zijn dan de, thane bestaande.
ITJ..LfAAliSOlIE

kunneu v 8 t w a o h t e n . . , '

.toomboohntotaal .,ergaao! eeo varlles uDde RSIUl'adeura veroor.akend~ van mee. dao12millioan gul..
deD.De Pim~•. vesbigt opdit t,'tlll.igo f.it de .an~
dachl en .egt, dat vele lIasu.antiellOmpagnlUo in de
laatele Iwoe joren oogeveer geen di.idend ltitbben knDo
nen betalen. Assuranlie i.eell .eer baobelijke zsllk
lJewordoll, gelooft bet Oi·.y-blad ellbol tegenwoordi.
ge otelsol wordt gek&nmerktdoor deonlzaggelijka risi00'1, die tegen kleina p'e",iilll geloopen worden. Het
pllbli.k woet oiel hoe vele ge.aren, die .een sobip
loopt, gedakt worden door de polis. Handelaars moe·
lell daarom rekenen op .~n epoedige en aanzienlijke
verhooging der premie, en teitUlB ~oU bet lask 'zijn,
dat de regering krachtige hnlp gar aaD .b.od.laars en
assur.d.ure • ..lao moer daD· d" b.lft <ier .oDheilell .heeft
d. lorgeloo,haid .van den k.pitoiu .chuld, .endaarom
zou het good lijn, dat het Parlement hel.'erga.1I ,an
een achip atrafbaar maakt•• 000 de kapitei. Joor roe·
keloosbeid of gebrek a.u kenn i. het. onheil veroor~
laakl heeft.
De Nederlandoohe bandelaare die vaak in de gele-

HET BLLAND SARIlINrE, •• 1 e.rlabg door· een telegra.fk.bel. met bet vaote land van Italiii verbonden
wordeD. Het ontw~l'p daartoe ioreeda doo •. den ltaIi·
aanochen. rninieterraad goedgekeurd en wacbt aileen
nag op de goedkeuring van be.I Parl.mont en's Ko·
ning. bekracbtiging.

VI.JF

TEN

dat dit apoedig te gelde'

techniscbe ambt::uar('o.

Benoemd tot tweed en Initenant bij bet N.d. Ind.
leger van Ouwerwerlr en Cochiu!i,
Op het Ooogre. to BruB.el .ijn de erk.nde beginse!en va.n het volkttotegt en het beleid vaD ,maritime
operntien nitlt tar eprllke gekomen.
Hyacinthe Loyaon heen oijn ontelag genomen als
paotoor te Geoeve.
Omtrent Kullwann .ijn geen naJero beri~teo DDt.

STOOMVAA.R'l'MAA.TSCliAPPIJBN

willen .tich ~er~enigen tot een6 enkele maatschappij
••.u.1 "... ~":1"", ue.,itr--ulJ'aolingano1ue Tde·- tb'lgeha'e--olji:iil..
darhedell mede: De vijf m.atachappijen zijn die van
Rub~~tino, Florio, Trioacrill, PeiraDo ell Lavarello,

VlIofJlrvlUgt van liQ,zalne w(;rdt beachouwu ill verband
te staan mel Bonaparliatiocloo woelingen.
De Fransche r~geriug beeCt bevolen den directeur
der Overij •• eleche bank, Wolfl; .sn Nederland uit te
leveren.

zlJ rekenen op de ondersteunic.g der NatioDR-Je
BAnk en van bet ,Cr~dito mobil8re!~ Da nieuwe
~.atochappij zou, e'enalo d. TrieolorLloyd, bare
130

.'goo Wenen hebben voor den bOllw eo bet herstel.
len ha.rer Bcbepeo en met dit doel de echeepamachi.
nef.br:ekeil van An.aldo te Sampiordarena en. van de
Gebroeders Odanllo, to Livorno, aan ziob verbinden.
Zonder den bandel op de Le'ant eo de Veteonigde
Staten ~an . Noord-Amerika uit het oog til verliezeD,
zou de Itaha.naehe Lloyd zijae l,oofJaandacbt wijden
aan de m.rt op d. Afrikaansche kuotvan Alexandria
tot Algiero, op die in Zuid-Ameriha fan Forn.mbuck
n8a~ Buenos Ayres, op die in de Roode Zoe en den
IndlGehen 'Oo_aan, en ean regelmatigeo regtalreek.
.cben stoomvaartdienst inotollen vall Genua naar Sill.
gapo.~e, Hongkong, Jokobama, Oalcutt,. en Bombay,
terw'JI men ho.opt dat de Duitoche ...cutgoedoreu, welke
tbano over Trleot nsar Iodie, Japan en Obina wordeo
gezouden, voortaan bunDeD weg over Genua Eullan
oe~en. Ziedaar de hoofdtrekken· van het pIon v8n don
Italla.noehen Lloyd. Er zullen nog vel. moeijelijkhedeo
overwonnen, moeten worden, alvoreDs dit 'plan tot uit~

De Reda,leur vsn de Java-Bode, ole heer van
Daalen, i. door den Raad vao J u.litie te B.t.. ,ia vel'.
oordeeld tot een jaaf gevaugenis en de proceskosten.

Benoemingen, enz.
BENOEMD: tut majoor kommand.nt der Sams
rangscbe Schuttorij Oltmsl,s.
~ERLO~' VERLEEND: wegeoo ziekle, a..n den
MaJoor dar infanterie van Lier .
VERLOF VERLEEND, • om' don tijd vau twae ja.
ren aan den· ollicie. van ge,ondheid der 10 I<la.a.
Hoogeveen en Ran den leo iuitenant dar infsnterie
Moijboom.
PENSIOFlN VERLEEND: ~an den majoor dor
infantcrie Bruiju \'BD Rozenburg.
BEVORDJmD: Lot Kolonal der iofaulerie Veeo.
huitSDj tot luit6DllDt
kolonel de Ooeuene, Meijer
en Ruempol; tot majoor Gerlach en Demmeni; tot
knpitein dar ArLillerie D'ugui69 en van Slee, tot len

8~,a 1 en VBn 801 de huizeo,__ en murdO j'o het werk der
Ik antwoordde: ,Ik beo eea vr.emdeliog, die ter
hadeu va. vr~?geren tijd, aUea sterk met heel dikke
,bedevaart wil g ... n en d.,e plaat. a.ndoet. Zeer fer.
mureu. Ook ~lJn er ,v8_el buizen en workeD onafge.
"woodard, was ik toen ik dit werk bezag. Hoeveel mo~
maakt en ~edl!l' gebleven, die door de menochen.au
'gon toch wei do kooten ziju gewee.t, gem.akt am
tege"woo~?,g Olet kunnoo worden voltaoid., Vele groote
,dil werk tol ota.d to brengen P"
buurten ~,lJO er, r~~dorn door muren omgeven, en. al die
D,.arop h.roam hij:. ' Van de ouden van dagen beb
m~ren ZIJO v~n IJzereteen, &.00 OO,k de bnizen.
, ik geboord dat doze MosktlB reedtl voor meer dan
. Zoo kwam Ik ~a~ Ran d. Moakee. Hare gedaante
18 aDders dan dle__ lll o[)e land. 'Dez~ is "~er grout,
: f
doch do deuron en r~men zijn heel klein. Random
.maakte. Dlt was het geld waarmedu hij
koste-n VOGr
18 ceo.. muur, waar blDnen kamertjea zijn. ,Dsat' iB ook ~ ,hel bouwen van deze moskee 'en dazen vijver be.
een vlJ'er. De m,08~ee heeft dri. verdiepingen en tot
Ist're,ad. Hij was eeo man, :die overvloedige ga:ede wer~
de b?,en.te ,erdlepong klom ik op. Het.maakBel er
lI,ken .~errigtt,e 60 ~ok ~ij[l ll1\Stn er Diet op 'wilde
van 18 ze~.r sterit, zo_odat ~eD t:elfs, boven zijn gebed
.SCbrtJVtD. Aileen iO e.r boveu de baofddeu •. gesobre.
kan doen. D. pr.eekaloel 10 mede gehe.l van otoeD.
liveD; .ll'Moskee Gods." Vt'rder liside ,bij: II Verwonder
V66r de m08Kee ,HI een, zaer gr<:wte eD IBuge,: vijver,
/Ill niet, over de,zen vijver. Er,.is hier nog_ ,eeo groote.
b.onde.d vadell!:en laog ell tachtig breed, random voor.
"ro, daargeoteid doorThaijibSQaHh.n.Ga dien zien."
z~en va.n ,een IJzersteenen rand, 'waarvon' -de trap, der~
Daarop ,ging ik verder', iandwBfutlJ in; ongeveer' eeDB
tlg treden heeft. Gedurende deD regentijd i. de dieple
mijl ver, t _van de moskee. ,Da.a.r was: 'een vijver met
van het ",a!er ~aarin tot vijf vademeo en g.durende
een _vj,erk~?l;tlU r~nd v~n ij&ersteeo J tweauiF.lll, grooter
den droogen tLJd ."en ,vadem, mel .eerveel ViBCb
dan d,e v~ver b'J de mooke~. Bet waler daario was
en garnalen, .. D,t '.0 de pla.ta w.ar men _icb b...dt,
.eer h.lder eo oak. zeer koud .ondoor d• . wachlbebwaocbt e? wat d,es. meer _ij. Toen ik beb maa ••
bende o.payers 2 wordt niet toogolaten .d.t .men .icb
sel VaD .~le 1\loskee -en ~ien vijver zag, was Ht 'zeel'
da.r wa.cht ofbe.dt .. Aileen drinkwater mag men
wonder!'Jk te moede blj de gedachte: ala. iemand
da..r hal en; dsarvoor moe leD die. aopayera wake,.
I.ter dlt boek leea~, .zal.bij stellig willen weten wia
dl~. werk tot ata~d beeft gebragt. Daarom boij,erde ik
....
m~ 0111; Bcbter d,t gebeim te komen, doch hoeveel per.
ton op d;e plok opoloeg, zijn folk . geen .. wat~rvond.
Bonen lit ook' dsarnQ.or vroeg, niamond wist ar iets vao.
Daarom bev,,1 hij dien vijver, welks ,bo.uw lee,r fraai
Onde...all~n wao e~,ht ...eon oud man, cngev.e.' van
is. temsken,. doch do· Homel IIlleenweet hoev"el
tacbtl/lJarl~enleeftIJd, d,e de Moakee bewaaUe. Tot
koatendaarvoor oijn gamaakt.
he.m glng Ik ell, vroog. naar de •• onb.kende laak. Bij
.e,.de: .Het. 'erwonderl mij. ,Zoo lang reede 'beo . ik
.b,er e~ me'1land haeft de mboite. willen doenvao
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JareD "an de Op.lebter Fiallel'.
, . BENOEMD: toO Roaidoob van :a;~'fangJ;.,onaQJJI
lot b~llll,o.tor der 8e. klase van d~rMeulenl; toll,
Kontrolenr de. 2. klasaeBspelht.;· 101 Alp.1I
Konlroleu. van Baeften.
TOEGEVOEG D: al~ opziohtetobijd••poorweg OIl"
name op Sumatra's .Westkust Sob.air, Kul,l'f,''''Vt.
!lOBU, Mer.eth en Stie.maijar.

Anselm Salomon von RothsohUd.
Den 29.tell Joil trok een eellvolldige lijk.toeh door
de alraten vlln Ober.Dilbling (Ooatenrljk)naar.·bef;
st.Hon fan. den West.r.po~rw~g, .' Men. bf8cht iijlll'e
atilte A.D.elm S.lomonVrijheer. VOIl Rothsohild, den
obef der Weener lirOla" ter ruote, . die in het.. f.milie·
graf t. Frankfort a/M,zotl wordeD tor &arde be.teld.
Zooder. eonigen prank, zooder eeoig•.praal, b.d op
uitdrukkelijk ferlangen des overledeuen dez9plecb.
tigbeid pla"ta, pleohti~.· .til . en een,oudig., . Enkele
nieuwsgierigenstonden langs den wag gescho.rd en
slechts weinige ,rieoden,. slecbts. de opperste bell!l'bten
~an zijn. hUla, olecbtB_ ~ijn intiemste YrieD,~en, eli, zijn

~~'~i~:: ~::,e:eDdei:r8~fett8e~~,er:ur~iu:i~e~~~~:'r:~h~:
De gebruikelijke gebedell werd"n opge.agd. De oit
ongeoc!oaafd. planken b••tnande ,kisl, ,die te' wille. dar
voor.cbrif~"n op hel t'lluoport io .enzinken ell. een
van bater, hout was geBlot~n, ward ,op de~ :Wa;gen ',_lie..
plaatot, die. naar den weDocb d.o gestorveneo alieoIi
door 'ijG'· bedieodeu, gevolgd werd.' Z66 trok sen
e.ovoudige lijketoel den 290ten Juli door de olraten
vall Ober-Dobliog.
Ana.lm Salomon, vrijbeer van. Rotbschild, die.op
27 Juli sHerf, wao in het jaa. 1808 to Frankfort
aiM. geborim, Waar hij de .eerote jarenzijns le,ena
doorbracht. Later, legde bij aan de tlniversiteit Ie
P .. riis deu grond· voor. die ,eel. omvatl.nde klludigbe.
don, welke hem eigen waren .. Hij leerde ,in hob
Parijache huia van zijoen oomJamco ZijD loek~miltig
beroep.

Groote reizeo

kennia.

Toen

vermeerderden, z:ijn ' hande18~

zijn vader, die lI.n

bel hoofd· der

Frankforter firma. stood, oud ,en z~ak Wlla geword~n,

be •• t Anoelm ondervinding en kennis genoegom ill
oijo p~.ats op te treden. 10 1855 verhuisde bij nall~
Weenen en sinds was hij de chef, vI\n bet W een~rhui ••
Meer dan tWintig joar had boron y. Rothacbild
legeo de p~Dlij.e kwaal te kampen, waar."n bij Iballs
is bezw.keu. , Gedureodo zijn le'en bie:d bij lIan bet
rilue.1 van lijnen gododienat v.at, en dal werd aok
bij &ijn _stervan in aelth- gooQmen.
Ticn manne~
fl-prakon (:e gewone gebed,.,n voor dell _sterv",odt!.
Zijn echt (An.elm .00 Roth.child'a vrouw slamde
uit hel Engelsche huis) waa met _even kinderen ge·
zegendJ~ die nog allen in laven zijn. M.an ftchetst den
g•• torv.no "laiomand, die hoogot beso.eiden optrad,
ondanka de buileugewone pl •• ta, die zij~ kolos,,,le
rijkdom bem in de Bllmenleving deed iDoemeu., Nooit
• ..g men hem dan in hot kleed van een eenvoudig
burger; de talrijke orden, bem door aile potentaten
verleend, blevou ollgebrll;kt. Mel deD tit.l·van excel·
lenlie, hem d~or Ovstenrijk. keizer met den ij.eren
kroOca eerste klaes6 gtlschoukeD, litlt hij zicb Di~mer
toe84?r~keD. Hij, was oeD konner, een beminDsar dar

Ged~~end; zij~ p~rle~~-;;=i~~~~';;p~a"a~ bi~"de6~~;;:::

rijkoch. Komer ~e.r pair~ h~d hij w:el geenacherp ge.
prono.c.erde polttle~~ tlchtong! doch otemde bij .. ILoos
~n liberal en .,n: H~ otond In veelvuldige en zeer
mtlewe betrekkmg lot de boogste geboorte.arielooratie.
Het goud woog ~uimscboot. tegan de voorvadereo' op
en de af.tammehogen der Metternicbs en Ziohy_· wareo bek~nd8 .ftgu~en in de salons van den geldvorst.
Door mllddadlgbeld heeft d •• e zioholeeds ondere.hei.
den en men verwacht d~t in ziju testament
~e.
Il.~gte v..n Iiefdadi~? inotdlingen 'rijkelijk bed.cht tal
ZlJD.
Hoe groot ZIJD vermogen' was is thana; DOg niet
te zeggen. Door ?o~migen wor,lt bet op 400, door
andere. op 600 m, hOOD ge.cbat. .Baron .fon Roth.
schild behoorde in OOBtenrijk oteed. lot ole grootate
... nd.elh.oudora: .. AI. eigen.~ar. van, Noorder.apoarweg
:~e~:~:,~~·Actoen be,.t hlJ In Oostenrijk oteedsde

een

, Met d~n man, die. thans i. g.otorven - ochrijft de
Frete P,m. - 16 ee. groat deel van Oostenrijk.
g~BcbiedeDifi oauw ,verbondet; m~t hem
word~ een geh~cl .y,teem van v.looh., verderfelijke ft.
~aDcleele politlelr ten grave gebrllcht. In de treurige
~e.e

nCIIDcieel:?:

j~~:: h~~4~,~~:.tl~~t ~:rtD ~;i'~::~:'~~i~~eh~e~b::~~~~
H.t .baoluliame wao volotrekt ong ••chi~t de li"aDoiau
te regeleD, bet br&cht .. 'oor de derde ma.l io Mne

ecuw het land Ran den fl\Dd van oen floaDcieelen' af-

grand en dwong bet ia dentijd van Iwa.lf j.ar twa.lfmaal op de geldmarktte .pelleeren. Terwijl Oo.teo.
rijke .rediet in d. achttienrle "eow· tot degrootste
Daarop ging ik weo" wandeleo om Jo atad ,te bez~~tigen, Daar, waren ongev~er veertig.
vijftig ,kl~in8
vlJveraen bet aalltal mookeeen bedroog vijftig, waar.
vaD .cbtor olechta twee eene gemecote hebben. Te~
geDlv.oordig bebben de Heden in die at.d eell ,er.ohi!
daarom wordb in beide moske.ea gepreekt w"arnB d~
namiddagdienst in eenegod."n wordt; ~u p •• t .... e

of

me.ftkd3D .I,ang.

,Voor di,an :tijd geslJbiedde zulks, ,den

::sekne,er~~:ij~ :~:; d~gtdbij' ~~::!~e~~. d~ar;

want di'o

. D. jaargelij<1eo daar. terplaalee _ijn zes maanden
bltte eo zea waaD .'on regen .• In. den ·droogeo tijd is
het verscbrikkelijk beet en d.oog.
D. le,ensmiddelen zija or zeor.· goedkoop. Een· do.
zijnkippen kost eengulden en eeogrootaobaap .•an
Mn tot anderbal ve gUlden; Dehondard eijeren kosten
eeu halie gulden, rijot anderhlll'e. gulden de ..... I
en de honderd kokosnoten e.1l gulcell.
Verder bestaaler eene zec •. Bobandelijke gewoante
dftarter pl ••tse,namelijk dat ergeen priv"'s _ijneo
a.lle m.n.ohe~ .hun gev~eg .gaan,doeu oan.helatralld,
z,ttende.op rUee, zooder _lOh . voor elkandar te. 80ha.
mOIl.• E!l da.oia bet da.r ook eenegewoobt. dat. zoo.
wei mannen .10 vrauwon a,almoe~..;t, bedel~n.Waar
wij ook gingeo, danr ,olgdenlij.oo. ell waarwijnt&n,
d,a .. r atr~9mden'ii bijeon.Ook '~lid.ar honderden
boden d,e de. Alllascbe kalotjes naaljen.
1 ,'Dt man b ,ee~, rijd~at, iq, B,"Dg~l"D:
'uiog~luk '(Jok, ill
Ara)}io ill ,gebruik. inhondeudo 1,20 'kati of 150 ou.dc :A.mstardameohe pODd~.

en
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=.· n-=,~
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. ~: ~:-~a::~~
..~.~b::.~!t~~ :fl:::t'!t.. -.~ :I~
.....'='ttD;'~.
It..

.. 1i1l...-.9ll. .hiI/Ijc8ie!!l'ijk, _araaa he~ ~uit:SOtlJ&Ghilll06lianlIi6,",nIJ tDllija. .
- . .. . . ..
Ilt .\'e1'beug lilt, .JaHlllt.I1&,~etDlLlie'be\tllg'ltlg~!!te, U.Wijle'lltbb 'd~dlt oudera '~lIst melaj...rme
ts ~"l.'f dbto\'bf· tildlraoteeu"ilQI1lD1Il'4~._ . ··. DaaI'll1l trad 81' nog lemaud opomeennog acber- , tea gq04fle4er dWlII'ul1 "Il~""r · ~llIhI8jl . w.ro . lledllD "l'lJo :8fj"J'miolJOllBlbah6th·Sllftple beelttJli.n
de,el g8110lB.8D lIeefll.. De
.... m._te
o leenlnae.n. ...erdon d,nor
pare 1Il0tie ~oor Ie etalleu en de . konh,.ill lij. k.e. mmi.lle
hat mlIIIIl
. I,~~dol$ d~ . Ddllll.nd'Il
.. . ria'iO.'.148-' 16o",
. w,~
, e , de. . ge.obrateD nr~rlllg '.IID. 88i1. ,dieDetmeld lo .. bet
" . -q~hild IIitpge'i"""flllI4endoololiemdl.n.ftrek,
eO,nlga acbeldwoordeo . Dur, " .boofd · te worp."; · Ill... · beband8UnR 'an bnnne dlel'lll1, . ,Goral dop bondea,',te .
Eltldal\jlt 1lDA"- dool'd1lU - 1Id'IIMt 'ftJl".·'fBII'
:';~. ~
.
.9ototelJ.riiP<i.
.'
118
. . · staalar&
. !,te gnnudoob.eaR•.Zoo
,b•.,p.l1.bli.k ~"'ld.••.D..: Tev.rg.a.f.d •.•.~ .dan. ' ook
bren.gto., ' .In.dleD . Il~. 11I.• rB. d.-. geleg.nbeid wlldeo. ~aring nD. IP.Ci.ui daar.toe " .DDS aloo. bto. g. en88.8kn$
.... hij:qe Wiel'der reSOOrtDlJ '8D allD d. · reQ8ll,Ohoogaao royali8• •U. moa,to ' geboor t. ,crijgan voor ' opaporen,om bUllinVloed In Holltmd··t.· doao 'gotdan.
Ihgen van nsam oV8rget~d, hollilende. d.b ·<mevrou'A'
tlge tl0a6oie.I,· onde.oemillgGll, dIe bij als aoodasig
eon 8peeoh tegan dllool88olutiel daa. wild.!' de pdg..
."
.. ·. .
(W.. 'get.) VUTon;
cl'YV&n .Duoit moedar wIl8gew••• b. .
.
bed ' alt t."08rOn, be8ft .ljo boia aiet heb kleiDete deel
rlanen in het . gebael nlelo '-lln "",ten, · en . toeo bij
.• M.vrou,", d'Y,aollet~erd~ .· d,oor baar IId,okaab
no , .\In · glllDlen ,_ijn aan~8D to danken..
riop anhaode o'er den ropublik.insob.n r.goe.inga1180 h.tbof me.do.leo, dab ..zij ,oor. Frederika bet
DOoMi.1I Ooat8llrijka regeeringd., baaoba.-iog vy'orm, . werd bij w.ggedrongeo.
....
,
'
Een' zonderli1lgepati~nt.
gahaim v.o haa. gaboor~e bad.al'1l...egeo, omdat oij
andig,, wlllJ .. oD de b.grooLiog oiet io . varl.g .m.t de
' Da.rmed. wae bet uit. Eoo k...artiar lat.r W8S ni..
hoar liefb.d ·..Is aeo kind on baa. tob bare erfgenaa", had
Volks.ertegenwoorrligingwerd f8.tg •• '~ld, raa.kte de
mandmoer op bot pluin tu , .ion.
In h.t 1I08pilaai .,aoSt•. Antoin8 t. PllrijS, onder
b.atemd, Mod.t lij h.t onnoodig badg.aobl .oo. roalgem••oe .g.ldmarktvoor Ooetoorijk geelotQo 00 000
beetuu. fRn doctor· Me.sD.e t beviodt eioh ~en v•• ploeg·
d.o .'GO v.rkoeling in de· wederzijd80hegeoegeobeid
..... be~ mogelijk, dat 880 onkel huis, ,b.twelk over e...
de, die in hoog. mat. de belangstelling wekt. V ulgons
op t. werren.
Rusland's task in, Turkestan. '
den &i.....nl iabij e.. n jonge man, die vro.g.r io
Do pleitervOor m...ouwd.Tremogain di.~d8, t.g.nmachlig kapitaal kon boscbikken, bot ,mooopolie bad
1~r.k....gen 'om de g.ld.n te v ...... b.ff.n • . die voor hot
, kofliohuizen ' long eo in deo oo.log ,an 1870-'-71 door
over dio acbijnbaar 100 oowode.legbare. stnkkon Bod.ro '
Do t.ak lao d. Ru •• io.be R.g.eriog io Turk.stan
"tronf kho.gmol · •.aO·bou·"nb.etbobvo.onfdbeWto.rdl"n·· kgeerk"ooetr". t · · DooomkOego"nl
iu, die jui.t het tegoD.d .ol ~eidon. ala: .en notoriij.
Ooatenr.ijkaob.e hu;,ho.udoo van .taa.t ooodig waron, In
. l
. b
bet
t'
t "d t
ht
Leefli ~eu gevl11ge VtaD 'ft, verovering van den reohter..
t 't kt 0 . b d d d t
't b t b
lOOk
d
on
::f.~~~b.~1~i~ ~.w~~le.ob::~.ob~;)~~;gv:,or~o . . • en.
0.... der Amu·Daria een ,ololag.n wij.iging onderg.do.lt. ven b.t kruinbeeo ....g t.r groott. oogev.er
b:,.:a .0 • ~~vr:~:uS~it:te u±'lDd:ne~:·d~cbt::~O w:~
De ·W.en.r beora word een .peculati.markt. Daar
gaao. 'rot dua,er traohlte .ij alloon partij te . trek~on
vao 8 contimeter•. Door eoo •• hed.lboriog. bij welke
gebor.• n, .eo .en getuigeni. vao eeo Eog.lecben g.'
obtltooden de leidende int~rDation8lo 'effeoteD aIs:
van deo recbteroerer del' . Sir,pari" met zijn tall'oor.e
het bijoR oom.ogeJijk is . b~t leve~ ~o bebouden, ward
neeebsfr, : di~ ~e'rou:w Smith eo . 'baa.r mall te BtueZllidbaao, ' Staatebeao, Credi.t,ere.nigiog. dio de go·
produeten uit bet plBotoorijk, o,, ·d.a, .i • .dao 'ook de
hij gered .n ...eldra 'koo' hij .ijn ood. b.roep wo&r
.el"wBar, .ij lang g.w~·ond badde., bad gekend: ,me
'lieli~ote barometers voor · aHe Eorope.acbo beurleo ~:v:~!;~!o:e;. ·la~a:'~e~: . :i~I.~~:t.b~;. "::.~. ~og:o.to~ ~~ b~~d n;m.D. Na v.rhl~op vao Joouig. weken w.ord geno •• hear v.rkla.rde dat ma ••ouw Smitb wei degelijk
oij~:: doo •• ijnrolati;;o droog L.;t · bui •. Roth,cbild .r
~
IJ ec lor 00r'.OUW8C I'ge .au"o.oingoa ... uget•• t.
moed., Was geIV ••• t. De ad.oka.t toondo voo.t. aan,
ni.t ...aillig to. · bij om do, uo . inter"a,ionoko glans
p.rsonen derwaa.t. v •• hui,don. De Iink.ro~ver da.r.nwelke .ii u• opn.me ill b.t hospit.,,1 t.o gevolgo I,addat Frederika allijd b.sohouwd en. ' 0Plle.oe" was al.
aea de We.narbeurs t. "erachaffo" eo dieo t. b.war.o_
I.gen kwam io •• r.al, voo ••1 ook omdat do Juli·Daria
deo. De aoo •• llen .ij. van •• er buil60gewonon aard
de wettige do.bto. 'van rn • .• rouw a ,rnitb, .·oak bij baar
en de Ku ...an·Daria, tw ••• ijtakk.n a." de Sir-Daria,
.n duren .omtijd. o.n geb •• leil do·g. G.dureodo dien
bu\velijk met graar J 'Y V&o. .0 deod Clitkomea, dat
Als gald.cbieter Tandoo. Staat, als ond.v.nomer van g.oot.
..
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!:.v::~a~~ct';!'w~:jt:~tk::: j,:::' deto;~orri!g:i~:·ke

zijo kapitaal, Eijn verbindingen. zijf1 clientltle en vGoral
d()or ,lijn kredi~t. ,
'
,

Do Pllrijeobe ramriehaeren bebbeD ziollJ' B_ven als de
reeht~r.d, varee~igd m~t h~t ' laat~~e pleidooi, mevro~w
d'Yvao io bot ongeHjk gosleld
mevrouw do Tremogain. haar wet~ige : doebter _geD:l?emd. Zij hebbeu

TeloO bet

aba()l utillti~cDe

tijdpdrk eiodigde

en

de

~:~;.Lt:~,

:ae::r

::t ~1~!1~(::::r 11::Va!:~8.8~:c~:nrn!:~:~~~8~~::i

~:~ ~7:~~!tte~e~~r z~~a:~.~:oprp:un.t8!O.~I\~eDbiJ.ln~n p~:: ~

parlolDontaire M;'geeri.og werd iug"foer J, w~rd ookde ver·
bouding, waarin het . buia Roth.child tot rl.o· O·,.tuu·
,ijkacb.o Stoat stond, go".el gowij,ig,L W eI hh'lp hij

geoood.aakt •• g d ... to "oeu biv.kkeereu tor b•• cber-

bij verlegenheid door jtt.nrlijkscb deficit ontstAAn" maar
de ~ijd der groute leeuingen waft voorbij .e~ da8fmede
de t:01.: die dit huia in de fhanci~elc politlek geopeeld
bad. Ollsteorijks ~reJiat ret'!B, lijo hulpbrounen ver·
m·elJ·rd~r~t(rn, Et~edl ~elJznmor det!-d hete l: n ba roep op

lDlng dar karavaoeo, hebbtlD ·dan ook in do thaoe droog.
g clogue ri'ierb ~dtliugeD talloo~e 8por~n van de vroeogera bewooera gOfoodou. Zoo otJt.dekten zij bij de bron
Irbikai san d~ Sir-:-Dari8, wD.B:r dtt trot!p~u dar Ciliwa-

do goldmarkt (oedert 1867 to." d. renlelo.t g<'redu-

ceerd · ~~rd, sleilhtl5 eoumaal, en weI iu dat jo.ar). Maar
de io,10e.1 Tab bet· lluis RoUII,chil d bJ~ef bel8ug rijk: genoeg. De . invloed 8tr~kte lich .tot grout.~ bank·t aken
en t~1u.lsp~rtiDricbtinge~ uit. Wei it! W~l1l' feite~ ijk. de

geldmarkt ' o,e.beerocheu. de .ohomme"ngen van hct
kapitaal ollar' willtlkeur leiden, dat Iran bot huill Roth·
.child niet meer. OUl8 tijll gtlt:'ft aan het . vermogeoVAn. anketa pereooaD zoo groote Bpeolruimte niet meer.
Aile I:Icbrikbeeldeo. doer Bociu.listen outworpen van de
neiging vao het kapit•• 1 010 .ich io eokelo baoden
op Ie boopen, worden do.o r oen otfoilba8f middel, n!3
assoeiatie, verjaagd . Wat vermeg de grootst mogelijke

rijkdo:n'van 6en tlokel huiu tt.'gu Lover de milliarrien die
do .. r d. cultuur elk j .. r be.paard en J er producti.
t.oegofoerd . wOf\len? ~vaoal8 E,~g~lauds _krljLroteen uit
milliarde_n 8Ch81t~dil!ren gevormd tijo/: ZOO l)lItsta~n. de
reuaaoht;ge oodernemingen VRn onz;> eellW, uit de k!ein..
eta ~tomeD,--die do mSIlBct.e1ijko maltBChc.ppij ale WiOit
fan 'bet eene j&ar op bet and ere ()vp.rbrt'ngt, Geen
ollderneming is &00 grcc~, .dat wen tOU moeteH v rag~D

of dBuvoor in de w e r~ I.1 w~! !;npitt\lll gcn otfg 81\0\\"8'
zig is. De _lllolierne kredieb eJrc .-l aiging6n cn del kracht
tot Spo.raD, ht'bben de b.eteekt;oi8 dM grLlote partieuliere vermogel.Js I,er vermiodertl en daa.rdof)r ,heeft het

graf 'an barou va. Rothochild, t egoliik met · d. borIbueriogen. -Ban cene 6naoei.eela politil'lk, diu o,erletlfd
is, ook den vertegenwoardiger fan eon ,oorbijgegnnn
tijdpe~k in: de g080hiedeuis der besl'huiug io r.ich op geo~meo. Gelijk niot de waehte, mQHr het kolossale
verbruilr in onz", dagen de iudustrie voedt, zco is roor
bet n~t.iooaal ,ermogeli, nlt!t beli vermogen van eLlkeIen maar de ~lgem l.!eDe wehaart "an beBlisseode beteckenie. Bet kllpihl\l is gcde mocratisee rd, terwijl
Anselm Sal~lmon, vrijheer von R othschi ld, nog de rer.
togenwoordiger w.a8 van de arieto(!ratio VaD bet kapitaal. wier maeht door de concurrentie der kleiue
8paarpenningen gebroken i8.

0

~~ok·L d~~.;~~~:eIR:~':e;!~:·:ic~~utr~:p·I::~~:~lij~;:~

~:l'f~~~i:.jd~.t~~ild!8::at:~. o~,ot~~~',:.':::.~~~.:~:rul:~kakaouu. :

~
0
11Js ,len, een van meteelste t.' ntm opgetrokkeo ~choolge.
'.L

:~~w~3~:a~::0 z~: :ci~o~:: vt~j~m d:ror~!t:::~ti~,~n
VAU voor

t. WtH~ e6uweu

I !)U da!lteskeued .
~

t::

NoordeliJ'k

da.arvan voou. mon de ov~rblijfdeleu vau een /(rn.fplo8.h
eu aen dood~nk.pel der Kirg"e6o, W8Br"BU het tlak uit
gebakkan, met bontkleurig gl azuur bed~kte tl'Jgels beetao.t.
A.og ••lIdo don tor8t.nd van did .lr~k~1I voor 300
jBren heefli L , .R. Sobol~n btt lftllgrijke gegef(~UB verla"
w"ld, waaruit bJijkt, dat llri" !~root8 kfma.l un, door lIu
Sir-Daria eu du Jani.Dario. gevlled, het uoordlllijk en

~e.I.lijk gell •• lto yan het Khaoast ·au Bnch.ra betlproeideo, WAar mt'll tueri ter tijd oug6twijfdd Balloons
weiden en oeo diehtt\ bevolking aant.r()f. Vo Jani -Da·
ri", thane oaganoeg geho61 uitgedroogd, t.ou toeD Oler
eeo afstand van houderda kilometers ziju voortgeleill
door een 10 zuidelijk'e ri chling loopend kanaal tot aao
0.0 alad Karakul. T~r . bH~ikin g vsu pvlitieke oogm~rken werdeu d ie . 8tfeke~ ROO verz8od!ng prije ~egeven
doctr den beroemdeu Abdullah KlJnu, die in 1570 eD
later berbll.lllda UlalcH) Obiwa verwoeet-te en die "aod·
woestijn ill hdt leV-tin ri ep om zijn g~bie(l ontoegllc-

kelijk te moken voo, d. I'ii""dig g•• ind. Kirgi •• o.
T lla.ns echter dreigt die ,'or-zanding nOlldlotLig to war·
den voor de atad Bocbar" ~"1ve, tor w ~ er bescber miog
zij eenmaBl . kUlll!ltmB tig wiard in bet leven geroepoo.
Z!)oJang Rualand van TurkestnIt een verbind.!fig met
bet Noordou, O osten eu Zui'.it"lu z-ocbt, gevoelde h ... t
gaen behoef~o aa..D bebouwde oRsen in d iu woestd ste ppoa. D ij bet o ptrekkt'n tegen Chiw;, t'ohter neod ... ioh
ho~ geUlis van waterllo.nvo.,r en plant(\ngroei gevoele·lJ .
De!) 16t!D Bep~elJjb~r (!) werdeo Dnar hot heet op a&ndraug 'van de Xozakalpaken in de D elta der Amur·
Daria; alle landen op (len rdohteroerer van die rivier

~: ~~z~~ gv~:;'::~~ V~~i~~~eU~1jtt~;~~::~t ~~j:de~lI::~
dio ge lleelteo

EenLondensche meetingnoo len Augu.tus werd te Lo.deo e.a meeting
geboudeo am te prllteeteereo . tag-eu d~ jd.srlijk8che
dotatie v"'<?~ Prina Leopoltl, 'an wdke meeting do

I..aepenJanc. een

uit.oorig

v.rslag geefl.

D. heer

Odger, de befaamde meetingmai.l, di~ rl.'e,ts zoo dike
wijltl candidaat ,is geweost voor het Parlement, maar
telkeD8 !)VerVWD~eD is, wile president. ToeD er ongo
;-ij ~i . eCG Pg;'-';\Hl6U ilij"tJ" wMr~D, Wtil'U de meeting

seop.nd.
. OJger ... as bot .e:·.t aan Iiet woorJ. Na eerot ovor
~e . verkwisting vaD de atnat.!!uitgaren to hubbeD uitgewe1d, riep hij nit: Moat OeD jonge man, wiens moedt'r
~o' rij~8te vrov,w Van de woreld IB, ' nog 'ao on8 geld
worden ooderhoudtJ.n om zijn lusteD des te bt:ter te
~ kllOllf)D - -bot.vieren,? Hoe ilt ~let moge lijk, dat ooze

,.rtogoOWi>ordigiDg de.gelijke verkwistiog ,&0 's lands
!leld beef/; willea go.dkeureo. Ik .eg, d.t b.t .ch.r,delijk i •.
Ten slotte sl.elrl. Odger. die voo r £or. kioilltj. uiet
verv81('rd iI, twee · ~(H:i6Jutiu'~ voor om de bouding van
bet )Jagerhuis af 10 . keuren. V.rBcheideo red.naars
waren iogeacbrc.ven om d6 rcaolllti,,'s ·le : verdedigen.
Onder ben trok eeD

werkmaD,

met een inttlligent

uiterlijk, vooral de 8andacht. .
,W .rklied.n, .eido hij. ik hob .r niet 0p ' garekend
hier 't .· woo~d to ',oer80, maar wijl men er op san·
drin;;t. aebt ik 't e.a. plicht mijn .tem te voegen bij
han", die .iob v.rletten togeo bet ouw.ttig g.bruik
Yno bet geld" dat wij _~oo ' zuur verdienen. Bij ons in
Lanoa.tombire i. e.n herbe.g met eeo uithongbord.

bewooob""r, w",lke kUODOD beBproeid
worden d :)or ko.naleo, die bun wa.teraanvoor nit de
Amur-Daria ontv8ngen. D4ar vindt men uit loem samengestelde woningen, die door omheininge n van rietwerk om.geveu, rond.)m een baaein worden aaogelegd .
Op d. boofJpuaten van .Ii. ve.tigingen, Schurakban.
NU"U8 en Tdcbimbui begi nt zicb Rllenge 8('1l l~\'end i g
h.ud.ls,erkeer .to onlwikk.leo_
E.o tot duav.r ipgesteld ouderzo.k oaar d.n toe.t.ull vau do oude leidiug der Awu-D.ris h.eft be.
"W ez~u d ut het niet tot de onmogeli.j!theden behoort,
bet water VIlU die rivier meer DRar de KlIospi8che zee
te loid.o of "Ithan. dOD' mid dol van kaaolen o'or
eon

veel

grootere

uitgestrektheid

te

verspreiden

dan than. bet go •• 1 i•. Worden de .toppen lang. de
kBOaltiu sllaage de woonllllBts eener gev8Btigde, land-

le~ t~jnA~i:

nag mo~ten · worlJon ~pongevoeltg voor n Ie I' I!'
8. ie~e 8m~rl:jkAlle~n Ivobrwekk.en 8?mmigo gdDvo.olens In
h e m OOWI ~ e.urlg (8 egeerte am · rl a arme ~ In Oft'r-

ge 08 ,

dO,or I

~elee~deln

8 1\0 J8 uJ 80 . ee

~.o.:.lDmiog to haode~.n . Zet 'meo he~ r.chtop. bij

OOPfI;; I waOD.er m.n t 010 oPd' eeo. atoe ze,t en. m 0 ~
gee
lem aen pen U880 1len a Vlogers, uSU WI l 1ILJ
schrijven ell zeleH iukt eo papier. Geeft llleD he m
cigarettsnpapier,- darlolijk z.lekt f'.ij lijU to.bak en mno.kt
oen cigarette, evaoale do grootste kunetenaar in dat
vftk. AI die bewegingen Ul&llkt hij londer het miDate

t.eken van bewlIst,ii n eho
toonen,

Bloren.
Zoo

wtl.ooeer

wen

.o~d.r

em

10

dikw~~~ ~en he:geen~ hij

e.oig ong.duld Ie

r;ijo

w~rk

trncltt ta

in handden heert

w: g-

oleemt, Yilt . lJ et 00 dwel·d f a~oBdtoa dB aan, I,on t~r
'" mio.te toorn 0f on go u
a.n eo ng t. ogg.u.
Wi) men hem {8ten zingen, men be hoeft' hem sleohts
een pasr ,naudscho9nen ts geveOj oogenblikkelijk trl!kt
Lij ze aBU, neulDt d", bouding _8,,,U · vaD ~eo !8oger ou
begi nt een van lijl' bel(ende muziokstukken tv ziogau .
Ten : ,Iott. be.rt hij de ~ewooot. om allo.. w.t bij
krijgen kno, wog te nelO.en: gaat go voor hem stann,
dao n~ewt hij uw horlogo uit uw ,'f{'st.18k en steekt
het in de zijue, woaruit hij het zander tt1genstund

dao ook weer I•• t te'ugoemeD. M.n kan bem .IIe
pijoeu 8,md060. zouder dat bij ietd er \'00 got'oelt .
Wanhe er dlJ criais bij hem is geei:ldigd, dan is hij
v'o 1komeu gezoud.

Een roman in de Rechtszaal ,
Het " of vaO appol (gerecbt.hof' to P.rij. beeft
uitsprllilk gedo.an in aeD
m~r:twallrdig
pNC~8 ,
zonder Jilt evonwt\l van bet fautiliegebeiw, dot er aun
ten grondslag lng, d6 aluier is opgelicht. Het is edU
rOlDnn io het werkelijke leven!
1)6 verweerderea 'Was eeDe vrouw d er greats wereld,
m8vrouw duo gravin d'Yvao, wier vroomhoid e o wei·
dadigbeitl in den Faubourg St. Germain algeween gee

graviD een aUerlief~t

w.eisj~

bi) ~ich,

dnt .. it

hoords, ee! een bij aan groaf en gravin d'Yva~ niet
de ware, d, i- geeD goetle parLij .to zijn voor bet
meisje, dllt beide ,bunne dochter noemden;
p c ~.

wilde .chter vol.tr.kt met doa beer do Tre-

op word zij door do freule godag, ...rd ow ticb tot do
b.taliog Ie hoor.D •• roo.d.aleo.
Nu kwatn mevrouw d'Yvan eeosklapa ,met oeD (;IX-

mogain trouweu eo eweekte, weendp, kortom dtied wat

..n jODg mei.ie pleegt t • .doeo, maor ta .... rgoef. ! Al
bo.ri1 pogingen atuiteo sf op den oabuigzamen wil 'all
papa 00 mamn.. Toea ' lrod: zij zich, m et gebroken hllrt,
in het klooster van PiCP U8 terug en vroeg, daar zij
k08tgeld moest betaleD, vao ' mevrouw d'YvBo ~e !!

aooo

fraocs ,

Dd gravin we igarde en daar·

ceptie vOlJr den dog, waarasn niemand tot duner g~

9cbande voor 008, N ederlanderst dat
vreemdeii.oge.il e!lmnder opcclijk,o!Jwekkcn, om ill Ho!.

lood ten guuet. der dier.n werk ••• m t •• ijUf Hot i.
Diet. mind er ~ao bewije vao· de kracht d ~ r gewoontoj
W8.~p .,men een ko~ing, een gener~&l, &eo biB8cbop
eo 8eo · w~rkmBn, .• iet .. Unde .. deu ' eorsta .ite.t to I••en : , "JD{j zien de 8cbnudaieD ni et meer, die den vreemdeliugeo • . en tar.gt. tot , ergeni. .ijo. ED woldr•• 01 •• If.
Ik waak voor aneo; oed.r doo ' tw •• d.: Ik .Irijd . voor
- waar altbaue do bondeD. Diet tot trekdiereo
"n.n; onder deo derd.: Ik bid voor allon; an .indelijk Italio
misbruikt wor.len _-,008 op bet turr~in vau di'ercnbeODder d.nlaatete, d.n .... rkman. deu woorden dia,
Bcber~ing zijo: v?oruitgeatreefd J waut , eeno wet tegcn
mij(l'B i~zi~na.. meer oVdreeDkoDlstig de wa!lrbei~ zijn:
. bet mllboQd.l.o yan dieren zal bion.n I,o(t.n tijd al:'
Ik b.taill ·voo....llen I
,dnar word.o , uitgovaardi~d_
'
,':
Wehin. die ,',oor.teIliDg . is oi.t· volkom'bn in d.o
:Heb.ben gemeeDtebeaturen er·. weI : oeD8 ov~r nagebaail_ Wij .ijo d"arom p.r.oonlijk den jO<lg.ling niot
docht, dat ia do . lendeo • .w.ar d. honde. oiet t,t trek.
mtDder, gonegen, van wieo ' 100 Gtloatonds de V"oorzittst'
keo g.besigd ...orden, .ieh ook bet •• Idza"m.t· dolle
boeft g••proken. en wieu. mo.de.w.rkelijk.ijk.r is
honden v,er.toooenP"
dan ...ij a110nte ',.m.o. MOil !t •• ft ono So•• gd ,.a de
Zoo 8chrijft ' iemaod, ·die zich :' een dll)ar6lrijlrer ' i~ d~
b.er Gladsto.. be.fI; 't oalanga nog h.rbaald. dllt hij
.ultaj;eliEiode · boednoigbedea b••it. Wij ' will.n . nietAi . ditrenw"tl~ Doemt, aan ·bet Alg. H aIJdbl., Daar aanlei ..
liefer aanu"emenr maar dit ie .:een rade,. ta meer, . d8~
hij er eeo Dl;ttig gebruik v.o , mako.n .ieh geeo indoi.ond. exa,aploroo . uitg.eft.
kon:laten Icbepp. tao ko.to .an on.en ••beid .
Mii""'" d8 Redacl...,!
. , 1!I. b.'l'inden zi'ob ,m ano.n in b~t Lagerhui., die on.
.erl.egeowGo:digoli of oalk. beeteD. t. 'doen: .• ij !lebbeu . 14<1;'eo ·ot;tkele UW!3r lezers eeriigen invloed mochten .
geilwegeal lk v.orkl••r, dat :MJ .manneo )lun . plicbt
balitton op de po .., .d ..... tg.,ing 'of d.reg.e.iog .io.
nlet bebOOu ged ••o; enbijde a&ootaaode ' •• rhie,i.g.o
Holland, loud.n lij e.n goed w•• k •• rri.bt.n door
sullen ....ij .d.8t Di.t . '.:g.ton." . . .' . .
dien iovloed te gebruik.",. am . zoo mogelijk 'uit te
N. die. ep •• cb bogoo . ef ,orwarring to kemen . .Men
lokken" dat bet, a~oepanoen Van hoodeo, daar te laodo,
begon o', orte gaan . totd? otemmi1'g 00. do pre.idpnt
.-erklaa~d., , da~ 'de roaolntie me' algemeene stemmen.
_ ,.ang.nomeD,De politie-ag.nten blevon,u.til! o'p
.. elk • . men hu,men kr.chten.et; . dOD._. '1Iag90; 'sohop'
laUD PQllt, . mall', b.moeideD · siob oYerigeDs Diat met d.
pe., ve~wonulnsoo eo on,oldoeode voediog bOv.lldi.n,

~~~~ir:a'~h:Dd::n~·~!:n~;:TI~~ie:a~O n~:: ~:~:~.~I:~ti~~

. ~:~b:~e~r:.~:1:iji. !~~jd:~~uci::r a:d::~~~;.;;:r:~o~:~;

M.vrouw d'Yvao moet duo de

aohter.tallig. j.ar.

golden met oploopoode renten en verdel' 8000 fro per
ja.llr nan mevrollw de Tr~mogaio bataleu ell hanr boo
vendian de wettige erfportie ,:!olateo . 18 IJU Frederika
werk~~ijk aeo oangenomen kind, dan kaD tij wei ale
ar,cbr,kwekkeod vootb •• IJ ge.teld word.n 1'0o~ kiod.,.
loozo Heden die lich de weelde van een loon of
dochter willen verorloven.

ADVE:RTENTIENo
_ __________ ._, __M._._'_ ....__
._

_

_ _ ______.

Paarden Vendulloe

Maandag

op

den

21en dezer

120 Echt Bimanesche

d

PAAR-

DEN.

De.. PAARDEN , iu iaDg bie, Iliet aangevo.rd, .ijn
b.kend al.uit.tokende 1:1 e r g-g oed. trek- on RIJ.
PAARDEN (telloup.r •. )
Tu bezigtigeu uo den Boom, met commiesien. be..
lIuteD zich

baar

eerete uuwelijlr, met Etikeren beer Samuel Smith, ucetle
gebore. 10 .iin.
}'reule ]'rederiku. waH de oogappel van den heer en
mevr('lUW d.'YVBO en Dam met de jaren in lieC~ e iJ en
buvalligheid toej aao baar opvoedin;.t werd de lueedt"
zorg b~Btetl d, kortolD zij werd, wat m en te Parija
pleegt te Doe meu, uue j euoe fille Ilcc omplio, die door
mevrouw d'YVBD in de lOeeste arietokrati8ehe so.lons
val! deo ell.lon faubourg m.t trots werd gelutroduceord.
Freul. Fr.d<rika was nog niet laDg in de we.cld
geweo.t of .ij ontmoette don h• • r F.rdinond do l'romogain, ,'oor wien riij een groote genegenheid Op7Rae.
Ongelukkigerwijr;e wal!l de heer do Tremogain ie·
maud Eouder vermogeo, die juist zijn onts1ng had ge·
Dome o ahs omeler, uu oftlchoou hij to~ e8De Jer w eest
getierde on aaDzieolijkete CamHii;o· van Bretagne be-

Der Ru••iecb. Rego.riog ia duo d. Bcbooo. hak
weggelegd t. h.rst.lloo .... t door waub •• tuur en ko.t(Pad.)
zicbtigheid siod. eeuwoo ..... vorni.tigd .

Dieren bescherming.

van genbe~heeren Diet hoodeD geldeu J
van movrouw d' YvaD in 8anm'::t rking
dot er due geeo onkele reden _ was ~LO.
de Truwogain baar wtlttigso staat ts

roemd wordou. S.uort 1842. in welk jaa, .ii te Londeu voor do tweede man.l gehuwd wae, en wei met
gra.e J'Y Yao, wGonJ. zij te 'p •• ije. Do.tijd. hod de

jaargeltl VAn

gllsn

getuigeoissen
den Jeeftijd
gellomeo, en
' BaD 1Uevrouw
betwiKten.

zullen S 0 E SMA N & Co . . vendntie houden Vnn:

bouwBode bev,olking, dun zal die laud8treek. ee~ groo·
te aanwiust voor bet RU88iacbe rijk in At-if! zijn.
N iet zoozeer door beVo.Brba.arqtakiog ala weI door
het beaproeier:;a dar omliggtmdo strl!keo moet men du
beide groote riviereo, de Amur· eo de Sir· Daria dienst.
baar trachten te maken aau de bevorderiu g der wei.
V8art van Hu.uieeh Turi<eetan.

.Ie bat

on

verder .erkla.rJ, 'dat d. idontit.it ' tusa.hon lfred.rika
.n het kind uit het 1Qorkho ••• · ni.t beweEen Was; dnt

daobt bad. Zij v.rklaarde d.t freule Frederika Lara
'docbler oi.t was, dat h.t e.n kind w.e. betwelk zij
uit eeD work!lO·" •• to Lond.n b.d geba.ld eo dat zij
aan d. on dank bard voort.an aile boecbermiog weigerd •.
',De rechters in eersten aanlog ,achtteo be~ onnc',Jdig
",, 0 nauwkeurig ondorloek in te ot.llun .naar den burgerUjken sta.at van b\!~ meisj6, dooh waren 1 an me.e oing, d.t .Ii.t fei'. alleep, d.t tij .oolaog door me ..ouw
d'Yvan .Iodocbte. woe boh.ndeld, opge.oed en voorgo.t.ld • ."aD freulo Fr.derika r.cbt g.f op eeoja.rgeld
:~ ~:I:::.~.oldell .de gra,in lot eoo uitko.ring.an 8000
Dat ·g•• ebiedd. io. 1856. net gevoIJ '.0 d. re"bt.praak de'r 'roobter~ w88 Datuurlijk' een "olkomeD breuk

Advies BOOT,
No. 43 mot haar geheul comrleeten in,e~ntari3, thnll:t

liggende in het nieuw Hav.n-K.naal albior.
Aliu iuformatiiiu .ijn te bekom •• bij
(1231)
SOESMAN & Co.

De verkoop van bovellbedoelde afgekeurde

~"dvies

viutlen io

ODS

Vendu-LokSlI.l.

Op Dingsdag 22en September 1874
des morgeo8 ten 10 uur precies:
veilo ouditieu daarvan zijn bij bet vendu-kautoor n.lliier
ter inzllge gedpponeerd.
SOESMAN & Co.
(1334)

Op de venJutie vall Diugsdag
den 29 September 1874,
.ulleu ,100' de W.e.- en Boedelk.me, . ibi.r
mede verkf'lcht worJen,
de perobelen gel~g:eo in de Cbin i'esche Kalllp in Gaog

Gambiran Wiik L . M. no. 649.n 686, toeb.hool·~n d.
aou d. orfgeuamen vaD wijlell LIEM HAU1'ENGNIO,
S.lUarong. den 18 S"plewbor 1874.
NaU1oD8 de kome~ vo.oru .
De SecretBrie,
F. W. MAOA-tiE.
(1342)
------------~--------

Hleine Ii:ASBOEKJES.
M.t godrukto Huofd.u; .n guIJ.';. lijooo, z~.r gomakkeliik \'oor hui.elijk g.brliik.
(1096)
G. O. 'I'. VAN DORP en Co.

H!1ndleiding, en regelen . yool'dell '
KAARTSPELER,

hlsocbeo 'den, hee'r - en mevrouw d'Yvao en, freule Fre·

derikn, die DU m.t deu ho.r Tremogain in d.neebt
t.ad, a.dert ~oo dag vao baar buwelijk \Yerdbaar bet
jaorgold. ,Di.t Ultg.ko<rd on baar mao' wilee oi.t. , dat
• ij .b.t zou .eiacbeo.
,
Zoo kWlm men tot 1870. 10 die dBgon w.arin l!'rankrijl< .ijne ~oDen opri.p. nam ook deex-oflicier d.
T,olllogaio bet .zwaard weAr op en bij .nenvelde ' op
het ·veld ·'8u eer aaQ de osvers der .Loire, £ij08 vr,ouw
met vi.r kind.r.o iu bijD8 bulpbo ••endeo .teat achtor'
la~.nd • .
Ood.r di. um.tondigb.dell 0" ·heeft de. weduw• . te·
g.o movrouw d'Yvao o.n t ..... d. prooe. ioge.teld tot
opeiaehing van de 8000 fro on ook nu won.ij io .e.r·
ston .ooleg b'a ,a .aak. -no gravin me.ode .. oochta"" t.
moeteu ·"rpeleruu ··un · hoefl; door 1!aa~ · ad, ohat, Mr,
Allou; atukkoa . doen ' overl.s'g.o, die mo •• ten·bo"ii •• n
dat Frederika door ha.r ·uit . bet nlll · St. . M"ri~ Ne.

BOOT no. 43,

z~l pltU},t8

.

OlUBRE
WHIST.
BOSTON .
QUADRILLE .
TRIKTRAKOJPEL
A f 2,- frAnco per post f 2.25.(1097)
G. O. T. VAN DORP & . Co.

Ontvangen:

Versoh VOGEL'I'JES ZAADo
(927)

F. H. BOUMA.

Ronde Ovale
SchHderi j Lijstjes.
(786)

G. ' C,T, VAN DORP QIlQo,

Banket . Bakker
Bo

!fe.

D I 0

(1264) .

(198)

ke:r:8D

VerschlodigoZaad,
van I'ortn.tal door den, Heer OOLENBRANDER
ald .... met de mee.te Borg vel.ameld en· pe.mnilann
006 gezonde. thal1b onhangeo en per kat t i .• Ie bekomen
bij
S()J;'SlIIAN e. 00.
(958)

Hout-Aankap
(GEDANGAN.)
BoatelliDge. op olle soorteuvan,DJATTIE.HOU'1'.
WERKEN worden oangenome" door den Admini·
utrateu.
G. M. GRIBLING.
Adre. pe, 'poor Hall. G,da •.qa.;
(970)

Wederom Ontvangon:,

Jierste ell Tweede 8oort.1 J: Z E RL

BAZAR.

MQSCH '&. CO.
en

EugelscheMAIL:

H E I S-

IF 0NDElt-<JFF IOllR,'."

Om kind.rell gomakkelijk·. Letter. eo Gij/'er. teleereo.
il J. 4.-;(540)
G. t'.1'.VAN HORP eo 00.

prij. goedli90p.
B. KARTHAUS & Co.

(18,1,3)

Christoffel·· zilveren

VuH-Linnen Zakken.

KINDER-BEKERS.

(1340)

Ii / 5. en /.6.G. O. T. VAN DORP en 00.

(29!J)

B A Z A R.

Een nnttig prettig en mooiboek!

Uit eene der eerste· Fabrieken \lit

J. TER GOUW.

GENEVI~

Pas Ontvallgen:
ell

Co.

he~('.hrijving, zcgt _ d~ ~cbrijr~,r, van alleHei
gebrllikell l waarbij gezongen en -gesprongen, en
nntuurlijk ook gegeten Oll' '-gedrollken werd; aUe spe

;~.~0~jl~h~i~d:l~n1~iCli:nt~~v:~~eb~~~~~:oi~~:nto:n ~::~t~

Solide

De NieuwsteRomans.

·.Eengepasporteerd·"','·

aebb. jaren.in Iudi.!;, .in.betQ.zit .zUodo;s,n ,.W~~~:
IOD.cie reeomman~tienal.Ad~ltli8tra.tetil{ 011
Op:zigterzoekt~,ene ,b~trekki~.!\..: ".. ;;,.:,,".,,~(
Adre•. bij deU ,i t g eVe rsolOZllB ond'l.d!l.l~tL\U'
J. H; V.
.
.....'.
. ...•... ,...
(1006)

Prijs, in zeer netten bari'l met plnten.
/ 13.
(12)
G. O. T. VAN DORP & Co.

van. -verschil1t!ude diineusieu,
Oval. en Ronde T AFELS met pmchtigo

U Graveert PP. Steen en op 0
Metalen.
(672)

De laatste Guldenseditien. I-:1 u is ve n d

Gerard Kel/,P.r. 'Ben zo·mer"·in !let, Zuidcfl.
Afdrukken van indrukken, door den
ouden heer Smits en -' zijn

Ten Cate,
(269)

...,- .·EXPEDITIE KNKODUISSIE;· ~!\VTOOU.

vriend

(el:. 0, 1'. VAN DQRP & 00.

Dames-Necessaires.
on f 15._
G. O. 'I'. VAN DORP .n Co.

it / 30.

(751)

Praclttige· Perrij violet Inkt
ook

tnarloeren BIRden,

goed loopende .HangH L 0 It I.E N .

Expeditie van .II~ gooderen hanr de .binnenlan.
den van- .Juva'-,nasr 'aile '~111(~t8~n ,dRarbili~e'n "zoi:nvel
ale nMr Europa vol gen. bekendlaag tori.f.
V'ervoer van produ()ten van nr . het . et"Lioil
naa. de pakhuizen op .de sehoal per picol Suik"r I 0;12
• • BDdere productenI'O.lll;
Bij wegirlg nan de' Spoor, aonBp'rakelijkheid'" vo~r
onderwichten.

He~ uitvoeren van' KO'fllwissien' en het

om zelf violet-inkt te maken.
G. C. T. VAN DORP en Co.

(293)

B. KAR'J'HAUS en Co.

(1130)

HOl~I,OWU'S PILU',~ t;N

,GcI'aarlijkll Dianhee. _

De

~l:~t :i~~:~~~~~~:l;:·,~~:;~ i=:ie£~g:'i;::~~ir::;:!I~~~~~:'.1~f::

St. NICOLAAS Hebak.
Sugar Vanille Wafero.
Ohocolat-Louit
(518)
en van Korff.

lr. H. BOUMA.

GROENTEN

genomcn, til 7,ijn zr.H goml oll de zijdeo, der ondcrbuik ingewreVetil bete\lgc~eD de 1.welling dct bloedvat.en en regeleD icdlJce verkeerdt: werklllg, '\Vnuruit die ook ilntEhat. Beide_middeJen wetken
l'e~tstl'eek~~ tot ht'.rstelico raD het juiste cvenwigt Iuut;hen ge1Ocligheld en pnkk-elbaarhcid, zickclijke en gezonde nfscheiding natuurlijlre. en buitemporige lozing.
DOOB.jes Pillen van fl. f 1:1. en f 5. IJotjeg Z~lf von f 1. f 3
en

l5.

CheriLun W. 0.1L1STANtL& Co. 'l'tlga\ A_ J. van der VOOR'!'.
Pekalonglou W. ~j. HANA Solo ARNOLD en Co. en OONNAES,
Kbtten J. D. SJ,Um .l\[agcl:mg ,T. A, ZEIJDEJ,. Samarang GOETHART' eu Co. :J?E GROOT KOLFF en Co. WANNEE, G. C.' T.
VAN DORP P.Tl Co, H. L. DE LYON en
SOESMAN en Co.

op 'I, & '/2 blik.eu
AL S,
Macedoine van (ffoenten.
Sleepa.perge •.
Punt ••perges.
Dop Erwtje•.
Worteltje •.

Het stoomschip

1
~ ~:: ~:I~ ~ ~~~~{~, i!~ a~uc ~I~i:le~l: c~: ~~~ \I~~J ~~~~!~~·~:l~!~, \'~,~~~, 0~~~l!!clh :tUij;~ ~~
dill hct, bloc!] hernielJwt. Zij is -het dr.{o:elijkll vDorgcschrcrcn -gcn'ee!l"
mictdci dcr 11 ;uij6che gencesnecteu'\'oor dames ell tengere jOllgemeillJCII die [111.11 mallEPijnj hleekzuchl, willen vlocu of cD~cregelJ.bci(l der

Appelpent.
Peeren in Wijll.
Ge.tooldeAppeltje •.
Tuin Boontje •.
Spercie Boontje •.
O.pucijnder•.
Moerbezien.
Krniabe •• en.
Bru•• eloche Spmitje •.
Boerenkoo!.

ll1ellstru~lle (maallustolldcn) ,'i~dcn. Your killde~l'nJ _Gnjaaurds {-'n perBouen die .bl(jcd~nuocdiil ZIJU IS llel ue lIitmuhtcnde krllchtherstel1crt

ZU-prikkcit d;n eetlnst' hc\'ordert de spijsvcrteling eD, gcdt IIlln he
blocdzijllen,luurlijkekracilt'elikleu.r,
1
Het zelft.!e £,cncosmiddel met Male.~3 wiju tot
ouder
dell ll/Hilll.var. JJ~el'houdelldc-K!na ~'ijn, (Vin ,de
llem)herCld.

Eelle goedtl gelleeskundige
('alldgeving.
_

..

Puike kwaliteit, bij groote. be.teilingau .aowerk.hJk
Rabat.
(519)
F. H. BOUMA.

BA ZA R.
MBH-kofl'ere _Illst :_li,nnen fOl.idral1l; zwaarleer, zaer solido,
do.
zODder ruudr.al.
.
Kamfer-bonten Koff.r•.
Carpetten .in 800r:·en.
Voet-eo wagen mlltje •.
Kamer.potten groat en lllidde" Hoort.
W88c~"8teJle~, in, wit"Porcelein en nardtlwerk.

Thee·aerviesen porceleill jJffen met Roode, zwart.o, \Oer-

guIde voren en gedecoreerd.
Pres.nt-Kopp.n enpr •• ent-GI •• en.
O.i.talleo Gla.eo .io .telle".
do.
Kcmpott ••;K•••• dek •• I.C.r.ff.u .euz. eoz.
do.
Komll.et des,ert Servie •.
do.
'Waarlooze midd,eDIj,tukkeu" Ano.nBB ,l'Ogen,
I alf crist.nen Oaratfeo, . ~aa.·.cbotel., Tanrt .cbolel"
Sla·bakken, Ioher·vloolje .. ,. Wijn-gl •• en, Trechtero,
enl:. ouzo
(706)
B. KARTIrAUS & 00.

AllU' hen the l.wak van borst 'zijn, '_ of lflet ~ugcllcn, lJOcslen, hardotlkkige zbkiogcn gepl:tagd zij~, ~cbl'ij\"eu de 'geneeshceren het \'~r
hlij£
hel ZllidclJ
Fra~kriJk 'foor,:nahij do-ocvcrs door de Ultwa~cmillt:~11 ",on, ,(lell" zeepiJllhoom 'bege~rd. ,lleruslellde or de ,doel.
lrtdfcndheld ulqr balscmachUKu uitIVasemlllgen, kwam de BEER LA.

il

van

~:r~i;~lig! 1~;~~~:~~rJede~cnBovrad:~~~no,Pb~~~!' ~~n ~:~:I~~1g~ ~la!~e;Ae(~

(dee~) -vall

'I,cepijnhoo'ro (SIROP -ET, Pd'f1E DE SIVE DE PIN)_ te
H(e~oitien,: De, genccslleeren vcrzekert'll UI3ns ,dat _zulks he~ beste
borsl\'en:aehleed middel is. dat zij B,anrutlell' kUlllleo.

~ntuurlijke

Knip. enNagel:-schal·en.
. ZAK-MESSEN, met drie en vier Mes •• n,

KEURIGEETUI'S,
IIIlIt dri •. eD'ier$eJi;arelj.

i'l

opgelosl!' '

a-.. O.T;.v.4.lfDORP t»l. Co.

,.

~::IJ ::sst:l~t~i,~ei~e~:rt:g;~~iriv:r~~~Il~~1,S:::~~'jfJ~chnel~~~Q:~~~~~~Jl.I~:~C~:

bet 0il2.wt>lIeo 'd~r mllag 'en dt!r inlfeWQotleu, de slnpeloosheld, 'liet
geeuweu no den maalt._ijd"en,de diarrhea der'jo.lIgfl kilideren. Ie4~:e
flacon moe~ de han~t-eilk~D.I!: GIH~AULT en ,CU); drageu want_epu n
nam~llkscl!J.

lUatieovall Peril, tegcllde
vlt.eingen.
Om,de \'loeiDll:erl to gelJezen gchrui~t --men"dikwijls' iU8}lU,i,tiDgen
u,~t 'met8~l~houdend zou't; ,baa'aauda, _, dIe zamentrekken en !'.eYilnrJijk
zlJo; eo blj Myoig outal~kllli!:cn _en, Zllt~elltr~kkillgen verQorzll.k~n, Sc~

~.50·-

Dr. Goenrij..Dnvivier.
GIDS

.vall l)urijs (ln' bijiJlI Van ,rie

Goz.gvoorder BAKKER,
vertrekt den 20 dezer deB morgeoB 8 ;uur la&r Baara-

D. Agenten
11c. NEILL & Co.

b.ija eo. M.c •••• r.
(1339)

Passage naar Nederland.

voor lijders en lijderessen,
ao.n: zielden der ,Geslachts werlttuigen.

a/

lS.-

franco per post / lS.lSO.G. C. T. VAN DORP &00.

(401)

W ordt aang.bode. met hot nieuw eer.te itlas.e

Clipper. Schip

REI ZEN,
in den Oost-Indischen Archipel.
DOOR

Prof.

Bickmore

LIBERAAL.

vort.ald door

..... de 1101.1,,'\]\111"'-;8.
2 dl. /10.Dit werk geeft een volledig overzicht over den ge~
beel.n Archipel.
Een Alphabet"i.ch.n bl.dw'jzer maakt het opzoekeD
naar iets gewRkkelijk.
(542)
G. C. T. VAN DORP en 00.

De Samarangsche Zee· en I!l'and·,\ssuralllie Maaischapilij.
De Neder!. Indische Zee-. ell Brand-Ass, Uaalschappg.
Oe2e NederLlndische Zee- en Urand-Ass Maatschallpij,
De Nederlandsche Lloyd.
lleZee· en Brand·Ass. Maatschapllij Ooslel'ling.
De UraudAss. Maatsdmppijde· Ooslhoek,
sluiten st'e,eJa

\'erze,keringen

tot gewone

~ b~e~~c~:ANKa;~~P b~'f~~.hl.'t lok~al

conditien

Gevocro ,100' Kapitein A. B, WIERIKX,

groot 2270 TOD,
Dit prllch'tige Sobip, ruim iogerigt,- e.n -uitinuUt.end
u.itger'ust voor_ PaBsBgier~ 'zal vermoadeJijk begin' No..
v,embe,r

VaD

8a~8rang Yla

G.. STELLING Direkteur
en ageDt.

De·Heeren

Batavill,: de terugreis

aatt-

va.rden.
Een Doctor beviDdt deb ann boord.
Informatieri tijn te: bekomen bij, den' Gezagvoerder
eo bij d. Agent.n van bet Scbip.
Me. NEILL & Co.
(1343)

Sqmaranf!.

Kamers Disponibel
voor

door~rekkQnde

per~Ot,en" ~n

f"I1lPioll zoomede '.

roor, ,ra,et.e loges.

lIIevrouw ABRAHAM,
Xowang.
.

(1567)

van de Heeren

EeuHUI S:
in de B'l i n. de
(712)

S pelt. t r

'k~~ZOO•.

H. O. ROBINSON .& Co,
• Ittl

e ,,. ie". ,"

.f.

LONDENen GLASGOvV,
hobb.en ; than. tor afschoep ger •• d eene complete
D Size· STOOM-SUIKERRIETMOLEN .l1'et

C' IinU.er8,:,va~ 30:' x, 60 eU ~uitAng,ew,Oou8terke za.men-

gI.t.ldeoverbrenging beweging, Horizon tale STOOM·
MAOHINE hoog. drukl<ill~. met R~VERSING en EX.
P~NSION GEAR, LUOHTl'OMPenOONDENSOR,
,e;Nl;r~¥I~~ d~'~~r~el~l~aAUlr ;;JtJ!T~i:~~!~!nelr;~~[;~,~~: beDe,eJj~ STCOM-KETEL vaoGALLOW4Y .
yens'oDflcbadelijk is. M-oL :dero',iD~pniting O.lt'de' bladeu:,vaJl "laticd
De ],~achiDede•• erkie'.Due ook vcrkrijgbaar, zonder
van, Peru bereltlt, ceo scdert .. eCtlwell'nlgcm(;e~ ,bekcnde bOOID"OIll.,
luohtpomp en OoodeDoor.
vloc.IU'tfln, (e f~l'Z(Jll; ~id -_de hJder h,inollD ,~eiblil:e (lasen, dezo 1ll6tig~
\waal'- vI?rIlwijllen; -Dit i5 ,bet eellig~ gOMesmiddcl, :van",dioo nard
Voor nadere il'if~rmatieu omtr:ent- prija':eoz;' 'gelieve:
wie~~, nitvoerinp::ill,-R:uslnnd-lfooorJoo(d ls.' -~Mt!ll, eische d8,b8Ildtee~,
. nie..iob fe v~rv"egen tot de o~dergeteekeoden~
",€lOIn, VOIn' G.B.D~A1lL'I' e!~, Cie ~midon,b8Is' f:!.,n"ietWle:t'Lv:oQ.
THOl.\1AS SLAITER,
Hoofd·dopot.bij de Hee,en Gel,... LOONENteBai
..lilent, ~oor "JaM.
bnvia in',do' .voorn.n8DJet~',<Apo~h6keu VBQ. ~ee,r!aD'dl1c~~
of
(1307)
Indiii enbij G .• O.,~; VUDORP &Oo~te. Samai
• rang;
'(4.29)
"
Mo.NEILL&(Jo. SamaranD.
jilr~JI ~evea"de _;~cuOt!slu!;cr(m

Koning Willem III.

G. C. '1'. VAN DORP en 0".

(753)

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

el.l,

dcrt, hvual(

Prachtige ..Engelsche

spij",vcl'(ering.

lIet' -bcstll-ndtleel hetwelk iu: do ,masg 'de IIpijsvertering bewerk l is
de P~:PSINE: dlt beatanddeel ,uit _ ile mllag ,V(lU het, Jam trekken, het:
unverJQdedij:\., be .... arcD, het deuelfs 8pij~vprtcrellae, k.raeht docubehouJllo
de Pepeine ill de nlattg V!l~J dell mensch ,wanr dezelve ll,iet
aUI1\'I'c7.ig I~, te doen 0yer@'aan, Zledallf het vraagstuk door de. 'Pepslne
van GRL~I'\UL1' en Cle, te Puij~
Nuar daL zlllk~ de zltke, verLmgl ,-wordl dezelviJ in pocJ\li" pC iu
den vot:m V~ll Elixer ,tocgeZO,ndeo! men wettut dczclve altijd met voor~

~...

Almanak voor 1874.

.."all verzwakte per!!Onell.

1'-'inH1P~

ttlt.

NHD.IND.· STOOMVAART· MAATSODAPPIJ.

UILEN -SPIEGEL.

De JJZ~RliO[mENDE·KINA S1'flOOP VAN GRiMAUL'l' eo Cle.
AllUthekcf5 te P3r.lJs \'_ertJeni~l de tI\"ec IJute .toui~che IIIhidelen der

SchorBeneeren.

(1216)

Z.-H'F. -

van 'het helallg,rijk ftHilt,,1 haTer elagtoCfers. Ontler Holloway'S. beh.,m.

I1:eilikInaker.

Julienne voor.' Soe.p,

Holloway's Medicijnen
ooro;ahn uezrlt verzwukkcDde i.iekk zoo vcrschillcnd, CD. tIe wij.:e
harer a:mval1en zoo yerandclijk zijD(le, gevcn ,ten voldoende redeo.

Ontvangen:

'eD'

.an

Opruiming van eenige

WaSSer.

in.'

klaren VBn goederen tegen sleeht. 211,%.
Rekomma.deett zieh beleefdelijk ,oor het hondeD
Vendutien.
Snmar.ng Heer.netra.t. (284) P. ZWAGER.

Inkt-'knrtoll,

F. H. BOOna.

Prochli." KRISTAI,I,EN Kroonlampen, mel 23-- a. 5" Arhleu, dito kristal1en Tafel· en Muurlampen voor Petro!eum-Hsng en 'I1afeJiampeu \'IlU Stob·

11 t~ ien:~

(90'/')

De VrijmetB_e!arij, ge:Jchet~t in hare ze:deleer.

pn,rtijen' lliet uitgezonderdY

BRANDKASTEN,
(460)

i ......•

Wilsen. -:DQor,vuur"en Water.
,Gerri<rsen. Yijf j.Rr gedetaoheerd.
Beet.. Kenelmchjllinglij .. 2du.
Dr Jan ten BrineR., De ,schQonzoOD :V8n ,l-Ievrouw de
Roggev•• n. 2 dn.

Mulder:

DEV 0 LKSVI1RMAKEN,

Gouden Heeren- en DMue, HOlWLOGIEN.
KARTHAOS

(736)~~_S~yAN ng~:._~~~~~_

BJJOEMPOTTEN,

BENEVENS:

d~.

Lees, ···Reken, en ·Knbiek
Doozoll;

SchilderijGlazen,

l'racbtige .Porseleinen

K OF FEltS,

(797)

',.ij,·;'.'":!.4.'0;'::.tr, .. ":~flHur

Refleoterend91nlrdeo ....,r'llo(lh~.bliI1'l1'lt.,frllllllblbJi8jel!.
met Conditilillin;t80GDd~ aBD;@:'liifllg.lliV'fU:a.
dit Blad ·ooder numm~. d'llftO" .A.dfer.fllml!hl••. ~ ~

tot.de groot.t. afmetingeD, .erkrijgbaa. bij

Ontvingen

~i;;~:er:nue~~j.

A K.

SOESMAN.& 00.

(1104)

~ ,':

"

f/11titm6amarrmg met fJ"",ooging ·rJ... l'orlgelrJen.)
(991)
G;O,T.VA.NDOruren 00.

Dadelijk te· Aanvaal"d~•.
Het.aang~nn~~HY~,'

.. .
.......... · .

Konij~en .s'tra'k.t;~

laal.t bewoend doordenHe~r Ut.IEB8L•.... '
wed.HE'uSEl,. '
Informatieo bii

~
V ~ra.tw~()rdelijk1l.eai>otenrMr. R.' .YOB/9Tj\{A:N1

