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1\qo ten opdgt~ . van he!, l'er101' tll .~c hen e"" ,opesehe en inlaodeche . ain "tenaren ~ell groot ond.r~
Bcbeid be.taat, Jan is . de redeu ,barvou niet vor te
zoeke·n . Wer,1 'den eer.t.t,,·· g~e'i verlof toegest."u,
het eu.opee8c L. be.tuurzotl .poedig in ',ijll g~ l\eel e
raderwerk ge;;h'prd 1.ijll . TbaDs hlijv'J U 1'00' bell
ycr!of ell :p~o8iOl:nl d~ eenigc prikke18 hun ouder8J
vrietiJen
k\!Jmi 8~t::n t.e vcl'laten OIU zi~ll voor eon
tijd /l.lln .staatsdien. ! Ie wijdeli of beter ge;.egd DIU
op eeD' eerlijke manie<' "~Il 'de" ko.' Ie knmell"
Maar mogt' lile'; bet eou of bet ander beperken,
de . toel'iDed ambtellaren zou wdura verm iudcren .
r.ijm.~euia dus ns \"I)rlDop vall eenigen lijd ill de
gelegenheid· gesttlld worden, . hetzij DIU ziekt.;. )Iel"ij
voor 'pleizier, n~r hun 'UloederiaDd te gauD Dat het
laa1ste aan tijd geLonden moet worden, is duidelij[,
en uoe moeijelijk de gegroll(lheill vall (h eer.!.e reden te eon!.rol ereu . i8, 'weet ieder :'erlofzuchtige
arnLtenaar die bet meer eens i. mel, den doctor
dan met zich-zelf. Niet ,IllS nit Oleu~chlievend·
haid aileen 1V01'iil 'hell verlof verlcend maar oak,
en elil vooral, ni t slaatsbelallg.
Gebeel anum's is het goy"l bij Iulaudsche. 3mbtella.ren. HUll looeder- eu · mderlalld i. oc kolonie.
Den l.'OUrn3 [.LTU8ten' gro!!d dicm cell EUl'opeesuh a.m b·
tenllnr heeft. zijn werkkring tc vel'l'a leu, knnn~n zij !Iict
doen gelden . Het id daarnlll daL de kolouiale . wet,·
gever ' noeger zoo' goed al8 niet.. omtreut het I'er·
lor van ililandi!("he umbtellaren bepnalJ hoeft.
Zou 1.elf. de ordonnaucie vall 18 ;2 (Stil l. 110.
91) niet voor aanvulling v3Lba" zijn'l De voor·
naamste . bep3li ngen duarv.n zij'l:

.in

.. A.rt. 1· ' Ilinnenlandsche verloven voor eell Le·
p~ald~n tijd kuun eu om gew igtige l'edcuen vt'~l'll~end

Die zlIeht tot ollgemotivcerll behoud bij de ill'
landsche boofdeu zon ntll1fficrkelijk mill~('t' ,yordcn
zoo ze meet' te \Vet en kWfUntlU vall de '1~llL'opesehc
zluocnleving. Niet alldt)n zon ben dit 'O[\1Isporu n
om, op yoorbeohl ,rilll enk olo l'egcllt"en op 'J!\'Ttl,
een of twce europe.eilc tal eu" nnn Ie leeren, maar
hun'lc betl'ekking tot · ,ie EUl'Opeatlcn zon' eJ,' veel
beter 01' worden en tlaardoo,' het bclang van heidell, nm EUl'oponan en InlnndCl', C1' door 'geb:lat
Zijll. :fileu behoeft in tuaoch 'HI niet to vreel-en dat
iWO nan dit vool'stel eehmaal geyo]g gegevell wonlt~
Java's regen ten alo om HtrUd ",In het be, [uur . e,'lI
request om verlof zuHen iuzcndcn. 7.oo"ls we we·
t en zijn de mees ten zoo ann Inll; grand gehecb t"
dat in den eersle u tij;l wei lIiet veel verloi' "iii be·
hoeven to worden vCI·leend . Maar l.Oo(II,,, hot bl ijkt
lhlt el' regeuteu ziju die met eell prij1.ellSWalIl'digen
ijmr zieh op de hoogt.o st ellen van de E uro pc,ehc
be,ciJaving, kl'ij;t de maatrogel, hier !'oorge,tehl ,
oeuige radell 1'1111 besta"n. Die m!\atrcgcl zou vaal"
loopig nlleen UlO(,ten geldeu va or de regenten; andere hoolaen w ilen' wei in den eCl·,ten bjd goen
balloefto gCYOelt\1l hun ge boortegrond te veda':en en ook
; .. to'."" ....

'Bij ieder "erzoek om verlof mDet de
,,'erzoeker llaJluwkeul:ig opgev~n, we lke \'erl(wen
r~eds _ door he.m zijn genoten eIl krllchlcnB wolke

3e. In den veriDft.ij<l behonden ze
lmctcm en t.

cena

w"lwilluOlltt z.ijuo olltviugeu wij do

llluL g-o"d gevo lg i6 n(Hl ~ c'w Ohd gewortl"l1 tegtm de
rUptHUl vall de kBPIlB 'pl uht. Door even de sLaw L1er

Vl"ut. (Itlll(,lIJ!-'e to btl~trijJcu n, of COLI w~julg i \'un de
drub tlp tl t! u g ront! tegen tltH) 8lnl~1 nl~11 l ~ It'tgge n wordUll, vul glol uu"diulJ hUHllJo uw l;' r de rupsC'JI
o untiJd ~ lijk
\'t~rdl'eV4:u .
D l\llf uil, lIIidd . .·l wnlligt uok 1.0U IllumeD
bojpCIl ( j)t verdr ij \'i n~ VI,U d& rup~OIl' hij do tabldc, ~o r
IiIL' erlf'll wij hec ren Illh,d'l)/JwttJra gl'CIl oll llietll:!t ttl
dr)C II , m e t do vtlrmclding VIUI IJt!L bU\'l}lH:t!untl{lu.
EeD
prodJu ;8 f{ lcll li gt tc n ew ell, d.mr beJoeltlo iu, ligo.
dro e6(lm {,De h bijlls overa.1 om uil't' uuu w ~ 1 tegen weiDig geld
b.ko men ia.
J

te

])jucjaka r/a, 27 Oct . I n Borumigu kampollB6 te dazet'
p1Mt~lt!c KWtl.lli e n ccni go gt1vallu n \',au cholera Yoor, w e~
li e o cht~.' r ot.!J1 1.c er· ijp v t',~tli:5 c h IUlru klo r hobbeu.
Do
p ~IOtl ~l~

lUI wnllri!c hijnlijk, diLarl on ut t! t weini g

bij go J ,rn~

heLJbl:l u. J)oc ter's dju1\'lt, zoo nltl in ,i o gou\"t~ rJ1 0Ulc ut8

!;:'tJU

ld;ud~l1,

lliensirt\!leli/!!1 tier SlOOlllSdllljlCIi oycr .Ie U;liI11d
OC~rOllER 1874.
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Postkalltoor Samarl\og.
S{-Uitil'!l etW de J',.a""ollf~ Moil,
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Ih,\~('Ul hl!l

• 13

I l u l'o2\l
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E"gel,dte Alilit,
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:J ell 17.

D( c~mLl,lr,

~lulti .. g

clel.- loails tt> Bu.tu.yju"
~g

Octoh er

de98\'ODd" ten S llrC,

lJeoJ.loele n. l:'utln:n,a;
Il~n

1 4,: 0

HI

2" '1 11

~Iln

U.,tooA',

CH At:j4.~h,

0;1\1.1\

j,,'I :011

17~n

.... H dl.:o,

\'~ol gl'klaagll u,'er hd b.., zoek raken
VUll hricve,n, p api~ rell en pQ, k k~Lttl ll
cnz . op Il~ poet·
knntot'cn. , E~lI tjttllig.::1I0Ut Y0rzol!kt {)n~ to publiceeron,
d;,lL bij til "'~r dugen tlt::Il bri e, f wet do POBt ontvi llg: uit
K lld,te ll, \\'lI.nr\':1U do t! 1l \'d o p p ~ ~.Hjk balLl' tlu , spo,r e u
.lnH'g \'al\ reeild gellp t: lid tu t. iju . Up het O() llV t) I' t to t:h
s ll hrc~'f dtl fUII g 0Cl'oncl o pOBtlt1eeat~r te KI'IlttOD , d.a t
bij dit' n b.. id gtWl,.fH1ll in de bus gevollu eu, bful, waarllU hij Iw t vo or plicbt ulehl Jieu
t.lerst to cRch etee-:r Im, nl\oorUIl13 hem Iln u het Ilti r es Ilop r to :.:'~.ndc ll .
Ui l.J ~ L hovenst.n.a.ml u wordt ol)gemntlkt, dat Ilij die
met ti l: bt> zorging mll dUB b tHV tlst o lJ brief tor post b~-..
lust Wt1S, diuu wBnr:whijlllijk eorst had willen 0l:'der~
tlcileppt'tl , tler,k eJijk om 7.ic h. te \'erge wieseu of dio brief
geld ,buvtltlc , d och zich telt!urg esteld ziende, stn.1r hij ~NU
Illllllr zoo in do bUl!.
' Vij kuun,e ll hat publiek da"roUl nie~ geboeg " wan.r,ach uwen t'-gen ~lt:l iiliwtl\o pl'"l,t~kell onzor inlnudsclie
huiabedienden.

-- EOil .J'HuIUl OJ> Hu.ll1p ittg' geuoot eel1igan ,tijd
gdeden d\: UI.HlO l'~chuit.li';g VAll eenu uHchte lijk~ "illito
YRU be~ r6U ketj oet!, ~lell ha,l den man tillar La ;v,'e o HH.lr gewntu'tochuwd ell bij berlll'llld6 etilJetjee uen

pJull

I,

J

tllU uiuuIJ dl' t!ch~llHeu OIU lhw tuiu (tl kU,II!H3U
Hij Wtl!l tln ar blJkeud nl8 t:! tHI. gegoo.tl , 4~f'la.mllu

Ic i d d U .

l\.lu.1.1.t;olc ,en 1-""loO).h".•• :.; .
H~II

al t! 't WtH'~ onv oo rw:1.:1r~lo lijk ' /ll\n de h('tlril c~c nde '~i dr·
l,t! w u "ijn overg l! h~ ,;e r d .
"'~L
.. U ....HI
d~ U '<' II rI4IH't:!L< U II 1.IJU oy~r IJI;Hl Q, lgtuneeu

ill de ungbhdlm

0,

S;lw :wmg

Ikr NeJ . f.
Ku,t I.
tlUUI' .·Gell, ,\lijcl .. .. \',

tijn bi l~r uiet; g~nce8kund i gc bchtlildeling' wordt
ruitHfiien in een olivoldotludo !1\1,te [41.. 11 de inlaud8c~H~
buvolkillg vCfliLrckt, zoodat wunue cr CC II ~ ~,~ n ll ..-pltle.
miu Uloc;ht u itbra keu, lte~ c)' o6 l'eud eol d ~r berolk iug

tW wi~t

,,,11 .. ,,,1

B", u~-liCo"·lnll."'ln e 'u I:J:U"~Y~H It.
111,11 lil!ktl Uti ClINI'I 111 11 11.1),1

dus \'ool'uit., Jat Let

~tlkel' op

tijn

be~it.tiugen

ga lliu/lt. ZOll zijh.
Hij Invest het d"nfo lll 1.0~ slim. . ,m ogdijk nhulegg-en,
Eent brncht bij ~ijuo go eJerell ' ''"UI wlllude t::rgenll
in veiliglicid, wa~lrlH' hij iu do pluuttt dtl.&r,vau i-u de

IhuoN, (giilllia<h,"d,.)

VRn

It

'

ZO~'.Oo t~:;ig 'g.b~kerd' I~: ~I

~.: /.',al. .h.et. dO,.,. 10mpeD'Gv.,.lo.vgB•.~Tb., ".ta"ld

Heero.hap'

,Gu .itten,
ik vragen mag~"

was, ,iet .~~~.' W ~ v~~wac:hleD ' bur t6 buis, liet uw',

z•. tI.e,. p, .d,".t .

I

'..

'.I,

•
Wat i•• r vao J" dioDet, ala

i:::':~ :::f:,~i d.~.e 'er 81.,60' eeli .our mOe st zijil, \.·· .1,·." .~I)D.80~.iU 'deze . ~;::~~"'"
SUR. .

.L08eui~~t,m.entu; want.i.tll" ....

lOij

~,U8 III d ,

,lit mouteu

GOY.ERT.

$HU . (Ie>' :ijd•. )
beer I.e logi¢ren! .En ,hij, jI,lli vui.:
",'.<ll , 'jjn ml,ddagmnnl lnoct:on hobbl;lrl! E~n VflH1W lIe,e ft
Locb nooit ge-UUfLU ! En, OO\',e rt, ll i~ ,Jli.il"ld l\:["IU ik till
helD Ilolln uet, yrerk ;~ettel.! Rijk La Zijl" , ,ell ~;..n ,n(-g
vonr Jon 611 .uliulUsn H5jeblief te mootou spclu,lI! ' Maa:r
't iB ,een grOl>.t ~i~jcur, eo, dd meo8cIJ' mOt3t laerberg·
talH!] tijn; '~~g t dll Bcildft, (t'o ! Govert) Gauw, geef
Menser t'uu , s,t oal "en ,wlit t o drinken ' oak. ' (Zij .~ee.f't
(hvN't , een dlJ.t(J,) Tq<2J, gUtlW waLl "
1I~1l

,waL wit Aleneer ge bruikcll? Ooze,

,hp:~

uwe lDet

m.6.~ bitterijo ' pakken. It<' h.b o.l;1 citroen~bitt.r
<!f verlangt' uweo' 1'(lta 'aDdera pll

ell lOQag-elietar.

SUu. (6;'i9,na•. )
~U bebt , uet mAar ttl

weftt

(i;W,8 8 ;

zaggeD,

ea"het ,koat , ll ,IJi9~8,

want' ik trakteer vandaag; want· .iot ' uwe~

Menear! "mijD maD' en ik 8"heide':1 er uiL ruet, herber·
gieren, "ik ,wil ,zeg,gen, m~t .1,«?~e~Dentier,eDj ~8Dt, }V:6, b&,
bOt."en .be,t ~it,_t_ qleer te ,dO~D, w,~nt: ouder ,on~ gOB.eid,

wo

.~n:,rijk g.wor.Je";w.n~ .

we

h~bl>"l1

(Ie,. zijd•• )

Z~ kun oak niet zwijg(.'n! D8~
rl Bp. ;;.it! Dio tong ~1l van Eva's
dochtercll hcbbtHl bolCh, l.u~ ch tig vool "no populieren,
n)tou8 zijn )';e bij bet lUi~ijte iu bBw;1 gi ngf nat l'. tlg ik
ID.IlUr, w~et j e!"
.
Sun. (i,gen de" Baro".)
~ EII DU lal,an " Wtt eell kll8tet.dtje' ~~t,t8n', net, ale ue
1!'rellletl , iu, he~ ..dorp l,l~bben~ e:'l '~e,tI , kom.~ nu vaodaag
voorgoetl ' tbu.ie, en nu ' moot te .lh11jea ' gok leed gaan
en' worden bedi a~ d t:Yc:lI"lo all~ grooto ,dam,ea • .E~ mijD

• Di e Sanf, die Slmr!

I! Z~O' D vt}or08o.m

logtlment ' is \'sn alles g~ietl , r90uitlD. 'Vj~t

· ,Ei, oi, wei
't
h.ol .
m~oi, om 't-ijo ,eigeu vrouw r.oo'n complomeJlt t6 rna" ken ·, tegeno"e~' e~n ,iOO~ n&Ul,:,D vre~flH(eliug! (Ter :.lJde,)

~Oob H~.'.I •• i• . II.t oiel' - It .. aag dui •• ndm.i.\
8X~Qie,M.oeerl Ik da.bt dot bet . miju do.llter . Kee

geHh Het! chi ~t.cr IIOL~I, tHI , Z&\

mtl ueukt:nr Ik bell toch nltooa zoo f~t·

GOV'&R~. (1.'00,. , dftl BOTon' buigtilde.)
II W""lkom · bier, Mijllhe~r! J,, ' Deemt hoh, hoop
ilr,
miju : Ho4w Dltit kwalijk, dat '16 dan r, ZO(I'ti klcino vergilJiting beeft 'g ehn dr ' 1:?wld~11 ill · 'I~H~~schdijk , 'or)ral '
vrouwelijk, L.P Do Ill,eea~.n VAU hot .wal,kore - .'"gg'
E~nkk8r~, ! -:- gef:jln,~ bt Itijll ~at 1~a.(1fOtig ge,b"k~rd, uat i
zag, ik maar, weet je;: dat z~jD ze.
BARON. '
RVo1ttlrekt niet' guede vritmd vo16treH lIitltl"

taot"'"1' .•..

'iid,,)

Ymn

r: E i ci , ' do 100,000 ge trokko :l,!n ,DA~ lit \fn.~rlijk ni et
lIIi (!" ! Een uardig npl'oltje vpo r 4eu UOfl:lt! IIi wenBc-h
julu, boitljeB Va n liart~ geluk met. J ot "buitt'nk"oeje!"

een oud Jiefje' vall baar i~l Altijd ook zoo ' baaatig,
loo.dur ooit ~oor zich uit, to zi~n! ~8'Br , is' op hoI! Nu'
het 'WAS te ' waoliteh! Dat 'zeg ik ' 1UIla~, weet je!'"

' GonBT, (Ie,"

-

Ul t: (luti celiug, (!at du or Vt~ tl ill l. lallrlbouwer - tit! drab
von d·.'11 jlwII"mlclJOll indigo Imip (/etltek-wt1detnn), 'slttede

BAUON,

GOURT •. (ter .ija•. )
. Ben mooio , cAram~ol~t 't 1M :'w8&raeb,l ig, :allWf'. bet

.AI.weor zoo'Dkleill, Iier jokkeDtj.vaD vromeSaarl"

Soerak(lrla, 27 ' Octobe r. Hd' 8toffu lijl~ oversc(ivt van
deu pt\ugeran ArlO Priugo l,oijP, werd Zlll.urlJag Ulur~
gC,1l HH' t IJt1t ge bruik olijk cereltlOui t!e l ter 'aJlI'd e btl,
steldj het Hjk -werJ op uitdruklrlllijk v~r lulJ gell VtlD dOll
oYl;!rlt;dt"ue Diet op 110 lortll, t.1Jijke bugra.afplllQLH Imogiri
bij:!.A'lJle~ d, llUllir in cUU u . bm'l' i,11J , Hed(~I'~ jn,r,6u door ~ ie_n
prll rM ~1' IIUH,ktil bogrn~fpll\fttt!, in ,dc deaR \VirolJarHJ
t.ij K('I~lj ~ k ond ~r Ku rtnsoera.

nl\u dan, ik we ll8c la ill dit !ogewcllt
cen a
twee nfl(Jbt~ H te \' e rtof)Vt111, II, zi~ in IH!t gRDiJ cho (lorp

gebreUk arnrett (eieD Iu:t liJl.

::~:·i. ~:~6::~ :~fI:~;'::e:~:~t~ J~~le:~;d::'I·

mail.

S....ll, (Ter :ijJe le!len GVI'<1'I .)

(Barl)'R Dan Bie6er, '('in. IJe voriflf!p, _ Baton. van lJie.
lHJ"ttin Ireedt" /noadteri!l gekleed tn met :een vqlie:ve in
dB h~na."J4 gtlagkamer ~innell. Saar' ~oorf , hati ; tnd "it.

vrouw? _ (Terztjde)
ZQU ~e v'rij

ht.m Au~",. 1~,!- ,4;.

volle

Iwenlijk geweeat, ZO~ goed al8 hij U;1l3l' deniulU durft,
dat ben itt, eD ik bon llU t.ocu een damo OOk~H

E e ,r .. t ,e . B edrij f.
Tweede Toonoel.

.~Ii }'; og!l d rb~

IJ1tu~,oheo 'iord& ellD lJelabgb",bbeou~8 _, vl'ijgr:1:ttell, "oo k, ui' Obdllr
dagea. hUDDe . brieveD aan lid . (Kut,k,~I,btu~ r _'e: ~Ul!lI ., bl:jz~ rgeo. , ~
doon:endiDg \'a n bi~r beeft III~e,'~ 1'1~la per eeTi t verttt k,ke,Dde ' ptu;l:
Het u!.Ir vao sloHing vvor tli'l post om d,e (?,nl i. dei ,~rtJnds
te,D 5 , ur.: om de Wfod dea mQrgeuiI IlIa , 8 IIlIr. · lHl (I~ de ' Zuid
met alkeD , ,,')ortreio de. m,orge M teo 6~ til ' " 'oorOl .' tl tire,

,T~ l e, Goot! loe, eprtlck jij tascn, .dieu ~l\~ueer ! Ik
ben zoo verlag-en. Hij H~bijflt' zoo'n voornno.m Iwer te
zijo. Ik tlclllUUU me b ij uB de aogen nit: 1.oo'n Vfucm·
deu meneer i,n de ,armen te v liBgt'~' 'Vat moet hij

tooh wel

- -.'...o.t

gevlog~nJ

th"" ,,'-' .. .: .. .., ....~ tJd ~ ChH.

:n ._v.

In "De Dl'nivf;'ntros."

,'. ,.'

V

~ ~l J'o " " . .... y.,rt;r~h vo'n .•- .. 10 ..'I'''''.~I.

zOllJen maken.

Tqoneeh.pel. j 'u tW"ee ' b ed ~UV O ll.

.

Uc:a 17eu "an allr: ti IUAall'l.

AtJeh mat 81ke }'raOlcht

LlJN S,\M.tRANO .,..VORSTF.NI,.\NDEN-WILI,E\I I.

Zie,loar bepolingen over weikel' libemliteit de reo
geulen "ieb uun niet zoudeu hebbell te beklagell
en Waa" V&li SD tnllli g~ 1I altb,ws zeer zeker gebrnik ,

' FE UIL LE TON.

'

Makasaa.r. Th:n9,r..Koellltua;' ai. ,-tn '
,H olukJ'eu.

,"'t'lderlanIIIHlh-I~'dhiche ·Spoorwog.Maatlcba.ipU.

001'

hUll

- -' -

fiiJA.MA.H.AlSG.

~llftiRta-n.·8 'VesUlltul!jt., '1"'e]oll

Men .iet hieruit · dat .de iuland.ell. ambten.re"
niet 'verder kUlInen gaan dan lot de iudi.elI . grens.
Degelegenueid am het land 'vnll hUll heer te leer'e n kennen . ontbreekl .hUll geheel. En tocb Behten
we hel van groat bulang dBt die hUll gaa nde ,rog
wordt opeugeoteld. In , de . eerate plants ' zon den
l.genten e~n buiUlnlandsch verlof moeten gesehon-

'~..~:.• ~~:~t:~:ld~)e.e o~rIe

~ ... .. '-' ta~ h •• _

.'

BinueolaJldsobeBerigttHI.

I e. Buiteuhnd•.ch verlaI' kIln aIln regenlen
worden toegestMll "oor cen jaar.
2e.. AUeen zij kOUlOll d3.llrvoor in llanmcrkiug
die bekond zijn met een euro pe,che tM!.

lHltiU !:: I1.'"

aangeDamo.

1t.; 1 1J1 tJr JU

magt
vinden, dan zouden '~' e, ala l'e311111pti(l van hetgeen
we zeiden, nls vool'llaltlrt.fe bepalingen wensehelijk
uchten :

Art. : 3; Vcdoven worden .met behond van eeuig
tractcment niet varleend voor een laugeren. dUllr dan
aanvankelijk van dl'i. 'en iueL inbegrip van verlen·
gingen, \'al~ ZtS ' ,~aandeu.
Art. 4 . Verloven l.trengen het be'l,oud van :"01
lraclement luede gedul'ende 'de <,r.tll maund.
Over den verdel'en tijd wordt h•• tf tradement be-

Wilt

~._ • •

~oo tlil vO(lfstel . iutusschell een goed

bescbikkiugeu .

,araHm ,

,1 .. k ,~ ",,4...0. _

~onderiug:; mna L l'tlgcl toelaat en hen! bij creuLucel
verlof !laa r Europa, niet in het volle t.racteme nt
IlIlIt" Werd hot vcri,,!'strnotemonl een f hOO, goe"
regent die vall het aan bod ge brui k ZOll makel! .

Art. 2.

III~, g()l~de

.... ... 1

nen betll)en. Zells bij de regenten ",11 diL luatsle
eell bC"WiHU' zijli, zoo men omtre.nt hen geen uit~

vall , aanstelling vool'zien.

her ,e8B, 961'keerde ,oor:,
Eeo jO,oge .~ei!l. in mijn

~

.. ,

, '. PrijR .tler Adverl,~lIliilll~ VIllll--IO. .wO()rtlell,. VIJ().1'.2 PIUlllSiJlg., P,III I .• ;'
:' VOHI' iedere volgelltle fi w~:,nle/l f (1,6(1;

voor gelleel NederL -ltulie / 12.50 per halfju~r.

Co,

keD kunnen worden. Khiagl mon or dikwijb o\'e.r ·
, 'dat vele manit'cgden nlOeten af.tuiteD op de ~t ijf·
boofdigheid .' vun de regenten. dit zo u vrU w,a t minder hel, geval Zijll,' wo ze een tijd lung ill eeo enropesch e oillgeving konilell v"rkeeren. Mell ." or III
tijd - en zeket Ulet reden -,- op uit goweeat .01) '
Vee llllogelijk de illiandsohe gebruikell el' gew ooll'
ten onanngd". t to luten;. doch hoe dikwiJls J nllrr.!oor
d~ meest aallhtl velenswlUlrdige hel'vol'ming 8~hi p
brenk leerl, is vootal \lit de gesch ieuell is der batsto
dertig jarell voldoende bokend. Men lll oes t "trijdeD
tegon O o~le.r. cb e bcgl'ippen , die llleel' g egro nd waI'~n op den adal dan 01' cell welbegl'Cpen oekollOlHie.

w<lrden nan iuhnd5chc ,.lllhlen'l'Cll. van Ce ll akte

DB,

ell

i

Verlof au.n ·Iulllndsche
ambteuareu.

I

AbonuellIen t MI.l'HS

verl.de. m••• d

de 100,000 nit' d. lot.r~ g.tr~I'k~., 'en K~,; komi ouk
_v~t;.~. 11l , 'tb!li.~ · 'I LI..eBO. knapp~ mai~ • . Mon••r,' al .eg
ik bet ••lv.r8 VlUl mijn · oigeodocbter."

m oot

( 11"

:~ ill\r dl\do tijk

: Kat'l, ' die ,er ,zoo ' Iiaf uit.sie~" weet ' U, Mencer, zal nu
oo~ wel sen bee r tot , ,man l{Unne~ , krijgen" ti~n all"
eC !l -vinger, maar ~e ' zulJ"n oppaBAenj, want, ziet
zo
rDo et 'een' rlJlt heer 'trouweii, .diCJ: oak tHlO brsft f illM}

u,

i fl~ w"n~ , oak tle,li bravo' ~an , is gouct waB' ,~d:
ik ..• 00 ••• k teugen m••elvera . .·M.•• r ik," heb
ecn. gOtJdon korel ',van O('n ruo.nj 0.1106'1}' w ~ u
~~t ,Goof ~at mind~~ lo~v waR; W:~Y.t, }~_ie~ li,
bij kan 80me 100 raar dOllU, zoo onftJrtso8Ijlijk,
GOY~.T.

Nu, ·.BuS,"r . val ~ ook.

(t"'ija•. )
DOg aL ' iv~t

nat ' z~g
~och

ik

oak

lU~ar

Maoeel' l

wout uI "

ta, aebaven

'en
t. polijeten, wil.e met degroole IIii ·kooo.n me".
d~B~!' ~atat,~ti" , fahoeD! , OC,h" :W:~f doot.' ~.~n ' er .tig,so'.,
liji< melll 'Hetkost maar hander. vnl gelda., eD . 't gee('t
Di.t coovo.l! (Bi; .Irijkt o••r 'ii~'1. •• d tn.• inpt.op tkftlijUtlll;".

lIl.'Obolr (8811 aWIIN,vlerlamte kiot, "'M~lo de jamil ge.,

I'D(I

mo.1

JaVllID, MlIriomeIJggolo, nit de deBIDaV....
WOOD, i. t:ljD ',"Obatten, ,te 00" wa,ren) IIDd..., gooderpn leg-, ' ,k!'\jgt eOD geregeld, baloot vaD,,' ketjoa" di.. be,mgOI"."

menlijkberoo.eD, lijn bDi.in brand atokene,! tot
niog' kwamen beatormen, .wa. bon eerate rrAllg , dan
Bcheid hem .ormot)rden.
, ," ,
'. .
oak nallr sijn gold, eo kostbae:rhedeo. "',
"Heuelfde tooneel ••n roof 80 braud.tlohtl"g wordt
De but 80 blaDcgaf hij hon co .Ieutol. van .ijo
oonige dBgen later in dtloabijbeid borbaald.
g.obok en de schelmen waren •• chtin buo .cbik bij
Intues.hen blijftook bot regentBob.p Bro.ot niet

::p~::':~~t~e'::~:·:.:~~:er~::g:~~~~a:":~f. ~m

h;;
bLlit ,ergeos aamen to deelen. Spo.dig "ollen de ba?die'en wei ingezien hebben. dat h.I,' alies ".arll.htlg
geen gaud io, wat blinkt. '
. (Vo,.le.l. )
DE telegr&pbi.oh. gameenocbap ta.s_hon Amoy' en
Shanghai is wederom 'verbroken.

va., k.tj ...•• vorschooDd.,
"
'.
In b.1 regentscoap So~,.a" ,e,. be. de ohIDe8ohe
ouokerkoker van de fsbrtek Sedavoe. ,die, _.n groot
d.el .ijoer goederen door roo,erao,et "egvoorlm.
tOr"ij! bij b:j v.... t nog eoo wond opdoet 880, oijoe
hand.
'l'e Matio6oro wi:'rdt Qen Javaau dool' lIeer gevror.e
tlen8 ougew:one' - vfacbt
Ii'DuppelBlftgen ont·

diev\!u til'
WIJ veroemen dat aan de

beeten NORTIEll,

J-UR-

JANB, KLOPl'ENBURtJ-, HOO(}BNUUlZ.RN, WHiTER sa ZUL·

11f1B1J.

BERG is afgevraagd of zij ganegoD zijll op te treden
al9 Jeden fan de oommiesie YlllJr tiu hBV"'llwed~n te
Samarang. en dat allen daorop een bavealigelld 8nt·

Z60ver schij!lt bet' tilane gekomen dat ruen zich in
den laten Bvond ,niet mel.'f bij itlmBOd kmn a8nmeldeo
zonder voor een rOlH't:'r I)f inbreker te worden !langetien. D~ ~·erwondillg YOU den Europoschen 8lJoorweggcem.

woord gegeven habben. HunDt' b~uoemiug daartoe
wordt dUH eerstdaBgs 'Verwach~.

ploijeerdo B" bij gelegeuhoid .." eon b•• oak ,bij deo
heer S., wordt sltbaL6 do()r Qn'en berigtgijivtlr' op deze
wijze verklaard en deelB verschootHL

EEN' gepeDsioneerJ EUrOpetlBCh sergeant) wonende
op l 1alOan!1,
beden door opililnging een einde
aan Eijn levau gemaakt Wat dnarvnll de reden' is,
hebben we DOg lllet verllolU~n.

beaft

RET wark aan den weg vau hier tot Kend"l iB DU
afgeloopen. Du ','roegere boogten in diell weg, die
zaer binderlijk waren en de.u togt D8tir laatst,;enoelU·
du plaata DOg 01 "iertraagJell, zijn thana YOQl' zooYt;lel

Handeis-lierigtclI.

TEn. hoogte van Gendi"gan loope::1

,den weg eell wag om tIe ~uid

ell

VDon

eel}

den Bod/omp
de N oO!'d,

Dill

bewoond, prijkt tbQllS met Nmu goode verl,ell"u"."e!'wijl. de tegenol'crgcBtelde weg, wzmranll
european en wo!:'en, dCi! avon s en deB nneht:3 iu dit.:lptl
dui.torni. gebuld blijft.
Men vraagt wat da~rvn.u de redoll
mededeel.ing bij dat ann den gotHl

nll voegt el' de
weg dl;l

Saman~"!11

29 Octob.r 1874.

K~~FfJ. g~~Ti,ereiding:~ ~!:= :~~ ~~:=Ikw~~~:it.
r~ct

foodat die drie wegen eeri kruiaweg VLlrrllOIl.
Dd weg om de Noord, bijua nlleoll door inlanders

door de Haodels-Yoreoniging ta

IN umo.

No. 14. J 15.50 voor

leYt:rbasr geboden.I 3,25 . ...::. .. I 4,30.

apt'lciald f)ummf'ra

di·

Suparieure kwalitoiten

en kele centen hooger.le 8oort. f 70, per ko(Lie Bcbl\8fs.

KOKlIUIOEN,

BUFFr.L • I. Soort. J 0.20 per poud.
IhssT. J'sva Soortell, 1e SJort f 7, 2e
COtl8umtie.
KLAPl>El1 OSJIE
25

800rl;

f 6 voor

r

KATJ A'-SO

HO':TlNO

,7

.I

24

~~ kw~l.,ll~, -::.

Wi"el'wo,.. op

".r

I.e

,16 ~e~~il:l::
haars.
1
Hollaud (l ,wi. dBta 101 it 101 'I•.

0.-

Fa,':tl}[ij pari.

hoofdj.k •• woonl.
U1T JJjocjn wordt a.n de 1:31 0 III P l' 0 Ii M, e 1 • ij 0 e
het volgende mel\gcdedd:
De vermetelboid v-a.n heb Djocjatlcho geapuis is llOg
Elteeds toeoemende, 'en zoowel ]]t11'0Pt~atH1U at!:! chill~~
zen en inlanders worJen beur~elii.lbl:1 Je tlupo vnli
bunue (,ngetemde roofzucht. ,Voar men ook korut
loopt het gcsprek f},'e-['
brglll, lUuling
en malil1g kroijok; en het
die UIUlg·
sats onder ellmnder een
aang~gaut1,
want bijna geen nacht gaat N' yoorbij, waarin ze ni~t
op 1'ooven of ate len uitgann.
IntuBschen ,,~erdubbeH de policie haro woakr.aaullteid,
en maBlregelen faD ba!'G zijde, die tot dllijverre r.el~
den of,lllmmer beproeftl w~rdo[], worden thau$ ill IwL
werk gesteld. Men houdt spionnen in meuigle en
patrOU111eerli meij OUg~WVIH1U lJ H)"I, ",1."''' " ... , 'oU Vl'o'~'~'
van degenen die bordeeleu en IUllfiOenkitten beZOclkeuj
men houdt bet oog op persollen die getm vasL Hlrblijf of. geene vaste broodwinning hebbenj men doet
onderzoek Dsar degenen die tich nitgaven veroorio\'tJo
boven hun bekend l'ermogeo; en zoodra bet eell of
ander eenig ongunstig vermoeden oplevert, lllQ,n.H lUeD

het noodige r.pport. Doch in weerwi! van

<lit ..lies

knn men er niet in etagen den onveiligeu tuestand
van Djocja t"e verminderen, Jaat staan daaraan een
einde te maken.

Hieror.der volgen eenige .t.altje. Ilit d. jong.tvH'
lo'>pen weken.
Da J'avaall 'l:rosouo1 uit hat regeotachap Nrwygoeltm,
door Dachtelijk rumoer opgcschrikt, verneemt dab zijn
linkerbuurmaD eene koe ouMoleu ie, De dief hesft
ecbtsr reed. eeo piel,.teek opgelo0l'eu en de koe wordt
achterhaald. ~rrosono kan zijn slaap weer hervatten.

SGRRH PS -B HRI GIHN.
'\'''''11.

29 Odober Ned.

Schoener CIQra, Siml,son

Wille""

te Soerabu,ii,fl..
Caribou~ gC7.ag\'. 1L G, Kellllt'.ij, van Bagezagv. G, Y. d, Clevel, van Port Darwin

26 Oct.

vcrt"okken

Schcpcn

Batavia dd. heden.

De stoomer rOONcaar18 is gisteren middag Hlbier
aungekowen, UIJ IYalllia hedHll. De OO1lrad is den 10en
dez~\r "lUI Nieuwediep vertl'okken, en de P/iJl8ea ,"meliu
plU!tleGroe dOll 2tlcc dczer Gibraltar.

der HandeIs-Vereeniging,
)-l otf erdulll, 28

Od. Best ord. 2a

w~itJ

lwist./v);
9'/. tt•. grey ,LirliOgB
calieots I 4.30.

de an.dere zijde la.t zicb de.olf"e beweging houren,
Ook daRr is een reedief met goed BUCces aau 't werk
Ktlff\j 55 3J,ti vast.
he~

regents chap Pell[lasih, DOg
oen jongeling, wordt op den openbaren weg zelt'B van
lijn kris beroofd en uaarenboven misuanueld. Dtl~e
begal ie door de Policia in cell bardesi gearresleerd.

n f 271/{; "!lst.
f 65, koopers.
:rhee Kerkhoven 90., geHnillle~rd.
SHik~r No.
'llin Biiliton

DaHlllr

nDe wereld fa in' 'l'ep en roer."

3'/2

tltijgende.

't '~~iltsoen iEt griUig,- laf ell duur:
Ik ncht het dus een dWtlM kuur,
Zich daB-raun steode to storet!. (bili,)
Och, me111gGen die JUf!;'" wou doell,
Za.g rae, alB offer van 't futsoen,
Zijn vreugd en geld v.;rloreu! (Ms.)

Wat ziet men dikwijls yoor 'L f"tsoan
De dw••st. boHesprongen doen!
Dat merkt men aile dagen! (hi•• )
'Men Iigt ooms g.nsche dagen kroill,
'M...r geeft pa.tijtjes. eDkel om
Do. wereld t. beb_gon. (0;,,)

J

K'RON.

.r

aangenaat:l dagje met die (JUI.le, praot~chlige aloof en

Mijn .Uerliefste ventj.!"

tevens."

met dien .ooden dillbuik! Het legt me mi •• ohion geen
windeieren ook! Wi. weel! W. wilen zien! (Tot Gom'I.)
WeI, maat, j~ uitnoOlliging wil ik, ia ,'t gebe,e! niet
vermo,e id, en

bierdoot dortlti'g

wacht reeds m.ande~ laDg;
hij niet, al beeft bij't bang:
't F.boendoet ,hem v•••m~'.bten. (hi •. )
Enboeren 'llanstond~ta voldoen,
Acbt P. in strijd met bet faboe.:
Hij ,h.at oijn Boijder waohtenl (6i8.)

Baas

~Dijde.

Tochma~nt

y.ulltJll weUicbt uit't Ql1vt!recbilllg .zijn te wden hoe bet

"Is Meneer d~n komen loopoD? Hoi, ik rlacht d.t
groote lui' bijkalls uooit liepeol En wa.r 'au daan
komtuw,,1"
BARON.

Ook'voor den bo.cbbouw was

u.

In.t.te kwart eeuw

een Li~~ van 'g~zegeuddn voor~itgan'g".' DlJor beters
wettehjke bepahngeo l verBtaudlger mnni':'r 'Van aan..
p~antillgeD en kappingau; door aeo, uitgebreid net van

B1lIlg.legde of '.l'bot.rJ~' verkeerwegen i. de
uit~.oef·' van do voortbreugal;lltJ ,der boacbcultuurt bepaal ..

"I.UW

dehJk der edele houts".rlon voor meobelen en timmerwerk vorvi_rvoudigd. terwijl gelijktijdigtot v.r"~rkiDg

dien met It.lie in oomi,ldellijke aanraking .lRBt.
D •• t •• tobuisboudiugvaD Oo.tenrijk heelt geduronde

nemend. per.'JUen

de vijfeotwintigjRrige Rt~georiDg VQn Keizrr Frana Jo·
Zl;}f een herschopping beie,efJ, om welke te verkrijgell
in den gewonen Joo'p der diogen
eeUwen noodig zouden geweeat ziju. Indien lmt glean licbhinnig.
heid ware machtsproukeo to gebrui'ren, ',dia tot onder..
scbeiden uitlegging en dU8 tot mis\'erlJtand asoleiding
gaven dan zouae men Ituonen Z.O!!~;en: Oost_eurijk is in
dez.e kWflrt eeuw voor 't oerst ui~ den toeRtand ga·
tredao, w arin aHeen de natuurprodueten beuuLtigd
worllen ell ruilbBudel diemlt doet om in dit.~u van geldIllmdel on credietwt'zcll over tft gaall; hot iaulln 't vroeger
zoo kenmerkende ItH.rokter van lanrlbC)uwdaat ontgrveid
Dill met luiastigen overgang de rechl bebbende, mededinger
der iudul3trie- en haudelsstaten to worden. Ond..,r de
middelen nu, om daze wonderen - want zoo magen
zo geno6md worden - te volvoeren, stnat bovennan
de torzijduateUing der onderhootigbt;dd, dar beschermrecbten en ft:!udal.., toestaoden. lJe vtJltrekkin,~ 'fIi.f1 deze hervorllling des nieuweren tijdB, did ~en fait IS ,gao

worden bij 't be.luit van oen 7deD S.ptember 1848.
vnlt ontegem.. eglijk en uihluitend in dien regeerings.
tijd} waarVBn't vijfdntwintigjarig krollingtift\6st in De·
cember des vodgen jao.rs ward gtH'ierd. Gelijlt echter
in ie,ler orgnnisch geheol de stoot, di. op ean bepaal.
de pl •• te wordt gogeven. Ran ieder deel vall 't work·
tuig zijn iuvloed doot gevoele-u, zoo geschiedJo dit Qok
bier: do vrijmakiug van lien grond gof de na •• te ."ult1iding tot betere bewarking fan oen budom, de bete-

er toe gelnkteo in beiderlei richting.
De spoedige vermee1'dering dor bevolking, de nlltionate opvoeding in volksecholen, wier grondBIBgan werden gebouwd op ,vrijzinuige en rcdeJijke beginselen, zij
hebbtltl, geholpen door 'b onderricht en de vorming io
vakl:!clwlell, ook yan' bij.wndure \'t'lreenigiugeu, de arbei,lskracht vermeerderd io gf'estelijken, l./loWIo'L alB
in stoffelljkeo zin. III jt ja.ar 18~G, 't lal\t8te vu1ksteliingBjaaf yoor Keizer }"""'ransJo7.ef$ troonabeklimming,
W()OtJdOfl
mensl:hen pel' Vi"-H!r. mijl; 25 jl~ren In-

bd~ 8.;?~: ,~.~,~! o.~ tll:!~'1 ~_'~l:~~~j~ds,_ :~,:~,~

lauden 1~500 volktll:!cilQien, die door 4750000 kinderou
worden be&ochtj h'g'imwoordig viudt men in do beidu
belften dt!s ]~ijka 30000 volk88cboh~n mf;lt ongo\'eer 3
millioan kinde-ren. En om naast dHze n.lgemetlne ook
dB &eer bijzolluer0 iurichting()U van ondt.'rwij~ te nooweon: 'b 81lutnt inriohtillgen VUvr landhuitlhoudkuodig
omlerwija was dealijdB b6perkt tot drie hoogere landbOUwscllOlen on twnu.lf middelbRre Bcholen voor deu
akkerb,>uwj th"lls ileeft he~ Oostenrijkeche gluleeHe. oe"
n~kB nlleon dri~ hoogere eu elf milldulbare echohm
"oor den land .. en den boschbouw, 22 RkkerbouwBcLolen, 19 bij7.onderu inricbtingen voor den bosch., oof't~,
wiju- eu I ulubouw eu de \·eeartsanij. en eilJdelijk nog
77 laulihuitlhoudkulluigo vocrberuidingsBcbolclJ, alle met.
een zee.r naD'tienlijlt: getaL ieerliflgen.
Dtj tweedv, ZOOe~ell genoemdo noo(hakolijkhei(l e(!tlt:~r
betere bebollwing va.n den grand, he~ li'flpitaal, bleef
niet ftcht~r. Iudien wij verne mati, lint de opbrengat
d~r direcle belastingBu geuurende de 25-jarige regeo!'iug (lt~1:l tegenwoordigeo Keizers van 25 1/'J op 55 If'll
e.n de jndil'ect~ Vl\ll 144 op 253 mil:ioen gulden ziju
geklommen, dall is dit tieker ecn onbedriegclijk kenteeken va.n een zeer belaugrijke inkowEltellVl'fmeerdl}ring, a!i\Jo oak van 't v~'ril1eerderde 'formogen cler
etaat!3burgers en VI,') 't mo.atschappe!ijk impitll."[ ODder
den iao(lboIlW()Jldefl titQ,o~l des gBoschau rijke. Eu wij
Lllogen hier nug nan tJ6VOt:lgell, dat in '~ jaaf 1848
ten dienatu Vl\tl 't krt!diet I/oor dl~ illndhuiflhouding
van. gnnsch Ooattlul'ijk sll!chh:\ eon inrichting bestoou,
terwij! thana al1ecn ill 'b OUl:Itollrijksebo g~dOlllto ut's
over dun amaf'lc. vnlt nitlt tu t':'listen."
SUU,
II

En waur ",oout u tach weIr En hoe is uw llaam?

Ell hoe lang donkt UWtl hier to blijveur En wuar gaat
de rto'is heen r Levun uwes vader en mooil{)r nog, en
heart uwe ook nog broerM en zUt!~t'rr', l\Ieneurr"

(Iegell Saar.)

uSchllam je, Saar, om te Vfagan hoelang

,l\lijnlJeer

;,ior lIlijn, d.t .trijdt met bet rut.oon."
SAAR.

(I<QeI' ao.erl,)

u Wei ja! jk weet betel' mijll f(~rbmen to IHlud~u dan

jij! Door Hag,en ~vordt mOll WijB."
BAlION. (fer zlid•. )
HDat wiJf wordt l/1stig! Bet lijkt,wel een inquiei
tcur.generaf'Jl! (fe.r;eu fl-aar,y Wal,. goane vrouw, stroke
zal ik al ,uwu \"rllgell btlnntwool"d~nj" ffitUU', vergu'u mij
eerst ~a~ uit ttl blRMD en op uwe 'gezoudhtliJ te,drio·

ken,"
GOVERT. (hem', ~·"Ilchenke'lde.)

,Jowelzijn,
is nw nau'oil'

gewandeld. "

Zonder land an zondet' ',geld. 11
SAA.R. (verba{J'Jd de handen.in eemllltJlfdtJ en let ziJdt.)
(I E,(>In Berron, eeD
Berron ,'vaD Dievensttliu! Zulk

, W.ar i. dan uwe, equipage gobleven? En w.ar
moetdie unn, zoo' Jang st.an? Ik weet iD den omtrek
van'mineteos twas uran geen' stalling" e-o bet is W8&r..
lijk' met dat .moorbeeteweer. geeD pretje' om te wan.
deleolMaar weot je, ik oeg IIlllar: iedereija meLlgi

,on.

toch gaat met de ontwikkoliogvRu' den Germi'Bnsch·

,Zoo.ls gij wei zegt: gewoonhjk loop ik "iat vor;
maar hec .weer was zoo uitlokk'3nd, dBt, ik mi5ne l'quipage beb .chtergel.t.n .... (Ter 'Vde,) God beter. het!
Ik oeD equipage!! (1ot haar,) Huimeen uur hob ik
HOVERT. '

der laDdbouw.yoortbreDglul! Bijn. Wllllr te netneD.
D. t.rweoogskon
Oosten!'\jk·S:ongarije lcl4mm.eD
in bob tljds,erloop der jon!!at.vtj!.nhwID~Ig jarenvAlI
gemiddeld 36 0(1 60 to~ 811, du ,'oggeoog8t06 ~1I'l"
op 81 en dieder ma" van 25, op !lt9Ii1hlioliumet18D.
Br' warden 4, mlllll,"oov•• I, beetwortels' getllelden
ger_geld ".rd.n geduf9nde de laatat. Ii jaren o'"rscboften
van tarw. en IDeal nitgevo.l'd, respe.tievelijk van 8 tob
4, ja oelf. tot 10 centan.Bre tarw. en Van Z2, tot 28
Dllllio8o gulden 81>0 me.1. 't ABntal plllirden klom vaD
1850 00') tot 8570000•• Iat der ruuderen van 9 (01)000
tot III 700000 on d.t der sohapen 'IIn 16800000
tot 20100000 otoks.Iu welke richting alzoo wij aDze
~:g::DW::;~it:::~~1 zieo wij voorultgung, ~eantwoirrden.

Boooa.ausch·Slaviscbell Staat, dia ,o.ls groote 'MogeDi.!..
heid ;t widd.n, houdt tusseheu zijo, Noordolijka. D.buur Pruisen on 7.ijn Ooatelijl{en Rueland, die bOfell

w

~hA.R.

'Mooi 'Mietj~ mint .heer Kobu. t.~r,
Eo Kubu. 1I\int ODS Mietje weer;
Maa.,durf' ha.r, niet te vrogen. (6i.)
Oob, moent zij Blecbts bet hom nu doeD!
Dan"waa hat klaar, maar - om 't fateoeu
Darft zij d.t niot te wagen! (6i•• )

Oostenrijkeoche stuatBpnpiereu in rekenill~'< - be!lOeveo ta
brengen bij 't bepttleo bunner belslJgst.elling, ook zij

GOVERT.

ben. Dat belooft een

Me,vrouw gaat in 't satijn gekleed:
Terwijl Mijnheer vall 't werken riweet
Voor'n sober traktelDelltje! (b;',.)
DO.oh", zucbt hij, IIkon 't niet moe katoeniJIT , ..
II Neen", zegt zij, ,'t mag niet OUl 't fatsoAu,

(bir,)

trek ..1 gegeveu van ~e feBst .."I., dia bij heefn gebou.
den, ter gulegenbeid van de 'ijf&Dt"inli"jarige ,rogee.
ring dee Oostoorijk.oben Kel .... en' waarin bij me,er
brood,oerig de oob"ikkeling &0 deD bloei Bobetateop
g •• stelijk en .toffelijk gebisd ••n Jlijo land on .ijD
vnlk gadol'ende de iaatste kwarl eeuw. AI was't
alleeo met bet oog op bet gddelijk bulang, dat dui·
""ndoo Nederland.r., ontegemeglijk hobbeD bij de
"elv".rt van '. Kei'.I·-Koninkrijk 8an beida oijden ,der
Leylba, dnn re.d. wordt .eker O/ln, vel,.o een dianst
bewezeu met de oV8('brA~ging van prof
Neumati~'1:J woordan.' En ~ij, die 00,..11, W"enerlotan, Doeh

(Ie;' ,djde.)

,Ik geloof dot ik hier wei

nfslanDj want ik bell

~::~k::d:e~~·::l~:ti:'e~~~rl'~ot°;':":t!:~~:!b::~

~~~~. i,~. d,~~

TELECRAMMEN.

Maar naau\\" ie hij zijna woning binnengctrIJden, of vall

gewee.t.
De Javaan Amat, nit

e~

Aangekomell Sehcpcn
hVlfl; Ned.

Oostenr:t1k.
In een, der oammGI'.~an 'Pet"""",,... MI#IlInlwgtm

rtl bewerking noodzBnkte tot mear nrbeid, meer wetensehap, maar k"pitQsl. 't E.,ne mll9tlt gespaard, het aD.dere uH bet doL worden voortgebrachL. Dc) pogingell

SO-Iour.l.",a-.

Bangkok.
29 October Ned. hd, Burk .Toh'UllO
C. HnuLkoopBr naar Nederland.

::~dd~:~==~:lL:lIIl~~'.bD\fIJdI~~t;

"Ell tLana' d!.'tfl1'Jeringen, walkel ,.1, 't ~fO"d~~
1,bOV9D-lII\oDgedtdd
.. h<til....... ha"v-OI'ml.oltt ,oP"~b-'.bled

Bcbier

PRIJS-COURANT.

SurrrEllJ

dit mogelijk is, eft'on gcm •• kt,

"

w

Wasr moet dat,heeu?!

~.,pgen\8aU

IIIlIds ong&yset:81!) hyJI~likllnlrl!b"1!lIhu~hbeUill.

Buitenland.

.f·

::~.a~:n k;::fbk:~er~D~~,:n~~\e~::!a"':;e:~:~t~~!e:

M~nheer,lIfijuheerVlm-

Vou" .. Hoe

BAnON.

,Mijn naBID i. Baron VaD" BiebersteiD, (Ier 'Iide,)

•• nadellijke .iojeur io mijn buiB! Welk oeu eer! Eo
die moet bier eten! Ik beo or wliBrlijk o •• r verlegen!
Maar ik oal bem goaden kOot ops.h.p~en. eu ik oal
er bem oak goed voo. I"ten bl~.den: dat .al ikl Ik

vlJ.n deze scbatten der uatuur v(;reenigiogen van onder-

"ijn' tot

otandgebracht,' welke

:~~a;~:~:~j~~rb~i~~t:n:~je:,l:~~~e~d h;:~::.

geaticbt,

die

W •• than. dell derdeo lok,au OosteDrijks aloude
DlI.tuurvoortbreDgde nnngQst, dan bergbouw, die is ge.dUl'onde de laatste 26 jaren tot '-zoodalJigQ ontwikke--

ling gekomeD,dat het .slr.d. stou~.te verwachtingen
overtreft. Sed.r! d.n In N 0-. 1854 .erwacht en ,o.kt
(Ie bergbouwer zijn 'voord~el' ouder de hoede van

eeD

o.lgem8L!lla, foor allen gtlJijke wctgevillg op deD 'bergbouw, die Wtolt de Lieuwere recbtaopvattingen grooten ..
deelt o,vereentltemt. De 'Zorg voor cen" gepoet onderwije
in den b£'rgbouw is opgedragen oan twes, hoogere yak;.
schoilln in Ooatcurijk ell e~n in Jlongarije, terwijl eel,i
steeds gtooter ,wordeud aalltal van gewone "ber17bouw..
en mijllwerkersscholen 't verdere doet. 't R~8ult;at vaD
daze e,m18[)Werking VQll alltt mogulijke gUDstigf3 fractoreo Ille~ de overige v-()r~leriDgen van -d~zeD bestae~8tak
beeft .de 'steenkolen-pr'hiuccie lDeer dan verti6Dvoudigd,
nno.rdlen dejaarHjkRche ()pbren~l!It elt'S Rijks'aan (lzwar';
tell di,aUlBot/' vnn 18,7 op 198,2 tnillioen c.entenaars
is geklotDlUen. D~ produoti., van ruw ijzer is verurie,ou(ligd; ze kwam Van 3.9 op 8.6millioen centenaars,
Oedurende .dIJ, lo.ats,tB 10 jarau voor de Regeering dea
tegenwoord'gen Ke,ze'. berokende men de g.middeld~

waorde

V~D dell

bergbonw op22'j, millioen gulden;

thana moat zij op ruiH~teus 100

millioan, gulden

be~

groot "ordell.
Roepen wij ODe thAOB nog eellS, om ddze' snella out ..
wikkeling en, bloei op i.d.r gebiad der voortbrenging
te wanrdl!'CrtJll, your den geest het tiji.lvak wo.arin al
dez~~ zegeningeu tob sband KwalUen. Oaar ontrolt' zicb
VOOl' Oll'd DOg 't levellwekkendtt baell! sener a!gehcele

herochepping op't gebied dor nij.erbeid. De huisin,
dustrie,n worden beperkt tllt steode enger' terrain, tot
de 8fgl::'l1~gen dorpen en 'vlekken van ',t El'tsgt1bergte
en 't Bohernerwoud verder tot de euge dalen van 't
Aipellianti, Ovt'ral wn1\r 't verkeerzijn armen uitbreidt.
verdwijllea za, De alUbi\cht~o l!ll bedrijven wordeu,
nadtlot ..Ie gildeu £len ha.lflillizend juren hun beperkende
Macht htdbbeu tlo~o gevneien, en 't concessiestelBelonbruikbntJ.: is geworden, \'an de oude ba.nden bevrijden
Ooshmrijk gRat duO/' do wet "an 20 D~cember 1859,
hnAwel Jaat. de balm 'm. d i~ do Ouit.rtt'lia u8buurstattlO reeds een eind ilebb-_'n atgelegd: dlJ 'b",",n «or b~
roepBvrijlwid.
j,

Onder de ml~~rt;nt\lc,~ verl!,dcnllJ, wutgoiiug op 't
recbt van \'ereenlljlu!j ztcu WI] dl) ;'tWC associatie Uti
UH unders opkomt~<l1 m.·t ! ei dod ,om door samenwer.
king elkan!ler8 intuIL'c{utJc!tl zO(l:wul 81s materieele
belangeu. tu behartigen, Allu ?e.ao zjju~ der Leytha
aileen klant het nautnl vereeuIglng9n tot 9000; in de
piaats nm eon enkele . . entraaLbu.nk \'oor J t credietwe.
z~n, zo.~alcl die .in 1848 in Oosteurijlt 't geval was,
~!en WIJ reeds IQ 1871 lliuer ll:w 500 nct.enwgezelechBp4
pen en dunroDdllr 65 crcdietbanifen, met eon kai)itaal
Vlln 284 ~iJIhte:l guld60. Deze .. iosteIHogen rusten op
zoo degeilJken, grondsillg, dQt zlJ zelfs in do tegenwoor..
digo cri~iB ziju etnande gableven. Door obligatiee,
pBndbrieven en ~paarlmssrn do en zij thans' nileen' in
Duilsch.Ooeteurijk eOll kupitaal von 1600 millioen

:~~::Jttec\~:~le::;:in:.

z,eer ten bato l'atl,'t

voor:~brengende

In overeenstBrumilJg lUPt daze elementen der abO-flolijke wel\'aart ziju ook de mi(ldeleu Vall rerkeer tot
b~08i ~()~omen. 't Spoor\vegneb kreeg ill ~15 .ifLren een
UltbrelJlUg van 220 'op 1900 I[:ijlmlj lelegraafdradbn
werden geepaunen tot (lao do afgolegeuBta dorpen in
de Sarmatitlche loag:vlaktc, tot Han ,Ie nfgelegeoete
Alpengehuchteu, om die aILe ,md"fling en m~t de Rfge~
legensta hoek~n cler u.arde in \'erbiulling te stetJen. L"nge
do 11000 tlllJlen to!egrul1fJrndt:m worden th,ulI'-ja,ar.
lijks 6 millioen ,tdegr:ommen vorz )uden tHI de posterijen
moeten een verb!lZeude' werlrzB8I1lheii_l, 001 wikkelen o~
Bcbnaw rnij O\'6r dit hot, on ik 'wuu lDRIU dat ik thone
beter WOOllJO. Maar ik moat nederig eijn. Och, :lIeere!
luat UWi) diollstmaagu jeD ootmoeil behouden i,n',ballf
nederigen staat!!!

GovmlT. (ler zijd~.)
d~lju BllrroH! Nu, bij ziet

wnrerupel ~ -'ni~t naar

(>1'

uit! Ik dacbt dat de groote lui cr juist ZBer eenvou~
dig uib,ltg-en, vooral op l'ei~. l\~hnr ik ,zeg maar, ,"e~t
je: gtl(HI regel zondur uitzondering. Ook onder de groo~
ten kuenen weI, lui ge\'ondeo worden, die kwat1t~n
drageu BRH het lijf, en fl~he gro'otu-:kwasten ziju,
lijk dit heerachBp' er een echijnt te wezm."
(Er tlJordt g~rur:ltt verno,-nell .....fUtn, :iell )Mar de -citur.

ga-

Ke.

lre~dt

op.)
Wordt .el'volgd;

de.l,3H
180, mllllo.on
brieven
wea $a ...~n.
.
.

Web.

de." "'sullateo

b.~hOGl','
.. I,ij,k.,aanb,uol
.
,',

warda, uiet a~r.· iadien .

'I.

oom
n
aijn; waa.de.riltgen
. .' . . . .Ik. 'loer .op.. . BIldi!rllD.
,lD. ",n,I",1l8,n, eSO ..llndar o.. ve,.ts .. ,ge,. an,oflillverooll ..·l . "De ',Ali, 1ette,rdili,',BrU
...,. b"SIOhu!,dJgd.e i.~..,lJ.ieJllalid .11,11,'
,De ruasisohe pP'•• wier
wlln~ In .lien ollgelnkkigen slllg '1111 SMIID,. den daD de lIbj~ dat 9arlijllI\JJjemlitpoUlla,da
,bebbao aria g80eraals beurteliDgl lila oppsrbsvelheb- ,te Bet1Un 1I!I!I&I!I,elJC,·.~8nde heel' . G!n$YIi!I dll> . •t~

dag.bld.
. e .. ,te.n6,dell te

pry. otel. beefl mij. dlk"ijls koatharen troost ve'80h"f,.

nie' indQat'n' ~Ird"n 1rijd d~ ·lIberale p"liliek ha8l'.·
',Ooder de amorikunsobe dagblod.n bab .ik ef~d.li.ik
maobt had. getoond tun ~poieb~a v"n't Ye,kee, mat b.1
•••dedig..... oopartijdige oritici· g.v.ndeo..n Dooit,
bnitenlaDd.' De afaliliting .an Ooatoorijk is ga;;indigd.
voo. 100M' ik . weet, . be.ti' mij aan· .uk.la hUliner
d •.!>ude traditiee oija ..raoheurd; .~dort het jaa, 1850
81.1•• lm"tig baleedigd, g.lijk ..dit ..elde,s . ~es.hiodi.,
wordt met c!oDseqoentia en ,,,I barding d. ovorgang 'an
"Onlang.Keulen pa....reod •• ~n groepJ.sNoord.
"lien-~erlllelld . toteen .vrijhaodel ••tel.el vo~~ooid.
Am ••i~aneu mij nit Bi~n bowagi.og. ko'lOen be.z".lt.n
Talrijka ie;.uraglln .orbit.do.. b•• an d. Oost..otlJksch·
am mg. bunoe .ympath.s te bstUigeD, ODder hen beHongaarechemonarcbie met 't YMk.orele.en d.r aD·
.oodeD .iob omoier .• n van deo grooten ••• e.oi.·oorlog
dere Mogendbeden· oiet slecbtu Mid,lel.Europa, ouk
[den .gedoobten amerilraaoocl:ou aorlog vno 186' tile·
da lang geneesde 'medediogo. aaD ;(e"o zijrl. van 't . :"obelt d. Noo~delijk.o eo . Zuidalijkeo]. die, mij de
Kaoaal eo. 'de mac, htigCl industrie- e~ handelsrepubhek
hand beb~. •. .~1 wllle~. drufi:ken J , ...BIl0Ilt8 h. at. r~.ed., b. ena. r.w.l
saD den weetkant van' den AtiaDti8"~Eln Ocell8u hab·
Sherman, ·tIJdeo! ZlJO doorret6 La Versnilles, glluaan
ben thanB zoo zoer hun .e.ocbrikking vorloroo, dat zij· b a d , .
.. . .
..
totdu me.esl bagun.tigd. der Ooeten.ijkoob •. bsndel.·
.11< houd Diet Y3n opeabaro demoDBtr.tleD; mlJn
politi.k wordeil gereko.d. DoaraDbovon bobbon .poor.... Hor al." . a"Idaat heart e •. "olf•.• 00 .f~ae~ '~n,
wogen~ eopo.t.erd ....g.n, ook die voor het t.legraof.
doeh Ik moat bek~nneo, dot. 10 o.~a om.tandlgheld,
WOleD' 't overige ,gedaan om 't gehetlJa voortbr"Dgen~
de stop der Am~rik,Rnen mlJ' levendlg besft getroffen.
de' O~st~nrijk met' de gdbet11d aarde te \ ertHmi~eDI un
Ik he.~ gel len d~t ,uwe io.ndg,8Dooton tdet waren ala
EOO tot' in 't verre Oosten, tot ill Chiu8~ Slom en
de m,tJoe,: rrpubhilelnsn 'fau glstereD, en dst de Do~'rd·
Japaud.Ou&t.nrijkocb. vlag t. <loen eer.n.
omerlkannocbe bu,·ger. nie~ ale de franoche dema~og"n
oen daad van vaddrlaodsHefde gdooven to verriehten,

r

Zwitserls.nd.
Met betrekking tot do werken .an den. St. Gott·
hard"tunnel worden' de ,vlligende bijzOllJ.erheden wedc~
gedeeI4._ Gfo'dureuue 'dtJ maand Juli, waarover .~et
jongete rerslag lOGPt.J. he~ft men Qan de noordzlJde
deD i'lchtingstunnt>i ,95. 8 wet@r v,erJeugd, aaa d?
~midzijde 62 rueter.
GLlGurellde dle l~lRalld he(.'H
men aou de noordzijde g~middeltl gt'arbDld ,met 913

eo nan de zuidzijde wet 1180 werkliedeu.

Hut door-

gegrsven gesteente kwaa. altoll de noordzijde yolkomen
, (,Ivereen met he~geen Olen iu JUlli hlld outmoet, Yau
doorsijpt'lelltl water bud men sdder gp.ell o\'orlnst;
slechta eenmRal dOQr~need ruen et'n kanoal, da!;; ech1.er'spoedig dro.:..g werd.
GemidddJ, wardU zetl lwormachiLtm·Pern1 ux werkzsam en dagtllijKs ging men 3.068 me.ter vooruit.
Aan bet verwij!leu Yf).1l den sldus verkregen boortunnel waren ~cs maehiues'DubLlis geregeld R"n het werk,
terwil daarenboven een aa.nmerkelijk geuuolte met de.

hand word \feggehllkl.
Aan de zuidzijde hail men gedurendc de maaull
Juli zeer weinig last van wa.ter, behalve bij bet dO~,r..
boren yan zwnrrl kleilagtm, welke vau tijd tot tlJd
weruen ontruoet eu waQne~'r men eenigen hiDd~'r Yau
water Q'ndervond. In het begin ,d~r mnanu het>tt men
de boring van den richtingi:1tunnel gemiddeld voortge~
2et met zeB machiIJes-Dubois; iatt!r heeft men 7.erell
wacbines ttto werk gesteld, nftwrlijk vit'X' gl}WOlld (Joni::tructie-Dubo~B &. Frall!;ois en drie gewijzigd~ en yer~
beterde machines-Alae-Kean. Yo-or het vH\\'ijnt'!ll van
den tunnel weruen gebruikt mach-ine!3,SulUuller un
dito Dubois &; }"1 ran (]o:s. Ook san der.e zijde werd
ee-D gedeelte met de bll-lill weggehakt.
Gemiddeld genomeu, bedrocg de vooruitgaog per
dog Bao de zuidzijde 2 ult~Ler. Alln de noordzijde
WtlB het gemiddeld resultaat vl:el guna~iger, want hot
bedroeg, ZOOR}jj zooeV~I! i~ opgegtH'~oi 3.0HS met.er.
Aan de N oordzijde is [flen thana 1125.8 meter
diep ic den berg doorgedrongen, Dan de zuitlzijde
988 m~ter, uitmakende cell lotaal ran 2113,8 meter.
_ Het c~ntrale comite van de Zwitsersche Vereelli~
giag van vfijziullige KaLholieken heeft al de g~meen·
ten, Mubvereenigingcn, enz., uitgencodigd tot Iwt houden
van een buitt~ugewollu vergaderir.g van gcdeiegeerdeu
up 21 Sept. Deze bijeeukomsL lOU worden gehouden
te Olsen; zij is belegd om het regletnent \'oor de
Christelijk Ktltbolieke gemeeuto nndermlull in beruRd91agillg te DClll('n ell voof'goed fRet to I;Itolle[].

In rerutl.l,d met dez\3 anngelegenheid werd eell be·
langrijke mededeeling gedaall uit 8olotburn. ~I6n bel'ichtte namelij1t lan daar, dat de te dier plRlltSH sedert

~:u~~::c~ij:lIg;:::t;::~e ~:temj~~enG~6!~:~~ulj~:b~::~i!.
taris van pater Theincr, Lhalla werkzaam is nRn het
l';ameDslelleu van een belR(lgrijk geBchrifr-. Het zal
y-aarecilijnlijk d~n tHel IIt~bbeo \'8.U nHerhu~rilJgen!J
den beroemden man. NaBt' men \'erzekert, zal dit
gesch'rift veel belBogrijke zalwn nan het Ii -_It bnmgen.
Met betrekking tot de oud· Kalholieke ,ewegicg Vl~r
1
neem~ men, dat daarin o. a. mei.\tldeu .Ig zal wordtlu
beer '!'heiner ~ri de jaren nn
gedsaD van hetge,en
1830 tot 1840 reed. heeft godaan voor die •• ak. 'l'"~
,-ene za,l dttn blijken, dab het voorBtel tot t:6oe hH~
vorming van dieo Bard, destijdd in Duitewhla.llU lIergen!:!
bijval oudervond. In Zwi l s3rlund dal\r~ntogen lrvf bij
dedtijds ret'ds een 60tal geestf:-lijkcn Bll11, dio hem, de
verzekering -gaven geneigd te ziju, di!;'l planuen met

nan

ue

kn.. c11~ ~u ullll01·D:,"::'i.i.UQ!l.

M(;Jt geApanneo verwachting word!;; hut biJtli.lolde ge~
Bcbrif~ in Zwitserland ta gemoet gezieu.
- Ht-lt bondagerechlshof dnt thllHS ttl Glarus zit,ting
houdt, heeft aldl1ar o. 8. eiJtl zaak Vall den vOlgendtlD
RBt:d bebandeld, welke ill hoog~ mu.te dd aaudueht van
het publiek h,ceft gelrokkeu. Eolll illwoner 'faD bet ko.Dlon had een aanklacht b-ij hd bof tegen zijtHl echtge.
noot ingedieDd,
voriler,ifl oHthillding "nil bet Luwe·
lijk. Hij dit'ude deze ZfLlti, bij bet bond8gorieht iu, op
grond dat hij~ IlhR.r zijn hewerl:'1l 1 cell gem(:il~d ll\lwl!!\jk
had aallgl'!gnStlJ bebcorcnde hij tot tlL\ oud Katholit:>ke
gemeente en ziju~' echtgeuoot tut de UOt)mech-Klltho*
lieke gemeeute. (All\) prOC('HS()1I wegens hu'we~ijksollt.
binding, ticheidiug vao tnfel ell bed, mOl' ten l'O;)r dit
hoC wordon behulltield, ill ge~Bl 8r een gemeng 1 huwelijk is gesloteu). Hel hot' verklsarde zidl in deze
oobev'Jegd, dewijl or, bier gcen sprld<e leaH zijn van
een gemengd buwtJJijk; in de ~el·~te plaats behoorun
--rxo-.i1ih-:Kntbolieken au oud·Katl:olieken tot f.'cn en

en

tlpl;abS ~e~:~~~,7.r ~~~:f!ef,~e~o ::l;:~~~~~et~u;::he:lsh~~

bet

)8i1.~Btbedoeldeo

beBchou\VtD
huwelijk als _ceD sacrament
derhalve als nid onontbindboar. Dc; mlln
werd' derbalvo lUet iijn aat.ltlacbt Bfgewezen.

en

Frankrijk_
BazQ,lrie.

De

bri~f

van dt!n :_ex·maarschalk Bazaine

BBD

den

aigenaa. van de NfW- York Herald g.scbrevou·uit Luik
dd, 6 Saptamber jl.- luidt . woordolijk .Idu.:
II Mijnhear. Db ,onpBi'tijdigheid,' wolke- u,w gea~ht
bind getoond heoft (egenover de barde beproevingen
die- ik ten laatste, bah -dOOJ'st,aan, en de blijkeo ,vun
welwillende g~nege:nheid, diu ik

van uwe

vertegen.
Europa aIiLva.goo. mocht, nopen mij u

woo.diger. in
in bet oponbaar dank te .eggen.
"De e,ogels.ohe, ruaa:eche en amorikaaneche, ptlrtl
he.r., over het alg.mean, "iet godwaald in hare oordeelon betrf>ft"ence het Yrae~elijk drama,- ,wo.arvao ik,
na, keize. Napol.on III, bet ongelukkig.te .Iaehtof!'er

ben.- Met uitzondering

v,,~,den

Times, wiens- volslagen

egoismo o.erbekend ie, on Wi.DS dnit.ohe ~obecbtbe.
I\en mob vanden, oersten· d~g de. oorlog. IIf geopoc·
bl\lll'dhebb.n, b.b ik. aile r.den· am
deeDgel.oba

0'••

door de Oferwonuen soldaten ttl honen.
Ji Meu het:lft beL, et;'1\ goede politiek
gt10urJeeid \1811
p,ij IJl;:<t Zotluotl'er t.e luake!] van bet Jegtlr eu dQr naHu;
men heaft mij balaJon met aHe fout,~o, nHe begDoue
zwakheden, alIe zonden. leraols, fin m.ed heeft mij gd~
slu.chtoffllrJ. Ik wi! lllij hi~r uiet beklageu over tilt
eeuig vonrd~, ondnt het ouregellnatig iii, nul iu den
vorlU, oogeldig door de 8amenstolling zeire van het
lribullsal dltt het beeft uitcie3prokeu. De wet, eene ouoe
Wtlt~ welkt>r oorsprong 1.ii.~h in den mt.oht clef tijdenverliest
zegb dub ~e b;!schuIJig:de door ziju gelijken moat geuor
detlld w()rden. Dien WAllrborg nu hel.lft, men mij ge·
weigerd. D~ rand, die mij geoorde~ltl hoeft, werd
gepresideerd door een dil'isie.generaal, prine van den
bloede, dour dd lweede re-pllbJi!;llc, ill 1848, VIl.U de
jij8t~U van het fransche leger gescbravt; in het civiulo
levan ged\\"ongen terugget,redellj sederb dit Jantsto
tijdstip tot 1871 nooit gewichtige lUilitaire operatiell
BIB oppcrbe,'elhebber gelcid hebbJnde, eu in mijol;)
OOgBll J zoolang hij bet t~gelldeel lliet bewezen Iweft:
geeu andere militn.it'e vertliella~en beziHende dan die
van de ZOOIl zijns vaden, koning Louis Philippe I. te
wezen, en ran, daub;: zijniJ geboorte, op twee·ell·twiutig
jarigeu leeftijd koJone] te babuon kUnll(lll zijn,
~lk huopte lli~,t meer, tta.t men lllij spaedig ,J'twbt
zou doen wedenal'en. Ik had slechLs hvee bcticher·
mers J wier haag gezag, onpartijdigheid t1U onl1t'uanlmIUltbeid lUij geru~tsLHlden geduronda de lauge wortlle·
ling, welke ik doorataan heb tegen hen clio meendell

b•• , gpoomma"deerd, ,en to.oh· haddeo onze soldat.'n
noolt 100.aa. aana goede Jdding beb.afd, dawijl lij
89D. togan. tW,avochteu .0. debaids .•• r.enlgd. dnltsobe lego •• door dan veldlllaa1'8~lllilkvon ~oltk~ Wer·
d.n a~oga,oe~d, D. gooemal, dla. da kapltulatlo ,nn
~~,Ian .geteekend haeft., ~eefl;, .erda .eraotwaorda.
hJ~beld. v,m op ,den Kelz.'r wIII.n .. erpen, dl •. b.....
ov.rigeo. grooimoedig heeft aal1.a"•• I..
·
..
,0. ha••• er '011 ik een splinter vau de., p.nio.i.oben
graos.t. g •••good. hebbeo, oIi .•. mij te Burny ee~. st~~
V8U mLJn epaulet h.eait: W8.gg.eno';Dsn, indian' hlJ, tD
/i;tade va(~ Belle starke knetl1nug, mtj slechta den 8choll"
dor .erplatte,d had. Ik bad dao ook mijo commando
~n e.eu ."Dde. kuun:u o.'ergo.en, Hoa aleoht ....
Ik ge'''.p" •• rd .~(I"r. '.k welgerda .nijn logor t. v.~la~.o en met .onlge rUllere t. out-nappen. Ik had ~.n
Dog, evenals gelloraal Trocbu, ,a!}11 ander in WlJoe

pl8~tH

){Onoen ,laten

eapit~leeretl.

Waarom htlb. ik uiet

gehJk Bourbaki, de l.edehJlre "Iwakbeid g~ba!l In den
.elfwoor" eeD •. verdodigiug tagen de beocbnlJigiog.1l

~:llbe~;e Tb~:~~~r;;:r:e~t~:enis ~~~~~ ~:Pt~:::;eII!'e~~
~~h::l, ~~~aco~d:~ ;::::a~~~ d~~tJ nem~:~{~~bR~:s~IeRr~

merS heb ik tt' vroeg ontbllerll. lit heb gt~heel aileen
den 't'CL-sc!1L'ikkelijkeo Illanlst.room der gebeurlenistH.lIl
moeten doorworlStelen, w~lke mij gagrepen heeft op
don IlOo~U()ttigen dag', dat me!1 mij helnsb heeft md
het btH'el over het Rljuleger, een commando, <lat ik
i1ooi~ gt'Hll-llgd heb} - llaar llIL'll weetj dat andol'en gglukkig genoeg geweest war~n op te geveu, of hijtijda
te vermijden, dnch waar\'oor do openba.re Dlc~ning

-I

I

te rooekS1J?,
' ','
_'
.,Jk Wlfet 1.00 \'Rst niet wat er iu _den voiaeodao oorlog m..,t de overW'ODHen g61J.UrUBls, gebellreuo zQ,l, ,maar
BHes bl'eogt tuij, er toe te gelooveD, ': dat zij, in navolgil1g del' oudo tUl·kdeou paella's, ~ich zetveu met een
ad hoc ~ezol)den strik zuBen moete,D verwot~en ofzi 'h
als de JapaoBcbe nBn"oerdel's, met hunne Dabe18 dt!Ll
buik opensnij!Jen, Niet ieUerclGD ilial, Ills generallllTroobu, de Kraoht VBn' harakter beziUen zicb sonder.,
eell, ~oord te spreken door de hoo,fdeu der barrica~
deu.:"Zijl1t! orJeteekeueu te labm ontruklii:tD. Van den
Gutteren iIQut iii de militllire zelfmooru nog nitlt ill
ou~e zedcD opgeuonieu en is niet gewond wi~ wi!. De
mBBfsuhalk L~ BI,)~uf, oud-minister van Oorlog ondt!f
40n Kei~er, ouzo volslsgen miod,etheiti btlspeurenJe,
maRl' te lout, en zich alltlrtJert4t verantwoordelijk voor
aDze ongeluKken aehtende, wilde ODder mijn bevel en
blijven. Tieu malen is hij in het VUUr gegalm ow zich
te doeo dooden, den (ioLld zoekelJue waar het gevual'
het groo~6t was, bern sUlek~nde t~ kamen, eD de pro
j~ctif:len hebhf:!lI zijn geueraleu staf rondom hew waggemaaid, zf)lluer heUl zelfd te schram Ill~n. Wei verriJ
van te willen bepchuldigen, wi~ het ook zij. geloof ik
dut itJdtH' gtlda:tn heeft w-n.t hij koo. Mijne It\udgenoo,
tell, gewooll Olll overwinaiugcll op to tetlkeUfiD, galoot.
d~u tt) ~oedllr trollW d.Qt zij niet OVt;;lrWOnUCD konden
wOl'dt;;ln. Ontler <lit opticht, haddun de veldtocuten van
de Krim on vOOrnlllllt:llijlc Vnn Itdolie hem bedorveu,
Wilt meer is, in F,aukrijk bad men de overwinuillgen VBn AfdltH. te erllstig 8stlgezien."

mij te moe ten opolferen. of mij lieteD opolferen am d.
cote de en da OJ eubare IHuRrt tot zNijg€'lrJ ta breli-

(Slol voigt.)

Engeland,
~Iet Spo :}r ".~eg-Ougelu.k op den Grea~-

Ea~teru Spoor-vvpg.
Dat ongeluk heeft ,eenige oyordeukomst 'met dab
't w/!-lk op deu Hol!8f1llijchen Spoorweg bij Warmond
heefr, pluats g(l!lad., 1'nsscheu Norwich en Bruudall
ligt tJulu:!l spoor.' De t,roin 'van Londen, die des Ilvoncfs
Ow

9.10 La Norwich

baJ

behooreu te ziju,

watl

p1ltltel~1£ele"e.litIoia":t'Oor' hell draalcilogollt&pil\'toiN,
. D • • rgalW!lIl1~a",'l'yRaonsd"butetrdelllllnsb ean. IJ..
la.olsl1w.' lied,. ,Berlijn zooals bet. weellten .bloW';
da&.io was In si.rlijke ,et~.II. da v,,:dealinl!. '''11''d~
kns. asngetoond In drieil.lellk"oj •• ku. en ,o8n.;DIV
~Ied., d~tll' menigeteedereof . ,~oolijke, keukenprlnoe.
In t dlep.tvaD baa.le,eo.lu~tlg bartJe met den a8r.ten prijs bekroond, werd gedruHan op da melodleu.
Ie tonen van het draaiDrg.l dODr gebeel de wa.eld
.erop,eid. Daar.. kwam het bel'oe~de diobhtnk ook in
hs.,.nden vau ~tIIJnh~er G~ld8Chlllldt, e.D daze her.kG'D.t
bet als ,het kmd 'filJuer Blgen muze Diet aUeen, maar
ootwaa.rt d.aa.bij oOk:. wat n.og Beh.ikkelijk.r is, d.at
meo dlt. kiM ~ree •• I~k ,e~mlDkt he.ft. Uaarom nam
d. verootwaard,gde maD OIJD·. toe.I.Dobt tob h.b .traf·
wetboak t~gend~o Bnooden lettardlef,
Ter t,ereo~tzlttlOg trnoht de _ heer "QI18va .,zloh to
v.eroutschuldlgen ~uor er op to. wijtl8n, dat bet bewDBt~
It.tlt.! &1 zeer ond 18, eo iiot staving dSBrvan beroept b\J
.Ioh op eaD 101. gotuigo" deoharge gadagvaard. zang.r•••
die _r,eede 52 ~ome,r8 Bchtcr dttn rug been en el' ~,eD
uauwk-eurig regist~r van ,aile Joor hallr gezongen liederen

t'Btl

kWlatier te lao.t oang~komea. De statio~Bcbef wilde
dezell trt!in onUliddellijk verder zenden en intusscben

op naho,udt, uit walk, regieter nu bHjkt, dat' bet lied
van' 'ml!ljE'!, kutl en zoen r~edi:t voor een tiental jare~ op
baar programm'B gestv.B~ 'haen. ViJol'ts verkIn.. rt de
bakJaogde, dat Idj dit hed slechta naB,l'de eiscbeD van
d~n t~genwoordigen ema.1k heeft omgewerkt~
Mijnheer Goldscbmidt steIDt toe, dat hetlied een ond
litltt was, dOcjb dOt't daarbij uitltomon da.t bij!t!elf dat
oude lied ,gemudernieeerd, en omgewerkt hoeft, en dat
ou het nan de draaiorgels prijsgegeven lied niets anderB
is, daD dez6 zijo gebll)derDiseerde pmwerking, m'at eenige
oDbeduideode wiJzigingen. 1I0 U , roept l..ij in gee8tver~
voering nit" IIhtlt kwam me direct ter ooren, 8D ook
do titel; II B~rlijn z()oais het weent en haeht", is gebE'el
aileen door mij origiDecl uitgev-onden!1I
IIDe tical beduhlt niemeudai H , antwoorJt de draaiorgeldichter met waardige hnlmte.
Eo nu emaah:t ht;lt bGf het genot der voorie£ing van
de btdde dicbtslultken: dat va.n· mijuheer Goldsohmidt
en dut "an den beklaagde. Werkelijlt blijkt uit die
vooriezing, dat beide poetiocbe gewrochten eleobta in
(lu~Hduidendo mo.te van elkBtlrt verscbillen.
fIef: openbBllr mini8terie vat Lane weer in goed proza.
hl;;t woord op, OlD te doen uitkomen, dat bet bij cou..
p1etten minder op het liehandelde idee dan weL op de
inldt~edirlg nBlIkomtj lIn.t nu mijnheer Goldsohmidt een
oude iJee (1P eigocoardige wijze in verzen gebracbt
had en dat het duid~lijk geblekeu is, dat de beldaagde
tlch BRU p:ngiuut heeft scbuldig gemaakt, Het requireert
mit.tlien een guldbot'te van 10 thaler. bij waDbetaliog
te vervallgen door drie clagen gevangeni~Btraf, alBmede
J

co~:~a~i:f ~:r n~71(~re~kt:Lree:e~n~~ar~~~l1orderllt den let~:~I:::~~~:,Ii;n tbt~v~u~~l\~:rt b;tete~=~::~~~:irv:;aJ~et~feed~

welk~ blijkbaar sleohta gekopieerJ waren, zullen worden onbl'uiltbBar gemaakt.
Nu is It Ulllar te hopen, dat alle vereerders en vereer!lercBsBn der Q.ueva8che muze niet vertoornd zullen r.ijn, ala ut! draBlurgelf.o.nger hun .. VOl' einen Jrosch'en tt een defect II Btulijn zooalt! het weent en lachtll
tel' hand stelt. Het etrnfwetboek tocb heert geen gavuel yoor pciutij, on, mochlJ onverhoopt de -populaira

::it~;IlJU~~t 1:11 b~~~:~~i~ij b:::!::s~ iii~~:~ij~n~!e~:

~el:~:n:~lri~:p~~~:~rL~~~;~r t8aei~~~U~ijllv~~t;i~8~~~~~t

~::g~~j 1~:~:~jQ:I.i1~f:l:te6o~:~~~n~eo:tb;ij~:~1:~~teeD~ ~::

It~6 geduall. Ik heb den beker tub den bodum gclt:dig{l
en iii: llloat mij ze:fd lliet beklagen, wnot de KeitGr,
miju 1116clsr.er, beeft zljn tt'ooo en het leven en }."rankrijk he~ft de w8H,rda van drie depart~3mlmten vErloreu.
DC?;(J vreesulijke gebenrteuis heoft slecots voorlle~l
gebracllt aan de DuitscherB en Baa heu, die verl'e va')
de slBgvelden zij'1 wegg~bleven, om t~ bijter de hartstochten van het yolk to fleien ('n zijno gro:lte droef-

het-tegonovarget:ltelde, namelijk: IIde lijn i8 ,,·rij VOllr
den sneltrein, v()Or wij den 9,10 trein van Landen
verder zenden. lI
Het nood1olti'ge tl...legrAtU werd afgezonden en do
heer Co')per waudrlldo btldaarJ van Lljt tl,lhgraafbureau
dwars over de rails naar het perron, voor hetwelk dl;)
sneltroiu wu(:htte. Dezen roond hij af, doch Dnuwelijks
wos de laatate wngeon verJweuaD, of 80el als een bJik.

wacht hem e~n vdrblijf van twee dn.gan op zekere
plnatB te llerlijn., wasr meer geweend dan gelacben
wordt, eu wnar van 'het onderscheid tussehen kusj;J,
kUB o:n zoen volstrekt geeD sprake is.

tiji~et;o;l~l~\~;i,t:ijre~he~~ (i~ol~~:;tned;el~:l~~::~:e~~ J:I~~~:

geVQllrl~n Ziich te wapeuaa en op militairo wijze te
~:~:~::i~~:e:, g~~~J~laar kortstoudige triomf is door

:~:sl~:~a~!~e~e:ke~~r~IBie~~~~:~ e;::;~~~:.~e I~e~::~tea~

angst

springt hij op de

ralls eu sndt naar het tele·

~o~~~b::;:~'o;d:h~I::il~,it(~~~;n~: G~~:w~~e d::il~t:l~

~Ik zau ala dl' oude Uomein kunu8n. zaggen, dat de
rechtvBnrdigheill slechta ean klank ie, maa.r ik geef,
in mnolging Vnn d~n Ktlizur, mijo meeatM, er du
vool'Keur Ilao, aUt's VBn den tijd eu de geschiedenis te
verwacblen.

trein!) De verscurikte ambteuaren booreu het roepen
van verre e.n seillen onmiddellijk usal' Bruuullli.
Del stll.tionschef had het roe pan gehoord en kwam
uit zijn bureel aangeBlleld. De iU8pecteur lag op dfll
grood o.ls dool' een baroerto getrofft'll en in doodelijk

.11. zau niut eeue uit mijne govaugenis outvlucht

etilzwijgen lui,terde ieder, wut het .nlwoord nit Brun·

~~:~e;~'~~\~~:b~~~ o~~~~ kl~~er~oatU d~aCbol\;g:~~n~:!~I~ (::

::~el~;~ :~;~. w~r:: ~~~r 6::~~tte:~n~~: ~ee~~et:lJd::~

haDdon guyeo. toen meu mij lot .elf. mijoe burger.
rc'cilteu OllLtHUll, slechta de getil.rengheid mijner gevaugenschap had willen verzachten.
IIT'ijdt!llS mijn proc6e had iit tegcn 1\1800 Mahon rle·
zalf(le wapeneo kuonen gebruikeu, wanrvan men

scheu tr"in nag"loopen oleof ze dieD nog konden in·

zich te mijuen op~ichte btltli(Hlll ht;left, Ik hall tor
mijuer v~rdediging kunuen blootJeggen, dat
J\.fnc
~lu.hon Z-lch hacl laten overrompeltJD eu lloan alau.u
in den Elz8S, zonJof zich rt:lk"'tlschap tu geven VUll
de verpl~ttereude lOuchten, welke tcgeo hem oprukten; lillt hij dt'-n aftocht had geblaz~n zoodt:r te
tmchteu de Yogewwn le vernedigen, zonder den VijBlld
oak IUtUU'
alechts
6bketen du-g in illume
bergeugten op to houdeD, zondr,r ziju voorJeel
te doen met do ijzeren wegen, en ten slotle, da.L hij
den Blt-aa ti' snel olltruitud had, zouder in de stetlon
de'zer provincie - ZOdu.ls b(~w dOOL' de epeciale re-

blllen,
T'tl Brundo.ll vtlroorzaaklen de 8og8~wekkellde woor..
den 118top trai",n de vel'schrikkelijkste ontsteltenla. De
statioDBchef h9.d
sneit.reio, liB ontvangat van bet
telegralU van Cooper, verz(mden, en ket'k juitit 01' dt!u
telegraafwijzer, to en ustop traIn" getelegrupheerd w~rd.
Hij seiude onmhidelijk terug: .I.1lait pOlle li (dtl sneitrein
is weg) eli llU wist lU\m in beidoJ stl~tions, dut duod
en vurachrikkiug ta.l van oD,!;(elultkigeu biunen enKl'!!u
minute.u treffen IDO€sten. Volk-oweu hU'pelooB ruoest
men hc~ Baur.ien, dnt twas sooltreineo, ti!e beide tijd
bo.dden iu t~ halen, mot vollt' krucht op elklUider af·
kwuUlen.
Hot was een dOllkere IlBcht, d~ re~en ~lrootnde
neder, eu de treineu BttU'ttell l.ich op e\kauiler uer de
wllchinistlHl van eeui~ g~va.Br bewu~t Wl1rtHl. T-,l/i utig

~~~~~~:I:n v::l~r~~~~e8vC:r:~::~(;;-rr:;oj;~:~e:elln~~:lt~:

;~~~Ol~:~ ;1:1do;~ot~~I~~;u~:~:a~~,ed~~~ ~JI)leJ~t)d:ol~j~Hjl:

te lilteD; dat Lij naur Ch"loDS getrokken wa&, in plnate
van 'lcbl:er mij, zoldtJr partij te t.roldren \'t\n h~t 6dtl
en 7de korps en VBn du verdudigingslinie d~r SeUla,
zoodoende Illijn rl3cutervleug~i vngcdekt en om5in~old
latenue; dnt blj dO()f zijn I)nkundo 'fau de krachten
en b('w~giu~el1 de8 vijallJ.tJ, door zijne verwaslJdheid
Oll1 in den blinJe -een veldslag aan te uemou. door

van tlukelotl met een giiwlach op hut golaat vond
tU8schen de verhrijzcllJij W8.~eUM, die Uloer dan 30 voet
bQog up ~tk8ud(-'r wareu gea~8pel(L Ze!!ltig ,paBouen
werden Zlo\'allr ge\Voud.
De wagells, die nagolloeg ongBUe(ltU wareu geblovtiu,
"~'Jod~n op atln brug, oi", juist. gerepar~tlrd wer,1 tJll
dUIi geell leunil'J~en bad. 'D~ pUd::logiol's/ die iu de
dicht~ uuisteruis waut a\l1.:l lichten wur"n ultge
doofd~' vtlrfchrikkelijk 'ontstt.lld nit do veusters der
wag-ens kropen, lii:lPI~ll dus t;I~1\ hv~elle niet ruiudor
g'root gevnar. Een mall, die hat cerHte er uit sprong,
geran.kte oytlr de brug eu verdween io de ri·rier~ diep
bt'lI~den (waarui_t hij eohter DOg gered werJ)i doob
ziju l~lt wam,'sohuwd~ de Rndcl'eu,-, die' voor het, -meerendeel -teg~Tjwoord(gheh{ \'!In geeat genoeg, hadden
OUI de woord(:!n~
t!dat i..i~maud zich Verroere '-tilt dat

een

zijn on\'Oorr.ichtighuid oro up

eell

w!~rp,

de flt.lun von
alle oudo afriksBUBChc troepen te wagen door zijue
persoooHjke dappt'rbeid. die hem v66r alles dtl plichten
va.n eOn generoal-opperbevelhebber' deed vergeten QID
de rol vaD etrijd~r te v-i"fVulleu - oat bij om dot alles
beechouwd kou ,worden als een dcr- l!Or3te bowerkera
onter rnmp:ilpoeden.
/lEeD recht_ ~al me'n mij eehter d'oen wedervnron: dat
ik het ,gedrag van den Keizer gevolgd~ dnt ile' nie~

er licbt i.... te.·· g_boor.oweD.

woordelijkheden -op andere" te werpen. Evenwel

dat 611kele iu ~e' ~ivier "v:erdronken zijn en is m_et
dregg,en bezig ,'o.tui bet zoekeu naar_lijken iu de rivier.

beb

Vrijdag 30 October,

Veudutien.

Yo or rokeniog van nen hout-

~:!~:~t:~lt ::our ;:ek:~~:~a~av:nb:~~~~;:~:o;:-::~:Oh!~
veTldu-loc8al yaIl' en door H. L. cie Lyon.

ADVE~RTENTIEN.
Donderdag den 26en November a. s.
i

U8ted

e

van

Op Maandag den 23en November,
des .. loI·gens -ten 10 uur"
dovf' dt1I1 t'.el'dhm rerbaudhouder, kracb.lelld
onherroepelijke volmauht, ton over8tft8n en.
in een der IJoeulen van het Veudu .. ko.ntoor te Sam a r 8 n g verkocbt
wordell :

den

mand be.cbuldigd,· dntik lIiot go.oeht hob do ,'erant·

ik- ,ve,le dWRlingcD. ,zwakheden, weifdlingen, aarz.eliugen
en misgrepau gozien, en, zoo iemand het 'recbt had
zicb t~ behlogon" en mUna 'bcscbuldigers op blJntle
b.n,t ta bescbnld igen, don wa. ik bet.
,Mac Mabon i. ovoo ougelukkig gOl1o •• t te Sedan
alB ik ta Mel., als Trochu an . Duorot te Pa.ijB, alB
Bourbaki en Clinch.llt iil hot Ooolen, l're.ident der
,epubliek wordeDde, had hy (Mac MohoD) dit .erge'
teo. Ik, ben er ,Diet boos over, dew,ijl ziju" gemie Ban
gebeugen mij de noodige ge_etkraebt' boeft geg_ven
om te ontBnBppeo en i~ .tha.~ volkomen vrij beD.
,Ik benijd Mao. Maboo . sleobt. .eo. . . .k - de
wonde. wolk •. hij in ha.t begin van denveldelag van
SMan. bekomeo . b.a/'ten b.1II vergallda. e~rvol zijn

Aaugeslagen

I'oU\lllD

Ie. Een stuk· .Land,
gelegen to '.rELOOK A WOOR,
(Aflleeling- en Rt'sideotie Japara) grenzeode ten
Noorden a61l het Z e tt s t r aDd, bij de
verpooding geregie-treerd onder llum~
mer 142, gruot, blijkstB
lUeetbrit:!f

30

Mor~en

J

126

rJ Boeden,

met h~t dnarop ehwnde ste~men met Pannen gedekt
Luie ;

2e Een' st·U·k Land,

I

•

gelgeen te BODROLANGOE,
(Afd •• liug ell Re.ideoti. J n p 0 r 0) ~r~n.ende ten
NoorJen .a" d. de •• a TELOOK AWOOR, bij de
varpoudiog geregistreeru 'ondel', Ilummer 143, groot
blijken.m.etbrief,

59 Morgen 461 0 Roeden 33 0 Voeten,
mot het daarop .t•• nd .teanen met Pannen. g.dekt
blli., boid •• t~anda ten Mille vsn dao· WelEdal.D
hoer F. U. VAN HENGEL.
(1462)
SLOET VAN H.AGENSDORI',

Men' geloo!t echter.

"'~a.rio..

W I · 1 .. t I d
dt
. aar a . p aglaa. gep eeg . wor
.
II EeDs eo vooral" ik mag het dan
maor niet goed
Hjden, dat de. oo,.te' de beste mij' mijn beet. gadocb.
t,co wegsteelt en za als tijn eigen work Jaat dl'ukken"~)
.erkl ••rL mijohaer Goldsohmidt .oor hot Bt.cjolijk g •.
re.htubof te Berlij~; ~II. dnarin . baeft de goad. m"n
volkomen gelij".en ruen ' kau . b.~ hem dan oak ni~t
euvol duideo,·, dat hij den sooodeo I.ttordi.f in. handeD
van. den. BLrt>freohta•. heeft sa.told.

Pas Ontvangen:
VBII

Porijs.

Een nieuwe factuuf Soh 0 8 D .8 D.
Your

Dall.es

en

Hee.'et•.

Odeurs,IJ:eniden. ParapluielS. en
Entous cas.
Praohtige Oollier•• Diademen. Haar in "lie nuunce.
voor vlecbteo, eoz. enz.

SCHEERMESSEN. onaan.etri.lllen ,an Blair""u, an •.
Alles van. de beste qllameit•. tegen oe.r billijke
(15t;l2~
EUZIERE,
prij.en,

'. .. :BimJ.ene~ .~~.i.',

LOTEN

'~Jl7 If. . . . . ."'.
verlinjghatl!l" hij

,

(IBn)

Bo

D 1 0"

Samaronv· _

van

(246)

I

PARAPLUI E S.
V AN

'it.

BOTERLETTERS,
11 ~

H.egellulantel.. ,

r.,--

'l'oko-llOllders
groot llabat.

Heeren

gcnieten

Op besteUingen v(Jrk1'ijgbaal':

BOTE RLET T ERS.
f 1.00 per "luk.

80ESUAN & Co.

GROENT.EN-ZADEN,
van
FRIEDRICH ADOLPIIIIAGE te B,./ur·t.
I

S ill

e de;

s t,

in z"kken en per l)icol verkrijgbaar uij
(1549)
80ESMAN en 0".

Wordt Passage naar Nededand,
AUHgebnden po,' I,.t N.d. Clipp,>r.fregots.bip

':Pot in ontvangst name van meer Prij21en ,zlll
gelegenheid bustnllll bij ,Ql de l?allws van h~t Oomite
tot en lUet Zaturdng den' 7 November 187"~ .
Nameoa de directi~
Mevrouw LA:liMERS VAN· TOORENB[JlW.
NORTIllR.
(1463)

Wederom On tvangen:
.Eel"ste ell

'l'weede soort l;J Z Il R LAn:.
PRACH'l'IGE

Speeldoozen,
lIle~

(297)

WOl'dtPassage naar Nederland.

Trom en Klokje.;' f 300.G. c. T. VAN DORP en C",

Aangcboden per 'Iwt zoo gUllsLig bekende
o lip per f r eo g Q t S chi 'p
T

Versch Indigo Zaad,
aldaal' met ,Je IDtleBte zorg velZameld en per wail nall
Oflfl -gezonden thana ontvaugen en l'tlr k Q, t tie te bekouwu
bij
SOESMAN en 00.
(9G8)
KlIl'itein W. VAN HIl/rEN.
Een gl:'eXQlHilleer-d Gt:luee-alu-cr IJ~YiIlJL zich
b)ord. Vermoerlp-rljko vertrekdag oersto bolft

De . bekende langwerpige

KantoorAAgenda
voo .. 187'5.

en v\3rkrijghaBr in trommel.s it J 4 1/ 2 " bij terug bezorging dar trommels' f' II'/.. refractie.
lJepQt-houdel'8
SOESMAN & 0".
(1070)

V QQl' Li~fhebbel's

Delicieuse CI GIII EN,
Havana CIGAREN,

ale;

""... Wordt .Gevraag'd: __

i6 wederorn -verkrijg~a8r bij
G. 0. 'l'. YAN DOHP en Co.

(IG03)

Jr!

(1318)

G. 0. T.

VAN

DORP

ell

( GE 1) A N G A N. )

Real.

Beotellillgen op olio Boor ten van DJAT1'lE·HOU'l'.
WERKEN worden uangenomen door den Admini~

I.ondres',

La Inti:rnidad ·fio .. fina.

.tr.teur
G. 1\:1:. GIUDI,LNG.
Adre. per "poor Halte a,da;;p,'''.
(970)

flor.
SuperieuI·.

Brie Toko-Gebonwen,

P. BOIJS Hz.

g~legen

J<'.H. BOUMA.

do. voor Dames met .1osse
bakken.
B. KAR'l'HAUS& C,).

Reis·lnktkoke~s
(BOO)

G.' C.T. VAN DORP

in de
'\VEDD "VE-S'I~ RAA'r.
louLf:I~

ZUJI. ~'nevnnrlijhe Dinrrhee. '.~;" De
oonske,D (lazor verzvv.tl.ltkeDdc'.ziektd zoo vet.jcLillend. 'on de wijze
harer anD.vallaD zoo, ,vernnq,elijk- zijDlle, ge,vcD eeD voldo~Ddc, redl'o
vo,n, ~et ht'.Inu!;rijk ,8ilOh,1 ho.rer 8IDI/;((lffcrs. OnJer Hollowsy'e behan-

~:!~rn~ ':!e~ 'gdu~;t~~T.~~jkDJ ~~~:ij .d~e!~~g:_ilde dlt~i::;r:~~ r~:i~~:~ti~~~~

wo,odeo ,d,e zet~1 \'flD de ziek_t~, )11, ;~vaQt, l.ijDe pillen DIet oordeel higenomen, to Z~Q zaH gOfld op de iljdeo dt.r, ,onderbnik ingewre.
Veil, ~eteugelen ,le, 'l:welli,ng der bloctifatcn en rer:lI!ero,ll'it(lre 'fCrborde w;;rking" IVaaruit die ook ODtr.tuat. Bttide middelen' werken
reghtreeke. tot, IleratdlcD van hat jllilte ev~nwigi tns9l:beo, gtHoeljg~ .
hei~ en ,prikkelbaarllcid, ziekelijke eD ge2.oode afscheiding natlllJfT
lijke cn buiteDftporige lO7.iDg,
Dooejes Jlillen un /}, f ~ , 8Df !L Potj~1I Zltl£ vaD }' I. I s

f

6.
Oherib~n

VAN DOEP

00.

howoouu

veORSI'

~'01'

Heer
(l,.HO)

I

[j

J~ur

tIen kllpitein B!.UON l":'AN
YOORS'l' ell te b.vrBgeu bij den
(
ph. Y AN DER PLAS.

AIIIIlw.

n-;'l'w,~ •. HI.HZEN

\G7&j

aD

Co. B... L. DE LYON

OIl

~OESMAN

.n Co.

BROUWER,

(IG61)

Graveert op Steen en op 0
Metalen.
(672)

0":)

B U I '~.

"'--I::I.-..'''''''U'I1.,g.
LUCARDIE.

(1490)

Tnbak,!;;- Olldel'.lemillg'

D.JARIT- KADOE,

e'trollw,d:

G
. .

'

' . ' P. lLJ. OOSTHOU1' '. .•..
111 ' L

14

£ I e rI a

it

t ,d ~ t

I

11.1 a tl

I e,

I' I t!,

O. D. ANDHEAS.
(1658)
Sawarang•. 28 O;'lob •• 1874.

worden door de ondergeteekEmden
attent gemaakt;eerst eens gOc;,d
lie onderzoeken wat eigenlijk. .genoemde Onderneming is, .v66r zij
er een bod naar do en.
Djoemoijo Magelallg. 228D Ootober ·1814.

,

mevrou~

Zoo"truuct.

Hetaltngenaam. en . Kapitaal

........'. Heeren Liefhebbers ...-...
~.
voorde
........

.R. J. OAMPHUIS.
G. A.VAN ESS.EN,

bij

Te Buur!

HOLL'OWAY'S PU.J.);N };N

W. eAr.1STANS. & Co.·T.g.tA.J ....nd.er VOORT.
POkaIOD~Qtl W~ ,I, HANA., Solo 'ARNOLD : ~IJ '(;0. en ()OENAES;
Kla!te.}. D. S"IJIR Maget••gJ.A. ZEIJDEL.S.m ....s GOE'CBART on .Co. DE GnOOT.lWLFF en Coi. WANNER. G. C. T.

en

G. NOOTBAAR.

TeHunr een Huis:

Holloway'S MedlOlJUen WAAllSCHIJ\VING,

on

van
PERRIJ& Co.
t 4 / 5 e n f 6.-

n.

~'Wt\'\'I¥P ~tto b-~\'fDgeu

'" .

BAZA R.
Reiskoffers· gl'ootsoort.

Htl':'ren', KARTHAUS,

,door do

ZWAGER en GlUVEL.
(14S8)

(cit...'1I!

Per Dordrecht 11,
J!l r isch

OhB. BOIJER.

geot.~cupeerd

thalia

von nllo ,_goeuerell Tli'_'lr dt) binnenlan ..

Toko Bloemsf'l-oo'.

ApoUinaris ·Water.

in lit')

Heerenstraat,

IImOOIl.

den VRn -Java, Ilnl\r nlle, pl80tsen d8orbui~t'n zoowel
als JlBar Eurt>po vvlg'tms b~ken(l laag tariof.
Vervoer van producten vft".f het .t.Uon
naar do pllkhui~en 01' de Bt~blu~1 pel' pieol 8uiictlr/ 0.12
• • Rmiero produdtlH/ 0.13,
Bij waging BI\[I de Spoor, aanspnkelijhheid vOor
Qnderwiohton.
Ireb uitv-06hm ",UI KOlUmil'lElit!n en htlt hi· en uitklaren vall goedup:lll Ltlg'on siechtM ~ '/.1%'
RekolUU1UIHleert zieh be!eefdelijk voor hel houden
van VelHlnbiun.
Salllaraug nOBre.Btro.t.
(284) P. Z W A.a ER

Rout- Aankap

Media Regf:'lif!. Londl'8ft.
Fenix ImplH'ia.ies.
/I
Buttaniu..

SoerabRija.

(± IGO C·lb. meter) fl.ar Onru,t,loor

Expeditie

Co.

do.

Te Koop:

IlilIf"" EXPEOI'rIE Il,~ KOmllSSIii

neu dienel1.

DORREP.-IAJ, & Co, Sam.rang.
do.

(144G)

500 KRODlHOUTEN.
(972)

al!tw in' e~ui, v,oudat' ze tevcnB ala Reie·pendules lam-

vnu

Illt\)rnu\.tien bij de Agenten.

J. P. VAN I,EGUWE', & 00. Batavi •.

van

a

we~:'-'C:I~J~~'e r, ,

BBn

NOV.EMBER.

branspor~

Scheepsgelegenheid voor hob

Demi Chronometre.
Ronde en Vierkantesbande

YAN

B

Passagiers.

,an l'"rtnatlll door den Heer COLENBRANDElt

Pn·§ O",:va"flCIl:

(1847)

II.

_-----

Oogst 1874.

(1626)

R.

H. N. l' R INS.

Vermoedelijke vt:rlreIHlsg' van hior in de et-rete
h.lft v.n NOVE&lBllR. InforUl~tii;lI to. bekomen bij
D. Age.len
(H10)
DORREJ-'AAL ... Co.
of bij den Ge1.:sgvo('rdel' in 't II e ere 0-1'0 gem e Ii t.

SOESMAN & Co.

(1104)

B.
KaJlitcin

uitmuntend ingerioht voor

.

J avasche Raffinade

Flo:' chiile8ia~
(697)

Gezagvoer.1er ORRIi,
vertrekt don 1011 Novtllllb~l' 0., 8.-, dt'S :-morgeos ,8 Dt;l,r
nnSl' BataviaJ via .PekuhmgBI!, ,'1'0.8111 ,en Cberiboo,
eu Vt'rder DBSf BilJlton, PuntiIU1Q,k: :('D ~ingkB~8ng.
D. Agenlen
, (1563)
Me: NEILL .n Co.

B. KARTHAUS & Co .

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

H

Koning'in del' NederlaIlden,

zUn

" .. HUH C.IGit.RIE~ als,
Impel'illleB, Regali!\ Real en Regalia Brittanie:: in
kil:!1jeij van 25 etuk en Intimidas superior, fenix I.ondrotl fillOt, en nor cliintlSCS in kistjos van 100 Htuk,
Puike CAYI'l'A:; enliABANOS no. 1. JlI.niJl~
CIGAREN.
TABAK - Tabaks-pijpjeB en luoge Duit-

Witte lndramaijoe

Direct onhangen ."hte
Regalia tin.,
Exepion Rotchild.
Regalia Sup fina.

14.. NOVEMBER 1874.

Bch6

Bloenl-Zaden.

~j

ell

Op de 1.1entooDsttllling zullen Loteo
II f 2 hat I,O·r.

ell

BA.ZAR.

(1254)._ _ _ _ _ _ _ _ _
SO
_E_S_~_rA_N_·_&_(_J,,_.

'T' a f e 1- n,

.STOOBV,URT·&IUTSCIUPPIJ.

Hetstoomschip

Et1ll klein part-ijtje echte

hebben wederOll pcr Mail ontyangen:

1\

va. J e so e n ten.
BOUMA.

EUII f.etuur Prachtig ZII,VEItWERK
CRISTAI,
lUet ZILVEU gemonteerd, alB:
KvrllpottOt<l, Butervlootjes, Kaas"stoJpeu, Gebak-m8ndet~, Amandel-schnaltjetl t Boter-koelers, Carntt'en, Olij.
vii AZ,ijnatellen; Zuurtltellell,' Sigllnr- on ,Asch-dragers,
.~llHky.kers, ,Etu,i,.s JUet ~f.1hee...garnituur.- Aacbbakjes,
~Foil(!t- f18(!ons, Zuur, CODfituur, Gewber~ en Soep-lepes,
SnludcTlepels ell Vorkl;lu,,,:,, Rammeluar.:J, Preaullt·gazelJ,
op :ti!veren voet lOet ell zonder deksels foor Wat~r en
wiju.- Adv(lCQllt en Md·wijn bo\VIes, Thee-buBsen
em;. CllZ.
B. KAR'l'HAU8 & Co.
(1-187)

W. 1'. YAN Imp.

(1531)

U

(061)

£~I.

ENT RI.:a 11~ ~5 cents per persoou.

It e c 0

(11560)

.grrF.H, BOUMA,
1:--1 nis ve.l]c1 n Li en.
~ED, I~O.

Per stoollschip

0 '0 'I'

Ontuangen;

'k./ 2.

Zoomede in trolllmeiij n\.ll 11/.>.--5--t;Hl 10 'u': neUo.
bij
·W. F. V AN llRP.

13

BAZAR.

yersoh· gebakken

P(:!l'

Blij.pel in 1. bedrijf.

Ii:ouing cler N eclerlanden.

v

.

~--'--~.

....... De to verloteu Prijzeo, t.ot heJen teD getBI~
van ougoveer ,~400 ,atuka, ZUl!ijll wordell teo tOOIl·
g•• teld in. de Lee •••• l der SOOIE'l'EIl! AMICITIA,
daartoe w~lwilleD'tl door de Diredio, afgeat4j~n up
DillgBdag 10 November 1874, de. ~VOUdB van 8'/, to~
11 uur en, des -Woensdaga tHi DOll.der,1I1gl:f daD 11 t;D
12en +'fove':llber 187·1 dUB yoormiddags van 9 tot
12 uur.

(667)

BlijspellD . 3 badrijv.II.

Een Dais teKoop•.

Vl'ijdng ell Znturdag

Roode en Witte POl'twijn,

Gebak,

..

OP

G. 0. T. VAN D011P ... 00.

(1376)

Ovel'heerlijk

Ni~~olaas

n ,.

1(UIlJO£ole'•.
2pe,'
De Trekking is bepaald

kWRliteit wit.te Gutt. Perell. REGENJASSEN,
ill.
'zwarte
.. U ,
Ii
mel tijden kragen, r-n aan den binlJt)nknot STO.FJAS.

hBt .tuk.
e II \'001' dt! Bin n e u I a u-

Q.-

1;e

'VVaterproet:

1.0

I

SAMA.RANG.

PERRY & 00' Londen.

den worden mltl3 toezelluillg '''uti R ~ m i a ~
ten spoedigstu uit.g-e\'ODl'd.
(1540)

Sl.

des avonds ten 81/.u~&.

voor het
Protestulltsch ··Wees- ell Arlllenbuis

Voor de Westmonson.

~.-

vall !&-·-5 en 10

f 1 .. -

,t

·':\-,:,ii1.h"'lj,_.k:,-_:,

'opVrijdag,30 Ootl)berlS7f'"

LOTERIJ

{,'O.
C. T. VAN DORP en Co.

(1550)

St. NICOLAAS GEBAK,

Be 6 tel I i

--"

",,~NTOONSTELLINH.

uit de fabriek

..ERR I' 4'

Dagdy'ks' verse";

~iJOU1t;lJe in blikkt:W foor verzeudiug

Prijs vaD het' Lot

van tlwnre Jljde en lDet 12:· Ba1ci.oeu,

J, J. van RO I J VHN,

___

"'$"

VOORSTELL~&·:';

zijn te bekomen blj

I

Bodjongsche Banketbakkerij

l

' - ' ••. ' . •. ,.;..

G. C.T. VAN DOIt;P & 00.

(I.

het·it

.-.

.",. ._
•..'•. . . . '.•• '.".:.: .•.:.;

ProtestantschWees-en .A.rmhuis te Sama.rang.

Ba11ket Bakke ..

(198)

--

. T_J E'·'I\II'~.....~
~~
..."
,l,u.uA.II't U"..' '.' ,· ....

ten .hehoevevan. het

J. van RUIJVEN.!I

J.

t

in 'de ..
.
.
• •eil• • • •du/e,.leea.

Ijoter'll .• ·v.n. n

Mo.NEl"LL & 00.

'. ". '.fJDIeII~~:'
.. '.' ····.-1..... . . .,. . ,~". '.. ........
~ _. . . ...-.~. .
V

H

ad~n beviel V(lorspoa. '.I.ig,. v.an. ~euo. Dl'C.'bter::
J. G. Th. BAST~AA.NS,
W ••THOFF.

(1626)'"

---

-

P.caloog.n, 26. October 1974.
(1559)
...............;..- .......-""'-.'-"'""' ..... .....
..............,~~.~.~.
Verantwoordelijk RedaoteiIr Mr. R. VOR~'l'MAN;
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.-."---"------:--~-
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